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2011
IANUARIE
Sâmb¶t¶ 1 ianuarie
Bun¶ diminea†a!
Ceasul arat¶ 6,36, dar eu sunt treaz de pe la orele 2.
M-am trezit, s¶ v¶d: mi-a instalat Filip Jurnalul 2010?
Da, mi-l instalase - cu amelior¶ri pe care nu le-am p¶truns,
dar le-am acceptat cu drag.
A§adar, am p¶§it dincoace.
De ne-ar fi trecerea pârleazului fast¶.
Unsprezecele din dat¶, în principiu, mi-ar fi favorabil. E-he,
câte cifre “favorabile” m-au de-favorizat, de nu m-am v¶zut!
Un vizitator al Jurnalului 2010, observind câte lucruri rele
scrisesem despre Plahotniuc, despre Diacov, despre Marian
Lupu, §tiind de la ziar c¶ acest partid (Democrat) a c¶p¶tat §i
Ministerul Culturii Moldovei (recompens¶ pentru îmbog¶†irea
limbii noastre, româna: cu pluralul “capuri”, în loc de “capete”)
m¶ întreab¶ dac¶ nu m¶ tem c¶ mi se va sabota editarea Seriei…
Ba m¶ tem. Chiar tare de tot. Mai ales c¶ am ajuns la cap¶tul
vârstei, nu mai am de unde scoate oleac¶ de a§teptare («De ce v¶
gr¶bi†i a§a?», mi s-a tot repro§at). M¶ consolez cu ce pot:
M¶ temeam eu §i de Ceau§escu §i de Secoritatea lui, chiar de
m¶ l¶udam c¶ nu mi-e fric¶ de Bau-Baul tricolor. Ei, da: îns¶ a§a
cum este mai meritoriu s¶ scrii poezie bun¶ f¶r¶ a avea un mare
talent, frizînd geniul (de mirare la o popula†ie norddun¶rean¶),
îmi spun c¶ po†i avea un comportament normal, chiar de mori de
fric¶ (a§a, cam ca mine); de frica “fostei Securit¶†i”, cum o
descânt¶ c¶c¶cio§ii no§tri directori de tipul Andrei Cornea,
Gabriela Adame§teanu - chiar §i curagiosul istoric Marius Oprea.
Am s¶ înfrunt - cu mare fric¶ - ostilitatea românului din
mo§i-str¶mo§i Diacov, ostilitatea marelui român (din cumnat¶ în
cuscr¶ a lui Plahotniuc), a lui Lupu, cel român-ro§u-p¶tl¶gic¶; cu
fric¶ st¶pânit¶, ca fa†¶ de naturalii du§mani ai mei §i ai na†iei
mele, ca fa†¶ de slugile ru§ilor asupritori, obraznici, brutali; am s¶
dârdâi, îns¶ a§a, dârdâind, am s¶ spun-scriu ce cred eu despre
basarabenii mei ajun§i împ¶ra†i de jude†, hai, de provincie,
tr¶d¶tori ai no§tri. Ce-or s¶-mi fac¶? Or s¶ conteste tr¶darea?
Cine? Voronin? Grecenca? Au poate Plahotniuc? Or s¶ dea tele©Paul Goma 1935-2011
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foane?, or s¶ transmit¶ “directive” s¶ nu fiu editat? Ei §i, dac¶
n-am s¶ fiu tip¶rit la Chi§in¶ul meu - nu al lor? ïn Basarabia mea,
nu a lor, n¶v¶litorii ? Eu am acele c¶r†i gata-scrise - ei ce au, gatascris? Directive? S¶-§i publice, m¶car un volum de directive! S¶
§i le premieze. C¶ directivele lor ar putea s¶-mi saboteze editarea
Seriei? O-ho, §i cum! Dup¶ care eu voi putea s¶ decedez lini§tit
în exil, la Paris, iar ei s¶-§i mai ia înc¶ “un mic concediu la
Karlovy Vary”, în bun¶ tradi†ie bol§evic¶, pentru a-§i veni în fire
dup¶ atâtea §i atât de crâncene eforturi de a distruge pân¶ la rasul
p¶mântului Basarabia, nici m¶car s¶ l¶se a§a, în ruinuri, ce au
distrus comuni§tii §i rusi§tii §i beli§tii holocaustolologozi.
*
Mi-a venit “informa†ii” dinspre Chi§in¶u: “ni§te confra†i de
peste Ocean” au fost în vizit¶ pe malurile Bâcului “la mai multe
institu†ii de cultur¶ §i la sedii de decizie politic¶”. Iar pe-acolo
m-au vorbit de r¶u; c¶ neg Holocaustul, c¶ sunt antisemit, xenofob, antirus, antiucrainean (dar s-au p¶zit s¶ spun¶ c¶ sunt §i
feroce anti-român). £i cerînd-somîndu-i pe guvernamentali s¶-mi
retrag¶ cet¶†enia de onoare a Chi§in¶ului (pe care tot nu mi-au
dat-o); s¶ nu-mi acorde cet¶†enia moldav¶ (pe care tot nu mi-au
‘rdat-o: trecuser¶ pe-acolo “veteranii” vizitatorilor, politrucii
evrei care, începînd din 28 iunie 1940 sem¶naser¶ dezolarea, prin
deport¶ri, înfometare, moarte, ); s¶ nu m¶ s¶rb¶toreasc¶ la 2
octombrie, dup¶ cum promiseser¶ (în afar¶ de modestul colocviu
de la Academie - nimic : gubernamentalii dârji, iubitori de cultur¶
cu caractere latine, nu m-au felicitat, nici nu auziser¶ de mine dac¶ bie†ii, nu cunosc buchile “burgheze”, române§ti) si d¶-i si
lupt¶-i, vorba lui Caragiale în varianta maldavineascî.
Enervan†i, informatorii (tot români de vi†¶ veche)! Nu am
aflat de la ei cine anume erau “confra†ii de peste Ocean”. Unii
spuneau cinstit, c¶ nu §tiu care, anume; al†ii c¶ nu pot rosti nume,
fiindc¶ ei nu sunt denun†¶tori - al†ii, muuult mai curajo§i, fiind de
p¶rere c¶ nu putea lipsi javra de Mark Tkaciuk…
Cu ce m-am ales din “informa†ii”? Cu atâta: nu Tism¶neanu
era aclamatul vizitator la Chi§in¶u, cum scrisese Tudoran c¶ ar fi
aflat de la Mih¶ie§.
Mare scofal¶! Nu e Vova?, uite Vovii, c¶ci ei sunt preste tot.
O Armat¶ Ro§ie, o Divizie de Cavalerie babelian¶, cea iubit¶ de
umoristul nepot al propriilor m¶tu§i telaviviote: Cosa§u. Pentru o
treab¶ ca aceea se g¶sesc legioane de lepre care nu m¶ suport¶
nici în vizit¶, la mine - “în ospe†ie, acas¶”, cum formulase Snegur
invita†ia prim¶, prin 1992. £tiam de mult¶ vreme c¶ “tovar¶§ii
evrei” se opun din r¶sputeri c¶l¶toriei mele în Basarabia. Eram pe
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punctul de a spune/scrie: “dar m¶car ei o fac pe fa†¶…” Ei bine,
eram pe punctul… de a m¶ în§ela, crunt; nici evreii nu
protesteaz¶ “pe fa†¶”, nu isc¶lesc protestele cu numele lor
adev¶rate - fiindc¶ ei nu au a§a ceva, ci doar pseudonume conspirative, de ilegali§ti kamuni§ti, de profitori-pe-via†¶ ai regimurilor bol§evice instalate §i prin truda lor, nu modest¶, ci hot¶rîtoare. Ei protesteaz¶ cu spume, cu stropi la prakuratura, la
Varonin, la guvern, la Biblioteca Na†ional¶ (sufer¶ cumplit de
lipsa NKVD-ului, de a KGB-ului) - în hait¶, în grup de tovar¶§i
anonimeni, cum le spunea mama.
*

Nu mi-a dat pace “scrisoarea deschis¶ de protest” reprodus¶
în jurnalul pe decembrie 2010.

Nu conteaz¶ cine este “Cella Manea cenoma@msn.com.”
(o analfabe†ic¶ obr¶znicu†ic¶, altfel o binecrescut¶ §i o bineeducat¶ - de-acas¶!). Conteaz¶ c¶ prin gl¶sciorul (sic) ei vorbe§te o
forma†ie de asalt blindarisìt¶, asmu†it¶ asupra victimei gata-judecate, gata-condamnate - la Tel Aviv, la Washington - r¶mâne
doar (!) s¶ fie sfâ§iat¶ în public, la Bucure§ti, în urletele de satisfac†ie ale… nesfâr§i†ilor intelectuali românò§i din 2010-2011.
Sub titlul “scrisoare deschis¶” li se cere (s¶ se observe
impersonalul bol§evic) intelectualilor în chestie s¶ participe la
execu†ia cuiva. Este prezentat¶ - ca pe la noi, dar grafiat¶ cu
ambele picioare-stângi - ca pe la ei:

“Uitati o scrisoare deschisa de protest (subl. mea, P.G.) catre directorul TVR (televiziunea de stat), despre o emisiune in care Ion Cristoiu a prezentat un portret de politician mainstream lui Corneliu Zelea Codreanu. Se
poate vedea un fragment al emisiunii pe link-ul de YouTube inclus. Daca
gasiti chestiunea suficient de inacceptabila sa va alaturati semnatura trimiteti un email dl. prof. Mihai-Dinu Gheorghiu la adresa mihaidg@yahoo.fr
Si diseminati scrisoarea altor cunoscuti care credeti ca ar dori sa o semneze.” (…)
“Domnule Director,
Am aflat cu îngrijorare de difuzarea pe primul canal al Televiziunii
Române a unei emisiuni realizate de dna Eugenia Voda si difuzate pe TVR 1
la data de 21 noiembrie 2010, în cadrul careia jurnalistul Ion Cristoiu a facut
unele afirmatii inacceptabile cu privire la "moralitatea" lui Corneliu Zelea
Codreanu, fondatorul miscarii legionare din România, personaj pe care l-a
prezentat ca erou romantic. Dorim sa va atragem atentia ca afirmatii de genul
celor facute în cadrul acestei emisiuni sunt nu doar încercari de acreditare a
unor neadevaruri istorice, ci si ofense la adresa memoriei victimelor miscarii
legionare din România. Dl. Ion Cristoiu, care se declara ca ziarist discipol al
lui Nae Ionescu, ca si gazda sa, dna Eugenia Voda, ignora caracterul fascist ,
si terorist al acestei grupari politice, contributia ei la pregatirea Holocaustului
din România, responsabilitatea ei (si a liderului ei) pentru asasinarea unor
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oameni nevinovati, între care si personalitati ale vietii politice si culturale
românesti din perioada interbelica. Difuzarea unei asemenea emisiuni nu
poate crea decît confuzie si deruta în contextul politic si economic actual.
Va solicitam de aceea, domnule Director, ca institutia publica pe care o
conduceti sa se delimiteze in mod ferm de afirmatiile facute în emisiunea
amintita si sa sanctioneze pe cei care sunt raspunzatori profesional pentru
producerea si difuzarea ei .
Secvente edificatoare din aceasta emisiune pot fi vazute la adresa
http://www.youtube.com/watch?v=Ks0mqFIkycg”

A§adar, “Scrisoarea” prezentat¶ de cenomanea cu formula
nesfâr§it de protocolar¶: «Uita†i!», care vine, nu de la “a uita”, ci
de la familiarul: «Io-te!» a fost semnat¶, deocamdat¶, de (am
m¶rit caracterele, ca numele s¶ fie v¶zute de departe):

“Dinu Adam, scriitor; Laszlo Alexandru, scriitor;
Liviu Antonesei, scriitor; Adina Babesh, politolog;
Daniel Barbu, profesor de stiinta politica; Tereza
Barta, profesor; Liviu Beris, genetician; Gheorghe
Campeanu; Igor Ca§u, Ph.D.; Adrian Cioflanca,
istoric; Vera Cimpeanu; Mariana Codru†, scriitoare;
Alexandru Cosciug; Dr. Peter Dan, psiholog; Iulia
Deleanu; Doina Denes, psiholog; Caius Dobrescu,
scriitor; Marius Dr¶ghici; Alexandru Florian,
sociolog ; Mihai Dinu Gheorghiu, sociolog; Prof.
Dr. Adrian-Paul Iliescu; Radu Ioanid, istoric;
Maximilian Marco Katz, istoric; Marius Lazar,
sociolog; Ioana Macrea Toma, dr.; Sorin Adam
Matei, Profesor asociat, USA; Adrian Miroiu, prof.
dr.; Mihaela Miroiu, prof.dr.; dr. Sergiu Miscoiu;
Drd. Crisanta Moldovan; Rodica Moldovan, profesor; Mircea Moldovan, inginer; prof.univ. dr. Mircea
Morariu; Alexandru Muraru; Lucian Nastasa, istoric;
Andrei Oisteanu, cercet¶tor; Gina Pana, doctor in
filosofie ; Alina Pavelescu; Ovidiu Pecican, prof.
univ. dr., membru al Uniunii Scriitorilor ; Alexandru
Petria, ziarist si scriitor; Ion Popa, istoric; Nicolae
Rosu, Germania; Liviu Rotman, istoric; Gheorghe
Schwartz, scriitor; Dragos Sdrobis; Michael Shafir,
politolog; Nicoleta Sovre; Lucian Stefanescu; Edit
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Szegedi; G.M.Tamas, Budapesta, Ungaria; William
Totok, publicist, Berlin ; Dorin Tudoran, scriitor,
Eniko Vincze, antropolog; Alexandru Zugravu,
redactor. Ioana Dumitrescu, redactor; Norman
Manea, scriitor ; Mircea ¢icudean, ziarist; dr. Adrian
Niculescu, politolog; Livia Popescu, sociolog;
Smaranda Enache, filolog ; Christine Chiriac; Raluca
Petcut, activist pentru drepturile omului; Serban
Nichifor, compozitor; Alexandru Jadaneant, avocat;
Vlad Gross, drd; Andrei Muraru; Denis Deletant,
istoric; Vlad Solomonbegin […], medic, jurnalist,
Israel; Maria Roth, prof. dr.; Camelia Runceanu, drd;
Andreea Pruncut; Peter Manu; Raymond Luca;
Stefan Maier; Andrei Ujica, Marietta Ujica; Nicolae
Prelipceanu; Mioara Villancher; Joaquin Garrigos,
traduc¶tor, fost director al Institutului Cervantes din
Bucure§ti; Wanda Cristali; Bogdan Suceav¶, scriitor
si matematician; Constantin Severin, scriitor si artist
vizual; Miron Stefan; Olga Stefan; Vasile Morar,
prof.dr.”
I-am copiat aici pe to†i cei declara†i de acord cu textul
agresiv, acuzator, uita†i!-tor, idiot, puitor-la-zid, vâ§inskian (dar
§i: brucanian §i nestorignatian §i barangian) al scrisorii. Nu figureaz¶, aici I. Vianu: el a comis un text “personal” în acela§i ton:
condamnare hot¶rît¶, f¶r¶ apel, a extremismului de dreapta, a
legionarismului, care, se §tie (în fine, se §tie la Tel Aviv),
tot-mereu-într-una amenin†¶, rânjind §i a§teptînd momentul s¶
devoreze draga democratur¶ din †¶ri§oar¶ §i nu, doamne fere§te,
extremismul de stânga, bol§evismul ren¶scut, holocaustizarea
care nu ne mai las¶ s¶ respir¶m f¶r¶ a pl¶ti fum¶rit pe existen†¶,
tax¶ pe aer - prin condamnare în hait¶, a orice manifestare de
exprimare liber¶, f¶r¶ zapisk¶ de la partidul lor, telaviviot!
Concluzia mea - s¶ mi-o combat¶ Dorin Tudoran, Laszlo
Alexandru, M.D. Gheorghiu, Katz, Florian, Oi§teanu, Shafir,
Pecican, I. Vianu §i ceilal†i holocaustologo-transsinistrologi
profesionaliza†i : Românachii se “solidarizeaz¶” cu vijelios avânt
§i cu nesfâr§it drag când se ive§te ocazia s¶ înfunde pe câte
©Paul Goma 1935-2011

wwww.paulgoma.com

PDF public și gratuit

31.12.2011

PAUL GOMA - JURNAL 2011

6

cineva (nu se întreab¶: merit¶ acela sau nu s¶ fie pus la zid?, cine
hot¶r¶§te? Wiesel?; au poate I. Vianu?) - §i nu Doamne fere§te,
pentru a-l ap¶ra (de agresorii Wiesel, Zuroff, Oi§teanu, Katz,
Laszlo, Shafir, I. Vianu), ci: cât iese la solidarizarea asta?
Observase un forumist (dealtfel singurul care nu delirase de
satisfac†ia t¶ierii-capului “vinovatului” pentru lèse Holocaust):
intelectualilor no§tri român¶che§ti (dac¶ admitem c¶ un Katz, un
Horodi, un Solomonbegin, un Totok, un Mihai Dinu Gheorghiu,
un Alexandru Florian, un Oi§teanu, un Peter Dan, un Peter Manu,
un Pecican §i al†ii §i atâ†ia al†ii sunt intelectuali-români) le crap¶ buza dup¶ cenzur¶ - dar unilateral¶!, dar par†ial¶!
£i numai dac¶ este în favoarea evreilor - §i în folosul goi-lor.
ïntrebare inevitabil¶ : ce fel de intelectuali sunt cei care
pledeaz¶ pentru reintroducerea institu†ionalizat¶ a cenzurii?
R¶spuns: aceia (nu: ace§tia) sunt bravi «intelectuali
românò§i» - ca cei în§ira†i mai sus, f¶r¶ a-l uita pe supraintelectualul Ion Vianu, fiul, vai, al democratului Tudor Vianu.
Am avut cuvinte rele, aspre pentru colegii scriitori, aceia
care, în iunie 1977 acceptaser¶ f¶r¶ crâcnire hot¶rîrea lui
Ceau§escu de a introduce întrecenzura (autocenzura nemaiavînd
nevoie de o HCM, ca s¶ func†ioneze duduind), acea pite§tizaredulce. “De-acum” (din iunie 1977) opera†ia de cenzurare a
textelor de publicat urma s¶ fie “efectuat¶” de c¶tre scriitoriiredactori ai periodicelor, ai editurilor, s¶ nu fie l¶sat¶ în
întregime pe umerii împov¶ra†i de atâta sarcini-de-stat-§i-departid a Iano§ilor, a Pavel-Cîmpenilor, a Docs¶ne§telor de
tustrele sexe, “instructorii de partid”…
S-a sup¶rat atunci pe mine - prin intermediar, nu mai avea
“contacte du§m¶noase” cu mine de când trimisesem manuscrisul
Ostinato în Occident - buna mea prieten¶, Gabriela Adame§teanu: Ce-a§ fi vrut eu : ca ei, scriitorii, redactorii la periodice, la
edituri s¶ fac¶ în gest de protest? Ei, singuri-singurei, cu mâna lor
(în fine, mi-e imposibil s¶ formulez astfel: “cu mâna pe inim¶”)?
N-oi fi poftind o grev¶? M¶car un text de opunere la “m¶sura”
Ceau§escului? Dar unde ne trezim: în Occident? La urma urmei,
mai bine a§a: de ce s¶ ne l¶s¶m cenzura†i de troglodi†ii ne-scriitori, instructori de la CC, când putem face treaba asta între noi,
colegi, prieteni, cultiva†i, scriitori profesioni§ti? - nu am pus
ghilimelele cit¶rii, fiindc¶ nu sunt sigur de… form¶, îns¶ fondul
cuget¶rii scriitoarei Gabriela Adame§teanu acesta era.
Am mai consemnat în jurnalele mele rezultatul modului intelectualnik, scriitoricios - de a vedea (§i de a accepta)
cenzura-de-sus, altfel-zisa cenzura-de-stat-§i-de-partid, când,
prin 1988, Gabriela Adame§teanu a c¶l¶torit §i în Fran†a §i ne-am
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re-v¶zut - dup¶ muuul†i ani. Fiindc¶ m¶ întrebase ce mai scriu, cu
toat¶ buna-credin†¶ §i bune amintiri colegiale (dinainte de 1971!)
i-am încredin†at dactilograma c¶r†ii intitulat¶ atunci Din Gar¶,
devenit¶ apoi Arta refugii. Când mi-a restituit-o, am crezut c¶
înnebunisem: prietena mea bun¶ (chiar dac¶ în ultimii 12-13 ani
în †ar¶ nu m¶ mai frecventase, m¶ evitase cu un curaj de Ecaterin¶
Teodoroiu), excelenta scriitoare olteanc¶ Gabriela Adame§teanu
îmi f¶cuse, pe manuscris, observa†ii n¶uce, obraznice, în acela§i
timp împanicate, de-a dreptul îmb¶legate-pe-sine, parc¶ §tiind c¶
vor fi verificate de torurile futelare, convins¶ c¶ are s¶ i le vaz¶
tovar¶§ul s¶u de via†¶ B¶l¶i†¶, membroiul CC al PCR, cohabitatorul §i cenzorul §ef-personal al ei - dac¶ nu chiar Docs¶neasca în
persoan¶ (fiindc¶ s¶ nu ne închipuim noi c¶ tovar¶§ii de la
Controlu’ Presi’ d¶duser¶ ortu’ popii iar autorii de c¶r†i pe
românìe r¶m¶seser¶ de capul lor - nooo!). Din moment ce, din
iunie 1977, la directica ceau§easc¶ vulgara, ob§teasca cenzur¶ nu
mai exista (sic) - dar îns¶-totu§i §i-o f¶ceau, cu clac¶, chicotind,
dîndu-§i coate complice-amuzate/peste poate în§i§i isc¶litorii de
c¶r†i, cei care se opuneau puternic comunismului, prin cultur¶
curat¶ cu voie de la Meli†ea ‘Porului - dup¶ care mergeau, în grup
organizat, de s¶ beie o bere - de la mama ei…
I-am ar¶tat §i Anei “contribu†iile” prietenei noastre. Pentru
câteva clipe ne-am trezit - la noi, la Paris - p¶trun§i de frica, de
spaima, de teroarea cenzurii de la Bucure§ti r¶zb¶tut¶ prin
nota†iile Gabrielei Adame§teanu f¶cute departe de Ochiul
Neadormit al lui Big Brother, pe o dactilogram¶ comis¶ de mine.
Dealtfel, draga de Gabriela, m¶rturisea c¶ ei îi este atât de fric¶ în general, de avioane, în special de ceea ce ea nu-i spunea pe
nume - încât se pi§eaz¶ pre dânsa…
Frica ori nevoia de protec†ie din partea Puterii, a adus
“intelectualitatea român¶” s¶ cear¶, cu gura ei, cenzurarea
colegilor, a confra†ilor. Mecanismul mental fiind simplu: cel cu
capra vecinului; §i cel al gardienilor de rang inferior: “Decât s¶
plâng¶ mama…”
Ce noroi, ce latrin¶ de cazarm¶, debordat¶, via†a ‘telectualilor României, în frunte cu stindardnikul ei, Ion Vianu, nemilosul pedepsitor de “extremi§ti de dreapta”, fiindc¶ pe bol§evicii
evrei veni†i pe tancurile cu o stea ro§ie în cur, cei care ne-au
distrus †ara §i oamenii §i sufletele lor nu-i vede, de când, brusc, a
aflat c¶ el este iudeu curat, nu un murdar goi.
*
Ne-a scris Dana, str¶nepo†icu†a-mi! Merge la Bra§ov, la o
tab¶r¶ de ski. Bucurie la noi, s¶ fie §i la ele, fata §i mama.
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Luni 3 ianuarie 2011
Nici c¶ se putea o veste mai bun¶ pentru o prim¶ zi de lucru
a noului an - aceasta:
“Sondaj: Traian B¶sescu, Ion Iliescu §i Adrian N¶stase,
cei mai aprecia†i politicieni români”
Brava, romîni! - am scris cu î, dup¶ cum merit¶… sonda†ii.
Bine-bine, sondajele sunt ni§te chestii pentru uzul personal
al persona†ilor, nu pentru a informa popula†iunea despre o anume
situa†ie la un moment dat. Ei §i? Eu cred în “sondajele” fabricate
de presa româneasc¶ (tenta†ia de a ghilimeliza §i presa §i romîneasc¶ nu m¶ p¶r¶se§te). Fiindc¶ acestea sunt adev¶rate, m¶i
tovar¶§i! Iar adev¶rul zice c` suntem o popula†ie (populace, ce
corect define§te franceza starea-noastr¶-cea-de-toate zilele!). Nu
ne mai venim noi în fire (care fire?) odat¶ ce t¶v¶lugul istoriei
(nedrepte, cum altfel?) a trecut peste noi §i ne-a “încorporat” în
solul n¶moletico-b¶§tinos. C¶ mai cârtim, c¶ în locul lui A l-am
fi pus pe B, iar pe C l-am fi înlocuit cu un cumnat, nimic nu mai
schimb¶ nimic în universul carpatodanubian. Pen’c¶ nu personalit¶†ile fac istoria, ci a§a cum ne-a înv¶†at marxismul nostru drag
§i stalini§tii care ni-l predau: R¶utu, Roller, Tism¶neanu, Radu
Florian, Paul Cornea: masili turmoasili (nu turmili m¶soase?).
Acestea fac, nu prin fapte - atunci ar fi alc¶tuite din polonezi - ci
prin p¶reri; prin n¶z¶riri; prin spaime ie§ite la lumin¶ din întunericul fiin†ei noastre subp¶mântenice. Or acestea - p¶rerilen¶z¶ririle-spaimele maselor (largi populare) în spa†iul românesc
- au devenit liter¶ de Evanghelie.
Prin urmare, adev¶rul-românesc este cel enun†at în presa
noastr¶-zilnic¶-§i-îndr¶git¶:
“…Traian B¶sescu, Ion Iliescu §i Adrian N¶stase, cei mai
aprecia†i politicieni români”!
M¶rturisesc: iubitor de gen ginga§ìu, a§ fi introdus, fie §i
lucrînd/dînd din coate §i din gur¶ §i ne§te tov¶r¶§ele femèle d-ale
noastre, dîn puopuor: Monicu†ica Macovei, Ritzi, Pl¶cint¶, Turt¶verde-dar-Acr¶, Norica Nicolai, aia cu nepoata iubitoare de
butoane), inevitabila Udrea Nutzy-spaima-perdelu†i’, evitabila
Mona Musc¶, Smaranda Enache §i, ca s¶ nu fie sup¶rare/în familia domnitoare, pe fata-lu’-t¶ticu, cea cu succesur’li, precum §i pe
colegii ei de numeroase facult¶†i care de care mai inexistente:
Sida, Prigoan¶… S-a observat: nu am “nominalizat”, vorba
gazetarnicilor dâmbovi†ei, nici o vedet¶ de TV, nici vreo recordman¶ la m¶ritat, ba cu unul, ba cu ceialal†i, nici chiar pe
Blandiana, Vergina Verginelor, cea mult-mai-preferat¶. ïns¶ nu e
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dup¶ mine, ci dup¶ Box Populi, ce-mi imaginam?
Dac¶ §i eu…, vorba Getei Dimisianu, unica femeie care
mi-a produs co§maruri nesexualnice (din contra, ar fi precizat
M¶gureanu, sociosecuristul cu pricina - s¶ repet o alta de-a lui,
c¶-mi place, i-a pl¶cut §i Zoei Condurache, amùza Asztalo§ului nu §tiam c¶ “Virgil” vine de la “Imre”, nici de la “Structur¶”, cum
se tânguia Emilul Blandianei §i al Doinei Cornea: «Noi n-am
distrus dosare - dimpotriv¶!»); ziceam c¶, ce? Ziceam c¶, §i eu:
mi-am g¶sit momentul s¶ pretind. Când †ara se piapt¶n¶. Taman
atunci, §i eu; pun condi†ii de nu se pun. C¶ci nu ieste momentu’
de pus condi†i, ci de pus u¶sul, vorba Ple§i†ului Sec. ïntru
prop¶§irea noastr¶, a tutulor, cu prec¶dere a sonda†ilor…
Nu: nici un semn bun Anul Nou (nu) are. Oriunde m-a§ rotì,
r¶suci, în a§teptare-c¶utare: nimic. Ba, vorba Secureanului
s¶tm¶rean de la Ghiurtelek, Astalo§: «Noi - dimpotriv¶!»
Spectacolul oferit de fra†ii basarabeni - cei buni! - acum,
dup¶ ce au asudat din greu la opera†iunea de coborîre a raiului pe
p¶mântul dintre Prut §i Nistru arat¶ a fi un vulg¶rel plagiat din
Budai-Deleanu: nu o Moldoveniad¶ (e-he, ce frumoas¶ §i
ochioas¶ ar fi fost!) ci o Reg¶†eniad¶, superlativul ‘G¶niadei: se
observ¶ mâna lui B¶sescu, prin consilierul (trimis lui Ghimpu!)
Dungaciu. Simplificînd, pentru o mai apropiat¶ în†elegere:
Ghimpu a pierdut §i, împreun¶ cu el, am pierdut to†i.
Ce blestem pe capul nostru, al basarabenilor!
*
Acum, c¶ visul de a în¶l†a o bibliotec¶ avînd §i rol
medicalo-alimentar s-a spulberat, îmi mut utopia la Mana.
De unde bani pentru materializare? Ce întrebare: de la
Lot¶rie! ïn mediul sub-rural al Manei va trebui ca m¶car o
p¶rticic¶ din ce vor primi oamenii - în majoritate: femeile - s¶ fie
plata… munca lor. De acord, a§a e mai bine, a§a e mai drept, a§a
e mai pedagogic. ïntrebarea mea, fiindc¶ nu prea §tiu ce ar putea
face, lucra, prestà fetele §i femeile din Mana - §i din împrejurimi
- ca s¶ nu aib¶ sim†¶mântul c¶ ceea ce primesc este cu totul
gratuit, îns¶ nici s¶ nu cread¶ c¶ cel care nu poate s¶ lucreze acela
nu va putea primi ceea ce este de primit: asisen†¶ medical¶, deci
§i medicamente, alimente, îmbr¶c¶minte, înc¶l†¶minte…
Ce ar putea fi amenajat, ca program, pentru femeile §i fetele
noastre din Mana - evident, cele care înc¶ nu au de gând s¶ plece
“la lucru” în str¶in¶tate; §i adultele care s-au întors, strivite de
acela§i lucru, nes¶n¶toase, r¶u atinse? “Ceva” care s¶ nu le lase
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prad¶ singur¶t¶†ii, excluderii, ru§inii c¶ s-au întors, dac¶ nu ca
ni§te osta§i grav-r¶ni†i, atunci ca a§a-§i-a§a-r¶ni†i (chiar dac¶ nu
§i vindecabili).
M¶ gândesc la clac¶, obicei str¶vechi la noi, îns¶ care nu va
fi r¶mas nealterat, nemaculat, nespurcat în perioada comunist¶
prin odiosul colhoz. S¶ i se zic¶ altfel, dar s¶ existe ca un timp §i
ca un loc de… retragere, de pauz¶, de comunicare §i, de ce nu: de
bucurare? ïn anotimpurile calde fiecare va lucra “la deal”(-ul
s¶u), pentru ca oamenii s¶ recapete sentimentul de proprietate a
p¶mântului, iar în pauze (când plou¶-ninge…), s¶ treac¶, s¶ vad¶
ce mai calea-valea pe la locul în care se adun¶ lumea, s¶ mai §i
lucreze, în rest s¶ pun¶ †ara la cale.
Nu a§ putea propune solu†ii, de genul:
“Ar fi bine (rentabil) s¶ avem sere, unde s¶ cultiv¶m legume,
fructe…” - foarte bine, le cultiv¶m, doar la a§a ceva ne pricepem,
dar ce facem cu ele, odat¶ culese, cum le valorific¶m, unde, cui
le vindem?;
“Ar fi bine s¶ avem un atelier de covoare (sau de confec†ii
din †es¶turi de bumbac, in, cânep¶, lân¶…)”, dar suntem asigura†i
c¶ le vom putea vinde?;
“N-ar fi r¶u dac¶ am cre§te iepuri de cas¶, pentru carne spa†iul “vital” iepuresc va fi modest, vor fi necesare câteva bune
hectare pentru lucern¶, trifoi, morcovi, napi, precum §i de un
modest abator, de un spa†iu de depozitare mai însemnat, cu
instala†ii frigorifice…” etc, cu condi†ia s¶ fim asigurati c¶ vom
avea clien†i la carne de iepure…”
Mai degrab¶ aceste “cooperative” s¶ func†ioneze dup¶
modelul capitalist, s¶ fie proprietatea cuiva (o persoan¶ sau o
asocia†ie), iar m¶nenii s¶ lucreze ocazional…
Oh, ocazionalul m¶nean… Poate femeile s¶ fie mai disciplinate, mai punctuale…
O altfel de utopie n-am g¶sit? Una în care s¶ nu fie nevoie s¶
se investeasc¶ nici un ban? Ba ar fi: un în care s¶ se “investeasc¶”, dac¶ nu dragoste, atunci în†elegere fa†¶ de aproape;
acceptare §i a lui. Dar de unde în†elegerea?
*
Mi-au c¶zut ochii pe prelungirile listelor partizanilor
pedepsirii drastice a lui Cristoiu §i a Eugeniei Vod¶, ca §i ale
celor care protesteaz¶ împotriva execu†iei. La cei care cer t¶ierea
capetelor apar, cine? Blandiana §i Rusan (spre mirarea unei
forumiste)!, la ceilal†i, neciudat: Liiceanu apare §i ca semnatar
al ap¶r¶rii, dar §i “în a§teptare” - în-a§teptarea a ce? A direc†iei
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vântului? S-o afle (direc†ia) cu degetul b¶gat în cur apoi în gur¶?
Mar†i 4 ianuarie 2011
Alt¶ noapte grea. Va trebui s¶ le semnalez pe cele ne-grele când exist¶… Suntem în a§teptare, cu Ana. Nu, nu este o stare
normal¶ a§teptarea: te macin¶, de consum¶, te ron†¶ie, te ucide.
Oricâte rele-deprinderi semnalasem la intelighen†io†ii no§tri
români, tot nu m-am obi§nuit cu setea-§i-foamea de cenzur¶ la
confra†ii no§tri, în principiu cavaleri ai libert¶†ii cuvântului, în
ne-principiu foarte ostili acestui control abuziv, al abuzului
controliv. Chiar într-atâta s¶ fi fost strivi†i, reeduca†i, pite§tiza†i
mândrii - §i liberii - intelectuali români, încât au ajuns s¶ sufere
de… manc¶, vorba fran†uzi†ilor?, de lipsa, nu a unui drog, ci
a cotonogelii zilnice - bine: s¶pt¶mânale, administrat¶ de fra†iino§tri-cenzorii?
Nu vorbesc de evrei (trei sferturi dintre apel¶tori la cenzurarea celorlal†i, care se manifestaser¶ împotriva intereselor lor,
de ras¶, ei ap¶rîndu-§i ciocanul propriu-§i-personal: unicitatea
Holocaustului), ci de sfertul r¶mas, alc¶tuit din goi-ii ob§te§ti:
ce-i mân¶ pe ei, bie†i târîe-obiele, s¶ cear¶ cenzurarea altora, f¶r¶
tres¶rire, f¶r¶ ru§ine, vorba românului tramvaic: «Nu †’¶
ro§âne?». Nu, nu i-i ru§ine lui Antonesei s¶ se ia dup¶ MDG,
turn¶tor dovedit - e drept: m-a denun†at pe mine, nu pe el, în Le
Monde, care nu-i o Scînteie oarecare, de§i dac¶ ne lu¶m dup¶
declara†iile sale “Profesorul”- este vorba despre turn¶torul
scrobito-ro§cocat - ¶sta “se simte deranjat de obscurantismul
religios §i de excesiva prezen†¶ a religiei în via†a public¶, de
anticomunismul postcomunist…”! (c¶ci M.D. G. a mai-binepreferat, de totdeauna, s¶ luptèze numai împotriva “facis-mului”din secolul trecut, decât s¶ ridice un deget împotriva actualului bol§evism sionist); nici lui Pecican, nici lui Vighi, nici lui
Gelu Ionescu nu le-a fost ru§ine s¶ se înregimentez în brig¶zile
sioniste (lupt¶toare antifaciste!), ci de fric¶, e-he, ce §tim noi ce e
frica la intelectualul român!, ba chiar §i la intelectuala româncu†¶,
ca Marta Petreu, Blandiana, Adame§teana. Nici lui Tudoran nu-i
este ro-§â-ne s¶ umble din Voiculescu-n C¶CaT Popescu, din
Manolescu-n “R. Ioanid”-escovici. Dar lui Ujic¶? Dar lui
Suceav¶ ? - acesta ar fi f¶cut bine s¶ pun¶, în sfâr§it, un becar la
cheia literaturii sale analfabet-dieznice, în loc s¶ se bage unde
nu-i fierbe oala/filosofala.
Dar de unde, ru§inea la neru§ina†ii de profesie?
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*
Filip mi-a propus s¶ prezint Jurnalul 2011, nu lunar, ca pân¶
acum, ci s¶pt¶mânal. Nu §tiu dac¶ ideea este bun¶. Anul trecut
am oferit o lun¶ în dou¶ felii a câte o chenzin¶, existînd atunci
“o stare de urgen†¶”, îns¶ nu am aflat dac¶ a fost bine. De mod¶
veche fiind, trag c¶tre un ritm lunar, pentru mine luna fiind o
unitate numibil¶ - dar vom încerca…
Miercuri 5 ianuarie 2011
Am dormit ceva mai mult - cu întreruperile obi§nuite - dar
tot neodihnit am trezit.
Citesc în presa de la Chi§in¶u c¶ guvernan†ii au §ters-o în
vacan†¶ - în str¶in¶tate !, unde alt’? - dup¶ exemplul lui Voronin
care acum câteva zile ofta dup¶ “oleacî di Karlovy Vary”, dar se
plângea c¶ înc¶ nu se poate duce, are treab¶ “na Maldova”. Avea,
avea, chiar de nu era prezent. Se §i observ¶, dup¶ oboseala
cumplit¶ pr¶bu§it¶ peste mini§trii nou ale§i (sic - a§a pretind ei,
mimînd democra†ia: “ale§i”, în fapt sunt ne§te vulgari numi†i):
au nevoie s¶ respire aer occidental în locul celui b¶§(t)inal. Din
informa†iile pre†ioase culese reiese c¶ va trebui s¶ mai a§tept, s¶
ajungem în s¶pt¶mâna viitoare, pân¶ s¶-i scriu lui Gheorghe
Duca, pre§edintele Academiei, singurul r¶mas în post, ca s¶ m¶
plâng de… De ce? De Cine?
Vai de steaua mea! Nu-mi mai v¶d eu c¶r†ile tip¶rite acas¶ la
mine, în Basarabia. Bodrug a promis - adev¶rat, nu cu gura lui,
personal¶, ci prin a Lumini†ei-Dumbr¶vi†ei, înc¶ de acum o lun¶
(nu de acum un an?) - c¶, de cum se întoarce din campania
electoral¶ (e-he, fost-ai lele, când ai fost), pe loc m¶ contacteaz¶,
ca s¶ stabilim termenii colabor¶rii noastre editoriale. Ca t¶ti
§elea, la noi, la Moldova, stabelite au r¶mas! Academia - nu e
platnic¶, ci comanditar¶ - cu editura lui Bodrug a încheiat în†elegerea, a§a c¶ autorul de mine §ade la cheremul nimuruia.
Am abandonat utopia cu Biblioteca; s¶ p¶r¶sesc §i utopia cu
editarea c¶r†ilor? A§a se arat¶ Realitatea Basarabiei: degeaba au
decretat anul 2011 “An Goma”, degeaba au înscris manifest¶rile
- hârtiile acelea nu au fost semnate de guvernan†i, nici nu le
venise rândul la isc¶lit, fiind ei atât de mari (deasupra norilor, ca
Lupu), încât nu §tiau cine-i Goma cela, c¶ ei nu cetesc c¶r†ile,
doar le aranjeaz¶ pe rafturile daurite dup¶ culoarea cotorului apoi noii ale§i a fugit iute-iute, s¶ se hodineasc¶ dup¶ sfânta
trebu§oar¶ f¶cut¶, fie-le-ar de cap f¶c¶torilor… Mie ce-mi
r¶mâne de f¶cut?
Nimic. ïn cel mai bun caz o scrisoare adresat¶ lui Gheorghe
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Duca, “publicat¶” în jurnalul meu pe internet, citit¶ de trei-patru
persoane, care, Doamne-fere§te s¶ spun¶ în jur ce-au aflat, a§a c¶
r¶mân t¶cute §i anonime, cum le §ade lor bine când se a§tern pe
rezisten†¶ na†ionalo-spir(i)tual¶.
£i ce bine porniser¶ lucrurile dup¶ invita†ia lui Mihai
Cimpoi, domnule! £i ce jalnic sfâr§e§te, oameni buni…
*
Blogul lui Dorin Tudoran din “Cultura” 2 ian. 2012, sub
titlul “Spiritul §i litera” ne informeaz¶ solemn…, pecumc¶ci…
“Înainte de 1990 am f¶cut parte, pentru mai mul†i ani, dintr-un grup
de oameni pentru care încrederea reciproc¶ reprezenta un liant indestructibil.
Fiecare dintre noi avea din partea celorlal†i dezlegarea de a-i semna pe orice
demers – scrisoare deschis¶, apel, protest, memoriu etc. – adresat unor autorit¶†i sau presei. Primordial în folosirea acelei carte blanche era spiritul în
care era elaborat un document pe care ne puneam semn¶turile. (…)
Curând, a disp¶rut regula acelei carte blanche §i a fost înlocuit¶ cu obliga†ia de a prezenta fiec¶ruia dintre noi documentul în cauz¶.(…) De ani buni,
semnez foarte rar documente comune, limitându-m¶ s¶ o fac doar atunci când
miza unor asemenea demersuri dep¶§e§te considerabil orice îngrijorare fa†¶
de imperfec†iunile literei unui document, important redevenind spiritul în
numele c¶ruia este ini†iat demersul. (subl. mea, P.G.) Este §i cazul scrisorii
adresate CNA în leg¶tur¶ cu o edi†ie a îndr¶gitei emisiunii a Eugeniei Vod¶,
Profesioni§tii, în care invitatul, Ion Cristoiu, a f¶cut afirma†ii mai mult decât
”discutabile” în leg¶tur¶ cu liderul Legiunii – Corneliu Zelea Codreanu.Dac¶
a§ fi fost cel care a scris textul ini†ial, probabil c¶ l-a§ fi articulat u§or diferit,
a§ fi dr¶muit accentele altfel etc. (…) Re†inerile mele fa†¶ de o formulare ori
a alteia au p¶lit îns¶ în raport cu adeziunea mea necondi†ionat¶ la spiritul din
care s-a n¶scut acel document. De aceea l-am semnat.”

Mai departe? A§teptam ca autorul rândurilor citate §i semnatar al “scrisorii adresate CNA” s¶ deie o explica†ie a “adeziunii
necondi†ionate”(a protestului contra emisiunii, s¶ nu se uite).
Ca §i în celelalte prilejuri (de a se explica): motivul pentru
care i-a ales ca prefa†ator §i postfa†ator la volumul s¶u de
documente ale Securit¶†ii, pe “Radu Ioanid” §i pe N. Manolescu
(îmi plecase mân¶ s¶ ghilimelizez §i numele Manolescului, §i
acesta fiind unul adoptat, nu adev¶rat); în penibila ceart¶ de †a†e
de ambe sexe în leg¶tur¶ cu Mihai Botez, Dorin Tudoran nu a
§tiut s¶ ias¶ onorabil, corect, prin explica†ii cinstite, din
încurc¶turi unde sigur-singurel se b¶gase ca proasta - §i acolo
r¶m¶sese cu l¶bu†ele încleiate.
Degeaba pune la dispozi†ia comentatorilor Forumul
blogului revistei Cultura, fiindc¶ el nu ascult¶ ce spun cei care nu
(prea) sunt de acord cu faptele, cu motiva†iile sale. De unde
concluzia: Dorin Tudoran este sigur c¶ a f¶cut bine ce a f¶cut : nu
doar semnarea unui denun†, fiindc¶ denun† este “scrisoarea”
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(semnat¶ al¶turi de orfani ai gornistului-de-clas¶ precum Laszlo,
Horodi, M.D. Gheorghiu, Katz, Florian, Oi§teanu, Shafir,
Pecican, Solomon-begin, Totok, Oi§teanu, Peter Dan, Peter
Manu §i ceilal†i holocaustologo-transsinistrologi profesionaliza†i,
înregimenta†i sub steagul zdren†¶ros (unguresc) al lui Wiesel: dar
§i cerere de pedepsire a f¶pta§ilor!
£i, desigur, suplic¶, în fa†a puterii, de a (re-)instaura
cenzura.
Am încercat s¶ p¶r¶sesc Forumul, supras¶tul de a auzi (da: a
auzi!) glasurile obraznice, †ipetele, r¶cnetele, urletele, tânguielile
evreilor §i ale slugilor lor, proclamînd acelea§i minciuni, acelea§i
litanii, împro§cînd cu acuza†ii aiurea - am auzit §i aici, pe unul
care producea un argument n¶uc: c¶ el are dreptate când
condamn¶ “cu hot¶rîre” emisiunea «fa§ist¶» - deci s¶ fie interzis¶, iar f¶pta§ii pedepsi†i - folosind argumentul: «Bunicul meu a
fost gazat la Bergen Belsen!» - ra†ionament din aceea§i familie de
idiotisme ca §i cele produse de securi§tii evrei unguri care îi
snopeau în b¶t¶i pe †¶rani dobrogeni, reg¶†eni, olteni, zbierînd, cu
spume la gur¶: «Voi, fa§i§tilor, care ne-a†i ars la Auschwitz!” de-ai fi zis c¶-l auzi pe Wiesel, secondat de secundacul Shafir.
ïns¶ curiozitatea - mazochist¶ - m-a †inut locului (§i vorba
mea: bine mi-a f¶cut: am dat de câteva interven†ii normale, ale
unor oameni normali, care gândeau normal (cu capul lor, nu cu al
Oi§teanului, al Shafirului, nici chiar cu al simpaticului evanghelist-biciclist Cosa§u). Spre surpriza mea am întâlnit opiniile
normale ale lui Florin Iaru (despre care multe vorbe rele zisesem
înainte - îns¶ tot pe teme iscate de Tudoran) ale unuia (uneia?)
“Vali…” (acesta/ aceasta îl floc¶ie§te pe m¶garul de “Radu
Ioanid”, r¶ul sfetnic al lui Tudoran), §i “InimaRea”.
Florin Iaru, ziceam, a pus punctele pe i:
“Eu cred c¶ CNA a pus în discu†ie dreptul cuiva de a vorbi despre o
legionari altfel decît e cursul oficial (de înfierare formal¶), în contradic†ie flagrant¶ cu dreptul la libera expresie a oric¶rui individ. Cum avem acum pe
ecrane un formidabil film dedicat lui Nicolae Ceau§escu (filmul lui Ujic¶), eu
a§ propune §i interzicerea filmului. (…) despre asta e vorba: CNA a
sanc†ionat p¶rerea “bun¶, favorabil¶, neoficial¶” a unui invitat, referitoare la
un actor istoric important – §i care a marcat istoria modern¶ a României.
CNA are p¶reri §i §tie mai bine decît noi cum trebuie s¶ vorbim? S-a f¶cut
propagand¶ legionar¶? Se pare c¶ nu. Asta, indiferent de persoana care §i-a
exprimat p¶rerile, e intolerabil. Ascult¶: interzicerea vorbirii neconven†ionale
despre comunism e la fel de intolerabil¶. £i asta o spune un om care era s¶§i lase pielea pe b¶† în ‘89!”

S¶ nu-i uit pe vorniceii lui Tudoran de la Politrom:
Manolescu: nu am în†eles unde “se situeaz¶” el fa†¶ cu
prabliema: De partea curajo§ilor (trebuie s¶ ai curaj, pentru a
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înfrunta minciunile Holocaustologo-Transnistroloage) sau de
partea… Rodic¶i Gordon §i a lui Taubmann, cei care-i cadorisiser¶ ambasada Unesco de la Paris.
“Radu Ioanid”: de la “…Vali” aflu natura lu¶rii la cuvânt a
bol§evicul sionist - aceasta:
“Dumneavoastra [i se adreseaz¶ lui Tudoran, n.m. P.G.] spuneti: “Am
semnat documentul trimis la CNA pentru c¶ el nu punea în discu†ie profesionalismul realizatoarei, dovedit de-a lungul unei decade de munc¶, ci semnala
un accident de parcurs”. Hmm, dupa cum citesc aici (http://www.observatorcultural.ro/index.html/articles%7Cdetails?articleID=24665) pe autorii protestului ii cam doare in cur (scuzati!) de parerile lui Cristoiu, ei capul lui
(Eugenia) Voda il vor, vezi Radu Ioanid:
“Problema emisiunii Profesioni§tii, difuzat¶ pe TVR 1, la data de 13
noiembrie 2010, nu o constituie opiniile propagandistice prolegionare
afi§ate de domnul Ion Cristoiu, ci atitudinea moderatorului acestei emisiuni,
doamna Eugenia Vod¶.” (subl.mea, P.G.)
Iar eu (un ilustru anomin, vorba cuiva… cindva poet: “ca fumul din furnale”) in acest context interpretez a doua scrisoare de protest, semnat de cei
10, de sprijin pentru doamna Eugenia Voda (dar nu si pentru Cristoiu). Iar
postarea de fata este (din nou, in interpretarea mea) o nuantare binevenita
vizavi de un atac (care ascunde vechi rafuieli!?) in haita, la care ati semnat
alaturi de alte nume onorabile dar si multi “oieri ai mintii”, asupra unei
Doamne ! (sublinierile mele, P.G.)
“Si daca, voi toti cei 100, veti fi efectivi si veti reusi sa scoateti emisiunea doamnei Voda din grila TVR [vezi acelasi Radu IOANID: "Am rug¶mintea s¶ ave†i amabilitatea s¶ ne informa†i (pe mine §i pe colegii care au
semnat scrisoarea c¶tre dumneavoastr¶) în leg¶tur¶ cu eventualele decizii
ale Comisiei de Etic¶ §i Arbitraj a TVR în acest caz"] atunci, va rog, sa
veniti (oricare din cei 100) cu o propunere constructiva care sa inlocuiasca
emisiunea ei cu alta, cel putin, la acelasi nivel. Cum?! Asta nu ar fi treaba
celor 100 … treaba lor ar fi doar sa darime orice, oricind, oricum… hmm…
atunci, pacat!”

Atac explicabil în subteran, astfel: Cristoiu este un oarecare
g¶inar “facist”, cu un dos de palm¶ îl trimi†i sub lavi†¶, dar
Eugenia Vod¶ este o tr¶d¶toare! (vezi diferen†a de periculozitate între Breban §i mine: eu du§man - el tr¶d¶tor al CC al PCR!).
Ea, c¶s¶torit¶ cu evreul Lustig s¶ comit¶ o asemenea eroare
(de ras¶)? Ce-ar mai urechea-o - dar nu executa-o - “E. Ioanid”,
acest m¶gar r¶p¶nos!
Nu, nu sunt curios cum are s¶ scoat¶ c¶ma§a Tudoran.
N-are s-o scoat¶. £i nu va c¶p¶ta m¶car un guturai.
Dac¶ nu a în†eles ce i se repro§eaz¶… Fericit, Dorinul!
Iar ca supliment, un r¶spuns forumistului “Lucid” - acesta
aducea mereu vorba de N. Manolescu §i de faptul c¶ ob†inuse
ambasada Unesco pe spinarea “cazului Stoiciu-Goma”.
Versat în psihologia maselor (în care se scald¶ cu voluptate),
§tiind el bine c¶ oamenii nu mai †in minte ce a fost, cândva, în
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realitate, “cazul Stoiciu-Goma” (o spun eu pentru cei doi-trei
cititori ai Jurnalului meu pe internet: un denun† tic¶los, la adresa
mea §i stârnirea întregei cirezi de membri ai Uniunii Scriitorilor
de a ne acuza, pe L.I. Stoiciu pentru… “neglijen†¶”, iar pe mine
de… “antisemitism”, turn¶torie nu doar ne-acceptat¶ de masele
cu pricina, dar sus†inut¶ cu entuziasm, în sensul: “da, Stoiciu §i
Goma sunt antisemi†i!”, sus†inut de Gârbea («Goma a scris în
Jurnal de 126 ori evreii, articulat»), Cistelecan, Marta Petreu,
Vozganian), Dorin Tudoran ambaleaz¶ odioasa fapt¶: murdara
turn¶torie a Manolescului (înaintea lui: a lui CTPopescu, a lui
Liiceanu) în foi†¶ de argint astfel:
“@ lucid
1. Faptul ca ati pomenit de doua ori ce numiti “cazul Stoiciu-Goma” iar
eu ma “feresc” sa il amintesc nu indica ce insinuati — dare dupa cires, ci
altceva. Si anume: incercarea de a tine discutia cat mai aproape de subiectul
propus.(…) .
2. Aceasta discutie nu este nici despre ce a reusit ori nu N.Manolescu
in calitate de ambasador la UNESCO, nici despre valoarea ori lipsa de valoare a Istoriei…sale.”

Nu, nu, ne asigur¶ veteranul diversionist Tudoran. Discu†ia
era numai §i numai despre legion¶roiul Cristoiu!
Tudorane, Tudorane sau, citîndu-l pe r¶cniciosul Antonesei:
«Frate Doriiiine!»
*
De : olga.stanciu@prut.ro
Objet : La Multi Ani!
Date : 5 janvier 2011 11:25:54 HNEC
À : paulgoma@gmail.com

“Stimate domnule Paul Goma,
Va scrie Olga Stanciu, director executiv la Prut Intrernational. Va
doresc un an frumos, cu sanatate si multe realizari!
In sfarsit am incheiat toate sarbatorile si sper sa incepem 2011 cu o
colaborare frumoasa, iar la primavara sa avem posibilitatea si sa ne intalnim.
Am primit de la doamna Dumbraveanu lista cu titlurile pe care le propuneti
spre editare. Unele din ele ne sunt cunoscute, altele - mai putin. Avem nevoie
de opinia dumneavoastra - care din aceste titluri le putem include in primul
volum. Ce numar de pagini are fiecare din ele? Daca in lista dumneavoastra
sunt titluri care nu au fost inca editate?
Raman in asteptarea raspunsului dumneavoastra.
Cu respect,
Olga Stanciu,
director executiv
Editura Prut International
Tel./fax: +373 22 749318
Mob.: + 373 68 044899
www.prut.ro
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Am r¶spuns pe dat¶ - doar eu a§teptam cu sufletul la gur¶:
“Mà asteptam sà mà contacteze Dl Bodrug, dupà promisiunea D-lui
Gheorghe Duca si a Lumini†ei Dumbràvi†a. Cu D-sa ar fi urmata sà stabilim
lista lucràrilor si programul. Dar se vede cà nu am noroc.
Cu drag as discuta cu Dvs - dar ce? Dvs. nu cunoa§te†i situatia mea, ca
autor - din moment ce mà întreba†i:
“Ce numar de pagini are fiecare din ele? Daca in lista dumneavoastra
sunt titluri care nu au fost inca editate?”
Sunt convins: vom colabora armonios dupà ce veti fi pusà la curent de
Dl. Bodrug - dar cum el nu are timp de mine, ràmânem pe loc, tot pe loc cum
am fost si pânà acum, de unde opinia mea: astfel nu voi fi editat la Chisinàu,
decât eventual (vorba celuia: foarte eventual!), postum.
Al Dvs,
Paul Goma

Joi 6 ianuarie 2011
ïn continuarea coresponden†ei angajat¶ ieri, azi-diminea†¶
am trimis explica†iile de mai jos:

“Paris, 6 decembrie 2011
Mesaj pentru Dl. Bodrug prin D-na Stanciu:
V-am trimis azi dimineatà o parte din lista càrtilor mele, de editat la Prut
International.
V-am propus - nu v-am impus - acele titluri importante pentru mine si
pentru cititor.
Am constatat, cu ocazia alcàtuirii numàrului special al revistei
“Metaliteratura”, dedicat mie cà cercetàtorii colaboratori duceau lipsà arzàtoare de volume de-ale mele - desi mi-au fost publicate în Basarabia câteva,
de A. Vartic: douà, de I. Rosca: trei, de Erizanu : una - dar mai ales de texte
de referintà. Mi s-a spus cà bibliotecile publice - de la Orhei, dar si cea
scolarà din Mana, satul meu natal, nu mai au càrti de-ale mele [chiar dacà au
fost… nereturnate, chiar “furate”, “hotii de càrti” nu au comis vreun pàcat, se
presupune cà màcar le-au ràsfoit…]
Aceastà pledoarie pentru editarea càrtilor mele: chiar în aceste momente de crizà, vor fi càutate.
M-am gândit la o Serie editorialà generalà, purtînd numele meu.
In cadrul acesteia, “sub-serii” se vor înscrie: a jurnalelor, a càrtilor de
fictiune, a màrturiilor (care intrà si alàturi, la fictiune - de pildà prima
propusà; “Culoarea curcubeului”), etc.
Fireste, în editurà vor apàrea alte criterii de impàrtire - foarte bine, îmi
vor fi transmise si le vom discuta.Vor fi negociate chestiunile tehnice (format, coperte etc,) însà nu titlurile trimise, nu continutul volumelor. Desigur dupà acceptarea generalà a… listei generale, vom stabili un program al aparitiilor, insà doar autorul va decide prezenta cutàrui titlu sau absenta lui.
Am marcat în dreptul câtorva dacà se aflà încà in drepturile altei editur
- deci nu vor fi neîntelegeri de acest ordin.
Asadar, stimate Domnule Bodrug si stimatà Doamnà Stanciu, dupà ce
veti cerceta lista si acest supliment de explicatii, comunicati-mi propunerile
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Dvs - editoriale.
Atunci vom începe târguiala…
Va anunt cà împuternicita mea pentru editarea càrtilor în R. Moldova
este Doamna Aliona Grati. Domnia sa este în posesia fisierelor càrtilor din
lista prezentatà. Vi le va prezenta dupà ce vom fi de acord - cu totalitatea si
cu detaliul. D-sa va fi in contact permanent cu editura si îmi va transmite
mersul - sau nemersul trebilor.
In o zi sau douà îi voi expedia D-nei Grati si o sumà de fotografii
recente pentru a fi reproduse pe coperte.
Pânà atunci, stiind cà multi se tin “pe vechi”, và urez Sàrbàtori fericite
si Un An Nou 2011 - cât se poate de nou si pentru mine, în tentativele
zadarnice de a mà întoarce pe pàmântul Basarabiei.
Al Dvs.
Paul Goma

Nu cred c¶ Prut îmi va r¶spunde azi. Nici mâine. Nici…
Dac¶ §i eu, vorba Getei Dimisianu, am împuternicit-o pe
Aliona Grati (nu pe Getu†a-cu-po§etu†a, citat din Dan Petrescu,
pe când Monicu†a tr¶ia) s¶ m¶ reprezinte, s¶ depoziteze, s¶
vegheze la editarea c¶r†ilor…
ïntre timp am completat, la lista titlurilor, num¶rul paginilor.
Vineri 7 ianuarie 2011
Mare lupt¶, mare - la Iazul Mic de pe Bâc:
Liliana Arma§u (ea mi-a fost redactor la volumul Basarabia
tip¶rit de Iurie Ro§ca, la Flux) a scris în Contrafort c¶ Grigore
Vieru nu-i chiar a§a mare poet, c¶ a mai f¶cut §i compromisuri.
ïn Timpul Dumitru Crudu îi r¶spunde: adev¶ratele poezii ale lui
Vieru sunt pu†in sau deloc cunoscute…
£i se dezl¶n†uie forumi§tii de la Moldova! Citindu-i, cape†i
imaginea unui Codru-Cosmin al hârtiei! Conciliant cum sunt
(sic) spun c¶ ambele tabere au dreptate. Ba au mare dreptate s¶
“dezbat¶” a§a, cu violen†e, în atac §i cu lacr¶mi în ap¶rare. Poatepoate din astfel de “înfrunt¶ri colegiale” va ie§i la suprafa†¶
dulcea smântân¶ de care cu to†ii avem nevoie, mai vârtos basarabenii, lirici prin structur¶ (aten†ie, nu am spus: plâng¶re†i), iar
l¶cr¶mioarele poe†ilor - cam ca perjâ§oarele/ de marele… - cad pe
p¶mântul primitor al Maicii ïndurerate, Basarabia noastr¶. Au
observat §i al†ii: ar fi timpul ca, f¶r¶ a-i pedepsi pe poe†i la-postde-t¶cere-cu-pâine-§i-ap¶, s¶ fie l¶sa†i §i prozatorii s¶-§i spun¶…
poezia lor, în care, prin legendarul har naturel de povesta§i
moldove†i, prin influen†a fast¶ a prozei ruse§ti (nu am spus:
“buna proz¶ ruseasc¶”, pentru c¶ ne-rea le ie§ea ivanilor adeseori chiar §i crunta proz¶ realist-socialist¶), au §i ridicat capetele,
observate cu simpatie-ciud¶ §i de pe malul drept al Prutului.
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M¶car de-ar continua astfel de dezbateri în s¶raca pres¶
cultural-literar¶ basarabean¶. “Miracole” s-au produs nu doar în
poezie, la Bucure§ti, în anii Nichita-Blandiana-AlexandruSorescu, ci §i acum, în proz¶, la Chi§in¶u. S¶-i l¶s¶m pe comentatori s¶ se întrebe, cu ochii l¶rgi†i de mirare: «Cum se explic¶?»,
s¶-i l¶s¶m s¶ caute “explica†ia” §i s¶-i urm¶rim, citindu-i pe prozatorii basarabeni.
ïndr¶znesc o profe†ie: în curând proza în limb¶ român¶ cea
mai bun¶, cea mai viguroas¶, cea mai adev¶rat¶ (ei da, fr¶†iorilor
prozatori ie§i†i din £coala de la Târgovi§te, de sub bagheta unor
Crohm¶lniceanu, Mircea Martin, Manolescu, M. H. Simionescu:
proza bun¶ §i adev¶rat¶, nu doar “m¶iestrit¶”) va fi scris¶ §i de
basarabeni. Oamenii dintre Prut §i Nistru au coaie, circa trei-dec¶ciul¶, chiar dac¶ le lipse§te oleac¶ de schinare-dreapt¶, cum ar
veni: coloan¶ vertebral¶.
Aten†ie, vine-vine cavaleria basarabean¶ (eram tentat s¶
spun: “orheian¶”, gândindu-m¶ la tradi†ia r¶zboinic¶ a celor din
†inutul meu): Leo Butnaru, D. Crudu, fra†ii Vakulovski, Cheianu,
Ba§tovoi, Aurel Busuioc, V. Be§leag¶, Nicolae Popa, Serafim
Saka, Vasile Vasilache (disp¶rut dintre noi), N. Esinenco, Anatol
Moraru, Claudia Partole (în fine, o reprezentant¶ a ginga§ìului),
Iulian Ciocan… Voi fi omis pe câ†iva, dar s¶ fie asigura†i: eu nu
fac “istorii ale literaturii”, nici clasamente. Vor veni §i hoitariii
ierarhizatori, ca totdeauna, la încheierea unei perioade…
Sâmb¶t¶ 8 ianuarie 2010
Noapte grea: ud¶. Pentru a câta oar¶ m¶ întreb: de unde
Dumnezeu atâta lichid în hoitul meu? Voi fi fabricînd eu,
de capul meu, a§a ceva?
*
Agopian îl demasc¶ (ni†el) pe Manolescu - s¶ fie semn c¶
Niki al Monic¶i umbl¶ în cârji? Parc¶ îl durea ficatul, nu
pantoful - altfel cum l-ar ataca viteazul Iepuril¶ Agopian?
“Exces de Zelea CULTURA 24 Dec 2010 de £tefan Agopian
“(…)A§a cum era normal, o mul†ime de intelectuali au protestat fa†¶ de
cele afirmate de Ion Cristoiu. Ultimul care a f¶cut-o a fost dl Nicolae
Manolescu. Într-un editorial din România literar¶ nr. 48, din 17 decembrie
a.c., intitulat „Un provocator care, vai, se ia în serios“, dl Manolescu face o
analiz¶ foarte precis¶ a „fenomenului“ numit Cristoiu. Printre altele, dl
Manolescu scrie, §i îi dau dreptate: „Ion Cristoiu nu e nici scriitor (s.m.), nici
ideolog, nici istoric, nici politolog“.
Deci dl Manolescu, critic literar de o via†¶ §i pre§edintele Uniunii
Scriitorilor, a hot¶rît c¶ Cristoiu nu e scriitor. Adev¶rul e c¶ nu prea e. Cu

©Paul Goma 1935-2011

wwww.paulgoma.com

PDF public și gratuit

31.12.2011

PAUL GOMA - JURNAL 2011

20

toate acestea, acum vreo doi ani, Comisia de validare a noilor membri ai
Uniunii Scriitorilor, din care f¶ceam parte §i eu, s-a trezit pe cap cu dou¶
dosare care nu urmaser¶ c¶ile obi§nuite în astfel de cazuri. Dosarele erau ale
lui Ion Cristoiu §i Cristian Tudor Popescu §i erau înso†ite de recomandarea
verbal¶ a pre§edintelui Uniunii, nimeni altul decît dl Manolescu, de a fi rezolvate favorabil. Comisia i-a f¶cut hatîrul domnului pre§edinte, f¶r¶ nici un
chef, dar i l-a f¶cut. Ce s¶ mai zic?”

Ce s¶ mai zici! I-ai ars o piedc¶ pe la spate Manolescului, nu
fiindc¶ acesta este un tic¶los §i merita o demascare §i o
chelf¶neal¶, ci pentru c¶ nu †i-a dat, în Istoria lui, locul - §i cantitatea de comentariu la care pretindeai. Cum adic¶: nu erai de
acord cu “dispozi†ia” §efului t¶u de a-l coopta pe Cristoiu în
Uniunea Scriitorilor - §i, ca supliment pe alt scriitor, tot atât de
merituos ca G¶ina f¶t¶toare de pui vii - CT Popescu - de ce †i-ai
dat votul (sau asentimentul) pentru… din contra? Cum se cheam¶
acel scriitor care î§i îndoaie spinarea - “dac¶ o are §i pe aceea”,
citat din tovar¶§ul Sorin Toma, cel cu putrefac†ionarea lui
Arghezi - dup¶ directivele noului Sorin Toma-Manolescu? £i,
vorba armeneasc¶: ce †i-a ie§it la afacerea asta?
Acum îmi aduc aminte: la congresul în care Manolescu v-a
pus pe to†i alc¶tuitorii cirezei de autori de c¶r†i s¶ condamna†i
“antisemitismul lui Goma §i neglijen†a lui L.I. Stoiciu”, ai fost
unul dintre cei mai sonori §i mai agita†i… agitatori ai acuza†iei
formulat¶ de turn¶torul Manolescu. Tot tu ai fost acela care, în
Ca†avencu grafiai cu umor turbat titlul romanului meu, Ostinato
astfel: “Prostinato”.
Convinge-m¶ c¶ m¶ în§el §i î†i cer pe loc iertare
*
Din textul lui Mihai Iov¶nel din Cultura aflu… câteva
confirm¶ri noi-nou†e ale unor str¶-vechi afirma†ii ale mele - mai
cu seam¶ în S¶pt¶mâna Ro§ie:
“Sotron cu legionari - Mihai Iovanel
In: sensuri si nonsensuri
“În „Convorbiri literare”, nr. 11/ 2010, Sorin Lavric aduce un
emo†ionant omagiu legionarului Mircea Nicolau, a c¶rui cuno§tin†¶ i-a inspirat nu pu†ine pagini din cartea despre „Noica §i Mi§carea Legionar¶” (…)
„Îmi amintesc cum, intrându-i pentru prima oar¶¶ în cas¶, Mircea
Nicolau m-a poftit în sufragerie. Intrând, am înghe†at: pe pere†i erau atârnate
portretele unor oameni despre care înv¶†asem la §coal¶ c¶ erau ni§te criminali
odio§i care f¶cuser¶ de ru§ine genera†ia interbelic¶. (…)
Iat¶ ce spune Mircea Nicolau despre asasinarea lui Nicolae Iorga:
„Iorga a fost asasinat de NKVD.Mi§carea Legionar¶, reprezentat¶,
evident, prin Horia Sima, nici nu se gândea s¶ se ating¶ de Iorga” (op. cit.,
p. 57).
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“Iat¶ ce spune Mircea Nicolau în leg¶tur¶ cu „mitul” evreilor ag¶†a†i în
cârlige la Abator în timpul rebeliunii legionare din ianuarie 1941:
„nu evrei, ci legionari au fost ag¶†a†i în cârlige” (op. cit., p. 103).
“Iat¶ ce spune Mircea Nicolau despre pogromul din 1941 de la Ia¶i, stimulat de întrebarea lui Gabriel St¶nescu („Apropo, la Ia§i a existat cu
adev¶rat în anii ’41 un pogrom îndreptat împotriva popula†iei evreie§ti despre
care vorbe§te Elie Wiesel?”):
„Informa†iile mele în leg¶tur¶ cu pogromul de la Ia§i – §i men†ionez c¶
m¶ aflam în închisoare – sunt urm¶toarele: pe când trupele germane traversau
ora§ul, elemente comuniste, ascunse în podurile caselor de pe Strada £tefan
cel Mare au tras focuri de arm¶ asupra lor. F¶cându-se cercet¶ri asupra locurilor de unde erau ataca†i, trupele germane au trecut la represalii, ucigând
oamenii g¶soi†i acolo. (…) Pentru c¶ elementele comuniste erau solidare cu
o parte din popula†ia evreiasc¶, aceasta a fost eliminat¶. (…) Precizez c¶ nu
legionarii au fost implica†i în acest pogrom” (op. cit., p. 75, subl. autorului).
“(…) În acela§i num¶r din „România literar¶” dl Liiceanu se bucur¶ §i
de aten†ia lui Nicolae Manolescu, care îl ceart¶ c¶ s-a solidarizat cu Eugenia
Vod¶, în a c¶rei emisiune TV Ion Cristoiu a l¶udat puritatea moral¶ a lui
Zelea-Codreanu. „M¶ a§teptam la mai mult¶ logic¶ din partea prietenului
meu Gabriel Liiceanu”, m¶rturise§te dl Manolescu, care crede totu§i c¶ filozoful care a ratat ocazia de a t¶cea nu a v¶zut emisiunea cu pricina (în
Bucure§ti recep†ia postului TVR1 fiind ceva mai precar¶ decât la Paris).
„Gabriel, te rog, recunoa§te c¶ n-ai v¶zut-o!”, se roag¶ Nicolae Manolescu.
(…)”

Reflexul senilo-infantil al manolescului: “Recunoa§te c¶
n-ai v¶zut-o!”, te someaz¶ el ca §i în cazul interviului de el luat
lui Iliescu imediat dup¶ Sângeroasa Mineriad¶ §i publicat în
România literar¶ din iulie 1990, repro§at de mine, îns¶ abia dup¶
mai bine de un deceniu contestat pe hârtie de autor prin - cum
altfel: “Goma nu a v¶zut acel num¶r cu interviul!” A§a §i acum:
ne-vederea emisiunii TVR de c¶tre “Gabriel”, ca §i “nevederea
num¶rului cu interviul” (afirma†ie aiurea: nu numai c¶ v¶zusem
“num¶rul”, dar îl am §i în momentul de fa†¶), în concep†ia magic¶
a ciobanului de la Sibiel ar face s¶ dispar¶ argumentul dimpreun¶
cu proba…
“(…) Este cu totul ciudat îns¶ de ce dl Manolescu nu-i permite dlui
Liiceanu s¶ ia ap¶rarea Eugeniei Vod¶, în virtutea aceleia§i libert¶†i de opinie
invocate de dl Manolescu în 1998, când i-a luat ap¶rarea nega†ionistului
Roger Garaudy (isprav¶ consemnat¶ §i în „Raportul Final” al Comisiei
Wiesel, la pag. 368 §i 382-383 – am în vedere, fire§te, edi†ia de la Polirom)”

M. Iov¶nel continu¶ scurtul inventar al gafelor-amneziilorporc¶riilor lui Manolescu.
Cu bucurie constat palma (moral¶, nu breban¶) pe care a
administrat-o Domni†a £tef¶nescu Intu§abilului Escroc §i
Falsificator de Istorie: Elie Wiesel - relateaz¶ Alex £tef¶nescu:
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„Un moment de maxim¶ admira†ie fa†¶ de ea [Domni†a] l-am tr¶it în
urm¶ cu câ†iva ani, la lansarea unui nou volum din «Dic†ionarul victimelor
comunismului», editat cu sacrificii de Domni†a. Cu o zi înainte, Elie Wiesel,
care tocmai f¶cuse impolite†ea ca, aflat la Sighet, s¶ refuze s¶ viziteze
Memorialul Victimelor Comunismului §i al rezisten†ei, i-a culpabilizat înc¶ o
dat¶ pe români (omi†ând s¶ deplâng¶ §i tragedia pe care au tr¶it-o ei în§i§i în
timpul comunismului):
«Românii s¶ nu uite: au ucis, au ucis, au ucis».
În fa†a a sute de oameni veni†i la lansare, Domni†a a spus în replic¶:
- Elie Wiesel s¶ nu uite: românii au fost uci§i, au fost uci§i, au fost
uci§i!”.
Într-adev¶r: e suficient s¶ ne gândim la legionarii ag¶†a†i în cârlige, la
Abator.”

Nu cuno§team episodul, dar nu e prea târziu ca s¶ o felicit pe
Domni†a £tef¶nescu - tot femeile, sireacele, fiindc¶ dac¶
ne-am l¶sa în n¶dejdea consor†ilor, ca de-o pild¶ curajosul,
consecventul, verticalul - ca un sac de cartofi pe jum¶tate gol - cu
propriile afirma†ii de alalt¶ieri, so†: Alex £tef¶nescu…
Duminic¶ 9 ianuarie 2011
Ia s¶ videm cum ne cheam¶ - binevenit¶ acest¶ listu†¶:
08 Jan 2011 Stalin, Belici, Sulic¶, P¶s¶ric¶, Curo§ §i alte nume... moldovene§ti
Str¶mo§ii no§tri au avut o imagina†ie bogat¶ atunci când §i-au pus nume pe
care le purt¶m ast¶zi cu mândrie. Inspira†ia înainta§ilor no§tri când au n¶scocit nume
nu a avut limite. Purt¶m nume de culori, de flori, de copaci, de fenomene ale naturii,
de instrumente muzicale, de organe umane, de arme, de specii de animale...
Oricine se poate convinge de aceasta, accesând sursele deschise de pe Internet
ale Ministerului Tehnologiilor Informa†ionale §i Comunica†iilor din Registrul de Stat
al Popula†iei. În baza de date nu a fost g¶sit vreun cet¶†ean cu numele sau prenumele
„Moldova”.
Flora, fauna, p¶s¶rile §i insectele – izvor de inspira†ie pentru nume
Se pare c¶ tot ce mi§c §i mi§un¶ în ¶ara asta a constituit cea mai bun¶ surs¶ de
nume la moldoveni. În Registrul de Stat al Popula†iei g¶sim 63 de persoane care
poart¶ numele „Buhai” §i 99 – „Plo§ni†¶”. Puiu (1155 de persoane din Moldova,
potrivit datelor oficiale, poart¶ acest nume); Baran (1233); Cuco§ (peste 2000);
¢ân†ar (49); Musc¶ (64); Pup¶z¶ (49); Bounegru (450); Boub¶trân (137); Bouro§
(243); Purcel (929); Vrabie (2982); Bou (295); M¶gar (27); Frunz/¶/e (3805);
P¶dure/P¶duraru (1225); Ciotc¶ (5); Porcescu (674); V(a)¶caru (310); Popu§oi
(2599); G¶inaru (15); Purice (706), Puric (1); M(î)â†¶ (632//29); Pisic¶ (48); Capr¶
(35); ¢ap (131),¢apu (852); Potârniche (80); Vulpe (1827); Mânzu (65); Creang¶
(509); Berbec (381); Lobod¶ (14); Mohor (15); Bradu (971); Leu (1405); Berbec
(381); £arpe (259); Cepoi (949); Curca (357); Curc¶ (175); Liliac (18); Trandafir
(251); Busuioc (2378); Tufar (82); P¶s¶ric¶ (1); Graur (2729); G¶in¶ (974); Puic¶
(117); Gâsc¶ (10); Clo§ca (28); Bî(â)cu (355//9); Petuh(ov) (16//93); Buruian¶
(1494); P¶trunjel (53); Morcov (393); Cioar¶ (292); Ceap¶ (153); Usturoi (249);
Curcan (116); Cucu (2714); Pi†igoi (16); Stejar/u (94//14); Bujor (2428); Marar/u
(18//4); Stru† (241); Balaur (614); Fasol¶ (18); Perju (1889); Broasc¶ (76)...
Nume inspirate din culori
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Negru (4631 de persoane poart¶ acest nume); Suru (187), Ro§u (887), Ro§ca
(11225); Galben/u (790//9)...
Corpul uman, defecte §i atu-uri ale omului, st¶ri §i calit¶†i umane
Tot sc¶rpinându-se, probabil, la ceaf¶, str¶mo§ii no§tri s-au gândit c¶ nu ar fi
r¶u s¶ purt¶m nume precum Curu (acum acest nume este purtat de 299 persoane) sau
Curlat (195). În documentele oficiale g¶sim numele Mititelu (1228); Curo§ (385);
Mutu (618); Chioru (113); £chiopu (2286); Feteleu (35); Surdu (1742); Mo§negu†u
(155); Mo§neaga (782); Frumusachi (396); Frumosu (176); Urâtu (300); Lungu
(14118); Scurtu (1639); Mortu (96); Amor†itu (45); Be†ivu (557); Blându (3); Slabu
(96); Grasu (28); Pletosu (271); Ple§u (334); Friptu (143); Ochi§or (783); Picior (11);
Sp¶latu (5); P¶litu (49); Buc¶/a (73//152); Laba (263); Botu (1); Buric (47); Nasu
(84); Cre†u (7768); P¶litu (49); Chi§c¶ (242); Ma†u (5); Cuciuetu (184); Nebunu
(166); Buzatu (211); Banari/u (1936//526); Must(e)a†¶ (2702//3); Barb¶ (413); Barbu
(591); Stângaciu (5); P¶c¶tos (11); Flocosu (74); Ple§u (334); Tic¶los (4); £uler (10);
B¶b¶l¶u (350); Roadedeal (21); R¶u (606); Bunu (205); Horo§ii/h (41//9); Plohoi
(29); Burduhosu (4), P¶gânu (128), Spânu (4770)...
Nume provenit de la denumiri de obiecte §i instrumente muzicale
Talenta†i cum suntem este firesc ca s¶ reg¶sim în numele noastre denumiri de
instrumente muzicale: Vioar¶ (174); Potlog (600); C¶r¶mid¶ (2); Fluier (54);
Fluieraru (60); Nai (2); Cobzar/i (52/ 568); Strun¶ (85); Bas (81); Cu§c¶ (30);
Cheptene (807); Scripca (47); Dob¶ (57); Baraban (7); Lulea (1); Topora§ (133);
Topor (592); Bard¶ (21); Fusu (300); S/traist¶ (circa 90); Scripcaru (400); Mucu
(16); Sula/¶ (circa o mie); Poloboc (233); Gologan (259); Banu (608); Ciocan/u
(874//253); Borcan (136); C(î)ârlig (6//1179); G¶leat¶ (67); Cump¶n¶ (125); Fîntîn¶
(121); Lopat¶ (34); C¶ldare (260); Verig¶ (5); Toac¶ (202)...
Tematica militar¶
Pu§c¶ (186); Pu§ca§ (1713), Arca§ (2); Cala§nicov (151); Kala§nikov (3);
Chistol (1679); Pistol (294); Sabie (15); Teac¶ (366); Sergentu (67); Militaru (44);
Buzdugan (1310); Patron (88)...
Oameni care au nume de politicieni §i personalit¶†i
Pulbere (581); Gagarin (11); Voronin (147); Snegur (489); Lucinschi (130);
Ghimpu (523); Lupu (4871); Tcaciuc (1775); Tkaciuk – 10; Putin/¶ (peste 400);
Brejnev (8); Madvedev (336); Ulianov (68); Filat (150); Stalin (18); Dodon (2039);
Pu§kin/Pu§chin (10//21); Stati (1072); Sulac (102); Plahotniuc (50); Sturza (979);
Sturdza (1), Rasputin (3)...
Na†iuni §i etnii
Românu (39); Romînu (21); Rusu (23084); Russu (7347); Neam†u (1293); Rus
(85); Turcu (993 persoane); Maghiar (1); Ungureanu (5849); Moldovanu/
Moldoveanu (peste 1500); ¢iganu (49); ¢igan (1); Mocan/u (2208//5478)...
Natura §i fenomene ale naturi
Pâr¶u (900); Bulbuc (247); Luna (2); Stînc¶ (148); Furtun¶ (1177); Fulger (118);
Ploaie (34); Vî(â)ntu (508); Soare (3); Brum¶ (200); C¶rare (112); Nour (627);
B(î)âlhac (80); Balt¶ (297)...
Nume ciudate §i haioase
Am c¶utat aleatoriu în baza de date §ii urm¶toarele cuvinte: Cracan (365 de
persoane); Chi§u [Chi§u nu vine de la chi§at, a se chi§a, ci de la Chi§u, la rându-i
venind din ungure§te: Kis : mic n. m.](1); Haiduc (57); Carol/Karol (30); Subire (1);
Gros/u (circa 10 mii de persoane); C¶rbune (176); P¶cal¶ (8); Tutun (29); Bogatu
(319); S¶racu (26); B(î)ârzoi (300); Ci(u)botaru (1101//2807); Carne (1); Z(e)am¶
(15//195); G¶lu§c¶ (260); Chiperi (1648); Pojar (233); Foca (315); Berlin (5); Postu
(786); Cre§tin (62); Geru (22); Zeru (104); Br(î)ânz¶ (1066//40); Zero (21); Doibani
(302); £aptefra†i (412); Golan (454); Du§m¶neanu (4); Plugaru (800); Chi§ (1); O†el
(555); Rugin¶ (42); Chiabur/u (64//336); Rai (1); Talp¶ (996); Salam (3); Braga/¶
(1473//144); Bu§il¶ (102); Gram (142); Butoi (21); Cr¶ciun (2004); Dragu (120);
£aric(k)ov (6//1); Mereacre (1062); Bulg¶re (25); Petic/¶ (362//300); Câ(î)rp¶
(4//58); Noroc (599); Sulic¶ (9); Sl¶noin¶ (242); Smâ(î)ntân¶(3//190); Lapteacru
(336); Lapte/i (8//13); Belibou (63); Popenco (191); Tulbure (723); Amin (3); Jora
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(275); Brat/u (1//497); Durac/k (8//1); Heine (1);¢and¶r¶ (2). Static (1); Miaun (95);
Butuc (1415); Copilu (2); Copiimul†i (68);); Brînc¶ (71); Dacu (21); Bort¶ (737);
Belici (14); Stânga (circa 300); Popa (circa 13 mii); Bleandur/¶ (circa 150); Frec¶†el
(42); Dragoste (74); Pu†untic¶ (44)...
Prenume la moldoveni
Constat¶m c¶ moldovenii nu s-au sinchisit s¶ pun¶ copiilor prenume precum
Tarzan (dou¶ persoane în Moldova poart¶ acest nume) Stalina (50); Lenina (17) sau
Ghertruda (de la Gheroi truda!) (subl. mea, P.G.)– 11. În Registrul de Stat al
Popula†iei g¶sim prenume Draga (4); Ion (107756); Vanea (4), Vasile (59183);
Vasea (1); Gheorghe (46587); Florin (417); Volodea (6); Ileana (59); Elena
(104203); Viorica (peste 15 mii de persoane); Marusea (3); Maria (133320);
Octeabrina (59); Octombrina (2); Marfa (circa 500); Vera (36253); Crizantema (2);
Bujor (9); Niva (1); Camila (11); Mi§a (1); Micu (1); Eva (885); Adam (150);
Spartac/k (76//3); Lenin (1); Vaselina (22); Romani†a (56); Pobeda (1); Victoria
(25396); Soare (1); Adolf (29), Iosif (905); P¶s¶rica (1); Amin (10); Jora (10); Izea
(12); I†hac (2); Basil (3); Jana (1109); Janet (1); Roza (465); £tefan (10176); Mir/a
(2//85); Vladimir (49853); Vlad (4273) §i Vova (3)...

*
CARTI PROPUSE
Seria Jurnale:
Jurnal pe Sàrite - 321 pag.
Jurnal de Càldurà Mare - 233 p.
Jurnal de Noapte Lungà - 201
Unde am gresit? - 121
880
II. 5. Alte jurnale - 244.
6. Jurnalul unui jurnal - 283
7. Jurnal de Apocrif - 369
900
III. 8. Jurnal 1999 - 311
9. Jurnal 2000 - 241
10. Jurnal 2001 - 101
11. Jurnal 2002 - 170
12. Jurnal 2003 - 369
1 352
IV. 13. Jurnal 2004 - 352
14. Jurnal 2005 - 767
1 000
V. 15. Jurnal 2006 - 897
16. Jurnal 2007 - 619
1 516
I.

VI

1.
2.
3.
4.

17. Jurnal 2008 - 457
18. Jurnal 2009 - 686

VII. 19. Jurnal 2010 -

1 900

3 252
4 252
5 768

1 143

6 911

1 100

8 000

Seria Fictiune
1. Ostinato (varianta scurt¶, pentru internet) - 200 p
2. Usa noastrà cea de toate zilele - 200
3. Astra - 182
6. Din calidor - 280 (drepturi: Lumina)
7. Arta ReFugii - 351
8. Sabina - 369
9. Bonifacia - 260
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10. Justa
11. Altina
Seria Màrturii:
1. Culoarea curcubeului - 522
2. Patimile dupà Pitesti - 211
3. Soldatul câinelui - 185
4. Basarabia - 200
5. Sàptàmâna Rosie - 560
Dictionar:
1. Alfabecedar - 340 pagini
Publicisticà:
1. Scrìsuri I (1971 - 1989) - 564
2. Scrìsuri II (1986 - 1990) - 640
3. Scrìsuri III (1990 - 2010) - 560

drepturile la Curtea Veche

*

Nu chiar din întâmplare m-am întors în timp la Delirul
IonVianal în leg¶tur¶ cu “cazul Vod¶-Cristoiu”. Din partea
“forumi§tilor”, fie ei anonimi, cum le §ade bine românilor
curagio§i, fie cunoscu†i oameni de condei - nu mai este vorba de
exerci†ii-de-admira†ie, ci de-adula†ie-béat¶, de plec¶ciunism
jegos, cu p¶l¶ria (!- vezi-l mai jos pe curajosul anonimeni
“Tudor”) nici m¶car în mân¶, ci în din†i…
Ia s¶ vedem:
“Jos palaria! Tudor - Vineri, 24 Decembrie 2010, 16:38
Domnule Vianu, jos palaria! Impecabil raspuns. Cei 10 s-au umplut de penibil,
tinand partea tovarasului Ion Cristoiu si a mimozei Eugenia Voda. CNA a reactionat
foarte bine. Moderatoarea Voda trebuia sa spuna de crimele si de incitarea la crima
ale lui CZ Codreanu, sa nu admita elogiul lui Codreanu in emisiune. Doamna Voda
nu cred ca stie istorie - nici aceea de clasa a VIII-a, altfel ar fi avut o reactie de jurnalist si de om cu o minima informatie. Ca jurnalist este firesc sa reactionezi cand
invitatul bate campii si, la fel de firesc, este sa intrebi invitatul cum se face ca "marele
romantic" era un criminal. IMPECABIL!
Violetta - Vineri, 24 Decembrie 2010, 17:04
... cu adevarat de citit aceasta "iesire in arena" si de recomandat prietenilor. Ceea ce
eu am si facut, deja...(…) Oricum, felicitari, Domnule Ion Vianu! De oameni ca dvs.
avem o disperata nevoie!
Michael Shafir - Vineri, 24 Decembrie 2010, 18:54
Disectia facuta de Doctorul Vianu e la inaltsimea cu care ne-a obisnuit in tot ce scrie,
indifernt daca e vorba de literatura sau luare de atitudine in "problemele zilei". Ar
mai merita sa fie adus la cunoshtintsa "celor zece" ca doamna Eugenia Voda nu se
afla la prima abatere de acest gen. Excelentul documentarist si analist care este
William Totok mi-a atras azi, mie si altora, atentia asupra unei emisiuni difuzate anul
trecut cu dl. Constantin Iulian, fost si, aparent, actual legionar. (…) Mai mult. Sau
(deloc intamplator, din nou, in fituica legionara. (sublinierea mea, P.G. §i, tragereade-aten†ie: cine, cine, cine numea orice scris, înscris “du§m¶nos” : fi†uic¶? Fire§te,
securitatea poporului, inspirat¶ din ruse§te, prin consilierii sovietici)
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Ovidiu Pecican - Vineri, 24 Decembrie 2010, 19:05
Ma bucur sa citesc textul domnului Ion Vianu, excelent scriitor si om e constiinta
civica, pentru ca aduce limpeziri necesare. Ma bucur si ca s-a gasit o publicatie care
sa il insereze in pagina, ceea ce nu este intotdeauna usor, atunci cind vine vorba
despre discutarea opiniilor edictate de unii monstri sacri ai zilei. Imi permit, de asemenea, sa mentionez ca, la rindul meu, am incercat acelasi lucru intr-un text postat,
pentru a evita eventuale refuzuri redactionale (traim intr-o lume intelectuala oarecum
imprevizibila!) direct pe blogul meu personal.(…)O INTREVENTIE EXEMPLARA
(o exemplar¶ plec¶ciuneal¶ §i o limb¶ial¶ a§i§deri - n.m. P. G.)
NEDEEA BURCA - Vineri, 24 Decembrie 2010, 20:44
intr-adevar la adevarata altitudine morala si intelectuala a lui Ion Vianu. Ii sunt profund recunoscatoare pentru faptul ca mi-a inseninat aceste zile: o tara in care se mai
pot manifesta caractere precum acela al d-lui Ion Vianu, nu este inca o tara pierduta.
O replica necesara scrisorii celor 10 (se observ¶ cum i se rupe Nedeei Burc¶ de
nepierderea †¶rii - care †ar¶: România? Da de unde! Israelul - precizarea mea, P.G.)
Peter Dan - Vineri, 24 Decembrie 2010, 22:33
Articolul Dlui Vianu este pertinent si absolut correct. (…)
Cu riscul de a ma repeta, vreau sa-mi exprim multumirea de a apare in acelasi numar
cu Dnul Vianu.

Peter Dan o fi un v¶r al lui Petru† Manu? V¶r… de maghiarie: §i familia acestuia a aterizat în România, dup¶ 1945, din
Ungaria - dimpreun¶ cu a lui Manu - trimis¶ de ru§i, s¶ ne fabrice
ei o NKVD local¶. Proba: accentul pe prima silab¶ a prenumelui
§i cunoa§terea limbii maghiare la al doilea. Peter Dan (?) nu este
“pârît” ca evreu ungur, îns¶ dac¶ am §ti cum era numit pe când
h¶l¶duia în România, am avea surpriza s¶ afl¶m c¶ §i el era tot un
Petru†. ™sta se laud¶ c¶ i-a ap¶rut adeziunea la condamnare a
“antisimi†ilor” “în acela§i num¶r cu Dnul Vianu”…
‘Zdai dai seama? ïn-acela§i-num¶r-cu! ‘Zdau! «Eu sunt
¶la care a c¶l¶torit în tramvaiul 5 cu Nichita St¶nescu!»
da Adelin A. - Sambata, 25 Decembrie 2010, 00:45
Un text perfect. Spune niste adevaruri incomode, pe care toti le trecem sub tacere si
le ocolim, din cauza fricii, a intereselor diverse etc. Va felicit, Domnule Vianu.
Felicit revista Observator cultural pentru ca va gazduieste.
Mihai Manea - Duminica, 26 Decembrie 2010, 21:06
O personalitate importanta, covarsitoare pentru cultura romana, Ion Vianu, autorul,
in 2009 si 2010, a doua volume exceptionale, "Exercitiu de sinceritate" si "Amor
intellectualis", a dat o replica necesara, taioasa si adecvata scrisorii celor zece intelectuali. Este o replica impecabil scrisa. Fata de textul dezlanat si craznit scris de
Andrei Plesu in "Dilema Veche" - pe aceeasi chestiune, articolul domnului Ion Vianu
este de o limpezime de invidiat. Felicitari, domnule Vianu, e foarte important ca personalitati de talia Dvs. sa spuna ferm ce gandesc. (alt Mann/Manea - remarca mea,
P.G.)
@ Adrian: Ce sa fie? Ce sa fie?
Nina - Luni, 27 Decembrie 2010, 14:50
Cele ce scrieti m-au trimis la textul original, iar textul original sl d-lui Plesu m-a trimis la semnatarii scrisorii... aaaa.... astia..."nelinistitii de profesie"! Am citit lista, de
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mai multe ori, interesata si de cei care nu s-au iscalit acolo.... Big surprise! Lipseste
Marta Petreu, ceea ce mi se pare teribil de ciudat, avand in vedere felul in care militeaza, draguta de ea, impotriva "extremei drepte"! Nici Mihail Sebastian n-a scapat
nemustruluit de preavigilenta.... "doamna de fier".... Ce sa fie? ce sa fie?
O prestatie intr-adevar penibila
I. stanciu - Vineri, 24 Decembrie 2010, 19:37 Subscriu fara nici o rezerva la comentariul de mai sus, ca si celui atat de sagace si metodic facut de dl I. Vianu. " Grupul
celor 10" s-a comportat lamentabil, intr-o prestatie lipsita de o minima coerenta si
credibilitate. Cu alte cuvinte, si-au cam turtit fesul... (fire§te, “sagace §i metodic”
doar I. Vianu. “Grupul celor 10” - fa§i§tii, antisimi†ii §i-au cam /? de ce cam, nu
total?/ turtit fesul comentariul meu antifasist, P.G.)
Peter Manu Cine a scris protestul celor 10? (chiar a§a: Cine s-a bi§it în front un pas în fa†¶!, s¶-i fie t¶iat capul pentru crima de antisemitism! - n.m. P.G.),
Vineri, 24 Decembrie 2010, 19:45
"Aceste zece personalitati au fost incitate de cineva din TVR (poate chiar de
Eugenia Voda) sa reactioneze. Si au facut-o in necunostinta de cauza, pripiti si penibili."Cu "pripiti si penibili" sunt complet de acord. Problema care trebuie lamurita
este care au fost autorii scrisorii si care doar semnatarii ei. De la inceput, cred ca
David Esrig, Lucian Pintilie si Marie-France Ionesco "have other fish to fry" si sunt
doar semnatari. Cristian Mungiu si Siviu Purcarete sunt si ei probabil aderenti, nu initiatori. Anumite cuvinte ("cochet" de exemplu), intorsaturi de fraze, si adversotatea
fata de corectitudinea politica il idertifica usor pe Andrei Plesu drept unul dintre
autori. Celealt pare a fi Gabriel Liiceanu, in evidenta deriva ideologica si cu penita
tocita (ca sa-l parafrazez pe Ion Vianu). Sa ne reamintim ca discipolul sau, Sorin
Lavric, a publicat la Humanitas volumul "Noica si miscarea legionara", in care : capitanul" Zelea Codreanu este prezentat drept erou romantic si politician incoruptibil.
Asadar, incitarea nu trebuia sa vina de TVR sau de la apropiatii Eugeniei Voda. Putea
veni la fel de bine de la unul dintre membrii Academiei Romane care au votat un premiu important cartii lui Lavric.
[Cam multi “Manu”, “Manea”, “Mann” - chiar §i o pipi†¶, “Cemana”, ca s¶
b¶nuim o familie mobilizat¶ - bine: un clan - voiam s¶ spun: o celul¶ de partid, cum
erau ei organiza†i în Basarabia, în iunie 1940, cu lozincile “Bine a†i venit! V-am
a§teptat 20 ani! - moarte faci§tilor români!”]

Investiga†ie tipic securist¶: «Cine i-a incitat? Unul de la
Academie, care au votat un premiu pentru Lavric…» etc etc.
Ce caut¶ aici fostul meu prieten Petru† (accentuat ungure§te:
Petru†) Manu? ïl miros pe tat¶l s¶u, Securistul Mare. Parc¶ era în
America (fiul), practicînd medicina - §i numai medicina. A, dup¶
obiceiul inginerilor, ei î§i dau frâu pornirilor umanitare abia dup¶
pensionare: «£i cine ar fi câ§tigat banii? Mi i-ai fi avansat d-ta?»,
m-au luat de guler cel pu†in cinci persoane onorabile: dup¶ ce î§i
f¶cuser¶, cinstit - exclusiv - meseria §i adunaser¶ bani albi pentru
zile negre, aveau timp §i pentru “alte activit¶†i”… Dac¶ el este,
Petru† Manu, va fi avînd acum 65 ani - nu e prea târziu pentru o
activitate militant¶ sionist¶! Prin 1967-68, în camera de pod de la
anticarul Sterescu §i el îmi era “audient”: eu vorbeam despre
Basarabia, despre retragerea din S¶pt¶mâna Ro§ie, iunie-iulie
1940, despre ocupa†ia bol§evic¶ îndurat¶ (cine îmi contest¶
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memoria de la cinci ani §i jum¶tate?: evreii, neavînd altceva de
contestat, de murd¶rit, de negat), despre vân¶torile de basarabeni,
bucovineni refugia†i, despre “Centrele de Repatriere” de sub
obl¶duirea “Comisiei Aliate de Control” - “aliat¶ in stil
bol§evic”, alc¶tuit¶ nu mai din ru§i, despre Jilava, despre Gherla,
despre Canal, despre Pite§ti… £i el p¶rea interesat, dovad¶: a
venit, repetat. La un moment dat, prin 1970, m-am dus la el acas¶
- pe lâng¶ Atheneu: am dat nas în nas cu o persoan¶ în vârst¶
care, ciudat, de§i p¶rea a fi locatarul, s-a… ascuns iute-iute dup¶
o u§¶ de dulap. Asocia†ia de idei, a dracului: mi-am adus aminte
c¶, în timpul anchetei de la Interne, în iarna 1956-57, un “str¶in”
cite§te: un civil, intra în biroul de anchet¶ - anchetatorii, to†i erau
în uniform¶ de… anchetator - deschidea u§a câte unui dulap
Fichet, se pref¶cea c¶ r¶sfoie§te acolo, dosare, dar tr`gea cu urechea. Ie§ea, dup¶ un timp, ie§ea anchetatorul principal, dup¶ ce
revenea, ancheta pornea pe un nou drum… deduc†ie; primise noiinstruc†iuni de la ascunsul în dulap. Nu am aflat cum îl chema, ce
grad sau func†ie avea (desigur, una mare de tot). Am dedus c¶
persoana iubitoare de dulapuri era tat¶l lui Petru† Manu (sem¶na),
îns¶ nu l-am întrebat pe fiu dac¶ tat¶-s¶u obi§nuia s¶ frecventeze
Fichet-urile Ministerului de Interne din Bucure§ti; nici pentru ce,
adineauri, se ascunsese de mine. M¶ recunoscuse, el? Poate c¶ da,
poate c¶ ba… Pân¶ de curând, de când a reînceput campania de
facizare, de legionarizare a tot ce mi§c¶-n †ara asta: râul, ramul,
iar printre cei mai activi - cite§te: violen†i, orbe†i, isterici “forumi§ti” s-a dovedit a fi fostul meu elev “Peter Manu”…- al¶turi de
I. Vianu, Boris Mehr, Mirel Horodi §i înc¶ unul, Waldmann, un
bol§evic b¶trân, umblînd cu bretelele-n mâna stâng¶, cu n¶dragii
în bern¶, vorba lui Luca Pi†u §i care scuip¶, împroa§c¶ bale
tocmai din Australia, pretinzînd c¶ a fost jurnalist în România, iar
de curînd “a reu§it s¶ fac¶ s¶ dispar¶ din Memorialul Victimelor
Comunismului câteva nume necorespunz¶toare”, adic¶ legionare - printre ele §i al Mariei Antonescu! [descoperire-maredescoperire: Antoneasca, legionar¶!]- o fi fost §i el jurnalist de
gazet¶-de-perete: ca Reichman, ca Zalis, adic¶ turn¶tor-f¶r¶prihan¶, fiind §i el poporean-ales.
Tot din 22, sub semn¶tura lui Liviu Rotman, aflu:
“un medic, universitar, Petre Manu, §i un istoric, Horia
Bozdochin¶, ne ofer¶ o carte - Polemica Paulescu: §tiin†¶,
politic¶, memorie - despre unul dintre mentorii antisemitismului
românesc §i, în acela§i timp, un important cercet¶tor-medic,
Nicolae Constantin Paulescu. Acest fenomen este dezvoltat în
prefa†¶ de William Totok §i în postfa†¶ de Radu Ioanid”.
A§adar sinistrologul securist bol§evic “R. Ioanid” lucreaz¶
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în tandem: pe Tudoran l-a f¶cut sandvi§ cu Manolescu, pe
Paulescu îl execut¶ dimpreun¶ cu celebrul turn¶tor al Securit¶†ii,
Totok. Azi-mâine vom afla împreun¶ cu cine (formal, se
în†elege) cu cine îl prefa†ase-postfa†ase pe Urésésistul Ernu (c¶,
de scris în locul autorului §tim cine: echipa de mercenari negri de
la Politrom).
Pai da! Adelin A. - Sambata, 25 Decembrie 2010, 01:42
Da, aveti dreptate. Ei sint filosofii si scriitorii tzarii, adica inteligenta si talentul, deci
creierasul inspirat si bolnavior al natiei.
Pro Decentul - Luni, 27 Decembrie 2010, 00:16
Felicitari Domnule Vianu. Cu un spirit ca al dumneavoastra adevarata libertate nu va
pieri! Din pacate sunt prea putini cei care-si dau seama de periculozitatea recrudescentei extremei drepte.

[Ce spuneam: pe de o parte lingu§ire pân¶ dincolo de nivelul p¶mântului, în adânc - fa†¶ de Arhanghelul I. Vianu §i mobilizare împotriva “recrudescen†ei extremei drepte”, cu alte cuvinte amenin†area na†iei vine numai de
la faci§ti, nu de la bol§evici§ti]

De extemporalul lui Shafir cine se mir¶? De invocarea informatorului securit¶†ii Totok - cine se mir¶ c¶ este citat ca martor
de moralitate de c¶tre purt¶torul de serviet¶ a feldwebelului
Wiesel? £i, uite, nici prezen†a lui Pecican, istoricul ardelenestru,
nu m¶ mir¶. El face parte din acea categorie - larg¶ - de intelighen†io†i care, dac¶ nu mai au cui s¶ fac¶ o plec¶ciune, intr¶ în
panic¶: «Doamne-Dumnezeule, oare cui m¶-nchin azi?» Ca s¶-†i
dai seama de calitatea lui moral-intelectual¶, este suficient s¶-i
prive§ti fotografia : un gânditor puternic; hot¶rît; un tenace
gânditor. Atât de intens gânde§te Pecican, încât i s-a îngreuiat
capul (dac¶-i plin de gânduri §i se §tie: gândurile unui ardelean
sunt muuult mai grele decât ale oric¶rui altui provincial - mai era,
unul, la Ziua, Hoandr¶: n-or fi ei cumna†i?), deci are nevoie de
sprijinul (la propriu) al mâinii.
C¶ sunt gelos pe Ion Vianu, cel acoperit de elogii? Putem
pentru ca s¶ o zicem §i pe asta, ca s¶ continu¶m discu†ia. Da,
madam, sunt gelos!
Serios: interven†ia sa a fost o crunt¶ decep†ie: prob¶ de
neglijen†¶ §i de insolen†¶: textul s¶u este o capodoper¶… a necuno§tin†ei-de-cauz¶, a militantismului sionist de cea mai primitiv¶
extrac†ie. Se simte influen†a nefast¶ a vecin¶t¶†ii Oi§teanului,
lâng¶ care a mo†¶it, ani în §ir, la tribune - aceea s-a luat, a trecut
de la Tovar¶§ul Oighen§tain, nepotul lui R¶utu, la fiul lui Tudor
Vianu ca râia, ca p¶duchii. Iar goi-ii (dar goaiele!, am v¶zut §i
ni§te persoane de sex opustnic b¶gîndu-§i nasul), au dau buzna la
lins, la periat, la l¶udat, la… prosl¶vit!
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M¶ sâcâie, nu atât laudele “di§an†ati” (a§a ziceau R¶utu,
Chi§inevski, N. Moraru despre eventualele cuvinte, dac¶ nu de
pream¶rire, atunci de ne-critic¶ feroce la adresa democra†iei, a
normalit¶†ii - aici: a “fa§izmului”) întru slava lui I. Vianu, al c¶rui
text, devenit peste noapte “monumental”, “îndreptar”, “liter¶ de
evanghelie” pentru întreaga prostologime holocaustoloag¶,
pledeaz¶ pentru… pentru ce?
Dar bineîn†eles: pentru reinstaurarea cenzurii !
Pentru cenzura care va s¶ închid¶ gura criticelor §i criticilor
care ar îndr¶zni s¶ conteste “adev¶rul” evreiesc (acela §chiop,
unilateral, pronînd unicitatea Holocaustului, neadmi†înd punerea
al¶turi a ororilor sionisto-bol§evice - deci neadev¶rat).
Chiar s¶ nu-§i dea seama goi ca Pecican c¶, pledînd pentru
“punerea în aplicare a gândirii lui I. Vianu” se fac complici la o
crim¶ împotriva spiritului? C¶ se înregimenteaz¶ în noua campanie de reactivare a Holocaustului, prin provoc¶ri de “acte antisemite”, deci prin replici isterice, imbecile, ca cea de fa†¶?
De pild¶ a lui “Otto Waldmann” : « bunicii t¶i (sau ai dvs.,
nu mai revad acum textul), nu au fost gaza†i ».
O incercare de a-l rezonabiliza (sic) pe OW o face Klaus
Enburg (?). El scrie:
“Argumentele lui Otto:
- pelticul populist
- avea in centrul fruntii o infectie de puroi cerebral cit tot capul lui
- sa il despoaie pe Cristoiu de TOATE izmenele irationalului
- doamna pe blond
- un vierme prin namolul coproculturii
- scirbavnica injosire in tenebrele golanismului
- avalansa asta mioritica de infectii
Dincolo de incoerenta si neglijenta cu care se exprima ori de cite ori incearca
si el sa spuna cite ceva, tot ce mai ramine din interventia lui Otto de pe thread-ul asta
sint insultele cu spume la gura, epitetele, comparatiile si metaforele caznite, atacul la
persoana si eternele referinte la puroi, infectii, viermi etc., atit de binecunoscute celor
familiarizati cu “publicistica romaneasca” din anii ’50, pe post de argumente.”

Ba da. ï§i dau seama de porc¶rie, îns¶ î§i vor fi spunînd
c¶ p¶catul lor va fi iertat, fiindc¶ va fi “iertat” p¶catul evreilor
care orchestraser¶, controlaser¶ “dezbaterea §i procesul
legion¶roilor”.
Ei bine, lor, goi-lor nu le va fi iertat p¶catul.
*
Textul de mai jos trimis de Dan Culcer vine la momentul
potrivit. Numai pentru cei care au ochi de v¶zut, urechi de auzit.
Defamation - Création de l’Antisémitisme par les Sionistes
regarder absolument. Ce documentaire incroyable qui suit cet article nous
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montre une réalité inquiétante, terriblement malsaine et dangereuse pour la
concorde entre les peuples et celle au sein de nos propres sociétés ainsi que
le paroxysme du ridicule chez les sionistes créateurs d‘un faux antisémite
exponentiel.
Ce film qui malheureusement ne sera sans doute jamais diffusé sur une
chaîne de télévision a été tourné par Yoav Shamir, un réalisateur juif
israélien, qui voulait savoir si l’antisémitisme était un vécu complètement
abstrait, inhérent à une propagande mensongère intensive, ou si ce phénomène était bien réel, s’appuyant sur une liste factuelle et répétitive d‘actes
dits antisémites.
Le résultat de cette enquête démontre que le fantasme de judéité, en
tant que race élue, arrive à inhiber le développement de la personnalité,
à nier l’identité même de l’individu qu’il soit de religion juive, ou simplement athée mais d’éducation juive, et cela pour un grand nombre
d’entre eux, en majorité ashkénazes, donc sans relation aucune avec les
Sémites. Dorénavant, pour cesser de participer à cet amalgame je n’userai plus du substantif « antisémite » qui est totalement inapproprié car
le judaïsme n’a jamais généré de race et les Ashkénazes ne sont en rien
sémites. Je dirai donc - antijuif -.
Le réalisateur a suivi différents protagonistes de la Shoah-business et
nous montre la face caché de ces VRP qui vont vendre leur produit partout
dans le monde.
Un certain, Abe Foxman, président de l’ADL aux Etats-Unis (AntiDefamation-League) se rend dans tous les pays pour promouvoir la Shoah et
pour que chacun d’eux intègre un programme spécifique d’enseignement sur
l‘Holocauste.
Le premier rôle de Foxman consiste évidemment à créer partout de l’antijuif pour le combattre et d’ infiltrer ensuite au plus haut niveau les états pour
mieux les manipuler tout en faisant naître un réel sentiment de culpabilité au
sein de ces différents gouvernements surtout si ces pays cherchent l’appui de
Tel-Aviv et de Washington. Foxman a même cette parole nauséabonde en
disant au Président Ukrainien que : « Si vous souhaitez que l’ADL vous aide
à obtenir des soutiens US. Aucun lien ne doit être fait entre vôtre Holocauste
(Holodomor)et le nôtre. Si vous établissiez un tel lien, cela serait contreproductif pour vous comme pour nous ». (sublinierile îmi apar†in, P.G.)
L’Holocauste des juifs est unique pour Foxman et sans égal, comme
pour de nombreux juifs sionistes d‘ailleurs. Celui-ci ne peut être ni comparé
et il est incomparable aux autres. Mais d’après Gilad Atzmon, militant juif
antisioniste, il y a d’autres raisons « Les juifs bolchéviques furent largement
impliqués dans le crime génocidaire perpétré contre le peuple ukrainien,
mais aussi contre d’autres peuples. Au cas où quelqu’un voudrait lire des
choses au sujet des « juifs de Staline » dans un quotidien sioniste, le journaliste Sever Plocker, du site Ynet (du quotidien israélien Yediot Ahronot) a
écrit des choses excellentes à ce sujet. « Nous ne devons pas oublier que certains des plus grands criminels des temps modernes étaient juifs », dit le sioniste Plocker. Abe Foxman est certainement au courant. S’il exige des
Ukrainiens qu’ils ne fassent aucun rapprochement entre leur passé horrifiant
et la Shoah, c’est tout simplement parce qu’il sait que bien trop nombreux
sont les membres de son propre peuple qui ont été directement impliqués
dans les crimes perpétrés à l’encontre du peuple ukrainien ».
Si l’homme, Foxman, et la manière d’exercer son job sont pitoyables et
sordides, le pire est aussi dans sa démarche schizophrénique qui consiste à
créer une réelle paranoïa chez tous les juifs qu‘il croise.
Des Juifs, de tous âges, vivent ainsi perpétuellement dans la célébration
et le culte de la mort en éprouvant une peur et une haine irrationnelles envers
le reste du monde. Et les sbires des dominants sionistes, comme partout, peu-
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vent encore compter sur un bon nombre de dominés, aux esprits faibles, donc
manipulables, pour continuer de d’étendre leur plan machiavélique.
Si le traumatisme de la Shoah est entretenu chez les plus anciens, à
coups de millions de dollars et de shekels, il est totalement absent chez les
nouvelles générations. Alors il est crée, dès le plus jeune âge, par la mise en
place d’un imaginaire morbide où l’enfant juif croît que le pire peut arriver à
tout instant dans un univers où le monde entier le hait et où il est constamment pourchassé par des hordes d‘ennemis qui veule le tuer simplement
parce qu‘il est de religion juive.
L’enfant juif, principalement israélien, est élevé en étant déjà la victime
d’un futur nazisme imaginaire, il devient aussi le successeur d’un martyre
car on lui fait "endosser" les vêtements et l’étoile jaune des juifs déportés et
morts durant cette guerre. Enfin, on lui fait développer les stigmates d’une
pseudo-persécution des juifs datant "de l‘origine du Monde".
Le réalisateur nous montre également le témoignage de rabbins orthodoxes, de professeurs et de simples citoyens, tous juifs et antisionistes, qui
combattent cette industrie de la Shoah, qui contestent formellement le fait
qu’il existe aujourd’hui un néo-mouvement antijuifs mais qui constatent que
la politique israélienne sioniste est de plus en plus décriée et combattue
vigoureusement dans le monde.
Dès l’enfance un programme d’endoctrinement est donc enseigné à
chaque enfant pour l’élever dans le culte de la Shoah, la peur et la haine de
l’autre, celles du non-juif.
A l’adolescence, tous les ans, 30 000 jeunes juifs israéliens sont
envoyés en voyage scolaire afin de visiter différents camps nazis comme
celui d’Auschwitz. Un agent du Mossad, ou instructeur, conditionne les écoliers avant et pendant le voyage pour que leur esprit reste marqué choqué et
traumatisé à tout jamais et qu’un vif désir de vengeance et de haine surgisse
alors en eux. Ce n’est qu’après la naissance de ce ressentiment qu’ils seront
aptes à détester l‘autre, à le voir systématiquement comme un ennemi et surtout prêts à intégrer Tsahal sans états d’âme. Une gamine dira en sortant d’un
camp : « Quand on visite Auschwitz, après ça, ça nous fait plus rien de
détruire les maisons des Palestiniens ».
Une réflexion stupide idiote et grave, certes, mais qui prouve que le but
est atteint et que le lavage de cerveau est total. Car en quoi le peuple sémite
de Palestine est-il responsable de la Shoah ? En rien. D’autres gamines imagineront également qu’elles ont été insultées par des vieillards polonais, tranquillement assis sur un banc, alors qu’il n’en est rien. « Nous sommes élevés
dans l’idée que nous sommes haïs », dit une autre lycéenne israélienne.
(sublinierile îmi apar†in, P.G.)
Il s’agit là sans aucun doute des premiers symptômes d’une psychose
paranoïde qui a été créée volontairement afin d’instrumentaliser plus tard ces
enfants, de s‘en servir comme soldats, agents ou sionistes lambdas, sans
conscience, qui mentiront, qui manipuleront les autres et pour certains qui
tueront des innocents au nom de la Shoah et sous l’égide d’un dieu psychopathe qui leur accorde l’impunité totale et son pardon pour tous leurs crimes
commis ( C‘est le Kol Nidre dans le Talmud).
Toutes ces réactions sont terribles car elles ne s’appuient sur aucune
réalité. Comme il est aussi dangereux de croire qu’une bande de musulmans
égyptienne a assassiné un groupe de croyants coptes alors qu’ils sont de la
même race, donc frères, et ce depuis toujours.
L’horreur pour ces enfants est qu’ils se construisent dans un passé de
souffrance qui ne leur appartient pas, où la mort et la persécution de juifs, il
y a 70 ans, sont le moteur qui les conduira à l’ostracisme, au racisme et à la
haine. Ce programme est simplement démoniaque. Je suis profondément
attristée en voyant et en écoutant ces pauvres enfants manipulés et crédules.
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Ces gamins débutent ainsi leur existence dans la peur de l‘autre, avec un
esprit de vengeance et de haine des non-juifs au lieu d‘apprendre a être objectifs, au lieu de développer la tolérance, le pardon, la compassion, l’altruisme
et l’amour de l‘autre. Ainsi ils enterrent eux-mêmes leur propre avenir, leur
propre épanouissement pour servir l’idéologie et les doctrines sionistes
racistes. Ces jeunes se forgent leur identité sur les cendres sans cesse ranimées d’un passé lointain et sans jamais regarder devant eux. Mais ce drame
devrait pourtant leur donner naturellement l’envie de protéger et de respecter
la vie humaine, et non le contraire.
Voir ces gamines qui sont atteintes de bouffées de chaleur délirantes,
conséquemment produites après un endoctrinement raciste, visant à les isoler
tout en leur faisant croire qu‘elles sont supérieures aux autres…mais en danger permanent, est douloureusement consternant et terriblement cynique.
Mais l’espoir est là ! Car le Sionisme touche à sa fin, et il sera détruit,
non pas par les non-juifs, mais par les nombreux mouvements juifs
antisionistes et grâce à des hommes et à des femmes ayant un lien avec cette
religion mais respectueux des autres et porteurs de messages de Paix
d’Avenir et de Vie.”

Spuneam eu altceva? Acela§i lucru - îns¶ “audien†a” mea…
este redus¶ la 2-3 vizitatori pe internet, §i aceia tremurînd de
fric¶ s¶ nu bage de seam¶ nevestele - sau cumna†ii ! - ce anume
citesc ei!
Luni 10 ianuarie 2011
Observator cultural ne anun†¶:
“Dorin Tudoran revine în România, în perioada 11-18 ianuarie, pentru o serie
de evenimente §i întîlniri cu publicul, organizate atît în capital¶, cît §i la Boto§ani §i
Cern¶u†i. (…) La Bucure§ti, Dorin Tudoran se va întîlni cu cititorii §i media
autohtone în cadrul a doua evenimente deschise publicului larg, prilejuite de apari†ia,
la Editura Polirom, în urm¶ cu cîteva luni, a volumului Eu, fiul lor. Dosar de
securitate.”
(…)“Cel de-al doilea eveniment va avea loc mar†i, 18 ianuarie, începînd cu ora
18.00, la Libraria Dalles (B-dul Nicolae B¶lcescu nr. 18). La întîlnirea scriitorului
Dorin Tudoran cu cititorii, precum §i la dialogul despre cel mai recent volum al s¶u,
Eu, fiul lor. Dosar de securitate, vor mai lua parte: Cristian Tudor Popescu, Mircea
Martin, Ovidiu £imonca §i Daniel Cristea-Enache”

I-am marcat în ro§u pe cei care îl vor asista, acum, atr¶gînd
aten†ia asupra celor care vor absenta - în frunte cu “R. Ioanid”,
în coad¶ cu Manolescu, prefa†atorul §i postfa†atorul volumului sau invers, nici o pagub¶.
Mar†i 11 ianuarie 2011
Oleg Brega îmi transmite urm¶torul mesaj de la prietenul
epistolar George Onofrei din Gala†i :
“Stimate domnule Oleg Brega
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De cand v-am trimis ultimul mesaj a trecut ceva timp si eram dator cu unele
informatii despre ce s-a mai intamplat pe aici prin acest colt de tara.
Citind jurnalul d-lui Goma din luna iulie am aflat ca urma sa vina la
Chisinau de ziua lui pe 2.10.2010.Nu va spun cat m-am bucurat.Am avut placerea sa vad filmuletul pe youtube cu vizita d-nei Flori Balanescu in satul
Mana si iarasi m-am bucurat. Eram pur si simplu entuziasmat.Mi-am facut
planuri pentru o vizita la Chisinau(mai fusesem in aprilie 2008) si imaginatia
lucra cu febrilitate gandindu-ma la o multime de oameni care vor veni sa-l
intampine.N-a fost sa fie.Motivul il banuiesc si nu doresc sa-mi mai aduc
aminte.Am fost pur si simplu doborat cand mi-am dat seama ca pe zi ce trece
sansa de-al vedea pe Paul Goma in viata se anuleaza.In tot acest timp, eu mam agitat aici sa organizez la Biblioteca VA Urechia un simpozion cu expunere de carte.Va aduceti aminte ca v-am lansat si D-vs o invitatie pentru ca
in entuziasmul meu naiv chiar am crezut din tot sufletul ca voi reusi.S-a tot
tergiversat data de organizare si am constatat cu dezamagire ca se programase altceva pentru ziua de 2.10.2010.Ceea ce am reusit totusi, a fost organizarea unei expuneri de carte in Sala Mihai Eminescu, lucru care m-a bucurat
tare mult.In attach aveti poze de la expunere.In paralel am scris un articol
care a aparut in ziarul local si poate fi citit pe linkul http://www.viatalibera.ro/cautare-0-0-disident-pagina-1.html.
Desigur ca nu e mult dar m-am straduit ca cetatean sa fac ceva pentru
cineva care, iata a facut atat de mult pentru noi toti. Articolul a fost "periat"
dar mi-am zis ca e mai bine sa apara ceva decat nimic.
Sunt foarte bucuros ca o cauza comuna ne-a facut sa ne cunoastem
(internetic!) si sa impartasim impresii despre lucruri care ne interesaza pe
amandoi deopotriva.
Va impartasesc ca am fost foarte mahnit de evolutia votului in Moldova,
dar traiesc cu speranta ca poate scapam si noi si voi de comunistii
(criminali!).
Va urez un An Nou cu realizari si de ce nu poate ne vedem.
(tel:0040742.090.258 mob.)
George Onofrei, Galati, 9.01.2011,h:10.47 (…)
*

Numele lui D. Cristea-Enache printre prezentatorii lui
Tudoran mi l-a re-adus pe tat¶l s¶u adoptiv, Valeriu Cristea.
Iar acesta din urm¶ proza din Basarabia, mai cu seam¶ pe Dru†¶.
Ce tragedie dispari†ia lui Valeriu Cristea! Am scris în mai
multe rânduri despre asta §i, dac¶ este adev¶rat c¶ fiecare î§i face
via†a, tot adev¶rat este c¶ ultima parte a vie†ii lui Cristea a fost
f¶cut¶ în prima jum¶tate a anului 1900 de c¶tre N. Manolescu §i
de ambi†ia lui feroce de a pune mâna pe România literar¶, nu cu
oricine: cu cei mai detesta†i dintre redactori: B¶ran, Silvestru §i
al†i turn¶tori, dar §i cu tr¶darea lui Dimisianu. “B¶trânului Dimi”
ar trebui s¶ i se interzic¶ de a mai pronun†a numele prietenului
s¶u de o via†¶, vândut lui Manolescu pentru o mân¶ de… ce-o fi.
C¶ Valeriu, în ciuda aparen†ei sale, era o fiin†¶ fragil` - dar
cine nu are fragilit¶†ile sale? ïns¶ rana pricinuit¶ de Manolescu
(mai pu†in, nu-i era prieten), mai ales de Dimisianu, l-a doborît;
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dintr-un om drept a devenit peste noapte ap¶r¶tor (cu condeiul) al
nedrept¶†ii întruchipate de Iliescu.
Cum de a ajuns ici? Simplu. £i abuziv: B¶nuiesc: dezam¶git
de neputin†a mea de a-i convinge pe editorii francezi de valoarea
Dic†ionarului s¶u, Cristea s-a “aplecat” (un eufemism) asupra lui
Dru†¶, ridicîndu-i un monument… de aram¶, ca s¶ r¶mânem în
universul rusesc. Oricât ar încerca ap¶r¶torii lui Cristea s¶
justifice “dragostea” de scrisul lui Dru†¶, se poticnesc în îns¶§i
structura lui Valeriu: dostoievskian pân¶ la durere, luînd în bra†e
- §i în elogii pe Dru†¶? Nimeni nu i-a observat disperarea cu care
se r¶zbuna, ierta†i de vorb¶ r¶, ca v¶carul pe sat?
Iat¶ ce scrie, îndurerat, Livius Ciocârlie în 2007 în LiterNet:
”În ceea ce-l prive§te pe Valeriu Cristea, cel mai eficient argument în
favoarea bunei lui credin†e este faptul c¶ situarea lui de partea noii puteri nu
i-a adus, într-o vreme când toat¶ lumea a apucat tot ce a putut, nimic. Nici
onoruri, nici profit.
Pe de alt¶ parte, de re†inut este c¶, a§a cum o recunoa§te, Valeriu Cristea
s-a implicat p¶tima§ în politic¶. Iar patima aceasta l-a f¶cut s¶ fie, la rândul
lui, agresiv §i nedrept. E adev¶rat c¶ nu e normal s¶ fii privit de sus fiindc¶
ai alte p¶reri politice, dar dac¶ p¶rerile lui Valeriu Cristea au fost respinse cu
brutalitate, nu s-ar putea spune c¶ el a fost mai blând cu adversarii s¶i. A fost
§i el nedrept. Întâmplarea face s¶ cunosc bine împrejur¶rile în care s-a produs
desp¶r†irea de cea pe care scriitorul o nume§te în carte Xenia §i de so†ul ei.
£tiu cât de tri§ti au fost ace§tia pentru c¶, de§i continuau s¶-i fie prieteni, nu
s-au mai putut în†elege cu el. Obiectivitatea i-a fi impus lui Valeriu Cristea s¶
admit¶ c¶ adversarii lui nu aveau numai p¶cate, ci î§i aveau §i ei argumentele
lor. Numai c¶ dac¶ autorul unei c¶r†i de felul celei pe care o comentez s-ar
sili s¶ fie obiectiv, e foarte probabil c¶ produsul lui literar ar fi banal. Tocmai
patima §i, mai ales, adânca subiectivitate îi d¶ valoare unei asemenea c¶r†i.
Cert mi se pare c¶ drama, real¶, a lui Valeriu Cristea s-a grefat pe un
complex al înfrângerii §i al nedrept¶†ii. Despre nereu§ita de a se face acceptat
într-o §coal¶ de balet el spune: "...am fost eliminat, am e§uat (înc¶ o dat¶)"
(21). Semnificativ este mai cu seam¶ acel înc¶ o dat¶ care sugereaz¶ c¶ a e§ua
în toate a fost destinul lui. S-ar putea replica: a reu§it foarte bine, de vreme
ce a fost un mare critic literar. N-ar avea relevan†¶. În construirea imaginii de
sine conteaz¶ mai pu†in faptele decât unele tendin†e obscure. Nu cred, ca
autorul, c¶ originile lui bulg¶re§ti au influen†at atitudinea altora fa†¶ de el. În
nici un caz atât de grav, încât s¶ se poat¶ vorbi de a-†i purta crucea originii
etnice. În schimb, întâmpl¶ri din îndep¶rtata copil¶rie pot avea valoare explicativ¶. Umilin†a îndurat¶ de bunic, b¶tut de jandarmi, l-a putut marca definitiv pe copil. De§i folosindu-se voit de exagerare, Valeriu Cristea are dreptate
s¶ scrie: "...o simpl¶ palm¶ poate traumatiza cât o deportare" (334).”

Nimic de ad¶ugat la ce a scris Ciocârlie.
Miercuri 12 ianuarie 2011
©Paul Goma 1935-2011

wwww.paulgoma.com

PDF public și gratuit

31.12.2011

PAUL GOMA - JURNAL 2011

36

Guvernan†ii de la Chi§inau au mari dificult¶†i cu pluralele.
Dup¶ Diacov, iat¶-l pe Marian Lupu, ¶sta pretinde c¶
româna îi este limb¶ matern¶ - nu cumva maternov¶? :
“Eu nu am "asuri" în mâneca mea ca §i dl Ghimpu! (perl¶ rostit¶ în
cadrul unei emisiuni la PublikaTV)”

ïl corectez pe comentator: nu o singur¶ perl¶ a comis Lupu,
ci dou` : “asuri” §i : “ca §i dl Ghimpu”.
Joi 13 ianuarie 2011
Mihai Ciucanu, ca de obicei, m¶ alimenteaz¶ cu pres¶
italian¶ - evident, cea care m¶ prive§te. Nu mai †in minte dac¶
acest text nu mi-a mai fost transmis, dar, s¶ m¶ ierte cititorii mei
internetici dac¶ îl repet. Este un supliment cultural al Municipalit¶†ii Modena, despre Calidor purtînd titlul Stradanove:
» Rubriche » Libri 09.01.2011
Marilia Piccone
NEL SONNO NON SIAMO PROFUGHI, PAUL GOMA
Gli anni dei ricordi
Dello scrittore rumeno Paul Goma abbiamo già letto il bellissimo
“L’arte della fuga”, pubblicato da Voland nel 2007. E’ uscito da poco,
per Keller, “Nel sonno non siamo profughi”, prima parte dell’autobiografia dello scrittore di cui “L’arte della fuga” è il seguito.
Ritroviamo quindi il ragazzino che tanto abbiamo amato, con il suo
grido che ci spingeva oltre, di capitolo in capitolo- “Partiamo!”
“Traslochiamo!”-, quasi un rullo di tamburo. In questo libro è più giovane, proprio un bambino, con una memoria meno organizzata. E tuttavia Paul Goma impiega qui, ancora ma per la prima volta, l’espediente letterario che ci sospinge nella lettura: le parole ‘ritornello’
sono “sto nel calidor” e ogni volta, all’inizio di un capitolo, è come se
balenasse il flash di una macchina fotografica su un ricordo.
Din calidor è il titolo originale, “Dalla veranda”, e l’autore ci racconta subito quale spiegazione fantasiosa la mamma desse della parola calidor. Secondo lei era l’unione di un vocabolo greco e uno rumeno e voleva dire ‘bella nostalgia’. E allora è chiaro come queste
memorie siano pervase dalla nostalgia per un tempo ed un luogo che
non ci sono più. Il punto di vista è dalla veranda di casa, dal calidor,
che è- come dice Goma.- l’ombelico del mondo, il centro di tutto, e,
naturalmente, in quel centro c’è la mamma, la figura più importante
di tutto il libro.
“Nel sonno non siamo profughi” si può idealmente dividere in tre
parti. Una prima parte in cui la voce del bambino diventato adulto fa
delle domande al padre, dandogli modo di parlarci della Bessarabia e
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della storia di questa contesa terra di confine. La seconda parte è
quella dei ricordi, con il trauma subito dal bambino quando il padre,
insegnante, viene prelevato dai russi dopo essere stato obbligato a
bruciare i libri della scuola, perché non scritti in carattere cirillico. Il
bambino resta solo con la mamma e quasi sfrutta la condizione di
essere un orfano che, inevitabilmente, attira le simpatie degli altri.
Fuggono, mamma, bambino e gli altri abitanti di Mana, per timore dei
russi, poi rientrano in paese, per partire infine, definitivamente per
l’esilio. Ma allora il padre è già tornato dalla prigionia, risorto dalla
tomba senza corpo che era stata allestita per lui nel cimitero.
Il padre e la madre sono le figure più importanti per un bambino, ma
c’è anche- bellissima, accanto ai genitori- la figura di nonno Jacob,
non un vero nonno, solo un vicino di casa che fa il bottaio e, con la sua
abilità manuale, sta in diretto contrasto con l’arte delle parole del
padre. Nonno Jacob a cui il bambino rivolge il primo saluto al mattino, che gli insegna i nomi degli alberi, gli spiega i diversi usi dei cucchiai che intaglia nel legno, lo chiama ‘bimbo del nonno’. E c’è infine
una quarta figura, direi quasi collettiva, di un universo femminile che
circonda il bambino, avvolgendolo e nascondendolo sotto le sue
gonne, stuzzicandolo e risvegliando in lui un precoce istinto sessuale.
Il libro si chiude con l’arrivo di madre e figlio nella scuola che li
ospita, prima tappa della loro fuga. Ancora soli, provvisoriamente.
Nel buio totale perché il direttore scolastico non ha lasciato loro neppure una candela (è il buio simbolico del loro futuro?). E la madre,
abbracciando il bambino per difenderlo dalle paure, lo invita a chiudere gli occhi per serrare fuori il buio. “Su dormiamo piccolo mio. Nel
sonno non siamo profughi.”
E’ straordinario come un grande scrittore riesca a scrivere di tutti,
toccando le corde del cuore di ogni lettore, scrivendo di se stesso e del
proprio paese.
Paul Goma, Nel sonno non siamo profughi, Ed. Keller, trad. Davide
Zaffi, pagg. 322, Euro 16,00
*

Ovidiu Nimigean îmi trimite:
“De : o_nimigean@yahoo.com

Objet : de aproape
Date :
12 janvier 2011 19:15:25 HNEC
À : paulgoma@gmail.com
Iubite domnule Paul Goma,
N-o sa spun multe, ca ar suna gaunos, retoric, fals. Stiu si ce se
poate si ce nu se poate. In situatii precum cea de fata, nu de vorbe aveti
nevoie. Dar cred ca nu va va face rau sa stiti ca se gindeste cineva la
Dumneavoastra si ai Dumneavoastra cu drag si ingrijorare. Fie sa fie
bine! Cu sanatatea. Apoi si cu celelalte.
©Paul Goma 1935-2011

wwww.paulgoma.com

PDF public și gratuit

31.12.2011

PAUL GOMA - JURNAL 2011

38

De aproape, de foarte aproape,
O. Nimigean”

Cum §tiu scriitorii foarte buni s¶ scrie scrisori bune.
Oblojitoare. Vorba lui: “de aproape”.
B¶nuiesc de unde a aflat c¶ aveam nevoie de o de-aproape:
de la Flori B¶l¶nescu. Doamne-fere§te, nu-i fac ei vreun repro§ c¶
a vorbit… Eu nu am secrete decât… secretele mele, nu fleacuri
ca: «uite, î†i spun numai †ie ceva, dar s¶ nu spui c¶ eu †i-am
spus»…
Oricum, mi-a f¶cut foarte bine pe la suflet cuvintele lui
Nimigean.
Vineri 14 ianuarie 2011
ïnc¶ de alalt¶ieri, când am primit nr. 12 - 2010 al revistei
Vatra §i am v¶zut pe copert¶ chipul lui Mircea Martin…
Nu-mi pot §terge din viscere cumplita §i nevindecata ran¶
administrat¶ mie, prin surprindere, la sfâr§itul anului 1999 de
Mircea Martin. Nu vom fi fost prieteni la toart¶ - nici nu avusesem când s¶ exers¶m fie §i prietenia-simpl¶ - îns¶ dup¶ 1989 ne
reg¶sisem cu bucurie. Drept care el îmi editase la Univers
Ostinato în 1991 (premiat în 1992). ïns¶ abia cu acel prilej am
aflat c¶ noi, cei din exil, nu facem parte din aceea§i literatur¶
român¶ - cum tot clamasem ani §i decenii de-a rândul, fiindc¶
iat¶: editura Univers inaugurase o barac¶ aparte : colec∞ia
“Ithaca, Scriitori români din exil”…Desigur, atât binele cât §i
r¶ul i se datoresc lui Mircea Martin ; numai-binele Sandei
Anghelescu, cea care avea s¶-mi scoat¶, dup¶ Ostinato §i Gard¶
invers¶ în 1997. Sanda s-a îngrijit ca volumul s¶ fie bine
“încadrat : Biblio, Cronologie, Repere critice - coperta a patra.
Am dorit din toat¶ inima s¶-mi apar¶ §i Sabina, versiune
integral¶ §i Roman intim. Am f¶cut multe demersuri. ïn van:
Mircea Martin (înd¶r¶tul raftului Denisei Com¶nescu) nu a cedat:
nu “mergeau” c¶r†ile mele, dac¶ nu pl¶ceau inevitabilei raftèse,
comportîndu-se ca adev¶rata directoare a editurii…
ïntru acestea cade ca un tr¶snet textul semnat de Mircea
Martin, editorul, prietenul, publicat în revista 22, (decembrie
1999) sub titlul fals, aiurit: “Jurnalul de exil al lui Paul Goma”.
M¶ întorc în prezent: v¶zînd c¶ Mircea Martin era onorat de
revista - care §i pe mine m¶ cinstise, cu un num¶r la care participase, cu elogii nemeritate, s¶rb¶toritul de acum - m-a apucat…
jalea. Nu ciuda, nu ura, nu sim†¶mântul nedrept¶†ii, ci jalea. Mai
pu†in jalea-de-mine, cât de “colegii” de la Vatra: uitaser¶
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execu†ia cu care m¶ ucisese-pu†in-cam-mult prietenul Mircea
Martin. Li se §terseser¶ din memorie acuza†iile - nedrepte, din
moment ce erau inventate - cuvintele grele cu care m¶ tratase…
Ce-l apucase pe blajinul, pe civilizatul, pe rigurosul Mircea
Martin s¶ m¶ pun¶ la zid pentru p¶cate inexistente? £i chiar
nimeni-nimeni dintre confra†i nu observase c¶ acuzatorul este
profund nedrept, neinformat - sau tenden†ios informat de cineva,
care avea tot intereseul de a m¶ discredita, anatemizîndu-m¶
orbe§te, proste§te (nu cumva “Radu Ioanid”; adjunctul lui
Wiesel?) Din câte §tiu, niciunul dintre cei care îl s¶rb¶toresc, azi,
pe Mircea Martin, nu a deschis gura pe hârtie, s¶ apere un
principiu: adev¶rul §i nu pe un ins doar nesuferit, ca mine.
Acesta va fi fiind pricina jelii mele: constatarea c¶ scriitorului român pu†in îi pas¶ c¶ un coleg este batjocorit, acuzat de
p¶cate inventate. De ce s¶ protesteze, el, sau m¶car s¶-§i exprime
îndoiala c¶ lucrurile nu fuseser¶ “chiar a§a”? Dar î§i periclita
propria-i situa†ie: editorial¶, profesoral¶ - social¶… Ce, în
ap¶rarea lui s¶riser¶ colegii când “§eful” îi f¶cuse o mare
nedreptate? Deloc, “toat¶ lumea” r¶m¶sese mut¶; de lemn;
de piatr¶ - altfel cum s¶ supravie†uiasc¶ neamul nostru, decât
l¶sînd apa s¶ treac¶ peste…?
M¶rturisesc: jalea m-a covâr§it ceva mai târziu, primul reflex
a fost… s¶ nu mai zgând¶r¶sc rana, s¶ o las a§a, poate-poate se
va cicatriza. Am §ters r¶spunsul meu trimis atunci revistei 22.
Azi m-a r¶zgândit. De ce s¶ doarm¶ lini§tit Mircea Martin,
protejat de mantia profesorului, a conduc¶torului de cenaclu, a
criticului literar, a teoreticianului apreciat?
Repro§ul meu din r¶spunsul trimis revistei nu a n¶ruit
atunci reputa†ia nim¶nui §i nu o va n¶rui nici acum, dup¶ ce voi
aminti - dup¶ 11 ani - porc¶ria f¶cut¶ de al†i mari intelectuali
români cu un comportament de g¶inari - lâng¶ cine s¶-l pun pe
Mircea Martin: lâng¶ Marian Papahagi? Lâng¶ Marin Sorescu?
Lâng¶ Gabriel Liiceanu? Lâng¶ Gabriela Adame§teanu? Lâng¶
Monica Lovinescu?
Repro§ul meu de acum nu va tulbura somnul celor-care-de§i
au-§tiut-au-t¶cut atunci, fiindc¶ lor nu li se întâmplase nimica:
Cornel Moraru, Virgil Podoab¶, Ion Pop, Al. Cistelecan, Nicoleta
Clive†, Sanda Cordo§, Iulian Boldea.
Iat¶ r¶spunsul meu de atunci la atacul lui Mircea Martin:
“C¶tre redac∞ia revistei 22, Bucure§ti

Paris, 1 decembrie 1999
ïn leg¶tur¶ cu textul “Jurnalul de exil al lui Paul Goma”, semnat de Mircea
Martin, ap¶rut în numerele 45, 46 §i 47 ale revistei, am de f¶cut rectific¶rile :
I. “Jurnalul de exil al lui Paul Goma”
1. Nu am scris, nu am publicat vreun “jurnal de exil”. Dealtfel, cât timp am

©Paul Goma 1935-2011

wwww.paulgoma.com

PDF public și gratuit

31.12.2011

PAUL GOMA - JURNAL 2011

40

tr¶it în România, nu am ∞inut jurnal (o explic în primul volum intitulat : Jurnal pe
s¶rite), deci nu exist¶ un altul, de ne-exil ;
2. Vorbind, scriind : “Jurnalul”, se în∞elege c¶ cele trei volume editate de
Nemira în 1997 (Jurnal pe s¶rite, Jurnal de C¶ldur¶ Mare §i Jurnal de NoapteLung¶) ar alc¶tui totalitatea (jurnalului). Or, în 1998, au ap¶rut la Dacia volumele IV
§i V : Alte jurnale §i Jurnalul unui Jurnal, în iunie acest an, VI : Jurnal de
apocrif…
II. “ïn ciuda cet¶∞eniei franceze, el (P.G.) a r¶mas exterior Fran∞ei”.
1. Nu am cerut, deci nu am “cet¶∞enia francez¶” (dealtfel, nici român¶);
2. “A r¶mas exterior Fran∞ei” - a vrut Mircea Martin s¶ spun¶ : netrecînd la
francez¶ (ca T¶nase, ¢epeneag, Ilie Constantin, Oana Orlea, Rodica Iulian, Ion
Omescu, Kiropol, Astalo§…), continuînd a scrie în române§te, la Paris, ar rezulta c¶
nu m-a interesat, deci nu §tiu ce se petrece în Fran∞a, cu Fran∞a, în fran∞uze§te ? Dac¶
m-a preocupat Cambogia, Afganistanul, Kosovo, Cecenia - voi fi fost curios s¶ aflu
§i ce se mai petrece în ∞ara, cu ∞ara care mi-a dat ad¶post : Fran∞a. Nu ?
Explic pentru a suta oar¶ : din 20 noiembrie 1977 (22 ani), so∞ia, fiul §i cu mine
avem statut de refugiat politic din România. Certificatele sunt valabile pân¶ în 17.
05/ 2001 - când supravie∞uitorii le vor prelungi. Pe pa§apoarte scrie limpede : [X]
“(poate c¶l¶tori) în toate ∞¶rile - cu excep∞ia României” (sublinierea mea, P.G.). Vor
fi §tiut ei, Francezii, ce vor fi §tiut, de ne-au înnoit statutul de refugiat politic din
România - dup¶ 17 noiembrie 1996…
Desigur, Mircea Martin nu este obligat s¶ §tie toate fleacurile. Numai c¶ (§i)
despre acest fleac a vorbit la telefon cu mine - în 28 mai 1998 (vezi Jurnal de apocrif, Dacia, pagina 218).
III. “Am putea vorbi, în cazul lui, de un dublu exil : exilat din România (…)
exilat în Fran∞a…”

1941;

De corectat num¶rul… exilurilor :
1. exilul-pe-loc, în Basarabia ocupat¶ de ru§i, între 26 iunie 1940-22 iunie

2. exilul-în-proprie-∞ar¶, cel început în martie 1944 ;
3. exilul-din-România, început în 20 noiembrie 1977;
4. exilul-din… exil, sau: “expulzarea din exilul românesc”, în 1994, prin
lucrarea Monic¶i Lovinescu, a lui Virgil Ierunca, a lui Paul Barb¶neagr¶.
Desigur, Mircea Martin nu este obligat s¶ §tie aceste fleacuri. Numai c¶:
a. despre fleacul de la nr. 2 (exilul basarabenilor în propria-le ∞ar¶, România)
Mircea Martin a avut o discu∞ie cu mine la Colocviul de la Aix-en-Provence, în
octombrie 1990 ;
b. despre fleacul de la nr. 4 Mircea Martin a aflat din chiar “Jurnalul de exil al
lui P.G.” - despre care, cu atâta aplica∞iune, scrie.
IV. “Paul Goma n-a intrat în contact cu
mediul intelectual §i artistic francez decât spre a se referi tot la România…”
ïn primele trei volume ale jurnalului relatez - pe s¶rite - faptele mele de dup¶
noiembrie 1977. Cum s¶ iau afirma∞ia lui Mircea Martin ; ca repro§ ?; drept constatare ? - dar aceasta se reazem¶, dac¶ nu pe citate v¶zute, atunci pe… citite deduse.
Or cine a citit “Jurnalul de exil” (sic) a aflat : am… “intrat în contact cu
mediul (…) francez” §i totu§i - nu m-am “referit” (cite§te : preocupat, militat pentru…) doar “la România”. Ci §i “la via∞a literar¶ §i politic¶” din Polonia, din
Cehoslovacia, din Ungaria, din Iugoslavia, din URSS - din Cuba, din China, din
Vietnam, din Coreea de Nord, din Iran, din Cambodgea, din Afganistan, din
Argentina, din Africa de Sud…
Pe urmele lui ¢epeneag, am propus, am impus editorilor mei Gallimard, Seuil,
Albin Michel, Hachette, Julliard, volume ale scriitorilor români (nu am avut succes

©Paul Goma 1935-2011

wwww.paulgoma.com

PDF public și gratuit

31.12.2011

PAUL GOMA - JURNAL 2011

41

cu Breban, Buzura, B¶nulescu, Adame§teanu, îns¶ cu C. Dumitrescu : Cetatea
total¶, postfa∞at¶ de mine la Seuil - da ; cu Nedelcovici la Albin Michel ; cu Papilian
la Albin Michel ; Rodica Iulian la Julliard ; cu basarabeanca Renata Lesnic la
Hachette), dar §i cu ale neromânilor Milosz, Patocka, Vaculik, Djilas…
V. “…autorii minimaliza∞i §i denigra∞i nu sunt al∞ii decât cei care
ar fi trebuit s¶ fie considera∞i de Goma drept camarazi de arme…
Autorul Jurnalului deschide îns¶ focul undeva în spatele frontului
împotriva alia∞ilor s¶i naturali”.
- Aliatul meu (foarte) natural Al. Ivasiuc, coleg de închisoare, devenit director
adjunct la Cartea româneasc¶, în 1970, a decodificat fantezist, abuziv, romanul U§a
noastr¶ cea de toate zilele, de pe urma c¶reia am fost total interzis, iar pe lâng¶ mine
so∞ia §i socrul ; în 1976 §i în primele dou¶ luni din 1977 a f¶cut, pentru Securitate,
mai multe rapoarte (nu declara∞ii de anchet¶) : despre persoana mea, dar §i despre
cartea Gherla - pe care a transcris-o dup¶ înregistrarea emisiunilor Europei libere ;
- Aliatul meu (destul de) natural Nicolae Breban (dimpreun¶ cu precedentul
aliat-natural Al. Ivasiuc) s-a dus - în 1976 - la München, la Noël Bernard, directorul
Europei libere, pentru a explica : Goma nu are valoare, s¶ nu-l mai laude la microfon… (asta dup¶ ce, în 1972 eu îl recomandasem la Gallimard…) ; tot împreun¶ cu
Ivasiuc a fost la Stockholm, la editorul Coeckelberghs, pentru a-l descuraja de a
publica în suedez¶ cartea mea Gherla;
- Alia∞ii mei (ori§icâtu§i) naturali G. B¶l¶i∞¶ §i C. ¢oiu au c¶l¶torit, în 1977, la
Stockholm, cu acela§i scop culturalo-colegial ;
- Alia∞ii mei (curat) naturali din Consiliul Uniunii Scriitorilor (vezi-le numele
în citatul X) m-au exclus, în aprilie 1977 - pe când eram arestat ;
- Aliatul meu (nesfâr§it de) natural G. Liiceanu, în vara anului 1990 a retras
din libr¶rii §i a trimis la topit volumul meu de m¶rturii Culoarea curcubeului ;
- Aliatul meu (de bine de r¶u) natural M. Sorescu a distrus (în 1993 ?, 1994?)
plumburile romanului Gard¶ invers¶ cules integral în octombrie 1990;
- Aliatul meu natural M. Papahagi, în 1993-95, a primit subven∞ie de la Soros
pentru volumul meu Patru dialoguri - dar nu l-a editat ; §i nu a restituit banii…
VI. «Este scriitor acel ins care §tia ce fac comuni§tii
- §i utemi§tii - cu “terori§tii” (…) cu verii, unchii, poate fra∞ii lui ?»
- se întreab¶ el retoric. Aici se pot pune, îns¶, §i alte întreb¶ri, referitoare, de
pild¶, la §ansele pe care le are un demnitar comunist de a deveni scriitor, desigur,
nu înainte de a tr¶i o dram¶ de con§tiin∞¶”.
Doar cel care nu a citit “Jurnalul de exil” risc¶ s¶-l cread¶ pe Mircea Martin,
cel care omite un alt citat r¶spunzînd la… întrebarea (mea) retoric¶, în acela§i timp
anulînd obiec∞ia sa - iat¶-l (Jurnal de C¶ldur¶-Mare pag. 201):
“Tavi Paler era cunoscut ca «™la de la Utemeu”, tat¶-s¶u la Canal, el… din
contra. Dar asta s-a petrecut demult, acum trebuie s¶ recunoa§tem: «Utemistul»
v¶ d¶ lec∞ii de demnitate scriitoriceasc¶ (subl. mea)”.
VII. “ce relevan∞¶ are faptul c¶ Liiceanu transpir¶ copios în orice
împrejurare? (…) Asemenea ini∞iative pamfletare intr¶, desigur,
în arsenalul firesc al scriitorului, dar nu reprezint¶, în nici un caz,
un mod de a spune adev¶rul (subl. în text) pân¶ la cap¶t…”
Nici una (c¶ transpir¶). Dar faptul c¶ mi-a distrus o carte nedistribuit¶ (f¶r¶ a
m¶ avertiza nici de retragerea din libr¶rii, nici de topire)- ce relevan∞¶ are ?; pretextînd c¶ nu are hârtie, mi-a respins dou¶ volume de el comandate (Scrisori §i
Articole) - ce relevan∞¶ va fi avînd, pentru editorul Mircea Martin - acela carele nici
din gre§eal¶ nu atinge fapte editoriale nesfâr§it de culturale ? Au oare distrugerea
unor c¶r∞i - de c¶tre editorul Liiceanu, autor de c¶r∞i - editate §i cu banii guvernului
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francez - s¶ fie ea adev¶rat¶ ? Sau, în ochii intelectualului român binecrescut, “reprezint¶” acel adev¶r care “nu se cade s¶ fie spus”?(s. mea).
VIII. “Autorul Jurnalului procedeaz¶ la fel §i cu tovar¶§ii s¶i de exil,
al¶turi de care comb¶tuse pân¶ în 1989. (…) ïn vreme ce inamicii, tic¶lo§ii, “r¶ii”
r¶mân în afara interesului Jurnalului, autorul lui se concentreaz¶ asupra r¶uluii
descoperit la prieteni §i-l eviden∞iaz¶ cu patim¶”.
a. Pe “tovar¶§ii mei de exil” - ¢epeneag, Virgil T¶nase, Monica Lovinescu,
Virgil Ierunca, Barb¶neagr¶… - i-a§ putea în§ira ca §i pe “alia∞ii naturali”, re-explicînd ceea ce era suficient de explicit explicat în chiar “Jurnalul de exil”;
b. S¶ afirmi c¶, într-o scriere a mea, “inamicii, tic¶lo§ii, «r¶ii» râmân în afara
interesului”… - iat¶ o surpriz¶ ! : pân¶ §i Mircea Martin este capabil s¶ scrie negru
pe alb neadev¶ruri flagrante. £i capabil s¶ treac¶-peste-contradic∞ii (în alt paragraf
afirm¶ exact contrariul !). Re-amintesc: pe Vasile Nicolescu, pe Dodu-B¶lan, pe
Ghi§e, pe E. Barbu, pe Dumitru Popescu-Dumnezeu, pe Burtic¶, pe Ceau§escu, pe
Ceau§easca - i-am atacat atunci când eram în România, la cheremul lor (§i am fost
mereu pedepsit pentru asta) ; în exil, dup¶ Mircea Martin, tocmai pentru c¶ pe cei r¶i
“îi l¶sam în afara interesului”, tic¶lo§ii au încercat s¶-l otr¶veasc¶, apoi s¶-l r¶peasc¶
pe fiul meu, iar mie mi-au trimis coletul-bomb¶ §i pe securistul Haiducu, s¶ m¶
suprime…
IX. “… faptul c¶ personajele <atacate de Goma> [acestei comedii “prea
omene§ti” nu sunt altele decât] <sunt> valori[le ] de vârf ale literaturii §i culturii
române con∞ine un pericol [cel pu∞in] poten∞ial [în m¶sura în care autorul nu ne
ofer¶ alte motive : e vorba de] instalarea în anomie” (subl. în text).
Citat avînd un dublu interes :
a. ilustreaz¶ obiceiurile redac∞ionale ale revistei (mâna Adame§teanc¶i) - care
nu se mul∞ume§te s¶ extrag¶ din textul publicat citate (unele contrase - am marcat
“lipsurile” prin paranteze drepte), ci s¶ adauge, (între paranteze ascu∞ite) ;
b. termenul anomie (de care m-a§ face vinovat, dup¶ Mircea Martin) semnific¶: dezordine (social¶), haos, absen∞¶ a legilor, a normelor, dar §i “tulburare în
evocarea cuvintelor” - ceea ce indic¶ o maladie psihic¶…
ïmi d¶ prea mare importan∞¶: nu sânt în stare de a provoca haos (social); nici
“tulburare” a… cuvintelor. Cu atât mai pu∞in de a zdruncina solida ierarhie realistsocialist¶, în vigoare, acum - §i de-acum înc¶ vreo dou¶-trei decenii (adev¶r pe care
l-a scris chiar Mircea Martin, în chiar acest text…).
Cât despre afirma∞ia c¶ a§ ataca în exclusivitate (“nu sunt altele decât…”)
“valorile de vârf ale culturii §i literaturii române” - aceasta r¶mâne f¶r¶ acoperire :
cât de “vârf” poate fi un Cristoiu ?, dar un C. T. Popescu ?; dar persoana care a isc¶lit
volumul denigrator Aceast¶ dragoste care ne leag¶?; dar Anania, dar I.C. Dr¶gan,
Ciachir, S¶raru, B¶ran, Sergiu Nicolaescu, Voican-Sturdza ?; dar Pelin, dar…?
X.“…Dup¶ decembrie ‘89 Paul Goma a fost reprimit în Uniunea Scriitorilor
laolalt¶ cu to∞i ceilal∞i membri exclu§i…”
1. Neadev¶r strident - §i repetat, repetat, repetat de nou¶ ani, de parc¶ Românii,
colegii mei, fie “alia∞i naturali”, fie du§mani nu ar citi, nu ar în∞elege ce citesc, nu ar
∞ine minte ce au citit în acest din urm¶ deceniu - în leg¶tur¶ cu mine, doar despre
mine scriu ei, luîndu-m¶ de urechi ori dojenindu-m¶ cu blânde∞e absent¶ - a§a cum
face, §i acum, în 22 (o mai f¶cuse în Vatra, iunie 1992) Mircea Martin.
Nu am fost reprimit în Uniunea Scriitorilor. “Dup¶ decembrie ‘89”, Mircea
Dinescu i-a aruncat lui Lucian Raicu ceva în genul : «Hai, b¶, c¶ v-am primit (sic) pe
to∞i!» Ceea ce nu este adev¶rat. Au fost primi∞i, dintre exila∞i doar Sorin
Alexandrescu §i Mihai Botez ; au fost coopta∞i (ca membri de onoare) Monica
Lovinescu §i Virgil Ierunca.
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Am mai scris (de o sut¶ de ori) : nu am cer§it regim de favoare, nu am solicitat
certificat de anticomunism eliberat de Iliescu, Roman, Brucan §i alte autorit¶∞i culturalo-morale - am pretins “o hârtie pe care s¶ stea scris c¶ am fost reprimit”.
ïn zece ani am avut timp s¶ aflu c¶ s-au opus acestei normale repuneri în drepturi : Doina§, Blandiana, Zaciu, Manolescu, B¶nulescu, Sorescu, Eugen Simion,
¢oiu, F¶nu§ Neagu - ca din întâmplare exact aceia care, în aprilie 1977, pe când
eram arestat, m-au exlus din Uniunea Scriitorilor - pentru tr¶dare de patrie (§i
pentru lips¶ de talent conjugat¶ cu “sminteala” diagnosticat¶ de Zaciu).
Schimbarea Pre§edintelui nu a schimbat “programul” Uniunii Scriitorilor :
Ulici a continuat… s¶ nu trimit¶ acea nenorocit¶ de hârtie. A disp¶rut Sorescu,
r¶ma§ilor li s-au asociat Liiceanu, Ple§u, Dimisianu, Buzura, £tef¶nescu, D. C.
Mih¶ilescu, Pruteanu - §i, din fos¶, Monica Lovinescu §i Virgil Ierunca…
XI. “Uniunea Scriitorilor §i, mai târziu PEN Clubul l-au invitat - f¶r¶ succes
- la o reuniune sau alta”…
l. Ulici m-a invitat la o cumetrie la Neptun, în care ar fi urmat ca “scriitorii din
diaspora” s¶ se pupe-n Pia∞a-Ndependen∞i. I-am r¶spuns - §i am publicat r¶spunsul :
a. Nu am ce c¶uta la o reuniune a “membrilor Uniunii Scriitorilor” : nu sânt
membru al Uniunii în chestie - mi-a trimis el “hârtia” netrimis¶ de Dinescu ? Nu ;
b. Este inadmisibil ca un scriitor s¶ scrie negru pe alb: “diaspora român¶” faptul de a mai fi scris nerozii ca : “Rezisten∞a prin cultur¶”, “Revolu∞ia din ‘89”…
nu constituie o circumstan∞¶ atenuant¶, ci una (grav) agravant¶ ;
2. S-ar în∞elege c¶ §i PEN Clubul m-ar fi invitat - “f¶r¶ succes” (în traducere :
mi s-ar fi trimis o invita∞ie, iar eu a§ fi refuzat s¶ o onorez).
Prad¶ aceleia§i spaime viscerale de “a da la mân¶ o hârtie”- ca §i Uniunea
Scriitorilor - PEN Clubul român nu m-a invitat. Dup¶ obiceiul locului, m-a întrebat - prin Mircea Martin (în ziua de 28 mai 1998) - dac¶… voi accepta o invita∞ie
ce ar urma s¶-mi fie trimis¶, în cazul r¶spunsului meu favorabil… Oriunde în
lume aceasta se cheam¶, nu invita∞ie, ci misiune de recunoa§tere, în teren, a inamicului. A§a a procedat §i Ple§u, în 1990, când era ministrul culturii lui Iliescu : a rugato pe Monica Lovinescu s¶ m¶ întrebe : voi accepta o invita∞ie - pe care o va trimite
- numai dac¶ eu sânt de acord s¶ o primesc (altfel, ce rost s¶ mi-o mai trimit¶, nu ?).
XII. Mircea Martin a adus vorba despre decora∞ia primit¶ de la unguri - astfel:
“Vecinii no§tri unguri s-au sim∞it datori s¶-l decoreze când
au aniversat Revolu∞ia din 1956…”
ïl amendez :
Ungurii (§i Cehii §i Slovacii, §i Polonezii) nu “s-au sim∞it datori” fa∞¶ de mine.
Ci din datoria (de la sine în∞eleas¶) fa∞¶ de ei în§i§i, fa∞¶ de identitatea lor na∞ional¶,
cultural¶, moral¶, au gândit normal, au ac∞ionat normal, ca ni§te europeni ce au fost
§i sunt : printr-o scrisoare m-au în§tiin∞at c¶ mi s-a decernat cutare decora∞ie, c¶
s-a hot¶rît cutare cinstire - §i m-au invitat la data cutare, în cutare loc, unde urma s¶
aib¶ loc ceremonia…
S-a în∞eles, desigur, iar dac¶ nu, repet : nu am a-i contesta lui Mircea Martin…
contesta∞iile formulate în leg¶tur¶ cu persoana §i cu faptele mele. Cu unele sânt de
acord, cu altele mai pu∞in, în fine, altele m-au pus pe gânduri… Nu pot s¶ nu remarc
- o dat¶ mai mult - cunoscuta-i civilitate.
Numai c¶, a produce - cu civilitate - un text nu înseamn¶ în mod necesar c¶ acel
text respect¶ adev¶rul.
ïn acest text Mircea Martin a mânuit informa∞iile cu o binecrescut¶ indolen∞¶.
Mul∞umiri redac∞iei pentru publicarea acestor câteva b¶g¶ri de seam¶.
Paul Goma”
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S¶-l ascult¶m pe Vasile Ernu, cel mai ascultat urésésistic:
“Vasile Ernu : Fiul Securit¶†ii sau lec†ia lui Tudoran (I)
La 14 Ianuarie 2011, ora 09:34 Timpul
“Zilele acestea, am avut onoarea §i norocul s¶-l cunosc pe unul din
oamenii pe care-i pre†uiesc nespus de mult. Era în trecere prin Bucure§ti §i,
printr-o conjunctur¶ fericit¶ de întâmpl¶ri, am stat la o poveste mai lung¶.
Este vorba de Dorin Tudoran - poate, unul dintre cei mai curajo§i §i verticali
intelectuali pe care-i are România.
Recunosc, întotdeauna m-au impresionat oamenii curajo§i (…)
Tudoran venise la Bucure§ti §i pentru a-§i prezenta una din c¶r†ile cutremur¶toare, „Eu, fiul lor”, care cuprinde o mic¶ parte a dosarului (de 18 volume) creat de Direc†ia Securit¶†ii Statului §i despre care autorul afirm¶: „Iat¶
singura carte pe care nu ar fi trebuit s¶ o scriu. (…)
Tudoran este îns¶ omul care, la de la 1 august 1984, a f¶cut poate cel
mai curajos act, reu§it doar de câ†iva scriitori ru§i în URSS «E greu de imaginat, †inând cont de contextul §i situa†ia acelor vremuri, dar la acea dat¶
scriitorul îi trimitea o scrisoare lui Nicolae Ceau§escu, în care îi spunea c¶ el
se consider¶ „un ostatic politic” §i îl compara indirect pe acesta cu Stalin».
(…) Chiar dac¶ nu am avut curajul s¶ ne solidariz¶m cu ace§ti oameni la
timpul potrivit (Dorin Tudoran, Paul Goma, Dan Petrescu, Doina Cornea
etc.), nu e niciodat¶ târziu s¶-i respect¶m §i s¶ le mul†umim pentru ceea ce au
fost §i mai sunt înc¶. Vom reveni.”

ïl asigur §i pe Vasile Ernu: nu m-am sim†it deloc - dar deloc
- de-gradat pentru c¶ în în§iruire l-a plasat pe Dorin Tudoran
înaintea mea. M-am obi§nuit cu Autocronia la Român, în virtutea
c¶reia, atunci când î†i poveste§te el Istoria Comunit¶†ii sale,
suferind de dezorientare-în-timp-§i-spa†iu o ia, dac¶ nu chiar de
la B¶dica Traian, de mai încoace: “de la 1 august 1984, a f¶cut
poate cel mai curajos act, reu§it doar de câ†iva scriitori ru§i în
URSS”.
Care fusese curajosul-act? «E greu de imaginat», ne †ine cu
sufletul la gur¶, în a§teptare, povesta§ul ureséséic, «†inând cont
de contextul §i situa†ia acelor vremuri, dar la acea dat¶ scriitorul
[aici: D. Tudoran, precizarea mea, P.G.] îi trimitea o scrisoare lui
Nicolae Ceau§escu, în care îi spunea c¶ el se consider¶ „un
ostatic politic” §i îl compara indirect pe acesta cu Stalin»!
A†i re†inut, oameni buni, scriitori ne-ru§i, dar §i voi n¶scu†i
în URSS, cum arat¶ adev¶rul cronologic, s¶-i zicem: istoric, sub
pana (zic §i eu: “pana”, îns¶ promit c¶ voi reveni) tovar¶§ului
Ernu, cronicar foarte improvizat? Acesta poveste§te, în modul
s¶u aiurit-cu-program, n¶cl¶it, aburit, dar limpede pravaka†ionist,
întâmpl¶ri, nu din realitatea-real¶, cum o ironizeaz¶ gros §i f¶r¶
haz tovar¶§ii s¶i de §aib¶, komsomole†ii r¶ma§i orfani de “structur¶”, ci din para-realitatea realismului socialist r¶mas¶ pe vecie
metoda-de-lucru a autorului operei nemuritoare N¶scut în
URSS. El î§i imagineaz¶ c¶ tot ce scrie este §i adev¶rat (din
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moment ce §i-a b¶gat în cap c¶ orice afirm¶ este §i just, ca s¶ folosesc un termen drag lui §i alor lui. Ei bine, îmi voi lua inima în
din†i §i “m¶ voi delimita de tovar¶§u’”, atr¶gîndu-i aten†ia c¶ a
falsificat adev¶rul, prin o afirma†ie, dac¶ nu de-a dreptul mincinoas¶, atunci “nu prea adev¶rat¶”, cum ar spune un ardelean.
Coinciden†a naibii: în 2006, când ap¶rea N¶scut în URSS, la
Polirom, Ia§i, ap¶rea, la aceea§i editur¶ §i cartea mea Culoarea
Curcubeului ‘77 (Cutremurul oamenilor), la care ad¶ugasem
Cod «B¶rbosul» (Din dosarele Securit¶†ii, 1957-1977). Dac¶
n¶scutul în URSS va pretinde c¶ nu a citit-o (de cartea mea
vorbesc acum, de a sa voi vorbi mai încolo), îl voi contrazice: nu
este vorba de citit (omul are cumplite dureri de ochi, de cap, dac¶
cite§te scrisul altora - taman ca Edgar Reichman, nesfâr§itul
turn¶tor de la Universitatea Bucure§ti, în 1956, transferat la Paris,
ca “agent literar” al lui Eugen Barbu!), ci de avut de a face - ca
func†ionar al editurii, la serviciul drepturilor de autor. De aceea
îmi îng¶dui s¶-i explic, poate va avea nevoie de aceast¶
informa†ie în viitor: Culoarea curcubeului este o m¶rturie
despre ce se întâmplase în 1977, în România, scris¶ la Paris, în
1978, tradus¶ în francez¶ §i editat¶ de Seuil, lansat¶ în 1979 în
prezen†a lui Eugène Ionesco §i a lui Fernando Arrabal, tip¶rit¶ în
române§te, în limba în care a fost scris¶, iar la Humanitas, ap¶rut¶
în iunie 1990. ïns¶ abia ajuns¶ în libr¶rii, a §i fost retras¶ de
prietenul meu, Liiceanu (cel care o citise în fran†uze§te prin 1984,
la Paris, o l¶udase, iar “dup¶ revolu†ie” mi-o solicitase), apoi
dup¶ doi ani de…“depozit”, a trimis-o la topit, la fabrica de
hârtie Bu§teni. ïn 2005 Dan Petrescu m¶ recomandase
Poliromului pentru “o edi†ie, în sfâr§it, adev¶rat¶, a topitei
Culori…” Pentru c¶ istoricul Stej¶rel Olaru îmi recuperase o
parte din “hârtiile de la Securitate”, am ad¶ugat - cu asentimentul
lui Lupescu : Cod «B¶rbosul».
Fatalitate! El, Silviu Lupescu, f¶r¶ s¶ se consulte cu mine,
a suprimat Introducerea - povestea primei edi†ii, distrus¶ de
Liiceanu - chiar §i informa†iile strict editoriale (unde a mai
ap¶rut, în care limb¶, la care editur¶…), producînd un monstru: o
carte decapitat¶, despiciorat¶, fruct al spaimelor ancestrale ale
marelui editor.
Oricum, chiar a§a, mutilat¶, r¶m¶seser¶ m¶rturii-documente
- repet: publicate fragmentar, în periodice occidentale începînd
din 1978 - printre care §i câteva scrisori adresate lui Ceau§escu,
“la Palatul Regal”, la sfâr§itul lunii ianuarie 1977.
Repet afirma†ia tovar¶§ului n¶scut în URSS:
“Tudoran este îns¶ omul care, la de la 1 august 1984, a f¶cut poate cel

mai curajos act, reu§it doar de câ†iva scriitori ru§i în URSS «E greu de ima-

©Paul Goma 1935-2011

wwww.paulgoma.com

PDF public și gratuit

31.12.2011

PAUL GOMA - JURNAL 2011

46

ginat, †inând cont de contextul §i situa†ia acelor vremuri, dar la acea dat¶
scriitorul îi trimitea o scrisoare lui Nicolae Ceau§escu, în care îi spunea c¶ el
se consider¶ „un ostatic politic” §i îl compara indirect pe acesta cu Stalin»”.

M¶rturisesc, umil : de§i în anii în care D. Tudoran se str¶duia s¶ emigreze (aceasta fiind “disiden†a” sa, pentru care nu a
fost pedepsit nici cu un minut de închisoare, “curajosul act reu§it
doar de câ†iva scriitori ru§i în URSS”), eram aliatul s¶u §i,
împreun¶ cu Monica Lovinescu, pompam de zor la reputa†ia sa
de… opozant, îns¶ nu am auzit de scrisoarea pomenit¶, în care
expeditorul “îl compara indirect” (cum adic¶ “indirect”?) pe
Incompara-bilul Ceau§escu - cu… Stalin. Uite, mie nu mi-a venit
ideea de a-l compara, fie §i “indirect”!) cu Stalin - în 1984! - îns¶
în 1977 îl invitasem (pe Ceau§escu) s¶ semneze Charta 77 de la
Praga.
Ce-l va fi împins pe Vasile Ernu s¶-§i vâre apendical nazal
unde nu are ce c¶uta? Faptul c¶ îl cunoa§te pe Tudoran §i c¶ îl
pre†uie§te? Foarte bine, s¶-l pre†uiasc¶ s¶n¶tos, dar f¶r¶ a min†i nici m¶car prin o inversiune cronologic¶. Crede el c¶ Tudoran
iese “mai mare”? Decât cine: decât Goma? Dar Goma nu este
mare (dovad¶: în 1977 avea doar 7 dosare de Securitate, pe când
Tudoran 18!) A vrut s¶-i fac¶ o floare lui Lupescu? De ce?
Fiindc¶ lui, lui Ernu, patronul editurii Politrom nu i-a mutilat nici
o carte, în schimb lui Goma… Dup` asasinarea, de c¶tre editorul
Liiceanu, a m¶rturiei despre un eveniment, totu§i, cunoscut §i
peste hotare (chiar §i la Moscova), dac¶ a fost numit de gazetarii
occidentali : “Le Tremblement des hommes”, profanarea de
cadavre, a aceleia§i c¶r†i, “efectuat¶” de Lupescu (în treac¶t : asociat în afacerea editorial¶ cu numitul Serge Moscovici, bol§evicul
doritor s¶ instaureze, în august 1944, cu sprijinul fr¶†escovietic al
Tancurilor Ruse§ti (altfel spus: ale URSS), o Republic¶
Sovietic¶, avînd capitala: Ia§i, pân¶ la urm¶ ajuns diriginte de
£coal¶ Sociologic¶ la Paris, unde i-au fost elevi Andrei Oi§teanu,
Chiva, MD Gheorghiu, Lavastina §i al†i turn¶tori §i calomniatori
holocaustologizatori ?
ïn un dialog cu Costi Rogozanu Urésésistovici se laud¶:
“Eu nu vin sa dau nici sfaturi, nici solutii, nici macar raspunsuri directe.
Eu vin sa ridic niste intrebari esentiale pe care omul trebuie sa si le puna
macar o data in viata. (…) Eu incerc sa arat cititorului riscurile la care se
supune, modul in care isi poate pierde libertatea, care sint noile forme de
represiune si ca de multe ori pericolele vin din cu totul alta parte. Eu vreau
ca cititorul meu sa-si puna intrebari (…). (ca sint nascut in urss, ca traiesc in
romania, ca sint de o anumita formatie intelectuala, ca am fost educat intr-un
mediu religios de o anumit¶ factura… un soi de protestant de factura
iudaica… si tot asa). (…) Eu ironizez si stinga, nu rareori”
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Cine s¶-l cread¶? Rogozan, £imonca! £i cine îl ia în serios
când declar¶, iresponsabil, f¶r¶ s¶ clipeasc¶:
“Mi-ar placea sa scriu o carte despre puscariasi insa la noi nu exista
cultura puscariei (subl. mea, P.G.) asa cum este ea dezvoltata la rusi si
americani.”

Care “la noi”, tovar¶§e Uréséséscovici? România, Basarabia,
pentru dumneata - m¶i tovar¶§e - este “la noi”, adic¶ la voi în
URSS? £i cum, cine s¶ v¶ ia - tovar¶§e - în serios? Cum, cine?
Dar Simonca atâta a§teapt¶: s¶-i ard¶ el o cronic¶ ultrafavorabil¶
la o carte înc¶ nescris¶!
Ochiul de vultur al lui Ernu-URSSiuk nu a observat c¶ însu§i
Tudoran declarase - în mai multe rânduri:
„Iat¶ singura carte pe care nu ar fi trebuit s¶ o scriu” ?

Dar nici n-a scris-o cel care o semneaz¶ ! - în asta Tudoran,
Americanistul se asem¶n¶ pân¶ la confuzie cu Vassili-Urésésistul
(voi reveni mai încolo). “Cartea cutremur¶toare”, cum îi zice
tovar¶§ul nostru Ernu (de ce: “cutremur¶toare”? Nu a mai citit în
via†a lui curat¶ asemenea c¶r†i? Sigur: nu, în române§te îl doare
capul…, dar în ruse§te? El, n¶scutul-în-URSS?). Dar obiectul
Eu, fiul lor a fost imaginat, fabricat, impus lui Tudoran, prefa†at
de acea javr¶ securisto-sionist¶ pseudonumit¶ “Radu Ioanid”,
postfa†at fiind de alt¶ odioas¶ creatur¶ turn¶toare: N. Manolescu.
Cine-i “R. Ioanid”? R¶spund pe dat¶: prim¶veristul §i
trimisul lui Iliescu, în 1990, la Washington §i care, dimpreun¶ cu
rabinul Moses Rosen §i cu Wiesel a fabricat “Holocaustul în
România”, diktînd: “victime: 400 000 evrei”- §i înscriind cifra,
negru-pe-piatr¶ la Coral, Bucure§ti.
Altceva: poetul Vasile Gârne† a refuzat s¶ asiste la o lansare
de carte la care autorul, cel de pe copert¶, Ernu, îl invitase §i pe
Mark Tkaciuk, unul dintre cei mai puturo§i, mai împuturoznici,
mai scârbavnici, mai îndr¶ci†i antiromâni§ti, cel care, intervievat
în române§te, r¶spunde în limba-i matern¶: tkaciuk¶.
Cum explic¶ Vasile-URSS onoarea f¶cut¶ Markului?:
“Pentru cei care stiu zona si povestea o sa va spun un lucru care poate
o sa va socheze sau cel putin o sa va mire: “Mark Tkaciuk” nu exista. El este
o inventie. El este un erou din cartea mea…”(…)
Ha-ha-ha! Acesta a fost un banc urésésist ie§it pe gura
butelcei de vodc¶ - nu s-a observat? (nota mea, P.G.)
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“Eu am incercat sa deconstruiesc “mitul Tkaciuk” si sa scot din mintile
intelighentiei basarabene “proiectia Tkaciuk”. (…)

Ha-ha - punct. Impresionant program - cine i l-a suflat?
Shafir? Oi§teanu? Cosa§u? Au I. Vianu?
“Ma rog, sint prea bine educat si destept” (…)

Da, oameni buni!, Urésésistul Vassili e (prea) bine educat.
Cât despre de§tept¶ciune, s¶ a§tept¶m cartea urm¶toare, scris¶ de
o alt¶ echip¶ de negri de la Politrom.
ïns¶ nu doar Tkaciuk ignor¶ limba oficial¶ a Moldovei:
româna, ba o §i batjocore§te (aceast¶ lepr¶ bol§evico-sionist¶ a
f¶cut parte din toate delega†iile evreie§ti - profitînd §i de faptul c¶
este deputat… moldovean ! - §i el cerut guvernan†ilor s¶ nu mi se
permit¶ c¶l¶toria la Chi§in¶u, ca antisemit notoriu), dar §i…
urésésistul nostru, Ernu !
Adev¶rat: mai întâi un participant la un Forum mi-a atras
aten†ia…:
“…sunt siderat de rudimentarul textelor pe care domnul Ernu le posteaza pe diverse forumuri: gramatica precara (insotita de inevitabile justificari
despre graba in care si-ar scrie textele), saracie stilistica, putinatate a ideilor
transferata in termeni sablon (stanjenitor de apropiati de marotele lingoului
de propaganda) si fraze tip repetitive menite sa contracareze orice critica…
Totul imbibat intr-un tezism naucitor de simplificator – pare-mi-se – despre
cum memoria traiului in URSS ar trebui reinvestita…” (…) etc etc
…apoi eu însumi, c¶utînd cu Google, am dat peste

schimbul de mesaje cu Vasile Gârne† §i cu Vitalie Ciobanu.
Catastrof¶! Am constatat c¶, pe de o parte Urésésistul Vassili
scoate pe gur¶ banalit¶†ile §i prostiile cu o frecven†¶ de
Kala§nikov (iar jurnali§tii bucure§tenio†i r¶mân cu gurile c¶scate
de admira†ie), pe de alt¶ parte… ei, da, scriitorul Ernu nu §tie s¶
scrie, iar când scrie cu mâna lui ai impresia c¶ rezultatul (sic) este
un fel de început de extemporal, iute abandonat din necunoa§terea limbii în care se exprim¶. Drept care m-am întrebat:

«Bine-bine, dar cine scrie - în române§te - c¶r†ile
semnate: Vasile Ernu?»

Cât despre concep†ia-despre-lume-§i-via†¶, scârbavnica-i
“deta§are” cu care prive§te §i comenteaz¶ realitate din stânga §i
din dreapta Prutului…- nu po†i afirma c¶ îi vine de la bravul
Osta§ Cosa§u (Radu §i el, ca “Ioanid”, ca “Florian”, ca “Rupea”,
ca “Lupan”…), de care nu se mai desparte, îns¶ de la zisele
cosa§ice, da: pe una dintre ele, o adev¶rat¶ blasfemie (nici m¶car
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nu a avut are onestitatea s¶ o regrete, ca pe o sc¶pat¶), anume:
«Stalinismul (numai stalinismul?; nu comunismul? - nota
mea, P.G.) la noi a fost o banal¶ blenoragie de tinere†e…»
S¶ nu uit: Vasile URSS umbl¶ pe dup¶ cap, nu doar cu
Tkaciuk §i Cosa§u, ci §i cu Antohi, alt b¶iat curat ca lacrima.
Cu Hoi§ie, nu? Dar cu M.D. Gheorghiu? Doar fac parte din
aceea§i echip¶.
Iat¶ alte citate din sonoriz¶rile (le-am extras din interviuri)
de câl†i §i de votc¶:
"Comunismul e joac¶ de copii pe lâng¶ Gulagul glamour generalizat al
zilei de azi. Fiecare epoc¶ cu idolii §i lanturile ei.
"Ceea ce ne desparte. Epistolarul de la Hanul lui Manuc" de BogdanAlexandru Stanescu §i Vasile Ernu (cu o prefa†¶ de Radu Cosa§u, subl. mea,
P.G.)
“Când am scris "N¶scut în URSS", m¶ gândeam mai degrab¶ la reutilizare, la reciclarea acestei experien†e colosale, mai ales c¶ am tr¶it în Uniunea
Sovietic¶, cea mai mare †ar¶, cea mai nebun¶, cea mai utopic¶. Ar fi mare
p¶cat s¶ tragi linie §i s¶ spui "totul a fost rahat, hai s¶ tr¶im acum în nou¶
lumea, o nou¶ via†¶". Îmi pare r¶u, dar a existat via†a §i în comunism: am
iubit, am urât, am dansat, am cântat, am suferit §i am fost din când în când
ferici†i.”(…)
“Prietenul nostru de la r¶s¶rit [Rusia, precizarea mea, P.G.] este interpretat gre§it. Prietenul de la r¶s¶rit a devenit una dintre cele mai liberale
†¶ri” (subl. mea) (…)
[Replic¶ forumist: “1. situatia jurnalistilor din Romania e net mai buna
decat cea a jurnalistilor din Rusia unde sunt ucisi pe capete; 2. Rusia nu este
un stat liberal si nici o democratie, ci "o democratie controlata sau suverana"
cum ei insisi spun, 3. aparent Romania nu are o strategie fata de R Moldova;
cred ca e doar o aparenta.”]
“Ce se întâmpl¶ la Chi§in¶u? Podul peste Prut pare s¶ apar¶ alta dat¶ §i
în alt¶ form¶ decât îl gândeau unii care acum par pur §i simplu romantici.
Dac¶ podurile de piatr¶ se d¶râm¶, podurile de flori se ofilesc §i se d¶râm¶
dup¶ dou¶ zile. A trecut perioada romantic¶ §i na†ionalismul de secol 19 nu
mai este func†ional azi, cu toate c¶ v¶d c¶ e vehiculat la toate nivelurile. (…
) în ultima perioad¶ a ap¶rut un interes sporit fa†¶ de Moldova, iar în Moldova
se dezvolt¶ un anumit na†ionalism de secol 19. Nu cred c¶ asta e "calea".

A, nu crezi-c¶? Cine †i-a suflat teoria cu ne-crezutul podurilor de flori? Dar cea cu “na†ionalismul din secolul 19”? Nu
spune, c¶ §tiu: Prima - cea glume†oas¶, leit¶ bancurile de tip
Urzica, de la Tel Aviv, gustat¶ de celebrele m¶tu§i, vine de la
nepo†el: tovar¶§u Cosa§u, cel cu: stalinismul la noi a fost o
blenoragie de tinere†e; cea de a doua, sumbr¶, amenin†¶toare,
dinspre Tkaciuk: pute a “moldovenism” glios, transnistrolog.
Am obosit, nu-i mai caut p¶duchi în tiubiteic¶ (sau kipa
khazar¶?) lui Vassili Uréséscoviceanovici.
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*
Ben Ali, Ceau§escu al Tunisiei a §ters-o ceau§e§te, la orele
18,35, ora §i a Fran†ei. Cic¶ s-a prelins în Libia. De acolo ar putea
zbura în Malta, apoi în Fran†a. Ce ru§inoas¶, atitudinea Fran†ei
Sub pretextul “barajului contra integrismului musulman” i s-au
tolerat toate mafiozit¶†ile, toate crimele. In zilele din urm¶
înghi†ise o alt¶ g¶lu§c¶: e§ecul recuper¶rii ostaticilor - unul dintre
ei a fost atins de gloan†ele franceze.
Sâmb¶t¶ 15 ianuarie 2011
Aniversarea lui Eminescu.
Cine s-a prezentat, primul, la bustul Poetului?
Voronin! Mai lipsea Vassili URSS.
ïmi fac un dar: Nu pot spune c¶ îl iubesc pe Steinhardt, îns¶
iubesc modul în care el declar¶ c¶ îl iube§te pe Eminescu.
Declara†ie care nu vine din “cap”, ci din inim¶.
“(o m¶rturisire a P¶rintelui Nicolae Steinhardt, M¶n¶stirea Rohia, 24 martie 1989)

ZIUA DE 15 IANUARIE E PENTRU MINE O ZI SFïNT™…”
“Mi-am pus demult întrebarea: dac¶ mi se va cere s¶ scriu despre
Eminescu, oare ce voi face? S¶ cutez a scrie? Nu va fi impertinen†¶ §i abatere
de la modestia cea mai elementar¶?
Iat¶ îns¶ c¶, pîn¶ la rezolvarea teoretic¶ a problemei, am scris §i am
publicat cîteva texte despre Eminescu: în Via†a româneasc¶, în Caiete critice,
în volumele Escale în timp §i spa†iu §i Prin al†ii spre sine, în cuvîntul înainte
la Eminescu – abisul ontologic de Svetlana Paleologu. Am înv¶†at §i predat
euforic multe poezii eminesciene la Jilava, Gherla §i Dej.
£tiu bine c¶ am scris copil¶rii §i banalit¶†i; dar cu team¶, dragoste, credin†¶ §i adînc respect. A§a încît s-ar putea ca p¶catul de temeritate §i poft¶ de
fal¶ s¶-mi fie iertat.
Îl iubesc pe Eminescu. Ziua de 15 ianuarie e pentru mine o zi sfînt¶; nu
uit, cînd sînt în Bucure§ti, s¶ depun §i eu o floare la statuia din fa†a Ateneului,
a sculptorului Anghel.
Cu ce drept îl iubesc pe Eminescu? F¶r¶ nici un drept. Prin declara†ie
unilateral¶ de voin†¶, pentru c¶ oricine are dreptul s¶ iubeasc¶, oricît de
nevolnic §i de neîndrept¶†it este. Pentru c¶, dup¶ cum spun englezii, o pisic¶
poate privi un rege. Tot astfel, f¶r¶ nici o justificare, iubesc în mod arbitrar §i
total poporul român §i “fenomenul românesc”.
£i-apoi Eminescu, prin fermitatea §i cur¶†ia caracterului, îmi este sprijin
de n¶dejde în credin†a c¶ poporului român îi este menit a se împ¶rt¶§i în cultur¶ §i în via†a spiritual¶ de o soart¶ cu mult deasupra mediocrit¶†ii – acea
binecuvîntat¶ soart¶ în care au crezut Hasdeu, Pârvan, Blaga, Mircea Eliade
§i Constantin Noica.
Cît de fericit sînt c¶ mi-a†i dat prilejul s¶-mi m¶rturisesc dragostea pentru Eminescu §i fenomenul românesc!”

(Aceast¶ m¶rturie sintetic¶ a lui N. Steinhardt, f¶cut¶ cu doar cîteva zile înaintea mor†ii sale (30 martie 1989), are valoarea unui testament în eternitate. Socotesc
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c¶ ea spune mai mult decît toate vocifer¶rile festiviste care au marcat §i în acest an
aniversarea na§terii Poetului. Sim†im cu to†ii c¶ EMINESCU §i FENOMENUL
ROMÂNESC sînt termeni corelativi, dar într-un fel sun¶ în m¶rturisirea monahului
de la Rohia §i cu totul altfel în gura unor protocroni§ti obscuri de azi, care nu fac decît
“s¶ ieftineasc¶” toate lucrurile despre care se cred datori s¶ nu tac¶. S¶-i dorim
posterit¶†ii lui Eminescu vorbirea celor care chiar §tiu ce spun §i t¶cerea celor care
doar spun ce §tiu! R¶zvan Codrescu)

*
Ben Ali, refuzat de Fran†a, a aterizat la Djeddah, în Arabia
Saudit¶. La Tunis a fost stabilit un interimat - fragil, noncredibil.
Bine-ar fi s¶ fie bine, dar prea multe sunt asem¶n¶rile cu †¶ri§oara
noastr¶ mult-iubit¶, Românica, dup¶ fuga lui nea Nicu §i a nenei
Nica. Se spune c` tovar¶§a de via†¶ a Tunisianului, Leila era pân¶ asear¶ - o fioroas¶ mafioas¶.
Duminic¶ 16 ianuarie 2011
Mihai Ciucanu îmi mai trimite o cronic¶ italian¶ la Calidor:
Din revista http://mangialibri.com/node/7733

Nel sonno non siamo profughi
Paul Goma
Traduzione: Davide Zaffi
Romanzo Keller 2010
Articolo di: Francesco Scarcella
“Il calidor della casa di Paul, a Mana, in Bessarabia, è l'ombelico
del mondo. Il calidor è molto più di una semplice veranda, è la stazione
dove transitano i sentieri della fuga, le vie degli esuli, i corridoi della
transumanza. Mana, da sempre abituata a rinascere dalle ceneri di tutti
gli incendi, a risollevarsi dai saccheggi dei popoli di passaggio: tatari,
polacchi, lituani, svedesi, turchi, cosacchi, russi. Lì Paul sta nel calidor, e vede. Vede la paziente costruzione della scuola, edificata mattone su mattone dal papà maestro. Vede la mamma danzare, avvolta da
quell'autoritaria dolcezza che possiedono solo le madri. I suoi occhi da
bambino non prevedono che da lì a poco i bolscevichi avrebbero interrotto le danze, sottraendogli l'infanzia, deportando il padre. Paul resta
nel calidor, e trema. Ha impresso ormai le proprie radici su quella
veranda e col tronco e i rami tenuti per mano dalla madre, fugge,
diventa profugo. Disperso nei boschi o su campi arati di granturco,
trascina il peso della propria incolpevolezza, assapora il dolce veleno
di una primavera metallica, quando le albicocche si fondono col piombo e i dolci fagotti materni diventano pesanti fardelli da trasportare.
Cresce, Paul; impara ad amare; tutto quello che hanno cercato di privargli: la fanciullezza, il gioco, il papà, riemerge nella dignità di un
popolo, in quel piccolo e dignitoso harem che continua ad essere, in
qualsiasi radura, il calidor di Paul, l'osservatorio privilegiato dal quale
percepire gli insensati accanimenti dei grandi. Il piccolo mondo, più
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giusto, nel quale addormentarsi... Il linguaggio è spietato, appiccica
etichette a cose e persone e lascia che queste fagocitino le cose e le persone stesse. Così, chi viene definito “profugo” è come se non avesse
una storia alle spalle, un passato meritevole d'attenzione.
Etimologicamente imprigionato nella propria etichetta, esiste solo in
funzione del proprio fuggire (fug-ere) avanti ('ro). E quello che c'è dietro? Quello che c'è dietro è probabilmente il vissuto decisivo, quello
che svela la dignità della persona, la cultura dei popoli oppressi. Lo sa
bene Paul Goma, simbolo romeno della resistenza antisovietica, fermo
oppositore al regime di Ceau§escu e, appunto, profugo. Nato a Mana,
in Bessarabia (regione compresa tra i fiumi Prut, affluente di sinistra
del Danubio nel suo corso inferiore, e il Nistro), ci racconta la propria
infanzia in una terra contesa e lacerata. Nel sonno non siamo profughi
(titolo originale Din calidor, "Dalla veranda") è l'autobiografia di una
fuga. Un memoir complesso e intenso, dove famiglia, guerra, desiderio
e storia si compenetrano senza retorica. Non adatto a lettori svogliati,
lo stile spesso ruvido e impegnativo nasconde una commovente dolcezza: come l'amore assoluto per un nonno.”

Tot Duminic¶ 16 ianuarie 2011
Ca niciodat¶ m-am trezit la orele 8 f¶r¶ un sfert. De ce? Nu
m¶ mai întreb, cunosc r¶spunsul: De-aia!
ïn a§teptare (?) am revizuit Din Calidor, Arta reFugii pe
jum¶tate. Ce s¶ fac §i eu, bade Gheorghe §i lele Ilean¶…
*
Se putea s¶ nu-i sar¶ în ajutor lui Ernu un tovar¶§ de babelian¶ §aib¶? Nu se putea! Dar nu pentru a explica ceea ce
Urésésistul a încâlcit atât de bine, c¶ nici el nu mai §tie ce ar fi
trebuit s¶ comunice. Nu: pentru a corecta ortografia unui forumist
care îl cotonogea pe tovar¶§u’ Vassili trimis în misie de
pravaka†ionism. M. Shafir, cel care vede numai “sc¶p¶rile”
goi-lor, dar nu-§i recite§te propriile texte de demascare-acuzareantisemitizare - iat¶ ce a produs el:
“Vajnicii aparatori ai rrrromanismului in camasa berde si izmne [în loc
de verde §i de izmene] rupte ar trebui sa-si invete mai intai propria limba.”
(M. Shafir).

La care i se poate r¶spunde:

“Vajnicii ap¶r¶tori ai holoholoholocaustologismului
sionisto-bol§evic, pe teritoriul României, ar trebui s¶
înve†e s¶ se §tearg¶ la nas de muci §i la gur¶ de atâta
c¶cat mâncat §i “facism” §i “antisemitism” împro§cat
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orbe§te (a uitat c¶ întâi m-a antisemitizat bine-bine,
dimpreun¶ cu Laszlo Alexandru, transnistrologul, abia
apoi a recunoscut, senin, c¶ nu citise ceea ce condamnase : S¶pt¶mâna Ro§ie?).
£i, în primul rând s¶ înve†e limba în care se exprim¶,
chiar dac¶ nu româna îi este “propria limb¶” ci, vai:
“impropria”.
S¶ nu-mi cear¶ s¶-i fac §i un desen ca s¶ priceap¶.
Luni 17 ianuarie 2011
Am aflat c¶ Mihai Cimpoi a pierdut, nu doar §efia Uniunii
Scriitorilor, ci §i scaunul de deputat. Uite-a§a, ca la noi, în
Românìca Mare. £i nici anun†at nu a fost c¶ nu mai e parlamentar! ïi voi c¶uta adresa de acas¶ ca s¶-i scriu dou¶ cuvinte.
*
ïl iertasem pe Shafir de o gre§eal¶? Mare gre§eal¶ s¶-i ier†i
lui Shafir… o gre§eal¶, fie §i de tastare, într-un text de criticareacuzare a cuiva c¶ a comis… o gre§eal¶ din aceea§i pricin¶.
Subliniez gre§alele shafireze:
“6. De Michael Shafir la 14.01.2011, ora 14:45
Oare nu modereaza nimeci aceste comentarii? Daca nu pentru continut, cel
putin pentru ortografie!!! "Tudor S-AU Paunescu" (acesta fiind gre§ala
condamnat¶ de negre§itorul Shafir, n. m. P.G.). Vajnicii aparatori ai rrrromanismului in camasa berde si izmne rupte ar trebui sa-si invete mai intai
propria limba.”

ïi repet lui Shafir sfatul de ieri, cel de dup¶ “doar” dou¶
gre§eli:
“£i, în primul rând s¶ înve†e limba în care se exprim¶,
chiar dac¶ nu româna îi este “propria limb¶”, ci, vai:
“impropria”.
*
Mi-e inima la Tunisia. M¶ tem s¶ nu aib¶ soarta României,
s¶ i se fure sângele v¶rsat. Urm¶resc evenimentele cu inima
strâns¶, cu simpatie §i cu durere. Le †in pumnii kartaginezilor.
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Mar†i 18 ianuarie 2011
Ca s¶ vezi, minune! Am un vizitator de marc¶ al Jurnalului
instalat pe internet: tovar¶§ul nostru de veacuri “R. Ioanid”.
Echipa lui de supraveghere-§i-paz¶ îi va fi înaintat dosarul meu,
iar star§ii-leitenenat a pus de o replic¶.
“Despre dou¶ C¶r†i negre §i doi nega†ioni§ti ai Holocaustului

Radu Ioanid
“Dup¶ publicarea c¶r†ilor sale S¶pt¶mâna Ro§ie §i Basarabia [§i evreii acesta fiind titlul complet, ciuntit de “Ioanid”], Paul Goma scrie an dup¶
an în jurnalul s¶u (accesibil la adresele paulgoma.free.fr sau www.paulgoma.com) [ce l-a apucat pe tovar¶§u vistavoi: furnizînd adresele, vrea s¶
“dovedeasc¶” adev¶rul atacurilor sale - P.G.], multiplicând textele impregnate cu un antisemitism primar, în care abund¶ enormit¶†i propagate cu vulgar¶
regularitate [foarte, inadmisibil¶ “vulgar¶ regularitate”, n.m. P.G.] despre
evrei §i violente atacuri antiisraeliene”.

Aceasta a fost intrarea în subiect. Subiectul fiind cartea de
m¶rturii de jurnalist de front, în Ucraina a lui Vassili Grossman în special în zona Odessa, controlat¶ de Armata Român¶. Dup¶
obiceiul holocaustologic, r¶s-verificat în atâtia ani de ciom¶geal¶
culpabilizatoare, nici de ast¶ dat¶ tovar¶§ul securist sionist “R.
Ioanid” nu contest¶ faptele - relatate de evreul Grossman co-autor
al C¶r†ii negre alc¶tuit¶ cu Ehrenburg), ci faptul c¶… informa†ia
îmi fusese furnizat¶ de I. Coja!
Ce concluzie trebuie s¶ trag eu (întâi, apoi cititorii):
Faptele prezentate de Vassili Grosman în cartea sa
“A Writer at War” nu pot fi adev¶rate - pentru c¶… mi-au fost
transmise de I. Coja!
“Ba chiar din contra”, vorba securi§tilor de pretutindeni :
faptele prezentate de “R. Ioanid”, Ancel, Matatias Carp i drughie
- acelea sunt “adev¶rate”, ele constituind litera de Evanghelie a
Holocaustologiei!
L¶l¶iala cu care este umplut textul sionistului “Ioanid” nu
prezint¶ interes: acelea§i infantile (dar cât de nocive” întoarceri
de replic¶: “Ba tu, ba tu! e§ti antisemit, nega†ionist, tuberculos!”)
Iat¶ încheierea:
“A§a cum am mai scris, nimeni nu-i va nega lui Paul Goma rolul important în istoria disiden†ei anticomuniste române§ti. Antisemitismul s¶u s¶lbatic
§i falsificarea militant¶ a istoriei Holocaustului din România pe care el le
practic¶ sistematic i-au afectat îns¶ grav imaginea. Al¶turarea sa cu Ion Coja
nu face decât s¶ des¶vâr§easc¶ r¶ul pe care Goma §i l-a f¶cut singur.”

S¶ fie lini§tit tovar¶§u’ prim¶verist (coleg de cartier cu Vova
Tismene†ki, cu Nicu Ceau§escu, cu fetele lui R¶utu-Oighen§tain)
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“Ioanid”; oricât m-a§ fi str¶duit, “R¶ul” de care vorbe§te, nu mi
l-am f¶cut singur (nu sunt masochist). R¶ul acela mi l-au f¶cut
evreii fanatici, isterici, cretini, care au ars c¶r†ile “burjuie§ti scrise cu litere reac†ionare, române§ti”, ca cei care, sub conducerea lui G. Goldenberg de la NKVD Orhei l-au arestat pe tata §i
l-au deportat; ca Wiesel, ca el, “Ioanid”, ca Ancel, ca Shafir, ca
M.D. Gheorghiu ca Oi§teanu, A. Cornea, Mehr, I. Vianu, Horodi,
Al Florian, M. Katz, ca Mark Tkaciuk, care nu m¶ las¶ s¶ tr¶iesc,
mereu m¶ mu§c¶ de cur §i m¶ stropesc cu bale. Dar §i mai
dureros r¶u mi l-au pricinuit goi-ii slugarnici, gata s¶ le vând¶ §i
pe mamele lor, dac¶ holocaustologii le promit o burs¶, o
c¶l¶torie, o invita†ie la un colocviu interna†ional, un semn de
“considera†ie” (nu mai vorbesc de ditamai Ambasad¶ UNESCO,
la Paris, d¶ruit¶, cu omagiile Rodic¶i Gordon, ambasador al
Israelului §i cu ale ambasadorului USA, Taubmann lui N.
Manolescu - reprezentantul american în România ocupîndu-se cu
interesele Israelului - tot în România §i, tot în România impunerea unui monument în cinstea “bravilor militari americani care ne
liberaser¶ de ‘faci§tii germani” - dar vorba glumei amare: “Nu ne
liberaser¶ §i de bol§evicii ru§i?”- cine ni erau liberatorii? : pilo†ii
de bombardiere americani care ne dresdizaser¶ §i nu doar în
blestemata zi de 4 aprilie 1944).
A§adar, vorbeam de goi-ii auxiliari ai evreilor: Laszlo
Alexandru, Pecican, Antonesei, Dan Pavel, Carmen Mu§at, I.B.
Lefter, Simonca, D. Cristea Enache, Gârbea, §i al†i “colegi” care
gândeau ca mine, dar ac†ionau dup¶ cum li se comanda de la Tel
Aviv, de la Washington. «Nu aveam încotro, erau presiuni…»,
explic¶ ei - când catadicsesc s¶ explice.
Ciud¶†enie - în fapt : obr¶znicie cras¶, purtînd marca
holocaustologiei Universale: semnatarul §i al acestui text abject,
mincinos - “R. Ioanid” -, se crede autorizat s¶ semnaleze:
“Acest articol a fost scris de autor în calitatea sa personal¶ §i nu angajeaz¶ niciuna dintre organiza†iile la care el
este afiliat.”
Eu unul am în†eles ce vrea s¶ comunice tov¶r¶§elul “Radu
Ioanid” : c¶ tov¶r¶§oiul Wiesel nu are cu textul de mai sus nici
în mân’, nici în clinic¶!
Nici chiar Zuroff? Poate Ancel, c¶ tot e mort.
Asta s¶ i-o spun¶ lui Tudoran, c¶ tot i-a scris cartea
Eu, Fiul lor…, în colaborare cu Vasiili-URSS - am gre§it, am
vrut s¶ spun: i-a scris-o, lui Tudoran - tot la Politrom - cu aceea§i
echip¶ cu care scrisese capul de oper¶ urésésisticoid.
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*
Surpriz¶: am primit de la editur¶ urm¶torul mesaj:
De : olga.stanciu@prut.ro
Objet :
propunerea noastra
Date :
18 janvier 2011 09:34:43 HNEC
À : paulgoma@gmail.com
Stimate domnule Paul Goma,
Dl Bodrug tot mai este implicat mult in activitatile sale, pentru ca apele tulburi ale politicii din tara noastra nu mai vor sa se limpezeasca. Dar iata ce
propunere are dansul. Noi am selectat din preferintele dumneavoastra Bonifacia, iar din seria Fictiune - Sabina. Si am fi interesati ca aceste 2
titluri sa apara in colectia noastra Scriitori contemporani. Avem peste 15 titluri in aceasta colectie. Cartea va avea coperta cartonata si formatul 150x200
mm dupa taiere. Daca primim aprobarea dumneavoastra, voi contacta pe
doamna Grati, pentru a discuta contractul.
Cu respect,
Olga Stanciu,
director executiv
Editura Prut International
Tel./fax: +373 22 749318
Mob.: + 373 68 044899
www.prut.ro

Am ræspuns pe dat¶:
De : paulgoma@gmail.com
Objet : Stimatæ Doamnæ Olga Stanciu
Date : 18 janvier 2011 09:57:04 HNEC
À : olga.stanciu@prut.ro
Vestea pe care mi-o dati este bunæ dar vorba Cuiva despre Cineva:
Nu pe asta o asteptam.
Ce însemneazæ “Noi am selectat…”? Cine, “noi” a selectat “din preferin†ele Dvs, Bonifacia, iar din sectia Fic†iune … Sabina? Eu sunt acela care
le-a impær†it - arbitrar, recunosc - în sec†ii, dar si una si alta fac parte din
aceeasi.
Tot nu ne în†elegem, stimatæ Doamnæ. Si timpul trece, in defavoarea
mea, fiindcæ eu sunt bætrânul, nu Dvs. (felicitæri!).
Deci Dvs ignorati cæ Dl. Gheorghe Duca fusese de acord cæ se va publica o Serie din scrisurile mele, Seria care va cuprinde Sec†iunea Jurnale,
Sectiunea Fictie, Sectiunea Mærturie…Este adeværat, pe atunci era vorba de
Editura Stiin†a, mai apoi Dl. Duca a indicat editura Dvs.
M-ati næucit, iubitæ Doamnæ Stanciu: Imi spune†i cæ Dl Bodrug imi este
inaccesibil (si el s-a dus la Karlovy Vary?), iar Dvs imi vorbi†i un limbaj pe
care nu-l înteleg - si nu-l accept.
Sæ facæ bine Dl. Bodrug sæ ia contact cu mine - dupæ ce va fi citit
propunerea amænun†itæ a mea.
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Pânæ atunci mai astept. Doar n-o sæ mor ca mâne, vorba bocetului
Mariei Tænase, întru bucuria ræilor si a urâ†ilor.
Paul Goma

Miercuri 19 ianuarie 2011
Ceea ce toat¶ lumea (bun¶) b¶nuia, începe a r¶zbate:
“18 Jan 201108:22
Familia Kaczynski: Accidentul de la Smolensk, organizat de Rusia
Familia presedintelui Lech Kaczynski, decedat in aprilie in catastrofa
aeriana de la Smolensk din Rusia, a reiterat luni ipoteza unui atentat inspirat
de Moscova impotriva fostului sef de stat polonez, informeaza stirileprotv.ro.
"Ipoteza unui atentat impotriva presedintelui polonez este in prezent
mai plauzibila ca niciodata", a afirmat ginerele presedintelui polonez defunct,
Marcin Dubieniecki, intr-o declaratie difuzata de agentia PAP. Avocat de
profesie, Dubieniecki este in acelasi timp sotul si reprezentantul legal al
Martei Kaczynska, unica fiica a fostului presedinte si care a manifestat deseori o neincredere profunda fata de Moscova.
"Exista multe indicii potrivit carora este vorba despre un atentat impotriva lui Lech Kaczynski", a subliniat el luni, la postul de televiziune TVN24.
El a prezentat drept motive "posibilitatea realegerii presedintelui Lech
Kaczynski, razbunarea pentru (angajamentul sau in favoarea) Georgiei si
interesele ruse in raporturile dintre Moscova si Uniunea Europeana".
In raportul sau final publicat miercuri la Moscova, Comitetul interguvernamental de aviatie (MAK) a decis ca Polonia este sigura responsabila de
catastrofa. ”

Cine al†ii decât Ru§ii?
Am scris editurii:

*

De : paulgoma@gmail.com
Objet : Stimatà Doamnà Olga Stanciu
Date : 19 janvier 2011 09:56:23 HNEC
À : olga.stanciu@prut.ro
“Am fost neplàcut surprins ieri când, prin “propunerea noastrà” mi-ati
comunicat rezultatul vizitei Dvs. la taraba mea librescà:
“Noi am selectat din preferintele dumneavoastra - Bonifacia, iar din
seria Fictiune - Sabina. Si am fi interesati ca aceste 2 titluri sa apara in
colectia noastra Scriitori contemporani. Avem peste 15 titluri in aceast¶
colectie. ”
Mi-a trebuit o noapte ca sà diger maniera în care Dvs. ati ales douà càrti
“fàrà probleme politice actuale,” “de dragoste”.
Mà aflu într-o situatie foarte grea: sunt §antajabil, Dvs invoca†i “faptul
ca posibilitatile noastre nu ne permit sa tiparim toata opera dumneavoastra
integral.” (sic), iar eu nu và pot contrazice, và cred pe cuvânt.
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Asadar, accept “propunerea noastrà” (adicà a Domniilor Voastre, de la
editura Prut), privind douà càrti: “Bonifacia” si “Sabina” , dar facem pe din
douà:
Acceptati alte douà càr†i: “Culoarea curcubeului Cod «Bàrbosul»” si
“Ostinato”.
Dacà sunte†i de acord, ordinea în care vor fi puse în lucru va fi:
1. Culoarea curcubeului
2. Ostinato
3. Bonifacia
4. Sabina
Và rog sà confirmati primirea acestei propuneri si và rog sà-i transmite†i
D-lui Bodrug multumirile mele pentru deferen†a cu care m-a tratat, neràspunzînd la niciunul din mesajele mele, fiind Domnia sa foarte ocupat, cu
permanenta stare de asediu electoral.
Paul Goma

Joi 20 ianuarie 2011
Tata ar fi împlinit… Câ†i ani, dac¶ e n¶scut în 1909?
Noapte agitat¶, ud¶. Nemul†umiri, privind soarta c¶r†ilor.
Prut nu va accepta “§antajul” (ce-am ajuns; eu, biet autor
samizdatizat s¶ §antajez ditamai editura Prut Interna†ional!)
*
Abia acum am primit de la prieteni - mai am, mai am - rezumatul emisiunii “Profesioni§tii”, articolul lui N. Manolescu
despre…, cât §i opiniile unor forumi§ti despre emisiune, despre
Manolescu. Fire§te, m¶ voi opri la o selec†ie (subiectiv¶, cum
alt’?) din interven†iile telespectatorilor emisiunii §i a cititorilor
textului manolescian: “O emisiune TVR care nu trebuia difuzat¶”
Pentru început :13 decembrie:
Decizia CNA: „Consiliul Na†ional al Audiovizualului a sanc†ionat
postul de televiziune TVR 1, cu soma†ie public¶, întrucât, în cadrul emisiunii „Profesioni§tii”, din 13 noiembrie 2010, în care a fost abordat un subiect
controversat, nu a fost asigurat¶ pluralitatea ideilor §i a punctelor de vedere,
fiind înc¶lcate principiile echilibrului §i impar†ialit¶†ii informa†iilor §i
favorizarea liberei form¶ri a opiniilor, prev¶zute de legisla†ia din domeniul
audiovizualului”. CNA consider¶ incriminatorii secven†ele din emisiune în
care Ion Crisoiu î§i exprima îndoiala c¶ va finaliza vreodat¶ cartea despre
Corneliu Zelea Codreanu, de§i a muncit la ea mai bine de doi ani.

Dou¶ interven†ii:
REGNI18.Dec.10-07:32hs
Este tragic ca ne se dicteaza ce sa spunem! Mai rau ca in timpul lui Ceausescu!
Cine conduce aceasta orientare? Cei din umbra...Rusine, Rusine!
MIRCEA18.Dec.10-09:29hs
Dup¶ 1948, când se edita o carte, se preciza, în subsolul paginii, c¶ personajul/
autorul are idei care nu corespund ideologiei existente etc. Nu s-a schimbat nimic
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în Lumea de azi, a se în†elege peste tot în lume...

Articolul lui N. Manolescu “O emisiune TVR care nu trebuia difuzat¶”
“(…)R¶spunsul mai marelui peste TVR e concludent în acest sens.
Pasarea unei decizii c¶tre Comisia de Etic¶ §i Arbitraj e un subterfugiu
nedemn de Televiziunea Na†ional¶. Faptul c¶ emisiunea se d¶ pe post de un
deceniu nu e în chestie, nici faptul c¶ a primit numeroase distinc†ii: nu de
vechime sau de tradi†ie e vorba, ci de o anumit¶ emisiune, aceea din 13
noiembrie 2010. În fine, a invoca alte emisiuni, cum s¶ zic, corecte politic,
precum cea cu Norman Manea, este de-a dreptul o perversitate. Are dreptate Manea s¶ se simt¶ manipulat. Rezult¶ din toate acestea o lips¶ acut¶ de
con§tiin†¶ a r§spunderii, atât personale, cât, mai ales, institu†ionale. (…)
.Personajul principal în urâta poveste difuzat¶ la o or¶ de sear¶ nu e Ion
Cristoiu, nici chiar „romanticul" §i „incoruptibilul" Zelea Codreanu, ci
TVR. Emisiunea nu trebuia difuzat¶”.

Comentarii:
BUNI19.Dec.10-14:51hs
Of! 13 ! Zi cu ghinion! Imi e greu sa inteleg de ce atata inversunare : un om este si
bun si rau si admirat si controversat, dupa cum si pe dvs. domnule Manolescu istoria va va consemna, cum oare? Un mare critic literar, un profesor admirat, un om
politic integru , un familist dedicat sau un oportunist fara caracter, un fustangiu, un
rautacios lipsit de obiectivitate, un corupt si un corupator(sunt n forme ale coruptiei). Cenzuram? Cenzuram? Poate ca ar trebui sa ne asumam cu echilibru si
detasare propria istorie cu bunele si relele ei si sa asteptam si cartea dlui
Cristoiu.Sau interzicem si cartile? Ar fi bine sa stim ca sa ne apucam sa memoram
fiecare cate una..
OBSERVER21.Dec.10-21:49hs
Un scriitor propovaduieste cenzura, scotand-o din memoria anilor ceausisti de cenzura. Avem scriitori cu memorie...
JACQUES 08.Jan.11-19:25hs
Cate complexe are dom profesor,cita inversunare impotriva tuturor in acelasi
timp,o viata intreaga si-a permis ceea ce altii nu isi permiteau . O viata usoara,
compromisuri sub acoperire, duplicitate inclusiv in relatiile personale , bani cu
ghiotura, sinecure peste sinceure , o fi vrut-o cumva si pe cea de la TVR ,cine stie
.Altfel, ca intelectual de soi sa strigi in gura mare dupa CENZURA .... asta risca sa
ramina in amintirea urmasilor
HORIA SIMA11.Dec.10-21:28hs
Maestre, nu-ti crapa obrazu' de rusine? Nu se rasuceste taica-tu in mormant?
Nemtii pot sa-si faca MUZEU despre Hitler, da' noi nu avem voie nici sa discutam
despre Codreanu? Era o vorba, mai demult: Sa te fereasca Dumnezeu de k.urva
pocaita! Te regasesti cumva in ea?
DAN SERBAN11.Dec.10-22:13hs
S-A RAMOLIT MANOLESCU ! PARCA E ARTICOL DIN " SAPTAMANA "
LUI EUGEN BARBU ! A UITAT CA TATAL SAU A FOST LEGIONAR , IAR
EL SI-A SCHIMBAT NUMELE DIN APOLZAN IN MANOLESCU , SI S_A
DEZIS DE FAMILIE ! FRATELE SAU SORIN A FACUT FACULTATEA LINISTIT CU NUMELE SAU ! AI DEVENIT CENZOR COMUNIST LA SENECTUTE !
PAUN11.Dec.10-22:46hs
Extremismul are succes acolo unde democratia esueaza prin politicienii corupti,
lacomi , incompetenti....Daca organismul social e slabit , "microbii " extremismului
pot sa infloreasca.Prea mult caz pentru o emisiune cu o audienta infima.
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Nimic nu va mai place, de la Herta Müller la Cristoiu..?
KOLEA11.Dec.10-23:13hs Capitanul, MARE Roman, MARE Patriot!
T.B.12.Dec.10-00:11hsDomnule Profesor!Domnule Profesor!
Cum ati putut scrie asa ceva? Si dvs. vreti sa se desfiinteze cea mai profesionista
emisiune TV din Romania? Cum de scrieti acest articol la aproape doua luni de la
difuzarea emisiunii in cauza? ADICA NUMAI DUPA CE UN GRUP SEMNIFICATIV A PUBLICAT RECENT ACEL PROTEST REDACTAT IN CEL MAI
CURAT STIL BOLSEVIC?Ati fost, cumva, solicitat de grupul celor care au semnat acel protest, sa "luati atitudine"? Daca asa este, atunci va inteleg. nu puteati
refuza. Asa cum nici Dorin Tudoran nu a putut refuza sa semneze acel text, dar a
gasit totusi o formula eleganta de a se delimita, printr-o postare pe forumul
"Revista 22". Poate gasiti si dvs. o solutie!
UNI19.Dec.10-14:51hs
Of! 13 ! Zi cu ghinion! Imi e greu sa inteleg de ce atata inversunare : un om este si
bun si rau si admirat si controversat, dupa cum si pe dvs. domnule Manolescu istoria va va consemna, cum oare? Un mare critic literar, un profesor admirat, un om
politic integru , un familist dedicat sau un oportunist fara caracter, un fustangiu, un
rautacios lipsit de obiectivitate, un corupt si un corupator(sunt n forme ale coruptiei). Cenzuram? Cenzuram? Poate ca ar trebui sa ne asumam cu echilibru si
detasare propria istorie cu bunele si relele ei si sa asteptam si cartea dlui
Cristoiu.Sau interzicem si cartile? Ar fi bine sa stim ca sa ne apucam sa memoram
fiecare cate una.
CATALIN12.Dec.10-09:37hs
Sunt foarte curios daca Dl Nicolae Manolescu citeste comentariile textelor. Daca
da, mi-ar placea sa-i cunosc parerea despre comentarii si comentatori.
CIP.13.Dec.10-09:29hs
D-le Manolescu , nu vreau sa va amintesc cine este groparul miscarii Alianta
Civica si transformarea ei in partid PAC. Dar , doresc sa va reinprospatez memoria
ca acest popor roman are o istorie zbuciumata pe care dumneavoastra o renegati.
Despre ce avem voie sa vorbim si sa scriem ? sau sa citim ? Se pare ca vi se cam
pune pata cind auziti rotit numele de Codreanu Zelea . Nu avem voie sa avem
opinii , parerei , chiar daca nu am trait acele timpuri groznice ale istoriei acestui
neam ? Sau , inteleg , veti primi un premiu de la vreo fundatie democrata pentru a
va opune si infiera istoria neamului romanesc.Ceea ce faceti dvs. se numeste prostitutie culturala , sa nu mai zic politica.
SILVIU13.Dec.10-10:42hs
manolescu=profitor ordinar in comunism si azi. el este cu "curentul"
UN OM LUCID13.Dec.10-18:02hs
Domnule Manolescu, ma scuzati dar sunteti cu vaca; domnul Cristoiu, in emisiunea
"Profesionistii" nu a facut nicio pledoarie pro Zelea Codreanu. A spus doar ca in
arhivele fostei Directii de Siguranta nu a gasit nicio referire la banuieli privind
eventuale acte de coruptie comise de Codreanu. Mai mult acelasi Cristoiu a exprimat despre acesta doar parerea ca s-ar fi temut sa ajunga la putere pentru ca
"puterea dezamageste" si deci ca oamenii si-ar mai fi diminuat din entuziasmul
pro-codrenist. Atata tot! Deci nimeni n-ar fi avut nici un motiv si nici o justificare
sa solicite parerea unei a treia parti ori mai rau sa interzica difuzarea emisiunii.
CIPRIAN15.Dec.10-09:09hs
1. Dl. Manolescu din pacate ia bani direct si indirect pentru aceste opinii.
2. Orice informatie care ar putea trezi dragostea de neam si tara si ne arata un altfel
de model decat cel capitalist este interzis.
3. Pot homosexualii, teroristii (ce zice bin laden chipurile, apare imediat pe toate
canalele), comunistii sa isi spuna parerile. Despre neam si adevaratii sai luptatori
nu putem.
4. Sunt scarbit de tine dl. Manolescu.
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CODUL X15.Dec.10-11:10hs
pai si el este fiu de leggionarium
GELU 15.Dec.10-11:49hs
tovarase manolescu, dupa aceasta "interventie", mi-ati demonstrat ca numele dumneavoastra este o insulta pentru titlul de Profesor.
CAMELIAN PROPINATIU17.Dec.10-23:31hs
Aha, insisi megaintelectualii CNA sa bage Cenzura, institutul Mihai Dulea, finantat
de la buget aplicând pe baza de proiecte euroatlantice, intâi la postaci, apoi la emisiuni cu profesionisti, pe când alea tv culinare e mortale la care n-are si tine post.
CRISTIAN DREPTU18.Dec.10-00:32hs
Articolasul lui Manolescu e O MIZERIE, din mai multe puncte de vedere: moral,
stilistic, gazetaresc, istoric etc. Daca a cules un cor de injurii, le-a cules pentru ca le
merita: CINE SEAMANA VINT, CULEGE FURTUNA! Iar sa traga si o copita
inutila celei mai bune edituri a Romaniei, Humanitas, care a semanat atita lumina,
in aceasta tara, dupa 89 - e incredibil, ca sa nu spun o ticalosie pura. NU MI SE
PARE CA AR FI O "VOCE A RATIUNII", vocea lui Manolecu, CUNOSCUT, SE
SPUNE, IN BREASLA, PRINTR-O DEJA PROVERBIALA LIPSA DE CARACTER. MI SE PARE VOCEA UNUI OM CARE PLATESTE POLITE. Sau mici
datorii.

M¶ opresc aici. E destul. Ba chiar prea.
De dou¶ zile citesc pe ici, pe colo pecumc¶: Dorin Tudoran
§i-a retras semn¶tura de pe Apelul Vâ§inskian ini†iat de securi§tii
sioni§ti “R. Ioanid” §i M.D. Gheorghiu. O fi, dar pân¶ nu v¶d cu
ochii mei textul disidentului Tudoran prin care s¶ explice de ce
§i-a retras-o - dup¶ ce ne explicase în lung, dar mai ales în lat, pe
blogul s¶u de la revista Cultura, pecumc¶dece §i-a pus-o
(semn¶tura) - nu-l cred. Promitea c¶ va redeschide blogul pe 20
ianuarie. M¶ duc s¶ v¶d dac¶ s-a †inut de cuvânt.
Nimic: Ultima postare: 13 ianuarie. Poate mâine s¶ dea
Tudoran o explica†ie. Numai c¶ el este incapabil s¶ dea explica†ii
cinstite, “autocritice”, ci b¶lm¶je§te ne§te fr¶zulele din care, la o
adic¶, s¶ se în†eleag¶ orice §i contrariul. Ca aici, unde subiectul
era: libertatea cuvântului §i a presei, îns¶ Tudoran a tras-o
pe Cristoiu, pe T¶p¶lag¶…, dar, doamne fere§te, nu pe
instigatorii la vân¶toare de legionari, pentru a face uitat¶…
inexis-tenta vân¶toare de bol§evici veni†i s¶ ne fericeasc¶ prin
tancurilesovietice. Reamintesc un fragment - acesta limpede din declara†ia sa de adeziune datat¶, pe blogul Culturii : 2 ianuarie 2011:
“Am semnat documentul trimis la CNA pentru c¶ el nu
punea în discu†ie profesionalismul realizatoarei, dovedit de-a
lungul unei decade de munc¶, ci semnala un accident de
parcurs. Dar unul major, cu un poten†ial exploziv foarte
periculos.”
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Acum, c¶ am ajuns la terminus (unul dintre…) pot face
(înc¶) un bilan†.
£i zic, interogîndu-m¶:
«Puteam face altfel cu mine, scriitorul?”
“Altfel” - da. Adic¶ exilat, s¶ fi ajuns s¶ scriu în francez¶ ca T¶nase, ca ¢epeneag, ca Kiropol, ca Omescu, Oana Orlea,
Rodica Iulian, Papilian §i ceilal†i scriitori români din genera†ia
mea de exila†i. Mi-ar fi fost foarte greu, dar în doi-trei ani…
Zic §i eu, s¶ nu tac. Mai întâi c¶ nu puteam s¶-mi dau un
termen atât de lung: m¶ gr¶beam, totdeauna m-am gr¶bit, am
scris ce am scris ca h¶ituit, urm¶rit (acum îmi vine: în starea de
spirit din Bonifacia : s¶ spun/scriu cât mai mult, acum, s¶ nu vin¶
ei - sau Ea - §i s¶ m¶ opreasc¶ din scris/spus).
Apoi: chiar dac¶ eu m-am întâlnit cu norocul de a avea, de la
început, traduc¶tori: în francez¶, în german¶, în italian¶…, nu din
aceast¶ pricin¶ m-am înc¶p¶†ânat s¶ râmân la/în român¶. Ci §i
pentru c¶ primii cititori ai mei, ne-români (Schlesak, Anemone
Latzina) mi-au spus c¶ limba mea, româna “trece” dificil în
alte limbi. £i nici aceast¶ informa†ie - exterioar¶ - nu m-a determinat s¶ r¶mân în române§te - dar m-a confortat în r¶mânere.
Confrunt¶rile cu traducerile de mai apoi au confirmat zisele
prietenilor nem†i (eu sperasem pân¶ în ultimul moment c¶ Dieter
Schlesak va traduce în german¶ Ostinato, dar pân¶ §i nem†ii uit¶
promisiunile-ferme…).
Am trecut prin momente de îndoial¶ §i le-am consemnat: am
încercat “s¶ trec” la francez¶, dar încercarea a fost doar inten†ie,
nu §i trecere la fapte. A§a c¶ am scris în fran†uze§te doar lu¶ri la
cuvânt la colocvii, conferin†e - ca de obicei, nefolosite: din
momentul în care trebuie s¶ sonorizez ce scrisesem, p¶r¶seam
hârtia §i porneam, târâ§-gr¶pi§ la deal, cu oralul…
Exista îns¶ §i o alt¶ frân¶ în încerc¶rile mele de “a trece”:
con§tiin†a c¶ niciodat¶, niciodat¶ nu voi putea st¶pâni franceza,
corect, pentru a m¶ exprima convenabil, respectuos în/cu ea; pe
de alt¶ parte eram prea b¶trân, pentru o asemenea schimbare de
piele. ïn fine: eram destul de mul†umit de româneasca mea, chiar
dac¶, prin desp¶r†irea de Alain Paruit disp¶rea alternativa traducerii în francez¶. Iar lucrurile s-au petrecut a§a cum m¶ temeam:
la sfâr§itul anului 1989 Alain mi-a f¶cut imensa m¶g¶rie cu
“scurtarea” Artei Refugii - fiindc¶ asta era opinia expert¶ a
M¶linei Vornic - iar tentativele de g¶sire a altui traduc¶tor au
e§uat - cu Pujol, cu prietena £tefanei Bianu - sau au avut durata
unei singure c¶r†i: Hélène Lenz (Profil bas).
Deceniul 1990-2000 a fost, în prima lui parte, ocupat c¶
©Paul Goma 1935-2011

wwww.paulgoma.com

PDF public și gratuit

31.12.2011

PAUL GOMA - JURNAL 2011

63

c¶r†ile ap¶rute în române§te, în România. Dar “scandalul
Jurnalului” din 1997 a coalizat întreaga scriitoricime împotriva
mea. Chiar Grigurcu a avut nevoie de câ†iva ani buni, ca s¶
accepte c¶ nu Monica Lovinescu este victima mea, ci din contra
(sunt optimist, nefiind sigur c¶ a acceptat acest adev¶r sau nu l-a
mai amintit în scris).
ïn 1995 am primit, de la Bieni, un ordinator: mi-a fost de un
imens ajutor - am imprimat §i am trimis prin po§t¶ texte, îns¶ abia
când mi-a instalat Filip internetul a început pentru mine o
perioad¶ de (semi)libertate. ïn sensul c¶ puteam comunica virtual - cu eventualii “cititori” ai mei. Am mai spus, primele
încuraj¶ri, prin g¶zduire în site-urile lor au f¶cut-o Oleg Brega §i
Dan Culcer (s¶ fie re-l¶uda†i).
Internetul îns¶ nu mi-a dat libertatea deplin¶, a scriitorului
care î§i poate edita c¶r†ile - dar mai ales: ale c¶rui c¶r†i sunt
semnalate, comentate, fiindc¶ aceasta este via†a c¶r†ilor.
Ac†iunea de înmormântare a mea, scriitor, de§i un curajos un kamikadze îl numea cineva - ca Grigore Arsene, directorul
Cur†ii Vechi mi-a scos cinci titluri, îns¶ dac¶ acestea nu sunt semnalate, pot fi considerate, dac¶ nu moarte, atunci nen¶scute.
Iat¶, de pild¶ volumul Scrìsuri I: a ap¶rut în octombrie
2010. ïn ciuda faptului c¶ în unele comentarii se vorbe§te despre
articolul din 1972, despre cenzur¶, autocenzur¶, nimeni nu s-a
încumetat s¶ discute volumul, în (par†iala sa) totalitate. Doar
Flori B¶l¶nescu §i Magda Ursache au vorbit despre el - laudativ,
îns¶ iar¶: numai despre articolul ap¶rut în Die Zeit în 1972.
Ce s¶ fac? S¶ m¶ consolez cu postumitatea? Nu neap¶rat
din r¶zbunare, ci din ne-uitare le-o doresc “prietenilor” mei
Manolescu, Liiceanu, Adame§teanu, Ple§u, Mircea Martin…
s¶ aib¶ parte de ea, pân¶ la disperare, a§a cum mi-au preg¶tit-o
ei mie.
Vineri 21 ianuarie 2011
Am felicitat-o pe Daniela: azi împline§te 18 ani. Mul†i §i
ferici†i, înainte!
Nici azi vreun semn c¶ s-ar fi trezit Dorin Tudoran.
ïn schimb, dau peste un text de Costi Rogozanu, în care
acesta repet¶ idio†enia etilnic¶ deja vânturat¶ de Ernu - iat¶ ce
scrie el cu mâna lui:
“Dorin Tudoran insusi, in prefata acestei carti, nu mai are
seninatatea aceea sfarimatoare si superba din scrisoarea catre
Ceausescu in care îl compara fara echivoc cu Stalin”(subl. mea)
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Una din dou¶: m-am ramolit în asemenea hal, încât nu-mi
amintesc lucruri esen†iale în leg¶tur¶ cu lupta lui Tudoran cu
Ceau§escu - c¶ruia îi trimisese o scrisoare “în care îl compara
f¶r¶ echivoc cu Stalin” - reamintesc: “bibliografia” lui Tudoran
se prezenta, în varianta Ernu, astfel: “o scrisoare [adresat¶] lui
Nicolae Ceau§escu, în care îi spunea c¶ el se consider¶ „un
ostatic politic” §i îl compara indirect pe acesta cu Stalin”; sau
Monica Lovinescu nu mi-a ar¶tat aceast¶ “scrisoare” - ceea ce nu
accept în ruptul capului, mai lesne a§ accepta c¶ am uitat eu
actul de mare curaj s¶vâr§it de Tudoran (care i se adreaz¶ - lui
Ceau§escu - în “sfarimatoare[a] si superba” scrisoare cu:
“Excelen†¶”).
“Indirect”? “F¶r¶ echivoc?” - pu†in le pas¶ literarturio†ilor
români de adev¶r - ce-i acela adev¶r, pe meleaguri?
A lucrat bine “R. Ioanid” la fabricarea, nu doar a postamentului statuii Eroului Tudoran (s¶ nu fie uitat coautorul, mai ales
“moral”, turn¶torul N. Manolescu!), ci a modelat Statuia din lut
veritabil, autentic, garantat kasher, adus cu mari sacrificii de la
Washington, via Ierusalim ! Iar pu†inele cuvinte pe care
“R. Ioanid” l-a pus pe Tudoran s¶ le articuleze, fuseser¶
înregistrate apoi sonorizate de un automat.
*
Un comentator al unui text de Rogozanu a afirmat c¶
Manolescu ar fi fost “cânt¶re† comunist”. Un altul l-a contrazis.
Primul a revenit cu citate - chiar dac¶ le-am mai reprodus
cândva, nu stric¶ s¶ fie repetate:
“Cânt¶re† comunist Nik Manolescu

“Literatura realist-socialist¶ este, prin natura ei, o literatur¶ a valorilor
etice, surprinzând muta†iile profunde, determinate în con§tiin†¶ de ideea
socialismului… Înzestra†i cu con§tiin†a §tiin†ific¶ a realit¶†ii, scriitorii no§tri
reflect¶ cu perspicacitate des¶vâr§irea f¶uririi construc†iei noi, socialiste,
reflect¶ chipul omului nou, constructor al societ¶†ii viitorului. Acesta este în
primul rând muncitorul comunist. E o mare cucerire a literaturii noastre
contemporane zugr¶virea acestui erou al revolu†iei.”
Nicolae Manolescu, „Înnoire”, “Contemporanul”, nr. 34/24 aug. 1962.
„Subliniind în cuvântarea sa la ultima conferin†¶ pe †ar¶ a scriitorilor
«rolul de seam¶ al literaturii în formarea §i educarea tineretului», tovar¶§ul
Gh. Gheorghiu-Dej spunea: «Tân¶ra noastr¶ genera†ie are nevoie de opere
care întruchipeaz¶ idealurile pline de m¶re†ie ale epocii noastre, evocând
tradi†iile glorioase de lupt¶ ale poporului, ale clasei muncitoare…».
Aceast¶ sarcin¶ trasat¶ literaturii este extrem de semnificativ¶. În fabrici, pe §antiere sau în gospod¶rii agricole colective, tineretul particip¶ cu entuziasm la des¶vâr§irea construc†iei socialismului. În condi†iile prelu¶rii puterii
de c¶tre clasa muncitoare, un relief deosebit l-au c¶p¶tat tinerii muncitori. Ei
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§i-au însu§it socialismul ca pe un mod de via†¶, identificându-se cu peisajul
inedit al †¶rii. (…)
Ce a însemnat Revolu†ia socialist¶ pentru tot acest tineret osândit la
nerealizare (sub burghezie) e u§or de în†eles. În peisajul †¶rii, devenit un
imens §antier, literatura a surprins nemaipomenita dezl¶†uire de energii,
munca trepidant¶, entuziasmul sutelor de mii de tineri, închinând o laud¶
tinere†ii… o laud¶ efortului uman eliberat. (…)
Devotamentul §i eroismul acestor tineri, n¶scu†i §i crescu†i dup¶
Eliberare, educa†i în spiritul moralei comuniste, trebuie s¶ fac¶ obiectul unor
opere pe m¶sura cerin†elor epocii noastre.”
Nicolae Manolescu, „Tinerii muncitori în crea†ia literar¶ contemporan¶”, „Contemporanul”, nr. 18, 14 mai 1962
“23 august 1944 a avut urm¶rile cele mai profunde în literatura pus¶ în
fa†a unor probleme umane nemaicunoscute, a unui peisaj social §i moral cu
totul deosebit. Arta, hr¶nit¶ secole întregi din negare, devine un mod de a
afirma noul umanism socialist. Factorul hot¶râtor al revolu†ion¶rii literaturii
noastre este Partidul, chiar numai pentru faptul c¶ avangarda marxist-leninist¶ a clasei noastre muncitoare e arhitectul structural prefacerii sociale §i
politice, al unei noi realit¶†i, al unui nou tip uman, mult mai evoluat, care
pune scriitorilor probleme noi, mult mai complicate… Întregul nostru front
scriitoricesc a în†eles c¶ literaturii noastre îi revine – a§a cum spunea
tovar¶§ul Gh. Gheorghiu-Dej la Conferin†a pe †ar¶ a scriitorilor, în cuvântarea din 24.I.1962 – misiunea de mare r¶spundere de a contribui prin toat¶
for†a ei de înrâurire la formarea §i dezvoltarea con§tiintei socialiste, la formarea omului nou, a moralei socialiste…”
Nicolae Manolescu, „Literatura român¶ de azi”, “Contemporanul” nr.
34 din 21 august 1964.
“Partidul i-a ajutat pe scriitori s¶ în†eleag¶ ce rol le revine în via†a
social¶, în lupta pentru construirea §i des¶vâr§irea socialismului, aportul pe
care îl pot aduce la f¶urirea §i dezvoltarea con§tiin†ei socialiste §i la distrugerea vechii mentalit¶†i.”
Nicolae Manolescu, “Contemporanul”, nr. 34, 1964
“Ideologia revolu†ionar¶ a proletariatului a revitalizat cele mai bune
tradi†ii §i tendin†e înnoitoare, stimulând dezvoltarea lor larg¶”; “O participare
activ¶ la mi§carea literar¶ are organul central al partidului, ‘Scânteia’, care
exercit¶ de pe acum un rol îndrum¶tor”; “Mergând în întâmpinarea scriitorilor §i a întregii intelectualit¶†i democrate, partidul a ar¶tat de la început, cu
claritate, direc†ia pe care ace§tia trebuiau s-o urmeze pentru a contribui eficient la sprijinirea cauzei poporului, la f¶urirea unei culturi noi”; Referiri la
“memorabile cuvânt¶ri †inute de tovar¶§ul Nicolae Ceau§escu la întâlnirea
conduc¶torilor de partid §i de stat cu oamenii de art¶ §i cultur¶, din mai 1965,
§i la conferin†a din iunie 1965 a organiza†iei de partid a ora§ului Bucure§ti.
Un amplu r¶sunet au g¶sit în con§tiin†a scriitorilor §i creatorilor de art¶ cuvintele rostite de tovar¶§ul Nicolae Ceau§escu de la tribuna celui de al IX-lea
Congres al PCR”
Din “Literatura român¶ de azi. 1944-1964″, D. Micu §i Nicolae
Manolescu, Ed. Tineretului, 1965, p. 5, 13, 15, 16, 17, 23, 27 etc.
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Din Jurnalul Unde am gresit? (1995):
“(…) de cînd a ap¶rut cartea lui M. Ni∞escu ce a stîrnit mare
tulburare printre “cei buni” (de ce au fost tulbura†i, scriitorii no§tri
dragi - dac¶ sunt atît de buni ?), unul dintre cei mai fideli ucenici ai
Monic¶i §i ai lui Virgil, anume Dan C. Mih¶ilescu, scriind despre
necesarul act de salubritate moral¶ scriitoriceasc¶ - vorbesc de cartea
postum¶ a lui Ni∞escu - conchide c¶ aceast¶ carte...

“pic¶ prost chiar acum, cînd se apropie alegerile, iar
Opozi∞ia trebuie s¶ cî§tige...” (sublinierea îmi apar†ine - dar numai

sublinierea) !
Riscînd s¶ fiu acuzat iar de calomnie, fac apropiere între “Nu-i
momentul” lansat de Monica Lovinescu în Anul Domnului 1990 si
“Pic¶ prost...” al lui D.C.M., în ecou.”

“Opozi†ia” lui D.C. Mih¶ilescu a câ§tigat. £i cu ce s-au ales
oamenii, opozan†ii, câ§tig¶torii? Cu un Constantinescu în locul
lui Iliescu §i cu M¶gureanu în locul lui M¶gureanu? A, da: §i cu
Zoaia Petrii, consiliera care l-a în†elept-consiliat pe Pre§edinte s¶
semneze Tratatul cu Ucraina - printre altele… E drept, mai erau
acolo tot felul de intelectuali: Praloanga (ce se va fi ales de
impostoarea care pretindea c¶, “înainte de revolu†ie” ea activase
puternic în Liga pentru Ap¶rarea Drepturilor Omului - când?,
care lig¶?, unde, în ce †ar¶ ? S-a întors în neantul s¶u de origine?)
Sorin Alexandrescu - colegul meu de prim¶ facultate, nepotul
monumentului lui Eliade - care s-a opus decor¶rii mele… Din
fericire, acest mare textilistilograf a fost recuperat de Carmen
Mu§at, sub lozinca - în fine, strig¶tul care începe cu:
«Neamule!» §i continu¶ cu: «Cultura bate criza»…
*
Nina Corcinschi îmi face un dar de pre†: un fragment din
studiul s¶u în preg¶tire. Chiar dac¶ am mai reprodus din el, cu
prilejul alc¶tuirii sumarului Metaliteraturii, îmi fac pl¶cere de
a-l reproduce aici, preluat din ziarul Timpul din Chi§in¶u, de azi.
ïn mesajul inso†itor Nina spune c¶ acest text reprezint¶ debutul
s¶u de critic literar. ïi urez vecinei mele (satul ei natal, Dâ§cova
se afl¶ dincolo de Curchi, la vreo zece kilometri de Mana mea):
§i la mai mare, §i la mai multe. Merit¶ din plin:
“21 Ianuarie 2011, ora 10:36 Paul Goma: un scriitor care a sim†it
din plin greul închisorilor
“În cadrul rubricii ne-am propus s¶ prezent¶m critica literar¶ contemporan¶ din Republica Moldova. În fiecare s¶pt¶mân¶, câte un critic
literar este invitat s¶-§i expun¶ viziunea sa asupra literaturii §i culturii,
conform metodei sale critice, într-un articol de mici dimensiuni.
©Paul Goma 1935-2011

wwww.paulgoma.com

PDF public și gratuit

31.12.2011

PAUL GOMA - JURNAL 2011

67

Continu¶ rubrica Nina Corcinschi, cu un articol despre Paul Goma.

“C¶ Paul Goma este un Reformator al Limbii era clar înc¶ din
romanul Ostinato, ca s¶ devin¶ certitudine în romanele Din calidor,
Adameva, Arta refugii, Roman intim §i Bonifacia. Adept al anticalofiliei, prozatorul nu se serve§te de gra†ioase decora†iuni stilistice. În
acela§i timp, cel care are percep†ia hiperrealit¶†ii (Alex Stef¶nescu) nu
poate exprima aceast¶ percep†ie decât printr-un hiperlimbaj, care erupe
dureros §i violent într-o poetic¶ a autenticit¶†ii. Expresie a unei sensibilit¶†i hipertrofiate, fraza scriitorului orheian se supune altor reguli
decât celor ale sintaxei conven†ionale – unor reguli ale sincerit¶†ii
neîngr¶dite. Codul lingvistic este nevoit s¶ se flexibilizeze, s¶ se reformeze pentru a-l exprima pe Goma la cotele lui de intensitate maxim¶
a tr¶irii. Discursul sparge schemele, pentru a se desc¶tu§a într-o rostire
total¶. Aceast¶ form¶ de expunere conduce în crea†ia sa la o dispunere
scenic¶ a materiei. Litera î§i pierde simbolistica, r¶mânându-i doar
sonoritatea natural¶, neliteraturizat¶, neconsfin†it¶ în scris, ci ancorat¶
pragmatic, „ros-ti-t¶”.
Autorul opereaz¶ suprim¶ri, adjonc†iuni, substitu†ii, permut¶ri în
cadrul cuvintelor, creând semne iconice noi, „postlexicale” (Emilia
Parpal¶ Afana), care adumbresc codul în favoarea unei realit¶†i a vorbirii. (…) Sincopele, apocopele, aferezele perturbeaz¶ coeren†a sonor¶
în beneficiul capt¶rii „pe viu” a graiului basarabean neao§, în autenticitatea lui colocvial¶. (…) În romanul Din calidor, strig¶tul „Mo§Iácob!; - Ce faaaaci Mo§ Ia’…?” §i r¶spunsul „- H¶, b¶i’†¶lu mo§’lui!”
sunt un dialog-refren de o magie poetic¶ aparte, muzicalitatea lui indicând o plin¶tate de fiin†¶. Prin ruperi discursive, naratorul î§i distribuie
programatic tensiunile semantice. Disloc¶rile în cadrul construc†iilor
fonice au o deosebit¶ for†¶ de sugestie. În acela§i roman, când vin ru§ii,
Mo§ Iacob, „premare” al satului, î§i dozeaz¶ subversiv euritmiile discursive, opereaz¶ dilat¶ri §i accentu¶ri deliberate ale sunetelor, indicând, prin antifraz¶, psihologia conserv¶rii †¶ranului basarabean:
„Bine-a†i vinit, daraghie tovar¶§’, ob§tea m-o trim¶s de s¶ v¶ spui, de
la inim¶, c¶ muuuuul’ v-am mai a§teptat! D-amu, c-a†’ venit, fi†i bineveni†’ !”. (…) Metafora (cea mai complex¶ fiind „galeria casei
p¶rinte§ti din Mana este buricul p¶mântului”), metonimia, sinecdoca,
compara†ia sunt tropi subliminali de repliere într-un trecut care
conserv¶ memoria nealterat¶ §i declan§eaz¶ †inerea de minte, imposibil¶ altfel în confesiunile din primii ani de via†¶ ai scriitorului. (…) Un
scriitor care a sim†it din plin greul închisorilor nu face decât o pledoarie a libert¶†ii umane §i, în special, a libert¶†ii de crea†ie, a capacit¶†ii
infinit creatoare a limbajului. Hibridarea stilistic¶ este un principiu de
crea†ie al prozatorului, pentru care orga retoric¶ nu are niciodat¶ prea
multe partituri de exprimare a adev¶rului.”

Nina Corcinschi

N¶scut¶ pe 20 septembrie 1979, în satul Dî§cova, raionul Orhei, Nina
Corcinschi este critic literar, cercet¶tor §tiin†ific §i cadru didactic universi-
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tar. Iat¶ ce afirm¶ Nina Corcinschi despre critica sa: „eu consider c¶ în
literatur¶ conteaz¶ mai mult inova†ia de limbaj decât povestea în sine §i îmi
focalizez aten†ia pe po(i)etic¶.” Fragmentul de mai jos face parte dintr-un
studiu mai amplu despre crea†ia lui Paul Goma, axat pe procedeele limbajului, în formula teoretic¶ a grupului de la Liège.
*

S-a întins focul nemul†umirilor §i în Algeria. Parc¶ mai
violent decât în Tunisia. Nu “parc¶”, ci sigur-mai.
Sâmb¶t¶ 22 ianuarie 2011
ïnc¶ o “uiteal¶” a lui Dorin Tudoran:
ïn urm¶ cu câ†iva ani, fostul prieten m¶ “demasca” în scris
pentru c¶ notasem în jurnal “am¶nuntul”: înregistrez conversa†iile telefonice, pentru ca “la caz de ceva”, s¶ am o prob¶, atât în
privin†a amenin†¶rilor din partea securi§tilor, cât §i (asta l-a §ifonat pe el): conversa†iile cu prietenii, dovedi†i, de multe ori, c¶ azi
afirm¶ una, mâine contrariul §i neag¶ c¶ ar fi spus, ei, a§a ceva…
DST-ul (Serviciul Secret Francez) m¶ sf¶tuise s¶-mi înregistrez conversa†iile, atât - nu mi-a furnizat “aparatur¶”, îns¶ mi-a
indicat unde o pot cump¶ra.
Si iat¶-l pe Tudoran, indignatul, c¶ Goma poate face a§a
ceva, cu “prietenii” (le înregistreaz¶ spusurile, la telefon!); uit¶
aceast¶ acuza†ie la adresa mea formulat¶ în trecut - c¶ azi
(în Observatorul cultural) îi scap¶ m¶rturisirea:
“Eu sînt mai trecut decît Vladimir Tism¶neanu prin amenin†¶ri, unele
s-au dovedit foarte reale, am fost ap¶rat de autorit¶†ile americane, am fost
supravegheat pentru preîntîmpinarea oric¶rei tentative de asasinat, am cerut
Ministerului de Justi†ie din SUA s¶-mi asculte telefoanele, dup¶ un timp au
fost aresta†i doi dintre cei care î§i propuseser¶ s¶ m¶ asasineze. Eu §tiu cum
func†ioneaz¶ amenin†¶rile.”

Deosebirea dintre “cazurile” noastre: eu, în 1981, tocmai
“ie§eam” din “Afacerea T¶nase-Goma” în care nu era vorba de
“preîntâmpinarea unei tentative de asasinat”, ci de tentativele de
asasinat - e§uate. Nu mai pun la socoteal¶ diferen†a de “dotare”
în materiale §i oameni: Tudoran ceruse Ministerului de Justi†ie
american s¶-i asculte telefoanele, mie (§i lui Virgil T¶nase - care,
fie vorba între noi, scrisese §i publicase un pamflet împotriva
Ceau§escului, nu doar îi adresase o scrisoare, începînd cu
“Excelen†¶” §i despre care pricep¶tori în d-alde astea ca Ernu §i
Rogozan jur¶ cu mâna pe Biblie c¶ “disidentul”, în 1984,
“îl comparase - indirect - cu Stalin”) ni se recomandase s¶ ne
înregistr¶m singuri, ca ni§te b¶ie†i mari - pe banii no§tri.
ïnc¶ un am¶nunt: Tudoran §tia - din gura mea, de la
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întâlnirile fa†¶ c¶tre fa†¶, din scrisori (§i pe acestea le p¶strez, nu
doar casetele audio), §tia, deci c¶ înregistrez convorbirile telefonice. Presupun c¶ §tia §i faptul c¶, din momentul în care telefonul
sun¶, întâia manevr¶ a celui chemat este declan§area aparatului
de înregistrare, abia apoi ridicarea receptorului din furc¶. Chiar
dac¶ corespondentul era un cunoscut, un prieten, l¶sam s¶ se
înregistreze - multe surprize mi-au pricinuit prietenii: nega†ii,
indign¶ri c¶ nu îi cred “acum”, plângeri-denun† c¶ Goma înregistreaz¶ conversa†iile cu prietenii - printre ei: Dorin Tudoran…
*
«Frédéric Mitterrand doit renoncer à jeter des fleurs
sur la mémoire de Céline»
“Serge Klarsfeld s’indigne de voir l’anniversaire de la mort de
l’écrivain inscrite sur la liste des célébrations nationales 2011.”

Nici mort nu scap¶ Céline de r¶zbunarea evreilor (§i mai
pretind c¶ ei nu se r¶zbun¶, c¶ nu le §ade în obi§nuin†¶!).
Fusese propus pentru omagierea a 50 ani de la moartea sa
(în 1961), dar, speriat de l¶tratul lui Klarsfeld, c¶c¶ciosul de Fred
nepotul-unchiului a ciocnit c¶lcâiele §i, “dup¶ o matur¶
chibzuin†¶”, a cedat, chibzuitorul matur!
Un comentator al ziarului Libération a scris:
“davidf (2224) Si on devait expurger la littérature de tous ses
anti-sémites on ne lirait plus Kant, ni Bernanos "Hitler a déshonoré l"antisémitisme", ni Gide, les Frères Goncourt, Julius Evola, Paul Valéry, Karl
Marx, on écouterait plus Wagner, ni les concerts de Karajan, on s'interdirait
de regarder les tableaux…”

La noi au fost epura†i, în mas¶ cei mai de seam¶ scriitori, în
frunte cu Eminescu (cu aceast¶ ocazie, fac reclam¶ pentru cartea
mea Astra), fiindc¶ a§a dictau tovar¶§ii sovietici §i a§a executau
cu entuziasm tovar¶§ii caralìi evrei: R¶utu, Vitner, Moraru,
Iosifescu, Savin Bratu, Mândra, Novicov, Paul Cornea, Baranga,
Sorin Toma §i al†i politruci bol§evici. ïn anii din urm¶ a continuat
a fi batjocorit Eminescu, ultimul denigrator exprimîndu-se,
§erpuit, cu dar-îns¶-totu§i, e valoros, dar-îns¶-totu§i, în afar¶ de
Eminescu mai exist¶ §i alte valori muuult mai valoroase - a fost
cuvântul lui Vasile Uréséséscovici, pe urmele unor consângeni ai
s¶i, ca Patapievici.
Au înghi†it ni§te g¶lu§te cu Marele Sebastian, democratul lui
pe§te, “persecutat” de Nae Ionescu §i de Mircea Eliade!, îns¶ ei
nu se descurajeaz¶, o †in tot a§a, pân¶ vor “purifica” §i cultura
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român¶, c¶ doar tot un “român” (Klarsfeld) a purificat-o pe cea
francez¶, “r¶zuindu-l” pe Céline…
Ce apuc¶tur¶! Ce tenta†ie! S¶ elimine, s¶ §terg¶, s¶ r¶zuiasc¶
din memoria unui comunit¶†i persoane, personalit¶†i, mai cu
seam¶ scriitori, savan†i (ca Paulescu - recenta carte a fostului meu
prieten Petru† Manu §i Cioflînc¶ (Bozdoghin¶, corectez,,P.G.),
clo§tit¶ de du§manca mea Doina Jelea - dar comandat¶ de acela§i
“R. Ioanid”), acuza†i, nu c¶ ar fi ucis evrei ci pentru c¶ evreii au
decretat c¶ “faci§tii ceia” fuseser¶ considera†i foarte-foarte antisemi†i. £i tibirculo§i.
Dar asta este o curat¶ opera†ie de descreierare, de mancurtizare, de reeducare, de fabricare a omului-nou!
ïmi aduc aminte de… amintirile mele din adolescen†¶: eram
student la Filologia bucure§tean¶, la începutul anului 1956 o
scrîntisem, punînd, la seminarul de stalinism-marxism întreb¶ricare-nu-se-pun: r¶zboiul împotriva Finlandei, “limba moldoveneasc¶”, cotele, prezen†a armatei de ocupa†ie (Ro§ie), obligativitatea limbii ruse… ïn toiul examenelor de var¶ fusesem judeca†i,
la Rectorat - erau implica†i al†i doi colegi: Vasile Albu §i Aurel
Covaci, îns¶ “pe parcurs” ei trecuser¶ de partea cealalt¶, din
acuza†i deveni†i acuzatori (ai mei). “Judec¶tori” erau numai
somi†¶†i §tiin†ifice: Iorgu Iordan, Al. Graur, Coteanu, iar dintre
ciurucuri: Radu Florian de la catedra de stalinism - a§a-i spuneam
noi - Tism¶nenu, b¶trânul, Mihai Novicov §i “ni§te tovar¶§i necunoscu†i în civil”, a§a le spun eu. Cei trei mari erau cu to†ii
lingvi§ti; eu, studen†a§, aveam p¶reri proaste despre to†i trei.
Despre Iordan, ca slug¶ supus¶ a ru§ilor, iar ca lingvist - §i înc¶
romanist! - bulg¶rist de cea mai joas¶ extrac†ie; Graur: alt savant,
pe care îns¶ nu-l puteam suferi pentru c¶ el, lingvist român,
sus†inea c¶ “limba moldoveneasc¶” este o limb¶ slav¶ - în timp
ce tovar¶§ul sovietic £i§mariov afirma c¶ este de origine latin¶…
ïn fine, Coteanu: de§i orheian de-al meu, îl §tiam spion sovietic
(motiv pentru care §i fusese expulzat, prin 1946, din Fran†a,
împreun¶ cu so†ii Mariana §i Mihai £ora, cu tat¶l lui Alain Paruit,
doctorul Herskovits, cu Glontzstein-Mu§at, idolul lui Reichman).
Cel mai p¶c¶tos dintre ei: Graur, str¶lucit savant, epurase,
din Fondul Principal Lexical nu persoane “antisemite” - nu §tiam,
atunci numele lor…- , ci cuvinte - din “Lista lui Graur” lipsesc:
“cr¶ciun” §i “pa§te”.
De ce o f¶cuse? Din probitate §tiin†ific¶? Da de unde! Din
slug¶rnicie fa†¶ de sovietici. Nu se dezmin†ise, ca evreu: scopul
lui era s¶ fac¶ s¶ nu mai existe ni§te cuvinte - ale goi-lor
antisimi†i! S¶ le fac¶ s¶ dispar¶, §terse, r¶zuite.
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*
«Puteam face altfel cu mine, scriitorul?” - continuare.
Nu la aceast¶ întrebare am inten†ia s¶ r¶spund, azi; azi vreau
s¶ repet: scriam (ce scriam §i cum ie§ea) cu pl¶cere, cu jubila†ie.
Nu sunt singurul care scrie de parc¶ ar poseda o femeie (§i ce
femeie, fra†ilor!), dar sunt dintre cei care mult¶ vreme dup¶ ce am
publicat peste zece c¶r†i (în ne-române§te, adev¶rat), am aflat c¶
scriu bini§or, chiar bine… Negoi†escu a fost cel care mi-a dat
certificat de bine-scriere; apoi Lucian Raicu. Asta atâta timp cât
nu-mi ie§iser¶ c¶r†ile în române§te. Determinant îns¶ a fost
cuvântul Tatianei Slama-Cazacu. Ciudat-neciudat: nu substan†ialul studiu despre mine, rezemat mai ales pe Roman intim; ci
mult mai târziu, când, într-o vizit¶ la noi, la Paris, i-am ar¶tat
Alfabecedarul, dactilografiat, fotocopiat. I-am pus pe mas¶ toate
volumele §i am l¶sat-o s¶ le r¶sfoiasc¶. Dup¶ o vreme, D-na
Slama-Cazacu a rostit :
«B¶nuiam c¶ pizd¶ este productiv, dar nici a§a…» - a filat
paginile, multe. «ïns¶ nu b¶nuiam c¶ pul¶ este mult mai
neproductiv, ai g¶sit doar vreo dou¶zeci de derivate…».
ïmi venea s¶ o s¶rut pe b¶trâna Doamn¶ - m-am st¶pânit.
Cum s¶ nu fie pizd¶ productiv(¶)? Doar ea ne productivizeaz¶. Adev¶rat, cu ajutorul dezinteresato-voios al pulii.
Da, Domnule. Mi-au f¶cut mult bine cuvintele sale. Mai ales
c¶ rostise cuvintele-de-ru§ine a§a cum le grafiasem eu îns¶, fa†¶
de ea, nu le sonorizasem.
Regret mult c¶ atât Flori B¶l¶nescu (“Paul Goma 75”) cât §i
Aliona Grati (num¶rul omagial din Metaliteratur¶ dedicat mie)
§i-au alc¶tuit volumele în tain¶, scontînd pe efectul surpriz¶
(pl¶cut¶, se în†elege) pe care urma s¶ o resimt. Astfel, eu,
“surprinsul”, nu am fost consultat în alc¶tuirea sumarelor.
Nu m-a§ fi opus prezen†ei niciunui autor, îns¶ am resim†it ca
pe o vin¶ a mea absen†a, din mai ales Metaliteratur¶ a Doamnei
Tatiana Slama-Cazacu cu studiul s¶u, întâi prezentat ca o conferin†¶ la Universitatea din Bac¶u în 1999, apoi ca o “conferin†¶
plenar¶” la “Al §aselea Congres Interna†ional de Psiholingvistic¶” de la Caen, Fran†a, în fine inclus în volumul Via†¶,
personalitate, limbaj: Analize Contextual-Dinamice editat la
Minerva, în 2006.
Va trebui s¶-i scriu, s¶-i explic - dar ce s¶-i explic, Doamne
Dumnezeule: absen†a sa dintr-un loc care-i apar†ine?
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*

ALAMBICOTHECA
DUMITRU UNGUREANU Paul Goma pentru Premiul Nobel
Nu exist¶ un scriitor român care s¶ merite Premiul Nobel mai
mult decât Paul Goma. Distinc†ia nu încununeaz¶ valoarea strict
literar¶, dar nici nu e acordat¶ pe criterii politice, geostrategice sau
masonice, cum cred frustra†ii. Literatura român¶ sufer¶ lipsa unui
nume nobelizat. S-au ratat câteva momente prielnice pentru asemenea
consacrare. Lucian Blaga a fost aproape de cunun¶. Contextul politic
al vremii permitea un succes meritat, dac¶ nu bântuia R¶zboiul Rece.
Opera lui Blaga nu-i de valoare mai mic¶ decât a unor poe†i italieni sau
greci (cu simpatii comuniste!), r¶spl¶ti†i mai degrab¶ pentru atitudinea
lor cet¶†eneasc¶ decât pentru estetic¶. În interiorul na†iunii române,
bulversat¶ de-o lung¶ serie de acte politice idioate ale „elitelor”
conduc¶toare inter- §i post-belice, „R¶zboiul Rece” devenise „r¶zboi
fierbinte” - r¶zboiul sângelui, r¶zboi intrauterin, r¶zboi fratricid. Nu
pot numi altfel faptul c¶ ni§te români au omorât al†i români, instiga†i
de-o i(u)deologie inuman¶ §i mincinoas¶ pân¶ dincolo de limita
ra†iunii.
În anii ‘50 s-a dat cu piciorul §ansei de-a avea un literat român
consacrat de Premiu. Nu mir¶ stupizenia organiza†iei de breasl¶,
incapabil¶ s¶ gestioneze favorabil momentul. L¶sând laoparte motivul
invidiei personale §i dezbinarea, prioritar era interesul na†ional.
Premiul ar fi încununat pe to†i românii, nu doar pe cel merituos. Blaga
îns¶ a fost boicotat de cei care †ineau cârma Uniunii Scriitorilor,
cârmui†i de politrucii prosovietici. Ast¶zi boicotul vine din partea unor
ale§i dintre „ai no§tri” care se comport¶ ca v¶tafii cu misie §i simbrie,
nu ca promotori ai interesului cultural românesc.
Sunt cunoscute „luptele” lui Paul Goma cu trec¶torii (sau
închipui†ii) lideri ai breslei literare. Ace§tia nu l-au sprijinit în 1971,
când, cu pu†in¶ diploma†ie, se ob†inea din „cazul Goma” exact
„Premiul Nobel Goma”. Reverbera†iile, în siajul portdrapelului, se
puteau r¶sfrânge benefic asupra autorilor pasibili de tradus în limbi
str¶ine §i premia†i. Breasla n-a venit al¶turi de Paul Goma în 1977,
când avea o datorie de con§tiin†¶ fa†¶ de popor, nu fa†¶ de ini†iatorul
Mi§c¶rii pentru drepturile omului, cum a r¶mas în istorie. Dup¶ 1990,
reprezentan†ii de frunte ai breslei („crema cremelor”, c¶reia Herta
Müller, laureat¶ Nobel, i-a dat recent peste nas), au vrut chiar s¶-l
izgoneasc¶ pe Goma din literatura român¶! Nu-l mai pomenesc pe
scrib¶re†ul veleitar, trezit opozant nevoie mare §i disident... de care nu
§tia nimeni!
[O parantez¶. Literat de cert¶ valoare, a c¶rui importan†¶ cultural¶ n-o contest¶ nimeni, Al. George s-a înscris tam-nesam pe lista
opozan†ilor comunismului, tot de el întocmit¶. Vorb-aia: chelului
tichie de m¶rg¶ritare îi trebuia! Lui Paul Goma i s-a p¶rut rizibil
asemenea gest, tocmai din partea cuiva de la care a§tepta luciditate
maxim¶. „Pamfletul” incriminat de Al. George e o razant¶ punere la
punct, o ironie greu suportabil¶. De în†eles lipsa de (ori apeten†a
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pentru asemenea) umor a celui vizat. Complet de neîn†eles este
r¶bufnirea dânsului într-o insanitate precum: „...el (Goma) s-a desp¶r†it
de frumoasa sa so†ie §i s-a însurat cu urâta fat¶ a lui...” (Litere,
octombrie 2010). Nu doar c¶ Al. George minte (Paul Goma a fost
c¶s¶torit o singur¶ dat¶, §i este, cu aceea§i minunat¶ fiin†¶, pe nume
Ana Maria). Dar s¶ afirmi - §i-n scris! - despre o femeie c¶ e urât¶ iat¶ ceva care nu face cinste niciunui b¶rbat. Citind asemenea stupiditate, aproape ignori c¶ Al. George folose§te ideea lui Goma referitoare
la România ocupat¶ de români, f¶r¶ s¶ precizeze de unde a preluat-o!]
Ce organiza†ie profesional¶ s¶-l propun¶ pe Paul Goma la
Premiul Nobel? Evident, nu Uniunea Scriitorilor din România, sub
conducerea actual¶. Ci - am spus-o de-ast¶ toamn¶ - Uniunea
Scriitorilor din Republica Moldova. Sunt convins c¶ acum, dup¶
a§ezarea apelor politice la Chi§in¶u, oamenii de isprav¶ de acolo vor
§ti s¶ joace pe cartea câ§tig¶toare. Nu-i nevoie s¶ explic eu cum §i de
ce, nici c¶ singurul scriitor român (re)cunoscut de ultimul laureat cu
Premiul Nobel (l-am numit pe Mario Vargas Llosa) poate trage dup¶
sine toat¶ republica.
£i chiar pe nerecunosc¶toarea Românie.”

Duminic¶ 23 ianuarie 2011
Mi-a scris Oleg Brega: i-a pl¶cut cum l-am “descântat” pe
Ernu în Jurnal. Totodat¶ îmi atrage aten†ia asupra unei conferin†e
sus†inute de Shafir la Universitatea Ebraic¶ din Israel (din 2006)
în care vestitul comic Fritsch, altfel Mihai, d¶ un spectacol…
…“al glumitelor la adresa Dvs (de exemplu referirea la banii care stau in

spatele antisemitului Goma, care se hraneste doar cu ceai si cu supe, dar e
popular ca scriitor, explicatia simplista ca aveti sotie evreica, si asta ar
putea fi cauza supararii...)”

Da, domnule! La asta nu m¶ gândisem. Deci iat¶ un alt…
c¶lcâi al lui Achile al meu (câte voi fi avînd?). ïmi imaginez spectatoricimea israelioas¶ cuprins¶ de delir… erotic, fa†¶ cu demascarea §i caricaturarea shafirnic¶ a antisimitului Goma! Mai ales
de aia cu ceaiul-§i-cu-supa - hi-hi-ho-ho!!
Cu acest prilej am aflat care este “nivelul” frecventatorilor
Universit¶†ii Ebraice: cam ca al frecventatorilor C¶minului
Cultural din Cocârla†ii de Br¶cinari. S¶ §i-i poarte s¶n¶to§i,
“conferen†iarii”!
*
Ce spunea Dumitru Ungureanu, ce spunea? C¶ singura
organiza†ie capabil¶ s¶ propun¶ o candidatur¶ la Premiul Nobel
ar fi Uniunea Scriitorilor din Moldova?
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Cum adic¶: s¶-i priv¶m pe scriitorii de la Chi§in¶u de
scumpa, de dorita calitate de români? Doamne fere§te! ïi
re-asigur pe confârta†ii mei, basarabe†i:
«£i voi sunte†i români, oameni buni! Cum spun Ardelenii
despre al†ii: “Români verzi, cu mucii pe chept!”»
Visul meu cu editarea c¶r†ilor la Chi§in¶u: dac¶ a§ avea bani
mul†i - câ§tiga†i la Loterie - mi le-a§ co-edita, adic¶ a§ pl¶ti o
editur¶ puternic¶, avînd o bun¶ difuzare §i cu un local de libr¶rie
din care s¶ am §i eu o parte. Partea mea ar fi, f¶r¶ fantezie:
Autura Autorului. Acolo ar fi §i un centru de distribu†ie prin
internet. A§ pl¶ti cinstit editura-gazd¶, odat¶ pentru editare deci:
ce se va aduna din c¶r†ile mele mi se va transfera mie; chiria
localului o voi pl¶ti eu.
As trage dou¶ edi†ii din fiecare titlu: una “normal¶”,
vandabil¶, care ar putea fi, dac¶ nu de lux, atunci de Prima Clas¶;
a doua va fi o edi†ie “popular¶” sau “§colar¶”, de format mai
modest, rezervat¶ bibliotecilor §colare §i tinerilor f¶r¶ bani
suficien†i pentru a cump¶ra cartea. Din aceasta vor fi “vândute”
volume la un pre† simbolic - pentru elevi, studen†i, pensionari.
Am mai scris, repet: visele mele - de m¶rire - nu au vizat
niciodat¶ Premiul Nobel. Nu pentru c¶ l-a§ refuza, ci pentru c¶ nu
l-am dorit cu ardoare, cu patim¶, cu ur¶ la adresa “concuren†ilor”.
Visul meu de c¶p¶tâi a fost s¶-mi v¶d c¶r†ile tip¶rite în
române§te; visul meu de sub-c¶p¶tâi: s¶ am o cas¶ cu calidor, la
Mana (atunci a§ deveni fulger¶tor, ne-§ontorog, picioarele m-ar
purta pân¶ la fântâna din fa†a £colii, s¶ scot o ciutur¶ de ap¶, s¶
beau din ea, pe ghizd, ghiolc¶ind, restul s¶-l torn în c¶ldare §i
s¶-l duc în cas¶, în cuhnie. Mi-a§ face rost de o c¶ni†¶ de lemn, o
donicioar¶ - cu ea mi-a§ bea apa §i mi-a§ aduce aminte de
Faulkner §i de apa lui §i de g¶leata lui, din lemn de cedru, din
minunata-i carte Pe când tr¶geam s¶ mor (nu am putut da acest
titlu traducerii f¶cut¶ împreun¶ cu Horia Florian Popescu).
Ap¶… De când m-am îmboln¶vit a doua oar¶ - fiindc¶ întâia
nu era bun¶ - suf¶r cumplit de sete. Beau apa cu con§tiin†a c¶ sunt
o ierug¶, îns¶ apa mea nu mai ajunge la roata-morii-se-nvârte§te,
fiindc¶ i-am secat-o eu, dac¶ nu dintr-o sorbire, atunci din trei.
Cât¶ vreme a tr¶it Marin Sorescu, îmi motivam neintrarea in
Jocul Nobel: «£i s¶ m¶ mânânce de viu Marinete?” : de atunci,
îmi zic: «S¶ m¶ m¶nânce de mort, C¶rt¶rete?»
Nu, drag¶, eu scriu cum scriu, cu gândul la publicarea a ceea
ce scriu în limba în care scriu: în române§te, nu la Premiu - de§i,
dac¶ mi-ar pica Mar¶-P¶l¶ia†¶, l-a§ refuza trei minute, în al
cincilea a§ zice, f¶cînd un gest de lehamite:
«Bine, dac¶ voi insista†i, m¶ supun vrerii voastre…»
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Luni 24 ianuarie 2011
S¶rb¶toarea Unirii? £i pe asta ar vrea-o holocaustologii
§tears¶, nu doar din calendar, ci §i din memoria noastr¶: “Fiindc¶
ia iesti o r¶m¶§î†î na†ionalistî, reac†ionarî!”
Nu cunosc un alt eveniment pe care s¶-l fi provocat §i dus la
buns sfâr§it românii : Mihail Kog¶lniceanu, Vasile Alecsandri,
Costache Negri, Alexandru Ioan Cuza, Vasile M¶linescu,
Constantin A. Rosetti, fra†ii Ion §i Dim. Br¶tianu, Dimitrie
Bolintineanu, Cezar Boliac, Nicolae Or¶§anu…- s¶ fie cinsti†i
în veac.
*
S-a întins contestata†ia §i în Egipt. Lozinci cu “Moubarak car¶-te!”
*
Retrospectiva Monet. Se închide azi, dup¶ un succes
fenomenal. A§ fi tremurat §i eu de frig, de oboseal¶, a§teptînd ore
§i ore s¶ p¶trund “în¶untru”. Erau §i oameni veni†i de departe,
special pentru Monet: din Finlanda, din Canada, din Cehia, din
Suedia, Norvegia, nu mai vorbesc de germani, italieni, englezi.
£i nici un român. Vor fi fost, dar nu au dat peste ei jurnali§tii
cu microfonul lor minunat… Vai, a§a ceva îmi este interzis:
picioarele §i…
Mi-a f¶cut pl¶cere, ieri, citind pe internet într-un ziar românesc §tirea c¶ Christian Paraschiv, pictorul român cunoscut aici,
la Paris, acum vreo 20 ani, a deschis o expozi†ie (sau: particip¶)
în România, la Bac¶u. £i c¶ se simte bine în Fran†a - atunci se
sim†ea singur, neajutorat… Bine c¶ i-i bine, acum.
*
Mi-au venit, de la Chi§in¶u, 3 exemplare din Metaliteratura
5-6 (25) 2010, trimise de Aliona Grati. Mare bucurie, mare.
*
Jel¶l¶ita se amestec¶ iar unde nu trebuie (Eugen Simion, din
Cultura):
“D-nii Petre Manu (inevitabilul Petru†, n.m.) si Horia Bozdoghina

(prefa†¶: inevitabilul komisar “R. Ioanid” - n.m. P.G.) încearca sa dovedeasca, acum, ca rolul lui Paulescu este minim în cercetarea si remediul acestei
maladii raspândite si ca supararea românilor (ma rog: a sustinatorilor din
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lumea academica) de a nu fi primit Premiul Nobel, cum s-ar fi cuvenit, este
neîntemeiata…(…)
Nu sunt convins, vreau sa spun, ca statuia lui Paulescu este goala pe
dinauntru, cum zice redactoarea cartii, d-na Doina Jela, si nici nu ma grabesc
sa primesc cu bucurie vestea proasta pe care ne-o da, si anume ca: „ne maturizam toti prin naruiri succesive de mituri si nu suntem niciodata destul de
maturi ca sa primim bine naruirea unuia“. Si tot ea: „ne e frica sa nu ramânem
fara mituri“… Mie, unuia, trebuie sa recunosc, nu mi-ar face deloc placere sa
traiesc si sa scriu într-o cultura în care toate miturile s-ar prabusi, dar aceasta
este o alta problema. Veche si confuza. Astept, dar, ca diabetologii, biologii
celulari si toti cei priceputi si interesati de tema sa ne spuna daca statuia pe
care o invoca si o condamna cu atâta vehementa d-na Doina Jela este sau nu
goala si daca a mai cazut sau nu un mit românesc.
(…)Mai ales ca, asa cum declara cu tarie d-na Jela, „Paulescu nu a
descoperit insulina“, ci a facut doar efortul de a trata o boala severa…?!
Raspunsul vine de la sine: nu merita. Daca n-a descoperit nimic si tot ce spun
despre el savantii români si straini este vorba goala, sigur ca nu merita nimic.
Nici chiar o carte scrisa de un medic ce pare mai calm si mai informat si de
un istoric dezlantuit, cu un limbaj tot atât de grobian ca si subiectul sau de
studiu…

Putorile: în frunte cu nelipsitul komisar bol§evic
“R. Ioanid”, el fiind comanditarul volumului; apoi “elevul” meu
de la Sterescu, Petru† Manu. ïn fine, Doina Jelea…
Cui îi va veni rândul s¶ fie “r¶zuit” dintre români? Lui
Eminescu? A mai fost, bietul. Alecsandri? De ce nu, vorba lui
Barb¶neagr¶, c¶ tot se vorbe§te la el despre o ascenden†¶
iudaic¶…
Eu sunt prea mititel ca s¶ m¶ re-lichideze Raduioanizii
securezi bol§evicio§i. De§i…
Mar†i 25 ianuarie 2011
Azi prietenul Mihai Ciucanu îmi trimite “Un mic articol in
revista Cooperazione din Basel” :
tempo libero&cultura Memorie di Paul
Testo: Elisabetta Bucciarelli
Foto: S. Bassouls/Sygma/Corbis Stampare Inviare
Più sul tema In palio 5 libri «Nel sonno non siamo profughi»
kellereditore.it
«Nel sonno non siamo profughi» di Paul Goma:
un romanzo autobiografico sulle ferite inferte a un paesino
dell'ex Romania.
La nostra diffidenza nei confronti degli estranei spesso nasce
dalla non conoscenza. Paul Goma, classe 1935, considerato uno dei
maggiori scrittori romeni, al suo secondo romanzo tradotto in Italia,
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sana molte lacune riferite al suo popolo. Leggerlo insegna, come si
direbbe a scuola, la storia e la geografia di un paese a lungo malamente
ferito, sia dal punto di vista politico che nel profondo dell’anima.
Grazie al traduttore Davide Zaffi, leggendo «Nel sonno non siamo
profughi» (ed. Keller), riusciamo a scoprire un lessico inconsueto, una
costruzione dei pensieri che rimanda a un modo di ragionare e vivere
arcaico ma, al tempo stesso, universale. Sono gli scarti di senso, i punti
di vista insoliti, che conferiscono alla narrazione una dose di surrealismo e leggerezza e bilanciano una scrittura densa e complessa.
Nel libro si narra di un luogo dove non si riesce a fare il bagno
perché ci sono troppi pesci, si dice che un uomo sotto la pioggia senza
un sacco sulla testa è come una pentola senza coperchio. Si rivelano i
nessi logici tra un cappello e la trasformazione socialista dell’agricoltura. Il tutto osservato dagli occhi di un bambino, Paul (l’autore
Goma) che guarda il mondo dalcalidor, la veranda di casa, ritmico
ritorno che scandisce le vicende quasi fosse il rifugio di un abbraccio
materno. Memorie appuntate, «non-dimenticanze» sparpagliate, che
seguono le sorti del protagonista e del suo paese, Mana, che passa dalla
Romania all’Urss e poi diventa provincia della Repubblica Moldova.
Storie di terre contese e famiglie deportate, crudeli ma anche poetiche,
sempre fortemente emotive. Il libro è stato preceduto in Italia daL’arte
della fuga (Voland), che ne costituisce il seguito.”

Miercuri 26 ianuarie 2011
Mariana Amalia Pasincovschi mi-a f¶cut o mare bucurie. Un
alt studiu despre Calidor.
ïns¶, înaintea lui, voi trece aici un fragment care va trebui,
într-o viitoare edi†ie a Calidorului, implantat imediat dup¶
episodul Tecla - §i în continuarea lui. Iat¶-l:

“A§a-i programul de diminea†æ: a§teptæm sæ nu se mai
audæ gælægie dinspre §coalæ, semn cæ au început clasele, cu
mama; mæ asigur cæ domni§oara nu s-a trezit; mænânc binebine, de puteri, ea încuie u§a bucætæriei §i urcæm pe cuptor,
unde Tecla are tot felul de guri §i eu nu apuc sæ le numær dacæ n-am decât zece degete...
Era bine cu Tecla. Dar nu destul-de. £i-atunci mi-am zis
în sinea mea:
«Hai s¶ ne juc¶m de-a datul!»
A§a c¶ i-am zis Teclei, cu mult drag - mai c¶-mi
d¶duser¶ lacrimile de iubire de ea:
«Tu ai dou¶ mâini - d¶-mi §i mie una».
Ea nu a în†eles ce vreau. Am repetat. A priceput, mi-a
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întins o mân¶. I-am luat-o cu amândou¶ mâinile, mi-am
pus-o pe obraji, pe frunte, aici, la r¶d¶cina gâtului, i-am
s¶rutat-o - pe fa†¶, pe dos, pe dung¶, în c¶u§. I-a pl¶cut.
Mi-a luat §i ea o mân¶, §i-a dus-o la piept, la buze…
«£i-acum?» a întrebat Tecla, gata de.
«£i-acum, d¶-mi §i mie o †â†¶, tu ai dou¶».
A tres¶rit, a luat o mutr¶ mirat¶, dar numaidecât a
început s¶ râd¶, mi-a dat o p¶lmu†¶ dup¶ ceaf¶ §i m-a s¶rutat
pe tâmpl¶.
«S¶-†i dau o †â†¶… Ce s¶ faci cu ea?”
«S-o †in în mân¶”, am zis. «£tii tu: când eram mic §i
ceream un lucru, dac¶ m¶ întrebau ce vreau s¶ fac cu el,
r¶spundeam: ‘S¶-l †in în mân¶…’».
«Cum anume îl †ii în mân¶? Arat¶! Uite î†i dau †â†a
stâng¶…» - mi-a dat-o, i-a fost u§or, doar era dezbr¶cat¶.
Am luat-o cu amândou¶ mâinile. Mi-am lipit de ea
obrajii, fruntea, am s¶rutat-o. £i am r¶mas cu ea, lipit¶ aici,
la r¶d¶cina gâtului. Apoi am dus-o la gur¶, am supt-o.
Dup¶ o vreme Tecla a întrebat:
«£i-acum ce s¶-†i mai dau?»
Am zis:
«S¶-mi dai o pu†¶ dulce - tu ai mai multe…»
Tecla s-a desprins de mine, a întins mâna s¶-§i ia rochia,
s¶ plece. S-a oprit, s-a întins la loc, lâng¶ mine:
«Ce s¶ faci cu ea: s-o †ii §i pe ea în mân¶?»
Am încuviin†at din cap. Ea a început s¶ râd¶:
«S-o †ii în mân¶!», hohotea de râs.
Eu am început s¶ plâng.
M-a luat la piept. M¶ mângâia, m¶ s¶ruta.
«ï†i dau ce vrei, dar nu mai plânge»
«Nu pot s¶ nu mai plâng. A§a m¶ bucur eu de tine §i de
ale tale. M¶ joc de-a datul: tu-mi dai, eu te †in în mân¶ §i te
sug de pe-peste tot - §i m¶ bucur».
M-am bucurat de Tecla o vreme, o mult¶ vreme.
ïns¶ la un moment dat mama vine acasæ, sæ caute ceva,
gæse§te u§a bucætæriei închisæ; încuiatæ.
£i de-aceea. De aceea am ræmas orfan §i de ea. S-a dus
Tecla cu ochi verzi §i guri ro§-negre Am plâns dup¶ ea, îmi
lipseau mâna, †â†a, pu†a ei de miere - de †inut în mân¶.
£i de bucurat, tare.”
*
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Mariana Pasincovschi, Universitatea ,,£tefan cel Mare”, Suceava
Din Calidor – o copil¶rie basarabean¶. Opera între
semnifica†ie §i structur¶
Situat¶ între ,,fic†ionare §i m¶rturie”, dup¶ cum î§i intituleaz¶ unul
dintre capitole Nicoleta S¶lcudeanu, sau între ,,depozi†ie §i fantasmare”, în
viziunea Martei Petreu, proza lui Paul Goma, foarte violent¶ la o prim¶
lectur¶, s-ar afla, conform unor critici literari, dep¶§ind grani†a între literaritate §i terestritate, pe t¶râmul consolidat al istoriei, ca text documentar,
contrazicând ideea curent¶ de literatur¶.
Vitregit de copil¶rie, cas¶ §i †ar¶, ca urmare a unor vremuri nefaste în
care s-a n¶scut, textul lui Paul Goma este prins într-o vast¶ §i inepuizabil¶
re†ea de asocia†ii pe diferite planuri §i în diferite sisteme de referin†¶, istoria
având importan†¶ prin dimensiunea socio-temporal¶ hot¶râtoare, f¶r¶ a
constitui, îns¶, unica surs¶ de inspira†ie. Meritul lui Paul Goma este acela de
a transforma documentul în literatur¶. Prelucrând, prin intermediul amintirii
autobiograficul, autorul î§i mobileaz¶ lumea textului, transformând-o în
imagine, în realitate fantasmagoric¶, f¶când s¶ tr¶iasc¶ în text mitul poeziei.
£i dac¶ operele gulagului, prin încercarea de a reproduce realitatea,
contaminez¶ toate coordonatele textului, eclipsând, pentru un cititor neavizat,
aceast¶ latur¶ primordial¶, operele autobiografice suscit¶ literarul, scrisul
devenind un proiect prin el însu§i §i, mai ales, ,,mustind de literaritate”. Cum
se produce acest fenomen?
Desigur, la acest capitol, p¶rerile sunt împ¶r†ite, literaritatea fiind un
teren mult prea accidentat pentru a permite o discu†ie facil¶ la Paul Goma.
Totu§i, dincolo de dificultatea impus¶, o analiz¶ minu†ioas¶ este în m¶sur¶ s¶
deconstruiasc¶ principiile prestabilite, ridicând opera mult deasupra
documentarului. Pentru a demonstra cum func†ioneaz¶ acest mecanism, ne
propunem analiza unor c¶r†i fundamentale, care au amalgamat, în cochilia
lor, o bun¶ parte din criteriile literarit¶†ii. Este vorba despre ciclul autobiografic, din care fac parte, de§i ap¶rute disparat §i nu într-o ordine cronologic¶, urm¶toarele scrieri: Din Calidor (1987, în francez¶, 1989 la editura
Dialog din Dietzenbach, 1990, în mai, în englez¶ §i în decembrie, în
române§te), Arta refugii (1990 în francez¶, iar în 1991 în române§te), Astra
(1992, numai în române§te deocamdat¶), Sabina (1991, în române§te),
Roman intim (1999, în române§te). Cornel Ungureanu ne recomand¶ a începe
studierea operei pornind de la acestea (,,trebuie s¶ citim Din Calidor, Arta
refugii, Astra, Sabina”) pentru a observa cât de diferit¶ este literatura pe care
o propune Paul Goma de cea care se scrie în România în anii §aptezeci.
Afl¶m c¶ prozatorul nu apar†ine „genera†iei sale”. E un mutant.
Pentru a vedea în ce m¶sur¶ se justific¶ sau nu afirma†ia lui Cornel
Ungureanu, dar §i deoarece ,,la temelia întregului ciclu autobiografic stau
amintirile din cea mai fraged¶ copil¶rie transcrise în romanul Din calidor”,
vom începe analiza chiar de la acesta, fiind considerat, §i pe bun¶ dreptate,
crea†ia major¶ a lui Paul Goma.
La fel ca §i întreaga oper¶ a scriitorului, care se na§te, dup¶ cum afirm¶
Virgil Podoab¶, din ,,doi centri generatori: unul co§maresc §i infernal, care a
produs imaginea universului concentra†ionar, §i altul paradiziac §i vis¶tor,
care a generat amintirile din copil¶rie §i secven†ele dragostei fericite, dar §i
câteva proiec†ii utopice a c¶ror ax¶ de orientare este viitorul”, romanul Din
calidor î§i trage seva din aceea§i ,,substan†¶”, fiind construit pe dou¶ planuri:
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cel al unui spa†iu mitic, edenizat, v¶zut din perspectiva unui copil de la cinci
la nou¶ ani, nelipsit de un erotism precoce, ca în romanul pastoral, §i cel al
violen†ei politice, declan§ate dup¶ ocupa†ia sovietic¶ din 1940.
Configurând un univers literar diferit de cel al ideologiei oficiale, Din
calidor ne ofer¶ posibilitatea recuper¶rii unei ,,vârste de aur” §i, odat¶ cu ea,
a unui loc binemeritat în literatura român¶, uzurpat, de altfel, de dimensiunea
disiden†ei anti-comuniste. De§i descendent din Constantin Stere §i apropiat,
printr-un evident patetism al evoc¶rii de Panait Istrati, ba §i contemporan cu
F¶nu§ Neagu §i cu £tefan B¶nulescu, proza lui Paul Goma ilustreaz¶ un alt
tip de literatur¶, spa†iul paradisiac fiind, de cele mai multe ori, minat de suflul
viu al istoriei, expurgat de ,,fata aceea” din lumea tihnit¶ a reveriei, v¶duvit
de implica†ii mistice, într-o perfect¶ comuniune cu societatea din care î§i
trage seva.
Prins între dou¶ lumi §i continuator al canonului carnavalesc al romanului european, în tradi†ia consemnat¶ de M. Bahtin, romanul lui Paul Goma
r¶spunde unei necesit¶†i de a transcende lumea real¶ §i timpul prezent,
eliberându-se de sub domnia lui ,,aici” §i ,,acum”, transferându-se într-un
spa†iu predilect reveriei §i idilismului. Stabilit¶ ,,sub presiunea istoriei §i a
tradi†iei”, scriitura ,,este tocmai acea libertate capabil¶ de a-§i aminti [liberté
souvenante], care este libertate numai în raport cu gestul alegerii, dar nu §i în
raport cu durata sa”. N¶scut¶ dintr-o confruntare a scriitorului cu societatea,
scriitura este liber¶ pân¶ la un anumit punct, aceast¶ libertate având sens
numai prin raportare la lumea ideal¶ la care aspir¶ protagonistul, dar,
paradoxal, singura realitate a acestei lumi ideale este cea pe care i-o confer¶
experien†a individual¶ a eroului. Cu un sim† excep†ional al limbii, suntem
introdu§i într-un ,,biotop de basm” sustras oric¶rei temporalit¶†i, într-un
spa†iu peste care plute§te firescul existen†ei rustice, tr¶gându-se dintr-o lung¶
tradi†ie, doar evenimentele istorice având puterea de a anihila cu duritate
rusticitatea aparent etern¶ a acestei st¶ri ideale, vizibil¶ în impetuozitatea
antiidilic¶, deconstructiv¶ a scriiturii.
F¶r¶ a intra în subsolurile traumatizante ale biografiei auctoriale,
evitând, de asemenea, o analiz¶ care s¶ vizeze eticul §i, într-un plan secund,
esteticul, direc†ionând discursul spre m¶rturie §i document, pledând abia în
subsidiar pentru caracterul fic†ional al relat¶rii – aspecte care au dus la concluzii îndoielnice privind literaritatea operei, ne vom propune ca, pornind de
la structura solid¶, de ,,cronic¶ responsabil¶”, s¶ urm¶rim cele dou¶ planuri
spa†io-temporale, pornind de la mitologia creat¶ §i urm¶rind pozi†ionarea
eului fa†¶ de fiecare în parte, trecând prin spa†iul feeriei, al obieciurilor
cvasiarhaice, coborând, îns¶, §i pe suprafa†a sângeroas¶ §i fatal¶ a istoriei.
Ceea ce vom putea demonstra este c¶, punct de plecare §i, în acela§i timp,
punct de sosire, Din Calidor constituie centrul imaginarului lui Paul Goma,
fiind prefigurat¶, în finalul c¶r†ii, problema fundamental¶ a vie†ii prozatorului, g¶sindu-§i explica†ia autobiografic¶ tema major¶ a epicii sale: ,,tema
refugiului”. Prin urmare, avem în fa†¶ ,, [...]o lume în care Paul, copilul, crescut într-o via†¶ de familie armonioas¶, î§i are primele r¶d¶cini – §i (s.n.) o
lume în care Goma, scriitorul, disidentul §i exilatul g¶se§te de fiecare dat¶ loc
de ancorare §i refugiu”.
ïn accep†iunea opiniilor dezvoltate de M. Bahtin, consider¶m de o mare
importan†¶ în†elegerea formei artistice a operei, pornind de la aspectul obiectual-semantic §i expresiv, ,,tensiunea moral-volitiv¶”, ,,accentul axiologic” al
scriitorului, refuzând, astfel, concrete†ea §tiin†ei, ,,patosul pozitivismului
§tiin†ific”, refuzând, prin urmare, ceea ce f¶ceau contemporanii prozatorului.
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De asemenea, ni se pare benefic¶ privirea romanului ca fenomen ,,pluristilistic”, ,,plurilingual” §i ,,plurivocal”, evident¶ fiind plurivocitatea interioar¶ a
cuvântului ,,calidor”, a ,,discursului dialogic”, precum §i a stilului hibrid.
Avem de-a face cu o scriitur¶ care vede lucrurile prin ochii unui copil,
folosind, pentru a descrie percep†ia acestuia, fie limbajul adultului, fie limbajul copilului, interferen†a dintre planuri fiind irecognoscibil¶ în dialogul cu
tat¶l, somându-ne s¶ ne întreb¶m, de§i indirect, cine este cel care vorbe§te,
surprinzându-ne, în acest sens, comportamentul ciudat al copilului cu preocup¶ri de matur. Focalizând evenimentul prin con§tiin†a copilului – limitând povestirea la ce sim†ea sau gândea la momentul respectiv, – dar §i prin
puterea de cunoa§tere §i în†elegere din momentul relat¶rii, naratorul combin¶
aceste perspective, efectul de straniu risipindu-se imediat ce intr¶m pe
t¶râmul istoriei, singura în stare de a sparge barierele normalit¶†ii, invadându-ne de tenebre §i împ¶r†indu-ne pe categorii, în func†ie de modul în care ne
manifest¶m §i lu¶m decizii, paradoxal r¶mânând faptul c¶, învolburat¶ de
istorie, copil¶ria lui Paul Goma devine, prin contrast, §i mai ,,fragil-poetic¶”.
,,Calidorul” – Acasarabia utopic¶ între Haos §i Cosmos
Ar¶tând provenien†a romanului din speciile ,,inferioare”, ,,neconformiste”, opuse fixit¶†ii §i închist¶rilor din sfera dominant¶ a societ¶†ii, M.
Bahtin întreprinde o cercetare a genezei romanului, descoperind cele ,,dou¶
linii stilistice” în dezvoltarea acestui gen: este vorba despre ,,romanul
sofistic”, care a influen†at speciile ,,superioare” ale prozei, §i ,,satira antic¶”,
influen†ând speciile ,,inferioare” – ,,aici se exerseaz¶ un ‹‹scepticism radical›› fa†¶ de cuvântul ‹‹serios››, ‹‹literar››, ‹‹corect››, sau fa†¶ de cuvântul
‹‹autoritar››, ‹‹solemn››, ‹‹patetic››, care va fi deformat, tachinat, înjosit în
limbajul bufonului, nebunului, picaroului, aceste personaje §i imagini constituind – conform altei afirma†ii – ‹‹leag¶nul romanului european modern››”.
Distingând, în cadrul variantei dialogice – de poetic¶ istoric¶ – dou¶
linii proeminente în dezvoltarea romanului european: cu originea în epopee
§i în satira-menippee, M. Bahtin consider¶ izvorul genetic al romanului
menippeea, care descinde din genurile hibride ale ,,serios-ilarului”, instituind
o nou¶ direc†ie a romanului european, cea carnavalesc¶. La fel este gândit¶ §i
provenien†a romanelor autobiografice, repertoriul carnavalesc prezentând o
alt¶ fa†et¶ a autobiografiei, transformând-o în biografie, dezvelind-o de
inhibi†ii §i ar¶tând-o în starea ei primar¶, în spa†iul propriei intimit¶†i.
ïn sfera unui asemenea tablou al literaturii europene se integreaz¶ §i
romanul lui Paul Goma. Apar†inând unui sistem, opera î§i conserv¶ individualitatea, autorul servindu-se de un discurs inadecvat, dublat de opacitate, în
concordan†a principiului: ,,l’art naît là où la communication se brise”. F¶r¶
a vrea s¶ fotografieze o realitate preexistent¶, literatura lui Paul Goma încarneaz¶ o nostalgie, reflectându-i obsesiile, for†ându-ne s¶ invent¶m ceea ce ne
d¶ s¶ vedem §i s¶ sim†im. Privat de libertate, autorul î§i investe§te opera cu
nostalgia unei libert¶†i totale, de unde poate pleca §i unde se poate întoarce
,,de mân¶, din, în, spre calidorul casei din Mana: buricul p¶mântului. Osia
lumii”.
ïnc¶ din Pre-mergere (acel ,,prolog sugestiv”, dup¶ o formulare a lui
Nicolae Oprea) autorul, localizându-§i paradisul în casa p¶rinteasc¶ din
Basarabia, simte nevoia s¶ ne explice titlul operei sale. ïn sens etimologic,
calidor ar fi o rud¶ al francezului corridor, devenit în limba rus¶ karidor §i
înmuiat prin pronun†ia moldoveneasc¶. Devine astfel un termen specific
Basarabiei, preferat slavismelor †¶r¶ne§ti ,,prisp¶”, ,,pridvor” §i turcismului

©Paul Goma 1935-2011

wwww.paulgoma.com

PDF public și gratuit

31.12.2011

PAUL GOMA - JURNAL 2011

82

,,cerdac”. Dincolo de aceast¶ explica†ie etimologic¶, Paul Goma îi atribuie
Calidorului §i un în†eles simbolic: «Calidor, carevas¶zic¶: dor-frumos»,
unind grecescul kali cu românescul dor, transformându-l în simbolul unui
spa†iu privilegiat, capabil s¶ dea via†¶ trecutului. Alegând acest cuvânt care
sintetizeaz¶ aproape toate direc†iile posibile ale individualit¶†ii române§ti
(dorul înseamn¶ nostalgie, lumini, speran†e, patrie, str¶buni, dragoste, natur¶,
într-un cuvânt, specific românesc), autorul î§i înzestreaz¶ opera cu puterile
în†elepciunii echilibrului, temperând titanismul, dar §i oprind alunec¶rile în
ira†ionalism. Semnificând punctul-de-plecare §i, deopotriv¶, punctul-desosire, Calidorul plasez¶ copilul-martor în proximitatea realului, surprinzând,
din galeria casei †¶r¶ne§ti, ca §i de la în¶l†imea ,,prepeleacului”, mi§carea
lumii.
Tocmai aceste categorii, mi§carea, transformarea, unitatea, devin fundamentale în viziunea carnavalesc¶ §i în cea rabelaisian¶ asupra existen†ei.
Dar ce în†elege Bahtin prin ,,carnaval” sau ,,cultura popular¶ a râsului”?
Inspirat de categoriile transcendentale de timp-spa†iu din filosofia lui
Kant, Bahtin preia din fizic¶ termenul de cronotop, adoptându-l cu sens
metaforic pentru a defini imaginea spa†io-temporal¶ prin care e reprezentat
omul în literatur¶. Examinând mai mul†i cronotopi, criticul se opre§te la unul
pe care îl consider¶ de o ,,înalt¶ intensitate emo†ional-valoric¶”: pragul, acesta fiind asociat §i cu tema întâlnirii, îns¶ întregirea lui substan†ial¶ este cronotopul crizei §i al cotiturii în via†¶. Descoperind, la Dostoievski, cronotopi
vecini pragului precum scara, anticamera §i coridorul, dar §i al†i cronotopi
care-i continu¶, M. Bahtin constat¶ c¶ ace§tia devin locurile principale ale
ac†iunii în oper¶, locurile unde se desf¶§oar¶ evenimentele crizelor, c¶derilor,
rena§terilor, înnoirilor, deciziilor, care determin¶ întreaga via†¶ a omului,
aceste clipe apar†inând unui timp specific misterului §i carnavalului.
La fel se întâmpl¶ §i în romanul lui Paul Goma. Devenit¶ un mijloc de
a revela partea imaginar¶ sau ideologic¶, opera lui este acel ,,ar vrea mai mult
s¶-§i viseze via†a decât s¶ o tr¶iasc¶” de Proust, îns¶ s¶ n-o viseze, s¶ n-o
îmbr¶†i§eze decât în scrisul s¶u. Subiectul, realul reprezentat, nu este decât un
pretext, esen†ialul ad¶postindu-se în ,,forma” sa, în compozi†ia §i munca discursului, în ,,fic†iunea aburoas¶ care este calidorul casei din Mana”.
Acordând o aten†ie deosebit¶ cuvântului, autorul î§i construie§te o cas¶
arhetipal¶, o cas¶ f¶cut¶ ,,cu mânurile mele, o cas¶ – din cuvinte”, cuvântul
fiind începutul tuturor lucrurilor. F¶r¶ a face caracteriz¶ri directe §i descrieri,
Paul Goma uzeaz¶ de elementele cognitivului senzorial trimi†ând, implicit, la
,,cunoa§terea prin sim†uri”: ,,Din calidor, o v¶d bine pe mama, în cas¶,
înd¶r¶tul meu. O simt cum mângâie o dat¶, înc¶ o dat¶ chiar lucrul acela, scos
din bagaje §i pus s¶ stea la locul lui”. ,,A sim†i enorm §i a vedea monstruos,
nu e oare literatur¶?”, se întreab¶ Nicoleta S¶lcudeanu referindu-se la senzorialitatea exacerbat¶ cu care este pip¶it¶ lumea în universul lui Paul Goma.
Cum v¶zul este sim†ul nostru fundamental, verbul v¶d presupune, în acela§i
timp, §i o ontologie, ca valoare relevant¶, în sensul în care Tudor Arghezi
dorea s¶ pip¶ie, adic¶ ,,s¶ cunoasc¶” §i s¶ urle: este!
ïn afar¶ de acest cronotop al calidorului, am putea vorbi, în opera lui
Paul Goma, despre cronotopul naturii, cronotopul familial-idilic, cronotopul
timpului §i al spa†iului biografic §i, nu în ultimul rând, despre cronotopul drumului. Centre în jurul c¶rora se organizeaz¶ principalele evenimente ale
subiectului romanului, ace§ti cronotopi constituie punctul de plecare al
operei, în perfect¶ continuitate cu scrierile de mai tarziu. Urm¶rind cronotopul drumului ca ax¶ central¶ a romanului Din Calidor, vom constata c¶ acesta
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nu este decât începutul unui drum, o art¶ a fugii care va r¶suna în celelalte
romane ale acestui ciclu, toate aspectele fiind ,,vazute” §i ,,sim†ite”, retrospectiv, din calidor: este vorba despre fuga descris¶ în primul capitol, Casa,
când mama scoate afar¶ ,,lucruri neîmpachetate, neînvalizate, neîn’, nimic”,
iar tat¶l ,,d¶ numai-o-rait¶”, fuga mamei pe biciclet¶, furat¶ în noapte de la
Chi§telni†a, venirea înv¶†¶torilor, tot pe biciclet¶, la Mana, deportarea tat¶lui
în Siberia, fuga în p¶dure, apoi la Camincea §i nesfâr§itul re-fugiu.
Traversând, mai întâi, †ara natal¶, drumul are posibilitatea de a dezv¶lui varietatea social-istoric¶ a acestei †¶ri, varietate pe care Paul Goma o raporteaz¶
la Mana, limitând universul la un cerc îngust de oameni apropia†i, reliefând,
astfel, unitatea idilic¶ a locului, confundând, totodat¶, istoria nefericirii unei
familii cu istoria nefericirii unei †¶ri.
La fel cum pentru ,,grecul epocii clasice, orice existen†¶ era vizibil¶ §i
audibil¶”, tr¶ind pe de-a-ntregul în afar¶, tot astfel §i aici, tr¶ind într-un spa†iu
în care Calidorul devine permanen†¶ cu valoare de axis mundi, autobiografia
î§i pierde statutul intim, vizibile fiind exteriorizarea §i dorin†a arzând¶ de a o
face cunoscut¶. De aici au pornit peregrin¶rile sale prin lume, aici s-au petrecut întoarcerile în spirit c¶tre începuturi §i surse, casa din Mana întruchipând
lumea idilic¶ a universului lui Paul Goma.
Dep¶§ind spa†iul terestru, ridicând opera ,, ...nu doar cu un metru §i
jum¶tate mai sus decât p¶mântul cur†ii. Ci suspendat. Ca Gr¶dinile”, autorul
se situeaz¶ în întregime într-un afar¶ proxim, judecând lucrurile de la distan†¶, ,,având capacitatea de a se privi pe sine – atât ca individ, cât §i ca
reprezentant al na†iei – liber §i lucid”. De altfel, iat¶ ce afirm¶ Virgil Podoab¶
în continuarea celor expuse mai sus: ,,... mult râvnita înnoire a literaturii
române de-acas¶ nu va veni decât cucerind aceast¶ dimensiune: a exilului.
ïnclin s¶ cred c¶ literatura român¶ nu se va înnoi cu adev¶rat pân¶ nu vom
avea cu to†ii o con§tiin†¶ de exila†i!”.
Revenind la autobiografia lui Paul Goma, vom observa c¶, departe de
a fi, dup¶ cum scrie Philippe Lejeune, doar ,,un contract de identitate” al
autorului cu sine, ea este ,,în chip fatal, §i un contract cu istoria care înso†e§te
mereu sinele”. ïn chip fatal deoarece tocmai aceast¶ dimensiune, n¶v¶lind în
spa†iul mitic al nara†iunii, în care – ,,hectarele se odihnesc, noaptea-de-var¶
miroase a fân uscat (§i umezit de rou¶) §i a calap¶r §i a regina-nop†ii ...., abricoasele cad din abrico§i ca plunghii, dar galbene, galbene §i pistruiate. Când
Doamna apuc¶ trunchiul dintr-o parte §i mama din cealalt¶ §i-ncep amândou¶
s¶ scuture, galbenul curge, se mut¶, de sus, din rotund, jos, în iarb¶, pe
întins..., când funda fetei este albastr¶-verdastr¶, stogul de fân dolofan §i
bineparfumirositor §i §tii cum miroase Raiul: ca dealurile Manei când înfloresc viile...”, – preschimb¶ lucrurile dinspre idilic, carnavalesc, atemporal
într-un realism grotesc, ,,asediat fiind de valurile unei istorii a c¶rei concrete†e nu aduce decât izolare §i moarte: ocuparea Basarabiei de c¶tre ru§i în
1940, urmat¶ de o prea scurt¶ revenire a autorit¶†ilor române§ti §i de plecare
în exil a familiei îi prilejuie§te naratorului, prin vocea înv¶†¶torului Goma,
excursuri istorico-eseistice ce amintesc de plânsul cronicarului, pe fundalul
c¶rora ultimul Cr¶ciun basarabean [...] apare ca o ultim¶ lumin¶ pe o hart¶
înghi†it¶ treptat de întunericul istoriei”.
Am putea spune, raportând afirma†ia la întreaga oper¶ a prozatorului
c¶, în cazul lui Paul Goma, este vorba, a§a cum explic¶ §i î§i fondeaz¶ teoria
N. Leiderman, despre o îmbinare
a Haosului cu Cosmosul ‹‹Xaocoгpaфuu›› u ‹‹Κocмографuu››.
ïncercând s¶ afle locul literaturii secolului XX în diacronia coordo-
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natelor istorico-literare, întrebându-se dac¶ aceasta este doar o ,,bucat¶” a
procesului de crea†ie, a§ezat¶ confortabil în cronologia grani†elor, sau o parte
consistent¶ a sistemului diacronic, Leiderman descoper¶ dou¶ tipuri de cultur¶: cea clasic¶ §i cea neclasic¶ sau modern¶. Care este deosebirea între ele?
Considerând c¶ orice oper¶ literar¶ n¶zuie§te s¶ construiasc¶ un
univers finit §i original al lumii, în acest sens ea purtând o anumit¶ mitologie,
fiecare structur¶ mitologic¶ se na§te din învingerea Haosului §i instaurarea
ordinii generale sau a Cosmosului.
Raportându-se la cultura clasic¶, Leiderman consider¶ c¶ realiz¶rile
artistice ale acestui tip, începând cu pove§tile §i terminând (cel pu†in în literatura rus¶) cu realismul lui Tolstoi §i a predecesorilor acestuia, sunt orientate
c¶tre o armonie între om §i natur¶, de fiecare dat¶ existând modelul ordinii
universale, adic¶ Cosmosul, simbol al cerului §i al p¶mântului, luminii,
ciclicit¶†ii naturii, stelelor, simbolul casei §i al iubirii. Leiderman e de p¶rere
c¶ fiecare dintre curentele Noului timp – clasicism, romantism, realism – §iau creat propria invariant¶ referitoare la Cosmos, invariant¶ realizat¶ în
numeroase variante artistice.
Cât despre noul tip de cultur¶, ap¶rut spre finele secolului al XIX-lea,
numit modernism, teoreticianul consider¶ c¶ acesta s-a n¶scut mai întâi din
neîncrederea în dobândirea armoniei universale, modernismul, iar mai apoi
avangarda §i postmodernismul orientându-se nu spre o învingere a Haosului
prin Cosmos, ci, din contr¶, spre poeticitatea §i orientarea c¶tre Haos ca spre
o form¶ indispensabil¶ §i universal¶ a existen†ei. Referindu-se la Haos în
continuumul literar, Leiderman vorbe§te despre utilizarea acestei no†iuni ca
metafor¶ a modelului universal de construire a universului, care tinde c¶tre
cele mai novatoare forme ale con§tiin†ei artistice. Opozi†ia Haos/Cosmos
rezid¶, astfel, în construirea oric¶rei activit¶†i estetice, manifestat¶ prin alte
opozi†ii în diferitele epoci: periferie/centru, paradis/infern, cocret/abstract... .
Prin urmare, în modernism rela†ia cu Haosul este pentru prima dat¶
con§tientizat¶ ca osatur¶ a crea†iei §i considerat¶ drept subiect central al acesteia. Având o importan†¶ major¶ în procesul artistic al secolului XX, modernismul a realizat o revizuire a întregului sisitem de valori spirituale, dând
un impuls v¶dit înnoirii con§tiin†ei artistice. Refuzând speran†a de a g¶si o
armonie în lumea concret¶, acesta nu s-a dezis de setea armoniei,
întruchipând elanul s¶u în lumea Haosului ca o minus-armonie, m¶rturinsind
despre necesitatea de a se mi§ca per realia ad realiora.
Are loc, a§adar, o interac†iune între sistemul clasic §i cel modern,
respectiv între Cosmos §i Haos, interac†iune vizibil¶, de altfel, în operele
multor autori de valoare. Spre deosebire de postmodernism, care realizeaz¶
un compromis cu Haosul, postrealismul se caracterizeaz¶ prin lupta împotriva acestuia, întrebarea legat¶ de structura noului concept al acestui binom
r¶mânând, înc¶, una deschis¶.
ïntorcându-ne la opera lui Paul Goma, de la care ne-a sustras excursul
nostru, se poate observa, cum am mai precizat, o îmbinare a Haosului cu
Cosmosul, pornind de la statutul de exilat al autorului, situat în universul
Haosului, trecând prin operele de debut, apar†inând acelei§i dimensiuni, §i
pân¶ la proiec†iile mirifice din operele de maturitate, situate în universul
Cosmosului. Odat¶ cu jurnalele are loc revenirea la dimeniunea infernului, a
non-comunic¶rii la care îl supune societatea, împingându-l spre urma
traumelor existen†iale, ,,unicele paradisuri r¶mânând cele pierdute”, dup¶
cum avea s¶ sus†in¶ Camus.
Shillerian vorbind, a§a cum o face Vasile Morar, trebuie s¶ subliniem
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c¶ ,,omul este st¶pânit în starea sa fizic¶, dominator de sine în starea sa
moral¶ §i liber abia în starea sa estetic¶”. Aceast¶ libertate, asumat¶ din plin
în romanul Din Calidor, îi d¶ posibilitate prozatorului de a scruta, prin limb¶,
cele mai sensibile coarde ale vie†ii, dramatice §i nu numai, trecând prin
erosul amintirilor, orientându-se c¶tre proiec†iile utopice, construind un
întreg cosmos de cuvinte (nu trebuie s¶ uit¶m aici c¶ ,,utopicul §i esteticitatea
sunt coordonate care se presupun §i se sus†in reciproc”): ,,Limba nu e ca o
hain¶, s-o sco†i §i s-o schimbi când vrei, ci e mai curând ca mantaua lui
Nessos pentru Hercules, †i se lipe§te de piele §i n-o mai po†i rupe”. Aceast¶
limb¶ are îns¶ un dublu avantaj, acela de a se afla concomitent în dou¶ spa†ii
diferite, inaugurând dou¶ lumi: una suspendat¶, legat¶ de cer, apar†inând
Cosmosului, iar alta terestr¶, legat¶ de p¶mânt, apar†inând Haosului,
întrep¶trunderea realizându-se sub teroarea timpului §i a istoriei, aceasta din
urm¶ violentând intimitatea feeric¶ a copil¶riei ascunse în calidor: ,,Ne place,
nu ne place, bem-grigore-agheazm¶; juc¶m cum ne cânt¶ putoarea de istorie
(fata geografiei, cum ar veni). Când pune ea ochii pe câte un popor, pe câte
un grup, pe câte un individ, nu-l mai las¶! ïl iube§te, dar nu-l las¶... S¶ zici c¶
te pedepse§te pentru vreo fapt¶ rea?; c¶ exist¶ un gr¶unte de logic¶ – în
,,legica” ei? Da’ de unde! Când pune ea ochii pe tine...”.
Ca ,,biotop paradisiac” sustras oric¶rei temporalit¶†i, Din Calidor are,
a§adar, §i o alt¶ latur¶, plasând autorul atât în postura povestitorului, cât §i a
istoricului. Echivalent¶ cu devastarea paradisului imaginar al copil¶riei, istoria î§i las¶ amprenta asupra spa†iului idilic, copilul tr¶ind acut §ocurile unor
evenimente care îl afecteaz¶ decisiv: deportarea tat¶lui în Siberia, retragerea
disperat¶ din calea agresorilor, arderea c¶r†ilor române§ti de c¶tre sovietici §i
nesfâr§itul re-fugiu. Amestecând sistematic planurile §i cronologiile, Paul
Goma descrie o lume devastat¶ de vremuri, când spa†iul §i timpul determin¶
soarta oamenilor: ,,ca fiu al tatei, sunt convins c¶ la început a fost nici oul,
nici g¶ina, ci geografia – ea mam¶ a istoriei: spune-mi unde te afli, în spa†iu,
ca s¶-†i pot spune ce †i s-a întâmplat în timp”. R¶sturnând ierarhiile, istoria se
joac¶ cu destinele m¶nenilor, invadându-i de tenebre, blamându-le idealurile,
permutând valorile, f¶cându-i s¶ tr¶iasc¶ într-o maturitate resim†it¶ pururi
ostil¶. Cauza trebuie c¶utat¶, dac¶ e s¶-i acord¶m credibilitate lui I.
Negoi†escu, nu numai în desf¶§urarea ulterioar¶ a istoriei, cu vicisitudinile
binecunoscute, ci §i în impactul originar cu ea, adânc înfipt în subcon§tient.
Iat¶ de ce – continu¶ criticul literar – Din Calidor, romanul lui Paul Goma,
este str¶b¶tut de un lirism pe cât de autentic, pe atât de larvar, mai mult transparent decât evident, binevenit într-o manier¶ narativ¶ cu des¶vâr§ire lipsit¶
de pitoresc. Un plâns l¶untric continuu hr¶ne§te acest lirism cu apele lui lustrale, purificatoare.
,,De ce n-am plecat §i noi în primul refugiu, cel din’40?” – este întrebarea care îl preocup¶ aparent pe copilul-Goma, întrebare esen†ial¶ adresat¶
tat¶lui ,,de când am fost în stare s¶ pun întreb¶ri”. Construindu-§i Calidorul
împrejurul acestui ,,de ce”, întorcându-se, ,,de la distan†¶ de patruzeci de ani
§i trei mii de kilometri – la început, nu chiar în Mana mea, în universul ei
rotund §i pentru eternitate rotunjit, ci «pe-acolo»; prin jur – cât mai prin-jur
târcolul”, acest ,,fecior de Bohr”, jefuit de istorie, î§i recupereaz¶ libertatea,
reîncepe s¶ tr¶iasc¶ din moment ce poate s¶ pun¶ întreb¶ri. Invocând, la
început, ra†ionamentul neîn†eles al tat¶lui (,,de mult de lipse§ti cu mai pu†in¶
strângere de inim¶ decât de pu†in. Când ai mult de pierdut, î†i permi†i s¶
pierzi – ai de unde...”), autorul ajunge s¶-l descopere prin propria experien†¶
(aducând exemplul unei poete care, ajuns¶ la Paris, declarase c¶ prefer¶ s¶
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moar¶ de foame decât s¶ lucreze «cu mâinile»), fiind hot¶rât s¶-l însu§easc¶
§i s¶-l urmeze. Legat prin cordonul ombilical de timpul mitic, Paul Goma
este legat prin cugetul patern de timpul istoric, familia simbolizând o sfer¶
care graviteaz¶ neîncetat între plecare §i venire, mâna mamei sus†inând
spa†iul celor dou¶ peregrin¶ri.
De§i romanul opereaz¶ pe întreaga scal¶ a timpului, laitmotivul acestei
compozi†ii Stau în calidorul casei din Mana, reluat, de obicei, la începutul
capitolelor, devine un principiu ordonator, ac†ionând, îns¶, numai la timpul
prezent, contopindu-se, astfel, cu unicul timp al Edenului. Non-comunicarea
fiind echivalent¶ cu infernul, curiozitatea copilului deschide por†ile unei lumi
mirifice, în care poeticitatea, strigat¶ în fiecare diminea†¶ din calidor,
r¶spunde simplu ,,H¶!” sau ,,B¶i’†¶lu mo§’lui!”, sau joac¶, prin Mo§ Iacob,
cu o pl¶cere evident¶, rolul de mag §i de bufon: ,, – Ian te uit¶, b¶i’†¶lu
mo§’lui, la aista! I-un jugastru! ïi zicem a§a, fiindc¶ din el facem juguri...
Istalant îi paltin. ïi zice lumea paltin, fiindc¶ din el facem pale de avion [...].
Uite §i teiul cel rotat §i-mb¶l¶smat! I se zice tei, fiindc¶ din el facem curmei;
pentru cotei... Uite §i la istalant: mai demult i se zicea: crapin, fiindc¶ cr¶pa
aiurea, nu-i bun de lucrat, decât de foc – a§a-i cu carpenul...”.
De aceea§i poeticitate †ine §i decântecul M¶tu§ii Domnica ,,de-râie”,
erosul infantil peste care se suprapune complicitatea adultului, precum §i ,,replecarea” din Calidor. Chiar dac¶ istoria imprim¶ operei un ton dramatic,
aceste scene, împreun¶ cu cele care au în ele o doz¶ de joc, de carnaval –
enorma ospitalitate basarabean¶, defilarea de colibe de pând¶, în prepeleac,
din harbuz¶riile m¶nenilor – împiedic¶ alunecarea romanului în monotonie.
Preferin†a autorului pentru jocurile de cuvinte sau etimologiile fanteziste,
digresiunea limbajului sunt alte tehnici care suscit¶ literaritatea operei.
Autorului nu-i este str¶in¶ nici morala ,,ghini§orului”, unii m¶neni
fiind nevoi†i s¶ se supun¶ ,,iubi†ilor tovar¶§”, s¶ se supun¶, îns¶, nu oricum,
ci având în mâini pâine §i sare. Teroarea timpului, acoperind întregul teritoriu
al Basarabiei, r¶stoarn¶ valorile prestabilite, oamenii modelându-§i comportamentul în func†ie de tipologia de care apar†in. ïn acest sens, am putea spune
c¶ Paul Goma face o clasificare a modelelor de supravie†uire:
I
Adaptare, II Opunere, III Profit, demonstrând c¶, sub acela§i sistem, unii
sufer¶, al†ii mor §i ceilal†i profit¶. Dac¶ ar fi s¶ exemplific¶m aceste categorii,
am constata c¶, dincolo de universul diegetic pe care îl populeaz¶, ele
reprezint¶ axa central¶ pe care se sprijin¶ întreaga †es¶tur¶ a romanului.
Dar dincolo de toate acestea, Calidorul lui Paul Goma, original prin
îns¶§i substan†a care îl produce, dezl¶n†uie o magie verbal¶, aparent aceea§i
§i, totu§i, alta în cele aproximativ optzeci §i dou¶ de ipostaze, optzeci §i dou¶
de „z¶boviri”, „raite”, „ocoluri”, „târcoale”, „re-plec¶ri de-acolo-aici”, din,
în, spre Calidor. N¶scut din ,,duroare”, pl¶m¶dit cu ,,mânurile unui
f¶rde†¶rat”, v¶zut cu ochii unui copil §i sim†it cu toat¶ intensitatea sufletului
pueril, Din Calidor absoarbe, de la distan†¶, din mijlocul universului,
mi§carea lumii, rapiditatea exprim¶rii fiind încetinit¶ de nesfâr§ita r¶bdare a
timpului. Fic†iune a autobiograficului, opera se pliaz¶ perfect pe terenul literaturii, exprimând nostalgia pentru copil¶rie, introducând, sub semnul
banalit¶†ii, o estetic¶ original¶, deosebit de subtil¶, care orienteaz¶ discursul
c¶tre formele nuan†ate ale comicului, insolitului, ironicului §i, pe alocuri,
tragicului, somându-ne s¶ ne întreb¶m ,,Cum po†i s¶ fii în acela§i timp §i
m¶runt, insignifiant, banal, vulgar chiar, dar §i deosebit de grav, expresiv §i,
de ce nu?!, în¶l†¶tor, purificator?!”.
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Calidorul – Epopeea M¶nenilor
Construindu-§i opera cu un realism de sorginte folcloric¶, nelipsind
ingeniozit¶†ile, bizareriile sau surprizele care populeaz¶ acest spa†iu pe fundalul unei istorii zbuciumate, performan†a lui Paul Goma const¶ în ,,a stoarce
dintr-o imens¶ tragedie un atât de fecund prilej de desf¶tare”. P¶trundem,
astfel, într-o lume a eternului †¶ran, într-un †inut fermecat unde, înzestra†i cu
,,s¶lb¶ticia naiv¶ a naturii”, localnicii – ,,strivi†i, dar indestructibili” –
etaleaz¶ un fel aparte de a percepe dramele umane, eliberându-se prin dans,
râs, ritualul de preparare a vinului, pescuitul din iazul m¶n¶stirii, aten†ia
obsedat¶ acordat¶ prepeleacurilor, ini†ierea în tainele erosului §i participarea
la momentele fundamentale ale existen†ei satului, de concrete†ea istoric¶,
construind o mitologie §i înscriindu-se în atemporalitate: ,,Satul nu s-a l¶sat
ispitit §i atras în ‹‹istoria›› f¶cut¶ de al†ii peste capul nostru. El s-a p¶strat
feciorelnic neatins în autonomia s¶r¶ciei §i a mitologiei sale, pentru vremuri
când va putea s¶ devin¶ temelie sigur¶ a unei autentice istorii române§ti”.
Creând un spa†iu restrâns, Paul Goma ni-l etaleaz¶ în toat¶ frumuse†ea
lui, construindu-l sub cerul liber, în spa†iul deschis al calidorului, pe primul
loc aflându-se, a§a cum se cuvine tuturor a§ez¶mintelor de acest gen, sistemul
leg¶turilor de familie. ïn tradi†ia inaugurat¶ de Ion Creang¶, autorul construie§te personaje fabuloase, memorabile prin for†a magic¶ de a povesti sau de
a ,,treb¶lui” prin gospod¶rie. Un exemplu ilustrativ în acest sens este Mo§
Iacob, ,,vecinul §i bunicul meu adoptiv”, ,,copil¶ria mea de la Mana”.
Dedicându-i un subcapitol intitulat cu acela§i nume, prozatorul scoate în
relief o puzderie de bizarerii §i delicii, atribuindu-i rolul de mag §i de bufon,
investind, totodat¶, personajul cu o importan†¶ major¶, f¶r¶ de care, se
în†elege, Raiul Manei nu ar mai fi ar¶tat la fel.
Mai multe exemple confirm¶ aceast¶ ipotez¶, semnificative fiind poeticitatea cu care b¶trânul deslu§e§te toate tainele naturii din p¶dure sau
adev¶ratul eveniment al ,,închegatului poloboacelor §i b¶tutul cercurilor”,
ritual descris cu o expresivitate ce, parafrazându-l pe Florin Ardelean, am
putea spune c¶ aduce deliciul lecturii la un punct suprem. Amintind de poetica s¶rb¶torilor dionisiace, râsul §i veselia dau acum scriiturii o ,,franche†e de
carnaval”, ancorând-o puternic în tradi†ia folclorului românesc:
,, – £§§§§t! S¶ nu ne-aud¶...
S¶ n-aud¶ doagele §i cercurile c¶ avem noi de gând s¶ le punem la
treab¶ împreun¶. Doagele §i cercurile sunt ca M¶nenii no§tri, îmi spunea Mo§
Iacob, nu se-ndeamn¶ s¶ fac¶ lucru ob§tesc, fiecare de capul lui...
...§i tiptil, piti§, pituli§, ne apropiam de floare: frumoas¶ §i plin¶ de tot
felul de taine, a§a, închis¶ pe trei sferturi; c¶tinel, încetinel (s¶ nu prin’ de
veste!), o încoronam... dup¶ ce o a§ezam pe fiecare, Mo§ Iacob zicea-recita,
cu un deget bortilind susul:
„Papa cu-a lui trii coroani puse una pisti alta...” (punea capacul
polobocului).
...Dezbârnam vrana cu ciocanul de al¶turi, vâram în poloboc chi§ca –
nici prea mult, s¶ nu stârnesc drojdia, nici prea pu†in, s¶ nu trag aer, sugeam
o dat¶, de dou¶ ori; a treia, ca-n poveste, era cea bun¶: venea vinul – îl îndreptam spre br¶cace, apoi scuipam, o dat¶, de dou¶, de trei ori: r¶masul în gur¶
nu-mi pl¶cea: era acru – îmi pl¶cea c¶-i pl¶cea lui Mo§ Iacob.
– M¶i, b¶ieti, m¶i (de acea dat¶, nu mie mi se adresa – eu eram b¶i’†¶lumo§’lui): ce-ai vre tu s’ ie§’? Ai i§î tu o lingur¶ din bor§-di-pe§te – din ceala
ce m¶’liga pr¶p¶de§te? ’Mb¶ls¶mat cu mult¶ foai’-verdi-leu§tean? ’Nro§ât pi
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la r¶suflarea gurii mele c-o mân¶ di chiperi?
Ba nu, c¶ e§ti cam scurticel, ne-om frige la mânuri cân’ îmbl¶m cu
tini-n foc – ia s’ e§’ tu o linguric¶-di-dulcic¶-di-ji§ânic¶... – nu di nuci, di
ji§âne-am zîs!; nu di-abricoase, din cele dolof¶noase §i-anir¶sâcioase;”.
ïn spiritul aceleia§i tradi†ii moldovene§ti are loc §i confec†ionarea
lingurilor de lemn, de aceast¶ dat¶ aproape exact ca în Ion Creang¶:
,,£i, Doamne (cum ar zice – §i chiar zice; §i bine zice Creang¶), ce
minun¶†ii ie§eau din mânurile lui! £i nu doar cozile alc¶tuind §erpi încol¶ci†i,
pe§ti cu gura deschis¶ (parc¶ pohtind §i ei bor§ul M¶tu§ii Domnica), vrejuri,
funii, p¶s¶ri, flori, adesea §i câte un trup (îns¶ întotdeauna îmbr¶cat, sirenele
lui Mo§ Iacob purtau, peste solzi, câte ceva, de p¶reau §i f¶r¶-solzi) – îns¶ §i
g¶vanele pe care ceilal†i lingurari le trateaz¶ (!) dup¶ canoane imuabile,
b¶trânul le f¶cea pe-gur¶ (pe m¶sur¶!) [...]. ...nu conta cum ie§eau, conta ce
zicea el c¶ au s¶ ias¶...”.
Preferin†a pentru jocurile de cuvinte, ludic, §i pentru lexicul dialectal
creeaz¶ atmosfer¶, înv¶luind scriitura într-un spa†iu de basm, unde nu lipsesc
ironia subtil¶, intertextul, umorul gratuit. Puterea cuvântului ne introduce pe
t¶râmul lui ,,a fost odat¶...” constituind, împreun¶ cu efectele de ,,culoare
local¶”, ,,elementul de contrapondere pentru fraza sincopat¶ §i gâtuit¶ parc¶”,
ca urmare a urgen†ei comunic¶rii. Personificate, obiectele prind via†¶, dând
scriiturii intensitate, amestec de umor §i duio§ie. De fapt, întregul text este
presurat de o suit¶ de astfel de procedee, autorul recurgând, în tentativele sale
de dep¶§ire a barierelor conscrate, la o ,,adev¶rat¶ poetic¶ în act”, urm¶rit¶ cu
o rar¶ consecven†¶. Men†ion¶m, în acest sens, calculul lingvistic, anagrama,
afereza §i apocopa, cuvintele adaptate din alte limbi, modelul rusesc de†inând
prioritate, cuvintele compuse, depreciative, metafore §i epitete, intertextul,
moldovenisme, jocurile de cuvinte, nelipsind nici personific¶rile, propozi†iile
incidente, onomatopeea, pleonasmul, limbajul popular, alitera†ia, descântecul, deform¶rile morfologice §i, nu în ultimul rând, crearea de cuvinte noi:
,, ...ma§âna a trecut singur¶, încolo, spre mijlocul satului, ma§âna s-a
întors, s-a oprit ma§âna în dreptul por†ii lui Mo§ Iacob”; ,,înainte, în §coal¶,
avusesem o ...conversa†ie cu Ghirei-Han, enkavedizat: Ghireihanov,
Hanghireev... Hant¶tarov”; ,,’talianu’ sau ,,trebui’ s¶ pleca†i, doamn¶, s¶ v¶
duce†’”; ,,Când am ajuns la Prut, Ciolovecii (c¶dea-le-ar bernevecii!) închiseser¶ noua grani†¶. Vorba lui Mo§ Iacob: ,,Nici n-a†i apucat s¶ v¶ uda†i
picioarele în Iordanu’ Prutului, c¶ a†i §i fost boteza†i: s¶vie†ki gr¶jdian’!
M¶car eu §i cu baba nu ne-am trudit cu drumul: gr¶jdianu’ ne-o chicat în
cap...”; ,,Tremur acum, pentru tremuratul de atunci: nu-l mai †in minte, dar
mi-l-am-însu§it-ca-la-§coal¶” sau ,,când Doamna plânge, mama o cuprinde
pe dup¶ mijloc §i-i spune c¶ Bun-e-Dumnezeu-o-s¶-se-ntoarc¶”; ,,IvaneHo†omane, Ivan-Pravoslovan, minciunovan”; ,,Ocolesc un stog de fân dolofan §i bineparfumirositor”, ,,Doamne, ce fete bune frumoase §i mustoase §i
parfumoase §i!”; ,,Asta-i provocare curat¶, chem Mili†ia! ïmi st¶tea pe limb¶
s¶ zic: Curat Mili†ia, dar umfla†i-l!”, ,,Fire§te, caii, înnebuni†i, au luat-o la
s¶n¶toasa: peste-un ceas, p¶gân¶tatea e ca pleava vânturat¶/ Iar în urm¶ se
întinde falnic armia, în fine, român¶, doar se chema, cu acte, Popescu”; ,,P¶i,
dac¶ d¶ ’Mnez¶u on chic di ploai’; §’ nu d¶ ’Mnez¶u cu cheatra, ca mai
an†¶r†... D-ap¶i cre§te pânea lu’ ’Nez¶u, dom†¶tori’”; ,,,Da’bine-a†i vinit,
daraghie tavari§ci, ob§tea m-o trim¶s de s¶ v¶ spui, de la inim¶, c¶ muuuul’
v-am mai a§teptat! D-amu, c¶ tot a†’ vinit, fi†i bineveni†’!”, ,,Ion aplica
asolamentul, zic. - Aplica... asoilimentu’...”.
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Deformând seriozitatea, aceste procedee dau na§tere unor ,,scene
burle§ti care dezv¶luie un sim† comic, oarecum excentric §i hermetic, care
necesit¶ rapide asocia†ii complexe, de natur¶ filozofic¶ §i social-politic¶, un
sim† deosebit al subtilit¶†ilor cuvântului §i cunoa§terea folclorului dramatic
românesc”. Totodat¶, denot¶ un stil hibrid §i o manier¶ aparte de a scrie, ,,din
care str¶bat la suprafa†¶ vocile îndep¶rtate ale naratorilor anonimi de spe†¶
folcloric¶, ale cronicarilor moldoveni sau ale povestitorului de la Humule§ti”,
exprimând, ,,în economia artisticului lui Paul Goma, dorin†a de a crea o lume
polifonic¶, plurivoc¶ [...]”.
ïn linia tradi†iei carnavalului se înscriu §i alte scene, cum ar fi descântecul M¶tu§ii Domnica de râie, ,,hodinirea” hectarelor, excesul de ospitalitate
al basarabenilor, episodul personific¶rii arborilor porni†i în c¶utarea tat¶lui
aflat în deportare, dar mai ales scena de la sc¶ldat, când naratorul vede, tot
din calidor, ,,o bulboan¶ frumoas¶-coz; una de pic¶; de la soare te puteai uita,
dar la ea ba; ce mai încoace-n-colo, Zâna Zânelor Cosânzene...”. Cât despre
dansul tat¶lui revenit acasa, jucându-§i crucea pe mormânt, de§i am putea s¶
îl includem în aceea§i categorie, dansul macabru func†ioneaz¶, mai degrab¶,
ca o desacralizare a modelului patern, copilul p¶r¶sind acum ,,universul
paradisiac al fanteziei pentru realul coercitiv. Istoria p¶trunde §i erodeaz¶
raiul preafericit al imagina†iei infantile”:
,,Oamenii mari sunt ni§te mari tâlhari, tâlhari, tâlhari – §i Mo§ Iacob;
în frunte cu tata [...]
– Tâlharilor! Voi sunte†i ni§te mari tâlhari!, plâng eu, cu foc, din
calidoc.
M¶ ia în seam¶ doar Mo§ Iacob [...] el singur vine lâng¶ mine, în calidor, §i m¶ întreab¶, cu limba, acum groas¶, de parc¶ ar fi picior, de ce plâng:
m¶ dor bubele de la gionate?
M¶ doare inima de la suflet!!, r¶cnesc eu, cu dezn¶dejde §i cu bucurie
c¶ are cine m¶ asculta...”.
Observ¶m, a§adar, c¶ experien†ele traumatizante sunt încadrate de
altele, mirifice, ceea ce îndrept¶†e§te afirma†ia c¶ ,,de la Creang¶ încoace
proza româneasc¶ n-a mai cunoscut asemenea duios-nostalgic¶ evocare ca-n
paginile cu prepeleacurile din Mana sau cu ‹‹§ezutul›› din p¶dure”. Chiar
dac¶ nu exist¶ nimic din tehnica §i motivele prozatorului humule§tean, puse
în pagin¶ în fragmente precum ,,la sc¶ldat” ori ,,pup¶za din tei”, ,,Basarabia
§i basarabenii lui Goma vin – cu ad¶posturile lor împodobite §i dichisite,
în¶l†ate pe stâlpi verticali – direct din Povestea uria§ului bonom din ¢ic¶u”.
Desprin§i din ,,universul lui Breughel”, eroii lui Paul Goma, mai curând
,,contemplativi decât lene§i”, traduc, prin ,,dezinteresul marcat pentru
bun¶stare §i tot ce †ine de func†ia lor terestr¶, [...] o aspira†ie c¶tre spa†iul
celest de care, acolo sus (în prepeleacuri) sunt ceva mai aproape”.
Surprinzând, deosebit de original, acest comportament al celor de la în¶l†ime,
care, cum v¶d vreun drume† ap¶rând pe calea spre sat strig¶ ,,Ho†ii!”, Ovidiu
Pecican îi afl¶ explica†ia în ,,deturnarea de la contempla†ie, din statica lor plutire”: ,,Astfel, demascat, drume†ul e îndat¶ recuperat, integrat în micul ritual
– cvasi-instinctiv – de comuniune cu transcenden†a: e urcat, rând pe rând,
când într-un prepeleac, când într-altul, sub pretextul gust¶rii de harbuji.
Banchetul sui generis, în aerul proasp¶t §i tare al în¶l†imilor evocat odinioar¶
de Nietzsche, cheam¶, vrei-nu vrei, ideea c¶ înfruptarea e cumva §i una în
ordinea spiritualului”.
O alt¶ perspectiv¶ referitoare la ritualurile Calidorului, pornind de la
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descrierea jubilia†iilor corporale este surprins¶ de c¶tre Aliona Grati,
autoarea considerând c¶ ,,prin reabilitarea corporalit¶†ii, Paul Goma se opune
tendin†ei metaforizante a literaturii contemporane, descrierea jubilia†iilor corporale denotând o concep†ie specific¶ de estetizare a cotidianului”. Pornind
de la realismul de sorginte folcloric¶, care percepe materialitatea corpului
profund pozitiv, ca un început de via†¶ §i nicidecum ca o expresie vulgarmaterialist¶ – dup¶ cum îns¶§i afirm¶ –, Aliona Grati consider¶ c¶, dac¶ dea lungul anilor cultul religios a subminat excesiv corporalitatea §i necesit¶†ile
ei, folclorul le-a abordat obi§nuit, acordându-le valoare egal¶ cu evenimentele naturale, împingându-le spre cotidian. Astfel, revenind la textul lui
Paul Goma, ,,nu se poate vorbi aici de patologii §i efecte ereditare malefice,
ci de o senisibilitate a naturalului, a percep†iei organice a lumii, care instaureaz¶ domeniul umanului §i omenescului chiar §i în condi†iile unei realit¶†i
mortifiante. [...] Aventura sc¶ldatului, cea a ‹‹mânc¶rii››, splendidele
imagini ce evoc¶ ‹‹omenirea goal¶ alergând prin viile-n floare›› sunt
înc¶rcate de reminiscen†e folclorice. Cu toat¶ ‹‹depravarea›› §i ‹‹grosol¶nia››
etalat¶, aceste scene au ceva din sacralitatea riturilor, ele figureaz¶ dezm¶†ul
sacru al pubert¶†ii §i restabilesc dimensiunile ‹‹f¶r-de-b¶trâne†ii››”.
,,Scene statice, scene-cheie, scene-sâmbure: momente, st¶ri care,
«atinse» mai apoi (chiar azi) cu doar suflarea gurii înspre arama acelui clopot,
prind s¶ r¶spund¶, s¶ vibreze, s¶ sune...” sunt declan§ate de c¶tre ,,principalii
furnizori ai memoriei deficitare”, tat¶l §i mama, ,,provoca†i s¶-§i reconstituie
trecutul”. Dac¶ tat¶l, ancorat pe deplin în realitatea cotidian¶, are menirea de
a ne introduce §i ghida pe t¶râmul nedefri§at al istoriei §i geografiei, p¶zindu-ne de c¶derea în mit §i reverie, mama, cu ale ei ,,cizme dansatrice”, ne
duce direct c¶tre cer, cultivarea §i idealizarea maternului, punct de reper al
refugiului imaginar §i al ocrotirii fiind intens invocate §i în romanele de
închisoare. Referindu-ne la binomul static/dinamic, vom constata, cum bine
observ¶ Daniela Sitar-T¶ut, c¶ tat¶l constituie ,,entitatea dinamic¶, fiind asociat plec¶rii, distan†ei, departelui: ‹‹la r¶zboi, în deportare (moarte), dup¶
mâncare››, adic¶ ‹‹cel-a§teptat §i uneori întors››, în vreme ce mama este persoana static¶, a§teptând¶, dar care preia toate atribu†iile domestice virile”. Tot
prin intermediul p¶rin†ilor se realizeaz¶ acum fuziunea celor dou¶ elemente
tematice, istoria §i femeia, ,,într-o formul¶ chimic¶ ultimativ¶, dar definitorie
pentru proza sa, §i într-un aliaj de o complementaritate încle§tat¶”.
Se deta§eaz¶, astfel, dou¶ planuri spa†io-temporale: ,,unul (preponderent) al copil¶riei petrecute în Basarabia, în timpul celui de-al doilea r¶zboi
mondial §i altul, complementar, ce – situat la o vârst¶ adult¶, – îl comenteaz¶
§i întrege§te pe cel dintâi, prin redarea dialogurilor de maturitate purtate cu
p¶rin†ii, în care protagonistul-povestitor are inteligen†a de a-§i rezerva, în
continuare, un rol (provocator) de inocent”. Ceea ce s-a observat, de altfel, la
întreaga oper¶ a scriitorului basarabean este c¶, pornind de la sfidarea
normelor ortografice, ortoepice, lexicale, gramaticale §i sintactice, ,,este ceva
paradoxal feminin în aceast¶ debordare de p¶l¶vr¶geal¶ cu verv¶ (care se
instituie – s.n.) §i nu-i f¶r¶ semnifica†ie faptul c¶ personajele bine realizate
sunt femei”. ïntrebat, într-o carte recent¶ a lui Dinu Mihail, ap¶rut¶ la
Chi§in¶u, la cine v¶ gândi†i când scrie†i?, Paul Goma r¶spunde: ,,La cine m¶
gândesc când scriu... ïntrebarea m¶ pune în încurc¶tur¶. N-am mai fost întrebat: la cine? – de obicei, r¶spundeam la ce...?
S¶ încerc...
ïncercând, constat c¶ m¶ gândeam (scriind) numai la partea femeiasc¶.
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La câte o fat¶, la dou¶, la cinci – apoi la mama... £i iar m¶ gândeam, în timp
ce scriam, la o fat¶ anume – §i iar m¶ întorceam cu gândul la mama...
Presupun c¶ nu sunt defel original: în momentele tensionate, privirea
caut¶, dac¶ nu consolare, atunci sigur, confirmare:
,,Ce crede ea: fac bine ce fac?”
Ea – fata-fetele, femeia-femeile, mama (la singular) – exercit¶ prima
,,cenzur¶”. Fiind liber consim†it¶ (iat¶ o amintire – dulce – a matriarhatului...), poate fi luat drept autocenzur¶:
,,Ce crede ea: fac bine ceea ce fac?
Iat¶ o cenzur¶ la care se supune bucuros, chiar cu jubilia†ie (s¶ nu
mergem pân¶ la extaz...) cel ce poart¶ condeiul pe hârtie”.
Permanenta raportare la femeie, la mam¶ ca mod de autocenzur¶, ne
duce cu gândul la ,,recunoa§terea permanen†ei, în sufletul omenesc, al unui
nucleu de copil¶rie, o copil¶rie care, chiar dac¶ este nemi§cat¶, r¶mâne vie,
în afara istoriei, ascuns¶ celorlal†i, care ia aparen†a unei pove§ti atunci când
este povestit¶, dar care nu cap¶t¶ realitate decât în momentele sale de iluminare – cu alte cuvinte, în momentele existen†ei sale poetice (s.n.)”.
ïnnodând firul istoriei acolo unde se rupe firul amintirilor personale, Paul
Goma ne farmec¶ cu m¶re†ia celor umili, trezind în noi ,,nostalgia paradisului pierdut”, situându-l – sub zodia tat¶lui §i al spa†iului matern pierdute –
cumva la mijloc, între afar¶ §i în¶untru: ,,...Poate c¶ de aceea locul meu de
întoarcere este, nu în¶untru de tot, ca înc¶ ne-n¶scu†ii, ci în calidor, acel
vestibul deschis spre ambele p¶r†i, acel afar¶ proxim §i nu definitiv, acel loc
la aer §i lumin¶ §i umbr¶ §i c¶ldur¶, expus agresiunilor – dar nu moratale:
oricând po†i face pasul înapoi, la ad¶post”.
Deformând, prin subtitlul romanului imaginea clasic¶ a unui gen – nostalgic, dar generator de armonie în cele din urm¶ dac¶ ar fi s¶ ne gândim la
Amintiri din copil¶rie, autorul arunc¶ aceast¶ tem¶ a copil¶riei în vidul istoriei, destorsionându-i sensul. Iar toate astea, într-o perfect¶ simbioz¶ între
copil¶rie §i sat, a§a cum o prezint¶, cu deosebit¶ m¶iestrie, Lucian Blaga:
,,...Copil¶ria petrecut¶ la sat mi se pare singura mea copil¶rie. Cine nu
prive§te în urma sa peste o asemenea copil¶rie, mi se pare aproape un
condamnat al vie†ii [...]. Copil¶ria §i satul se întregesc reciproc alc¶tuind un
întreg inseparabil”.
Situat¶ în orizontul cosmic, prelungindu-se în mit, copil¶ria lui Paul
Goma pare a fi ,,singura poart¶ deschis¶ spre metafizica satului, spre acea
stranie §i fireasc¶, în acela§i timp metafizic¶, vie, ad¶postit¶ în inimile, care
bat sub acoperi§ele de paie, §i oglindit¶ în fe†ele bântuite de soart¶, dar cu
ochii atârna†i de cer (s.n.)”. Tr¶ind din întregul unei lumi – pentru acest
întreg, într-un neîntrerupt schimb de taine §i revel¶ri cu acesta, numai o
asemenea imagine, vie în timp, te face s¶ te întorci (,,de la distan†a de
patruzeci de ani §i trei mii de kilometri [...] ... §i nu doar cu gândul... Ce s¶
spui doar-cu-gândul despre copil¶ria fericit¶?...” – ,,ïn copil¶ria „rememorat¶” intri (avansezi, retrogradezi, te prive§te, în fapt îi prive§te pe cei care
freudizeaz¶ totul...); în copil¶ria-amintit¶ p¶trunzi ca firul de grâu coaja
ogorului, dintr-o dat¶; §i pentru prima oar¶; în copil¶rie se intr¶ ca în
dragoste”.
Valorizat feminin prin însu§i simbolul în jurul c¶ruia se centreaz¶
întreaga carte, Din Calidor se leag¶ de spiritul masculin abia la nivelul s¶u
istoric, construindu-§i lumea copil¶riei fericite nu atât în realitatea ei, ci restitiund-o în idealitate. Are loc, a§adar, ,,un amestec indecompozabil de memo-
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rie §i imagina†ie afectiv¶. Când retr¶ie§te, scriitorul devine §i el un arhitect
vis¶tor. Un arhitect magic. Un poet”.
Concluzii
F¶r¶ a intra pentru prima dat¶ în orizontul prozei lui Paul Goma, patria
intact¶ §i copil¶ria fericit¶ ap¶rând §i în romanele gulagului ca ,,nostalgic pol
opus al prezentului nimicitor”, Din Calidor aduce în spa†iul scriiturii imaginea unei Basarabii idilice, la care autorul se va întoarce ori de câte ori va
sim†i nevoia de a-§i trage seva din albastr¶verzimea apei de la Mana.
Structurat, prin dispunerea capitolelor, ,,în linia unui crescendo, cu treceri dinspre andante spre allegro (de la Casa, §coala etc. la tumultoasele Vin
Românii!, Au venit Românii!, Au plecat Românii!), dup¶ cum nici tehnica
contrapunctului nu pare str¶in¶ compozi†iei romane§ti, polifonia muzical¶ a
romanului este dublat¶ de plurivocitatea discursului, Calidorul lui Paul Goma
devenind, ,,un microcosm al plurilingvismului”, cum avea s¶ îl numeasc¶
Aliona Grati. Romanul confirm¶, astfel, faptul c¶ proza lui Paul Goma se
bazeaz¶ pe legi de compozi†ie împrumutate din muzic¶. E de semnalat §i aici,
ca în toate operele autorului, prezen†a laitmotivului (,,Stau în calidorul casei
din Mana”) care, ,,prin frecventa repetare, asigur¶, pe lâng¶ caracterul poematic al romanului, o ferm¶ coeren†¶ în linie tematic¶, ce întoarce spre sine
toate punctele de (aparent¶) fug¶, îmbog¶†indu-se prin chiar varia†iile (digresiunile) de discurs”. Totodat¶, metafor¶ obsedant¶, Calidorul, construit
,,dup¶ re†eta covrigului” (,,...De§i scriitor §i el, n-ar fi în†eles cum fac eu, cu
mânurile mele, o cas¶ – din cuvinte. Ei, cum! Dup¶ re†eta covrigului [care se
confec†ioneaz¶ învârtind aluatul în jurul unei g¶uri date], înv¶l¶tucesc §i eu
cuvinte de-jur-împrejurul calidorului”) ,,indic¶ programul specific (s.n.) de
estetizare a cotidianului, într-o manier¶ circular¶ §i voit concentric¶, cu
relu¶ri obsesive de teme, motive, în care variaz¶ doar instrumentele expresive”. De altfel, acest simbol circular treneaz¶ de-a lungul întregului roman,
doar spre final surclasând optica obi§nuit¶ pentru a se instala în golul nostalgic al plec¶rii. Câteva exemple în acest sens credem c¶ ar fi relevante:
,,Totul îmi pleac¶ de acolo §i de atunci, toate mi se întorc, dup¶ largi
ocoluri, perfect rotunde, dup¶ definive dusuri – atunci §i acolo (p. 5).
Mergem, mergem, numai o rait¶ s¶ mai dau primprejurul casei ...
Numai o rait¶ §i m¶ duc dup¶ un c¶r¶u§... Numai una §i plec¶m... (p. 9)
...Nu doar p¶mântul, cu un gest rotunjit de nehot¶râre §i care ar voi s¶
zic¶: ,,Pe-aici, pe undeva...” (p. 20)
...£i înc¶: ,,avântul” rotunjit cu care pornea, dintr-un loc în altul, în cas¶,
dup¶ un obiect... (despre mama, p. 31)
£i bine face: pe loc se-ntunec¶ cerul – §i numai pentru ast¶ clip¶ huietul
e atât de gros, de plin §i rotund, încât plesne§te, pârâie, crap¶... (p. 72)
A§a c¶ m¶ întorc... la început, nu chiar în Mana mea, în universul ei
rotund §i pentru eternitate rotunjit, ci ,,pe-acolo”; prin jur – cât mai prin-jur
târcolul. (p. 220)
R¶spuns pe m¶sur¶: Mo§ Iacob îl împro§ca, îl împu§ca, îl detuna; scurt;
p¶trunz¶tor – dar... rotund la cap¶t, bont (n-avea el nevoie de ascu†i§, ca s¶
str¶bat¶ aerul dintre ograda lui §i calidorul nostru, desigur: dup¶ ce mai întâi
ocolise de trei ori p¶mântul). (p. 222)
Nu-mi aduc aminte plecarea, m¶ v¶d în calidor, a§teptând [...], m¶ v¶d
undeva, pe un drum, pe o §osea larg¶, mergând pe jos, în urma carului, ca s¶
nu trag¶ prea din greu, bie†ii boi, c¶ §i ei sunt oameni – dar între aceste
momente: nimic.
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Golul. Gaura covrigului (p. 271)”.
Spa†iu situat în centrul eului autobiografic, calidorul este §i unul
generator de mitologie (interioar¶) pe care Goma o opune amenin†¶rii
istoriei. Prin sensul s¶u originar, calidorul (dor frumos) pare a fi un spa†iu
pierdut, dar este cu siguran†¶ mai ales unul creat, n¶scut din imagina†iamemoria scriitorului, e casa legat¶ de destinul tat¶lui s¶u de înv¶†¶tor, în care
tat¶l îl înva†¶ apartenen†a. Spa†iu n¶scut dintr-o anumit¶ nostalgie, acea imagine a casei (p¶strat¶ doar în memorie), reimaginat¶ dup¶ atâ†ia ani, pare a fi
o metafor¶ a t¶v¶lugului istoriei, eul pozi†ionându-se aici ca dezr¶d¶cinat,
revoltat, nostalgic, evocator sau creator de mitologie.
Victime ale unei istorii ira†ionale, †¶ranii lui Paul Goma ,,sunt doar
oameni fixa†i de soart¶ la grani†a dintre dou¶ lumi, c¶lca†i sistematic §i de
unii §i de ceilal†i, mefien†i, din aceast¶ pricin¶, fa†¶ de to†i”. Cu multe documente sociale, proza lui Paul Goma ,,este §i efortul de-a prelungi documentul
în simbol §i de a prinde tragismul unei lumi [...] de margine, o lume veche,
cu sfin†ii (£tefan cel Mare), fantasmele, obiceiurile §i spaimele ei...”.
Desigur, putem vorbi §i despre o tipologie structurat¶ de carte, restituind mai întâi basarabeanul, apoi rusul, ar¶tând c¶ sub acela§i sistem
oamenii ac†ioneaz¶ diferit.
Dac¶ în romanele gulagului autorul este un auditiv, el consemnând mai
întâi ce ,,aude” §i abia mai apoi ce ,,vede”, de remarcat este faptul c¶ aici, de§i
are loc aceea§i perecepere a lumii prin senzorialitate, ea se realizat¶ invers,
pornind de la ceea ce se vede, ,,stau §i v¶d” devenind st¶ri predilecte pentru
mi§carea lumii din calidor. Autorul apeleaz¶ la adverbe precum ,,aici” §i
,,acum”, adverbe care indic¶ faptul c¶ reperul (temporal §i spa†ial) nu mai
este situat în trecut, ci c¶ axa povestitorului §i cea a povestitului se suprapun.
Pe de alt¶ parte, aceste adverbe temporale au rolul de a da timpului o alt¶
dimensiune, una ,,furat¶” din Gr¶dinile Edenului, desf¶§urat¶ într-un continuu ,,acum”, sub ochii no§tri, înghi†ind deopotriv¶ trecutul, prezentul §i
viitorul.
Pe de alt¶ parte, paradoxal, dac¶ în copil¶rie ni se arat¶ atâtea lucruri,
încât ne pierdem sim†ul profund lui a vedea, a vedea §i a ar¶ta fiind într-o
antitez¶ violent¶, copilul din Paul Goma prefer¶ s¶ vad¶, c¶ci ,,cum ar putea
adul†ii s¶ ne arate lumea pe care au pierdut-o?!”. Integrându-se în existen†ialismul fabulosului, înlocuind percep†ia cu admira†ia, luarea în posesie a
copil¶riei se realizeaz¶ prin culori, mirosuri, anotimpuri. Astfel, ultimul
Cr¶ciun sau sc¶ldatul din ,,vara ve§nic¶” devin adev¶rate valori suflete§ti,
valori psihologice directe, imobile, indestructibile. Strecurând întâmpl¶rile
prin ,,cerneala sim†urilor” §i pip¶ind lumea cu o ,,senzorialitate exacerbat¶”,
,,Paul Goma, din calidorul s¶u cu umbre, reu§e§te s¶ fie ‹‹acolo unde vrei
tu››, dar la ad¶postul literarit¶†ii de fiecare dat¶”.
A st¶pâni cuvintele sau a te l¶sa st¶pânit de cuvinte, ne-am putea
întreba? ,,A st¶pâni cuvintele înseamn¶ a te confunda cu soarta lor §i a fi
r¶spunz¶tor de ea. Dar dac¶ nu mai au soart¶? Dac¶ limbajul în criz¶ – un ironist tragic?, un tragic ipocrit? – nu mai poate remania nici un sens? S¶
r¶spunzi de soarta cuvintelor e s¶ închei §i s¶ respec†i un contract de via†¶ §i
de moarte [...]. Este s¶ ri§ti. S¶ repe†i cu con§tiin†a ta con§tiin†a celui ce spune
c¶ spune: ‹‹ïndr¶zni†i! Eu am biruit lumea!››”. Asumându-§i acest risc, Paul
Goma se a§az¶ în centrul lumii, descoperind ,,cum miroase Raiul: ca
dealurile Manei când înfloresc viile” – în trecut, ca §i în prezent, un miros
drag este centrul unei intimit¶†i. Realizând o poetic¶ individual¶ a sim†irii,
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dup¶ cum avea s¶ afirme Nina Corcinschi, culorile, împreun¶ cu întregul
arsenal olfactiv, vizual, tactil r¶mân însemne imprimate direct pe retina universurilor noastre, ,,de-acolo-aici” de unde po†i vedea ,,numai de-bine; de
f¶r¶-b¶trâne†e”. Se poate vorbi, a§adar, de o estetic¶ a volupt¶†ii, arta
ap¶rând, dup¶ cum se §tie, numai acolo unde se întâlnesc maxima concrete†e
cu maxima semnifica†ie: ,,frumuse†ea este întotdeauna individual¶ §i concret¶, unic¶ §i irepetabil¶, având consubstan†ial sensul §i semnul, aparen†a §i
esen†a, ideea §i expresia”.
Chiar dac¶ nu respect¶ ordinea cronologic¶ a evenimentelor, autorul
construie§te o proz¶ echilibrat¶, ironia §i umorul protejându-o de ,,c¶derea în
sentimentalism §i idilism”, nu §i de c¶derea din Rai, ,,din mit în istorie”.
Dezr¶d¶cinat din spa†iul sacru al existen†ei, copilul ajunge din lumin¶ în
întuneric, anul 1944 constituind începutul unui întuneric de refugiu pentru
mul†i basarabeni. Acum timpul nu mai are r¶bdare, oamenii fiind dezorienta†i
,,între o venire §i o ducere”. Odat¶ produs¶ ruptura, se instaleaz¶ un zid de
protec†ie între refugiat §i refugiu, un zid prin care cel dintâi este împiedicat
s¶ vad¶, pân¶ în clipa maturiz¶rii, spa†iul care-l adopt¶: ,,Mama pl¶te§te,
omul se duce de parc-ar veni. Dac¶-i întuneric. N-am v¶zut niciodat¶ un
întuneric mai întunecat. Se vede c¶-i întuneric de refugiu; dac¶ n-am fi
refugia†i, s-ar vedea, fie noaptea cât de grea! Dar a§a...”.
Dorind s¶ cuprind¶ totul – miz¶ raportat¶, de altfel, la întreaga crea†ie
a basarabeanului, Din Calidor reprezint¶ începutul, dar, în acela§i timp, continuitatea începutului (un alt început), autorul nepunând niciun prag, l¶sând
u§a deschis¶, pentru a putea oricând s¶-§i ,,fac¶ de lucru pe-acolo, primprejur”, s¶ fac¶, refac¶, re-vad¶, des-fac¶ §i s¶ fac¶ din nou, ,,Ca-n ïntâia Zi.
Fire§te: din calidor”. Sf¶râmând barierele sintaxei conven†ionale, devenind
un om al verbului (dotat pentru inven†ii verbale, cum avea s¶ afirme), f¶r¶ a
fi gratuit, facil, ,,literaturizat”, kathartic, Paul Goma tr¶ie§te, prin scris, la
intensitate maxim¶, parodiind §i, totodat¶, poetizând, iar toate astea ,,în
beneficiul libert¶†ii, ca principiu de crea†ie”. Construindu-§i opera nu doar de
la ce ,,s-a întâmplat” ci, mai ales, de la ce ,,ar fi putut s¶ se întâmple” (,,literatura nu lucreaz¶ cu adev¶rul - ‹‹a fost adev¶rat››, ci cu veridicul, cu ‹‹ar-fiputut-s¶-fie-adev¶rat››”), anticalofil §i anti-manierist, dovedind ,,un altfel de
rafinament decât cel formal-estetizant, descoperind o altfel de poezie decât
cea izvorât¶ din lirism, etnografie ori pre†iozitate textualist¶, autorul
Patimilor dup¶ Pite§ti refuz¶ programatic poeticitatea, nu §i poezia (am putea
scrie chiar Poezia)”, construind, din Calidorul s¶u cu umbre §i lumini nu doar
o istorie a sa, ci o istorie a noastr¶, a tuturor (,,drama lui oglinde§te perfect
drama întregii na†iuni”), dup¶ cum observ¶ Liviu Cangeopol, reverberând, în
diverse acorduri, fie o tensiune ontic¶, fie o recuperare paradisiac¶, ,,totul
îns¶ pe temelia tr¶itului”:
,, – Uite ce e, puiul mamii: e§ti mare de-acum; de-acum trebuie s¶
în†elegi cum stau lucrurile pe lumea asta; §i cu noi în ea. Noi suntem, deacum, ni§te refugia†i...
Eu nu vreau s¶ fiu refugiat!
Ei, dac-ar fi dup¶ noi...
Eu nu vreau refugiat, adic¶ culcat pe jos, în cancelarie, pe-ntuneric §i,
în plus, lung de foame!
Se spune: lat de foame. Sau: mort de foame – nu lung.
Eu spun cum spun. Nu sunt mort §i nu sunt lat. Eu sunt viu §i mi-e a§a
de foame, încât simt cum m¶ lungesc. Simt cum cresc. Sunt lung §i mare, de
foame, mam¶...”.
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Asemenea pagini sfâ§ietoare, încheind-deschizând filele voletului
autobiografic, trecute prin sufletul pueril de copil, grefate de mâna ferm¶ §i,
totu§i, obosit¶ de atâta exil a adultului, violentând cursul firesc al lucrurilor,
ne opresc din mersul istoriei, pironindu-ne în fa†a foii înc¶ mirosind¶ a
§coal¶, a motorin¶-de-podele, §i praf-de-podele, §i a-elev, §i a-c¶r†ile-elevului, §i a înv¶†¶tor..., îndemnându-ne spre ,,orbita relecturii” – infinit¶ dar, în
acela§i timp, ampl¶ §i total¶, boant¶, mustind de autenticitate §i de suflul viu
al inefabilului. Pesemne c¶ ,,dup¶ ce ai pierdut totul, †i-a r¶mas totul. De
spus”. S¶-l ascult¶m, vorbind, participând la dialog, l¶sându-ne amprenta pe
clan†a întredeschis¶ a operei – e un semn c¶ cineva a§teapt¶ cu acribie clipa
întorcerii la Ithaca, e un semn c¶, înc¶, mai crede în miracole. S¶ le
spulber¶m? sau s¶ le d¶m via†¶? – r¶mâne o prob¶ de verticalitate pe care
ne-o asum¶m în dorin†a de a demonstra c¶ ,,po†i înv¶†a libertatea (s.n.) nu
doar de la cei care sunt mult¶ vreme liberi. Ci §i de la cei care au fost robi
pân¶ mai ieri”, iar asta în condi†iile în care arta nu exprim¶ decât nostalgia
unei libert¶†i totale: ,,il (art) n’exprime jamais, profondément, que la nostalgie d’une liberté totale, d’un détachement, d’une indifférence et d’une innocence qui le laisseraient faire retour à sa seule vérité: celle d’être le recommencement absolu dans un monde ou rien encore ne serait arrivé, et prêt pour
son seul avènement [...]”.
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l¶sa-o s¶ se întoarc¶ la un singur adev¶r: acela de a fi un nou început absolut
într-o lume în care nimic înc¶ nu s-ar fi întâmplat, §i gata pentru propria sa venire
[...]” (traducerea noastr¶).
*

“…documentele CNSAS, în care Gro§an §i-ar fi turnat
profesorul de filosofie de la facultate”
Nu mi-a fost niciodat¶ simpatic Gro§an, dar nu m¶ încred
orbe§te în “documentele CNSAS”. C¶ acelea vor fi transcriind o
situa†ie de la un moment dat - nimeni n-o neag¶. Dar eu sar peste
“contradic†iuni” §i întreb: Ce i s-a întâmplat profesorului în urma
denun†ului lui Gro§an? I s-a, ori nu i s-a?
Judec strâmb, dar e judecata mea. De ce:
Fiindc¶ uite, mie mi s-a întâmplat s¶ nu mai pot publica §i
mai ales: s¶ nu se vorbeasc¶/scrie despre pu†inele c¶r†i strecurate
pe ici, pe colo, îns¶ nici Manolescu, nici Gârbea, nici Liiceanu,
nici Ple§u, nici Adame§teanu, nici M.D. Gheorghiu, nici Guzganian, nici Shafir, nici Andreescu, nici Antonesei, nici Laszlo, nici
£imonca, nici Carmen Mu§at, nici D. Cristea Enache nici “R.
Ioanid”,- cum ar veni: pârîtorii, denun†¶torii, antisemitizatorii
mei, nu au fost “sup¶ra†i”, î§i v¶d lini§ti†i de turn¶toriile lor, nu
au fost pu§i la stâlpul infamiei pentru c¶ au denun†at calomnios.
Vreau s¶-l v¶d †intuit de gard, în piroane, pe securistul care
a exercitat asupra nefericitului student Gro§an o asemenea
presiune, înso†it¶ de amenin†¶ri, încât s¶ ajung¶ s¶ semneze acel
angajament. Da, dar de securosnicul bestialist nimeni nu
se-atinge nici azi - de fric¶, de jen¶: dac¶ e un v¶r al Gro§anului?
Joi 27 ianuarie 2011
£i în Yemen! £i acolo Cel-Mai domne§te de peste 30 ani!
*
Oleg Brega a deschis, pe www CurajMD §i mi-a rezervat o
rubric¶ în care, azi a reprodus un fragment din Jurnal 2010,
27 decembrie.
De-acum o s¶ am cinci vizitatori zilnic, nu doar 2-3, ca pe
timpurile intunecate…
*
A§adar: azi e joi, 27 ianuarie. Penultima zi dintr-o s¶pt¶mân¶
în care tot nu se mai poate face nimic bun, iar lunea viitoare este
ultima zi a lunii.
A§adar eu îmi închei “activitatea” basarabean¶. ïmi iau
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r¶mas-bun de la toate visele, de la toate promisiunile
basarabe†ilor mei.
ïl vor fi criticat pe Mihai Cimpoi scriitorii moldoveni pentru c¶ îmi trimisese invita†ia prim¶; îi vor fi repro§at lui
Gheorghe Duca, pre§edintele Academiei c¶ apucase s¶ fac¶
promisiuni de reparare a gafelor guvernamentale, traduse prin
“diploma†ii” de trei lulele. £i nu le vor fi iertînd acestora doi
gre§eala - grav¶, de neiertat - de a fi fost la originea stabilirii
“Anului Goma”, de a fi l¶sat s¶ se strecoare în pres¶ propunerile
scrise, cu numele §i func†ia celor care ar fi semnat - dac¶… E-he,
dac¶ ar fi avut lelea Ileana §enile de T 34…
N-a avut §i nici nu i-au trebuit. Ce s¶ fac¶ “buneii no§tri care
ne-au vândut comuni§tilor pe-o b’c¶†âc¶ di pensioarî?”, cum se
plângeau cei mai lucizi - §i mai neputincio§i (§i mai tineri) dintre basarabeni, dup¶ alegeri.
Necazul - §i suferin†a - meu/mea a fost c¶ am crezut în
promisiuni. Am crezut în oamenii care le f¶cuser¶. Am crezut,
i-am crezut, chiar dac¶ Jurnalul 2010, a doua a sa jum¶tate, e
pres¶rat de temeri c¶ nu, de b¶nuieli c¶ vor exista opuneri din
partea evreilor, a ru§ilor, a dâmbovìtelor lui B¶sescu, a meteorologiei, a ghinionului românului §i a basarabeanului împotriva
c¶ruia nu po†i face ni’ca.
La aceste… imponderabile s-au ad¶ugat câteva foarteponderabile-locale, pe care nu aveau cum s¶ le cunosc:
- înfrângerea lui Cimpoi în alegerile pentru §efia Uniunii
Scriitorilor;
- înfrângerea c¶sca†ilor, a analfabe†ilor de la conducerea
Alian†ei - la care s-a ad¶ugat for†a de distrugere a comuni§tilor, a
evreilor, a “comisarilor europeni” care nu aveau interes ca
democra†ia, fie §i firav¶, cl¶tinîndu-se pe picioare s¶ vad¶ lumina
zilei la Chi§in¶u;
- în fine, a treia: rolul toxic jucat de Bodrug §i de a lui
editur¶ “Prut Interna†ional“ [cei care nu §tiu francez¶, s¶ afle:
“Prut”, numele râului, grafiat “Prout”, îns¶ rostit tot ca în
române§te: Prut, semnific¶, pardon, scuza†i, “B¶§in¶”]. Acesta vorbesc de patron, care nu §i-ar fi botezat “afacerea” cu numele
împu†iturozitor descris mai sus, dac¶ ar fi fost alfabetizat §i ar fi
§tiut m¶car oleac¶ de fran†usk¶, ori ar fi avut un consilier care s¶
cunoasc¶ m¶car rudimente din limba lui Racine; §i dac¶ el însu§i
ar fi avut no†iuni elementare de Istorie a Basarabiei §i nu §i-ar fi
botezat editura, acea chestie care scoate c¶r†i §i le difuzeaz¶ - cu
numele râului-blestemat-care-n-dou¶-ne-a-t¶iat - nu-i acesta
dublu analfabetism? Bodrug, deputat, sperase s¶ ob†in¶ subven†ia
guvernamental¶ destinat¶ edit¶rii “Seriei Goma” §i a s¶rit pe
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ocazie, dar §iret ca o vulpe, nu s-a amestecat el însu§i, nu mi-a
adresat m¶car un bile†el electronic (§i nu m-a felicitat de ziua mea
- ca s¶ nu i se repro§eze c¶ s-a “înh¶itat” cu Goma, facistul,
antisimitul). £i-a comunicat “p¶rerea”- fiindc¶ p¶reri are, are, dar
vorba Ardeleanului vorbind de ale lui Iorga; «Nu t¶te-s bune» numai prin intermediari: Lumini†a Dumbr¶veanu, Duca, Olga
Stanciu… A fost încurajat §i de prezen†a lui Gheorghe Duca
printre guvernamentali, sperînd c¶ pre§edintele Academiei va
face ceea ce el, Bodrug, se ferea ca de foc a face, ca s¶ nu-§i frig¶
l¶bu†ele. Numai c¶ cei trei din fruntea Moldovei s-au mâncat
între ei, înc¶ înainte de “victoria în alegeri”, împ¶r†indu-§i o
prad¶ virtual¶ - §i iat¶ ce a ie§it; un c¶-cat (frate bun cu B¶§ina
Interna†ionalnic¶).
Nu mai exist¶ nici o speran†¶ - nici pentru mine, nici pentru
ve§nic neferici†ii basarabeni de care li se rupe-n pai§pe basarabenilor Lupu §i Filat (bine: §i lui Ghimpu, c¶ nu se va fi frecat atâta
vreme de cona†ionalii s¶i, f¶r¶ s¶ i se ia, pe mâni, pe la gur¶ jegul
sovietic varianta “maldovineascî”). Mie nu mi-a r¶mas nici o
§ans¶ de a-mi tip¶ri la Chi§in¶u c¶r†ile, nici de a-mi amenaja un
culcu§ - cu calidor - la Mana, nici… nimic. Ni-mic. Voi r¶mâne
r¶spl¶tit doar cu învita†iile lui Cimpoi, cu promisiunile lui Duca
de reparare a imbecilit¶†ilor lui Leanc¶ §i mai ales cu semnele de
pre†uire manifestate la Colocviul de la 4 octombrie 2010 precum
§i la alc¶tuirea num¶rului special a revistei Metaliteratur¶ la care
au trudit “femeile mele”, dragele, cu Aliona Grati în frunte (dar,
vai, nici ele nu au putut mai mult decât li s-a permis s¶ poat¶).
Ce gur¶ spurcat¶ a avut Oleg Brega când “a (pre)v¶zut” cum
plec, cu coada între picioare, dup¶ “festivit¶†i”: sunt l¶sat în gar¶,
cu geamantanele cu care am venit, cu nevasta §i cu feciorul - doar
c¶ nu ne-au dat pre†iosul sfat :
«De-aici descurca†i-v¶ singuri, c¶ noi avem treab¶:
instaur¶m europenitatea în acest col† de Asie!»
Am exagerat pe ici, pe colo, dar în esen†¶ asta este:
basarabenii mei cei dragi m-au vrut pe mine - §i pe Filip, îns¶
f¶r¶ exagera†iune - pe Ana Maria “nu prea”. Nu prea deloc. Nu
fiindc¶ Ana este evreic¶ - dar Tcaciuk nu este evreu?, înc¶ din cei
foarte-r¶i? - dar, §tiind ei, “demnitarii” c¶, f¶r¶ nevast¶ nu plec la
Chi§in¶u, au profitat, m¶garii, de acest “clenci”; dac¶ Goma nu
vine f¶r¶ so†ie, hai s¶ facem s¶ nu vin¶ de loc, nici el!
ïn cele din urm¶ au cedat - pe hârtie, într-o promisiune prin
Lumini†a Dumbr¶veanu - i-au acordat §i Anei /tot pe hârtie/
marea favoare de a c¶lca p¶mântul b¶rbatului s¶u §i al p¶rin†ilor
§i al str¶mo§ilor, nu doar ai so†ului, ci §i al fiului - ca fiu al
nostru, oricât ar strâmba din nas tovar¶§ul nostru Leanc¶. Iar la
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urm¶, dup¶ b¶nuiala-adev¶rat¶ a lui Oleg Brega, îndemnul exprimat în cea mai corect¶ limb¶ rus¶:
«Cemadan - vokzal» (s¶ fiu corectat, eu, dac¶ nu am grafiat
cum trebuia zicerea: «Valiza §i la gar¶!»).
£i nu §tiu de ce îmi bâzâie în memoria auzului o frânturà
dintr-un cântec - tot rusesc, intonat în gara Chi§in¶u, pentru noi,
Gomii:
“Pra§ceai, mama…”- fac apel la §tiutorii limbii lui Lenin §i
Stalin, pe care eu am uitat-o, fiindc¶ a§a am vrut - §i r¶u am f¶cut,
a§ fi în†eles limba lui Voronin când îi înjur¶, în voronine§te pe
maldavenii lui, iobagi ai ru§ilor §i palestinieni ai tkaciucilor.
Vineri 28 ianuarie 2011
Egiptul arde §i el. Mahomed el Baradei (comisarul pentru
afaceri nucleare - §i care seam¶n¶ cu regretatul socru-meu,
N¶vodaru), originar din Egipt s-a întors “acas¶”, s¶ ajute tranzi†ia
spre democra†ie… S¶-l ajute Alah s¶ reu§easc¶!
ïn Tunisia, din vechiul guvern au mai r¶mas doi in§i, printre
care Ghanoucci.
Sâmb¶t¶ 29 ianuarie 2011
ïn Egipt Moubarak promite… un nou guvern - atât.
In Turcia manifest¶ri de solidaritate cu egiptenii.
La Teheran un înalt demnitar (religios) vede, în revolta
musulmanilor întins¶ peste tot (§i la ei?) înfrângerea spiritului
laic occidental, victoria religiosului islamic.
*
Iar e foarte bun Bedros Horasangian; dublu foarte bun:
“Transformarea unui intelectual de marc¶, precum Teodor Baconschi,
într-un simplu propagandist de partid este cu totul regretabil¶. £i nici nu este
eficient¶. Cuvîntarea domniei sale de Ziua Unirii de la Ia§i s-a transformat
dintr-un apel la simbolistica Unirii într-o mu§truluial¶ adus¶ celor care
huiduiau. Nu avem prea multe de comentat, lu¶m lucrurile a§a cum sînt. Dac¶
¶sta este pre†ul unui portofoliu în Guvernul Boc §i dac¶ colegialitatea cu
Boti§, Ialomi†eanu sau Gabriel Oprea este o onoare, refuz¶m s¶ mai obiect¶m
într-un fel sau altul. (…) C¶ veni vorba, ce treab¶ au §efii SRI §i SIE cu recalcularea sau nu a pensiilor militarilor? De ce au fost convoca†i ei la Cotroceni
pentru a discuta o decizie constitu†ional¶ §i aplica†iile ei guvernamentale?
Dac¶ era o chestiune de siguran†¶ na†ional¶, §i existau informa†ii §i elemente
care s¶ alarmeze siguran†a României, ar fi trebuit s¶ se convoace Consiliul de
Ap¶rare, care are atribu†ii directe în acest sens. Dar a§a pre§edintele a dovedit
ceea ce deja e limpede: serviciile speciale sînt mai importante decît
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Parlamentul §i Guvernul României. Dac¶ un Cosmînc¶, Hrebengiuc §i £erban
Mih¶ilescu sau un Flutur, Falc¶ §i Ioan Oltean §tiu lec†ia aburirii maselor de
la sat §i ora§ pe vechile tehnici – cu poporul, pentru popor –, cu personalit¶†i
ca Teodor Baconschi, aruncate la sacrificiu în b¶t¶liile politicii interne, nu se
va ajunge prea departe. P¶cat, dar §i semnificativ, desigur, pentru sl¶biciunile
actualei coali†ii de guvernare. Care, în loc s¶ ia taurul de coarne §i s¶ recî§tige
încrederea oamenilor §i s¶-i fac¶ s¶ simt¶ c¶ tot ce se decide §i se face este în
favoarea §i spre binele lor, continu¶ aceast¶ politic¶ de for†¶, de admonest¶ri
§i de g¶sit vinov¶†ii. Chiar §i acolo unde gre§elile sînt evidente. Ori televiziunile §i mogulii manipuleaz¶ opinia public¶, ori sindicatele sau jurnali§tii
neafilia†i puterii duc de nas mul†imile – cam asta e judecata guvernan†ilor.
(…)
P.S.: Atragem aten†ia lui Andrei Ple§u, cu salamalecurile §i temenelele
amicale de rigoare, c¶ Nicu Steinhardt nu a avut hîrtie §i creion la mititica, s¶
scrie acolo Jurnalul fericirii, cum a afirmat senin domnia sa în dialogul televizat cu Gabriel Liiceanu, din emisiunea 50 de minute cu Ple§u §i Liiceanu
(TVR 1, duminic¶, 23 ianuarie). Poate am în†eles noi gre§it, s¶ zicem. Totu§i,
e bine de §tiut c¶ l-a scris ulterior ie§irii de la pîrnaie, manuscrisul a fost confiscat de b¶ie†ii cu ochi alba§tri §i rescris apoi, din memorie, de acel fantast
gînditor §i monah român. Virgil Ciomo§, dac¶ memoria nu ne joac¶ feste, a
povestit toat¶ aceast¶ extraordinar¶ aventur¶ a unei c¶r†i greu de uitat. Nu de
altceva, dar emisiunea de pe TVR 1 a p¶truns §i acolo unde nu au ajuns §i
c¶r†ile lui N. Steinhardt. În rest, no comment!

Acelea§i antipatii am §i eu: ditamai teologul, specializat în
jacuzzi - eu l-am chi§cat în leg¶tur¶ cu “personalul” consulatului
de la Chi§in¶u recrutat din caraliii închisorilor din dreapta
Prutului, instructa†i s¶ se poarte m¶g¶re§te, secure§te cu solicitan†ii cet¶†eniei RSR; ce nevoie a avut el s¶-§i modifice grafia
numelui? Asta mi s-a p¶rut de un prost gust des¶vâr§it, când am
constatat dispari†ia ky-ului mo§tenit de la bunicu-s¶u, popa din
Cofa, Hotin, mi se confirm¶ acum, dup¶ presta†ia de la Ia§i, chiar
de Ziua Sfânt¶ a Unirii - el, un basarabean, fiu de poet realistsocialist poc¶it. A, c¶ a fost “ofensat”, m¶ rog frumos de
huiduielile mul†imii, auzindu-l mu§truluindu-i pe am¶râ†ii
cet¶†eni, victime directe ai comanditarilor discursului s¶u de fost
ambasadar la Vatican: trivialul B¶sescu §i prostul-satului Boc foarte bine, ar fi meritat s¶ fie bombarda†i §i cu p¶tl¶gele - vai,
prea scumpe, în ianuarie, de ou¶ nici vorb¶: s¶ strici bun¶tate de
ou¶ pe un rahat securist, ca Baco’? - el de ce s-a b¶gat în treuca
porcilor? Nu s-a gândit c¶ i se maculeaz¶ pantofii de viitor preziden†iabil? A§a-i trebuie teologului cu epole†i alba§tri, Baconschi!
De Ple§u - ce s¶ mai zic? Nici Bedros nu este sigur de faptul
c¶ a spus ceea ce presupune el c¶ ar fi spus.
ïns¶ dac¶ a rostit într-adev¶r povestea cu “hârtia §i creionul
în celul¶…”, atunci e foarte grav: ar fi trebuit s¶ §tie care era
“regimul de deten†ie” comunist: pentru o etichet¶ de pe un flacon
de medicamente f¶cut¶-la-stânga într-o vizit¶ la infirmerie,
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c¶p¶tai o s¶pt¶mân¶ de carcer¶ - nu mai vorbesc de ciom¶geala
zdrav¶n¶ - iar despre creion nu mai vorbim.
Eu credeam c¶ se cunoa§te “istoria” Jurnalului fericirii,
scris de Steinhardt dup¶ liberarea din închisoare, probabil-sigur
denun†at de un “bun prieten” sau de un înv¶†¶cel ascult¶tor,
Securitatea i-a confiscat manuscrisul. Cu un efort supraomenesc,
autorul, jefuit de memoria, de sufletul s¶u a scris o nou¶ variant¶
- o copie din aceasta am purtat-o, împreun¶ cu Marie-France
Ionescu §i cu Virgil T¶nase prin Bucure§ti, pân¶ i-am ame†it pe
“urm¶ritori”, apoi am pus-o la “cutia po§tal¶”, de unde a ajuns la
Virgil Ierunca, la Paris.
Chiar dac¶ Bedros Horasangian nu va fi auzit bine cuvintele
Ple§ului nostru interna†ional, eu cred c¶ “Andreiul” lui “Gabi” tot
m¶gar este, a spus o m¶g¶r¶rie. £i tot din ignoran†a-i b¶§inoas¶:
ïn ianuarie 1990, dup¶ întâia sa c¶l¶torie în România, MarieFrance Ionescu povestise, indignat¶, cuvintele lui Ple§u în
leg¶tur¶ cu “programul” s¶u editorial:
«ïi vom traduce pe Ionesco, pe Monica Lovinescu, pe Goma,
pe ¢epeneag… §i îi vom edita».
Vac¶ plea§¶! - tot a§a a r¶mas dup¶ 20 de ani! Dac¶ Ionesco
avea nevoie s¶ fie tradus, nu acela§i lucru se întâmpla cu Monicii,
cu mine, cu ¢epeneag - care scrisesem în române§te!
Duminic¶ 30 ianuarie 2011
Penultima zi din ianuarie. Senza†ie c¶ am ajuns pe buza
promontoriului de unde începe Marea Moart¶.
Mi-e din ce în ce mai greu cu echilibrul… desechilibrat, nu
mai îndr¶znesc, de zile, dac¶ nu de s¶pt¶mâni s¶ ies pân¶ la
pr¶v¶lia de sub noi pentru cump¶r¶turile zilnice: pâine, lapte,
iaurt… Asta §i pentru c¶ picioarele mi-au sl¶bit, îmi bâ†âie - sau
bâ†âi eu deasupra lor - nu mai sunt deloc sigur pe c¶lc¶tur¶.
Mi s-au anchilozat de când nu le mai folosesc decât la deplas¶ri
în triunghi: pat - ordinator - sala de baie.
Ei, da: asta-i b¶trâne†ea. £i boala. £i sup¶rarea.
M¶ întreb cum mi-ar fi fost via†a dac¶ Cimpoi nu m-ar fi
invitat acas¶. Cu certitudine: mai-bine; adic¶: muuult mai pu†in
r¶u. Nu am fi fost - to†i trei - în euforia c¶l¶toriei, în depresia
dezam¶girilor, eu nu a§ fi avut necazul acela cu voma - de atunci
am r¶mas cvasi-invalid, oricum, diminuat. Desigur, chiar absent
de acolo, de acas¶, am avut mari bucurii: Colocviul de la
Academie, alc¶tuirea num¶rului din Metaliteratur¶, senza†ia c¶
sunt corcolit - de la distan†¶, se în†elege. Ceea ce nu m¶
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impiedec¶ s¶ afirm: degradarea, pân¶ la pr¶bu§ire a s¶n¶t¶†ii Anei
§i a mea se datoreaz¶ refuzului de a mi se da cet¶†enia Moldovei,
“act politic” comis de oameni frico§i, neavînd curajul normalit¶†ii
- iar aici, în afar¶ de asocia†iile evreie§ti care m¶car au ac†ionat
pe fa†¶, nepermi†înd “intruziunea” noastr¶ pe p¶mântul nostru,
“guvernan†ii”, troica Alian†ei, ni§te neputincio§i, profund
analfabe†i, dar cu gândul numai la ce-or s¶ capete ei, dac¶ sunt
corec†i-politice§te. £i nu m¶ flateaz¶ deloc, dar deloc importan†a
pe care mi-au dat-o - în sens negativ - primarii-adjunc†i de la
Chi§in¶u. Ei m-au considerat “cheia” succeselor lor: dac¶ nu-mi
permit mie s¶ m¶ întorc pe p¶mântul p¶rin†ilor, al str¶mo§ilor
mei, atunci ei vor fi bine nota†i, favorabil “aprecia†i” de ru§i, de
evrei, de ungurul Meszei, precum §i de liota de incapabili - §i
aceia profund analfabe†i - din Consiliul Europei.
*
Un general (de spionaj!), în Cotidianul, pretinde c¶ Noica §i
ucenicii s¶i ar fi fost manipula†i de serviciile secrete britanice.
Cic¶ editura Politica i-a fost d¶ruit¶ lui Liiceanu tot la sugestia
unui anglez.
£i eu ce fac: dau vina topirii, îndep¶rt¶rii mele de nucleul din
jurul Monic¶i Lovinescu la perfectarea portofoliului noii edituri,
Humanitas? ; deasemeni retragerea din libr¶rii §i trimiterea la
topit a c¶r†ii mele Culoarea curcubeului tot pe Albionul Perfid?
Ce simplu §i comod ar fi pentru acoperirea porc¶riilor, a
g¶in¶riilor autohtone liicene §i ple§e cu †olul Majest¶†ii Sale!
*

„L-am v¶zut pe Vladimir Voronin arhiplin de emo†ii, care ar putea
d¶una discu†iilor. Anume din acest motiv am decis ca aceste discu†ii s¶ aib¶
loc între liderii frac†iunilor parlamentare”, sus†ine Lupu”

[Nota mea: în fotografia înso†itoare l-am putut vedea pe
Voronin, nu doar bo†it de neputin†¶, dar r¶t¶cit de moarte, gata s¶
izbucneasc¶ în plâns]
*

Aiuritoare §tire. Pentru mine, din trei motive:
1. m-am n¶scut doar “pe-acolo”, în urm¶ cu peste 75 ani;
2. sunt traumatizat pentru totdeauna de “rugul c¶r†ilor - atât
din curtea §colii din Mana, în 13 ianuarie 1941, cât §i de rugurile
succesive “epur¶rilor c¶r†ilor” în Ardeal;
3. sunt r¶nit - tot pentru totdeauna - de actul de barbarie
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(repet: de barbarie) f¶ptuit de Gabriel Liiceanu, editorul meu de
la Humanitas, care, dup¶ ce a retras de urgen†¶ din libr¶rii, în
iunie 1991 (corectez: 1990) cartea de m¶rturii Culoarea
curcubeului, iar dup¶ doi ani de “depozitarea strategic¶” a
tri-mis-o, la topit, la fabrica de hârtie Bu§teni.
Suferind atâtea agresiuni, prin carte, acel semn al existen†ei,
al identit¶†ii noastre, ca popor, din care §i a§a aveam prea pu†ine
- din partea ocupan†ilor bol§evici, întâi a Basarabiei, apoi a
restului României, iar “dup¶ rivulu†ie”, din partea unor intelectuali, unii prieteni ai mei: Liiceanu, Sorescu, Papahagi, îmi imaginam c¶ m¶car în Republica “fost¶ Sovietic¶, fost¶ socialist¶”
peste care trecuser¶ §enilele tancurilor cu stea în cur - trimitere la
supraintelectualul Ion Vianu - provocînd suferin†ele atroce ale
ruperii de †ar¶, ale deport¶rilor, ale foametei, ale canibalismului
sovietic (cel mai mare canibalism din lume - am s¶ repet, am s¶
repet, ca o plac¶ stricat¶, vorba Monic¶i Lovinescu) în cele din
urm¶ ale mor†ii izb¶vitoare, pentru oamenii no§tri, basarabeni §i
bucovineni, dar §i ale distrugerii c¶r†ilor noastre “cu litere
române§ti, burgheze, regaliste, antisimite, cum explicau arz¶torii
de oameni §i de hârtie, komisarii evrei bol§evici - îmi imaginam
c¶ “astfel de lucruri nu se vor repeta” pe p¶mântul meu,
martirizat, ars, otr¶vit de al Basarabiei…
£i iat¶ c¶ ai mei, basarabeni de-ai no§tri, nu voronini§ti §i nu
grecianiniste de-ai/de-ale lor fac, f¶r¶ ru§ine, f¶r¶ tres¶rire,
treburi curat bol§evice: scuip¶ pe c¶r†ile noastre sfinte, §i a§a
impu†inate de pojarul comunist - dar, m¶ v¶d nevoit s¶ m¶ citez:
în 1977, în Scrisoarea c¶tre Pavel Kohout de la Praga, ziceam c¶
ei, cehii, slovacii, ungurii, polonezii sunt (înc¶) ocupa†i de ru§i,
dar noi, Românii suntem ocupa†i de români.
Iat¶ c¶ §i basarabenii mei s-au ocupat singuri, ce nevoie mai
au de ocupan†ii ru§i, de caraliii evrei? N¶scu†i, crescu†i în
trogloditismul bol§evic, nu au deschis ochii decât pentru a le face
fra†ilor, lor, neamului lor ceea ce pân¶ deun¶zi le-a f¶cuser¶
bol§evicii str¶ini:
ï§i distrug singuri c¶r†ile!
ïn 1992, Snegur, în vizit¶ la Paris, m¶ poftise s¶ m¶ întorc
acas¶ (el zicea «ïn Basarabia», nevast¶-sa, descendent¶ din ru§i
albi, refugia†i în România dup¶ 1940 îl corectase, acr¶:
«ïn Republica Maldova»), la care eu, dup¶ ce mul†umisem,
r¶spunsesem:
«Nu c¶l¶toresc în †¶ri comuniste»
Din p¶cate, am avut dreptate:
Mentalitatea (asta vine de la minte) oamenilor de la noi a
r¶mas schilodit¶ de cei peste 60 ani de comunism s¶lbatic,
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desumanizator. Drept care voi copia fragmente esen†iale din
articolul recent din Timpul, ca s¶ se vad¶ halul - din nou mental al “intelectualilor” §i ai guvernan†ilor - aici ai mini§trilor culturii
(fo§ti, actuali, viitori) de la Chi§in¶u:
“Ex-ministrul Cozma este învinuit c¶ fur¶ Biblioteca
Na†ional¶
În replic¶, acesta spune c¶ numai datorit¶ lui au fost salvate
c¶r†ile vechi din institu†ia condus¶ de Alexe R¶u
Acuza†ii extrem de dure între directorul Bibliotecii
Na†ionale, Alexe R¶u, §i ex-ministrul Culturii Artur Cozma.
Primul sus†ine c¶ cel¶lalt de†ine barul „Petit-cafe” §i Restaurantul
„Piotr Pervîi” în edificiile bibliotecii, dup¶ ce, în timpul
guvern¶rii comuniste, a lipsit institu†ia de spa†ii importante pentru p¶strarea c¶r†ilor rare §i vechi. „Cozma nu are nimic sfânt”,
constat¶ R¶u. „Vai de capul nostru! De-a§ avea atâtea baruri, a§
fi milionar”, afirm¶, râzând, la rândul s¶u, fostul ministru. Juri§tii
Ministerului Culturii consider¶ c¶ solu†ionarea problemei
depinde numai de directorul Bibliotecii Na†ionale, iar ministrul
Boris Foc§a asigur¶ c¶ se va documenta cu privire la acest caz.
Noi înc¶ nu am reu§it s¶ d¶m de cap¶tul problemei, dar totu§i
abord¶m acest subiect, deoarece cl¶dirile de-o importan†¶ istoric¶
ale Bibliotecii Na†ionale într-adev¶r se afl¶ în pericol.
Marea bomb¶ care planeaz¶ deasupra Bibliotecii Na†ionale
(BN) este bine cunoscuta tentativ¶ a firmei „Green Hills Nistru”
de a edifica în preajma blocului principal al institu†iei o cl¶dire cu
multe etaje, dintre care trei - sub sol. Aceasta ar pune în pericol
întreg blocul §i ar denatura zona istoric¶ în care se afl¶ biblioteca.
Patronul firmei î§i motiva lucr¶rile printr-un act - deja nevalabil
- întocmit pe vremea ministrului Artur Cozma, îns¶, datorit¶
protestelor angaja†ilor bibliotecii, construc†ia neautorizat¶ a fost
stopat¶. Ast¶zi, Ministerul Culturii (MC) se afl¶ în litigiu cu
„Green Hills”. Totodat¶, directorul BN, Alexe R¶u, aten†ioneaz¶
c¶ aceasta nu a fost singura implicare a lui Cozma în treburile
institu†iei. El spune c¶ fostul ministru conduce dou¶ localuri care
închiriaz¶ spa†ii în cl¶direa bibliotecii: restaurantul „Piotr Pervîi”
§i barul „Petit-cafe”.
(…) Restaurantul ocup¶ o parte din subsolul blocului II al
BN, unde alt¶dat¶ se afla Clubul „Black Elephant”. Din cauza
datoriilor mari la chirie §i servicii, afirm¶ R¶u, clubul a fost evacuat, pentru ca în spa†iul eliberat s¶ fie mutat¶ colec†ia de carte
veche §i rar¶, care nu înc¶pea în bibliotec¶. „Nu aveam unde s¶
p¶str¶m c¶r†ile, care st¶teau pân¶ atunci la podea. Dar a urmat cea
mai stra§nic§ scen¶. Cozma m-a chemat §i mi-a spus ca, în zece
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zile, s¶ nu vad¶ acolo nici urm¶ de carte veche §i rar¶. A venit §i
la bibliotec¶. De fa†¶ cu ni§te doamne, care §i-au consacrat via†a
c¶r†ilor, se revolta: „La ce v¶ trebuie vechiturile astea? Arunca†ile! Nu vede†i c¶ miroase de la ele?”. Când a ie§it Cozma, doamnele §i-au f¶cut cruce, ca ni§te m¶icu†e la m¶n¶stire...”, spune
R¶u. Potrivit directorului, astfel ex-ministrul a preg¶tit terenul
pentru deschiderea în aceste înc¶peri a restaurantului „Piotr
Pervîi”, care i-ar apar†ine.
(…) Am încercat s¶ descoasem §i bibliotecarele, dar nimeni
nu vrea s¶ vorbeasc¶ nici despre „Piotr Pervîi”, nici despre
Cozma. Doar la auzul acestor nume, privirile unora dintre ele te
asigur¶ c¶ a§teapt¶ s¶ le dispari din fa†¶ cât mai curând. Iat¶ ce
ne-a r¶spuns Tatiana Pl¶cint¶, §efa Sec†iei de carte rar¶, care credeam c¶ ne va dezlega misterul: „Eu nu-s la curent, telefona†i la
direc†ie. Nu §tiu când a venit Petru („Piotr Pervîi” - n.r.) §i când
s-a dus Petru”. Nimic n-am putut afla nici de la Galina
Stepanovna, contabila-§ef¶ a restaurantului. „Dac¶ s-a §i întâmplat ceva, eu am fost lips¶”, ne-a r¶spuns ea la toate întreb¶rile. E
drept c¶ ne-a recomandat s¶ vorbim cu directorul localului, care
îns¶ a fost de neg¶sit…
(…) Cel¶lalt local, „Petit-cafe”, se afl¶ în blocul principal al
BN, unde pe timpuri era bufetul bibliotecii. Localul are 30 metri
p¶tra†i §i o teras¶ de 200 metri p¶tra†i. „£i aici Cozma §i-a f¶cut
bar, afirm¶ R¶u. Anterior, era un patron care hr¶nea angaja†ii bibliotecii la pre†uri rezonabile. Dar, venind Cozma, a introdus o
regul¶ nou¶. Contractele de loca†iune nu mai erau aprobate de
noi, ca institu†ie autonom¶, ci de ministru. Astfel, a refuzat s¶
semneze contractele cu acea firm¶ pân¶ când a adus-o la faliment. £i atunci Cozma §i-a pus omul lui”.
Cine s¶ fie omul lui Cozma? „Petit-cafe” e condus de Oleg
Carp, care zice c¶ nici nu §tie cum arat¶ ex-ministrul. Totu§i, el
s-a interesat: „Chiar de eram ai lui Cozma, ce conteaz¶? Achit¶m
arenda regulat”. Întrebat de noi cu cine a negociat pentru a
închiria acest spa†iu, Carp a refuzat s¶ r¶spund¶. Artur Cozma
îns¶, auzind despre „Petit”, a râs: „De-a§ avea atâtea baruri, a§ fi
milionar. Habar n-am cine-i, nu-l cunosc pe Carp”. (…)
Ministrul Culturii, Boris Foc§a, afirm¶ c¶ nu §tie nimic
despre „barurile lui Cozma”. (…)
Se presupune c¶, fiind ministru, Artur Cozma a fost implicat
în mai multe scandaluri, inclusiv privatizarea ilegal¶ a Circului,
înstr¶inarea ilicit¶ a monumentului arhitectural de pe Bucure§ti
62, dep¶§irea atribu†iilor de serviciu la gestionarea banilor §i a
patrimoniului Teatrului „Luceaf¶rul” etc. TIMPUL va continua
s¶ se documenteze pentru a afla dac¶ ex-ministrul Cozma con©Paul Goma 1935-2011
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troleaz¶ sau nu cele dou¶ localuri „g¶zduite”de BN. Vom reveni.
Un articol de: Pavel P¶duraru Copyright 2010 Timpul.
Comentariile cititorilor
1. De elena la 28.01.2011, ora 16:53
de unde are tara asta, atatsia ministri tampitsi?
2. De Da-a-a-a... la 29.01.2011, ora 03:16
Trista comedie cu baruri si carti vechi... Cine-i stapanul? Nu-i stapanul. Cred ca-i
Smirnov... In Chisinau totul e posibil si transnistrizarea e in toi... MGB-ul tovarasi,
MGB-ul. Ca unde sa faca ei busines, daca nu la Chisinau? Ca la Tirespolea e prea
stramt...

Ce a în†eles cititorul din aceast¶ stare de permanent¶ idiotizare §i de atotdomnitoare tâlh¶ri(r)e (“ca-n Codru”)? Dar mai este
el sensibil în nem¶surata s¶r¶cie material¶ §i în animalizarea la
care a fost supus atâta vreme la o astfel de stare-permanent¶ în
Republica Moldova, cea care †ine cu orice pre† s¶ intre în Europa,
tr¶gîndu-i dup¶ ea §i pe to†i p¶duchii ru§i, evrei, ucraineni care
ne-au batjocorit, 60 ani ne-au dispre†uit, ne-au c¶l¶rit §i ne-au
supt vlaga peste jum¶tate de secol, iar acum dau fuga s¶ capete
cet¶†enia Moldovei. Ei, sovieticii, sioni§tii, ne-românii bol§evici
o cap¶t¶ cu miile, iar israelienii, chiar f¶r¶ leg¶turi cu Basarabia,
ori din cele rupte pentru “antisimitizm” §i emigrare în Israel, cu
jum¶tatea de milon - ca s¶ nu piard¶ prilejul de a deveni printre
primii “cet¶†eni europeni” - dar eu, indigen din mo§i-str¶mo§i nu
am dreptul la reîncet¶†enire, fiindc¶ mi-a fost vândut¶ de Lupu,
Ghimpu, Filat, la o simplu ghiont al lui Tkaciuk ? Cu guvernan†i
ca “practican†ii de limb¶ român¶” Diacov, Lupu, de “maldavineasc¶” precum tribul lui Voronin, cu tovar¶§ii de §aib¶ ai lui
Tkaciuk, cunosc¶tor al tkaciuke§tei, înv¶†at¶ în cartierul
Moldovanka din Odessa?
Fire§te, nu am deplâns soarta c¶r†ilor mele - care nu sunt, în
Biblioteca Na†ional¶ din Chi§in¶u nici vechi, nici pre†ioase, ci…
inexistente. Dar ca fiu de înv¶†¶tori de †ar¶, “burgheji”, haretieni,
am plâns pe mormântul c¶r†ilor astfel “cinstite’ în Basarabia
bol§evizat¶ pân¶ la urzeal¶; pân¶ la cenu§¶.
Nu mai regret atât modul în care “fra†ii” mei Ghimpu, Filat,
Lupu, Leanc¶ i drughie m-au primit cu atâta dragoste vitreg¶ pe
p¶mântul meu.
Nu, nu. P¶mântul meu este demult al lui Voronin, al lui
Tkaciuk, al lui Diacov §i al celorlal†i vorbitori de limb¶ sovietic¶.
*

30 Jan 2011 13:50 Televiziunea lui Plahotniuc distruge
imagini incomode sursa: jurnal.md
©Paul Goma 1935-2011

wwww.paulgoma.com

PDF public și gratuit

31.12.2011

PAUL GOMA - JURNAL 2011

110

Prime TV a distrus cu bun¶ §tiin†¶ ni§te imagini ale Curaj.TV ca
s¶ nu fie folosite în context incomod. Acestea au fost realizate la 29
ianuarie, când echipei Curaj.TV nu i s-a permis accesul la un concert
festiv, dedicat zilei profesionale a procurorilor, care se desf¶§ura la
Teatrul „Mihai Eminescu”.
Ulterior, pentru c¶ n-au reu§it la protestul Hyde Park, echipa de la
Prime Tv a împrumutat cardul cu imaginile de la Curaj.TV.
Dup¶ ce au primit înapoi suportul, echipa Curaj.TV a constatat c¶
le-a fost distrus un fi§ier video. „Solicitând de la Felicia Ro§ca explica†ii, am aflat c¶ imaginile au fost §terse cu bun¶ §tiin†¶, ca s¶ nu le
folosim în context incomod lor”, sus†ine Oleg Brega.
Curaj TV a recurs la metode tehnice de recuperare a imaginilor de
pe card §i le-a publicat.
Comentarii:
Oleg Levinschi aestea au fost la putere si mai inainte...acum au iesit din umbra... Vai
si amar de Tara asta... Asa persoane trebuie sa fie lipsite de dreptul de a detine vreun post de stat pe viata!!! Unde mai pui ca are si diploma cumparata!!!
Vasile DiaconJan 30
sau dus niste banditi de la putere si au venit altii si mai frumosi,,trist ..............
Ion IsacJan 30
Bravo Voua.,asa si mai departe.
Irina GheorghiuJan 30
la Prime doar pe Lupu,Zubco si plahotniuc(si gasca lui) ii arata(unicii care "lucreaza"
in tara asta)
Anonymous UserJan 30
tara de mizerie cu corupti la putere.si la nimeni nu ii pasa fiindca nu costam nimic.
Mihaela Demerji30 janvier
"Cheama mafia, chaema-l pe Plototniuc :D"
Bunduche Veaceslav30 janvier
Ru§ine
Gheorghe Lupusoru30 janvier
http://www.curaj.net/2011/01/30/prime-tv-si-moralitatea/
Alex Ursu30 janvier
eu pot spune una ca-i nui chiar totul cum spuneti voi in primmul rand recuperarea nu
poate fi asa de calitativa precum este acest filmulet, si daca si faceau astea de la prime
asa cum spuneti voi precis ca avea sa fi facut o zarva mai mare dar asa numai simple
invenuiri fara careva probe concrete
Gheorghe Lupusoru 30 janvier
Este de-a dreptul amoral s¶ solici†i un serviciu, dup¶ care s¶ scuipi pe cel ce te-a ajutat când ai avut nevoie. Cei de la Prime au gestionat, în sensul c¶ au încercat s¶ distrug¶, un bun ce nu le apar†ine. Pot spune c¶ au mare noroc c¶ nu au fost ac†iona†i în
judecat¶.

«ïn †ara asta vre†i s¶ v¶ duce†i?» - m¶ întreba feti§oara din Pa§cani,
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numai c¶ în loc de “s¶ v¶ duce†i”, ea folosea “s¶ veni†i”.

*
Oleg Brega §i "b¶ie†ii" lui Marian Lupu
30.01.2011 Paza pre§edintelui interimar §i spicherului
Marian Lupu a interzis, sâmb¶t¶, 29 ianuarie, accesul jurnalistului Oleg Brega în incinta Teatrului Na†ional „Mihai Eminescu”
din Chi§in¶u, unde urma s¶ aib¶ loc un spectacol cu prilejul Zilei
Procurorilor.
F¶r¶ explica†ii, agen†i din paza lui Marian Lupu au limitat
accesul lui Brega, formulând un laconic „nu”. Totu§i, Oleg
Brega, care †inea în mâini o camer¶ de filmat, a reu§it s¶ ajung¶
în holul institu†iei, dar agen†ii i-au blocat accesul la o alt¶ u§¶.
Oleg Brega filma pentru Curaj.tv, un proiect al Asocia†iei
„Hyde Park”. Incidentul a fost filmat §i publicat pe
www.curaj.net.
Jurnalistul Oleg Brega a spus pentru Agen†ia Monitor Media
c¶ cei care i-au interzis accesul într-o institu†ie de cultur¶ public¶
sunt, dup¶ toate probabilit¶†ile, agen†ii din paza lui Marian Lupu.
Brega a mai spus c¶ nu au fost admi§i în teatru §i câ†iva fotoreporteri liber profesioni§ti.
Oleg Brega este cunoscut §i ca autor al emisiunii „Inamicul
public” de la „Jurnal TV”.
«ïn †ara asta vre†i s¶ v¶ duce†i?» - m¶ întreba feti§oara din Pa§cani,
numai c¶ în loc de “s¶ v¶ duce†i”, ea folosea “s¶ veni†i”.

*
În Moldova se fur¶, în medie, doar... 375 000 000 dolari
SUA anual. Cu fluxuri financiare ilicite în valoare medie anual¶
de 375 milioane de dolari SUA, Republica Moldova este plasat¶
pe locul 82 dintre 125 de †¶ri în clasamentul care eviden†iaz¶
evolu†ia media anual¶ a fluxurilor financiare ilicite în perioada
2000-2008, elaborat de Grupul de analiz¶ american Global
Financial Integrity (GFI).
«ïn †ara asta vre†i s¶ v¶ duce†i?» - m¶ întreba feti§oara din
Pa§cani, numai c¶ în loc de “s¶ v¶ duce†i”, ea folosea “s¶ veni†i”.

*
Întrebare la Radio Erevan:
- Ce fac toat¶ ziua basarabenii dup¶ ce-§i redobândesc
cet¶†enia român¶?
R¶spuns:
- Stau §i se mândresc c¶-s moldoveni...
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Luni 31 ianuarie 2011
31.01.2011 Internau†ii se întreab¶: Ce-i cu circul ¶sta,
domnilor deputa†ii?
„Noi, utilizatorii de internet, v¶ rug¶m: În Parlament vorbi†ii
§i r¶spunde†i în LIMBA DE STAT!!!”, scrie Vitalie Lisnic în
profilul unui eveniment public, anun†at pe re†eaua Facebook.
„Priveam §edin†a din Parlament, cum Filat r¶spunde în rus¶ la
întrebarea comunistului Petkov. Cu bâlbâieli, dar a§a o †inea, în
rus¶...”
«ïn †ara asta vre†i s¶ v¶ duce†i?» - m¶ întreba feti§oara
din Pa§cani, numai c¶ în loc de “s¶ v¶ duce†i”, ea folosea
“s¶ veni†i”.
*
“Vlad Plahotniuc are cel pu†in patru identit¶†i: moldoveneasc¶, româneasc¶, bulgar¶ §i ruseasc¶. Ceea ce înseamn¶ c¶
are foarte multe de ascuns. Iar legea noastr¶ cu privire la actele
de stare civil¶, are multe lacune. Ideile au fost sus†inute de invita†ii edi†iei speciale de la Jurnal TV în timpul c†reia s-a discutat
despre identitatea controversatului om de afaceri, actualul primvicepre§edinte al Parlamentului, Vlad Plahotniuc. jurnaltv.md
«ïn †ara asta vre†i s¶ v¶ duce†i?» - m¶ întreba feti§oara din
Pa§cani, numai c¶ în loc de “s¶ v¶ duce†i”, ea folosea
“s¶ veni†i”.
*
Pe buza râpei de unde eram gata-gata s¶… p¶§esc în apa
M¶rii Moarte, m¶ opresc, îmi retrag piciorul pornit §i-mi zic (dup¶ ce am zis: «ïn †ara asta vre†i s¶ v¶ duce†i?» - m¶ întreba
feti§oara din Pa§cani, numai c¶ în loc de “s¶ v¶ duce†i”, ea folosea: “s¶ veni†i”):
«Stai, bre omuleanule! Dar tu, nu altul te declarai “scriitor
internetizat”; tu l¶udai acest¶ scul¶ îngereasc¶ - cum au l¶udat-o
§i chinezii, §i birmanii - acum arabii de la Atlantic la…Pacific!
Te plângi c¶ nu e§ti tip¶rit - pe hârtie, se în†elege, deci,
oamenii nu ajung s¶ te ceteasc¶-pe-hârtia-c¶r†ilor.
Dar internetul, domnule? Adev¶rat: nu a fost n¶scocit pentru
a-i sfida pe Manolescu, pe Liiceanu, pe Ple§u, pe Shafir, pe
Adame§teana, pe Laszlo, pe Carmen Mu§at, pe Monica
Lovinescu din mormânt - nu mai vorbesc de cei aduna†i în jurul
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Mortului Vesel, Wiesel §i al lui “Ioanid”, m¶ rog frumos, adic¶
aceia care… vedea-te-ar mort §i needitat!
Din moment ce exist¶ internetul §i nu †i-l “taie” nici Ben Ali,
nici Mubarak, nici Ahmani-etcetera, nici ‘prietenul s¶u - de
veacuri - Nethania’-§i-a§a-mai-demult, nici chiar MonicaMicrofonica (Dumnezeu s¶ o ierte!, c¶ mult r¶u mi-a f¶cut) nu te
pot împiedeca s¶ te folose§ti de el atât timp cât mai po†i da din
de§te pe clapele ordinatorului!
A§a c¶: de ce-ai fi trist (m¶gar b¶trân) §i libidinos ca un…
am uitat ca ce, dar fain §i copitat…?
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F E B R U A R I E
Mar†i 1 februarie 2011
Filip a instalat Jurnalul Ianuarie 2011, cu un nou vestmânt.
Sper s¶ fie, nu doar frumos, dar §i eficace pentru c¶ut¶tori. Dar,
Doamne, câte gre§eli am l¶sat s¶ scape! Multe, Domnule. Eram
gr¶bit, eram obosit. Dar, la urma urmei, mul†umit. C¶ mai
câ§tig… o lun¶? ïntreag¶, luna ceea? Vom tr¶i §i (o) vom vedea.
*
Sunt bucuros c¶ sunt al doilea care s¶-i “publice” proz¶ lui
Viorel Ili§oi (primul: Arge§ul). £i eu a§ fi avut nevoie de o Flori
B¶l¶nescu s¶ m¶ împing¶, s¶ m¶ încurajeze, s¶-mi ard¶ o palm¶
peste ceaf¶, întru îndemn. M¶ bucur pentru amândoi, drept care
“fur” din revista Arge§ fragmentul de mai jos:
“VIOREL ILISOI Pai§pe*
– Cumetre, nu te sup¶ra pe mine, trebuie s¶ te arestez.
M¶ las pe sp¶tarul scaunului §i umplu postul de poli†ie cu un râs viguros, adunat instantaneu din tot trupul. M¶ ridic §i, hohotind, îl bat pe um¶r pe Milic¶, îl felicit a§a
pentru surprinz¶toarea prob¶ de umor negru. Milic¶ este vecinul §i cum¶trul meu,
mi-a botezat feti†a. Îmi permit gestul ¶sta, chiar dac¶ nu prea ne-am †inut noi de
cumetri, cel mult ne-am dat câte un bun¶ ziua peste gard, o dat¶ chiar am a§teptat
împreun¶ autobuzul de Ia§i, am vorbit despre vreme §i, dac¶ îmi aduc bine aminte, iam dat o †igar¶ sau doar un foc.
Cum¶trul se apleac¶ pu†in pe spate când îi ating epoletul cu trese de sergent major,
întoarce capul într-o parte §i închide ochii. Parc¶ s-ar fi a§teptat s¶-i dau o palm¶
peste ureche. Reac†ia lui îmi curm¶ râsul. £i înc¶ ceva: cel¶lalt poli†ist – v¶d asta cu
coada ochiului – s-a desprins de sob¶, a f¶cut doi pa§i înapoi §i acum st¶ cu spatele
în u§¶, o blocheaz¶.
– Pentru o viz¶ de flotant trebuie s¶ fiu împu§cat în cap, nu arestat. Te faci c¶ nu §tii
legea? – zic eu, §i încerc s¶ zâmbesc, dar simt cum zâmbetul mi se tope§te pe gur¶ §i
nu-mi reu§e§te decât o strâmb¶tur¶.
Milic¶ nu-mi r¶spunde. În continuare nu se uit¶ la mine. R¶sfoie§te un registru flendurit, d¶ paginile una câte una, încet, desenând cu mâna în aer un arc, un curcubeu
f¶r¶ culori. Î§i vâr¶ capul între file §i cite§te, adic¶ are oleac¶ de treab¶, se vede, nu
poate fi deranjat pân¶ nu ispr¶ve§te.
Îmi a§ez diplomatul pe genunchi, scot buletinul §i i-l întind.
– Hai, pune-i o viz¶ de flotant §i gata!
– Dar viza nu se pune a§a, pe loc, morm¶ie cum¶trul, tot far¶ s¶ se uite la mine, cu
nasul în registru. Trebuie un dosar, ni§te acte… Potrivit legii, pentru înscrierea vizei
de re§edin†¶, solicitantul va depune, împreun¶ cu actul s¶u de identitate, documentele…
– Nu-i vorba de viz¶, îl întrerupe iritat poli†istul de la u§¶.
M¶ întorc pe jum¶tate spre el. Costic¶ îl cheam¶. A§a l-am auzit pe cum¶trul Milic¶
spunându-i. Îl §tiu doar din vedere. M-a oprit odat¶, mai demult, când m¶ întorceam
de la pescuit. Treceam cu bicicleta prin fa†a postului. M-a oprit, s-a uitat dac¶ am far.
Aveam dou¶: unul cu dinam, altul cu baterii. Plus o lantern¶ tubular¶ de un cot legat¶
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pe ghidon. Când plecam la pescuit, diminea†a pe la patru, ca s¶ prind r¶s¶ritul pe
malul Prutului, instala†ia mea de lumini r¶scolea iepurii din huceaguri. £i ochi de
pisic¶ aveam, oglind¶ retrovizoare, tot. M-a întrebat de unde vin. „De la Prut”, i-am
zis. „Am fost s¶ bat pe§tii cu undi†a, c¶ la pescuit nu se poate spune c¶ am fost, n-am
prins nimic”. A b¶gat un deget în gura rucsacului §i s-a uitat prin deschiz¶tur¶, a
mirosit. „Dar permis ai?” „N-am. Nu §tiam c¶ trebuie permis §i pentru biciclet¶!”
„L¶sa†i vrajeala, domnu’! De permisul de pescuit zic”. I l-am întins. A v¶zut c¶ sunt
din Boto§ani, scria în permis, §i m-a întrebat: „E§ti din Boto§ani?” „Da. E interzis s¶
fii din Boto§ani?” „Hai, bre, nu m¶ lua a§a, c¶ n-am nimic cu tine… dar, §tii, sunt o
mul†ime de pescari fraudulo§i, f¶r¶ permis, mai verific¶m §i noi… £i aici unde
locuie§ti?” I-am spus cum st¶teau lucrurile: c¶ locuiam la socri. Cam f¶r¶ forme legale, adic¶ f¶r¶ viza aia de flotant, dar o s¶ o pun §i pe aia odat¶ §i odat¶, nu e a§a grav
dac¶ nu o am, nu? Dac¶ n-ar fi nevoie de atâtea hâr†oage §i dac¶ n-ar trebui s¶ vin la
poli†ie cu socrul meu, proprietarul casei, s¶ semneze el chiar acolo, în fa†a poli†istului, c¶ m¶ ia în spa†iu… „Mie îmi sun¶ de parc¶ a§ ie§i la ocazie pe Calea Lactee §i
a§ face cu mâna la astronau†i s¶ m¶ ia la o plimbare printre galaxii…”, am comentat
eu. „A§a se nume§te aceast¶ procedur¶. Adic¶ în spa†iul de locuit, asta se în†elege.
Deci socrul t¶u trebuie s¶ vin¶ la postul de poli†ie §i s¶ semneze de luare în spa†iu în
fa†a lucr¶torului de poli†ie”. Dac¶ poli†istul se apleac¶ tocmai atunci s¶ î§i lege §ireturile §i nu prinde momentul sau dac¶ semn¶tura se d¶ mai la vale, în dreptul casei
de lâng¶ postul de poli†ie, nu e valabil¶. Poli†istul mi-a zis c¶ nu m¶ amendeaz¶, dar
s¶ îmi pun cât mai repede viza. £i de atunci, de câte ori ne-am mai întâlnit, de fiecare
dat¶ mi-a amintit de viz¶. £i în seara asta, când ne-am întâlnit la mine la poart¶ §i mia pus s¶ vin pân¶ la post cu el §i cu Milic¶, m-a l¶sat s¶ în†eleg c¶ e ceva tot în
leg¶tur¶ cu viza de flotant. Iar acum spune, t¶ind litania juridic¶ a cum¶trului poli†ai,
c¶ nu-i vorba de viz¶.
M¶ întorc cu totul spre el:
– Hai, dom’ Costic¶, serios, pentru o am¶rât¶ de viz¶…
– Nu e vorba de viz¶. Trebuie s¶ te re†inem. Am primit ordin de la jude† s¶ te re†inem.
Nu glume§te. Vine la mine §i m¶ împinge u§or la loc în scaun. Nici nu e nevoie de
un gest mai energic fiindc¶ m¶ pierd, îmi tremur¶ genunchii, simt cum îmi zvâcnesc
col†urile gurii, f¶r¶ control, ca aripile unei vr¶bii lovite. Cu palma dreapt¶ încerc s¶
st¶pânesc cutremurul fe†ei, iar stânga mi-o ap¶s pe inim¶, de unde m¶ inund¶ §i m¶
arde pân¶ în cre§tet sângele clocotit. Am senza†ia c¶ m¶ desfac în buc¶†i §i m¶ risipesc în camera cu gratii la ferestre, abia acum v¶d gratiile, §i parc¶ nu am destule
mâini s¶ m¶ adun de peste tot §i s¶ m¶ †in la un loc. Sunt pr¶bu§it în scaun, incapabil
s¶ mai fac vreo mi§care, altceva decât s¶ m¶ strâng singur în bra†e, §i, mai ales, nu-s
în stare s¶ gândesc, s¶ în†eleg ce se întâmpl¶ §i s¶ iau o decizie, s¶ spun ceva, s¶
reac†ionez într-un fel…
Milic¶ scoate c¶tu§ele din sertar §i se întoarce spre mine, tot f¶r¶ s¶ m¶ priveasc¶, cu
b¶rbia în piept, dar Costic¶ îl opre§te, îi ia c¶tu§ele §i le pune la loc în sertar. Zice c¶
nu e nevoie. Nu am de gând, nu-i a§a?, s¶ le fac probleme, doar ne cunoa§tem. Milic¶
îmi e chiar cum¶tru, doar nu l-a§ b¶ga tocmai pe el în bucluc. Costic¶ repet¶ c¶ nu e
nevoie de c¶tu§e. Nici de pistoale. Chiar a§a, mai bine s¶ le depun¶ în camera de
armament.
De§i au amândoi acela§i grad, sergent-major, Costic¶ pare s¶ comande. O fi având o
func†ie care, evident, bate gradul. El e poli†istul dominant. A§a îmi vine pe moment
s¶-i spun, gândindu-m¶ la ultimul episod din „Teleenciclopedia”, ceva despre organizarea turmelor de elefan†i. Milic¶ se ridic¶ de la locul lui, scoate pistolul din tocul
prins la centur¶, îl apuc¶ de †eav¶ §i i-l întinde colegului, peste capul meu. Mâinile li
se întâlnesc deasupra mea, parc¶ doi preo†i cu chipie §i epole†i m¶ binecuvânteaz¶,
revars¶ asupra mea harul… Nu harul. Înc¶rc¶torul. Se desprinde din loca§ul lui §i-mi
cade în cap, apoi pe podea. Nu doare. E un înc¶rc¶tor mic §i e gol. Pe deasupra mea
se întretaie înjur¶turi. Când Milic¶ se apleac¶ dup¶ înc¶rc¶tor, îi cade chipiul pe jos.
Înjur¶ iar. Î§i îndeas¶ chipiul pe cap, nervos, §i înjur¶ pistolul, înc¶rc¶torul, chipiul,
ministerul – ministerul a§a, în general, nu un minister anume – §i mama ei de via†¶.
Costic¶ iese din înc¶pere, se duce s¶ depun¶ pistoalele în camera de armament. Scena
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bâlbâielilor îmi d¶ pu†in curaj. Prind un fir de speran†¶ §i-l deap¶n cu înfrigurare: c¶
toat¶ povestea cu ordinul de arestare, de re†inere, de ce-o fi… parc¶ eu n-a§ §ti c¶
arestarea se face cu mandat, nu la ordin… cu viza de flotant, cu c¶tu§ele, n-a fost
decât o glum¶ a cum¶trului Milic¶ §i a sergentului major Costic¶ £i-Nu-Mai-£tiuCum, parc¶ Ro§u, fars¶ încheiat¶ acum cu gagurile neîndemânaticului meu vecin §i
cum¶tru, c¶ totul nu a fost decât o abil¶ punere în scen¶ ca s¶ m¶ preg¶teasc¶ pentru
ceea ce într-adev¶r va urma: o amend¶ pentru nenorocita de viz¶ de flotant lips¶ din
buletin. (…)Adev¶rul e c¶ nici nu m-am gândit vreodat¶ serios s¶ îmi fac muta†ia la
Costuleni §i acum a venit momentul s¶ pl¶tesc pentru asta, da, s¶ mi se dea amend¶,
cea mai mare, te rog eu, cumetre, Milic¶, d¶-mi amenda cea mai mare. Prima amend¶
din via†a mea. N-ar fi deloc o mândrie… Bine, nici un necaz prea mare n-ar fi… Hai,
da†i-mi amenda, nu v¶ mai juca†i cu mine…
– Milic¶, du-te tu afar¶ §i anun†¶-m¶ când apare ma§ina noastr¶ la curb¶, spune
Costic¶.
Milic¶ iese din birou cu o mân¶ pe chipiu §i cu cealalt¶ tr¶gând de tocul pistolului.
Costic¶ se a§az¶ pe scaunul r¶mas gol, la fereastr¶, §i începe §i el s¶ r¶sfoiasc¶ registrul în care se ascundea Milic¶ de mine, dar nu ca s¶ îmi evite privirea, ci d¶ filele cu
mi§c¶ri sigure, cu aerul unuia care §tie exact ce caut¶ §i la ce pagin¶ anume.
Ce ma§in¶ s¶ a§tepte Milic¶ afar¶? A noastr¶. Costic¶ §i Milic¶ nu au ma§in¶ nici
împreun¶, nici separat. I-am v¶zut de mai multe ori mergând la Ia§i cu autobuzul,
treizeci §i ceva de kilometri, i-am v¶zut umblând de colo-colo prin comun¶ pe jos sau
cu cu ma§ini de ocazie §i chiar în seara asta, chemându-m¶ s¶ vin cu ei la post, au
oprit un camion la §osea §i am urcat to†i trei.
A, mi-au zis c¶ pot s¶ vin §i singur, în urma lor, dar s¶ nu întârzii prea mult, c¶ au de
f¶cut o pând¶ la noapte §i poate apuc¶ §i ei o or¶-dou¶ de somn. Trebuia s¶ m¶ gândesc de la început la asta… Cum de mi-a sc¶pat? M-a†i luat tare, mi-a†i paralizat neuronul, de-aia mi-a sc¶pat! N-a zis Milic¶ întâi, §i n-a înt¶rit §i Costic¶ dup¶ aceea c¶,
dac¶ nu-s preg¶tit, asudat §i plin de praf dup¶ o zi de s¶pat în gr¶din¶, pot s¶ vin §i
singur? Mai târziu, dup¶ ce m¶ limpezesc oleac¶ într-un lighean cu ap¶ §i dup¶ ce
pun pe mine o hain¶ mai ca lumea, dar tot în seara asta, neap¶rat. £i nu prea târziu,
c¶, §tii, pânda… somnul… Am vrut eu s¶ vin odat¶ cu ei, fiindc¶ singur a§ fi stat mult
§i bine la ocazie, de la Cozia la Costuleni, pe când ei numai ridic¶ mâna §i gata, se §i
opre§te o ma§in¶. £i dac¶ o face vreun §ofer pe prostul, ei scot din mapele lor, pe care
nu m-ar mira s¶ le poarte sub bra† §i în pat, un baston din ¶la reflectorizant §i-l opresc
în interes de serviciu, la o adic¶ pot s¶-i ia ma§ina cu totul, dac¶ vor. Legea le permite. Dac¶ puteam s¶ vin §i singur la post, la fel de bine puteam s¶ nici nu mai vin.
Deci nu era a§a de important cum au vrut ei s¶ m¶ fac¶ s¶ cred. Deci totul e o fars¶,
na, c¶ m¶ apuc¶ §i râsul: Costic¶ §i Milic¶ m¶ aresteaz¶ dup¶ ce-mi scap¶
înc¶rc¶torul în cap.
(…)Cine-i §eful de post? O fi ¶la must¶cios cu care m-am întâlnit ast¶-var¶ la sta†ia
de pompare… Eu pescuiam în canalul de iriga†ie, mai erau câ†iva din sat în§ira†i cu
undi†ele în lungul canalului §i poli†istul ne-a luat pe rând la întreb¶ri, nu dac¶ pescuiam legal, ci voia s¶ afle dac¶ vreunul dintre noi, obi§nui†i ai b¶l†ilor §i ai canalelor
din lunca Prutului, §tie ceva despre furtul conductelor de aluminiu de la sta†ia de
pompare. Nu §tiu, domnule, cine a furat conductele, dar v¶ pot spune unde le g¶si†i:
merge†i în oricare sat din lunc¶ §i dac¶ nu da†i la fiecare cas¶ ori de conducte, ori de
cazane de rachiu f¶cute din conducte, atunci sigur o s¶ g¶si†i dale de beton furate din
canalele de iriga†ii. El §i-a notat ceva în agend¶, ca §i cum chiar era interesat de ce iam spus, parc¶ n-ar fi v¶zut cu ochii lui, din strad¶, c¶ în toate satele riverane au
r¶s¶rit deodat¶ alei din dale de beton, de la u§¶ pân¶ în fundul gr¶dinii, la veceu, c¶
la mai toate casele au crescut burlane din †evi de aluminiu, iar rachiul are, la to†i, pelicula aceea alb¶strie, de la cazanul de aluminiu. Eu sigur n-am luat nici dale, nici †evi,
nici motopompe din sistemul de iriga†ii. Nu de alta, dar nu le-a§ fi putut transporta
cu bicicleta. Cel mai bine ar fi s¶ se orienteze, i-am spus, c¶tre s¶tenii cu cal §i c¶ru†¶,
sugestie pe care, de altfel, am f¶cut-o §i în finalul anchetei mele din „Timpul”. O
anchet¶ despre cum a fost distrus, în prima var¶ de dup¶ revolu†ie, marele sistem de
iriga†ii la care brigadierii uteci§ti, b¶ie†i §i fete cam de vârsta mea, au muncit ani de
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zile pe £antierul Na†ional al Tineretului de la Costuleni. Frumos §i subtil m-am mai
prezentat atunci, aducând vorba de anchet¶ pe un ton liniar în timp ce schimbam
râma din cârlig. Poli†istul a tres¶rit surprins: eu am scris ancheta aia? Ce coinciden†¶!
Ca sa vezi! Cic¶ o citise cineva de sus, de la Ia§i, sau poate §i mai de sus, de la
Bucure§ti, §i a ajuns la el ordinul s¶ deschid¶ un dosar, s¶ vad¶ ce §i cum. Mi-a spus,
strângându-mi mâna, c¶ ziarul cu ancheta mea era prima pies¶ la dosar. În ziua aceea
n-am udat juvelnicul, pluta a r¶mas pân¶ seara neclintit¶, ca niciodat¶, dar eu m-am
întors acas¶ fericit.
Sigur must¶ciosul e §ef de post. E §i cel mai mare în grad, cel pu†in plutonier. Cel¶lalt
poli†ist, al patrulea, e §i cel mai tân¶r dintre to†i, a venit doar de câteva luni în
comun¶, iese din discu†ie. Deci vine must¶ciosul la post cu ma§ina lui, la o or¶ stabilit¶ dinainte cu Milic¶ §i Costic¶. La ora asta eu puteam s¶ nu fiu aici, dac¶ a§ fi
venit singur, mai târziu, cum mi-au dat de ales Milic¶ §i Costic¶, sau dac¶ nici nu mai
veneam. Înseamn¶ c¶ sosirea la post a §efului n-are nicio leg¶tur¶ cu mine.
(…) Gândul ¶sta m¶ împrosp¶teaz¶. M¶ ridic §i dau s¶ ies din birou, spun c¶ m¶ duc
s¶ stau cu Milic¶ afar¶, la aer, pân¶ vine ma§ina. Mai stau s¶ vorbesc §i cu §eful de
post, dac¶ tot am venit pân¶ aici, apoi plec acas¶. Poli†istul sare înaintea mea §i se
pune cu spatele în u§¶. Pune mâna dreapt¶ pe clan†¶. Îmi pune palma stâng¶ în piept.
Nu violent, dar ferm. Nu m¶ împinge, dar nu m¶ las¶ s¶ înaintez. În†eleg din privirea
lui c¶ nu e o glum¶. Îmi spune §i pe gur¶, rar, cu voce sigur¶:
– Am primit ordin s¶ te re†in. Nu te sup¶ra pe mine, eu execut un ordin. Nu pot s¶ te
las s¶ pleci de aici pân¶ nu vine §eful de post. Când vine el, hot¶r¶§te el. Pân¶ atunci,
stai aici. Nu te-am legat, nu te-am închis în camera de de†inere, m-am purtat
omene§te cu tine.
– Cum s¶ m¶ re†ii? De ce? Ce am f¶cut?
– A§a e ordinul.
M¶ a§ez la loc pe scaun §i îmi aplec fruntea spre biroul cu fa†¶ de mas¶ ro§ie.
Asfin†itul arunc¶ în toat¶ camera, prin fereastra cu z¶brele, o lumin¶ sângerie. Acolo,
pe deal, pe unde cerul scap¶ sânge, e satul Ro§u. Da, da, da… parc¶ Ro§u îl cheam¶
pe Costic¶… Mâinile mi-s ro§ii. Îmi aud sângele izbind în tâmple. Totul e ro§u. Ro§u.
Ro§u vesperal. Ro§u vertical. Ro§u menstrual. Pe birou e un chipiu vechi, de mili†ian,
cu dung¶ ro§ie. Cu stema comunist¶ în frunte. Cu steaua ro§ie. Recit în gând: „Steaua
mea a fost ro§ie totdeauna,/ Ro§ie va fi cât stelele vor fi./ Oamenii au atins cu degetul
luna,/ Cu t¶lpile o vor atinge-ntr-o zi”. Fi-†i-ar talentul al dracului, Zaharia Stancu!
Futu-te-n c¶limar¶… Azi e ziua Partidului Comunist. 8 Mai 1992. Pun 1992 sus,
1921 jos, trag linie §i socotesc în gând. Se fac fix 71 de ani de la înfiin†area pecereului. Azi, de ziua Partidului, cineva a dat un ordin s¶ fiu †inut închis, înv¶luit în ro§u,
la postul de poli†ie. M¶ smulg violent din ro§u, din ame†eal¶.
– Cum naiba s¶ fiu re†inut cu un ordin?, r¶bufnesc, întorcându-m¶ brusc spre Costic¶.
E o glum¶, nu? O neîn†elegere. £i dau s¶ m¶ ridic, ca s¶ pot gesticula în voie, dar sergentul major face o s¶ritur¶ pân¶ lâng¶ mine §i de data asta m¶ apas¶ cu putere în
scaun, îmi spune c¶ nu e deloc o glum¶, e un ordin, trece la un ton t¶ios §i îmi
vorbe§te cu domnule. Dac¶ nu ne lini§tim, noi, domnul, el poate s¶ ne pun¶ c¶tu§e,
s¶ ne încuie în camera de de†inere, conform regulamentului, s¶ ne †in¶ acolo pân¶
vom fi preda†i organului de la Ia§i, el nu dore§te s¶ aib¶ probleme cu noi, adic¶ cu
mine. Ne roag¶!
– V¶ domnesc §i eu, domnule sergent-major. V¶ rog s¶ îmi ar¶ta†i mandatul. Actul
în baza c¶ruia m¶ re†ine†i în postul de poli†ie. Dac¶ nu cumva e o glum¶. F¶r¶ mandatul de re†inere, de arestare, de ce-o fi, f¶r¶ actul ¶sta eu ies acum pe u§¶ §i, dac¶
încerca†i s¶ m¶ opri†i, voi fi îndrept¶†it s¶… Adic¶ de ce am fost eu prost s¶ stau aici
pân¶ acum? Ave†i dreptate în privin†a vizei de flotant, pentru asta am acceptat s¶ vin
la post la ora asta. £tiu c¶ a§a e legea. E o lege proast¶, dup¶ p¶rerea mea, dar asta
nu conteaz¶, fiindc¶ e f¶cut¶ ca s¶ m¶ urm¶reasc¶ statul pe mine unde stau eu mai
mult de dou¶ s¶pt¶mâni, sau cât e termenul… treaba mea unde stau, e democra†ie,
nu? Eu trebuie s¶ o respect, a§a proast¶ cum e, iar dumneavoastr¶ trebuie, tot a§a, s¶
o respecta†i §i s¶ o ap¶ra†i. Legea v¶ spune c¶ nu m¶ pute†i †ine aici f¶r¶ mandat.
– Înseamn¶ c¶ nu cunoa§te†i legea, domnu’ ziarist. Legea îi permite organului s¶ v¶
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re†in¶ dou¶§patru de ore pentru cercet¶ri, pentru clarific¶ri…
– Clarific¶ri la ce? Ce s¶ cerceta†i? Dar eu n-am f¶cut nimic!
– Noi, aici, nu cercet¶m nimic. Ordinul e s¶ v¶ re†inem §i s¶ v¶ ducem la Ia§i. Nici
la Boto§ani n-a†i f¶cut nimic?
– Nu, r¶spund f¶r¶ ezitare. Nimic pentru care a§ putea avea de-a face cu poli†ia. Nu
am luat nicio amend¶ în via†a mea. N-am mers nici m¶car o sta†ie de autobuz f¶r¶
bilet. Când n-am avut bani de bilet, am mers pe jos – vede†i ce picioare viguroase
am? N-am furat, n-am dat în cap la nimeni, pentru ce s¶ fiu re†inut?
– Nu §tiu. Uite, stai jos s¶ î†i ar¶t ceva, m¶ tutuie§te el din nou, revenind la un ton
mai cald, amical. Poate î†i aminte§ti ce ai f¶cut.
(…)
– Nota telefonic¶ num¶rul… Asta, vezi, e o not¶ telefonic¶ din data de azi, 8 mai
1992, primit¶ de la Inspectoratul Jude†ean de Poli†ie Ia§i. Prinde†i §i re†ine†i pe numitul… adic¶ tu… a§a… s¶ fie predat IJP Ia§i. Avem informa†ii c¶ se ascunde la
locuin†a socrilor s¶i din satul Cozia, comuna Costuleni.
V¶d, peste mâna poli†istului, nota telefonic¶ din registru, patru rânduri cu un scris
l¶b¶r†at, aproape ilizibil; ceea ce pare s¶ fie numele meu, cu majuscule, e subliniat §i
încercuit cu pixul. Nota, îmi spune Costic¶, a fost recep†ionat¶ de poli†istul cel nou.
N-are el un scris prea frumos, dar nu asta e important. Poli†istul nu e înv¶†¶tor, el trebuie s¶ pun¶ mâna pe infractori, nu s¶ le predea caligrafia.
Cum adic¶ m¶ ascund? Mi-a r¶mas asta în minte din ce a silabisit subofi†erul. Cineva
m¶ caut¶ – pentru ce? – §i eu m¶ ascund. La locuin†a socrilor din comuna Costuleni.
– M¶ scap pe mine. Vreau la veceu!
Atât pot s¶ spun.
M¶ §tiu: îmi vine de fiecare dat¶ când am emo†ii.
Simt pe obraz palma lui ¢ucu, antrenorul de lupte greco-romane de la casa de copii.
£i înc¶ una. Vin la pachet, legate una de alta. S-a anun†at c¶ voi intra pe saltea §i tocmai acum m¶ apuc¶ pi§atul. Mereu se întâmpl¶ a§a. „M¶ scap pe mine. Vreau la
veceu!”, îi spun antrenorului, înc¶ ame†it de lovituri. S-au dus amândou¶ pân¶ în
degetele de la picioare, ca o desc¶rcare electric¶, §i acum se întorc lin sus, cu un ocol
prin stomac, §i îmi ard obrajii. Nu mai e timp s¶ ajung pân¶ la vestiar. Antrenorul m¶
apuc¶ de ceaf¶ ca pe mâ†e §i m¶ împinge în col†ul s¶lii de concurs, lâng¶ ni§te manechine cât mine de mari, rezemate de perete. Îmi încordez mu§chii, m¶ sfor†ez cât pot.
Nu iese mai mult de o pic¶tur¶, dar senza†ia de iminen†¶ a trecut. „A§a faci de fiecare
dat¶. E§ti un fricos, un pi§orcos. Mar§ în saltea §i omoar¶-l pe ¶la, rupe-i gâtul”, îmi
strig¶ ¢ucu.
(…) P¶§esc în hol. Câ†iva pa§i pân¶ la ie§ire. Costic¶ vine în spatele meu. Îmi spune
s¶ o iau la dreapta, apoi înainte pe lâng¶ perete. Veceul e în spatele cl¶dirii. Trec
printre straturi cu ceap¶ §i salat¶, aliniate perfect, milit¶re§te, plivite de-a m¶run†elul.
Nu e mâna legii aici, e mân¶ mig¶loas¶, de femeie. Ori nevasta poli†istului, care st¶
în apartamentul de la etaj, deasupra postului, ori vreo femeie din sat tocmit¶ s¶ îngrijeasc¶ de gr¶din¶. Uite c¶ §i, la poli†ie, c¶r¶ru§a pân¶ la veceu e pavat¶ tot cu dale de
beton de la canalele de iriga†ii. Or fi dale confiscate. Alt¶ grij¶ n-am acum, decât
salata poli†i§tilor §i canalele de iriga†ie.
Veceul e f¶cut din pere†i de beton prefabrica†i. Prin g¶urile din tencuial¶ se v¶d, la
col†uri, must¶†ile de fier sudate. Cabinele nu au u§i, dar sunt protejate de alt perete
de beton, nu se vede nimic din afar¶. Poli†istul st¶ la un pas în spatele meu. Mi-e jen¶,
nu pot a§a, de fa†¶ cu el… Nu-i ca la c¶min, la internat sau în armat¶. Când mergeam
to†i la du§uri §i eram to†i dezbr¶ca†i, nimeni nu era dezbr¶cat. Intimitatea era doar a
gândurilor, nu a pieilor, a trupurilor noastre. La veceurile comune. To†i mergeam la
veceu. Acum, în timp ce m¶ lupt s¶ apuc chei†a fermoarului de la prohab cu degetele
care nu m¶ mai ascult¶, ¶sta îmi st¶ în spate, îmbr¶cat în uniform¶ de stat, cu pistol
la brâu, am impresia c¶ se mai §i salt¶ pe vârfuri ca s¶ mi se uite peste umeri. Îl rog
s¶ se dea pu†in mai înapoi, la cap¶tul peretelui paravanului de beton, c¶ n-am de gând
s¶ fug. De aia st¶ la coada mea: s¶ nu fug. Pe unde? Prin deschiz¶tura l¶sat¶ în perete
din construc†ie, cât palma? Sau poate prin triunghiul t¶iat în podea, cu marginile murdare de c¶cat. Da, pe acolo a§ înc¶pea. Veceul ¶sta a fost proiectat de cineva. Un arhi-
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tect de veceuri. Pere†ii au fost f¶cu†i pentru a întocmi un veceu, la dimensiunile astea,
s¶ se îmbine perfect, cu ferestruic¶ pentru aerisire §i cu gaur¶ în podea. G¶urile la
veceurile de la †ar¶ sunt rotunde sau p¶trate. Asta e triunghiular¶. Isoscel¶. Sunt prizonier într-un veceu de beton, oper¶ a unui proiectant de veceuri revolu†ionar. Nu
§tiu cum am ajuns aici, nu pot s¶ în†eleg ce mi se întâmpl¶. M¶ p¶ze§te un poli†ist. £i
singura ie§ire e în jos, prin triunghiul murdar, în c¶cat. Nu e o glum¶, sunt într-un
mare c¶cat.
Nu-l v¶d pe Costic¶. £tiu c¶ e acolo, pe c¶rarea dintre veceu §i gr¶dina de zarzavat,
a§teptând cu mâna pe pistol s¶ m¶ u§urez. Dar nu-mi vine. Strig peste um¶r:
– Auzi! Cine a dat ordin s¶ m¶ re†ii?
– Nu s¶ te re†in eu… aud r¶spunsul prin perete. S¶ fii re†inut, nu s¶ te re†in eu. Eu
execut un ordin. £tii cum e la noi, în poli†ie: ordinul se execut¶.
– Dar de ce s¶ fiu re†inut?
– Nu §tiu. Din nota telefonic¶ nu se în†elege motivul. Dac¶ vrei s¶ §tii, eu cred c¶ e§ti
suspect în vreun caz… nu §tiu ce-ai f¶cut pe la Boto§ani, c¶ ordinul de la Boto§ani
vine. £i a fost transmis la noi prin inspectoratul de la Ia§i… Dac¶ zici c¶ nu ai f¶cut
vreo prostie pe-acolo, eu zic c¶ nu trebuie s¶ î†i faci probleme. Când ajungem la Ia§i,
ai s¶ vezi, se l¶mure§te acolo. Nu mai suntem acum pe vremea comuni§tilor, nu se
mai aresteaz¶ f¶r¶ motiv, nici re†ineri nu se mai fac f¶r¶ motiv. Dar o re†inere nu
înseamn¶ automat o vinov¶†ie. Poate s¶ fie o re†inere în interesul unei anchete, poate
sunt anumite chestiuni de elucidat… Legea, †i-am spus, permite organului de cercetare s¶ re†in¶ un cet¶†ean pentru do¶u§patru de ore. E democratic, s¶ §tii. Pentru c¶
interesul anchetei înseamn¶, de fapt, interesul public, iar interesul public, adic¶ al
tuturor, e deasupra interesului individual al unei persoane. Gata, te-ai pi§at?
– Nu, nu-mi vine. Auzi, dar de ce nu se spune în nota aia telefonic¶ motivul re†inerii?
Parc¶ nu mi se pare prea legal s¶ fiu re†inut în baza unei note telefonice. Dac¶ sunt
cercetat pentru vreo fapt¶, nu trebuie mandat de la procurorul de caz?
– Ba da, dar poate nu e§ti tu cercetat, dac¶ zici c¶ nu ai f¶cut nimic… £i te cred, s¶
§tii. Nu pari s¶ fii a§a… certat cu legea. E§ti om la locul t¶u. Dar poate e necesar¶
prezen†a ta la o anchet¶.
– Bun, s¶-mi trimit¶ procurorul cita†ie §i m¶ duc la ce anchet¶ vrea el.
– Vezi, dac¶ nu †i-ai f¶cut flotant… Dac¶ e a§a, cita†ia a fost trimis¶ la adresa din
buletin, la domiciliul din Boto§ani. Ai mai fost pe-acolo? Vezi? £i dac¶ nu te-ai prezentat, acum e§ti adus în fa†a organului de cercetare.
– Adic¶ s-a emis un mandat de aducere?
– N-am de unde s¶ §tiu asta. Dar ai s¶ afli când ajungem la Ia§i. Eu zic s¶ stai lini§tit,
c¶ nu î†i încalc¶ nimeni niciun drept. Hai, te mai pi§i?
– Gata. Dar s-a blocat afurisitul ¶sta de fermoar, a prins tivul de la prohab! Stai a§a…
Soarele a strecurat prin cadrul meschin al ferestruicii o ultim¶ pâlpâire de purpur¶.
Mi-am v¶zut umbra lipit¶ pe peretele veceului, al¶turi de cuvântul „Pre§edinte”, singurul descifrabil dintr-o lozinc¶ scrijelit¶ în tencuial¶, peste care s-a dat cu var.
Soarele a apus. Am r¶mas singur în veceul ¶sta. Umbra mea e afar¶. M¶ a§teapt¶ cu
pistolul în mân¶”.
* fragment din cartea cu acela§i titlu

Pe când mai aveam speran†e c¶ voi fi publicat la Chi§in¶u,
îmi propusesem s¶ fac ce f¶cusem de când scriu §i public: s¶
provoc editarea altora: a c¶r†ii despre foamete a lui Alexei
Vakulovski, tat¶l “b¶ie†ilor mei” (p¶r†i importante §i din ale lui,
dar §i din ale so†iei sale, Maria Vakulovski au fost incluse în
ultimele 3 variante al S¶pt¶mânii Ro§ii); deasemeni a c¶r†ii de
proz¶ a lui Viorel Ili§oi: primul basarabean-basarabean, al
doilea… autoadoptat prin reportajul despre Mana din 1992.
Vai, nu am avut noroc cu basarabenii din guvern - dac¶ nu
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m¶ vor nici pe mine, fiindc¶ le-au §optit evreii c¶ sunt contaminant, provocator de… “r¶zboaie religioase”… Flori B¶l¶nescu
îmi spune c¶ volumul lui Alexei Vakulovski va fi scos, în sfâr§it,
de Institutul Na†ional pentru Studiul Totalitarismului - ce ru§ine,
ce ru§ine pentru cei care, ani de zile refuzaser¶ o asemenea
m¶rturie. ïntâi Humanitas, cu Liiceanu în frunte, alfabetizatul în
materie de represiune, mai ales în Basarabia; inomabila Doina
Jelea: ani l-a rând i-a min†it pe fra†ii Vakulovski - §i pe Flori
B¶l¶nescu în acela§i pre†, doar ea propusese cartea - c¶ uite-acu§i
o public¶! §i acu§iul a durat ani - idioata, veninoasa, putoarea
jel¶l¶it¶! Despre Ili§oi Flori mi-a scris c¶ fragmentul cu pricina
l-a zmuls autorului dup¶ îndelungi rug¶min†i, l-a redactat §i l-a
trimis la Arge§! - dar nu pomene§te de vreo editur¶ doritoare
s¶-l scoat¶ (voi fi uitat eu? - posibil).
*

01 Feb 201108:19
Nicolae Negru: Plahotniuc a fost for†at s¶ intre în politic¶?
sursa: ziar.jurnal.md
Intrarea lui Plahotniuc în politic¶ nu pare de bun augur, fiind marcat¶
de o serie de minciuni §i abateri de la normele bunului-sim†. În mai, anul trecut, în prima sa apari†ie public¶, el a declarat pentru televiziunea care îi
apar†ine c¶ prefer¶ s¶ r¶mân¶ om de afaceri §i nu are de gând s¶ se implice în
politic¶. În august, Vlad Plahotniuc afirma din nou c¶ nu inten†ioneaz¶ s¶ se
lanseze în politic¶ §i a negat zvonurile c¶ ar pretinde func†ia de prim-ministru. În septembrie, Plahotniuc se confesa „cu toat¶ sinceritatea”, pentru o alt¶
publica†ie, c¶ nu este „dintre cei care râvnesc afirmarea public¶” §i poate c¶
nici nu §i-ar fi f¶cut apari†ia în fa†a camerelor de luat vederi, în pres¶ în general, dac¶ nu era impus de necesitatea de a-§i ap¶ra „bunul nume”.
„Sunt ceea ce sunt acum, om de afaceri eficient, am foarte multe idei §i
proiecte în desf¶§urare, de aceea, ast¶zi, mai mult decât orice, m¶ preocup¶
domeniul afacerilor, unde m¶ simt cu adev¶rat în mediul meu”, spunea el
pentru „VIP magazin”. Ca peste o lun¶, în noiembrie, s¶ candideze pe listele
PD, al doilea, dup¶ Marian Lupu, surclasându-l pe secretarul general de atunci al partidului, Valeriu Laz¶r.
Unde a disp¶rut avionul?
În mod normal, prezen†a pe list¶ a unei persoane atât de controversate,
obscure, acuzate, nu f¶r¶ temei, de ac†iuni abuzive, privilegiate de regimul
comunist, nu avea cum s¶ aduc¶ voturi în plus partidului. £i nu a adus, dup¶
cum s-a v¶zut mai apoi. Cheltuind cea mai mare sum¶ de bani în istoria alegerilor din RM, PD a egalat cu greu rezultatul din alegerile precedente.
Decizia lui Marian Lupu era riscant¶ §i greu de în†eles, echivalent¶ cu o sinucidere politic¶. Aceasta sfida elementarele reguli ale campaniilor electorale
de succes. Nu e clar de ce a „insistat” el ca Plahotniuc s¶ candideze pe lista
PD, dup¶ cum este înv¶luit¶ de mister §i data când s-au întâlnit prima oar¶.
Dac¶ Plahotniuc afirma c¶ a f¶cut cuno§tin†¶ cu Marian Lupu pe când acesta
de†inea func†ia de ministru al Economiei, Lupu sublinia c¶ l-a cunoscut pe
Plahotniuc dup¶ campania electoral¶ din 29 iulie 2009: „Ne-am cunoscut
acum 2-3 s¶pt¶mâni, gra†ie mass-media. Nu exista conferin†¶ de pres¶ s¶ nu
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fiu întrebat de el. M-a†i adus la o curiozitate extrem¶, astfel încât am hot¶rât
s¶ fac cuno§tin†¶ cu el. Ne-am întâlnit la o cuno§tin†¶ comun¶ acas¶, la
ini†iativa mea”. Declara†ia lui Diacov c¶ Plahotniuc a finan†at PD-ul în
alegerile din 29 iulie 2009, apoi §i afirma†ia lui Voronin c¶ l-a cunoscut pe
Plahotniuc prin intermediul lui Lupu, în perioada restaura†iei m¶n¶stirii
Curchi, de care era responsabil spicherul de atunci, ne face s¶ credem c¶
Marian Lupu minte în privin†a rela†iilor cu prim-vicepre§edintele parlamentului RM.
O a doua minciun¶ a lui Plahotniuc e legat¶ de averea sa. De§i se
l¶udase c¶ de†ine afaceri în domeniul petrolier, bancar, hotelier §i massmedia, niciuna din ele nu a fost trecut¶ în declara†ia de avere a candidatului.
Nici m¶car avionul despre care a vorbit în interviul acordat postului s¶u,
Prime, nu a figurat acolo. Acum, dup¶ ce s-a descoperit c¶ Plahotniuc §i-a
schimbat numele în România, s¶ presupunem c¶ avionul §i celelalte
propriet¶†i au fost trecute pe numele lui Ulinici?
Un simplu „sac cu bani”
De§i a decis s¶ intre în politic¶, omul de afaceri nu s-a remarcat prin
nimic în campania electoral¶. Nu a participat la dezbateri, nu a dat dovad¶ de
capacit¶†i oratorice, care s¶ inspire §i s¶ mobilizeze aleg¶torii, sau de
cuno§tin†e care s¶ impresioneze. Rolul lui a fost de „simplu” sac de bani. Cu
toate acestea, anume lui i s-a propus func†ia de prim-vicepre§edinte a
Parlamentului, pe care a acceptat-o, în pofida faptului c¶ declarase de atâtea
ori c¶ nu inten†ioneaz¶ s¶ intre în politic¶.
Dup¶ atâtea declara†ii mincinoase, dezv¶luirea c¶ Plahotniuc are înc¶
un nume, în România, nu poate surprinde prea tare, corespunzând întru totul
„stilului” s¶u comportamental secretos, evaziv, impropriu nu numai politicienilor, dar §i unor oameni de afaceri care nu au ce ascunde. Motivul invocat
de el c¶ ar fi f¶cut-o pentru a-§i proteja cu anticipa†ie copiii de ni§te presupuse
prejudec¶†i este pueril (a §i renun†at), contrazicând o alt¶ spus¶ de-a sa, întrun interviu men†ionat mai sus, c¶ pre†uie§te numele pe care l-a mo§tenit §i
dore§te s¶ nu-l p¶teze cu nimic, ci s¶-l transmit¶ „cu evlavie” fiilor s¶i. Chiar
dac¶ nu poate fi pedepsit, este evident c¶ Plahotniuc poart¶ o responsabilitate
moral¶ pentru înc¶lcarea legii.
Este el cumva un mitoman care nu se poate ab†ine s¶ nu spun¶ minciuni? Sau cineva l-a for†at s¶ intre în politic¶, în pofida dorin†ei sale exprimate
de atâtea ori de a r¶mâne om de afaceri? Cine ar fi cel sau cei care l-ar împinge spre ac†iuni compromi†¶toare, care îl discrediteaz¶ în fa†a societ¶†ii §i a
familiei sale? £tiind c¶ ascunde un schelet în dulap (dubla identitate), de ce
s-a aventurat în campania electoral¶? De ce a riscat din punct de vedere
moral? A crezut c¶ nu se va descoperi? Sau este atât de insensibil, încât nu-i
pas¶ ce va crede opinia public¶ despre el, mizând pe serviciile „igienice”,
„cosmetice” ale televiziunilor sale?
„Marketizarea” politicii moldovene§ti
Cu certitudine, intrarea lui Plahotniuc în politica moldoveneasc¶, fie c¶
e benevol¶, fie c¶ e silit¶, ridic¶ multe semne de întrebare §i nu face bine climatului general din societate. Parcursul s¶u e unul specific, mai curând caracteristic unui sistem corupt, în care dicteaz¶ banul, decât unui meritocratic.
Cariera sa fulminant¶, de la om de afaceri controversat, de la autor de scheme
monopoliste frauduloase, la a doua persoan¶ în Parlament, prezint¶ un exemplu dubios, cu posibile efecte devastatoare pentru s¶n¶tatea înc¶ §ubred¶ a
democra†iei noastre. F¶când abstrac†ie de faptul c¶ un bun manager nu e
neap¶rat §i un bun politician, c¶ ei opereaz¶ cu „materii” diferite, exemplul
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s¶u va încuraja „transferul” oamenilor de afaceri în politic¶, §i „marketizarea” în continuare a politicii moldovene§ti ar putea fi una din consecin†e.
Modul în care s-au desf¶§urat negocierile privind crearea alian†ei de guvernare confirm¶ aceste temeri. Ceea ce nu a putut ob†ine în alegeri, PD (§i, din
p¶cate, PL) a ob†inut prin §antaj asupra PLDM, a§a încât partajarea func†iilor
s-a f¶cut invers propor†ional rezultatelor alegerilor. Este un precedent nu tocmai fericit pentru viitoarele coali†ii.
Dac¶ †ine cu adev¶rat la interesul Republicii Moldova, Plahotniuc ar
trebui s¶-§i dea demisia din Parlament.
*
01 Feb 2011 10:07
Palatniuk, regele neîncoronat al prostiei
sursa: traianvasilcau.wp.com
Noi discut¶m §i hot¶rîm, maimu†¶ coborîm,

Ei urc¶…
(Efim Tarlapan)
N-avem de ce §i pentru ce s¶ ne plîngem.
Suntem ferici†i, §i din considerentul c¶ Dumnezeu ne ofer¶ din vreme în
vreme, aproape permanent, ocazii nesperate de a ne vedea chipul necioplit §i
metehnele epocale reflectate în oglinda politicienilor de pe Bîc.
Palatniuk e figura emblematic¶ a acestora.
Pîn¶ mai ieri credea, era convins chiar, c¶ are, pe lîng¶ bani, §i GENIU!
Iat¶ c¶ nu-l prea are.
Pe unde trece Excelen†a Sa în ultimul timp seam¶n¶ doar inep†ii §i…
nenum¶rate identit¶†i.
Cînd mai toat¶ lumea justi†iar¶ îl condamn¶, M¶ria Sa e convins c¶, de
fapt, aceasta îl ador¶.
Cînd România declar¶ c¶ va trebui s¶ renun†e la o identitate, el declar¶,
surîzînd, c¶ a dispus stoparea procedurii de modificare a numelui §i prenumelui pentru România, lux acordat în chiar anul 2009.
Cînd PLDM §i PCRM i-o spal¶ în 7 ape, iar PL-ul se bronzeaz¶ în…
plin¶ iarn¶ prin…Bra§ov, Majestatea noastr¶ e sup¶rat¶ pe …partidele ce-i
discrediteaz¶ lipsa de bun-sim† §i demnitate elementar¶.
Adic¶ numai Dumnezeu e vinovat de toate tr¶sn¶ile extraterestrului
moldo-român, Diavolul e infailibil, neprih¶nit, nu alta!
Palatniuk, vede†i §i singuri, nu e un om. E un fenomen prezent în mai
toate partidele, dar mai ales în cele parlamentare, care se sus†in reciproc
avantajos §i la bine §i la …foarte bine, pentru ele doar, bineîn†eles.
Pd-ul s¶u ce l-a aburcat ca §i politician în Parlament convoac¶ un întreg
Consiliu Na†onal Politic pentru a alege o Vrabie comunist¶ în func†ia de
Secretar General, ci nu pentru a-i cere socoteala r¶s-meritat¶ demult.
Alian†a nu se convoac¶, nici Comisia parlamentar¶ pentru numiri §i
imunit¶†i, din simplul motiv c¶ avem la guvernare 2 partide corupte de Bani(
Pd §i Pldm) §i unul corupt de …Fric¶? A§a s¶ fie, dle Ghimpu?
Tineretul §i presa liber¶ cer demisia acestuia, dar el e ocupat cu donarea
salariului s¶u unor copii nou-n¶scu†i, cu acordarea de plicuri ziari§tilor aservi†i §i cu scrierea unei c¶r†. În prezen†a presarilor docili, evident.
Domnia Sa a debutat ca poet în vremi deja apuse, dar cartea vie†ii lui
abia acum o scrie.
£i în caz c¶ va fi la fel de interesant¶ precum îi e §i cariera de politician,
avem toate §ansele ca anume prin opera-i genial¶ s¶ pup¶m §i noi, odat¶
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m¶car!, în istorie Nobelul literar. Cel pu†in, Pulitzer-ul ob†inem!
Pîn¶ în prezent are scris doar numele §i prenumele pe ea. Pe copert¶
adic¶.Noua sa identitate, cea li(f)terar¶ e P. Ulinici, cu specificarea c¶ se va
citi f¶r¶ punct §i anume …™sta da nume de mare, genial scriitor, cu r¶d¶cin¶
str¶veche ROMÂNEASC™!
Din punct de vedere politic §i pragmatic, precum îi place lui Pilat nonstop s¶ ne spun¶, Palatniuk e drept.Nu Diakov oare, §eful s¶u onorific, a cîntat refrenul c¶ în politic¶ dragoste nu exist¶? Iar unde dragoste nu e, gl¶suie
Cartea Sfînt¶, nimic nu e, adic¶ e numai §i numai Palatniuk!
Lumea îns¶r¶cit¶ de tot îi cere, nu se §tie de ce, demisia din toate
func†iile de vice §i prim-vice, din cea de deputat, inclusiv, §i tragerea urgent¶
la r¶spundere, dar el e convins c¶ lumea aceasta muribund¶ trebuie s¶ plece
peste tot §i nu Alte†ea Sa, care va putea guverna f¶r¶ ea §i mai dihai.
De-un lucru doar regret¶ amarnic.
A sc¶pat un avion spre Eurovision, unde ar fi putut reprezenta Moldova,
poate §i România, formînd un trio unic §i invincibil, al¶turi de Mo†pan §i
tovar¶§a Ostapciuk.
Trei Chiri†oaie, Doamne, §i toate trei de geniu! Iar aleg¶torul lui, enorm
de min†itul lui aleg¶tor, c¶ruia tot Prea Imacularea Sa îi va scumpi §i serviciile telefonice de la 1 martie curent, de-un lucru regret¶, plîngînd.C¶ are un
rege în via†¶ §i deputa†ii, netrebnicii ¶§tea de deputa†i, nu vor nicicum s¶-l
întroneze în… scaunul pe care înc¶ înainte de na§tere îl merit¶ incontestabil.
Doar El, Palatniuk, Regele neîncoronat al Prostiei!
traianvasilcau.wordpress.com

*
Ion Coja îmi transmite §i mie - dar nu mie mi se adreseaz¶:
“Te rog sa publici articolul din revista 22 la Textele altora si sa atasezi
urm¶torul comentariu:
Radu Ioanid?
Provine dintr-o familie de infractori celebr¶ §i duce mai departe o
tradi†ie ru§inoas¶. El face parte din categoria de activi§ti bol§evici care dup¶
1990 s-au reciclat în istorici ai Holocaustului din România. Au schimbat o
minciun¶ pl¶tit¶ cu ruble pe una pl¶tit¶ în dolari. Mai sunt câ†iva ca el.
Crescut în minciun¶, Radu Ioanid a avut neru§inarea s¶ mint¶ chiar §i în
fa†a tribunalului. Cu 3-4 ani înainte de 1990 a plecat în SUA, definitiv.
Locuia la dou¶ blocuri de mine, pe bd Nicolae Titulescu, bloc 7.
Administratorul blocului mi-a povestit urm¶toarele: dup¶ 1990 Radu Ioanid
s-a intors in †ar¶ §i a cerut s¶ i se restituie apartamentul, declarând ca acel
apartament i-a fost confiscat de statul român la plecarea din România. În
apartamentul s¶u locuia de câ†iva ani o familie de nev¶zatori, cu copii. Radu
Ioanid a cerut §i a ob†inut evacuarea acestei familii §i a ob†inut sentin†a
judec¶toreasc¶ favorabil¶ pe baza declara†iilor sale, înt¶rite de prestigiul
unuia pe care Guvernul SUA îl onorase cu func†ia de director la Muzeul
Holocaustului din Washington. În ultima clip¶, avocatul familiei de
nev¶z¶tori a descoperit în arhivele prim¶riei actul prin care statul român, la
plecarea din †ar¶ a emigrantului politic, r¶scump¶ra de la acesta apartamentul, cu plata unei sume de bani corespunz¶toare cu pre†urile de la data respectiv¶. Bun¶oara eu, pentru un apartament de 4 camere, am pl¶tit în 1980 o
sum¶ echivalent¶ cu circa 5000 (cinci mii) de dolari. O sum¶ corespunz¶toare
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i se va fi pl¶tit §i lui Radu Ioanid la plecarea din †ar¶.
Faptul c¶ a min†it în fa†a unui tribunal se cheam¶ sperjur §i este de
natur¶ s¶ descalifice definitiv o persoan¶, eliminând-o din via†a public¶. Cu
atât mai mult cu cât spejurul s¶u lovea pe nedrept într-o familie §i a§a lovit¶
de soart¶: doi nev¶z¶tori. Cu ce inim¶ a putut s¶ mint¶ Radu Ioanid împotriva
acelor neferici†i? Am informat în mai multe rânduri Ambasada SUA asupra
netrebnicului pe care guvernul american îl †ine în bra†e. F¶r¶ niciun rezultat.
Tic¶losul este mai departe salariatul guvernului american...
Rog cititorii acestor rânduri §i ai textului semnat de Radu Ioanid în
revista 22 s¶ caute pe acest site al meu, la rubrica Holocaust, articolul meu
despre Vasile Grossman. Articolul este scris pe marginea unor fragmente
dintr-o carte ap¶rut¶ în America, semnalat¶ de un român de isprav¶, care a
f¶cut §i selec†ia citatelor. Radu Ioanid le declar¶ a fi trunchiate. Întrebarea
mea este alta: de ce comisia de falsificatori ai istoriei întrunit¶ sub pre§edin†ia
ru§inoas¶ a altui sperjur - îl numesc astfel pe Elie EWiesel, nu a folosit deloc
sursa de documentare §i informa†ii oferit¶ de Vasile Grossman, evreul onest
care, cercetând Transnistria la câteva s¶pt¶mâni dup¶ plecarea administra†iei
române§ti, nu g¶se§te pe nimeni care s¶ se plâng¶ de crimele românilor.
Vor fi murit evrei cu miile în Ucraina, deci §i în Transnistria. E dreptul
lui Radu Ioanid s¶ nu lase uit¶rii acele crime. Dar s¶ nu fie atât de neru§inat
§i de prost¶nac s¶-§i închipuie c¶ în felul acest, dând vina pe români, va reu§i
s¶ ascund¶ adev¶rul: acei evrei au fost uci§i de ucrainieni ca r¶zbunare pentru
aportul evreiesc la genocidul prin înfometare din Ucraina anilor 1930: zece
milioane de victime... Repet: zece milioane de ucrainieni au murit prin înfometare. Printre activi§tii bol§evici care au organizat §i supravegheat acest
holocaust se zice c¶ au fost §i mul†i evrei, ba c¶ ei ar fi fost cei mai sârguincio§i în aplicarea politicii criminale a lui Stalin.
Cât a fost de real acest aport evreiesc, eu nu am de unde s¶ §tiu. £i nu
am nici de unde s¶ aflu. Dar este foarte adev¶rat c¶ §i azi în mintea multor
ucrainieni principalii vinova†i de acel sinistru genocid au fost ni§te evrei. Cu
siguran†¶ al†i evrei decât evreii care au pierit în anii când prezen†a armatei
germane în Ucraina le-a permis unor ucrainieni s¶ comit¶ crimele inventariate de un Jean Ancel sau un Radu Ioanid în contul armatei române! M¶car
Jean Ancel, pe patul mor†ii, a avut reac†ia recuperatore pe plan moral de a-§i
cere iertare pentru minciunile sale. Dumnezeu s¶-l odihneasc¶ §i s¶-l ierte.
Dar tu, Radu Ioanid, netrebnice, dup¶ ce ai ajuns în America, de ce nu
ai scris §i nu ai spus nimic despre Holocaustul din Transnistria, din România?
De ce te-ai apucat s¶ mulgi din aceast¶ minciun¶ abia ani buni dup¶ 1990?!
Spui c¶ sute de mii de evrei au fost uci§i de români în cel mai mare secret?
Cum se face c¶ despre acest masacru nu au scris nimic nici Wilhelm
Filderman, nici Sigmund Jagendorff, doi dintre cei mai reprezentativi evrei
care au tr¶it în Transnistria acelor ani §i au l¶sat ca documente m¶rturii explicite. Despre Wilhelm Filderman se §tia în America c¶ este cel mai important
evreu din Europa. Filderman a ajuns în Statele Unite §i nu a scris un cuvînt
m¶car despre vreun Holocaust sau genocid petrecut în Transnistria.
Dimpotriv¶, a produs un text celebru, înregistrat la notariat, depus la un tribunal elve†ian, în care are cuvinte de laud¶ pentru omenia Mare§alului Ion
Antonescu §i a poporului român! De ce comisia Wiesel nu a †inut seama de
acel text? De ce evreii Filderman, Grossman, Jagendorf sunt ignora†i ca martori nemijloci†i ce au fost, iar pu§lamale cu Radu Ioanid §i Elie Wiesel dezonoreaz¶ paginile a zeci de publica†ii §i edituri române§ti?! Quousque tandem,
neru§ina†ilor?! Ion Coja
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A§adar tovar¶§ul vostru “Radu Ioanid” nu este doar dintr-o
familie de tâlhari - în ciuda eforturilor cineastului Solomon, ci el
însu§i este, cum îi zice Coja: “infractor” - în pronun†ia mili†ienilor din clanul “Ioanid” : ‘fractor!
Ce porc de câine, javra!
Miercuri 2 februarie 2011
Tot Ion Coja îmi transmite un text despre cartea unui student
de al s¶u, carte pe care o cunosc §i eu §i voi fi bucuros s¶ spun
despre ea - §i despre autor - câteva cuvinte.
“Iisus §i osta§ii romani
despre Fondul principal lexical al Aromânei.
de Nichita Vancea, pe grece§te Vantsias.
“Unul dintre momentele cele mai tragice §i ultime ale existen†ei lui Iisus
ca fiin†¶ omeneasc¶ este acela în care, crucificat, Mântuitorul cere ap¶. În trupul s¶u sec¶tuit de sânge, deshidratat, fiecare celul¶ plânge dup¶ o pic¶tur¶
de ap¶, lichidul primordial al vie†ii.
Precum se §tie, solda†ii romani care îl p¶zeau pe Iisus, în loc de ap¶ i-au
dat s¶ bea o†et, exact „pe invers” de ceea ce Iisus ceruse §i avea nevoie. În
evanghelii avem urm¶toarele relat¶ri ale momentului:
1. Iar în ceasul al nou¶lea a strigat Iisus cu glas mare zicând: Eli, Eli,
lama sabahtani? Adic¶: Dumnezeul Meu, Dumnezeul Meu, de ce M-ai
p¶r¶sit? Iar unii dintre cei ce st¶teau acolo, auzind, ziceau: Pe Ilie îl strig¶
acesta.
£i unul dintre ei, alergând îndat¶ §i luând un burete, umplându-l cu o†et
§i punânându-l într-un vîrf de trestie, îi da s¶ bea. Iar ceilal†i ziceau: Las¶, s¶
vedem dac¶ vine Ilie s¶-l scape!... Iar Iisus, strigând iar¶§i cu glas mare, £i-a
dat duhul. (Apud Matei)
2. La Marcu, text aproape identic.
3. La Luca: £i sta poporul privind. Iar c¶peteniile î§i b¶teau joc de El,
zicând: Pe al†ii i-a mântuit; mântuiasc¶-Se §i pe Sine Însu§i dac¶ el este
Hristosul, alesul lui Dumnezeu!... £i îl luau în rîs osta§ii, apropiindu-se §i
aducându-I o†et §i zicându-I: Dac¶ e§ti împ¶ratul iudeilor, mântuie§te-te pe
tine însu†i!...
4. La Ioan: Dup¶ aceea, §tiind Iisus c¶ de-acum toate s-au s¶vâr§it, ca
s¶ împlineasc¶ Scriptura, a zis: Mi-e sete. £i era acolo un vas plin cu o†et;
atunci ei punând în jurul unei ramuri de isop un burete plin cu o†et, I l-au dus
la gur¶. Deci, când a luat o†etul, Iisus a zis: S¶vâr§itu-s-a!... £i, plecându-£i
capul, £i-a dat duhul.
Reac†ia, altminteri prompt¶ a solda†ilor romani, este considerat¶, de 2000
de ani, ca prob¶ de cinism extrem, de r¶utate §i neomenie, de bestialitate
tâmp¶, cazon¶, a unor brute cu chip de om! Gloria roman¶, a poporului care
a f¶cut cel mai mult pentru civilizarea Terrei, inclusiv pentru r¶spândirea
cre§tinismului, a avut întotdeauna de pierdut de pe urma acestui episod biblic,
taxat de to†i cre§tinii cu severitate. În vremuri mai noi, ale noastre, evreii (unii
evrei, vorba lui Paul Goma) încearc¶ s¶ transfere pe seama acestei brutalit¶†i
romane, latine, întreaga r¶spundere pentru calvarul îndurat de Mântuitor.
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Citind §i recitind de-a lungul anilor povestea biblic¶ a r¶stignirii
Domnului, m-am împ¶cat destul de greu cu acest pasaj §i, de fapt, cu întreg
capitolul suferin†elor îndurate de Iisus. Ca om, mi-e greu s¶ admit, s¶ în†eleg
fapte de care nu m¶ simt în stare a le f¶ptui. Am crescut cu teama c¶, f¶r¶ voia
mea, sub presiunea vie†ii, a hazardului, a§ putea comite o v¶rsare de sânge
sau aduce cuiva alte suferin†e asem¶n¶toare celor îndurate de Iisus. M-am
reg¶sit în duhul str¶bunilor când am aflat de la mama c¶ tat¶-su, ciobanul
Stan Licoi, n¶scut la R¶§inari §i trecut la Domnul în Dobrogea, în satul Valea
Neagr¶ – azi Lumina, rostea dou¶ rug¶ciuni pe zi, în mod obi§nuit: una seara,
la culcare, alta diminea†a. £i se ruga diminea†a s¶-l ajute Dumnezeu s¶ nu
fac¶ vreo fapt¶ rea peste zi, în ziua care mijea dinspre R¶s¶rit, s¶ nu pricinuiasc¶ cuiva un necaz, o suferin†¶... Iar seara mul†umea lui Dumnezeu c¶ ia fost ascultat¶ §i împlinit¶ rug¶ciunea cu care î§i începuse ziua...
Zic dar c¶ lectura acestui „capitol” biblic a mers totdeauna mai greu. La
un moment dat m-am sim†it chiar mu§cat de „§arpele îndoielii”, mirându-m¶
de promptitudinea legionarului roman care a g¶sit a§a de repede un vas cu
o†et. Ce s¶ caute un vas cu o†et la îndemâna solda†ilor care p¶zeau un crucificat, a§teptându-l s¶-§i dea sufletul?! Nu cumva... Doamne, fere§te!, îmi
ziceam §i citeam gr¶bit mai departe, s¶ nu cad în p¶cat z¶bovind prea mult
asupra acestui detaliu. Un detaliu §i nimic mai mult! Iat¶ îns¶ c¶ norocul
mi-a surîs §i – cred eu, se v¶de§te c¶ de mirat nu m-am mirat degeaba.
În locul cu pricina trebuie operat¶, foarte probabil, o mic¶ §i foarte însemnat¶
corectur¶! Am mai spus-o §i o mai spun o dat¶: numai pro§tii nu se mir¶!...
A§a m-am mirat §i eu de unde aveau solda†ii romani o†et asupra lor!
În urm¶ cu câteva luni, a§adar, a ap¶rut o carte intitulat¶ Fondul principal
lexical al Aromânei. Autor, un fost student, Nichita Vancea, pe grece§te
Vantsias. A fost tez¶ de doctorat, condus¶ de domnul acad.Grigore Brâncu§.
Fa†¶ de tez¶, cartea este mai personal¶, mai bogat¶ în ipoteze, îndeosebi etimologice, unele mai riscante, altele mai probabile. Dintre ele, una este sigur
deosebit¶, mai ales în privin†a comentariului. Excep†ional¶! Menit¶ s¶-i
aduc¶ autorului o binemeritat¶ faim¶. Citez, a§adar, de la pag. 313:
„Pusc¶ („o†et”) < lat. posca. Un cuvînt cu totul deosebit!
Exist¶ numai în aromân¶, de§i de origine latin¶. Lucru ce, zicem noi,
subliniaz¶ importan†a studierii variantei aromâne în contextul romanic.
Posca în latin¶ era denumirea unei b¶uturi r¶coritoare f¶cut¶ din o†et
amestecat cu ap¶ §i îndulcit¶ cu miere, b¶utura legionarilor romani care, atunci când erau în forma†ii de lupt¶, transpirau foarte abundent, din cauza armurilor grele ce le purtau, de aceea existau sclavi special îns¶rcina†i cu distribuirea – în burdufuri – a posc¶i în rândul legionarilor chiar §i-n timpul luptelor.
De ce oare s-a p¶strat numai în aromân¶? Aromânii de ast¶zi sunt cumva
urma§ii legionarilor ce cuceriser¶ pentru Roma regiunea balcanic¶? Faptul c¶
factorul legionar este foarte pregnant la aromânii care tr¶iesc în România de
pild¶ poate fi o reminiscen†¶ a vremurilor glorioase de odinioar¶...
Acum, pusca armâneasc¶ poate elucida o nedreptate a istoriei, un caz tipic
de creare de „mituri” instigatoare la ur¶ §i resentimente religioase.
Copil fiind, uram modelul „legionarilor romani” din cauza profesorului
de religie care, foarte plastic de altfel, î§i exprima imensa repulsie fa†¶ de latini pentru faptul c¶, atunci când Christos, deja pe cruce fiind, spusese c¶ îi este
sete, legionarii romani, culmea cruzimii, i-au dat o†et, inumanii...
Iar acum pricepem c¶ de fapt i-au dat posca, de mil¶ tocmai...”
Acesta este textul prin care se lanseaz¶ o ipotez¶ cople§itoare: gestul
solda†ilor romani, înfierat vreme de dou¶ mii de ani, se salveaz¶ datorit¶
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cuvîntului aromânesc PUSCA, datorit¶ unei etimologii! Un cuvînt care a
disp¶rut din toate celelalte idiomuri romanice §i s-a p¶strat numai la ciobanii
vlahi din Pind... £i a§a cum str¶mo§ii acestor vlahi au echivalat posca din
latin¶ cu o†etul, zicându-i o†etului posca, iar mai târziu §i pân¶ azi pusca, la
fel martorii civili §i ne-latini ai crucific¶rii, ne§tiind ce era posca, dar mirosindu-le a o†et, vor fi crezut c¶ solda†ii ceia chiar o†et i-au dat Mântuitorului,
gest care nu putea fi în†eles decât ca o culme a cruzimii, a r¶ut¶†ii cinice,
dr¶ce§ti!
Recitind acum cu al†i ochi pasajul biblic, s-ar p¶rea c¶ Mântuitorul, gustând din b¶utura primit¶ de la osta§ii romani nu reac†ioneaz¶ ca la o†et, ferindu-§i buzele de ea, refuzând-o. C¶ acea b¶utur¶ i-ar fi sporit suferin†a nu
rezult¶ din termenii relat¶rii. Putea o†etul s¶ aib¶ un efect mâng¶ietor,
alin¶tor? În niciun caz! £i atunci cum se explic¶ c¶ „Iisus a luat o†etul”, nu la respins, nu s-a ferit, nu l-a dep¶rtat de buzele sale? Se pare c¶ explica†ia prin
aromân¶, prin etimologia cuvîntului pusc¶, este acceptabil¶: o†etul nu era
o†et, ci era posca, b¶utur¶ benefic¶ pentru a stinge setea. S¶ lu¶m în calcul c¶
Iisus mai b¶use vreodat¶ posca?...
Oricum, reac†ia martorilor este aceea§i cu reac†ia de peste câteva secole
a str¶românilor care, ca str¶mo§i ai aromânilor, la un moment dat n-au mai
§tiut ce este posca, probabil c¶ disp¶ruser¶ §i legionarii din orizontul existen†ei lor, în creierul mun†ilor, §i i-au atribuit posc¶i o semnifica†ie dup¶ izul
emanat. Atât de pregnant, de în†ep¶tor!
Ceva din mecanismul mental al acestei schimb¶ri de sens întâlnim §i în
cuvîntul latin acetaria, derivat de la acetum, §i denumind o salat¶ de legume
stropit¶ cu untdelemn §i o†et. De§i este în cantitate mai mic¶ decât uleiul,
o†etul î§i face mai bine sim†it¶ prezen†a, dând numele s¶u acestui fel de mâncare. La fel s-au petrecut lucrurile §i cu martorii crucific¶rii. Lichidul din care
Iisus a b¶ut de sete mirosea a o†et, deci o†et i s-a dat, §i-au zis martorii.
Cutremura†i suflete§te de cinismul gestului se pare c¶ nu au fost martorii, ci
posteritatea, cititorii evangheliilor. Martorii ar fi fost §i ei cutremura†i dac¶
din reac†ia lui Iisus s-ar fi putut deduce c¶ b¶utura respectiv¶ i-a sporit
sufein†ele.
Închei aici comentariul prin care am nuan†at observa†ia atât de pertinent¶
a colegului Vancea. Vlahos, dup¶ porecla din studen†ie.
Adaug îns¶ la comentariul fostului meu student urm¶toarele: faptul c¶ pe
lâng¶ o†et (acetum, în latin¶), romanii mai foloseau §i posca, o b¶utur¶
r¶coritoare, aflat¶ în dotarea zilnic¶ a solda†ilor romani, îndeosebi în zonele
c¶lduroase ale Imperiului, face din acest episod biblic un argument deosebit
de conving¶tor privind istoricitatea, realitatea celor relatate. Face de ru§ine
încerc¶rile unor nes¶bui†i, în frunte cu un Friederic Engels, de a contesta
Evangheliile, îns¶§i existen†a Domnului Iisus. Dac¶ cele relatate în
Evanghelii ar fi inven†ii, rod al imagina†iei omene§ti, acea minte nu avea cum
s¶ conceap¶ povestea cu o†etul. C¶ci mintea acelui om, dac¶ cuno§tea c¶
solda†ii romani umbl¶ la ei cu posca, ar fi §tiut §i c¶ acea posca nu era o†et §i
ar fi folosit termenul potrivit.
Mincinosul – sau, în general, cine scorne§te o poveste, un scenariu, are
grij¶ s¶ se fac¶ crezut, s¶ fie credibil. Iar dac¶ celui care, zic unii, a scornit
evangheliile, i-ar fi trecut prin minte episodul cu o†etul, dac¶ s-ar fi gândit s¶
introduc¶ o†etul ca element component al inventatului supliciu christic de pe
Golgota, acel talentat n¶scocitor ar fi §tiut c¶ prin textul s¶u na§te în mintea
cititorului întrebarea: ce s¶ caute o†etul în dotarea soldatului roman aflat în
misiune de paz¶ la crucea unui condamnat la moarte? Textul s¶u trebuia s¶
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fac¶ verosimil¶ prezen†a o†etului, ca o†et, la îndemâna solda†ilor romani. Care
solda†i, precum scrie la Evanghelii, au reac†ionat imediat la suspinul trupului
însetat. Prea prompt ca s¶ fie în batjocur¶ – îmi dau seama acum... Foarte
prompt, a§adar. În asemenea situa†ie pui mâna pe ce-†i cade la îndemân¶. £i
cum §i de unde s¶ aib¶ la îndemân¶ soldatul roman un vas cu o†et?!... Ci,
putem spune acum, soldatul roman I-a oferit lui Iisus lichidul cu care el însu§i
î§i potolea setea!
Nu este exclus ca cercetarea textelor vechi s¶ ne duc¶ la desoperirea c¶
intra în ritualul crucific¶rii ca muribunzilor s¶ li se ofere posca...
În toate ipotezele noi cu care ne încearc¶ Domnul Iisus credin†a, nu mai
poate fi vorba de un gest inuman al osta§ilor romani, ci dimpotriv¶, se pare...
A§adar, martorii civili ai crucific¶rii au asistat la momentul când Iisus
cere s¶ bea ceva de sete, îi v¶d pe solda†ii romani gr¶bindu-se s¶-i ofere ceva,
dar nu ap¶, a§a cum te-ai fi a§teptat, ci un lichid care mirosea a o†et. Iar dup¶
mintea martorilor, acel lichid care mirosea a o†et nu putea fi decât o†et! £i
o†etul intr¶ astfel în tradi†ia oral¶ a celor petrecute în acest episod, ulterior
cuprins în textul evangheli§tilor.
Nu e de mirare c¶ s-a petrecut aceast¶ neîn†elegere, aceast¶ decodare
gre§it¶ a unui gest, a unui miros! La nivelul uman, asemenea neîn†elegeri sunt
fire§ti §i se petrec des. La nivelul sacru, mistic, al textului biblic, s¶ descoperi
în aceast¶ inadverten†¶ a m¶rturiei o confirmare, iar nu o infirmare a m¶rturiei, a celor relatate, pare a fi un semn tainic, cu valoare de revela†ie, menit
s¶ ne înt¶reasc¶ în credin†¶. Sau, dup¶ caz, s¶-i readuc¶ la credin†¶ pe scepticii înzestra†i cu un spirit critic pustiitor de suflete. Nu întâmpl¶tor tîn¶rul de
la care a pornit aceast¶ revela†ie, pentru mine sacr¶, este un „om al zilelor
noastre”, aflat în pragul ced¶rii dinaintea scientismului ateu.
Se pare c¶ anodinul cuvînt machidonesc PUSCA, de la marginea
Imperiului roman §i a limbii latine, salvat ca prin miracol în vorbirea unor
ciobani uita†i de Dumnezeu §i de lume, ne mai scoate o dat¶ la limanul credin†ei sau, dup¶ caz, al meu, ne înt¶re§te.
Mul†umescu-†i, Doamne!
De Sf. Ion 2011
Ion Coja”

ïntr-o scrisoare înso†itoare Ion Coja mi se adreseaz¶:
“Subiect de meditatie: am constatat, de-a lungul anilor, o anumit¶
empatie (folosesc prima oar¶ acest sucint!) intre macedoneni si
basarabeni. Ma insel? (…)”

La acestea spun ce am mai spus-scris în multe rânduri:
“Varianta local¶” (basarabean¶) a numelui Goma: str¶mo§ii
mei din Zona R¶utului, în nordul Orheiului se numeau Hum¶
dar, dup¶ ocuparea Basarabiei de c¶tre ru§i, fuseser¶ transcri§i
(în ruse§te): Guma, care a devenit Goma - probabil în urma altei
transcrip†ii gre§ite.
“Varianta… ne-local¶ (macedonean¶)”:
Exist¶ în restul României mul†i aromâni purtînd numele
Goma. Cu nici unul din triburile stabilite la Predeal, la
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Caransebe§ (dar nu în B¶r¶gan, acolo fuseser¶ deporta†i macedonenii din Banat de dou¶-trei ori “muta†i” - ca “titoi§ti”) nu ne-am
g¶sit înrudi†i, tata a c¶utat în mai multe rânduri.
Nu-mi simt o “atrac†ie” deosebit¶ spre macedoneni(ii din
România), dup¶ cum nici vreo respingere. Pe Matilda Caragiu,
profesoara mea (de dialectologie?) din a doua studen†ie o iubeam
din tot sufletul - dar cine n-o iubea? Pentru c¶ era frumoas¶, era
de§teapt¶, era cald¶, avea farmec - nu pentru c¶ era †ân†¶roaic¶.
£i iat¶: cu Derdena, chiar de nu am avut conflicte de celul¶, nu
am putut fi apropiat (nici n-am încercat): e din cale-afar¶ de
întunecat, gânde§te cu-pas-hot¶rît, în bocanci †intui†i.
ïn exil am fost bun prieten cu Ioan Cu§a - dar pe Bacu nu
l-am mai putut suferi de când am aflat c¶ el, mâna dreapt¶ a lui
Ioan în trebile tipografiei, s-a f¶cut luntre-punte (§i-a chemat în
ajutor pe al†i legionari beznicoli) pentru a se opune - cu succes public¶rii romanului Ostinato în române§te, promis¶ pân¶ în
pragul mor†ii de Cu§a (§i nepublicat în române§te a r¶mas pân¶ în
1992). Se vede c¶ literatura mea produce alergii severe legionarilor - mai ales dac¶ sunt §i macedoneni: acum vreo 20 ani i-am
dat lui Perifan cu dedica†ie… fraterno-cre§tin¶ un exemplar din
Patimile dup¶ Pite§ti. L-a primit, apoi, dup¶ o vreme, mi-a
comunicat, f¶r¶ urm¶ de umor: «Cartea dumitale este antilegionar¶!» Nu l-am întrebat: De ce?, tot n-ar fi r¶spuns (nu degeaba
se spune c¶ legionarii sunt un fel de sioni§ti), a§a c¶ nu am
suferit: m¶ c¶s¶torisem cu o evreic¶, nu-mi b¶gasem în cas¶
zâzania armâneasc¶ - de tipul Derdena, Perifan, Bacu. M¶ lupt cu
alte zâzanii…
*
Valerian Stan îmi scrie, azi:
“Un nou termen, o noua amanare in proces. A fost in continuare "lipsa
de procedura" (nu au primit citatiile MD Gheorghiu, Totok si Wiesel). Iar
posta a comunicat ca nu se poate face citarea la casuta postala a Revistei
Timpul si Fundatiei Timpul (care editeaza revista), desi adresa la casuta
postala e singura care apare in revista Timpul. Impreuna cu dna Crangariu
vom continua sa facem ce trebuie pentru reluarea "pe fond" a judecatii.
Cu drag, VS”

Ce ‘o†, prietenul Antonesei: crap¶ de de§tept: §i se plânge
când îl atac pe analfabetul G. Andreescu (într-o vreme publicat
num¶r de num¶r în Timpul, iar mie refuzîndu-mi dreptul la
replic¶, justificînd: “Andreescu nu a comis nici o necuviin†¶ la
adresa Dvs.”- dar calificativul antisemit ce era?, semn de…
cuviin†¶?), cel care nu v¶zuse în via†a lui cartea pe care o
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afurisea, S¶pt¶mâna Ro§ie, crezînd c¶ ia ieste doau¶: titlul §i
subtitlul. Acum caraula r¶cnicioas¶ «Fraaate Doriiineee!»,
Antonesei Liviu ascunde adresele turn¶torilor Totok, M.D.
Gheorghiu, în acela§i pre† “protejîndu-l” §i pe impostorul
calomniatorul falsificator de istorie Wiesel §i pe turn¶torul
“cinstit” M.D. Gheorghiu…
*

02 februarie 2011,Cultura literar¶. C. STANESCU despre Norman Manea
“N-am fost un cititor prea sârguincios al cartilor lui Norman Manea si
nu pot zice ca dupa prima pagina a unui roman al sau nu l-am mai putut lasa
din mâna. Din contra, spre rusinea mea, le-am lasat, n-am putut duce pâna la
capat lectura unor importante romane, altminteri pline de semnificatii, precum „Captivi“ (1970), „Atrium“ (1974) si chiar un metaroman ca „Plicul
negru“ (1986), acesta din urma socotit de regretatul Ov. S. Crohmalniceanu
drept „cea mai îndrazneata opera epica experimentala realizata pâna azi la
noi.“ Parcurgerea unor pagini interesante, chinuite si contorsionate, si pâna la
urma monotone din pricina unui vadit abuz de sinonimii definind acelasi si
acelasi tip de personaj, mi-a produs un soi de suferinta de lectura pe care nam reusit s-o înfrâng: am sfârsit prin a evita, pur si simplu, aceasta suferinta
de cititor, abandonând lectura. Prima si cea mai puternica, dar si sâcâitoare
impresie dupa citirea unor pagini din cartile lui era aceea ca scriitorul vrea sa
spuna mult, chiar enorm, dar exprima putin: între ce parea „naratorul“ sa promita si ce izbuteau „ambasadorii“ lui sa emita ramânea o mare distanta, un
drum neparcurs. Vorba lui Arghezi: sa vrei pân’ la mie, sa poti pân’ la suta…
Cu aceasta impresie – subiectiva, gresita, nedreapta! –, am ramas, pâna târziu, doar un cititor ezitant în fata cartilor lui Norman Manea, desi „Anii de
ucenicie ai lui August Prostul“ din 1979 m-au atras si chiar socat prin deghizamentul clovnesc al „nevârstnicului“ si „neispravitului“ personaj.(…) Citite
ca „scrisori persane“, si pastrând toate proportiile în aceasta comparatie enorma, cred ca scrierile lui Norman Manea dinainte si de dupa exilul sau american pot suporta un alt tratament de lectura, unul mai adecvat naturii si intentiilor sale si nu neaparat „asteptarilor“ noastre de bieti cititori. Cele doua carti
recente aparute concomitent la Polirom dau, în fine, jos mastile „persane“ si
deghizarile clovnesti spre a aborda, în feluri diferite, drama si trauma personajului titular din întreaga literatura a autorului, una de factura „memorialistica“ în ultima instanta, cum cu temei – desi dintr-o ratiune negativ-minimalizanta – crede Nicolae Manolescu în „Istoria…“ lui. Carte admirabila prin
intensitate si subtilitate ideatica si psihologica, „Întoarcerea huliganului“
poate fi echivalata cu o tulburatoare cadere a mastilor, realizând portretul
(memorialistic si nu numai) unui deportat si exilat în mai multe rânduri si
feluri, portretul unui om al secolului trecut silit de diverse regimuri si
conjuncturi sa se tot deghizeze si exileze, individul aflat într-o continua
goana de regasire a lui însusi si de identificare în ceea ce fiecare simte ca îi
este destinat sa fie. (…)
Nu-i vorba, „cazul“ lui N. Manea, ca si, mai accentuat, al lui P. Goma,
ilustreaza excelent mentalitatea care ghideaza receptivitatea româneasca: o
admiratie contradictorie si în salturi, precum si vesnica „ardere a etapelor“,
saritura brusca si nepregatita din arhaitate în modernitate. (…)
P.S. În mediile românesti banuiala devine informatie sigura, iar zvonul
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e luat drept certitudine. Astfel, se spune (!) si se da ca sigur (!) ca autorul
„Întoarcerii huliganului“ ar fi fost refuzat si exclus de la un important premiu
literar în România fiindca si-ar fi „defaimat“ tara! (…)
Constat, totusi, cu surprindere si mirare ca, mai ales în „Curierul de
Est“, în dialogul cu Edward Kanterian, autorul „Captivilor“ îsi pierde de-a
binelea, în câteva rânduri, simtul umorului. Asa, bunaoara, mi-au atras atentia revenirile sale asupra lui Nicolae Manolescu, tinta unui adevarat asediu de
ironii si acuzatii. Cu o aplicatie de contabil pe care nu mi-o reprim, m-am
apucat sa numar capetele de acuzare formulate pe adresa criticului. De la un
punct încolo m-am oprit, plictisit de atâta statistica resentimentara. Retin doar
primele 15 (cincisprezece) acuzatii, care mai de care mai grave, formulate de
Norman Manea: lectura infidela, frivolitate, incorectitudine, politicianism,
narcisism, ranchiuna, resentimentar, vanitos, razbunator, alergic la critica,
superficial, conjuncturist („fripturist“, cum ar veni!), neatent, nedrept, arogant (subl. mea, P.G.)etc. etc. etc. N-am mai stat sa le numar, sunt mult mai
multe, dar ce mi-a atras atentia e ca, dupa mai fiecare din aceste acuzatii,
N. Manea se grabeste sa atraga insistent atentia ca „nu l-am acuzat de
antisemitism si nu îl consider antisemit… L-am acuzat de…, si de…, si de…
, dar nu de antisemitism“(subl. mele, P.G. §i observa†ia: la fel m-a tratat §i pe
mine, vezi Jurnal 2010* ) Cum sa nu citesti în acest exces o totala pierdere a
umorului si expresia unei suparari frustrate, concretizata într-un veritabil
„complex Manolescu“?! Obsesiva aparitie printre rânduri a criticului si
lungul sir de acuzatii ce i se aduc au doua cauze: 1. N. Manolescu nu-l
pretuieste pe N. Manea si nu-i gusta cartile (ceea ce poate fi pur si simplu
lipsa de gust!) si 2. N. Manolescu a scris si el despre „monopolul suferintei
evreiesti“. Ambele cauze fac din critic „bestia neagra“ a scriitorului, ceea ce,
sa recunoastem, „vanitosul“ critic poate traduce printr-o mare lauda pe dos si
omagiu involuntar.”
*) Citatul din N. Manea (despre mine):
“S¶pt¶mîna ro§ie i-a consolidat trista faim¶ de nou antisemit, facilitat¶ §i de
unele gr¶bite declara†ii anterioare ale sale. Goma scruteaz¶ în acest text incendiar o
situa†ie complicat¶ §i extrem de interesant¶, într-un mod simplist §i cu un limbaj
pamfletar. Este vorba despre comportarea popula†iei evreie§ti din Basarabia la
intrarea trupelor române §i a celor sovietice. Asemenea situa†ii fluide duc, uneori, la
r¶bufniri ostile, îndelung mocnite – vezi faimosul caz polonez Jedwabne, din cartea
lui Jan T. Gross (…) Nu pot, totu§i, s¶-l a§ez pe Goma lîng¶ A.C. Cuza, Codreanu,
Antonescu, Vadim Tudor (subl. mea, P.G.)”

Hodoronc-tronc? Sau August-Manea?
Joi 3 februarie 2011
S-au trezit §i Moldove†ii…Cam târzior, ca s¶ nu spun: din
lene, din fric¶, din c¶c¶cio§enie.
*

03 Feb 2011 17:05 Secera §i ciocanul ar putea fi interzise
sursa: jurnal.md
Deputa†ii ar putea vota, în viitorul apropiat, un proiect de hot¶râre
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care prevede interzicerea utiliz¶rii simbolurilor comuniste „secera §i
ciocanul”, în scopuri politice.
Proiectul documentului a fost discutat ieri, în cadrul Comisiei parlamentare Securitate Na†ional¶ §i Ordine Public¶, care a luat decizia de
a-l înainta pentru discu†ii în Parlament.
Potrivit deputatului liberal, Vlad Lupan, proiectul include cinci
articole. Primul articol prevede c¶ se ia act de raportul comisiei pentru
studierea §i aprecierea regimului comunist totalitar sovietic, creat anul
trecut prin decretul lui Mihai Ghimpu. Al doilea articol stabile§te c¶ se
condamn¶ regimul autoritar comunist din RSSM §i RASSM. Prin articolul trei este interzis¶ utilizarea în scopuri politice a secererii §i ciocanului. Iar articolul patru include, printre altele, elaborarea §i promovarea de c¶tre Guvern a proiectului Legii lustra†iei, finan†area
elabor¶rii §i edit¶rii unui manual de istorie a regimului totalitar comunist §i introducerea în înv¶†¶mântul preuniversitar a unui curs de istorie
a regimului totalitar comunist.
Membrii comisiei au avut p¶reri împ¶r†ite pe margine proiectului.
Amintim c¶ proiectul acestui document a fost discutat §i în cadrul
Alian†ei pentru Integrare European¶, în iunie 2010.
Atunci, PLDM, PD §i AMN au pledat pentru amânarea
examin¶rii proiectului în Parlament, pe motiv c¶ urmau s¶ aib¶ loc
alegerile anticipate”.

Ce pretexte puturoase! Ce motive invocate de la§i, de strivi†i,
de adun¶tura de homo sovieticus de expresie… român¶:
“pe motiv c¶ urmau s¶ aib¶ loc alegerile anticipate”. £i dac¶ nu
erau… “alegeri”? Nici “anticipate”, nici…, vorba lui S¶raru:
postanticipate?
*
tot jurnal.md
“Partidul Comuni§tilor ar putea fi lipsit de o parte din simbolica
sa. Cel pu†in a§a sus†ine pre§edintele interimar al †¶rii, Mihai Ghimpu,
potrivit c¶ruia membrii Comisiei pentru studierea §i aprecierea
regimului comunist totalitar din Republica Moldova urmeaz¶ s¶ ia o
decizie în acest sens.
„Dac¶ vor s¶ r¶mân¶ numai cu secerea, l¶s¶m secerea, dac¶
ciocanul, numai ciocanul. Dar ambele nu cred c¶ vor r¶mâne”, sus†ine
pre§edintele.
Mihai Ghimpu mai spune c¶ totul va fi „în conformitate cu
legea”. „Comisia îmi va înainta un raport, iar eu, la rândul meu, îl voi
înainta Parlamentului, care va decide”, a declarat ieri seara, presei,
pre§edintele Ghimpu.Declara†iile lui Mihai Ghimpu vin ca reac†ie la
afirma†iile f¶cute ieri, în cadrul unei conferin†e de pres¶, de expre§edintele comunist, Vladimir Voronin, care s-a ar¶tat sigur c¶
Partidul Comuni§tilor nu va fi lipsit nici de denumirea, nici de simbolica sa. Comisia pentru studierea §i aprecierea regimului comunist totalitar din Republica Moldova a fost creat¶ la mijlocul lunii ianuarie
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curent, la dispozi†ia pre§edintelui interimar, Mihai Ghimpu”.
*
Timpul
“Pre§edintele interimar al RM, Marian Lupu, a semnat ast¶zi un
decret preziden†ial cu privire la acordarea Ordinului de Onoarea reprezentantului special al Uniunii Europene în †ara naostr¶, Kalman Mizsei
(foto). Aceasta este prima disctinc†ie de stat, acordat¶ de Lupu, în calitate de §ef interimar al statului.
Potrivit decretului, înalta distinc†ie de stat a fost conferit¶ în semn
de profund¶ gratitudine pentru contribu†ia sa deosebit¶ la aprofundarea
dialogului dintre UE §i R. Moldova §i pentru merite în promovarea
valorilor democratice în Moldova.
Kalman Mizsei se afl¶ la sfâr§it de mandat în †ara noastr¶. Este
reprezentant special al UE începând cu martie 2007.”

Acest Marian Lupu este un Emil Constantinescu: începe
onorarea cu cel mai toxic, cel mai murdar personaj, cel mai
promoscovit ungur: elftars Kalman.
Ghimpu fusese criticat c¶ împ¶r†ise distinc†iile cu prea mare
d¶rnicie; tovar¶§ul Lupu, b¶iat §colit, a operat o selec†ie §i s-a
oprit asupra celui mai tr¶d¶tor al Moldovei. Ca §i el: Kalman.
Vineri 4 februarie 2011
Forumi§ti de pe curaj.net :
Mariana §i Cezar spun[e]: februarie 3, 2011 la 11:01
Paul Goma ar trebui s¶ fie neap¶rat predat în §coal¶!
Din experien†a mea de profesor navetist de un an de zile, vreau s¶ v¶ dezv¶lui
un mare adev¶r: Programa §colar¶ impune copiilor un bagaj foarte mare de
cuno§tin†e, poate c¶ prea mare pentru unii, dar, când ai sta s¶ prive§ti în
esen†¶, ai în†elege c¶ profesorilor le scap¶ multe lucruri, iar marea noastr¶
problem¶ de orientare în spa†iu §i în timp – geografia §i istoria – r¶mâne din
nou §i din nou nerezolvat¶, suspendat¶ parc¶ undeva, într-o alt¶ galaxie, amânat¶. Ceea ce doare, astfel, mai tare, este c¶ nu se cunoa§te istoria neamului
nostru. Or, ce ar putea fi mai r¶u decât atât? Revenind la experien†a mea de
profesor, vreau s¶ v¶ spun c¶ le-am povestit, mai întâi copiilor, scrierile lui
Paul Goma. Am luat-o chiar de la Din Calidor. £i, ce crede†i? Copiilor le-a
pl¶cut, m-au rugat s¶ le fac ni§te copii xerox, au început s¶ citeasc¶, chiar §i
cei mai slabi, care abia de silabiseau cuvintele. Apoi am mers la Arta Refugii.
Cum s¶ nu le plac¶? unii, care alt¶ ocupa†ie nu aveau decât p¶scutul oilor,
chiar s-au reg¶sit în carte §i mi-au spus:,,dac¶ el a reu§it s¶ mearg¶ mai departe, voi da §i eu la liceu” (adev¶rul este c¶ a reu§it §i acum face liceul). În
concluzie, citind doar câteva dintre scrierile lui Paul Goma, copiii s-au
schimbat: au început s¶ înve†e, cu interes, istoria §i geografia, au devenit mai
buni, au v¶zut c¶ al†ii au tr¶it §i mai r¶u decât ei, §i-au amintit de obiceiurile
noastre, au aflat §i obiceiurile celor din Ardeal, cântecul, dansul §i muzica, au
devenit mai curajo§i §i au înv¶†at s¶-§i respecte §i s¶-§i iubeasc¶ p¶rin†ii, dar
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§i neamul, Oare sunt pu†ine argumente pentru a introduce în §coal¶ scrierile
minunate ale lui Paul Goma? Cine are urechi de auzit, s¶ aud¶!

Le auzise Aliona Grati, de aceea propusese editurii Arc
o culegere, pentru §colari, din textele mele, comentate.
“Mi-au raspuns cei de la editura Arc. Ei considera ideea mea despre o
carte didactica (pentru elevi) despre romanele lui Paul Goma - excelenta si
imi solicita un plan. Ce ziceti?”

Ce s¶ zic, eu? Zic… cu amândou¶ mâinile: Da!
Consolant, nu? Vom vedea cât de… consolant o va trata
editura, dup¶ ce se va sc¶rpina, temeinic, pe sub cu§m¶.
I-am scris:
“Selectia ta este §i a mea
Din calidor
Arta refugii,
Bonifacia,
Ostinato
Propun si o p¶ginu†¶ din Roman intim (?)
«Analizele trebuie sa fi accesibile copiilor», zici.
“Accesibile”, zic §i eu, fiu de înv¶†¶tori de †ar¶. Adic¶ tu,
propun¶tor, s¶ propui mai mult, mai sus, mai departe, pentru a-i (a)trage pe
copii - mai sus, mai departe, s¶ nu-l la§i la nivelul copilului (nivel sublim, dar
inexistent).
a) prin no†iuni, nu elementare, dar absolut necesare de istorie : copiii
no§tri nu §tiu istorie §i dac¶ nu o înva†¶ la lec†iile de… istorie, atunci s¶ fie…
“contamina†i” de oleac¶ de istorie prin citate, literare; prin pove§ti.
Am primit ecouri favorabile de la elevii liceelor din Orhei: cei mai mul†i
au spus c¶ au înv¶†at Istoria p¶mântul nostru din c¶r†ile lui Goma (este o
consolare, nu?);
b) n-ai decât s¶ ro§e§ti de ru§ine pân¶ devii un m¶r domnesc (…) dar:
te rog s¶ propui editorului, s¶ te blindezi cu sus†inerea altor “lucr¶toare în
domeniu”, femei, pledînd necesitatea de a-i preg¶ti pe adolescen†i - mai ales
pe fete - întru… cum îi zici a§a de pe dup¶ piersic: “jubila†iile corporale”.
Ce poate fi mai frumos pe lumea asta decât numitele “jubila†ii”? Este
absolut necesar ca ace§ti oameni, viitori maturi s¶ devin¶ capabili s¶ disting¶
erosul de pornografie (pe aceasta, c¶reia eu îi spun porcografie ei o v¶d tot
timpul, oriunde §i mai ales o aud); s¶ ajung¶ s¶ aib¶ curajul de a vorbi - cu
cuvinte, nu doar cu gesturi obscene - despre acele sublime “jubila†iuni”, s¶ nu
mai expectoreze înjur¶turi - iar la urm¶ s¶ râd¶, gros, cu: H¶-h¶-h¶!
£tiu c¶ î†i va fi greu - dar încearc¶. Tu, femeie frumoas¶, e§ti mult mai
credibil¶, în fa†a, deocamdat¶, a editorilor decât un b¶rbat - urât prin natur¶.
Deci necredibil (…)
c) s¶ nu lipseasc¶, rogu-te, pasajele despre rugul c¶r†ilor noastre, §i
a§a pu†ine, distruse în Basarabia §i Bucovina, ocupate de ru§i, în restul
României, “epurate”, deci nimicite de noi în§ine, românii.
d) deasemeni, s¶ existe m¶car o pagin¶ citat¶ din care adolescen†ii din
Basarabia s¶ accepte c¶ refugia†ii peste Prut nu au fost întâmpina†i cu flori de
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c¶tre fra†ii no§tri români §i c¶ au cunoscut mizeria cumplit¶ - pe care au
înfruntat-o, dac¶ nu cu b¶rb¶†ie, atunci cu ne-fric¶ §i cu ne-ru§ine când §i-au
câ§tigat pâinea cea neagr¶ lucrînd cu bra†ele.
Trebuie ini†ia†i adolescen†ii no§tri în ceea ce este mai dulce §i mai curat,
în ciuda impresiei de trivial, murdar, de nerostit.
Expresia folosit¶ frecvent de mine: “dulce ca cubicul” vine dintr-o
strig¶tur¶ din Ardeal - mândrul î§i laud¶ mândra, o cinste§te, o s¶rb¶tore§te,
pentru c¶ are lindicu' ca cubìcu' - este vorba de zah¶r cùbic - atât c¶ e
accentuat altfel.
O s¶ vedem cât de pudici (sic!) sunt editorii de la Arc”

*
Pic¶ la †anc, în mijlocul… dezbaterii:
Dumitru Crudu - Timpul de azi:
“În editorialul s¶u de mar†i, directorul ziarului TIMPUL (la care sunt §i
eu angajat), publicistul Constantin T¶nase sus†inea c¶ „operele artistice postmoderniste (cu mult sex §i rahat verbal) poate c¶ sunt bune pentru cineva, ele
îns¶ nu umplu golul istoric din memoria noastr¶”.(…)
“Revenind, îns¶, la ipochimenul nostru, adic¶ la „sex §i la rahat verbal”,
nu pot s¶ nu-mi amintesc de Toba de tinichea de Gunter Grass unde este
relevat¶ vina german¶ în ceea ce prive§te na§terea §i ascensiunea fascismului.
În acest roman, una dintre cele mai mari catastrofe din istoria Germaniei este
redat¶ din perspectiva unui copil de patru sau cinci ani care refuz¶ s¶ mai
creasc¶. Ei bine, în Toba de tinichea este extrem de mult sex §i rahat verbal,
cu mult mai mult decât în toate operele postmoderniste basarabene luate la un
loc, dar, ba§ca astea, nu înceteaz¶ a fi un mare roman, cum nu înceteaz¶ a fi
un mare roman nici Din calidor de Paul Goma, în care un copil de §ase sau
§apte ani este ini†iat în arta sexului de c¶tre o femeie cu mult mai în vârst¶ ca
el. £i a§ mai putea aduce în acest sens miriade de exemple, ceea ce înseamn¶
c¶ problema nu e dac¶ exist¶ sau nu sex §i rahat verbal într-un text sau altul,
ci, ce func†ionalitate are. Pentru c¶, pe de alt¶ parte, înc¶ îmi mai e proasp¶t¶
în minte o scen¶ dintr-un roman proletcultist de Samson £leahu în care o
tovar¶§¶ §i o tovar¶§¶ au dormit în acela§i pat câteva luni de zile, spate la
spate, f¶r¶ s¶ se ating¶ §i, totu§i, chiar §i dac¶ nici vorb¶ nu era de sex în acel
roman, textul respectiv este le§inat §i mediocru. Deci, nu sexul face ca o
oper¶ s¶ fie bun¶ sau le§ioas¶, ci altceva. Dar oare ce?”

*
Un alt †anc: ciupesc de pe blogul lui Alexandru Petria
<share@cititordeproza.ning.com> „O femeie cu cojones.
Cristina Nemerovski” câteva fragmente - de§i a§ copia tot ce
copiase A. Petria:
“Cristina Nemerovschi, cu romanul „Sânge satanic”, m-a l¶sat ca la
dentist. Cristina este o femeia care, culmea, are cojones. Scrie ca un b¶rbat.
Ca s¶ v¶ incit la lectur¶, o s¶ redau aici un fragment din roman. Cu trimitere
la Mircea C¶rt¶rescu, un capitol se intituleaz¶ „De ce nu iubim femeile”:
« Nu ur¶sc femeile pentru c¶ vreau s¶ le ur¶sc. Nu îmi propun s¶ fiu
misogin. Nu am fost respins, frustrat, traumatizat de pizde, cum î§i vor ima-
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gina toate proastele, ci dimpotriv¶. Mi s-au aruncat mereu la picioare. Am
tr¶it pe banii lor, în casele lor, le-am mâncat mâncarea, am avut parte de sex
în orice moment mi-am dorit, mi-au u§urat §i prin diverse artificii, m-au simpatizat, indiferent de vârsta pe care o aveau, §i multe altele. Ura mea,
dispre†ul meu, vine din toate încerc¶rile nereu§ite de a rela†iona cu ele ca §i
cum ar fi fiin†e umane, ca §i cum eu §i ele am fi aceea§i specie, naiv¶ presupozi†ie… Din încerc¶rile lor e§uate penibil de a se comporta ca ni§te fiin†e
umane. Au r¶mas neevoluate, undeva între vaci §i p¶pu§i gonflabile. Dac¶
noi ne str¶duim s¶ dep¶§im – prin art¶, prin sinucidere, prin droguri, prin
extaz, prin orice – condi†ia uman¶, ele se chinuie s¶ o ating¶. Dar poate sunt
doar idealist §i romantic. Mi-ar fi pl¶cut s¶ fiu doar indiferent.
Nu iubesc femeile pentru c¶ întruchipeaz¶, cel mai adesea, tot ceea ce
detest la fiin†a uman¶. Nu spun c¶ dac¶ am extermina femeile lumea ar fi
perfect¶. Dar ar fi mai pu†in pref¶cut¶ §i superficial¶. Am putea în sfâr§it s¶
ne privim în ochi. Am mai avea o §ans¶. Well, first, pentru c¶ le consider
inutile. Pentru c¶ s-au inventat p¶pu§ile gonflabile care sunt mai ieftine, mai
de durat¶, nu pot vorbi §i nu r¶mân gravide.
Nu iubesc pizdele pentru c¶ î§i cump¶r¶ cosmopolitan, elle, avantaje,
unica sau cool girl din care înva†¶ cum s¶ devin¶ §i mai pref¶cute, mai mult
decât sunt din na§tere, s¶ se îmbrace în a§a fel încât s¶ par¶ mai slabe, s¶ deschid¶ gura în a§a fel încât s¶ par¶ mai de§tepte sau mai culte, s¶ se mi§te în
ritm de jeg disco ca s¶ par¶ c¶ §tiu s¶ se fut¶, de§i oricum nu le intereseaz¶ s¶
se fut¶. Pentru c¶ nu §tiu s¶ vorbeasc¶ despre nimic ce nu †ine de concret.
Pentru c¶ î§i fac un merit din faptul c¶ merg la cump¶r¶turi uneori §i g¶tesc.
Pentru c¶ sunt incredibil, §ocant de proaste. Pentru c¶ se uit¶ la telenovele iar
când nu se uit¶ la telenovele aleg cele mai proaste filme cu putin†¶. La care
mai §i plâng. Pentru c¶ nu suport¶ berea, brutal death metal-ul, drogurile, curvele, orgiile, prietenii interesan†i pe care te chinui s¶ nu îi pierzi. Pentru c¶ î§i
iubesc mamele §i încearc¶ s¶ †i le bage §i †ie pe gât. Pentru c¶ nu le place
sexul. Pentru c¶ în timp ce se fut se gândesc în ce mall s¶ ias¶ la cump¶r¶turi
a doua zi. Pentru c¶ nu §tiu §i nu vor §ti niciodat¶ ce caut¶ pe lume.
Pentru c¶ sunt înlocuibile, oricând (…)».

Scrie vachement bien la nenette, ca s¶ mi †i-o fran’zesc.
Dup¶ fotografie, ai zice c¶ nu are mai mult de doisprezece ani hai treisprezece, mai ales dup¶ cum †ine creionul cu care scrie
dedica†ii pe carte… - se va fi dezobi§nuit de scula asta, ori a scris,
de la gr¶dini†¶, direct pe ordinator.
ïmi place la nebunie gagicu†a, dar nu sunt gelos pe ea
(c¶ scrie cum scrie), cum mi se întâmpl¶ când dau peste texte
excelentexte. Nu, nu.
Pentru c¶ mie îmi plac femeile, de mor (nici ele pe mine…,
vorba unei vorbe galice) - poate nu chiar ca lui C¶rt¶rescu, dar
§tiu c¶ eu le iubesc pe-pe-peste totului-tot, cu cuvintele. £i le
respect. De-aia.
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*
O scrisoare a mea adresat¶ lui Ion Lazu:
“Am citit cartea Domniei Tale Veneticii pentru a nu §tiu câta oar¶ - cu
jubila†ie, cu durere, cu complicitate.
De ast¶ dat¶ lectura “Veneticilor” mi-a provocat o foame n¶praznic¶. O
foame specialà, pe care nu o vor fi resim†it nici nici al†i basarabeni refugia†i:
Foame de… ceai de mint¶ (nici m¶car de ment¶ de gr¶din¶, ci de
izma-broa§tei): foarte fierbinte, ceaiul, b¶ut din can¶ sm¶l†uit¶ de 1/2 l. ; cu
mult, mult zah¶r - carne nu aveam, dar zah¶r puneam, mult; §i pâine; mult¶
pâine, de care se nimerea; mai bun¶, mai pu†in bun¶, mai alb¶; mai pu†in…
Dar coapt¶ în tav¶.
Asta a fost “mâncarea” de refugiat - dar ca §i cea de fasole, de cartofi,
desi frecvent¶, ni se p¶rea, de fiecare dat¶, divin¶…
Dar mai ales ceaiul…
V-am scris acestea, a§a, nu §tiu de ce… Ba §tiu de ce: De-aia.
V¶ salut¶,
Paul Goma

*
Mihai Ciucanu m¶ alimentez¶ cu pres¶ italian¶:
O recenzie in revista EaST la 'Din Calidor'.
http://estjournal.wordpress.com/2011/02/04/kultura-nel-sonno-non-siamoprofughi%E2%80%9D-la-bessarabia-vista-dalla-veranda/
Nu stiu de unde a scos "literatura moldava"; in fine...)
“Nel sonno non siamo profughi”. La Bessarabia vista dalla veranda
Pubblicato da Redazione su 4 febbraio 2011 di Silvia Biasutti
“Nel sonno non siamo profughi”, di Paul Goma, è il titolo di uno dei
romanzi più affascinanti e scanzonati della letteratura moldava, il cui titolo
originale è “Din Calidor” (trad. “Dalla veranda”) che uscì per la prima volta
in Francia nel 1987 per i tipi della Albin Michel. In Italia il romanzo è
uscito per la Keller nel settembre 2010 con la traduzione dal romeno di
Davide Zaffi.
Goma rivive nel romanzo gli anni incantati della sua infanzia nel villaggio di Mana, in Bessarabia, dando corpo con le parole ad affreschi autobiografici di straordinaria sensibilità. Siamo negli anni Trenta e Quaranta del
Novecento, nella veranda di una casa di campagna se ne sta seduto un bambino (Goma), è il figlio dei maestri del Paese e nipote del sindaco, un nonno
perspicace e amatissimo. La metafora della veranda è il filo rosso che accompagna l’intera narrazione, la quale intreccia i piccoli accadimenti quotidiani
di una famiglia e della sua comunità rurale con le vicende storiche che hanno
contrassegnato la metamorfosi politica e sociale della Bessarabia.
E’ con una naturalezza propria dell’età infantile che Goma interpreta il
rapimento del padre per mano dei russi, la condizione di orfano che, seppur
temporanea, cambia la percezione del proprio posto all’interno della comunità. I fatti atroci della storia, come l’occupazione sovietica e lo smembramento della Bessariabia si intrecciano con le prime esperienze sessuali, con
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la scoperta del mondo femminile e delle dinamiche familiari. Goma dipinge
sapientemente un paesaggio contadino attraverso i ricordi d’infanzia, dove la
vita di un bambino e della sua comunità è intrisa di quella semplicità confortante che viene travolta da complesse vicende politiche decise da ignoti,
lontani nel tempo e soprattutto nello spazio. Emerge così quel sentimento
tipico delle popolazioni che vivono alle periferie degli imperi, dove il corso
della storia giunge con tempi dilatati e i mutamenti faticano a prendere corso.
Ecco che nel villaggio sopraggiunge l’imposizione del cirillico, i soldati russi
entrano nelle case, compiono razzie, prelevano gli uomini e spaventano le
donne. Sullo sfondo, un bambino osserva dalla sua veranda la storia scorrere
lungo le vie infangate del paese.
Da quel calidor aperto su due lati, il fuori è ravvicinato e non definitivo,
è un luogo aperto all’aria e alla luce, all’ombra e al caldo interiore, esposto
alle aggressioni, ma mai mortali, perché si può sempre fare un passo indietro,
al riparo. La veranda detta pertanto il ritmo degli avvenimenti e rincuora
come il calore di un abbraccio materno lo scorrere della vita. In questo palcoscenico anche ciò che è crudele viene stemperato da una narrazione poetica che, in procinto di chiudere il sipario, ci ricorda che la biografia di Goma
è segnata dalla fuga dal proprio villaggio, in un viaggio anche simbolico, che
segnerà l’inizio della sua condizione di profugo e la fine di un’infanzia spensierata.
E’ con questi ingredienti che “Nel sonno non siamo profughi” Goma ci
regala un memoir di alta levatura, intenso e scevro da ogni retorica”.

*
ïnmormântarea lui Anania (Adev¶rul, 4 febr.):
“Drumul lui Bartolomeu spre Ve§nicie
Elena Nicolae
“Peste 5.000 de oameni l-au condus pe ultimul drum pe cel supranumit
„Leul Ardealului“. Înalt Preasfin†itul a fost înmormântat ieri, în cripta ierarhilor de sub altarul Catedralei Mitropolitane din Cluj-Napoca. Mii de credincio§i §i sute de preo†i din tot Ardealul, dar §i de peste Carpa†i l-au petrecut
ieri pe ultimul drum pe Mitropolitul Bartolomeu Anania, în ciuda celor -10
°C de afar¶.(…)
Credin†¶ de sfânt
Oamenii au început s¶ se adune la Catedrala Mitropolitan¶ de la ClujNapoca înc¶ de la primele ore ale dimine†ii. Când în biseric¶ n-a mai fost loc,
credincio§ii au r¶mas s¶ urm¶reasc¶ slujba de înmormântare pe cele trei ecrane-gigant din Pia†a Avram Iancu. £i-au stat pân¶ la sfâr§it, adic¶ dup¶ ora
14.30, în ciuda faptului c¶ mercurul din termometre ajunsese la minus 10
grade Celsius. Au venit din toat¶ †ara. Mul†i l-au ascultat prima dat¶ pe Înalt
la M¶n¶stirea Nicula, unde se adun¶ anual de Sfânta Marie zeci de mii de credincio§i. Între cei prezen†i erau §i doi maramure§eni de pe Valea Izei,
P¶l¶gu†a (65 de ani) §i Hodor Dumitru (79 de ani), care-au venit la înmormântare îmbr¶ca†i în straie populare. „B¶iatul nostru locuie§te la Cluj §i de
fiecare dat¶ când am venit la el am mers §i la slujb¶ la Caderal¶ s¶ ascult¶m
predica Înaltului", spune P¶l¶gu†a.
De la prin† la premier
La înmormântare a sosit, la câteva minute dup¶ ce a început slujba, §i
primul ministru al României, Emil Boc, care a fost condus în Catedral¶ de
jandarmi. Dar §i alte personalit¶†i au †inut s¶-i aduc¶ Înaltului un ultim omagiu: ministrul de Externe - Teodor Baconschi, prefectul de Cluj - Florin
Stamatian, pre§edintele Consiliului Jude†ean Cluj - Alin Ti§e, rectorul

©Paul Goma 1935-2011

wwww.paulgoma.com

PDF public și gratuit

31.12.2011

PAUL GOMA - JURNAL 2011

139

Universit¶†ii Babe§-Bolyai - Andrei Marga, profesorul doctor Mihai Lucan
(care i-a înlesnit Mitropolitului internarea la clinica AKH din Viena, unde i
s-au f¶cut ultimele analize - n.r.) §i, extrem de discret, prin†ul Paul de
România.
Slujba a fost oficiat¶ de Patriarhul Daniel care a §i vorbit, dup¶ predic¶,
despre via†a §i activitatea Mitropolitului Bartolomeu, referindu-se în primul
rând la talentul s¶u literar, care l-a ajutat, spune Prea Fericitul, „s¶ fie un bun
predicator". Oamenii au început s¶ plece din Pia†a Avram Iancu de-abia dup¶
ce sicriul Mitropolitului a fost coborât în cripta ierarhilor.
Peste drum, la Arhiepiscopie, unde s-au adunat la mas¶ to†i preo†ii care
au participat la slujb¶, doar câteva geamuri de la etajul întâi au r¶mas cufundate în întuneric: biroul §i camera de odihn¶ a Înaltului au fost sigilate §i a§a
vor r¶mâne pân¶ la numirea unui nou Mitropolit.
12.000 de colaci
Dup¶ înmormântare, preo†ii au fost invita†i la mas¶ la cantina
Seminarului Ortodox, aflat peste drum de Catedral¶. Pentru restul
credincio§ilor au fost împ¶r†i†i în Pia†a Avram Iancu 12.000 de colaci. La slujba de înmormântare au participat, dup¶ estim¶rile Jandarmeriei, peste 5.000
de oameni.

Dou¶ întreb¶ri:
- Cum de oameni normali, avînd o judecat¶ normal¶ în general,
în special pot (au putut) s¶-l judece pe Anania cu “îng¶duin†¶
cre§tineasc¶” pentru toate tr¶d¶rile sale;
- Cum de, la înmormântarea sa (unde s-au dat colaci 12 000!), au
asistat, pe lâng¶ trogloditul Boc doi intelectuali de calitate:
Marga §i Baconschi?
Pentru Marga nu g¶sesc r¶spuns, nu-i cunosc “scurta
biografie” de oportunist («D-ta ce-ai fi f¶cut în locul meu?»), îns¶
pentru Baconschi : da: care era leg¶tura între Anania §i b¶iatul
lui Tolea? Faptul c¶ ambii fac/f¶ceau parte din aceea§i herghelie
- a Securit¶†ii - s¶ nu mi se cear¶ am¶nunte - le-am dat în
nenum¶rate rânduri.
*
R¶pus de oboseal¶, am adormit pe mine înc¶ înainte de la
orele opt (seara). Pe la orele opt §i jum¶tate m-a trezit din somn
soneria cutiei po§tale a ordinatorului. Era Flori B¶l¶nescu.
M¶ întreba din titlu:
«A†i auzit c¶ a murit Vasile Paraschiv?»
Am r¶spuns, n¶ucit:
«Nu, n-am auzit. Dac¶ e adev¶rat, Dumnezeu s¶-l
odihneasc¶ pe acest om drept.»
Am c¶utat în ziare. ïn Adev¶rul nu am reg¶sit §tirea
(unde vorbeau despre el Ces¶reanu, Tism¶neanu - care aflase de
existen†a lui de la mine, dar ce se mai împ¶unase cu “descoperirea-i personal¶” - Vova, descoperitorul!); în Cotidianul:

©Paul Goma 1935-2011

wwww.paulgoma.com

PDF public și gratuit

31.12.2011

PAUL GOMA - JURNAL 2011

140

«I-a returnat "comunistului" B¶sescu distinc†ia "Steaua României"
Disidentul anti-comunist Vasile Paraschiv a murit
Disidentul român Vasile Paraschiv s-a stins din via†¶, vineri, la vârsta
de 83 de ani, potrivit informa†iilor publicate pe site-ul Asocia†iei 21
Decembrie 1989. Paraschiv i-a returnat pre§edintelui B¶sescu distinc†ia
"Steaua României" în grad de Cavaler, spunând c¶ se simte obligat s¶ refuze
primirea ei de la "un comunist ca to†i ceilal†i, care ne-au condus †ara de la
Revolu†ie §i pân¶ azi".
"Cazul cel mai spectaculos în acest sens (al industrializ¶rii for†ate,
n.red.) îl constituie ini†ierea, în noiembrie 1968, a opozi†iei deschise fa†¶ de
regim a muncitorului electromecanic Vasile Paraschiv, semnatarul de mai
târziu al scrisorii de denun†are a nerespect¶rii drepturilor omului c¶tre
Conferin†a de la Belgrad ini†iat¶ de Paul Goma", se arat¶ în Raportul
Comisiei Preziden†iale pentru Analiza Dictaturii Comuniste din România.»

Flori a revenit:
«Da, am gasit confirmarea pe Mediafax. A murit azi. Avea 82 de ani.
Stirea s-a raspindit de pe site-ul Asociatiei 21 decembrie. Era bolnav de multa
vreme, am sunat acum vreo 2-3 luni si am vorbit cu sotia, apoi cu fiica lor cea
mica. Era la pat. Dumnezeu sa-l ierte si sa-l odihneasca.
Lui Anania i-au facut ieri funeralii nationale. Sunt curioasa daca de
Paraschiv isi va aminti cineva.
E trist pe lume...
Noapte buna,
flwr»

De Paraschiv au început a-§i aminti, acum, dup¶ moartea lui,
c¶c¶narii, responsabilii de bloc, mili†ienii, securi§tii, b¶sì§tii,
turn¶torii din voca†ie, curvele de ambe sexe, redactorii de edituri
care §i-au b¶tut joc de c¶r†ile lui de m¶rturii, iar acum fac pe
clo§tile contrariate (ca alde Jela), apoi de liota de “discut¶tori”
când dau buzna pe forumuri s¶ împroa§te r¶m¶§i†ele p¶mânte§ti
ale Paraschivului cu bale de venin §i de scârn¶.
Acestor scursùri s¶ le tr¶iasc¶ (sic) Hoitul lui Anania §i al
mereu-treazului B¶§escu.
Sâmb¶t¶ 5 februarie 2011
ïnc¶ ne-venit în fire dup¶ vestea mor†ii lui Vasile Paraschiv.
Tratamentul “diferen†iat” aplicat celor doi. Iat¶: Gândul lui C.T.
Popescu public¶ un pogon cu testamentul lui Anania dar nici un
rând despre Paraschiv. Ce îi va fi displ¶cut suprajurnalistului-laromâni la Nea Vasile? C¶ e †igan? Eu m-am sim†it bine cot la cot
cu †iganul. Dar C.T. P.: ba. Oare de ce? Fiindc¶ eu nu sunt,
întâmpl¶tor, †igan - spre deosebire de Campionul Jurnalo§ilor?
ïn schimb, Evenimentul Zilei scrie despre Paraschiv, scrie §i
despre întreturn¶toriile Anania-Pl¶m¶deal¶…
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Cel mai important spa†iu îl acord¶ lui Vasile Paraschiv
Observator cultural de azi ; re-public¶ interviuri din 2008.
£imonca face pe gospodarul - foarte bine, î§i isp¶§e§te câteva din
multele-i p¶cate.
Ceea ce este insuportabil: trogloditismul b¶ga†ilor în vorb¶
pe forumuri - “în mod anonim”, cum îi §ade bine Viteazului
Român! Doamne, c¶ dobitoci mai sunt compatrio†ii!
Desigur, este un principiu drept: fiecare s¶ aib¶ dreptul s¶ se
exprime - dar sub numele s¶u! Poate c¶ aceast¶ “condi†ie” ar
mai frâna delirul scriitoral al analfabe†ilor no§tri anonimiza†i.
Oglindanet a lui Cristian B¶dili†¶ care a publicat textul meu,
precum §i unul al Raluc¶i Lazarovici despre mine, are câteva
pelicule de pe YouTube. ïn una dintre ele se vede limpede: în
timp ce Vasile Paraschiv îi explic¶ lui B¶sescu de ce refuz¶
medalia, în plan secund, N. Manolescu, al¶turi de Beligan,
glumeaz¶ §i rânjeaz¶ cu o damez¶ (?) - asta în timp ce se aud în
toat¶ sala cuvintele lui Paraschiv… Manolescu, aceea§i javr¶
b¶trân¶…
Duminic¶ 6 februarie 2011
M¶ tem c¶ mi s-au terminat §i picioarele. De-acum sunt mai
apropiat de mama ca oricând. £i ea a avut “ceva la picioare” §i
a§a a sfâr§it.
De diminea†¶, ridicîndu-m¶ din pat, am constatat c¶…
f¶cusem înc¶ un pas c¶tre starea de §o§ontorog: picioarele,
picioarele… ïn diminea†a aceasta m-am v¶zut ca pe altul, ca pe
un pacient al azilului de b¶trâni: din spate, înaintînd încolo,
spre unde se afl¶, desigur, toaletele; ca pe un altul m-am v¶zut,
m-am §tiut: gata, sunt definitiv un invalid; un §ontorog - care
înainteaz¶ cu pa§i mici, nesiguri, oarecum în diagonal¶ (diagonala câinelui b¶tut, descâinizat) - unde, alt’, dac¶ nu spre toalet¶
§i numai spre acolo; unde alt’ s¶ se mai duc¶; v¶zut de mine,
din spate?
Ieri mi-a scris Flori B¶l¶nescu o misiv¶ lung¶ §i acri§oar¶.
Citise Jurnal ianuarie 2011. G¶sise c¶ noua form¶ a site-ului este
obositoare, chiar enervant de… labirintic¶, î†i vine s¶ te la§i
p¶guba§, atât de pe dup¶ cap sunt manevrele de ajungere. ïn asta
i-am dat dreptate, am asigurat-o c¶ îl voi ruga pe Filip s¶
simplifice drumul.
Acest defect - al meu - este remediabil. Alte dou¶ p¶cate
capitale mi-a repro§at Flori (corect ar fi: mi le-a semnalat):
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- includerea lui Daniel Cristea Enache printre comentatorii
c¶r†ilor mele, cel care m¶ antisemitizase la modul românesc, doar
aruncînd calificativul §i îndep¶rtîndu-se - probabil spre toalete considerînd c¶ el î§i f¶cuse datoria (care datorie?, fa†¶ de cine, de
ce?, cu ce fel de argumente antisemitizarea?), scuipase §i plecase
- doar toat¶ lumea §tia c¶ Goma fusese decretat antisemit, ce s¶
se mai osteneasc¶ §i el cu argumentarea? ; vorba ovreiului:
«bi§ise §i fugise», doar nu era s¶ r¶mân¶ locului, s¶-l deranjeze §i
pe el, pe la nas, putoarea propriei bi§ini!
Flori nu avea §tire de aceast¶… bi§in¶ a lui Cristea Enache,
anterioar¶ textului devenit evanghelie pentru holocaustologii
voluntari, cel a lui “R. Ioanid”. Publicat în 2002, inclus într-un
volum - deci clasicizat. Nici eu n-a§ fi §tiut f¶r¶ munca de
furnic¶ a basarabencelor mele dragi care scriseser¶ despre mine,
pentru revista Metaliteratur¶, deci se informaser¶ temeinic
bibliografic.
Fiindc¶ iar am o pan¶ de ordinator (mi s-a blocat cutia de
scrisori înc` de ieri), nu pot reproduce fidel repro§ul prietenei
Flori, îns¶, în mare, acesta este:
Cum de scriu urât despre D.C. Enache, când el a scris atât de
frumos în “Gherla”, iar recent, într-o emisiune cu O. Nimigean, a
vorbit atât de frumos despre mine?
Iat¶ pentru ce am scris despre C. Enache, urât, argumentînd:
- el a scris, h¶t, în 2002 despre mine - în necuno§tin†¶ de
cauz¶ - c¶ sunt antisemit;
- afirma†iile sale - incluse într-un volum - au fost folosite cu
jubila†ie de holocaustologii evrei: «Iat¶, pân¶ §i D.C.-Enache a
constatat - §i a scris - c¶ Goma este antisemit!»;
- el a scris favorabil despre mine în tripticul “Gherla”,, în
2010, îns¶ în niciun moment nu a recunoscut c¶, în 2002 scrisese
din contra §i c¶ ceea ce afirmase atunci (înc¶ o dat¶: în perfect¶
necuno§tin†¶ de cauz¶) atârnase greu în “judecata” editorilor, a
cititorilor mei. Iar când î§i schimbase opinia (nu întru totul…), nu
a recunoscut, nici în scris nici la oral c¶, acum, regret¶ c¶ atunci se pripise, iar pripeala §i a lui m¶ costase pe mine, autor
deja pus la index editorial, dar mai ales… comentarial…
Da, §tiu c¶ Românul nu ar recunoa§te c¶ s-a în§elat, c¶ a
f¶cut r¶u cuiva, din neglijen†¶, din lene, din fric¶ (vorba lui:
«Au existat presiuni…»).
Dar s¶ nu mi se cear¶ mie, victim¶, “s¶ trec peste” §i în
leg¶tur¶ cu o m¶g¶rie, o tic¶lo§ie din trecut - dar ale c¶ror
consecin†e le trag §i în prezent §i le voi trage §i în viitor - doar
pentru c¶ acum b¶iatul scrie-de-bine despre mine, nu de-r¶u, ca
în urm¶ cu opt ani. R¶ul f¶cut, rana provocat¶ - proste§te, fie
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vorba între noi - de D.Cristea-Enache nu are s¶ se vindece dac¶
el nu are s¶ regrete, public, eroarea. Abia atunci voi §ti c¶ voi
putea dialoga cu el, persoan¶ civilizat¶, un om normal, nu un
român.
Al doilea repro§ al Floarei B¶l¶nescu: de ce am scris - în
Jurnal - de-bine în leg¶tur¶ cu D-na Slama Cazacu, de§i §tiu cum
s-a purtat cu ea, cu Flori: D-sa a refuzat s¶-mi dea încuviin†area
de a cita, pe clapa noii edi†ii a Romanului intim, un fragment din
textul s¶u la prima edi†ie?
Iat¶ de ce - motiv pe care Flori B¶l¶nescu îl cuno§tea:
ïn momentul acela (al refuzului) D-na Slama-Cazacu se afla
într-o situa†ie… incomod¶: fusese “avertizat¶” c¶ dac¶ îl mai
laud¶ pe Goma,“ar putea piarde pensia” (pân¶ unde au ajuns
holocaustologii, îi b¶nuiesc pe goi slugi ascult¶toare la evrei)! £i
chiar dac¶ “avertismentul” nu a existat, ar fi putut exista în
Cloaca României. £i cum s-ar fi putut ap¶ra o femeie în vârst¶,
singur¶ - ce conta reputa†ia ei interna†ional¶! - fa†¶ cu agresiunea
vulgului b¶legarnic securist?
Eu am dedus “situa†ia”, îns¶ Flori B¶l¶nescu va fi insistat,
insistat - de aici schimbul de cuvinte, viguros.
Or eu nu pot scoate în fa†¶ refuzul s¶u de a accepta ca pe
clapa volumului Roman intim s¶ figureze - pe drept ! - un citat
din Tatiana Slama-Cazacu. A§a. Pentru c¶ acest gest este nesemnificativ, semnificativ fiind altul: Tatiana Slama-Cazacu
scrisese despre mine cum nimeni nu o mai f¶cuse pân¶ în acel
moment, publicase textele în periodice române§ti, occidentale §i
le inclusese §i în volumul Via†¶, personalitate, limbaj: Analize
Contextual-Dinamice - Minerva, 2006. Deci eu nu o pot rupe
defintiv cu T.S-C. pentru c¶ a avut, cu Flori B¶l¶nescu, o discu†ie
mai… aspr¶ - adev¶rat, în leg¶tur¶ cu mine.
Luni 7 februarie 2011
“Cu mâine zilele-†i adaugi…”, scrie poetul.
La mine ar fi: cu mâine zilele (†i) le scazi.
ïncepînd cu aceast¶ însemnare în jurnal, am certitudinea c¶
va fi ultima. C`, dac¶ va mai fi una mâine, alta poimâne, vor fi
cele din urm¶. A§a, s-a sfâr§it timpul - timpul meu.
Ieri Ana a fost internat¶ la Tenon. Azi va fi interven†ia.
De ieri, senza†ia acut¶ c¶ am r¶mas singur. Ceea ce nu era
adev¶rat, Filip se afla în Normandia, se întoarce azi - dar a§a…
Coinciden†a fericit¶ de ast¶ dat¶: Brega §i cu ai lui de la
Hyde Park au pus mân¶ de la mân¶ s¶-mi cumpere un ordinator,
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aflînd din Jurnal c¶ de dou¶ luni m¶ chinui cu o improviza†ie.
Acesta are incorporat un ochi care m¶ filmeaz¶, deci voi putea
spune c¶ “m¶ dau” în direct. Am §i preg¶tit un cearceaf care s¶
joace rol de… decor, în spate §i de cache-misère, tot acolo, unde
se afl¶ §i patul cu mormanele de c¶r†i adunate la c¶p¶tâi.
Da, oameni buni: sunt preg¶tit de plecare. A§tept s¶ se
întoarc¶ Ana §i m¶ duc eu.
*
Gabriel Andreescu a publicat trei articole despre “demascarea” lui Mihai Botez. Interesant este ce scrie el despre “Radu
Ioanid” - texte preluate din Cotidianul:
“Radu Ioanid în campania de contestare a statutului de disident a lui
Mihai Botez
(…)“Cel care a dat greutate „deconspir¶rii" lui Botez r¶mâne totu§i
Radu Ioanid. Avem toate motivele s¶-i consider¶m interven†ia preocupant¶,
întrucât domnia sa este un profesionist al arhivelor §i un bun cunosc¶tor al
istoriei recente. Volumele despre tragedia din Transnistria §i despre vânzarea
evreilor de c¶tre regimul comunist îl definesc ca fiind nu doar informat în
materie, ci §i specialist al metodelor de investiga†ie. În plus, domnul Ioanid
nu este numai un cercet¶tor, ci §i un actor al politicii memoriei. Ca reprezentant al Muzeului Holocaustului din Washington, a reu§it s¶ ob†in¶ de la domnul Virgil M¶gureanu deschiderea arhivei Securit¶†ii înc¶ de la începutul anilor '90, arhiv¶ altfel impenetrabil¶ oric¶rei încerc¶ri de investigare din perspectiv¶ anticomunist¶. Sunt motive s¶ presupunem c¶ a avut un rol-cheie în
ini†ierea procesului atât de important al cre¶rii Comisiei preziden†iale de
studiu al Holocaustului în România, cu toate consecin†ele ei în tran§area
acestei pete negre din istoria †¶rii; de asemenea, în ini†ierea Ordonan†ei nr.
31 din 2002, care face ca România s¶ fi impus unele dintre cele mai severe
restric†ii în domeniul libert¶†ii de exprimare §i asociere din fostele †¶ri comuniste, în orice caz, singurele care condamn¶ doar negarea crimelor naziste,
nu §i a tragediilor comuniste. A intervenit în momentul în care Curtea de
Apel Bucure§ti a luat o decizie istoric¶ privind legalitatea declan§¶rii de
c¶tre guvernul Antonescu a ac†iunilor militare menite s¶ elibereze Basarabia
ocupat¶ de URSS printr-un act de for†¶ condamnat de dreptul interna†ional.
E foarte probabil ca în acel moment campania sa extern¶ (vezi articolul din
„Le Monde"), dublat¶ de lobby-ul intern, s¶ fi contribuit la anularea de c¶tre
Înalta Curte de Casa†ie §i Justi†ie, sensibil¶ la presiuni politice, a hot¶rârii
Cur†ii inferioare. (subl.mea, Paul Goma)
M¶ opresc aici. Trimiterile anterioare vor s¶ arate aten†ia cu care avem
de privit participarea lui Radu Ioanid într-o campanie de reconsiderare a
memoriei lui Mihai Botez. Domnia sa nu face parte din categoria Ioan T.
Morar. Activismul dlui Ioanid probeaz¶ lu¶ri de pozi†ie întotdeauna motivate,
concepute §i preg¶tite cu aten†ie. Fermitatea obiectivelor îi este dublat¶ de
§tiin†a precau†iei. Cum s¶ în†elegem atunci contestarea de c¶tre directorul de
la Muzeul din Washington a disiden†ei lui Mihai Botez? Dac¶ dl Ioanid are
date concrete privind calitatea lui Botez de agent al Securit¶†ii la care noi,
ceilal†i, nu am ajuns - ar fi plauzibil, având în vedere contactele sale îndelungate cu vârfurile serviciilor de informa†ii române§ti -, este firesc s¶ vor-
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beasc¶ despre ele dovedindu-le. Pân¶ acum, domnia sa ne-a prezentat doar
un pasaj impresionant prin contrastul dintre talentul de a îndrepta mintea
cititorului spre un verdict acuzator, lipsa de consisten†¶ a argumentelor §i,
la nivelul faptelor, absen†a oric¶rei probe. (subl. mea, P.G.)
Semnifica†ia interven†iei lui Radu Ioanid din perspectiva
eticii §i politicii memoriei
În ciuda observa†iilor critice anterioare, a§ nota relevan†a implic¶rii lui
Radu Ioanid în „cazul Botez" ca prilej de medita†ie asupra eticii §i politicii
memoriei. Domnia sa este, prin profesie §i prin ethos, un activ promotor al
eticii §i politicilor publice care se adreseaz¶ memoriei crimelor c¶rora le-au
c¶zut în trecut victime evreii. Putem remarca în privin†a op†iunilor sale radicalitatea trat¶rii nu doar a celor care s-au f¶cut vinova†i de crime, ast¶zi ajun§i
la vârste venerabile, ci §i a celor implica†i în negarea crimelor, ori în apologia
ideologiilor vinovate. Sunt cunoscute protestele domniei sale §i ale comunit¶†ii de valori c¶reia îi apar†ine referitoare la neaplicarea legisla†iei de
pedepsire a nega†ionismului, privind acordarea lui Paul Goma a statutului
de cet¶†ean de onoare al ora§ului Timi§oara §.a.m.d. (subl. mea, P.G.)
Campaniile care au avut ca obiect responsabilit¶†ile pentru crimele
c¶rora le-au c¶zut victime evreii au c¶utat cu consecven†¶ pe vinova†ii pentru
pl¶nuirea §i executarea crimelor, nu pe evreii care au participat, sub teroare,
din fric¶ sau eroare, la teribilul fenomen al Holocaustului (vezi, printre altele,
volumul lui Hannah Arendt, „Eichmann la Ierusalim. Raport asupra
banalit¶†ii r¶ului"). Impresionant în cazul politicii Israelului, ca §i al
activi§tilor antisemitismului din întreaga lume, este refuzul de a-i transforma
pe „colaboratorii" evrei ai organelor naziste în „marii vinova†i".
Responsabilitatea cade pe umerii planificatorilor §i ai principalilor executan†i, nu ai victimelor care s-au supus sub amenin†¶ri.
Preocupa†i de felul în care trat¶m (§i) trecutul comunist, consider¶m
exemplar modul în care definirea responsabilit¶†ilor pentru Holocaust face
diferen†a net¶ între c¶l¶i, instrumentele lor §i victime. Cu aceast¶ lec†ie în
minte, nu putem fi decât oripila†i unde a ajuns la noi a§a-numita politic¶ de
deconspirare a institu†iilor §i oamenilor responsabili de tragedia deceniilor de
totalitarism. Folosirea arhivelor Securit¶†ii s-a transformat în macularea unor
personalit¶†i anticomuniste de mare demnitate (precum Adrian Marino),
punerea la îndoial¶ a exilului ce a activat exemplar împotriva regimului
Ceau§escu (vezi campania de acuza†ii la adresa lui Mihnea Berindei), tratarea
unor semnatari de angajamente sub §antaj ca oportuni§ti beneficiari ai sistemului (Carol Sebastian §i Sorin Antohi), prezentarea unor informatori benigni drept marii vinova†i ai represiunii (Mona Musc¶). Iar acum Radu
Ioanid d¶ greutate, prin alega†ii contrazise chiar de volumul pe care
domnia sa l-a editat, la demolarea imaginii unui fost disident. E interesant cine urmeaz¶ dup¶ Mihai Botez.
O ultim¶ observa†ie
Datele disponibile pân¶ ast¶zi, cele din arhive, câte sunt, cât §i celelalte,
aflate la dispozi†ia opiniei publice de mult timp, desfid ideea ca Mihai Botez
s¶ fi fost un colaborator al Securit¶†ii. Întrucât carierele de dup¶ revolu†ie
spun enorm despre trecutul ascuns al celor ce au c¶p¶tat pozi†ii de demnitate
la începutul anilor '90, r¶mâne s¶ în†elegem cum s-a ajuns la apropierea lui
Mihai Botez de regimul Ion Iliescu. S¶ nu fi fost limpede §i pentru el c¶
pre§edintele de atunci al României §i partidul s¶u erau responsabili pentru
propulsarea fostelor elite securiste în fruntea sistemului politic §i economic
postdecembrist (din nou îl putem invoca pe Ristea Priboi drept exponent
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magistral al acestei opera†ii)?
În†elegerea a ceea ce s-a întâmplat nu are nevoie de vreun ingredient
ocult. Leg¶turile din anii '70 – ne gândim în primul rând la cumnatul s¶u,
Sergiu Celac, §i la ministrul Mircea Mali†a – ofer¶ o explica†ie pentru contactele postdecembriste ale lui Botez cu anturajul FSN §i ideea ultimului de a-l
utiliza. Se adaug¶, desigur, §i o dimensiune subiectiv¶ a evenimentelor. E
posibil ca specialistul în studiul viitorului §i dezvolt¶rii s¶ nu fi v¶zut o
solu†ie în partidele de opozi†ie, cu tezele lor simplificatoare, cu privirile
îndreptate spre trecut §i nu spre perspective, centrate aproape exclusiv pe
pozi†ia lor anti-iliescian¶. Cu o astfel de premis¶, singura cale de a ajuta la
democratizarea României îi putea ap¶rea folosirea inteligent¶ a unei pozi†ii
de autoritate.
O alt¶ explica†ie ar fi ruperea contactului cu †ara. În aceast¶ chestiune
m¶ bizui, din nou, pe amintirile profesorului Solomon Marcus. Articolul
domniei sale, invocat în episodul anterior, vorbe§te despre o anumit¶ derut¶
determinat¶ de faptul c¶ Botez fusese surprins de revolu†ia decembrist¶ dup¶
o perioad¶ mai lung¶ de via†¶ în Occident §i pierduse sim†ul realit¶†ilor din
†ar¶. Dau cuvântul distinsului matematician: "În câteva lungi convorbiri
telefonice pe care le-am avut cu Mihai Botez în perioada activit¶†ii mele la
universit¶†i canadiene (1992 si 1994) am observat profundele fr¶mânt¶ri prin
care trecea, în c¶utarea unei orient¶ri adecvate".
Nu ar fi de mirare ca Botez s¶ fi pierdut contactul cu realit¶†ile de
acas¶, de vreme ce erau greu de în†eles §i pentru cei care se confruntau zilnic
cu ele.”
Publicat Duminic¶, 31 octombrie

Nu ar fi putut Gabriel Andreescu s¶ judece cu acela§i
instrument (!) §i cartea mea, S¶pt¶mâna Ro§ie pe care o critica,
acum câ†iva ani pentru… antisemitism, de§i nu o v¶zuse în via†a
lui, fiind convins c¶ era vorba de dou¶ volume: unul purtînd
titlu… titlului, altul al subtitlului?
Bineîn†eles, nu putea: pe atunci înc¶ mai era sub totala
influen†¶ nefast¶ a Gabrielei Adame§teanu.
Mar†i 8 februarie 2011
ïntreaga zi de ieri: a§teptare. A§teptare. Abia asear¶, pe la
orele 9 am fost anun†a†i c¶ “totul e bine”, dar s¶ n-o importun¶m
decât pe dup¶ prânz. Uf!
*

Aliona Grati îmi scrie:
‘Fiind intrebat ieri in emisiunea de la PROTV In profunzime
condusa de Lorena Bogza de ce nu a capatat Paul Goma cetatenia
RM asa cum i s-a promis, Mihai Ghimpu a raspuns fiindca Goma
nu a depus cerere de a deveni cet¶†ean al unui stat care are
vechime de 20 de ani si el, Ghimpu, nu a putut incalca legea.
Bo†it era, nu i-a placut întrebarea.’
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ïl în†eleg, bietul de el. De aceea a §i “r¶spuns” prin o
minciun¶: acum vreo dou¶ luni primisem, de la guvernan†i - între
care el era primul - c¶ eu §i cu fiul meu Filip urmeaz¶ s¶ primim
cet¶†enia (nici vorb¶ de “cerère”), dar so†ia mea, Ana,
«deocamdat¶-nu», ca la po§ta redac†iei, dar se va rezolva §i
problema asta…
Atunci o crezusem rezolvat¶, fiindc¶ iat¶ ce îmi scria (la 16
dec. 2010, vezi Jurnal 2010 pag. 1040) Lumini†a Dumbr¶veanu,
consilier al Pre§edintelui Academiei de £tiinte, Gheorghe Duca:
“Referitor la demersurile Academiei de Stiinte catre Presedintie si
Guvern, copiile carora vi le-am transmis, mingea este acum in terenul
oamenilor politici. Initiativa de a declara anul 2011 drept Anul Paul
Goma este inregistrata oficial la Guvern (speram sa fie pusa cat de
curand pe ordinea de zi a Executivului), iar presedintele RM, Mihai
Ghimpu a raspuns dlui acad. Gheorghe Duca, ca dispune de
instrumentele juridice pentru a acorda cetatenia RM intregii
dvs familii (in baza a doua articole diferite din Lege).” (subl. mea,
P.G.).

Asadar afirma†ia subliniat¶ de mine fusese f¶cut¶ înainte de
data de 16 decembrie 2010, când îi r¶spunsem lui Duca. Ce s-a
petrecut între timp cu “instrumentele juridice” pomenite? S-au
pierdut pe drum? Ori Mihai Ghimpu a uitat ce afirmase acum
nici dou¶ luni fa†¶ de acad. Gheorghe Duca, iar la emisiunea din
7 februarie a.c. a rostit ce i-a trecut prin cap, la repezeal¶ - adic¶
un neadev¶r?
Ce i s-a întâmplat lui Ghimpu, de s-a intors pe cealalt¶ parte
ca o cl¶tit¶?
S¶ nu spun¶ (nici nu va spune), c¶ §tiu:
Mai întâi a fost vizitat, la Chi§in¶u, de o delega†ie a evreilor
§i a fost b¶gat în boale: aceia amenin†au cu “tulbur¶ri religioase”,
dar, §optit îl amenin†aser¶ pe el: Dac¶ îi dai lui Goma cet¶†enia
Moldovei, ai s¶ pierzi voturile evreilor - §i §tii cât atârn¶ un vot
de-al nostru: cât zece ale vo§trilor. ïns¶ dac¶ e§ti b¶iat ascult¶tor,
ai s¶ prime§ti o invita†ie în Israel, unde vei fi primit cu dragoste
fr¶†easc¶. Ghimpu s-a executat, s-a pref¶cut c¶ uit¶ “cet¶†enia lui
Goma” §i a fost pe dat¶ r¶spl¶tit, fiindc¶ evreii no§tri or fi ei r¶i,
dar î§i respect¶ promisiunile: în curând a primit mica-invita†ie la
o mic¶-c¶l¶toric¶ [scuza†i kakofonia] - spiritual¶! - la Ierusalim.
Acolo a fost atât de bine primit, încât, întors la Chi§in¶u, a
constatat (sic) c¶ l-a p¶lit o mic¶-amnezìc¶ - ce era s¶ r¶spund¶,
bietul, la o întrebare pus¶ în direct, inoportun¶, veninoas¶ ca
aceea ? A min†it la repezeal¶ c¶ Goma n-a f¶cut cerere de-aceea! Dac¶ se mai duce înc¶ o dat¶ în ¢ara Sfânt¶, la întoar©Paul Goma 1935-2011

wwww.paulgoma.com

PDF public și gratuit

31.12.2011

PAUL GOMA - JURNAL 2011

148

cere va r¶spunde c¶ nici n-a auzit de Goma cela, de unde s¶-l
cunoasc¶, dac¶ nu l-a v¶zut în via†a lui, nu a citit nici o carte
de-a lui, fiindc¶… nu se afl¶ în manualele §colare - cum ziceai
c¶-l cheam¶…?
*
Mihai Ciucanu îmi trimite o cronic¶ italieneasc¶ - pe unde
Dumnezeu le g¶se§te?
Il Paradiso del Orchi,7 fbr. 2011, Roma, rivista di letteratura contemporanea

“Paul Goma Nel sonno non siamo profughi (Din calidor)
Keller editore, Pag. 326 Euro 16,00
“Un libro bello, corposo. Scritto con le viscere della memoria. Si

fatica a orientarsi, all’inizio, dal punto di vista storico e geopolitico,
perché in quel lembo di Romania che un tempo si chiamava Bessarabia
(oggi parte della Repubblica Moldova) si accavallavano situazioni che
rendevano a volte difficile distinguere alleati e nemici, invasori e liberatori, e spesso i pacifici contadini del villaggio di Mana finivano per
essere perseguitati e maltrattati dagli uni e dagli altri. Parliamo di un
periodo che ruota intorno agli anni quaranta, partendo dall’anno in cui
Paul Goma situa i suoi primi veri ricordi infantili, il 1941. Ma continuamente il racconto spazia nel prima e nel dopo, allargandosi e stringendosi in cerchi concentrici, includendo i fatti più antichi riferiti dai
genitori e le esperienze più recenti di Paul adulto, e mescolando continuamente il ricordo e il dialogo. Uno straordinario meccanismo narrativo che in parte racconta e in parte fa sbocciare le storie attraverso le
scherzose schermaglie con il padre o con la madre, in una sorta di
maieutica: affettuose interviste ai genitori venate di umorismo e nostalgia, intessute di ragionamenti politici, ricordi, invettive, filastrocche.
Anche quando il tono è leggero vi si trattano esperienze drammatiche di guerra, prigionia, deportazione, fuga.
“Davvero sì. Nel lager, dove diavolo era, sopra il circolo polare,
faccio conversazione con un professore – non un contadino, non un
militare, non un diplomatico, non un attivista di partito – un professore: e per di più ucraino. D’accordo, insegnava solo al liceo, ma insegnava storia! Chiacchierando, arriviamo agli stati baltici.
Dico,:’Perché li avete occupati, nel ’40?’ Risposta: ‘Non li abbiamo
occupati, li abbiamo liberati’. Dico: ‘Da chi li avete liberati, visto che
non erano occupati?’ Stai attento a quel che mi risponde:’Ancora non
lo erano. Se non ci fossimo affrettati noi a liberarli, li avrebbe annessi
Hitler!’ – che ne dici di questa logica?”
I genitori di Paul erano maestri elementari, inviati a fare i pionieri
dell’istruzione là dove non esisteva nemmeno ancora la scuola: il padre
l’aveva costruita con le sue mani, mattone su mattone, insieme agli
altri membri della comunità. Questo non era valso a proteggerli dalle
persecuzioni politiche durante l’occupazione sovietica.
Quando i rumeni scatenano l’offensiva per riappropriarsi del ter©Paul Goma 1935-2011
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ritorio, Mana diventa teatro di battaglia, e il piccolo Paul è costretto a
fuggire nei boschi con la madre, insieme alle altre donne del villaggio
con i loro bambini. Il padre è ormai stato deportato in Siberia, e se ne
ignora la sorte. Tutte le certezze sono naufragate, eppure per il bambino è un magico momento di scoperte e di iniziazione, anche sessuale,
assaporata con quella che si potrebbe definire, con un ossimoro, la
malizia dell’innocenza.
Si accovaccia accanto a me, ma non smette di dire che le zanzare
entrano dai lati e da sotto, dice che siamo troppi per una coperta, dice
che dobbiamo fare uno – a causa delle zanzare. Così, per prima cosa
dice di sedermi sul suo grembiale, quindi di alzarmi un po’ ché le si
rovina il vestito. Mi alzo, lei ritira il grembiale, perché non si rovini.
Adesso si sta bene: mi pare di essere sulla poltrona di casa, ma
molto meglio, fatta solo per me e calda, mi stringe da tutte le parti,
la poltrona. Duda dice che ancora meglio sarebbe se mi togliessi i
pantaloni…
Poi il ritorno a casa, fra i guasti dei bombardamenti e i soldati da
rifocillare e da curare, e i corpi dei morti da seppellire. E ancora esperienze straordinarie quando su Mana liberata piovono i paracadutisti
sovietici.
… ho visto molte volte scendere sulla ruggine del bosco i paracadute, corolle nella luce arrossata del crepuscolo, sulle cime rossicce del
bosco, con la lentezza dei semi di soffione quando non c’è vento.
I paracadute! Andiamo dai paracadute, forza! Gli abitanti di Mana
vanno dai paracadute come in chiesa, o dai pesci quando si rompono
le dighe. Appena li vedono, gli uomini più in forma, i ragazzi, le
ragazze più intraprendenti, si passano la voce e corrono subito in
quella direzione – i più a piedi, ma alcuni anche a cavallo, sui carretti,
altri armati con stanghe, uncini, e perfino con falci e le graffe di ferro
con le quali i telefonisti salgono sui pali. I bambini non hanno il
permesso. I bambini restano a casa.
E aspettano. A volte si addormentano chiedendosi cosa porteranno i genitori andati dai paracadute: le corde di sospensione con le quali
giocheranno sul cavalluccio? Insegne? Qualche portacarte? Oppure,
chissà, stoffa del paracadute, dal quale la mamma confezionerà belle
camicie…
Ma l’odissea non finisce qui, e ci saranno ancora altre battagli e
altre fughe…
L’Autore raccoglie in questo romanzo una grande quantità di
materiale autobiografico e storico, in altri termini mette tanta carne al
fuoco, eppure affronta tutta questa dovizie con atteggiamento rilassato,
straordinariamente libero da qualsivoglia canone o cliché. Sembra che
non si preoccupi affatto di che cosa (o di come) il lettore voglia ricevere in pasto. Sembra preso solo dal suo interiore lavoro di ricerca, di
scavo nel mondo dei ricordi e degli affetti. Si prende i suoi tempi, si
dilunga quanto vuole su un dettaglio o sul suono di una parola, a volte
corre in avanti nel tempo e a volte torna indietro, e ritorna quante volte
vuole sul punto che gli interessa, guidato da una logica sua. In un pano©Paul Goma 1935-2011
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rama pieno di corsi di scrittura, di manuali di scrittura, di consolidate
tecniche di scrittura, davanti a un libro così piangerei di commozione:
che bellezza, che gioia, che libertà! Non solo per chi scrive, ma anche
per noi che leggiamo.
Giovanna Repetto

Miercuri 9 februarie 2011
Ieri: o alt¶ zi de a§teptare. La prânz, dup¶ lupte-seculare cu
personalul, am reu§it s¶ schimb câteva cuvinte cu ea - în realitate: interjectii, exclama†ii, promi†indu-ne o neîntârziat¶ convorbire telefonic¶. Dar nu s-a putut: a fost amânat¶, din or¶-fixat¶ în
or¶-fixat¶-mai-târziu, fiindc¶ tot nu era ie§it¶ - din anestezie?, din
somn? Asear¶, târziu un medic mi-a explicat c¶ mâine, adic¶ azi,
dar numai dup¶ orele 12, vom putea sta de vorb¶ cu ea, prin telefon. Teroarea îngrijor¶rii, a fricii, a spaimei ne-a †inut treji pe
Filip §i pe mine toat¶ nopticica. M-am trezit la orele 5, a§a o s-o
ducem pân¶ la (dup¶) amiaz¶.
Mi-a otr¶vit via†a §i a§a atârnînd doar într-o a†¶ afirma†ia lui
Ghimpu la emisiunea din 7 februarie. Am “r¶sfoit” cele dou¶
ziare de la Chi§in¶u, îns¶ numai Timpul d¶ seama despre ea, iar
forumi§tii - numero§i - de la care speram c¶ vor face m¶car o
aluzie la “ne-cererea“ mea, s-au esprimat dispri t¶ti celea, dar nu
despre ce a§teptam eu. Ce-oi fi vrînd: s¶ aib¶ grija mea? Dar ei
de-abia-§i pot duce grijile lor. Apoi, fie vorba între noi: masele
largi de moldoveni m¶r§¶luind în pas de gâsc¶ sovietic¶ spre
Europa nici nu §tiu cine-s eu §i ce hram port (s-o cread¶ vecinii
de bloc, de gospod¶rie, colegii de slujb¶: r¶i, hr¶p¶re†i, arivi§ti),
iar dac¶ vor fi aflat ceva-cumva: era momentul s¶ ocupe timpul
cu “problema lui Goma”? Ce, aceea-i prabliemî? S¶ stai la Paris,
pe Marile Bulevarde, s¶ bei numai cafele §i baterìi §i fripturi-decarne §i s¶ a§tep†i s¶ †i se serveasc¶ pe tav¶ cet¶†enia moldoveneasc¶ - f¶r¶ s¶ faci m¶car o mic¶ cerere? Bine a spus Ghimpu:
statul nostru are vârsta de 20 de ani §i ¶la care se pretinde
dizidient nu vrea s¶-l cinsteasc¶ dup¶ cum se cuvine?
ïn aceast¶ jum¶tate de an de când “cochetez” (§i eu, ce s¶
fac) cu Basarabia mea, mai a mea decât a lui Lupu §i a lui Filat de Plahotniuc ce s¶ mai spun, c¶… tace el singur, nici m¶car
inteligent - a trebuit s¶ accept lucruri §i realit¶†i, nu atât noi, c¶
doar din Românica vin §i eu, ca §i Dungaciu, dar altfel, mai grav,
mai tragic puse : ei s-au n¶scut, au crescut, au devenit structuralpe-la-crier (cum spunea careva) sovietici, pe când cei din
dreapta Prutului c¶p¶taser¶ dreptul de a fi, uneori, nu tot-mereu,
de capul lor, antiru§i… - revin: basarabenii mei, bie†ii mei basarabeni au devenit ne-oameni: nu doar limba lor este… neome©Paul Goma 1935-2011
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neasc¶, a§a cum le-o scuip¶ în fa†¶ ocupan†ii, colonizatorii ru§i,
iar ei, vai de capul lor se plâng (atunci când se plâng de acest
tratament numai fa†¶ de unul de-al lor, de-al nostru), strivit, cu
capul cârnit cu gura §i cu ochii spre spate - în loc s¶ pun¶ mâna
pe topoare §i s¶-i înve†e minte, s¶-i alunge pe n¶v¶litorii de la
R¶s¶rit, pe barbarii “oameni adev¶ra†i”, care s-au a§ezat cu cururile pe capetele noastre, pe “europenii de totdeauna”, cum tot d¶
din falca rotunjit¶ de nesim†ire pur-sovietic¶ “moldoveanul”
Marian Lupu. Ziceam ce ziceam de starea, de halul în care au
ajuns basarabenii no§tri, de mentalitate de slug¶ - a cui slug¶: a
rusului care niciodat¶ nu a §tiut ce e libertatea, dar, uite, au
impus-o unei cincimi a globului? A obraznicului sovietic, în
fruntea hoardelor asiate fiind, cum altfel, kamisarul, evreul
sovietic, de tipul Tkaciuk, acela care, dup¶ ce face tot r¶ul
îng¶duit de St¶pânul rus - ba mai mult decât atâta: dikteaz¶ ce e
just §i ce e nejust din punct de vedere sionisto-bol§evic - refuz¶
s¶ vorbeasc¶, în Parlament, limba de stat a Moldovei - stat avînd
vârsta respectabil¶ de 20 de ani, dup¶ cum ne înva†¶ înv¶†¶torul
Ghimpu. Acela§i Ghimpu care i-a acordat trimisului lui B¶sescu,
pe nume Dungaciu, cet¶†enia moldovean¶, f¶r¶ cerère (s¶ se
observe rezultatul “consiliilor” nesfâr§it de inteligente ale
consilierului Dungaciu în situa†ia actual¶ a Republicii Moldova stat avînd 20 de ani !).
De aici, de departe, de la 3 000 kilometri distan†¶ cel-maiaproape dintre guvernan†i de la Chi§in¶u îmi era Mihai Ghimpu.
Fiindc¶ îl §tiam dintr-o familie de oameni de-ai p¶mântului care
gustaser¶ din mierea-de-fiere a rusului ocupant. £i mai cu seam¶,
fiindc¶ încercase s¶ fac¶ din data de 28 iunie (1940),
Zi Na†ional¶, nu de mândrie, ci de jale, Zi Comemorativ¶ Neagr¶,
de Ocupa†ie bol§evic¶, a comunit¶†ii noastre [cu care eu nu
am fost de acord: faci dintr-o zi de doliu Zi Na†ional¶?, dar nu
m-am rostit].
Or Mihai Ghimpu, fratele meu basarabean m-a vândut §i pe
mine.
Nu-i cerusem nimic. Mihai Cimpoi m¶ invitase acas¶, ca pe
un coleg care scrisese ceea ce scrisese despre p¶mântul nostru,
despre istoria însângerat¶ de ru§i a comunit¶†ii noastre. Am
r¶spuns pe dat¶, bucuros, reamintind situatia mea: refugiat politic, în Fran†a, din 20 noiembrie 1977, apatrid, nu am “hârtii” cu
care s¶ pot c¶l¶tori împreun¶ cu familia. Mi s-a r¶spuns c¶ atât el,
Mihai Cimpoi, pre§edinte al Uniunii Scriitorilor din Moldova, cât
§i Gheorghe Duca pre§edintele Academiei de £tiinte de la
Chi§in¶u primiser¶ asigur¶ri de la Guvern c¶ se va rezolva cât de
curând chestiunea cet¶†eniei la care aveam drept prin faptul c¶ m¶
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n¶scusem aici. Deasemeni am fost anun†at c¶ voi primi cet¶†enia
de Onoare a ora§ului Chi§in¶u; c¶ Academia §i Uniunea
Scriitorilor au declarat anul 2010 “An Paul Goma”; c¶ un colocviu “Goma” va fi organizat de ziua împlinirii a 75 de ani, 2
octombrie; c¶ un num¶r din revista Metaliteratur¶ va fi consacrat
scrierilor mele; c¶ se va edita o Serie a c¶r†ilor mele sub
patronajul Academiei; c¶ voi primi o cas¶ în care s¶ amenajez
o bibliotec¶ ce va ad¶posti manuscrisele §i documentele privindu-m¶ - în curs de a fi donate Bibliotecii Na†ionale a Fran†ei (care
acceptase principiul organiz¶rii unui Fond Goma la Paris §i la
Chi§in¶u…)
Dar, fatalitate! Organiza†ia Evreilor din Moldova (sprijinit¶
ferm, atât de alte organiza†ii similiare, dar §i prin emisari din
America, din USA, din România, de ambasadele USA, a
Germaniei, nu mai vorbesc de a Israelului (de parc¶ alt¶ treab¶ nu
avea decât “a†â†¶torul la r¶zboaie religioase Goma], prin “R.
Ioanid”§i “Andrei Oi§teanu”, altfel Oighenstein, nepotul criminalului “R¶utu”), din Israel, prin Shafir §i prin… Kalman Miszei,
reprezentant al Moscovei §i al Tel Avivului la Chi§in¶u - au
protestat vehement §i în scris împotriva omagierii mele, “antisimitul” - judecat dup¶ o carte necitit¶: Tcakiuc nu §tie române§te,
iar S¶pt¶mâna Ro§ie nu a fost tradus¶ nici în ruse§te, nici în idi§,
nici în tkaciuk¶, altfel-numita limb¶ sovietic¶) invocînd “pericolul de moarte” în cazul în care “Goma va c¶lca p¶mântul
Maldovei nuastre” §i a cerut s¶ mi se retrag¶ - ceea ce nu mi se
d¶duse: cet¶†enia moldovean¶, cet¶†enia de Onoare a
Chi§in¶ului, editarea Seriei de autor…- singurele semne de
cinstire: colocviul de la Academie, din 4 octombrie 2010 §i
num¶rul special al revistei Metacultur¶ nemaiputînd fi anulate.
Cine dintre guvernan†i s¶ fi cerut “protestatarilor” s¶ produc¶ argumente ale… protestului? Marian Lupu? Dar el nu a
auzit de Goma, a auzit doar de ru§i, care iei ieste ioropeni din
mo§i în str¶moa§e; Filat ? Nici el n-a auzit de mine, ocupat fiind
cu plec¶ciunismul fa†¶ de deputa†ii ru§i din parlamentul
Moldovei care au nevoie, nu doar de traduc¶tori, ci de guvernamentali de rang înalt, pentru a le face lor, ru§ilor în†eleas¶
bâiguiala în ruseasc¶?; Diacov? cel care crede c¶ pluralul de la
cap (de om, de bou) este “capuri”?; Plahotniuc, proasp¶tul
vice-… de ceva, b¶tîndu-se cu propria identitate (dac-o are §i pe
aceea, vorba tovar¶§ilor realist-sociali§ti)?
C¶ Mihai Ghimpu nu a opus un hot¶rît Niet!, obraznicilor
ru§i, evrei, fie §i într-o chestiune minor¶ (“cazul Goma”) s-a
dovedit prin vizita-de-prietenie-indefectibil¶ moldavo-israelian¶
recent consumat¶. Toate secretele-de-stat se afl¶ în epoca
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noastr¶, deci §i “schimbarea la fa†¶” a pre§edintelui interimar:
amenin†at pentru “blasfemia cu 28 iunie 1940” (blasfemie din
punctul de vedere al Glorioasei Armate Ro§ii Ocupante, avînd
kamisari sioni§ti). Ce a f¶cut ditamai pre§edintele (de§i interimar)
al unei †¶ri cu o vechime de 20 ani? Ce s¶ fac¶, bietul om sub
vremi: a cedat: a renun†at §i la Ziua Na†ional¶ §i la ap¶rarea unui
principiu; neamestecul str¶inilor, împilatorilor, c¶l¶ilor comunit¶†ii noastre (în treburile †¶rii avînd vârsta de 20 ani) §i la
materializarea promisiunilor f¶cute în cazul meu - la urma urmei
ni§te fleacuri, dar cu propor†ii de amenin†are, dac¶ nu planetar¶,
atunci sigur: sud-european¶ a p¶mântului dintre Prut §i Nistru nici acela întreg, ciuntit de fr¶†iorii no§tri ucrainezi, mânca-i-ar
mama, c¶ tare ne mai iubesc!
*
Azi, la orele 12 f¶r` câteva minute - când trebuia s¶ telefonez
eu… cine telefoneaz¶? Ana! Ce bucurie! Nu este complet
restabilit¶ (trezit¶), mâine are s¶ mearg¶ Filip s¶-i duc¶ ni§te
lucruri §i c¶r†i.
Mi-a trimis Flori B¶l¶nescu §paltul “Culorii curcubeului” va avea 540 pagini.
Joi 10 februarie 2011
ïi scriu lui Oleg Brega urm¶toarea scrisoare:
“Stimate Domnule Oleg Brega,
Dac¶ dori†i, în continuare, colaborarea mea, v¶ rog s¶ repara†i o eroare de cronologie: s¶ re-pune†i evenimentele în fireasca
lor succesiune, publicînd integral, nef¶râmi†at, textul de mai jos.
Cronologia - este o disciplin¶ auxiliar¶ a istoriei §i se ocup¶
de succesiunea în timp (kronos, în grece§te) a evenimentelor.
De pild¶:
- F¶t Frumos mai întâi s-a n¶scut, abia apoi a plecat în c¶utarea Ilenei Cosânzene §i în cele din urm¶ a murit;
- Ion: întâi ar¶-seam¶n¶, apoi secer¶-cose§te §i la urm¶
m¶nânc¶ pâinea cea de toate zilele.
Numai pro§tii §i r¶ii nu respect¶ aceast¶ succesiune, ei
ignor¶ logica, deci adev¶rul - deci cronologia.
Exemplul de în§el¶ciune, de minciun¶ cronologic¶: evreii
Ehrenburg §i Grossman, alc¶tuind în 1945 Cartea Neagr¶, au
afirmat:
“Motivul pentru care autorit¶†ile sovietice au fost atât de
aspre cu “fasci§tii români” [începînd din 1945, precizarea mea,
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cea lipsind în argumentarea autorilor] s-a datorat masacr¶rii
popula†iei civile evreie§ti în Transnistria [dup¶ 1941 ! - o alt¶
precizare inexistent¶, de unde concluzia: «Bine le-a f¶cut [cu
anticipa†ie, completarea mea] Puterea Sovietic¶ faci§tilor
români! Cine va face ca ei ca ei o va p¶†i!»]
Or adev¶rul-adev¶rat, cronologic, a fost invers cronologic:
- ïn 28 iunie 1940 Uniunea Sovietic¶ a diktat României
cedarea Basarabiei (în acela§i pre†, a Bucovinei de Nord §i a
Her†ei); armata român¶ §i convoaie de refugia†i se îndreptau spre
Prut, dar înainte de a fi expirat termenul retragerii “echipe de
§oc” alc¶tuite din minoritari, mai ales evrei, i-au atacat pe
militari (care aveau ordine stricte de a nu r¶spunde la provoc¶ri)
§i pe civili, molestîndu-i, batjocorindu-i, “confiscîndu-le”
pu†inele bagaje, pretinzînd c¶ acelea apar†in “narodului truditor”
- §i întâmpinînd trupele sovietice cu lozinci dinainte confec†ionate: “Bine a†i venit! V¶ a§tept¶m de 20 ani!”;
- ïntre 28 iunie 1940 §i 22 iunie 1941, sub bol§evici, s-a scurs
un an de groaz¶: arest¶ri, confisc¶ri, execu†ii, pentru mul†i
b¶§tina§i deveni†i cu de-a sila “cet¶†eni sovietici”, dar §i mai
dureros pentru zecile de mii de deporta†i trimi§i în Siberia, nu
neap¶rat pentru c¶ ar fi fost jandarmi, siguran†i§ti, cuzi§ti, legionari, perceptori, ci pentru c¶ erau români. Iar munca murdar¶,
criminal¶, în numele Ocupantului bol§evic a fost f¶cut¶ cu zel, cu
jubila†ie de foarte, prea mul†i evrei, sub “lozinca: “A venit timpul
nostru, al evreilor!” ïntr-adev¶r, venise timpul lor: ca fiu de
înv¶†¶tor de †ar¶ (deportat la 13 ianuarie 1941 pentru crima de a
nu fi predat un drapel tricolor, nici c¶r†ile din biblioteca §colii
din satul Mana, jude†ul Orhei, anchetat de §eful NKVD G.
Goldenberg), mi se rupe inima, nu doar de schilodirea, de
uciderea oamenilor, ci §i de arderea c¶r†ilor “scrise cu litere
române§ti, burgheze, antisimite”.
La 22 iunie 1941 Antonescu - pentru noi, ocupa†ii: Mare§alul
Dezrobitor - a ordonat trecerea Prutului §i eliberarea (cu câte
victime, dintre osta§i…) a noastr¶, a robilor din Basarabia §i
Bucovina de Nord §i Her†a, ocupate, sovietizate, însângerate,
ruinate, în retragere, de “echipe de distrugere” §i acestea formate
mai ales din evrei, avînd gustul, nu atât al învingerii du§manului,
cât al distrugerii casei aceluia - ca un nesim†it arhitect de meserie
din Chi§in¶u care se l¶uda, mai an, cu dinamitarea… cl¶dirii
B¶ncii din Tighina (vezi §i ce fac israelienii, de atâtea decenii, cu
palestinienii sub ocupa†ie) - nu au l¶sat piatr¶ pe piatr¶ dup¶
iulie 1941 pe p¶mânturile, “în vremea burgheziei”, binecuvântate livezi §i rainice gr¶dini cu flori.
- Când, în 1941 s-au întors militarii români în Basarabia,
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neuitînd umilin†ele la care fuseser¶ supu§i, ei, în 1940 de c¶tre
“popula†ia” truditoreasc¶” evreiasc¶, dar cu gândul la sutele (nu
miile?) de camarazi de-ai lor, militari ca §i ei, r¶pi†i §i pe dat¶
deporta†i, ca… “prizonieri de r¶zboi”, s-au, vai, r¶zbunat. Pe
vinova†i? Aceia, viteji nevoie-mare, fugiser¶ primii peste Nistru
cu Armata lor Ro§ie - ci pe nevinova†i. Explica†ia: “La r¶zboi ca la r¶zboi” nu este dreapt¶, moral¶ - dar moral este r¶zboiul?
Ocuparea unor p¶mânturi str¶ine §i nimicirea b¶§tina§ilor prin
deportare, prin împu§care, prin înfometare (mai supravie†uiesc
înal†ii func†ionari sovietici lucrînd în Ministerul S¶n¶t¶†ii, sau
cum i se spunea din RSS Moldoveneasc¶ din anii 46-48?, to†i, dar
to†i erau evrei - ce fac urma§ii acelor criminali care “recomandau” pedepse penale pentru neferici†ii basarabeni care dezgropau
din cimitire cadavre, care fierbeau §i î§i mâncau propriii copii? §i nu au auzit de un Nürnberg II pe care l-ar fi meritat din plin
ta†ii, bunicii, unchii lor iubi†i, iubitori de copii - dar numai ai lor)?
Acast¶ “opera†ie” drag¶ ru§ilor §i mai ales evreilor care o
practic¶ voios, în cadrul campaniei de holocaustizare general¶ a
goi-lor este o curat¶ inversiune cronologic¶, deci o evident¶
falsificare a adev¶rului.
Iat¶ ordinea evenimentelor, mici în compara†ie cu cele
istorice-mari, îns¶ importante pentru Istoria noastr¶:
1. La data de 8 februarie 2011 08:06:10 HNEC am primit de
la un prieten din Chi§in¶u urm¶torul mesaj:
“Fiind intrebat ieri in emisiunea de la PROTV In profunzime condusa
de Lorena Bogza de ce nu a capatat Paul Goma cetatenia RM asa cum i s-a
promis, Mihai Ghimpu a raspuns fiindca Goma nu a depus cerere de a
deveni cetatean a unui stat care are vechime de 20 de ani si el, Ghimpu, nu a
putut incalca legea. Botit era, nu i-a placut intrebarea.”

2. Acela§i revine la 8 februarie 2011 10:22:18 HNEC cu:
“nu trebuie s¶ v¶ intristeze” - §i continu¶:
“…vestea cu Ghimpu. Oare nu sunteti obisnuit cu dezamagirile? Si eu
am o scoala a dezamagirilor, dar dumneavoastra? Douazeci de ani am mers
de mâna cu tata la toate manifestarile miscarii nationale. Si cu ce ne-am ales?
Cu lupi, vulpi si iepuri frico§i. Sa-i d¶m naibii, s¶ fim noi s¶n¶tosi!“

3. Tot el, la 8 februarie 2011 13:42:25 HNEC:
“ A propos de Ghimpu:
“Eu nu am acces la Ghimpu si nici nu am cui sa ma plang. Doar
unui prieten i-am spus si el a zis ca... Ghimpu a fost într-un sejur la
Ierusalim”. (subl. mea, P.G.)
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A§adar Ghimpu nu s-a dus la Karlovy Vary ca to†i
mocofanii, mili†ienii rasciotnici §i diploma†ii sovietici, comuni§ti
f¶r¶ m¶car acoperire la Chi§in¶u, ci la…Ierusalim, noua Canossa.
4. De : paulgoma@free.fr Objet : Dragà Oleg Brega,
Date : 8 februarie 2011 18:41:44 HNEC À : oleg@brega.org
“…ce se intâmpl¶: nu mai aveti nevoie de Jurnalul meu?”
“Intrebare - la care a§tept ràspuns urgent:
A spus Ghimpu la emisiune de ieri PROTV in profunzime cà lui Goma
nu i s-a acordat cetàtenia fiindc¶ nu a fàcut cerere?
Multumiri, Paul Goma”

5. De: paulgoma@free.fr Objet: Uite ce scriam, azi, în
Jurnal:Date : 8 février 2011 21:32:09 HNEC À : oleg@brega.org
“Fiind intrebat ieri in emisiunea de la PROTV In profunzime condusa
de Lorena Bogza de ce nu a capatat Paul Goma cetatenia RM asa cum i s-a
promis, Mihai Ghimpu a raspuns (:) fiindca Goma nu a depus cerere de a
deveni cetà†ean al unui stat care are vechime de 20 de ani si el, Ghimpu, nu
a putut incalca legea”.

R¶spuns neadev¶rat, fiindc¶ iat¶ ce îmi scria (la 16 dec.
2010, vezi Jurnal 2010 pag. 1040) Lumini†a Dumbr¶veanu,
consilier al Pre§edintelui Academiei de £tiinte, Gheorghe Duca:
“Referitor la demersurile Academiei de Stiinte catre Presedintie si
Guvern, copiile carora vi le-am transmis, mingea este acum in terenul oamenilor politici. Initiativa de a declara anul 2011 drept Anul Paul Goma este
inregistrata oficial la Guvern (speram sa fie pusa cat de curand pe ordinea de
zi a Executivului), iar presedintele RM, Mihai Ghimpu a raspuns dlui acad.
Gheorghe Duca, ca dispune de instrumentele juridice pentru a acorda
cetatenia RM intregii dvs familii (in baza a doua articole diferite din Lege).”
(subl. mea, P.G.).

Aici se situeaz¶ inversiunea cronologic¶ pe care o semnalez:
CurajNet nu a publicat… capul afacerii, adic¶ emisiunea de
televiziune §i replica mea:
6. De : paulgoma@gmail.com Objet : Observ cà nu ati difuzat nimic (subl. mea, P.G.) Date : 9 février 2011 12:11:36 HNEC
À : oleg@brega.org:
“V-am mai trimis un fragment de jurnal”.

7. De : oleg@brega.org Objet : RE:
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Jurnal 9 februarie 2011 Date : 9 février 2011 12:20:57 HNEC
À : paulgoma@gmail.com
“Multumim pentru textul incredintat, l-am publicat imediat:
http://www.curaj.net/2011/02/09/paul-goma-e-dezamagit-de-mihaighimpu/”

“Imediat” a fost publicat “mijlocul”, nu “capul”. Iar
Titlul:“paul-goma-e-dezamagit-de-mihai-ghimpu”- dat de
redac†ie, este fals, abuziv: eu nu scrisesem c¶ “sunt dezam¶git”,
ci: “tr¶dat”, ceea ce este cu totul altceva, ceva astfel:
“Mihai Ghimpu, fratele meu basarabean m-a vândut §i
pe mine”.
8. De : oleg@brega.org Objet : RE: Observ cà nu ati difuzat
nimic. Date : 9 février 2011 12:25:05 HNEC
À : paulgoma@gmail.com
“Chiar daca sunt de dimineata la computer, dar posta o citesc mai rar,
acuma toata lumea e pe facebook, pe twitter, iar eu mai si montez video,
redactez texte pentru curaj-uri (ati observat ca am reparat curaj.md,acum
zboara fara probleme), de asta am reactionat tirziu. (…)”

9. De : paulgoma@free.fr Objet : Dragà Oleg Brega,
Date : 9 février 2011 17:47:14 HNEC
À : oleg@brega.org
“Nu ati afi§at fragmentul trimis cu o zi înainte (cel cu emisiunea
la care Ghimpu a ràspuns ce a ràspuns, ori nu am dat eu peste el?”)

10. De : oleg@brega.org Objet : RE: Dragà domnule senator
HP [O. Brega schimbat tonul: m¶ ia… de unde m¶ ia: de sus?,
de jos?…] Date : 9 février 2011 17:58:31 HNEC
À : paulgoma@free.fr
“Fragmentul de mai devreme n-am stiut ca e pentru publicare, ci ca e
doar pentru verificare (…)”

Adev¶rat: “fragmentul de mai devreme” - care ar fi urmat s¶
repare un gol informativ - fusese trimis, nu pentru publicare, ci
a§a, de ochii frumo§i ai… Ai cui? Ai lui Oleg? Imposibil, eu
iubesc femeile.
Aici se situeaz¶ eroarea redac†iei, în primul rând a lui Oleg
Brega. Fiindc¶ publicînd “fragmentele” descronologizate,
provocînd o cu greu imaginabil¶ gaur¶ logic¶ §i cronologic¶, i
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s-a oferit redactorului §ef ocaziunea - §i pe urma lui, a altor
comentatori - s¶ se indignariseasc¶ de…
“… De acord cu Gicu, acest limbaj [care] o fi justificat, dar
e inadmisibil §i condamnabil” - citat din Oleg Brega.
Iubite Oleg Brega: cum vine asta: “limbajul” folosit de mine
o fi el «justificat», dar-îns¶-totu§i el este… «inadmisibil §i
condamnabil»? Unde am mai auzit-o în lunga-mi §i hopuroasa
via†¶? ïmi aduc foarte bine unde, îns¶ nu-i voi ofensa pe basarabenii mei, ci doar le voi spune:
«Condamna†i-mi-l - limbajul inadmisibil - chiar de e…
justificat!»
11. Pe acestea încheiem “episodul Ghimpu” rugîndu-v¶ s¶
reproduce†i în întregime aceast¶ scrisoare care v¶ este destinat¶ chiar dac¶ limbajul meu nu este compatibil cu ceea ce numi†i
Curaj Net.
Paul Goma
P.S. Binevenit¶ chestiunea topoarelor:
Ca tot basarabeanul care se respect¶ §i are cel pu†in dou¶ pic¶turi de
sânge ucrainean, constat:
Dumnezeu s¶ te p¶zeasc¶ de a c¶dea pe mâna unui proasp¶t liberat de
un asupritor: rusul sc¶pat de sub jugul mongol - ce st¶pân crud a devenit fa†¶
de supu§ii lui, printre ei: ucrainenii! Iar ucrainenii, umili†i, fura†i, înfometa†i
de ru§i (prin “Holodomor”: între 7 §i 10 milioane de victime), ce mari, ce
inteligen†i, ce buni s-au dovedit fa†¶ de cei mai m¶run†i decât ei: Românii.
De§i trecuser¶ doar 8 ani de la Groaznica Foamete (1932-1933) mul†i
dintre ucrainenii supravie†uitori acceptaser¶ s¶ devin¶ colonizatori ai noilor
teritorii ocupate de ru§i în 1940, martirizatorii lor; §i doar 14 ani, pân¶ ce
aceea§i ru§i provocaser¶ Cumplita Foamete în Basarabia, iar coloni§tii
ucraineni, ascult¶tori, m¶turau podurile §i dezgropau ascunz¶torile de
“pâne” ale basarabenilor, l¶sîndu-i muritori de foame la propriu pe oamenii
locului; desigur toate echipele erau consiliate §i îmb¶rb¶tate s¶ fie f¶r¶ mil¶
fa†¶ de kulaci! - de evrei… Cum de vor fi acceptat ucrainenii coloniza†i în
Basarabia s¶ asculte de evrei - uneori aceeia§i care bântuiser¶ §i în Ucraina §i
care-i înfometase §i pe ei, supravie†uitorii? Misterele bol§evismului.
Ucrainenii au fost pe locul întâi, în iunie 1940, dup¶ ce Ru§ii ocupan†icolonizatori ai Basarabiei, Bucovinei de Nord, Her†ei, simultan cu nimicirea
§i deportarea, oricum cu despuierea de bunuri a românilor b¶§tina§i ocupa†i ii
adusese pe ei întru “repopulare”. Repartizarea era: Ru§ii ocupau, “de drept”
(sic) posturile de conducere; evreii, tot de drept (sic-sic) posturile ideologice,
“culturale” (nu pentru a favoriza cultura, ci pentru a o distruge), antireligioase (anticre§tine) - la fel; poli†iste, economice. Ucrainenilor li se l¶sau cele
mai la rasul p¶mântului sarcini-de-onoare: mili†ieni, directori de §coli
elementare, pre§edin†i de sovhozuri, de colhozuri, cooperative, sta†iuni de
tractoare. De extrac†ie rural¶ la ei, în Ucraina, s-au umflat ca broasca din
poveste când s-au trezit st¶pâni pe via†a §i pe moartea ruralilor basarabeni §i
bucovineni §i chiar dac¶ unii s-au c¶s¶torit cu localnice, au impus domina†ia
(superioritatea) ucraineanului asupra moldoveanului “cap de bou”.
Tata, mai ucrainean decât mine (fatal!), î§i descria verii hoholi cam a§a:
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«B¶rba†i voinici, în trecut alimentau cohortele de sclavi-albi §i lupt¶tori
în arene; erau atât de puternici, încât… L-am v¶zut pe unul la un circ
poposit la Orhei: ¶sta ridica bolovani, c¶ru†e, chiar §i boi. Necazul fiind c¶,
dup¶ ce ridica deasupra capului chetroiul, c¶ru†a, boul, r¶mânea a§a, fiindc¶
nu §tia unde s¶-l/s¶ o depun¶.”
Tata practica, autoderiziunea - îns¶ de unde nu-i foc nici fum nu iese:
Ucraina, devenit¶ stat independent, cu teritorii §i popula†ii d¶ruite cu
generozitate de Rusia - c¶ tot nu erau ale ei (doar n-o s¶ pretind¶ Timo§enco
Iulia c¶ ea, cu gâ†ele ei personale, a asudat sânge ca s¶ cucereasc¶
Maramure§ul românesc, Bucovina de Nord, Nordul Basarabiei, ce s¶ mai
vorbim de Sudul ei, furîndu-ne marea, ba chiar §i Dun¶rea - la care, darnic¶,
ne-a l¶sat din ce furase patru sute de metri, nu de-kilometri), pentru a c¶p¶ta
dreptul bol§evic-curat de a închide §colile române§ti de pe noul Teritoriu a
Vitezei Ucraine, de a interzice asocia†iile culturale, publica†iile periodice,
c¶r†ile în limba român¶ §i de a-i considera pe “cet¶†enii (deveni†i) ucraineni”
prin blestemul istoriei-geografiei cet¶†eni de ultim¶ categorie, iar pe pu†inii
tineri care ob†ineau, pe furi§, cet¶†enia român¶ “tr¶d¶tori ai patriei Ucraina”,
deci pasibili de pedepse penale, dac¶ se întorceau la Kiiv.
A§a c¶, drag¶ Oleg Brega, deocamdat¶ las de-o parte toporul (cuvânt
frecvent §i la ucraineni) §i pun mâna pe o arm¶ tradi†ional¶ de-a str¶mo§ilor
no§tri, ciobani : bâta. S¶tul de umilirea, batjocorirea neamului meu românesc
de c¶tre fratele ucrainean, îi pun lui Taras în mâini bâta §i-l întreb:
«Po†i ridica asta ?»- adic¶ bâta.
Iar Taras cel Voinic §i inteligent o ia, o ridic¶…
£i a§a r¶mâne pân¶ când intervine un moldovean-cap-de-bou §i i-o ia,
ca s¶ poat¶ cre§tinul s¶ merg¶ s¶… - în fine, ca omul.

*
A fost Filip la Ana, la spital. E bine. Are s¶ mai stea o vreme.
Vineri 11 februarie 2011
M-am culcat devreme, la miezul nop†ii m-am trezit leoarc`;
am schimbat bluza, fa†a de pern¶, îns¶ n-am mai putut readormi.
Ziua de ieri a fost agitat¶, epuizant¶: Scrisoarea c¶tre O.
Brega - mi-a luat aproape întreg timpul, gândul la Ana, cele trei
telefoane schimbate, vizita lui Filip la spital, expedierea Scrisorii,
primele reac†ii deloc îmbucur¶toare…
Nu m¶ plâng, dar zic.
[…]
Filip i-a auzit glasul, mut, rostit doar cu ochii: «Vreau
acas¶…»
Ei, da: toat¶ lumea vrea acas¶, mai cu seam¶ noi, refuza†ii de
a avea a§a ceva, prin grija evreilor care i-a înfrico§at pe guvernan†i, pân¶ la a nu-§i respecta promisiunile, pân¶ la a min†i gros,
grosolan, ca Ghimpu la televiziune, pe undeva §tiindu-se vinovat… a, nu pentru c¶ ar fi avut mustr¶ri de con§tiin†¶ c¶ nu ne
d¶duse “hârtiile” promise, ci pentru c¶ se aflase, în jur, de schim©Paul Goma 1935-2011
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barea-la-fa†¶ a lui §i alor lui, din guvernul de la Chi§in¶u.
Am spus-o, o repet, o repet (ca o plac¶ stricat¶, vorba
Monic¶i Lovinescu, fie iertat¶): pe noi trei ne-a atacat, ne-a cosit
pe la chi§i†e, ca pe cai - s¶ nu mai fim cai în veac - refuzul basarabenilor mei de a ne permite întoarcerea fie §i pentru o scurt¶
“ospe†ie” în Basarabia noastr¶. Am mai spus, o s-o spun: pe
mine, basarabean prin na§tere m-a afectat mai pu†in (!) închiderea u§ii în nas - u§a †¶rii mele, cât i-a r¶nit, i-a însângerat pe
“nebasarabenii” Ana §i Filip. Mai cu seam¶ pe Ana. Mai cu
seam¶ acel r¶spuns oficial cretin, dobitoc: eu §i fiul meu vom
primi cet¶†enia Moldovei pe loc, îns¶… Doamna va trebui s¶ mai
a§tepte… De ce s¶ mai a§tepte Doamna? Ce alt¶ “motiva†ie” s¶
b¶nuim, decât aceea c¶ Ana este evreic¶ (de parc¶ Filip n-ar fi
evreu, prin mam¶!). Bine, dar un evreu, în Maldova are, de peste
o jum¶tate de veac supradrepturi!, de ce este persecutat¶ Ana? Ei,
de ce!, ar r¶spunde ovreii, Fiindc¶ e so†ia lui Goma, antisimitul!,
deci, vorba cântecului legionar: “Avem doar gloan†e pentru
tr¶d¶tori!”
Am mai scris despre pedepsirea “tr¶d¶torilor” la evrei, când
am vorbit despre Eugenia Vod¶: aceea, ca so†ie de evreu (Lustig),
aceasta, ca so†ie de goi!: Goma. Tr¶iasc¶ Legiunea §i C¶pitanul §i gloan†ele pentru tr¶d¶tori!
Am sim†it - cum s¶ nu simt, dup¶ o osmoz¶ durînd din 1965?
- c¶, în afar¶ de suferin†a afrontului refuzului (general), Ana se
sim†ea vinovat¶ c¶ ura evreilor împotriva ei, a evreicei tr¶d¶toare
se întinsese §i asupra mea, so†, dar mai ales asupra fiului s¶u?
Acestea §i înc¶ altele - de mirare: care nu veneau dinspre
evrei ! - au doborît-o. Au pus-o la p¶mânt - nu §i în p¶mânt, se
vede c¶ ne-a p¶zit Dumnezeul cre§tin, c¶ al lor, Iahve…
S-a f¶cut unu §i un sfert, dup¶ miezul nop†ii. M¶ duc s¶ m¶
culc, poate-poate reu§esc s¶ adorm.
Vineri 11 februarie 2011
Ce r¶u îmi pare c¶ am pierdut “gâlceava” între I. Vianu §i
A. Ple§u! ïti dai seama? Trânta dreapt¶ - de intelectuali, s¶ nu mai
vorbim între doi in§i care, pân¶ adineauri f¶ceau parte din aceea§i
echip¶.
R¶spuns la scrisoarea deschis¶ a lui Andrei Ple§u
“Drag¶ Andrei,
De ce este a§a de r¶u s¶ ne cert¶m în public? £i în†eleptul se gîlcevea cu
lumea. La urma urmelor, ar merita §i cititorii t¶i §i ai mei s¶ aib¶ parte de o
discu†ie urban¶. A§a deduc nu atît din scrisoarea ta cît din multele comentarii
în marginea r¶spunsului meu din Observator cultural §i, mai recent, la artico-
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lul meu din 22, unde g¶sesc o lume care se exprim¶ civilizat §i deseori cu
subtilitate. În schimb, scrisoarea voastr¶, a celor zece, a produs o rev¶rsare
de ur¶ cum n-am mai v¶zut de mult. To†i b¶trînii legionari, to†i resentimentarii, toi ideologii în†epeni†i în ideile de acum optzeci de ani, sute, poate mii
de rromâni verzi au urlat de pl¶cere; §i-au spus: „Acum e momentul fra†ilor,
s-a dat drumul la antisemitism §i la cultul C¶pitanului“! Nici un moment nu
am crezut c¶ tu sau al†i semnatari ai „Scrisorii celor zece“ a†i putea fi criptolegionari. Dar, ca oameni în†elep†i §i cu r¶spundere ce sînte†i, putea†i §i trebuia s¶ prevede†i c¶ ve†i declan§a acest val de ur¶ în care s-a vorbit de gazare,
de s¶pun etc. Nu voi, evident, sînte†i adep†ii „Protocoalelor“. Dar to†i
ace§tia, excita†i de reac†ia voastr¶, au ie§it din g¶oace, ca la comand¶.
(reflexul lui Norman Manea: «Tu nu e§ti a§a §i pe dincolo (aici: adeptul
Protocoalelor», dar…»)
Eu am semnat apelul contra emisiunii d-nei Vod¶. Voi a†i publicat, ulterior, unul de sens contrar; a†i adus discu†ia în public. Nu era natural s¶
r¶spund, tot public? Amicus Plato sed magis amica veritas. Perfect se aplic¶
vorbele astea de demult situa†iei dintre noi. (…) Deci: chiar este de „extrem¶
stîng¶“ faptul de-a te alarma de o astfel de deriv¶? A fi „antifascist“ (s¶ zicem
a§a, pentru simplificare), înseamn¶ neap¶rat a fi „bol§evic“? Mie mi se pare
c¶ nu. £i continui s¶ fiu dezolat c¶ în România condamnarea extremei stîngi
§i a extremei drepte s-a f¶cut asimetric. Sigur ar fi fost mai demn, mai puternic, mai conving¶tor dac¶ cele dou¶ extreme ar fi fost tratate solidar. (…)
regret profund c¶ voi, mari formatori de opinie, ave†i dou¶ m¶suri diferite
pentru dou¶ ideologii asem¶n¶toare.
Monica Lovinescu, a spus, prin 1990, cam a§a celor care o întrebau
dac¶ nu trebuie criticate toate totalitarismele : „de «criticat» Dreapta ne arde
nou¶ acum“? (…) dînd aceast¶ îndrumare, Monica a gre§it. £i nu atît ea, ci
cei care au eternizat principiul asimetriei în critica totalitarismului. Iat¶ unul
din p¶catele str¶mo§e§ti ale României contemporane. Îns¶ pacea, chiar
imperfect¶ §i pu†in prezentabil¶ cum este pacea noastr¶, impune alte
strategii. (…)
Cu încredere, Ion Vianu”
R¶spunsul lui Andrei Ple§u
“Drag¶ Ion, diferen†a dintre noi e, în fond, urm¶toarea: †ie †i se pare c¶
atac ziua de „ieri” §i nu atac destul ziua de „alalt¶ieri”. Adic¶ practic dubla
m¶sur¶. Tu, în schimb, echidistant, vorbe§ti de „emo†ia vie” stîrnit¶ de moartea lui P¶unescu. Ai dreptate: a fi antifascist nu e totuna cu a fi bol§evic. Dar
atunci de ce simt, printre rîndurile tale, c¶ a fi anticomunist e, ni†elu§, a fi
fascist? Cît despre reac†iile stîrnite pe forum, te sf¶tuiesc s¶ nu le transformi
în criteriu de judecat¶. Scriu, s¶pt¶mînal, mai mult decît tine §i ecourile forumi§tilor „mei”, indiferent despre ce scriu, ar trebui s¶ m¶ determine, dac¶ a§
fi mai slab de înger, s¶ nu mai scriu nimic. De aici încolo îns¶, discu†ia dintre
noi nu mai are sens: ar fi simpla coreografie a unei perechi aflate în „nepotrivire de caracter”. Oricum, m-a interesat s¶ constat c¶ semn¶tura ta pe
protestul lui Goma §i plecarea ta din România anilor ’70 au avut ca
motiva†ie real¶ antifascismul. E o perspectiv¶ cu totul nou¶ asupra
disiden†ei autohtone. (subl. m. P.G.) A§ spune c¶ reac†ia ta din momentul de
fa†¶ este replica, în oglind¶, la reac†ia dnei Lovinescu, pe care o incriminezi.
„De dreapta ne arde nou¶ acum?” – spunea dînsa. „De stînga ne arde nou¶
acum?” – spui tu. În ce m¶ prive§te, cred c¶ ar trebui s¶ ne ard¶ de amîndou¶.
(…) În Occidentul pe care îl preferi lucrurile sînt mult mai bine a§ezate:
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acolo nimeni nu prea mai îndr¶zne§te s¶ cocheteze cu nazismul. În schimb,
mitologia comunismului de „bun¶ inten†ie”, compromis prin proast¶ aplicare, e universal victorioas¶. S-ar putea, deci, ca, pîn¶ la urm¶, s¶ ai cî§tig de
cauz¶. Sper s¶ n-apuc. (subl. mele, P.G.)
A. P.”
Comentarii:
Scrisoarea lui Ion Vianu ad¶ugat de Ovidiu Constant... la data de 20 Ianuarie
2011 04:01:50
Mirarea domnului Vianu in legatura cu asimetria condamnarii fascismului si a
comunismului mi se pare putin “naiva”. Romanii au trait sub fascism intre 19381943 iar sub comunism intre 1944-1989. Victimele si distrugerile provocate de primul totalitarism au fost evident mai putine, si nu numai in Romania. Dezastrul actual
se datoreste nu numai comunismului care a supus tara intre 1947-1989, dar si a celui
de dupa 1989. Este interesant ca tarile care au fost supuse dictaturilor de dreapta
si-au revenit social si economic iar cele care s-au aflat sub comunism nu? N-ar trebui
oare cautat raspunsul in diferentele de profunzime ale raului celor doua sisteme? Un
dilematic vechi si indarjit, care isi manifesta frecvent in paginile acestei reviste nostalgiile comunistoide profunde, nu mi-a raspuns niciodata de ce nostalgiile fasciste
(pe care nu le simpatizez, accept, sau sustin) sunt mai condamnabile. (…)
Cu stima, Ovidiu Constantinescu, Uppsala.
Perpetuarea raului ad¶ugat de ld la data de 19 Ianuarie 2011 10:01:21
Domnule Vianu, Capitanul a fost un criminal. De ce? Cred ca i-a placut.Dl
Cristoiu a facut aprecieri pozitive la adresa capitanului. De ce? Pentru ca este un jurnalist tipic al zilelor noastre care nu stie sa atraga decit prin chestiuni socante. CNA
a sanctionat. De ce? Unele institutii si-au propus sa pindeasca si sa distruga din fasa
orice intentie de "albire" a unora din faptele criminale ale trecutului, chiar daca acest
lucru aduce victime nevinovate. Un grup de intelectuali ce participa la viata cetatii a
reactionat cerind echitate. De ce? Ca sa ne aduca aminte si de multe alte fapte criminale ale trecutului. Dl Vianu a adus acuze celor ce au cerut echilibru. De ce? Cred ca
dl Vianu se considera a fi superior celor pe care ii acuza si a simtit nevoia sa-i puna
la punct. Dl Plesu publica o scrisoare deschisa. De ce? Pentru ca in final sa invite la
prietenie.Si in acest moment dvs. dle Vianu dati la o parte prietenia ce vi se propune
si invitati la perpetuarea unei balacareli. Nu avem nevoie de batai cu mocirla. Avem
nevoie de modele demne de urmat in gindirea lor. Cu parere de rau, numarul acestor
modele pentru mine s-a mai redus cu unul, cu dvs. dle Vianu.”
Cumva, ne priveste pe toti ad¶ugat de Mitica Hyperion la data de 18 Ianuarie 2011
03:01:01
Am revazut atit emisiunea cu pricina, cit si apelul de protest impotriva dnei
Eugenia Voda, redactat cu tonul unui jandarm mereu la pinda, gata sa raporteze
prompt crima "organelor superioare". O scrisoare contra deciziei CNA era absolut
necesara si e clar, pentru orice om de buna credinta, ca daca ar fi existat un apel in
"sens contrar", in urma caruia Eugenia Voda ar fi fost sanctionata cu unealta numita
CNA pentru ca nu a amendat opiniile invitatului in favoarea unui personaj al extremei stingi, "cei zece" ar fi actionat la fel. De cind responsabil pentru ceea ce spune
cineva este un altul? Si, la urma urmei, cum anume ar fi trebuit, practic, sa procedeze
dna Voda? Sa se intoarca spre camera si sa le explice telespectatorilor mai slabi de
inger ca ceea ce aud ei in acele momente este doar opinia lui Ion Cristoiu si ca, in
realitate, CZC era un monstru?! Ar fi aratat caraghios, ca o emisiune pentru copii de
gradinita.(…) mi se pare dezamagitor ca dl. Vianu a continuat disputa si a mentinuto pe un substrat ideologic (pentru ca, printre altele, nu vad cum altfel poate fi interpretata ideea de a aduce in discutie fraza Monicai Lovinescu). Dl. Vianu ii acuza pe
semnatarii scrisorii ca nu au anticipat reactia entuziasta a criptolegionarilor, dar
ma intreb daca dinsul a anticipat reactiile de sens contrar, din care avem exemple

©Paul Goma 1935-2011

wwww.paulgoma.com

PDF public și gratuit

31.12.2011

PAUL GOMA - JURNAL 2011

163

chiar in numarul de fata, prin care cu mare usurinta dl. Plesu este acuzat de simpatii
"nitel neo-naziste in stil romanesc". Exact aceste doua tipuri de reactii confirma
necesitatea amintita in scrisoarea celor zece de a discuta deschis, fara falsa pudoare,
colturile cele mai intunecate ale istoriei noastre. (Apropo, i-as provoca pe acesti
comentatori sa aduca in sprijinul acuzatiilor lor macar o singura fraza semnata de oricare din "cei zece" din care sa rezulte vreo afinitate a acelora cu cei care devasteaza
cimitire evreiesti. Iar daca nu pot, atunci sa taca rusinati.)
Este teribil de intristator sa vezi, iarasi si iarasi si iarasi, ca a fi "extremist de
centru" este intotdeauna pozitia cea mai ingrata. Imi aduc aminte cum pe la jumatatea
anilor '90, aproape ca o reflectie in oglinda a timpurilor noastre, dl. Plesu era necontenit acuzat de a fi de stinga si asta numai pentru ca se purta civilizat si nu-l injura cu
destul sirg pe Ion Iliescu.”
VORBELE SUNT FAPTE? ad¶ugat de Ionut Cornea la data de 16 Ianuarie 2011
10:01:02
Instalat confortabil in ideea ca "si inteleptul se gilcevea cu lumea", Ion Vianu
persevereaza in "gilceava" si, dupa parerea mea, in eroare, deci rolul inteleptului i
l-as distribui exclusiv dlui Plesu! Domnia sa scrie, cu seninatate, despre semnatarii
"scrisorii in apararea Eugeniei Voda": "ATI ADUS DISCUTIA IN PUBLIC"! Ca si
cind apelul de protest initial, cel care a declansat, de fapt, toata "gilceava", ar fi fost
o scrisorica intima de "atentionare" a dnei Voda! Cind, de fapt, a fost, asa cum am
citit in presa, un apel foarte violent, reclamindu-se ca reprezentant al "societatii civile" si cerind "sanctionarea de urgenta", un apel trimis nu numai la televiziunea de
resort, dar si la Ambasadele SUA, Franta, Germania, Israel, si la CNA, pina si la
Presedintie! Asta numeste dl I. Vianu :" nu vad ce e rau in a i se atrage atentia"...?
Si cui? Eugeniei Voda, pe care dinsul o numeste "prezentator"! Dupa cite am constatat, uitindu-ma la televizor, dna Voda nu e "prezentator", ci autoarea unor emisiuniportret, in dialog. Am avut curiozitatea sa accesez site-ul Eugeniei Voda si sa revad,
la "Diverse", o emisiune cu insusi Ion Vianu, in care acesta povesteste, printre altele,
de o matusa careia, bolnava fiind, i-a dus la un moment otrava, ca s-o ajute sa-si ia
viata! Dna Voda n-am vazut sa se fi "scandalizat" sau "distantat", auzind aceasta
poveste a unui medic care ii duce otrava unui pacient! Au sarit asociatii profesionale
sa-i conteste, dlui Vianu, calitatea de medic, de vreme ce a fost in stare (gesturile sunt
fapte) sa duca otrava unui om, indiferent daca acela s-a razgindit sau nu? Iata cum,
scoase din context, debarasate de nuante, lucrurile se pot prezenta hidos sau denaturat, asa cum s-a intimplat si cu emisiunea in cauza (pe care eu, spre deosebire de altii,
am vazut-o integral, de doua ori). Si nu mi s-a parut, nici o clipa, ca realizatoarea sar fi "zapacit", cum spune dnul Vianu. Eu am vazut o emisiune relaxata, cu zimbetul
pe buze, in care se vorbea despre multe, si in care parerea invitatului despre Zelea
Codreanu nu avea nimic "incitator" sau socant, era dreptul unui om de a-si spune
parerea despre un personaj - vrem, nu vrem - al istoriei noastre. Tot circul care a
urmat a fost disproportionat si incredibil, din punctul de vedere al unui privitor "ca
romanul, impartial". Iar dnul Plesu sa nu fie suparat pe "comentatorii" sai, care ar
fi, dupa dnul Vianu, mai putin "decenti" decit ai sai! N-am mai vazut pina acum doi
autori care sa se bata in comentatorii lor! Cu permisiunea dumneavoastra, o sa-mi
spun parerea si despre cele doua tabere de "comentatori": de o parte am descoperit o
sarja enorma, un ton violent pamfletar, dar o sinceritate si un adevar de fond, de cealalta parte am descoperit un ton aparent "intelectualoid', dar extrem de fariseic in
fond. Sa ma ierte domnul Vianu, dar m-am simtit personal jignit citind, in scrisoarea
pe care a scris-o, rinduri ca: "au iesit din gaoace, ca la comanda", sau "bine ar fi ca
romanul sa nu traiasca in ritmul funeraliilor si al parastaselor", sau "pamfletele imunde ale lui Paulescu"... Fiecare om are ceva bun si ceva rau. Inclusiv domnul Vianu
are destule rele (dinsul, ca psihiatru, o stie foarte bine). Iar Paulescu a salvat atitea
vieti, incit ar merita, poate, sa fie lasat in pace, post-mortem...
[excep†ie];"Uimiri"ad¶ugat de nedeea burca la data de 15 Ianuarie 2011 09:01:22
“Domnule Iaru, dvs. chiar ati citit textele, toate textele? Mie mi se pare uimi-

©Paul Goma 1935-2011

wwww.paulgoma.com

PDF public și gratuit

31.12.2011

PAUL GOMA - JURNAL 2011

164

toare "pozitia" dvs., care e sublima, dar lipseste cu desavarsire. Dl. Vianu n-a "fugit"
din tara... v-au alunecat degetele pe tastatura - asta era o expresia a politrucilor de pe
vremuri, si nici macar a tuturor... Dl. Vianu s-a solidarizat cu un dizident anticomunist, (nu pentru con†inutul a Apelului, ci pentru a emigra, vezi volumul / topit de
Liiceanu/ “Culoarea curcubeului”/, dar Doamne fere§te s¶ divulgi numele lui!) ceea
ce dvs., "victimele" n-ati facut la vremea respectiva! (…) Referirea dvs. la "fuga din
tara" a d-lui Ion Vianu ma indrituieste sa-l reiterez.
ah, cuvintele, ad¶ugat de Florin Iaru la data de 15 Ianuarie 2011 12:01:15
(…)Asta o spune un liberal, enervat peste m¶sur¶ c¶ împotriva prezen†ei media
a partidului comunist §i a ideologiei aferente nu v¶d nici un protest. Dac¶ sînt, totu§i,
de acord s¶ discut¶m comunismul (ca victim¶ direct¶), de ce ar trebui s¶ îmi plec
ochii cu sfio§enie cînd vine vorba de pandantul legionar? Cu atît mai mult sînt uimit
de pozi†ia profesorului Ion Vianu - care numai de r¶zbunarea legionarilor n-a fugit
din †ar¶… *)
*) Scurt¶ cronologie - alc¶tuit¶ de mine, P.G.:
- în 26 februarie (1977) îi transmit prin telefon lui Virgil T¶nase, aflat la
Paris, bomba: £I IN ROMANIA SE PRACTICA INTERNARILE PSIHIATRICE
PENTRU MOTIVE POLITICE - potrivit Decretului nr. 15, din martie 1965;
- în aceea§i sear¶, la orele 19,10 Europa liber¶ difuzeaz¶ informa†ia;
- joi 3 martie vine Ion Negoi†escu, pentru a semna Apelul nostru, aducînd §i o
scrisoare de adeziune; i-o dactilografiez, Ana i-o duce la “cutia po§tal¶ - a doua zi
Europa o transmite;
- vineri 4 martie: CUTREMURUL;
- vineri 11 martie: Negoi†escu îl înso†e§te pe Ion Vianu, venit §i el cu un text în
care î§i m¶rturise§te exasperarea de a nu putea emigra.

[din revista 22]:
55 T. Bucur 2011-01-16
“Revin la comentariul meu postat la nr. 44 si fac precizarea ca m-am documentat si m-am convins ca memoria nu m-a inselat, adica dl. Ion Vianu este unul dintre
semnatarii acelui text redactat in stil bolsevic prin care se cerea ultimativ
sanctionarea emisiunii Doamnei Eugenia Voda iar ca urmare, CNA, avand in
vedere influenta internationala a unora dintre semnatari, nu a avut curajul de
a nu se conforma.”
(Criticatac)
petrescu spune: 17 ianuarie 2011 la 10:42
Domnule Vianu nu s-a dat drumul la antisemitism …ci pur §i simplu s-a dat drumul
la detabuizarea unui subiect. Despre asta vorbim. £ti†i c¶ §i acum §optim despre
legionari §i Zelea Codreanu? Sti†i c¶ nici un intelectual român nu are curaj s¶ cear¶
la Biblioteca Academiei pe numele s¶u vreo carte conex¶ acestui subiect? parc¶ a†i
tr¶i pe alt¶ lume. Nimeni nu vrea s¶ i aduc¶ pe legionari la putere..dar m¶car s¶
avem dreptul s¶ vorbim deschis despre acest subiect..contextualizat sau decontextalizat f¶r¶ teama de etichet¶ri §i represaliii în universul valoriz¶rilor române§ti…
Kantor spune: 17 ianuarie 2011 la 14:20
cei care nu au curaj sa ceara carti despre sau scrise de legionari tre sa fi eniste
misei; sa fim seriosi, studiul Legiunii e aproape o obsesie, toata lumea citeste nu
numai carti ci si documente de arhiva.
alex calpeanu spune: 17 ianuarie 2011 la 12:06
Dl Vianu nu mi se pare lucid, mai degraba orbit intr-o anumita directie. Am vazut
emisiunea la care se refera, si de la care s-a declansat toata “discutia”, emisiunea
Eugeniei Voda, si este o emisiune foarte buna. Andrei Plesu s-a plasat de partea
corecta a baricadei, aparind un principiu: dreptul la opinie, libertatea de expresie.
E dreptul oricarui om sa citeasca despre personaje si intimplari ale istoriei si sa-si
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formeze singur o parere. Apoi, lucrurile scoase din CONTEXT nasc monstri: totul
(inclusiv “pamfletele imunde”) trebuie sa fie incadrat intr-o anumita retorica a unei
epoci. Ceea ce e jenant in ce scrie Ion Vianu e tonul de nejustificata superioritate,
modul in care da lectii, scoate lucrurile din context, e convins ca are dreptate si ca
altii nu au dreptul la adevarul lor.
lucid spune: 17 ianuarie 2011 la 13:53
Incredibila irepresibila sete de punere a pumnului in gura manifestata de un
fost semnatar al miscarii lui Paul Goma din 1977. Ca sa fiu rau, in “victimizarea”
bietului comunism care a distrus Romania, atat de nedrept demascat dupa I.V., e
poate si o oarecare nostalgie a pre-adolescentului baiat de ambasador trimis de
sinistrii “ana, luca, theo, dej” pe langa tovarasul Tito. Ceea ce este inacceptabil este
apelul deschis la cenzura si “pâra” la “inalta poarta” de azi pe care au practicat-o cei 10. In Romania au murit atatzia tineri nevinovatzi in decembrie 1989 in
primul rand ca sa putem fi liberi in ganduri si in exprimare. Dreptul la libera
exprimare nu se negociaza. Punct.
lucid spune: 17 ianuarie 2011 la 20:09
Ii astept pe cei 100 (nu 10, am gresit mai sus), CNA-ul, plus TVR-ul sa reactzioneze.
Aseara, la ora 20.30, pe TVR1, s-a transmis emisiunea “reportajele tvr”. Subiectul:
premiile Nobel legate de Romania. Ajunsa la Elie Wiesel, fatuca blonda-vorba lui
Cristoiu – realizatoarea intzeleg, afirma: Wiesel, deportat din ROMANIA la
Auschwitz….und so weiter. Probabil saracutza chiar asa crede. Asteptam ca azi
macar unul din cei o suta, ce sa mai zic de conducerea TVR, sa restabileasca adevarul, macar din respect fatza de Istorie. Tacere adanca si, pun pariu, ca asa va ramane. Masochism? Ura -romaneasca- de sine – vezi celebra eticheta pentru Garaudy
si Finkelstein?
Si mai pretindem sa fim respectatzi de Bruxelles…

M¶ opresc aici. Uf!

*
Ce scria tovar¶§a Nedeea Burc¶ despre Ion Vianu:
“Ion Vianu n-a plecat de bun¶voie din România, ci a fost silit de
imperativul etic presupus de exercitarea propriei sale profesii (aceea de
medic psihiatru), a c¶rei deontologie a refuzat s-o încalce [si d¶-i si
lupt¶-i, Nedeeeeo!], dar, ferit de „schizofrenia“ multor cona†ionali din diaspora [mai ales de Monica Lovinescu, fiindc¶ îl tratase pe tat¶l s¶u, Marele
Tudor Vianu de colabora†ionist - n. m. P.G.] , el a r¶mas solid ancorat în cultura noastr¶, pe care n-a dispre†uit-o §i nici n-a minimalizat-o vreodat¶, ba,
mai mult decît atît, dorul §i jalea l-au nevoit s¶ p¶streze, oriunde s-ar fi g¶sit,
nostalgia neînduplecat¶ a unui spa†iu care f¶cea parte integrant¶ din îns¶§i
fiin†a lui, solidaritatea cu cei l¶sa†i în urm¶ – „unul pentru to†i“ (sintagm¶ pe
care am reg¶sit-o, avînd întru totul acela§i sens §i aproape identic exprimat¶,
§i la Vasile Conta!) [ei, nu! La Vasile Conta! - comentariul meu acri§oru†] ,
sfîr§ind prin a-l readuce acas¶, imediat dup¶ ’90 (caz rarisim!), cu riscul asumat de a adopta postura ingrat¶ de scriitor român, inevitabil supus birocra†iei
culturale de la noi (lung¶ ieremiada, îns¶ pentru o cauz¶ just¶: nu va fi fost
el, I. Vianu dizidient, dar-îns¶-totu§i, ce militant sionist a devenit de
alalt¶ieri - n.m. P. G.). Pe urm¶, nu doar c¶ nu s-a ferit s¶ abordeze în c¶r†ile
sale teme majore, de o gravitate deseori învecinat¶ cu tragicul, dar n-a evitat
nici s¶-§i manifeste îngrijor¶rile cu privire la destinul †¶rii sale, implicîndu-se
nemijlocit în via†a Cet¶†ii, f¶cînd tot ce-i st¶tea în puteri pentru a încuraja
voin†a de a construi a societ¶†ii civile, de a ie§i din bine-cunoscuta-i letargie,
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încercînd, de asemenea, s¶ lumineze cîteva cotloane întunecate [curat
cotloane! - P.G.] ale istoriei noastre recente, asumîndu-§i astfel, înc¶ o dat¶,
toate riscurile. Întru cîtva diferite acum, dar deloc neglijabile.” [care “neglijabile riscuri”, tovar¶§¶ Burc¶, în România? - în “Cetatea” României, a fi
holocaustolog: nici un risc, din contra, numai avantaje, pentru acelea tat¶l
s¶u a fost colaborator al comuni§tilor, pentru acestea fiul este colaborator
devotat al Holocaustologiei teroriste -n.m. P.G.]
Iat¶ §i profilul Nedeei: “scriitor, poet, critic, editor, jurnalist
Absolventa a Facultatii de filologie din Cluj, studii post-universitare la Bucuresti, activitate editoriala si publicistica, autoarea cartii "Strigat si Fum", a plachetei de versuri "Printesa
Cartagina", “de asemenea autoarea unui numar important de articole avand ca tema principala
iudaismul, filosofia iudaica, dar si altele..”.
M¶ întreb, în continuare: Nedeea va fi nepoat¶, str¶nepoat¶ - “ dar §i altele...” - a fiorosului general de securitate (mascat în “gr¶niceri”) supratovar¶§ul Burc¶ ?:
Mihai Burc¶ s-a n¶scut la data de 25 aprilie 1914, în municipiul Pa§cani (jude†ul Ia§i). A lucrat ca tâmplar la
Atelierele C.F.R. Ia§i între anii 1932-1935. În anul 1932 a devenit membru al Partidului Comunist din România.
În noiembrie 1936, a plecat voluntar în Brig¶zile Interna†ionale în Spania, îndeplinind func†iile de comandant de pluton,
companie §i batalion în Brigada 14 Infanterie (noiembrie 1936 - februarie 1939). A fost avansat la gradul de c¶pitan în
Armata Ro§ie în 1936.
În februarie 1939, dup¶ terminarea r¶zboiului civil din Spania, pleac¶ în URSS unde va lucra ca §ef de sec†ie la
Fabrica de vagoane din Voro§ilovgrad (1939-1941). A urmat cursurile £colii Militare Politice la Moscova (19411943) §i apoi ale Academiei Militare a M.St.M. din U.R.S.S. - Facultatea de Avia†ie (1956-1958). În octombrie 1943,
este numit ca loc†iitor politic al comandantului Regimentului 1 Infanterie voluntari §i apoi al Diviziei 1 Infanterie "Tudor
Vladimirescu". S-a ocupat împreun¶ cu Dumitru Petrescu de constituirea Diviziei de voluntari antifasci§ti, f¶când
propagand¶ sovietic¶ în lag¶rele unde se aflau prizonierii de la Cotul Donului. Dumitru Petrescu (viitor general)
afirm¶: "De prizonierii din lag¶re se ocupau dou¶ organe sovietice: de munca politic¶ (în lag¶re) se ocupau organele NKVD, de cea care privea organizarea unit¶†ilor militare se ocupau organele Min. Ap¶r¶rii §i Dir. Sup.
Politice, respectiv Direc†ia a VII-a. De altfel din îns¶rcinarea Dir. VII-a §i personal a lui Dimitri Zaharici
Manuilski - reprezentantul PCUS pe lîng¶ Direc†ia VII-a, eu - ajutat de Mihai Burc¶ ne ocupam de un lot mare
de ofi†eri care fuseser¶ (lua†i - n.n.) prizonieri la Cotul Donului. Dintre ace§tia un num¶r însemnat aderaser¶ la
Divizie" [1]. Este înaintat apoi la gradele de maior (1944), locotenent-colonel (1945) §i colonel (1947).
Este numit ulterior comandant secund pentru Educa†ie Cultural-Politic¶ al Corpului de Gr¶niceri (iunie septembrie 1947), §ef al Direc†iei Generale Politice a M.A.I. (septembrie 1947 - decembrie 1950), comandant al
Trupelor M.A.I. (decembrie 1950 - 1952). În decembrie 1948, este înaintat la gradul de general-maior (cu o stea). De
asemenea, îndepline§te §i func†iile de adjunct (ianuarie 1951 - septembrie 1952) §i prim-loc†iitor al ministrului afacerilor
interne (septembrie 1952 - septembrie 1953).
Generalul Burc¶ va de†ine apoi func†iile de loc†iitor al comandantului Regiunii 2 Militare (septembrie - decembrie 1953), comandant al Comandamentului For†elor Aeriene Militare (decembrie 1953 - noiembrie 1956), §ef al Direc†iei
Superioare Politice a Armatei (noiembrie 1956 - aprilie 1964), adjunct al ministrului for†elor armate (noiembrie 1956 februarie 1972) §i comandant al Comandamentului Serviciilor Armatei (februarie 1972 - ianuarie 1973). În mai 1965, a
fost înaintat la gradul de general-colonel (cu 3 stele).
Este mutat în func†ii administrative în afara Armatei, ca pre§edinte al Consiliului Central al Societ¶†ii de Cruce
Ro§ie în perioada februarie 1972 - octombrie 1975. A fost trecut în rezerv¶ în septembrie 1977.
A fost ales ca membru al Comitetului Central al Partidului Muncitoresc Român (1960-1979). În mai 1961 a fost
decorat cu medalia "A 40-a aniversare de la înfiin†area Partidului Comunist din România". În anul 1979, este transferat
în Comisia Central¶ de Revizie.
Generalul Burc¶ a încetat din via†¶ în anul 1994, în ora§ul Bucure§ti.

Ce carier¶, ce carier¶!, vorba lui Breban.
*
£i Moubarak a plecat… E de preferat o libertate care poate
da în dictatur¶, decât o dictatur¶ lini§tit¶ (cugetare profund¶).
Sâmb¶t¶ 12 februarie 2011
Repet prostioara spus asear¶ în leg`tur¶ cu Egiptul.
Americanii, st¶pânii Egiptului - ei au avut rolul determinant
al înl¶tur¶rii lui Mubarak (a§a cum îl avuseser¶ men†inîndu-l 30
ani pe Faraon) î§i vor mu§ca în curând mâinile: au l¶sat Israelul
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f¶r¶ ap¶rare. Acum ridic¶ glasul §i Iordania §i Libanul (cu hezbolahii) §i Ghaza - cu Hamas-ul - §i Siria §i… spre bucuria Iranului.
Ei, da, acesta va fi pre†ul libert¶†ii arabilor: diminuarea
atotputerniciei Israelului. S¶ n¶d¶jduim c¶ nu va se va ajunge la
r¶zboi, altfel ardem to†i.
Ce derizorie, ce umilitoare rug¶minte - de§i justificat¶ apare vocea Angelei Merkel, fricoasa de serviciu, traumatizata
est-nem†oaica, cerînd, implorînd ca viitoarea conducere a
Egiptului s¶ p¶streze “bunele rela†ii cu Israelul”. Se prefac a uita
Occidentalii c¶ Mubarak a fost, vreme de decenii, c¶l¶ul
palestinienilor (la ordinul Americanilor). Acesta este: “echilibrul”: cu cheltuial¶ §i mai ales cu imoral¶ se †ine…
*
Ieri a venit ordinatorul pl¶tit de Brega. Filip îl preg¶te§te, îl
descânt¶, ca s¶-mi fie mie, dac¶ nu mai u§or, atunci mai pu†in…
însp¶imânt¶tor. Structura mea sau vârsta m¶ face incapabil de a
m¶ modela dup¶ ma§in¶, cer ma§inii s¶ mi se supun¶ - nu eu ei.
Ea fiind un biet mijloc, o unealt¶ (ca ma§ina de scris!), nu
st¶pânitoarea - §i persecutoarea - mea.
Probabil de luni am s¶ încep înregistr¶rile video. Primele
dou¶ vor fi: limba (vorbirea) basarabenilor deformat¶, strâmbat¶
de ruseasc¶ nu vorbesc de topic¶, ci de pronuntarea, de pild¶ a
sonului l; a doua: frica animalic¶ de a spune adev¶rul - de crezut:
§aizeci de ani de teroare, de prigoan¶, de pedepsire a localnicilor
§i pentru… limba lor,“neomeneasc¶” - în gura ne-oamenilor ru§i.
*
Lucian Postu îmi trimite de la Ia§i ceea ce se vede mai bine
pisti apî, la Chi§’n¶u:
“Cum scuip¶ Mi§a Ghimpu pe mormîntul fratelui s¶u 12 februarie
2011 prin Lucian Postu
N-a fost de-ajuns, anul trecut, c¶ berbecul prezident, Mi§a Ghimpu, §i
nepot’ su, ghi†¶lul primar Dorin Chirtoac¶, s-au tuchit ca porcu-n popu§oi,
tratîndu-l pe Paul Goma ca ni§te nacealnici de selsovet, sp¶rie†i de tkaciucii
din-toate-z¶rile, stuchi†i-v¶ !
Cum s¶ fie de-ajuns… P¶i, de ce s¶ nu-l ajung¶ din urm¶ ghea Mi§a
(sto pro†¶nt!) pe tractoristul patriot Mo†pan, predecesor glorios la §efia
palavramentului maldavinesc ?
Prin urmare, zilele trecute, la Pro T¶V¶ Chi§in¶u, ghea Mi§a Ghimpu
l-a mai l¶murit el o dat¶ pe Paul Goma : Respublica Maldova îi stat serios, di
douîdz¶ci di ani ; n-a sî deie ie, respublica, cet¶†¶nie, a§a, cum vre’ fiicari !
Paneatna ?
Paneatna, Mihail Baranovici. Ghini-o zîs cin’ †-o zîs, acu’ douîdz¶ci di
ani,” prostu’ Frontului ”…
Numai c¶ prostia mai înconjoar¶, dar batjocura d¶ de-a dreptul. P¶i,
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s¶rmane Mi§a Pîntecovici, oare ce-ar zice acum r¶posatul t¶u frate, Gheorghe
Ghimpu, pe a c¶rui suferin†¶ †i-ai cl¶dit mizera ta gr¶m¶joar¶ de mediocritate
sfor¶itoare ? Nu crezi c-ar mai intra înc-o dat¶-n p¶mînt, v¶zînd cum te-ai suit
pe oasele lui de lupt¶tor anticomunist, doar ca s¶-i ar¶†i dosul celui mai mare
simbol al anticomunismului românesc ? Simbol care, ghinion, e basarabean.
£i vrea, dup¶ §aizeci de ani §i mai bine, s¶ se întoarc¶ ACAS™. Dar nu pe u§a
din dos, ca slugile mancurtizate.
Înc¶ nu e tîrziu ca Mihai Ghimpu §i Dorin Chirtoac¶ s¶ în†eleag¶ cît de
mare e r¶ul pe care i l-au f¶cut lui Paul Goma. Înc¶ nu e tîrziu s¶-§i dea seama
cum §i-au b¶tut joc de memoria fratelui §i unchiului lor, dreptul întru pomenire Gheorghe Ghimpu. Înc¶ nu e tîrziu s¶ arate c¶ nu sînt doar ni§te mancur†i
soft, robi ai pîntecelui §i iepuri ai umbrelor de tkaciuci din toate z¶rile,
stuchi†i-v¶ !
Altfel, degeaba vor mai aprinde lumîn¶ri §i vor da pomeni de sufletul
r¶posatului Gheorghe Ghimpu. Fiindc¶ vor r¶mîne doar ni§te negustori de
morminte, ni§te vînz¶tori cleio§i de oase p¶rinte§ti. Amin.
*
“Prostia nevinovat¶ a lui Ghimpu 17 noiembrie 2010 prin Lucian Postu
Marele romîn §i micul politician Mihai Ghimpu, pre§edinte interimar al
Republicii Moldova, a f¶cut din nou ceea ce §tie mai bine: a dat cu copita §i
a v¶rsat c¶ldarea cu lapte. Iar ca s¶ fie sigur de efect, a slobozit §i un pic de
baleg¶ în restul de lapte de pe fundul c¶ld¶rii.
C¶ldarea (mic¶, e drept, dar asta-i alt¶ poveste…) e a tratatului de
frontier¶ dintre Romînia §i Republica Moldova. Tratat semnat recent, în
plin¶ campanie electoral¶ basarabean¶, tocmai ca s¶ mai înfunde trompetele
comuniste, care zghiar¶ ca pe vremea lui Stalin, anun†înd apocaliptic viitoarea acupa†îie a fa§î§tilor rumîni.
Copita inteligent¶ §i patriotic¶ a lui Ghimpu a venit prompt, printr-o
contestare public¶ §i vehement¶ : premierul Filat n-avea dreptul s¶ semneze
acel tratat, ne spune sclipitorul avocat de duzin¶ Ghimpu. Tratatul e ilegal §i
neconstitu†ional, mai adaug¶ iscusitul politician pro-romîn. £.a.m.d.
Cei care se gr¶besc s¶-§i aminteasc¶ c¶ Mi§a Ghimpu era poreclit, acum
20 de ani, “prostul Frontului ” (Popular din Moldova), gre§esc. Gre§esc §i cei
care amintesc imediat, prin contrast, de statura diferit¶ a r¶posatului s¶u frate,
marele lupt¶tor antisovietic Gheorghe Ghimpu. La fel cum gre§esc §i cei
care, imediat, spun c¶ nepotul lui Ghimpu, primarul Dorin Chirtoac¶, are
mari §anse s¶ ajung¶ o variant¶ soft a lui ghea’ Mi§a.
De ce au dreptate, dar gre§esc ? Fiindc¶ §i n¶tîngul Ghimpu, §i inocentul
Chirtoac¶, §i traficantul Filat, §i prostituatul de carier¶ Ro§ca, §i toat¶ situa†ia
de 20 de ani din Basarabia, sînt doar efectul. Nu cauza.
Cauza e la Bucure§ti. Cît timp Bucure§tiul va sus†ine astfel de politicieni, va avea astfel de rezultate. Dac¶, dup¶ 17 ani de e§ecuri ru§inoase, crezi
c¶ un b¶iat de la Surprize-surprize, singur §i cu cheptul gol, va dezrobi
Chi§in¶ul §i Basarabia, atunci Rusia poate fi lini§tit¶ : urmeaz¶ înc¶ 20 de ani
de domina†ie comod¶ asupra fostei gubernii dintre Prut §i Nistru.
Desigur, dac¶ nu cumva Oleg Voronin, podgorean de Hu§i, nu va
hot¶rî s¶-§i urmeze bunicul român, §i nu tat¶l mancurt…
Glumeam, desigur. Rusia poate fi lini§tit¶ : Bucure§tiul lucreaz¶, în
continuare, pentru ea. Postat in Eroi ai muncii maneliste, Pe malul Bîcului,
Politic¶, Prostia f¶r¶ frontiere, Romîno§ima”
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*
“Paul Goma §i Polul Nord 16 noiembrie 2010 prin Lucian Postu
În acest noiembrie se împlinesc 33 de ani de cînd cel mai important
militant anti-comunist român, Paul Goma, tr¶ie§te în str¶in¶tate, f¶r¶
cet¶†enie român¶ §i f¶r¶ ca babuinii pentru care §i-a am¶rît via†a s¶ aib¶ habar
cu cine sînt contemporani.
Pentru uzul babuinilor-§efi sau al altor babuini interesa†i, explic din
nou, cît se poate de simplu, cine e Paul Goma :
Paul Goma e un fel de Polul Nord. E foarte greu s¶ tr¶ie§ti pe lîng¶ el,
dar e obligatoriu s¶ te orientezi dup¶ el, fiindc¶ altfel te r¶t¶ce§ti. Iar cînd te
r¶t¶ce§ti te po†i îmboln¶vi sau te pot mînca animalele s¶lbatice.
Aceasta a fost lec†ia de ast¶zi, din ciclul ” Paul Goma pe în†elesul babuinilor umani”. Dac¶ v¶ sim†i†i r¶u sau observa†i c¶ sînte†i înconjurat de animale s¶lbatice neprietenoase, înseamn¶ c¶ v-a†i r¶t¶cit. Pentru a reveni în lumea
civilizat¶, orienta†i-v¶ dup¶ Paul Goma”.
*
Postat in Cu pîinile curate, Pur §i simplu
Romîno§ima : natur¶ moart¶ cu cadavru 16 noiembrie 2010 prin
Lucian Postu
“Mugetul de jale al poporului ap¶unesc, slobozit la moartea gurului
suin, m-a convins c¶ maroul carpato-danubiano-pontic e negru-bezn¶ : dup¶
20 de ani de la ie§irea din beci, a§a-zisa Romînie e o Hiro§im¶ mental¶, mult
mai contaminat¶ decît era p¶mîntul japonez dup¶ 20 de ani de la bombardamentul atomic.
Popor de mutan†i. Cum altfel poate fi definit¶ turma care î§i plînge cu
§iroaie nazale goebbelsul cu secer¶, ciocan §i milioane de euro, goebbels care
a mînat-o frenetic spre rîp¶, b¶gîndu-i otrav¶ în ap¶ §i în iluzii ?
De§i dervi§ii învîrtitori url¶ despre duh, peste tot plute§te vechea duhoare. Mai putred decît cadavrul ap¶unesc, cadavrul poporului romînez st¶ în
geam, fardat din gros §i fîlfîit ca pretext de profitorii pereni, care semneaz¶
în numele lui §i-i iau, patriotic, pensia. Numai c¶ pensia poporului romînez
nu e de merit, de r¶zboi sau de vîrst¶. E pensie de boal¶. Boala mortului viu
§i putred, care nu poate spune cuvintele cu care începe vindecarea : “Sînt
poporul român §i sînt bolnav”.
Pîn¶ cînd va veni ziua acestor cuvinte, nu pot decît s¶ v¶ adresez urarea
tradi†ional¶ a poporului romînez : Tr¶iasc¶ P¶unescu, tr¶iasc¶ Goebbels,
tr¶iasc¶ Ceau§escu, heil Hitler, da zdravstvuiet Stalin !
Hai, nu v¶ mai încrunta†i a§a, c¶ n-au fost chiar b¶ie†i r¶i – autostr¶zi,
blocuri, fabrici-§i-uzine, servici…£i nu uita†i : zîmbi†i frumos în geam.£i nu
recunoa§te†i, în nici un caz, c¶ putrezi†i. Doar n-o s¶-i l¶sa†i f¶r¶ pensie pe
b¶ie†ii no§tri, care spal¶ frumos geamul §i v¶ dau, grijulii, cu fard.
Ca s¶ închei optimist, v¶ urez înmormîntare pl¶cut¶ §i poman¶ bogat¶.
Am doar o rug¶minte: nu uita†i s¶ trage†i bine u§a de plumb.”
*

£i Algeria! £i Yemenul. Când va veni rândul Libiei? Doar §i
Gadafi este un mo§, ca §i Buteflika, §i Moubarak?
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Duminic¶ 13 februarie 2010
Câteva comentarii in leg¶tur¶ cu scrisoarea me adresat¶ lui
Oleg Brega:
Patriciu spune: februarie 9, 2011 la 23:18 Gicu §i Oleg!
De ce vede†i Dumneavoastr¶ violen†¶ în expresia “…sa pun¶ mîna pe topoare sa-i
înve†e minte…”Dac¶ d-l Goma zicea s¶ le dee în cap sau în alt¶ parte cu topoarele
“liberatorilor” §i mancur†ilor, mai în†eleg §i eu instigare la violen†¶, dar Domnia sa
zicînd s¶ se pun¶ mîna pe topoare avea în vedere doar a se demonstra capacitatea
celor viza†i de a opune rezisten†¶ cu demnitate tuturor celora care ne înjosesc §i ne
calc¶ demnitatea. A§a c¶, d-le Oleg, la p¶rerea mea asemenea limbaj e adecvat
momentului §i situa†iei §i nu e condamnabil §i inadmisibil, precum consideri.
Anonim spune: februarie 10, 2011 la 13:49
Toporu i topor cum nu ai da are el o destinatie, doar nu e o scoghitoare in dinti.
Amenintarea cu moartea se pare ca tot se pedepseste penal. Eu e propun sa vina Paul
Goma in RM si sa ne dea exemplu cum se invata minte cu ajutorul toporului.
in pasi de gasca spune: februarie 11, 2011 la 23:57
in pasi de gasca spre europa, democratie, libertate, prosperitate.
niste cuvinte de milion ,milion dollari ca si acel scriitor,scriitor roman ,roman basarabean !DAR ASTA ESTE.nascuti in comunism si stalinism,nascuti ca tradatori si
vanzatori reformele se fac in pasi de gasca !si IO am zis ca puterea or si carui tara
este in poporul ei si nu aceea criminali ce il conduce.
numai la voi la rom-molioli puterea a ramas in aceea criminali si dictatori !
Anonim spune: februarie 13, 2011 la 00:59
in primul rand domnule GOMA ai mare talent literar, si un sistem savuros de a scrie.
In al doilea rand stai linistit,ca shafir nu mai are mult si crapa.Va fi victorie si sarbatoare. Cine face rau, sa nu se astepte la flori si la poezii. E valabil pentru GASCA
wiesel-ioanid-shafir-…. din chisinau tkaciuc si altii
Anonim spune: februarie 13, 2011 la 01:00
brega, nu te scoate. Lasa-ma cu ,,evreii buni, Goma a spus bine. eu in locul lui
puneam niste bombe la…
ionel timis.montreal ,canada spune:februarie 13, 2011 la 04:46
Ghimpu a ratat o mare opurtunitate,una istorica !daca va rostogoliti un pic istoria veti
vedea ca Basarabia de la 1906 strangea laolalta pe toti fruntasii scrisului romanesc in
Basarabia si nu numai. dupa 1989 Paul Goma si altii ca el trebuia adus cu forta in
tara daca nu ar fi aceptat !Ar fi fost o miscare sincera si nobila sa strangi asa oameni
si care sa reprezinte real sufletul poporului roman prin scrisul lor,oameni capabili sa
pregateasca opiniile publice pentru marile evinamente unind si tara si sa scapati de
comunisti si securisti infiltrati in tot si toate .
ionel timis.montreal ,canada spune:februarie 13, 2011 la 05:08 1 si 2.Gheorg si Oleg.
spuneti ca ramas socati… dar daca ati fi trecut si voi prin ce a trecut acel om,om care
a vrut binele si nu raul ati fi atacat si mai mult. romanii ai generatilor criminale au
fost niste mari criminali ,turnatori si tradatori. numai cine a crescut si leganat de
maini obosite poate intelege cum intelege acest mare scriitor al zileloor noastre Paul
Goma. multi,foarte multi Basarabeni, Bucoveni, Harteni refugiati din coa de prut au
suferit si mai rau ca cei deportati in Siberia ! si tot la mainele slugilor ,cozi de topor
rusesti.
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Puscasu Vlad Irimie spune: februarie 13, 2011 la 09:52
ionel Timis,d-ta traiesti in Canada.
Dar cred ca ai auzit ca moldovenii au votat cu 40 la suta cu PCRM,cu acei care i-au
trimis in siberia,i-au ucis,violat,si tot spun ca tare bine a fost! sau…..multi basarabeni au murit in Siberia,iar populatia care a inlocuit-o, rusofona si de alte etnii,
sustin PCRM si comunistii!

Luni 14 februarie 2011
Pe Xiti nici un basarabean. Nu §tiu dac¶ poate fi o leg¶tur¶
între internet si furtuna de asear¶ care a doborît copaci, a zmuls
acoperi§uri.
*
Dac¶ a§ mai avea timp s¶ §i împlinesc ceea ce mi-am propus,
iat¶: s¶ nu consider c¶r†ile de c¶p¶tâi cunoscute - pe de rost -, s¶
le citesc, nu s¶ cred c¶ le cunosc ca pe ap¶. Fiindc¶ nu le cunosc!
A§adar, ca tot omul am §i eu c¶r†i-de-c¶p¶tâi, mai corect:
†inute la c¶p¶tâi, la îndemâna-mâinii, cum ar spune S¶raru. Cum
m¶ întind în pat - cu vârsta, cu boala, a devenit mai frecvent¶
orizontalizarea, întru… r¶suflare…- al doilea gest (primul:
potrivirea pernei sub ceaf¶) este… întinderea mâinii spre c¶r†i.
Recunosc, sp¶§it: mai multe sunt, la c¶p¶tâi, c¶r†ile mele:
Din calidor, Arta refugii, Bonifacia, Roman intim, Culorile
curcubeului…, îns¶ cum nu sunt exclusivist (nici chiar atunci
când nimeni nu m¶ vede), p¶strez la-c¶p¶tâi §i volume ale altor
autori: de pild¶ R¶d¶cin¶ de bucsau (cu a, cum precizeaz¶
autorele, Ovidiu Nimigean), Le Nouveau Testament (Les 4
annoncces), în traducerea lui André Chouraqui - am avut cinstea
de a-l cunoa§te pe un platou de televiziune, unde ne-am
încruci§at - §i ultima comitere editorial¶ a dragei §i dr¶coasei
Magda Ursache: S¶ citi†i bine!
ïmi era prea aproape, sub ochi, de aceea nu am re†inut textul
“Când Isus a coborît în celul¶” (dup¶ memorizatul de noi to†i
pu§c¶ria§ii, poem al lui Radu Gyr). £i doar trebuie s¶-mi sar¶ în
ochi, dac¶ nu de la prima fraz¶, atunci de la a doua - o citez pe
Magda Ursache :
“Iat¶-m¶ pus¶ pe coji de nuc¶, la col† (ro§u), într-o publica†ie
drag¶ mie, Contemporanul, la care colaborez de altfel. O face
Boris Marian, la revista presei din februarie 2009, acuzîndu-m¶
de un ton prea p¶tima§ (subl. în text, P.G.). A§ fi scris cu patim¶
despre Patimile de la Pite§ti, [nu cartea mea, a c¶rei titlu este
Patimile dup¶ Pite§ti - precizarea mea, P.G.], recte vârful terorii
staliniste, “experimentul” prin care a trecut un pite§tizat,
Mihai Buracu (v. “ïn cap, în cap, în cap!”, “Acolada”, decembrie
2008).”
Auzi†i, oameni buni!: Boris Mehr Marian, aceast¶ creatur¶
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perfect, absolut, str¶lucitor de inutil¶, îns¶ cu prezen†¶ de
musc¶-n gaura calului, pe toate forumurile de “discu†ii”,
repro§eaz¶ Magdei Ursache “tonul prea p¶tima§” într-o cronic¶
la o carte de m¶rturii despre Pite§ti! Dac¶ autoarea ar fi scris
despre Auschwitz, acest nemernic etnic, acest partizan al
unicit¶†ii Holocaustului ar fi avut obr¶znicia, insolen†a,
nesim†irea s¶-i repro§eze, m¶garul, tonul prea p¶tima§?
Eram pe punctul de a-l pizdì - nici asta nu merit¶ Inutilul
Limbric Mehr.
*
O dezbatarea §tiin†ific¶ neavînd un caracter §tiintific, ci unul
curat… holocaustologic.
De la bun început în†eleg pân¶ §i eu - un ne§tiin†ific - despre
ce anume este vorba: despre campania de demolare, de compromitere a înc¶ unui român celebru, dar care nu mai trebuie… celebrat (ca Eminescu §i ca Eliade, ca Vintil¶ Horia, ca Cioran, ca
Noica) - nu pentru c¶ Paulescu ar fi fost §i tuberculos, ci pentru:
1. a-l înlocui cu “adev¶ratul descoperitor: Israel Kleiner” ;
2. privi†i la Membrii eminen†i ai ¢ahalului - ¶i de d¶ cu
boamba în babe palestinience, apoi se plâng c¶ fuseser¶ victimele de veacuri, dac¶ nu de milenii ale unei provoc¶ri, deci
ac†iunea lor, eroic¶ peste-foarte fusese una de “autoap¶rare”.
De ce n-au spus asta de la început? Am fi economisit (noi)
timp, iar ei: bale, scuipa†i, râgâituri ca “Antisimitule!”
Cine sunt acuzatornicii? Aceia§i (e drept, lipsesc Ion Vianu
(care m-a tratat de “basarabean antisemit”, Boris Mehr, “musculoiul în guru’ lu’calu’”, Mihai Dinu Gheorghiu - turn¶torul meu
personal §i propriu (citat din Dinescu) somînd el, agent al lui
Serge Moscovici, autorit¶†ile s¶ m¶ expulzeze din Fran†a, Edgar
Reichman, alt¶ podoab¶, celebru prin faptul c¶ cerea cunoscu†ilor
s¶-i povesteasc¶ “con†inutul” cut¶rei c¶r†i, el, literatul nu citea
ceea ce urma s¶ atace, pentru c¶(ci) îl durea capul de la el… - dar
nu e prea târziu s¶ li se al¶ture: Peter Manu, Horia Bozdoghina,
William Totok, Radu Ioanid, Mirel Horodi, Peter Dan, Doina
Jela. Cu excep†ia lui Bozdoghin¶ (nu-l cunosc, nu m¶ intereseaz¶), celorlal†i le voi face succinte fi§e - ca la ei, la Cadre §i la
Securitate, de care apartin Radu Ioanid §i tot neamul s¶u, precum
§i clanul lui Peter (Petru†) Manu, fiu al fiorosului tat¶ cu grad
mare-de-tot în Secu.
“Peter Manu on Despre stiinta lui Paulescu si nestiinta altora”

Articol aparut luni, 14 februarie 2011, in sectiunea Cultura literar¶
AUTOR: PROF. C. IONESCU-TÎRGOVISTE
“Prima remarca pe care as face-o lucrarii „Polemica Paulescu: stiinta,
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politica, memorie“ este aceea ca titlul lucrarii nu corespunde continutului ei.
O polemica înseamna confruntarea unor puncte de vedere diferite. Or, lucrarea respectiva are pe coperta doi autori (Peter Manu si Horia Bozdoghina),
temeinic încadrati de amplul studiul introductiv al lui William Totok, lung
(14 pagini) si încheiat de Radu Ioanid printr-o postfata mai scurta (7 pagini),
ambii ferventi acuzatori. Acuzatiile de natura politica au fost comentate
recent de reputatul critic literar si om de cultura Eugen Simion, presedinte al
Academiei Române timp de doua mandate, care sper ca a clarificat pozitia
acestei prestigioase institutii pe care unii doresc sa o implice într-o nesfârsita
polemica asupra complexei activitati a marelui savant Nicolae Paulescu.
Suntem adeptii dialogului si ai polemicilor, dar nu ai lucrarilor de tipul celei
mentionate, care se recomanda drept polemica, dar reflecta numai „opozitia“,
nu si pozitia, adica celalalt partener al dialogului.
Din cele prezentate de autorii si coautorii „Polemicii Paulescu“, remarc
unele afirmatii aberante si neadevarate, ceea ce arunca o umbra justificata de
incertitudine asupra întregului material. De exemplu, prefatatorul afirma ca
Prof. Gerald Slama de la Spitalul parizian Hôtel-Dieu ar fi participat cândva
la Bucuresti la dezvelirea unui bust al lui Paulescu, lucru care din pacate nu
s-a întâmplat niciodata, venerabilul profesor fiind în imposibilitatea fizica
(vederea, practic pierduta) de a face o astfel de deplasare; sau ca Paulescu ar
fi avut o colaborare activa cu cercetatorii francezi pentru obtinerea brevetului
(„Pancreina si procedeul fabricarii sale“– 10 aprilie 1922), lucru inexact
întrucât Paulescu nu a mai putut calatori în Franta dupa 1908 datorita starii
lui precare de sanatate, iar cercetatorii francezi nu au avut nici o legatura cu
brevetul de inventie al lui Paulescu.
S-ar putea ca în mare masura unele referiri la activitatea stiintifica a lui
Paulescu sa provina de la Prof. Peter Manu, din New York, specialist în psihiatrie si medicina interna si, mai de curând, interesat de un domeniu pe care
înca nu îl cunoaste decât superficial. Senzatia pe care ti-o lasa citirea materialului este aceea ca multe dintre evenimentele prezentate de el sunt distorsionate si interpretate în mod tendentios. Îmi pare rau ca trebuie sa spun acest
lucru, întrucât relatia mea cu Peter Manu este una dintre cele mai civilizate si
domnia sa avea o buna ocazie ca împreuna sa clarificam multe dintre incertitudinile complicatului domeniu al diabetologiei.
Dubiul pe care îl am asupra bunei credinte a Prof. Peter Manu în problema Paulescu provine dintr-o polemica adevarata pe care am purtat-o în
revista „Viata Medicala“, dupa ce acesta a publicat în respectiva revista un
articol în care îsi exprima o „uimitoare“ asemanare între metoda de extractie
pancreatica utilizata de Paulescu în 1916 si cea publicata de catre Israel
Kleiner în 1919, deci trei ani mai târziu, insinuând ca Paulescu s-ar fi putut
inspira din lucrarea lui Kleiner, fara a mentiona însa în mod expres aceasta
afirmatie pe care, probabil dintr-o precautie bine gândita, n-a îndraznit s-o
formuleze explicit. În raspunsul meu intitulat „Despre mirarea aparent
inocenta a Prof. Peter Manu“ i-am demonstrat, cu o buna – cred eu –, documentatie, ca asa-zisa asemanare între cele doua metode de extractie nu exista
si ca o posibila filiatie Kleiner-Paulescu de orice natura este ridicola, întrucât
ea era pur si simplu imposibila. Consideram ca argumentele mele au fost suficiente pentru a înlatura perfida mirare pe care i-ar fi trezit-o asemanarea celor
doua metode, întrucât Peter Manu nu a mai reactionat în nici un fel la raspunsul meu. Constat însa cu surprindere ca domnia sa reia absurda problema în
lucrarea mai sus mentionata, pe care recent a publicat-o la Ed. Curtea Veche,
creându-mi disconfortul trezit de o jenanta duplicitate venita din partea unui
potential prieten.
Pentru a întelege bine absurda insinuare a lui Peter Manu, voi mentiona
câteva date privind îndelungata activitate (circa douazeci de ani) a lui
Paulescu în studiul diabetului. În 1899, în substantialul sau „Memoriu de tit-
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luri si lucrari“ publicat în Ed. Person din Paris, Paulescu mentioneaza ca a
întreprins, împreuna cu maestrul sau de la Sorbona, Albert Dastre (18481917), o cercetare „privind izolarea si studierea produsului activ al secretiei
interne a pancreasului“. Aceste experimente presupuneau, evident, folosirea
unei metode de extractie. Acele experimente deja efectuate urmau sa fie pregatite pentru publicare. În 1900, însa, Paulescu decide sa revina în tara pentru
a înfiinta Catedra de Fiziologie de la Facultatea de Fiziologie din Bucuresti,
astfel încât planul publicarii cercetarilor respective nu s-a mai finalizat.
Cauza? În acea perioada era deja angajat în redactarea primelor doua volume
ale „Traité de Médicine Lancereaux-Paulesco“, primul (938 pag.) aparut în
1903, si cel de al doilea (1051 pag.) aparut în 1906. Munca titanica, pentru
a face cea mai mare sinteza enciclopedica medicala a timpului. Se adauga
monografia „L’hypophise du cerveaux“ (lucrare de o valoare inestimabila),
publicata la Paris în 1908.
Paulescu revine la vechea lui pasiune, diabetul, în 1911. În urmatorii ani
publica la Paris lucrari referitoare la functia glicogenica-hepatica, care spune
el „este influentata de secretia endocrina a pancreasului“. În 1912, în
Volumul III (1200 pag.) din „Traité de Médicine Lancereaux-Paulesco“, în
exhaustivul capitol „Pancreas“ (90 pag.), Paulescu avanseaza pentru prima
data noul sau concept asupra diabetului, acela de a interveni „asupra substantelor nutritive absorbite în intestine (evident proteine, glucide si lipide) pentru a le face asimilabile (adica utilizabile) în tesuturile periferice“ (pag. 925).
Aceasta adevarata noua paradigma a diabetului nascuta din observatia clinica
trebuia demonstrata experimental. Paulescu începe aceste experimente dupa
un plan minutios, cu scopul de a demonstra efectul extractului pancreatic preparat de el nu numai asupra glucozei din sânge si urina, ci si asupra ureei din
sânge si urina (metabolismul proteic) si a corpilor cetonici din sânge si urina
(metabolismul lipidic). Pâna la intrarea României în 1916 în Primul Razboi
Mondial, când cercetarile sale au fost oprite din cauza închiderii pentru trei
ani a Facultatii de Medicina, Paulescu reusise sa demonstreze efectul asupra
primelor doua metabolisme, cel glucidic si proteic. În urmatoarea etapa urma
sa demonstreze efectul asupra metabolismului lipidic (aceasta ultima etapa va
fi reluata la sfârsitul anului 1920, începutul anului 1921, încheindu-si întregul
sau program experimental).
Pauza impusa de evenimente (Primul Razboi Mondial) l-a obligat pe
Paulescu sa se retraga în birou cu datele experimentelor sale si sa redacteze
cele trei volume (2100 pag.) ale celebrului „Traité de Physiologie Médicale“,
unde se regasesc ades subcapitole cu „cercetari personale“, de regula prioritati care au marcat istoria medicinii moderne. De altfel, acesta a fost si motivul republicarii lui anul trecut, la 90 ani de la prima lui aparitie, initiativa care
se pare ca mai mult l-a deranjat pe Peter Manu, în loc sa-l bucure, asa cum
s-ar fi cuvenit pentru un fost elev al Facultatii de Medicina din Bucuresti. În
acest tratat, în capitolul „Pancreasul asimilator“ (60 pag.), înainte de a descrie
pe opt pagini magnificile sale experimente efectuate pâna atunci (ele reprezinta prima marturie scrisa a descoperirii insulinei), Paulescu spune „razboiul
ne-a surprins în timp ce încercam sa probam ipoteza noastra privind rolul
pancreasului în asimilarea nutrientilor“ (evident proteine, glucide si lipide).
În afara lui Peter Manu nu cunosc alta voce care sa nu fi înteles circumstantele specifice Primului Razboi Mondial, mentionate de Paulescu si cunoscute
de toata lumea, acceptând fara rezerve ca magistralele concluzii prezentate
clar ca lumina zilei în acest tratat reprezinta rezultatul cercetatorilor efectuate
înainte de 1916. Cu o perfidie inexplicabila, Peter Manu se întreaba daca
putem sa-l credem pe Paulescu ca experimentele chiar au fost facute în 1916
si nu cumva mai târziu. Daca am intra în aceasta logica absurda, ar trebui sa
credem ca întregul tratat al lui Paulescu trimis la publicare pe 27 septembrie
1919 (tiparit în 1920) este o mistificare pe care as fi foarte curios sa vad cum
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o interpreteaza ilustrul psihiatru newyorkez, în prezent internist, Peter Manu.
Accept sa ramân în absurda logica a colegului meu si sa lamurim ce
întelege el printr-o „asemanare uimitoare“ între metoda de extractie folosita
de Paulescu în 1916 si trimisa spre publicare de Israel Kleiner în octombrie
1919 (diferenta de o luna în favoarea lui Paulescu ar exclude orice filiatie
Kleiner-Paulescu). Asadar, mergem mai departe sa vedem pretinsa, dar
inexistenta, asemanare dintre metoda de extractie folosita în cele doua
lucrari.
Prima deosebire esentiala: în timp ce Paulescu vorbeste constant de un
„extract pancreatic“ (niciodata despre „emulsie pancreatica“), Kleiner subliniaza chiar si în titlul lucrarii sale ca a folosit o „emulsie pancreatica“, la
pagina 155 mentionând ca „în nici o etapa produsul nu a fost filtrat, nici nu
au fost folosite alte substante precum carbonatul de sodiu sau altele“.
Ceea ce a obtinut Paulescu în produsul sau a fost rezultatul filtrarii
spontane printr-o dubla compresa de tarlatan (tifon) a unei tocaturi de
pancreas peste care el adauga apa distilata sterila de 10 ori greutatea tocaturii; Kleiner (diferenta esentiala) adauga apa numai de patru ori greutatea
pancreasului maruntit, probabil în ideea obtinerii unei „emulsii“ cât mai
concentrate.
A doua diferenta fundamentala este aceea ca pentru a obtine un extract,
Paulescu filtreaza preparatul sau printr-o compresa dubla, sterilizata (fara a
exercita nicio presiune asupra lui), în timp ce Kleiner, pentru a obtine o emulsie, procedeaza astfel: produsul a fost presat si stors prin muslina (un fel de
compresa simpla, nu dubla). Emulsia vine de la cuvântul latin „mulgere“,
care înseamna chiar „a mulge“, exact ceea ce a facut Kleiner cu preparatul
sau, când mentioneaza ca a fost „strained and squeezed through muslin“. Prin
aceasta stoarcere (mulgere) nu s-a obtinut un extract propriu-zis, ci o emulsie
de tesut pancreatic continând, evident, mai mult tesut decât putea trece prin
forta gravitationala în filtratul lui Paulescu. Acesta este „un amanunt“ esential pentru a demonstra ca cele doua procedee sunt totalmente diferite, iar
produsul final folosit este diferit. Faptul ca ambele preparate au avut în final
un efect hipoglicemiant nu are nimic a face cu existenta unor infinite variante
de extractie, care pot fi la fel de eficiente.
A treia diferenta fundamentala consta în diluarea extractului lui
Paulescu cu o solutie de NaCl 7%, în timp ce Kleiner dilueaza emulsia sa în
5 volume de solutie de NaCl sterila, 0,9%, adica o diferenta de concentratie
de 10 ori! Trebuie sa fii orb, într-adevar, sa faci o confuzie atât de grosiera
între un filtrat si o emulsie si între doua concentratii atât de diferite. De adaugat ca Paulescu nu vorbeste niciodata de o emulsie, ci totdeauna numai de un
extract filtrat, în timp ce Kleiner vorbeste aproape numai de emulsie si chiar
mentioneaza ca emulsia sa nu a fost niciodata filtrata.
Singura „asemanare uimitoare“ este aceea ca asa cum procedau toti cercetatorii si înainte si dupa, pastrau acest amestec la gheata; la Paulescu, însa,
un timp mai lung si precis (24 de ore), la Kleiner o durata mai putin precisa
(între 1 si 20 de ore)! Stranie folosire a cuvântului „asemanare“ de catre Peter
Manu al carui discernamânt ma cam pune pe gânduri. Este ca si cum ai spune
ca strugurii trebuie striviti si apoi tinuti în butoaie speciale. Evident, doua
etape obligatorii, care nu pot fi altele. Calitatea vinurilor însa depinde de ce
se întâmpla în aceste etape obligatorii.
Nu mai insist asupra altor diferente majore între cele doua lucrari
întrucât nu doresc sa umilesc mai mult un coleg care, din nu stiu ce motive,
a facut brusc un regretabil daltonism. Se stie ca un conducator auto cu
daltonism poate pune în pericol si propria persoana, si pe cei trei pasageri pe
care i-a luat în masina sa. În dreapta lui, Horia Bozoghina, pe locul cel mai
vulnerabil.
Dupa aceasta lunga introducere ajung la întrebarea pe care simt ca mi-
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a adresat-o Acad. Eugen Simion mie, ca exponent la diabetologilor: este adevarat ce spune o anume Doina Jela, ca „statuia stiintifica a lui Paulescu ar fi
goala pe dinauntru?“. Nu cunosc care este formatia persoanei la care se refera, dar am respirat usurat când cineva m-a asigurat: cu siguranta, nu este
medic. Numai un asemenea personaj ar mai fi lipsit tagmei noastre. În aceasta
situatie, ma întreb de unde tupeul afisat printr-o asemenea iresponsabila afirmatie? Pentru noi, medicii, aceasta afirmatie este atât de jignitoare, încât nu
m-as angaja pe aceasta tema în tarâta în care daca intri cu personajele de acest
gen stii ce riscuri îti asumi. Prefer sa consider ca ea nu exista si nu-mi doresc
nici un fel de dialog cu persoane care, nu stiu din ce motive, fac comentarii
în domenii care le sunt completamente straine.
Ceea ce deranjeaza pe multa lume este faptul ca, indubitabil, Paulescu
a descoperit insulina. (subl. mea, P.G.) O recunosc, cu unele exceptii
(fireste, din Canada) care întaresc regula, numeroase personalitati diabetologice din întreaga lume. Le tin la dispozitia oricarei persoane interesate sa le
cunoasca. Am prezentat în doua monografii, una în limba româna, alta în
limba engleza, toate dovezile pentru sustinerea acestui adevar. Afirmatiile
doamnei mentionate mai înainte sunt lipsite si de valoare, dar si de decenta.
Despre descoperirea insulinei s-au scris si probabil se vor mai scrie multe
monografii. Motivatia ne-o ofera intempestivele interventii de tipul celei
facute de Peter Manu, care, desi nu neaga în mod expres în lucrarea respectiva paternitatea lui Paulescu în descoperirea insulinei, în schimb ofera
posibilitatea ca voci care i s-au asociat sa afirme deschis aceasta ignobila
negatie.
Obsedat de prioritatea lui Paulescu în descoperirea insulinei, trebuie sa
recunosc ca am lasat în umbra cel putin alte douazeci de prioritati stiintifice
si medicale ale lui Paulescu din cele mai variate domenii. Ele vor trebui sa
faca obiectul tot atâtor interventii scrise si îi multumesc pe aceasta cale lui
Peter Manu ca este autorul moral al acestei initiative.
P.S. Întrucât Acad. Eugen Simion a avut în articolul sau un P.S., adaug
si eu unul: sunt voci care-l acuza (evident indirect) pe Albert Einstein de
holocaustul de la Hiroshima si Nagasaki. Tot asa de aberant cum altii îl acuza
pe Paulescu (evident, tot indirect) de holocausturile din cel de-Al Doilea
Razboi Mondial. Îi apar pe amândoi cu aceeasi tarie si pentru aceeasi motivatie: incontestabila lor valoare stiintifica. Acuze ca acelea mentionate îi
incrimineaza mai mult pe acuzatori decât pe cei acuzati.
Prioritatile medico-chirurgicale ale lui Paulescu
1. 1897: folosind la animal cateterismul venei suprahepatice (sonda introdusa prin
vena jugulara externa si urechiusa dreapta, pâna în vena cava inferioara) demonstreaza (contrar opiniilor unor autori ai timpului) ca coagularea sângelui obtinut din vena
suprahepatica se face aproximativ în acelasi timp cu coagularea sângelui obtinut din
vena porta sau din venele periferice; „Archives de Physiologie“, nr.1, ianuarie 1897,
p. 21.
2. 1897: realizarea anastomozei mucoasei, cap-la-cap, a venelor, ureterului si coledocului (împreuna cu Reynier); „Bulletins et Mémoires de la Societé de Chirurgie de
Paris“.
3. 1897: clasificarea glandelor vasculare în trei categorii distincte: (1) cele de natura
epiteliala (precum ficatul si pancreasul), care poseda atât o secretie externa (drenând
pe canale speciale bila si, respectiv, sucul pancreatic) cât si o secretie interna (varsata
direct în sânge); (2) cele de natura epiteliala, care însa nu au canale excretorii si varsa
produsul lor secretor direct în sânge (ca, de exemplu, tiroida sau glandele suprarenale); (3) cele de natura conjunctiv-limfatica, care nu au canale excretorii (ca, de exemplu, splina, timusul sau ganglionii limfatici); „Thèse pour le doctorat en médecine“,
Paris, 1897.
4. 1898: utilizarea injectiei de colagen (gelatina) steril, subcutanat ca tratament al
anevrismelor în general si al anevrismului aortic în special. În prealabil, în experimente pe câini, demonstreaza absorbtia colagenului din peritoneu si din tesutul subcutanat, infirmând caracterul sau „nedializabil“ (publicat împreuna cu Lancereaux);
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În „Bulletin de l’Académie de Médecine“, 22 iunie 1897.
5. 1898: studii privind functia tiroidei si tulburarile asociate acesteia, precum si efectele tratamentului cu iodotirina (extractul tiroidian BAUMANN) nu numai asupra
insuficientei tiroidiene (hipotiroidism), dar si în tulburarile metabolice cronice (obezitate, guta sau alte boli degenerative), cu rezultate favorabile; în „Journal de
Médecine Interne“, 1 ianuarie 1899.
6. 1898: cercetari privind „specificitatea celulara în cancere“, adica dezvoltarea cancerului din celulele tesutului în care acesta apare. Confirma acest lucru analizând
cancerul tiroidian, care produce un exces de hormoni tiroidieni, exprimat prin hipertiroidism. Infirma astfel teoria „indiferentei celulare“ (adica a caracterului nespecific
al cancerului), sustinuta de nume sonore (Cornil sau Ménétrier) punctul sau de vedere fiind confirmat ulterior; în „Journal de Médecine Interne“,15 noiembrie 1898.
7. 1904: determinarea pentru prima data a dozelor toxice minime pentru sarurile
metalelor alcaline si alcalino-teroase, constatând pe baza unor experimente minutioase si calcule precise, ca ele sunt proportionale cu greutatea lor moleculara. „Journal
de Physiologie et de Pathologie générale“. Paris 27 iunie 1904 si 11 iunie 1904.
8. 1908: publica la Paris, la editura Vigot, monografia „L’Hypophyse du Cerveaux“,
în care descrie tehnica originala a hipofizectomiei transtemporale, pe care ilustrul
chirurg american Harvey Cushing (1869-1939) o aprecia drept „cea mai importanta
contributie în domeniu“. Prin aceasta metoda, Paulescu demonstreaza pentru prima
data caracterul vital al hipofizei (oprirea în dezvoltare a animalului la vârsta la care
se efectua interventia).
9. 1911-1913: efectueaza numeroase experimente privind functia glicogenica hepatica, demonstrând experimental pentru prima data rolul secretiei interne a pancreasului asupra acestei functii.
10. 1911-1913: demonstreaza experimental sursele glicogenului hepatic: maximum
dupa aportul de glucide, înca important dupa proteine, dar nul sau aproape nul dupa
lipide. Demonstreaza distributia quasi generalizata si relativ uniforma a glicogenului
în ficat. C.R. Soc. Biol. Paris, 1913.
11. 1912-1916: modificarea paradigmei diabetului considerat înainte de el ca o tulburare a metabolismului glucozei, prezentând diabetul ca o
tulburare în utilizarea tuturor carburantilor biochimici, nu numai a celor glucidici,
dar si a celor lipidici si proteici. Este un concept vizionar, care a fost redescoperit
numai în ultimii 10 ani; „Traité de Médecine Lancereaux-Paulesco“ (vol III), Paris,
1912.
12. 1920: face o descriere magistrala a distributiei tesutului adipos, mentionând pentru prima data semnificatia diferita a grasimii abdominale (mezenterice si epiploice)
fata de cea subcutanata. Descrie magistral relatia obezitatii cu diabetul în paragraful:
„Cel mai ades obezii devin glicozurici, ca si cum cele doua tulburari, – obezitatea si
diabetul gras – reprezinta doua faze ale aceluiasi ansamblu patogenic“; „Traité de
Physiologie Médicale“ (vol II), 1920.
13. 1920: demonstrarea detaliata a tehnicii sale originale de realizare a pancreatectomiei totale, considerata de el o conditie sine qua non pentru aparitia diabetului experimental. Nu am gasit pâna acum o descriere mai precisa a acestei tehnici pâna la
acea data; „Traité de Physiologie Médicale“ (vol II), 1920.
14. 1920: determinarea efectului de scadere a glicemiei dupa administrarea extractului sau pancreatic, mentionând pentru prima data hipoglicemia indusa terapeutic.
„Traité de Physiologie Médicale“ (vol II), 1920.
15. 1920: determinarea pentru prima data a efectului anticatabolic proteic (prin determinarea ureei urinare si sanguine înainte si dupa administrarea extractului sau pancreatic); „Traité de Physiologie Médicale“ (vol II), 1920.
16. 1920: determinarea relatiei doza-raspuns a extractului pancreatic asupra glucozei
sanguine (efectul hipoglicemiant a fost pus în evidenta de multi cercetatori începând
din 1893, datele lui Paulescu fiind mult mai relevante decât ale celorlalti); „Traité de
Physiologie Médicale“ (vol II), 1920.
17. 1921: determinarea duratei de actiune a extractului pancreatic (farmacodinamica
lui) dupa administrarea iv: „efectul începe imediat dupa injectare, atinge un maxim
la 2 h si se epuizeaza dupa 12 h“; „Archives Internationales de Physiologie“, 31
august 1931.
18. 1921: determinarea pentru prima data al efectului anticetogenetic al extractului
sau pancreatic; „Archives Internationales de Physiologie“, 31 august 1931.
19. 1921: determinarea caracterului fiziologic al hormonului antidiabetic pancreatic
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(numit de el „pancreina“) scazând glicemia nu numai la animalul diabetic, ci si la
animalul normal; „Archives Internationales de Physiologie“, 31 august 1931.
20. 1922: obtinerea unui brevet de inventie privind pancreina si procedeul fabricarii
ei (10 aprilie 1922).
Aceasta este o lista provizorie a unor prioritati ale lui Paulescu, care poate convinge
pe orice om de bunacredinta ca în medicina româneasca, prin problematica vasta la
care ele se refera, nu au are egal nici în trecut si nici astazi. La Congresul de Diabet
de la Kobe din 1996, într-o discutie cu regretatul prof. Rolf Luft din Suedia (printre
altele si fost membru în Comitetul Nobel), îmi spunea: „Nu fi necajit (la acea vreme
înca se mai vorbea despre decoperirea insulinei de catre Banting si Best). Timpul lui
Paulescu nu a sosit înca. Sunt convins ca el va veni“. Polemica actuala declansata în
jurul lui Paulescu ma face sa cred ca acea vreme a venit. Nepasarea si indecizia noastra fata de marea mostenire stiintifica a lui Paulescu, a luat sfârsit. Cer sa se dea
Cezarului ce-i al Cezarului, dar sa i se lase lui Paulescu, ce-i al lui Paulescu.

Comentarii

Peter Manu Says: February 10th, 2011 at 10:33 pm
“Polemica Paulescu” este termenul introdus de profesorii G. Slama (Franta), P. Lefebvre
(Belgia) si G. Alberti (Marea Britanie) in revista Lancet in 2003 pentru a descrie dezacordul
lor in legatura cu omagierea lui Nicolae Paulescu la congrese internationale ale specialistilor
in diabet. Pozitia acestor savanti este ca Paulescu a avut o contributie importanta la descoperirea insulinei, dar nu trebuie omagiat din cauza scrierilor sale antisemite si activitatii politice
de extrema dreapta (G. Slama. Nicolae Paulesco; an international polemic. Lancet vol. 362, p.
1422. Monografia pe care am scris-o impreuna cu Dr. Horia Bozdoghina descrie contextul
istoric si detaliile aceastei polemici.
Prof. Ionescu-Tirgoviste se straduieste, de ceva vreme, sa acrediteze idea ca sunt psihiatru. Nu imi dau seama ce il motiveaza, atata vreme cat stie bine ca i-am urmat, ca specialist
de medicina interna, in postul pe care-l ocupase la Spitalul Orasenesc din Zimnicea. Pentru
lamaurirea definitiva a situatiei, mentionez ca am facut stagii de specializare in medicina interna in Bucuresti (1972-1975), Paris (1976) si New York (1977-1980). Am trecut examenele de
specialist in medicina interna in Romania (1975) si Statele Unite (1980). Sunt professor de
medicina interna la Albert Einstein College of Medicine din New York si am publicat in revistele cele mai imprtante ale domeniului, ca American Journal of Medicine, Annals of Internal
Medicine, Archives of Internal Medicine, American Journal of Medical Sciences si Journal of
the American Medical Association. Universitatea mi-a acordat si tilul de Professor of Clinical
Psychiatry pentru activitatea de cercetare a tulburarilor metabolice a bolnavilor psihiatrici.
Peter Dan Says: February 11th, 2011 at 12:17 am
Problema cu PS-ul
Dnul Prof. Ionescu-Targoviste comite o greseala logica in Post Scriptumul sau si cu ocazia
asta isi dezvaluie adevarata motivatie: incercrarea de a separa opera stiintifica a lui Paulescu
de scrierile sale antisemite. Mentionez in trecere ca Paulescu insusi nu facea aceasta deosebire
si nu ezita sa aduca reputatia sa de savant in sprijinul aberatiilor pe care le sustinea, de exemplu
“toti jidanii sunt degerati fara exceptie.”
Comparatia dintre Einstein si Paulescu facuta de Prof. Ionescu-Targoviste este gresita
pe mai multe nivele. In primul rand nu exista o linie cauzala directa intre descoperirea teoriei
relativitatii si construirea bombei atomice. Fisiunea nucleara a fost descoperita de Otto Hahn
si Liese Meitner, neutronul de Yukawa; primul reactor a fost construit de Fermi. Fiecare dintre
aceste descoperiri este legata mult mai direct de construirea bombei atomice decat teoria lui
Einstein. Prof. Ionescu-Targoviste stie lucrul acesta, de aceea adaoga calificativul “indirect”
insa contiunua cu analogia.
In al doilea rand, Einstein nu a fost ideologul unei miscari care propovaduia dstrugerea
japonezilor. Nu a scris o carte intitulata “Degenerarea rasei Japoneze” pe cand Paulescu a scris
“Degenerarea rasei jidanesti”. Einstein nu i-a acuzat pe japonezi ca vor sa stapaneasca lumea,
nu i-a acuzat de violul sistematic al fecioarelor altor neamuri, nici de omor ritual asa cum a
facut-o Paulescu cu evreii.
In al treilea rand, nu exista “holocausturi” [dar bineîn†eles, unde ne trezim noi care
avem insolen†a de a vorbi de tragediile armenilor, ale cambodgienilor, ale balticilor, ale
polonezilor, ale românilor…? - nota mea, ap¶sat¶, P.G.] ci un singur Holocaust: acel care
a pus in practica ideologia lui Paulescu [cum? prin ce miracol? - nota mea, P.G.]. Si adaog,
era un lucru sa incerci sa-l aperi pe Paulescu inainte de Holocaust, si complet altceva sa incerci
sa-l aperi dupa Holocaust.
Dilema morala reprezentata de Paulescu este daca realizarile sale stiintifice scuza antisemitismul sau visceral si primitiv. M-am intrebat deseori ce se intampla daca Hitler in loc sa
fie un pictor mediocru ar fi fost un geniu artistic sau daca Mengele ar fi facut o descoperire
epocala in experimentele pe fiinte umane conduse la Auschwitz. Sunt curios care ar fi pararea
Dlui Prof. Ionescu-Targoviste.
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Din punctual meu de vedere (sunt psiholog) cazul lui Paulescu reprezinta o tragedie: o
minte luminata sedusa de ura, inteligenta deformata de un suflet bolnav.
Prof. Dr. Peter Dan,
New York
Mirel Horodi Says: February 11th, 2011 at 11:02 am
Cazul Paulescu, privit obiectiv este tragic. Un medic talentat, cu aptitudini remarcabile de cercet¶tor, revenit în România de la studii str¶lucite în Fran†a, în loc s¶ se concentreze pe activitate medical¶ §i cercetare §tiin†ific¶, se implic¶ într-un antisemitism feroce, compus din elemente teologice §i rasism biologic. Am citit studiul lui Ian Murray (Journal of the History of
Medicine, April 1971) despre rolul lui Paulescu în descoperirea insulinei. De§i în acest studiu
se recunoa§te rolul lui Paulescu în acest domeniu, se afirm¶ c¶ realizarea acestuia nu a fost
cunoscut¶ în cercurile care fac nominaliz¶rile pentru premiul Nobel §i, în consecin†¶, savantul
român nu a fost propus pentru acest premiu. Desigur condi†iile în care a lucrat Paulescu, au
fost influen†ate în mod negativ de r¶zboi. Colectivul din Toronto (F.G. Banting, C.H.Best,
J.R.Macleod, J.B.Collip), a avut la dispozi†ie laboratoare §i clinici, a fost compus din
speciali§ti din domenii diferite, inclusiv un biochimist (Macleod), ceea ce a permis ob†inerea
insulinei într-o form¶ pur¶, aplicabil¶ clinic. Acest stadiu, de aplicare clinic¶, n-a fost realizat
de Paulescu.
Ca om de §tiin†¶, având o ur¶ paroxistic¶ contra evreilor, pe care a concretizat-o în teorii
rasiste de o abjec†ie f¶r¶ margini, Paulescu s-a pus singur în afara §tiin†ei (tic verbal bol§evic:
“se pun în afara…” partidului comunist bol§evicii alunga†i pentru… deviere” (nota mea,
P.G.). A face o analogie între un savant umanist ca Einstein cu Paulescu, mai ales dup¶
Holocaust, pe care Paulescu l-a justificat anticipat cu teoriile sale rasiste, mi se pare o
blasfemie. (iar afirma†ia c¶ Paulescu a “justificat” - anticipat! - Holocaustul nu †i se pare o
imens¶ idio†ie? Bine, nu.… Dac¶ la voi este o de§tept¶†ie… - n.m. P.G.)
Mirel Horodi,
Haifa, Israel
Peter Manu Says: February 13th, 2011 at 3:53 am
Obsesia prioritatii impiedica chair si pe cei cu stiinta sa nu vada padurea din cauza copacilor.
Analiza documentelor existente ne-a convins c¶ Nicolae Paulescu a avut o contribu†ie
decisiv¶ la caracterizarea propriet¶†ilor fiziologice ale insulinei. Meritul lui cel mai de seam¶
este continuarea investiga†iilor incepute de cercet¶torul american Israel Kleiner în 1914 si
publicate de acesta in 1915 §i 1919. Într-o prim¶ serie de experien†e, Paulescu a confirmat
rezultatele ob†inute de Kleiner cu privire la cea mai important¶ proprietate a insulinei, anume
sc¶derea cantit¶†ii de glucoz¶ din sângele §i urina unui animal cu diabet indus prin extirparea
pancreasului. Spre deosebire de Kleiner, Paulescu a descris îns¶ §i efectul extractului de pancreas asupra concentra†iei de corpi cetonici §i uree în sângele §i urina animalelor de laborator,
demonstrând pentru prima oar¶ importan†a insulinei în metabolismul gr¶similor §i proteinelor.
În articolele publicate în Fran†a §i Belgia în 1921 Paulescu a omis s¶ indice c¶ prioritatea pentru descoperirea metodei folosit¶ de el la Bucure¶ti îi apar†inea lui Israel Kleiner. Reperele
bibliografice fac parte din moralitatea elementar¶ a dialogului §tiin†ific, iar men†ionarea lor nu
ar fi diminuat în nici un fel meritele lui Paulescu.
În orice caz, de§i cercet¶rile de laborator ale lui Paulescu erau cunoscute din 1921 în
Europa §i America de Nord, ele nu au stârnit, nici atunci §i nici în anii care au urmat pân¶ la
moartea savantului, entuziasmul necesar unei propuneri pentru Premiul Nobel, iar Paulescu nu
a fost considerat de nici unul dintre cei care-l citiser¶ în epoc¶ drept descoperitorul insulinei.
În cursa pentru izolarea insulinei s-au confruntat dou¶ curente §tiin†ifice. Mai întâi, cel
fiziologic, reprezentat cronologic, in conformitate cu anul publicatiei, de Kleiner (1915, 1919),
Murlin si Kramer (1916) §i Paulescu (1920, 1921). În experimentele lor, ace§ti cercet¶tori au
utilizat extrac†ia în ap¶ s¶rat¶ a secre†iei interne a pancreasului, pentru a p¶stra, cât de mult
posibil, condi†iile în care aceast¶ secretie devine disponibil¶ organismului. Aceast¶ paradigm¶,
elegant articulat¶ de Kleiner, a permis descoperirea propriet¶†ilor fiziologice ale insulinei.
Izolarea insulinei pentru tratamentul diabetului la om a fost f¶cut¶ îns¶ de reprezenta†ii curentului biochimic, în ordine Zuelzer (1908), Scott (1911), Banting si Best (1921) §i Collip
(1922), care au folosit cu succes solven†i organici pentru purificarea extractului pancreatic.
Prof. Dr. P. Manu
New York

Am renun†at s¶ le fac fi§e. £i le fac singuri. Numai c¶ goii
no§tri, slugarnici, gândindu-se la osul de c¶p¶tat, nu vor
înregistra §i-sc¶derile tovar¶§ilor: “Radu Ioanid”, alungînd din
apartamentul pl¶tit de familia unui nev¶z¶tor, argumentînd c¶ el
este cel cu “Comisia Ioanid”! Informatorul Totok, suferind c¶ nu
mai are cui s¶ predea rapoartele de denun† (dac¶ Hoi§ie nu mai
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este în post, la Berlin), amândoi ascunzîndu-§i, ilegalìndu-§i adresa; ca pe timpurile revolu†ionare ale p¶rin†ilor (cu complicitatea
lui Antonesei), pentru ca port¶reii s¶ nu-i poat¶ convoca la judecat¶ în procesul pe care l-am intentat holocaustologilor…
Mar†i 15 februarie 2011
Ce mai lipsea în panoplia de tic¶lo§ìi a tic¶Là§ului Nicolae
Manolescu:
Niki al Monic¶i §i al lui Virgil (nu încetez de a m¶ mirasuferì de orbirea cu program a lor fa†¶ de porc¶riile fiului iubit)
a mai inventat o inven†ie, vorba copiilor:
«Goma e pl¶tit de oculta evreiasca s¶ fie antisemit, altfel
n-ar sta el bine-mersi la Paris f¶r¶ s¶-i pese».
Apoi adaug¶, pentru cei care n-ar fi sesizat - vorba lui
Breban - scenariul diabolic interpretat de Goma:
«Asta este metoda verificat¶ a evreilor sioni§ti, iar la
ad¶postul unor astfel de scenarii î§i v¶d de afacerile §i
aranjamentele lor ne-cusher.”
M-a dis-trus!, Manolescu, dac¶ i-a§ lua în serios strig¶tul de
lupt¶ - §i de realizare!, înv¶†at de la camarazii s¶i de “lupte
literare” Breban §i Ivasiuc, r¶sucitur¶ pe care boii de ascult¶tori
urmeaz¶ s¶ înghit¶ pe nemestecate noul nikism, curata idio†enie,
anume: Goma este un antisemit pl¶tit de evrei - ca s¶ fie
antisemit (“fiindc¶ el critic¶ politica pe care el o nume§te:
apartheidist¶, rasist¶, terorist¶ a Israelului”, a§a suna acuza†ia
formulat¶ de luminatul intelectual, de informatul Manolescu).
Cine dintre arga†ii s¶i va fi asistat la cursul manolesc †inut
între dou¶ u§i, care-l scute§te pe cursuìst de a r¶spund¶ la eventualele întreb¶ri? Probabil Gârbea, imaginistul-de-imagine: el se
va fi repezit, h¶rnicu†, s¶ re-numere cuvântul “evreii, articulat” §i
s¶ g¶seasc¶ mai multe decât g¶sise atunci când, servil, se raliase
propunerii lui Manolescu de a fi condamnat Goma, votul imaginistului sprijinind dictatul prin num¶rul de… “articulate” vânate
de el personal (în jur de 120, într-un volum de peste 660 pagini!).
Nu-l mai pun la socoteal¶ pe Vozganian - Varujan va fi g¶sit
g¶selni†a prezidentului nesfâr§it de distractiv¶ §i pornise la multiplicarea ei pe cale oral¶. ïns¶ pe £tefan Agopian îl pun: dac¶ a
fost el în stare s¶ voteze primirea în US a nesfâr§i†ilor scriitori
Cristoiu §i (mai cu seam¶ a lui C.T. Popescu! - de§i, în sinea lui,
era împotriv¶), de ce n-ar prelua-r¶spândi o nemernicie a £efului
la adresa unui ins cu totul antipatic, de necitit unul Goma, autor
al unei c¶r†i ‘titulate mi§toca†avencian: Prostinato ?
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*
De pe blogul lui Alexandru Petria acest text al lui Mario
Vargas Llosa. M¶ bucur mult c¶ el a fost cel care (l-)a ap¶rat, nu
pe Céline, ci un principiu. Moral. Ei, da: moral. Exist¶ §i a§a
ceva, în ciuda convingerilor lui Manolescu.
“Tic¶lo§ii
“Geniul artistic nu scuz¶ rasismul, dar decizia guvernului francez de a
renun†a la centenarul Céline transmite opiniei publice un mesaj periculos §i
fals despre literatur¶, creând un precedent foarte grav.
Ministrul Culturii din Fran†a, Frédéric Mitterrand, a anun†at c¶ guvernul
francez a decis s¶‑l scoat¶ de pe lista de celebr¶ri na†ionale de anul acesta pe
scriitorul Louis‑Ferdinand Céline, mort în urm¶ cu cincizeci de ani.
Astfel a r¶spuns solicit¶rii primite din partea Asocia†iei descenden†ilor
evreilor deporta†i §i a numeroaselor organiza†ii umanitare care protestaser¶ la
adresa proiectului ini†ial de a‑l omagia în mod oficial pe Céline, cel care scrisese violente pamflete antisemite §i colaborase cu nazi§tii în timpul ocupa†iei
hitleriste din Fran†a.
Într‑adev¶r, Céline a fost o lep¶d¶tur¶, din punct de vedere politic. În
anii ’60 i‑am citit diatriba „Bagatelles pour un massacre“ §i mi‑a venit s¶
vomit în fa†a acestui tic¶los plin de ur¶, oc¶ri §i inten†ii homicide împotriva
evreilor: o adev¶rat¶ pledoarie pentru prejudec¶†i, rasism, cruzime §i prostie.
Doctorul Auguste Destouches‑Céline era un pseudonim pentru omul de
condei – nu s‑a mul†umit s¶‑§i verse antisemitismul în pamflete virulente.
Exist¶ dovezi c¶, în timpul ocupa†iei germane, a denun†at Gestapoului familii
de evrei ascunse sau care‑§i luaser¶ nume false, familii care în urma
denun†ului au fost ulterior deportate. Dac¶ ar fi fost prins la Eliberare, precis
Céline ar fi stat mul†i ani dup¶ gratii sau ar fi fost condamnat la moarte §i executat, ca Robert Brasillach.
L‑a salvat faptul c¶ s‑a refugiat în Olanda, unde a stat câteva luni la
închisoare. Olanda a refuzat îns¶ s¶‑l extr¶deze, argumentând c¶ era greu ca
Céline s¶ aib¶ parte de o judecat¶ impar†ial¶ într‑o Fran†¶ exaltat¶ de câ§tigarea libert¶†ii.
Acestea fiind zise, trebuie totu§i spus c¶ Céline a fost un scriitor extraordinar, cu certitudine cel mai important romancier francez al secolului XX,
§i c¶, dup¶ Proust, cu crea†ia lui „În c¶utarea timpului pierdut“, §i Malraux cu
romanul lui „Condi†ia uman¶“, nu exist¶ în literatura francez¶ modern¶ nimic
comparabil ca originalitate, for†¶ expresiv¶ §i bog¶†ie creatoare cu cele dou¶
capodopere ale lui Céline: „C¶l¶torie la cap¶tul nop†ii“ (1932) §i „Moarte pe
credit“ (1936).
Fire§te c¶ geniul artistic nu scuz¶ rasismul – eu personal îl consider
chiar un factor agravant – dar, dup¶ p¶rerea mea, decizia guvernului francez
transmite opiniei publice un mesaj periculos §i fals despre literatur¶, creând
un precedent foarte grav. Decizia Fran†ei pare a presupune c¶, pentru a fi
recunoscut drept un scriitor bun, trebuie s¶ scrii c¶r†i bune, dar s¶ fii §i un
cet¶†ean, §i un om bun. Adev¶rul e c¶, dac¶ a§a ar sta lucrurile, doar câ†iva
scriitori ar corespunde acestei cerin†e. Exist¶ unii care îndeplinesc aceast¶
calitate, dar majoritatea p¶c¶tuiesc, având acelea§i firi mizerabile, acelea§i
tare §i vicii ca §i oamenii obi§nui†i. Amintind doar de antisemitism – prejudecat¶ rasial¶ sau religioas¶ împotriva evreilor – lista e atât de lung¶, încât ar
trebui s¶ elimin¶m din recunoa§terea public¶ o mul†ime de mari poe†i, dra-
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maturgi §i scriitori, cum ar fi: Shakespeare, Quevedo, Balzac, Pío Baroja,
T.S. Eliot, Claudel, Ezra Pound, E.M. Cioran §i mul†i al†ii.
Faptul c¶ ace§tia, ca §i multe alte eminen†e sunt rasiste nu legitimeaz¶
defel rasismul, fire§te, fiind mai degrab¶ dovada evident¶ a faptului c¶ talentul literar poate coexista cu orbirea, imbecilitatea §i p¶catele politice, civice
§i morale, dup¶ cum a afirmat în chip absolut impecabil Albert Camus.
Altminteri cum s¶ ne explic¶m faptul c¶ unul dintre cei mai mari filosofi ai
epocii moderne, Heidegger, a fost nazist §i nu s‑a c¶it deloc, dovad¶ carnetul
lui de militant na†ional‑socialist perfect valabil la moartea lui?
De§i nu e întotdeauna u§or, trebuie s¶ accept¶m c¶ apa §i uleiul sunt
lucruri diferite §i totu§i pot convie†ui în aceea§i persoan¶. Acelea§i porniri
sumbre §i distructive care l‑au marcat pe Céline de la cumplita experien†¶
tr¶it¶ în Primul R¶zboi Mondial i‑au îng¶duit s¶ prezinte în cele dou¶ romane
excep†ionale o lume atroce: mediocritate, resentiment, invidie, complexe,
caracter sordid într‑un vast sector social, cuprinzând mahalaua, declasa†ii
sor†ii §i clasa de mijloc, cu toat¶ via†a lor. În scene grandioase, vulgaritatea
§i exager¶rile rabelaisiene alterneaz¶ cu un umor caustic, cu un str¶lucitor foc
de artificii lingvistic §i o r¶scolitoare triste†e.
În lumea lui Céline abund¶ triste†ea, ratarea, deziluzia, minciuna,
tr¶darea, josnicia, dar §i absurdul, extravagan†a, aventura, revolta, insolen†a,
o lume ce degaj¶ un profund umanism. De§i cititorul e absolut convins c¶
via†a nu este doar asta – §i eu sunt de aceea§i p¶rere – romanele lui Céline
sunt scrise atât de formidabil încât e imposibil ca, citindu‑le, s¶ nu admi†i faptul c¶ via†a înseamn¶ §i asta. Marele merit al acestui scriitor blestemat a fost
c‑a reu§it s¶ demonstreze c¶ lumea în care tr¶im este §i aceast¶ hazna, fiind
capabil s¶ transforme oroarea sordid¶ în frumuse†e literar¶.
Literatura nu este o pild¶, ea nu ne înf¶†i§eaz¶ via†a a§a cum ar trebui s¶
fie. Ea eviden†iaz¶ mai degrab¶, prin formul¶ri dintre cele mai îndr¶zne†e –,
folosind imagini, fantezii §i simboluri – aspecte pe care încerc¶m s¶ le ascundem în via†a noastr¶ cotidian¶ prin tact, bun‑gust, igien¶ moral¶ ori istorie
s¶n¶toas¶. Mul†i scriitori §i‑au folosit talentul creator dezgropând ace§ti
demoni, confruntându‑ne cu ei §i obligându‑ne s¶ descoperim cât de
mult seam¶n¶ cu noi. (Marchizul de Sade a fost unul dintre ace§ti teribili
creatori.)
Romanele lui Céline se cuvin a§adar omagiate, ele fiind mari crea†ii,
care au îmbog¶†it literatura timpului nostru §i mai ales limba francez¶, crea†ii
care au conferit legitimitate estetic¶ unui limbaj popular, picant, vulgar,
puternic, eliminat cu totul din limbajul literar. £i trebuie s¶ profit¶m de
aceast¶ ocazie, a§a cum spunea Bernard‑Henry Lévy: s¶ comemor¶m o
jum¶tate de secol de la moartea scriitorului „pentru a reu§i s¶ în†elegem teribila §i monstruoasa rela†ie între ceea ce a putut s¶ existe... rela†ia dintre geniu
§i infamie“.
În timp ce citeam în pres¶ cele petrecute în Fran†a la împlinirea celor
cincizeci de ani de la moartea lui Céline, am descoperit în „El País“ (Madrid,
23 ianuarie 2011) un articol semnat de Borja Hermoso, intitulat „Reabilitarea
lui Roman Polanski“. Într-adev¶r, marele cineast polono‑francez este în
momentul de fa†¶ aproape un erou al libert¶†ii, dup¶ o spectaculos¶ campanie
mediatic¶, în care mari arti§ti, scriitori §i regizori au pledat pentru el, convingând astfel justi†ia elve†ian¶ s¶ refuze extr¶darea lui în Statele Unite. Acest
fapt a fost celebrat ca o adev¶rat¶ victorie împotriva teribilei injusti†ii c¶reia,
se vede treaba, i‑a c¶zut victim¶ Polanski: judec¶torii americani s‑au
înc¶p¶†ânat s¶‑l judece pentru un fleac; faptul c‑a atras, prin §iretenie, la
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Hollywood, într‑o cas¶ pustie, o copil¶ de treisprezece ani pe care mai întâi a
drogat‑o, iar apoi a violat‑o. Bietul cineast! În ciuda talentului s¶u enorm,
abuzivele tribunale americane au vrut s¶‑l pedepseasc¶ pentru isprava lui! £i
atunci omul a fugit la Paris. Slav¶ Domnului c¶ o †ar¶ ca Fran†a, unde cultura
§i talentul sunt respectate, i‑a oferit azil §i protec†ie, permi†ându‑i s¶‑§i realizeze în continuare excelentele produc†ii cinematografice, premiate acum în
lumea întreag¶!
M¶rturisesc c¶ povestea asta îmi provoac¶ aceea§i scârb¶ ca textul
„Bagatelles pour un massacre“, în ale c¶rui pagini gre†oase m‑am adâncit cu
o jum¶tate de secol în urm¶.
Traducerea §i adaptarea de Lumini†a Voina‑R¶u†

Am scris mult în Jurnalul 2009 §i eu despre “Ap¶rarea lui
Polanski”: nedreapt¶, abuziv¶. Era disculpat, de c¶tre ai s¶i, nu
pentru c¶ ar fi fost nevinovat, ci pentru c¶ este evreu. S-a amestecat în troaca lui §i putoarea de Gore Vidal, care a tratat-o de
curv¶ pe adolescenta violat¶ de Polanski…
Halal, ap¶rare!
*
Mi-a trimis, de la Chi§in¶u, Vasile £oimaru num¶rul din
revista Bibliopolis în care sunt §i câteva texte despre mine. I-am
scris, mul†umindu-i.
Miercuri 16 februarie 2011
Azi, de pe JurnalTv Chi§in¶u:
“LUPTA DE DUP™ R™ZBOI
“Aveau câte 18 ani §i erau trimi§i la r¶zboi f¶r¶ s¶ fie anun†a†i. Abia
ajun§i în Afganistan solda†ii au în†eles c¶ s-ar putea s¶ nu se mai întoarc¶
acas¶. Nicolae Rotaru este unul dintre sutele de veterani care an de an în luna
februarie îi comemoreaz¶ pe cei c¶zu†i în Afganistan.
Tinerii care au fost trimi§i în Afganistan au pus mâna pe arme, dar f¶r¶
a §ti s¶ le mânuiasc¶. R¶nile celor care s-au întors acas¶ din Afganistan sângereaz¶ §i ast¶zi. Pentru a se între†ine, veteranul munce§te la Moscova. Statul
le pl¶te§te pensii numai veteranilor invalizi.
12 mii de moldoveni au participat la luptele din Afganistan. Peste 300
dintre ei au fost adu§i acas¶ în sicrie. Al†i 300 de solda†i au devenit invalizi.”
*
MEMORIE CELOR C™ZU¢I ÎN AFGANISTAN (UP.)
Veteranii r¶zboiului din Afghanistan, marcheaz¶ ast¶zi „Ziua comemor¶rii celor c¶zu†i în conflictul Afgano-Sovietic”. Ceremoniile au început la
Catedrala Na§terii Domnului cu o slujb¶ †inut¶ în memoria moldovenilor
c¶zu†i în lupte. Combatan†ii au depus flori la monumentul £tefan cel Mare §i
Sfânt, dup¶ care au pornit într-un mar§ al memoriei spre Monumentul
„Feciorilor Patriei - Memorie Ve§nic¶”.
În memoria celor c¶zu†i în Afganistan, demnitarii au b¶ut votc¶ §i au
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mâncat din terciul sold¶†esc.

A§a au f¶cut demnitarii moldoveni? Au b¶ut votc¶ §i au
mâncat din terciul sold¶†esc? Dar demnitarii ru§i, în Rusia, în
memoria alor lor ? De la Moscova a luat-o Lupu, în vizita de
lucru, extrem de instructiv¶?
*
£i în Libia s-a aprins focul. Vreo treizeci §i ceva de r¶ni†i în
înfruntarea cu poli†ia. Bietul Muamar cel Ghadafi, surprins mai
trebuie s¶ fie: Cum a§a, libienii s¶i nu-l mai iubesc (din inim¶)?
Nici libiencele-i de suflet ? - §i cine-l mai gardeaz¶, p¶zindu-l de
crucia†i, cu piep†ele lor cele †â†o§nice? Bine: cu sânele lor
mamelonoase?…
*
Noi documente despre Foametea din Basarabia:
Canibalismul provocat de sovietici în Basarabia
Publicat de Drago§ Galbur 14 decembrie 2010 la ora 20:55

Deciziile §i ac†iunile regimului sovietic au avut drept consecin†¶ foametea din
1947, în ciuda încerc¶rilor din partea istoriografiei comuniste de a învinov¶†i fascismul §i "seceta din 1945 - 1946" pentru moartea a zeci de mii de basarabeni.
În 1947, când de acum mureau de foame zeci de mii de basarabeni, industria
alimentar¶ din Republica Sovietic¶ Socialist¶ Moldoveneasc¶ (RSSM) a dep¶§it planul anului 1946 la fabricarea untului cu 33,2 la sut¶, a uleiului - cu 39,5, a c¶rnii - cu
32,5, a conservelor - cu 101,9 procente. Este evident c¶ aceste produse alimentare
proveneau din produc†ia sechestrat¶ de la †¶rani §i se exporta în URSS în timp ce produc¶torii din Moldova mureau de foame.
Historia prezint¶ documente extrase dintr-un dosar al Procuraturii RSSM din
1947, ce poart¶ men†iunea Secret §i Strict Secret. (sursa: Arhiva Nationala a RM,
Fond.3085, inv. 1, dosar 129).
Canibalismul în RSSM era un secret de stat. Era categoric interzis de a vorbi
sau scrie despre cruzimea NKVD-i§tilor §i a activi§tilor sovietici care luau toate
rezervele de hran¶ ale b¶§tina§ilor, m¶turându-le podurile.
Este destul de dificil de vorbit despre canibalism. Cu atât mai mult despre canibalism în Basarabia, în estul Europei. Nu în Africa §i nici în Amazonia, ci la
Chi§in¶u, Orhei, B¶l†i, Cahul etc. E foarte greu de imaginat c¶ în aceast¶ provincie
româneasc¶ (l¶sat¶ ru§ilor în 1940 f¶r¶ nici un foc de arm¶, reintoars¶ de Mare§alul
Ion Antonescu pentru o scurt¶ perioad¶ din 1941 pân¶-n 1944 §i reocupat¶ de sovietici în acela§i an), existau case "sigilate", pe ele fiind afi§at¶ inscrip†ia "To†i au
murit". E foarte greu de imaginat c¶ în aceast¶ parte a Moldovei copiii erau vâna†i
pe str¶zi, adu§i în case, omorâ†i §i mânca†i...

STRICT SECRET 009-24 13.II.47
Procurorului General al URSS, tov. Gorsenin C.P.
Raport special "Despre situa†ia grea a popula†iei din RSS
Moldoveneasc¶"
Prin prezentul, consider de datoria mea s¶ v¶ informez despre urmatoarele:
Din cauza secetei §i a neroadei, în Republic¶ s-au creat condi†ii extrem
de dificile privind situa†ia alimentar¶, care au adus complica†ii popula†iei,
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îndeosebi de la sate, în consecin†¶ - îmboln¶viri de distrofie în mas¶,
cre§terea mortalit¶†ii §i a cazurilor de canibalism.
Din informa†ia netotalizat¶, pân¶ la 5 februarie 1947, în Republic¶ s-au
înregistrat 213.000 bolnavi de distrofie, dintre care copii de vârsta pân¶ la 4
ani - 39.000, de la 4 la 14 ani - 33.000 oameni. Au fost instalate 14.000
paturi în bar¶ci temporare, în total au decedat 9.000 oameni.
Num¶rul bolnavilor §i al deceda†ilor cre§te din zi în zi. De exemplu, de
la 1 februarie pân¶ la 5 februarie, num¶rul bolnavilor de distrofie a crescut cu
24.000 de oameni, în aceste cinci zile au decedat 2.000 oameni. Au fost
depistate 34 cazuri de canibalism (certificatele cu descrierea amanun†it¶ se
anexeaz¶). Republica a primit un ajutor considerabil din partea guvernului
URSS.
Au fost date dispozi†ii procurorilor jude†eni, or¶†ene§ti §i raionali de a
controla cum a fost împ¶r†it acest ajutor destinatarilor. †inând cont de situa†ia
creat¶ în Republic¶, din zi în zi cre§te criminalitatea: banditismul, furturile,
omorurile s.a.
To†i procurorii au primit dispozi†ii pentru a activiza lucrul cu crimele
nedescoperite. Drept consecin†¶ a situa†iei, s-au supraînc¶rcat inchisorile §i
celulele de arest preventiv ale mili†iei.
La 6 februarie 1947 a fost adoptat¶ o hot¶râre a Biroului CC al PC
(b)M, în care se men†ioneaz¶ cre§terea criminalit¶†ii în legatur¶ cu problema
alimentar¶ §i au fost preconizate m¶suri de acordare a ajutorului organelor
MAI din partea organelor de partid §i sovietice §i chiar a popula†iei pentru
ap¶rare §i pentru intensificarea luptei cu criminalitatea.
Aceste lucruri am avut de relatat. Anexa pe 6 file.
Procurorul RSS Moldovene§ti consilier judiciar de Stat Colesnic.
Certificat despre cazuri de canibalism în Republic¶ c¶tre 10 februarie
1947
Jude†ul Chi§in¶u
1. La 23 decembrie, anul 1946, locuitorii satului Mile§tii Mici, raionul
Chi§in¶u, Stici Eudochia Constantinovna, n¶scut¶ în 1910, moldoveanc¶, §i
Popov Vera Ivanovna, n¶scut¶ în 1914, moldoveanc¶, în complicitate au t¶iat
§i întrebuin†at ca hran¶ pe fiica lui Stici, Stici Maria Petrovna, în vârst¶ de 10
ani. Au avut inten†ia de a o taia pentru acest scop §i pe fiica lui Popov, iar
apoi pe a doua fiic¶ a lui Stici - Nina, de 14 ani, dar ultima a fugit din cas¶.
Stici §i Popov sunt bolnave de distrofie.
2. La 17 ianuarie, anul 1947, în satul Caracui, raionul Kotovsk, t¶ranca
s¶raca Svet E.E. a plecat la punctul de repartizare a produselor l¶sând acas¶
copiii: Serghei de 11 ani, Maria, de 8 ani, Vasile de 5 ani §i Vasilisa de 2 ani.
în lipsa mamei, fiul mai mare, Serghei, a omorât-o pe sora sa de 2 ani, iar
p¶r†ile moi ale corpului le-a fiert §i le-a mâncat cu ceilal†i copii. To†i copiii
sunt bolnavi de distrofie de gradul 2 §i 3, anterior, ei mâncaser¶ carne de
pisici §i câini.
3. La 20 ianuarie, anul curent, locuitoarele satului Minjir, raionul Bujor,
M¶gurcean Nina Antonovna §i Grincovscaia Axinia Antonovna s-au în†eles
între ele §i l-au r¶pit pe b¶ie†elul tirsin Denis, de 9 ani, apoi l-au adus acas¶
la ele, l-au t¶iat §i l-au mancat. M¶ngurcean N.A. §i Gruncovsacia A.A.,
n¶scute în 1917 §i, respectiv 1925, moldovence, au fost arestate.
4. La 22 ianuarie 1947, locuitorii satului Mile§ti, raionul Kotovsk,
Scarevnea Stepan Stepanovici, n¶scut în 1912, moldovean, †¶ran s¶rac, în
complicitate cu sora sa, Graur Anastasia Feodorovna, în vârst¶ de 48 de ani,
au omorat-o pe fiica ultimei de 3 ani§ori, Parascovia, §i au mancat-o. Peste
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câteva zile, cu acela§i scop, Scarevnea a omorât-o pe sora sa, Graur A.F. în
ianuarie curent, Scarevnea a adus în casa sa patru cadavre de adolescen†i,
dintre care unul l-a consumat drept hran¶, altul l-a dat lui Scarevnea Vera
Antonovna, care locuie§te în vecin¶tate cu el, iar dou¶ cadavre ale unor feti†e
între vârste de 7-10 ani, le-a t¶iat în buc¶†i §i le-a dus în satul Cigherleni. în
afar¶ de acestea, tot la el în cas¶ a fost g¶sit cadavrul unui adolescent de 14
ani f¶r¶ cap, mâini §i picioare, ascuns în sob¶, fiind invelit cu ni§te haine.
Scarevnea este s¶n¶tos fizic, a primit deseori ra†ie alimentar¶, pe care, par†ial,
o vindea, Scarevnea a fost arestat.
5. La 27 ianuarie 1947, locuitorul S. Sofia, raionul Bujor, Cazac Pavel
Vasilevici, n¶scut în 1904, în complicitate cu fiul s¶u Alexandru, n¶scut în
1931, §i cet. Petruhin - 1933, au invitat în casa lor pe adolescentul Cristea
Vascu Horolovici, n¶scut în 1934, l-au t¶iat §i consumat ca hran¶. Cazac a
fost arestat.
6. La 28 ianuarie curent, adolescentul de 15 ani, Romanciuc Semion
Gavrilovici, întorcându-se de la pia†a din satul Bujor, a hot¶rât s¶ înnopteze
la cunoscu†ii s¶i, Romanciuc Ivan Vasilevici, în vârst¶ de 15 ani, §i fratele lui
Romanciuc Grigore Vasilevici, de 12 ani, care tr¶iau împreun¶ cu mama lor
Romanciuc Maria Dmitrevna, în vârst¶ de 40 ani, †¶ranc¶ s¶rac¶. Noaptea,
fra†ii Romanciuc l-au omorât pe Romanciuc Semion §i l-au mancat.
7. La 24 ianuarie curent, locuitorii satului Mile§tii Mici, jude†ul
Chi§in¶u, Chihai Constantin Alexandrovici, n¶scut în 1927, †¶ran mijloca§, §i
Andronache Nadejda Andreevna, n¶scut¶ în 1930, au invitat-o în casa lui
Andronache pe vecina Petrascu Parascovia Pavlovna, o feti†¶ n¶scuta în
1940, au t¶iat-o în buc¶†i cu scopul de a o întrebuin†a în hran¶. Chihai §i
Andronache au fost aresta†i.
8. La 25 ianuarie curent, locuitorii s¶tucului Tre§teni, jude†ul Chi§in¶u,
Caracuian Grigorii Andreevici, n¶scut în 1903, t¶ran mijloca§, l-a t¶iat pe fiul
sau, Iacob, n¶scut în 1933, §i l-a mâncat împreun¶ cu toat¶ familia. Caracuian
a fost arestat.
Jude†ul Cahul
1.La 19 decembrie 1946, în satul Cazaclia, raionul Taraclia, locuitorii
Terzinov Ivan Petrovici, Terzinova Parascovia Dmitrievna §i Caramanet
Elena Ivanovna l-au omorât §i l-au mâncat pe copilul lui Caramanet, în vârst¶
de 6 luni, §i pe fiul lui Pruceanu (membru al sovietului s¶tesc), în vârst¶ de 8
ani§ori. Familiile Terzinov §i Caramanet au fost arestate.
2. La 23 decembrie 1946, în satul Taraclia, raionul Taraclia, cet.
Randopula M.I., n¶scut¶ în anul 1919, bulg¶roaic¶ s¶rac¶, la 21 decembrie
1946 a n¶scut un copil, iar la 23 decembrie 1946 l-a omorât §i l-a mâncat.
Randopula a fost arestat¶.
3.În satul Baurci, raionul Congaz, cet. Ialanin Andrei Ivanovici, n¶scut
în 1916, g¶g¶uz, cu acordul so†iei sale, la 7 februarie 1947, §i-a t¶iat propria
fiic¶, în vârst¶ de 6 ani, §i a mâncat-o. Ialanin a fost arestat.
4. În satul Besalia, raionul Congaz, cet. Topal Elena Petrovna, n¶scut¶
în 1922, împreun¶ cu sora sa, Zinaida Petrovna, n¶scut¶ în 1913, la 3 februarie au mâncat cadavrul cet¶†encei Celac Anghelina Cazimirovna.
5. În satul Besalia, raionul Congaz, cet. Cogan Ilia Grigorievici, n¶scut
în 1921, a întrebuin†at pentru prepararea salamului cadavrul lui Gantatova
Elena Stepanovna, în vârsta de 45 de ani.
6. În aceea§i localitate, la 26 ianuarie 1947, cet. Ciacu Gheorghii
Gheorghievici, n¶scut în 1912, †¶ran s¶rac, g¶g¶uz, a t¶iat-o pe fiica sa,
n¶scuta în 1940, §i a consumat-o în calitate de mâncare. La 28 ianuarie, tot
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acest individ l-a t¶iat pe fiul sau, în vârst¶ de 5 ani, o parte din carne a mâncat-o, iar alta a încercat s-o vând¶ la pia†¶ dar a fost arestat.
7. În satul Chiret-Lunga, †¶ranul Colpacci Andrei Constantinovici §i
so†ia sa, la 3 ianuarie, au consumat în alimenta†ie cadavrul fiului lor, Niil,
n¶scut în 1945, care murise de distrofie; iar la 9 ianuarie, tot ei au mâncat
cadavrul mamei, Colpacci Feodora, în vârsta de 65 de ani; iar la 11 ianuarie
l-au t¶iat pe tat¶l s¶u Colpacci Constantin Constantinovici, în vârst¶ de 70 de
ani §i l-au mancat. Colpacci a fost arestat.
8. În satul Tomai, la 2 ianuarie, a murit †¶ranul Carabacjac Piotr
Petrovici, n¶scut în 1896. So†ia sa, Carabacjac Maria Dmitrievna, n-a înmormântat cadavrul, ci l-a consumat ca hran¶. Carabacjac a fost arestat¶.
9. Tot în aceast¶ localitate, t¶ranul Cimpoies Vladimir Ivanovici, n¶scut
în 1919, §i so†ia sa, Cimpoies Ana Ivanovna, n¶scut¶ în 1923, au mâncat
cadavrul mamei sale care decedase. Familia Cimpoies a fost internat¶ la
spital.
10. La 20 ianuarie, în satul Besalma, raionul Congaz, la cimitir au fost
re†inuti g¶g¶uzii b¶§tina§i Antonova Maria Vasilievna, Boico Anastasia
Haralampievna §i Topal Parascovia, care dezgropau cadavre §i le t¶iau în
buc¶†i în scopul de a fi întrebuin†ate ca hran¶. Re†inu†ii s-au dovedit a fi
distrofici.
11. În satul Taraclia, raionul Taraclia, adolescentul Poslor Ivan
Dmitrievici, în vârsta de 13 ani, bulgar, cu acordul mamei sale, Poslor
Stepanida, a t¶iat-o pe sora sa, în vârst¶ de §ase ani§ori, §i au întrebuin†at-o
ca hran¶. Poslor a fost arestat.
12. În satul Cazaclia, raionul Taraclia, cet¶†eanul g¶g¶uz Mantanal A.V.
n-a înmormântat cadavrele fratelui §i sorei sale, ci le-a folosit în alimenta†ie.
Mantanal a fost arestat.
13. În satul Barceac, raionul Congaz, cet. Drogol G.G., n¶scut în 1923,
moldovean, n-a inmormantat corpul neinsufletit al copilului de 3 ani, ci l-a
consumat drept hrana. Drogol a fost arestat.
14. La 10 ianuarie în satul Taraclia, raionul Baimaclia, de distrofie au
murit Cugureanu D.S. §i Cugureanu I.S. Sovietul s¶tesc a incredin†at înmormântarea acestora Mariei Ichizli §i feciorilor acesteia, Dmitri, n¶scut în 1927,
§i Alexandru, n¶scut în 1931. Ichizli Dmitri §i Alexandru au îngropat unul din
cadavre, iar pe cel¶lalt l-au t¶iat în buc¶†i §i l-au adus acas¶, unde l-au mâncat. Ichizli sunt bolnavi de distrofie.
15. În satul Vulc¶ne§ti, raionul Vulc¶ne§ti, cet¶†eanul Anghis
Constantin, n¶scut în 1899, a omorât §i consumat ca hran¶ pe fiica sa de patru
ani §i pe o fat¶ de 18 ani, Dernilova Nadejda, care anterior lucrase servitoare
la ospat¶ria uniunii de consum Vulc¶ne§ti.
16. La 28 ianuarie, în satul Coliba§, raionul Vulc¶ne§ti, Schianu Ilie §ia omorât propria fiica, Ecaterina, în vârst¶ de 12 ani §i a mâncat-o.
Jude†ul Bender
1. La 12 ianuarie 1947, în satul Avdarma, raionul Comrat, Iazadji
Nadejda, n¶scut¶ în 1907, provenit¶ dintr-o familie de culaci, cu ajutorul fiicei sale Elena, n¶scut¶ în 1930, au t¶iat o feti†¶ de §apte ani, Grec A., §i au
mancat-o. Ambele au fost arestate.
2. La 25 ianuarie anul curent, în satul Dezgije, raionul Comrat, a murit
de sl¶biciune Topal Evdochia, în vârst¶ de 40 de ani, de etnie g¶g¶uz¶, §i cei
trei copii ai s¶i, între vârste de 2-10 ani. Cadavrele au stat în cas¶ cinci zile.
Vecina decedatei, Deli Ana, în vârst¶ de 42 de ani, a furat cadavrul feti†ei de
2 ani, l-a t¶iat în buc¶†i §i l-a întrebuin†at ca hran¶.
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3. La 26 ianuarie anul curent, la locuitorul satului Volontirovca Sarov
Grigore, n¶scut în anul 1929, care este foarte s¶rac, a venit o feti†¶ de 11 ani
§i i-a cerut pâine. Sarov §i sora sa Sarov Ludmila, n¶scut¶ în 1926, au omorât-o pe fat¶, au taiat-o în buc¶†i §i au mancat-o. Fra†ii Sarov au fost aresta†i.
4. La 29 ianuarie, în satul Ursoaia, raionul C¶u§eni, a decedat de subnutri†ie §i sl¶biciune Bolgaru Agafia. La 20 ianuarie fiicele sale, Bolgaru
E.P., n¶scut¶ în 1926, §i Bolgaru A.P., n¶scut¶ în 1931, au t¶iat de la cadavru
p¶r†ile moi §i le-a preparat pentru a fi mâncate.
5. La 23 ianuarie, anul curent, în satul Sadaclia, raionul Roman,
Cardarar Ioana, n¶scut¶ în 1906, în complicitate cu sora sa, au omorât pe fiul
ei de §ase ani, l-au t¶iat în buc¶†i, pe care l-au pus la fiert pentru a fi consumate ca hran¶. Cardarar este de na†ionalitate †iganc¶. Avere §i p¶mânt nu are.
Duce un mod de via†¶ nomad. Ca pedeapsa ele au primit 120 kg de indemniza†ii alimentare.
6. La 14 februarie anul curent, Lunga Maria, n¶scut¶ în 1912, locuitoare
a localit¶†ii Romanovca, jude†ul Chi§in¶u, v¶duva, a t¶iat cadavrul surorii
sale, care decedase la vârsta de 12 ani, §i a întrebuin†at-o în calitate de hran¶.
7. La 10 februarie , în casa lui Serpu Leonid, n¶scut în anul 1912, originar §i locuitor al satului Taraclia, raionul C¶inari, a fost depistat cadavrul
t¶iat în buc¶†i al unui copil, Uranda, n¶scut în 1935, pe care Stepu la 9 februarie curent l-a chemat în cas¶, l-a omorât §i preg¶tit pentru consuma†ie.
Jude†ul B¶l†i
La 30 ianuarie anul curent, locuitorii satului Glinjeni, raionul
Chiscareni, Marineac Pavel, n¶scut în anul 1918, a invitat la el acas¶ pe
cet¶†eanca Malarciuc Maria, n¶scut¶ în anul 1928, pe care a strangulat-o, a
t¶iat-o în buc¶†i pentru a fi preparat¶ §i consumat¶ ca hran¶. Marineac §i so†ia
sa sunt bolnavi de distrofie de gradul I. So†ii Marineac au fost aresta†i.
Jude†ul Orhei
La 13 ianuarie 1947, în satul Furceni, raionul Orhei, a decedat
cet¶†eanca Tulan Ana. A doua zi, noaptea, vecinul acesteia, Gasper A., n¶scut
în 1899, a întrat în casa decedatei, a t¶iat de pe cadavru carnea, a adus-o acasa
§i împreun¶ cu so†ia sa, au fiert-o §i au consumat-o drept hran¶. Peste câteva
zile Gasper a decedat de distrofie.
Raionul Grigoriopol
În raionul Grigoriopol (malul stâng al Nistrului), în satul Sipca, Bulat
Aculina, n¶scut¶ în 1910, celibatar¶, la 24 decembrie 1946, la ora 7
diminea†a, l-a t¶iat în buc¶†i, cu toporul, pe fiul sau de opt ani, apoi l-a fiert
§i l-a mâncat. Bulat a fost arestat¶. Crima s¶vâr§it¶ a recunoscut-o.
Din informa†ia acestui certificat rezult¶ c¶ pân¶ la 10 februarie 1947, au
avut loc 34 cazuri de canibalism.
Aceste cazuri au loc în toate jude†ele Republicii, în afara de Soroca §i
unul din raioanele din stânga Nistrului.
Ancheta privind aceste dosare e realizat¶ de organele MAI, iar în unele
cazuri, de anchetatorii Procuraturii.
Conform dispozi†iei Ministerului Afacerilor Interne al RSS
Moldovene§ti, to†i cei invinui†i de canibalism vor fi excorta†i în ora§ul
Chi§in¶u, în închisoarea nr. 2. Pe multe dosare, ancheta s-a încheiat, dar, din
cauza c¶ mul†i invinui†i sunt bolnavi de distrofie în form¶ acut¶, nu avem
posibilitatea de a-i excorta în închisoare, fapt care re†ine trimiterea lor în
judecat¶ în §edin†e închise ale Judecatoriei Supreme a RSSM. La 11.02.1947
primele trei dosare au fost trimise spre examinare Judecatoriei Supreme.
Procurorul adjunct al RSSM pentru dosare speciale, Consilier judiciar
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de stat, clasa III (semnat) Drugobitki
12 februarie 1947”
(…) colectate de organele de ocrotire a s¶n¶t¶†ii, dac¶ la 25 decembrie 1946

erau înregistra†i în RSSM 53 mii de bolnavi de distrofie, apoi la 1 februarie 1947
num¶rul lor crescuse pân¶ la 190 mii.
În timpul foametei din anii 1945 - 1947 în RSSM au decedat, doar din motive
de subalimenta†ie, peste 200 mii de oameni…
Alexandru Moraru

Joi 17 februarie 2011
Ast¶zi Ana vine acas¶: îi preg¶tesc §ni†ele din piept de pui.
Ast¶zi am început, în sfâr§it, autofilm¶rile. Am f¶cut trei
episoade - nereu§ite: sunt înc¶ tensionat, nesigur.
*
£i în Bahrein. Doar Marocul a r¶mas pe dinafara cercului.
revolta†ilor. Dar stai c¶ or s¶ vin¶ pakistanezii, indienii musulmani, indonezienii a§i§deri…
Vineri 18 februarie 2011
Nu-mi merg autofilm¶rile. Pe lâng¶ faptul c¶ m¶ simt diminuat fizic, mi s-a zbârcit §i memoria. Când scriu - la ordinator, se
în†elege - m¶ opresc, caut (în memoria devenit¶ prun¶-afumat¶),
în c¶r†i, în dic†ionare, în note de-ale mele, iar pauza-de-c¶utare nu
se observ¶ în munca finit¶ (pe hârtie, la urma urmei, eu practicînd, de ani, Jurnalul). ïns¶ “în direct”, autofilmat… Orice bâlb¶
este înregistrat¶, orice întrerupere (de pild¶ soneria telefonului),
nu doar m¶ opre§te, dar m¶ z¶p¶ce§te, fiindc¶ atunci când vreau
s¶ reiau, nu mai §tiu unde am r¶mas…
A§a mi s-a întâmplat ieri: am f¶cut, cu chiu cu vai, trei
episoade; la al treilea… †îr!, telefonul - p¶i s¶ nu-l injuri pe
intrus?; la reluare, când îmi era lumea mai drag¶ (zic §i eu,
politicos )- re-†âr!, iar eu i-am zis-o: «Pizda m¶-tii!!» §i nu am
mai putut relua, de enervat ce eram.
Azi diminea†¶, luîndu-le Filip la lucrat, a dat peste - §i a zis:
«Ce-ar fi s¶ p¶str¶m asta, ca “semnal”?»
Am încercat - §i, culmea, am reu§it! - s-o conving pe Ana s¶
nu mearg¶ la Sabourina. Eu, f¶r¶ cuno§tin†e medicale, zisesem:
ea se sim†ise bine în prima zi dup¶ externare, fiind dopat¶; atât de
medicamentele împotriva durerii, cât §i de bucuria c¶ a ajuns
acas¶, în cuibul ei. Probabil dificult¶†ile vor începe a doua zi.
A§a a §i fost: s-a sim†it sl¶bit¶, nesigur¶ pe picioare.
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Consulta†ia s-a rezolvat prin telefon. Sabourina i-a spus ce-i
spusesem eu! Deosebirea: doctori†a i-a explicat în fran†uze§te…
Sâmb¶t¶ 19 februarie 2011
Toat¶ nopticica m-am zvârcolit, avînd con§tiin†a c¶ în cele
trei episoade înregistrate spusesem tot ce am avut de spus. Cu
aceast¶ convingere m-am sculat de pe la patru §i jum¶tate, am
f¶cut baie, am prelungit cât am putut “de§teptarea”. £i, de cum
am deschis ordinatorul, am f¶cut dou¶ episoade gemene despre…
Biblioteca de la Chi§in¶u, cea propus¶ de mine §i sabotat¶ de
Comunitatea evreiasc¶ condus¶ de co-pre§edintele Bilinkis,
analfabetul, care nu §tie ce semnific¶ termenii “fascism”; nici
“mizantrop” (a§a numea el “regimul fascist român”, vinovat de
toate relele, chiar §i de Foametea din 1946-47).
Dup¶ înregistrarea celor dou¶ volete a “Bibliotecii” m-am
oprit. Epuizat. £i mul†umit.
*
Azi dup¶ amiaz¶ am mai înregistrat 3 episoade despre c¶r†ile
arse.
*

Citat din Marino (Obs cult)
Pentru oricine vrea s¶-§i formeze o imagine just¶ despre cultura noastr¶
disociativ¶, dominat¶ de grupuri de presiune cultural¶ (cum este cel purtînd
marca P¶ltini§, evocat în pp. 338-340, 358, 393-394), Via†a unui om singur
intr¶ în lista de lecturi obligatorii:
„... eram profund detestat. Deoarece contestam, direct sau indirect,
întreaga atitudine a acestui grup: dreptul de a fixa definitiv opinia, de a stabili
unica ierarhie acceptabil¶ a valorilor, de a se considera instan†¶ cultural¶
suprem¶. Adev¶rat grup de presiune cultural¶. £i ura ira†ional¶ s-a dezl¶n†uit
cînd, invitat la o §edint¶ a GDS..., Liiceanu m-a dat pur §i simplu afar¶ (14
noiembrie 1995)... To†i t¶ceau, intimida†i de marele prestigiu al adversarului
meu inegalabil...“ (p. 339).
Acest fragment scoate la lumin¶ o reac†ie ambivalent¶, dar perfect
ra†ional¶, împotriva modelului ca obstacol, pe de o parte, §i împotriva obstacolului ca model, pe de alt¶ parte, care ne permite s¶ în†elegem atît co§mardesca megalomanie a de†in¶torilor puterii la nivelul culturii, cît §i criza de
identitate a neafilia†ilor. În vreme ce A. Marino se simte deposedat de propriul eu §i incapabil s¶ umple vidul creat în jurul s¶u („boicot declarat sau
tacit §i bine organizat... Conspira†ia t¶cerii, bîrfeala, blocarea colabor¶rilor“,
p. 340), opozan†ii se leag¶n¶ „în iluzia c¶ reprezint¶ singura elit¶ a culturii
române“ (p. 341). Iar la injustul triumf al acestora pare s¶ conspire §i modul
în care se organizeaz¶ spa†iile personale: „Z. Ornea a †inut s¶ m¶ elogieze
c¶lduros... Dar, în mod aproape conspirativ, tras prudent deoparte. S¶ nu-l
vad¶ nimeni c¶ st¶ de vorb¶ cu mine. S¶ nu se compromit¶. Acestea au fost
§i sînt moravurile culturale la noi“ (p. 340).
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Duminic¶ 20 februarie 2011
Azi am înregistrat dou¶ episoade. Mâine va fi o alt¶ zi.
Luni 21 februarie 2011
Azi am mai înregistrat 2 episoade. Au aerul de a fi
auto-prohodul - piei, drace!
Un mesaj:
“pvlad01 a ajouté un commentaire sur Autofilmare : 21 - "Istoria"
Moldovei fabricat¶ de ocupan†i :
Cu tot respectul, dvs Paul Goma aveti un stil savuros de a scrie-vorbi,
de aceea aveti si acel numit talent literar.
Si e foarte bine ca spuneti adev¶rul, desi minciuna si azi e la mare
cautare, in special in problema Basarabia.”
*
“Soarta reprezentan†ilor administra†iei române§ti în timpul primei
ocupa†ii sovietice (1940-1941) On februarie - 17 - 2011 0 Comentarii
Pactul dintre Hitler §i Stalin semnat la 23 august 1939, la Moscova, stipula într-un protocol secret interesele sovietice de a anexa Ţ¶rile Baltice,
estul Poloniei §i estul României – teritorii care niciodat¶ nu le-au apar†inut.
În iunie 1940, prin ultimatumul Guvernului sovietic, care a amenin†at cu
invazia armat¶ imediat¶, România e nevoit¶ s¶ cedeze teritoriul Moldovei de
la Est de Prut, nordul Bucovinei §i †inutul Her†a. Criminala politica sovietic¶
avea drept scop §i lichidarea reprezentan†ilor administra†iei publice române,
care fie nu au reu§it, fie nu au dorit s¶ refugieze peste Prut.
Din primele ore de ocupa†ie a început arestarea acestora. Mul†i erau aresta†i
direct din strad¶, al†ii în timpul nop†ii. Cele mai multe arest¶ri se f¶ceau
noaptea, între orele 1 §i 3, pentru ca efectul moral s¶ fie cât mai mare.
În a patra zi de ocupa†ie au fost aresta†i un grup impun¶tor de func†ionari, inclusiv trei directori de la Rezisten†a Regal¶: Oreste Crave†chi, Mihai
Grecu §i Bu§il¶.În septembrie 1940 au fost aresta†i, printre al†ii, procurorii
Munteanu §i ¢urcanu, avoca†ii Ohanov §i Mauermeister, coloneii Gurschi,
Popa, Maior, Godelman §.a[1].
Fo§tii primari de dup¶ 1918 care mai erau în via†¶ au fost aresta†i §i
condamna†i. Propunem doar câteva nume: Isidor Negu†¶ din comuna Piatra,
Alexei Lisovschi din Peresecina, David Bujor din Susleni, Carp Cojocaru din
Isacova, Vasile Moraru din Pelinei, Ion Negoi†¶ din Pelinei, Victor
Mo§neaga din Cucuruzeni, Efrem Grecu din Pu†intei, Simion Munteanu din
Cucuruzeni §.a.- sunt doar o mic¶ parte din fostul aparat administrativ.
Arest¶rile fo§tilor reprezentan†i ai administra†iei publice nu au contenit
pe parcursul întregii perioade de ocupa†ie. În majoritatea cazurilor cei aresta†i
dup¶ o perioad¶ de deten†ie în penitenciarele din Chi§in¶u sau din Tiraspol,
ori centrele jude†ene erau trimi§i la munci în gulagurile din URSS sau în
rezultatul unui simulacru de judecat¶ erau lichida†i fizic.
Dac¶ pân¶ la ocupa†ia sovietic¶, în timpul administra†iei române, locuitorii provinciei se sim†eau în siguran†¶, fiind ocroti†i de lege, atunci imediat
dup¶ 28 iunie 1940 au fost nevoi†i zilnic s¶ fie martorii unor scene îngrozitoare: arest¶ri întâmpl¶toare, dispari†ia f¶r¶ urm¶ a unor persone cu foste pos-

©Paul Goma 1935-2011

wwww.paulgoma.com

PDF public și gratuit

31.12.2011

PAUL GOMA - JURNAL 2011

192

turi de conducere §i chiar a membrilor familiilor lor, f¶r¶ a li se preciza
vinov¶†ia, nu era dus¶ eviden†a aresta†ilor etc. Pe parcurs mai mul†i membri
§i rude a celor aresta†i, în speran†a c¶ noile autorit¶†i le vor revedea dosarele,
adresau cereri diferitor instan†e solicitând revizuirea acestora.
În cadrul Prezidiumului Sovietului Suprem creat la Chi§in¶u a fost
creat¶ o Comisie Special¶ împuternicit¶ cu revederea dosarelor. În componen†a acesteia au fost inclu§i: doi membri ai Tribunalului Suprem – Pra†evici
§i E.Verlan[2], precum §i E.Kisuli[3], Z.Bondarenko[4], I.Mordove†[5] §i
S.Bondarciuk[6] – persoane fidele regimului de ocupa†ie §i dornice de a se
afirma.
În baza analizei proceselor verbale la care am avut acces ale
Prezidiumului Sovietului Suprem, referitoare la amnistia condamna†ilor ne
permitem s¶ constat¶m c¶ nici o cerere n-a fost satisf¶cut¶, iar „vinov¶†ia”
tuturor a fost „confirmat¶”. Astfel, regimul comunist de ocupa†ie nu a eliberat sau cru†at în vreun fel nici o persoan¶ suspectat¶ de neloialitate fa†¶ de
puterea sovietic¶ impus¶ for†at în regiune.
Mai mult, se constat¶ c¶ respectiva Comisie a avut o activitate prodigioas¶ pe parcursul lunilor martie–mai 1941, iar la începutul lunii iunie reviziurea dosarelor cu caracter penal a fost stopat¶, aceasta limitându-se la cele
civile, care numeric le dep¶§eau pe cele înaintate în perioade similare ale
lunilor precedente. Este cert c¶ la un anumit moment autorit¶†ile ocupante nu
vedeau utilitatea condamn¶rilor la moarte a reprezentan†ilor administra†iei
române§ti. Fiind nemijlocit implica†i în organizarea deport¶rilor din luna
iunie le atribuiau o mai mare utilitate condamna†ilor ca fiind trimi§i la munci
for†ate în diferite regiuni ale URSS.
În acela§i timp, în majoritatea cazurilor aceast¶ Comisie doar confirma
Deciziile Judec¶toriilor din centrele jude†ene ce func†ionau la moment. Cele
mai multe dosare parvenind de la Judec¶toriile Regionale B¶l†i, Tighina,
Soroca, Orhei §i Chi§in¶u. Mai mult, pân¶ a fi supu§i verdictului final
de†inu†ii st¶teau în penitenciarele din centrele jude†ene unde §i-au primit
sentin†a.
Motivele ce li se incriminau acestora erau diverse:
au fost func†ionari în timpul administra†iei române§ti;
poli†i§ti sau jandarmi;
de†ineau c¶r†i române§ti;
au desf¶§urat activitate contrarevolu†ionar¶;
au fost agen†i ai securit¶†ii;
au fost membri ai partidelor burgheze[7];
au activat în calitate de fe†e biserice§ti.
În consecin†¶, se organiza un simulacru de judecat¶ §i func†ionarii
administra†iei române§ti aresta†i erau condamna†i la moarte în conformitate
cu art. 54–13 al Codului Penal al RSS Ucrainene. Men†ion¶m în acest
context, c¶ asasinii niciodat¶ nu au considerat necesar s¶ comunice familiei
arestatului despre soarta acestuia.
Pe parcursul întregului an de ocupa†ie sovietic¶ procese de judecat¶ ale
fo§tilor func†ionari ai administra†iei române§ti erau înscenate atât de
Tribunalul Militar Odesa, cât §i de nou-creata Comisie de Stat de la Chi§in¶u.
În prima perioad¶ majoritatea condamna†ilor erau judeca†i de membrii
Tribunalul Militar la la Odesa, ca ulterior centrul de greutate s¶ fie transferat
la Chi§in¶u.
În momentul în care penitenciarele existente au devenit neînc¶p¶toare,
iar industria grea sovietic¶ necesita în permanen†¶ for†¶ de munc¶, la ini†iati-
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va maiorului Sazâkin, NKVD-istul principal de la Chi§in¶u, §i evident cu
confirmarea celor de la Kremlin, mii func†ionari din timpul administra†iei
române§ti, au fost tranfera†i în lag¶rele de munc¶ for†at¶ din URSS. Pe parcursul primului an de ocupa†ie au fost organizate de dou¶ ori astfel de transferuri. La sfâr§itul lunii august 1940 §i aprilie 1941 organele NKVD-ului de
la Chi§in¶u au organizat în cea mai mare tain¶ trimiterea acestora la munci
for†ate în lag¶rele de munc¶ din RSS Kazah¶, regiunea Kazan (RASS
T¶tar¶), Karaganda, Siberia, RASS Komi[8], lag¶rele Vâtegorsk, Veatsk,
Cerepove†. Spre regret nu cunoa§tem deocamdat¶ num¶rul acestora, cert este
majoritatea au murit în chinuri groaznice pe parcursul anilor 1942–1943. În
felul acesta autorit¶†ile criminale sovietice eliberau locul pentru întemni†area
altor mii de oameni nevinova†i pe care regimul de ocupa†ie mai apoi i-a exterminat.
Gra†ie fricii §i terorii instituite pe teritoriile ocupate regimul comunist a
reu§it s¶ se men†in¶, inclusiv, în Moldovei de la Est de Prut. În scopul introducerii controlului asupra tuturor aspectelor politice, sociale, economice §i
culturale din regiune serviciul secret de informa†ii sovietic §i-a extins activitatea §i pe teritoriile române§ti ocupate.
Celor aresta†i li se înscena un simulacru de judecat¶ §i în baza Codului
Penal al RSS Ucrainene erau condamna†i la mai mul†i ani de deten†ie. În
momentul în care penitenciarele existente deveniser¶ neînc¶p¶toare, la
ini†iativa maiorului Sazâkin, cu confirmarea celor de la Kremlin, mii de nevinova†i au fost transfera†i în lag¶rele de munc¶ din URSS. Pe parcursul primului an de ocupa†ie au fost organizate dou¶ astfel de transferuri. La sfâr§itul
lunii august 1940 §i în aprilie 1941 organele NKVD-ului de la Chi§in¶u au
organizat în cea mai mare tain¶ transferarea acestora în lag¶rele de munc¶ din
RSS Kazahstan, regiunea Kazan (RASS T¶tar¶), Karaganda, Siberia, RASS
Komi, lag¶rele de corec†ie prin munc¶ din Vâtegorsk,Veatsk, Cerepove†.
Spre regret nu cunoa§tem num¶rul acestor condamna†i, cert este c¶ niciunuia
nu i s-a permis s¶ scrie scrisori acas¶, §i majoritatea au murit în chinuri groaznice pe parcursul anilor 1942–1943. În felul acesta autorit¶†ile comuniste
eliberau locul pentru alte mii de oameni nevinova†i pe care regimul ulterior
i-a exterminat.
—————————————————————————————[1]ANRM, F. 680, Inv. 2, dos. 62, f. 204.
[2] Pre§edintele Judec¶toriei Supreme al RSSM, studii medii
[3] Pre§edintele Sovietului Suprem al RSSM, studii medii
[4] Primul secretar al Comitetului Raional Nisporeni, ucrainean, §apte clase
[5] £eful NKVD-ului de la Chi§in¶u, ucrainean, studii medii
[6] Procurorul RSSM, studii medii incomplete
[7] În categoria partidelor burgheze erau incluse toate partidele ce activau pe teritoriul României interbelice, evident, cu excep†ia Partidului Comunist Român.
[8] ANRM, F. 2918, Inv. 3, dos. 1; M. Druc, Al. Chiriac, Persoane deportate din
Basarabia dup¶ 1940 în Arhivele totalitarismului, 1996, pag.185–214.
Mariana S.¢™RANU,
doctor în §tiin†e istorice

Mar†i 22 februarie 2011
Co§mar: urlam. Cu disperare, cu mânie. Urlam atât de
audibil, încât m¶ temeam s¶ n-o trezesc §i sperii pe Ana (pe Filip
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nu, el lucreaz¶ noaptea, de fiecare dat¶ el m-a trezit u§urel, cu
grij¶, s¶ nu m¶ re-sperii.
M-a scuturat. M-am trezit - u§urat. ïn timp ce urcam la
suprafa†a realit¶†ii, îmi spuneam, §tiind eu ce §tiam:
«Ana mi-a dat mie o p¶rticic¶ din durerile ei»
Asta era. A§a era. Noi ne întrajutor¶m §i a§a, l¶sîndu-l pe
cel¶lalt s¶ duc¶ o vreme - o hab¶ - o parte din durere.
*
Traian £tef anun†at §i el de afi§area autofilmelor, mi-a scris:
“Draga domnule Goma,
Va multumesc pentru material. Dar dumneavoastra nu vorbiti deloc frantuzeste la Paris? Am vrut sa va prind cu un cît de mic accent sau vreun cuvint
frantuzit, dar nu sint. Nu ma gindesc la fotbalisti, ci la marii nostri intelectuali care vin din cite o vacanta cam ferchezuiti. Am avut nu de mult o mare
surpriza, ca un roman plecat in 1940 in Brazilia si venit prima oara acasa, la
Brasov, sa vorbeasca limba aceea cu miez, fara efort, desi acolo doar a citit
romaneste. Unii nu se maimutaresc.
Va doresc sanatate.
Traian Stef”
*
Rebeliunea legionar¶, influen†at¶ de sovietici? (Historia)
Agen†i ai serviciilor secrete sovietice, implica†i în rebeliunea legionar¶
Tiberiu T¶nase
Mi§carea Legionar¶ a reprezentat pentru Partidul Comunist un concurent însemnat §i incomod în lupta pentru cucerirea puterii politice §i instaurarea unui stat totalitar, unde lupta pentru putere presupunea „eliminarea
concuren†ilor“, dorin†a de compromitere §i distrugere a adversarului.
Competi†ia devine evident¶ în condi†iile în care, prin Înaltul Decret nr. 3151
din septembrie 1940, Statul Român devine „Stat na†ional-legionar, iar
Mi§carea Legionar¶ este singura mi§care recunoscut¶ în noul stat“.
Odat¶ cu proclamarea statului na†ional-legionar, PCR transmitea noi
instruc†iuni §i directive membrilor s¶i, în care cerea ca ace§tia „s¶ speculeze
asem¶narea între unele principii comuniste §i legionare §i s¶ se strecoare cât
mai mult în rândurile c¶m¶§ilor verzi pentru a le compromite; s¶ speculeze
toate nemul†umirile, creând cât mai multe dificult¶†i guvernului“(1).
În acest context, §i autorit¶†ile devin din ce în ce mai preocupate de
infiltr¶rile elementelor comuniste în Mi§carea Legionar¶. Astfel, ministrul de
Interne, generalul Petrovicescu, recuno§tea, în §edin†a Consiliului de Mini§tri
din 29 octombrie 1940, p¶trunderea comuni§tilor în Mi§carea Legionar¶,
men†ionând c¶: „De mult¶ vreme avem informa†ia c¶ se produce o penetra†ie
de comuni§ti în Mi§carea Legionar¶“(2). De asemenea, generalul Antonescu
îi comunica lui Hitler, la 14 ianuarie 1941 c¶ „Mi§carea Legionar¶ s-ar fi anarhizat prin implantarea în rândurile sale a comuni§tilor“.
În memorandumul înaintat în aceea§i zi Führer-ului, §eful statului
român sublinia: „Elemente nepreg¶tite sau trimise de comuni§ti poart¶
r¶spunderea pentru pierderea de popularitate a legiunii, pentru haosul economic care a urmat §i pentru cre§terea primejdiei de anarhie, în timp ce propa-
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ganda comunist¶ se intensific¶“ (3).
Institu†iile statului, cu ochii pe comuni§ti
Documente ale Inspectoratului General al Jandarmeriei, ale Direc†iei
Generale a Poli†iei §i ale SSI-ului con†ineau o serie de informa†ii care atestau
asemenea infiltr¶ri ale comuni§tilor în rândurile legionarilor, speculând toate
lipsurile muncitorilor.
Astfel, Inspectoratul General al Jandarmeriei informa prin Ordinul de
informa†iuni nr.71/1940, din 1 noiembrie 1940, în leg¶tur¶ cu „preocuparea
comuni§tilor în elaborarea unui plan pentru introducerea în Mi§carea
Legionar¶ a unor agen†i comuni§ti de încredere, conform instruc†iunilor primite de la Centru (Moscova), §i care, printre altele, vor c¶uta s¶ provoace sub
egida legionar¶ tulbur¶ri §i manifesta†iuni“.
Cauzele care au dus la p¶trunderea elementelor comuniste în Mi§carea
Legionar¶ au fost sesizate §i de Direc†ia General¶ a Poli†iei în „D¶rile de
seam¶ din lunile februarie §i martie“, în care erau men†ionate: a) u§urin†a cu
care era primit în Mi§carea Legionar¶ orice solicitant f¶r¶ vreun control
serios; b) desfiin†area breslelor, care a condus la împingerea muncitorilor
spre continuarea activit¶†ii în cuiburile legionare sau alte organiza†ii cu caracter politic.
S-a strigat „Tr¶iasc¶ Rusia sovietic¶“ în timpul rebeliunii legionare
În ceea ce prive§te aspectele legate de amestecul sovieticilor prin filiera
PCd.R la ac†iunile din timpul rebeliunii, a fost publicat un num¶r redus de
documente. Din documentele studiate în arhive (Direc†ia Arhivelor Istorice
Centrale, Arhivele Na†ionale Bucure§ti, Arhiva Serviciului Român de
Informa†ii §i arhivele MApN) a reie§it îns¶ implicarea în rebeliunea legionar¶
atât a unor comuni§ti români – mul†i agen†i ai serviciilor secrete sovietice, cât
§i a altor agen†i ai serviciilor secrete sovietice. În acest sens, în unele documente sunt men†ionate nume ale unor comuni§ti infiltra†i §i identifica†i ca
participan†i la rebeliune. Astfel, în unele dintre documente se men†ioneaz¶
urm¶toarele: „Cu ocazia manifesta†iilor din ziua de 21 ianuarie, la care au
luat parte §i un grup de muncitori ceferi§ti, s-a auzit strigând TR™IASC™
RUSIA SOVIETIC™.
Adev¶ra†ii legionari au p¶r¶sit pe manifestan†i, v¶zând singuri gre§eala
ce au f¶cut-o când au primit pe ace§ti muncitori în sânul Mi§c¶rii Legionare.
Persoanele care au strigat §i manifestat pentru URSS nu s-au putut identifica,
majoritatea dintre ei fiind înarma†i cu revolvere“4. Privitor la participarea
comuni§tilor la ac†iunile din timpul rebeliunii, în „Darea de seam¶ pe luna
martie 1941“ a DGP se preciza c¶: „În timpul rebeliunii, între muncitorii
încadra†i în CML au fost identifica†i numero§i comuni§ti care au participat la
demonstra†ii, furturi, jafuri, crime. Sentin†ele pronun†ate de c¶tre tribunalele
militare confirm¶ aceast¶ afirma†ie“.
Muncitorii comuni§ti, rol de „agen†i provocatori“
Unii muncitori, identifica†i ca participan†i la rebeliunea legionar¶, sunt
men†iona†i într-o not¶ a DGP din aprilie 1941, §i anume: „Vasiliu Iulius –
strungar la Rafin¶ria Teleajen a Societ¶†ii Româno-Americane, comunist
notoriu, înscris în cadrele Mi§c¶rii Legionare în care a activat pân¶ în ziua
rebeliunii, la care a luat parte activ¶; Ionescu Nicolae (zis Dumitrache
Nicolae), l¶c¶tu§ la Rafin¶ria Teleajen a Societ¶†ii Româno-Americane,
cunoscut ca vechi comunist, se înscrisese în ultimul timp în cadrele Mi§c¶rii
Legionare în care a activat pân¶ în ziua rebeliunii, când a fost v¶zut luând
parte la ac†iunile la care se dedau rebelii; Cojan Constantin, lucr¶tor la
Rafin¶ria Teleajen a Societ¶†ii Româno-Americane, comunist notoriu conti-
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nu¶ a face propagand¶ în rândul lucr¶torilor a f¶cut parte în ultimul timp din
Mi§carea Legionar¶ §i a luat parte la rebeliune“(5).
De asemenea, este men†ionat §i Lucre†iu Vâlceanu, „notoriu comunist
§i fost lupt¶tor în Brig¶zile Interna†ionale Ro§ii din Spania, înscris ulterior în
Mi§carea Legionar¶, în calitate de redactor al ziarului Biruin†a a difuzat zvonul fantezist c¶ generalul Dragalina este de partea rebelilor“(6).
Demn de semnalat este §i faptul c¶, într-un raport al Direc†iei Generale
a Poli†iei, din 28 august 1941, rezulta c¶ „dup¶ rebeliune s-a observat c¶ un
num¶r însemnat dintre fo§tii muncitori care aderaser¶ la Mi§carea Legionar¶
s-au retras §i au început s¶ activeze în mi§carea comunist¶ din care f¶cuser¶
parte anterior. La Atelierele CFR Grivi†a, unde majoritatea elementelor
comuniste trecuser¶ în tab¶ra legionarilor, ast¶zi se încadreaz¶ din nou în rândurile mi§c¶rii comuniste dând mîna cu fo§ti tovar¶§i“.
Documentul demonstreaz¶ rolul de „agen†i provocatori“ pe care l-au
îndeplinit „anumite elemente comuniste“ infiltrate în Mi§carea Legionar¶.
Activitatea „agen†ilor provocatori comuni§ti“ este confirmat¶ §i de SSI, care,
urm¶rind permanent atât activitatea Mi§c¶rii Legionare, cât §i activitatea
comunist¶, preciza în „Nota privind rolul agitatorilor comuni§ti introdu§i în
Mi§carea Legionar¶“: „Cercurile legionare conduc¶toare cred c¶ ace§ti pseudo legionari (n.n. – comuni§ti) au fost introdu§i în mi§care numai pentru a
agita §i anarhiza †ara, r¶mânând pe mai departe comuni§ti. A§a fiind – sus†in
cercurile men†ionate – nu poate fi cazul despre o încadrare a unor legionari
în Partidul Comunist, ci despre o revenire a comuni§tilor în cadrele partidului
dup¶ ce §i-au f¶cut datoria în cuiburile legionare“.
Horia Sima §i militantul comunist Dumitru Groza
Amestecul unor comuni§ti în timpul rebeliunii din 21-23 ianuarie 1941
este reluat §i analizat pe o baz¶ informa†ional¶ mai larg¶ de c¶tre SSI în
„Darea de seam¶ asupra rebeliunii“, întocmit¶ la sfâr§itul lunii februarie din
acela§i an. Dar, prin aprobarea dat¶ de Horia Sima, reorganizarea Corpului
Muncitoresc Legionar (CML) urma s¶ fie f¶cut¶ sub conducerea lui Dumitru
Groza, „militant comunist de notorietate“.
A§a dup¶ cum demonstreaz¶ documentele din Arhiva SSI, comuni§tii se
înscriseser¶ masiv în CML. Comandantul Mi§c¶rii Legionare observase acest
fenomen §i hot¶râse o epurare, îns¶ primirea de noi membri muncitori cu simpatii comuniste a continuat. £i aceasta, pentru c¶, între comandantul Mi§c¶rii
Legionare §i conduc¶torii Partidului Comunist ar fi existat rela†ii mult mai
vechi. Dup¶ cum atestau date din Arhivele Siguran†ei §i din cele ale
Ministerului Muncii, Dumitru Groza, unul dintre apropia†ii lui Horia Sima,
era în realitate, „unul dintre cei mai încrâncena†i militan†i ai extremismului
de stânga“. Prin Dumitru Groza s-ar fi men†inut suprema†ia CML asupra
restului Legiunii, iar Horia Sima i-ar fi luat permanent ap¶rarea.
Tot în „Darea de seam¶ asupra rebeliunii“ întocmit¶ de SSI se ofer¶ §i
alte câteva exemple de intruziune comunist¶. Astfel, serviciile de Siguran†¶
§i ale SSI se implicaser¶ în arestarea lui Boris Niconov din Basarabia, trimis
de Soviete cu „misiunea de a se introduce la legionari“. Un alt exemplu f¶cea
referire la cizmarul Moga, un alt comunist notoriu din Cern¶u†i, care primise
suma de 200.000 lei de la Ajutorul legionar, spre a se instala ca refugiat la
Suceava. Al†i comuni§ti legionari perchezi†ionaser¶ sediul Centrului informativ Suceava al SSI, iar executan†ii au fost Krevinski, Cervinski §i Viskeron
Alois, de asemenea identifica†i ca notorii comuni§ti infiltra†i în Mi§carea
Legionar¶.
Concluzia documentului SSI privind implicarea comuni§tilor în rebeliu-
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ne, în urma directivelor §i intereselor sovietice, se impunea de la sine:
„Sovietele – c¶rora orice complica†ii de ordin politic intern din România le
foloseau – au c¶utat §i reu§it prin elementele ce se infiltraser¶ în rândurile
Mi§c¶rii legionare, pe de o parte, s¶ fie informate asupra activit¶†ii interioare
a Mi§c¶rii legionare, iar pe de alt¶ parte de a provoca tot prin acelea§i elemente mi§c¶ri §i ac†iuni anarhice conform cu interesele sovietice“(7).
De altfel, §i Lega†ia Sovietic¶ din Bucure§ti „era de acord cu faptul c¶
în Mi§carea Legionar¶ se aflau foarte multe elemente comuniste, foarte bine
apreciate, iar mul†i dintre ace§tia, cu ocazia rebeliunii, au a†â†at spiritele
provocând dezordini §i chiar participând la jafuri“(8). Mai mult, „Sovietele
ar fi trimis în România mari sume de bani pentru a fi întrebuin†ate în propaganda legionar¶. Cu împ¶r†irea lor s-ar fi ocupat conduc¶torii muncitorilor
legionari“(9).
Interesul sporit al Moscovei fa†¶ de situa†ia din România este demonstrat §i de un raport documentat transmis de PCdR la 9 februarie 1941
Interna†ionalei a III-a, cu privire la „statistica devast¶rilor, num¶rul victimelor, pagubele estimate la circa zece miliarde lei“. Raportul era înso†it de un
reportaj filmat „asupra modului în care s-a desf¶§urat rebeliunea în Capital¶
§i în cele mai importante centre din †ar¶. În concluzie, PCdR raporta c¶
ac†iunea de penetra†ie comunist¶ în cadrele Mi§c¶rii Legionare a dat rezultate
nea§teptate §i c¶ ea reprezint¶ cea mai eficace încercare de revolu†ie în
România“(10).
Concluziile autorit¶†ilor statului prezentate Pre§edin†iei Consiliului de
Mini§tri subliniau c¶ „jafurile, asasinatele §i devast¶rile au dat rebeliunii un
caracter revolu†ionar comunist, explicabil, de altfel, prin primirea în Legiune
a elementelor de stânga §i a celor de la periferia Capitalei“(11).
Fragmente prezentate §i în lucrarea Fe†ele Monedei. Mi§carea legionar¶ între
1941-1948, Editura Tritonic, 2010, pp. 208-214

NOTE
1. Maria Georgescu, Verzii §i ro§ii, mân¶ în mân¶, în revista „Dosarele
Istoriei“, nr. 9/2000, p. 44
2. Pe marginea pr¶pastiei, vol. 2, Ed. Scripta, Bucure§ti, 1992, p. 20
3. Mihai Pelin, Miza R¶zboiului, Bucure§ti Editura Viitorul românesc, 2000,
p. 103
4. Vezi Auric¶ Simion, Regimul politic din România în perioada septembrie
1940-ianuarie 1941 §i Istoria PCR, vol.V, sintez¶, documentar
5. Not¶ privind comuni§tii identifica†i ca participan†i la rebeliunea legionar¶,
ANB, Raport, fond DGP, Dos.30/1941, f. 346
6. Cristian Troncot¶, Eugen Cristescu, Asul Serviciilor Secrete Române§ti, p.
69
7. Cristian Troncot¶, România §i frontul secret, Bucure§ti, Editura Elion,
2008, p. 286
8. Not¶ a DGS, din martie 1941, A.N.B, fond DGP, Dosar 1/1941, f. 2
9. Ordinul nr. 87/1941 A.N.B., fond DGP, D.2/1941, f. 11. §i f. 97
10. Nota DGP din 9 februarie 1941, ANB, fond, DGP, 1941, f 1
11. Pe marginea pr¶pastiei, vol. I, Ed. Scripta
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Adevarul.ro
MARI DEZASTRE Bombardarea Bucure§tilor în ’44:
mii de mor†i §i sute de cl¶diri f¶cute praf (Fotografii §ocante) Emilia Sava
3567 afi§¶ri Mar†i 22 feb 2011
Mar†i, 4 aprilie 1944, ora 13.45. Alarmele încep s¶ r¶sune în întreg
Bucure§tiul. Oamenii nu le-au luat prea în serios, crezând c¶ au de-a face cu
înc¶ un exerci†iu de alarmare. În scurt timp, îns¶, peste 200 de bombardiere
au întunecat cerul. Din p¶cate, mul†i bucure§teni n-au mai ajuns la ad¶posturile antiaeriene, îngro§ând nevinova†i rândurile mor†ilor.
Câteva ore mai târziu, începeau s¶ se numere victimele §i pagubele: mii
de mor†i §i sute de cl¶diri distruse. Iar asta n-a fost: pân¶ în august, au urmat
alte 16 bombardamente ale for†elor aliate asupra Capitalei.
M¶rturiile martorilor despre Bucure§tiul fumegând sunt
cutremur¶toare.
Atacurile din aprilie '44: Prima oar¶ când au venit americanii la Bucure§ti "Cînd am ie§it în curte am v¶zut plutind nenum¶rate hîrtii colorate
(manifeste probabil) §i am crezut c¶ într-adev¶r avioanele nu aruncaser¶ altceva decît manifeste…Primele zvonuri venite din ora§ (o bomb¶ pe
Brezoianu, una pe Strada Carol) mi s-au p¶rut n¶scociri. Cînd am ie§it spre
centru, o stranie agita†ie nervoas¶ însufle†ea str¶zile, parc¶ mai mult din
curiozitate decît din groaz¶. Abea mai tîrziu ne-am dat seama de întinderea
dezastrului”,
Mihai Sebastian, Jurnal
În bombardamentele din aprilie 1944 asupra Capitalei, †inta principal¶
a fost Gara de Nord. SUA §i Marea Britanie î§i doreau ca astfel s¶ împiedice
transporturile militare spre frontul din Moldova, unde armata sovietic¶, aliatul lor, for†a înaintarea spre vest.
Potrivit arhivelor române§ti, „obiectivul strategic fundamental era distrugerea în Bucure§ti, ca §i în alte ora§e române§ti, a sistemului de transporturi feroviare, a industriei de r¶zboi, în ultima instan†¶ a tot ce †ine de economie, inclusiv popula†ia civil¶”.
Gara de Nord, bombardat¶ de §ase ori
Astfel, Gara de Nord a fost lovit¶ de §ase ori, triajul de patru ori, gara
Chitila de opt ori, gara B¶neasa de patru ori. Bombardamentul din 4 aprilie
1944 nu a vizat doar Bucure§tiul, ci §i rafin¶riile prahovene, aflate la aproximativ 60 de kilometri de Capital¶.
În triajul Bucure§ti, 1.000 de vagoane au fost distruse prin incendiere.
„F¶r¶ îndoial¶, re†eaua feroviar¶ §i nodurile de comunica†ii pe timp de
r¶zboi sînt obiective militare, dar la 4 aprilie §i în continuare pân¶ în august,
distrugerea acestora de c¶tre avia†ia american¶ §i englez¶ este înso†it¶ de atacuri de o violen†¶ f¶r¶ precedent a zonelor populate”, se arat¶ în arhivele militare puse la dispozi†ie reporterilor „Adev¶rul de Sear¶”de c¶tre cercet¶torul
istoric Dan Antoniu.
Bilan† tragic
Bilan†ul atacurilor de atunci a fost unul tragic. „Aceast¶ barbarie american¶ împotriva capitalei †¶rii, care avea s¶ se repete de înc¶ 14 ori pân¶ la
ie§irea României din alian†a cu Germania (23 august 1944) s-a soldat cu
însemnate pierderi de vie†i omene§ti §i distrugeri”, se mai arat¶ în arhivele
militare.
Aproape 3.000 de bombe brizante au fost aruncate atunci, din care 166
nu au explodat, iar o mul†ime au fost incendiare.
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Hoteluri f¶cute praf Grave consecin†e ale bombardamentelor au suferit
atunci hotelurile Athenee Palace, Ambasador, Splendid, Papadopol, blocurile
„Generala”, „Mica”, „Kapriel”, „B¶icoianu”, Moara Româneasc¶ §i Banca de
Credit.
„Se vedea arzând Athénée Palace, fum se ridica din alte p¶r†i ale
ora§ului. Am ie§it cu Lena din hotel §i cu un sentiment de oroare ne-am
îndreptat spre Athénée Palace care tot ardea, fl¶c¶ri ie§eau de prin fiecare
fereastr¶; ceva mai sus, pe Calea Victoriei, am v¶zut fumegând hotelul
Splendid, aproape complet d¶râmat, pe trotuare numai sticl¶ sf¶râmat¶ de la
vitrinele magazinelor distruse de suflul bombelor. În spatele Ateneului
devastat, mai fumega locul expozi†iei Comitetului de Patronaj. În sus pe
Calea Victoriei, pe stânga §i pe dreapta, din loc în loc, cl¶diri d¶râmate. Pân¶
în str.Frumoas¶, mai toate geamurile f¶cute f¶râme; c¶lcam cu pruden†¶ §i
ocoleam gr¶mezile. Din str. Sf. Voievozi înspre Gara de Nord, bombardamentul f¶cuse îngrozitoare ravagii. Gara de Nord, Gara Basarab M¶rfuri,
Calea Grivi†ei grav lovite. Am v¶zut un tramvai surprins în mers;
conduc¶torul mort st¶tea c¶zut cu pieptul lipit pe comenzi. N-am mers mai
departe”,
Acad. Gheorghe Zane, economist
Mul†i bucure§teni surprin§i de bombardamente §i-au pierdut via†a sub
d¶râm¶turi. Potrivit istoricilor, în bombardamentele din 1944 §i-a pierdut
via†a §i compozitorul §i actorul de revist¶ Vasile Vasilache.
Str¶zile atinse de bombe ofereau o priveli§te îngrozitoare: cadavre carbonizate, b¶l†i de sânge, oameni prin§i sub d¶râm¶turi.
Atacuri-fulger
Atacurile avioanelor durau aproximativ o or¶, dar nimiceau totul în
cale. Distrugeri au fost §i în zilele de 15 aprilie, 21 aprilie, 24 aprilie.
În acele zile, Capitala a fost crunt lovit¶ în zona Chitila, Triaj, Gara de
Nord, în zone central §i periferice locuite. Sunt distruse în întregime Depoul
Bucure§ti, Centrul Autobazei Grivi†a, Halta Grivi†a, Halta Domenii, Spitalul
2 CFR, Metropola Societ¶†ii de Gaz §i Electricitate.
Pilo†ii britanici atacau Capitala doar noaptea
Infernul din Capital¶ a continuat §i în noaptea de 2/3 mai, între orele
01,10 §i 01,30, când 70 de avione plecate din sudul Italiei au ajuns pe cerul
Bucure§tiului.
Istoricii spun c¶ britanicii bombardau România numai pe timp de noapte. Atunci a fost înregistrat primul atac nocturn executat de englezi care au
revenit cu o sut¶ de bombardiere grele în noaptea de 6/7 mai.
Pe 7 mai 1944, între orele 10,49 §i 12,06, un num¶r de 700 de avioane
dintre care 500 de bombardament de tip B-24 §i 200 de aparate de vân¶toare
s-au n¶spustit asupra Capitalei, la doar zece ore de la atacul nocturn britanic.
Atacurile s-au concentrate asupra zonei Chitila, Grivi†a, Giule§ti, Gara
de Nord, în continuare spre central ora§ului pe o fâ§ie cuprins¶ între
Dâmbovi†a §i Biserica Ca§in, având ca limit¶ Biserica Sfânta Vineri.
Arhivele noteaz¶ acest moment ca unul dintre cele mai barbare fiind
distruse §coli, licee, spitalul Militar, Regina Elisabeta, Viting, depozitul sanitar al armatei Ministerul S¶n¶t¶†ii, Crucea Ro§ie, biserica Sfânta Vineri,
Inspectoratul General Financiar, Judec¶toria din strada Roma, oficii po§tale,
ateliere din zon¶. La fel de grav afectate au fost re†elele de telefonie, garniturile de tramvaie, dar §i g¶rile.
Ultimul raid
Documentele istorice consemneaz¶ faptul c¶ în ciuda interven†iei
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prompte a celor 75 de avioane de vân¶toare române§ti §i 64 germane, a artileriei antiaeriene, inamicul î§i atinge obiectivele, provocând distrugeri de o
amploare f¶r¶ precedent în capitala †¶rii.
„La aproximativ zece ore dup¶ atacul englez nocturn, greu s-a putut
organiza §i conduce ac†iunea de interven†ie a pompierilor, care intrau primii
în lupt¶ c¶tre incendii, din cauza bloc¶rii c¶ilor de acces.
Un alt atac este înregistrat în noaptea de 9/10 august, când cele 100 de
avioane de bombardament greu, britanice ce bombardeaz¶ Ploie§tiul, la
întoarcere c¶tre baze, se descarc¶ de bombele nelansate, în Capital¶, distrugând o cas¶ la periferie §i ucigând doi locuitori. Cu acest atac, înceteaz¶ ofensiva aerian¶ strategic aliat¶ asupra Bucure§tiului, în cel de-al doilea r¶zboi
mondial”, se mai arat¶ în arhive.
Cifrele mor†ii
Un bilan† statistic arat¶ c¶ de-a lungul celor 17 de bombardamente
aeriene, începând cu cel din 4 aprilie 1944, executate de americani §i englezi
cu aproximativ 3.640 de avioane de bombardament de diferite tipuri, înso†ite
de circa 1.830 de avioane de vân¶toare pe timp de zi, au fost uci§i 5.524 de
locuitori, r¶ni†i 3.373, iar 47.974 au r¶mas f¶r¶ ad¶post devenind sinistra†i.
Au fost distruse 3.456 de case de locuit, au fost distruse par†ial 3.473,
401 au fost avariate §i au fost 2.305 de incendieri. Pentru ap¶rarea Capitalei,
s-au ridicat §i au angajat lupte antiaeriene, de multe ori în inferioritate numeric, 601 avioane de vân¶toare române§ti §i 709 germane.
Eroilor americani....
Chiar dac¶ multe cl¶diri au disp¶rut, iar altele au fost reconstruite, un
monument dedicat pilo†ilor americani înc¶ mai aminte§te despre bombardamentele din 1944 asupra Bucure§tiului. O vreme a stat în curtea Muzeului
Militar Na†ional „Ferdinand I” din Bucure§ti, ulterior fiind mutat în Parcul
Ci§migiu. Acolo se afl¶ §i în ziua de ast¶zi.
„Pentru americani sunt eroi, pentru noi, nu. Nu este o glorie faptul c¶ au
bombardat §i au ucis civili. Nu putem s¶-i glorific¶m dup¶ acele bombardamente”, a declarat istoricul §i colonelul în rezerv¶ Ion D¶nil¶.
Prima întâlnire pe p¶mânt, dup¶ 65 de ani
Monumentul este asemenea unei c¶r†i deschise pe care st¶ inscrip†ionat
faptul c¶ 378 de solda†i americani „au murit la datorie în România pentru
libertatea Europei §i gloria SUA”. În bombardamentele din ‘44 §i-au mai
pierdut via†a 22 de pilo†i români, dar §i 24 de pilo†i germani.
Între 23 §i 26 august, Bucure§tiul a mai fost victima unei noi serii de
bombardamente, de data aceasta pornite de nem†i.
"Palatul Regal a fost în repetate rânduri lovit de bombele inamicilor.
Aripa dreapt¶ este înc¶ în fl¶c¶ri…, Ci§migiul (…) a fost oribil mutilat de
bombele aruncate din avioanele germane…, Opera Român¶ a fost ars¶…,
Întreaga Strad¶ Regal¶ era la un moment dat o mare în fl¶c¶ri", noteaz¶
Narcis I. Gherghina.
Lacrimi de veteran: „Visez c¶ zbor în fiecare noapte!”
Atacurile nem†ilor s-au soldat §i ele cu sute de mor†i §i mii de r¶ni†i.
Sursa foto: Arhivele Na†ionale Istorice Centrale §i Arhivele Militare
Române. Material realizat §i ilustrat cu sprijinul cercet¶torului istoric Dan
Antoniu.
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Am “leg¶turi” cu fiecare din cele dou¶ subiecte:
- Rebeliunea legionar¶:
Aflasem, în închisoare §i nu de la poli†ai de a un§pea categorie, ci de la maiorul Patrichi, fost în Serviciul Secret Român,
deloc a§a cum îl descriu du§manii-interni-§i-externi: incapabil,
corupt, vehiculînd informa†ii false, politizat - ci teribil de temut
de du§manul nr. unu al României: URSS. Mi§carea Legionar¶
fusese infiltrat¶ de “muncitori” comuni§ti de n¶dejde, angaja†i
deja în slujba ru§ilor. De§i aveam o mare stim¶, chiar iubire fa†¶
de Patrichi - so†ia sa era fosta mea profesoar¶ de rus¶ de la liceul
Negru Vod¶ de la F¶g¶ra§, o doamn¶ basarabeanc¶ distins¶ (§i
tragic¶, în nefericirea ei: locuia lâng¶ Cetate, unde era închis
so†ul ei, care o putea vedea când castanii §i teii î§i pierdeau frunzele…). Urmez: pe Patrichi îl credeam… pe jum¶tate: cum s¶
cred… integral ce spunea el - înalt profesionist în ale contraspionajului, dar incredibil pentru stadiul meu de cultur¶ politic¶.
A§adar, am crezut jum¶tate din explica†iile lui Mo§ Patrichi,
anume c¶ Rebeliunea legionar¶ fusese, în fapt o manevr¶
ruseasc¶, pentru a-i da o lovitur¶ lui Antonescu. Expunînd acest
adev¶r… partial, mi-am ridicat în cap - m¶ laud §i eu cu masele
largi de cititori ai jurnalului - , atât pe evrei, dar nu doar pe ei, ci
§i pe legionari: era o blasfemia (la adresa suferin†elor lor) “zvonul
c¶ Mi§carea ar fi f¶cut jocul comuni§tilor - cei vreo sut¶ §i ceva §i a URSS”.
Ei, uite, dup¶ atâta timp, atâta timp, se public¶, la Bucure§ti
studii despre aceast¶ nenorocit¶ coniven†¶ între Sima §i Dumitru
Groza - re†inusem numele din spusele lui Mo§ Patrichi.
Cu al doilea “subiect” am leg¶turi de… foc, de sânge, de
moarte:
- din pricina bombardamentului din 4 aprilie 1944 (pe care
eu îl credeam într-o duminic¶) §i pe care mama §i cu mine, în
trenul care ne ducea spre Sibiu îl evitasem, nu ne provocase
“mari plictiseli - trecusem pe lâng¶ Ploie§tiul în fl¶c¶ri;
- tata îns¶, întors de la Chi§in¶u la Mana - “s¶ mai ia §i
mobil¶” - a ajuns la Ploie§ti în plin bombardament; a fost silit s¶
încredin†eze bagajul unui cantonier de la Buda, el s-o ia pe jos,
pe Valea Prahovei, în sus - praful s-a ales de lucru§oarele noastre;
- la Bucure§ti, în bombardamentul de la 4 aprilie a disp¶rut
unchiul meu, fratele mai mic al tatei, Ignat care locuia pe Calea
Grivi†ei…
Am scris de fiecare dat¶ când am avut prilejul - în
S¶pt¶mâna Ro§ie mai ales, despre obr¶znicia americanilor care
ne-au impus - sub ministeriatul Ap¶r¶rii a lui Atanasiu
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(Anastasiu?) - monumentul osta§ilor americani c¶zu†i, cic¶
pentru liberarea României de ocupa†ia german¶ - a§a ceva, când
americanii aceia erau pilo†i de bombardierele, deci n-au liberat
nici pe dracu’ doar au ucis atâta lume, atâ†ia civili…
*
Mi-a telefonat - de aici, de la Paris, Gabi Ple§ea. Cu multe
precau†ii mi-a, nu repro§at, ci informat (despre) dou¶ omisiuni
de-ale mele în ceea ce îl prive§te:
- printre ap¶r¶torii mei în chestiunea Jurnalului I-II-III de la
Nemira, nu l-am pomenit §i pe el (cu siguran†¶ nu doar pe el);
- înainte de edi†ia scoas¶ de Gabriel St¶nescu la Criterion din
S¶pt¶mâna Ro§ie, dragul de Gabi Ple§ea îmi confec†ionase o
machet¶ a volumului, gest care, atunci m¶ impresionase §i m¶
f¶cuse fericit… Dar nu amintisem de asta, m¶gar b¶trân §i
libidinos ce sunt!
Desigur, prin nota†ia de azi, în jurnal, nu pot repara gafa. Dar
nu pentru a repara ceea ce nu mai poate fi reparat, ci ca s¶ se
cunoasc¶, m¶car din acest Jurnal 2011, faptele de laud¶ ale lui
Gabi Ple§ea.
*
A murit Vlad C. Dr¶goiescu. Am aflat trista veste adineauri.
A semnat Apelul nostru din 1977, a avut mari necazuri cu
Securitatea, în cele din urm¶ a ie§it din †ar¶, cu un popas în
lag¶rul de la Traiskirchen, s-a stabilit la Bienne, în Elve†ia. Mi-au
fost de mare ajutor la scrierea c¶r†ii Patimile dup¶ Pite§ti el §i
cu C. Dumitrescu (autorul “Demasc¶rii”). M-a vizitat aici, la
Paris, acum mul†i ani, poate 25. Mi-a d¶ruit o iconi†¶ pictat¶ de
el, o am §i acum, pe perete. Devenise foarte irascibil, s-a sup¶rat
pe mine, nu mai †in minte pentru ce - oricum, m¶ acuza de
pactizare cu du§manul… Dumnezeu s¶-l ierte.
Miercuri 23 februarie 2011
M-am trezit pe la orele 2, dar nu am f¶cut nici o înregistrare.
A lucrat Filip la cele f¶cute. Probabil mâine vor fi afi§ate.
Joi 24 februarie 2011
Nici azi nu am f¶cut înregistr¶ri, m-am uitat la cele preparate de Filip §i afi§ate pe site-ul meu.
Strivit de oboseal¶. Merg - prin odaie - din ce în ce mai greu.
Am impresia c¶ chiar perioadele în care dorm, ori doar stau întins
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în pat - contribuie la anchilozarea-mi.
Nina Corcinoi îmi scrie:
“mul†umire.
Draga Domnule Paul Goma,
ce cadou frumos ne-ati facut de Dragobete! Pe frigul asta nimic nu
ne-ar fi incalzit si bucurat mai mult decat cuvintele Dumneavoastra despre
colocviu, Metaliteratura, despre noi, care chiar am scris cu drag, mai mult,
cu dragoste si admiratie sincera pentru Paul Goma, omul si scriitorul.
V-am ascultat impreuna cu tatal meu, care sta la mine, bolnav, dupa al
doilea ictus cerebral. A lacrimat de emotie ascultand inregistrarea. E tare
mandru, pentru ca dâ§covean fiind, stie cine-i Paul Goma. Nu-i venea sa
creada ca insusi Paul Goma vorbea de fata lui.
Mi-ati facut o mare bucurie si nu doar cu aceasta inregistrare. E un deliciu pentru mine sa Va ascult si in alte inregistrari. Dincolo de disocierile
importante pe care le faceti, imi transmiteti de fiecare data o stare de bine.
Va multumesc pentru emotiile frumoase pe care mi le-ati provocat si
Va imbratisez cu drag,
Nina

£i Diana Vrabie:
“un colocviu "Goma" fara Goma
Va salut, Maestre!
Sunt Diana Vrabie si ma aflu inca sub efectul autofilmarii despre
Colocviul Goma... Trist totusi acest colocviu Goma fara Paul Goma... Ma
intreb retoric cind isi vor asuma concetatenii nostri pe deplin responsabilitatea unor acte civice daca nu si culturale si cind ne vom tratat de lasitatea proverbiala? Am sperat mult sa ajungeti la Chisinau, as avea atitea sa va spun.
Sunt absolventa a Universitatii "Al.I.Cuza" din Iasi, dar niciodata nu ni s-a
vorbit despre cartile dvs. V-am descoperit cind, dupa studiile de doctorat,
m-am reintors in Basarabia. Prin romanul Din calidor...Apoi au urmat cautarile celorlalte carti. Admir ce faceti. Tema de doctorat a vizat conceptul de
autenticitate si consecintele lui literare si dupa ce v-am descoperit, mi-ati
parut din toate punctele de vedere cel mai autentic scriitor al nostru. A fost o
revelatie pentru mine... De atunci citesc cu regulariate paginile de jurnal care
ilustreaza in chip seducator autenticitatea, prin aceasta suprapunere a actului
trairii cu cel al scrierii, cu nuditatea sinceritatii atit de deranjanta pentru unii,
prin spontaneitatea stilului etc. Am prezentat si la un alt colcviu la Balti, in
toamna, un material despre diaristica dvs. si am fost atenta la reactii. A fost
foarte bine primit, nici un fel de prejudecati, ba dimpotriva a provocat discutii
literare foarte interesante.
Apoi am testat atitudinea unor oameni ai literelor din Tara, redirectionind materialul ce a aparut in Metaliteratura la revista Spatii culturale,
Rimnicu Sarat, unei doamne (da, si de data acesta tot femeie), criticul literar,
redactorul sef al evistei date, Valeria Manta Taicutu. Vreau sa va spun ca l-a
publicat fara ezitare, am sa incerc sa va atasez revista cu articolul respectiv,
ca sa va convingeti. Sunte†i iubit si apreciat, Maestre!
Cu multa pretuire,
Diana Vrabie, conf.univ.dr.
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Dac¶ ar fi lipsit “maestrul“ (fie: “Maestrul”), mi-ar fi fost
mai cald, mai apropiat.
£i de la Imp¶r¶teasa Mâ†elor (eu am botezat-o a§a, ea nu a
protestat) Mariana Pasincovschi:
“Iubite Domnule Paul Goma,
de o s¶pt¶mân¶ m-a †intuit o grip¶ rea la pat §i, în ciuda încerc¶rilor
mele disperate de a continua analiza romanului ArtaRefugii, a trebuit s¶
întrerup cercetarea. Întrerupere care, îns¶, a luat sfâr§it deoarece deja m¶ simt
mai bine, am reluat analiza §i sper ca cel mult într-o s¶pt¶mân¶ s¶ o finalizez,
pentru a o putea vedea §i dumneavoastr¶ §i chiar face observa†iile necesare.
Dup¶ o s¶pt¶mân¶ zbuciumat¶, bucuria mea a fost imens¶ când am v¶zut
postatate pe site autofilm¶rile dumneavoastr¶. Ce bucurie §i ce încântare
pentru mine §i pentru familia mea – un adev¶rat balsam sufletesc, mult mai
eficient decât mul†imile de pastile pe care le-am luat. £i ce frumos a†i vorbit
despre noi, cu atâta dragoste §i c¶ldur¶! A mul†umi e, desigur, prea pu†in
pentru noi. Sunt sigur¶ c¶ §i celelalte fete §i doamne au avut acela§i sentiment
– Aliona Grati mi-a scris cu sufletul la gur¶ s¶ m¶ uit pe site! M¶ bucur c¶,
prin eforturi comune, am reu§it s¶ v¶ d¶ruim aceast¶ mic¶ bucurie pe care
dumneavoastr¶ a†i amplificat-o, întorcându-ne-o, la fiecare, de §aptezeci de
ori câte §apte.
Îmi pare r¶u §i îmi cer scuze pentru c¶ nu am fost foarte explicit¶ în
privin†a mea (§i nici nu a†i mai insistat – v-a§ fi povestit ,,totului-tot”, cum
atât de frumos scrie†i dumneavoastr¶ în carte, a§teptând m¶car un cuvânt de
la mo§ Veniamin). Revenind la mine, trebuie s¶ v¶ spun c¶ nu fac naveta, stau
în Suceava, în chirie, fiind în anul 3 la Doctorat, avându-l coordonator pe Dl.
prof. Mircea A. Diaconu. De fapt, e deja al 12-lea an în Suceava, timp în care
am trecut prin toate – internat, gazde, iar din 2007, an în care m-am c¶s¶torit,
am sc¶pat de teroarea gazdelor, mutându-m¶ cu so†ul meu în chirie. Sunt
n¶scut¶ pe 10 decembrie 1983 §i am ales s¶ r¶mân în Suceava deoarece
starea s¶n¶t¶†ii nu mi-ar fi permis s¶ fac naveta. Am f¶cut naveta în primul
an de doctorat, când am lucrat la o £coal¶ din Giurge§ti, Comuna Vulture§ti,
din Jude†ul Suceava. Pentru c¶ nu aveam cet¶†enie român¶, chiar dac¶ am
luat cea mai mare medie, a trebuit s¶ m¶ mul†umesc cu ceea ce a r¶mas, adic¶
satul respectiv, situat la vreo 45 de km de ora§, pe un deal, astfel încât 2 km
trebuia s¶ îi urc §i s¶ îi cobor în fiecare zi. Dezavantajele au fost mai multe
decât avanzajele – mai întâi s¶n¶tatea mea care se §ubrezise cu totul §i, la fel
de important, lipsa de timp pentru a citi, a sta în bibliotec¶. A§a c¶ la finele
anului §colar am renun†at la serviciu, r¶mânând doar cu studiul.
La B¶l†i merg destul de des (chiar s¶pt¶mâna viitoare urmeaz¶ s¶ plec),
am cunoscut-o §i pe dna Vrabie – am în†eles chiar de la ea c¶ ar fi fost în
primul an de Universitate student¶ la Suceava, dup¶ care s-a transferat la
B¶l†i. În iarn¶ s-a organizat un Colocviu la B¶l†i, iar noi am f¶cut o analiz¶
pe opera dumneavoastr¶, dna Vrabie spunându-mi, ceea ce mi-a r¶mas §i
acum în minte, c¶ am prezentat ca un adev¶rat avocat al dumneavoastr¶.
Probabil c¶ a§a a §i fost c¶ci, dup¶ ce am trecut prin câteva comisii foarte
exigente la Suceava, în cadrul £colii Doctorale, am în†eles c¶ trebuie s¶ fiu
foarte încrezut¶ §i conving¶toare pentru a putea reu§i.
Ce s¶ v¶ mai spun? M-am reg¶sit de multe ori în romanele dumnea-
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voastr¶, nu mai zic de so†ul meu, care s-a reg¶sit în ,,amintirile” legate de
teologie...
Cam astea ar fi despre mine, plus faptul c¶ m¶ trag dintr-o familie de
deporta†i în Siberia – str¶bunica mea a fost originar¶ din Satul Limbenii
Vechi, din raionul Glodeni, dintr-o familie de intelectuali foarte boga†i,
,,culaci”, trimi§i în Siberia. Ea a reu§it s¶ se ascund¶ în p¶dure, dar a îndurat
foarte multe, trebuind s¶ lucreze în colhoz, iar cel care o crescuse – Gheorghe
Cârn¶†¶l, i-a scris o scrisoare lui Stalin în care l-a rugat, ajuns în Siberia, s¶
îi permit¶ s¶ înve†e de doctor veterinar pentru a-§i putea hr¶ni familia.
Cu timpul, dup¶ mul†i ani de zile, ei au reu§it s¶ se întoarc¶ în Republica
Moldova. Fiind oameni milostivi §i cu fric¶ de Dumnezeu, înainte de
deportare ei obi§nuiau s¶ împrumute mul†i bani astfel încât, acum câ†iva ani,
unul dintre datornici se chinuia s¶ moar¶ spunând c¶ îi este dator lui
Gheorghe §i c¶ îi pare r¶u pentru c¶ inten†ionat nu i-a restituit banii. Unii,
îns¶, nu s-au mai întors...
Sper c¶ nu v-am plictisit cu scrisoarea mea. Revenind la treab¶, v¶
îmbr¶†i§ez cu drag, dorindu-v¶ mult¶ s¶n¶tate dumneavoastr¶ §i familiei §i
mul†umindu-v¶ înc¶ o dat¶ pentru marea bucurie a autofilm¶rilor.
Cu respect,
Mariana Pasincovschi

Vineri 25 februarie 2011
Mai sunt patru zile din aceast¶ lun¶. Nu mai am chef de
înregistr¶ri. Te pomene§ti c¶ oi fi cam-foarte-obosit - maic¶.
Iat¶, acum, gândindu-m¶ la o eventual¶ autofilmare,
g¶sesc… c¶ nu mai g¶sesc ce s¶ spun. Doar s¶ repet ce am mai
spus/scris. “Ca o plac¶ stricat¶”, vorba Monic¶i Lovinescu, draga
de ea §i Dumnezeu s¶ o ierte pe-acolo pe unde va fi, c¶ mult
r¶u mi-a f¶cut… - la instiga†ia telefonic¶ a cuplului infernal
Liiceanu-Adame§teanu.
*
Totu§i am mai f¶cut înregistr¶ri: un triptic de trei c¶r†i:
Ostinato, U§a…, Gherla §i înc¶ unu: Culoarea, Patimile…,
Soldatul câinelui. Filip a zis c¶ nu sunt centrat… Abia acum
afl¶, b¶iatul tatii, acest defect de c¶p¶tâi al p¶rintelui s¶u?
Sâmb¶t¶ 26 februarie 2011
Azi am vorbit în pustiu despre: Astra, Sabina, Bonifacia;
Din Calidor, Arta refugii, Gard¶ invers¶, Altina (am impresia
c¶ am s¶rit peste ea), Justa §i, în fine: Roman intim.
Sper c¶ autofilm¶rile de azi au fost mai pu†in… rele decât
cele de ieri.
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*
£i Ghadafi ¶sta: tot nu s-a sinucis, criminalul nebun.
*
Flori B¶l¶nescu despre Paraschiv în Cultura:
Vasile Paraschiv – o constiinta de patrimoniu a românilor
duminic¶, 27 februarie 2011, in sectiunea Cultura politica
AUTOR: FLORI BALANESCU
“L-am cunoscut pe Vasile Paraschiv (3 aprilie 1928 – 4 februarie 2011)
mai intâi din „Jurnalele“ lui Paul Goma si din corespondenta cu scriitorul exilat la Paris. La inceputul anilor 2000, l-am cunoscut pe viu, insotit de doamna
sa – Luiza, la simpozioanele Asociatiei „15 noiembrie 1987 Brasov“.
Ulterior, ne-am tot vazut pentru a lucra la memoriile sale, pe care le-am ingrijit la Curtea Veche.
In 1968, când a iesit din Partidul Comunist si a inceput sa se lupte pentru normalitate, nu ma nascusem. Pâna in 1977 – când implinisem 8 ani –,
avusese deja serios de a face cu Securitatea si cu indiferenta semenilor.
Vasile Paraschiv nu face parte nici din amintirile mele legate de anii 1978 –
vizita lui in Franta, 1979 – Sindicatul Liber al Oamenilor Muncii din
România sau de sfârstiul anilor 1970 si de anii 1980, când una-doua era batut,
rapit, internat cu forta in azilele psihiatrice (chiar si in 1989, inainte de marea
lovitura de stat, a fost internat la Voila-Câmpina). In 1983 am intrat la liceu,
plecasem de acasa, unde tata asculta Europa Libera si Vocea Americii la un
aparat de radio (cumparat din prima obtinuta de mama de la protectorul nostru stat socialist, pentru ca nascuse al treilea copil – adica pe mine). Asadar,
ma rupsesem de mediul rural, oarecum linistit, in care un om simplu – tata –
, transforma pentru o vreme bucataria intr-un spatiu al sperantei. Totusi, din
perioada aceea imi razbat in memorie, mai mult afectiva, glasul Regelui
Mihai, vocea inconfundabila a Monicai Lovinescu si, desigur, acordurile
muzicale atât de reverberante ale Actualitatii Românesti. Uneori poate fi
interesanta legatura intre lucruri aparent minore si diferite: cum un copil
nedorit, venit pe lume sub obligativitatea Decretului nr. 770 din 1966, avea
sa aleaga sa studieze comunismul peste douazeci de ani, intre altele, pentru
ca avusese o copilarie destul de trista si cu lipsuri. Dar, mai ales, pentru ca
tatal i-a alimentat in permanenta un spirit de revolta interioara, de dreptate
minimala intr-un spatiu al nedreptatii totale.
Detaliile autobiografice pot veni in sprijinul intelegerii integrate unei
epoci, iar in ce priveste comunismul (românesc) si memoria lui avem totul de
limpezit si de asumat.
Vasile Paraschiv este o particica puternica de lumina in aceasta tabula
rasa, o lumina cu atât mai importanta cu cât conformismul si amnezia au fost
cultivate cu osârdie de cvasi-majoritatea românilor. Fie din comoditate pur si
simplu, fie din proiect pseudocultural. Din oamenii supusi experimentului
reeducarii generalizate prin mutatii psihoculturale, dupa 1945, indeosebi
dupa 1948, s-a nascut generatia mea – gata anesteziata impotriva normalitatii. Conformismul si amnezia se sprijina intotdeauna pe frica si lasitate, pe
dorinta meschina de a fi „in rândul lumii“ si chiar deasupra ei, cu orice pret.
Sigur ca acestea sunt, mai mult sau mai putin, asertiuni cu caracter general.
Pe care nu le-am putea formula daca nu am avea si contraexemple de referinta. Dar amnezia generatiei mele este una mostenita, aproape genetic, nu una
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alimentata de noi insine, ci de parintii nostri.
Stiind câte sute de mii de oameni au avut de a face direct cu teroarea
practicata de regimul comunist prin intermediul Securitatii, Militiei,
Procuraturii etc., câti au ajuns in puscariile politice si in coloniile de munca
fortata, câti au fost deportati, câti executati etc. etc. ne intrebam, pe buna
dreptate, de ce s-a tocit atât de mult simtul de conservare al demnitatii
individuale si nationale. De ce, având atâtea exemple de rezistenta adevarata, flacara memoriei colective a fost stinsa in cele din urma de alergatura
bezmetica dupa supravietuirea biologica. De ce intelectualii nostri – adica
acei oameni mai mult sau mai putin instruiti in scoli superioare, dar inzestrati
de la bunul Dumnezeu cu minte si capacitate de discernamânt, chemati sa fie
indrumatorii concetatenilor lor, nu si-au luat misiunea in serios. De ce aceasta
discrepanta nefasta, adânca, jenanta, umilitoare, intre realitatea
istoricaumana si scenariile postdecembriste ale unei asa-zise rezistente pe multiple
paliere? O rezistenta de vorbe postfactum. Intelectualitatea noastra – cu
exceptiile rare ce pot fi documentate –, s-a inghesuit la ascensiune profesionala, trai comod si onoruri. Inainte si dupa, la fel. Diferenta o constituie un
comportament mai apasat interesat dupa 1989, si asta datorita unui mediu –
sa-l numim politic –, in care a disparut frica de Securitate. Desi ne-am fi
asteptat ca macar spaima de aflarea trecutului colaborationist in cazul unora
sa mai separe apele, cât de cât. Daca rusine nu le-a fost niciodata! Insa, iata,
decembrie 1989 a inlaturat acest impas: frica de Securitate, aceasta masinarie care a functionat din plin, in ciuda neajunsurilor sale. Si pe care Paul
Goma a numit-o Raul Absolut. O spaima convertita pervers in (auto)cultul
martiriului. Oricine poate ceda presiunilor, santajului, fricii. Toti suntem
oameni. Insa nu mai are nicio scuza acela care a semnat pactul cu diavolul
daca in continuare tace neincercând sa-si ispaseasca greselile prin recunoasterea lor.
Intrebarea subsecventa este: daca am avut o rezistenta atât de bine
articulata cultural, social, religios – precum ne persuadeaza intelectualii
nostri cei mai mediatizati –, cum de ne prezentam azi ca o multime dezintegrata de amnezici, de confuzi, de manipulabili? Si cum putem explica existenta uimitoare a unui om ca Vasile Paraschiv, fragilitatea razbatatoare a unei
Doina Cornea, puterea unui Calciu-Dumitreasa, curajul unui Radu Filipescu
(inchisi amândoi in anii 1980 in temuta inchisoare Aiud?) intr-un ocean tacut
la suprafata, mocnind de frustrari in adânc? Ei de ce nu au „rezistat“ ca toata
lumea româneasca, mai ales dupa strivirea Miscarii Goma, a revoltei minerilor din Valea Jiului, a SLOMR, mai târziu a revoltei muncitorilor de la
Brasov? Acestea sunt intrebarile la care trebuie sa raspunda intelectualii
nostri, pe intelesul românilor de toata speta.
Un exemplu „minor“ de confuzie semanata candid: Bedros
Horasangian ii „atrage atentia“ lui Andrei Plesu „ca Nicu Steinhardt nu a avut
hârtie si creion la mititica sa scrie acolo «Jurnalul fericirii», cum a afirmat
senin domnia sa in dialogul televizat cu Gabriel Liiceanu, din emisiunea «50
de minute cu Plesu si Liiceanu» (TVR 1, duminica, 23 ianuarie). Poate am
inteles noi gresit, sa zicem. Totusi, e bine de stiut ca l-a scris ulterior iesirii
de la pârnaie, manuscrisul a fost confiscat de baietii cu ochi albastri si rescris
apoi, din memorie, de acel fantast gânditor si monah român. (…) Nu de
altceva, dar emisiunea de pe TVR 1 a patruns si acolo unde nu au ajuns si
cartile lui N. Steinhardt“ 1. Am toata increderea ca Dl Horasangian nu fabuleaza intr-un text public. Recent, l-am vazut pe Dl Andrei Plesu la emisiunea
de pe TVR Cultural realizata de criticul Daniel Cristea-Enache („Literatura
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azi“), emisiune in care filozoful si eseistul a tinut un discurs, altfel, admirabil,
despre cât de naivi, in eroare etc. sunt aceia care considera ca se putea rezista
pe vremea comunismului, altfel decât… nerezistând sau altfel decât au facuto domnia sa si grupul din care facea parte. Nu am retinut cuvintele, dar aceasta era ideea, in contextul grupului de la Paltinis. „Ochiul magic“ al
Cronicarului de la „România literara“ le ridica celor „doi mari intelectuali
români“ mingea la fileu: „Duminica seara, la ora de vârf, am avut placuta
surpriza sa-i vedem si sa-i ascultam pe Andrei Plesu si Gabriel Liiceanu.
A fost o incântare sa-i urmarim pe acesti doi mari intelectuali români
dialogând despre speranta in dimensiunea ei mundana, dar si in cea spirituala, legata de nevazut. Iar aceasta Românie reprezentata de Plesu si Liiceanu,
adusa pe ecranele televizoarelor, este o Românie normala, civilizata, plina de
stralucire a mintii, o Românie in care se recunoaste si Cronicarul si multi
asemenea lui, ce se simt ultragiati când asista la nesfârsita parada de
non-valori/«vedete» pe care le promoveaza zi de zi televiziunile noastre“2.
Nu, N. Steinhardt nu si-a „scris in puscarie «Jurnalul fericirii»“, carcera
comunista nu a fost club de culturalizare. Eventual, de reeducare, dar
Steinhardt nu a trecut pe acolo. In schimb, l-a trait direct pe Dumnezeu, la
Jilava, unde s-a crestinat. Asa cum Vasile Paraschiv si-a trait deznadejdea,
disperarea, chinurile, durerile fizice cauzate de batai etc. etc. – pe viu, nu
perorând despre ele. Fara sa fi avut parte de o strângere tacuta si prieteneasca
in brate, din care sa fi simtit ca nu e, totusi, singur. Asta propunea Andrei
Plesu ca remediu pentru disperare: ajutor material sau, macar, o strângere in
brate. Nu sfaturi si perle de incurajare.
Cât de absorbiti au fost românii, strânsi de pe la treburile lor, in vietile
lor dirijate de „ratiunile“ crizei, chiar intr-o zi de duminica, de discutia pretioasa dintre cei doi intelectuali ar fi greu de spus. Literatului de la „România
literara“, ascuns sub marca anonimizatoare Cronicarul, ii pare ca ar fi vorba
despre o „Românie normala, civilizata, plina de stralucire a mintii“. Noua,
stiind ca mâine va fi inmormântat Vasile Paraschiv – un exemplu autentic de
om normal, dar considerat pe la colturi de catre intelighenti un soi de nebun
–, ne pare un teatru de fite. Discrepanta e cu atât mai vizibila cu cât
Paraschiv, prezent printre „numeroase personalitati“ la ceremonia de decernare a „inaltelor“ distinctii de catre presedintele Traian Basescu, a fost singurul care a refuzat „Steaua României“. Ceea ce nu au facut actorii Radu
Beligan, Gheorghe Dinica, Marin Moraru, poeta Ana Blandiana, istoricii
Serban Papacostea (fost detinut politic) si Andrei Pippidi, criticul Nicolae
Manolescu sau regizorul Lucian Pintilie. Au fost tare rusinati si peste poate
de uimiti (imi amintesc imaginile vazute la televizor). Le era rusine de rusinea lui Vasile Paraschiv, cum spune poporul… Schimbând perspectiva, singurul netitrat din sala de festivitati de la Cotroceni le-a tras o palma usturatoare, atât inaltilor oameni de cultura, cât si presedintelui comunist, transformat peste noapte in cavalerul dreptatii anticomuniste. Semn ca vanitatea si
competentele profesionale nu tin loc de statura morala. Lui Paraschiv nu i-a
fost nici rusine si nici frica sa fie considerat nebun (zeci de ani pâna in 1989)
si dupa, mai ales dupa acest moment antologic petrecut la 1 decembrie 2008,
de Ziua nationala a României. Dupa cum nu i-a fost când a facut atâtea
drumuri la Bucuresti, uneori insotit de fetita lui – Maria-Luiza, pentru a
semna Scrisoarea Goma, in 1977, dar si pentru a se interesa de soarta familiei
Goma, care era asediata de Securitate. In timp ce scriitorii si intelectualii se
dadeau la fund, ca nu cumva sa fie asociati cu Paul Goma, unii dintre ei colportând dezinformari plasate de Securitate. Nu i-a fost nici in 1978:
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„La 30 aprilie 1978 pe când ma intorceam acasa cu trenul de la Paris, la
granita Curtici am fost dat jos cu forta de catre organele Ministerului de
Interne si urcat tot cu forta in altul, care mergea in sens invers, spre Viena.
Asa am fost eu, cetatean român, expulzat si dat afara din România, de catre
activistii statului si partidului din Ministerul de Interne, in mod abuziv, fara
nici un temei legal, fara nici o explicatie, fara bilet de tren, fara bani in
buzunar, fara adapost si fara mijloace de existenta, pentru motivul ca am
vorbit liber si am spus adevarul la Paris“. Ar fi potrivit sa ne amintim ce
faceau intelectualii care „scapau“ in excursii in Europa occidentala…
Desi era bolnav de grija celor trei copii, a sotiei, a soacrei vârstnice,
Vasile Paraschiv nu a dat inapoi niciodata, normalitatea lui a fost mai
puternica. Esenta umanitatii lui, pentru care, in tara orbilor, a ajuns la
balamuc de atâtea ori, a invins. De fiecare data a iesit si mai hotarât sa nu
cedeze, in ciuda Partidului si Securitatii, tocmai pentru ca nu era nebun.
Iar familia lui l-a iubit si l-a sustinut neconditionat.
Vasile Paraschiv, chiar tremurând de frica, nu s-a temut niciodata si nu
i-a fost rusine niciodata. Pâna in clipa in care a murit. Normalitatea lui
ramâne intreaga si fara onorurile statului român, pentru ca el constituie o
constiinta de patrimoniu a noastra. Este valabil pentru toti aceia, putini, care
privesc vremurile de sus, si nu sub povara lor.
Fie-i tarâna usoara, Dumnezeu sa-l odihneasca, in sfârsit!
7 februarie 2011

Domnule! Aceast¶ femeie este doi-trei-b¶rba†i ca normalitate. S¶ ne tr¶iasc¶!
*
Mihai Gheorghe, în Obs. Cult.:
“Cine i-a împiedicat pe intelectualii români s¶ urmeze lec†ia polonez¶
sau lec†ia cehoslovac¶? Despre Jan Patocka, str¶lucit elev al lui Husserl, Fink
§i Heidegger, mort în urma unui interogatoriu al Securit¶†ii cehoslovace, nu
se vorbe§te în cultura român¶. Paul Goma a r¶mas, în bun¶ m¶sur¶, o experien†¶ singular¶, o experien†¶-limit¶. Nimeni n-a pariat pe revolt¶ sau m¶car
pe refuz, to†i cei care credeau c¶ opera lor este sublim¶ sau nemuritoare au
t¶cut §i au publicat. Cred c¶ aici vorba lui Maiorescu este binevenit¶, „nu
rezist¶ celula“, revolta, refuzul servitu†ii nu este în datele genetice ale multora dintre noi, avem, dimpotriv¶, înscris¶ gros la§itatea, comer†ul ignar cu
toate st¶pînirile, refuzul net al demnit¶†ii, acomodarea cu orice, cu oricine.”
*

Paul Cernat. Obs. cult. despre cartea Anc¶i Ha†iegan
C¶r†ile omului dublu. Teatralitate §i roman în
regimul comunist

“Anca Ha†iegan se simte cu adev¶rat în elementul ei atunci cînd trece la
literatur¶ §i, mai ales, la analizele de romane. Grosul „aplicativ“ al volumului, circa 200 de pagini, este ocupat de capitole cvasimonografice despre
c¶r†i-reper de Andrei Platonov, Marin Preda, Paul Goma, Norman Manea,
Tadeusz Konwicki, Eugen Uricaru, Dana Dumitriu, Milan Kundera, Christa
Wolf, Gabriela Adame§teanu sau Petre S¶lcudeanu, dup¶ ce, în capitolul
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despre „Teatralizarea epicului în comunism“, „prinsese“, cu acuitate, în i†ele
analizei, romanele unor Mihail Bulgakov, Constantin ¢oiu, Alexandru
Ivasiuc, Bujor Nedelcovici, Augustin Buzura sau Mircea Nedelciu. Aici se
afl¶ reu§ita major¶ a autoarei, §i ea provine, mai ales, din adaptarea inteligent¶, flexibil¶, nuan†at¶ a instrumentarului teoretic la „diferen†a specific¶“ a
fiec¶rei scrieri, la concrete†ea uman¶ §i complexitatea narativ¶ a operelor
analizate. O „diferen†¶“ care nu prive§te doar operele, ci §i contextele
apari†iei lor, corespunz¶toare atît fazelor sistemului comunist (dogmatism
extrem, relaxare liberalizant¶, închidere §.a.), cît §i variantelor „na†ionale“ ale
acestuia. C¶ci, dup¶ cum se vede, Anca Ha†iegan amestec¶ oportun romane
române§ti §i str¶ine, i.e. central §i est-europene.
(…) Sigur, se poate obiecta oricît asupra selec†iei, a e§antionului (de ce
nu §i alte titluri, cel pu†in la fel de relevante?), a§a cum s-ar putea obiecta faptul c¶ unele romane discutate ale lui Goma au fost scrise §i publicate în exil,
în afara contractului de lectur¶ dintre autor, cititor §i cenzura politic¶. De ce
nu §i romanele lui Nicolae Breban sau Mircea Eliade? [pot fi comparate
c¶r†ile scrise în exil de Eliade §i de Goma cu cele scrise - adev¶rat, la Paris
- de navetistul Breban? - întrebarea mea, adresat¶ informatului Paul Cernat,
P.G.] Dar modelul e „opera†ional“ §i se cuvine extins cu alte ocazii. Anca
Ha†iegan are o bun¶ priz¶ la text, iar analizele sale meticuloase, scormonitoare identific¶ precis „modelele“ mentale §i culturale din †esutul viu al romanelor, evaluînd, dup¶ caz, por†iunile valide, precum §i pe cele necrozate de presiunea tezismului ideologic oficial. În aceste pagini, ea reu§e§te, pornind de
la formele literare, o imersiune reu§it¶ în psihologia specific¶ a creatorilor,
urm¶rind pas cu pas strategiile acestora în rela†ie cu strategiile Sistemului.
Foarte incitante sînt observa†iile sale referitoare la evitarea introspec†iei în
majoritatea romanelor epocii sau cele despre apelul la formule manieriste ori
baroce ca procedee „oblice“ de abatere de la linia partidului §i de la canonul
„realist“ §i „clasic“ reprogramat de socialism. Întrebarea – retoric¶, fire§te –
este dac¶ nu cumva manierismul, barocul, parabolicul §i esopicul p¶strau,
totu§i, o referin†¶ „realist¶“ mai tare, mai autentic¶ decît cea oficial¶ (cu trimitere piezi§¶ la o „realitate“ istoric¶, social¶ §i politic¶ interzis¶, eretic¶,
subversiv¶). Nu cumva asist¶m, azi, la o r¶zbunare/întoarcere a realismului
ocultat de atunci? Ceea ce trimite la a ne întreba, neretoric, în ce m¶sur¶
„fugile“ sau „eschivele“ din calea t¶v¶lugului totalitar au produs abera†ii §i
anomalii (psihologice sau estetice) sau, dimpotriv¶, reu§ite autentice în planul solu†iilor existen†iale sau literare”.
*
Experien†a berlinez¶ a Norei Iuga
Nora Iuga - Berlinul meu e un monolog Autor: Iulia DONDORICI
“(…) Le povestesc de frigul din dormitor în noaptea de decembrie
1989, 5°, §i noi, Nino §i cu mine, îmbr¶ca†i ca pentru serviciu, în pantaloni
de stof¶, cu cojoace matlasate, c¶ciuli de lîn¶ §i m¶nu§i, îmbr¶ca†i sub plapum¶. (…) Cum, tu chiar ai vorbit cu Goma, cînd ei s-au ascuns cu to†ii, tu
chiar ai avut interdic†ie de publicare, tu chiar ai fost dat¶ afar¶ din serviciu de
atîtea ori, atunci de ce nu le-ai spus c¶ ai fost disident¶, c¶ te-au agresat...§i †i
s-a p¶rut mai interesant c¶ în timpul basmalelor purtai p¶l¶rii. Mi se face
ru§ine. Ce s¶ fac eu acum, ce Securitate m¶ ancheteaz¶, jocul cui îl fac?
N-am §tiut niciodat¶ c¶ am fost disident¶, cum n-am §tiut niciodat¶ c¶ am fost
violat¶ cu degetul de v¶rul meu cînd aveam zece ani... Astfel, ruptura personal¶ de unii membrii ai grupului b¶n¶†ean, printre care de fostul ei traduc¶tor
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Ernest Wichner, pare s¶ fie dublat¶, dac¶ nu §i prilejuit¶ de aceast¶ diferen†¶
de discurs §i de atitudine fa†¶ de actul literar §i de receptarea lui.(…)
*
Istoria £oahului în România R¶spuns la alega†iile lui Liviu Rotman
Obs. cult. Autor: Carol IANCU
“În num¶rul 561 al Observatorului cultural, a ap¶rut articolul „Un
contramodel de abordare a Holocaustului“, consacrat ultimei mele c¶r†i:
Alexandru £afran §i £oahul neterminat în România. Culegere de documente,
Bucure§ti, Editura Hasefer, 2010, 576 p. Obiectivul recenziei lui Liviu
Rotman (L.R.) este discreditarea rolului istoric jucat de §ef-rabinul
Alexandru £afran în timpul celui de-al doilea r¶zboi mondial §i, în acela§i
timp, afectarea reputa†iei mele de istoric. Este vorba despre o voin†¶ tenace
de denigrare, din partea cuiva care nu a produs nici un studiu privind perioada
anilor 1940-1944 §i a c¶rui „munc¶“ actual¶ const¶ în a suscita o polemic¶
fals¶ pentru a face s¶ se vorbeasc¶ despre el. Îmi propun s¶ r¶spund
alega†iilor lui Rotman.”

Au ajuns s¶ se încaiere între ei. «ïncurc¶-i, drace!»,
vorba tatei.
*
Vulgaritatea lui Dinu Patriciu

Autor: Ovidiu £IMONCA
“Ca angajat al unei publica†ii, m-a§ sim†i inconfortabil ca patronul s¶mi ironizeze, într-un text din gazeta pe care o patroneaz¶, un prieten vechi §i
drag. Dac¶ patronul procedeaz¶ astfel, pot s¶ am, ca angajat, dou¶ variante:
fie s¶-mi dau demisia, ap¶rînd §i pre†uind prietenia fa†¶ de amic, fie s¶ merg
mai departe, melancolic, îngîndurat, sastisit.
Nu §tiu ce este în sufletul lui Andrei Ple§u, dup¶ ce patronul holdingului
Adev¶rul, Dinu Patriciu, a scris un articol în care a fost grobian cu Gabriel
Liiceanu (ad¶ug¶m c¶ Andrei Ple§u nu este doar un colaborator constant al
ziarului Adev¶rul, ci §i c¶ Dilema veche face parte din trustul Adev¶rul).
Dinu Patriciu a semnat un articol intitulat „Turma §i iertarea“. Un articol în
care plute§te, §i nu m¶ feresc de cuvinte, o b¶d¶r¶nie mustind de trufie, în
care critica las¶ locul injuriei. Vom cita acel fragment din textul lui Dinu
Patriciu: „Exist¶ oameni care fac istorie §i oameni peste care trece istoria.
Adam Michnik face parte dintre cei dintîi. De aceea poate s¶ ierte, de§i a trecut prin atî†ia ani de închisoare politic¶. În sala arhiplin¶ a Ateneului Român
l-am ascultat la începutul s¶pt¶mînii într-o sclipitoare discu†ie cu Andrei
Ple§u. Din sal¶, cineva, un intelectual care se considera de elit¶, sub pretextul
unei întreb¶ri, a încercat s¶ se arate pe sine. Se declara uimit c¶ Herta Müller
îl credea tr¶d¶tor pentru c¶ prin scrisul s¶u nu se luptase cu sistemul ca anticomunist ce se presupunea a fi, iar acum se sim†ea acuzat c¶ ar fi procuror,
pentru c¶ în 1990 le ceruse celor care se f¶ceau vinova†i de colabora†ionism
s¶ stea o vreme deoparte. Adam Michnik i-a demonstrat cu adînc bun-sim† c¶
nu exist¶ vini colective. Fiecare pl¶te§te pentru gre§elile lui. Regimurile
extremiste au pedepsit în grup pentru simpla apartenen†¶. Din respect pentru
scrierile preopinentului, Michnik a admis c¶ nu e chiar bol§evic. «E doar
men§evic». De§i se sculase ca §i coada vacii, vertical¶ uneori, filosofeanul sa scurs moale §i s-a împr¶§tiat pe scaunul lui. Dac¶ t¶cea, filosof r¶mînea în
ochii celor de fa†¶. E o ru§ine s¶ fii de§tept §i totu§i oportunist. Acum 2.000
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de ani l-ar fi l¶udat pe b¶iatul cu focul sau pe cel care §i-a f¶cut calul senator.
Ast¶zi laud¶ scroafa cu aptitudini de a se c¶†¶ra în copac“.
S¶ scrii despre Gabriel Liiceanu c¶ ar fi „filosofeanul“ §i s¶-l compari
cu o baleg¶ („de§i se sculase ca §i coada vacii, vertical¶ uneori, filosofeanul
s-a scurs moale §i s-a împr¶§tiat pe scaunul lui“) este inadmisibil. Nu cred c¶
pozi†ia de patron al unui holding î†i d¶ dreptul s¶ scrii în felul acesta.
Dimpotriv¶, dac¶ are ambi†ii editorialistice, patronul unui trust de pres¶ cred
c¶ ar trebui s¶ fie un model de jurnalism echilibrat, f¶r¶ b¶§c¶lii ieftine §i f¶r¶
acuze vulgare. Din p¶cate, la noi, în România, se suprapune prea des comportamentul unui patron de pres¶ pe o purtare abuziv¶, de tipul „eu, în ziarul
meu, fac ce vreau“. Acest mod de a face jurnalism, în care patronul este
deasupra unor norme jurnalistice, dar §i deasupra bunului-sim†, n-ar trebui s¶
mai existe în România.
Personal, m¶ declar dezam¶git de faptul c¶ Dinu Patriciu confund¶
critica cu injuria, deturnînd probleme vitale (comportamentul intelectualilor
fa†¶ de Putere, ieri §i azi) c¶tre grosol¶nii. I se pot face destule repro§uri lui
Gabriel Liiceanu, inclusiv cele legate de insisten†a acestuia în a tot invoca
faptul c¶ în comunism „nu §i-a prostituat cuvintele“. La emisiunea de
duminic¶, de la TVR, din 20 februarie, Gabriel Liiceanu m¶rturisea c¶ se
„enerveaz¶“ cînd i se aminte§te de „la§it¶†ile“ intelectualilor sub comunism.
Temperîndu-§i furia, Gabriel Liiceanu ar trebui s¶ admit¶ c¶, în vremea
comunismului, au fost oameni mai curajo§i ca el, oameni care au contestat
f¶†i§ regimul. Nu e a§a de complicat s¶ accep†i c¶ n-ai fost ca Paul Goma, ca
Doina Cornea, ca Radu Filipescu, ca Vasile Paraschiv, ca Dorin Tudoran sau
ca Adam Michnik. Iar pentru vremurile de azi, de cînd a început criza §i de
cînd salariile bugetarilor au fost secerate cu 25%, i se poate repro§a lui
Gabriel Liiceanu faptul c¶ n-a scos o vorb¶, c¶ a îngînat prin t¶cere m¶surile
acestui guvern, c¶ n-a spus nimic în ap¶rarea profesorilor §i a medicilor,
extrem de lovi†i de criz¶, sufoca†i de cheltuieli familiale §i de datorii. (subl.
mea, P.G.) În toat¶ aceast¶ vreme, cînd România are imense probleme, se
desf¶§oar¶ spectacolul hilar al prosl¶virii Elenei Udrea (oare ce competen†e
ministeriale are totu§i aceast¶ doamn¶?) §i cel al unei inadecvate a§ez¶ri în
lumea european¶ (la nivelul diploma†iei, sîntem †îfno§i cu Germania §i
Fran†a…) despre care intelectualii au dreptul §i datoria s¶ se pronun†e.
Prin urmare, Gabriel Liiceanu poate fi criticat pentru pozi†iile publice.
Numai c¶ este o diferen†¶ între critic¶ §i injurie. Dinu Patriciu s-a asem¶nat
atît de mult cu acei „moguli“ pe care o anumit¶ parte a intelectualit¶†ii nu are
ochi s¶-i vad¶... Dinu Patriciu a fost mojic cu Gabriel Liiceanu. Limbajul lui
Dinu Patriciu nu f¶cea parte dintr-o disput¶ de idei onest¶ §i argumentat¶.
Era vulgaritate pentru deliciul galeriei”.
Comentarii

liiceanu
Marinescu Irina - Sambata, 26 Februarie 2011, 21:59
Poate Dinu Patricu a exagerat în limbaj, dar nu în sens. Liiceanu este un oportunist, a scris în
favoarea regimului comunist (a se vedea introducerea de la Tragicul. O fenomenologie a
limitei §i dep¶§irii). despartire imposibila!
Alcazar - Sambata, 26 Februarie 2011, 22:15
Un text foarte bun! Cer insa circumstante atenunate pentru Dinu Patriciu. La atata infatuare si
vacuitate cate salasluiesc in Gabriel Liiceanu, grosolania bogatasului roman mi se pare,
totusi, indreptatita cel putin pana la un punct. Avand in vedere tinuta etica a "boierilor mintii",
pariez ca Andrei Plesu nu se va desparti de Dinu Patriciu de dragul bunului sau prieten.
uneori...
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dece c - Duminica, 27 Februarie 2011, 13:49
este nevoie ca printr-un limbaj grosier, si chiar printr-o injuratura lata, sa fie taxat comportamentul duplicitar, dorinta de parvenire, oportunismul impins la extrem si fasoanele intelectuale ale unor "unici" detinatori ai adevarului. Din pacate, A.P. si G.L. fac parte din categoria
pentru care gasirea de vini colective motiveaza spiritul de gashca ce confera corului vocal al
oportunistilor "merite colective".

Luni 28 februarie 2011
Azi fiind ultima zi de iarn¶, dup¶ calendarul meu potrivit
dup¶ Ora Basarabiei, asem¶n¶tor cu ceasurile (de mân¶, de buzunar, de perete, etc ) ale evreilor fanatici, în general basarabeni :
R¶utu-Oighenstein, Tism¶neanu-Tismine†chi, Moraru-Iulea
Shafran-, Chi§inevschi-Roitman, Nicolski-Boris Grünberg,
Ofelia Manole, Anu†a Toma, Ilka Wassermann etc etc etc, - ceasuri care ar¶tau nesmintit Ora Moscovei - urmez fraza: observînd
c¶ la Chi§in¶u, ieri, au fost minus 6 grade, azi minus 7 - m¶ înfior
de frig §i tremur vizibil, ca mama când voia s¶ arate, la clas¶,
frigul de afar¶ (§i din Siberia, unde îl b¶nuia pe tata - chiar dac¶
îi f¶cuse mormânt cu cruce în curtea bisericii din sat)…
Ast`-noaptea mi-a fost, nu doar ud¶ - patru bluze, patru fe†e
de pern¶ - dar §i bolnav¶: am r¶cit (ce-mi mai lipsea!), iar colac
peste pup¶z¶, spre zori, când credeam c¶ mi-am g¶sit în sfâr§it,
ceasul de odihn¶, m-a fulgerat în pulpa dreapt¶ un afurisit de
cârcel - cercelu’ m¶-sii sale proprii §i personale!
De la o vreme, cu Ana, în “discu†ii”, ne întreconsol¶m
copil¶re§te: «Nu-mi mai dai juc¶ria promis¶? Nici n-o mai vreau,
†ine†i-o, f¶ bor§ din ea!» - §i ne (între)oblojim.
Chiar a§a, ne contin¶m, de ast¶ dat individual, în col†ul
fiec¶ruia: ce ne-am fi f¶cut pe o astfel de vreme, la Chi§in¶u? In
primul rând: ne-ar fi fost frig-frig-frig, iar noi, sl¶bi†i, obi§nui†i de
peste treizeci de ani cu un climat mult mai clement, am fi suferit;
apoi - §i asta ne-ar fi ucis: constatînd cum merg trebile în †ara
noastr¶, Basarabia, conflicte care dep¶§esc mult, în vulgaritate
†ig¶nismele b¶sesco-udre§ti dupe Dâmbovi†a, iar prin ferocitatea
egoismului s¶lbatic al celor ale§i dep¶§ind înc¶ier¶rile între câinii
maidanezi din Chi§in¶u, “împ¶r†indu-§i” h¶lcile de ceva, f¶r¶ nici
un gând m¶car la neferici†ii de al¶turi, oamenii care i-au ales în
speran†¶ c¶, în sfâr§it, cineva de-ai lor le va face dreptate - §i le
va da oleac¶ de pâne. Am fi suferit atroce constatînd “fenomenul
Plahotniuc”, individul despre care toat¶ lumea §tie ce afaceri
murdare învârtise pân¶ mai ieri, printre care nobila ocupa†iune de
vindere a femeilor moldovene “pe pia†a” turceasc¶ §i cipriot¶.
™sta, nu altul a fost pus în mo†ul unei importante §i impozante
func†ii în stat! - de c¶tre cine? De vreo bestie de rus ocupant? Da
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de unde! Ce, noi între noi nu ne putem bate cuie-n talp¶, ba chiar
trage singuri în †eap¶ - îns¶ pornind de la gur¶, nu de la cur? Bine,
bine, eu am sim†it f¶c¶tura partidului democrat (inten†ionat l-am
scris cu minuscule), unde §ef este inenarabilul Diacov, analfabet
cu diplom¶, care nu cunoa§te “subtilit¶†ile” , nici m¶car regulile
elementare ale limbii române, limb¶ de stat în Republica
Moldova, crezînd c¶ pluralul de la “cap” face: “capuri”! - acesta
fiind patronul §i al lui Lupu, târâtura de doi metri (nu în¶l†ime, ci
adâncime) umblînd cu plec¶ciunile §i la Moscova §i la
Strasbourg, poate-poate îi va “chica” ceva, o firimitur¶ de
putere…
Putere, la Chi§in¶u… Poate un loc-în-spa†iu (nici m¶car
a§ezat pe scaun), de unde s¶ poat¶ în§f¶ca tot ce nu este b¶tut
în cuie. Cât despre Filat - nu mai vorbesc. ïnainte de a §ti ce
“ieduca†ie” primise la armat¶, în forma†iile de NKVD, b¶nuisem
ce hram poart¶ - dup¶ privire: privi†i, oameni buni privirea lui
Filat! £i jura†i cu mâna pe inim¶ c¶ ipochimenul are m¶car un
strop - de leac! - de cinste, de omenie, de spirit de dreptate pentru concet¶†enii lui, basarabenii care crap¶ de frig, crap¶ de
foame, în timp ce se desvâr§e§te cr¶parea (sic!) familiilor lor din
pricina s¶r¶ciei între†inut¶ §i de ei, “ai no§trii” Lupu-Ghimpu - §i
bineîn†eles, el Filat, omul cu privire de bufni†¶, traduc¶torul umil
în ruse§te, în parlament, pentru minoritatea ruseasc¶, obicei de
rob f¶r¶ leac - dar visînd ardent s¶ devin¶ el nacealnik de robi, s¶
nu-l lase doar pe batiu§ka Voronin s¶ exercite aceast¶ înnobilatoare-bol§evice§te profesie.
*
Despre Liviu Librescu am mai scris, imediat dup¶ moartea
lui tragic¶, mi-am exprimat nedumeriri, am formulat chiar
nega†ii, atacîndu-l pe fiul s¶u Joe cel care d¶duse informa†ii
fantezisto-calomnioase, în stilul “R. Ioanid”, Oi§teanu, Shafir,
Wiesel §i echipa.
Iat¶ ce aflu acum, de pe un blog al lui Petru Clej:
Liviu Librescu – v¶rul meu – un erou al românilor, evreilor §i
americanilor de Emil Simiu
“Tatal lui Liviu, Izidor, avocat, a fost exclus din barou in 1940 si, dupa
cum mi-a relatat verisoara noastra Livia, in 1941 a fost deportat in
Transnistria. Liviu si mama lui au gasit refugiu in cadrul familiei, la Focsani,
unde au suferit mari privatiuni.(subl mea, P.G. - deci nu fuseser¶ internati în
“lag¶rul de la Foc§ani”). Ca majoritatea evreilor regateni, au scapat de
consecintele cele mai grave ale politicii antisemite a statului roman,
(subl.mea, P.G.- deci nu fusese deportat în “Transnistria, Auschwitzul românesc” dup¶ informa†iile aceluia§i Joe, fiul lui Librescu, reproduse în presa
anglosaxon¶ ) moderata intr-o anumita masura dupa infrangerea nazistilor la
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Stalingrad, cand autoritatile romane au inceput sa caute o cale pentru a iesi
din alianta cu Hitler. Lovitura de stat a Regelui Mihai dela 23 August 1944 a
deschis o era de libertati si sperante. Tatal lui Liviu a devenit activ in politica,
fiind membru al Partidului National Liberal al lui Gheorghe Tatarascu. Dar
situatia politica s-a deteriorat rapid, comunistii au preluat efectiv puterea, si
numai talentul lui stralucit i-a ingaduit lui Liviu sa-si continue studiile care ii
fusesera periclitate de “originea sociala nesanatoasa,” formula care-i desemna pe copiii din clasele mijlocii sau prospere.(…)
Ca urmare a unei scurte perioade de relaxare politica, i s-a acordat
Premiul Traian Vuia al Academiei Romane. Dar conditiile de viata sub regimul Ceausescu au devenit intolerabile si a emigrat cu familia in Israel, dupa
ce a avut de suferit obisnuitele masuri represive ce se luau atunci impotriva
majoritatii evreilor ce solicitau viza de iesire.(…)
Liviu a devenit profesor la Universitatea Tel Aviv si dupa cativa ani a
acceptat un post la Virginia Tech (…)
Inteligent si tolerant, Liviu a fost mai mult decat un savant de clasa
mondiala. Il pasionau literatura si istoria, si era iubitor si cunoscator de muzica clasica. A fost co-semnatar al apelului adresat Institutiei “Yad Vashem”,
care a dus la acordarea in 1993 a titlului de Dreapta intre Popoare Reginei
Mama Elena. (…)”
N.Red. Acest articol al inginerului Emil Simiu, care tr¶ie§te §i lucreaz¶ la Washington
DC, a fost publicat ini†ial în publica†ia ISRO-Press, editat¶ de Uli V¶lureanu http://www.isropress.net/Portal/, în aprilie 2007, în urma uciderii lui Liviu Librescu de studentul care a masacrat zeci de persoane în campusul Universit¶†ii Virginia Tech. Liviu Librescu a salvat, prin
sacrificiul vie†ii sale, vie†ile mai multor studen†i care au putut s¶ fug¶ de uciga§ul maniac.
Public¶m acest articol pentru a contribui la p¶strarea memoriei acestui om modest, dar
excep†ional, s¶ fie p¶strat¶, în vremuri în care criminali genocidari sunt ridica†i în sl¶vi în
România, chiar dac¶ nu oficial. (aceast¶ “precizare” apar†ine Redactorului §ef Clej, cel
care nu aminte§te de minciunile, de afabulatiile holocaustizatoare ale fiului - n. m. P.G.).
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M A R T I E
Mar†i 1 Martie 2011
Minus 8 grade la Chi§in¶u.
D¶dusem peste acest “reportaj” ieri, îns¶ fiind prins cu
încheierea lunii, nu l-am capturat. Azi diminea†¶ am p’ous laba
p¶ iel - citat din tetea clanului ‘lfabetizat: Ple§i†¶. Merit¶ a fi
citate fragmente consistente, fiindc¶ este vorba, nu ca pân¶ acum,
de autoc¶c¶nizarea ‘telectualilor român¶che§ti, dar §i de, scuza†i,
pardon, bonsoar, de †ig¶nizarea lor.
“Vanghelie, la 43 de ani: "Eu nu îmb¶trânesc, sunt în rebranduire".
VEZI cu cine petrece edilul de ziua sa Autor: Florin Ciornei
“Poetul Mircea Dinescu a g¶tit bucatele servite la masa lui Marian
Vanghelie care serbeaz¶ azi împlinirea a 43 de ani.
Marian Vanghelie, al¶turi de Ion Iliescu §i Gheorghe Nichita
E petrecere mare azi în PSD. Marian Vanghelie împline§te 43 de ani.
Vicepre§edintele PSD î§i s¶rb¶tore§te ziua în restaurantul Taverna Sârbului,
de†inut de Marius Tuc¶. "Eu nu îmb¶trânesc, acum sunt în rebranduire §i în
schimbare de look", a m¶rturisit edilul la petrecerea sa, unde au ajuns mai
bine de 400 de invita†i.
Printre ace§tia, pe lâng¶ oameni politici, se afl¶ §i patroni media (Dan
Diaconescu) §i moderatori TV precum Victor Ciutacu §i Mihai Gâdea.
"Va fi a§a, între prieteni. Vor veni oameni de la grupurile parlamentare ale
PSD, jurnali§ti din toate zonele vor fi. Sponsorul gastronomic este Mircea
Dinescu care va preg¶ti ceva special", a declarat Vanghelie pentru EVZ.
(sublinierile îmi apar†in, P.G.)
Vanghelie încearc¶ s¶-§i impresioneze invita†ii printr-o surpriz¶
gastronomic¶. La mas¶ se vor servi bucate alese §i preparate de buc¶tarul
Mircea Dinescu. Poetul s-a oferit personal [cum altfel?, de§i Dinescu
Mircea, carne d-a lor, este în stare s¶ se ofere §i impersonal - n.m. P.G.] s¶
g¶teasc¶ ceva special pentru Marian Vanghelie §i oaspe†ii s¶i.
Iliescu, la petrecere
Printre cei care au ajuns la restaurantul unde are loc aniversarea lui
Marian Vanghelie se num¶r¶ fostul pre§edinte al României, Ion Iliescu,
jurnalistul Emil Hurezeanu, Ion Stan (pre§edintele PSD Dmabovi†a),
Rodica Nassar (vicepre§edinte PSD), Lavinia £andru, Robert Negoi†¶
(vicepre§edinte PSD), Nicu B¶niciou, liderul grupului PSD din Senat sau
deputa†ii PSD Georgian Pop, Aura Vasile §i Mihai Tudose.
Consilierul de imagine extern¶ al primarului sectorului 5, Cozmin
Gu§¶, este la mas¶ cu Mircea Dinescu. La o alt¶ mas¶ stau liderii sindicali
Bogdan Hossu §i Marius Petcu.
În urm¶ cu pu†in timp, au ajuns la petrecerea primarului de la 5 §i
vicepre§edin†ii PSD Dan Nica, Constantin Ni†¶ §i Ion Chelaru, omul de
televiziune Stelian T¶nase, pre§edintele LPF Mitic¶ Dragomir, primarul
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Gheorghe Nichita, cânt¶re†ul Marcel Pavel, dar §i Eugen Simion, critic
literar §i fost pre§edinte al Academiei Române. (…) £i pre§edintele Senatului
Mircea Geoan¶ s-a num¶rat printre cei veni†i s¶ îl felicite pe Marian
Vanghelie. (…) El a p¶r¶sit loca†ia [s¶ fi fost inten†ia jurnalistului, sau o
sc¶pare : crâ§ma lu‘ Tuc¶ a devenit “loca†ie”! - n.m. P.G.] la scurt timp,
spunând c¶ mâine urmeaz¶ s¶ plece într-o deplasare la Istanbul.
Un invitat surpriz¶ este Miron Mitrea, care a venit înso†it de nevasta
sa Manuela Mitrea. Viorel Hrebenciuc a ajuns spre finalul distrac†iei.
Ce a g¶tit Dinescu
"Am preg¶tit pentru invita†i purcelu§ de lapte la pro†ap, pastram¶ de
gâsc¶, sl¶nin¶ afumat¶, caltabo§ §i fasole b¶tut¶, dup¶ o retet¶ special¶. Aici
se va servi numai vinul meu de la Cetate. Vreau sa îmi fac reclama pentru c¶
o s¶ îmi deschid un restaurant în Bucure§ti. O s¶ am §i o emisiune, «Politic¶
§i delicate†uri», la Realitatea TV", ne-a declarat Mircea Dinescu.
La final, oaspe†ii se vor înfrupta cu un tort personalizat cu poza lui
Marian Vanghelie, pe care scrie "Împreun¶ vom învinge! La mul†i ani!"
Tablouri, sticle de b¶utur¶ dou¶ volume de dic†ionare ilustrate, un
dic†ionar englez-român, icoane - acestea sunt doar câteva dintre cadourile
pe care le-a primit Vanghelie. Ciutacu i-a adus cadou colec†ia de c¶r†i a
Jurnalului Na†ional.
Daniel Marian Vanghelie s-a n¶scut pe 28 februarie 1968, în Bucure§ti.
Acesta este c¶s¶torit Charlotte, cu care are un fiu, Alexandru. Vanghelie
ocup¶ func†ia de primar al sectorului 5 al municipiului Bucure§ti din anul
2000, fiind deja la al treilea mandat”.
Comentarii

1 martie, 00:34. accizatu
S-a strans toata floarea cea vestita a hotilor, a banditilor a mafiotilor din Romania in frunte cu
calaul principal ,pentru a sarbatori un analfabet ,un retardat mintal care nu stiu cum a ajuns in
politica! Sper din toata inima ca acest "bucatar" de seamana (o alta lepra antiromaneasca ) sa
le pregateasca mesenilor un meniu cu mult rozinex si verde de paris! Pofta buna!!
1 martie, 00:15. noel
Traiasca TIGANIADA COMUNISTA A p.s.d-ului.
P.S. Cind ma gandesc ca ACEASTA TIGANIADA VREA SA CONDUCA ROMANIA..MI
SE SCOALA PARUL IN CAP.
Romnii fiti DOBITOCI si votati cu TIGANIADA ---psd (cu al sau lider MONDOLOIDULPROCUROR DE OPERETA )
1 r¶spuns, 9 voturi
28 februarie, 23:58. daniel c
trist dar adevarat. Si cand te gandesti ca este doar aniversarea unei zile de nastere. Cand
iarasi te gandesti ca multi abia isi permit sa petreaca in familie un asemenea eveniment, altii,
asa zisi social democrati, isi permit sa petreaca un asemenea eveniment impreuna cu alti 400
de invitati, si daca e sa facem un calcul asa usurel, sa cheltuiasca minimul 10 000 € daca
20 000€. Intrebare: de unde dracu au banii astea ca parca e criza nu? Si la urma urmei
Vanghelie e doar un primar.
28 februarie, 22:56. vax
"Eu nu îmb¶trânesc, sunt în rebranduire"
inainte : marean gitano - un kkat psd-ist
dupa rebranduire:gitano marean - acelasi kkat psd-ist
28 februarie, 22:45. Ghica
Cine se aseamana s-aduna !
Numai puscariabili unul si unul , un tribunal serios ar putea aplica toate articolele din codul
penal cu 10 % la suta din invitati .
Mare chef in stil tribal tigano-roman.
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Si Dinescu asta din oropsitul care a fost al regimului comunist a ajuns sa le fie sluga la masa?
se vede ca nu-l deranjeaza compania stalinistilor. Si de cand e asa de faimos ca bucatar ? a
facut o slanina afumata , a facut niste jumari si-o ciorba de fasole cu urzici pisate de caini
si-a devenit mare etalon a bucatariei traditionale ?
sa fie de capul lor petrecerea lor de fomisti imbogatiti peste noapte .
28 februarie, 21:45. lumina
Ciutacu, Gadea, Negoita, Iliescu,etc..... nicio surpriza!
Dar ce cauta un Emil Hurezeanu, un Stelian Tanase,un Eugen Simion?
Asta e,noroc ca mai sunt zile de nastere cand ,,preteniile" ies ca mazga pe mlastina,la suprafata, Ce rusine domnilor. Sa ne asteptam ca intr-o zi cu soare dl Marean Vanghelie sa devina
membru al Academiei Romane!? Bineinteles,nu innainte ca acesta sa absolve cu magna si
laude facultatea si doctoratul la univerfsitatea de renume mondial Spiru Haret!
28 februarie, 21:08. mi-e foame de-o ciorba de burta
E trist ca un semianalfabet precum Vanghelie face prima pagina. E si mai trist ca are invitati
precum Eugen Simion iar Dinescu ii "pregateste o surpriza culinara". Curat Kafka. Romania
... jenant. Au dreptate francezii: Tzara de Tzigani.”
*

La autofilmarea “Utopia utopic¶”, afisat¶ de Brega pe
Curajnet, un ”cititor” semnînd «Anton» nu se preocup¶ de
subiect (“Biblioteca”), acesta nu-l intereseaz¶, decât în treac¶t,
afirmînd c¶ el m¶ sus†ine : «Ia, înc¶ o bibliotec¶!», §i trece
urginte la prabliema lui: m¶ roag¶ s¶…
Anton spune: martie 1, 2011 la 01:17
Domnule Paul Goma, rolul informarii corecte este crucial si va sustin cand vorbiti de crearea
unor biblioteci adecvate in Basarabia.
Dar chiar inainte de asta cred ca macar in conditiile actuale trebuie ca oamenii sa fie
documentati pe cat posibil din surse corecte.
Intrucat stiu cum ati fost urmarit si provocat de Securitate, cu acel baiat din orfelinat
care a vrut sa intre in apartamentul dvs si sa pretinda ca l-ati violat, dupa care, cand nu a reusit,
a dat cu capul de pereti(!!!) pe scari, eu v-as ruga sa va implicati si dvs personal in explicarea
orientarii sexuale si a urii dedisimulate existente in RM contra homosexualilor.
Sper ca nu va cer mult!

Ba da,“Antoane”, îmi ceri prea mult. Fiindc¶ subiectul
“homosexualitatea”, în general, nu m-a preocupat în via†a-mi lung¶, am dep¶§it 75 ani - iar în special homosexualitatea din
“RM”, cum îi spui Basarabiei îmi este total necunoscut¶ - §i nu
suf¶r. Deci: nu m¶ pronun† despre ceea ce nu §tiu - eu nu sunt
“forumist”, s¶ dau buzna pe un site, f¶r¶ a zice Bun¶-ziua dar s¶
m¶ bag în vorb¶ - evident, în perfect¶ necuno§tin†¶ de cauz¶ pen’c¶ nu-i a§a, s’tem în democra†ie, ce candela m¶-sii, fiecare
cet¶†ean are dreptu’ la p¶rere prop’ie §i chiar personal¶.
Eu nu am p¶reri, “Antoane”. Eu am opinii. £i am un nume,
de care nu mi-e ru§ine §i nici nu mi-e “oarecum-fric¶” s¶-mi
semnez cu el, în clar, acele opinii. £i nu-mi ascund prenumele în
manifesta†ii publice (ca forumurile, care nu sunt… secrete);
nu-mi plac “pseudonimele”, cu atât mai vârtos pseudonima†ii,
fiindc¶ îi consider, dup¶ spunerea mamei: ni§te vai-de-curu-lor:
anonimeni. Iar cu (ano)nimenii cine dialogheaz¶? Doar ei în§i§i.
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Despre ce?, despre, desigur, Nimica, altfelzisul neant-mioritic.
Miercuri 2 martie 2011
M-am trezit mânios pe la orele 1,20 §i am f¶cut trei
episoade.
*
Eu credeam c¶ Pecican este doar un ardelenoi goi slug¶
supus¶ Cur†ii Holocaustologiei Totalitare. Ei bine [ei, r¶u!], nu!
28 feb 2011Filed under: sensuri si nonsensuri Author: Cultura

Urm¶rind s¶ încurajeze schimbul liber de idei §i de opinii, revista Cultura promoveaz¶ totodat¶ §i asumarea responsabilit¶†ii acestora. Prin urmare, am decis s¶ nu
public¶m în revist¶ interven†ia de mai jos. Totu§i, o public¶m pe blog, deoarece, indiferent de identitatea autorului s¶u, textul semnaleaz¶ câteva fapte reprezentative pentru moravurile mediului universitar actual, fapte care pot fi probate sub raport documentar. Am eliminat din text pasajele care con†in vulgarit¶†i sau afirma†ii neverificabile; din scrupul filologic, le-am marcat prin cro§ete. (n. red.)
Primim la redac†ie:

“Coriolan Ovidiu Pecican – un intelectual marga cum laude
Domnule Mihai Iov¶nel,
Urm¶resc cu interes revista „Cultura”, cu toate c¶ nu aprob întotdeauna
accentele critice ale acestei publica†ii [...] . În calitatea mea de universitar
(care, din motive pe care nu vi le voi mai detalia aici, e constrâns s¶-§i p¶streze deocamdat¶ anonimatul [...]/ care constrângeri? - n.m. P.G.), m-au interesat îndeosebi dezv¶luirile pe care le-a†i f¶cut cu privire la cârd¶§iile, oportunismul §i parvenitismul din mediul nostru academic. [...]
Nu v-a§ fi scris acest mesaj dac¶ nu v-a†i fi referit, de curând, la un caz
pe care îl cunosc mult mai bine decât mi-a§ fi dorit. Este vorba despre dl.
Ovidiu Pecican, cu care sunt, indirect, coleg la Universitatea „Babe§-Bolyai”
din Cluj. Dac¶ nu m¶ în§el, a†i semnalat, o dat¶ sau de dou¶ ori, postura
penibil¶ în care istoricul s-a pus omagiindu-l obsesiv §i de§¶n†at pe §eful s¶u,
rectorul Andrei Marga. [...] Dl. Pecican nu este singurul cirac al rectorului
clujean, îns¶ frecven†a cu care domnia-sa practic¶ acest sport degradant –
degradant nu numai pentru sine, ci §i pentru „obiectul” s¶u §i, în ultim¶
instan†¶, pentru întreaga noastr¶ universitate – îl recomand¶ drept
aplau-dacul de serviciu al d-lui Andrei Marga. (subl. mea, P.G.)
În aceast¶ ordine de idei, m-a §ocat senin¶tatea cu care dl. Pecican
minte într-o postare de pe blogul s¶u, atunci când scrie c¶, „dintre sutele [...]
de articole livrate de mine într-un an pe la revistele de cultur¶ §i prin pres¶ –
, unul sau §i mai pu†in dintre ele (unul la doi ani, s¶ zicem) îl pomene§te pe
filosoful Andrei Marga” (cf. http://ovidiupecican.wordpress.com/2011
/02/20/pseudo-dezbatere-filosofica-vi-afilieri/) Urm¶rind la întâmplare un an
calendaristic (din iunie 2005 pân¶ în mai 2006), eu am g¶sit nu mai pu†in de
trei articole pe care domnia-sa i le-a dedicat d-lui Andrei Marga:
1. un articol „sintetic”: „Premiul Herder pentru Andrei Marga”, în
„Observator cultural” din 9 iunie 2005;
2. o recenzie la volumul „Die Kulturelle Wende. Philosophische
Konsequenzen der Transformation/ Cotitura cultural¶. Consecin†e filosofice
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ale tranzi†iei” (în „Steaua”, septembrie 2005);
3. un comentariu la „Filosofia lui Habermas” (în „aLtitudini”, mai 2006).
Iar acestea nu sunt simple men†ion¶ri, ci articole consacrate în exclusivitate, de-a lungul unui singur an, d-lui Andrei Marga, autor despre care dl.
Ovidiu Pecican afirm¶ c¶ îl „pomene§te” o dat¶ la doi ani…
Trist nu este, totu§i, c¶ dl. Pecican îl „pomene§te” pe dl. Andrei Marga,
ci cum îl „pomene§te”. În imagina†ia d-lui Ovidiu Pecican, §eful s¶u cap¶t¶
dimensiuni §i tr¶s¶turi care amintesc de „Cântarea României”. Nu mul†i §tiu,
de exemplu, c¶ dl. Pecican este inventatorul formulei triumfaliste, ironizat¶
adesea în universitatea clujean¶, marga cum laude (v. CV-ul afi§at pe
http://www.euro.ubbcluj.ro/structura/pers/Ovidiu_Pecican.php). [...]
Nu neag¶ nimeni, apoi, c¶ dl. Marga are „merite de c¶rturar”, cum v¶
acuz¶ dl. Pecican pe dv. §i pe al†i pretin§i „detractori”. Îns¶ m¶ îndoiesc c¶
printre aceste „merite” s-ar afla §i „noua alian†¶ dintre discursul filosofic §i
realitatea imediat¶ pe care, recurent §i tensional, o propune scrisul lui Andrei
Marga” (cf. http://www.romaniaculturala.ro/articol.php?cod=6826). Dac¶
asemenea rânduri ar fi cuprins m¶car o f¶râm¶ de adev¶r, §i nu doar simple
„limbi” oferite cu exces de generozitate §efului, atunci poate c¶ dl. Pecican ar
fi trebuit s¶ ne explice §i în ce ar consta aceast¶ „nou¶ alian†¶” pe care a
„propus-o” dl. Marga în raport cu Dewey, Habermas §i, în general, cu toat¶
filosofia secolului trecut.
Tot astfel, sunt sceptic cu privire la faptul c¶, în „Absolutul ast¶zi:
Teologia §i filosofia lui Joseph Ratzinger”, dl. Marga ar dezvolta nu doar un
„crez propriu”, ci ar acoperi „un orizont de amplitudine maxim¶” prin
„dimensiunea vizionar¶ a unei gândiri teoretice care izbute§te integrarea credin†ei, a convingerii celei mai tari §i profunde, ca factor modelator al lumii”
(cf. http://www.revista-apostrof.ro/articole.php?id=1123). Dac¶ într-adev¶r
dl. Andrei Marga ar fi reu§it s¶ rezolve o problem¶ cu care §i-au spart capul,
în contemporaneitate, Paul Ricoeur sau Gianni Vattimo, atunci n-ar fi stricat
ca dl. Pecican s¶ ne explice §i nou¶, profanilor, cum de §eful s¶u a reu§it o
asemenea performan†¶.
[...] M¶ tem, îns¶, domnule Iov¶nel, c¶ n-o s¶ afl¶m niciodat¶ aceste
explica†ii. Simplul fapt c¶, în postarea amintit¶, dl. Ovidiu Pecican a încercat
s¶ ascund¶ sub pre§ frenezia cu care a l¶ut¶rit pân¶ de curând la u§a rectorului
Andrei Marga ne arat¶ c¶ domnia-sa preg¶te§te s¶ cânte pe la alte mese (în
condi†iile în care, la sfâr§itul acestui an, d-lui Marga i se va termina ultimul
mandat de rector §i, conform noii legi a înv¶†¶mântului, poate chiar cariera
universitar¶). Mai mult, într-un cerc restrâns, dl. Pecican a m¶rturisit c¶
„s-a rezolvat” deja cu noul rector §i c¶ în urm¶torul mandat academic
domnia-sa va fi „cel pu†in prorector” (!?) (subl. mea, P.G.).
Eu recunosc c¶ nu §tiu cine va fi noul rector al UBB; nu §tiu nici m¶car
de la ce facultate va fi. Îns¶ pentru dl. Ovidiu Pecican asta nu cred c¶ are
importan†¶, deoarece e foarte probabil ca domnia-sa s¶ divagheze cu aceea§i
non§alan†¶ cu care s-a pronun†at despre valoarea interna†ional¶ a filosofiei
d-lui Andrei Marga §i despre contribu†iile la dreptul familiei sau la teoria
stringurilor pe care le vor fi adus diver§i colegi. Va fi, negre§it, înc¶ un pas
glorios pe care dl. Coriolan Ovidiu Pecican îl va face pe urmele ilustrului s¶u
tiz §i model Coriolan Dr¶g¶nescu”…
MarinelaFebruary 28th, 2011 at 5:13 pm
Ma declar profund dezgustata! Rusine acestor intelectuali de carton ahtiati dupa
sinecuri universitare!
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Ovidiu Pecican March 1st, 2011 at 9:59 am P¶i, dup¶ socoteala asta strict¶, domnule,
stau mult mai bine în ceea ce prive§te apari†iile referitoare la dl. Liiceanu. Ia
num¶ra†i-le, numai! Voi fi fiind §i liicenian, §i ignor asta, te pomene§ti…
Profesorul March 1st, 2011 at 10:37 am
Domnule Ovidiu Pecican, iar a†i încurcat borcanele, because:
1. Spre deosebire de Andrei Marga, Dl. Gabriel Liiceanu nu e §eful Dv. §i nu v-a
umplut de sinecuri.
Ergo:
2. Despre Dl. Liiceanu n-a†i scris c¶ a revolu†ionat filozofia mondial¶, ci doar c¶ e un
fascist nenorocit.
Q.e.d.: De-aia limba pecolin¶/ Foreaz¶ ca o turbin¶.
Nicky March 1st, 2011 at 12:47 pm
Profesore, logica matale pare irefutabila, da’ concluzia e out of line. Limba pecolina
nu-i tare & abraziva k o sapa de turbina. E moale & califelata, poate chiar gelatinoasa, k sa poata explora & masa pe indelete toate cavitatile rect(or)ului prea-iubit.

*

Ghimpu, in 11 ianuarie:
„Rela†ii mai bune le-am avut cu Marian Lupu §i Serafim Urechean. Noi trei eram mai
uni†i în AIE-1. Cu Filat nu avem rela†ii personale, doar de alian†¶”, a recunoscut
Ghimpu, exprimându-§i speran†a c¶ dup¶ ce a revenit de la Ierusalim,(subl/mea,
P.G.) s¶ se împace mai bine cu to†ii colegii din alian†¶ §i s¶ capete mai mult¶ încredere în liderul PLDM.”

Ghimpu a fost la Ierusalim, ca recompens¶ pentru…
uitarea lui Goma - a§a cum scrisesem eu, în urm¶ cu…-, e-he!
*

14 Jan 2011Mocanu: „Ghimpu e în caseta lui Plahotniuc, (…) ”
Liderul Mi§c¶rii Antimafie, Sergiu Mocanu, a declarat c¶ este îngrozit de ceea
ce se întâmpl¶ în Republica Moldova, mai ales c¶ „cel mai mare mafiot”, Vlad
Plahotniuc, a ajuns s¶ conduc¶ †ara.
„Liderul PL, Mihai Ghimpu, a ajuns deja în „caseta” lui Plahotniuc, iar dac¶
Vlad Filat nu las¶ la o parte pl¶cerea de sine §i arogan†a, atunci o s¶ fie §i el p¶pat de
Plahotniuc. Asta urmeaz¶ s¶ se întâmple peste jum¶tate de an. Plahotniuc vrea s¶ fie
cu orice pre† premier §i are toate §ansele s¶-§i realizeze planul dac¶ Filat nu o s¶ întreprind¶ nimic. Plahotniuc are toate institu†iile de drept, mai pu†in Ministerul
Afacerilor Interne §i din acest motiv spun c¶ RM mai are o §ans¶ de a fi salvat¶”, a
declarat Sergiu Mocanul în cadrul emisiunii „Chestiunea Zilei” de la Jurnal TV.
Potrivit lui, instituirea acestui prezidiu la Guvern va fi „bâta” lui Plahotniuc.
„To†i membrii prezidiului vor veni cu mâinile goale, iar Plahotniuc cu bâta în mâini.
Prezidiul va pune la cale ce obiecte s¶ fie scoase la privatizare §i multe probleme de
acest gen”, este de p¶rere politicianul.
Mocanu spune c¶ §tie de ce pân¶ acum Vlad Filat nu a rostit numele noului
ministru de interne. „Orice numire la MAI va fi dezastruas¶. Dac¶ Filat nu pune o
candidatur¶ care s¶-i convin¶ §i lui Plahotniuc, atunci viceministru va deveni
Valentin Zubic. Iat¶ din acest motiv s-a tergiversat cu numirea unui ministru”, a mai
ad¶ugat liderul Mi§c¶rii Antimafie.
De men†ionat c¶ liderul Partidului Liberal, Mihai Ghimpu, a respins zvonurile
precum c¶ Plahotniuc ar fi finan†at §i are controlul asupra partidului s¶u.
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Deci Ghimpu era demult murdar…
*
Débat sur Israël : l'ENS condamnée pour entrave
à la liberté d'expression
Mis à jour le 01.03.11 | 20h28

Le Tribunal administratif de Paris a condamné, samedi 26 février, la
direction de l'Ecole normale supérieure (ENS) pour avoir refusé la réservation d'une salle pour un débat sur la question israélo-palestinienne.AFP
Le Tribunal administratif de Paris a condamné, samedi 26 février, la
direction de l'Ecole normale supérieure (ENS) pour avoir refusé la réservation d'une salle pour un débat sur la question israélo-palestinienne. Le collectif Palestine de l'ENS avait déposé, début février, une demande de réservation
de salle pour organiser un nouveau débat, dans le cadre de la "semaine contre
l'apartheid israélien". Selon ses membres, ce débat avait pour objectif de
"réfléchir à la pertinence de la qualification juridique d'apartheid pour décrire
la situation israélo-palestinienne". Le collectif avait invité Omar Barghouti,
initiateur en Cisjordanie de la campagne de boycott des produits israéliens
("Boycott, désinvestissement, sanctions", aussi appelée BDS) et la réalisatrice franco-israélienne Simone Bitton, ainsi que des étudiants israéliens et
palestiniens.
L'ENS a refusé, par la voix de sa directrice, Monique Canto-Sperber, fin
février, la réservation de la salle, estimant que "'l'ENS n'a pas pour vocation
d'abriter des meetings de partis politiques ou des réunions organisées par des
groupes militants, nationaux ou internationaux, dans lesquels s'exprimerait
un point de vue univoque", comme l'expliquait le blog du Monde de l'éducation.
LA JUSTICE DONNE RAISON AU COLLECTIF
Le collectif Palestine a dénoncé une "censure". Après avoir essuyé un
nouveau refus de la direction de l'école, il a décidé de porter l'affaire en
justice. Qui lui a donné en partie raison. Dans ses conclusions, le juge des
référés estime que les plaignants "sont fondés à soutenir que la directrice de
l'ENS, dans l'exercice de ses fonctions, a porté une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté de réunion, qui constitue une liberté fondamentale".
Le juge ordonne à l'ENS de suspendre sa décision de réexaminer la
demande du collectif Palestine. Il note également que les plaignants ont "fait
part de leur volonté d'assurer un caractère contradictoire aux débats programmés". (Voir la décision du tribunal sur Le Monde.fr.)
Contacté par Le Monde.fr, l'un des avocats de l'école, Patrick Klugman,
estime que "cette décision est un dangereux précédent". "La semaine contre
l'apartheid d'Israël est un événement susceptible de poursuites pénales, donc
je ne vois pas comment la direction de l'école aurait pu l'autoriser", expliquet-il, estimant que l'emploi du terme "apartheid" concernant l'Etat d'Israël est
illégal en France. Il ajoute que l'ENS a la volonté de saisir le Conseil d'Etat
sur cette question.
Conformément à la décision du juge, la direction de l'école a réexaminé, mardi, la demande du collectif. Et a de nouveau refusé la salle, au motif
que le débat aurait dû être contradictoire, et qu'il ne peut être inclut dans la
"semaine contre l'apartheid israélien".
Le collectif assure que le débat organisé n'est pas une promotion du
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boycott d'Israël mais un débat de fond sur la notion d'"apartheid". Et entend
saisir le juge administratif mercredi pour obtenir satisfaction.
LE "PRÉCÉDENT" STÉPHANE HESSEL
Cette affaire fait suite à l'annulation d'un débat sur Israël avec Stéphane
Hessel, mi-janvier, qui avait déclenché une polémique. L'auteur d'Indignezvous !, ancien résistant, était invité à débattre de la répression de la campagne
de boycott des produits israéliens. La direction de l'ENS avait annulé le débat
après les inquiétudes relayées par le Conseil représentatif des associations
juives de France et plusieurs associations juives.
Une décision qui avait suscité la colère de plusieurs chercheurs anciens
élèves de l'école, qui avaient dénoncé dans une lettre publiée dans Libération
une atteinte à la liberté d'expression. Ils estimaient que la directrice de l'ENS
avait "déshonoré sa fonction". Cette dernière avait déploré dans une tribune
au Monde un "vacarme d'indignation sincère et de mauvaise foi mêlées". Et
avait expliqué avoir décidé "seule" de cette annulation, estimant qu'il s'agissait d'un "meeting sans débat". Elle ajoutait : "Si une situation analogue se
présentait de nouveau, j'agirais de la même façon".
Nabil Wakim
André Bellache 15h30
Autre témoignage sur le comité Palestine de l'ENS, celui d'Esther Benbassa : « En
avril 2009, à la suite d'un colloque savant sur Israël-Palestine, j'avais organisé à
l'ENS un débat entre Leïla Shahid, un représentant de l'ambassade d'Israël, deux universitaires et Régis Debray. Alors, c'étaient les défenseurs du BDS qui, pendant des
semaines, avaient fait pression sur moi pour que j'annule la participation du diplomate israélien. N'ayant pas, pour ma part, cédé aux invectives... »
andre-bellaiche15h24
Les membres du comité Palestine de l'ENS ont une conception plutôt unilatérale de
la liberté d'expression, comme en témoigne ci-dessous le professeur Raphaël Drai.
http://www.aschkel.info/ article-vociferations-palestinistes-a-normale-sup-raphaeldrai-50400103.html P.S. Ce n'est pas l'usage du terme "apartheid" qui est interdit en
France, c'est l'appel au boycott d'Israël, boycott commercial, universitaire, artistique,
sportif, tel qu'il est prôné par BDS et le comité Palestine de l'ENS.
l'observateur14h26
Il n’y a pas d’apartheid en Israël. Tous les citoyens ont le droit de vote. Le principe
un citoyen/une voix est strictement appliqué. Il y a douze députés arabes, soit 10%
de la Knesset.L'ancien Chef de l’Etat a été jugé coupable par un tribunal présidé par
un juge arabe. Un arabe est à la Cour Suprême. Les non-blancs d’Afrique du Sud,
parqués dans des bantoustans, n’avaient aucun de ces droits. Aux USA les noirs ont
acquis le plein droit de vote dans les années 60. La ségrégation était la loi.
ir16h04
à Roland. Il y a tout de même des différences entre l'Afrique du Sud du temps de
l'apartheid et Israel. L'Afrique du sud n'a jamais bombardé des camps de l'ONU, ne
s'est jamais contrefichu des résolutions de l'ONU, n'a pas assassiné de diplomates
comme le comte Bernadotte, etc etc bref n'a pas placé sa sécurité au-dessus de tout
gerard-ausseil15h32
Ne faites pas comme si vous ignoriez que l'apartheid dont il est question ne concernait pas les palestiniens privés des droits élémentaires et la Palestine occupée et
exploitée illégalement.
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roland 15h05
La construction illégale (décision de la cour internationale de justice de La Haye) du
mur de "séparation", la construction de routes "séparées" interdites aux Palestiniens
dans les territoires palestiniens, les colonies et la délimitation de territoires "séparés"
analogues à des bantoustans ressemblent à s'y méprendre à l'apartheid sudafricain. La
justification sécuritaire était ègalement une justification sud africaine, sans parler du
blocus de populations civiles pires qu'en Afrique du Sud.

Joi 3 martie 2011
Azi am încercat s¶ înregistrez fragmente din Calidor. Am
fost nevoit s¶… pozez (eu), din profil, ca s¶ pot citi de pe ecranul
mare textul. Nu e cea mai fericit¶ op†iune, dar nu am avut
încotro. £i nu a mers: pe de o parte, pentru c¶ eu citeam… din
profil. Citind astfel, microfonul - destul de departe (§i piezi§) nu
înregistra suficient de audibil sunetul. Filip mi-a propus tableta
lui. Nu ne-am în†eles de la început: tableta aceea este grea; apoi
trebuia s¶ o †in în fa†¶, ca pe o carte; în al treilea rând, eu citesc
f¶r¶ ochelari, imaginîndu-mi c¶ ar¶t mai… ‘telectual cu!
Dup¶ ce mi-am f¶cut criza de mânie, m-am hot¶rît: voi
accepta tableta (iPad) a lui Filip, dac¶ el o va înc¶rca. Am
selectat fragmentele de citit, i le-am trimis lui Filip §i, dac¶ totul
merge bine, mâine, în zori voi porni iar la drum, de la început de
tot - de§i mi se rupe inima dup¶ munculi†a mea pierdut¶ - §i ce
obositoare!, mi-am adus aminte de înregistr¶rile f¶cute pentru
emisiunile Monic¶i. Da, dar atunci eram muuult mai tân¶r: cu
vreo… 30 ani!
*

“ANA BLANDIANA face un bilan† al împlinirilor §i dezam¶girilor din
ultimii 20 de ani: "Imaginea mea literar¶ a fost întunecat¶ de zoaiele
vie†ii publice"
de GABRIELA LUPU

"Cei ce î§i exprim¶ enerv¶rile, disperarea, revolta în mod
anonim pe bloguri nu sunt mai pu†in vegetali decât p¶rin†ii lor
care aplaudau la §edin†e de partid §i bârfeau acas¶ cu telefonul
acoperit cu perna. "

Important nume al rezisten†ei prin cultur¶, poeta Ana Blandiana vorbe§te întrun interviu pentru România Liber¶ despre via†a literar¶ pre §i postdecembrist¶,
despre „icoanele" literaturii române §i ale luptei anticomuniste, dar §i despre necesitatea înfiin†¶rii unui muzeu al comunismului la Bucure§ti.
În contextul disputei ini†iate de Herta Müller legat¶ de pasivitatea intelectualilor români în timpul dictaturii comuniste, Ana Blandiana poate fi un exemplu de disident care nu numai c¶ nu §i-a „prostituat cuvintele", cum declara filosoful Gabriel
Liiceanu, ci le-a §i folosit ca arme. Ana Blandiana a militat dup¶ Revolu†ie pentru
con§tientizarea atrocit¶†ilor regimului de neagr¶ amintire, ea fiind membru fondator
al Alian†ei Civice §i al Memorialului de la Sighet, important institut de cercetare a
crimelor comunismului.
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Cât de greu a fost s¶ deveni†i o voce atât de puternic¶ în poezie într-o
lume care a fost mai mereu „terenul de joac¶" al b¶rba†ilor?
Mi-a fost atât de greu din alte puncte de vedere încât pe acesta nici nu
l-am sesizat. De altfel - poate pentru c¶ am situat întotdeauna poezia undeva
deasupra clasific¶rilor, care nu suport¶ atribute - nu m-am considerat niciodat¶ o femeie care scrie versuri, ci, eventual, un poet care întâmpl¶tor este
femeie. Iar aceast¶ perspectiv¶ a fost, în cele din urm¶, acceptat¶ de toat¶
lumea.
E adev¶rat c¶ la aceasta a contribuit, probabil, faptul c¶, dup¶ prima
poezie publicat¶ la 17 ani, tuturor publica†iilor din †ar¶ li s-a atras aten†ia c¶
„sub pseudonimul Ana Blandiana se ascunde fiica unui du§man al poporului", încât patru ani mai târziu când, atmosfera înc¶lzindu-se pu†in, am redebutat, toat¶ lumea §i-a adus aminte c¶ sunt acea feti†¶ persecutat¶ de la Cluj
§i am fost privit¶ cu o aten†ie special¶ §i comprehensiv¶. Ceea ce din punctul
de vedere al întreb¶rii dvs. ar putea fi interpretat ca o confirmare a proverbului care spune c¶ „tot r¶ul este spre bine".
„Rezisten†a prin cultur¶ este cel pu†in la fel de necesar¶ azi ca §i ieri"
Poezia mai poate ast¶zi aduce la via†¶ un „popor vegetal"?
Mi se pare mie sau sugera†i într-adev¶r c¶ ieri poezia era în stare de un
asemenea miracol? £i, dac¶ da, ar putea fi numit acesta rezisten†¶ prin cultur¶? Nu sunt sigur¶ de proprietatea termenilor, nu §tiu dac¶ nu ar fi mai exact
s¶ vorbim despre supravie†uirea prin cultur¶, a supravie†ui fiind, de altfel, primul dintre sensurile verbului a rezista: a r¶mâne în via†¶. Iar simplul fapt c¶,
iat¶, comunismul, cel pu†in ca sistem, a disp¶rut, în timp ce cultura produs¶
în timpul lui continu¶ s¶ existe, o dovede§te cu prisosin†¶.
În ceea ce prive§te cel de-al doilea sens al verbului a rezista - a te opune,
a lupta împotriv¶ -, exemplele sunt mai pu†in spectaculoase §i, chiar cele care
au existat au fost t¶v¶lite prin noroiul „României Mari" §i nu mai intereseaz¶
pe nimeni azi. Dar faptul c¶ au fost scriitori interzi§i, faptul c¶ au fost scriitori
în închisori nu v¶ spune nimic, dac¶ nu despre împotrivirea lor, cel pu†in
despre spaima autorit¶†ilor de posibila lor împotrivire? Cel de-al doilea mare
val de teroare (primul fusese în 1945-1953), acela din 1958-1959, a cuprins
incredibilele procese ale Lotului Noica-Pillat §i ale Lotului Scriitorilor
Germani în care pentru orori imaginare s-au dat pedepse de pân¶ la 25 de ani
de munc¶ silnic¶. Aceast¶ represiune profilactic¶ împotriva scriitorilor d¶
m¶sura capacit¶†ii literaturii de a fi periculoas¶ pentru dictatur¶.
Iar întrebarea dvs. se refer¶ nu la trecut, ci la prezent §i viitor §i, cu riscul de
a v¶ §oca, r¶spunsul meu este c¶ rezisten†a prin cultur¶ este cel pu†in la fel de
necesar¶ azi ca §i ieri. Dar nu sunt chiar sigur¶ c¶ la fel de eficient¶. Oricum,
dac¶ „vegetal" înseamn¶ - în contextul poemului citat - indiferent, amorf,
incapabil de reac†ie §i de împotrivire, atunci este vorba de tr¶s¶turi colective
care continu¶ s¶ existe.
Cei ce î§i exprim¶ enerv¶rile, disperarea, revolta în mod anonim pe bloguri nu sunt mai pu†in vegetali decât p¶rin†ii lor care aplaudau la §edin†e de
partid §i bârfeau acas¶ cu telefonul acoperit cu perna. Iar a te l¶sa manipulat
de televiziunile de scandal §i drogat de emisiuni vulgare de divertisment §i de
filme violente de serie C nu e mai pu†in periculos §i degradant decât a-†i fi
fost fric¶ de Ceau§escu. Ba e chiar mai demn de dispre†, pentru c¶ nu mai este
o chestiune de teroare, ci una de subcultur¶. Deci tot rezisten†a prin cultur¶
este solu†ia.
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„Uniunea Scriitorilor era infinit mai important¶ decât azi"
Cum a†i compara via†a literar¶ a începuturilor dvs. cu cea de azi?
Atunci lipsea libertatea, acum lipsesc responsabilitatea §i în†elepciunea
de a o folosi. M¶ refer, evident, la libertatea vie†ii literare, nu cea a scrisului,
pentru c¶ aceasta din urm¶, atunci ca §i acum, n-a depins decât de cel ce scrie:
tot ce puteau face ceilal†i era s¶ împiedice ca aceast¶ libertate interioar¶, atunci când exista, s¶ ajung¶ la cititori. În mod paradoxal îns¶, via†a literar¶ era
mult mai vie decât acum”.

Nu m¶ voi b¶ga în troaca Blandienei. O las pe ea s¶ se
scalde, fericit¶, jubilatorie în n¶molul putrid al «rezisten†ei prin
cultur¶” §pri†uit cu odicolon bulgarnic. Am eliminat comentariile din cale-afar¶ de triviale, de injurioase ale forume§trilor dar nu uit:
Memorialul de la Sighet, peste care ea cu Romi domnea/
domne§te, a consim†it, surâzînd fermec¶tore§te la suprimarea
unor s¶li §i a unor nume de martiri (Ogoranu, Maria Antonescu),
doar la sugestia rabinilor vizitatori-supraveghetori-cenzori ai
memoriei noastre, f¶r¶ s¶ cear¶ argument¶ri ale elimin¶rilor,
probe din partea acelor dictatori nu chiar din umbr¶ dar iubind,
prin tradi†ie, umbra acoperitoare a tuturor tic¶lo§iilor lor - de ieri,
de azi, de mâine.
O las pe mâna celor mai… alfabetiza†i dintre comentatori§ti:
Comentarii:

doamna blandiana a stiut? i se aduceau intotdeauna la cunostinta informatii
despre porcariile pe care le faceau aliatii civici - scoala superioara de jurnalism a lui
bacanu, afacerea borsec, afacerea lido-fratii paunescu, afacerea hayssam (scos de sub
supraveghere de costin georgescu) sau "tigareta 2". oare s¶ nu fi fost interesat¶, s¶
fac¶ ordine în alian†¶, s¶ nu fi putut,
Anticomunismul este o poveste pentru plebe, scrisa si spusa de marea oligarhie
globalista, de bogatanii lumii speriati ca-si vor pierde averile ! Nu are deloc de a face
cu moralitatea! Din pacate dumneavoastra dna. Blandiana v-ati lasat sedusa de oglinjoarele lucitoare ale bogatanilor lumii !
cand te bagi in tarâ†e...te m¶nânc¶ porcii. erorile politice ale doamnei coman
nu sunt balconul pie†ei universit¶†ii, ci oamenii pe care i-a cules de pe acolo §i i-a
sus†inut - dumneaei §i prietenii domniei sale. s¶ oferi na†iei un marian munteanu, un
emil constantinescu sau victor ciorbea... asta arat¶ lipsa oric¶rui instinct politic.
botez politic nereusit. Recunosteti? Stiati ca viitorul presedinte are sotie
rusoaica, el isnusi nascut in basarbia la Tighina si ca va sustine intersele Ucrainei si
nu pe ale Romaniei cand va semna tratatul NECERUT DE UE? Stiati ca Halaicu este
un escroc? De ce ulterior nu ati recunoscut public ca ati gresit si nu ati denuntat regimurile MAFIOTE din care si asa-zisa FALSA CONVENTIE ...
Unde este dosaru lu matale întocmit de fosta Securitate?
Cate sute de ie§iri din tara ai f¶cut pana la Revolu†ie?
Cine î†i d¶dea valuta necesara aprobata pentru voiaj?
Ce rela†i avea†i cu Gogu Barosanu Cominternistu(R¶dulescu) bineîn†eles pe plan
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cultural la cenaclurile domniei sale?
Daca a†i b¶ut un pahar de §ampanie împreun¶ cu p¶unesku la Cenaclu ...
Cu sincera parere de rau dar in acest interviu Ana Blandiana se face total de
ras. Nu atata de mult prin insulte ("jab"-ul la "parintii postacilor" mi se pare epocal;
biata femeie a ajuns la capatul liniei, injura de mama!) cat prin etalarea unei incapacitati patetice de a intelege ca marca unei "personalitati" este consecventa si integritatea.Iar putinta de atinge acest ...
Pai , bine , Manu , versurile cu pricina cine le-a scris ? Nu tot "cel mai frumos
DAR pe care l-a primit Romania dupa 1989" ? Ce facem cu ele ? Le interpretam ca
o forma elaborata de dizidenta ? Dar cu relatia dintre "cel mai frumos DAR" si tov.
Gogu Radulescu ce facem ? O escamotam si pe asta ? O interpretam drept o modalitate particulara de lupta cu "fiarele ...
Multumiri din inima...tovarasului Gogu Radulescu! Da, stiu, vei spune ca era
iubitor de oameni de cultura. Asa a spus si Dinescu..
reprezinta 2 sperante reale ale romanilor... De asta lighioanele securistocomunsite (sau invers) le terfelesc numele constant! Greseala Hertei este ca ea se
raporteaza doar la ce a fost inainte de '89. Nu poate sa vada (desi acuza existenta unui
regim opresiv si a unor secursiti care inca actioneaza) ca si azi e nevoie de opozitie.
Serioasa si constanta... Sustinuta financiar si logistic. Pentru ...
Unde sinteti si ce ce a-ti facut in cei peste 20 de ani postdecembristi ? Dormiti
acum fata de tot ce se intimpla in Romania ? In trecut Romania o tara comunista si
acum o tara putregai. Fiti mai treji cu scrisul, comparatiile si gindurile voastre. Nu
este vorba de nostalgie ci de adevar actual al unei tari in paragina. Sinteti prea grabiti
in executii.

Vineri 4 martie 2011
E§ec, e§ec, e§ec: nici înregistr¶rile de ieri, nici acelea de azi
nu sunt bune. Filip a încercat alte metode - nimic de f¶cut. Cauza
cauzelor sunt eu cu vederea mea, mult sl¶bit¶. Or acest capitol:
citirea de fragmente a c¶r†ilor mele este imposibil de realizat dac¶
nu am dinainte ecranul mare; în fa†¶: în care caz, sunt din profil,
iar sunetul este slab.
M¶ v¶d silit s¶ renun† la citire. ïmi rumeg nereu§ita §i merg
mai departe, cu vorbitul-liber (dar despre ce?, fiindc¶ am senza†ia
c¶ am epuizat toate “subiectele”).
O pauz¶ nu mi-ar strica. M-ar aduna de pe drumuri.
Sâmb¶t¶ 5 martie 2011
Flori B¶l¶nescu îmi trimite:
“CARTEA CARE M™ CALC™ PE NERVI
“Cum ie§i cu Goma pe strad¶ - de Cristian Teodorescu
“Dac¶ te împinge vreun p¶cat pe care nu †i-l §tii s¶ te îndoie§ti de vreo
vorbuli†¶ a lui sau s¶ spui c¶ nu-†i place cum scrie, te foarfec¶, te toac¶ §i te
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spurc¶ în toate felurile. £i mai totdeauna se g¶se§te cineva care s¶-†i fac¶ procese de inten†ie fiindc¶ te-ai legat de el. (Adic¶ „nu-†i place Goma“ fiindc¶
e§ti criptocomunist sau e§ti cu vreo ga§c¶ dintre cele pe care le arat¶ el cu
degetul!) Dar la cîte infamii i s-au f¶cut lui Paul Goma, nu numai dinspre
Securitate, ci §i dinspre lumea scriitoriceasc¶, cît a stat în †ar¶ §i dup¶
ce a plecat, e greu s¶ nu-i dai dreptate, chiar §i atunci cînd †i se pare c¶
n-ar avea-o.
Goma le d¶ peste nas §i pe unde-i mai nimere§te rezisten†ilor prin
cultur¶ §i estetizan†ilor care au t¶cut pe vremea lui Ceau§escu, ca unul care a
f¶cut pu§c¶rie politic¶, semi-pu§c¶ria domiciliului obligatoriu §i care s-a pus
contra regimului comunist §i lui Ceau§escu în persoan¶, din principiu.
„Goma a f¶cut scandal ca s¶ fie publicat în str¶in¶tate!“, se spunea pîn¶ în
’89. „Goma n-are talent §i a dat-o pe politic¶, s¶-l ia în bra†e Europa Liber¶“,
ziceau tot atunci voci lirice §i prozatorice§ti care, ulterior, au schimbat
macazul politic §i aveau s¶ constate cum e s¶ nu te sus†in¶ confra†ii cînd te
pui cu Puterea.
Nu cred c¶ pe Goma l-a apucat disiden†a doar pentru c¶ cenzura n-a vrut
s¶-i publice o carte. Avea antecedente cu mult înainte. La fel cum mi se pare
stupid s¶ spui despre Goma c¶ n-are talent. În rela†ia lui cu literatura, Goma
nu vrea s¶ demonstreze c¶ are talent §i c¶ se pricepe la conven†iile scrisului.
Pentru el, romanul nu e o form¶ în care torni un aluat §i-l pui apoi la cuptor.
Aluatul însu§i nu e pl¶m¶dit dup¶ o re†et¶, ci dup¶ inspira†ia de moment
a autorului care scrie cum îi tr¶sne§te lui prin cap, obsedat de substan†¶, nu
de cum ar trebui propor†ionate ingredientele. Ca romancier, Paul Goma e un
anarhist. Dac¶ nu-i accep†i formula personal¶, te enerveaz¶. Dar §i dac¶ i-o
accep†i, tot te poate enerva, pentru c¶ Goma scrie în jeturi dezordonate, cu o
libertate care se întoarce imprevizibil împotriva ei înse§i. Un jet de proz¶ în
care sim†i un scriitor puternic §i un profet inspirat poate fi urmat de un altul
lipsit de for†¶, în care autorul vrea s¶ fie satiric §i nu-i ies decît ni§te glumi†e
rebegite în ni§te pagini plate, de nu-†i vine s¶ crezi c¶ sînt scrise de aceea§i
mîn¶.
Totu§i, s¶ ne în†elegem, dac¶ îl citim pe Goma ca pe un prozator
obi§nuit, ceea ce nu e, îl putem trage lejer în jos §i asta f¶r¶ ca autorul lui
Ostinato s¶ fie prea sus. Dac¶ îl lu¶m îns¶ ca pe un guru b¶tut cu pietre al
libert¶†ii românilor, ceea ce a fost cu vîrf §i îndesat, inegalit¶†ile lui de prozator nu mai conteaz¶ sau îi pot fi trecute în cont, ca bîlbîiala biblicului Moise.
Publicat in Academia Catavencu – 02 martie 2011”

Duminic¶ 6 martie 2011
Azi am f¶cut trei episoade cu Ana, unu cu Filip. Obosit.
Luni 7 martie 2011
Ast` noapte l-am asistat pe Filip la prepararea autofilmelor.
Nu le-am terminat. O vom fac disear¶.
Mar†i 8 martie 2011
Vis terorizant-dulce, între dou¶ asùduri (se vede: ale mor†ii):
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La prima vedere (sic), dinaintea ochilor se afla, orizontalizat¶, Xenia, lipoveanca, personajul meu iubit din Bonifacia; ea
nu-mi oferise cacubìcul de§i mi-l ar¶tase, îns¶ m¶ ar¶nise,
dându-mi †â†¶, din picioare. Acum era întins¶, ca un peisaj
dealvaletic, cu rotunduri moi, cunoscute de mine, de§i nu i le
v¶zusem vreodat¶ descoperite (cele din vis, ale Xeniei, da: ba
chiar m¶ închinasem la, ca în fa†a altarului - ortodox, se în†elege).
M¶ sim†eam ud, plouat, infrigurat umilit; c¶utam un ad¶post,
un culcu§, unde s¶ m¶ încovrig. Presim†eam ceva nepl¶cut,
dar am înaintat, pe coate, sim†ind c¶ldura §i odoarea ce avea
s¶-mi vin¶, dac¶…Dac¶…
ïns¶ ajuns pe calidor, dinaintea u§ii, am auzit o voce:
«Pe-aici se intr¶ ; pe-aici nu se mai iese…»
N-am în†eles ce spunea, am p¶§it peste prag. O lumin¶
parfumat¶, ocrotitoare m-a învelit, ca o, ca o, ca o… Glasul:
«Intri - dar nu ie§i tot pe aici. Se iese pe dincolo, prin
cezarian¶».
Am p¶truns cu jubila†ie, în ad¶poste§ter¶, îmi crescuse capul
de pl¶cere - de aceea n-a înc¶put §i el, a r¶mas pe buza malului.
Capul: afar¶, eu: în¶untru, la bine-bine, la atât de dulce-dulce,
încât îmi pierdusem r¶suflarea.
Gâfâind, i-am în¶l†at rochia. O ridicam, ritmat, împingînd,
nu †ineam seam¶ de avertisment: c¶ intru, f¶r¶ s¶ mai pot ie§i pân¶ ce capul, uria§, plin de suc, mi s-a ridicat, periscop, astfel c¶
i-am v¶zut pântecele: era însemnat de trei ori, toate în partea ei
stâng¶, îns¶ abia reliefate, ca de apendice scos - dar trei.
De ce: trei?; încercam s¶ m¶ ap¶r prin întrebare, eu §tiam c¶
cel mult dou¶ - de ce ea, trei?
Tot intrînd, am început a-i s¶ruta cicatricele care, sub
buzele mele se pref¶ceau în buze - §i de gur¶ §i de calidor.
Când am ajuns la a treia, s-a rostogolit peste mine o furtun¶
cumplit hodorogitoare: camionul care adun¶, în zori, pubèlele.
A trebuit s¶ schimb, nu doar bluza de pijama, fa†a de pern¶,
ci §i cearceafurile - de pat, de plapom¶. Am r¶mas o vreme pe
marginea patului, istovit, stors, cu capul micìt, sec¶tuit.
*
Nora Iuga: “Blestemata de cenzur¶ comunist¶
ne-a rafinat stilul §i Herta Muller ne-a pus la zid” 7 Martie 2011
"Când venea cartea de la cenzur¶, parc¶ veneam de la chiuretaj"
Nora Iuga vorbe§te despre amenin†area unei întâlniri nocturne cu
Securitatea, într-un interviu acordat pentru romanialibera.ro, via†a unui
scriitor în timpul regimului comunist §i metodele de a evita cenzura din aceea
perioad¶. A reu§it s¶ supravie†uiasc¶ regimului strict din perioada comunist¶
§i a ajuns s¶ cunoasc¶ oameni importan†i ce §i-au l¶sat amprenta asupra
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istoriei §i care au format-o pe femeia de azi. O " feti†¶ cu o mie de riduri"
juc¶u§¶ §i plin¶ de via†¶ care nu î§i arat¶ adev¶rata vârst¶ §i care vorbe§te cu
o pasiune molipsitoare de universul seduc¶tor din c¶r†i.
Care a fost momentul/ evenimentul care v-a determinat s¶ începe†i o
carier¶ în literatur¶?
N.I: Am observat demult când eram înc¶ o feti†¶ de vreo 13-14 ani, c¶
prim¶vara tulbura apele în trupul meu fiindc¶ din trup venea §i nu din alt¶
parte dorin†a aia, de o pl¶cere imposibil de definit, care mai târziu se
manifesta la fel §i când m¶ îndr¶gosteam §i când m¶ pomeneam, din senin cu
un jet de poezie pe maculatorul de §coal¶. £i îndr¶gostirea §i poezia se anun†¶
prin aceea§i stare, pe care eu o numesc inspira†ie §i simt c¶ vine, în egal¶
m¶sur¶, de la glande §i de la stele. Niciodat¶ vreun eveniment social sau
politic nu m-a convins s¶ scriu. În textele noastre socialul §i politicul exist¶
inevitabil fiindc¶ ele constituie cadrul, rama, în interiorul c¶reia se deruleaz¶
via†a noastr¶, dar pentru mine, cel pu†in, nu ele sunt motive de inspira†ie.
La mine totul porne§te, de fiecare dat¶, de la un cutremur interior, produs de
o fraz¶ auzit¶ întâmpl¶tor, de o culoare, de-o muzic¶ ... prima poezie am
scris-o la Sibiu în prim¶vara lui 1942, în buc¶t¶ria doamnei Weiss, al c¶rei
b¶rbat era deportat într-un lag¶r din Transnistria §i tata cânta la vioar¶
"Zefirul" de Jeno Hubay.
Cum a†i ajuns s¶ lucra†i pentru revistele "Gazeta literar¶" §i
"Luceaf¶rul"? Cum a fost acea perioad¶ din via†a dvs?
N.I: Cred c¶ am fost chiar în aceea§i zi la amândou¶, fiindc¶ se aflau în
aceea§i cl¶dire pe Ana Ip¶tescu. N-a§ fi îndr¶znit s¶-mi duc poeziile la o
revist¶ din proprie ini†iativ¶. Asta se întâmpla prin 1965, deci aveam deja 34
de ani, dar pentru mine, s¶-†i apar¶ numele într-o revist¶ era echivalent cu un
Nobel. Revistele erau pentru ale§i! Acum, cred, de la o vreme, c¶ este exact
pe dos. Adev¶rul este c¶ trimisesem, la sfatul cuiva, un grupaj de versuri la
"V¶lenii de munte", la Miron Radu Paraschivescu care m-a încurajat cum
nimeni altul.
A§a am ajuns o favorit¶ a ambelor reviste. Nichita St¶nescu §i Cezar
Baltag mi-au stat tot timpul al¶turi. ¢in minte c¶ Cezar mi-a copiat o poezie
cu dermatograful meu: pe atunci nu aveam ma§in¶ de scris. Dar, în afar¶ de
Miron, cei mai mari sus†in¶tori ai mei, la aceste reviste, au fost Geo
Dumitrescu §i mai târziu, Ion Caraion. Îmi admira nebunia suprarealist¶ §i
revolta care r¶zb¶tea din fiecare poezie: m¶ întreba mereu dac¶ am f¶cut
pu§c¶rie, nu putea s¶ cread¶ c¶ era genetic¶, nu deliberat politic¶.
Cum a fost aceea perioad¶? Cea mai frumoas¶ din tinere†ea mea. Anii
'60 în România parc¶ nici nu erau ani de dictatur¶. De†inu†ii fuseser¶
elibera†i, cenzura t¶ia frunza la câini, Goma §i Richard Wagner intraser¶ în
PCR, fiindc¶ noi nu am contropit Praga cu tancurile, cum au f¶cut ceilal†i
fra†i sociali§ti. Tot în perioada aia în România se traducea pe rupte din literatura universal¶, colec†ia "Luceaf¶rul" v¶rsa pe pia†a debuturi geniale din
genera†ia '60: Nichita St¶nescu, Cezar Baltag, Constan†a Buzea, Gabriela
Melinescu §.a, iar apoteoza acestui scurt rai a fost resurec†ia unui suprarealism, gâtuit de r¶zboi §i comunism mul†umit¶ apari†iei miraculoase a onirismului care n-a durat mai mult de §ase ani în România, pân¶ la monstruoasa
"revolu†ie cultural¶" din 1971.
Regimul comunist v-a influen†at în vreun fel opera sau via†a? Existau
modalit¶†i de a evita cenzura în aceea perioad¶?
N.I: F¶r¶ îndoial¶ c¶ au urmat ani foarte grei pentru literatur¶ §i nu
numai. În cultur¶, cenzura opera ca un aparat de tocat, nu doar c¶r†i, ci §i
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capete de scriitori. Si eu am fost pe lista celor vreo 20 de scriitori cu
interdic†ie de publicare. Opt ani de zile s¶ nu exi§ti nici în reviste, nici în
edituri, nici în libr¶rii, nici în biblioteci, nici m¶car în bârfele confra†ilor.
Aveam vreo 40 de ani §i dac¶ nu c¶ram cu mine o asemenea cantitate de
talent §i de încredere în puterea mea, muream de mult ca poet. Abia la 50 de
ani am luat-o de la cap¶t, debutând din nou cu "Opinii despre durere", pentru
care am luat §i primul meu premiu, acordat de USR. Cenzura devenise
insuportabil¶. Erau liste de cuvinte interzise ca noapte, nocturn¶, întuneric,
iarn¶, frig, biseric¶, înger, Dumnezeu, Snagov- fiindc¶ acolo avea Ceau§escu
o re§edin†¶ de var¶, Ilie - fiindc¶ Ilie Constantin era transfug... incredibil §i
de tot râsul!”
comentarii
7. fara talent 20:36 | 7 Martieanonimus Nora Iuga
"Sunt n¶scut¶ pe 4 §i 4 e un scaun" ??asa scrie pe blogul lu matale....Am v¶zut
blogul scriitoarei Nora Iuga care într-o poza postatata de domnia Sa(Gabriela
Adame§teanu, Carmen Mu§at §i Filip Florian, la Vene†ia) era cu scriitoarea Gabriela
Adamesteanu, fosta sefuta pe la GDS 22, a fost sursa (adic¶ ceva mai mult decât
informatoare) la DIE, ...
5. Doresc o explica†ie. 20:27 | 7 Martie P.E.
..."§i bineîn†eles Herta Muller ne-a pus la zid."Ce vrea s¶ spun¶?!
4. dna iuga, daca si cenzura rafineaza stilul… 18:14 | 7 Martieleonte
Daca cenzura v-a ,,rafinat,, stilul, atunci nu aveti ce sa cautati in istoria literaturii!
Cenzura - acest lucru odios pt orice forma de creatie - nu poate sa fie decat ANTICULTURALA prin definitie...Daca un poet cu staif confunda micile ,,soparle,, care
se bagau in textele de dinainte de 90 cu rafinamentul marii literaturi, atunci
inseamna ca ,,ne-am ars,, iar cultura romaneasca e doar una ...
3. Really? 17:51 | 7 Martie Ada Scris de FS
Când va prezenta†i biografia stima†i scribi va declara†i religia §i na†ionalitatea asa
este normal cum se procedeaz¶ în Israel §i alte tari foarte democrate din lume. Sa §tim
§i noi cu cine avem de a face!
Really? In alte tari foarte democrate din lume, stimate FS, antisemitismul chiar si
insinuant nu e tolerat. Semnat: O unguroaica papistasa :))))
2. cara cu ea o cantitate imensa, dar nu de talent 17:35 | 7 MartieTeo Cine e femeia
asta, ce vrea ei, parintii ei stie, cine i-a zis ca are talent??? IOI, ce modesta e!!!"dac¶
nu c¶ram cu mine o asemenea cantitate de talent §i de încredere în puterea mea,
muream de mult ca poet."

Doamne, c¶ proaste-proaste-proaste sunt “femeile de§tepte”!
£i, altfel cum s¶ le-o mai zic: curve pe la suflet? O constatasem,
cu durere, mai an, când aceea§i drag¶ §i iubit¶ §i admirat¶ de noi
- de mine - Nora Iuga s-a etalat (era s¶ zic: cr¶c¶nat), pe dup¶ cap,
copit¶-n-copit¶ cu iapa r¶pciugoas¶ Nina Cassian.
Miercuri 9 martie 2011
Filip a instalat 7 din cele 30 de autofilm¶ri. Au mai r¶mas
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înc¶ 23 de pus pe site - total, rotunjit: 70, cu înc¶ una (sau dou¶),
din care “Testament” - eu, specializatul în materie…
*
M¶ preg¶team s¶-mi scriu… Noul Testament, cel plin de
repro§uri, fierbînd de impreca†ii, clocotind de acuza†ii, fulgerînd
prin blesteme §i desmo§tenindu-i pe veci pe fra†ii mei basarabe†i
- pentru c¶ sunt molâi, f¶r¶ vlag¶, b¶ga†i în boale, umili §i ugili†i,
chiflici†i de atâta c¶lcare în ciubotele ruse§ti… Iar pentru c¶
scrisesem atât de frumos, de pre†uitor despre basarabence, întrebîndu-m¶ cum s¶ fac împ¶r†irea (artificial¶, se în†elege) între
b¶rba†ii calicì†i de ocupan†ii ru§i, nu doar pe la picioare, dar §i pe
la cap (dac¶ mai au “capuri”, vorba lui Diacov, str¶lucitul
folositor de limb¶ român¶ - cam tot atât de st¶pânitor al ei, ca §i
pl¶vanul de Lupu) - spre deosebire de femei, care, e-he-he, ce
brave, ce rezistente au fost §i sunt §i vor fi ele, neasemuitele…
A§adar, aveam de gând s¶ le iau înapoi - urma§ilor mei basarabe†i - tot, dar absolut tot… ce nu le d¶dusem: c¶r†i, în primul
rând, apoi dreptul de a folosi numele meu la botezarea unei
biblioteci, a unei str¶zi, a unei uli†e, a unui concurs de s¶ritur¶ cu
pr¶jina (vor fi aflat c¶ îmi pl¶cea aceast¶ atletic¶ prob¶, îns¶ nu
b¶gaser¶ de seam¶ c¶ nu o practicasem - cu ce: cu o coad¶ de
m¶tur¶? - doar o privisem); c¶ îi pedepsisem cu mare asprime,
interzicîndu-le s¶-mi ridice statui, monumente (sic) §i alte acareturi comemorative, opunîndu-m¶ ini†iativei lor de a-mi repatria
(sic-sic) “r¶m¶§i†ele p¶mânte§ti”, cite§te: cenu§a de mult¶ vreme
pres¶rat¶ în Sena, ajuns¶ pe la gura Tamisei, dac¶ nu în Golful
Finic; s¶ nu le permit - lor, ingra†ilor, s¶ recupereze osemintele
mamei, de-neg¶sit în cimitirul Str¶ule§ti II, r¶v¶§it, arat, întors
dup¶ Cutremurul din ‘77, oasele tatei, puse-bine de “cons¶tenii”
no§tri de la Vad, F¶g¶ra§ sub aleea central¶, altfel: unica…
…S¶ nu le las nimic-nimic-nimic!, s¶ se-nve†e minte alt’dat’
s¶ mai fac¶ ce f¶cuser¶ cu mine §i cu dragostea mea pentru ei,
nerecunosc¶torii…
F¶r¶ s¶ renun† (Doamne fere§te!) la dragostea de femeie
basarabeanc¶, am în†eles c¶, prin aceast¶ discriminare, pedepsire
numai a b¶rbatului, contribui §i eu la înfundarea, la umilirea lui îns¶ f¶r¶ efectul balan†ei, adic¶ în¶l†area femeii, ci din contra, la
coborîrea amândurora.
Ce e de f¶cut, vorba cernî§eavsk¶? O singur¶ solu†ie: s¶
nu-i mai pun în cârc¶ b¶rbatului toate sl¶biciunile neamului
nostru, toate p¶catele (vrute §i nevrute) ale noastre, basarabe†ii.
Nu voi spune ca bestia de M¶gureanu, supra§eful NeoSecurit¶†ii
la Bucure§ti de dup¶ 1989 care, la acuza†ia c¶ a distrus multe
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dosare ale fo§tilor bestiali§ti, pentru ca ace§tia s¶ ocupe, în continuare, posturi importante §i în “noua democra†ie de tip suedez” a
lui Iliescu - ceea ce s-a §i întâmplat: vezi-l pe B¶sescu la
Bucure§ti, vezi-l pe Pilaf la Chi§in¶u - urmez prea-lunga fraz¶:
a r¶spuns cu ticul verbal al securi§tilor de totdeauna:
«Noi nu am distrus dosare - din contra…»
Nu doar eu sunt român de§tept (sic), îns¶ numai eu am observat “sc¶parea” §i am pus-o pe hârtie, ca s¶ nu se uite, ceilal†i, ori
s-au pref¶cut c¶ nu au remarcat-o, ori o b¶gaser¶ §i ei în seam¶
§i… o uitaser¶ înainte ca, Doamne fere§te, s¶ se înscrie la catastiful †inerii de minte… Iar putoarea de M¶gureanu (pe adev¶ratul
s¶u nume: Asztalo§ - ceea ce nu înseamn¶ c¶ nu este român
verde!) §i protejat-protector al Marelui ardelean Coposu, cel care
întâmpinase, imediat dup¶ 25 decembrie 1989, delega†ia de
basarabeni care-i cereau sprijinul în realizarea visului legitim de
a face din nou parte din România, le comunicase socoata lui,
ardeleneasc¶, pe degete:
«£i s¶ avem înc¶ patru milioane de minoritari?»
ïl bag în m¶-sa pe banditul M¶gureanu, sfetnic a Blegìei Sale
Emil Constantinescu §i al sfetnicesei Zoaia Petrii de Condurache,
cea care îl asigurase pe prezidentul “Cuza II” s¶ semneze tratatul
înrobitor cu Ucraina, iar pe Coposu: s¶ se odihneasc¶ în
mormânt, dup¶ multele §i de-nereparat gre§eli f¶cute, confortat în
erorile sale - capitale - §i de Doina Cornea, cea care a p¶c¶tuit
prin nedeschiderea gurii cât¶ vreme a stat în preajma (umbrei)
Seniorului - nu mai vorbesc de Ana Blandiana, profitoarea etern¶
de pe urma multor personalit¶†i §i ie§ind… curat¶ ca lacrima,
dup¶ fiecare b¶l¶ceal¶ în b¶l¶toacele porcilor yorkilor (nu e
întâmpl¶toare trimiterea la Gogu R¶dulescu).
Iar concluzia: nu-i mai bléstem, nu-i mai afurisesc pe fra†ii
mei basarabeni. Cum a§ putea-o face? Dar §i eu, chiar dac¶ nu am
cunoscut direct pohodul na sibir - de§i eram ini†iat, prin tata §i
prin neamurile mele r¶mase în Basarabia, dar însiberizate aflasem gustul Siberiei B¶r¶gane, al fugii, al refugii, al h¶ituirii,
a pu§c¶riei, al deport¶rii, al excluderii dintre ai mei, prietenii,
scriitorii…
ïmi retrag vorbele r¶le, sc¶pate la mânie proast¶.
De dragul femeilor noastre, minunatele.
£i promit c¶ n-am s¶ le mai vorbesc de r¶u b¶rba†ii,
tratîndu-i de frico§i, înfrico§a†i de dou¶-trei genera†ii de înrobi†i
de ru§i, batjocori†i de ucraineni, dispre†ui†i, desconsidera†i de
evreii care îi trateaz¶ §i acum de slugi ascult¶toare, îns¶ nefiindu-le ru§ine s¶ le m¶nânce pâinea §i carnea §i s¶ le bea vinul pe
care ei, b¶§tina§ii le fac, ei §tiindu-se st¶pâni în †ara mea… £i
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n-am s¶ le mai tratez b¶rba†ii, ta†ii copiilor lor de la§i, de
§terg¶toare de picioare pentru ciubotele ocupan†ilor, nici de
be†ivani încercînd s¶-§i ascund¶ §i justifice neputincio§ia de a
ridica fruntea - §i de ce nu: parul!, ba chiar toporul!- în dosul
paharului de jini§or ocrotitor.
Ce-am ajuns! S¶ spun §i eu ca Nichita St¶nescu, s¶rutînd
cimentul peronului g¶rii Chi§in¶u, proclamînd din adâncul
sufletului, tratat cu votc¶ ruseasc¶, nu cu vin basarabean:
«M¶i fra†ilor! To†i suntem români - d¶ s’ te pup, frate…»
Joi 10 martie 2011
Dragul de Filip: a lucrat zilele din urm¶ f¶r¶ odihn¶, pân¶ ce
a terminat autofilm¶rile.
ïntr-o scrisoare impresionat¶, Oleg Brega cere §i el nepo†ìa
adoptiv¶. I-o voi da, cu bucurie - §i…spirit de familie: dac¶ a
ajuns s¶ aib¶ nevoie de “ocrotirea” mea, înseamn¶ c¶ are
neap¶rat¶ nevoie de a§a ceva.
*

Monica Cremene Regele decapitat al Frantei, Ludovic alXVI-lea a fost
"stra-stra-stra... nepotul"lui Stefan cel Mare
În anul 1789 are loc celebra Revolutia franceza, prin care monarhia
absoluta este abolita din Franta. Regele francez deatunci, Ludovic al XVIlea, a fost decapitat, prin ghilotinare, 4 animai târziu, la 21 ianuarie 1793.
Probabil ca multi stiu acest lucru,dar oare câti stiu ca acest rege francez are
printre stramosii sai pe nimeni altul decât pe marele nostru domnitor moldovean,Stefan cel Mare?
Sa ne uitam putin la descendentii lui Stefan cel Mare, si sa vedem
cum a ajuns acest viteaz voievod român sa fie strabunul celebrului rege francez decapitat.
1. Stefan cel Mare (1435-1504), l-a avut ca fiu pe:
2. Petru Rares (1486-1546), domnitorul Moldovei, a avut-o ca fiica pe:
3. Maria, care casatorita cu Ion Movila (mare logofat al Moldovei), cei doi
având ca fiu pe:
4. Ieremia Movila (?-1606), domnitorul Moldovei, a avut-o ca fiica pe:
5. Maria Movila (1592-1638), casatorita cu Stefan Potocki (1568-1631, conte
polonez), cei doi având ca fiica pe:
6. Anna Potocki (1615-1690), casatorita cu Dominic Kazanowski (16051648), cei doi având ca fiica pe:
7. Maria Kazanowski (1643-1687), casatorita cu Stanislas Iablonowski
(1634-1702), cei doi au avut ca fiica pe:
8. Ana Iablonowski (1658-1727), casatorita cu Rafael Leszczynski (16501703), cei doi avându-l ca fiu pe:
9. Stanislas Leszczynski (1677-1766), regele Poloniei, care a avut ca fiica pe:
10.Maria Leszczynski (1703-1768), casatorita cu Ludovic al XV-lea (17101774), regele Frantei, cei doi având ca fiu pe:
11. Louis de France (1729-1765), care l-a avut ca fiu pe:
12. Ludovic al XVI-lea (1754-1793), regele Frantei.
Nu e atât de mare distanta între un domnitor moldovean si un rege francez.
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Vineri 11 martie 2011
Dezastru în Japonia: cutremur de p¶mânt de 8,9 Richter,
urmat de un tsunami cu valuri de 10 m. în¶l†ime.
Monstruos valul de noroi acoperind totul în cale - în zona
Sendai: drumuri, canale, sere, culturi în aer liber, aeroport, case,
uzine, automobile. ïn primul moment nu am în†eles ce era valul
acela, negru, credeam c¶ este vorbe de o alunecare de teren - ei
bine era “fruntea” tsunamiului.
*
Viorel Cucu, editorul meu de la Bac¶u îmi telefoneaz¶:
Prorectorul Universit¶†ii din Cluj ar fi scos din bibliotec¶ §i
c¶r†ile mele, mai ales edi†iile din S¶pt¶mâna ro§ie tip¶rite la
Vicovia. I-am cerut mai multe §i mai precise am¶nunte.
De§i mijloacele mele de ap¶rare-atac sunt modeste, ca s¶ nu
spun: inexistente: o consemnare în jurnal (citit/¶/) la… 1 aprilie,
un filmule† r¶zbun¶tor-pedepsitor… Atâta tot. Viorel Cucu îmi
transmite:
“Lista de carti care au fost alungate (de fapt cu tot cu editura) din
Libraria Universitatii Babe§-Boliay este urmatoarea:
1. Suferinte din Ardeal - autor Vasile Stoica;
2. Saptamana Rosie... sau Basarabia si evreii - scrisa de Paul Goma,
3. Neam fara noroc sau Blestemul lui Zamolxe - Alexander E Ronnet;
4. Spitalul, Coranul, Talmudul, Cahaul, Francmasoneria - Dr. Nicolae
C. Paulescu;
5. Influenta evreilor in lume - Kevin McDonald.
„Scoase in strada” (…) de fapt mi-au facut retur pentru toate (au si un
motiv - le ingreunez gestiunea - cu toate ca i-am iertat de plata unor carti care dupa spusele lor au fost furate de studenti) cartile si i le-au dat in brate
fratelui meu care este in Cluj si ma sprijina cu difuzarea in zona.
Prof. dr. Nicolae BOC£AN, Prorector la Universitatii Babes-Boliay
director al Institutului de Istorie ecleziastic¶ al Universit¶†ii Babe§-Bolyai;
domenii de competen†¶: Istoria modern¶, Istoria bisericii în epoca modern¶.”

Despre “scoaterea din libr¶rie” Viorel Cucu a aflat de la
librari, ei au citat numele Prorectorului. I s-a lichidat stocul de
carte printr-un aviz de retur. La toate insistentele sale nu a putut
lua legatura cu Prorectorul.
Deci nu pot acuza pe nimeni. Librarii l-au desemnat pe Prof.
dr. Nicolae BOC£AN ca autor al “scoaterii”, îns¶ Cucu nu a
reu§it s¶ comunice cu el:ditamai prorectorul nu are îndr¶zneala s¶
dea explica†ii, se ascunde §i el, ca un adev¶rat ardelean curajos.
Pe cine s¶ dau vina? Dup¶ legea universitar-ardeleneasc¶ a
profdoctorului Boc§an (de la Boc§a? - care dintre ele?) pe
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nimeni: b¶nuitul nu a confirmat cu gura sa boc§¶neala universitarnic¶, deci el se crede nevinovat, iar eu nu-l pot acuza f¶r¶
probe.
ïns¶ dup¶ legea mea, pot spune urm¶toarele:
ïn urm¶ cu o s¶pt¶mân¶ revista Cultura a publicat o
scrisoare adresat¶ de un universitar clujean, ar¶tîndu-l pe Ovidiu
Pecican, profesor doctor §i el - tot la Cluj - nu doar ca pe un goi
obedient, turn¶tor la comand¶ (adev¶rat, dimpreun¶ cu prietenul
nostru Laszlo Alexandru), antisemitizîndu-m¶ f¶r¶ mil¶, la radio
§i în revista lui Grigurcu - ci §i faptul de a fi…
“… încercat s¶ ascund¶ sub pre§ frenezia cu care a l¶ut¶rit
pân¶ de curând la u§a rectorului Andrei Marga (…) [deci ne
arat¶] c¶ domnia-sa preg¶te§te s¶ cânte pe la alte mese
(în condi†iile în care, la sfâr§itul acestui an, d-lui Marga i se va
termina ultimul mandat de rector §i, conform noii legi a
înv¶†¶mântului, poate chiar cariera universitar¶). Mai mult,
într-un cerc restrâns, dl. Pecican a m¶rturisit c¶ „s-a rezolvat”
deja cu noul rector §i c¶ în urm¶torul mandat academic
domnia-sa va fi „cel pu†in prorector” (subl. mea, P.G.).
Ce concluzie pot trage - §i cine mi-ar interzice-o, motivînd
“lipsa de probe”? Pecican? Dup¶ metoda bol§evico-holocaustologic¶ întrebuin†at¶ de el însu§i (ca §i de Laszlo) în holocaustizarea
mea, el s¶ fie obligat s¶-§i dovedeasc¶ nevinov¶†ia!
Oricum, probe: am. ïn primul rând, aceea a acuza†iei… f¶r¶
probe, doar cu afirma†ii cretine, infantile, sigur fiind c¶ nimeni
nu-l va contrazice (cu atât mai pu†in “antisemitul” de mine!),
doar §i el s-a rezemat pe citate din Evanghelia lui “R. Ioanid”;
ïn al doilea rând §i el, Pecican este un “element de supraveghere §i alarm¶ a unicit¶†ii Holocaustului” - la Cluj, în subordinea lui Mihai Shafir;
ïn al treilea: §i el a criticat cartea mea S¶pt¶mâna ro§ie,
Basarabia §i Evreii, prin urmare: s¶ dovedeasc¶ el, Pecican, c¶
nu a pus o vorbuli†¶ în favoarea (sic) a scoaterii, elimin¶rii (p¶cat
c¶ nu era un rug prin apropiere) din Biblioteca Universit¶†ii
clujene a unei c¶r†i “antisemite” !
Am tot dreptul s¶ avansez aceast¶ ipotez¶ mult mai aproape
de adev¶r decât acuza†iile de slug¶ oarb¶ a st¶pânilor s¶i, cei
care-i poruncesc s¶ latre, s¶ scuipe veninul uciga§ al antisemitiz¶rii.
*
Câteva ecouri (în leg¶tur¶ cu autofilm¶rile):
- Aliona Grati (9 mart) - Nu stiu cum e timpul la Paris, aici continua sa tina
noaptea 10 grade sub zero, iar afara, acum bate un vant naprasnic, caruia doar primavaratic nu-i poti spune. Imi merge internetul, ce placere e sa va ascult! Aliona
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- Ovidiu Nitoi (9 mart): Drag¶ domnule Paul Goma,
V¶ mul†umesc foarte mult pentru filmule†e. V¶ doresc mult¶ s¶n¶tate.Fotografia de
prezentare pentru filmule†ul Autofilmare 39: Despre Ostinato de la adresa de mai jos
nu apare pe site
- Mariana Pasincovschi (10) mart: V¶ mul†umesc frumos pentru c¶ m-a†i informat. Eu de ieri am v¶zut autofilm¶rile, nu §tiu îns¶ dac¶ pe toate, voi verifica imediat.
Foarte utile, autofilm¶rile, mai ales pentru cineva care trece la analiza romanului
Astra §i urmeaz¶ s¶ analizeze §i alte scrieri povestite de c¶tre dumneavoastr¶. Iar în
leg¶tur¶ cu ,,centrarea" despre care s-a vorbit, mie mi s-a p¶rut foarte în regul¶ §i nu
am v¶zut o problem¶ în ridicatul de pe scaun: oricine ar face la fel dac¶ ar avea atât
de multe de spus, nu oricine, îns¶, ar reu§i s¶ le spun¶ cu atâta m¶iestrie.(…)
- Sorina Gilca (11) mart.): Draga Paul Goma, Am vazut deja si mi-a placut
foarte mult. De parca ati fi alaturi! SANATATE!!!! si succes ! cu mult drag Sorina
- Flori B¶l¶nescu (11 mart): Buna dimineata, Draga domnule Goma,
Multumesc pentru autofilmari.
- Mihai Rogobete (11 mart): Mul†umesc. Am urm¶rit evolu†ia site-ului. Am
v¶zut cele filmate pân¶ s¶pt¶mâna trecut¶
O veste rea: s-a pr¶p¶dit Mihai Buracu. Am scris ceva pe Asymetria.
- Viorel Cucu (11) : Si astazi am stat la VORBA cu Dumneavoastra pe filmarile de pe INTERNET CU FIICA MEA IOANA. Si i-a placut foarte mult limba
romaneasca. A ajuns la inima. Ea stie multe pentru ca am luat-o la Chisinau la
Targurile de carte inaugurate de Ghimpu si Lupu. Pacat ca a lipsit Filat.(…)
- Ion Coja: (11): M-am uitat la cateva §i am inteles ce era mai important:
sunteti bine, in putere! Tineti-o tot a§a! Urari de bine la toata familia!
-YouTube Service <service@youtube.com> Nouveau commentaire sur "55
20110304 07h19 Ultima…"
cezalexandru: imi plac la nebunie filmuletele dumneavoastra
-G. Onofrei :Va salut d-le Goma Trebuie sa va marturisesc ca le-am vizionat
deja si mi-a facut o mare placere sa le urmaresc. Sanatate multa va doresc.
George Onofrei,Galati,11.03.2011,h:11.04
- Gabriel Ple§ea: (11): Multumesc pentru semnalare. Am vizionat deja cateva
si le-am gasit foarte utile, mai ales ca de mult nu ne-am mai vazut la fata. M-au amuzat cele cu “prietenul" Manolescu, Garbea si m-a impresionat cel cu Vieru.
Toate bune si sanatate. Gabi Plesea
- Flori Cârlan (11):FELICITARI TUTUROR ACELORA CE DOVEDESC
CURAJ SI SUNT ALATURI DE BUSOLA NEAMULUI ROMANESC, PAUL
GOMA, CHIAR DACA SE AFLA PENTRU A DOUA OARA IN VIATA, CU
DOMICILIU OBLIGATORIU, DE DATA ACEASTA LA PARIS.
CINE SI-AR FI IMAGINAT ACEST LUCRU PE 9 NOIEMBRIE 1989, ODATA
CU CADEREA ZIDULUI BERLINULUI? VIN VREMURI TULBURI, NU
GLUMA SI ESTE BINE SA TINEM CONT DE SFATURILE RESPECTATULUI
NOSTRU COMPATRIOT!
Un gand bun tuturor gomistilor,
Florin Carlan (…)
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*

Mariana Sipo§ îmi transmite:
s¶ vezi §i s¶ nu crezi! Goma „autofilmat”

Mircea Radu IACOBAN
La sfâr§itul lui februarie, Paul Goma s-a „autofilmat” §i a postat pe internet opt
episoade con†inând m¶rturisiri narate în spiritul s¶u inconfundabil: deta§at, cu autoironie, neiertând pe nimeni §i, pare-se, urm¶rind un anume †el... testamentar, cât¶
vreme ultimul episod §i-l încheie cu fraza „V¶ salut §i ne întâlnim pe lumea cealalt¶!”. Cum am mai scris §i cu alte prilejuri, îl consider pe Goma nu numai un scriitor român important, de departe cel mai în m¶sur¶ s¶ evoce veridic §i avizat avatarurile oropsitului „spa†iu interriveran”, ci §i disidentul cu adev¶rat autentic, n¶scut iar
nu f¶cut, cel mai îndrept¶†it s¶ poarte respectivul titlu dintre concet¶†enii no§tri. În
momentul de fa†¶, cum se §tie, este tratat cât se poate de... române§te: nu-i reprimit
în Uniunea Scriitorilor §i nu i se reacord¶ cet¶†enia abuziv retras¶ în trecutul regim.
Ba mai mult, numele lui figureaz¶ pe lista neagr¶ cu circula†ie subteran¶ a interzi§ilor
„de facto”. Din dou¶ pricini. Prima, „a jignit” constant scriitorimea român¶, scriind
deloc m¶gulitor despre cei afla†i pe primele locuri în box-office-ul momentului. A
doua, acuz¶ este pe atât de grav¶, pe atât de paradoxal¶, cât¶ vreme Goma, c¶s¶torit
cu o evreic¶ §i tat¶ de copil evreu, este învinuit de... antisemitism. Nu-i vorb¶, poate
c¶ §i el exagereaz¶ cu inflexibilitatea. Sunt sigur c¶, de-ar solicita reacordarea
cet¶†eniei, statul român s-ar gr¶bi s¶ i-o restituie. Are dreptate când pretinde s¶ i se
dea a§a cum i s-a luat, adic¶ f¶r¶ s-o cear¶, numai c¶ o cerere formal¶ trebuie, totu§i,
s¶ existe, altfel ne-am putea trezi peste noapte cet¶†eni ai Libiei ori Hondurasului.
Goma prefer¶ s¶-§i p¶streze în continuare statutul de apatrid (în 1980 a refuzat
propunerea de acordare a cet¶†eniei franceze; aflat pe aceea§i list¶, Kundera a acceptat-o). Mult mai pu†in probabil¶ r¶mâne reprimirea în Uniunea Scriitorilor, unde
toate pun†ile cu actuala conducere par a fi definitiv t¶iate. „Autofilm¶rile” î§i propun
s¶ l¶mureasc¶ situa†ia jurnalelor sale, par†ial publicate, de§i „multe dintre ele sunt,
totu§i, bunicele, nu mi-e ru§ine de ele §i voi continua s¶ le scriu”. Este tocmai ceea
ce irit¶, fiindc¶ memorialistica lui Goma §ifoneaz¶ imagini consacrate §i definitiv
validate ca atare. În bun¶ m¶sur¶ asta a f¶cut §i Marino, dar a avut grij¶ s¶ se autoprotejeze, condi†ionând publicarea jurnalului de trecerea câtorva ani de la decesul
autorului. Deloc prudent, românul basarabean de la Paris §i-a asumat o riscant¶ misie
de denudare, atacând impardonabil în direc†ii considerate tabu. În opinia lui, Cioran
este „Unul dintre cei mai frico§i oameni pe care i-am întâlnit. La§. Nu vorbea române§te cu românii din Fran†a”. Al. Paleologu, „filfizonul”, considerat prieten al familiei Goma, odat¶ venit ambasador în Fran†a a uitat num¶rul de telefon al amicului
disident (dând curs cabalei instrumentate de Monica Lovinescu) §i nu l-a mai sunat
decât... când a aflat c¶ pleac¶ din post. Incredibil, dar niciodat¶ nu l-a invitat pe
Goma la manifest¶rile organizate de Ambasad¶! George Iva§cu n-a fost altceva decât
„un ordinar turn¶tor”, iar rafala de vituper¶ri îi men†ine constant în colimator pe
(desigur!) Manolescu, Mircea Martin, Dan Petrescu, Pintilie, Buduca, Blandiana,
Gro§an, Marta Petreu, Liiceanu, Denisa Com¶nescu, Ple§u, Dan C. Mih¶ilescu,
George Banu §.m.a.. Probabil c¶ din pricina inform¶rii incomplete, nimere§te §i-n
inocen†i de calibrul Bianc¶i Marcovici, pe care o confund¶ cu... Bianca Balot¶! Nus ierta†i nici diriguitorii Republicii Moldova Ghimpu, Filat §i Lupu: nu §i-au †inut
promisiunile privind cet¶†enia §i ini†ierea unei serii editoriale. Cu nici un chip n-a§
zice c¶ postata literar¶ româneasc¶ este populat¶ de îngera§i imacula†i, dar parc¶-i
prea de tot în negru zugr¶vit¶ §i pres¶rat¶ numai cu adversit¶†i (a se vedea §i
repro§urile de nea§ezat sub b¶nuiala unei campanii concertate anti-Goma, în cartea
„A tr¶i, a scrie” de Aug. Buzura. Goma afirm¶ c¶ nu pretinde decât „normalitate de
la anormalii mei concet¶†eni”; r¶mâne de discutat dac¶ posomoral¶ viziunii este
rezultatul izol¶rii ce i-a fost impus¶, al minimaliz¶rii programatice §i al tratamentului
punitiv între†inut de dou¶-trei publica†ii în care-i gratulat cu amabilit¶†i de genul
„turn¶tor, denigrator, provocator”, ori, cine §tie, provine din umorile unui sindrom
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persecutor - posibil, dobândit. Înclin mai degrab¶ s¶ cred c¶ Paul Goma este regretabil izolat §i men†inut în condi†ia apatridului culpabil de les-literatur¶ român¶; atât
antecedentele militantismului de curaj, cât §i valoarea real¶ a scrierilor sale i-ar da
dreptul la acordarea în†elegerii §i pre†uirii realmente meritate. Mai târziu (când va fi,
adic¶, prea târziu) ne va fi jen¶ de modul în care l-am tratat!”
„Autofilmarea” pe internet: http://www.paulgoma.com/autofilmare-20-totdespre-limba-2din2/
Articol salvat de pe www.monitorulsv.ro, edi†ia din 08 Martie 2011.
Acest articol este proprietatea Monitorul de Suceava si nu poate fi reprodus f¶r¶ acordul scris al acestora.
TOOLLosophy, 12 mart. la “Sus inima, Basarabeni”:
“Nici tu Lupu, nici tu Pitat/Filap/Pilaf...ce sa mai vorbim despre Ghimpuletz?!
D-nule Goma, va multumim pentru o lectie dureroasa de istorie a romanilor, dar
intr-un format ironic, amuzant, simplu, onest si demn de optimism...
Salutari de la familia Trubceac [din Orhei pina in Cluj]”
Valerian Stan (12 mart) :Va multumesc, draga Domnule Goma! Vizitasem
"capitolul", de pe când ajunsese la filmarea 39, si îl gasisem foarte interesant.
Felicitari pentru idee si pentru felul în care o concretizati. Ea adauga foarte fericit
Jurnalelor scrise - si sunt sigur ca nu este departe timpul când celor ce Dvs scrieti si
spuneti li se va da întrega atentie pe care o merita.
Va doresc sanatate, Dvs si Doamnei Goma, si numai bine în toate întregii familii!
Valerian Stan

Sâmb¶t¶ 12 martie 2011
Azi nu am reu§it s¶ m¶ adun - sunt §i eu r¶v¶§it de tragedia
japonez¶. Probabil nici mâine nu voi fi capabil s¶ m¶ extrag
din ea.
Duminic¶ 13 martie 2011
Somn agitat, forfecat §i ud: ma§ina de sp¶lat laveaz¶, vorba
unei românce alalt¶ieri aterizat¶ pe malurile Senei (cum anume?
- cr¶c¶nat¶, pardi!), tot ce am “produs” ast¶ noapte.
Ca toat¶ lumea - din lumea toat¶ - §i eu, v¶zînd imaginile
transmise §i mai ales valul de noroi înghi†ind, rostogolind case,
înecînd câmpuri cultivate §i sere, am v¶zut sfâr§itul lumii, cum
nici un film de groaz¶ nu ar fost în stare s¶ sugereze. Poate §i din
cauz¶ c¶, filmate din elicoptere, nu aveau “sonor”, îns¶ mi-am
imaginat ce se auzea acolo, unde oamenii surprin§i erau îngropa†i de vii în n¶molul atoateacoperitor. £i în asta fic†iunea este
mult dep¶§it¶ de realitate. £i înc¶ noi, privitorii la televizor eram
separa†i de realitate prin îns¶§i imaginea înregistrat¶. Dar bie†ii
oameni surprin§i de tsunami probabil nu au avut timp nici s¶
strige, s¶ †ipe - de groaz¶. Dar ace§tia a fost treji în momentul
acela, au v¶zut, fie §i pentru o secund¶ ce venea peste ei, nu ca
cei din Pompei, adormi†i - cum s¶ spui: «ferice de ei»? Ba s¶ nu
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spui nimic, nici o catastrof¶ nu este comparabil¶ cu o alta.
Prezentatorii, comentatorii de la televiziune l¶udau “sângele
rece”, “preg¶tirea japonezilor”, “cultura” lor în înfruntarea cutremurelor, a tzunami-urilor (?), dar inima mea (ei, da: eu “vizionez” cu inima tragediile prezentate prin filme) se oprise asupra
unei tinere femei aflat¶ la picioarele unei cl¶diri din care tocmai
ie§ise - în ordine, potrivit “culturii catastrofelor”- privind undeva,
în sus (spre partea de sus a construc†iei, temîndu-se c¶ se va
pr¶bu§i?, spre Dumnezeul neîndur¶tor cu japonezul?). Am avut
certitudinea c¶ femeia aceea fusese împietrit¶ de groaz¶, devenise “stan¶ de sare”, ca nevasta lui Loth. Iar dac¶ în secunda
urm¶toare s-ar fi pr¶bu§it peste ea o grind¶ ori un perete dislocat,
ea, chiar v¶zînd ce “vine”, tot nu ar fi mi§cat §i ar fi fost ucis¶ în ciuda “culturii”, a antrenamentului, a preg¶tirii (civile). Eu,
privitor imoral, neru§inat, eram încremenit, privind-o, admirînd-o, chiar iubind-o, a§a, cu urechile ei bini§or cl¶p¶uge - §i
asimetric îndep¶rtate de cap - cu abandonul ei, terorizat §i
iluminat în fa†a mor†ii.
*
D-ale rezisten†ilor prin cultura comandat¶ de-sus-de-tot
N. Manolescu Complicit¶†i vinovate (Adev¶rul)
“(…)A doua eroare const¶ în sacrificarea principiilor (drepturile omului
§i restul) de dragul intereselor de un fel sau altul. A§a se nasc complicit¶†ile.
Occidentul s-a expus mai mereu §antajului Lumii a Treia, §i nu doar din motive morale, cum ar fi culpa colonialismului, dar mai ales din motive economice. Investi†iile f¶cute în †¶ri din Africa neagr¶ sau arab¶ au legat de mâini
guvernele europene.
(…) M¶ tem c¶ neînv¶†ând lec†ia istoriei, Occidentul va fi luat prin surprindere §i data viitoare, când revolu†ia va cuprinde, inevitabil, §i Africa neagr¶.
Ce se petrece acum în Zimbabwe sau în Coasta de Filde§ e o dovad¶ c¶ orbirea §i complicit¶†ile vor dura înc¶ mult timp.

Uluitor! Epocal! Manolescu a descoperit drepturile omului!
Singura - §i ultima oar¶ - când a adus vorba despre acest…
caraghioslîc a fost în primele luni ale anului 1990, când m-a
vizitat, la Paris. Adev¶rat, nu a folosit cuvântul “caraghioslîc”, ci
mult mai prozaic: “o chestie caraghioas¶”. Tot “caraghioas¶” a
fost - în timpul acelei vizite - §i “lupta pentru limba” a basarabenilor mei. Limba român¶, cea pentru care se luptau ei, din 1988,
cu bestiali§tii ru§i, cu ovreii, cu goii slugarnici.
Ce-l va fi apucat - dup¶ 20 ani - s¶ descopere “caraghioslîcul drepturilor omului”? O fi intrat în anul mor†ii - maic¶…
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*
Mircea VASILESCU Europa dumitale (Dilema 10-16 martie))
“Rezisten†ii prin cultur¶
“Dac¶ Gabriel Liiceanu, de pild¶, a ales s¶ scrie Jurnalul de la P¶ltini§, §i nu s¶
pun¶ în cutiile po§tale manifeste împotriva lui Ceau§escu este (aici Herta Müller are
dreptate) op†iunea sa personal¶, salvarea sa prin scris. Dar miile de cititori ai
Jurnalului de la P¶ltini§ au rezistat, în felul lor, citindu-l, în fa†a presiunii ideologice
a unui sistem care în anii ’80 devenise, din nou, agresiv, dup¶ o scurt¶ perioad¶ de
„sl¶bire a §urubului“.”

S-a observat diversiunea - grosolan¶, pe cât de grosolan este
autorul §i cei din categoria/redac†ia Dilemnei?
A§adar, bine este s¶ “optezi” ca Liiceanu: s¶ scrii… Jurnalul
de la P¶ltini§ (sau oricare alt munte, c¶ ne-au mai r¶mas câ†iva),
în loc s¶… - aten†ie, acum vine glontele patriei, cel dulce petrupopesc’: [în loc s¶]“…s¶ pun¶ în cutiile po§tale manifeste
împotriva lui Ceau§escu”.
Acesta fiind ori-ori-ul lui M. Vasilescu, o alt¶ cale neînc¶pînd în teaca gr¶nicerului dilemnos.
C¶ci, vorba dulce: C¶ci de ce? C¶ci iat¶ pentruc¶ de ce:
Liiceanu - §i P¶ltini§ul s¶u - nu suport¶, dinainte, decât
“contraexemplul” Radu Filipescu; a§a îl consider¶ bravii de la
Dilema, batjocorindu-i gestul dar §i suferin†ele cu care acesta a
pl¶tit… punerea în cutii po§tale manifeste împotriva lui
Ceau§escu” (s¶-l întreb pe autorul unor asemenea tic¶lo§ii scrise
negru-pe-alb câ†i ani de închisoare a f¶cut el ca pedeaps¶ pentru
un asemenea gest minor, rizibil? Inutil. Vasilescu - altfel, Mircea
- nici în gând nu i-ar fi adresat /sic/Ceau§escului o astfel de
interpelare. De ce? Pentru c¶ era, este, va fi un c¶c¶cios, un
fricos, un la§, s-ar fi ascuns sub chiuveta din buc¶t¶rie, s¶ nu
se afle c¶ aflase, întâmpl¶tor, de fapta du§m¶noas¶ a unui
Filipescu).
£i a§a: contrariul Jurnalului de la P¶ltini§ era numai §i numai
punerea în cutiile po§tale a manifestelor împotriva lui Ceau§escu!
Alte fapte demne de pus în balan†a calp¶, minabil¶, dilemioat¶ nu
a g¶sit? A auzit Vasilescu Mircea de oarecarele Paraschiv? Dar
de necunoscutul Negoi†escu? - de acord, de mine nici nu poate fi
vorba, primise ordin de la Ple§u, dar §i de la P¶turiciu s¶ nu-mi
pomeneasc¶ numele odios. De§i…
…De§i, când m-a vizitat la Paris, prin 1986, 87 împreun¶ cu
Ple§u, dup¶ ce, transpirînd uleinic, insuportabil de indecent, a
l¶udat cartea mea de m¶rturii Culoarea Curcubeului, în
traducere francez¶: Le Tremblement des hommmes, m-a
întrebat, repetat, pân¶ când am început a m¶ sim†i eu r¶u :
«Ce s¶ facem noi dup¶ ce ne întoarcem acas¶? Ce ne sf¶tui†i
s¶ facem?»
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Eu n-am r¶spuns - dealtfel erau primii români care, veni†i în
Occident cu o burs¶ german¶ (“Humboldt”?) îmi puneau o astfel
de întrebare. So†ia mea:
«Ce v¶ lumineaz¶ Cel de Sus».
Am fost atât de contrariat, de tulburat, încât i-am chestionat
pe Monici - la ei merseser¶ întâi - dac¶ cei doi erau sinceri?, m¶
luaser¶ peste picior?, m¶ provocau?
A§adar, Liiceanu m¶ întrebase ce s¶ fac¶, nu ce s¶ scrie…
Iar eu m¶ întreb: de ce mai scrie unul ca Mircea Vasilescu?
Fiindc¶ ar trebui s¶ urc - ierarhic - pân¶ la Ple§u.
…£i de ce or fi to-ot scriind, to-ot b¶n¶n¶ind banalit¶†uri cu
zdr¶ng¶l¶i, Ple§u cu Liiceanu? Nu-§i dau seama ace§ti Pastori §i
Colluc§i ai vorbitului-nimica-la-tembelizor c¶ au îmb¶trânit în
minciun¶/de la tribun¶?, †in neap¶rat s¶ moar¶ tot în “apa” lor:
minciuna?
(Alt¶ chestiune: de ce m¶ va fi întrebat Liiceanu, în urm¶ cu
23-24 ani, †inînd în mâini cartea de m¶rturii despre 1977,
Culoarea curcubeului, ce s¶ fac¶ ei la întoarcerea în †ar¶? Sunt
convins: atunci nu se gândea s¶ o editeze - înc¶ nu-i c¶zuse
rivulu†ia-sovietic¶ în cre§tet, cadou: Editura Politic¶ - apoi
numaidecât s¶ o retrag¶ §i depoziteze iar dup¶ doi ani, cu asentimentul Gabrielei Adame§teanu §i al Monic¶i Lovinescu s¶ o
trimit¶ la topit. Fiindc¶ atunci Liiceanu era un biet /sic/ bursier
Humboldt, atât, înc¶ nu devenise proprietar al, pân¶ ieri, editurii
Politice §i cenzor de stat §i de partid).
Luni 14 martie 2011
Sandra Pralong a uitat c¶ acum câ†iva ani se l¶uda c¶ ap¶rase
drepturile omului, înainte de 1989, din Occident:
ïn interviul acordat României libere, publicat în 14 martie,
vorbe§te despre orice : "Suntem o societate înc¶ tân¶r¶, aplecat¶
c¶tre vedete, pipi†e si maneli§ti", îns¶ nici un cuvânt despre
drepturile omului, cum se prezentase, sub Emil Constantinescu.
A uitat? A omis?
Sandra Pralong: o pipi†ovi§tin¶ toxic¶, prelingîndu-se la
Cotroceni pe filiera Soros, concurînd-o pe Blandiana - îns¶ nu §i
pe Zoe Petre, inconcurabila. Tot atât de breaz¶ §i veninoas¶ §i
mincinoas¶ ca Sorin Alexandrescu, nepotul monumentului lui
Eliade, fost coleg al meu în prima studen†ie, ulcerat de opiniile
(mele) defavorabile despre el, ca om §i despre monografia sa
Faulkner.
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*
Iat¶-l §i pe Constantinescu - în acela§i ziar:
“Emil Constantinescu: B¶sescu este un pre§edinte contrabandist
Fostul §ef al statului Emil Constantinescu a declarat, duminic¶, la
Europa FM, c¶ elitele intelectuale sunt responsabile de starea de confuzie
general¶ a societ¶†ii, în condi†iile în care l-au girat pe "pre§edintele contrabandist" Traian B¶sescu, pe care îl nume§te fost nomenclaturist §i colaborator
al Securit¶†ii, informeaz¶ Mediafax.
Un comentariu:
“Pu†in¶ decenta Constantinescule! 16:33 | 13 Martie Prof Niculescu
Dle Constantinescu,fost secretar de partid la Universitate,prin felul cum te-ai comportat in perioada cat ai murdarit scaunul de presedinte, nu ai autoritatea morala sa
judeci pe altii. Ai creiat o mare deceptie poporului roman si in final de mandat ai
aratat ca in esenta ai fost sluga prea-plecata a fostei nomenclaturi, Ramai in istoria ca
o nulitate cu barba”
*

Din Tribuna Basarabiei, 2/2011
Documentul 73 Nr. 3856
1938 Luna aprilie ziua 1
Corpul 3 Armat¶-Stat Major Biur. Adjutanturei §i Justi†iei
c¶tre
DOMNUL PREFECT AL JUDE¢ULUI L¶pu§na
Cu onoare se trimite al¶turata reclama†iune privitoare pe individul MEER
ELBER, secretar la Prim¶ria C¶l¶ra§i Jud. L¶pu§na.
În conformitate cu ordinul în rezolu†ie al Domnului General Comandant al
C.3 A., rug¶m a dispune solu†ionarea.
DIN ORDIN
SEFUL DE STAT MAJOR
Colonel
I.£tef¶nescu
L.£. (semn¶tura)

£eful Biroului Adjutanturei
C¶pitan
Alex. Vâscu
***

(semn¶tura)

Documentul 74
31 martie 1938
Bir. N. 3856
Domnule Comandant General
Dorin†a Majest¶†ii Sale Regelui a fost întotdeauna de a se proteja elementul
românesc asigurându-i o via†¶ lini§tit¶.
De ce atuncea pentru Prim¶ria Or. C¶l¶ra§i, Jud. L¶pu§na aceast¶ dorin†¶ a
Suveranului nu se repsect¶.
De ce postul de Secretar general al acestei institu†ii este ocupat de un evreu,
care provine dintr-o familie de comuni§ti spioni.
Acest evreu se nume§te Meer Elbert §i este fratele a spioanei Rozalia Elbert,
care pentru spionaj în favoarea Rusiei isp¶§e§te acuma pedeapsa de munc¶ silnic¶ la
închisoarea Doftana. Acest Secretar Elbert pe mâna c¶ruia se g¶sesc dosarele confiden†iale §i de ap¶rarea pasiv¶ este fratele al vestitului spion Zyrail Elbert, fugit de sub
escorta româneasc¶ §i a teroristei Liuba Elbert asemenea disp¶rut¶ din¢ar¶ sub
urm¶rirea autorit¶†ilor Române. Gra†ie banilor s¶i §i leg¶turilor cu diferite personalit¶†i politice, acest spion se men†ine la postul s¶u deservind mai mult pe du§manii
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¢¶rii decât pe ¢ara care îl tolereaz¶. Este pre§edintele tovar¶§ilor de la Macabi
Halu†imi §i altor organiza†ii similara din or. C¶l¶ra§i §i puterea lui dup¶ cum se vede
este tare.
Face†i V¶ rog Domnule Comandant General ca în locul spionului Elbert s¶
stea un român autohton, care va fi atât de capabil cum este sus numitul.
Cred c¶ puterea spionului nu va împiedica ca Dumneavoastr¶ s¶ proceda†i
cu hot¶râea în cazul lui.
Cu respect, General !
Dlui Comandant al Corpului 3 de Armat¶ Chi§in¶u.
*
Documentul 88 NOTA Nr. 1979 28 august 1942
Ca urmare la nota noastr¶ Nr. 1410 din 15 Iulie a.c. avem onoare a v¶ comunica
urm¶toarele:
Judec¶torul Perciun Vasile, de la Tribunalul Cetatea Alb¶, continu¶ s¶
func†ioneze mai departe în calitate de judec¶tor de §edin†¶ cu toat¶ activitatea sa
antiromâneasc¶ din timpul ocupa†iei sovietice §i cu toate c¶ autobiografia sa care a
fost înaintat¶ autorit¶†ilor sovietice §i în care arat¶ activitatea sa comunist¶ de
înainte de r¶pirea Basarabiei, este cunoscut¶ de Ministerul de Justi†ie.
În luna Iunie 1942, la Tribunalul Cet. Alb¶, venind în inspec†ie D-l Prim
Pre§edinte al Cur†ii de Apel din Chi§in¶u, Lauren†iu Preo†escu, înso†it de C. Dardan,
procuror general la aceea§i Curte, în fa†a întregului corp judec¶toresc §i func†ionari,
i-au f¶cut judec¶torului Perciun o aspr¶ mustrare, numindu-l tic¶los §i nenorocit, pe
tema celor cuprinse în autobiografia sa pe care a înaintat-o bol§evicilor, fiind scos din
§edin†¶. Judec¶torul Perciun nu a r¶spuns nimic, stând tot timpul cu ochii în jos.
În prezent numitul prime§te salariul §i se plimb¶ f¶r¶ s¶-i pese de cele ce
s-au petrecut, a§teptând începerea sesiunei de judecat¶ care va începe la 15
Septembrie.
(…) 15 Iulie 1942
Perciun Vasile, fost judec¶tor la r¶pirea Basarabiei de c¶tre soviete se afl¶ în
Tighina unde a stat pân¶ în luna Septembrie 1940 când a venit în Chi§in¶u în
vederea repatrierei sale.
Neputînd ob†ine repatrierea prin organele sovietice a recurs la Comisiunea
German¶ care i-a admis s¶ plece împreun¶ cu germanii care se repatriau din
Basarabia, în locul unui cizmar de origine etnic¶ german, care în schimbul unei
însemnate sume de bani i-a cedat locul, §i astfel s-a repatriat prin punctul de frontier¶
Reni, ajungând la Gala†i.
Aci s-a desp¶r†it de grupul de germani §i a r¶mas în ¢ar¶; mai târziu fiind reintegrat în magistratur¶ func†ionând în Vechiul Regat pân¶ la ocuparea Basarabiei.
În timpul §ederei sale în Basarabia sub ocupa†ia sovietic¶, numitul a f¶cut un
memoriu autorit¶†ilor sovietice, în care pe lâng¶ faptul c¶ solicita un serviciu, ar¶ta
§i activitatea sa comunist¶ din timpul când a func†ionat ca judec¶tor în Justi†ia
Româneasc¶.
Aceast¶ autobiografie în original, actualmente se afl¶ în posesiunea procurorului Vorgulas de la Parchetul Trib. Tighina, fiind trimis¶ în copie §i Ministerului
Justi†iei, care a dispus îndep¶rtarea sa din magistratur¶.
Înainte de r¶pirea Basarabiei, Perciun Vasile a func†ionat ca judec¶tor în
ora§ele Comrat, Hotin §i Tighina, iar dup¶ izgonirea sovieticilor din Basarabia, înainte de a fi îndep¶rtat din magistratur¶ a func†ionat la Tribunalul Cetatea Alb¶.
***
Documentul 90 Confiden†ial
DOMNULE GENERAL GUVERNATOR,
La adresa D-vs. Nr. 3744 din 12 Septembrie 1942, prin care ne-a†i înaintat
notele informative Nr. 1410 din 15 Iulie §i Nr. 1968 din 28 August a.c. ale C. I.
Chi§in¶u, pentru a v¶ comunica rela†iile necesare asupra celor semnalate, avem onoare a v¶ aduce la cuno§tin†¶ c¶ judec¶torul Perciun Vasile de la Tribunalul Cetatea-
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Alb¶, pentru atitudinea ce a manifestat prin autobiografia scris¶ sub ocupa†ia
bol§evic¶, a fost trimis de Ministerul Justi†iei în judecata Comisiunii disciplinare de
pe lâng¶ Curtea de Apel Chi§in¶u, având fixat termenul de judecat¶ la 18 Septembrie
a.c. Dup¶ terminarea procesului, v¶ vom comunica rezultatul §i m¶surile ce vor fi
luate în cauz¶ de c¶tre D-l Ministru al Justi†iei.
PROCUROR GENERAL,
Secretar,
D-Sale Domnului General guvernator al Basarabiei, Cabinetul Militar.
*
ION ANTONESCU, “SCRISOARE DE R™SPUNS ADRESAT™ LUI
C.I.C. BR™TIANU” (29 OCTOMBRIE 1942)
March 12th, 2011 admin Posted in Filozofie §i istorie (1) | 33 views
“Pentru a în†elege prezentul, e necesar s¶ ne cunoa§tem trecutul – s¶-l afl¶m!
“În zilele minciunii universale, a spune adev¶rul e un act de diziden†¶. Practic,
putem transpune scrisoarea eroului neamului românesc, situa†iei zilelor noastre, doar
cu schimb¶ri de nume.
“Am l¶sat f¶r¶ r¶spuns scrisorile dumneavoastr¶ anterioare. Am f¶cut-o din
în†elepciune, fiindc¶ urm¶ream unirea, §i nu vrajba. Puteam s¶ v¶ r¶spund, aducând
justi†iei pe to†i vinova†ii de catastrofa moral¶ §i politic¶ a †¶rii, printre care sunte†i, în
primul rând, §i dumneavoastr¶. Na†ia o dore§te §i o a§teapt¶ de la mine. Nu am f¶cuto totu§i, fiindc¶ nu am voit s¶ a†â† §i mai mult spiritele §i, mai ales, nu am voit s¶ dau
un spectacol care ar fi fost speculat de inamicii no§tri. Am l¶sat ziua acestor r¶fuieli
mai târziu. Abuza†i, îns¶, de r¶bdarea, de t¶cerea §i de în†elepciunea mea §i, rând pe
rând, la scurte intervale de timp, îmi trimite†i, când dumneavoastr¶, când dl. Maniu,
avertismente, sfaturi §i acuza†iuni. În virtutea c¶rui drept? Ce reprezenta†i în aceast¶
†ar¶ , dumneavoastr¶, to†i fo§tii oameni politici, în afar¶ de interesele dumneavoastr¶
egoiste §i un trecut politic total compromis §i dureros?! Uita†i, domnule Br¶tianu, c¶
eu sunt omul muncii mele §i martirul gre§elilor acelora care au primit în 1918
România Mare §i au dus-o, dup¶ 22 de ani de conducere, în pr¶pastia de unde am
luat-o eu în 1940, pe când dumneavoastr¶ sunte†i din profitorii §i d¶râm¶torii unei
mo§teniri mari. În mai pu†in de un sfert de secol, fiecare în parte §i to†i la un loc, a†i
pr¶bu§it lupta, sacrificiile §i suferin†ele duse §i îndurate, 20 de secole, de poporul
nostru, pentru a face unitatea sa politic¶. Orice ap¶rare încerca†i §i orice diversiune
face†i dumneavoastr¶, conduc¶torii politici de ieri, purta†i pe umeri aceast¶
r¶spundere.
Dumneavoastr¶, liberalii, mai mult ca al†ii, fiindc¶ §i din opozi†ie §i de la
guvern, prin ac†iunea dumneavoastr¶ de dirijare §i de îndrumare a vie†ii noastre politice, economice, morale §i spirituale, exercitat¶ direct §i indirect, de pe b¶ncile ministeriale, din birourile b¶ncilor §i din culisele politice, a†i dus †ara la catastrofa din
1940. Sta†i fa†¶ în fa†¶ cu con§tiin†a dumneavoastr¶, dep¶na†i cu corectitudine, pas cu
pas, atât actele dumneavoastr¶, cât §i pe ale acelora cu care, rând pe rând, v-a†i
întov¶r¶§it §i v-a†i acuzat, în fa†a na†iei dezolate, scandalizate §i înm¶rmurite; r¶sfoi†i
toat¶ colec†ia ziarelor din ultimii 40 de ani, începând cu Universul §i terminând cu
Viitorul §i cu ziarele jidove§ti pe care se sprijinea na†ionalistul domn Maniu §i v¶
reaminti†i: cine sunte†i dumneavoastr¶ §i dumnealui; câte p¶cate a†i f¶cut; cum v-a†i
calificat singuri §i cum v-a calificat na†ia; câte r¶spunsuri ave†i. Pentru a v¶ u§ura
munca, v¶ reamintesc, domnule Br¶tianu, c¶, împreun¶ cu dl. Maniu, v-a†i acuzat
public §i zilnic, în pres¶, în întruniri, în parlament, de: „incapacitate”; „tâlh¶rie”;
„falsific¶ri” §i „furturi de urne”, în Bucure§ti, pentru ob†inerea puterii; „demisii în
alb”; „b¶t¶i §i omoruri”; „c¶lcarea legilor §i Constitu†iei”; lu¶ri de comisioane” la
toate furniturile statului; „trafic¶rile de influen†¶” practicate de partizanii, deputa†ii,
mini§trii §i pre§edin†ii corpurilor dumneavoastr¶ legiutoare; „scandalurile cu contingent¶rile” cu „grâul britanic”; modul cum a†i f¶cut reforma agrar¶ §i cum „a†i
profitat de ea”; risipa avutului public; „concesion¶rile oneroase ale bunurilor statului”; „demagogie”; incorectitudine civic¶, provocat¶ de faptul c¶ atunci când era†i în
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opozi†ie dirija†i ocult statul, în profitul intereselor d-umneavoastr¶ §i ale jidanilor din
ale c¶ror consilii de administra†ie – mari §i mici – f¶cea†i parte, iar de pe fotoliile
ministeriale încuraja†i §i favoriza†i, acoperea†i §i mu§amaliza†i afacerile lor §i ale
d-str¶, în detrimentul statului. Ad¶uga†i, la acest bogat §i concludent stat de serviciu
al partizanilor §i al adversarilor dumneavoastr¶ de ieri, cu care – ca totdeauna când
v¶ g¶si†i în opozi†ie – sunte†i azi prieteni: cazurile, pe care na†ia le †ine numai în
dormitoare, ale domnilor T¶t¶rescu, Bârsan, Boil¶, Aristide Blank §i afacerea Skoda;
ruinarea poporului, prin dobânzile oneroase care au pr¶bu§it economiile, avutul §i
munca tuturor, de la †¶ran la marele proprietar, de la micul pân¶ la marele negustor
român; ravagiile f¶cute de conversiune §i de concesionarea bunurilor statului, pe care
am început s¶ le r¶scump¶r eu; împrumuturile externe, oneroase §i umilitoare; introducerea controlului str¶in la Banca Na†ional¶ §i C¶ile Ferate, comisioanele scandaloase etc. etc. §i ve†i avea, domnule Br¶tianu, imaginea unui trecut tragic, pe care
l-am pl¶tit atât de scump §i pe care na†ia întreag¶ o are permanent în fa†a ochilor s¶i.
Totu§i, domnule Br¶tianu, cu to†ii crede†i c¶ toate acestea au fost uitate §i, cu perfidia
politicianist¶ de alt¶ dat¶ – de totdeauna – atât de bine cunoscut¶, v¶ a§eza†i cu
cinism pe acest trecut §i – de la cel dintâi dintre dumneavoastr¶, pân¶ la cel din urm¶
– încerca†i s¶ acuza†i §i s¶ sabota†i, pe sub mân¶, opera de îndreptare §i consolidare
la care s-a antrenat toat¶ na†ia §i s¶ t¶ia†i elanul unui om care nu a avut, nu are §i nu
va avea nici mo§ii, nici vii, nici pivni†i de desfacere, nici bani depu§i, nici industrii,
nici consilii de administra†ie, nici safeuri, în †ar¶ §i str¶in¶tate, nici cupoane de t¶iat,
nici timp de pierdut la club §i care nu §i-a pricopsit nici cumna†ii, nici nepo†ii, nici
prietenii, nici partizanii, nici adversarii. Chiar dac¶ am gre§it, gre§esc sau voi gre§i,
nu pot fi acuzat, domnule Br¶tianu, de nici unul dintre dumneavoastr¶. Fi†i
încredin†a†i, sunte†i înfiera†i §i pu§i chiar de genera†ia actual¶ pe banca acuza†ilor.
Dac¶ va fi s¶ fiu §i eu pe aceast¶ banc¶, pentru c¶ fac tot ceea ce un om putea s¶ fac¶,
nu numai pentru a slava un neam de la dezunire §i de la pr¶bu§ire, dar §i pentru a-l
întregi §i a-i asigura o via†¶ nou¶, în onoare §i în munc¶, atunci în nici un caz nu ve†i
fi dumneavoastr¶ acuzatorii §i în nici un caz nu voi fi pus al¶turi de dumneavoastr¶
§i acuzat de acelea§i gre§eli ca dumneavoastr¶. Fac aceast¶ afirmare nu pentru c¶ m¶
simt vinovat cu ceva fa†¶ de †ar¶, dar pentru c¶ §tiu ce au suferit, din antichitate §i
pân¶ azi, de la Socrate §i Demostene, pân¶ la Clemenceanu, atâ†ia nenum¶ra†i – mici
§i mari – oameni care §i-au servit poporul cu credin†¶, cu devotament §i cu folos §i,
mai ales, pentru c¶ nu au uitat c¶ în Ia§i, în tragica prim¶var¶ din 1918, §i chiar la
Bucure§ti, dup¶ Unire, s-a cerut trimiterea în judecat¶ §i condamnarea fratelui
dumneavoastr¶, atât pentru c¶ f¶cuse r¶zboiul, cât §i pentru dezm¶†ul creat de
nepriceperea dumneavoastr¶ a tuturor, chiar de c¶tre aceia care ceruser¶ intrarea în
lupt¶; care îl acuzaser¶ în 1914–1915 de lunga §i dezm¶†ata perioad¶ de neutralitate;
care au aplaudat cu frenezie intrarea în r¶zboi §i care, ca culme a cinismului lor, erau
ei în§i§i vinova†i de modul cum fusese administrat¶ §i ruinat¶ †ara.
Eu §i mul†i al†ii înc¶ nu am uitat ridicolul acestei îndr¶zneli pe care istoria l-a
înregistrat. Oricum ar fi îns¶ eu nu voi putea fi acuzat de dumneavoastr¶ §i nici pus
pe aceia§i banc¶ cu dumneavoastr¶, pentru c¶ nu sunt nici profitorul meritelor predecesorilor mei §i nici §eful unei bande de corbi odio§i, care au ajuns la conducere prin
„minciun¶”, „promisiuni”, „furt de urne” sau prin „sprijin ocult masonic §i iudaic”,
ci sunt omul adus de un trecut onest §i de voin†a unanim¶ a unei na†ii care, pentru a
se slava, a f¶cut apel la mine, iar nu la dumneavoastr¶ sau la dl. Maniu, §i nici la domnii care stau în jurul dumneavoastr¶ §i cu care a†i f¶cut §i face†i sistem. Niciodat¶,
pentru a fi salvat¶, na†iunea, armata §i corpurile constituite nu au indicat numele
dumneavoastr¶ sau al d-lui Maniu, în ultimii ani ai tragicei guvern¶ri, care s-a sfâr§it
la 6 septembrie 1940. Dumneavoastr¶ v-a†i strecurat §i v-a†i al¶turat acestei mul†imi,
cu discre†ia impus¶ de instinctul r¶spunderii pe care o ave†i §i a dorin†ei legitime de
a v¶ salva §i nu a†i f¶cut nici un gest pentru a v¶ valorifica drepturile la conducere,
când aceast¶ mul†ime spulber¶ un regim care era de fapt al dumneavoastr¶ §i când
aclama un om nou, care eram eu. Când am intrat în r¶zboi, cu pruden†¶ caracteristic¶
a politicienilor valoro§i nu v-a†i manifestat nici pentru, nici contra. Dup¶ ce am reluat
Basarabia §i Bucovina , v-a†i gr¶bit s¶-mi cere†i, §i dumneavoastr¶, §i domnul Maniu,

©Paul Goma 1935-2011

wwww.paulgoma.com

PDF public și gratuit

31.12.2011

PAUL GOMA - JURNAL 2011

247

s¶ m¶ opresc la Nistru. V-am ar¶tat considera†iunile militare, politice, economice §i
morale pentru care nu puteam s¶ o fac §i v-am invitat, pentru a treia oar¶, s¶ lua†i
conducerea, r¶spunderea §i riscurile unei asemenea ac†iuni. Bineîn†eles, a†i refuzat.
Dup¶ omorurile de la Jilava §i imediat dup¶ rebeliune, mi-a†i trimis memorii prin
care îmi ar¶ta†i situa†ia §i-mi d¶dea†i noi sfaturi. V-am oferit s¶ lua†i conducerea §i s¶
face†i cum crede†i c¶ este mai bine. £i unul, §i altul v-a†i scuturat. Luându-v¶ dup¶
câ†iva ofi†eri, f¶r¶ prestigiu militar, care au deraiat dup¶ linia principiilor s¶n¶toase
strategice, morale §i politice, pe care poate c¶ nici nu le-au avut vreodat¶, mi-a†i cerut
s¶ retrag armata din Rusia §i m-a†i îndemnat s¶ m¶ „aranjez” cu Anglia §i cu
America. Ar fi o gre§eal¶ §i o felonie, iar gre§elile §i feloniile se pl¶tesc scump.
Suntem la peste 1.500 km de †ar¶, drumurile sunt cum sunt, iarna bate la u§¶,
depozitele sunt ale germanilor, c¶ile ferate sunt în mâna lor, avia†ia are for†a de
distrugere pe care ar trebui s-o cunoa§te†i. Retragerea for†elor din situa†ia lor actual¶
ar însemna p¶r¶sirea frontului. Exact ceea ce au f¶cut ru§ii în Moldova în 1917-1918.
V¶ întreba†i ce s-ar întâmpla dac¶ germanii ar face cu noi ast¶zi în caz de p¶r¶sirea
frontului, ceea ce am f¶cut noi, atunci, cu ru§ii? V¶ da†i seama ce s-ar alege de armata
noastr¶ de disciplina noastr¶, de solda†ii §i caii no§tri, de tunurile noastre, dac¶ am
încerca, în condi†iile ar¶tate mai sus, s¶ p¶r¶sim frontul f¶r¶ asentimentul
Comandantului german? Situa†ia aceasta, a oamenilor care la cea dintâi greutate se
descurajeaz¶, ar denota u§urin†¶ total¶ nepricepere militar¶ §i prostie. Solu†ia ar fi criminal¶, domnule Br¶tianu, fiindc¶ nu s-ar pr¶bu§i numai armata, s-ar pr¶bu§i îns¶§i
†ara, deoarece germanii ar ocupa-o imediat §i am ajunge în situa†ia Serbiei §i Greciei.
Pofti†i, domnule Br¶tianu, v¶ ofer din nou conducerea statului §i a guvernului.
Retrage†i dumneavoastr¶ armata §i „aranja†i-v¶” cu Anglia. Numai c¶ trebuie s¶
întreb §i armata §i poporul. Sunt gata s¶ le pun aceast¶ întrebare, deschis §i categoric,
dac¶ §i dumneavoastr¶ sunte†i gata s¶ v¶ lua†i r¶spunderea.
A m¶ fi „oprit la Nistru” §i a „retrage ast¶zi for†ele din Rusia” înseamn¶, pentru
un om care mai poate înc¶ judeca, a anihila dintr-odat¶ totul, sacrificiile f¶cute de la
trecerea Prutului, ac†iune în contra c¶reia nu v-a†i pronun†at public; însemneaz¶ a ne
dezonora pentru vecie ca popor; însemneaz¶ a crea †¶rii, în cazul victoriei germane,
condi†ii dezastruoase, f¶r¶ a ne asigura, în cazul victoriei ruse, nici provinciile pentru
care lupt¶m, nici grani†ele care vor voi s¶ ni le lase ru§ii, nici libert¶†ile noastre §i nici
m¶car via†a familiilor §i a copiilor no§tri; în sfâr§it, însemneaz¶, din cauza nestabilit¶†ii §i a feloniei pe care m¶ sf¶tui†i s¶ o practic – §i aceasta este cea mai mare crim¶
– a asigura †¶rii în viitoarea comunitate european¶ o pozi†ie moral¶ care îi va ridica
drepturile idealurilor sale §i ar putea s¶-i fie chiar fatal¶. Gestul pe care-l cere†i s¶-l
fac, domnule Br¶tianu, va face din neamul românesc o victim¶ a tuturor, fiindc¶
concomitent cu dezorganizarea, pr¶bu§irea §i distrugerea armatei, ar începe instaurarea anarhiei în †ar¶. Comuni§tii, legionarii, jandarmii, ungurii, sa§ii ar începe
agita†iile, lupta, distrugerea ordinei, a lini§tei, pentru a profita de ocazie, pentru a da
ultima lovitur¶ de picior unui neam care cu adev¶rat ar merita calificativul de netrebnic. Ungurii ar ocupa imediat restul Ardealului. Iat¶, domnule Br¶tianu, la ce ar da
na§tere gestul pe care mi-l cere†i s¶-l fac. Ar fi gestul nefericit al unui soldat lipsit de
onoare §i al unui om de stat, nu numai incon§tient, dar nebun. Conduc¶torul nefericit
al Fran†ei – §i mai nefericite de azi – a declarat, într-o recent¶ chemare la realitatea a
unui popor, care a c¶zut §i el victim¶ josnic¶ a unei guvern¶ri venale, iudeo-democratice §i masonice, c¶ are convingerea c¶ dac¶ „Germania ar fi înfrânt¶, Sovietele ar
impune mâine legea în Europa §i s-ar termina astfel cu independen†a §i patriotismul
na†iunilor”.
Am avut §i am aceast¶ convingere. R¶mân la aceast¶ convingere, fiindc¶ noi,
mai curând ca al†ii, mai total ca al†ii, vom fi zdrobi†i: pentru c¶ suntem punte între
slavi §i z¶gazul care le st¶ de secole în calea expansiunii lor, c¶tre vestul §i sud-vestul
Europei; pentru c¶ avem bog¶†iile pe care le avem; §i pentru c¶ vom fi trambulina
salturilor lor viitoare. Tr¶gând înv¶†¶minte din trecut, cunoscând tendin†ele slave,
plecând de la considera†iunile f¶cute mai sus §i îndrumat de instinctul de conservare
§i de logica bunului-sim†, nu puteam, domnule Br¶tianu, ca un conduc¶tor responsabil, s¶ m¶ „opresc la Nistru” §i nici nu pot „s¶ retrag armata din Rusia”. Ar fi o prostie
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din partea mea. Este cu neputin†¶ s¶ o fac¶ cineva §i ar fi o gre§eal¶ ireparabil¶ pe
care nu eu §i dumneavoastr¶, ci neamul ar pl¶ti-o scump. Mare§alul Petain, într-una
din valoroasele sale cuvânt¶ri, a dat speculatorilor situa†iunile grele lec†ia care li se
cuvenea §i care a fost aplaudat¶ de to†i oamenii cu con§tiin†¶ clar¶ §i nep¶tat¶.
R¶spunzând unor critici ale ac†iunii sale, el a spus: „Când Fran†a este în nenorocire,
nu mai este loc pentru minciuni §i himere”. Nici la noi, domnule Br¶tianu, nu mai
este loc pentru „minciuni §i himere” §i, mai ales, nu mai putem s¶ ne pl¶tim luxul de
a face §i prostii.
V-am r¶spuns, domnule Br¶tianu, punct cu punct, nu numai la scrisoarea dumneavoastr¶ de la 24 septembrie, dar §i la cele anterioare. Este r¶spunsul unui soldat,
care nu are nimic de ascuns §i care este con§tient de greut¶†ile §i pericolele ceasului
de fa†¶, precum §i de îndatoririle §i de r¶spunderile lui. V-am r¶spuns, cum v-am
r¶spuns, fiindc¶ nu a†i în†eles nici †inuta §i nici în†elegerea cu care am voit s¶ trec atât
peste gre§elile trecutului, cât §i peste marii vinova†i de ele. Ca oamenii cei mai lipsi†i
de p¶cat, marile §i numeroasele gre§eli politice care s-au comis sub dumneavoastr¶,
continuând a considera comunitatea româneasc¶ ca pe o turm¶ de sclavi, pe care –
împreun¶ cu celelalte organiza†ii politice, cu firm¶ na†ionalist¶, îns¶ în acord cu
oculta iudeo-masonic¶, cu care numai pe fa†¶ era†i în lupt¶ – a†i exploatat-o, a†i
min†it-o, a†i demoralizat-o, a†i exasperat-o §i, în cele din urm¶, din neputin†¶, a†i
dus-o, mân¶ în mân¶ cu trinitatea T¶t¶rescu – Urd¶reanu – Lupeasca, la catastrofa
din 1940 §i la rebeliunea din 1941, îndr¶zni†i ast¶zi, când s-a pus regul¶ în †ar¶ §i
via†a nim¶nui nu mai este în pericol, s¶ ridica†i capul, de dup¶ saltarele consiliilor de
administra†ie, ale industriilor §i ale multiplelor afaceri, pentru a m¶ acuza. Ei bine,
domnule Br¶tianu, când cineva a fost §eful unui partid care, de la mare la mic, de la
prim¶ria din sat pân¶ la cabinetul mini§trilor, are r¶spunderea destr¶b¶l¶rii administrative, dezm¶†ul moral, a iudeo-masoniz¶rii †¶rii, a venalit¶†ii, a compromiterii
viitorului neamului §i a catastrofei grani†elor, nu mai are calitatea s¶ vorbeasc¶ §i în
numele comunit¶†ii române§ti, s¶ dea sfaturi de conducere altora §i mai ales s¶-i
acuze c¶ lucrurile nu merg cum trebuie.”
(Arhiva Istoric¶ Central¶; fond Pre§edin†ia Consiliului de Mini§tri, Cabinet I.
Antonescu, dos. 61/1940, f. 88-221)

Teribil text. Cunosc pu†ine scrisori - sau scrìsuri - ale sale,
dar dintre acelea acesta îmi apare ca esen†ialul.
Recunosc: §i eu, naivul, neinformatul am fost partizanul (sic)
al “opririi la Nistru” a frontului. Nu îl citisem pe Clausewitz, de§i
socrul meu îl tradusese…
Cred c¶ am mai spus, scris: am o re†inere… fiziologic¶ în a
considera p¶mânturile de dincolo de Nistru ca române§ti, chiar
dac¶ printre primii colonizatori sedentari au fost §i neamurile
mele - dac¶ se dovede§te c¶ Gomii erau p¶stori macedoneni.
Acesta a fost punctul de vedere - militar - al militarului
Antonescu. Nu mai tandru este cel al †ivililor - mai ales al lui
Maniu Ezitantul despre Mo§ Teac¶ Generalul.
Necazul fiind c¶ nu se poate face o medie - medie a
adev¶rului? Care adev¶r?

*

Istovit. Dac¶ a§ zice: “de Japonia”, m-ar bate Dumnezeu.
Comp¶timesc, f¶r¶ s¶ uit cât de bestiali fuseser¶ ei cu
chinezii, cu coreenii, cu ceilal†i pe care îi cuceriser¶ §i îi tratau
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ca pe ni§te subsclavi. Dar cu albii c¶zu†i în ghearele lor? ïmi
spun: acum sunt cumplit pedepsi†i, nu de al†i oameni, ci de
natur¶! S¶ fie o isp¶§ire a p¶catelor de acum trei sferturi de secol?
Nu pl¶tiser¶ destul prin distrugerea †¶rii lor de c¶tre avia†ia
american¶?; de bombele atomice? ; de umilin†a ocupa†iei?
Nu, nu e bine cum gândesc. Nu a§a func†ioneaz¶ istoria.
Chiar când avem convingerea c¶ o comunitate este pedepsit¶
pentru r¶ul f¶cut alteia.
Obosit de moarte. Aveam de gând s¶ mai fac 2-3 înregistr¶ri
- nu-mi mai st¶ gândul la ale mele “probleme”.
Mar†i 15 martie 2011
Azi: tot a§a. Mai bine a§a face dac¶ nu a§ nota nimic.
Numai c¶ nu suport pagina alb¶. Ce e de f¶cut? Nimic - s¶
scriu, parafrazez versurile bune (unicele!) ale lui Cicerone T.
Miercuri 16 martie 2011
Trezit în jurul orei 2 noaptea, am g¶sit în cutia po§tal¶ un
“bile†el” de la Mariana Pasincovschi, ïmp¶r¶teasa Mâ†elor: textul
promis despre Arta refugii. Uitînd c¶ trebuia s¶ m¶ reculc, l-am
preg¶tit - cu drag - §i-l trec în Jurnal. Aici:
Mariana Pasincovschi, Universitatea ,,£tefan cel Mare”, Suceava

“Formele contrapunctice ale Re-fugii
în opera lui Paul Goma

Romanul Arta refugii - o copil¶rie transilvan¶ este scris între
1985-1988 la Paris, ca al doilea volet al ciclului autobiografic. În 1990
romanul apare la Julliard, Paris, sub titlul L’Art de la fugue (traducere
de Alain Paruit), în 2007 apare în italian¶, la Volland, Roma, sub titlul
L’arte della fuga (în traducerea lui Marco Cugno), iar în original romanul cunoa§te edi†ia din 1991, la Editura Dacia, Cluj, cu o prefa†¶ de
Marta Petreu, urmând apoi edi†ia îngrijit¶ de Nicolae Vieru – 1993,
Biblioteca Basarabia, Chi§in¶u, pentru ca cea de-a V-a edi†ie s¶ apar¶,
deocamdat¶, în variant¶ electronic¶ (Autura Autorului, 2011).
Dac¶ O copil¶rie basarabean¶ ne introduce într-un biotop natal
sustras oric¶rei temporalit¶†i, într-o atmosfer¶ în care ac†iunea nu se
desf¶§oar¶ cronologic, O copil¶rie transilvan¶ urm¶re§te, în mare,
principiul diacronic (de§i nici perspectiva temporal¶ sincronic¶ nu-i
este str¶in¶ prin numeroasele glis¶ri în trecutul de la Mana), titlul capitolelor f¶când trimiteri directe la timpul §i spa†iul biografic evocate.
Autorul împarte volumul în §ase sec†iuni (I Gusu, II Buia, III Sibiu, IV
Buia, V £eica Mare, VI Gara), constituind tot atâtea mut¶ri pe tabla de
§ah a istoriei. În primele sec†iuni este vorba despre refugiul în
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Transilvania, în satul Gusu, unde p¶rin†ii fuseser¶ repartiza†i ca
înv¶†¶tori §i mutarea, pentru a nu fi ,,repatria†i în †ara ru§ilor” în comuna Buia, Jude†ul Târnava Mare. Urmeaz¶, mai apoi, admiterea, în
1946, ca elev bursier la £coala Normal¶ ,,Andrei £aguna” din Sibiu,
continuarea, dup¶ dou¶ clase de Normal¶, ca elev în clasa a VII-a la
,,Ciclul Doi” din £eica Marea, Jude†ul Târnava Mare iar, în final, arestarea p¶rin†ilor la Securitatea de la Media§ §i instalarea copilului, prin
nenum¶ratele încerc¶ri de a-§i afla p¶rin†ii, în gar¶. Desigur, acestea nu
sunt decât titlurile mari ale capitolelor, fiecare având, la rându-i, subcapitole care vorbesc despre o adev¶rat¶ poetic¶ în act a textului. Ce se
mai poate observa referitor la structura romanului este c¶, dac¶ în
edi†ia din 1991 titlurile mari, împreun¶ cu cele ale subcapitolelor, lipsesc, perceperea textului fiind îngreunat¶ de o tehnic¶ a amân¶rii
(b¶nuie§ti, spre exemplu c¶ este vorba despre râie, pornind de la faptul
c¶ naratorul plânge, îi este ru§ine §i se spal¶ cu le§ie, dar a§tep†i parc¶
o confirmare din partea acestuia), edi†ia curent¶ vine în întâmpinarea
cititorului, ghidându-l pe un traseu bine structurat, încurajându-l s¶
calce pe urmele refugiului (revenind la subcapitolul invocat, intitulat
acum Se poate c¶p¶ta râie §i de la o Irinuc¶ f¶r¶ capre). Chiar dac¶
ponderea capitolelor este inegal¶ (cu excep†ia sec†iunilor Buia §i În
gar¶, ambele având dou¶sprezece subcapitole), romanul este bine
închegat, f¶r¶ a fi monoton, reu§ind o deosebit¶ ,,combina†ie de
literatur¶ a satului, istorie contemporan¶ §i sondaj psihologic”1.
În privin†a titlului, acesta trimite la motivul traumatic al refugiului, autorul f¶când aluzie la ,,arta fugii” a lui Bach ca ,,art¶ a re-fugii”,
investind-o, astfel, cu o dubl¶ semnifica†ie – tema artei muzicale interferat¶ cu cea a destinului de basarabean în refugiu:
,, – ...O s¶ afli multe când o s¶ înve†i latina, zice domni§oara, din
nou serioas¶. Latin¶ §i muzic¶ – a fost un mare compozitor german,
poate cel mai mare de pe globul p¶mântesc, era cantor la o biseric¶ din
Lipsca. El a alc¶tuit un fel de culegere de exerci†ii pentru elevii lui §i
a intitulat-o, frumos: Artafugii.
– Cânticèle din cele pentru recrea†ii, pentru orele de gimnastic¶?
– atunci când fugim noi, pe muzic¶? E mare art¶ s¶ §tii s¶ fugi – este,
domni§oa’?
– O-ho! £i înc¶ ce art¶!, a duduit duduia Coban cu dodotele ei de
dartilerie grea. Dar §i mai mare art¶ e s¶ re-fugi, ca noi, Basarabenii.
Nu chiar pe muzic¶ – e-he, de-am avea un compozitor de-al nostru,
basarabean, s¶ compun¶ el ArtaRefugii…
R¶mâne de v¶zut, cum spune mama: dac¶ nu m¶ fac fierar, nici
rege, nici cheferist; dac¶ la liceu înv¶† bine latina §i muzica, eu compozitor m¶ fac!, compun compozi†ii frumoase de tot, pentru noi,
Basarabenii refugia†i”2.
Asemeni Artei Fugii a lui Johan Sebastian Bach, textul lui Paul
Goma reprezint¶ un summum al posibilit¶†ilor expresive, glisând între
trecutul idilic §i prezentul necru†¶tor, între fantasme §i reverii, într-un
timp al alertei, cu mijloace de locomo†ie variate, în care ,,re-ul
adev¶rat” din refugiu, re-fug¶, derefugiu nu pare a fi decât un ecou al
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lui ,,re” din re minor, cu un ton dramatic pe fundalul unei istorii
zbuciumate, într-o interpretare de excep†ie, pe toate coardele §i în toate
acordurile sufletului uman.
Plecarea din Basarabia în 1944, an al desfiin†¶rii iluziilor revenirii
la matc¶, dup¶ cum avea s¶ îl numeasc¶ Virgil Podoab¶, reprezint¶ o
etap¶ zbuciumat¶, la cheremul istoriei, care va transforma un ,,copil al
tuturor”, într-un ,,în plus”, izgonindu-l din Cosmosul idilic al primei
copil¶rii (,,sens ontologic, de privare de apartene†¶ originar¶”), trecând
prin toate etapele maturiz¶rii, de§i prea timpurii, pentru a ajunge un
str¶in în propria-i †ar¶. Pornind de la acest sens fundamental de privare
de apartenen†¶ originar¶, în afar¶ de întreitul sens de excep†ie de la
regul¶ în plan social, politic §i etic, c¶ruia criticii i-au acordat prioritate, Virgil Podoab¶ subliniaz¶ faptul c¶ în-plusul politic, social §i
moral a fost precedat de în-plusul ontic, Paul Goma fiind privat de
înse§i temeiurile existen†ei sale3. Totu§i, aceast¶ latur¶ istoric¶ §i
formativ¶ a romanului, Bildungsromanul, este completat¶ de cealalt¶,
reprezentând experien†ele copil¶riei ardelene. De§i deosebit de savuroase, peste paginile de acum planeaz¶ umbra unui gol – ,,gaura
covrigului”, venit¶ din compara†ia critic¶ între satul basarabean §i cel
ardelean, prezentul nesuportând asocierea cu trecutul, tr¶irea p¶lind în
fa†a retr¶irii. Doar instalat în imagina†ia-memoria empireului copil¶riei
de la Mana, naratorul se desc¶tu§eaz¶ de lan†ul greu al istoriei, dând
curs reveriei, umplând golul, creându-§i o patrie §i o mam¶ onirice.
Este vorba, a§adar, despre ,,un nivel auroral, poetic, al romanului,
c¶ruia i se opune cel¶lalt nivel, neînfrumuse†at de nimic, îns¶ cantitativ
dominant, al Bildungsroman-ului...”4.
F¶r¶ a constitui prima încercare de a trata tema copil¶riei,
împreun¶ cu existen†a unei familii basarabene, mutate, dup¶ 1944, în
diferite sate din Transilvania, aceasta (copil¶ria) apare §i în romanele
gulagului, cu diferen†a c¶ ,,în exil, copil¶ria §i †inutul natal primesc alte
func†ii: ele dobândesc o for†¶ sporit¶ ca r¶d¶cini ale identit¶†ii §i
constituie o surs¶ de inspira†ie important¶ pentru produc†ia artistic¶”5.
Deposedarea bunurilor materiale, realizat¶ cu scopul de anulare a identit¶†ii, p¶le§te în fa†a locului natal devenit punct de referin†¶ stabil, cu
o tradi†ie cutumiar¶, cu diferen†e etnologice, lingvistice, cu
rusticitate, gastronomie, vestimenta†ie §i mentalitate resim†ite ca
ideale. Deoarece ruperea violent¶ îi confer¶ – dup¶ cum bine observ¶
Eva Behring – înc¶ mai mult aura paradisiacului, naratorul este
îndrept¶†it s¶ spun¶ c¶, în ciuda faptului c¶ ,,mamei îi este r¶u cu
spatele”, mutarea s-a produs tocmai în acest fel – ,,ne-am tras înapoi,
cu spatele, aici la Gusu” (,,chiar dac¶ st¶tusem cu fa†a”, precizeaz¶
naratorul) – ceea ce vrea s¶ însemne c¶ privirea va r¶mâne a†intit¶
mereu spre acolo-ul basarabean, ca punct de referin†¶ §i simbol al
uterului matern, ca arhetip permanent al copil¶riei.
Textul debuteaz¶ cu un subcapitol intitulat ,,Ne mut¶m...”,
sintagm¶ care va deveni leitmotivul muzical al romanului, ocupând
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mai mult de jum¶tate din spa†iul acestuia (numai în titlul subcapitolelor apare, înso†it¶ de prefixe, particule negative, sinonime, puncte de
suspensie, la timpul trecut §i prezent, de dou¶zeci §i trei de ori), ,,mutarea” devenind, în termenii lui Eugen Simion, §i nucleul unei proiectate arte poetice6.
Deplasarea matinal¶, în zi de duminic¶, la mo§ Veniamin, ,,gazd¶
adev¶rat¶”, ne aduce în prim-plan, dintru început, în afar¶ de naratorul
subiectiv, figura central¶ a volumului, mama. Numit¶ c¶pitanul familiei, ea î§i va p¶stra §i accentua acest statut de-a lungul romanului,
devenind un model de urmat, dând dovad¶ de adev¶rate virtu†i: inventivitate (,,fimèi cu idèi”), spirit de sacrificiu, bun sim† (,,mama zice c¶
tocmai a ciugulit ceva, nu i-i foame...”), educa†ie (,,mama m¶nânc¶ din
vârful buzelor, din vârful furculi†ei”), optimism, inteligen†¶, integritate moral¶. Copil¶ria transilvan¶, cu diversele ei peregrin¶ri, va avea
un rol determinant în conturarea personalit¶†ii lui Paul Goma, reflectându-se cu deosebit¶ pregnan†¶ în oper¶, al c¶rei punct forte va
deveni limbajul. Intrând în contact cu graiurile regionale sau locale, cu
diferite limbi, receptiv §i foarte atent la exprim¶rile celor din jur, cu un
acut spirit de observa†ie, autorul î§i va dezvolta con§tiin†a lingvistic¶,
pe un fond basarabean, creând un stil inconfundabil, înclinat c¶tre
oralitate, glum¶, ironie subtil¶, ludic §i inova†ii lingvistice, o policromie verbal¶, retu§at¶ în func†ie de referentul c¶reia îi apar†ine sau
pe care îl vizeaz¶.
Înc¶ de la început, chiar din primul capitol, mutarea la mo§
Veniamin – ,,mo§veniaminul” de aceast¶ dat¶, pe jos §i prin ,,balega
reglementar¶” – o c¶dere din mit în istorie, dup¶ cum s-a observat –
duce la instituirea unor diferen†e majore între refugia†i §i cei de-ai
casei, copilul, de§i un în-plus, trebuind s¶ fie cuviincios §i binecrescut.
Semnificative sunt, în acest sens, ,,monografiile” mamei, elaborate în
fiecare loc de refugiu §i înregistrând diferen†ele etnologice. Plecând de
la ,,metodele sociologice, etnografice §i lingvistice” pe care le abordeaz¶, stimulând atrac†ia copilului pentru scriitur¶, ,,monografiile” au,
totodat¶, §i un rol curativ, dând posibilitate refugia†ilor de a se integra
în noua cultur¶ §i împiedicându-i s¶ î§i pun¶ întreb¶ri ontologice.
Având con§tiin†a celui izgonit, naratorul nu poate percepe lucrurile decât prin diferen†¶, prezentând, într-o manier¶ inocent-ludic¶,
ironic¶ sau condescendent¶, burlesc¶, atenuând eviden†a tragic¶,
compara†ia critic¶ între satul basarabean §i cel ardelean.
Pentru c¶ Mana natal¶ ,,s-a în¶l†at pe un cer inaccesibil”, se va
instaura o diferen†¶ major¶ între ceea ce este aici §i ce a fost acolo,
astfel încât nimic nu va mai fi la fel. Ardelenii par a tr¶i într-o alt¶
lume, pornind de la mentalitate, particularit¶†i de limbaj, pân¶ la
obiceiuri sau stil de via†¶. Peste tot planeaz¶ un aer rece de refugiu
(,,rece de la recens”, precizeaz¶ naratorul), subliniind absen†a c¶ldurii
amniotice, protec†ia uterului matern r¶mas în Calidor. În Ardeal este
rece, casele ardelenilor sunt friguroase, nu au tind¶, antreu, calidorul
nu se închide iarna, unele nici nu §tiu de calidor. Bisericile ardelenilor
sunt foarte s¶race, mânc¶rurile lor nu au savoarea bor§urilor sau
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pl¶cintelor basarabene, ,,pl¶cinte-cu-poalele-n brâu”. De§i harnici §i
grijesc fiecare palm¶ de p¶mânt, ardelenii sunt lipsi†i de bucuria treieratului s¶rb¶toresc, cu clac¶ §i, mai ales, ,,nu sunt în leg¶tur¶ cu relieful”, automutilându-se pentru a r¶mâne acas¶ în timpul r¶zboiului.
Oamenii din Gusu au mersul ,,altul decât pe la noi: ...mers pe-n-sus-§in-jos, hâ†ânat §i domol §i mo§negos”, se poart¶ rumâne§te, fiind
îmbr¶ca†i în alb (de§i au sufletul negru), nu îi plâng §i nu au o atitudine
serioas¶ fa†¶ de cei pleca†i pe front, §colile nu se compar¶ cu cele din
Basarabia §i nici fetele nu mai au ,,dulcea†a epidermic¶ §i c¶ldura animal¶ a pedofilelor basarabence, care §tiau s¶ «§ad¶» cu atâta firesc cu
b¶ie†ii”7. Ursuzul mo§ Veniamin, de§i cam de aceea§i vârst¶, nu are
nimic din poeticitatea lui Mo§ Iacob, refuzând s¶ r¶spund¶ la salut,
indiferent §i absent în toate. Printre notele benefice ale ardelenilor se
num¶r¶ doinele lipsite de melodramatism, cheptarul, opincile, slana,
dar §i jocul – Învârtita §i Purtata. De§i Ardealul nu este lipsit de
farmec, basarabenii, oameni cu o adaptabilitate ie§it¶ din comun, nu
pot accepta, în plan istoric, cecitatea ardelenilor în fa†a ru§ilor.
Încerc¶rile lor de a scoate la iveal¶ adev¶rul, de§i ingenioase prin
schimbarea de tactic¶ – numindu-i pe ru§i sovietici, apoi bol§evici, cu
trimitere la colhoz §i deportare – r¶mân f¶r¶ succes pân¶ la proba
contrar¶ când, mutila†i, închi§i §i deporta†i, ardelenii vor recunoa§te c¶
nu au avut dreptate.
Se poate observa, astfel, c¶ latura istoric¶ §i formativ¶ a romanului, de§i interferat¶ de cea a copil¶riei transilave, la Gusu, Buia, pân¶
la arestarea p¶rin†ilor din 1949, domin¶ cantitativ, ca urmare a precipit¶rii ritmului istoriei, marcând ,,prima ruptur¶ definitiv¶ în timpul
f¶r¶ durat¶ al copil¶riei”8. Ceea ce ne propunem, pornind de la acest
nivel al Bildungsromanului, este s¶ urm¶rim modul în care se na§te §i
evolueaz¶ ,,arta re-fugii”, reprezentat¶ atât la nivel exterior, geografic,
cât §i interior, psihologic. De asemenea, dorim s¶ ar¶t¶m c¶, art¶ a
re-fugii în verb, c¶utând explica†ia deplin¶ în limb¶, ca art¶ a re-amintirii, a re-scrierii experien†ei refugiului în Transilvania, ea reprezint¶ §i
o lec†ie de via†¶, de supravie†uire, lec†ie perceput¶, îns¶, diferit, în
func†ie de moralitatea, integritatea §i con§tiin†a fiec¶ruia. Condamna†i
la un provizorat f¶r¶ sfâr§it, basarabenii, de†in¶torii adev¶ratelor
valori, reu§esc s¶ înfrunte, cu demnitate, nu doar propriile temeri, ci §i
un adev¶rat sistem al minciunii si terorii, îndreptându-se mereu c¶tre
cer, cu speran†a c¶ ,,mare-i Dumnezeu, dac¶ nu azi, atunci mâine...”.
F¶r¶ a omite metaforele obsedante, sloganele (enun†ate §i în alte
romane), senza†iile, percep†iile vizuale, auditive, tactile, gustative §i
olfactive, suita de simboluri, cronotop, motive, personaje §i pl¶cerea
ludic¶ a cuvântului, ne propunem o radiografie a textului demonstrând
c¶, pe lâng¶ acel Paul Goma grav, violent §i vindicativ, cum s-a
insistat în critica literar¶, exist¶ §i un Paul Goma înclinat c¶tre glum¶,
umor, ironie, ludic, devenind, dintr-un anumit punct de vedere §i cum
avea s¶ îl numeasc¶ Tatiana Slama-Cazacu, în ciuda unei tonalit¶†i
dramatice de fundal (nu numai a operei, dar §i a vie†ii, în general),
,,cel mai mare copil creator de limb¶ român¶”9.
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Proiec†ia Re-fugiului în istorie §i a istoriei în Refugiu
Demararea romanului cu relevarea circumstan†elor celei dintâi
mut¶ri la Gusu ne a§az¶, înc¶ din primele pagini, sub zodia unei istorii
zbuciumate unde, în recluziune, o mân¶ de oameni vorbesc despre
r¶zboi: ,,despre r¶zboi vorbim numai noi, refugia†ii, în de noi”10.
Introducându-i în scen¶ §i pe ceilal†i basarabeni §i înv¶†¶tori,
Domni§oara Coban, Balte§, Savi†chi, Pintilie, naratorul compar¶
istoria cu un joc de §ah, persiflând logica românului care, ,,cavaler §i
ced¶tor”, nu §tie s¶ fac¶ altceva decât s¶ dea dama – de sacrificiu,
pentru a sc¶pa, deocamdat¶, de mat. În cheie ludic¶ §i ironic¶, dând
curs imagina†iei infantile, mimând inocen†a, naratorul subiectiv mediteaz¶ asupra situa†iei politice §i istorice, dând dovad¶ de un adev¶rat
patriotism de sorginte cre§tin¶: ,,Eu nu-s a§airomânul, nu cedez nici o
palm¶ de dam¶. £i, când m¶ fac mare, înv¶† bine-bine s¶ joc §ah. Îi bat
pe to†i – îns¶ îi fac, direct, mat. Nu iau niciunuia dama. Regina. Fiindc¶
nu se face s¶ iei regina aproapelui t¶u”11.
Nota†iile autorului înregistreaz¶ cu acribie §i celelalte evenimente
(func†ionând ca un fir ro§u în dinamica romanului), surprinzând bombardarea Bucure§tiului §i (din nou) a Ploie§tiului de c¶tre anglo-americani chiar de ,,Sfintele Pa§ti” (4 aprilie 1944), momentul întoarcerii
armelor împotriva nem†ilor la 23 august, soldat cu invazia ru§ilor §i cu
mutarea, în octombrie, a familiei în Comuna Buia, ca încercare de a-§i
pierde urma, prinderea §i ,,conducerea” familiei în Centrul de
Repatriere de la Sighi§oara în ianuarie 1945, reforma înv¶†¶mântului
din 1948 §i arestarea, la începutul lui ianuarie 1949, a p¶rin†ilor,
împreun¶ cu al†i locuitori, la Securitatea nou înfiin†at¶ de la Media§.
Dac¶ pân¶ la arestarea p¶rin†ilor copilul mai copil¶re§te înc¶, momentul întoarcerii într-o sâmb¶t¶, la Buia, descoperind casa goal¶ §i lampa
neaprins¶, constituie un salt în maturitate, declan§ând începutul unor
adev¶rate peregrin¶ri prin †ar¶ – Sibiu, Alba Iulia, Sighi§oara §i
Media§. Se contureaz¶, astfel, înc¶ de pe acum motivul a§tept¶rii,
motiv care va fi exploatat §i în majoritatea crea†iilor ulterioare.
Desigur, nici celelalte motive nu pot fi ignorate, drumul, casa, amintirea, memoria, dorin†a de întoarcere §i nesfâr§itul refugiu constituind
puncte cheie care vor acoperi întreaga †es¶tur¶ a romanului. De aceea,
pentru a în†elege universul diegetic al operei, trebuie s¶ urm¶rim
secven†ele narative, caracterul compozi†ional al textului, precum §i
celelalte elemente, aflate într-o des¶vâr§it¶ simbioz¶ cu leitmotivul
muzical al pribegiei.
Ca orice mutare, §i plecarea din Basarabia aduce cu sine o serie
de consecin†e nu doar în plan geografic, ci §i în plan mental, psihologic, schimbarea mediului însemnând §i o pierdere a zonei de confort,
când trebuie s¶ te adaptezi pentru a te putea integra în societate.
Procesul adapt¶rii se compune din dou¶ secven†e sau verigi corelate:
este vorba despre sc¶derea §i cre§terea nivelului sensibilit¶†ii în raport
cu punctul ini†ial de referin†¶, secven†e care duc la formarea unor
afecte sub presiunea lumii exterioare, datorit¶ unor temeri fa†¶ de o
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amenin†are real¶. Apare, astfel, angoasa, refularea, proiec†ia,
introiec†ia, interiorizarea, regresia, izolarea, anularea, forma†iunea
reac†ional¶, întoarcerea împotriva propriei persoane §i transformarea în
contrariu ca metode de protejare a Eului împotriva exigen†elor pulsionale.12 De§i ,,beneficiar” al consecin†elor înstr¶in¶rii, autorul nu las¶
s¶ se întrevad¶ în prima parte a textului decât o latur¶ a acestora, §i
aceea umanizat¶ cu ajutorul parafrazelor, jocurilor lingvistice, lexemelor inventate, umorului, f¶r¶ a dramatiza §i f¶r¶ a oferi aspectelor
materiale vitale §i sub media necesit¶†ilor, un loc primordial. Aflat în
preajma p¶rin†ilor, copilul este protejat de agresiunile istoriei, suferin†a
nefiind perceput¶ la intensitate maxim¶ decât în etap¶ final¶ a
maturiz¶rii. Abia r¶mas singur el va deveni tot mai con§tient de
mecanismul istoriei §i va începe s¶ resimt¶ constanta tragic¶. Iar o
m¶rturie în acest sens este îns¶§i afirma†ia, venit¶ în timp, din partea
profesorului Mitic¶ Filip: ,,El s-a închis în sine, s-a îndep¶rtat de noi,
p¶rin†ii lui fiind h¶r†ui†i de Securitate, pân¶ la Media§ §i înapoi, de trei
ori pe s¶pt¶mân¶, existen†a lui a depins de mila cet¶†enilor din acest
sat, Buia”13.
Care sunt, a§adar, urm¶rile istoriei, ale refugiului în opera lui Paul
Goma §i cum se materializeaz¶ acestea în roman?
Analizând cu aten†ie întregul parcurs textual, se poate observa
a§ezarea romanului, în diferite momente §i etape, sub un adev¶rat
imperiu al fricii, singura stare generatoare de contradic†ii psihologice
individuale, capabil¶ s¶ modeleze comportamentul uman, împingându-l spre ac†iuni grave sau derizorii ca ultim¶ solu†ie de defensiv¶
împotriva agresiunilor mediului. Frica reu§e§te s¶ domine chiar §i cele
mai puternice caractere demonstrând c¶, odat¶ ce ai mu§cat din acest
m¶r, izgonirea din Paradis este inevitabil¶. Un exemplu în acest sens
ar fi, bun¶oar¶, cazul domni§oarei Coban. Descris¶ de narator ca o
adev¶rat¶ fiin†¶ virilizat¶ – ,,un om, domnule!”, care sfor¶ie ,,mai ceva
ca un om”, cu ,,sfor¶itul ei de tanc nem†esc” –, domni§oara Coban, la
auzul focurilor de arm¶ (din 23 august 1944), se metamorfozeaz¶ brusc
într-o fiin†¶ neajutorat¶, str¶in¶ §i confuz¶: ,,Domni§oara nu m¶ ia în
seam¶. Parc¶ nici n-a§ fi pe lumea asta; parc¶ n-ar mai fi domni§oara
mea – care ce om era, pe timpuri, domnule! – o v¶d, o aud. £i o miros:
i-i fric¶; tremur¶; i-i fric¶ §i s¶ plâng¶ cu adev¶rat – de fric¶. £i
miroase a fric¶, domni§oara mea. Nu mi-am închipuit niciodat¶ c¶ un
om ca ea moare de fric¶; pute de fric¶”14.
La fel de sugestiv este §i cazul t¶t¶lui. De§i imagine patern¶ cu
autoritate, naratorul înregistreaz¶ anumite schimb¶ri de comportament
înc¶ din primul roman, evidente odat¶ cu întoarcerea din deportare,
surprinzând jocul macabru din fa†a casei, dar §i rezervele copilului în
momentul revederii. Aceste schimb¶ri se accentueaz¶ pe parcurs,
r¶sfrângându-se în tenta†iile bahice, ,,pactul” cu inamicul prin oferirea
serviciului de traduc¶tor ru§ilor, dar §i prin acceparea companiei lui
Bici, om josnic §i incult, ,,porcul de câine”, ca posibilitate de a spulbera, discutând, amintirile din lag¶rul rusesc. Deosebit de semnificativ¶ este, în contextul activit¶†ii de traduc¶tor, discu†ia între tat¶ §i fiu,
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când, pentru prima oar¶, copilul descoper¶ adev¶ratul efect al terorii,
tot acum având loc §i prima etap¶ în maturizarea acestuia:
,,Tata dormea. Se pref¶cea c¶ doarme. M-am a§ezat pe marginea
patului. £i atunci el, de parc¶ m-ar fi a§teptat pe mine, a început s¶
vorbeasc¶, dar tot cu fa†a la perete.
Zicea c¶ eu sunt mic §i nu §tiu nimic. C¶ o s¶ în†eleg, când o s¶
mai cresc. £i c¶ el, de fric¶.
Omul ¶sta nu mai era tata: tat¶lui meu nu i-i fric¶ – chiar de i s-ar
p¶rea lui c¶ i-i, n-ar spune-o; §i cui: mie, care sunt §i copil §i al lui.
Plângea...” 15.
La fel ca §i domni§oara Coban, care nu este la prima încercare de
acest gen, cunoscând monstruozitatea Ced¶rii din 1940, ascuns¶ în
canal, apoi într-o carier¶ de piatr¶ timp de mai multe luni, tat¶l, revenit
din Siberia, poart¶ amprenta unei con§tiin†e traumatizate, suferind nu
atât pentru ceea ce i s-ar putea întâmpla lui, ci mai ales pentru ceea ce
va avea de îndurat familia sa – ,,Frica cea mare nu e moartea ta,
e
via†a pe care or s-o îndure ai t¶i, din pricina ta”16 – un adev¶rat ecou
al mamei care, înc¶ Din Calidor, se roag¶, lipit¶ de ,,bolohanii usca†i
§i fierbin†i §i în†ep¶cio§i”, survola†i de avioanele ruse§ti, ,,copiluls¶-scape”.
R¶sturnând ierarhiile, istoria transform¶ copilul în adult, îl
îndeamn¶ s¶ î§i supun¶ tat¶l unui interogatoriu, preluând chiar §i
gesturile maturului, constatând c¶ nu mai exist¶ cale de întorcere:
,,Tata scânce§te cu fa†a la perete. Nu-i §ade bine. În plus, vorbe§te
urât despre femeile din podul §urii care, neavând ce face, îl vorbesc pe
el de r¶u...
M¶ ridic de lâng¶ el §i-i spun c¶ îl poftesc s¶ nu mai vorbeasc¶ a§a
fa†¶ de un copil! [...]
M¶ plimb prin odaia noastr¶ de la mo§ Ilie. M¶ plimb cu mâinile
la spate. M-am f¶cut b¶iat-mare, gata!
M¶ plimb cu mâinile la spate §i îmi spun c¶ via†a asta, de adult, e
foarte complicat¶.
Îmi mai spun c¶ nu pot da înapoi, s¶ m¶ fac iar copil”17.
Istoria nu este, îns¶, crunt¶ doar cu refugia†ii, ea devenind un
exemplu distructiv §i în cazul celorlal†i localnici, ferici†i în ne§tiin†a
lor. Deportarea sa§ilor, reforma înv¶†¶mântului, colhozul preschimb¶
radical mentalitatea §i comportamentul celor ocupa†i, transformându-i
în marionete f¶r¶ vlag¶ sau, din contr¶, investindu-i cu libertate §i
putere de decizie. Ca prototip al înfrântului se poate vorbi despre
Heinrich, sasul întors din Donbas pe motiv de boal¶, deposedat de
toate bunurile materiale §i tr¶ind într-o s¶r¶cie lucie, mai mult mort
decât viu, interiorizat §i izolat, tr¶dând neajutorare §i neputin†¶:
,, – Nu-n†eleg ce-i cu ei, zice mama (sau tata); parc¶ n-ar fi
oameni vii, parc¶ ar fi pe alt¶ lume – în somn, în moarte...”18.
Dac¶ Heinrich, exclus §i mutilat î§i p¶streaz¶, totu§i, verticalitatea, so†ia acestuia, în schimb, de§i con§tient¶ de situa†ia existent¶, ca
urmare a instaur¶rii noului sistem – ,,b¶rbatu-s¶u, pe trei sferturi mort,
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la Media§, la Securitate”, iar cele dou¶ fete c¶rate cu camionul §i
desc¶rcate în podurile grajdurilor la ferm¶, posedate ca ni§te adev¶rate
obiecte – nu î§i dore§te altceva decât s¶ intre în colhoz, ca ultim¶
solu†ie disperat¶ de supravie†uire. Din categoria înfrân†ilor face parte
§i cumnata cârciumarului. De§i umilit¶ §i batjocorit¶, ea nu opune
rezisten†¶ demonstrând c¶, odat¶ distrus din interior, psihologic, omul
devine o unealt¶ a fricii §i terorii, u§or modelat¶ chiar §i în mâinile
celui mai pu†in iscusit tâmplar.
În privin†a celeilalte categorii, a colabora†ioni§tilor (profitori),
ilustrativ este cazul dibla§ului Ioji, devenit secretar de partid – func†ie
care îi permite s¶ se considere rege peste sat – c¶lcând peste moralitate, necru†¶tor, sau al lui Ulpiu, zis Pupu. Intrat înc¶ minor la pu§c¶rie
pe vremea Mare§alului Antonescu, el este eliberat de comuni§ti atfel
încât, dup¶ terminarea r¶zboiului, se întoarce ,,mare-erou-mare, cu
grad de ofi†er, dar §i cu ecuson de «Tudor Vladimirescu»”. Ajuns
la Securitate, el se dezumanizeaz¶, amenin†ând, slugarnic §i
incult, din postura unui adev¶rat ap¶r¶tor al poporului, ,,sub
Conducerean†eleapt¶. A Partiduluimuncitoreromî’”, grobian, f¶r¶
scrupule §i f¶r¶ demnitate.
O a treia categorie întâlnit¶ în text §i majoritar¶, ocupând spa†iul
de dinaintea, dar §i de dup¶ venirea ru§ilor, apar†ine ardelenilor care
profeseaz¶ automutilarea pentru a r¶mâne acas¶ în timpul r¶zboiului.
Aparent inocent §i, totu§i, ironic, naratorul constat¶ c¶ ace§tia –
pornind de la oamenii de rând §i pân¶ la intelectuali – ,,nu sunt în
leg¶tur¶ cu relieful”, evocând filosofia lui Lucian Blaga, împreun¶ cu
medita†iile etnopsihologice asupra insului mioritic, vizibile §i în alte
secven†e, în încercarea de a explica frecven†a accidentelor. Aparenta
rezerv¶ a naratorului vine din cunoa§terea acestei realit¶†i înc¶ de la
Mana când, mai bine de jum¶tate din b¶rba†ii de vârsta lui Mo§ Iacob
erau scuti†i de armat¶ pentru invaliditate: ,,pe timpul acela – sub Ru§i
– tr¶ia, într-un sat vecin, un scutitor de meserie: pentru atâtea ruble î†i
t¶ia cu toporul, pe butuc, taman degetul cu care trebuia s¶ tragi în
,,vragul” Rusului; pentru atâtea ruble î†i t¶ia mâna din încheietur¶ – tot
dreapta, se-n†elege, ca s¶ nu te ieie la Moscali; îns¶ pentru ceva mai
multe, cu un pistol, î†i împu§ca degetul ar¶t¶tor, strâmba degetul, îl
petrecea peste cel mijlociu §i lega palma între scândurele, s¶ se
vindece a§a, strâmb, cârnit – ca al lui Mo§ Iacob...”19. De§i accidenta†i
la picioare §i nu la mâini, ardelenii practic¶ aceea§i art¶ de
supravie†uire, desc¶rcându-§i, precum directorul de la Gusu, arma în
picior, rapid §i la nevoie, tocmai când se anun†¶ ,,chemarea Patriei
sub drapel”.
Putem vorbi, a§adar, continuând linia primului roman, despre o
clasificare a modelelor de supravie†uire: I Adaptare, II Opunere, III
Profit, dar §i IV Acceptare a condi†iei de înfrânt. Dac¶ în Din Calidor
protec†ia spa†iului matern îi permite naratorului s¶ disting¶ doar primele categorii, impactul cu ,,tragedia nud¶, neechivoc¶ a istoriei”, soldat
cu refugiul în Transilvania, deportarea sa§ilor dar, mai ales, cu deportarea, în Siberia a unchiului Popescu, împreun¶ cu familia, dar §i a
©Paul Goma 1935-2011

wwww.paulgoma.com

PDF public și gratuit

31.12.2011

PAUL GOMA - JURNAL 2011

258

v¶rului tatei, Vulpe, §i a doamnei Gane, dezv¶luie §i o alt¶ fa†et¶ a
realit¶†ii, când e§ti pus în situa†ia de a lua decizii pripite, cu riscul de a
gre§i sub imperiul fricii. În¶bu§ind vocea naratorului, aceste pagini
creioneaz¶ o indelebil¶ dram¶ uman¶ care, chiar §i pentru un bun
povestitor, presupune un efort imens de relatare: ,,Nu povestesc bine.
Sunt bun povestitor, dar pe asta n-o pot, bine [...]. ... Cum s¶ povestesc
bine, dac¶ nu-mi aduc aminte? £i cum s¶-mi aduc aminte, dac¶ a fost
atât de trist, atât de trist, încât pân¶ §i tata plângea. Nu cu hohote, ca
mama, dar l-am v¶zut cum î§i §tergea lacrimile, cu mânie §i l-am auzit
ce-i zicea, pe peron, lui Niculae, încât unchiu-miu: – Mie po†i s¶-mi
zici ce-mi zici, c¶ merit, dar s¶ nu aud¶ Zina §i copiii. Cu mine pleac¶,
încolo, nu au alt b¶rbat §i tat¶”20.
Izgonit din timpul sacru de la Mana, copilul, ,,refugiat cu mare
art¶” din calea ru§ilor, mutându-se necontenit dintr-un spa†iu în altul –
fie gazd¶, stân¶, cancelarie ori alt sat, într-o continu¶ ,,eschiv¶ din fa†a
istoriei” – dobânde§te o pretimpurie cunoa§tere a lumii (pornind de la
copil¶rie, adolescen†¶ §i pân¶ la maturitate) înv¶†ând, pe lâng¶ lec†ia
despre Ru§i (asistând la discu†iile maturilor), lec†ia s¶r¶ciei, foamei,
t¶cerii sau cea a ,,adev¶rurilor-de-spus-numai-acas¶” – lec†ii devenite
în timp arme vitale pentru a te putea ap¶ra de ostilitatea regimului
comunist §i pentru a reu§i s¶ supravie†uie§ti. Astfel, al¶turi de seria
simptomelor fire§ti ale modific¶rilor de ordin fiziologic: lungirea
trupului, somnolen†a, bulimia, schimbarea vocii sau cea a regimului
erotic, descrise în text §i amintite de Virgil Podoab¶, ,,succesiunea
experien†elor revelatoare, de ordin existen†ial, politic §i moral
marcheaz¶ aceast¶ ruptur¶ de nivel ini†iatic¶”21 relevând, dup¶ cum
bine afirm¶ Daniela Sitar-T¶ut, drama insecurit¶†ii ,,înplus”-ului în
propria †ar¶22.
Frângând liniaritatea nara†iunii, naratorul ne poveste§te cum a
fost n¶scut a doua oar¶ de c¶tre tat¶l s¶u în Centrul de Repatriere de la
Sighi§oara (de fapt lag¶r de deportare pentru basarabeni §i bucovineni,
cum îl nume§te Daniela Sitar-T¶ut), tat¶l improvizând, în camera unui
hotel, sub plapum¶, un birou de acte contraf¶cute, prin intermediul
c¶rora reu§e§te s¶-§i scape familia de teroarea deport¶rii în Siberia:
,,Acolo §i a§a m-a n¶scut tata pe mine; §i amândoi am n¶scut-o pe
mama. Dup¶ ce am sc¶pat noi de repatrierea noastr¶ în patria ruseasc¶,
am n¶scut pe al†ii, la hotelul de lâng¶ gar¶; pe mul†i basarabeni §i bucovineni am n¶scut noi, tata §i cu mine [...]. Acolo, atunci am aflat eu
multe de pe lumea asta. Am aflat c¶ depinde de tine, trebuie s¶ vrei tu
s¶ te na§ti – a doua oar¶ (s.n.), în alt loc, alt¶ dat¶; am aflat c¶, dac¶ te
prinde frica de fals în acte, nu te mai na§ti, r¶mâi repatriabil, ru§ii te
pun pe trenul lor f¶r¶ frâne §i te repatriaz¶ la mama dracului în
Extremul Orient – ca pe unchiu-meu, Popescu”23.
Chiar dac¶ identitatea este produsul unei serii de identific¶ri
par†iale, niciodat¶ întregite, iar în literatura de specialitate din ultima
vreme se vorbe§te despre existen†a unei tendin†e spre identificare,
tendin†¶ primordial¶ care mai apoi d¶ na§tere dorin†ei (identificarea
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conduce la apari†ia subiectului care dore§te §i nu invers), la Paul Goma
se poate observa c¶ dorin†a este cea care apare prima, pentru a fi
urmat¶ de un proces de identificare care ar îng¶dui dorin†ei s¶ se
împlineasc¶:
,,... Îmi place aceast¶ form¶ implicativ¶: m-am n¶scut. £tiu – doar
eram acolo: dac¶ nu voiam, nu ie§eam la lumin¶. Atunci”24.
Întoarcerea ,,acas¶” dezv¶luie, într-un stil ironic §i burlesc,
desf¶§urarea altor evenimente în plan politic, l¶sând s¶ se iveasc¶, prin
îns¶§i trimiterile din titlul subcapitolelor (Pauz¶ – nu ne mai mut¶m),
un sentiment fragil al apartenen†ei: ,,Multe s-au întâmplat, pe când noi
umblam prin ekskursii, cu faitonu’, prin sighi§oare, cu n¶scutul:
guvern comunist §i reform¶ agrar¶, deportarea sa§ilor în Rusia §i punerea p¶cii, îns¶ nici o întâmplare nu ne înc¶lze§te – din contra, zice
tata”25. Conturându-§i, în sfâr§it, o identitate (mai întâi în casa sa§ilor
deporta†i, iar dup¶ aceea reparând §i mutându-se în casa lui Engelman),
copilul leag¶ prietenii, dar §i conflicte, î§i aminte§te de experien†ele
sexuale de la Mana, încercând s¶ le pun¶ în practic¶ în p¶dure, cu
fetele lui Heinrich, se bucur¶ de intrarea, prin concurs, ca elev bursier,
la £coala Normal¶ ,,Andrei £aguna” din Sibiu (pe care va trebui s-o
abandoneze, îns¶, din cauza foamei fugind la Buia §i îmboln¶vindu-se
de pneumonie), copil¶rind în Ardealul plin de doine, ,,u¶i” (oi) §i pâine
coapt¶ în rer de mama. Abia conturata identitate va trebui s¶ se supun¶,
îns¶, noilor încerc¶ri ale istoriei prin interven†iile ideologice ale politicii în via†a comunei, b¶nuit¶ a fi ,,burghez¶”, ,,anticomunist¶”, prin
obliga†ia de a arde c¶r†ile cu titluri interzise ca urmare a reformei
înv¶†¶mântului, dar §i validarea teoriei tat¶lui referitor la pericolul
reprezentat de sovietici. Personificat¶ (,,curva de istorie”), istoria nu
las¶ op†iuni, nu poate fi dirijat¶, singurul adev¶r în politic¶ r¶mânând
acela al lucrurilor pe dos: ,,în politic¶, mi-a spus mie tata, totu-i pe
invers, de-un exemplu când politica zice: pace, s¶ fii sigur c¶ se
gânde§te la r¶zboi”26.
De§i prev¶z¶tori §i adapta†i la istorie – ,,ne adaptasem mobila la
starea de vagabondaj, noi nu aveam paturi, pat, adic¶ obiectul pat, care
are ni§te picioare. Noi aveam ni§te l¶zi, l¶zi care se pliau, se prelungeau cu tot felul de balamale, care în cinci minute se strângeau, deveneau cufere §i erau puse într-o c¶ru†¶ pentru urm¶toarea plecare.
Aceasta era adaptarea la teren, la istorie. Aceasta a fost copil¶ria mea
fericit¶ (...)”27 –, basarabenii nu reu§esc s¶ scape de mutarea pe tabla
de §ah a ru§ilor, arestarea p¶rin†ilor la Media§ dezv¶luind partea cea
mai dramatic¶ a c¶r†ii. Tr¶da†i de mioritismul ardelenesc care nu ezit¶
s¶ îi predea în mâinile jandarmilor pentru a fi du§i la Sighi§oara
§i repatria†i, ei scap¶, prin ingeniozitate §i curaj, de ,,magnificul
Pacificului”, dar nu §i de monstruozitatea unui sistem care îi va urm¶ri
necontenit, într-o fug¶ decisiv¶, pe via†¶ §i pe moarte:
,, – Mama lui de porc! face tata. £i, în plus, s¶ ne frece pe banii
no§tri: c¶ hârtiile, c¶ r¶zgânditul... £i, la desp¶r†ire, s¶ sufere, de parc¶
el era oceanul, secat de dorul nostru! £i s¶ ne spun¶: la revedere – c¶
adic¶, am sc¶pat noi §i de data asta, dar numai de ast¶ dat¶...”28.
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Dac¶ dintre tehnicile lui Paul Goma au fost amintite, mai ales
pentru ultima parte a romanului, monologul interior, rememorarea sau
confesiunea în fa†a unui interlocutor real, Paul Goma d¶ dovad¶ §i de
o adev¶rat¶ m¶iestrie de portretist, prezentându-ne, cu ocazia plec¶rii
în vizit¶ la Balte§, pornind de la recuzita vestimentar¶, tr¶s¶turile
fizice §i tr¶irile psihologice ale p¶rin†ilor. Cu o sinceritate dezarmant¶,
autorul descrie nem¶rginita voin†¶ §i t¶rie a ,,în-plu§ilor” de a re-intra
în normalitate, de a re-dobândi acel vag sentiment de stabilitate care î†i
permite s¶ faci lucruri banale f¶r¶ a le supradimensiona importan†a §i
f¶r¶ a fi privat de libertatea de a te bucura de ele. Pentru ultima dat¶ §i
parc¶ premonitoriu el înregistreaz¶, cu un acut spirit de observa†ie,
gesturile p¶rin†ilor: mama care ,,se rujeaz¶ mereu..., §i vorbe§te...
Vorbe§te... Apoi iar scoate din po§et¶ pudriera cu oglind¶ §i rujul de
buze. Po§eta se vede: lacul a cr¶pat, pe alocuri, a c¶zut, în solzi, iar pe
la col†uri burduful s-a chiar g¶urit. Îns¶ oglinda pudrierei nu se vede.
O vede numai mama, numai ea se oglinde§te în oglinda care nu mai
exist¶ [...]. A§a c¶ se chiar vede, când prive§te în oglinda pudrierei, în
ea se pudreaz¶, se rujeaz¶, î§i potrive§te p¶rul, îndreapt¶ o sprincean¶,
aranjeaz¶ gulerul bluzei, restabile§te pozi†ia bro§ei cu «diamante»”...29, tat¶l care ,,î§i mereu potrive§te nodul cravatei §i cu un gest
devenit tic, încearc¶ s¶-§i netezeasc¶ acel col† al buzunarului stângasus al eternicei”30 (tunica cvasimilitar¶ f¶cut¶ la comand¶ la Orhei,
înainte de r¶zboi). Cu toate c¶ suntem l¶sa†i s¶ percepem dramatismul
acestei familii, nevoit¶ a-§i ascunde, la sugestia naratorului,
îngrijor¶rile, nesiguran†ele, spaimele – în spatele must¶†ii –, Paul
Goma are grij¶ s¶ atenueze, îns¶, constanta tragic¶, tonul s¶u ludic §i
ironic venind în consens cu optimismul sugerat, evocând, ca topos de
reflec†ie, trenul, dar mai ales gara.
Terminus simbolic, gara are mai multe semnifica†ii. Pe de o parte,
ea reprezint¶ ascu†irea universului bont al copil¶riei (metamorfozat din
paradis în infern), devenind cel mai prielnic spa†iu de a vorbi despre
,,acasa de acas¶”, în orice anotimp, pe banc¶, în picioare sau rezemat
de un perete, de un stâlp... dar, pe de alt¶ parte, gara este cea care ofer¶
posibilitatea unic¶ de a fantasma, ,,mi§ca memoria-din-fa†¶”, de a-†i
crea o mam¶, o cas¶ §i o patrie din cuvânt §i de a te hr¶ni cu acesta:
,,Noi, basarabenii, nu tr¶im doar cu pâine, iar când nu avem ce
mânca, ne hr¶nim cu cuvânt, facem din viitor §i optativ un atât de
grozav imperfect («Cel mai perfect timp: imperfectul, domnule!», zice
tata), încât devine mai-mult-ca-foarte-perfect”31.
Trimiterea la imperfect, ca timp al perfec†iunii, ca posibilitate de
încarnare a evenimentelor inexistente, de însufle†ire a lor prin a§ezarea
în spa†iul fic†iunii §i de fotografiere ca posibilitate de a le contempla,
liber §i de la distan†¶, ba chiar §i de mai aproape, deschide seria unor
alte procedee utilizate de scriitor §i devenite marc¶ a stilului Goma. Iar
în cadrul acestora, tehnica fantasm¶rii (prezent¶ în majoritatea c¶r†ilor
autorului) ocup¶ un loc aparte, ea func†ionând ca o evadare din bestialitatea prezentului §i ca o împlinire a unei ,,dorin†e incon§tiente”.
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Aceast¶ tehnic¶ a fantasm¶rii nu se declan§eaz¶ îns¶ instantaneu,
ci func†ioneaz¶ ca o adev¶rat¶ consecin†¶ a unor alte serii de evenimente, în cazul de fa†¶ fiind relevant momentul saltului în maturitate
sau revela†ia cutiei f¶r¶ capac – cum deosebit de plastic îl nume§te
Virgil Podoab¶.
Întors acas¶, copilul descoper¶ locuin†a goal¶ §i devastat¶, tot
acum accentuându-se sentimentul de în-plus, în întuneric, când numai
speran†a §i dorul revederii celor dragi îi aduce aproape, îi întrupeaz¶
prin cuvânt §i îi ajut¶ s¶ fie ,,acolo, acas¶, în cas¶”. În clipa urm¶toare
îns¶, odat¶ ce ai pus piciorul în prag, totul se destram¶, singura certitudine r¶mânând în-plusul §i mirosul a ceea ce vezi c¶ nu mai este.
Asociind cutia cu c¶ldura amniotic¶ (mai ales c¶ înc¶ miroase a papiotele §i a bro§a mamei), naratorul percepe devastarea acesteia cu îns¶§i
destr¶marea propriei familii, condamnat¶ la un nesfâr§it re-fugiu:
,,Asta-i a treia: nu miroase a gri§, nici a orez, miroase a papiotele
mamei §i a bro§a mamei. E goal¶ de tot, nu sun¶ când o scutur §i, în
plus, e f¶r¶ capac.
Dac¶ m¶ gândesc bine, acela a fost un moment foarte important.
În maturizare. Atunci mi-am spus c¶ a§a e casa noastr¶, precum cutia:
nu doar goal¶: Mi-am mai zis c¶ o cutie f¶r¶ capac e ca o cancelarie,
ca o gar¶ [...]”32.
Ultima parte a romanului, intitulat¶ În gar¶, este urmat¶ §i de câteva slogane de care scriitorul se va conduce pentru a supravie†ui marilor
drame care aveau s¶ se abat¶ asupra lui, pornind de la Securitatea carei arestase p¶rin†ii la numai treisprezece ani: ,,S¶ nu plângi!” §i ,,De ce
mi-e mai greu, din aceea nu m¶ las, nu-i las”. F¶r¶ a avea alt¶ posibilitate de a compensa caren†ele prezentului, naratorul apeleaz¶ la fanteziile imaginative. Maturizat pretimpuriu, copilul trebuie s¶ renun†e
chiar §i la micile bucurii din care mai gusta câteodat¶, imaginându-§i
anumite obiecte §i c¶utând pentru acestea un suport în lucrurile palpabile §i vizibile din lumea real¶. De fapt, dac¶ e s¶ îi acord¶m credibilitate lui Sigmund Freud, trebuie s¶ subliniem faptul c¶, f¶r¶ a fi dispu§i
s¶ renun†e foarte u§or la ceva, oamenii înlocuiesc doar un lucru prin
altul §i ceea ce pare renun†are este în realitate doar un substitut sau un
surogat. Revenind la copilul de numai treisprezece ani §i singur pe
lume, acesta înlocuie§te jocul cu activitatea fantasmatic¶, se crede a fi
un lupt¶tor împotriva comunismului, pleac¶, împreun¶ cu p¶rin†ii în
Portocalia §i î§i întrupeaz¶ mama în gar¶, creând ceea ce se nume§te
reverie. O alt¶ caracteristic¶ a activit¶†ii fantasmatice – vise diurne în
cazul de fa†¶ – cum le nume§te Freud, este c¶ oamenii ferici†i nu se
dedau niciodat¶ acestei activit¶†i, ci doar cei nesatisf¶cu†i. Dorin†ele
nesatisf¶cute sunt izvoarele din care se alimenteaz¶ fantasmele, iar fiecarea fantasm¶ reprezint¶ împinirea unei dorin†e, o corectare a
realit¶†ii nesatisf¶c¶toare.
De asemenea, raportul dintre fantasm¶ §i timp este foarte important, fantasma având leg¶tur¶ cu toate cele trei timpuri, cu cele trei
momente importante ale procesului nostru imaginativ: porne§te de la o
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impresie actual¶, de la un prilej oferit de prezent, se întoarce în trecut,
la amintirea unei tr¶iri mai vechi, de cele mai multe ori infantile, când
dorin†a respectiv¶ a fost împlinit¶ §i, în sfâr§it, creeaz¶ o situa†ie viitoare care reprezint¶ împlinirea acelei dorin†e, adic¶ reveria sau fantasma care poart¶ în sine atât urmele evenimentului care a prilejuit-o, cât
§i pe cele ale amintirii33. Astfel, operând pe întreaga scal¶ a timpului,
proza lui Paul Goma, f¶r¶ a fi monoton¶ §i unidimensional¶, gliseaz¶
neîncetat între o ontologie paradisiac¶ §i una infernal¶, permutându-le
§i †intind spre o existen†¶ poten†ial¶, cu rezonan†e mirifice, în slujba
reveriei atotputernice.
Desf¶§urând ,,o febril¶ activitate de asimilare §i de corectare”,
cum o nume§te Marta Petreu, copilul Goma proiecteaz¶ imaginea
mamei, mai bine zis, o reinventeaz¶, v¶zând-o în toate femeile frumoase §i singure (sau cu un copil în care se reg¶se§te dac¶ e b¶iat ori î§i
imagineaz¶ c¶ are o sor¶ dac¶ e fat¶), întip¶rind-o în inima inimii:
,,Umbli prin gar¶, prin s¶lile de a§teptare. Cau†i, cercetezi: nu se
poate s¶ nu g¶se§ti o femeie frumoas¶ cu m¶car po§eta ei; sau cu
mantoul ei – cel mai bine: ochii ei. Fii atent: ai descoperit-o, îns¶ acum
e§ti mare: nu te n¶puste§ti la ea, oricât †i-ar veni, fiindc¶ o sperii; §i nu
te apropii prea mult §i în nici un caz nu te zgâie§ti la ea: o jenezi, o
deranjezi, o po†i chiar alunga cu uit¶tura §i-atunci trebuie s¶ o iei de la
cap¶t cu alta, §i nu e§ti sigur c¶ g¶se§ti. [...] Cel mai bine §i mai bine,
în via†a de gar¶, e s¶ o atingi, m¶turi cu privirea: ajunge frântura de
secund¶ în care ea r¶mâne în ochiul t¶u, chiar dac¶ privirea †i se duce
mai departe, la altceva, la altele, – nu-i nimic: ea a r¶mas întip¶rit¶,
încrustat¶ în lumina ochilor, în inima inimii...”34.
F¶r¶ a avea doar reverii idealizante §i fericite, Paul Goma
,,creeaz¶ pe calea reveriei utopii cartografice mirobolante, inventând
astfel, totodat¶, ceea ce a numit el însu§i, în Soldatul câinelui, «terapia
prin cartografie» pentru a compensa caren†ele realit¶†ii printr-o onirico-realitate”35. Proiectând mereu pe axa viitorului, Paul Goma
învinge ,,psyche-a ultragiat¶ de teroarea isoriei”, iar adev¶rat¶ ars poetica rezid¶, cum î§i fondeaz¶ explica†ia Sigmund Freud, în tehnica de
a dep¶§i acea repugnan†¶ a c¶rei explica†ie trebuie c¶utat¶ în grani†ele
existente între eu §i altul. Atenuând caracterul egoist al propriilor
reverii, scriitorul reu§e§te s¶ câ§tige prin pl¶cerea estetic¶ pe care o
provoac¶ întruchiparea fantasmelor sale, iar asta cu atât mai mult cu
cât provenien†a lor †ine de surse suflete§ti profunde.
Astfel, cu o predispozi†ie de percepere psihologic¶ a tuturor
evoc¶rilor, autorul reia obsesiv, în subcapitolele finale, plânsul, acesta
având valen†e eliberatoare §i încheind, împreun¶ cu râsul, momentul
dramatic §i emo†ionant al revederii mamei:
,,Dar mama râde §i face din cap, a§a, c¶ adic¶, ia te uit¶ ce for†¶!
M¶ îndep¶rteaz¶, m¶ apropie, râde, în continuare, îns¶ cu lacrimi; râde
cu icnituri de plâns, suspin¶ cu chicote de râs. [...] £i râde, mama.
Acum, f¶r¶ lacrimi, n-o mai fi având. I s-a înstelat verdele ochilor cu
stelu†e aurii. £i râd, stelele mamei.
S¶ nu plângi, când râde mama?”36 .
©Paul Goma 1935-2011

wwww.paulgoma.com

PDF public și gratuit

31.12.2011

PAUL GOMA - JURNAL 2011

263

Modula†ia laturii poetice a romanului
Pe lâng¶ latura istoric¶, formativ¶ a operei (care poate fi citit¶ ca
Bildungsroman), exist¶ §i cealalt¶ latur¶, a copil¶riei transilvane,
reprezentând nivelul poetic al romanului, în care intr¶ amintirile
copil¶riei basarabene, fic†iunile experien†ei amoroase, constela†iile de
simboluri, culori §i senza†ii la Gusu §i la Buia, toate înc¶ sub pecetea
primei copil¶rii, înr¶d¶cinate atât în existen†a istoric¶, social¶ §i moral¶
a timpului s¶u, cât §i în pre-existen†a arhetipal¶. Lipsit de farmecul
universului auroral de la Mana, textul aduce, în schimb, o con§tiin†¶ a
diferen†ei care va compensa, prin numeroase compara†ii critice,
absen†a spa†iului protector, îmbog¶†indu-l prin intermediul imagina†iei
§i dilatându-i contururile pân¶ la fabulos. Iar asta, desigur, pe mai
multe registre, confirmând parc¶ faptul c¶ ,,biografia revelatoare – nu
cea istoric¶ §i anecdotic¶ – e inepuizabil¶”37.
Cu un sim† acut al limbii, autorul î§i investe§te romanul cu imagini, chipuri, viziuni care atest¶ for†a percep†iilor §i observa†iilor. F¶r¶
a fi vorba doar de o fin¶ sensibilitate a retinei, remarc¶m atât deprinderea autorului de a re†ine figurile venite din afar¶, gustul pentru alegerea lor, cât §i tehnica dobândit¶ pentru a le fixa. Sesizând concomitent §i întregul, §i detaliile, autorul î§i investe§te imaginile verbale cu o
anumit¶ frumuse†e fizic¶, ele având capacitatea de a genera o vibra†ie
latent¶ a nervilor auditivi, de a produce st¶ri emo†ionale diverse în care
interven†ia memoriei §i imagina†iei dau impuls deschiderii, nout¶†ii.
Iar cel mai sugestiv exemplu este cel al registrului lingvistic, când
luarea în posesie a copil¶riei atinge o adev¶rat¶ stare de gra†ie prin
inventarea cuvintelor noi, intercal¶rilor, întreruperilor sintactice,
deformarea proverbelor, înclinarea c¶tre stilul oral, monologul interior,
crea†iile ,,explicate”, dar §i alte procedee care tr¶deaz¶ un spirit ludic
§i o con§tiin†¶ lingvistic¶ de invidiat. Tr¶ind st¶rile psihologice, scriitorul tr¶ie§te în §i prin limbaj, acesta devenind o reflectare fidel¶ a realit¶†ii psihice sau, din contr¶, reprezentând adev¶rate jocuri lingvistice,
lexicale §i morfo-sintactice. Voalând caracterul tragic §i dureros al
plec¶rii, abilit¶†ile scriitorice§ti ale lui Paul Goma dep¶§esc a§tept¶rile
cititorului, l¶sând s¶ se întrevad¶, printre neîncetatele mut¶ri, §i o doz¶
de joc, de fericire, descoperind §i un Paul Goma ludic, deschis c¶tre
carnaval, pitoresc, în tradi†ia lui Ion Creang¶. Chiar dac¶ majoritatea
fragmentelor sunt întret¶iate de nota istoric¶, definitorie §i cu un volum
însemnat în opera prozatorului, centrul paradisiac §i vis¶tor, sc¶ldat în
apele pre-memoriei §i ale pre-existen†ei, schi†eaz¶ o oaz¶ mirific¶ în
care reveriile fericite ale anima-ei reu§esc s¶ g¶seasc¶ loc de ancorare
§i refugiu. Astfel, plecând de la aceste aspecte, suntem îndrept¶†i†i s¶
afirm¶m c¶, pe lâng¶ acel Paul Goma grav, care a incomodat §i care a
dat na§tere unor generaliz¶ri nu tocmai fericite, exist¶ §i un Paul Goma
care se joac¶ cu a§tept¶rile cititorului, ba, mai mult, îl §i invit¶ la acest
joc, f¶cându-l complice, prin memorarea involuntar¶ a unor expresii §i
proverbe deformate, sau prin dorin†a relecturii. Cum se produce
aceast¶ luare în posesie a cititorului §i care ar fi cheia în†elegerii meca©Paul Goma 1935-2011
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nismului Goma?
Mai întâi, †inând cont de leitmotivul muzical al nara†iunii ne
mut¶m, dar §i de titlul cu trimitere la Arta Fugii lui Bach, se poate
observa c¶ autorul acord¶ un spa†iu amplu muzicii, majoritatea evenimentelor desf¶§urându-se în acorduri muzicale, chiar dac¶ uneori
estompate de filonul istoric al prozei.
Dac¶ mutarea în absen†a tat¶lui trebuie executat¶ în mare lini§tite,
denotând pudoarea mamei care se tot ascunde de ochii curio§i ai localnicilor, prezen†a tat¶lui aduce o not¶ de optimism, atenuând eviden†a
tragic¶ §i colorând intens tablourile nara†iunii. În sânul naturii, noaptea
sau ziua, la stân¶, iarna, sau în Buia dup¶ asfin†itul soarelui, muzica
r¶sun¶ ca o consolare, umplând golul refugiului, r¶scolind §i creând
amintiri, dar §i ca o not¶ distinctiv¶ a interpretului, precum §i a prozatorului însu§i, invitându-ne în aceast¶ ,,canava compozi†ional¶ de mare
fluiditate §i suple†e”. Dând ritm nara†iunii, fuga r¶sun¶ în toate
acordurile discursului, construind evenimente sau reluându-le în
ralenti, subliniind înc¶ o dat¶ ambi†ia muzicaliz¶rii, tot mai evident¶ de
la o oper¶ la alta.
În cheie ludic-comic¶, Paul Goma descrie încercarea de a pleca
din Gusu, noaptea, tat¶l dirijând plecarea înspre ,,încolo-ul” care nu se
mai vede, dar §i întoarcerea, cu cântec, înapoi în sat:
,,Tata fumeaz¶ în pumn. Mama tace. T¶cem, în cor (s.n.). Mereu
§i mereu întindem gâturile, c¶sc¶m gurile: ca s¶ auzim mai bine. Nu se
aude nimic [...]. Când bate Turnul Sa§ilor de ora unu, tata arunc¶
†igara, o strive§te, îndelung, temeinic sub c¶lcâi §i zice:
- Cu Dumnezeu înainte, hai §i noi! N-a venit nici unul – basarabenii i§tea, ce neam de... [...]
- Dar tu unde-o apuci?, întreab¶ mama, din urm¶.
- Nu se vede? Înapoi, în turm¶! În ciread¶! Acolo mi-i locul! [...]
- Bravo, bravo!, zice mama cu ciud¶. Dup¶ ce c¶ tu ai fost cu
ideea fugitului, încolo...
- Dac¶ tu-mi spui mie §i-mi ar¶†i cu mâna încotro-i încolo-ul, eu
pun la b¶taie o balerc¶ de vin! Pentru toat¶ trupa! Arat¶: încotro-i
încotro-ul? Dac¶ mi-l ar¶†i, îl m¶nânc!
- ’Cotro..., face mama, c¶utând. Dumnezeu §tie unde-o mai fi,
c¶-i întuneric §i eu nu m¶ prea orientez în spa†iu [...].
-[...] ia, m¶i sergent cutare, basarabean get-beget, d¶ tonul!
Tonul îl d¶ tot el, apoi, dup¶ ce încearc¶ mai multe tonalit¶†i,
g¶se§te una, o fixeaz¶ – §i:
- Cu cântec înainteee...
-’Ar§! r¶cnesc eu §i m¶ iau dup¶ tata, b¶tând pasul în colbul
înourat.
O simt pe mama târându-se dup¶ noi, la pasul ei. £i bodog¶nind.
Îns¶ când intr¶m în Gusu, pe uli†a principal¶, batem pasul to†i trei,
to†i trei cântând. R¶cnim atât de tare, încât nu ne mai auzim.
Cânt¶ fiecare ce melodie vrea, ce-i trece prin cap §i prin suflet.
Numai tare s¶ fie. Tare, fals §i pe-pas” 38.
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Cu o abilitate de a surprinde §i descrie deosebit de am¶nun†it
st¶rile psihologice ale comportamentului uman, Paul Goma reu§e§te s¶
imprime fragmentului vitalitate §i s¶ capteze aten†ia cititorului, hipnotizându-l. De fapt, pl¶cerea inven†iei lingvistice, povestirea mereu
întrerupt¶ de nenum¶ratele aparteuri, jocul discursului care poveste§te,
dar §i oculteaz¶ evenimentele vorbesc despre elanul naratoric al
prozatorului, a c¶rui voce devine adev¶ratul loc de desf¶§urare a
contingen†ei narative. Semnificative sunt, în acest sens, §i alte
fragmente, desf¶§urate sub aceea§i egid¶ a muzicii.
Plecarea la stân¶, iarna, cu pantofi Dermata-garantat¶ a mamei,
schimba†i pe opincile de regin¶, devine prilejul deform¶rii unor proverbe, al unor inversiuni, aglutin¶ri, dar §i al cântecului pe patru, cinci
§i chiar pe §ase voci. Cu inten†ii ludice §i ironice, textul trebuie citit cu
aten†ie la elementele paratextuale, limbajul urmând fluxul gândirii §i al
afectivit¶†ii, într-un ,,clocot verbal tradus scriptic §i chiar grafic”.
Elocvente sunt, astfel, proverbele deformate ironic, cu rolul de a
destinde atmosfera, exprimând vasta cultur¶ §i, totodat¶, puterea de
inven†ie a naratorului: ,,Cine se scoal¶ de diminea†¶... cade singur în
ea”; ,,Cine sap¶ groapa altuia... departe ajunge”, ,,Pisica cu clopo†ei...
cu cheltuial¶ se †ine”, ,,Boieria... nu prinde §oareci” sau ,,Pe cine nu
la§i s¶ moar¶... mâine fur¶ un bou”39. Creând cuvinte noi prin prefixare, sufixare sau analogie, Paul Goma acord¶ o aten†ie sporit¶ substantivelor compuse, recurgând adeseori la folosirea prefixului iterativ
,,re”. Suntem introdu§i, astfel, pe terenul re-fugii unde, prin aglutinare,
apar inova†ii precum ,,artafugii”, ,,Artafugiu”, ,,artarefugii”, ,,înplus¶” (,,mama e în-plus¶”), ,,bie†iiboi”, ,,plicipliciul” sau, cu
inten†ii cert ironice §i chiar satirice, imita†ii ale limbii de lemn ale
epocii: ,,a§aiordinul”, ,,nefugituldesubescort¶”, ,,cuvântdeonoarec¶”,
,,Sovromtransportul”, ,,Sovromtractorul”, ,,suntem fiii Multiubi†i”,
,,Patagonitatea”, ,,Bricegosul”, ,,Jum¶tatepatagonez”, dar §i
,,cacapipi”, ,,subiectepredicatele altora”... . Elogiind rolul auzului §i al
urechii muzicale – pe care le ,,mo§tene§te” de la p¶rin†i §i pe care le
dezvolt¶ frecventând ,,Conservatorul Doamnei Bratu”, îmbog¶†indu-le
continuu prin contactul cu diferite graiuri, datorit¶ ambian†ei parentale,
dar §i a unei capacit¶†i native de percepere §i de diferen†iere a sunetelor
verbale –, autorul dezv¶luie mecanismul construirii unor romane
tr¶gând cu ochiul la formele muzicale, dup¶ cum însu§i afirm¶, angajând chiar, la sfâr§itul anilor ’60, în ,,România literar¶”, un dialog cu
Dumitru ¢epeneag pe aceast¶ tem¶: formele literare inspirate din
formele muzicale. Chiar dac¶ dialogul a fost întrerupt, Paul Goma
continu¶ firul gândirii în revista ,,Vatra”40, vorbind despre
interferen†a, interp¶trunderea muzicii §i a literaturii, modul în care este
condus discursul literar, arhitectura c¶r†ii întregi, f¶r¶ a s¶ri în ochi
impresiile muzicale ale autorului. Cu toate c¶ se refer¶, în special, la
romanul Ostinato, nici celelalte scrieri nu sunt trecute cu vederea, autorul ,,autonomizându-§i” personajele prin vorbire, exemplul cel mai
sugestiv r¶mânând al lui Caragiale:
,,... De aceea îl iubesc foarte mult pe Caragiale, pentru c¶ a fost
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necru†¶tor cu aceast¶ natur¶ profund româneasc¶, versatil¶, nesigur¶.
Acum cinci minute te-a pupat, acum te împinge §i pe urm¶ iar te pup¶,
pe ran¶. Eu nu pot s¶ fiu a§a. £i nu spun asta pentru c¶ vin din
Basarabia, fiindc¶ am impresia c¶ §i basarabenii no§tri sunt români tot
din Traian §i din Decebal”41.
Tr¶ind într-un mediu muzical – ,,în casa noastr¶ se cânta;
prietenii în vizit¶ erau §i ei «muzicali», fiindc¶ erau înv¶†¶tori, popi sau
doar basarabeni... Or, unde-s doi basarabeni, iat¶ un cor (pe patru
voci!)...”42 – Paul Goma reu§e§te s¶ transpun¶ aceast¶ art¶ în text,
l¶sând loc unui savuros optimism de sorginte popular¶, salvându-se
prin umor, într-o adev¶rat¶ be†ie a cuvintelor:
,,E bine la stân¶. Seara, dup¶ cin¶, cânt¶m. Pe patru voci. Dac¶
i-am spune unui ardelean c¶ noi trei cânt¶m pe patru, nu ne-ar crede
[...]. Ei spun c¶ pe dou¶ voci cânt¶ numai sa§ii – dar pe patru? £i numai
trei cânt¶re†i? – animalul ¶sta nu ezicst¶!...
Zic §i eu c¶ pe patru cânt¶m, dar tata †ine §i baritonul §i basul
profund, pedala; mama †ine sopranul, îns¶ în anume locuri face pe
tenorul – la octav¶. Numai ei doi §i, uite patru; cu mine, cinci, dar §i eu
pot †ine sopranul, ba când tata trece la pedal¶, eu las vocea mea de alto
§i fac pe baritonul – la câte octave pot §i eu.
Cânt¶m de-ale noastre, din Basarabia, cu solo §i cor; [...] trecem
la colinde [...]. Aici, la stân¶, cânt¶m aranjamente de-ale noastre.
Mama caut¶ în caietele de monografie §i ne propune o melodie de la
Gusu; ori de la Buia: ea repet¶, noi dup¶ ea, o înv¶†¶m. Mama o ia de
la cap¶t, tata începe s¶ brodeze; brodez §i eu, a-doua, la ter†¶; de pe la
a cincea, a §asea oar¶, cânt¶m în cor adev¶rat pe cinci pe §ase voci, ca
la noi, în Basarabia, colindu†a ardeleneasc¶”43.
Cât despre doinele lipsite de melodramatism ale ardelenilor,
descrierea acestora, cu o for†¶ de crea†ie oral¶ ie§it¶ din comun, ne
introduce într-un spa†iu al intimit¶†ii, în care c¶ldura vibrând¶ a vocii
naratorului, dar §i a celorlalte personaje participante la descriere,
cap¶t¶ o rezonan†¶ patetic¶ în spa†iul suferin†ei îndurate în comun.
Obi§nui†i s¶ îndemne vitele prin repetarea, dup¶ fiecare vers, al
lui ,,Cea, nè, c¶ mândra-i grè”, buienii practic¶ aceast¶ ,,activitate” §i
spre miezul nop†ii, ,,întor§i de la crâ§m¶, ori de la dr¶gu†e”, indiferent
dac¶ vitele exist¶ sau nu în acel moment. Astfel, f¶r¶ a §ti întotdeauna
cine este interpretul, doina î†i spunea, dup¶ ,,cea-nè-uri”, aproape totul
despre cânt¶tor:
,,Mama §i cu mine, chiar dac¶ uneori eram pe punctul de a
adormi – ori ne trezeam din primul somn – ie§eam la fereastr¶;
uneori, vara, chiar în curte ie§eam. £i ascultam.
Venea buianul cu doina lui, de depaaarte, de departe, de mult mai
departe decât crâ§ma aceea; cel mai aproape, din alt sat venea... £i
str¶b¶tea Buia, cu doina, mai pu†in cu cuvintele înv¶†ate de la cei care
le înv¶†aser¶ §i ei; §i nici cu melodia, pe care o mai dregeau, pe ici, pe
colo, povesteau ei – ci mai ales cu felul în care îndemnau vitele, ritmic
– care erau sau nu, în acel moment, nu conta. £tiai, dup¶ Cea-nè, dac¶
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mândra i-o fo’ în ia’ sar¶, rè; ori nu prè; ori bun¶ de tot, ¶¶¶¶i, da ce
bun’ o fo’ mândra mè. Ori din contra. £tiai, dup¶ doin¶, dup¶
cea-nè-uri, aproape totul despre cânt¶tor, chiar dac¶, uneori, nici nu
§tiai cine-i” 44.
Apelul la graiul regional ardelenesc, grija accentului, omisiunile
de sunete, demersul spre crescendo al frazei, oralitatea, vocalele geminate, jocul de cuvinte, repeti†ia, al¶turarea termenilor antagonici ofer¶
relat¶rii autenticitate §i naturale†e, reprezentând prilejul descoperirii §i
dezv¶luirii unei culturi §i a unor obiceiuri care incit¶ imagina†ia. Iar în
cadrul acestora se înscriu, fire§te, ac†iunile de furt ale mireselor de
c¶tre Candit al Munteanului, ,,ficior-fain care nu las¶ nicio nunt¶
ne-stricat¶, nicio mireas¶ ne-furat¶”. Comicul situa†iei se accentueaz¶
mai ales atunci când afl¶m, din presupunerea mamei, c¶, da fapt,
fetele din Buia se m¶rit¶ mai mult din dorin†a de a fi furate de Candit:
,,O d¶dea înapoi, a doua zi (uneori cu plânsete, mireasa nu mai voia la
mire), dar se chema c¶ aceea fusese furat¶. Am auzit-o pe mama
spunându-i tatei c¶ ei i se pare c¶ fetele din Buia se m¶rit¶, mai pu†in
pentru m¶riti§, mai pu†in din dragoste pentru cutare fl¶c¶u, cât din
dorin†¶ de a fi furate de Candit...”45.
Fuziunea muzicii §i a dansului, respectiv umorul, nu lipsesc nici
în cadrul institu†iilor serioase, întregind §i chiar fructificând activitatea
de predare-înv¶†are. Dac¶ naratorul, supus umilin†elor §i vicisitudinilor, critic¶ vehement conduita §i lipsa de verticalitate a noilor-veni†i,
prezentându-ne foarte clar politica ocupantului care nu vrea decât trei
lucruri – ,,cias-vinò-hazaika” –, el nu are, în schimb, re†ineri legate §i
de limba acestuia, pe care o înva†¶ cu drag de la basarabeanul
Vladimiroviceanu, chiar dac¶ manifest¶ unele rezerve la început,
explicabile §i fire§ti în condi†iile unor evenimente în care ru§ii stricau
obiceiurile §i §colile, puneau cote §i b¶gau oamenii la pu§c¶rie.
Pe un ton ludic, naratorul descrie, cu lux de am¶nunte, analizând
mimica §i gesturile, intrarea profesorului în clas¶ – activitate repetat¶
de cinci ori, pentru a i se r¶spude la salut. Cu un comportament ciudat
la început, ,,Papa§a”, cum i se va spune, reu§e§te s¶ fac¶ a§teptat¶
limba lui Lenin §i Stalin, dând dovad¶ de o cultur¶ impresionant¶ §i de
abilit¶†i de predare cântând, jucând §i chiar descântând limba de la
catedr¶. Desf¶§urat pe câteva pagini, fragmentul devine un crochiu al
procedeelor utilizate de Paul Goma, limbajul oglindind toate st¶rile
naratorului §i captivând cititorul prin umor, intertext, deform¶ri lexicale, generatoare de asocia†ii simbolice, cu trimitere la leitmotivul
romanului, dar §i la perfec†iunea sferic¶ a Calidorului. Glisând geografic între Tibet, Rusia, Sco†ia, trecând pe la Tomis, Persia, oprindu-se la
bocetele din Oltenia, dansurile din Sumatra, amintind de Villon, Rilke,
trecând de la caligrafie la alchimie, apoi la rus¶, ajungând pân¶ la
Antim Ivireanul, naratorul gliseaz¶, de fapt, între dou¶ lumi antitetice,
memoria contopindu-se cu imagina†ia, st¶vilind trecerea între ceea ce
a fost §i ceea ce ar fi putut s¶ fie.
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Aceea§i tehnic¶ a în-plus-ului §i în-minus-ului ni-l descrie pe
profesor în lumini §i umbre – ,,Un mo§ulic¶ b¶bos §i tic¶it – a§a ni
s-a ar¶tat de la prima or¶; §i, în plus (mai bine-zis: în minus) sem¶nând
ca dou¶ pic¶turi de ap¶ cu Lenin: aceea§i †¶c¶lie, aceea§i chelie, aceia§i
ochi t¶t¶r¶§ti... £i tot în minus: so†ul doamnei noastre” 46, autorul
recurgând la numeroase diminutive, sufixe diminutivale §i pentru
indicarea modalit¶†ii în dorin†a de a contura cu exactitate tr¶s¶turile
fizice ale domnului Vladimiroviceanu: ,,mo§ulic¶”, ,,(c¶lcând)
m¶run†el §i târ§âit”, ,,Papa§a cel mititel §i sfriji†el §i pric¶ji†el”, ,,scrie
ce scrie pe tabl¶, apoi începe s¶ dea m¶runt-m¶run†el din cap; îl auzim
râzând, ron†¶ind, §orice§te, m¶runt-m¶runt”. Descriind am¶nun†it
mimica, autorul ghideaz¶ lectura introducând, de multe ori, un demers
spre crescendo care d¶ savoare textului.
Astfel, prezentându-l clasei pe profesorul de limba rus¶, doamna
,,a vrut s¶ adauge ceva, mai degrab¶ s¶ ne roage (î§i împreunase
mâinile), dar a zis: Sunt convins¶: în†elege†i, sunte†i adul†i...”47. Cât
despre comportamentul profesorului, acesta, ,,de pe la mijlocul drumului, ne-a f¶cut cu ochiul §i a ridicat un deget în aer, dar f¶r¶ s¶ scoat¶
vreun cuvânt”. Abia dup¶ a cincea oar¶, revenind în clas¶, ,,întâi p¶rea
c¶ se mir¶; apoi c¶ ne ceart¶, ne implor¶ s¶ facem ceva, dar nu
în†elegeam ce”, iar în final ,,ne-a mâncat §i pauza intrând, ie§ind,
bodog¶nindu-ne, amenin†ându-ne”48. Chiar dac¶ nu reu§e§te, de la
prima încercare, s¶ îi înve†e pe copii s¶ r¶spund¶ la salut cu ,,zdrastvuite”, limbile române§ti poticnindu-se, cum atât de frumos spune Paul
Goma, în ,,cocolo§ul de patru consoane: v-s-t-v”, Papa§a r¶mâne
memorabil prin pronun†ia sa, rusificând limba român¶, exagerând
accentul rusesc §i inventând necontenit pe marginea cuvintelor. Iar cel
mai ilustrativ exemplu în acest sens este discu†ia despre exilul lui
Ovidiu:
,, – £ti†i voi, deti, cum Avidiu dipartat a fost iel?
Nu auzisem de Avidiu. Am aflat când i-a scris numele, îns¶ eu
§tiam c¶ Ovidiu fusese surghiunit, se mai zice: exilat, deporta†i sunt
numai basarabenii §i nu se roste§te cuvântul: e nejust... Am în†eles c¶
Papa§a e un basarabean grozav: exagerând accentul rusesc, nu numai
c¶ a zis cuvântul ,,nejust”, dar a f¶cut dou¶ din el: deportare §i
dep¶rtare; am mai în†eles c¶ latina e aproape mai bun¶, mai bogat¶
pentru noi, românii, decât pentru latini – când o rusific¶ Papa§a”49.
Însu§indu-§i aceast¶ tehnic¶, naratorul va uza de ea din plin colorându-§i discursul prin apelul la numeroase cuvinte adaptate din limba
rus¶ c¶rora le va ad¶uga un sufix românesc: ,,n-am mai fost pu§i s¶-l
zdrastvuim (s.n)”, ,,el (Papa§a) raskaze§te (s.n.) nemaipomenit de
frumos”, ,,a spasibit-o (s.n.) pe fat¶”, dar §i ,,ne-a cerut §i tiho §i
vnemanie”.
În acest spa†iu de aparent joc, autorul va face, totu§i, §i ni§te
reflec†ii serioase, vorbind despre etimologia unor cuvinte (cum este cel
al cuvântului ,,†ar care vine de la Cezar, rostit ¢ezar, ¢††’ar de c¶tre
ru§i, Kezar de c¶tre nem†i, de unde a ie§it Kaiserul lor”), dar §i expli©Paul Goma 1935-2011
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când sensul altora, cu o trimitere direct¶ la art¶, vizând, totodat¶,
leg¶tura cu titlul §i cu tematica romanului: ,,Avidiu o c¶rticic¶ a scris,
Ars amandi, în latine§te, dar în române§te mult mai frumos vine:
o fi ea, iubirea, art¶, dar mai vârtos, ardere! Dar §i mai ardere ieste
arta, deti!”50.
Deschizând universul paradisiac l¶sat la Mana, împletind muzica
cu dansul, recurgând la inversiuni (ca s¶ limba rus¶ înv¶†¶m”) §i a§azise amenin†¶ri (,,Cini limba lui Lieni’ §î Stali’, iel nu-nva†î... Viitor în
via†î’ n-a’ s¶ aibe!”), mo§ulic¶ capteaz¶ prin ,,rotundurile lui”,
mânuind creta ca pe o peni†¶ dar, mai ales, prin ,,gura rotunjit¶” din
care se vedea ,,cum iese, cum curge un §uvoi, un fluviu, o ap¶ mare...”.
Pornind de la limba rus¶, profesorul face un înconjur al lumii,
c¶l¶torind prin literatur¶, geografie, istorie, astronomie, alchimie, cu o
ironie §i un umor care atenueaz¶ tragismul evenimentelor tr¶ite,
introducând naratorul (dar §i cititorul) într-un spa†iu feeric, similar
celui r¶mas în Calidor, continuând, astfel, linia primului roman.
Desigur, acestea nu sunt decât câteva exemple ale vorbelor în doi
peri §i ale replicilor de duh, alte pagini trimi†ând, prin tonalitatea
condescendent¶ §i ironic¶, la Amintirile... lui Ion Creang¶. Înc¶ din
numele subcapitolelor din penultima parte: Irinuca ardelean¶, respectiv
Se poate c¶p¶ta râie de la o Irinuc¶ f¶r¶ capre, personajul exponen†ial
al ,,universului rotund” din Mana ne introduce, cu riguroas¶ necesitate
epic¶, într-un climat al povestirii aventurilor §col¶re§ti. În cheie ludiccomic¶ naratorul descrie spa†iul care-l adopt¶, devenind ,,coleg de
bab¶ §i l¶doi” cu Mihai. Atent la detalii §i, mai ales, la limbaj, el face
observa†ii legate de ritmul verbal al ,,doamnei-de-Bucure§ti”:
,,Simpatic¶. Vorbe§te iute-iute, altfel decât pe-aici, prin Ardeal. E de
loc din £eica, dar a stat patruzeci de ani la Bucure§ti, «în serviciu»,
zicea ea”51, care îi pune s¶ fac¶ rug¶ciunile, †inând post miercurea §i
vinerea §i, totodat¶, le ofer¶ drept pat un l¶doi în care ,,pe l¶†ime, cu
Il¶, mai merge, dar pe lungime, nu prea – sunt mare...”. Totu§i, punctul
culminant al §ederii în gazd¶ îl reprezint¶ întoarcerea acas¶ plin de
râie. Cu adev¶rat¶ m¶iestrie este descris, în dialog, tratamentul cu
le§ie, jalea §i ru§inea naratorului, care ba se plânge, ba îl imit¶ pe
Papa§a din ciub¶r, nuan†ând tabloul comic al situa†iei §i impregnând
paginile cu naturale†ea unui discurs savuros §i memorabil.
Nu lipsesc din text nici trimiterile la simboluri, culori, mirosuri,
toate într-o perfect¶ simbioz¶ cu schi†ele etno-sociologice f¶cute poporului român, cu predilec†ie asupra limbajului ardelenilor. Pornind de la
,,monografiile” mamei §i focalizându-§i aten†ia asupra noii culturi,
naratorul v¶de§te interes pentru problemele de limb¶, studiindu-le prin
selec†ionarea unui vocabular uzual, pe care îl explic¶ §i utilizeaz¶,
recurgând la notarea exact¶ a accentului, scrierea cuvintelor prin
cratim¶, dar §i la alte procedee care incit¶ lectura. În acest sens,
remarc¶m urm¶toarele cuvinte §i expresii: ,,bòc¶z¶” pentru buc¶t¶rie,
,,cârp¶” = broboad¶, ,,cârpu†¶” = batist¶, ,,§trimf” = ciorap, ,,bin¶” =
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scen¶, ,,crâsnic” = paracliser, ,,blehiul” = acoperitul caselor cu tabl¶,
,,cocia§” = vizitiu, sau ,,i§còl¶” pentru §coal¶, ,,u¶i” pentru oi, ori
redarea exact¶ a vorbirii ardelenilor prin plasarea corect¶ a accentului:
,,dòr a§è – dac¶ nu s¶ pòte, nu s¶ pòte, nò... Da’ òre nu-i p¶cat s¶ faci
oau¶ de Sfintele Pa§ti cu... Cu ciorap?”, ,,ai’ dinentre” = odaia dinspre
uli†¶, ,,Nò, m¶ Török! Ghere ide”... .
Ca §i în volumul precedent, erosul amintirilor zugr¶ve§te scene cu
o doz¶ evident¶ de joc, stând sub semnul poeziei, printr-o senzualitate
naiv-natural¶ a tân¶rului. Dac¶ în primul roman alunecarea în hazul
sexual este realizat¶ §i prin intermediul tehnicii exager¶rilor despre
care s-a vorbit nu o singur¶ dat¶, statutul de orfan vindecând naratorul
de inhibi†ii §i oferindu-i posibilit¶†i nelimitate de ac†iune, acum ,,jocurile erotice cu fetele lui Heinrich, conversa†iile ambigue pe teme interzise cu domni§oara Coban sau obsesiile copilului fa†¶ de frumoasa
doamn¶ Velicoglu surprind apari†ia ru§inii, adic¶ formarea supra-eului
§i a reful¶rilor morale pe care acesta le implic¶”52. Cu toate acestea,
literatura prozatorului merge spre ,,conturul îngro§at al gravurilor
grote§ti”, inventând necontenit §i demonstrând înc¶ o dat¶ faptul c¶
,,amintirile lui Paul Goma stau sub semnul poeziei”53:
,,Nu mai §tiu de-a ce s¶ ne juc¶m. A§a c¶ îi zic uneia:
Eu vreau s¶ v¶d pu†ica ta. Cea dulce. Culindicul cacubicul [...].
...N-am mai urcat cu ele nici m¶car în livad¶. Mi-o v¶zuser¶. Îmi
era cumplit de ru§ine”54.
Distingând erosul de pornografie, Paul Goma devine un maestru
al ,,jubila†iilor corporale”, ini†iindu-ne în ,,ceea ce este mai dulce §i
mai curat, în ciuda impresiei de trivial, murdar, de nerostit”: ,,O alt¶
chestiune în care trebuie s¶ †in echilibrul este între eros §i pornografie.
Bineîn†eles c¶ eu consider c¶ erosul este o constant¶ esen†ial¶ atât în
via†¶, cât §i, mai ales, în literatur¶. Erosul nu în schema sa platonic¶
sau eminescian¶, ci iubirea complet¶. Iubirea trupului, nu doar a
corpului. Eu fac o deosebire între trup §i corp. Trup este ceea ce exist¶
la o femeie care face dragoste §i care face §i copii. Or, totul e poetizabil, totul este poezie (s.n.). Sigur c¶ este §i e u§or s¶ zici: este. Dar în
momentul când scrii despre sau aproape de sau în leg¶tur¶ cu sau vrei
s¶ faci cunoscut¶ aceast¶ dispozi†ie – da, pentru eros trebuie s¶ fii
extrem de atent [...]”55.
De altfel, în Jurnalul recent din ianuarie-februarie 2011, publicat
pe site-ul s¶u, autorul explic¶ originea uneia dintre expresiile folosite
în mod frecvent: ,,Expresia folosit¶ frecvent de mine «dulce ca
cubicul» vine dintr-o strig¶tur¶ din Ardeal – mândrul î§i laud¶ mândra,
o cinste§te, o s¶rb¶tore§te, pentru c¶ are lindicu’ ca cubìcu’- este vorba
de zah¶r cùbic – atât c¶ e accentuat altfel”56, iar episodul Tecla, precum §i continuarea acestuia în Din Calidor este o m¶rturie vie a farmecului estetic rafinat, sp¶rgând barierele oric¶ror limit¶ri de exprimare.
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Valori psihologice directe, imobile, indestructibile, cuib¶rite în
imobilitatea perfec†iunii î§i pun pecetea pe universul zugr¶vit în culorile copil¶riei, demonstrând c¶, §i în ,,cruelitatea mondului”, orice
copil¶rie este în mod firesc fabuloas¶. Integrat în existen†ialismul fabulosului, naratorul acord¶ o aten†ie sporit¶ cromaticii, senza†iilor §i percep†iilor vizuale, auditive, olfactive, tactile §i gustative, §tiind cum
miroase noaptea de dup¶ gratii: ,,a regina-nop†ii §i a fân uscat, în §uri;
a postav nou §i a pr¶v¶lie de ora§” sau, la marginea ora§ului, ,,a praf §i
a rou¶ – nu: §i, miroase a praf umezit de rou¶. £i a miri§te: amestec de
rugin¶ cu pâine”57, descriind ochii §i funda albastr¶ a Pu§ei chiar §i
atunci când se întâmpl¶ s¶ nu aib¶ fund¶, c¶ptu§eala fostului palton §i
taiorul verde adânc, verde spre negru, adânc al mamei, pleoapele
str¶vezii §i alb¶strii ale doamnei Velicoglu, vioriul §i fostul-roz al
Pu§ei precum §i obloanele albastre ale casei doamnei-de-Bucure§ti.
Preponderent dinamic, romanul evolueaz¶ pe mai multe planuri, dominând atât gândirea orizontal¶, precum §i gândirea vertical¶ (polifonic¶), caracterizat¶ prin clocotul viu desprins din suprapunerea pe
diferire melodii. Cu mijloace de lucru bogate în expresie, dep¶§ind
stadiul cânt¶rii monodice, Artafugii lui Paul Goma p¶streaz¶, totu§i, o
tent¶ de arhaism, pornind de la mijloacele eterofonice de origine
popular¶, r¶mânând o art¶ prin excelen†¶ de tradi†ie:
,, – M¶i, §i dac¶ ardelenii au dreptate: noi, basarabenii nu ne
tragem din daci? Noi, basarabenii, om fi slavi, bre, de asta nu suferim
putoarea de oaie... Voi doi, care strâmba†i mereu din nas... M¶i, §i dac¶
eu oi fi dac? Fiindc¶ n-am miros?
Da bre. Tata e dac curat. Lipsit de miros, e un om fericit – ferici†i
cei daci, c¶ci a lor este Împ¶r¶†ia Cerurilor...”58.
Cât despre narator, acesta nu se poate plânge de absen†a mirosului, afirmând:
,,Numai c¶ o fi ea, Gina mai scund¶ decât mine, îns¶ e mult mai...
cum zice tata: coapt¶. Parc¶ eu nu §tiu c¶ Gina e coapt¶?, doar am
miros bun (s.n.), §tiu când ceva e copt...”59.
Astfel, tem¶ literar¶, refugiul devine în acela§i timp prilej de
spectacol lingvistic, tematic, structural, pe mai multe varia†iuni §i cu o
arhitectonic¶ unitar¶ reprezentând, ca §i fuga, din punct de vedere
componistic, ,,încununarea crea†iei polifonice, în general, §i a artei
contrapunctice, în special”60.
Concluzii
Situat¶ în dou¶ planuri distincte – cel al laturii istorice §i formative, dar §i al copil¶riei transilvane, reprezentând nivelul poetic al
romanului – Arta Refugii confer¶ dramaticului, prin înclina†ia c¶tre
perspectiva sarcastic¶ §i umor, §i o dimensiune a banalului. Cu o riguroas¶ fidelitate fa†¶ de via†a cotidian¶, autorul d¶ curs inventivit¶†ii,
marile resurse ale fanteziei n¶scându-se din ,,aici”, ,,acum” sau ,,ar fi
putut s¶ fie”, subordonându-se voin†ei auctoriale §i elaborând fantezii
utopice, compensând caren†ele realit¶†ii printr-o onirico-realitate.
Provocând o emo†ie puternic¶ prin asocierea dintre sublim,
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durere §i pericol, autorul mut¶ centrul de greutate al romanului în motivul refugiului, prezent aproape în toate scenele §i ap¶sând greu asupra
ac†iunii §i atmosferei. Cu toate acestea, tonul ludic, înclina†ia c¶tre
umor, dialogul, aglutin¶rile, piruetele sintactice, inversiunile §i nesfâr§itele inova†ii lexicale atenueaz¶ constanta tragic¶, abolind textul
de monotonie §i desf¶§urându-l pe toate strunele sufletului uman.
Combinând efectele spa†iale cu jocurile de lumin¶, autorul realizeaz¶
o arhitectur¶ unitar¶, datorat¶ bazei tonale a fugii. La fel cum în fug¶
se pot eviden†ia, din punct de vedere ritmic, câteva aspecte importante,
tot astfel textul lui Paul Goma denot¶ prezen†a acestora, evident¶ prin
pregnan†a pe care o d¶ ritmul numeroaselor peregrin¶ri, varia†ia ritmic¶ §i aspectele acesteia în fug¶, nelipsind nici imita†ia ritmic¶.
Astfel, diferitele voci conduse în stil polifonic genereaz¶, prin
suprapunere, o poliritmie ce imprim¶ textului dinamism, vivacitate §i
intensitate.
Ca §i în celelalte scrieri, autorul acord¶ un spa†iu primordial
femeii, pornind de la mam¶ §i pân¶ la aventurile erotice cu fetele lui
Heinrich, unicitatea feminin¶ fiind evident¶ prin perceperea singularului în loc de plural în cazul celor dou¶ fete: ,,Ea e ea – §i, în plus,
miroase bine, a fata lui Heinrich”. Dac¶ în romanele gulagului femeia
are o func†ie ocrotitoare, stârnind imagina†ia de†inu†ilor §i ajutându-i s¶
dep¶§easc¶ momentele de maxim¶ tensiune §i de a§teptare, aici, pe
lâng¶ aceast¶ func†ie, prezen†a feminin¶ aduce textului §i o aur¶
poetic¶, a§ezându-l sub semnul poeziei.
Cu o capacitate sporit¶ de adaptare, femeia, mama devine acel
stâlp al casei la care autorul se va întoarce pentru a-§i trage seva §i
pentru a re-intra sub protec†ia spa†iului amniotic. Perorând pe tonul
ludic, ironic §i bonom, el va descrie aceste scene, impregnându-le cu
naturale†ea §i savoarea unor pagini memorabile:
,,Fii atent: uite ce faci tu, când înc¶ n-a venit tata, de pe unde s-a
dus ori a fost dus, dup¶ mobila noastr¶ §i te-ai umplut pân¶-n cre§tet
de refugiu, alergând, de Pa§tele mamelor lor de anglo-americaniro§ii:
iei b¶iatul, îl dezbraci de tot, îl pui pe o piatr¶, lâng¶ fântân¶, sco†i o
g¶leat¶ de ap¶ rrrece-rrreglementar¶ §i i-o torni în cap; dup¶ a treia, îl
trimi†i în boac¶t¶ria ardeleneasc¶, s¶ se §tearg¶, iar tu – fii atent¶,
fiindc¶ e§ti în-gazd¶ §i cadru-didactic §i în-plus¶, noroc c¶, în minus, e
întuneric bezn¶, nu te vezi decât ca o pat¶ alburie, când te îmb¶iezi la
fântân¶ §i copilul nu vede decât rochia †inut¶-n fa†¶ ca pe un prosop §i
miro§i a mam¶ înfrigurat¶ pl¶cut §i recens¶” 61.
Cunoa§terea gustului ,,f¶r¶casei” duce la apari†ia unor adev¶rate
medita†ii asupra situa†iei politice §i istorice. Astfel, na§terea a doua
oar¶ a familiei echivalent¶, în sens biblic, cu botezul, sau dep¶§irea
momentului ,,favoriz¶rii covrigale” fac trimitere la realit¶†i cu adev¶rat
crunte. Pornind de la frontiera între refugia†i §i ne-refugia†i, cecitatea
ardelenilor în fa†a ru§ilor sau adev¶rul lucrurilor pe dos în politic¶,
autorul demonstreaz¶ faptul c¶ istoria nu las¶ op†iuni §i nu poate fi
dirijat¶. De§i evident¶, dinamicitatea romanului î§i opre§te mersul în
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timpul f¶r¶ durat¶ al închisorii de la Media§ (,,Necazul aici, la
Securitatea lor re†in¶toare, e c¶ nu sunt ceasuri; [...] timpul s-a
oprit...”62), înv¶luind textul în atmosfera groas¶ a lini§tii, fricii §i suspiciunii. Iar în acest sens, devastarea pachetului adus cu atâta drag
p¶rin†ilor echivaleaz¶, simbolic, cu o înjunghiere de briceag în inima
inimii, când numai lacrimile mamei, prototip al delicate†ei fizice §i
morale, pot vindeca toate r¶nile, eliberându-le de zelul orb al justi†iei:
,,Mama mea nu s-a schimbat aproape deloc. Mama mea e a mea,
nu se schimb¶ – s¶ nu plângi, c¶.
Mama. Mama mea. Mama-mama-mama. Cea mai grozav¶ mam¶
din lumea-mare.
Se opre§te la doi pa§i de mine. ¢ine buzele strânse. I-s strânse de
tot buzele. Nu în†eleg, dar a§a e mama mea, grozav¶ [...]” 63.
Cu toate acestea, elanul liric, §coala ironiei, aplecarea asupra
tuturor comportamentelor umane, inclusiv asupra celor care sunt
condamnate ca vulgare, resping¶toare sau obscene denot¶ o predispozi†ie de percepere psihologic¶ a tuturor evoc¶rilor, o abilitate de a
observa pân¶ §i cele mai insignifiante detalii, colorându-le printr-un
limbaj predilect pentru jocurile de cuvinte, deform¶ri morfologice dar,
mai ales, lexeme inventate. Eliberând textul de tensiunea istoriei, a
deport¶rilor §i a re-fugiului, Paul Goma realizeaz¶ un compromis
inovator între idealism §i scepticism, distan†are §i empatie, între cruzime §i tandre†e, demonstrând posibilitatea existen†ei fericirii în disperare §i a senin¶t¶†ii în nefericire. Reunind mereu dou¶ componente,
suprapuse cu precizia §i verva observa†iei, vom conchide, parafrazându-l pe Toma Pavel 64, c¶ Paul Goma reu§e§te s¶ copieze demersul
gândirii tr¶ite, dar §i, mai ales, s¶ descopere în el o bog¶†ie de imagini
§i o libertate de inven†ie comparabile cu cele specifice poeziei.
Muzical mai degrab¶ decât descriptiv, mai mult poetic decât
referen†ial, el reu§e§te s¶ trezeasc¶, asemeni lui Joyce, prin magia
focurilor sale de artificii, emo†ii difuze, necunoscute §i ame†itoare,
hipnotizând cititorul §i invitându-l într-o odisee a fugii, într-o form¶ de
nara†ie pe toate coardele §i în toate acordurile sufletului uman.
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Miercuri 16 martie 2011
O suit¶ de texte semnate : Igor Ca§u în Historia:
Persecu†iile comuni§tilor ru§i asupra basarabenilor

Documente inedite din arhiva fostului Comitet Central al Partidului
Comunist al Moldovei, revista Historia - Igor Ca§u
Când vorbim despre comunism, trebuie s¶ distingem mai întâi între
ideologie §i practic¶, cu alte cuvinte, între discurs (inten†ii) §i politic¶ (realizare). În cazul nazismului, atât discursul (purificarea rasial¶), cât §i practica
politic¶ (metodele) erau criminale §i acest lucru explic¶ de ce ast¶zi – pe
lâng¶ faptul c¶ a existat un proces al nazismului la Nürnberg – majoritatea
condamn¶ nazismul.
Nu §i comunismul, aici nu exist¶ o cvasi-unanimitate ca în cazul nazismului. De ce? Una dintre numeroasele explica†ii ar fi aceea c¶ ideologia
comunist¶ avea o anumit¶ atrac†ie la nivelul inten†iilor, a promisiunilor,
anume, de a crea o societate echitabil¶, armonioas¶, f¶r¶ conflicte de clas¶,
na†ionale sau de gender chiar. Realizarea acestor obiective s-a dovedit a fi
utopic¶ §i s-a compromis în primul rând din cauza metodelor violente folosite
pentru a realiza acest scop „nobil“. Or, deviza comuni§tilor dintotdeauna a
fost „scopul scuz¶ mijloacele“. În ceea ce prive§te deci practica politic¶,
comunismul apare ca o ideologie la fel de criminal¶ ca §i nazismul. Acesta
din urm¶ a justificat exterminarea unor rase (evrei §i romi), sau transformarea
altora (în special al slavilor) în sclavi, deci e vorba de crima rasial¶, iar comunismul a aprobat exterminarea sau marginalizarea claselor zise burgheze. În
primul caz, al nazismulului, avem genocidul de ras¶, în al doilea – cel de
clas¶. Ambele sunt la fel de condamnabile. Întrebarea care apare adesea –
care ideologie sau regim, nazist sau comunist, a fost mai genocidal §i criminal – nu are sens §i, mai mult, are riscul de a ne lansa pe o pist¶ gre§it¶ §i
contraproductiv¶.
Caracterul criminal §i ilegitim al comunismului este valabil mai ales
pentru perioada formativ¶ a regimului. În fosta RSS Moldoveneasc¶ acest
segment cronologic coincide cu 1940-1941, primii ani ai ocupa†iei sovietice,
§i cu perioada 1944-1953. Cu toate acestea, a existat mai degrab¶ o continuitate decât o ruptur¶ în ceea ce prive§te caracterul ilegitim, nedemocratic §i
totalitar al statului comunist dac¶ facem referire la perioada stalinist¶ în
RSSM §i cea de dup¶ 1953. Vom aduce argumente §i detalii noi în acest sens,
provenite din fondurile de arhiv¶ din epoca comunist¶, pe parcursul unei
rubrici s¶pt¶mânale a ziarului „Adev¶rul“, edi†ia de Moldova, din care revista
„Historia“ va prelua periodic documente §i chestiuni inedite.
Alte aspecte de care ne vom preocupa pe parcursul timpului vor viza
politica de cadre în RSSM; în ce m¶sur¶ au fost discrimina†i basarabenii fa†¶
de cei veni†i de peste Nistru; care a fost dinamica represiv¶ a regimului;
mobiliz¶rile for†ate la munc¶; dar §i aspecte mai specifice, precum de ce
RSSM nu a avut un Cod Penal pân¶ în 1961 §i de ce Codul Penal al Ucrainei
– dar nu §i cel al RSFSR (Republica Sovietic¶ Federativ¶ Socialist¶ Rus¶; cea
mai mare dintre fostele republici sovietice din componen†a URSS) – a fost
valabil pe teritoriul RSSM?; cât de previzibil sau nu a fost colapsul URSS §i
de ce exist¶ nostalgie fa†¶ de comunism?
Una dintre cele mai importante chestiuni legate de regimul comunist
este rolul partidului în stat, de fapt confundarea cu acesta, §i, în acest context,
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controlarea justi†iei, justificarea crimei organelor represive împotriva
cet¶†enilor; în ceea ce prive§te fosta RSSM, o chestiune de interes sporit este
înc¶: în ce m¶sur¶ a existat discriminarea cadrelor na†ionale, a basarabenilor
în general, în raport cu cadrele aduse din diferite p¶r†i ale URSS §i ce documente noi putem invoca în acest sens?
În acest num¶r al revistei „Historia“ public¶m un document inedit din
arhiva fostului Comitet Central al Partidului Comunist al Moldovei, actualmente Arhiva Organiza†iilor Social-Politice. Este datat 9-10 septembrie 1940
§i exprim¶ punctul de vedere al unui func†ionar de rang înalt al regimului
comunist de la Chi§in¶u, deci ceea ce m¶rturise§te el, într-o §edin†¶ cu u§ile
închise, într-un document cu men†iunea „strict secret“, are o greutate deosebit¶. Volo§in era atunci pre§edinte al Cur†ii Supreme de Justi†ie din RSSM.
El se pronun†¶ pe marginea raportului prezentat la §edin†a activului de partid
de c¶tre Piotr Borodin, prim-secretar al CC al PCM §i prim secretar al
Comitetului de partid or¶§enesc Chi§in¶u. Exist¶ dou¶ p¶r†i ale acestui document, care abordeaz¶ dou¶ chestiuni importante.
Prima parte se focuseaz¶ asupra rela†iei dintre partid (Borodin) §i
justi†ie (Volo§in). Se discut¶ pe marginea Ucazului din 26 iunie 1940, adoptat
de Sovietul Suprem al URSS, extins dup¶ 28 iunie §i asupra Basarabiei, cu
privire la criminalizarea întârzierilor la munc¶. Este vorba despre faptul c¶
cei care întârziau la lucru mai mult de 20 de minute erau condamna†i la lag¶r
de corec†ie. Volo§in sus†ine ideea c¶ acest ucaz se aplic¶ cu multe înc¶lc¶ri,
mai ales prin neglijarea procedurilor judiciare. El este nevoit s¶ accepte
rug¶mintea partidului (formulat¶ de Borodin) de a renun†a la prezentarea
martorilor în instan†¶ atunci când este vorba de condamnarea unor persoane
conform ucazului amintit. Avem un caz clasic de ingerin†¶ a partidului în treburile justi†iei, de fapt avem confirmarea, pentru cei care se îndoiau înc¶, de
monopolul §i omnipoten†a partidului comunist în stat. Este un argument în
plus cu referire la caracterul ilegitim al regimului comunist, în ciuda
existen†ei unei legisla†ii care era menit¶ s¶ introduc¶ anumite practici normative; în realitate partidul decidea când aceste legi trebuiau §i când nu trebuiau
aplicate. În cazul de fa†¶, partidul a primit ordin s¶ condamne cât mai multe
persoane, iar procedura – chemarea martorilor – î§i pierde relevan†a în fa†a
voin†ei partidului. Vom reveni ulterior cu alte documente la acest capitol al
„justi†iei sovietice“.
A doua chestiune reflectat¶ în continuare în document se refer¶ la discriminarea cadrelor locale, basarabene (nu specific¶ originea etnic¶ a basarabenilor, deci putem lesne admite c¶ e vorba de to†i basarabenii, etnici români, ru§i, ucraineni etc.). Volo§in afirm¶ c¶ sunt aduse cadre de peste Nistru,
mai ales din fosta RASSM (Republica Autonom¶ Sovietic¶ Socialist¶
Moldoveneasc¶; o entitate teritorial¶ „autonom¶“ creat¶ de autorit¶†ile sovietice în componen†a Ucrainei la 12 octombrie 1924), de la Tiraspol §i Râbni†a,
în condi†iile în care acest lucru nu este justificat. El confirm¶ c¶ exist¶ suficiente cadre bine preg¶tite pe loc §i se indigneaz¶ de ce acestea sunt neglijate
§i marginalizate. Mai mult, el vorbe§te despre „oameni cinsti†i, basarabeni“
care nu au de lucru, în condi†iile în care la Chi§in¶u sunt trimise cadre din
afar¶ sub diferite motive, numai nu din cele obiective. Indignarea lui Volo§in
nu este îns¶ una izvorât¶ din motive altruiste, el nu reprezint¶ neap¶rat interesele elitelor locale basarabene, ci, mai degrab¶, el apreciaz¶ c¶ aceast¶ politic¶ de aducere masiv¶ a cadrelor, pân¶ la nivelul unei dactilografe §i a
vânz¶torului de carte, creeaz¶ probleme în ceea ce prive§te asigurarea cu
spa†iul locativ. El confirm¶ existen†a unor re†ele bine puse la punct de distri-
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bu†ie privilegiat¶ a locuin†elor – nu spune direct, dar insinueaz¶ subtil c¶ partidul s-ar afla în spatele acestuia. Probabil c¶ din cauza acestei atitudini,
Volo§in va fi retrogradat peste câteva luni, pierzându-§i func†ia de pre§edinte
al Cur†ii Supreme de Justi†ie din RSSM.
Un detaliu important care ne-ar permite s¶ plas¶m acest document în
perspectiv¶, în a§a fel încât aceast¶ situa†ie de discriminare a cadrelor locale
s¶ nu apar¶ ca un caz izolat: amintim c¶ pân¶ la mijlocul anilor 1980, ponderea etnicilor români/moldoveni în rândurile directorilor întreprinderilor
industriale din RSSM era de doar 8,6 % (date de arhiv¶ publicate în 1994 de
V. St¶vil¶). Vom reveni cu alte detalii în materialele urm¶toare.
Adunarea activului de partid al RSS Moldovene§ti 9-10 septembrie 1940
„Volo§in, pre§edintele Cur†ii Supreme de Justi†ie a RSSM: Ucazul [din
26 iunie 1940 adoptat de c¶tre Sovietul Suprem al Uniunii Sovietice «Cu privire la trecerea la ziua de munc¶ de opt ore, la s¶pt¶mâna de lucru de §apte
zile §i interzicerea abandon¶rii samavolnice a locului de munc¶ de c¶tre muncitori §i func†ionari»] se îndepline§te, dar nu cum se cade §i eu am vorbit
despre cauza acestui fenomen, iar tovar¶§ul Borodin a spus aici c¶ se tergiverseaz¶ examinarea dosarelor, pentru a chema martori.
Tov. Borodin: Dar avem noi într-adev¶r nevoie de martori?
Volo§in: Nu avem nevoie, întrucât din cauza aceasta avem re†ineri de pân¶ la
o lun¶ §i mai mult.
Borodin: S¶ interzice†i chestiunea asta.
Volo§in: Am interzis-o, dar mai continu¶.
Volo§in: Acum, tovar¶§i, a§ vrea s¶ atrag aten†ia aktivului, în special a
tovar¶§ului Borodin, c¶ eu §tiu mul†i lucr¶tori din Tiraspol, care au venit aici
§i consider c¶ aici au fost adu§i atâ†ia oameni inutili, de care nu este nevoie
aici, în timp ce oameni cinsti†i, basarabeni, nu au de lucru. Oare nu se poate
s¶ angajezi o dactilograf¶ de pe loc, de ce se trimit sub diferite pretexte altele
de aiurea? Iat¶ am v¶zut ieri dou¶ surori din Râbni†a, odrasle ale unui speculant, iar acum s-au aciuat aici §i §i-au adus §i so†ii lor, iar ace§ti oameni au
ocupat apartamente §i func†ionarii no§tri n-au locuin†¶.
Iat¶, de asemenea, cei de la Knigoculttorg [Asocia†ia de distribuire a
c¶r†ii] §i-au adus oamenii lor, oare aici pe loc nu e posibil s¶ g¶sim persoane
potrivite, care s¶ vând¶ c¶r†i. Am întâlnit un contabil, care deservea 3
institu†ii §i s-a concediat §i s-a str¶mutat la Chi§in¶u §i spune c¶ are deja apartament; ne cunoa§tem bine §i am întrebat-o cum s-a angajat, iar ea îmi spune
c¶ §i sora §i so†ul se vor transfera aici §i vor fi satisf¶cu†i. Propun ca s¶ atragem o aten†ie sporit¶ acestor probleme.“ (traducere din limba rus¶)
*

Deportarea §i începuturile „democra†iei colhoznice“

Igor Ca§u
Documentele din Arhiva fostului Partid Comunist al Moldovei
confirm¶ c¶ a existat o rezisten†¶ a †¶ranilor integra†i în gospod¶riile agricole
colectivizate. Unul din scopurile doctrinei comuniste era eliminarea propriet¶†ii private §i a ini†iativei particulare.
Proprietatea privat¶ era considerat¶ sursa tuturor relelor sociale, a
avari†iei, egoismului, invidiei etc. Întrucât †¶ranii erau, în compara†ie cu proletariatul, ata§a†i propriet¶†ii private, p¶mântului în special, s-a promovat
insistent ideea colectiviz¶rii gospod¶riilor agricole.
Lupta declarat¶ împotriva a§a-numi†ilor „culaci", a †¶ranilor înst¶ri†i, nu
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era altceva decât una împotriva †¶ranilor, ca reprezentan†i ai unei clase
sociale.Dac¶ ini†ial defini†ia termenului de „culac" avea la baz¶ criterii
economice, ea s-a transformat în scurt timp în una eminamente politic¶.
Toate persoanele incomode sau recalcitrante din mediul rural erau etichetate
drept „culaci", adic¶ du§mani de clas¶, §i trata†i drept criminali.
În realitate, prin eliminarea gospod¶riilor †¶r¶ne§ti individuale, regimul
comunist §i-a semnat sie însu§i verdictul. Odat¶ cu formarea colhozurilor a
disp¶rut stimulentul de a munci §i de aici a ap¶rut o criz¶ endemic¶ de produse alimentare, care a dinamitat ideologia §i regimul sovietic.
IMPACTUL DEPORT™RII DIN 1949
„De ce ne vorbi†i de comunism, de bun¶stare §i armonie total¶, în timp
ce nu avem ce mânca", spuneau †¶ranii. Pe lâng¶ ineficien†¶ economic¶,
procesul de colectivizare a provocat §i atomizarea societ¶†ii, cet¶†eanul de
rând devenind neputincios în fa†a statului care era unicul angajator în câmpul
muncii. Odat¶ cu pierderea propriet¶†ii asupra p¶mântului, †¶ranul a devenit
un sclav al statului.
¢¶ranii din Basarabia au rezistat prin toate mijloacele posibile împotriva colectiviz¶rii, inclusiv cu arma în mân¶. Dup¶ foametea din 1946-1947,
care a secerat cel pu†in 150.000 de persoane, §i deportarea la 6-7 iulie 1949
a circa 35.000 de persoane, †¶ranii au decis s¶ intre în colhoz. (Ei au
decis?Ei, cu de la sine putere? Sau cu de-la-sine-puterea Puterii Bol§evice? n. m. P.G.)
De frica repet¶rii unei str¶mut¶ri for†ate în Siberia, agricultorii individuali au decis s¶ se supun¶ noului regim §i s¶ renun†e la p¶mânt. Numai în
perioada iulie-noiembrie 1949 cota gospod¶riilor individuale colectivizate a
crescut de la 32 la 80 la sut¶.
Deport¶rile din ¢¶rile Baltice, unde rezisten†a împotriva regimului de
ocupa†ie sovietic a fost mai puternic¶, au avut efecte comparabile cu situa†ia
din RSSM. În ultim¶ instan†¶, îndârjirea †¶ranilor în fa†a colectiviz¶rii se
explic¶ prin premoni†ia ce ar însemna s¶ r¶mâi la cheremul directorului de
colhoz, devenit un fel de feudal local.
NEO-£ERBIA ÎN STRAIE COMUNISTE
Noii intra†i în gospod¶ria colectiv¶ au avut un §oc dublu: mai întâi din
cauza na†ionaliz¶rii, adic¶ confisc¶rii averii personale, inclusiv animale, dar
adeseori §i p¶s¶ri din curte, precum §i a normelor obligatorii de munc¶ pe
care trebuiau s¶ le presteze pe ogorul comun.
Aceste norme erau calculate în zile de munc¶, în terminologia epocii
numite „trudozile".
Respectiv, fiecare †¶ran era obligat s¶ fac¶ un anumit volum de lucru, în
caz contrar era pasibil de a fi pedepsit, exact ca în Evul Mediu.
Acest sistem a fost introdus în URSS în 1930 §i abolit abia în 1966.
Num¶rul de „trudozile" obligatorii era de 150, pentru maturi, §i de 50, pentru
copii între 12 §i 16 ani.
Condi†iile de munc¶ erau inumane, de multe ori oamenii tr¶geau la plug
în locul animalelor de trac†iune. Ziua de munc¶ era pl¶tit¶ mizer, de regul¶
cu câte un kilogram de cereale pe zi, §i asta era unica form¶ de remunerare a
muncii †¶ranului.
Muncitorul de la ora§ primea salariu, iar †¶ranul ob†inea doar produse
calculate în func†ie de num¶rul de „trudozile".
Dintr-un raport depistat recent în arhiva fostului CC al PCM, din 13
februarie 1950, afl¶m c¶, dup¶ date incomplete, în anul 1949, din totalul
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†¶ranilor ap†i de munc¶, aproape o treime nu §i-a onorat minimul de „trudozile". Adic¶, din 943 de mii de oameni, 221 de mii au îndeplinit mai pu†in
decât norma stabilit¶.
REZISTEN¢A FA¢A DE REGIM
Dintre ace§tia, 88 de mii de †¶rani n-au ie§it la munc¶ în colhoz atâta
timp le cerea regimul comunist în timpul lucr¶rilor agricole din toamna anului 1949. Pentru asta 3.315 †¶rani au fost condamna†i penal, iar altor 7.215
persoane li s-au aplicat pedepse disciplinare.
Optica autorit¶†ilor locale este diferit¶ de cea structurilor ierarhic superioare, cele din urm¶ fiind mai insistente în aplicarea unor ac†iuni punitive
împotriva †¶ranilor recalcitran†i. În acela§i timp, administra†ia colhozurilor
era preocupat¶ de men†inerea †¶ranilor în colhoz.
Condamnarea masiv¶ a acestora ar fi însemnat ostracizarea lor din
comun¶ §i, respectiv, reducerea capacit¶†ii de producere a colhozului, compromiterea planurilor asumate în fa†a partidului de sporire a recoltei §i a cotelor obligatorii la stat.
În ansamblu, aceste detalii ne arat¶ c¶ deportarea din 6-7 iulie 1949 nu
a determinat resemnarea total¶ a †¶ranilor cu regimul comunist. Refuzul de a
presta norma stabilit¶ de „trudozile" poate fi considerat¶ o form¶ de rezisten†¶ fa†¶ de regim.
„Disciplina de munc¶" pe ambele maluri ale Nistrului
În colhozul Ceapaiev, din raionul Cahul, din cei 352 de colhoznici ap†i
de munc¶ nu au prestat num¶rul minim stabilit de „trudozile" nu mai pu†in de
68 persoane. În colhozul ce purta numele lui Kotovski, din raionul Camenca,
în primul sezon al lucr¶rilor agricole al anului 1949 nu §i-au îndeplinit
normele de lucru pentru colhoz 247 de persoane, în al doilea sezon - 206
persoane, iar în al treilea - 331. Din totalul celor 784 persoane, 28 au fost
trase la r¶spundere, fapt criticat de organele raionale §i centrale ale regimului
comunist.
Datele din raionul Camenca ne mai sugereaz¶ c¶ deosebirea dintre
†¶ranii colectiviza†i în anii 1930 în RASSM §i cei din partea basarabean¶,
goni†i masiv în colhoz în anul 1949, nu era atât de mare precum se consider¶
de obicei, chiar dac¶ primii au trecut prin deport¶rile anilor 1931-1933, dou¶
perioade de foamete (1932-1933, 1946-1947) §i Marea Teroare (1937-1938).
*
Cum era urm¶rit¶ elita militar¶ a Basarabiei de poli†ia politic¶ sovietic¶
Igor Ca§u
Din Uniunea ofi†erilor basarabeni în rezerv¶ au f¶cut parte §i deputa†i în
Sfatul ¢¶rii, care au votat Unirea în 1918. Fosta elit¶ militar¶ din Basarabia
î§i propunea, în perioada interbelic¶, s¶ lupte împotriva comunismului, se
arat¶ în documentele înc¶pute pe mâna ru§ilor în 1940, descoperite în arhiv¶.
Uniunea ofi†erilor basarabeni în rezerv¶ din Basarabia era o organiza†ie
important¶ în perioada interbelic¶. Î§i avea sediul în Chi§in¶u, în cl¶direa în
care a func†ionat, în perioada sovietic¶, hotelul „Moldova“ (ast¶zi, oficiul
central al unei b¶nci comerciale). Despre aceasta afl¶m dintr-un dosar din
arhiva fostului KGB, p¶strat¶ la Serviciul de Informa†ii §i Securitate, la care
am avut acces recent ca membru al Comisiei pentru studierea comunismului.
Democra†ie supravegheat¶
Societatea româneasc¶ interbelic¶ era una în care democra†ia era pe o
pant¶ ascendent¶. Asocia†iile profesionale erau considerate ca ceva normal,
îns¶ cele mai active erau urm¶rite cu aten†ie de organele securit¶†ii de stat din
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România.£i asta pentru c¶ atmosfera din Basarabia era destul de tensionat¶,
dat fiind preten†iile URSS asupra provinciei §i prezen†a în regiune a numero§i
agen†i din stânga Nistrului trimi§i pentru a destabiliza situa†ia. Aten†ia sporit¶
se explic¶ §i prin faptul c¶ multe organiza†ii activau drept paravan al
Partidului Comunist din România, interzis în 1924, dup¶ rebeliunea de la
Tatarbunar.
Acte l¶sate bol§evicilor
Atunci când Armata Ro§ie pune st¶pânire pe Basarabia, la 28 iunie
1940, administra†ia româneasc¶ se retrage în grab¶, astfel c¶ o parte important¶ din actele oficiale încap pe mâna bol§evicilor. Printre acestea sunt §i
documente secrete ale Siguran†ei, organul care se ocupa de protec†ia intereselor României. Multe acte sunt traduse imediat în rus¶ de NKVD.
Este §i cazul documentelor ce se refer¶ la Uniunea ofi†erilor în rezerv¶
din Chi§in¶u, creat¶ în 25 martie 1928, la zece ani dup¶ Unirea Basarabiei cu
România. Activitatea organiza†iei prezint¶ un interes deosebit pentru poli†ia
politic¶ sovietic¶ întrucât era vorba de un grup social cu un rol aparte în
societatea basarabean¶ interbelic¶, similar celui pe care îl avea, înainte de
1917, clubul nobilimii.
Au declarat r¶zboi comunismului
Potrivit documentelor, în §edin†a din martie 1930, Uniunea ofi†erilor î§i
propune s¶ lupte împotriva comunismului §i declar¶ oportun¶ colaborarea cu
Siguran†a în acest scop. Mai mult, fo§tii ofi†eri cer instituirea st¶rii de asediu
în provincie în leg¶tur¶ cu activizarea mi§c¶rii ilegale comuniste, sus†inut¶
insistent de peste Nistru. Printre scopurile Uniunii figura, conform programului de activitate, „înt¶rirea unit¶†ii spirituale dintre Basarabia §i întreaga †ar¶“,
„stabilirea unei solidarit¶†i fr¶†e§ti între ofi†erii basarabeni §i ofi†erii din alte
provincii“, „propaganda cultural-na†ional¶ în Basarabia“.
Organiza†ia avea §i obiective cu caracter social. Între altele, fo§tii ofi†eri
ai armatei ruse §i ai armatei Republicii Democratice Moldovene§ti (19171918) cereau pensii egale cu cele ale ofi†erilor Armatei Române. Ei î§i sprijineau demersul prin faptul c¶ au contribuit, unii cu riscul vie†ii, la Unirea
Basarabiei cu România. Totodat¶, ofi†erii în rezerv¶ se sim†eau nedrept¶†i†i
de faptul c¶, prin reforma agrar¶ din 1921, le fuseser¶ confiscate p¶mânturile,
f¶r¶ s¶ le fie achitate desp¶gubiri.
Î§i ap¶rau drepturile sociale
Nimeni dintre membrii Uniunii ofi†erilor nu a avut de suferit în perioada
interbelic¶, ceea ce este o dovad¶ a democra†iei promovate de Statul Român.
Or, în state totalitare, precum Uniunea Sovietic¶, asemenea gesturi de critic¶
la adresa autorit¶†ilor ar fi fost interpretate drept antistatale, iar ini†iatorii ar
fi fost condamna†i la închisoare sau chiar executa†i. Totodat¶, trebuie subliniat faptul c¶ aceste documente infirm¶ teza invocat¶ des de c¶tre istoriografia §i propaganda sovietic¶ potrivit c¶reia membrii elitei
basarabene care
au votat Unirea ar fi fost r¶spl¶ti†i fiecare cu câte 50 de hectare de p¶mânt.
Din Uniunea ofi†erilor în rezerv¶ au f¶cut parte personalit¶†i notorii ale
Basarabiei, printre care Anton Crihan, membru marcant al Sfatului Ţ¶rii,
deputat în Parlamentul României; Gherman Pântea, deputat în Sfatul Ţ¶rii,
primar al Chi§in¶ului; Ion Buzdugan, secretar al Sfatului Ţ¶rii, deputat de
numeroase ori în Parlamentul României. Din fericire, majoritatea au reu§it s¶
se refugieze peste Prut §i astfel au supravie†uit terorii bol§evice. Cei care au
ales s¶ r¶mân¶ în Basarabia (Emanuel Cateli, Gheorghe Dru†¶) au avut o
soart¶ tragic¶, fiind trimi§i în închisorile sovietice.
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Disp¶rut în drum spre Siberia
Gheorghe Dru†¶ este unul din fo§tii ofi†eri basarabeni care nu s-a refugiat peste Prut la venirea ru§ilor. Într-o not¶ scris¶ de mân¶, din arhiva fostului KGB, datat¶ cu 26 iulie 1940, figureaz¶ drept „agentul nostru”, adic¶
sovietic. Nu §tim ce ar fi însemnat aceasta. Cert este îns¶ c¶ la 6 noiembrie
1940 Gheorghe Dru†¶ este arestat, iar la 7 martie 1941 este condamnat la opt
ani de GULAG. Istoricii presupun c¶ a murit în drum spre Siberia.
*
Preot trimis în lag¶r pentru c¶ i-a ap¶rat pe †¶rani
Igor Ca§u
Nicolae £alaru (al doilea din stânga, în rândul de sus) cu rude §i prieteni, pân¶ la ocupa†ia sovietic¶ Preotul basarabean Nicolae £alaru a fost
condamnat de poli†ia politic¶ sovietic¶ la ani grei de GULAG pentru „activitate contrarevolu†ionar¶" §i „propagand¶ antisovietic¶".
Nicolae Ion £alaru s-a n¶scut la 24 aprilie 1911 în satul Jora de Jos,
jude†ul Orhei, într-o familie de preo†i. În 1936, dup¶ absolvirea Facult¶†ii de
Teologie §i disponibilizarea din Armata Român¶, a devenit preot în localitatea Izvoare, acela§i jude†. Când sovieticii ocup¶ Basarabia, la 28 iunie 1940,
se evacueaz¶ în România.
Se reîntoarce în iulie 1941, când teritoriul revine în jurisdic†ia
României, §i râmâne aici §i dup¶ 1944, când ru§ii ocup¶ din nou Basarabia.
La 28 ianuarie 1946 este arestat de sec†ia jude†ean¶ Orhei a MGB-ului
(Securitatea) din URSS §i condamnat la zece ani de lag¶r de corec†ie prin
munc¶. În momentul arest¶rii era c¶s¶torit §i avea doi copii.
AP™R™TOR AL ¢™RANILOR DIN SAT
¢¶ranii chema†i martori la procesul înscenat de poli†ia politic¶ sovietic¶
îi iau ap¶rarea. Ei spun c¶ preotul Nicolae £alaru a avut un comportament
impecabil în timpul r¶zboiului.
ïn iulie 1941, când revine administra†ia româneasc¶ în Basarabia, generalul Nicolae D¶sc¶lescu, care avea mo§ie în satul Izvoare, constat¶ c¶ aceasta i-a fost devastat¶ §i incendiat¶ de †¶ranii din localitate.
Cei vinova†i sunt aresta†i. Nicolae £alaru pune un cuvânt bun în favoarea inculpa†ilor §i ace§tia sunt elibera†i.
Tot datorit¶ lui Nicolae £alaru este eliberat din arest §i fiul de 18 ani al
fostului pre§edinte al sovietului s¶tesc (acesta fugise cu Armata Ro§ie peste
Nistru), chiar dac¶ preotul îi ur¶§te pe cei care au colaborat cu bol§evicii.
LOIAL STATULUI ROMÂN
Autorit¶†ile sovietice sunt indignate de solidaritatea †¶ranilor cu preotul
lor din sat §i încearc¶ s¶ identifice cu orice pre† „crimele" comise de £alaru.
În 1946 sovieticii însceneaz¶ mai multe procese contra persoanelor loiale
României.
Ordinul venise de la Moscova, dar popula†ia local¶, inclusiv etnici ru§i
§i ucraineni, în†eleg foarte bine scopul acestor procese - de a ar¶ta „cât de r¶i
au fost românii" §i de a-i face pe oameni s¶ uite ce nelegiuri au f¶cut bol§evicii. În cele din urm¶, preotului £alaru i se incrimineaz¶ faptul c¶, în 1942 §i
1943, a citit tinerilor recru†i din satul Bul¶ie§ti, jude†ul Orhei, textul jur¶mântului fa†¶ de statul român §i c¶ a publicat dou¶ articole într-o revist¶ bisericeasc¶ în care critica regimul comunist.
CONDAMNAT CA „DU£MAN AL POPORULUI"
Mai mult, în decembrie 1945, preotul £alaru îndemna oamenii din
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Izvoare s¶ reziste împotriva ocupan†ilor, zicându-le c¶ degrab¶ Anglia va
declara r¶zboi Uniunii Sovietice §i va elibera Basarabia.
Acesta era un mit recurent în provincie. Din alte documente afl¶m c¶ în
1946 circula zvonul c¶ regele Mihai urma s¶ se c¶s¶toreasc¶ cu regina Marii
Britanii §i aceasta trebuia s¶ primeasc¶ în dar... Basarabia!
Meritele preotului în fa†a comunit¶†ii nu cânt¶reau nimic în fa†a autorit¶†ilor sovietice. Dimpotriv¶, erau deranjante. Dup¶ logica bol§evic¶, £alaru
trebuia condamnat cu orice pre†, pentru c¶ era preot §i om respectat, deci
putea interveni întru ap¶rarea cons¶tenilor de abuzurile noii puteri.
Popula†ia local¶ trebuia s¶ simt¶ c¶ nu are cine s¶ o protejeze - nici
preotul, nici înv¶†¶torul, nici alt lider local. Astfel puterea sovietic¶ îi putea
asmu†a pe oameni unii împotriva altora, promovându-§i nestingherit interesele. Într-o comunitate decapitat¶ de lideri spirituali §i oameni gospodari,
deporta†i §i ei în scurt timp, comuni§tii s-au impus f¶r¶ mari probleme.
Din dosarul p¶strat în depozitul special al SIS reiese c¶ Nicolae £alaru
a fost condamnat pe 13 august 1946, pentru „propagand¶ §i agita†ie antisovietic¶" §i „activitate contrarevolu†ionar¶", la zece ani de lag¶r de corec†ie
prin munc¶ §i cinci ani de privare de drepturi civice. £i-a isp¶§it pedeapsa
într-un lag¶r din ora§ul Karaganda, Kazahstan.
REABILITAT ÎN 1992
În perioada „dezghe†ului", o parte important¶ a de†inu†ilor politici au
fost reabilita†i par†ial. La 17 iunie 1955, Comisia pentru examinarea dosarelor penale ale persoanelor condamnate pentru crime contrarevolu†ionare
refuz¶ îns¶ s¶ revad¶ dosarul lui Nicolae £alaru.
Nu se §tie nimic despre soarta preotului în deten†ie §i dup¶, precum §i
despre familia sa. La 22 iulie 1992, Procuratura Republicii Moldova l-a
reabilitat complet pe Nicolae £alaru.
Destine frânte, †inute la „secret de stat"
Soarta a zeci de mii victime ale regimului comunist sovietic, precum este cea
a lui Nicolae £alaru, r¶mâne „secret de stat", potrivit Centrului Na†ional
pentru protec†ia datelor cu caracter personal.
Institu†ia respectiv¶, condus¶ de un fost angajat al Serviciului de
Infroma†ii §i Securitate, ne-a trimis dou¶ scrisori de avertizare, f¶când
trimitere la Legea 182-XVI din 10 iulie 2008, adoptat¶ de fosta guvernare
comunist¶.
Solicit¶m §i pe aceast¶ cale organelor competente s¶ examineze aceast¶
situa†ie în care s-au pomenit mai mul†i membri ai Comisiei pentru Studierea
Regimului Comunist Totalitar.
*
Cum s-a falsificat discursul istoric cu televizorul în 1989
Marin Constantin, student Facultatea de Istorie
Istoria este cea mai manipulabil¶ dintre cunoa§teri pentru c¶ acest trecut
istoric se afl¶, la un moment dat §i pentru o genera†ie, într-o stare de incertitudine a cunoa§terii.
Discursul istoriografic occidental este marcat de acel R¶zboi al
Cuvintelor, între†inut de o întreag¶ medie „intelectual¶”; r¶zboi devenit un
Infinit al Prostiei. Oamenii nu mai comunic¶ pe baza unui spus autentic, ci
pentru a-§i sus†ine anumite pozi†ii (ideologice, politice, intelectuale, de grup),
pentru a-§i pl¶ti anumite poli†e, pentru a perpetua un mod eristic de a fi.
Schopenhauer este cel care a f¶cut Apologia Eristicii, în†eleas¶ ca „arta vorbirii în contradictoriu”(1) sau disput¶ verbal¶ sofisticat¶.
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Eristica este bun¶, chiar foarte bun¶, pentru o lume minimal¶ §i lipsit¶
de obiectivitate §i de sim† al realit¶†ii. Eristica se pliaz¶ foarte bine cu spiritul
amar al intelectualilor dezam¶gi†i de lume, de societate. Eristica este un fel
de Bâlci Mizerabil al Cuvintelor unde te ui†i uimit, §ocat, revoltat, amuzat
etc. la „ceea ce se spune”, fiind convins c¶ acele spuse comport¶ o distan†¶
fa†¶ de eviden†a real¶. Din capul locului, eristica este o pierdere de timp pentru c¶ oricât te-ai str¶dui s¶ demontezi afirma†iile impertinente, calomnioase,
r¶u inten†ionate ale partenerului de discu†ie, acesta va continua cu alte
acuza†ii, alte calomnii §i afirma†ii nefondate ca într-o cascad¶ de invective §i
spus-uri negative. Este §i un joc inutil între cel care atac¶ §i cel care pareaz¶,
între atacator §i atacat, într-o cascad¶ de reprezent¶ri §i imagini distorsionante despre cele dou¶ persoane ce-§i disput¶ Suprema†ia Drept¶†ii §i a
Adev¶rului despre un Anume Ceva. Polemica este doar teatru, spunea
Foucault, care a refuzat acest joc de inten†ii §i de cuvinte.
Discursul istoriografic poate fi la modul polemic un R¶zboi al
Cuvintelor, dar ceea ce deranjeaz¶, ceea ce intrig¶ §i revolt¶ în toat¶ aceast¶
istorie scris¶ nu sunt atât cuvintele, cât o eviden†¶ a faptelor §i ac†iunilor, dincolo de vorbe §i de interpret¶ri, dincolo de semne §i semnifica†ii, dincolo de
manipul¶rile ce se pot institui pe baza con†inuturilor de cunoa§tere istoric¶,
dincolo de func†ionalit¶†ile ce se pot institui prin aceste cunoa§teri.
Acea history as evidence dez-autorizeaz¶ atât istoria propus¶ de
Sistem(e), cât §i proliferarea interpret¶rilor, a configura†iilor intelectuale pe
baza enun†urilor din istorie! Eviden†a istoriei ne pune în dificultatea lui No
Comment! pentru c¶ aceast¶ eviden†¶ nu este stabilit¶ de unul sau mai mul†i
istorici, de un grup uman sau intelectual în cautarea §i confiscarea puterii, ci
se dezvolt¶, într-un mod obiectiv, pe baza unor ac†iuni §i fapte certe care, în
ciuda neg¶rilor operate de grup¶rile ideologico-politice, mereu interesate s¶
ofere istorie, ele conving, arat¶, dezvolt¶ atitudini, creeaz¶ „pluralit¶†i”.
Imaginea televiziunii §i efectul produs asupra popula†iei
În zilele noastre media cu televiziunile ei ce †in Discursul despre
Societate, Via†¶ §i Umanitate a devenit vehiculul esen†ial al R¶zboiului dintre
Cuvinte §i Oameni, având drept efecte polarizarea societ¶†ilor §i difuzarea
unor St¶ri de Intoleren†¶ fa†¶ de tot ceea ce se instituie ca Diferen†¶ Autentic¶
în raport cu Media People. Totodat¶, televiziunile sunt vehicul pentru promovarea falselor diferen†e (na†ionalitatea, grupul, clasa, minoritatea sexual¶
etc.). În ziua de azi, perpetuarea spiritului totalitar §i de mas¶ a revenit
Televiziunilor, care au preluat locul de alt¶ dat¶ al efectelor de discurs totalitar prezente la Stalin §i Hitler! Televiziunile sunt un Loc Potrivit pentru blazare mental¶, uniformizare, dezinformare, manipulare, îndoctrinare §i intoleran†¶. În loc de informare a oamenilor avem mai mult un efect de mimesis în
„formarea oamenilor”. Omul media înregimentat în „stânga”, „dreapta” pe
modelul elitelor sale viciate ideologic §i politic este TRIUMFUL tribalismului în societatea contemporan¶.
Totodat¶ aceste televiziuni au produs §i o... revolu†ie, nu atât o revolu†ie
cât imaginea pe care o au unii distin§i gânditori occidentali despre controversata §i confiscata revolu†ie a românilor din decembrie 1989. Imaginea c¶
Televiziunea a produs o revolu†ie politic¶, c¶ aceast¶ institu†ie anticivic¶ este
creatoare de Istorie §i de un nou discurs social-politic §i istoric o întâlnim §i
la rafinatul filosof Giorgio Agamben, atunci când a analizat func†ia
Televiziunii în sistemul mediatic global §i în raport cu societatea spectacolului format¶ în epoca modern¶, unde Limbajul însu§i a devenit o form¶ de
spectacular.
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Revolu†ia de la Timi§oara-exemplu de falsificare mediatic¶ §i politic¶
Despre revolu†ia de la Timi§oara (3 zile – 16, 17, 18 decembrie), Agamben
afirma c¶ „pentru prima dat¶ în istoria omenirii revolu†ionarii uci§i §i ar§i au
fost exhuma†i §i tortura†i pentru a simula în fa†a camerelor video genocidul
ce legitima noul regim” (2), în ciuda faptului c¶ mul†i §i-au dat seama de falsificarea mediatic¶, îns¶ nu §i de cea politic¶. Totu§i imaginile prezentate în
sistemul mediatic global au acreditat ideea unui adev¶r inexistent: lupta
Noului Regim cu cel vechi prin faptul c¶ acei oameni uci§i ar fi fost victimele
fostului regim comunist.
Uciderea românilor în decembrie 1989, nu a fost doar o chestiune de
legitimare a Noului Regim, dar §i una de incertitudine, la§itate, tr¶dare, iluzionism politic. Incertitudine a loiali§tilor lui Ceau§escu încotro se îndreapt¶,
de aici §i o serie de ordine contradictorii din partea militarilor §i, implicit, de
victime gratuite. La§itate a Revolu†ionarilor (de pe la TVR) de a admite un
adev¶r social-politic inexistent, §i anume, c¶ nu existase nicio lupt¶ real¶
între Noul §i Vechiul Regim ci doar una mimat¶ pe ecrane. Tr¶dare a
societ¶†ii române§ti de c¶tre reprezentan†ii Noului §i Vechiului Regim.
Iluzia c¶ prin tortur¶ §i carbonizare acei oameni, deveni†i imagini
mediatice controversate, nu mai pot fi identifica†i de c¶tre rudele lor §i legitimeaz¶ astfel triumful Adev¶rului asupra Minciunii. În realitate a fost un
triumf al Minciunii asupra Adev¶rului, ceea ce a f¶cut imposibil¶ o via†¶
social-politic¶ §i economic¶ s¶n¶toas¶ pentru românii de dup¶ 1989. În mod
paradoxal oamenii uci§i §i ar§i, ulterior tortura†i pentru a legitima „prezen†a
terori§tilor” §i a existen†ei politice a Noului Regim, nu legitimeaz¶ actuala
via†¶ social-politic¶ a românilor ci o submineaz¶. A§adar nu legitimare a noului regim, cum spune Agamben, ci subminare a societ¶†ii române§ti §i a regimurilor politice de dup¶ 1989, ale c¶ror temelii nu se (mai) pot sus†ine prin
minciuni. Aceste crime s-au întors §i se întorc împotriva celor care au profitat
de pe urma lor, împotriva noilor guvernan†i social-democra†i, dar §i al revolu†ionarilor „de dreapta”, al anticomuni§tilor. Subminare a pozi†iilor pe care
le ocup¶ (înc¶) în societatea româneasc¶, devenit¶ tot prin imperturbabila
activitate de manipulare a celor dou¶ grup¶ri un spectacol trist §i ieftin.
Aceast¶ PseudoRomânie, care nu §i-a putut întemeia existen†a pe
Minciuna Politic¶ din 1989, î§i g¶se§te ast¶zi sfâr§itul prin dezautorizarea
pozi†iilor ideologice „de dreapta” §i „de stânga” ale unei intelectualit¶†i
române§ti subdezvoltate §i destul de limitate în gândire §i prin imposibilitatea
form¶rii (înc¶) a unei identit¶†i social-politice §i economice s¶n¶toase.
Comuni§tii §i anticomuni§tii români de dup¶ 1990 sunt ultimele
r¶m¶§i†e intelectuale §i politice ale unui perfid stalinism în gândire. Actualul
regim social-politic (1990-prezent) este expresia acestui stalinism „de stânga
§i de dreapta” împreun¶ cu reperele lor intelectuale cu tot...
Agamben conchidea, referindu-se la prezen†a televiziunii în societatea
de azi: „Timi§oara este, în acest sens, Auschwitzul epocii spectacolului, §i în
acela§i mod în care s-a spus c¶ dup¶ Auschwitz este imposibil s¶ scrii §i s¶
gânde§ti ca înainte de el, dup¶ Timi§oara nu va mai fi posibil s¶ privim televiziunea în acela§i mod”(3).
Spre deosebire de occidentali care au o rela†ie de adev¶r cu vizibilul sau
cel pu†in consider¶ c¶ ceea ce se vede ca evident este §i adev¶rat; rela†ie întemeiat¶ de o întreg¶ cultur¶ umanist¶ modern¶ §i occidental¶, românii de dup¶
1945, românii din societatea spectacolului (stalinist) au tr¶it într-o rela†ie de
duplicitate §i de autoap¶rare cu vizibilul, mai ales din cauza prezen†ei unui
stalinism social-politic în toate activit¶†ile cotidiene române§ti. Astfel c¶ a
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fost posibil ca pe str¶zi s¶ fie adulat regimul §i conduc¶torul iubit, iar acas¶,
poate chiar în fa†a televizorului, s¶ fie înjura†i §i contesta†i (regimul §i liderii
lui!). Românii în duplicitatea lor „protectoare” nu au crezut niciodat¶ c¶ ceea
ce v¶d la televizor §i în societate, inclusiv în 1989, este... Adev¶rul, iar regimul ceau§ist §i cel de dup¶ el niciodat¶ nu î§i f¶cuse iluzii ca acele aclama†ii
§i manifest¶ri de iubire erau adev¶rate. Un fel de joc de-a §oarecele §i pisica
între societate §i stat. Duplicitatea în gândire §i în ac†iune este o „tem¶” a
Orientului, pe care masa intelectual¶ din Occident nu a în†eles-o. Totu§i acest
mod de gândire duplicitar¶, par†ial autoap¶rare fa†¶ de pervertiri suflete§ti,
morale §i asupra spiritului, par†ial refuz al Sistemului o întâlnim §i la ilu§tri
gânditori germani moderni, central-europeni, destul de distan†a†i ca mod de a
gândi de filosofiile Occidentului. Ceea ce se vede este Real doar pentru
Occident... Pentru c¶ istoria, ca domeniu al cunoa§terii, vorbe§te limbajul
ac†iunilor §i al faptelor, puterea-cunoa§tere încearc¶ monopolul pe discursul
despre ele §i controlul politic al discursului istoriografic. Este doar o iluzie c¶
un anume regim politic ar putea de†ine un control total asupra discursului
istoriografic, de§i nu este deloc o iluzie c¶ respectivul regim nu încearc¶ acest
lucru. Ceea ce este esen†ial din punct de vedere epistemologic în tot acest discurs istoriografic modern nu este altceva decât o diversitate de condi†ii §i de
posibilit¶†i prin care istoriile s-ar putea întemeia, iar faptul c¶ exist¶ mai
multe domenii de analiz¶ istoriografic¶ (o filosofie analitic¶ a istoriei, teorii
ale istoriei, hermeneutici §i semantici istorice, istoriografii §i metaistorii etc.)
nu poate decât s¶ ne bucure. Nu exist¶ MODEL sau METODA cu FUNCŢIE
UNICA în scrierea istoriilor, iar deschiderea spre diferen†e, nuan†e, noi tehnici de analiz¶, spre puncte de vedere nea§teptate este o atitudine vital¶ pentru orice istoric, cercet¶tor.
Scrierea istoriei nu a fost un loc al metodelor decupate din alte §tiin†e
§i aplicate pe con†inuturi istorice, nu a fost nici preluarea unor modele din
avangarda filosofiilor sau a curentelor intelectuale, ci un raport inclasabil
între acestea §i cunoa§terile din trecut.
(1)A. Schopenhauer, Arta de a avea întotdeauna dreptate sau Dialectic¶ eristic¶, Bucure§ti,
2007, p. 11
(2)G. Agamben, Means without End: Notes on Politics, Minneapolis, 2000, p. 80-81
(3) Ibidem, p. 81

Joi 17 martie 2011
Azi am înregistrat 2 episoade din “Tot despre c¶r†i”. Când
le-am verificat, mi s-au p¶rut prost (flou) f¶cute; în disperare - §i
în mânie - am mai f¶cut unul, rezumat al primelor dou¶. A ie§it
cum a ie§it. Adic¶… §i mai flou…
Mi-e tot mai greu s¶ m¶ concentrez.
Vineri 18 martie 2011
Azi diminea†¶ am f¶cut înc¶ dou¶ autofilme: “Japonia,
Japonia” §i “De ce repet, repet…?”
Ana a f¶cut a treia §edin†¶; urmeaz¶ o lun¶ de pauz¶.
Ve§ti bune dinspre Japonia. Continu¶ stropirea cu jet de ap¶.
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Veste bun¶ din Libia: a acceptat rezolu†ia ONU.
*
Iat¶ ce “comentariu” am g¶sit la coada unui un text de
Damian Hâncu de pe blogul Moldova.org :
“Ari Weinstein 17 noiembrie 2010
Paul Goma e un jeg fascist si Damian Hancu e la fel daca il sustine.
JOS REGIMUL AIE ! SOCIALISM SAU BARBARISM !”

Da, bre. Lucreaz¶ puternic - §i r¶sfirat - prietenii mei de
veacuri, weinsteinii - altfel pur-ari. “Weinstein” este un fals
nume, îns¶ nu dintre cele traduse direct în române§te: Wein dînd
“Podgoreanu” sau “Vianu” - pe acestea afurisi†ii de goi le
descuie u§or. Weinsteinul de fa†¶ este un tip de o inteligen†¶
vicioas¶: semneaz¶ tot cu un nume evreiesc! A§adar,
“Barbarism” este numai în Maldova, nu în Israel! Barbari§ti, în
Moldova sunt numai b¶§tina§ii, nu ca în Israel Ocupan†ii. Nu, nu!
£i când ne gândim c¶ puturosul are cet¶†enie maldavineasc¶,
iar în vremea din urm¶ a f¶cut s¶ se preling¶, de la Tel Aviv la
Ci§’n¶u 6 m¶tu§i - mai multe decât ale lui Cosa§u-Osta§u-RPR,
pai§pe veri§oare, precum §i jum¶tate din tribul vecin cu care se
afl¶ în bune rela†ii de afaceri. M¶garul “Weinstein”!
“Barbaristul”!
De pe blogul Chi§in¶u FORUM din spet 2010 comentarii la
‘S¶pt¶mâna”:
3. vladumdl (01 Octombrie 2010 11:48:21)
O, da! Multumesc mult! Revin neaparat cu comentarii dupa ce citesc cartea.
4. Batranul (17 Octombrie 2010 18:40:41)
Multumesc pentru ca pot acum sa ridic valul de pe un adevar ascuns
bine atat de multi ani.
5. notathief (02 Decembrie 2010 05:24:33) PDF-urile lui Paul Goma Public
Gratis F¶ra a§teptare f¶r¶ ru§ine Sit-ul oficial lui Paul Goma
http:/www.paulgoma.com
6. gelini (06 Februarie 2011 20:58:16)
Este clar pt cine poate sa citeasca printre rinduri; asemenea falsuri cu
holocaust al evreilor 400.000, este facut pt a cere despagubiri statului Roman
si asa secatuit de fel de fel de pretentii absurde facute de tot felul excroci cu
acte prefabricate. Se stie ca Romania, respectiv maresalul Antonescu a protejat evreii din Romania, in cel mai rau caz exilindu-i pt ai feri de judecata
hitlerista. Se intoarce in mormintul cel fara de tarina maresalul Antonescu.
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Sâmb¶t¶ 19 martie 2011
Azi m¶ odihnesc. Nu mi-a pl¶cut cum au ie§it ultimele 3
autofilm¶ri. Pe unele le-am ref¶cut, tot proaste au ie§it.
Ghadafi tot nu s-a sinucis. R¶mâne speran†a c¶-l vor
“sinucide” aviatorii Coali†iei cu boambele lor minunate.
Duminic¶ 20 martie 2011
M-am trezit hot¶rît s¶-l pun la punct pe Manolescu pentru
salba de minciuni scurse pe piept §i pe n¶dragi, dimpreun¶ cu
balele de turn¶tor-personal-al-meu (am mai avut unu §i tot
“personal”: Ivasiuc), într-un interviu la Radio România cultural.
M-am rezonabilizat: s¶-mi fac eu via†a în func†ie de manolismele
lui Apolz¶nescu - chiar a§a; tot nu s-a a§ezat, dup¶ 70 de ani, în
pseudonimul “Manolescu”? Tot în criz¶ de identitate se zbateb¶l¶ce§te Niki al Monic¶i ?
*
Voteaz¶ Premiul publicului pentru Gala Premiilor Observator
cultural 2011 - pân¶ luni 28 martie - Total 2702 voturi

Provizorat (Gabriela Adame§teanu)
1.92%
Ambasadorul invizibil (Nichita Danilov) 0.48%
Apropierea (Marin M¶laicu-Hondrari) 1.78%
Cînd ne vom întoarce (Radu Mare§)
0.44%
R¶d¶cina de bucsau (Ovidiu Nimigean) 10.66%
Gde Buharest (Constantin Stan)
9.99%
Poeme (1988-1992) - Mircea C¶rt¶rescu 6.81%
de-a viul (Teodor Dun¶)
1.00%
cartea Alcool (Ion Mure§an)
2.81%
Pe prag (Vale-Deal) - Liviu Ioan Stoiciu 0.63%
În c¶utarea centrului pierdut (Corina Ciocîrlie) 0.11%
Secven†a inflamat¶. Critic¶ §i crea†ie (…) la M. Martin (Virgil Podoab¶) 0.26%
Din avangard¶ spre ariergard¶ (Ion Pop) 0.26%
£antier 2. Un itinerar în c¶utarea lui Mircea Eliade (Cornel Ungureanu) 0.85%
Portret de grup cu Genera†ia 80. Poezia (Mihail Vakulovski) 8.88%
Cu fa†a la perete (Livius Ciocârlie) 0.70%
Narcotice în cultura român¶. Istorie, religie §i literatur¶ (Andrei Oi§teanu) 2.04%
Cartea întreb¶rilor (Ioana Pârvulescu) 0.78%
Maxilarul inferior (Doina Uricariu) 22.17%
Amor intellectualis. Romanul unei educa†ii (Ion Vianu) 1.81%
umilirea animalelor (val chimic) 0.96%
Eu, Autorul. Reprezent¶ri auctoriale în literatur¶ §i pictur¶. Din Antichitate pîn¶ în
Rena§tere (Raluca Dun¶) 0.74%
§i toat¶ bucuria acelor ani tri§ti (m. Du†escu) 1.15%
Aceasta e prima mea revolu†ie. Fura†i-mi-o (Maria Paula Erizanu) 0.59%
C¶r†ile omului dublu. Teatralitate §i roman în regimul comunist (Anca Ha†iegan)
0.63%
Un om din Est (Ioan Gro§an) 0.85%
Sebastian în vis (Radu Vancu) 20.32%
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Deocamdat¶ - mai r¶mâne o s¶pt¶mân¶ - “conduce” Doina
Uricaru - nu m¶ pronun†, nu i-am citit cartea;
Radu Vancu - idem;
Ovidiu Nimigean - îl cunosc pe autor; i-am citit “bucsaul”,
mi-a pl¶cut foarte, îns¶ cum eu nu votez, §¶d pe margine…
Sunt dezolat pentru:
1.92%
- Provizorat (Gabriela Adame§teanu)
- Cînd ne vom întoarce (Radu Mare§)
0.44%
- Pe prag (Vale-Deal) - Liviu Ioan Stoiciu
0.63%
- Secven†a inflamat¶. (…) la Mircea Martin (Virgil Podoab¶) 0.26%
- Amor intellectualis. Romanul unei educa†ii (Ion Vianu) 1.81%
- C¶r†ile omului dublu. Teatralitate (…) (Anca Ha†iegan) 0.63% - mai ales
pentru c¶ scrie §i despre mine - interesul poart¶ fesul.

Dac¶ este ceva de (ne)în†eles: cum se face c¶ autori §i c¶r†i
comenta†i/…-te insistent, repetat, pân¶ la delir (era s¶-mi scape:
extaz) în Organul Carmenei : C¶rt¶rescu, Adame§teanu,
Blandiana, Vianu, Ioanid-Manolescu-Tudoran - Ioanid-Cosa§uErnu, Manea-Kanterian, Sorin Alexandrescu, peni§iotul amsterdamez, pretextul (nu cumva autorele?) g¶selni†ei de trei-lulele:
“Cultura învinge criza” (nu cumva invers?) ace§tia/acestea nu se
afl¶ pe treptele de sus gata pre-consacrate (pleonasm, dar
adev¶rat)? S¶ fie votan†ii independen†i? ïn cuget §i-n sim†iri?
Cum a§a? Dar ce p¶ze§te caraliul £imonca?
Luni 21 martie 2011
Azi: am înregistrat: 66: “Efimia Cuza” (21, 47 minute).
Mar†i 22 martie 2011
Azi: am înregistrat 67: “Tot despre Manolescu I ”
Miercuri 23 martie 2011
Azi: 68. “Tot despre Manolescu II” (27 minute).
Joi 24 martie 2011
Azi am inregistrat 69. “27 martie 1918” - pentru aniversare.
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Vineri 25 martie 2011
Dezorientat - de internele-§i-externele ‘venimente: Japonia,
Libia, de ieri §i Siria (nu mai vorbesc de cele din Israel).
Am epuizat “temele”. Dac¶ mai g¶sesc una; ca s¶ se fac¶ 70,
voi fi mul†umit. Dar de unde acea una?
Da, a venit prim¶vara. Ieri, fiindc¶ azi s-a retras, zgribulit¶,
în pe§tera-i. Poate pe luni, pe mar†i s¶ ne bucure. Atât, fiindc¶ nu
m¶ v¶d în¶l†înd un imn Prim¶verii. Nu de alta, dar nu sunt eu
dezorientat, tulburat?, atâta ar mai lipsi: o prim¶var¶, s¶ m¶
n¶uceasc¶ de tot, de tot, s¶ m¶ dea gata.
Acum, c¶ am acest¶ scul¶ minunat¶: ordinatorul cu care m¶
filmez, ar trebuie s¶ profit, s¶ spun iute-iute ce mai am de
bodog¶nit, boscorodit - la adresa concet¶†enilor mei de pe ambele
maluri ale Prutului, ce mai am de criticat, “înjurat” (vorba
Monic¶i Lovinescu, fie iertat¶ - i se plângea lui Ierunca: «Virgiiil,
uite, Barbu iar m¶ înjur¶: sc’ie c¶ p’ea g’aseiez…»).
*
La orele 17,30 Filip a chemat pompierii pentru Ana: se
sim†ise r¶u de diminea†¶, avea febr¶, nu se putea †ine pe picioare.
£i nu mai putea vorbi. La orele 18 au dus-o la spitalul Tenon.
Filip a luat metroul. A§tept telefon de la el.
Doamne-Doamne: Ana sem¶na cu Mama, în momentele
grele ale bolii ei. Nu mai vedea, nu mai vorbea.
*
ïl a§teptam pe Filip s¶ se întoarc¶ de la spital, cu ve§ti
de la/despre Ana. Eram nelini§tit, eram… cum eram, cu inima
b¶tînd aici, sus, în gât - când cutia po§tal¶ internetic¶ a clopo†it,
anun†înd-m¶ c¶ a sosit o scrisoare. Abia mai târziu am realizat c¶,
în disperarea noastr¶, se întrez¶riser¶ dou¶ col†uri de cer - chiar
azi, de Bunavestire:
- Prima, cronologic venise dinspre Mariana Pasincovschi,
Imp¶r¶teasa Mâ†elor §i m¶ bucura cu bucuria ei. Cistelecan
primise bine textul ei despre mine, deci urma s¶-l publice în
Vatra;
- A doua veste care nu mai †ine de… literatur¶: într-una din
nop†ile trecute, ea, Mariana Pasincovshi o visase pe mama - nu o
§tia nici din fotografii… “dar §tiu sigur c¶ era ea - s-a prezentat,
era cu un copil, a venit s¶ m¶ lini§teasc¶ §i mi-a spus c¶ î§i face
griji, în sens bun, pentru dumneavoastr¶. Pentru c¶ suntem în post
§i la îndemnul mamei mele, i-am trecut pe to†i trei în pomelnic,
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la Suceava, dar §i la B¶l†i, sperând ca Dumnezeu s¶ le trimit¶
alinare”.
Draga de Mariana: este a doua… sor¶ care ne pomene§te,
cre§tine§te §i pe noi, cei înc¶ vii, prima fiind minunata Flori
B¶l¶nescu - ea îi pune, între pomeni†ii ei, §i pe mor†ii mei: mama,
tata, frate-meu Petric¶.
S-a l¶murit “misterul” visului: v¶zuse filmule†ul cu Efimia
Cuza, veri§oara/m¶tu§a mea §i îi r¶m¶sese comentariul meu:
seam¶n¶ cu mama… P¶cat c¶ taina visului nu r¶m¶sese nedezlegat¶ - afurisita de obi§nuin†¶ a scriitorului realist, de a c¶uta §i în
lumea de abur ale viselor explica†ii.
£i uite, Bunavestirea nu m¶ uit¶, nu m¶ abandoneaz¶ la
foarte-greul reintern¶rii Anei:
Tot o scrisoare oblojitoare :
“Bun¶ seara Date : 25 mars 2011 21:39:30 HNEC
Bun¶ seara, stimabile Paul Goma!
V¶ salut de aici, din Basarabia, la care §tiu c¶ v¶ este mereu sufletul.
Am ezitat mult înainte de a v¶ scrie acest mesaj §i uite c¶ m-am decis. Puteam
sta lini§tit¶ §i t¶cut¶ mai departe, dar n-am s-o fac. Vreau doar s¶ §ti†i c¶ nu
sunte†i singur, iar aici în Basarabia sunte†i citit, ascultat §i a§teptat.
V-am descoperit acum un an §i de atunci îmi sunte†i exemplu. De§i
c¶r†ile dumneavoastr¶ sunt greu de g¶sit, cu atât mai mult au §i impactul mai
mare atunci cand în sfâr§it le cap¶t §i le citesc. Sunte†i un om deosebit §i
mi-a§ dori ca m¶car a XX-a parte din curajul dumneavoastr¶ s¶-l am §i eu.
R¶scolind unele înregistr¶ri de pe site am fost foarte bucuroas c¶ m-am
g¶sit §i pe mine în discursurile dumneavoastr¶. Eu sunt una din acele fete care
au citit poezii la bustul lui Grigore Vieru, în ziua comemor¶rii sale. Plus, c¶
mai §i tr¶iesc în apropierea Orheiului dumneavoastr¶ natal.
V¶ salut de aici, din Basarabia româneasc¶, cu o mare stim¶ pentru
personalitatea pe care o reprezenta†i, pentru verticalitate §i pentru exemplu!
Cu mult drag, o copili†¶ românc¶ pe nume Claudia!

Chiar dac¶ internetul nu ar fi, acum, în pan¶ de… “conexiune”, tot nu a§ c¶uta, pe Curaj.net al lui Brega, filmul cu buchetul
de fete omagiindu-l pe Grigore Vieru. Pentru c¶, fatal: a§ c¶uta s¶
dezleg ghicitoarea: care dintre flori (pentru c¶ în acel moment era
înc¶ iarn` la Chi§in¶u, a§ zice: “Ghiocele”), este “copili†a pe
nume Claudi†a”? £i a§ comite un p¶cat: cu toatele merit¶, în egal¶
m¶sur¶, omagiile mele - “privitor ca la teatru”.
Sâmb¶t¶ 26 martie 2011
Azi-diminea†¶ am mai primit un dar: Flori B¶l¶nescu a
înregistrat ‘Floarea Soarelui” din volumul Camera de al¶turi.
Mie - fire§te mi-a pl¶cut, de mi-au dat lacrimile (nu m¶ mai
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ru§ineaz¶ astfel de sl¶biciuni), dar a impresionat-o §i pe Aliona
Grati.
Pe blogul lui O. Brega s-a publicat un fragment din studiul
Marianei Pasincovschi despre mine - pasajul “antisemitiz¶rii”.
Acesta nu cred c¶ are s¶ trezeasc¶ interesul basarabenilor.
*
Acum, dup¶-amiaz¶ a fost Filip la spital. Ana este mai bine
decât ieri, dar nu suficient; va mai r¶mâne internat¶ la boli
infec†ioase.
Sunt §i eu strivit de oboseal¶. Fur un sfert de or¶ de somn.
Duminic¶ 27 martie 2011
Azi fiind Ziua Sfânt¶ pentru Români. Vom vedea cum o
percep cei înc¶ treji, în contrast (contradic†ie) cu r¶ii ocupan†i.
*
Iat¶ m¶r†isorul primit de la basarabenii mei de la New York:
De : florin carlan <floriancarlan@gmail.com>
Objet : ZIUA INCEPUTULUI REFACERII NEAMULUI NOSTRU 27 MARTIE 1918
Date : 27 mars 2011 07:21:13 HAEC
À : Paul Goma <paulgoma@gmail.com>
STIMATE COMPATRIOT, PAUL GOMA!
Sunt primele minute ale acestei zile, aici, la New York. In copilarie, pe
Baraganul basarabean, parintii mei aprindeau, intotdeauna, candela pe 27
martie, in rugaciune catre Dumnezeu. Si, mai mereu, ochii le erau jilaviti.
Cand m-am marit un pic, si-am inteles cumplita noastra drama, plangeam
deja cu totii. Ei sunt trecuti la cele vesnice, iar eu am ramas cu acelasi
obicei; de cum incepe ziua de 27 martie, aprind candela si ma rog
catre Dumnezeu sa arate calea dreapta consangenilor, ca prea se pluteste,
in deriva, parca.
Ieri, am citit cate ceva din scrisurile dumneavoastra si v-am privit
aproape toate autofilmarile. Cred ca este cel mai adecvat mod de a intampina
aceasta, mareata, zi.
Felicitari pentru tot ce faceti, in ciuda starii precare de sanatate si.....nu
uitati: AVEM NEVOIE DE DUMNEAVOASTRA CA DE AER! NU
AVETI VOIE SA PLECATI NICIUNDE DE LANGA NOI! VA IUBIM SI
NE INCLINAM CU RESPECT IN FATA PUTERNICELOR CONVINGERI CE VA CALAUZESC EXISTENTA.
Intotdeauna, fideli Neamului,
Mariuca, Dana si Florin Carlan
New York
27 Martie 2011
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Le-am r¶spuns cu bucurie:
“Dragi prieteni,
atât de depàrtati, dar cât de apropiati:
Am primit màrtisorul vostru/nostru, basarabean cu o imensà plàcere si, vorba cuiva: “cu ochii jilàviti”. Sà fie intr-un ceas bun, acest al doilea ceas
al implinirii.
Và multumesc din inimà.
Và imbràtisez,
Paul Goma“

Dòr a§è, vorba Ardeleanului, s¶ am §i eu un strop de noroc
în aceast¶ Vale a Plângerii din care nu mai v¶d ie§irea.
Luni 28 martie 2011
Constatînd gradul (halul) de neinformare al basarabenilor
despre 27 martie 1918, m¶ hot¶rîsem s¶-i… cert, vorba lui
Breban (cel care-i certa pe Nichita, pe Matei, pe Nietzche cu
asprime). ïmi f¶cusem §i note, aveam de gând s¶-i repro§ez §i lui
Oleg Brega faptul c¶ ocupase CurajNetul cu peste zece autofilm¶ri ale mele - care puteau lipsi f¶r¶ pagub¶, în aceast¶ împrejurare, îns¶ nici o “tem¶” despre Unirea din 1918.
Am renun†at la a 70-a autofilmare - §i bine am f¶cut. Pe cine
s¶ “cert” fiindc¶ habar n-aveau ce se petrecuse la 27 martie 1918?
Pe cei care nu §tiau cu adev¶rat?; pe cei care se pref¶ceau a nu §ti,
pentru a nu se “expune” urechilor ocupan†ilor ru§i, §i slugilor lor,
“moldovienii”? (a§a declara un “patriot” prorus: «Io-s moldovian, nu român!» - §i se hlizea, cu gura pân¶ la urechile-i
cl¶p¶uge)?; ce s¶ le repro§ez neinforma†ilor care st¶teau la coad¶
pe trotuarul Consulatului român de la Chi§in¶u: c¶ li se… zbârcise interesul pentru lumea exterior¶ §i r¶m¶sese la cea mai
simpl¶ expresie a sa:
«£’ ci-i rau ca moldovenii obtin cetatenia romana? Au drepturi mai multe, pot calatori fara viza de la Habarovsc pina la
Lisabona, is liberi, trebuie sa ne bucuram de asta ca avem mai
multe libertati, este victoria pe care am obtinuto la 7 aprilie».
£i: «Vrau s¶ m¶rg în Italia, fata mé-i acolo, m¶ ’c la é».
«Tot în Italia, la nevast¶; cu pa§aportu ista [moldovenesc] nu
pot, da’ dac¶ am cet¶†enia româneasc¶, pot - asta m¶ intereseaz¶,
nu… ce m¶-ntrebi m¶tale…»
£i la urma urmei, cu ce drept le repro§ez basarabenilor c¶ nu
§tiu ce a fost la 27 martie 1918? - vorba unei tinere interogate:
«£i dac¶-†i r¶spund, îmi dai o slujb¶ aici, acas¶, de s¶ nu
merg în Italia, la lucru?»
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Nu. Nu-i pot da - de§i le-a§ da la toate care sunt silite
s¶-marg¶-în-Italia,-la-lucru…
Doamne, ce triste†e, pe lume, ce disperare, ce orizont închis!
£i eu eram pornit s¶-i “cert” c¶ nu §tiu ce a fost la 27 martie
1918!
*
De la prima internare a Anei am resim†it fizic, cvasidureros
lipsa ei din universul meu: din odaia ei, din camera mea, din
buc¶t¶rie, de pe scara interioar¶. Lipsa tatei, a mamei dup¶ plecarea lor nu mi-a fost a§a, din cauz¶ c¶ eu nu mai st¶team acas¶, cu
atât mai pu†in la spitalele mamei.
Supersti†ios, m¶ gândesc s¶ încetez a m¶ gândi la asta : ca s¶
nu atrag nenorocirea. Ba chiar s¶ m¶ gândesc la ceva, dac¶ nu,
din contra, vesel, pl¶cut, la ceva neutru. Dar pot?
45-46 ani de tr¶ire-al¶turi.
Marti 29 martie 2011
Noapte grea, tocat¶ de co§maruri - dar cum va fi fost a Anei?
*
Am avut alte treburi, am pierdut Momentul Decern¶rii
Premiilor Observatorului Cultural. De aceea azi, când Filip s-a
întors de la spital cu ve§ti ceva mai bune, am deschis internetul §i ce am aflat? Surprizele surprizelor!
Dar s¶ m¶ întorc, s¶ recitesc ce scriam în 20 martie:
“Deocamdat¶ - mai r¶mâne o s¶pt¶mân¶ - “conduce” Doina Uricaru nu m¶ pronun†, nu i-am citit cartea;
Radu Vancu - idem;
Ovidiu Nimigean - îl cunosc pe autor; i-am citit “bucsaul”, mi-a pl¶cut
foarte, îns¶ cum eu nu votez, §¶d pe margine…
Sunt dezolat pentru:

- Provizorat (Gabriela Adame§teanu)

1.92%
- Cînd ne vom întoarce (Radu Mare§)
0.44%
- Pe prag (Vale-Deal) - Liviu Ioan Stoiciu
0.63%
- Secven†a inflamat¶. (…) la Mircea Martin (Virgil Podoab¶) 0.26%
- Amor intellectualis. Romanul unei educa†ii (Ion Vianu) 1.81%
- C¶r†ile omului dublu. Teatralitate (…) (Anca Ha†iegan) 0.63% - mai ales
pentru c¶ scrie §i despre mine - interesul poart¶ fesul.

“Dac¶ este ceva de (ne)în†eles: cum se face c¶ autori §i c¶r†i
comenta†i/…-te insistent, repetat, pân¶ la delir (era s¶-mi scape: extaz) în
Organul Carmenei : C¶rt¶rescu, Adame§teanu, Vianu, Ioanid-ManolescuTudoran - Ioanid-Cosa§u-Ernu, Manea-Kanterian, Sorin Alexandrescu,
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peni§iotul amsterdamez, pretextul (nu cumva autorele) g¶selni†ei de de treilulele: “Cultura învinge criza” (nu cumva invers?) ace§tia/acestea nu se afl¶
pe treptele de sus gata pre-consacrate (pleonasm, dar adev¶rat)? S¶ fie
votan†ii independen†i? ïn cuget §i-n sim†iri? Cum a§a? Dar ce p¶ze§te
cacaraliul £imonca?”

£i iat¶ surpriza anun†at¶ ieri, aflat¶ de mine azi:
“Laurea†ii Galei Observator cultural 2011

La categoriile "Poezie" §i "Proz¶" s-au acordat cîte dou¶ premii (sublinierea
mea, P.G.)
Luni, 28 martie 2011, la Teatrul Odeon, s-a desf¶§urat „Gala Premiilor
Observator cultural 2011“.
Juriul de anul acesta a fost alc¶tuit din Paul Cernat, Caius Dobrescu,
Antonio Patra§, Iulia Popovici, Carmen Mu§at (pre§edintele juriului).
Iat¶ laurea†ii:
Debut
Raluca Dun¶, Eu, Autorul. Reprezent¶ri auctoriale în literatur¶ §i
pictur¶. Din Antichitate pîn¶ în Rena§tere, Editura Tracus Arte
Critic¶/ Istorie literar¶/ Teorie literar¶
Corina Ciocârlie, În c¶utarea centrului pierdut, Editura Art
Eseu/ Memorialistic¶/ Publicistic¶
Ion Vianu, Amor intellectualis. Romanul unei educa†ii, Editura
Polirom
Poezie
Ion Mure§an, cartea Alcool, Editura Charmides
Radu Vancu, Sebastian în vis, Editura Tracus Arte
Proz¶
Gabriela Adame§teanu,
(era vorba de dou¶ premii la proz¶ - dar mai
înainte: care este titlul premiat?, apoi unde a disp¶rut al doilea premiat
- ori s-a r¶zgândit Carmena §i l-a suprimat - pe cine anume? - ca s-o lase
pe Adame§teanu singur¶, în urzici?, s¶ se urzic¶reasc¶? - n.m. P.G.)
Programul Carmenei Mu§at:
“Prin organizarea Galei Premiilor Observator cultural pe scena primitoare a Teatrului Odeon, inten†ia revistei este de a produce un eveniment
cultural de impact, în care s¶ fie adu§i fa†¶ cei mai valoro§i autori români din
anul precedent §i un public numeros, alc¶tuit preponderent din formatori de
opinie (jurnali§ti din presa cotidian¶ §i din cea cultural¶), critici literari,
scriitori, iubitori de literatur¶ de pretutindeni.
• „Premiem centralitatea, indiferent de situarea geografic¶, §i tinere†ea, indiferent de vîrsta biologic¶“ (Carmen Mu§at – redactor-§ef Observator cultural)
• „Observator cultural nu este doar un s¶pt¶mînal de informa†ie §i analiz¶ cultural¶, ci §i unul de ac†iune cultural¶ sus†inut¶. Promov¶m valori ale literaturii §i artei române§ti, dar §i atitudini care fac diferen†a între cultura autentic¶
§i simulacrul cultural. Premiile pe care le acord¶m sînt o recunoa§tere a valorii europene a literaturii române“ (Carmen Mu§at)

Recuno§tin†¶ celui care îmi va explica:
1. ce este aceea “centralitate” - cea pe care o premiaz¶
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inventatoarea lozincii “Cultura bate criza” (în loc s¶ o bat¶ la
palm¶ pe intelectuala carmen¶!?;
2. ïn ce const¶ “valoarea european¶ a literaturii române”?
*
Sunt ceva mai lini§tit de când Filip, întors de la spital m-a
asigurat c¶ Ana merge “mai bine”. Ceea ce este de-c¶p¶tâiul.
Miercuri 30 martie 2011
Alt¶ noapte ud¶, bântuit¶ de co§maruri dulci - adic¶ f¶r¶
strig¶te, vaiete, urlete din partea mea, posedatul. ïns¶ tot greu
de “dus”: cel pu†in prima jum¶tate a zilei ce începe îmi este
opresat¶, nelini§tit¶, m¶ a§tept ca din clip¶ în clip¶ s¶ primesc,
ciomag dup¶ ceaf¶, o veste proast¶; oricum, una ne-bun¶.
Suspectez (?) comunicarea dintre noi: dup¶ atâtea decenii de
cuplu so†-so†ie, am devenit o pereche de fra†i gemeni.
*
Am privit si azi Observator cultural, cu anun†ul r¶mas
schilod, incomplet, de neîn†eles, de neadmis la o publica†ie
sponsorizat¶ (de c¶tre cine? de c¶tre t¶ticu†ul iubit, securistul
Gheorge Mu§at & Asocia†ii). Cu o zi înainte de decernare,
r¶spunzînd unei forumiste care se întreba de ce a fost inclus în
juriu Antonio P¶tra§, D.C-Enache r¶spunde astfel:
“@ alin lupascu Daniel Cristea-Enache - Luni, 21 Martie 2011, 15:26
E foarte usor sa insultam un critic: in cazul de fata, pe Antonio Patras.
Ati citit vreo carte de Antonio Patras, pina acum? Ma tem ca nu. E un critic
foarte bun, in my opinion”. (sublinierea mea, ap¶sat¶).

Str¶lucitor! Logic! Strivitor! Orbitor!
Cum se c¶c¶n¶resc (singure-singurele, doar nu va invoca
D.C.-Enache existen†a marilor-presiuni) spiritele directoare,
altfel spus: directorii de opinie. Unde mai pui c¶ marele-junecritic (fiu al lui Valeriu Cristea) îi garanteaz¶ lui A. P. bun¶tatea:
“in my opinion”, în stilul Dinescu, dat-la-întors - p¶ angleze§te.
De ce Dumnezeu o persoan¶ cu mult bun gust, cu mare talent
literar se las¶… obosit de atâta munc¶, de atâta scris bun §i se
povârne§te, se las¶ rostogolit pe canapeaua comod¶ a… comodit¶†ilor (în ambele accep†ii ale limbii române)? De ce, dup¶
kilometri de text excelent, dup¶ kilograme peste kilograme de
m¶iastr¶ st¶pânire a analizei §i a exprim¶rii sale, D.C.-Enache,
cuprins fulger¶tor de lehamite, scuip¶, b¶§e§te, sictire§te, ba chiar
pizde§te, înjurîndu-§i propria munculi†¶? Ar fi fost peste puterile
©Paul Goma 1935-2011

wwww.paulgoma.com

PDF public și gratuit

31.12.2011

PAUL GOMA - JURNAL 2011

297

lui s¶ mai fi rezistat oboselii, gre†ei? I-ar fi fost imposibil s¶
strâng¶ din din†i pân¶ termina treaba, punea punct pe hârtie - abia
apoi, “pe cale vocal¶” s¶-§i fi dat drumul pe englezeasca lui de
trei… penny§i? Am suferit cu viscerele fiind martor nepoftit,
nedorit, la momentul lui de sl¶biciune. Grav¶, aceasta, din martie
2011, pentru c¶ nu este întâia:
Un triplu text despre cartea mea Gherla publicat în revista
Cultura, în 2009 Daniel Cristea-Enache, sfâr§ea astfel:
“Dar e Paul Goma omul conformist, scriitorul evazionist care s¶-i
ne-tac¶? Evidement, non. (subl în text).

De ce a bulib¶§it textul - dealtfel, singurul, nu doar
favorabil, dar care, în sfâr§it, nu m¶ antisemitiza, f¶r¶ ca mai întâi
s¶ fi citit §i citat textul incriminat?
Impresia dezagreabil¶ s-a înt¶rit de atunci, din 2009.
Eu, care iubesc muzica l¶ut¶reasc¶, suf¶r de fiecare dat¶
când instrumentistul sau guristul, dup¶ ce dovede§te cu str¶lucire
c¶ este cvasigenial, ajuns pe uli†a lui, aproape de cas¶, rasole§te
melodia - gr¶bit s¶ ajung¶ acas¶, s¶ se asigure c¶ piranda nu se
fute cu altul, iar dac¶ o prinde, s¶-i aplice versurile lui M.R.P. în fapt ale lui Llorca: s-o bat¶ §i s-o ierte…
*
Adineauri - la orele 16 §i un sfert - am avut o “convorbire”
cu Ana. Draga de ea. A r¶spuns la întreb¶ri, mi-a dat sfaturi
pre†ioase. Filip are s¶-i lase un telefon mobil, ca s¶ poat¶ chema,
când vrea.
£i iar ne-am înseninat oleac¶.
Joi 31 martie 2011
Azi de diminea†¶ a telefonat Ana. La întrebarea noastr¶:
«De ce telefoneaz¶?», a r¶spuns: «Fiindc¶ am avut chef [s¶ telefonez]» A§a, da. Am recunoscut-o pe Ana noastr¶. De§i vorbea
cu destul¶ dificultate, am în†eles c¶ voia s¶-i duc¶ Filip, la
proxima vizit¶, cutare lucru§oare. Uf! E pe calea ce bun¶! £i noi
dup¶ ea.
*
Am c¶utat §i azi, pe situl cu pricina “Laurea†ii Galei
Observator cultural 2011” : ceremonia decern¶rii a avut loc luni,
28, deci în urm¶ cu patru zile, îns¶ anun†ul lor a r¶mas tot
“invalid”, atât de titlul volumului Gabrielei Adame§teanu, cât §i
de “al doilea premiat la proz¶”. Am g¶sit, la forumuri, post¶ri din
29, din 30 martie, dar nici o explica†ie despre “pana” pe care o tot
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denun† de patru zile: ce i s-a întâmplat Carmenei Mu§at? I-a s¶rit
o roat¶ §i i-a r¶mas c¶ru†a-n drum? Au poate tovar¶§ul drag
Simonca va fi descoperit, fulger¶tor, singur-singurel, c¶
Holocaust=Gulag, deci a cr¶pat inima-n el de suferin†¶ atroce,
care-i zdruncinase ideile primite în familia celul¶ de partid?
£i ce secrete-de-stat-§i-de-partid mai ascunde feti†a tatii?
*
Filip a fost §i azi la Ana. I-a dus lucru§oarele cerute.
Se simte mai bine. Suntem cu gândul numai la ea. Mi-a spus
la telefon cam a§a:
«Tu trebuie s¶ te faci bine, ca atunci când vin eu, s¶ po†i avea
grij¶ de mine».
Am asigurat-o. Mâine voi ie§i pân¶ la magazinul de jos.
E un început in toate…
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Vineri 1 aprilie 2011
Azi se împlinesc… - câ†i ani, câte decenii? - de la ultima
arestare, cea din 1977? S¶ tot fie 34 ani; trei decenii §i aproape
jum¶tate.
Atâta vreme? Atâta cale? Dac¶ †inem seama c¶ “astea” se
petreceau în mileniul trecut… Au intrat, devenind “acelea”, nu în
istorie, cum încearc¶ s¶ m¶ oblojeasc¶ prietenii, ci în trecut.
«™la care se d¶ la spate», cum cuget¶ necuget¶tornicii politicieni
contimporani, dar §i tineretul din ziua de poimâne.
Ce ai - dom’le - cu teneretul de azi, de-l ironizezi? Teneretul
matale, cel de-alalt¶ieri era mai breaz? Mai moral? Mai cu mo†?
Da - dom’le -, tineretul meu era mai cu mo†, mai moral, §tia
pu†ine lucruri (din pricina capacului de font¶ care ne închisese, în
Canalul Lag¶rului Socialismului Sovietic Biruitor), dar pe acelea
bine le §tia; §i le §tia drept, nu le d¶dea prin pesmetul: “au fost
mari presiuni” combinat cu: “ce, voiai s¶ bag în cutiile po§tale
manifeste anticomuniste?”, în loc s¶ stai în cur §i s¶ comi†i pe
hârtie “Apel c¶tre lichele”? - vezi “Doctrina Dilema” cea plea§¶.
Da, dom’le, mai-bine-prefer…, vorba ceea, scris¶ în
Abecedar, un minut vultur decât o via†¶ cioar¶.
Asta ai preferat?, asta ai avut!
*
Ast¶ noapte am primit dou¶ mesaje prin You Tube:
gabicararusa a ajouté un commentaire sur Autofilmare 54 : “Internetul,
salvarea noastr¶” :
Va multumesc Domnule Paul Goma ! Invat de la dumneavoastra splendoarea
tenacitatii si neinduplecarea.
Sa fiti sanatos inca multe decenii !
Tot respectul si admiratia mea.”

£i:
wendkx20 a ajouté un commentaire sur Autofilmare 65 :“De ce repet, repet? ”:
Foarte interesant!
Fara martirii din puscariile comuniste, fara Paul Goma si altii, putini, ca ei,
lumea noastra ar fi "foarte saraca"!
*

Nici azi firma Mu§at & Asocia†ii nu a g¶sit timp s¶
corecteze anun†ul cu pricina.
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*
Abia acum, la orele 17,35 au fost afi§ate rezultatele - încât ai
crede c¶ a fost programat “banc de Intâi April” - astfel:
Proz¶: Gabriela Adame§teanu, Provizorat, Editura Polirom;
Ovidiu Nimigean, R¶d¶cina de bucsau, Editura Polirom
Premiul Cititorilor (acordat pe baza voturilor pe site-ul revistei): Doina
Uricariu, Maxilarul inferior, Editura Polirom
Premiul „Gheorghe Cr¶ciun“ pentru Opera Omnia: Emil Brumaru

M¶ bucur pentru Ovidiu Nimigean - §i las pe alt¶dat¶
întrebarea: de ce au întârziat atâta timp anun†ul?
*
Mai am o fiic¶: Mariana Pasincovschi. Ea m-a solicitat, eu
am acceptat cu bucurie. Cum s` nu fiu bucuros? Mândru? Doar
ei, solicitan†ii îmi fac onoarea-bucuria de a m¶ considera unchi
sau bunic sau tat¶ adoptiv.
Sâmb¶t¶ 2 aprilie 2011
Azi, la orele 8 mi-a telefonat Ana. Ca o floare. C¶, a§a; c¶ s¶
mai st¶m de vorb¶. Cum s¶ nu (mai) st¶m de vorb¶ - cu Ana?
Numai ve§ti bune - dar una proast¶: nu m¶nânc¶ ce i se d¶ la
spital, nu-§i d¶ seama dac¶ i s-a alterat ei gustul ori mâncarea e…
nes¶rat¶, ca la spital - §i cum la “pachet” înc¶ nu are voie…
E bine, e bine.
*
Azi ar trebui s¶ pot zice: «ïncep o via†¶ nou¶». Nu de alta,
dar mi s-a acrit de cea/cele vechi. M-am supras¶turat de “soarte”,
cum îi zicea Il¶ a lui Nonu din Buia, colegul meu de ciclul-doi la
£eica-Mare §i coleg de bab¶ §i l¶doi. C¶ci soartea, ea este oarb¶,
nemiloas¶, nu alege, te croie§te pe nea§teptate §i f¶r¶ explica†ii.
Ca un gardian-model, s¶-i zicem £omlea cel Mic, “Câinele Ro§u”
de la Gherla.
A§a-c¶ci-deci - nu mai zic (s¶ stârnesc mânia sor†ii/soartei?)
*
M-a bucurat mult aflarea c¶ §i Nimigean a fost premiat
“la Observator”.
Recapitulez: la 20 martie situa†iunea era:
“Voteaz¶ Premiul publicului pentru Gala Premiilor Observator cultural
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2011 - pân¶ luni 28 martie - Total 2702 voturi

Asadar cititorilor li s-a propus/impus s¶ voteze §i au votat iat¶ situa†ia la 20 martie:
Provizorat (Gabriela Adame§teanu)
1.92%
Ambasadorul invizibil (Nichita Danilov) 0.48%
Apropierea (Marin M¶laicu-Hondrari) 1.78%
Cînd ne vom întoarce (Radu Mare§)
0.44%
R¶d¶cina de bucsau (Ovidiu Nimigean)
10.66%
Gde Buharest (Constantin Stan)
9.99%
Poeme (1988-1992) - Mircea C¶rt¶rescu 6.81%
de-a viul (Teodor Dun¶)
1.00%
cartea Alcool (Ion Mure§an)
2.81%
Pe prag (Vale-Deal) - Liviu Ioan Stoiciu 0.63%
În c¶utarea centrului pierdut (Corina Ciocîrlie) 0.11% (chiar a§a?, numai atât?)
Secventa inflamat¶. Critic¶ §i creatie (…) la M. Martin (Virgil Podoab¶) 0.26%
Din avangard¶ spre ariergard¶ (Ion Pop) 0.26%
£antier 2. Un itinerar în c¶utarea lui Mircea Eliade (Cornel Ungureanu) 0.85%
Portret de grup cu Generatia 80. Poezia (Mihail Vakulovski) 8.88%
Cu fata la perete (Livius Ciocârlie) 0.70% (nici tat¶l nu a avut un procent meritat)
Narcotice în cultura român¶. Istorie, religie §i literatur¶ (Andrei Oi§teanu) 2.04%
(cum de nu l-a premiat Mu§at pe Oighen§tein, consilier de Coroan¶, chiar dac¶
întrunise doar 2.04?)
Cartea întreb¶rilor (Ioana Pârvulescu) 0.78%
Maxilarul inferior (Doina Uricariu)
22.17%
Amor intellectualis. Romanul unei educatii (Ion Vianu) 1.81%
umilirea animalelor (val chimic) 0.96%
Eu, Autorul. Reprezent¶ri auctoriale în literatur¶ §i pictur¶. Din Antichitate pîn¶ în
Rena§tere (Raluca Dun¶) 0.74%
§i toat¶ bucuria acelor ani tri§ti (m. Dutescu) 1.15%
Aceasta e prima mea revolutie. Fura†i-mi-o (Maria Paula Erizanu) 0.59%
C¶rtile omului dublu. Teatralitate §i roman în regimul comunist (Anca Ha†iegan)
0.63%
Un om din Est (Ioan Gro§an) 0.85%
Sebastian în vis (Radu Vancu) 20.32%
Laurea†ii Premiilor Observator cultural 2011
Debut: Raluca Dun¶, Eu, Autorul. Reprezent¶ri auctoriale în literatur¶ §i pictur¶. Din
Antichitate pîn¶ în Rena§tere, Editura Tracus Arte
Critic¶/ Istorie literar¶/ Teorie literar¶: Corina Ciocârlie, În c¶utarea centrului
pierdut, Editura Art
Eseu/ Memorialistic¶/ Publicistic¶: Ion Vianu, Amor intellectualis. Romanul unei
educa†ii, Editura Polirom - de la 1.81% la locul întâi?
Poezie: Ion Mure§an, cartea Alcool, Editura Charmides;
Radu Vancu, Sebastian în vis, Editura Tracus Arte - §i el uitat-t¶cut, în cele
din urm¶ laureat…
Proz¶: Gabriela Adame§teanu, Provizorat, Editura Polirom - de la 1.92% la
primul loc? - ca si I. Vianu, categoria «Misterele Literaturii Mu§ate”;
Ovidiu Nimigean, R¶d¶cina de bucsau, Editura Polirom de la 10.66% … la…
t¶cere pre† de o s¶pt¶mân¶; apoi “reparare’ în stilul Mu§at&Asociatii Veseli?
Premiul Cititorilor (acordat pe baza voturilor pe site-ul revistei):
Doina Uricariu, Maxilarul inferior, Editura Polirom - o alt¶ uitat¶… restabilit¶.
Premiul „Gheorghe Cr¶ciun“ pentru Opera Omnia: Emil Brumaru
Brumaru nu existase în lista prima - dar foarte bine c¶ a fost premiat!
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Cine a avut ideea luminoas¶ de a-i pune pe cititori s¶
voteze? Mu§at? £imonca? Au însu§i I. Vianu?
In ce scop - cultural, se în†elege - votul? ïn scopul, a§a, de s¶
aibe §i el - cititorul nostru, din popor - consolarea c¶ acolo-sus
cineva †ine seama §i de opinia lui? Cineva, acela - pardon, e o
aceea - pe nume Carmen Mu§at, cea care se preface a fi populear¶, pe marea-cu-urechea aplecat¶ la popour §i la gusturili,
durerili, bucuriili dânsului (ale poporului cetitoriu-§i-votatoriu).
Ce brambureal¶! Ce mla§tin¶ de cristal în capul organizatorilor!
*

Evolutia lui Paul Goma de la Camera de al¶turi la Gherla
aprilie 1, 2011 Cultur¶, Jurnal, Opinii
autor Mariana Pasincovschi (care m¶ în§tiinteaz¶ c¶ textul a ap¶rut în
Hyperion, în 2008)
„Adev¶rul r¶spânde§te, când e la un
anumit carat, un fel de str¶lucire c¶reia nu
i se poate rezista”.
(Cardinalul de Retz)
“În fata scrierilor lui Paul Goma obi§nuitele criterii de judecat¶ ale criticului se v¶d puse în dificultate. Caracterul cu totul insolit al rândurilor care
îti stau în fat¶ te plimb¶ între prudenta în aprecieri, stupefactia în fata
faptelor senzationale, al c¶ror p¶rta§ – prin aflarea lor – devii, §i contemplarea entuziast¶ a îndemân¶rii stilistice a autorului.
De§i „beneficiar” deja al unei experiente penitenciare, în anii studentiei
(1956-1958), §i al unui domiciliu obligatoriu de cinci ani în B¶r¶gan, scriitorul nu l¶sa, în 1968, în volumul s¶u de debut, Camera de al¶turi, s¶ se întrevad¶ aproape nimic din aceast¶ experient¶ §i nici din cariera sa viitoare.
Povestirile volumului relevau un narator realist-liric, dezinhibat §i permeabil
la relativul liberalism stilistic al acelor ani. Prima sectiune a c¶rtii reunea mici
schite îmbibate de lirismul §i candoarea copil¶riei, iar a doua, romantica adolescentei pure §i imperative, abia colateral ochiul critic auctorial sanctionând,
moderat-ironic, rutina §i compromisul în comportamentele sociale.
Referindu-se la acest volum de debut, Valeriu Cristea consider¶ c¶
„Paul Goma e un analist”, c¶ci „pe lâng¶ calit¶tile necesare sondajului psihologic: inteligent¶, subtilitate, o bun¶ memorie a st¶rilor §i a impresiilor, el are
§i altele, propriu-zis artistice, scriitorice§ti: simtul culorii, umorul, înclinatia
spre pitoresc, capacitatea de a situa obiectul descrierii sau al investigatiei
într-un câmp de sugestive analogii, puterea de a îmbr¶ca în cuburi groase de
materie st¶rile pulverizabile, senzatiile fugitive, caracterul plastic, expresiv al
limbii”. Pe lâng¶ aceste aprecieri, Valeriu Cristea nu întârzie s¶ ne dezv¶luie
îns¶ §i cealalt¶ fat¶ a lucrurilor, §i anume c¶ întreaga ma§in¶rie de procedee
puse în functiune de talentul complex al autorului merge uneori în gol, c¶ci
de§i ,,investe§te în fiecare nuvel¶ utilaje grele, în anumite cazuri rezultatele
sunt mediocre”. Iar exemplele nu întârzie s¶ apar¶, sugestive fiind cele precum întreaga ,,osatur¶ melodramatic¶ în naratiunea Logodnicii vin §i pleac¶,
idealizarea fortat¶ a uni tip din lumea interlop¶, în O, ce veste minunt¶, precum §i manifest¶rile pesonajului din nuvela Aia, nuvel¶ ce propune „o solutie
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final¶ de o falsitate surprinz¶toare la un prozator atât de înzestrat” .
Revenind la „un posibil initium al acelei literaturi a închisorilor comuniste” , îl vom recunoa§te într-o singur¶ bucat¶ din Camera de al¶turi, prin
care se va consacra ulterior, în anii exilului, Paul Goma. Personajul din
O, ce veste minunat¶, un abonat de drept comun al închisorii, care alternând
vreme de dou¶zeci de ani perioadele de detentie cu cele de libertate, î§i f¶cuse
un crez de onoare ( „n-are voie omul s¶ fie bun?”) din a fi colportorul
minciunii „consolatoare”, de la cei închi§i la cei de „afar¶” §i invers.
De fapt, îns¶, la data debutului, Paul Goma trimisese deja (în 1967) în
apus primul roman, Ostinato. Acesta va apare în 1973, în acela§i an cu U§a.
(Corect: Ostinato apare, în german¶ §i în francez¶ în 1971, U§a… la
Suhrkamp în 1972, n.mea, P.G.) Urmeaz¶, tot în str¶in¶tate, în francez¶,
Gherla (1976), §irul de publicatii continuând pân¶ ast¶zi.
Literatura închisorii politice, dup¶ cum s-a vorbit nu o singur¶ dat¶,
scris¶ de oameni care au parcurs aceast¶ experient¶, a fost întotdeauna – cum
atest¶ textele ei celebre, de la Le mie prigioni a lui Silvio Pellico, Amintiri
din casa mortilor a lui Dostoievski ori Închisorile mele de Slavici, pân¶ la
Gestapo-ul lui Sven Hassel ori Reportaj cu §treangul de gât de Julius Fucik
– caracterizat¶ de ezitarea între dezv¶luirea politic¶ §i meditatia moralizatoare, între senzationalul situatiilor §i aspectul existential al experiment¶rii limitelor umanului. Romanele lui Paul Goma se mentin §i ele pe aceea§i linie, fie
c¶ î§i propun s¶ reînvie incriminatoriu cumplitul sistem de strivire a
umanit¶tii din individ în una din cele mai dure închisori comuniste la noi
(Patimile dup¶ Pite§ti), fie c¶ evoc¶ anul 1977, când, înc¶ o dat¶, dup¶ 1956
§i 1968, comunismul s-a cl¶tinat, §i când Paul Goma trimitea scrisoarea de
adeziune la Charta ‘77 §i „ Epistolele c¶tre Nicolae”, ajungând ca urmare din
nou la închisoare, înainte de a fi obligat s¶ exileze. De fiecare dat¶, senzationalul, moral-politicul §i existentialul se îmbin¶. E drept c¶ uneori textul lui
Paul Goma e marcat de resentimentele personale §i de un spirit vindicativ,
care coboar¶, inevitabil, nivelul m¶rturiei existentiale §i calitatea literar¶. Nu
întârziem s¶ ad¶ug¶m, îns¶, c¶ §i toate acestea ,,fac de-o literatur¶”, dup¶ cum
bine precizeaz¶ Nicoleta S¶lcudeanu, literaritatea scrierilor lui Paul Goma
tâ§nind tocmai acolo unde nu ne-am fi a§teptat, surprinzându-ne mereu prin
originalitate §i spontaneitate.
Adev¶rata valoare de document al unei epoci §i de m¶rturie artistic¶ a
scrisului lui Paul Goma se poate g¶si numai acolo unde scriitorul se elibereaz¶ de patimile personale §i devine „acel animal care poveste§te”, cum sun¶
definitia dat¶ de el scriitorului. Edificator în acest sens este, de exemplu,
romanul Gherla, conceput ca rememorare târzie a primei experiente penitenciare. Meritul scriitorului, în cazul acestei c¶rti, este de a fi p¶strat în text
prospetimea impresiilor de atunci §i de a-i fi indus totodat¶ aura distantei
temporale §i sporul de întelegere asupra universului concentrationar din
România. Este ceea ce face cartea fascinant¶ §i atroce, dar, totodat¶, o
deschide meditatiei asupra istoriei contemporane. Distantarea valorizatoare a
naratorului fat¶ de faptele narate determin¶ specificul estetic al prozei lui
Paul Goma. Gherla, probabil unul dintre romanele cele mai unitare §i mai
bine organizate epic din opera lui Goma, ne va oferi, la o succint¶ analiz¶,
elementele acestui specific estetic al unei opere care, se va vedea, nu se
reduce la simpla §i directa m¶rturie politic¶.
Nu încape îndoial¶, intentia initial¶ a textului lui Paul Goma este, în
romanul Gherla, ca §i în celelalte, aceea a discursului politic: toate c¶rtile
scrise în exil demareaz¶ din dorinta de a depune o m¶rturie politic¶ antico-

©Paul Goma 1935-2011

wwww.paulgoma.com

PDF public și gratuit

31.12.2011

PAUL GOMA - JURNAL 2011

304

munist¶. „Un roman îns¶ devine roman, evident, numai în m¶sura în care
reu§e§te s¶ traduc¶ intentia extraliterar¶ initial¶ a scriitorului într-o intentie
liter¶” . În cazul romanului lui Paul Goma, caracteristic este c¶ intentia politic¶ nu se traduce direct în structura literar¶ a realismului politic, ci, oarecum
nea§teptat, în structura romanului senzational. Insolitul ambiantei penitenciare, brutalitatea feroce a contactelor personajului martor în aceast¶ ambiant¶
impun pe primul plan al lectrurii senzationalul. Abia într-un plan secund,
apare §i intentia politic¶, înfr¶tit¶ cu aceea moral-social¶, cititorul sesizând §i
confruntarea omului cu sistemul totalitar comunist, care se produce prin aceste forme senzationale. În acest al doilea plan al textului, „ideea moral-politic¶
se exprim¶ în principal prin intermediul polemicii naratorului cu ideologia §i
sistemul comusite, într-o palet¶ ironic¶ – de la ironia amar¶ la sarcasmul vituperant, de violent¶ nedisimulat¶”. În fine, într-un al treilea plan, romanul
tinde, abia sesizabil la lectura neatent¶, spre eseul romanesc, prin prezenta
unui „filon discret al cognitivului §i al existentialului”.
Tema senzational¶ a romanului Gherla e furnizat¶ de evenimentele
ultimelor zile ale detentiei naratorului, centrate în jurul teribilei b¶t¶i îndurate
înaintea eliber¶rii. Sunt evocate regimul bestial al închisorii comuniste, cruzimea §i sadismul gardienilor (emblematic fiind comandantul Goiciu, despre
care se poveste§te c¶, dup¶ ce a ucis un detinut în b¶taie, i-a retezat picioarele
ca s¶ încap¶ în sicriu), suferintele inimaginabile ale condamnatilor politici,
înfometati, înghetând iarna §i în¶bu§indu-se vara, înghesuiti câte doi-trei pe
metrul p¶trat de celul¶, pedepsiti pentru orice fleac cu „Ulita verde” (b¶taia)
§i cu „alba” ori „neagra” (carcera), supravietuind totu§i §i rezistând dublei
supravegheri a gardienilor §i „turn¶torilor”. Nu lipse§te nota lirico-sentimental¶ din povestirile debutului: detinutii îndr¶gostiti de o fat¶ locuind în preajma închisorii, pe care o v¶zuser¶ crescând de-a lungul anilor §i pe care unul
dintre ei o „adoptase”, dându-i numele fetitei lui de-acas¶, §i „tr¶darea” acestora când fata se îndr¶goste§te de un b¶iat. Punctul culminant al actiunii îl
constituie b¶taia propriu-zis¶, administrat¶ pe un pretext oarecare, de fapt o
razbunare a tortionarilor asupra victimei care „le sc¶pase”. „B¶taia final¶”,
dup¶ cum o caracterizeaz¶ Ion Negoitescu, „expus¶ de Paul Goma cu tot
dichisul, precum o adev¶rat¶ ceremonie care nu admite licente, î§i cap¶t¶ tocmai prin aceasta semnificatia estetic¶, înscriindu-se în literatura noastr¶ ca o
realizare artistic¶ de prim ordin §i – mai cu seam¶! – inevitabil¶”.
Pe aceast¶ tram¶, polemica anticomunist¶ vizeaz¶ ipocrizia profund¶,
inuman¶ a sistemului comunist, organizat exclusiv în vederea înt¶ririi Puterii,
prin orice mijloace. Fapte minore devin revelatori de maxim¶ pregnant¶, ca
în secventa în care personajul fur¶ eticheta unei sticlute de medicamente. De
ce o fur¶? Pentru a avea o hârtie tip¶rit¶, lucru strict interzis în închisoare.
„Pentru c¶”, noteaz¶ sarcastic autorul, „o etichet¶ oarecare ajuns¶ în mâna
du§manului poate s¶ se transforme §i se transform¶! – într-o teribil¶ arm¶
contrarevolutionar¶!”. Ironia enorm¶ e deseori întâlnit¶ în text, dar ea vizeaz¶
fapte numai superficial absurde, în fond tragice. În cazul etichetei furate, ni
se l¶mure§te, de exemplu: nu continutul tip¶rit conta, „nu interesa semnificatia acelor cuvinte, ci faptul c¶ erau ti-p¶-ri-te. Conta c¶ puteam citi ni§te
cuvinte tip¶rite”. Cuvântul tip¶rit, mod al comunic¶rii §i al solidarit¶tii insului închis cu toti semenii, inclusiv cu cei de afar¶, devine astfel un simbol. De
la asemenea reflectii pe am¶nunte particulare, meditatia autorului se ridic¶
alteori la întreb¶ri generale. Bun¶oar¶: de ce pierderea libert¶tii poporului
nostru ocupat de Rusia Sovietic¶ prin „vânzarea de la Ialta §i celelalte aranjamente” din 1945 a fost acceptat¶ de noi atât de pasiv? Nu cumva pentru c¶
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„nu ne prea puteam l¶uda cu setea de libertate… Nu ne prea chinuia setea
activ¶ de libertate?” ,,Pe român, crede scriitorul, cu greu îl convingi (sau nul convingi deloc) s¶ intre în front”, c¶ci ,,tot ce dep¶§e§te ograda lui, b¶t¶tura
lui, nu-l intereseaz¶ sau îi treze§te suspiciunea, teama”. Meditatii critice cam
incomode pentru noi, dar oare nefondate? „Ce s¶ mai vorbim”, adaug¶ scriitorul, ,,de foarte româneasca «apa trece – pietrele r¶mân»? R¶mân, dar cum?
Modelate de apa (care a trecut) §i blestemate s¶ r¶mân¶ pentru totdeauna
pietre peste care trece orice ap¶ care are chef de trecut.” Este o form¶ a
patriotismului cu care nu suntem obi§nuiti, patriotismul lucid, antiutopizant,
gen E. M. Cioran.
Pe acest temei, la un al treilea nivel al textului, e schitat un scenariu
cognitiv. Pu§c¶ria a fost §i un experiment provocat de c¶tre un tân¶r care voia
s¶ cunoasc¶ §i fata ascuns¶ a grandioasei înscen¶ri comuniste: „Eram grozav
de mândru c¶ fusesem arestat, voiam s¶ mulg tot ce se putea mulge înainte de
a pleca – m¶ temeam doar c¶ or s¶-mi dea drumul înainte de a cunoa§te toate
tainele detentiei.” Acest impuls juvenil e urm¶rit maturizându-se. Experienta
închisorii va gr¶bi interiorizarea §i esentializarea cunoa§terii. La început, prin
asumarea teoretic¶ a problemei: de ce românii suport¶ §i „tac”? Din la§itate?
Dintr-o precautie (întelepciune) excesiv¶? Apoi, prin implicare intim¶,
profund¶, implicare ce-§i limpeze§te resorturile în timpul ultimei încerc¶ri,
marea b¶taie primit¶ în final: „§i atunci, pentru prima oar¶ de la arestare,
pentru prima oar¶ în viat¶, am spus, mi-am spus, le-am spus: EI, LAS™…§i
m-am hot¶rât s¶ nu-i uit în vecii vecilor, nu s¶ m¶ r¶zbun, ci s¶ nu-i uit, §i,
mai ales, S™ NU TAC.” Cunoa§terea, ajuns¶ la obiectivul ei, se reîntoarce
astfel în actiune, senzationalul, în¶ltat în atitudine etic¶-politic¶ §i sublimat în
c¶utarea Adev¶rului, se reîntoarce într-un „senzational” de alt¶ factur¶, al
ordinii interioare când, stând fat¶ în fat¶ cu propria-ti con§tiint¶, „ important
nu este s¶ spui: Iat¶ ce am f¶cut din mine, ci: Iat¶ ce am f¶cut eu din ceea ce
am f¶cut din mine”.
Chiar dac¶ i s-a repro§at, pe rând, ba faptul c¶ n-ar avea oper¶, ba
faptul c¶ n-ar avea talent, ba faptul c¶ n-ar fi român, ba faptul c¶ ar fi evreu,
principiul care st¶ la baza întregii activit¶ti a lui Paul Goma este cel care tine
de cultur¶ §i anume de faptul c¶ pentru el, ,,cultura e un mijloc nu un scop”.
Un mijloc de a exprima §i consolida valorile adev¶rului §i ale moralit¶tii, un
mijloc de a demonta §i condamna hido§enia tr¶d¶rii, a la§it¶tii §i a crimei.
Prin urmare, marele merit al lui Paul Goma – trecând peste valoarea
literar¶ a c¶rtilor, l¶sate nou¶ drept mo§tenire sacr¶ §i izvorâtoare de
vocalit¶ti duioase, leg¶nate în poala feminit¶tii din Calidor §i sc¶ldate în
mirul nesecat al cuvântului –, este ,,acela de a exprima adev¶rul cu o autenticitate ce nu admite nici o not¶ de contraf¶cut §i cu o ardoare etic¶ ce nu permite nesocotirea m¶car partial¶ a lui” .
Autoare: Mariana Pasincovschi, Universitatea ,,£tefan cel Mare”, Suceava

—————————————————————————-

1 ) Valeriu Cristea, Interpret¶ri critice, Edit. Cartea Româneasc¶, Bucure§ti, 1970,
p.185.
2 ) Ibidem, p. 186.
3 ) Idem.
4 ) Anton Cosma, Romanul românesc contemporan (II), Cluj, 1998, p. 411.
5 ) Ibidem, p. 413.
6 ) Idem.
7 ) Ion Negoitescu, Scriitori contemporani, Edit.Dacia, Cluj, 1994, p.413.
8 ) Anton Cosma, Romanul românesc contemporan (II), Cluj, 1998, p. 414.
9 ) Cimpoi, Mihai - Istoria literaturii române din Basarabia, Edit. Litera International,
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Bucure§ti, 2003, p. 438.

Duminic¶ 3 aprilie 2011
ïn ciuda ve§tilor bune de la Ana - sau poate tocmai datorit¶
lor - simt c¶ nu mai pot continua autofilm¶rile. Nu m¶ mai pot
desprinde de prezentul meu, egoist, ca s¶ m¶ preocup §i de
cel altruist. Dealtfel, constat c¶ am vorbit despre tot ce
inten†ionam s¶ “dezbat” ; ba chiar §i despre ceea ce nici prin gând
nu-mi trecea…
Vorbesc §i eu vorbe: niciodat¶ nu po†i spune c¶ ai epuizat
spusele de spus. Mai ales la mine, ajutat în aceast¶ logoree §i de
faptul c¶ mai §i uitasem c¶ spusesem cutare, cutare, ori m¶
pref¶ceam c¶ - §i o luam de la cap¶t - ca placa stricat¶ ce eram în
portretul f¶cut de draga Monica Lovinescu.
De ce nu “trec peste”, de ce… repet, repet ca o plac¶ stricat¶
spusele sale? - pentru ca aceasta a fost o înjunghiere - de
nevindecat. De ce: nu era adev¶rat¶ “observa†ia” ei? Ba da, ba da,
îns¶… Dac¶ m-a§ fi apucat §i eu s¶-i pun în fa†¶ repe†irile,
inconsecven†ele, neadev¶rurile ap¶rate de dânsa, unde am fi
ajuns? La o ceart¶ de †a†e - a§a cum am spus: în Monicu†a
noastr¶ Na†ional¶ z¶cea o †a†¶ dintre cele mai obi§nuite printre
boeroaice - Dan Petrescu a spus-o primul, în “Monicu†a cu
Ge(n)tu†a” (Dimisianu).
Luni 4 aprilie 2011
Ieri, la vizit¶, Filip i-a f¶cut Anei dou¶ fotografii. E a§a de
frumoas¶, în triste†ea ei (leit¶ triste†ea mamei când, la sfâr§itul
vizitei, eu plecam, ea r¶mânea †intuit¶ în patul de spital…).
Doamne, Doamne, femeile mele…
*
I-am trim¶s lui Oleg Brega o scrisoric¶ - prieteneasc¶:
Drag¶ Oleg Brega,
Fiindc¶ ave†i de gând s¶ aminti†i oamenilor ce s-a întâmplat cu
adev¶rat în aprilie 2009, v¶ sugerez s¶ suprima†i din titlurile articolelor
§i din anunturi expresia “persecu†ie”. Aceasta este o actiune de edulcorare a crimelor - din partea victimelor - §i care îi aranjeaz¶ de minune pe c¶l¶i, ei fiind acuza†i doar de “persecu†ii”, nu de crime. Ce: basarabenii si bucovinenii invada†i de Armata Ro§ie au suferit,
începînd din 28 iunie 1940, doar… “persecu†ii”? Doar “persecu†ii” s¶ fi
fost deport¶rile masive? “Persecu†ii” executiile sumare? “Persecu†ie”
s¶ fi fost foametea din 1946-47 comandat¶ de la Kremlin? Doar “persecu†ie” discriminarea feroce, în artificiala R.S.S. Moldoveneasc¶, a
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b¶§tina§ilor, în favoarea ocupan†ilor §i colonizatorilor ru§i, ucraineni,
evrei - în toate sectoarele? In fine: “persecu†ie” a fost s¶lbatica ac†iune
a poli†iei voroneniste, cu încuviintarea Grecianinei, asupra tinerilor
care manifestau pa§nic, ba unii doar
treceau §i ei pe-acolo?
De la început (de prin 1990) mi-a displ¶cut o alt¶ expresie, tot
edulcorant¶, folosit¶ de basarabenii no§tri teroriza†i de atâtea decenii
de ocupa†ie sovietic¶: “represie”, de aici, victimele numite “represate”.
S-a mers pân¶ acolo, încât §i cei executa†i - dup¶ legea bol§evic¶, cea
sumar¶ - au fost b¶ga†i la rubrica “represa†i”; “represa†i” s¶ fi fost
elevii de la Orhei, pentru c¶ arboraser¶ tricolorul pe o cl¶dire din ora§?
Nu: asasina†i! Ca cei din fotografia de azi a Curajnetului, îngenunchia†i, doar în chilo†i, împu§ca†i în ceaf¶ de tovar¶§ul nkvd-ist?
Sper c¶ ai în†eles nemul†umirea mea. Eu sunt omul cuvintelor, iar
când este vorba de suferin†ele neamului meu cer de la to†i proprietatea
cuvântului - adic¶ adev¶rul. Oamenii p¶mântului au fost, nu doar
“persecuta†i” (prin faptul c¶ nu au primit o recompens¶, s¶ spunem), ci
au fost tortura†i, chinui†i, înfometa†i - în cele din urm¶ împu§ca†i - ai
observat: bol§evicii î§i executau du§manii de clas¶ în ceaf¶: cu toate c¶
primeau litrul de votc¶, se temeau de privirea ultim¶ a împu§catului?
Ai observat c¶ fra†ii lor, întru crim¶, nazi§tii, îi împu§cau pe du§manii
lor de ras¶ din fa†¶?
Prietenia lui
Paul Goma
*) Azi, 4 aprilie 2011 se împlinesc 67 ani de la ucigasul bombardament
anglo-american §i al Bucure§tiului. Atunci, în Gara de Nord si împrejurimi au
fost uci§i mii de români, în majoritate basarabeni si bucovineni si herteni
programa†i a lua trenuri spre Apus, ca s¶ fie cât mai departe de ru§ii care se
apropiau, se apropiau…
Atunci si acolo a pierit si unchiul meu Ignat Goma, fratele mezin al
tatei. Tata, abia “întors pe dup¶ rotundul p¶mântului” spunea, repeta, repeta
ca o plac¶ stricatà (de unde va fi înv¶†at, doar nu de la Monica Lovinescu):
«Americanii sunt ni§te ru§i cu mai multe stele pe drapel”.
Am în†eles dreptatea lui acum câ†iva ani, când ambasadorul USA la
Bucure§ti Taubman în strâns¶ colaborare cu Rodica Gordon, ambasadoarea
Israelului (cei care i-au d¶ruit antisemitului de pân¶ ieri, Nicolae Manolescu
fotoliul de ambasador Unesco la Paris, pentru c¶… organizase antisemitizarea mea §i legionarizarea lui L.I. Stoiciu), ba cu promisiuni, ba cu amenin†¶ri,
au obligat România s¶ înal†e, în Ci§migiu, “Monumentul osta§ilor americani
c¶zu†i pentru liberarea t¶rii noastre de… fascism” - de mirare fiind c¶ nu l-au
plantat în Pia†a Victoriei, în locul “Monumentului osta§ilor sovietici liberatori ai no§tri, din 1944” - de când ne ocupaser¶ (monument demolat ori doar
mutat).
Adev¶rul-adev¶rat: “osta§ii americani” nu luptaser¶ pentru… liberarea
noastr¶, ci pentru a ne ucide: erau, cu to†ii, pilo†i de bombardiere.
Avea dreptate tata s¶ spun¶ ce (tot ) spunea? Din p¶cate: da.
Care cum ne ocup¶, ne înrobe§te, ne batjocore§te apoi porunce§te s¶-i
în¶l†¶m - din partea casii! - “Monumentul Liberatorului”.
P.G.”
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*
A murit D-na Tatiana Slama-Cazacu. Dumnezeu s-o
odihneasc¶. Nepotul s¶u, Victor Bârc¶ mi-a anun†at §i mie, pe
lâng¶ Mircea St¶nescu §i Flori B¶l¶nescu, trista veste.
*
Pe de alt¶ parte Mihaela Hohenlohe îmi trimite o §tire
potrivit c¶reia Damian Ple§i†¶, fiul “prietenului” meu, generalul,
s-a sinucis, provocînd explozia unei butelii de aragaz.
Mar†i 5 aprilie 2011
Parc¶-parc` a fost mai odihnitoare (oricum: mai pu†in tocat¶,
fragmentat¶, agitat¶) aceast¶ noapte. Ve§tile dinspre Ana vor fi
lucrat ca tranchilizante.
*
Oleg Brega s-a str¶duit, a rediacritizat textul meu §i l-a afi§at
pe Curaj.net. Recunosc¶tor. I-am §i scris.
*
M¶ bucur de faptul c¶ ziaristul George Damian (fost la Ziua,
cu el am avut un conflict-minor) este constant bun - ba chiar a§
zice: din ce în ce mai bun. ïl observ de la o vreme în Timpul
de la Chi§in¶u, unde face s¶ se uite (sic) contribu†ia provoca†ionistului uréséséic-b¶n¶n¶itor Ernu. Am o b¶nuial¶: aplecarea lui
spre subiecte cu Basarabia s¶ fie pentru c¶ p¶rin†ii (sau bunicii)
s¶i sunt refugia†i basarabeni? Oricum, e foarte bun George
Damian, ieri a publicat un text excelent : “Grupul Ila§cu, Le§co,
Ivan†oc, Petrov-Popa, Godiac”.
“Dup¶ cum spunea Alexandru Le§co la Bucure§ti dup¶
întoarcerea din SUA: „Suntem persoane non grata la Tiraspol §i
aproape persoane non grata la Chi§in¶u”. Probabil c¶ m¶rturia
lor ar împiedica diversele memorandumuri §i planuri, chiar dac¶
este o m¶rturie sus†inut¶ de o decizie CEDO care spune pe nume
vinova†ilor. Întreba†i de ziari§tii din Bucure§ti dac¶ sunt membri
ai vreunui partid, Alexandru Le§co §i Tudor Petrov-Popa au
negat, îns¶ Andrei Ivan†oc le-a amintit zâmbind „Am fost
membri ai Frontului Popular... acum nu mai exist¶ Frontul”.
Le§co a men†ionat în treac¶t c¶ au fost solicita†i de unele partide
politice, dar au preferat s¶ stea deoparte. Din p¶cate, cei care au
f¶cut ceva sunt acum sili†i s¶ stea deoparte. Dup¶ cum spunea
Andrei Ivan†oc: „Am primit vreme de §ase luni un ajutor de
§omaj de 250 de lei moldovene§ti, apoi Marian Lupu a zis de noi
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c¶ suntem bandi†i, acuma st¶m acas¶”. (sublinierile mele, P.G.)
Iat¶ de ce m¶ pr¶p¶desc de dragoste pentru Lupu, acest basarabean tr¶d¶tor de Basarabie, devenit ling¶u-§ef al Ocupan†ilor.
Nu întâmpl¶tor a fost al¶turi de alt tr¶d¶tor: Voronin. £i de
tr¶d¶toarea Grecianin. Nu §tiu în ce limb¶ “omeneasc¶” se va
exprimat Animala cea Lup¶, dar b¶nuiesc: “b¶nghit”, în capul §i
pe limba lui, s¶vietic¶ pân¶ la r¶d¶cin¶, sunase: tierr¶rist. £i noi,
cei de pe malul drept al Prutului am cunoscut eticheta: terori§ti
erau partizanii din mun†i, cei care încercau s¶ spele cât de cât
onoarea neamului. Nu neap¶rat dinspre securi§tii din România,
dar cine le fuseser¶ inspiratorii, instructorii în materie de…
etichetare §i umilire §i tortur¶, dac¶ nu enkavedi§tii ru§i?
Terori§tii evrei, adev¶ra†ii ocupanto-terori§ti, în Israel, reluaser¶
acela§i termen, dar lipit pe fruntea ocupa†ilor: Palestinienii.
Miercuri 6 aprilie 2011
Azi, Flash mob: “NOI NU UITAM!
Autor: Asociatia Hyde Park aprilie 5, 2011
As¶zi, 6 aprilie 2011, ora 18:00 / Piata Marii Adunari
Nationale este organizat un Flash-mob cu mesajul “NOI NU
UITAM!“ – dedicat tinerilor care au fost închi§i, maltrata†i,
omorâ†i pe str¶zi §i în comisariatele de poli†ie dup¶ 7 aprilie
2009
Bine a†i f¶cut m¶i b¶ie†i, c¶ a†i suprimat termenul
“persecu†ii”, înlocuindu-l cu : închi§i, maltrata†i, omorî†i.
*
Am dat peste acest text al lui LIS. Chiar dac¶ îl voi fi
reprodus la timpul potrivit (în 2005), nu stric¶ deloc, dar deloc! s¶-l amintesc:
Cenzura la revista "22"? 7 Octombrie 2005

Domnule redactor-coordonator,
Revista "22", prin redactorul-sef Rodica Palade, mi-a solicitat prin telefon joi,
29 septembrie, o atitudine publica legata de "Cazul Viata Romaneasca-Paul Gomaantisemitism-LIS-USR", pe care sa o trimit pe e-mail intr-un sfert de ora, "ca se grabeste, trebuie sa plece din redactie" (dupa ce am refuzat un interviu prin telefon cu
domnia sa, patit fiind cu alte ocazii, cand nu mi-am recunoscut cele declarate, o data
transpuse trunchiat in scris de cel ce mi-a luat interviul). Am scris "la prima mana"
ce am crezut de cuviinta, un text cu titlul "Cateva consideratii", l-am trimis pe e-mail,
Rodica Palade (prozatoare pretuita de mine) a confirmat primirea, a subliniat ca e in
regula, dupa care am avut impreuna, pe telefon, un dialog privat (repet, privat), amical, cu "altfel, ce mai faci, de aici inainte cum o sa te descurci" etc. Numai ca pe 4
octombrie, cand a aparut revista "22", spre consternarea mea, n-a aparut deloc textul
"Cateva consideratii" (lamuritor), ci... dialogul privat cu domnia sa (neimportant
pentru cititori)! Marturisesc, nu m-am asteptat sa am parte de atata rea-credinta si
lipsa de profesionalism... Va rog sa publicati dumneavoastra acest text cenzurat de
revista "22". Va multumesc pentru intelegere.
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Redactorului-sef Rodica Palade "Revista "22"
Cateva consideratii
Totul a pornit de la un comunicat al USR, in care era blamata redactia
Viata Romaneasca (VR), deoarece a permis aparitia unui fragment din
Jurnalul pe acest an al lui Paul Goma, care ar avea "continut antisemit".
O prostie. Urmarea? Un ziar de tiraj titra mare: cum e posibil ca Ministerul
Culturii sa dea bani publici unei reviste care promoveaza antisemitismul?
Eticheta a fost pusa asupra VR. Personal, cred ca ar fi normal sa-si dea
demisia directorul de imagine al USR (cel ce a trimis acest comunicat
iresponsabil), macar dupa acest scandal.
Caz fara precedent, USR, proprietara VR, si-a executat public propria
revista. Un abuz regretabil, care compromite. VR e o revista pur literara, in
paginile ei totul se relativizeaza. Un scriitor nu trebuie cenzurat, el scrie texte
literare, nu are cum sa fie condamnat pentru ceea ce semneaza. Conform
carui cod deontologic si caror criterii de a determina gradul de "antisemitism"
al unui scriitor care publica in VR am fost eu (ca redactor-sef adjunct al
revistei) judecat? Exista in Romania o lege privind antisemitismul, cum exista in Franta si Germania, dar nu exista in Anglia si SUA? De ce se arunca
anatema antisemitismului dupa ureche, numai pentru a compromite pe cineva, din motive pe care le vom afla la un moment dat, institutie sau persoana?
Brusc, USR a devenit o instanta a intolerantei, care reinstituie cenzura
si face un proces ideologic redactorului care a publicat Jurnalul lui Paul
Goma. Repet, Jurnalul, care e o specie literara si nimic din ce e scris acolo nu
poate intra sub incidenta unei legi, e pura literatura. Opiniile dinlauntrul
Jurnalului raman acoperite de literatura.
USR a luat si masuri administrative in contul delictului de opinie,
"retragandu-mi" functia numai fiindca l-am publicat pe Paul Goma!
USR ameninta libertatea de exprimare in Romania, caz inadmisibil. Nu
numai atat, instrumenteaza o judecata a mea in fata Comitetului Director pentru indrazneala de a-l publica pe celebrul scriitor Paul Goma, recunoscut
polemist in tot ce scrie. Judecata in stilul inchizitiei, cu hotarari si etichete de
antisemitism puse dinainte. O ticalosie de-a dreptul. Cum, e posibil ca un
Comitet Director al USR (format din 11 membri, condus de N. Manolescu)
sa se transforme intr-o adunatura de oportunisti, care judeca inchizitorial?
VR si-a facut datoria si a publicat un mare scriitor-disident, singurul
cunoscut in strainatate. Ati aflat, Mario Vargas Llosa, premiat in Romania in
acest an de aceeasi USR, auzise de doi scriitori romani, Panait Istrati si Paul
Goma. Oare cand va veni vremea ca USR sa-l premieze si pe Paul Goma?
Pe 2 octombrie Paul Goma implineste 70 de ani si din partea actualei conduceri a USR nu are parte decat de injuraturi si jigniri publice. Rafuiala cu Paul
Goma si diabolizarea lui de catre membrii USR ma fac sa-mi fie rusine ca
sunt membru al USR. Paul Goma are tot dreptul, tradat de toti scriitorii, sa fie
polemic, peste orice limita, atata i-a ramas dupa cate suferinte a indurat. El
atrage atentia asupra lipsei de clarviziune a scriitorului roman, chiar daca-i
place, chiar daca nu.
Numarul incriminat din revista VR 6-7/2005 are si acoperire juridica,
nu numai morala (doua casete mari atrag atentia ca semnatarii raspund de
ceea ce scriu si ca USR n-are nici o responsabilitate pentru ceea ce apare in
revista). In plus, pentru echilibru si credibilitate a revistei, in alt Jurnal publicat, semnat de Florenta Albu, la cateva pagini de Jurnalul lui Paul Goma, il
vorbeste de rau pe Paul Goma deoarece isi permite sa-i injure pe toti... Apoi,
Paul Goma publica in Jurnalul lui opinii scrise in luna ianuarie, care au fost
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publicate atunci cand au fost scrise in presa romaneasca si nimeni n-a reactionat atunci, sa-l acuze de "antisemitism".
Eu nu admit cenzura si cu atat mai putin procesele de intentie, mascarada unor procese, dupa ce am fost executat public. Am experienta procesului
instrumentat de Securitate, din 5 decembrie 1989, cand tot scriitori m-au
judecat in fata unei sali arhipline, la Focsani, deoarece am semnat acel Apel
impotriva realegerii lui N. Ceausescu la al XIV-lea Congres al PCR, cerandu-se sa fiu degradat, trimis la mina de la biblioteca la care lucram.
Paul Goma cere insistent azi sa i se demonstreze "antisemitismul" din
Jurnal. El atrage iar atentia ca si in 1977, cand a fost tradat de conducerea
USR si dat afara din USR, i s-a pus aceeasi eticheta de antisemit. Ce se intampla? Mentalitatea de tip securistic s-a permanentizat la USR. Faptul ca USR
a ajuns sa interzica aparitia scrierilor lui Paul Goma este degradant, nedemn,
condamnabil. In conditiile in care USR nu i-a luat niciodata apararea public
lui Paul Goma, nici macar atunci cand tortionarii lui l-au amenintat cu moartea! USR a trecut la vanatoarea de vrajitoare? Nu e interesata de colaboratorii
cu Securitatea si activistii PCR pusi in conducerea ei, sa fie dati deoparte, se
lupta cu scriitorii cu coloana vertebrala, dovediti caractere si dinainte de
1989? Paul Goma cel incomod si cel intransigent merita o statuie. Sa ne
bucuram ca vocea lui libera, fara prejudecati si tabuuri, spune lucrurilor pe
nume, deschis. Sub nici o forma celebrul scriitor-disident Paul Goma nu
poate fi acuzat ca e antisemit. Laturile turnate asupra lui in ultima vreme arata
care e adevarata fata a scriitorului roman, azi. Iar Protestul aparut in urma
scandalului, de solidarizare cu Paul Goma (si cu mine, in secundar, pentru
demitere), arata care mai e gradul de lasitate al scriitorului roman. Scriitor
roman care n-a castigat in credibilitate morala, dupa 15 ani, nici cat o ceapa
degerata.
In sfarsit, despre mizeria morala a scriitorului roman delator. Tot scandalul se pare ca a pornit de la delatiunea lui Henri Zalis, fost colaborator al
"Saptamanii" Securitatii. Conform gazetei comunitatilor evreiesti din
Romania, "Realitatea evreiasca", el e cel ce "a atras atentia". Dar pana azi nu
exista un protest oficial al niciuneia dintre comunitatile evreiesti din Romania
pe seama Jurnalului 2005 al lui Paul Goma, in care Paul Goma nu face decat
sa inteleaga de ce s-a trezit cu eticheta de antisemit dupa ce a publicat "Evreii
si Basarabia". La redactia VR nici pana azi nu s-a dat macar un telefon de
dezavuare a Jurnalului lui Paul Goma. Sa fie tot acest scandal produs de USR
o reglare de conturi, o lupta pentru putere, in care eu trebuia sa fiu sacrificat
si Paul Goma pus la zid?
29 septembrie 2005, Bucuresti
Liviu Ioan Stoiciu”

ïmi scrie Mihai Ciucanu:

*

“Am fost astazi la înmormântarea Doamnei Slama-Cazacu. Au fost
in jur de 20 de oameni. Nu s-a scris nimic-nimic in presa, nu a
aparut nimic la televiziune. Dumnezeu sa o ierte!”

Ei, da, asta e soarta oamenilor buni. S¶ moar¶ ne§tiu†i,
ignora†i de masele largi. A†i, v¶zut, tovar¶§i dragi, ce desf¶§urare
de îndoliatur¶, ce ploaietur¶ de lacrimi, ce furtun¶tur¶ de plân©Paul Goma 1935-2011
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sete, vaiete, v¶ic¶reli a fost la înmormântarea lui Adrian P¶unescu, Poetul Vostru Na†ionale? Dar ce c¶delni†are la a lui Valeriu
Onania, promovat mitropolit al Ardealului din turn¶tor vestit,
reeducator de fra†ii legionari - care tot pe el jur¶ §i azi, pentru
motivul: «E de-al nostru, orice-ar fi f¶cut»?, or Anania a f¶cut
mai mult r¶u decât “orice”. £i vom vedea - nu murim noi când
vor marinarii de balt¶ - la “ceremonia înhum¶rii”, în prezen†a a
§ai§pe episcopi-ca-pe-mân¶ §i trei §i un sfert patriarhi-ca-pepicior §coli†i la Pepiniera Securist¶ de la B¶neasa, a B¶sescului?
Dar la trecerea în nefiin†¶ a Zânei Alfabetiza†ilor-ïncep¶tori,
Nutzy-spaima-nu-†i-o-fi-ru§ine!? Nu mi-o!
*
Poftim! Acum cinci minute o persoan¶ de la radio nu §tiu
care m-a întrebat dac¶ §tiam c¶ Breban m-a… denun†at §i pe
mine. Am respins cu hot¶rîre aceast¶ urât¶ b¶nuial¶!
De ce? A§a. Pentru c¶ a§a mi-a venit.
Iat¶ c¶ un corespondent al meu îmi trimite informa†ia de pe
Hot News:
“CNSAS: Scriitorul Nicolae Breban a fost colaborator al Securitatii
de V.M. HotNews.ro Miercuri, 6 aprilie 2011, 16:07
Consiliul National pentru Studierea Arhivelor Securitatii (CNSAS) a
cerut Curtii de Apel Bucuresti sa constate calitatea de colaborator al fostei
Securitati [cum, “colaborator al fostei Securit¶†i”, analfabetule?, dac¶ a colaborat cu “fosta”, înseamn¶ c¶ a colaborat cu o decedat¶ - or Securitate este
mereu vie §i r¶uf¶c¶toare, n.m. P.G.] scriitorului Nicolae Breban. Surse din
CNSAS, citate de Mediafax, au declarat miercuri ca Directia de investigatie
a constatat ca Nicolae Alexandru Breban a fost colaborator al Securitatii.
Decizia de colaborare in cazul Nicolae Breban a fost data in martie, iar
dosarul in care CNSAS cere constatarea calitatii de colaborator al Securitatii
a scriitorului a fost inregistrat la Curtea de Apel Bucuresti - Sectia de contencios administrativ si fiscal in 4 aprilie.
Primul termen in procesul dintre CNSAS si Nicolae Alexandru Breban
a fost stabilit de instanta pentru 12 septembrie.
Nicolae Breban, nascut in 1934, la Baia Mare, este romancier si eseist,
precum si directorul revistei Contemporanul, editata de Fundatia Culturala
Ideea Europeana. El este unul dintre cei mai importanti si prolifici prozatori
romani contemporani.”

Urmeaz¶ bibliografia.
Comentariile (anonimilor) : f¶r¶ interes.
Evenimentul zilei - dou¶ tiluri:
l. “Nicolae Breban, nume de cod Some§an” - parc¶
“Some§an” era pseudonimul Balot¶, nu? S¶-§i fi schimbat între
ei, ardelenii, izmenele de auxiliari ai Spurcatei Organe?
2. “Ion Besoiu, recrutat de Securitate cu avizul partidului”
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C¶c¶nari CSNAS-i§ti! S-au trezit din somnul-cel-de-moarte.
*
“Astazi, la Paris, vor fi licitate unele manuscrise si documente care i-au apartinut lui Emil Cioran. Ministerul Culturii din
Romania nu participa la licitatie.”
Ce mai lipsea! Cum nu a “participat” nici la Casa Monicilor,
Ministerul cela i-a l¶sat s¶ se descurce singuri-singurei
Manolescu, Patapievici, Liiceanu, Mih¶ie§ - iar ace§tia s-au
descurcat: au împ¶r†it între ei banii §i a§a pu†ini “acorda†i” de
ministerul cela - cine o fi ministru, acum? Tot loaza de Paleologu
junior?
*
Totu§i, copiez din Adev¶rul:
“Scriitorul Nicolae Breban neag¶ c¶ a colaborat cu Securitatea:
"Este o lucr¶tur¶" 6 aprilie 2011, 17:50
Nicolae Breban, unul dintre cei mai importan†i §i prolifici prozatori
români contemporani, a colaborat cu fosta Securitate, informeaz¶ Consiliul
Na†ional pentru Studierea Arhivelor Securit¶†ii (CNSAS).
Direc†ia de investiga†ie a CNSAS a constatat c¶ Nicolae Alexandru
Breban a fost colaborator al fostei Securit¶†i, au declarat, miercuri, surse din
CNSAS, citate de Mediafax.
Conform CNSAS, Breban îi vorbea de r¶u la Securitate pe colegii s¶i
de breasl¶ Paul Goma, Mircea Eliade sau Monica Lovinescu.
"Paul Goma este lipsit de talent, dar ros de ambi†ii. Monica Lovinescu
este marcat¶ de un anticomunism primitiv. Mircea Eliade nu are o cot¶ a§a
ridicat¶ în str¶in¶tate!" , spunea Breban, potrivit RTv.
Decizia de colaborare în cazul Nicolae Breban a fost dat¶ în martie. Pe
4 aprilie a fost înregistrat la Curtea de Apel Bucure§ti dosarul în care CNSAS
cere constatarea calit¶†ii de colaborator al Securit¶†ii a scriitorului. Primul
termen în procesul dintre CNSAS §i Nicolae Alexandru Breban a fost stabilit
de instan†¶ pentru 12 septembrie.
Scriitorul neag¶ colaborarea cu Securitatea
"Este o lucr¶tur¶ a cuiva care vrea s¶-mi murd¶reasc¶ numele. În perioada aia erau sute de scriitori §icana†i, dar eu niciodat¶ n-am dat vreo informa†ie scris¶ Securit¶†ii §i nici nu am semnat niciodat¶ un angajament. Eu am
fost unul dintre cei mai ataca†i scriitori în comunism, romanul meu
«Bunavestire» a fost foarte atacat, toat¶ presa de partid m-a atacat", a spus
Nicolae Breban.
Acesta a precizat c¶ în memoriile sale a vorbit despre cele dou¶ anchete
culturale în care a fost cercetat de Securitate, anchete la care a participat §i
fostul general de Securitate Nicolae Ple§i†¶.
"Am fost anchetat de dou¶ ori de Securitate §i în acele momente l-am
cunoscut pe Ple§i†¶. Prima anchet¶ cultural¶ a fost în leg¶tur¶ cu confiscarea
manuscrisului romanului meu «Bunavestire» de la Coeckelberghs (editorul
René Coeckelberghs, n.r.), care urma s¶-l publice în Suedia. Romanul meu
«Bunavestire» a fost oprit în †ar¶ de la publicare, timp de trei ani, de c¶tre
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Securitate §i doream s¶ îl public în Suedia. Dar Securitatea §i Poli†ia de frontier¶ au confiscat manuscrisul §i eu am fost anchetat de o comisie a
Securit¶†ii. Atunci l-am cunoscut §i pe Ple§i†¶. Ei m-au rugat s¶ scriu o declara†ie în care s¶ spun de ce i-am încredin†at unui editor str¶in manuscrisul
meu. Eu am explicat c¶ sunt autorul manuscrisului §i proprietarul lui §i nu îl
d¶deam pentru a fi publicat, pentru c¶ nu doream s¶ îl implic pe
Coeckelberghs. Aceasta este singura declara†ie scris¶ pe care am dat-o la
Securitate", a spus Nicolae Breban, citat de Mediafax.
Scriitorul a mai declarat c¶ a doua anchet¶ a Securit¶†ii a urmat dup¶ o
încercare ratat¶ de a trimite romanul "Bunavestire" în str¶in¶tate prin intermediul unei ambasade.
M-au anchetat din nou §i atunci l-am întâlnit din nou pe Ple§i†¶", a mai
spus Breban.
Potrivit acestuia, ambele anchete au avut loc înainte de anul 1977.
Romanul "Bunavestire" al lui Breban a ap¶rut în 1977, la Ia§i, la Editura
Junimea.
Prozatorul a amintit §i c¶, în 1971, a protestat fa†¶ de politica regimului
comunist într-un material pentru publica†ia francez¶ Le Monde, când §i-a
anun†at §i demisia de la conducerea publica†iei România literar¶. "Ulterior sa propus excluderea mea din biroul Uniunii Scriitorilor", a mai spus Breban.
El a precizat c¶, în prezent, se afl¶ în Spania §i va reveni în România în
circa o lun¶, moment în care va face o conferin†¶ de pres¶.
Nicolae Breban s-a n¶scut în 1934, la Baia Mare §i este este romancier
§i eseist, precum §i directorul revistei Contemporanul, editat¶ de Funda†ia
Cultural¶ Ideea European¶.
*
Breban îi "turna" direct la Ple§i†¶ pe Paul Goma, Monica
Lovinescu §i Dumitru ¢epeneag 6 Aprilie 2011
CNSAS de VALI DEACONESCU PE ACEEASI TEMA
Ce spun criticii români despre colaborarea cu Securitatea a scriitorului
Nicolae Breban
CNSAS: Scriitorul Nicolae Breban a fost colaborator al Securit¶†ii
Scriitorul Nicolae Breban îi "turna" pe Paul Goma, Monica Lovinescu
§i Dumitru ¢epeneag direct generalului de Securitate Nicolae Ple§i†¶, reiese
din documentele anexate la dosarul trimis de CNSAS la Curtea de Apel
Bucure§ti, pentru constatarea calit¶†ii de colaborator al Securit¶†ii a scriitorului, potrivit Newsin.
Printre documente din dosarul de la CNSAS se afl¶ §i transcrierile unor
convorbiri pe care Nicolae Breban le-a avut cu generalul Nicolae Ple§i†¶.
Într-una din aceste discu†ii, Breban poveste§te despre ce a vorbit cu Paul
Goma, primind în schimb aprecieri din partea lui Ple§i†¶ care îi spune: "Ai
f¶cut o treab¶ bun¶!".
"Not¶ T.O, transcriere a convorbirii titularului cu generalul Ple§i†¶, din
18.02.1977, redactat¶ §i semnat¶ de lt.col. G.S. din cadrul Direc†iei 1: Baltag,
ora 14.09 CHEMAT:
Dl.Breban: V¶ salut tov. general, a fost la mine Paul Goma, azi la prânz
§i am avut o discu†ie (...)
Tov.Ple§i†¶: Spuneai c¶ te duci ieri.
Dl.B: Nu, mi s-a umflat piciorul (...)
Tov.P: Deci a venit el la matale(...)
Dl.B: A venit, eu i-am dat ieri un telefon §i el mi-a spus c¶ nu pot s¶
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merg la el c¶ se g¶sea un mili†ian la poart¶.
Tov.P: Aiurea!...Ni§te insinu¶ri, domnule...
Dl.B.: Da. £i...m¶ rog, am dat eu un telefon, §i eu tot nu puteam ie§i din
cas¶ §i a zis c¶ vine el. A venit oarecum surescitat, nu §tiu ce, i-am povestit
întâlnirea mea cu tovar¶§ul Burtic¶ §i c¶ s-a discutat problema lui literar¶ §i
l-am întrebat: "e§ti de acord, dac¶ vrei s¶ publici o carte...crezi c¶ vei g¶si o
carte publicabil¶, care...Uite, exist¶ interesul fa†¶ de problema dumitale, §i nu
§tiu ce. £i a zis c¶ da, îl intereseaz¶ foarte mult, c¶ a§teapt¶ o asemenea
rezolvare...
Tov.P: Z¶u?
Dl.B: Eu i-am spus c¶ am vorbit cu tov. Burtic¶ §i c¶ am discutat cu
dânsul problema de a scrie eu unele reportaje §i c¶ vreau s¶ fac asta §i c¶ am
fost de acord, iar el a spus:"dar a§ vrea s¶ fac eu unele reportaje".
Tov.P: Nu mai spune??
Dl.B: Da,era...§i asta...§i eu m-am bucurat...
Tov.P: P¶i, asta-i bine! E pe calea bun¶.
Dl.B: Da, §i a§a c¶...
Tov.P: Dar despre tâmpenia asta la care spuneai c¶ te-au invitat §i pe
dumneata s¶ semnezi...
Dl.B: Da, mi-a povestit de câteva cazuri, a spus c¶ au primit ni§te oameni pa§aport rapid §i c¶ pleac¶ §i..
Tov.P :£i c¶ a realizat ceva!...Pentru ¶ia!...
Dl.B: Daa...m¶ rog! Aspectul ¶sta m-a interesat mai pu†in.
Tov.P: Deci, discu†ia a†i axat-o pe treaba asta...
Dl.B: Da, pe problema lui §i pe rezolvarea problemei lui.
Tov.P: Dar ai încercat s¶-l temperezi.
Dl.B: P¶i acum eu cred c¶ dac¶ am avut discu†ia asta §i dac¶ o s¶ mergem s¶pt¶mâna viitoare la tovar¶§ul secretar, eu cred c¶...
(...) Dl.B: A propos, s¶ nu uit. Tovar¶§ul Burtic¶ a zis c¶ i-a dat ¢epeneag telefon, acum vreo dou¶ zile, de la Paris §i c¶ era cam trist, a§a, cam
am¶rât..
Tov.P: Îhî. Dar de ce era am¶rât?
Dl.B: Nu §tiu. El spune c¶-i e dor de †ar¶ lui ¢epeneag §i c¶ a f¶cut §i o
boal¶ la ficat pe chestia asta.
Tov.P: Nu-i de mirare. C¶ într-adev¶r te apuc¶ dorul de †ar¶. El e
plecat...de când e plecat?
Dl.B: Nu atât c¶ e plecat, cât problema c¶ chestia cu retragerea
cet¶†eniei îl m¶nânc¶ pe el.
Tov.P: Da, s¶ vedem, c¶ poate c¶ Goma îl trage §i pe ¢epeneag.
Dl.B. Da. Nu §tiu, nu v-am spus c¶ tovar¶§ul secretar mi-a spus c¶ §i cu
problema ¢epeneag s-ar putea g¶si o rezolvare.
Tov.P: Ei, probabil c¶ s-a gândit la ceva. Mie nu mi-a spus. Probabil c¶
au ei ni§te proiecte, pe la "propagand¶", pe acolo. E o treab¶ bun¶, ai f¶cut
o treab¶ bun¶!.
Dl.B: Ei, servim cultura §i †ara! (subl. mele, P.G.)
Tov.P: A§a este tovar¶§e Breban, era vorba s¶-mi dai un nume.
Dl.B.: Da, da, exact. Îl am lâng¶ mine. Ave†i o memorie excep†ional¶.
Se cheam¶ a§a: doamna Dora Maria C¶linescu, care a depus pe data de vineri-4 februarie, la sectorul 1, la mili†ia asta din col† cu Ip¶tescu, pentru
America.
Tov.P: Da, da. Da, e de fapt mama lui Matei.
Dl.B: Da, scrie†i §i numele: mama lui Matei C¶linescu, c¶ e anexat¶ §i

©Paul Goma 1935-2011

wwww.paulgoma.com

PDF public și gratuit

31.12.2011

PAUL GOMA - JURNAL 2011

316

o invita†ie a lui Matei, care e profesor la Universitatea Indiana, Indiana.
Tov.P: Da, e-n regul¶. O g¶sesc, dau telefon.
Dl.B: Pentru asta eu v¶ mul†umesc în special, tovar¶§e general.
Tov.P: N-ave†i de ce. V¶ r¶spund §i eu ca dumneavoastr¶: servim †ara
(amuzament). Caut¶-l neap¶rat pe tovar¶§ul Burtic¶, pentru c¶ a†i f¶cut o
treab¶ bun¶.
Dl.B: S¶ sper¶m c¶ iese cu bine.
Tov.P: Domnule, într-adev¶r, e o chestie de surpriz¶ dac¶ s-a angajat §i
la un reportaj.
Dl.B: Da, asta a fost §i surpriza mea.
Tov.P: E perfect! E justificat¶ surpriza. Eh, e un om nestatornic, îl bate
vântul."
Dup¶ câteva zile, Breban se întâlne§te din nou cu Ple§i†¶
(pe Calea Telefonului scurt):
"Not¶ T.O, transcriere a convorbirii titularului cu generalul Ple§i†¶ din
22 februarie 1977:
B: Alo, v¶ salut tovar¶§ul general!
P: Tot respectul. Ce v¶ face piciorul?
B: Uita†i, acum m-am întors de la partid. A durat mai bine de o or¶
jum¶tate întrevederea.
P: Aha, e bine.
B: £i eu cred c¶ a decurs în condi†iile satisf¶c¶toare, foarte bune. Adic¶
i s-a spus lui Paul Goma c¶ gre§elile pe care le-a f¶cut, c¶ se învecineaz¶ cu
tr¶darea §i a§a mai departe. £i el a fost profund emo†ionat. A avut unele
obiec†ii: a spus c¶ mai sunt trei oameni aresta†i, tovar¶§ul secretar pe loc a pus
mâna pe telefon, a vorbit cu tovar¶§ul St¶nescu §i s-a dovedit c¶ nu-i
adev¶rat.
P: Care dracu oameni a zis c¶ are?
B: £tef¶nescu §i înc¶ unu de la Oradea sau ceva. Da...nu, era o fals¶
informa†ie...
P: Dac¶ ar fi fost vorba de aresta†i, în primul rând trebuia el arestat,
c¶-i instigator.
B: Da, da i s-a §i spus, c¶ s-a plâns de anumite presiuni, i-a spus: "Nu,
nu. Dac¶ era vorba s¶ fii arestat, ai fi fost arestat". I s-a spus c¶ este spiritul
conducerii de partid §i a tovar¶§ului Nicolae Ceau§escu s¶ nu se ia m¶suri
administrative, c¶ ideea de conducere, §ti†i?
(...) B: A†i auzit, ieri? N-a†i auzit. Eugen Ionescu, la "Europa Liber¶" a
avut un interviu cu Monica Lovinescu, de 10 minute, s¶-l cere†i c¶ este...
P: Interesant...
B: Interesant. În ce sens? Chiar §i Paul Goma a spus c¶ b¶trânul s-a
scrântit.
P: S-a z¶p¶cit.
B: Da. £i-a permis s¶ ia un ton, fa†¶ de tovar¶§ul Ceau§escu, inadmisibil
pentru...s¶ discu†i a§a cu un §ef de stat!
P: Da, e un tâmpit! Da, am s¶-l cer, mul†umesc.
B: Da, §i chiar v¶ spun, acum, confiden†ial, chiar Goma, pe strad¶, mergând la partid, mi-a spus: "dom-le, este inadmisibil cum a vorbit Ionescu".
Inadmisibil.
P: Ei, ar trebui influen†at s¶ ia atitudine.
B: Ei, n-o s¶ ia. N-o s¶ ia, bineîn†eles. Mai ales c¶ pe el l-a f¶cut mare
scriitor, ceea ce, iar¶§i, e fals. Goma nu-i un mare scriitor, dar, m¶ rog, a§a
se umfl¶ lucrurile, §ti†i. Ei cer obiectivitate §i uit¶-te! (subl. mea, P.G.)
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(...) B: S¶ v¶ spun ceva: acum venind acas¶, mama a§tepta §i zice:"Bine,
bine cu Goma, dar cu cartea ta cum r¶mâne?" §i zic: "uite, mi-a spus tovar¶§ul
Burtic¶ c¶ s-a rezolvat cu cartea, c¶ a dat dispozi†ie s¶ mearg¶ la tipar" §i
mama mi-a spus acum în buc¶t¶rie "s¶-i mul†ume§ti §i tovar¶§ului Ple§i†¶
pentru asta".
P: Da, spune-i s¶rut¶ri de mâini lui mama. "
CNSAS a înaintat Cur†ii de Apel Bucure§ti, pe 4 aprilie, o cerere prin
care solicit¶ instan†ei s¶ constate calitatea de colaborator al fostei Securit¶†i
a scriitorului Nicolae Alexandru Breban, primul termen al procesului fiind
stabilit pentru data de 12 septembrie.
În Nota de constatare ata§at¶ la dosarul trimis instan†ei, se arat¶ c¶
ini†ial scriiitorul a fost supravegheat Securitate pentru "manifest¶ri ostile §i
rela†ii suspecte cu cet¶†eni str¶ini" §i mai ales dup¶ ce, în 1972, în timpul
c¶l¶toriei în Fran†a, la festivalul de film de la Cannes, a demisionat din
func†iile de†inute în †ar¶ §i a dat "o serie de interviuri cu caracter calomnios
la adresa partidului §i statului". S-a întors în †ar¶ în acela§i an, fiind urm¶rit
pentru "clarificarea pozi†iei fa†¶ de politica partidului", se arat¶ în documentele de la dosar, în care se mai precizeaz¶ c¶ a primit numele conspirativ
"Baltag", pe care l-a folosit în perioada 1972-1988.
Potrivit documentelor CNSAS, dosarul "Baltag" a fost închis în 1987,
dup¶ cum arat¶ Raportul cu propunere de închidere a Dosarului "Baltag" din
9 mai 1987 semnat de lt. col. Achim Victor, Serviciul 5, Direc†ia 1 anexat.
"Scriitorul Breban Nicolae Alexandru a fost luat în lucru prin dosar de
urm¶rire informativ¶ din ordinul conducerii ministerului, la data de 10 iulie
1972, pentru atitudiena adoptat¶ în anii 1971-1972, când, participând la
Festivalul de Film de la Cannes a inten†ionat s¶ nu mai revin¶ în †ar¶. Pentru
activit¶†ile du§m¶noase desf¶§urate, Nicolae Breban a fost avertizat în anii
1975, 1976, 1977. Paralel cu m¶surile de temperare, s-a ac†ionat §i pentru
dezamorsarea oric¶ror situa†ii de natur¶ a-i stimula înclina†iile contestatare.
În cursul anului 1977 a fost luat în contact pentru a fi folosit la temperarea lui
Paul Goma §i determinarea acestuia de a renun†a la ac†iunile preconizate.
Ulterior, a fost men†inut în contact pentru influen†are †i exploatare informativ¶. Începând din 1979, în baza unui pa§aport cu viz¶ pe un an, prelungit¶
consecutiv, a stat majoritatea timpului la Paris, udne §i-a publicat pân¶ în prezent trei dintre romanele ap¶rute în †ar¶. Concomitent, a publicat în România
dou¶ noi c¶r†i, p¶strându-§i apartamentul din Bucure§ti. De§i, între†ine rela†ii
§i este constant curtat de elemente ostile din emigra†ie, Nicolae Breban nu sa angrenat în ac†iuni necorespunz¶toare la adresa †¶rii. Faptul c¶ locuie§te la
Paris, unde î§i public¶ unele din c¶r†ile sale, f¶r¶ a avea un statut de disident,
ori a face declara†ii def¶im¶toare în presa reac†ionar¶, a "iritat" mai multe elemente ostile din emigra†ie, între care Monica Lovinescu, Virgil Ierunca, Paul
Goma, care îl discrediteaz¶, prezentându-l ca pe un "agent comunist trimis cu
sarcini în str¶in¶tate". Este legat de †ar¶ §i mul†umit cu faptul c¶ editurile îi
public¶ în continuare c¶r†ile, iar presa de specialitate face referiri la ele.
Având în vedere cele raportate, propunem: închiderea dosarului de urm¶rire
informativ¶ prin influen†area pozitiv¶ a celui în cauz¶ §i compromitere", se
arat¶ în raport.
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*
Ce spun criticii români despre colaborarea cu Securitatea a
scriitorului Nicolae Breban (Rom lib) 6 Aprilie 2011
CNSAS: Scriitorul Nicolae Breban a fost colaborator al Securit¶†ii
Breban îi "turna" direct la Ple§i†¶ pe Paul Goma, Monica Lovinescu §i
Dumitru ¢epeneag
Criticul §i academicianul Eugen Simion §i Nicolae Manolescu,
pre§edintele Uniunii Scriitorilor din România (USR), au sarit in apararea
scriitorului Nicolae Breban care a fost acuzat de colaborare cu Securitatea.
Eugen Simion a declarat pentru Mediafax, privind decizia de colaborare
dat¶ de Consiliul Na†ional pentru Studierea Arhivelor Securit¶†ii (CNSAS) în
cazul lui Nicolae Breban, c¶ are doar o întrebare: "Numai scriitorii au colaborat?".
"Numai scriitorii români au colaborat cu Securitatea, de se ocup¶ numai
de ei?", a spus Eugen Simion.
De asemenea, Nicolae Manolescu a declarat c¶ nu a v¶zut dosarul de la
CNSAS al lui Nicolae Breban, precizând c¶ "trage n¶dejde" în continuare c¶
"nu este ceva foarte grav".
"Nu pot s¶ am nicio reac†ie, pentru c¶ nu am v¶zut dosarul. Dosarul i se
comunic¶ autorului §i apoi celui care a cerut, respectiv conducerii Uniunii
Scriitorilor. Eu trag n¶dejde în continuare - sunt optimist §i credul de felul
meu - c¶ nu este ceva foarte grav. Eu a§ vrea s¶ fie o prostie, un fleac", a spus
Nicolae Manolescu.
El a precizat în glum¶: "Nu am observat pân¶ acum s¶ m¶ fi turnat".
Implant:
“Turn¶torii pentru „Bunavestire" 21 februarie 1977
Nicolae Breban: «A trecut ieri pe la mine o ziarist¶ de la „Times"
(Dessa Trevisan - precizarea mea - P.G.) §i m-a întrebat dac¶ este adev¶rat c¶
Paul Goma a fost arestat. £i am spus: „Omul e liber, a fost la mine"(...) M-a
întrebat dac¶ are o baz¶ intelectual¶ Paul Goma, am spus c¶ nu are, le-am
spus c¶ noi nu suntem o †ar¶ ocupat¶ (! - contrazicîndu-l oportun pe Goma
care, în Scrisoarea c¶tre Kohout afirmase c¶ România este ocupat¶ de
români - precizarea mea, P.G.). A ap¶rut ceva?
Nicolae Ple§i†¶: Da, a dat-o frumos. Evident c¶ a redat ceea ce i-ai transmis dumneata”. (despre Trevisan vorbe§te - n.m. P.G.)»(...)
(Ev. Zilei) Comentarii
6 aprilie2011, 20:38. Ochiul bleu
Si eu, in sinea mea, ii banuiesc pre multi dintre cei numarati de tine ca ar fi ciripit,
da' in lipsa de probe cred ca cel mai sanatos e sa nu lansezi acuzatii de-a-nboulea.
6 aprilie, 20:36. cadrilater
ar fi mai usor sa-i numit pe cei ce NU AU COLABORAT, se pare ca a fost un fenomen de masa!
6 aprilie, 19:15. citizen kane
ce treaba are articolul despre breban cu poza in care apare (si) manolescu? ce legatura
are manolescu cu articolul asta?
6 aprilie, 20:17. Garfield*motanu
Pai, si el pâra de zor! hehehe! Gm.
(…)
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6 aprilie, 17:59. Un Roman cand apare si numele lui: Nistorescu, Buscu, Tanase,
Manolescu, Sanziana Pop, Poate Dinescu, cine mai stie intr-o tara de Groseni,
Romoseni, Stolniceni, Tudoreni!
6 aprilie, 21:09. CORECT
Corecta intrebarea. Stiati ca Stelian Tanase este fiu de nomenclaturist (e drept, de
mana a doua), iar pe vremea odiosului facea materialele pentru Corneliu Ciontu
(electrician la origine), care era mare secretar mare la CM Bucuresti?

(pescuit¶ din Rom. lib.):
“3. ... eu, securit (lovit de securi )... 21:51 | 6 Aprilievoila !
... sper ca macar pentru marii opozantzi ( nuuu dizidentzi cu aprobare de la
secu...) sa se desecretizeze integral dosarele pentru ca sa putem vedea toate
tentaculele caracatitzei...shi nu numai mortzi (plesita) sau muribunzi (breban
) shi asta inainte sa constatam de exemplu in cazul goma "pecumca " s-a refulgerat"-re-fugit nu numai in sinele propriu (o fi parisul ?! nuuu...) ci azimiine in "re-fugiul suprem " (scuze maestre ) chiar daca noi - unii - ii dorim
sa mai traiasca o viatza ca o suta de vietzi fericite ! pacat doar ca i s-a suflat
nobelul asta jubiliar de caderea comunismului pe care - nobel - il merita mai
mult decit h. m. - ca alde ashtia nemtzii au fost menajatzi-protejatzi ca sa
poata fi vindutzi pe marci multe...”

Joi 7 aprilie 2011
Dup¶ spusele ei de ieri, Ana se va întoarce azi acas¶; ce bine,
ce bine! M¶ întreb ce s¶-i prepar pentru ca §i prin papile s¶ se
simt¶ în cuibul ei, la ea. Voi recurge la eternul pui la cuptor.
*
Si acum ce fac eu cu stogul, claia, mormanul de §tiri despre
Breban? Nimica. Dealtfel, discu†ia telefonic¶ avut¶ cu Ple§i†¶ a
mai fost publicat¶ la ziar, eu am reprodus-o în jurnal - dar nu
stric¶ s¶ fie repetat¶.
Mai exist¶, al¶turi de Breban §i Besoiu. Nu am pomenit
nimic de belatrul actora§ sibiena§ (nu mi-a f¶cut nici cald, nici
rece: pe când eram eu elev la Gheorghe Laz¶r, Besoiu era actor
consacrat), dac¶ în motiva†iile pentru care fusese dat în…
urm¶rire nu ar fi fost §i: “l-a turnat pe Caramitru”.
Instinctiv, am derapat: dar Caramitru pe cine va fi turnat?
Doar în 24-25 decembrie 1989, în casa lui, a telefonat unui
“Nicolae”, poftindu-l “la revolu†ie” (iertare, am folosit minusculele); Victor Lupan, prezent, l-a întrebat pe cine invitase : pe
Breban?, iar Caramitru, senin:
«Pe generalul Ple§i†¶».
S¶ fiu crezut: nu a§tept ner¶bd¶tor s¶-i vin¶ rândul la
“demascare-în-ziare” §i lui Manolescu. £tiu c¶, ori îi va veni, ori
nu-i va veni, Niki al Monic¶i, nepot al academicianului reserist
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O†etea, protejat de tovar¶§ul Burtic¶, maternat de Iva§cu, prieten
de idei cu Ivasiuc: nu a fost niciodat¶ un om curat.
De ce? Cum, de ce?“Demascarea” mea ca antisemit, ce este,
dac¶ nu dela†iune, turn¶torie ordinar¶ a Manolescului Nicolae?
C¶ a avut loc în public - la Congresul cutare al Scriitorilor
români - n-o face mai “prezentabil¶”, nici mai moral¶; tot turn¶torie se cheam¶, oricât s-ar str¶dui Gârbea s¶ i-o cosmetizeze.
Vineri 8 aprilie 2011
Azi sper s¶ fie ultima §tire despre Breban:
“Nicolae Breban, la „judecata“ colegilor de breasl¶
7 aprilie 2011, 19:17 | Autor: Dan Boicea MEDIAFAXScriitorul
Nicolae Breban este suspectat c¶ ar fi fost colaborator al Securit¶†ii
Scriitorul Ioan Gro§an, academicianul Eugen Simion, criticii Alex.
£tef¶nescu, Lumini†a Marcu §i Ion Bogdan Lefter §i poetul Florin Iaru vorbesc despre contactele lui Nicolae Breban cu puterea comunist¶. Scriitorul
Nicolae Breban a fost acuzat de Consiliul Na†ional pentru Studierea
Arhivelor Securit¶†ii (CNSAS) c¶ ar fi colaborat cu Securitatea.
Principalele probe sunt mai multe transcrieri ale unor discu†ii telefonice
între Nicolae Breban (74 de ani) §i generalul Nicolae Ple§i†¶ (1929-2009).
CNSAS i-a verificat dosarul lui Breban în urma unei cereri f¶cute de Uniunea
Scriitorilor, dar §i pentru calitatea sa de membru al Academiei Române.
Eugen Simion, membru al Academiei Române, consider¶ c¶ deoarece
Breban a fost membru în Comitetul Central al PCR nu avea nevoie s¶ lucreze
cu Securitatea. „Cred c¶ el cuno§tea ni§te generali de Securitate, discuta cu
ei, dar asta nu înseamn¶ c¶ a colaborat cu Securitatea. El nu are un angajament semnat". Academicianul spune c¶ este înc¶ valabil¶ imaginea de disident pe care §i-o asum¶ Breban. „Disiden†a lui a fost vizibil¶. Fiind în
Comitetul Central, a fost împotriva lui Ceau§escu. Cum se împac¶ cele dou¶
chestiuni?", se întreab¶ Eugen Simion.
Varujan Vosganian, vicepre§edinte al Uniunii Scriitorilor din România
(USR), a declarat pentru „Adev¶rul" c¶ s¶pt¶mâna viitoare va pune în
discu†ia Consiliului USR situa†ia lui Breban, care este membru al acestui
consiliu. Regula USR cere ca din func†iiile de conducere s¶ nu fac¶ parte persoane care au probleme în ce prive§te colaborarea cu fosta Securitate.
Gro§an îi ia ap¶rarea Eugen Simion §i Varujan Vosganian
Scriitorul Ioan Gro§an, el însu§i deconspirat de CNSAS c¶ a fost informatorul Securit¶†ii, este de p¶rere c¶ dezv¶luirile legate de Nicolae Breban
„sunt false" §i c¶ se confund¶ o discu†ie în care Breban „voia s¶-i fac¶ un
bine lui Paul Goma" (! subl. mea, P.G.) cu ceea ce rezumau dup¶ aceea
ofi†erii de Securitate. „M¶ mir c¶ CNSAS nu ia în calcul m¶rturiile celor
direct implica†i, ci scoaterile din context f¶cute de ofi†erii Securit¶†ii".
Gro§an consider¶ c¶ nici nu se pune problema ca Breban s¶ fie vinovat.
„Cartea «Bunavestire», c¶reia nu i-a dat drumul la tipar generalul Ple§i†¶, ci
Cornel Burtic¶, la Editura Junimea din Ia§i, a fost atacat¶ îngrozitor, într-o
plenar¶ a Comitetului Central în 1977, de Titus Popovici. Iar Nicolae
Ceau§escu s-a declarat de acord cu Titus Popovici".
„Mai vinovat este aparatul de Securitate care a f¶cut presiuni asupra
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popula†iei §i în mod special asupra scriitorilor, ca s¶-i pun¶ în situa†ia de a
colabora. Nicolae Breban nu are o voca†ie a colabor¶rii cu poli†ia secret¶,
(nu, nu are “voca†ia”, dar ?! - subl. mea, P.G.) dar tr¶iau cu to†ii într-o †ar¶
în care ca s¶-†i apar¶ o carte, ca s¶ ob†ii o viz¶, ca s¶ ai acces la alimente de
baz¶, trebuia s¶ faci anumite concesii. Trebuia s¶ simulezi c¶ e§ti în rela†ii
bune cu ei. Bineîn†eles, este regretabil când un scriitor cedeaz¶", puncteaz¶ §i
criticul literar Alex. £tef¶nescu.
Valoare contestat¶
„Îmb¶tat de succesul literar, tân¶rul Breban a devenit membru în
Comitetul Central al Partidului Comunist Român, probabil iluzionându-se c¶
face acolo, ca scriitor, figur¶ «excentric¶». Al†ii au încercat alte formule de
«subminare din interior» a sistemului, crezând c¶-i manipuleaz¶ ei pe manipulatorii politici ai epocii", consider¶ criticul literar Ion Bogdan Lefter. În
opinia poetului optzecist Florin Iaru, „Breban este convins c¶ are o inteligen†¶ atât de mare §i c¶ poate juca pe mai multe planuri", încât este foarte
posibil ca el sincer s¶ fi crezut c¶ îl ajut¶ pe Paul Goma.
Tân¶rul critic literar Lumini†a Marcu, care acum câ†iva ani repunea în
discu†ie opera brebanian¶, într-un articol r¶sun¶tor ap¶rut în „România literar¶", ne-a declarat: „Singura mea problem¶ cu Breban este aceea c¶ e un
scriitor prost, considerat de mult¶ lume un scriitor bun. Dac¶ a fost sau nu
colaborator al Securit¶†ii, asta nu schimb¶ lipsa de calitate a romanelor.
Pentru mine Breban r¶mâne un kitsch de realism, dostoievskianism, psihologism, toate mimate, caricaturizate §i ajutate de sistemul de promovare bolnav
din comunism". Doinel Tronaru
"Trebuie s¶ existe o instan†¶ care s¶ stabileasc¶ vinov¶†ia §i apoi
publici informa†iile. Cine mai repar¶ o imagine stricat¶?"
Eugen Simion fost pre§edinte al Academiei Românie
*

O dezbatere, din Observator cultural : Fascismul –
preciz¶ri conceptuale Constantin Iordachi (editor) –
Comparative Fascist Studies. New Perspectives
Autor: Florin MULLER
Iat¶ ce fel de “preciz¶ri” precizeaz¶ §i de c¶tre cine:
Comentarii utilizatori

legionarism egal fascism BORIS MARIAN - Sambata, 2 Aprilie 2011, 01:26 un
articol excelent scris, obiectiv, nu este un text de propaganda, ci de analiza
O recenzie necesara Michael Shafir - Duminica, 3 Aprilie 2011, 15:13
Felicit OC si autorul recenziei. Sau invers. Cartea ar merita tradusa in limba romana
imediat. Felicitari
H. Avrum - Duminica, 3 Aprilie 2011, 18:14 Observatorului cultural pentru
lupta continua impotriva antisemitismului, fascismului, legionarismului si a extremismelor de dreapta. Suntem tot mai putini cei care ducem aceasta lupta si, daca
nu-i educam pe cei tineri in acest spirit, riscam ca istoria sa se repete. Avem mare
nevoie de a arata tot Raul pe care il reprezinta gandirea de dreapta, mai ales in
acesti ani in care asistam la un reviriment al ei. Trebuie sa ne unim din nou, cei putini, pentru a stavili Raul si a combate autorii si grupurile care manifesta simpatii in
aceasta directie (sau care o minimalizeaza prin ignorare).
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O analiza bine venit¶ Crisanta - Duminica, 3 Aprilie 2011, 21:08
Chiar dac¶ textele selectate de domnul profesor Constantin Iordachi fac referiri minimale la Mi§carea Legionar¶ din România, sunt bine venite pentru analiza acestei
forme clasice de fascism.

Un hor bine organizat, atacînd la comand¶ fa§îzmu’ - dar nu,
Doamne-fere§te, bol§evismul sionist care ne-a înecat în ultimii
§aptezeci de ani, “gra†ie”, în ultimii dou¶zeci §i fostului meu
prieten, Shafir, purt¶torul de serviet¶ al lui Wiesel, nesfâr§itul
falsificator de istorie - §i de geografie, adaug, †inînd seama c¶
tic¶losul afirmase c¶, în aprilie 1944 evreii din Sighet fuseser¶
aresta†i §i trimi§i la Auschwitz de c¶tre… jandarmii români.
Sâmb¶t¶ 9 aprilie 2011
Speram s¶ scap de Breban - m-am în§elat: aseara am primit
(§i eu) un mail semnat de Aura Cristi: îl ap¶r¶ pe Breban ca o
leoaic¶. £i bine face, altfel, bietul leu§can ar r¶mâne ne-ap¶rat,
neajutorat, cu n¶dragii în bern¶ §i ce s-ar alege de “lupta pentru
roman”, al c¶rui ini†iator §i portdrapel a fost/este El, Nicolae?
De re†inut:
“Direc†ia de investiga†ie a constatat c¶ Nicolae Alexandru Breban a fost

colaborator al fostei Securit¶†i, au declarat, miercuri, surse din CNSAS,
informeaz¶ MEDIAFAX.
Decizia de colaborare în cazul Nicolae Breban a fost dat¶ în martie, iar
dosarul în care CNSAS cere constatarea calit¶†ii de colaborator al Securit¶†ii
a scriitorului a fost înregistrat la Curtea de Apel Bucure§ti - Sec†ia de contencios administrativ §i fiscal în 4 aprilie.
Primul termen în procesul dintre CNSAS §i Nicolae Alexandru Breban
a fost stabilit de instan†¶ pentru 12 septembrie.
Scriitorul Cristian Teodorescu: Se spunea c¶ avea pa§aport de la
generalul Ple§i†¶
Scriitorul Cristian Teodorescu spune c¶ este surprins de vestea colabor¶rii lui Breban cu Securitatea. Ceva suspect ar fi fost îns¶. "Nu se vehicula
nimic pe aceast¶ tem¶ în mediul scriitoricesc. În cazul lui Breban se §tia c¶
ar fi fost dizident cu voie de la putere, nu c¶ ar fi fost turn¶tor. Singura referin†¶ pe care o po†i vedea despre el e c¶ îl vorbea de bine pe generalul Ple§i†¶
(Nicolae Ple§i†¶, fost §ef al Direc†iei de Informa†ii Externe, n.red.) §i asta
pentru c¶ acesta i-ar fi dat pa§aportul", a declarat Teodorescu.
Emil Hurezeanu: Breban c¶l¶torea când vroia în str¶in¶tate înainte de
'90 Fost jurnalist la Europa Liber¶ înainte de 1990 §i †int¶ a Securit¶†ii, Emil
Hurezeanu îl caracterizeaz¶ pe Breban ca pe un scriitor care avea rela†ii cu
puterea comunist¶. "£tiam ce §tie toat¶ lumea despre Breban. C¶ are o rela†ie
deschis¶ cu autorit¶†ile statului, c¶ avea permanent pa§aport §i c¶l¶torea în
str¶in¶tate, îns¶ altceva nu §tiu. Erau un om care a vrut s¶ fac¶ o societate a
scriitorilor români din exil, împotriva Grupului de la Paris - Monica
Lovinescu, Virgil Ierunca, cam atât", a declarat Hurezeanu pentru REALITATEA.NET.
Update: Nicolae Breban trebuia s¶-l tempereze pe Paul Goma
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Dup¶ ce Direc†ia de investiga†ie a constatat c¶ Nicolae Alexandru
Breban a fost colaborator al fostei Securit¶†i, potrivit unor surse din CNSAS,
citate de realitatea.net scriitorul a sus†inut c¶ nu a colaborat niciodat¶ §i c¶
totul este un fals.
Într-o Not¶ publicat¶ de realitatea.net apare transcrierea unei convorbiri
dintre Nicolae Breban §i generalul Ple§i†¶ din data de 22 februarie 1977. ()”

Raport cu propunere de închidere a Dosarului "Baltag"
din 9 mai 1987 semnat de lt. col. Achim Victor, Serviciul 5,
Direc†ia 1
"Scriitorul Breban Nicolae Alexandru a fost luat în lucru
prin dosar de urm¶rire informativ¶ din ordinul conducerii
ministerului, la data de 10 iulie 1972, pentru atitudiena adoptat¶ în anii 1971-1972, când, participând la Festivalul de
Film de la Cannes a inten†ionat s¶ nu mai revin¶ în †ar¶.
Pentru activit¶†ile du§m¶noase desf¶§urate, Nicolae Breban
a fost avertizat în anii 1975, 1976, 1977. Paralel cu m¶surile
de temperare, s-a ac†ionat §i pentru dezamorsarea oric¶ror
situa†ii de natur¶ a-i stimula înclina†iile contestatare. În cursul anului 1977 a fost luat în contact pentru a fi folosit la
temperarea lui Paul Goma §i determinarea acestuia de a
renun†a la ac†iunile preconizate. Ulterior, a fost men†inut în
contact pentru influen†are §i exploatare informativ¶.
Începând din 1979, în baza unui pa§aport cu viz¶ pe un an,
prelungit¶ consecutiv, a stat majoritatea timpului la Paris,
unde §i-a publicat pân¶ în prezent trei dintre romanele
ap¶rute în †ar¶. Concomitent, a publicat în România dou¶ noi
c¶r†i, p¶strându-§i apartamentul din Bucure§ti. De§i,
între†ine rela†ii §i este constant curtat de elemente ostile din
emigra†ie, Nicolae Breban nu s-a angrenat în ac†iuni necorespunz¶toare la adresa †¶rii. Faptul c¶ locuie§te la Paris,
unde î§i public¶ unele din c¶r†ile sale, f¶r¶ a avea un statut
de disident, ori a face declara†ii def¶im¶toare în presa
reac†ionar¶, a "iritat" mai multe elemente ostile din
emigra†ie, între care Monica Lovinescu, Virgil Ierunca, Paul
Goma, care îl discrediteaz¶, prezentându-l ca pe un "agent
comunist trimis cu sarcini în str¶in¶tate". Este legat de †ar¶
§i mul†umit cu faptul c¶ editurile îi public¶ în continuare
c¶r†ile, iar presa de specialitate face referiri la ele. Având în
vedere cele raportate, propunem închiderea dosarului de
urm¶rire informativ¶ "Baltag" prin influen†area pozitiv¶ a
celui în cauz¶ §i compromitere".
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*
Cuno§team - direct, de la câ†iva colegi de celul¶ - cazuri de
români deporta†i, fiindc¶ ciolovecilor, în g¶ri, nu le ie§eau
num¶rul îmbarca†ilor, fiind ei socotitori cu abacul-pe-degete §i
cum “în plus” erau tot timpul be†i-turt¶… ïns¶ ceea ce relateaz¶
Virgil Laz¶r - deportarea sistematic¶ §i a românilor - care suferiser¶ pân¶ de curând cinci ani de ocupa†ie barbar¶ ungureasc¶ nu. Aflu c¶ §i ardelenii “nedeportabili” (pentru cine §tie ce
mari-merite fa†¶ de Marea Uniune Sovietic¶ de fapt: unicul: erau
unguri), se r¶zbunau pe câte un român cu care fuseser¶ în
conflict, turnîndu-l la ru§i - care-l deportau pe el sau copilul.
Teribil!
“SUFERIN¢™. Mul†i dintre cei lua†i cu japca de sovietici au pl¶tit
cu via†a. Odiseea românilor deporta†i în Donbas 8 Aprilie 2011
de VIRGIL LAZAR Mii de ardeleni din zona S¶tmarului au fost
arunca†i în minele de c¶rbune din URSS.
De la început †in s¶ precizez c¶ nu este vorba nici de prizonieri, nici de
condamna†i în zona sovietic¶ de ocupa†ie, ci de români civili, pa§nici, ridica†i
de la casele lor, f¶r¶ multe explica†ii, §i du§i în deportare, la munc¶ obligatorie, o dat¶ cu etnicii germani, în ianuarie 1945, tocmai în minele §i întreprinderile din podi§ul Donbas din URSS (Ucraina). O dram¶ uman¶ pe care o
afl¶m dintr-o investiga†ie de istorie oral¶ publicat¶ cu 16 ani în urm¶, la
Ravensburg, în Germania, cu sprijinul Forumului Democrat German, filiala
Satu Mare, sub semn¶tura prof.univ. dr. Doru Radosav, pe atunci directorul
muzeului din jude†ul repectiv, azi directorul Bibliotecii Centrale Universitare
§i al Institutului de Istorie Oral¶ Cluj. Volumul red¶, ca într-un mic roman
tragic, soarta deporta†ilor §vabi din satele s¶tm¶rene, unde politica sovieticilor, care †ineau strâns la „Numerus compulsus" (ceea ce ar¶ta statistica - n.n.),
a dus la erori §i abuzuri „strig¶toare la cer", cum zic românii.
În primul rând c¶ au deportat §i fete de etnie german¶ în vârst¶ de numai
15 ani, fete care la destina†ie au fost coborâte în min¶ s¶ exploateze c¶rbune.
F¶r¶ mil¶! F¶r¶ scrupule! Apoi, al¶turi de etnicii germani, au ridicat §i trimis
în Donbas §i numero§i români, dar §i maghiari.
Problem¶ prea „m¶runt¶"
Astfel, în arhivele deport¶rii, autorul a identificat numeroase nume
române§ti, precum: Silv¶stru, Gherman, Dan, Codrea, Simion etc. Între
altele, el relev¶ cazul Mariei Cornelia Bulbuc (n¶scut¶ S¶l¶jean), fiica
primarului din Sanisl¶u, fat¶ ce timp de patru ani a fost la munc¶ for†at¶ în
Donbas, „gra†ie" notarului Pal Janos, care, desigur, a †inut s¶-i pl¶tesc¶ ni§te
poli†e celui ales de comun¶ în fruntea localit¶†ii (O supozi†ie a semnatarului
acestui text).
De altfel, din Sanisl¶u au fost deportate 418 persoane, între care se aflau
§i 94 de români §i 26 maghiari de confesiune reformat¶. Prefectul de atunci
al jude†ului, dr £tefan Anderco, dup¶ ce a aflat de aceste abuzuri, a protestat
energic la Ministerul de Interne. El a semnalat c¶, pe lâng¶ cei 94 de români
din Sanisl¶u, au mai fost trimi§i în deportare al†i 35 de români din Ciume§ti,
la care s-au ad¶ugat Mihai £ipo§ din Hurezul Mare, Iuliu £inca din Pi§col†,
Maria Suciu §i Marta Cetera§ din Poiana Condrului etc. Dar prefectul a zis-o
§i tot el §i-a auzit-o, deoarece cu sovieticii nu putea sta de vorb¶ despre
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astfel de probleme „m¶runte". Ce conteaz¶, cum zicea cinicul premier al
Angliei de atunci c¶ circa 80.000-100.000 de etnici germani sunt du§i la
munc¶ în URSS ?! Pentru el era o... bagatel¶.
În acest context „f¶r¶ de lege", nu e de mirare c¶ au fost §i situa†ii de ...
curat ghinion. Autorul red¶ cazul Rozaliei Dudler, de 19 ani, din Ardud,
n¶scut¶ în Sao Paolo, Brazilia, care s-a trezit, în ianuarie 1945, în Donbas.
£i tot a§a a p¶†it-o Elena Vitez, n¶scut¶ în SUA.
De altfel, despre acest fenomen, al deport¶rilor ilegale, abuzive, ale
unor cet¶†eni români, oameni care nu aveau nimic comun cu nota nr. 031 a
Comisiei Aliate de Control pentru România (Comisie curat “aliat¶”,
alc¶tuit¶, exclusiv din ru§i - am cunoscut-o §i noi, refugia†ii, ca “cet¶†eni
sovietici “repatriabili-în-Siberia” - nota mea, Paul Goma), autorul precizeaz¶: „Erorile deport¶rilor nu fac altceva decât s¶ confirme, pe de o parte,
c¶ evenimentele tragice ale istoriei escaladeaz¶ orice distinc†ii etnice, confesionale, iar pe de alt¶ parte, comunitatea uman¶ asupra c¶reia s-a repercutat
o istorie potrivnic¶ devine solidar¶ în evolu†ia ei".
Partea doua a c¶r†ii descrie drumul, în realitate un început de infern, cu
victimele de rigoare §i, apoi, red¶, cu lux de am¶nunte, via†a pe muchie de
cu†it din lag¶re. Erau -40 de grade Celsius când deporta†ii din Satu Mare au
ajuns la destina†ie. Adic¶ în lag¶rele de la Gorlovka, Nikitovca, Cistekova,
situate în podi§ul Donbas, tarversat de fluviul Done†, podi§ cu multe mine de
c¶rbune, dar §i metalifere. Apoi, foametea f¶cea ravagii: mâncau frecvent
porumb crud sau pr¶jit, furat din lanurile colhozului, coji de cartofi aruncate
din buc¶t¶rii, alte resturi...
Cum i-au ajutat ucrainenii pe deporta†i
Autorul red¶ §i unele aspecte care reliefeaz¶ un anumit umanism ale
localnicilor colhoznici, s¶raci §i ei, dar care, din mil¶, le d¶deau, uneori,
deporta†ilor, alimente din ceea ce avea prin cas¶. Între aceste gesturi
omene§ti, scrie §i de faptul emo†ionant c¶ un paznic de câmp al colhozului a
venit în lag¶r, discret, ca s¶-i anun†e pe deporta†i c¶ „de mâine se recolteaz¶
porumbul, „a§a c¶ la noapte mai pute†i lua §tiule†i din lanuri". La foamete se
ad¶uga munca extrem de istovitoare, încât mul†i nu s-au mai întors, fapt
relevat §i de listele deceda†ilor publicate din unele localit¶†i. Din Foieni, de
pild¶, au murit 84 de oameni, iar din toate satele inventariate peste 200... Un
sacrificiu de sânge pentru „înflorirea" URSS dat §i de românii din S¶tmar.
1. pentru rusofili 00:16 | 8 Aprilie Gheorghe Popescu Felicitari RL pentru
articol. Fratele bunicului meu a murit in Siberia. Era un simplu taran dintr-un sat
nenorocit de Baragan. Singura lui vina a fost ca a existat in timpurile alea. A fost luat
pe sus de rusi si nimeni n-a mai auzit nimic de el timp de 14 ani. Doar datorita unei
intimplari rudele au aflat despre el ca a ajuns in Siberia. Toti il credeau mort de mult.
Oricum, nu l-au mai ...
2. Romanii din Donbas 00:53 | 8 AprilieNicolae-Canada L-as invita pe Dul
Iliescu sa comenteze tragedia romanilor/ungurilor/nemtilor/etc din gulagul fericit al
comunismului, pe care domnia sa la slujit cu certitudine si incredere in viitorul fericit
al intregii lumi.
3. ORA ADEVARULUI 05:39 | 8 Aprilieuzi Curajos articol despre
Holocaustul nostru. Nu de "IALTA"dar despre holocaustul altora e plina istoria si
prezantul.
4. unde-s comentariile?? 09:33 | 8 Aprilie ofiter la un articol atat de grav si
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zguduitor, nu prea se arunca nimeni sa comenteze!! sa-i suparam pe prietenii nostri
rusii???? ia sa fie ceva ci bascosu, cu moni, cu iri, oana...eheeeeiii!!!
5. ce-ati patit? 12:21 | 8 Aprilie mihai Ma mir ca "Romania libera" mai catadicseste sa scrie si despre dramele Romanilor, dupa ce ne-a burdusit cu Holocaustul.
6. trista soarta noastra sub rusi,, 19:27 | 8 AprilieMAN DPV Intristator articol
dar pe cand unul mai amplu asupra celor 130 000 de soldati si ofiteri romani luati prizonieri de armata bolsevicaDUPA 23 AUGUST ACEL ACT RUSINOS AL UNUI
OARECARE MIHAI traitor pe pamantul ROMANIEI.SAU MAI INTORS 7000.
7. pentru DPV (de la ce vine asta?) 19:39 | 8 Aprilie Gheorghe Popescu Scris
de MAN DPV Intristator articol dar pe cand unul mai amplu asupra celor 130 000 de
soldati si ofiteri romani luati prizonieri de armata bolsevica DUPA 23 AUGUST
ACEL ACT RUSINOS AL UNUI OARECARE MIHAI traitor pe pamantul ROMANIEI. SAU MAI INTORS 7000. In ziua de azi sint ponegriti turnatorii securitatii, dar
nimeni nu spune nimic de securistii in sine.Tu il acuzi pe regele Mihai ca a vindut
armata rusilor. Ma indoiesc ca regele ar fi putut spune ceva in fata invadatorilor.
Oricum, istoria nu pomeneste nimic, si sint sigur, comunistii n-ar fi scapat momentul
sa-i mai puna o piatra de git. De unde stii tu toate astea, ai trait ...
8. Romanii din Donbas 21:57 | 8 Aprilieflorin Scris de Nicolae-Canada
L-as invita pe Dul Iliescu sa comenteze tragedia romanilor/ungurilor/nemtilor/etc din
gulagul fericit al comunismului, pe care domnia sa la slujit cu certitudine si incredere
in viitorul fericit al intregii lumi. Ce folos daca ar comenta; sunt slabe sperante sa-l
vedem pe Ion Iliescu ca realizeaza drama prin care au trecut atatia romani in perioada
comunista...el a trait o alta realitate.
9. Dramele! 10:12 | 9 Aprilierebel Scris de ofiter la un articol atat de grav si
zguduitor, nu prea se arunca nimeni sa comenteze!! sa-i suparam pe prietenii nostri
rusii???? ia sa fie ceva ci bascosu, cu moni, cu iri, oana...eheeeeiii!!!
Dramele reale se pare ca nu sint atit de atractive pentri indivizii marginiti care
au comp.si tastatura e mmmult mai ineresant ce face pitipoanca x.Am cunoscut
personal in 1978 o femeie de linga Arad,svaboaica care avea 15 ani cind a fost
deportata in Donbas. Cu mari reticente a povestit cite ceva din calvarul trait. I-a crescut par pe fata si pe miini ca la maimute din cauza lipsurilor proteice si ...
10. sigur ca te miri 10:25 | 9 Aprilieadam Scris de mihai
Ma mir ca "Romania libera" mai catadicseste sa scrie si despre dramele Romanilor,
dupa ce ne-a burdusit cu Holocaustul. nu e o placere sa fi dus la munca silnica in nici
un caz. sa fi asasinat numai pentru faptul ca esti o alta natie,o minoritate,de mic
prunc,copil,femeie,barbat,batran este o crima care se cheama GHENOCID.
vezi numai ceea ce vrei sa vezi...

*

2 comentarii (la Breban)
ION2011-04-08 09:26:21
FACEA DIZIDENTA IN COMITETUL CENTRAL BREBAN ! O PROPUN CA
GLUMA ANULUI ACEASTA ZICERE " MONSTRUOASA " A OPORTUNISTULUI EUGEN SIMION ! FAC PRINSOARE CA SI SIMION ERA UN VAJNIC
TURNATOR ! SI EL SI BREBAN SE DUCEAU LA PARIS IN EPOCA COMUNISTA CUM MERG EU ACUM LA CARREFOUR... IN LOC SA-I CEARA IERTARE IN GENUNCHI LUI GOMA , SCRIITORASII NOSTRI SECURISTICI SE
LAFAIE IN ACADEMIA ROMANA !
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gheroghe gutza de papu2011-04-08 13:53:16
Cinismul in Romania este la loc de cinste. Sau e si asta o glumä: GROSAN il apara
pe BREBAN. Sa nu-ti vina sa crezi ca cineva care a colaborat are tupeu sa mai si
apere. In numele cui? Al DREPTATII? AL ADEVARULUI? GROSAN a devenit
deci GARANT al CINSTEI SI OANOAREI? OARE CHIAR E TARA LUI
PAPURÄ VODA AICI? Cu oroare Gheorghe Gutza de Papuresti

*
“Comentatorii” «cazului Breban» bat apa în piu¶, se pomenesc dîndu-§i cu p¶rerea în necuno§tin†¶ de cauz¶.
Prietenul Liviu Ioan Stoiciu crede - ferm, dârz - c¶ Breban
nu a putut fi informator al securit¶†ii (la prezentul perpetuu, nu
al “fostei Odioasei Institu†ii”), pentru c¶… nu exist¶ hârtii doveditoare! Care… hârtii, drag¶ LIS? Certificate de turn¶tor? Mai
cuno§ti vreun denun†¶tor posesor de diplom¶ de… revolu†ionar,
pardon, de ne-turn¶tor? Eliberat¶ de cine: de Securitatea Etern¶,
prin periscopul ei, CSNAS? “Diplom¶ de om cinstit, nesecurist”
- ca Voiculescu Crescent? Ca prietenul meu Gelu VoicanLindyk? Ca Babiuc, alt prieten al meu? Cum îi ziceai Institu†iei
Supreme care garanteaz¶ moralitatea, ne-securitismul individului
în chestie? CSNAS? Dar ce, tu nu §tiai, drag¶ LIS, c¶ acesta este
numele conspirativ (conspirativ pentru cei care nu vor s¶ vad¶ c¶
negrul e negru, nu cenu§iu, cu atât mai pu†in alb) al neo-fosteiSecurit¶†i, alc¶tuit¶ din câ†iva veterani ai Spurcatului Organ supravie†uitori-în-patul-lor, fiindc¶ nu am §tire ca alde Nicolsky,
Dr¶ghici, Ple§i†¶ s¶ fi “efectuat” m¶car o excursie în subsolurile
Securit¶†ii - ce s¶ mai vorbesc de criminali ca Enoiu, înc¶
pensionar, sau nesfâr§itul na†ionalist român Ristea Priboi ie§it din
§coala unde coleg de gr¶dini†¶ a fost cu Vadim Tudor - dar s¶ nu
ne culc¶m pe urechea ceea cu… scaunul l¶sat gol - fiindc¶ cine
sunt junii §i vânjo§ii din noua genera†ie care au populat CSNASul dac¶ nu fiii, nepo†ii, cumn¶†elele lor §i ale colegilor-lor-decazarm¶-MAI?
Câ†iva comentatori au observat (§i ce bine le-a f¶cut lor, pe
la obrazul propriu §i personal, întru autoconsolare) c¶… Breban
nu avea nevoie s¶ fie denun†¶tor, pentru c¶…era membru al C.C.!
Ei §i? Dar era Breban, devenit membru al C.C., un om
normal?
Eu am fost martor al anormaliz¶rii omului §i scriitorului
atunci când, în prim¶vara 1970, în absen†a lui Geo Dumitrescu,
redactorul-§ef al revistei România literar¶, ne-a venit activistul
C.C. R¶doi §i ni l-a… - a, nu prezentat, nici recomandat ca viitor
§ef pe colegul nostru Breban - ci ni l-a impus! Nu avea firman de
la Poarta Ceau§¶, dar nu era necesar, scriitorii români erau perfect
dresa†i, erau, ca s¶ s¶ spun o vorb¶ r¶: reeduca†i-f¶r¶-Pite§ti.
£i am mai fost martor la o scen¶ uluitoare (am notat-o):
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¢epeneag, prieten al lui Breban, a dat s¶ intre în biroul noului §ef,
dar vechea secretar¶ §i veteran¶ turn¶toare Adi Fianu i-a barat
calea:
«¢epe, la tovar¶§ul redactor §ef (pân¶ alalt¶ieri acela era, ca
între prieteni: “Nicolae”) nu se intr¶ f¶r¶ programare!»
¢epeneag a luat interven†ia Eternei Adi ca pe o glum¶ proast¶, dar glum¶ - §i a încercat s¶ for†eze intrarea… ïn acel
moment u§a s-a deschis §i în cadrul ei s-a ar¶tat tovar¶§ul : avea
cu vreo 75 centimetri mai mult în în¶l†ime decât ieri, îns¶
¢epeneag nu va fi observat Cre§terea Imperiului Breban, privirea
nu îi urcase mai sus de br¶cinarul brebanestru, a dat s¶ p¶trund¶
în biroul directorial: nu s-a putut: directorialul ocupase tot cadrul
u§ii. ¢epeneag, aiurit:
«Nicolae, voiam s¶-†i spun c¶…»
«ïnscrie-te pe list¶, la Adi Fianu», i-a comunicat, sec,
Brebanul-§ef.
Am uitat s¶ spun c¶, o jum¶tate de or¶ mai devreme îl întâlnisem pe coridor pe Iulian Neac§u - alt bun prieten al noului §ef:
p¶rea a fi z¶p¶cit, î§i tot g¶urea tâmpla cu degetul ar¶t¶tor:
«Ce-a p¶†it Breban? S-a tâmpit de tot? Auzi†i: ca s¶-i
vorbesc, trebuie s¶ m¶ înscriu pe lista de audien†e, la Adi Fianu!»
Ce s¶ fac eu, acum? S¶ afirm c¶ din clipa în care Neac§u
spusese c¶, pentru a-i vorbi lui Breban, trebuia s¶ se înscrie pe
lista de audien†e, în†elesesem ce se petrecuse cu Breban?
Mi se va replica: eu nu eram prieten cu Breban - ca Neac§u, ca
¢epeneag? ïntorc observa†ia; dar dac¶ tocmai din acest motiv
în†elesem ce se petrecuse cu agregatul brebant: nu numai c¶ lui
i se umflase “personalitatea” cu trei sferturi de metru, dar personalit¶†ile prietenilor lui - Neac§u, ¢epeneag - se mic§oraser¶,
intraser¶ la ap¶, se zbârciser¶, încât titularii nu mai puteau
percepe cea ce era normal s¶ priceap¶ la prietenul lor, Nicolae?
Fiindc¶ nici ei nu mai erau persoane normale. Dar erau cei
care îl “apreciaz¶” acum pe Breban? De-o pild¶ Gro§an, în 1989,
când declarase c¶ putuse face c¶l¶toria la Paris “datorit¶ unei
burse date de Domnul Breban”, când bursa aceea fusese
provocat¶ de ¢epeneag, pe lâng¶ Anette Laborey? De-o pild¶
Eugen Simion? De-un paregzamplu Mircea Dinescu? - dar cine
mai ia în seam¶ râgâiturile, b¶§in¶turile pe cale bucal¶ ale
Slobozeanului, în afar¶ de cei recunosc¶tori c¶ (înc¶) nu i-a dat în
gât cu ce §tia de la CC. al CSNAS §i cu viitorii frecventatori ai
crâ§mei “Mircea, f¶-te c¶ e§ti revolu†ionar”, de pe când îl servea,
cu §ervetul pe bra†, pe ditamai magraonul analfabet Marean, sub
privirile încurajator-aprobatoare ale lui Hurezean, Stelian
T¶nase, Eugen Simion…
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De mirare c¶ Liiceanu, Ple§u, Adame§teanca, Blandianca,
Buzura, Patapievici, Mih¶ie§ nu s-au exprimat pân¶ acum fiindc¶ or fi ei cu muscoaie pe c¶ciuli (nu ca tov¶r¶§ica Mona,
doar cu musculi†e de o†et), dar nu chiar atât de idio†i, încât s¶
vorbeasc¶ de funie în casa turn¶torului.
Sunt întru totul de acord: Breban nu avea nevoie s¶ toarne:
el ca nembru avea alte mijloace de a-§i lovi, neutraliza, elimina
din cale-§i adversarii - dar oare Breban însu§i cuno§tea acest
adev¶r : c¶ el nu avea nevoie s¶…)?
Nu este sigur. Dovad¶: i-a comunicat lui Ple§i†¶ despre mine
“adev¶ruri” de care Securistul Suprem nu avea nevoie, îns¶
Breban nu §i-a dat seama c¶ f¶cînd acele afirma†ii despre un
coleg - colegi eram noi doi, abia ie§i†i din audien†a cu Burtic¶ - a
intrat cu amândou¶ picioarele în deta§amentul turn¶torilor de cea
mai abject¶ specie.
Din acest motiv, înc¶ din prim¶vara anului 1977, l-am considerat pe Breban, nu informator al ïmpu†itului Organ - ca Ciachir,
B¶ran, Valentin Silvestru, Adi Fianu, Dan Zamfirescu - ci agent
de influen†¶. Acel personaj (ce personaj - personalitate!) care nu
are diplom¶ de turn¶tor, nu a semnat nici un angajament, nu a
primit bani, dar vorba ceea: face ce a f¶cut Breban, din…
patriotism! £i este nefericit, ofensat de moarte pentru c¶ nu este
tratat de patriot, ci de vulgar turn¶tor.
ïn delirurile lui de †oap¶ ardeleneasc¶, dezv¶luite de Dorin
Tudoran, Breban se ar¶ta ultragiat c¶ “cei care îi b¶user¶ whiskyul îl vorbiser¶ de r¶u mai apoi”. Eu, iat¶: în 1977 i-am f¶cut lui
Breban dou¶ sau trei vizite acas¶, unde îmi va fi oferit un pahar
din aceast¶ b¶utur¶ mitic¶ (sunt tentat s¶-i mut accentul pe a doua
silab¶, ca s¶ dea: mitìc¶), îns¶, politicos, am declinat.
ïn schimb (detest din inim¶ în-schimbul!, dar n-am ce face),
Breban, la începutul anului 1978, a locuit în apartamentul nostru
de la Paris cât¶ vreme noi am fost într-o c¶l¶torie în Anglia §i,
chiar de nu mi-a b¶ut - el, mie - whisky-ul, a avut un acoperi§
deasupra capului. Ei bine, în acest timp, Breban, cel care dormea
în a§ternuturile mele, a vizitat editura Seuil, pe cale s¶-mi
editeze volumul de m¶rturii despre 1977 (“Le Tremblement des
hommes” - “Culoarea curcubeului”) flancat de Aurora Cornu §i
de Vera Lungu §i m-a descris fa†¶ de redactorul responsabil al
c¶r†ii ca un autor f¶r¶ valoare, se §i mir¶ c¶ o editur¶ atât de prestigioas¶ se compromite cu unul ca Goma… Redactorul (JeanPierre Barrou) l-a l¶sat s¶-§i termine discursul, apoi a scos din
sertar un exemplar din: “ïn absen†a st¶pânilor”, între filele c¶ruia
se aflau alte file, manuscrise: recomandarea lui Goma de a se
edita, la Seuil, volumul colegului §i prietenului s¶u Breban…
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ïns¶ mai înainte, în 1976, Breban §i cu Ivasiuc fuseser¶ la
Stockholm - cu treburi editoriale: am impresia c¶ lui Ivasiuc îi
ap¶ruse o carte, lui Breban ar fi urmat s¶-i apar¶… £i pentru ce
anume pledaser¶ cei doi scriitori, pe lâng¶ Coeckelberghs,
editorul? Nu pentru publicarea unor al†i scriitori români, ci
împotriva public¶rii, de c¶tre acela§i editor, a c¶r†ii lui
Goma: “Gherla”. De acord, aceast¶ “ac†iune” cultural¶ nu
fusese de-a dreptul… dela†iune, ci vulgar vorbind: “punere bine”.
Nu mai †in minte dac¶, înaintea cuplului Breban-Ivasiuc sau
dup¶, tot la Stockholm, fusese o alt¶ pereche (de scriitori):
¢oiu-B¶l¶i†¶. Oricum, dac¶ nu în acela§i scop (descurajarea lui
Coeckelbergs de a edita Gherla), în nici un caz ca s¶ vorbeasc¶
de bine un autor §i o carte - din contra…
Tot prin 1976 Breban §i cu Ivasiuc fuseser¶ la München, la
Noël Bernard - culturalul lor voiaj a fost descris de Ioana
M¶gur¶, so†ia lui Bernard, într-o carte de m¶rturii ap¶rut¶ în urm¶
cu vreo 30 ani.
ïn fine - dar nu cronologic - acela§i cuplu de scriitori (Breban
-Ivasiuc - îi vizitase pe Monica Lovinescu §i pe Virgil Ierunca, la
Paris, ca s¶ le repro§eze amar (§i vehement) c¶ îl “cultiv¶”
pe netalentatul Goma, în… detrimentul unor adev¶ra†i scriitori
de mare valoare - ca ei, Breban §i Ivasiuc.
Cum s¶ fie numite aceste demersuri colegiale, scriitorice§ti?
Eu, naiv f¶ceam ce credeam c¶ este normal s¶ fac, ce f¶cuse
¢epeneag cu mine §i cu oniricii s¶i: încercasem s¶ propun
editurilor franceze, s¶ redactez referate în favoarea traducerii
unor c¶r†i ale unor autori pe care îi pre†uiam: acela§i Breban,
B¶nulescu, Buzura, Adame§teanu… Nu voi spune : «£i iat¶ cum
îmi ‘pl¶tea’ Breban ‘serviciul f¶cut’, ci : ‘Iat¶ cum în†elegea
Breban s¶ fac¶, nu un ‘serviciu’, dar un… contraserviciu unui
coleg, §i el scriitor - nu concurent, nu adversar, cum gândeau
Ivasiuc §i Breban rela†iile dintre noi - scriitori, drag¶ doamne…
C¶ Breban este/va fi considerat delator, turn¶tor - treaba
“colegilor” s¶i. El nu mi-a fost coleg, nici… concurent (cum
credea el, ca §i Ivasiuc, considerînd câmpul literaturii o aren¶ în
care se lupt¶ pe via†¶ §i pe moarte gladiatorii, nu cu gladiile, ci cu
vorbele rele ale punerii-bine… la sindicatul lor, MAI).
El, Breban, nu mi-a provocat “nepl¶ceri” - ca Ivasiuc, de
pild¶, ca Manolescu, antisemitizatorul §i ai s¶i dul¶i de curte.
ïns¶ nici bine nu mi-a f¶cut.
Mi-a devenit, cu timpul, indiferent - a§a s¶ r¶mân¶.
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Duminic¶ 10 aprilie 2011
Noapte grea: se vede c¶ am r¶cit: m¶ dor articula†iile, mai
ales ale §oldurilor; m¶ mi§c prin cas¶ cu mare dificultate, m¶
doare gâtul…
Luni 11 aprilie 2011
Tot r¶cit r¶u, tot lovit cu leuca-n cap. Nu am echilibru, în
continuare, îns¶ parc¶ au diminuat durerile în §oldul stâng §i in
gât. Progrese, ce s¶ zic!
Fata lu’ tasu, Mariana de la B¶l†i-Suceava mi-a trimis textul
s¶u, tradus în francez¶ de domnului Vitalis Pris¶caru.
Ia s¶-l videm:
“Paul Goma: Le Calidor
– Acasarabia utopique entre Chaos et Cosmos

Mariana PASINCOVSCHI

Keywords: literariness, original esthetics, childhood, refuge, poeticity, carnival, Chaos, Cosmos
En montrant l’origine du roman des espèces « inférieures »,
« non-conformistes », opposées à la fixité et à l’isolement de la sphère
dominante de la société, M. Bakhtine entreprend une étude sur la genèse du roman, en révélant les « deux lignes stylistiques » dans le développement de ce genre : il s’agit du « roman sophistique », qui a
influencé les espèces « supérieures » de la prose, et « la satire antique»,
qui a influencé les espèces « inférieures » - « ici, on exerce un ‘scepticisme radical’ envers les mots ‘sérieux’, ‘littéraire’, ‘correct’, ou
envers les mots ‘autoritaire’, ‘solennel’, ‘pathétique’, qui seront déformés, taquinés, dégradés dans le langage du bouffon, du fou, du picaro,
ces personnages et images représentant - selon une autre affirmation –
‘le berceau du roman européen moderne’ » (apud Marian Vasile,
Bakhtine 1982: 20).
En distinguant, dans le cadre de la version dialogique – de
poétique historique – deux lignes de premier plan dans le développement du roman européen: ayant l’origine dans l’épopée et dans la
satire ménippée, M. Bakhtine considère que la source génétique du
roman c’est la ménippée, qui descend des genres hybrides du
« sérieux-hilaire », en établissant une nouvelle direction du roman
européen, le carnavalesque. C’est de même pour l’origine des romans
autobiographiques, le répertoire carnavalesque montrant une autre
facette de l’autobiographie, en la transformant en biographie, en révélant ses inhibitions et en la montrant dans son état primaire, dans
l’espace de son intimité.
Le roman de Paul Goma s’intègre dans la sphère d’un tel tableau
de la littérature européenne. Grâce à l’appartenance à un système,
l’œuvre conserve son individualité. L’auteur se sert d’un discours
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inapproprié, doublé d’opacité, en corrélation avec le principe « l’art
naît là où la communication se brise » (Lefebve 1971: 27). Sans vouloir photographier une réalité préexistante, la littérature de Paul Goma
incarne une nostalgie qui reflète ses obsessions, en nous obligeant à
inventer ce qui nous donne à voir et à sentir. Privé de liberté, l’auteur
investit l’œuvre de la nostalgie d’une liberté totale, d’où il peut partir
et où il peut revenir « à la main, de, en, vers le calidor de la maison de
Mana : le nombril de la terre. L’axe du monde » (Goma 2004: 6).
Depuis le pré-aller (ce « prologue suggestif », selon Nicolae Oprea),
l’auteur, en localisant son paradis dans le foyer parental de Bessarabie,
ressent le besoin de nous expliquer le titre de son œuvre.
Étymologiquement parlant, calidor serait un parent du corridor
Français, devenu karidor en russe et adouci par la prononciation moldave. Il devient, ainsi, un terme spécifique pour la Bessarabie, préféré
aux slavismes paysans «prisp¶ » (porche), « pridvor » et au turquisme
« cerdac ». Au-delà de cette explication étymologique, Paul Goma
attribue au Calidor une signification symbolique : « Calidor, c’est-àdire, belle-nostalgie », en collant le grec kali au roumain dor, en le
transformant dans le symbole d’un espace privilégié, capable de donner vie au passé. En choisissant ce mot qui résume presque toutes les
directions possibles de l’individualité roumaine (le mot particulier roumain dor réunit en soi la nostalgie, la lumière, l’espoir, la patrie, les
ancêtres, l’amour, la nature), l’auteur dote son œuvre avec les puissances de la sagesse de l’équilibre, en tempérant le titanisme, mais
arrêtant aussi le glissement en irrationalisme. En étant le point de
départ, aussi bien que le point d’arrivée, le Calidor situe l’enfanttémoin à la proximité du réel, en veillant, de la galerie de la maison
paysanne et de la hauteur de « la cheville », le mouvement du monde».
Ce sont ces catégories, le mouvement, la transformation, l’unité,
qui deviennent essentielles dans la vision carnavalesque et celle
rabelaisienne sur l’existence. Mais qu’entend Bakhtine par « carnaval
» ou « culture populaire du rire »?
Inspiré par les catégories spatio-temporelles transcendantales de
la philosophie de Kant, Bakhtine reprend de la physique le terme chronotope, en l’adoptant au sens métaphorique pour définir l’image spatio-temporelle par laquelle l’homme est représenté dans la littérature.
En analysant plusieurs chronotopes, le critique s’arrête à un qu’il juge
d’une « haute intensité émotionnelle et de valeur » : le seuil, qui est
aussi associée au thème de la réunion, mais son achèvement substantiel
est le chronotope de la crise et du détour dans la vie. En découvrir,
chez Dostoïevski, des chronotopes voisins au seuil comme l’escalier,
la salle d’attente et le corridor, mais aussi d’autres chronotopes qui les
continuent. M. Bakhtine note qu’ils sont les principaux lieux d’action
dans l’œuvre, les lieux où se passent les événements des crises, des
chutes, des renaissances, des renouvellements, des décisions qui déterminent la vie de l’homme, ces moments appartenant à un moment
spécifique du mystère et du carnaval.
C’est de même avec le roman de Paul Goma. Devenue un moyen
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de révéler l’idéologique ou l’imaginaire, son œuvre est ce « il aurait
plus envie de rêver sa vie que de la vivre » de Proust, mais la rêver et
l’embrasser seulement dans ses écrits. Le sujet, la réalité représentée,
n’est qu’un prétexte, l’essentiel étant à l’abri de sa « forme », dans la
composition et le travail du discours, dans « la fiction brumeuse qui est
le calidor de la maison de Mana » (S¶lcudeanu 2003: 106).
En prêtant une attention particulière au mot, l’auteur construit sa
maison archétypale, une maison faite « avec mes mains, une maison des mots » (Goma 2004: 21), le mot étant le commencement de toutes
les choses. Sans en faire des caractérisations directes et des descriptions, Paul Goma emploie les éléments de la connaissance sensorielle,
en envoyant, d’une manière implicite, à la « connaissance par les
sens» : « Du calidor, je vois bien ma mère, dans la maison, derrière
moi. Je la sens caressant une fois, encore une fois cette chose-là, sortie
des bagages et mise à sa place » (ibid: 266). « Sentir énormément et
voir monstrueusement, n’est-ce pas la littérature? » (S¶lcudeanu 2003:
107), demande Nicoleta S¶lcudeanu, en se référant à la sensorialité
exacerbée qu’on emploie pour tâter le monde de l’univers de Paul
Goma. Comme la vue est notre sens fondamental, le verbe voir exige,
en même temps, une ontologie, comme valeur pertinente, dans la
mesure où Tudor Arghezi voulais tâter, c’est-à-dire, « connaître » et
crier : « Ça existe! ».
En plus de ce chronotope du calidor, on pourrait parler, dans
l’œuvre de Paul Goma, du chronotope de la nature, du chronotope
familial-idyllique, du chronotope du temps et de l’espace biographique
et, enfin, du chronotope de la route. Étant des centres autour desquels
les principaux événements du sujet du roman sont organisés, ces chronotopes constituent le point de départ de l’œuvre, en parfaite continuité
avec les écrits de plus tard. En suivant le chronotope de la route comme
pivot du roman Le Calidor, nous constatons que celui-ci n’est que le
début d’une route, un art de l’évasion qui résonnera dans d’autres
romans de ce cycle, tous les aspects étant « vus » et « sentis», d’une
manière rétrospective, du calidor : il s’agit de l’évasion décrite dans le
premier chapitre, La Maison, lorsque la mère sort dehors « des choses
déballées, non envalisées, non en… rien », et le père «un petit détour
», l’évasion de ma mère sur le vélo volé pendant la nuit de Chi§telni†a,
l’arrivée des enseignantes, toujours sur le vélo, à Mana, la déportation
de mon père en Sibérie, l’escapade dans les bois, puis à Camincea et la
fuite sans fin. En traversant, premièrement, le pays natal, la route est
en mesure de révéler la diversité sociale et historique de ce pays, diversité que Paul Goma rapporte à Mana, en limitant l’univers à un cercle
étroit de personnes proches, en révélant ainsi l’unité idyllique de l’endroit, en confondant, cependant, l’histoire des malheurs d’une famille
avec l’histoire des malheurs d’un pays.
Tout comme pour « le Grec de l’époque classique, toute existence
était visible et audible » (Bakhtine 1982: 351), en vivant entièrement
dehors, de même ici, en vivant dans un espace où Le Calidor devient
une constance à valeur de axis mundi, l’autobiographie perd son statut
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intime, seulement l’extériorisation et le désir ardent de faire connaissance étant visibles. C’est de là que ses pérégrinations à travers le
monde ont commencé, c’est ici que les retours spirituels à l’origine et
aux sources se sont passé, la maison de Mana incarnant le monde idyllique de l’univers de Paul Goma.
Au-delà de l’espace terrestre, en haussant l’œuvre « ... pas seulement d’un mètre et demi au-dessus de la cour. Mais suspendue.
Comme Les Jardins » (Goma 2004: 20), l’auteur se situe entièrement
dans un dehors de proximité, en jugeant les choses de loin, « avec la
possibilité de se regarder – en tant qu’individu et en tant que représentant de la nation – librement et lucidement » (Podoab¶ 2007: 83).
Par ailleurs, Virgile Podoab¶ poursuit : « ... le renouvellement tant
désiré de la littérature roumaine de chez nous ne se produira qu’en
conquérant cette dimension : l’exil. Je suis porté à croire que la littérature roumaine ne se renouvellera pas vraiment jusqu’à ce que nous
ayons tous une conscience d’exilés! » (ibid.).
En revenant à l’autobiographie de Paul Goma, nous voyons que,
loin d’être, comme Philippe Lejeune écrit, seulement « un contrat
d’identité » de l’auteur avec soi-même, elle est aussi, « sous forme
fatale, un contrat avec l’histoire accompagnant toujours le soi-même »
(Simion 2002: 29). Sous forme fatale, c’est cette dimension qui, en
envahissant l’espace mythique du récit dans lequel – « les hectares se
reposent, la nuit d’été a l’odeur de foin sec (et arrosé par la rosée), de
chrysanthème et de Reine et de la nuit…, les abricots tombent des abricotiers comme des plombs, mais jaunes, jaunes et tachés de rousseur.
Lorsque la Dame empoigne le tronc d’un côté et ma mère de l’autre
côté et commencent, toutes les deux, à le secouer, le jaune coule, se
déplace, du haut, du rond, en bas, dans l’herbe, sur le plat... lorsque le
ruban de la fille est bleu verdâtre, la pile de foin est joufflue et bienparfumodorée et on sait l’odeur du Paradis : comme les collines de
Mana quand les vignes sont en fleurs... » (Goma 2004: 27, 33, 87, 91,
96, 262), - transforme les choses de l’idyllique, du carnavalesque, de
l’atemporel dans un réalisme grotesque, « assiégé par les vagues d’une
histoire dont le concrétisme ne produit que l’isolement et la mort :
l’occupation de la Bessarabie par la Russie en 1940, suivie d’un retour
très court des autorités roumaines et du départ en exil de la famille,
donne au narrateur l’occasion de faire, par la voix du professeur Goma,
des excursions historiques et essayistes qui rappellent les pleurs du
chroniqueur, sur le fond duquel le dernier Noël de Bessarabie [...]
apparaît comme une dernière lumière sur une carte progressivement
engloutie par les ténèbres de l’histoire » (Simion 2005: 382-383).
On pourrait dire, en rapportant la déclaration à l’ensemble de
l’œuvre du romancier, que, dans le cas de Paul Goma, il s’agit, comme
l’explique et justifie sa théorie N. Leiderman (Leiderman 2002), d’un
mélange du Chaos avec le Cosmos – « Xaocoгpaфuu » u «
Κocмографuu » (ibid.: 10).
En essayant de trouver la place de la littérature du XXe siècle
dans la diachronie des coordonnées historiques et littéraires, en se
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demandant si c’est juste un « morceau » du processus de création, confortablement assise dans la chronologie des frontières, ou une partie
importante du système diachronique, Leiderman révèle deux types de
culture: celle classique et celle néoclassique ou moderne. Quelle en est
la différence?
En considérant que toute œuvre littéraire vise à construire un
univers fini et original du monde, portant, en ce sens, une certaine
mythologie, chaque structure mythologique apparaît de la défaite du
Chaos et l’instauration de l’ordre général ou du Cosmos.
En se référant à la culture classique, Leiderman estime que les
réalisations artistiques de ce type, en commençant par les contes et en
finissant (au moins dans la littérature russe) par le réalisme de Tolstoï
et de ses prédécesseurs, sont orientés vers une harmonie entre l’homme
et la nature, il y ayant, chaque fois, le modèle de l’ordre universel,
c’est-à-dire le Cosmos, symbole du ciel et de la terre, de la lumière, de
la cyclicité de la nature, des étoiles, symbole du foyer et de l’amour.
Leiderman croit que chacun des courants de la Nouvelle époque – le
classicisme, le romantisme, le réalisme – ont créé leur propre invariante relative au Cosmos, invariante matérialisée dans de nombreuses
variantes artistiques.
Quant au nouveau type de culture apparu à la fin du XIXe siècle,
appelé modernisme, le théoricien estime que celui-ci est né premièrement de la non-confiance dans l’acquisition de l’harmonie universelle,
le modernisme, puis l’avant-garde et le postmodernisme, se dirigeant
non vers une victoire du Cosmos sur le Chaos, mais au contraire, vers
la poéticité et l’orientation vers le Chaos comme forme indispensable
et universelle de l’existence. En se référant au Chaos dans le continuum littéraire, Leiderman parle de l’utilisation de cette notion comme
métaphore du modèle universel de construction de l’univers, qui tend
vers les formes les plus novatrices de la conscience artistique.
L’opposition Chaos / Cosmos réside donc dans la construction de toute
activité esthétique qui se manifeste par d’autres oppositions à des
époques différentes : périphérie / centre, paradis / enfer, concret /
abstrait, etc.
Par conséquent, dans le cadre du modernisme, la relation avec le
Chaos est, pour la première fois, reconnue comme squelette de la création et vue comme sujet central de celle-ci. Ayant une importance
majeure dans le processus artistique du XXe siècle, le modernisme a
réalisé une révision du système entier des valeurs spirituelles, en donnant une impulsion considérable au renouvellement de la conscience
artistique. En refusant l’espoir de trouver l’harmonie dans le monde
concret, celui-ci n’a pas renoncé à la soif d’harmonie, en incarnant son
élan dans le monde du Chaos comme une moins-harmonie, en
témoignant sur la nécessité de se déplacer per realia ad realiora.
Nous sommes donc en présence d’une interaction entre le système classique et celui moderne, entre le Cosmos et le Chaos, interaction visible, en outre, dans les œuvres de nombreux auteurs de valeur.
Contrairement au postmodernisme qui permet un compromis avec le
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chaos, le postréalisme est caractérisé par la lutte contre celui-ci, la
question sur la structure du nouveau concept de ce binôme restant toujours ouverte.
En revenant à l’œuvre de Paul Goma, nous pouvons voir, comme
nous l’avons déjà dit, une combinaison entre le Chaos et le Cosmos, en
partant du statut de l’exil de l’auteur, situé dans le monde du Chaos, en
passant par les œuvres de début appartenant à la même dimension, et
jusqu’aux projections mirifiques des œuvres de maturité situées dans
le monde du Cosmos. En même temps avec les journaux, on assiste au
retour à la dimension de l’enfer, de la non-communication à laquelle la
société le soumet, en l’obligeant à suivre le traumatisme existentiel, «
les seuls paradis étant ceux perdu », comme le dit Camus.
Du point de vue schillérien, nous devons souligner, tout comme
Vasile Morar, que « l’homme est maîtrisé dans son état physique, autodominé dans son état moral et libre seulement dans son état esthétique»
(Morar 2004: 28). Cette liberté, entièrement assumée dans le roman Le
Calidor, donne l’occasion à l’écrivain d’observer, à travers la langue,
les cordes les plus sensibles de la vie, dramatique et non seulement, en
passant par le eros des souvenirs, en se focalisant sur les projections
utopiques, en construisant un cosmos de mots (ici, nous ne devons pas
oublier que « l’utopisme et l’esthétique sont coordonnés, en se supposant et en se soutenant mutuellement » (ibid.: 26) : « La langue n’est
pas un habit qu’on peut enlever et changer quand on veut, c’est plutôt
un manteau de Ness pour Hercules, elle colle à la peau et on ne peut
plus l’enlever » (Alexandrescu 2000: 117). Cette langue a, cependant,
un double avantage, celui d’être simultanément dans deux espaces
différents, dans deux mondes : l’un suspendu, lié au ciel, appartenant
au Cosmos, et l’autre terrestre, lié à la terre, appartenant au Chaos, leur
entrelacement se réalisant sous la terreur du temps et de l’histoire, le
dernier violentant l’intimité féérique de l’enfance cachée dans le
Calidor : « Qu’on le veuille ou non, on doit l’accepter : on danse
comme la puanteur de l’histoire nous le chante (la fille de la géographie, pour ainsi dire). Quand elle vise un peuple, un groupe, un
individu, elle ne le lâche plus! Elle l’aime, mai ne le lâche pas... Dire
qu’elle te punit pour quelque mauvaise action?; qu’il y a un grain de
logique – dans sa « logique »? Certainement pas! Lorsqu’elle a l’œil
sur toi… » (Goma 2004: 179-180).
Comme « biotope paradisiaque » échappé à toute temporalité, Le
Calidor a donc aussi un autre aspect, en plaçant l’auteur dans la double
posture de narrateur et d’historien. Équivalente à la dévastation du paradis imaginaire de l’enfance, l’histoire laisse son empreinte sur l’espace idyllique, l’enfant vivant d’une manière aiguë les chocs des
événements qui l’affectent décisivement : la déportation du père en
Sibérie, la retraite désespérée face aux agresseurs, l’incinération des
livres roumains par les soviétiques et la fuite sans fin. En mélangeant
systématiquement les plans et les chronologies, Paul Goma décrit un
monde ravagé par le temps, quand l’espace et le temps déterminent le
destin des gens : « comme fils de mon père, je suis convaincu que le
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premier n’a été ni l’œuf, ni la poule, mais la géographie – la mère de
l’histoire : dis-moi où tu es, dans l’espace, pour que je puisse te dire ce
qui t’est arrivé au fil du temps » (ibid.: 18). En inversant les hiérarchies, l’histoire joue avec le destin des habitants de Mana, en les
envahissant de ténèbres, en blâmant leurs idéaux, en déplaçant les
valeurs, en les faisant vivre dans une maturité sentie hostile pour toujours. La cause doit être recherchée, selon I. Negoitescu, non seulement dans le développement ultérieur de l’histoire, avec les vicissitudes connues, mais aussi dans son impact originel, coincé au fond du
subconscient. Voici pourquoi – continue le critique littéraire – Le
Calidor, le roman de Paul Goma, est traversé par un lyrisme aussi
authentique que larvaire, plus transparent qu’évident, bienvenu d’une
manière narrative totalement dépourvue de pittoresque. Une plainte
intérieure continue nourrit ce lyrisme de ses eaux lustrales, purificatoires (Negoitescu 1994: 195).
« Pourquoi ne nous sommes-nous pas échappés pour gagner le
premier refuge, celui de l’an 40? » (Goma 2004: 7) – c’est la question
qui préoccupe apparemment l’enfant-Goma, question cruciale posée
au père « depuis que j’ai été en mesure de poser des questions ». En
construisant son Calidor autour de ce « pourquoi », en revenant de la
distance de 40 ans et 3000 kilomètres – au début, pas tout-à-fait dans
ma Mana, dans son univers rond et arrondi pour toujours, mais «
quelque part par là-bas »; aux alentours, plus aux alentours possible »
(ibid: 220), ce « fils de Bohr », dérobé par l’histoire, récupère sa liberté, recommence à vivre du moment où il peut poser des questions. En
invoquant d’abord le raisonnement mal compris du père (« on peut se
priver de beaucoup avec moins de mal que de peu. Quand on a beaucoup à perdre, on peut se permettre de perdre – on en a suffisamment…
» (Ibid: 13), l’auteur arrive à le découvrir de son propre expérience (en
donnant l’exemple d’un poète qui, arrivé à Paris, déclara qu’il préférait
mourir de faim que travailler « manuellement »), en étant déterminé à
l’apprendre et à le suivre. Lié par le cordon ombilical du temps
mythique, Paul Goma est lié à travers la pensée paternelle du temps
historique, la famille étant le symbole d’une sphère qui tourne sans
cesse entre le départ et de retour, la main maternelle soutenant l’espace
de ces deux pérégrinations.
Bien que le roman exploite toute l’échelle du temps, le leitmotiv
de cette composition Je suis dans le calidor de la maison de Mana,
repris, le plus souvent, au début des chapitres, devient un principe
d’ordre, actionnant, cependant, seulement au présent, en fusionnant,
ainsi, avec le seul temps de l’Éden. La non-communication étant
équivalente à l’enfer, la curiosité enfantine ouvre les portes d’un
monde mirifique, dans lequel la poéticité, criée tous les matins du
Calidor, répond simplement « Eh! » ou « Mon p’tit garçon! », ou joue,
à l’aide de Père Iacob, avec un plaisir évident, le rôle de magicien et
de bouffon : « - Regarde, mon p’tit, regarde-le! C’est un érable! On
l’appelle comme ça, parce qu’on en fait des jougs… l’autre, c’est un
platane. On l’appelle comme ça parce qu’on en fait des pales pour les
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avions [...]. Voici le tilleul arrondi et embaumé! On l’appelle tilleul
parce qu’on en fait des cordeaux pour les cabots… En voici encore :
c’est le charme, il te charme mais on ne peut pas le travailler, seulement le brûler… » (ibid: 233).
Le désenchantement « contre la gale » de la Mère Domnica joue
de la même poéticité, l’éros infantile sur lequel la complicité des
adultes, aussi bien que le « re-départ » du Calidor, se superpose. Même
si l’histoire donne un ton dramatique à l’œuvre, ces scènes, ainsi que
celles qui contiennent une dose de jeu, de carnaval – l’hospitalité
énorme de Bessarabie, le défilé des huttes de garde, avec des chevilles,
des champs de melons des habitants de Mana – empêche le roman de
tomber dans la monotonie. La préférence de l’auteur pour les jeux de
mots ou les étymologies fantaisistes et la digression du langage sont
d’autres techniques qui suscitent la littérarité de l’œuvre.
La morale du « ghini§or ement) n’est non plus étrangère pour l’auteur,
certains habitant de Mana étant forcés d’obéir aux « camarades bienaimés », d’obéir, pas n’importe comment, mais avec du pain et du sel.
La terreur du temps, couvrant tout le territoire de la Bessarabie, inverse
les valeurs préétablies, les gens modelant leur comportement en fonction de leur typologie d’appartenance. En ce sens, on pourrait dire que
Paul Goma établit une classification des modèles de survie : I.
Adaptation, II. Opposition, III. Profit, en démontrant que, sous le
même système, certains souffrent, certains meurent et d’autres en profitent. Si nous voulions illustrer ces catégories, nous constaterions que,
au-delà de l’univers diégétique qu’ils habitent, elles représentent l’axe
central servant d’appui pour tout le tissu du roman.
Mais au-delà de tout ça, Le Calidor de Paul Goma, étant original
par la substance même qu’il produit, déclenche une magie verbale,
apparemment la même et, cependant, différente dans les quatre-vingtdeux situations environ, quatre-vingt deux « retards », « à la va-vite »,
« détours », « re-départs d’ici et de là », de, vers le Calidor. Né de la «
douleur », pétri avec les mains d’un « sans-pays », vu avec les yeux
d’un enfant et ressenti avec toute l’intensité de l’âme enfantine, Le
Calidor boit, à distance, du milieu de l’univers, le mouvement du
monde, la vitesse de l’expression étant ralentie par la patience infinie
du temps. En étant une fiction autobiographique, l’œuvre s’adapte confortablement sur le terrain de la littérature, en exprimant la nostalgie de
l’enfance, en introduisant dans la banalité une esthétique originale, très
subtile, dirigeant le discours vers les formes nuancées du comique, de
l’insolite, de l’ironique et parfois du tragique, en nous sommant de
nous poser la question : « Comment peut-on être à la fois petit,
insignifiant, banal, voire vulgaire, mais très grave, expressif, et
pourquoi pas?!, édifiant, purifiant? » (Culea 1976: 104 à 119).
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Paul Goma: The Calidor – utopian Acasarabia between Chaos and Cosmos
Without going into the traumatic basements of the author’s biography, also
avoiding an analysis covering the ethics and, in the background, the aesthetics, we
intend, from the solid structure of “responsible chronic”, to track the two levels of
space and time, starting from the mythology and following the positioning of the ego
in relation to each separately, going through the magical space, by the habits almost
archaic, however, also sliding on the fatal and bloody surface of history. What we
can demonstrate is that, being the starting point, and at the same time, the end point,
the Calidor is the center of Paul Goma’s imagination, announcing, at the end of the
book, the fundamental problem of the writer’s life which finds its autobiographical
explanation in the main theme of his epic: “the theme of refuge”.
Universitatea ,,£tefan cel Mare”, Suceava, România

*
Le Figaro din 11 aprilie 2011:
“Un des plus terrifiants mensonges de l'histoire
Jacques Saint Victor

Les exécutions de plusieurs dizaines de milliers d'officiers polonais,
connues sous le nom demassacre de Katyn, constituent une manipulation
lourde de sens.
Longtemps attribuée à l'Allemagne nazie, cette tragédie a été en réalité
commise par les forces soviétiques en 1940. En septembre 1939, la Pologne
est non seulement envahie par l'armée allemande, mais, quelques jours plus
tard, l'Armée rouge profite de la situation pour pénétrer à son tour dans le
pays. Près de 10 000 officiers polonais sont emprisonnés par les Soviétiques
et, en mars 1940, le Politburo décide d'exécuter, en leur sein, les «nationalistes et contre-révolutionnaires». Plus de 4 000 sont exécutés dans la forêt de
Katyn (ce qui donnera son nom au massacre). D'autres sont assassinés dans
les locaux du NKVD à Kharkov, d'autres à Kalinine, d'autres, enfin, en
Ukraine ou en Biélorussie. Au procès de Nuremberg, en 1945, les
Soviétiques affirmèrent, contre toute vraisemblance, que les massacres de
Katyn avaient été l'œuvre des troupes nazies. Et ils firent pression pour que
ce mensonge soit avalisé par l'acte d'accusation.
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Lamentable péripétie
De toute évidence, les dirigeants soviétiques tenaient beaucoup à masquer leur forfait. De multiples voix s'élevèrent dès cette époque (et même dès
1941, lorsque les Allemands découvrirent les charniers en envahissant la
partie polonaise occupée par l'URSS) contre ce faux historique. À commencer par des enquêteurs anglais et américains. Mais on refusa de publier leurs
rapports. Une chape de plomb pesait sur le secret de Katyn. Le président
Roosevelt ne souhaitait pas ouvrir les hostilités avec ses alliés russes, notamment sur un point où les responsables du Kremlin semblaient particulièrement chatouilleux. (subl. mea, P.G.)
C'est ainsi qu'on sacrifia allègrement la vérité historique. Pourtant,
embarrassé par de nombreuses voix contraires, le verdict final de Nuremberg
s'abstint d'évoquer les faits. Et c'est ainsi que le doute demeura longtemps sur
la paternité du massacre. Durant la guerre froide, les Soviétiques réussirent à
entretenir longtemps le mythe d'un massacre perpétré par les forces de l'Axe.
Il fallut attendre la chute du Mur et la Glasnost pour que les langues se
délient. Après Gorbatchev, Boris Eltsine remet au gouvernement polonais
des documents prouvant que l'ordre sanguinaire a été donné par les dirigeants
du Kremlin. Mais la reconnaissance officielle du massacre de Katyn tarde à
s'imposer. Cette lamentable péripétie prouve, s'il en était besoin, le danger de
figer l'histoire comme une vérité officielle. Fallait-il ne pas enquêter sur
Katyn ? C'est tout le problème posé par les lois mémorielles. Le vrai travail
de l'esprit, celui de l'historien mais aussi celui du philosophe, de l'écrivain,
est de procéder à une perpétuelle remise en cause des vérités officielles.

*
Le Figaro din 11 aprilie 2011
Katyn: mise au point de Medvedev

AFP

La reconnaissance par Moscou de la responsabilité soviétique pour le
massacre de 4.000 officiers polonais à Katyn est irrévocable, a affirmé
aujourd'hui le président russe Dmitri Medvedev lors de cérémonies à
Smolensk avec son homologue polonais, Bronislaw Komorowski.
Dans le même temps, il a déclaré aujourd’hui que la Russie allait
construire un monument avec une plaque dont le texte sera négocié avec
Varsovie à la mémoire du président polonais Lech Kaczynski mort avec 95
autres personnes dans l'accident de son avion il y a un an près de Smolensk.
Les chefs d'Etat russe et polonais se retrouvent en effet aujourd’hui
dans l'ouest de la Russie pour commémorer l'accident d'avion il y un an du
président Kaczynski et le massacre de 1940 à Katyn, toile de fond des relations difficiles entre les deux pays.
Dmitri Medvedev et Bronislaw Komorowski doivent d'abord se retrouver à l'aéroport Severny de Smolensk, où ont péri le 10 avril 2010 le président
polonais de l'époque, le conservateur Lech Kaczynski, et 95 autres personnes
dans le crash de leur avion alors qu'ils se rendaient à Katyn. L'enquête sur
l'accident du Tupolev-154 de la présidence polonaise, qui avait tenté de se
poser malgré un brouillard épais, a entraîné de vives polémiques entre
Varsovie et Moscou, qui exclut toute responsabilité de ses équipes au sol.
Les deux présidents doivent ensuite se rendre dans la forêt de Katyn,
dans la région de Smolensk, où furent exécutés en avril 1940 plus de 4.000
officiers polonais par le NKVD (police secrète) soviétique. Une cérémonie
commune de recueillement des deux chefs d'Etat à Katyn serait une première
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dans l'histoire des deux pays.
La Russie a officiellement reconnu, après la chute du régime soviétique
qui l'imputait aux nazis, le massacre commis sur ordre de Staline. Une dernière polémique, survenue à la veille des cérémonies avec MM. Medvedev et
Komorowski, est cependant venue rappeler combien cette question, en plus
du différend sur les causes du crash de l'avion présidentiel, reste sensible.
La Pologne a demandé samedi des explications à Moscou, et convoqué l'ambassadeur russe à Varsovie, après avoir découvert que la plaque
commémorative installée par les familles des victimes sur les lieux du
crash avait été retirée et remplacée par les autorités russes. La plaque
initiale, en polonais, rappelait l'accident mais précisait que le président
Kaczynski allait commémorer le "crime de génocide soviétique perpétré
dans la forêt de Katyn sur des prisonniers de guerre, officiers de l'armée
polonaise". La nouvelle plaque installée par les autorités russes, en russe
et polonais, rend hommage aux 96 victimes de l'accident d'avion dont le
président Kaczynski, sans mentionner qu'ils se rendaient à Katyn.
La controverse a jeté une ombre sur les commémorations, relançant les accusations du côté polonais lors des commémorations de
Varsovie. Dans un communiqué concernant les commémorations russopolonaises d’aujourd’hui, le Kremlin a souligné que Moscou et Varsovie
devaient dépasser leur différend historique pour ouvrir une nouvelle
page de leurs relations. Mais les formules utilisées par Moscou, qui
évoque notamment des "pages controversées" de l'histoire commune en
parlant de Katyn, témoignent du refus de la Russie de reprendre les qualifications polonaises concernant ces massacres. (subl. mea. P.G.)
*
À Katyn, Vladimir Poutine bouscule le culte de Staline
Par Arielle Thedrel, Marcin Zralek 07/04/2010
Le chef du gouvernement russe et son homologue polonais, Donald
Tusk lors de commémorations de la Seconde Guerre mondiale en septembre
Il assiste mercredi au 70e anniversaire du massacre de milliers d'officiers
polonais.
De notre envoyée spéciale à Varsovie
Il est des symboles qui pèsent politiquement lourd. La présence de
Vladimir Poutine, mercredi, à Katyn, aux côtés de son homologue polonais
Donald Tusk, en est l'illustration. C'est la première fois que Russes et
Polonais commémorent ensemble et à un si haut niveau le massacre, en avril
1940, de milliers d'officiers polonais par le NKVD (l'ancêtre du KGB) sur
ordre de Staline.
À Varsovie, l'annonce de cette rencontre a plongé les kremlinologues
dans un abîme de perplexité. Ancien chef de la diplomatie, Adam Rotfeld,
qui est aussi l'un des artisans de ce sommet en tant que coprésident de la
«commission polono-russe pour les dossiers difficiles», reconnaît que la présence du premier ministre russe «est aussi surprenante que paradoxale». Car
en accédant au pouvoir, rappelle l'historien Zbigniew Gluza, «Poutine s'était
empressé de réhabiliter l'Union soviétique et le culte de Staline».
Circonspects, les observateurs préfèrent décrypter sa présence à Katyn
comme un geste cosmétique destiné à présenter «un visage civilisé» auprès
de la communauté internationale. Dans les milieux diplomatiques, sa rencontre avec Donald Tusk n'en est pas moins perçue «comme un événement
politique majeur» pour les relations bilatérales, très crispées depuis 2004. Les
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ambitions polonaises de recouvrer un statut de puissance régionale en mesure
de rivaliser avec la Russie dans ce que celle-ci considère être sa sphère d'influence insupportent le Kremlin. Il n'est pas sûr que Vladimir Poutine ait pardonné à Varsovie son soutien actif à la révolution orange en Ukraine ou le
projet - entre-temps avorté - d'accueillir un bouclier antimissile américain.
Mais la Pologne doit tenir compte des contraintes géopolitiques. L'Iran,
l'Afghanistan et le gaz russe obligent les Occidentaux à composer avec la
Russie. Le pragmatique Donald Tusk en a pris acte. Tout en plaidant pour
une politique énergétique commune visant à réduire la dépendance de
l'Europe à l'égard du gaz russe, Varsovie vient ainsi de signer un important
accord gazier avec Gazprom. La réconciliation polono-russe devrait se poursuivre avec la visite, cette année, en Pologne, du patriarche de l'Église orthodoxe russe.
Cosmétique ou pas, la présence de Poutine à Katyn intrigue. Nul ne se
risque à l'interpréter comme un signe avant-coureur de démocratisation,
mais, à l'instar d'Adam Rotfeld, certains y lisent un message destiné surtout
à l'opinion publique russe. Poutine, analyse Rotfeld, «veut moderniser la
Russie». Cela passe par «un processus de déstalinisation» réamorcé le 30
octobre dernier lorsque Dmitri Medvedev a condamné les crimes du stalinisme. «En choisissant de s'exprimer sur son site Internet, le président russe
ciblait des générations qui n'ont pas été éduquées dans le mensonge»,
remarque Adam Rotfeld. Le geste de Vladimir Poutine sort, lui, de la confidentialité.
Sa décision d'aller à Katyn a soulevé à Moscou une levée de boucliers
négationnistes. Le député communiste Viktor Ilioukhine exige la création
d'une commission d'enquête parlementaire pour prouver que les Allemands
sont responsables du massacre tandis qu'Anatoly Tourkounov, coprésident de
la «commission polono-russe pour les dossiers difficiles», fait l'objet d'une
campagne de dénigrement. Adam Rotfeld se dit sûr cependant que «Poutine
est assez puissant pour faire avaler aux Russes cette pilule amère».
Un signal d'ouverture
Prudents, les Polonais attendent de voir ce que dira ou fera mercredi le
patron du Kremlin. Vendredi dernier, en tout cas, à la stupéfaction générale,
la chaîne de télévision publique russe Kultura a diffusé à une heure de grande
écoute le film Katyn d'Andrzej Wajda, suivi par un débat. Le film du grand
cinéaste polonais n'avait jamais pu être distribué en Russie. À l'instar de l'historien Zbigniew Gluza, nul ne s'imagine en Pologne que Poutine «va demander pardon comme Willy Brandt l'avait fait naguère au nom de l'Allemagne».
Les Polonais n'en espèrent pas moins des gestes de nature à crédibiliser
ce qui pourrait être un signal d'ouverture. Le premier ministre russe pourrait
transmettre à Donald Tusk la liste des 3 800 officiers assassinés en
Biélorussie. Mais les Polonais attendent davantage, à savoir la publication
des conclusions de l'enquête menée par le parquet militaire russe et la réhabilitation des victimes. Cela, selon Zbigniew Gluza, «suffirait à clore enfin le
dossier Katyn».
*

Laurent Gbagbo, pre§edintele Coastei de Filde§, nesupus
legilor electorale a fost arestat. Figura lui - numai a lui, fiindc¶ nu
ap¶rea în cadru §i so†ia, Simone, “Radicala” - însuma, nu atât
panica arest¶rii (cine o poate ignora?), cât nedreptatea cereasc¶:
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cum, el Primul §i Ultimul, s¶ poat¶ fi vânat, capturat? Invins, dar
ne-dat b¶tut (î§i pierduse zâmbetul legendar, în fapt un rânjet cu
buzele suflecate), invoca anume prevederi (interne, interna†ionale) care nu fuseser¶ respectate - banda sonor¶ era neauzibil¶ se §tia pierdut, dar nu se l¶sa… Leit Ceau§escu în timpul “procesului”, atât c¶ al nostru-din-popor nu credea c¶ va fi §i executat din ordinul lui Brucan, prin mâna fostului meu prieten, Voican §i
a du§manului meu: M¶gureanu.
Eh, Puterea: cum ajungi s¶ abuzezi de ea, o crezi §i te crezi
ve§nic §i, dintr-odat¶ î†i este luat¶: aceast¶ suferin†¶: privarea de
putere absolut¶ (în care crezuse§i ca un bou - §i ca o vac¶, pentru
a nu fi desp¶r†ite sexele); numai Shakespeare i-a dat ocol, dar va
fi murit nemul†umit c¶ nu a §i penetruns-o.
Mar†i 12 aprilie 2011
Jurnal de Chi§in¶u, azi:12 Apr 201115:16

Sovieticii judecau oameni mor†i
Via†a din dosare// Se mai întâmpla ca organele de represiune din URSS
s¶ nu-i pun¶ la zid chiar pe to†i cet¶†enii lua†i cu hapca. Îns¶ de multe ori sentin†ele care stabileau priva†iune de libertate erau adresate… oamenilor din
morminte.
De notat mai întâi c¶ locurile îngrop¶rii românilor basarabeni aresta†i §i
deporta†i în anul 1941 au r¶mas pân¶ ast¶zi necunoscute. La gara Tiraspol,
b¶rba†ii au fost smul§i brutal din sânul familiilor §i trimi§i în ultimul lor drum
spre lag¶rul din localitatea Ivdel, denumit prescurtat Ivdel-lag, situat la §ase
sute de kilometri nord de ora§ul Sverdlovsk §i la vreo cinci mii de kilometri
de Basarabia. Nimeni nu s-a mai întors de acolo, iar despre soarta celor
disp¶ru†i s-a aflat abia peste jum¶tate de secol.
Ivdel-lag, un Auschwitz al basarabenilor
A§ezat în p¶duri de nep¶truns, printre mine de extragere a z¶c¶mintelor,
Ivdel-lag devenise un abator unde se v¶rsa neîntrerupt sânge românesc, iar
ulterior §i german. Peste treizeci de mii de de†inu†i se aflau concomitent în
aceast¶ fabric¶ a mor†ii. E o cifr¶ de dou¶ ori mai mare chiar decât a lag¶rului
nazist din Auschwitz. Ca mod de exterminare uman¶ îns¶ aceste dou¶
ma§in¶rii ale iadului se asem¶nau în totalitate.
S¶ ne amintim, nazi§tii îi întâmpinau pe cei sorti†i la Auschwitz cu
lozinca „Arbeit macht frei!” („Munca te face liber”), pe când sovieticii
†ineau afi§at deasupra por†ilor la Ivdel-lag sloganul rusesc „Dobro pojalovat’!” („Bine a†i venit!”), iar întemni†a†ii trebuiau s¶ cânte organizat în
toat¶ ziua „Ia drugoi takoi strany ne znaiu, gde tak vol’no dy§it celovek”
(Nu cunosc o alt¶ †ar¶ în care omul s¶ respire atât de liber).
Mai avem înc¶ de studiat §i de aflat num¶rul total al concet¶†enilor
no§tri c¶zu†i în aceast¶ m¶cel¶rie „primitoare”. Momentan, dispunem doar de
câteva cifre extrase din arhivele SIS, care se refer¶ la unele localit¶†i din raionul Str¶§eni: P¶n¶§e§ti – 8 persoane exterminate, Recea §i Zubre§ti – câte trei,
T¶t¶re§ti – 4 mor†i în Ivdel-lag, Chirianca §i R¶deni – câte doi… Aproape c¶
nu exist¶ localitate în Basarabia care s¶ nu-§i aib¶ feciorii s¶i pierdu†i acolo.
Ritmuri de omucidere
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Se mai întâmpla ca organele de represiune din URSS s¶ nu-i pun¶ la zid
chiar pe to†i cei lua†i cu hapca. Îns¶ de multe ori sentin†ele care stabileau
priva†iune de libertate erau adresate… oamenilor din morminte.
Ridica†i în noaptea de 13 iunie 1941 fiind îmbrânci†i de arme ruse§ti,
cona†ionalii no§tri au ajuns la Ivdel-lag abia spre toamn¶. Examenul medical
impus de NKVD imediat urm¶rea doar scopul de a stabili nivelul de rezisten†¶ fizic¶ al fiec¶ruia, cu recomand¶rile de rigoare: „bun pentru munci
grele”, „…mai grele” §i „…grele de tot”. Odat¶ ascun§i dup¶ sârma ghimpat¶, oamenii nu mai aveau cale de întoarcere.
La vârsta de 44 de ani, Tudorache Foc§a, un b¶rbat înalt §i voinic,
activist politic în România Regal¶, a fost strivit în doar câteva luni, aflându-§i „vinov¶†ia” aberant¶ doar cu o s¶pt¶mân¶ pân¶ la trecerea în nefiin†¶.
S-a stins umilit la 12 decembrie 1941, adus la grele suferin†e §i sl¶bit pân¶ la
36 de kilograme. (Dosarul nr. 03714/08789, instrumentat de Direc†ia NKVD
Sverdlovsk)
De atâ†ia oameni omorâ†i pe band¶ rulant¶, sovieticii nu reu§eau s¶ †in¶
toat¶ eviden†a defunc†ilor. Astfel, abia la 24 ianuarie anul urm¶tor, anchetatorii i-au f¶cut rechizitoriul, cu învinuirea oficial¶ „român, fost membru al
partidelor contrarevolu†ionare, fost primar” §i i-au anun†at zece ani
priva†iune de libertate. Doar în prim¶var¶, tor†ionarii au descoperit c¶ omul
nu mai este în via†¶ §i au închis dosarul. Despre moartea lui Tudorache Foc§a
din T¶t¶re§ti, Str¶§eni, rudele au aflat tocmai dup¶ 69 de ani!
Nimeni nu vroia s¶ moar¶
¢ârdea, din aceea§i localitate, §i el fost primar, membru activ al
Partidului Na†ional ¢¶r¶nesc din România §i lupt¶tor antisovietic. Concluzia
„comisiei medicale” a lag¶rului (afi§at¶ la pag. 14 a dosarului nr.
03249/25751 instrumentat de Direc†ia NKVD Sverdlovsk) declar¶, literalmente, urm¶toarele: „Certificat precum c¶ de†inutul ¢ârdea Petru a fost supus
examenului medical pe data de 5 august 1941 §i a fost recunoscut apt pentru
munci grele”. Omul care trebuia s¶ împlineasc¶ în câteva luni vârsta de §aizeci de ani a rezistat doar pân¶ la 28 martie 1942. S-a stins din via†¶ în chinuri
groaznice, sl¶bit §i ars de dorul Patriei, f¶r¶ s¶ în†eleag¶ din ce s¶lb¶t¶cie
poate s¶ porneasc¶ un asemenea tratament inuman.
Dar iat¶ c¶, la 24 iunie 1942, adic¶ peste trei luni din ziua fatal¶,
„Osoboe sove§ceanie pri NKVD SSSR” („Deliberarea extraordinar¶ pe lâng¶
NKVD al URSS”) îl condamn¶ pe r¶posatul Petrea ¢îrdea la opt (!) ani
priva†iune de libertate…
Asemenea cazuri, în care basarabenii arunca†i pe veci în gropi siberiene
necunoscute mai erau §i judeca†i pe deasupra, am identificat în mai multe
dosare. Dup¶ cum vedem, malaxorul sovietic de anihilat destine umane
dep¶§ea pân¶ §i limitele absurdului.
*
Jurnal de Chi§in¶u, 21 dec 2010
Moldova de la Est de Prut, în timpul primei ocupa†ii sovietice
Problema comunismului din Moldova a r¶mas, înc¶, una deschis¶ pentru interpret¶ri, analize, descoperiri §i desecretiz¶ri. Pentru a umple unul
dintre golurile istoriei a fost lansat¶ cartea „Moldova de la Est de Prut”,
scris¶ de c¶tre istoricul Mariana ¢¶ranu.
Scriitorul Vlad Pohil¶, prezent la lansare, a declarat urm¶toarele: „Din
diverse motive se evit¶ pronun†area cuvintelor date, fiind înlocuit cu oricare
altele, dar ce s-a întâmplat în Moldova anilor '40 – '41 a fost ocupa†ie sovie-
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tic¶”. Dat fiind faptul c¶ în anul 2010 s-au împlinit 70 de ani de la cedarea
for†at¶ a teritoriului Basarabiei Uniunii Sovietice (28 iunie 1940), Mariana
¢¶ranu compline§te, prin cartea sa, golurile prezente în istorisirea primei
ocupa†ii sovietice, cum ar fi multe detalii, aspecte §i consecin†e ale Pactului
Ribbentop-Molotov, care nu au fost cunoscute publicului larg.
„Moldova de la Est de Prut” prezint¶, pe cât de detaliat posibil, perioada
dat¶, care a durat un an, îns¶ r¶mâne clasat¶ ca un adev¶rat genocid împotriva
poporului moldovenesc. Întru sus†inerea argumentelor autoarei, cartea
con†ine anexe, documente care sunt rezultatul îndelungatelor cercet¶ri în
domeniu, iar lucrarea este scris¶ într-un stil accesibil publicului, uneori recurgându-se la tabele sau scheme care sunt menite s¶ faciliteze citirea §i în†elegerea textului.
Cartea cuprinde teme precum „Degradarea sistemului de înv¶†¶mânt”
din timpul ocupa†iei, când au fost închise institu†iile de înv¶†¶mânt existente
la acea vreme în Moldova, find înlocuite cu cele de tip sovietic §i reducerea
statutului înv¶†¶torilor la instrumente de promovare a intereselor anexioniste;
„Persecu†iile religioase” care s-au soldat cu închiderea §i profanarea bisericilor §i m¶n¶stirilor moldovene§ti, în timp ce alte edificii de acest tip au fost
transformate în institu†ii de distrac†ie, depozite etc.
Monografia „Moldova de la Est de Prut” se promite a fi o carte util¶
pentru studierea primei ocupa†ii sovietice de c¶tre elevi studen†i §i un util instrument de lucru pentru oamenii de §tiin†¶, politicieni, diploma†i §i nu în ultimul rând – pentru publicul larg de cititori care vrea s¶ fie informat.
Pentru fidelitatea §i devotamentul patriotic cu care a promovat idealurile de prosperitate, emancipare spiritual¶ §i unitate a românilor de pretutindeni, Marianei ¢¶ranu i-a fost desemnat¶ „Medalia jubiliar¶ de aur 1990 –
2010, de c¶tre „Asocia†iunea Transilvan¶ pentru literatura român¶ §i cultura
poporului român”.

Miercuri 13 aprilie 2011
Noapte grea, agitat¶, leoarc¶: sudorile mor†ii, maic¶.
Trezit într-o stare de nemul†umire general¶, cunosc motivul:
suntem în 13…
Eu m¶ simt ceva mai bine, nu m¶ mai sup¶r¶ articula†iile,
îns¶, în continuare, echilibrul - trupal, c¶ cel mental…, vai de
steaua lui - m¶ handicapeaz¶: în ultimele dou¶ zile am coborît
pentru cump¶r¶turi la magazinul de sub noi §i am avut momente
de… dezechilibru (unde-i prietenul ¢epeneag, s¶ comenteze el,
cu totul amicald starea mea de sl¶biciune?).
Ana îns¶ este tot mai afectat¶ de nevindecarea rapid¶, de
repararea, dac¶ nu fulger¶toare, m¶car de una încurajatoare. Azi
va avea or¶ la doctor(i) §i va putea s¶ spun¶ ce o doare, unde, §i
ce bine i-ar face pe la inim¶ dac¶ §i trupul ar fi ascult¶toriu…
M¶ uit (cu coada ochiului…) în jur, constatînd c¶ a mai
murit cutare, cutare, cutare, în general persoane mai tinere decât
noi, cu vie†i mai pu†in minate de lipsuri materiale, de pu§c¶rie, de
ne-publicare (ei, da, aceea suferin†¶!, ce §tim noi, insensibilii). £i
îi v¶d - cu coada ochiului - pe pânditorii mei cum se dizolv¶,
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dulce, înceti§or, în propriu-le suc de venin, ca un onest biscuit in
cea§ca de ceai, constatînd c¶ Goma-¶la tot n-a murit - dup¶ vorba
lor: “Iar n-a murit!” -, pe când ei, gata-gata s¶ jubileze,
s¶rb¶torind absen†a mea din lumea lor… Io-te, c¶ nu! Io-te c¶
pleac¶ ei din aceast¶ lume rea, p¶r¶sindu-m¶ pe mine, cui ruginit,
cauzator-cauzant a tot felul de suferin†e moral-estetice,
confra†ilor care numai binele mi l-au vrut - dar dac¶ eu l-am
refuzat cu înc¶p¶†ânare…
Privesc la mine, cel din autofilm¶rile recente: m¶ §tiu, m¶
accept a§a, îmb¶trânit, invalid, cu o r¶suflare poticnit¶, de astmatic (ceea ce înc¶ nu sunt), de agonic - ceea ce sunt, m¶car pe
jum¶tate. £tiu c¶ tri§ez, c¶ re†in din “portretul” meu numai
laturea care m¶ favorizeaz¶, oricum, nu m¶ dezvantajeaz¶
(ce m-a apucat?, din clip¶ în clip¶ voi fi aplatizat, sufocat sub
laude, sub lauri…) - în fine, am ajuns unde voiam…
La “aspectul” fizic, cel ar¶tat de fotografii al colegilor mei;
al acestor oameni cam de aceea§i vârst¶ §i de care m¶ despart, nu
doar miile de kilometri - “de-aici pân-la-coleà”, vorba în†eleptului cântec populariu - dar §i cele câteva decenii de “conjugalitate
separat¶”. £i dac¶ numai kilometrii §i deceniile ne-ar desp¶r†i…
Se pare c¶ nu doar…
Parc¶ ieri, “r¶sfoind” pe internet un ziar (de-acas¶), am dat
de o galerie de portrete ale oamenilor de litere-§i-de-cuvânt (sic).
£i eu m¶ uit în oglind¶ - mai ales în ultima vreme - vreme
grea pentru mine, pentru Ana, pentru noi: nu am fost cru†ati de
trecerea plugurilor, a boroanelor peste chipurile noastre,
adev¶rat. Dar, nu pot evita s¶ m¶/ne compar cu ai mei “colegi de
breasl¶” §i s¶ g¶sesc, nu c¶ eu ar¶t mai bine - dar c¶ ei arat¶ îngrijor¶tor de mai-r¶u, chiar în fotografii ne-recente, în instantanee
glorioase pentru ei (primiser¶ premiul cutare, lansaser¶ cartea
cutare, cândva, cu un an, cu cinci ani inainte).
Cu cine s¶ încep? Cu Breban, desigur. Fire§te, nici una
dintre fotografii nu “imortalizeaz¶” timpul-spa†iul de dup¶
re-izbucnirea scandalului CSNAS. Ba una - repetat¶ agasant, de
parc¶ ar fi Goma sco†înd-o din r¶bd¶ri pe Monica Lovinescu - îi
prezint¶ pe Breban §i pe Manolescu al¶turi, presupun c¶ în urm¶
cu câ†iva ani, la o anume “alegere” la care participaser¶ ambiidoi. Fire§te, veninos fiind, afirm c¶ înc¶ de pe atunci (când nu va
fi fost chiar “numai cânt §i armonie”, dar nici nu z¶ng¶neau
s¶biile în care urmau s¶ se întretaie combatan†ii - în loc s¶-§i
adulmece reciproc, cu ochii albu§a†i de extaz mistic, obielele…)
ace§ti oameni - §i stai, c¶ abia am început în§iruirea - erau în plin
“proces de descompunere”. Trecerea timpului care pe mine m¶
t¶v¶lugise, m¶ aplatizase, m¶ redusese la doar dou¶ dimensiuni ©Paul Goma 1935-2011
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nici pe ei nu-i cru†ase:
De pild¶ Manolescu: îl §tiam mai demulti§or strâmbat vorbesc de gur¶, primul semn r¶u. Care semn i-a ie§it la suprafa†a
firii sale intime de felon, de duplicitar, de mincinos, de vânz¶tor
de sine §i de apropia†i;
Dar Liiceanu? S¶ i se fi epuizat depozitele de untur` cu care
î§i onguia obrazul de §tiuc¶ autentic¶?, probabil “ciocnirea” cu
Herta Müller a provocat oprirea lubrefierii intelectuale - acum se
prezant¶ ca o momie umflarisit¶ cu pompa;
S¶ continuu? La ce bun: §i celorlal†i le-a r¶zb¶tut interiorul
în exterior, le-a ie§it pe obraz, la uli†¶: arat¶ ca ni§te mor†i-mor†i,
atât c¶ clipesc (în sfâr§it, am vrut s¶ spun: am dedus eu c¶ ochii
lor au §i aceast¶ func†ie de c¶p¶tâi: s¶ clipeasc¶).
Joi 14 aprilie 2011
Ce mi-a fost la un 14 aprilie? Dar ce nu mi-a fost?
Noapte ca §i precedenta: ba chiar mai ud¶. Am ie§it din ea
“lesivat”, cum zice Francezul, în traducere: dat prin ma§ina de
sp¶lat, de unde rezul†i “sp¶lat de toate”: §i de sudoare §i de idei dac¶ le-ai avut, numai bun de întins pe gard, la uscat.
Nu m¶ mai fac eu bine. Am vrut s¶ spun: ca înainte, bine. Ca
înainte, când? cum? Am s-o târâi a§a: târî§-gr¶pi§, §ontâc-§ontâc,
cahin-caha, ca s¶ m¶ manolesc §i eu pe fran’zeasca de balt¶
înv¶†at¶ privind emisiunile sportive din fotoliul de ambasador
Unesco §i scriind extemporale cuget¶tornice. Fotoliu c¶p¶tat de
la Taubman §i de la Rodica Cutare, ambasadricea Israelului, ca
pre† pe cap de Goma. Ciobanii din Buia (nu departe de Apold,
nici de Sibiel) nu primiser¶ nimic pentru vânzarea noastr¶, in
iarna lui 1944, la Buia, în afar¶ de câteva picioare-n cur de la
jandarm, îns¶ vremurile se schimbaser¶: întâi Manolescu a jinduit
postul Unesco, abia apoi a transformat “informa†ia” (fals¶, ca
toate cele provenite de la un turn¶tor ca Zalis), în arm¶ cu care
s¶-l pun¶ la p¶mânt pe Goma §i gata: el, pân¶ mai ieri antisemitizat - pentru analfabetism general-cultural - i-a c¶zut, în gura-i
de N¶t¶flea†¶, Para Garaudy!
M-am f¶cut r¶u, veninos, din pricina bolii? Da de unde, a§a
eram §i pe vremurile imemoriale când eram s¶n¶tos-tun; ba chiar
§i mai mu§c¶toriu.
*
O scrisoare care mi-a f¶cut pl¶cere. Expeditorul o semneaz¶
cu numele §i prenumele, îns¶ neavînd autorizarea sa, nu îl indic
decât prin ini†iale:
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14 aprilie
Stimate Domnule Goma,
Inaintez cu greu in citirea jurnalelor Dvs. din cauza timpului redus pe
care il am la dispozitie, dar sunt deosebit de incantat ca am ocazia de a invata
adevarata istorie din cartile pe care le scrieti. Am ajuns la <<Jurnal 2007>>
pe care il citesc de pe internet. Datorita internetului, scrierile Dvs. ne sunt
accesibile si noua, romanilor care ne aflam in afara tarii (cand ma duc in
Romania cumpar cartile pe care le gasesc, sa le am asa in biblioteca, desi cele
mai multe din cartile Dvs. le-am citit de pe internet).
Dati-mi voie sa va spun ca sunt de-a dreptul uimit de vastitatea informatiilor
istorice (si nu numai) pe care le detineti. Va admir foarte mult. Persoane ca
Dvs. ar fi foarte utile tarisoarei noastre care se indreapta spre prapastie; eu nu
merg foarte des in Romania, dar atunci cand ma duc constat ca, raportat la
occident, la noi timpul a ramas pe loc: toate asa cum le-am lasat, fara nici o
urma de progres. Doar oamenii mai saraci, mai tristi, mai batrani...
Nu ma mir ca nu va invita nimeni sa le impartasiti experienta Dvs., ca nu
v-au redat cetatenia si drepturile furate de comunisti; elita tarii e formata din
urmasii securistilor si colaboratorii lor, oameni politici de doi bani si care nu
urmaresc binele comun, ci doar binele personal. Ati fi o prezenta discrepanta
intr-un mediu atat de omogen si bine inchegat.
In ce priveste romanul de rand, el doarme in continuare...
Numai urari de bine si sanatate.
G. M., Italia
*

ïi mul†umesc lui Dorin Tudoran pentru reactivarea unui
pasaj din cartea Ioanei M¶gur¶, so†ia lui Nöel Bernard, privitor la
vizita lui Breban la München:
”“Un alt vizitator – de fapt, unul foarte frecvent, mai ales într-o anumit¶
perioad¶ – a fost romancierul Nicolae Breban. Una din întâlnirile cu el –
desf¶§urat¶ acas¶ la noi – mi-o amintesc deosebit de bine. £i asta pentru c¶
de pu†ine ori în via†¶ m-am sim†it atît de stânjenit¶ ca atunci. Era prin vara lui
1977. Subiectul discu†iei au fost mi§carea Goma §i Paul Goma personal, ca
scriitor disident. Breban i-a povestit lui Noel, cu lux de am¶nunte, toat¶ istoria <cazului Goma>, fiind de p¶rere c¶ el nu procedase bine §i c¶, tocmai de
aceea, nici nu i se al¶turaser¶ decît cei care doreau s¶ se foloseasc¶ de acest
prilej pentru a emigra. Noel argumenta c¶, indiferent de tactica folosit¶,
important¶ era ini†iativa lui Goma §i t¶ria §i consecven†a de care d¶duse
dovad¶ în ducerea pîn¶ la cap¶t a ac†iunii sale. Între timp, ne-am a§ezat la
mas¶. Intensitatea discu†iei cre§tea. Tonul §i temperatura se ridicau tot mai
mult. Breban a aruncat în joc ultimul s¶u atú: argumentul pe care îl considera
decisiv. Goma ar fi ac†ionat cu stâng¶cie – sus†inea Breban – §i în plus nu dispune nici de prestigiul necesar pentru a fi urmat de scriitori, pentru c¶ nu are
talent. La auzul acestui argument, Noel a v¶zut ro§u înaintea ochilor.
Numi amintesc s¶-§i mai fi pierdut vreodat¶ cump¶tul ca atunci. <De ce nu a
ac†ionat Nicolae Breban mai bine, dac¶ §tie cum trebuie procedat §i are prestigiul necesar? a strigat Noel, scos din fire. Pu†in import¶ dac¶ Goma are sau
nu talent. El este singurul dintre voi to†i care a avut curajul s¶ stea în dou¶
picioare §i s¶-l înfrunte pe Ceau§escu §i Securitatea. Iar voi nu v-a†i solidarizat cu el, nu pentru c¶ îi lipse§te prestigiul, ci din la§itate.> Breban s-a înro§it
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pîn¶ în albul ochilor, iar eu, ca gazd¶, sim†eam c¶ intru în p¶mînt de ru§ine.“
(Ioana M¶gur¶ Bernard, Directorul Postului nostru de Radio, Casa de editur¶
Retromond, Bucure§ti, 1994, pg. 46).”

£i tot D. Tudoran, adresîndu-se Aurei Cristi (ea îl acuzase de
calomnie la adresa lui Breban) - iar eu profit, reproducînd copios:
“Mai mult, dl Breban s-a voluntarizat în a r¶spîndi despre mine, a§a
cum o f¶cuse §i în cazul dlui Goma, zvonuri dintre cele mai murdare. ”
(…)“3. La 1 februarie, 1984, i-am scris câteva rânduri prietenului
Nicolae Breban. Îi semnalam, înc¶ o dat¶, c¶ eram la curent cu lucrurile pe
care le r¶spândea despre mine, în †ar¶ §i în str¶in¶tate. A negat iritat, declarându-se profund jignit c¶ pot da crezare unor asemenea bârfe.
În dosarul meu de urm¶rire informativ¶, dau peste fotocopia mesajului
scris pe spatele unei c¶r†i de vizit¶. Cum textul este greu de descifrat, îl transcriu sub imaginile de mai jos: [Transcrierea mesajului:]
“Bucure§ti,1.02.1984
De§i ”poet de mîna a doua”; ”compromis de jenantul atac* împotriva
unui poet de prim¶ mîn¶”; de§i ”lipsit de sim† politic §i al valorilor”; de§i
”simplu gazet¶ra§, o vreme descurcîndu-se abil în via†a literar¶ cu interviuri
mediocre, dar mai vioaie decît ale altora”; de§i ”obligat s¶ fac¶ scandal –
altfel, drag¶, nici ¶ia nu-l vor, nu arunc¶ nici ei 3-4 mii D.M./monatlich
oricum §i oricui”; de§i ”ingrat, întorcînd repede spatele celor ce-au mizat pe
el, credintîndu-l”; de§i ”cu o nevast¶ cam §tears¶, esprit très terre à terre”;
de§i ”epuizat repede în mici querelles d’Allemand ale †ig¶niei subliterare”,
usw – îmi iau îng¶duin†a, totu§i, s¶-†i urez La mul†i ani! §i cele cuvenite, cu
ocazia semicentenarului.
Dac¶ via†a ne va juca §i renghiul de-a ne pune în fa†a altui demi-secol,
cel al existen†ei mele, team¶ îmi e c¶, spre dispre†ul t¶u definitiv, voi fi cam
acela§i. E, de altfel, tot ceea ce îndr¶znesc s¶ sper!
Pîn¶ atunci, îns¶, te po†i bizui (nu chiar incontinuu – om sînt §i eu!) pe
umorul meu în fa†a… nu g¶sesc cuvîntul, de§i nici nu-i nevoie – nu scrie pre
fruntea nici unuia din noi ”prost”. “
*) Pentru cei, probabil foarte mul†i, mai pu†in familiariza†i cu întâmpl¶rile literare ale epocii, precizez c¶ “jenantul atac” de care m¶ învinuia Nicolae Breban, atât
în †ar¶, cât §i în str¶in¶tate, era textul în care demonstram plagiatul s¶vâr§it de Ion
Gheorghe dup¶ o traducere din Lao-Tse. Ast¶zi, acel text apare ca “studiu de caz ”
în referin†e despre plagiatele cele mai jalnice comise în spa†iul românesc.”

Dorin Tudoran re-reproduce un alt document (din volumul
Dorin Tudoran, Eu fiul lor) - voi copia §i din el:
“General-locotenent Aristotel Stamatoiu ADJUNCT AL MINISTRULUI
V¶ trimitem al¶turat, spre informare §i valorificare, un num¶r de 1 note
con†inînd 1 file, cu numerele de înregistrare 0085728
(…) ADJUNCT AL MINISTRULUI General-colonel IULIAN VLAD
Strict secret Expl. nr 1 100-0085728 din 19 mai 1985
NOT™
În vederea compromiterii, cre¶rii §i stimul¶rii unor disensiuni între scriitorii
NICOLAE BREBAN §i DORIN TUDORAN, au fost ini†iate m¶suri complexe, în
func†ie de particularit¶†ile situa†iei operative din cazurile respective.
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Ca urmare, s-au ob†inut date din care rezult¶ c¶ NICOLAE BREBAN, aflat
temporar în str¶in¶tate, a †inut o conferin†¶ la Seminarul de romanistic¶ al
Universit¶†ii din Heidelberg, R. F. Germania, prilej cu care l-a caracterizat pe
DORIN TUDORAN drept un poet „minor §i execrabil”, afirmînd c¶ acesta depune
eforturi s¶ ias¶ din anonimat pe c¶i extraliterare. De asemenea, s-a mai referit la
„murd¶ria jocului” la care se preteaz¶ DORIN TUDORAN, întrucît încearc¶ s¶-§i
disimuleze lipsa voca†iei §i talentului literar, pozînd în persecutat politic. “

D. T. Aminte§te ce afirmase în 2002:
“ … a§a cum am mai scris, nu cred c¶ dl Breban a fost neap¶rat un simbria§ al
Securit¶†ii, semnînd condica §i primindu-§i regulat chenzinele. Victima unui ego cît
Himalaia, de care „oamenii de meserie” au §tiut cum s¶ profite, Domnia sa a ac†ionat,
totu§i, ca un agent de influen†¶. Atît în Cazul Goma, cît §i în cazul meu, dl Breban a
cheltuit prea mult¶ energie spre a arunca în derizoriu subiectele respective pentru a
nu stîrni suspiciuni îndrept¶†ite. C¶ o asemenea „munc¶ patriotic¶” s-a potrivit exact
cu planurile de compromitere a dlui Goma §i a mea, întocmite §i coordonate de §efii
Securit¶†ii, dnii Iulian Vlad §i Nicolae Ple§i†¶, a§a cum indic¶ documente scoase la
iveal¶, prefer s¶ continuu a crede c¶ a fost o simpl¶ întîmplare. Nu-i pot împiedica,
îns¶, pe al†ii s¶ se îndoiasc¶ de asemenea imense coinciden†e.”
(…)
“Iritat c¶ nu a fost poftit la întîlnirea consacrat¶ de Academia Civic¶ unui sfert
de veac de la Mi§carea Goma, dl Breban semneaz¶ în Cotidianul un soi de mini
Istorie a disiden†ei române§ti. Dar s¶ o lu¶m pu†in mai din urm¶.
“Într-un text din propria revist¶, dl Breban scrie: “Apoi, dl. Iorgulescu m-a mai
atacat odat¶, când un ‘grup’ parizian – P. Goma, Bujor Nedelcovici, Dorin Tudoran
– s-au hot¶rît s¶ m¶ ‘demoleze’, prin ‘91, parc¶… “
R¶spund: dl Breban minte. Nu am fost niciodat¶ locuitor al Parisului; nici „prin
‘91”, nici în alt¶ perioad¶. Nu am cuno§tin†¶ §i, implicit, nu am vreun amestec în
hot¶rîrea celorlal†i comploti§ti. Nu §tiu ce vroiau s¶ demoleze. O ecvestr¶ ori doar un
bust Breban? Min†ind grosolan despre mine, de ce ar fi adev¶rat ce afirm¶ despre
ceilal†i demolatori? În sfîr§it, ar fi timpul ca dl academician Breban s¶ priveasc¶
adev¶rul în ochi §i s¶-l accepte b¶rb¶te§te: „un grup parizian” se acord¶ cu „s-a
hot¶rît”, nu cu „s-au hot¶rît”.
Scrie dl Breban în Cotidianul: “…a§a cum nu am r¶spuns la atacuri, unele
ignobile – ap¶rute acum câ†iva ani în trei numere la rând în ‘22’, de fiecare dat¶ câte
dou¶ pagini pline ochi cu minciuni, jum¶t¶†i de adev¶ruri, mor†i chema†i s¶ testimonieze etc., etc. (semnate Dorin Tudoran, ce nici pîn¶ azi nu a retractat decît cu o
jum¶tate de gur¶…)“
R¶spund: Dl Breban minte. Nu am retractat nimic, niciodat¶, din cele afirmate
în r¶spunsul dat Domniei sale în acel text. Nici cu jum¶tate de gur¶, nici altfel. Nu
aveam §i nu am ce s¶ retractez. Dl Breban a avut la dispozi†ie nu „cî†iva ani”, ci mai
bine de un deceniu în care s¶ r¶spund¶ argumentelor mele. Nu a f¶cut-o, preferînd
postura de victim¶.
În privin†a mor†ilor pe care i-a§ fi chemat s¶ „testimonieze”, dl Breban se
refer¶, b¶nuiesc, la dnii René Coeckelberghs §i Noel Bernard. În primul caz, dac¶
cele relatate de mine ar fi fost neadev¶rate, dl Breban a avut la dispozi†ie, repet, mai
mult de un deceniu spre a solicita so†iei celui disp¶rut, dna Gabriela Melinescu, s¶
m¶ pun¶ la punct, public. Nu a f¶cut-o.
În cel de al doilea caz, chiar dac¶ dl Noel Bernard nu mai este printre noi,
exist¶ o persoan¶ care a „testimoniat” despre cele afirmate de mine. £i, cum se va
vedea, este o relatare greu de „rejetat”, „repusat” ori „rebufat”, ca s¶ m¶ aliniez
lingvistic la franco-p¶s¶reasca dlui academician Nicolae Breban.
( II )
“A§adar, dl Nicolae Breban respinge afirma†ia c¶ ar fi jucat murdarul rol al
unui agent de influen†¶. La comand¶ ori din ini†iativ¶ personal¶, nu m¶ intereseaz¶ –
îi prive§te pe Domnia sa §i pe dl Nicolae Ple§i†¶, prietenul dlui Breban. M¶ acuz¶ de
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minciun¶, jum¶t¶†i de adev¶ruri §i afirm¶ c¶ a§ fi chemat oameni disp¶ru†i s¶
„testimonieze”. Înainte de a reproduce un text-m¶rturie, dou¶ lucruri.
Primul – a§a cum am mai scris, nu cred c¶ dl Breban a fost neap¶rat un simbria§ al Securit¶†ii, semnînd condica §i primindu-§i regulat chenzinele. Victima unui
ego cît Himalaia, de care „oamenii de meserie” au §tiut cum s¶ profite, Domnia sa a
ac†ionat, totu§i, ca un agent de influen†¶. Atît în Cazul Goma, cît §i în cazul meu, dl
Breban a cheltuit prea mult¶ energie spre a arunca în derizoriu subiectele respective
pentru a nu stîrni suspiciuni îndrept¶†ite. C¶ o asemenea „munc¶ patriotic¶” s-a potrivit exact cu planurile de compromitere a dlui Goma §i a mea, întocmite §i coordonate
de §efii Securit¶†ii, dnii Iulian Vlad §i Nicolae Ple§i†¶, a§a cum indic¶ documente
scoase la iveal¶, prefer s¶ continuu a crede c¶ a fost o simpl¶ întîmplare. Nu-i pot
împiedica, îns¶, pe al†ii s¶ se îndoiasc¶ de asemenea imense coinciden†e.
Al doilea – sper c¶, dup¶ citirea acestei m¶rturii edificatoare pentru eforturile
unui clasic agent de influen†¶, dl Breban m¶ va scuti de nepl¶cerea s¶-i amintesc,
public, §i alte episoade de aceea§i natur¶. Nu cred c¶ e nevoie de alte argumente spre
a demonstra scopul ac†iunilor dlui Breban în situa†ii de felul celei de mai jos.
Relatarea vorbe§te de la sine: (am reprodus mai sus m¶rturia Ioanei M¶gur¶).
Punctum! Dl Breban afirm¶ c¶ mi-ar fi recomandat (ca §i dlui Goma, de altfel)
“a viza mai pu†in persoana dictatorului, cât principiile §i abuzurile sistemului.” Nu lam ascultat §i astfel m-am „autoizolat cumva”.
R¶spund: Dl Breban minte. S¶ presupunem, îns¶, c¶ nu ar min†i cu neru§inare.
Atunci, bunul sim† ne-ar obliga s¶ parafraz¶m întrebarea dlui Bernard: “Dac¶ Goma
§i Tudoran nu au în†eles s¶ atace sistemul §i s-au m¶rginit s¶ atace doar dictatorul, de
ce nu a atacat sistemul marele Breban, alfa §i omega disiden†ei române§ti?”
Sînt dispus s¶ cer Cotidianului sau Adev¶rului literar §i artistic spa†iu reproducem texte, de pîn¶ în decembrie ‘89, în care am criticat atît dictatorul, cît §i sistemul. Mi-e team¶ c¶, dup¶ primul num¶r, una din coloane va r¶mâne goal¶ pentru
mult¶, foarte mult¶ vreme.
( III )
Prilejul cel mai potrivit pentru dl Nicolae Breban de a ne fi dat, „tutulor”, un
exemplu de cum trebuie luptat împotriva sistemului §i nu doar împotriva dictatorului
l-a constituit reac†ia Domniei sale la Tezele din iulie, în 1971, pe care o nume§te
„ruptura de sistem”. Numai c¶ o asemenea ruptur¶ implic¶ exact ce a uitat s¶ fac¶ dl
Breban: renun†area la calitatea de membru al PCR. La peste trei decenii de atunci,
relat¶rile dlui Breban referitoare la acest subiect r¶mîn de o neclaritate abisal¶. Cum
adic¶: “…eu, de exemplu, am <ie§it> din PCR, am fost exclus înainte ca Goma s¶
p¶†easc¶ acela§i lucru”? Cititorului i se ofer¶ un adev¶r multiplu (ie§it-exclus), cînd
lucrurile sînt simple – dl Breban nu a ie§it din partid.
Riscurile pe care †i le asumai evitînd s¶ nu intri în partid erau substan†ial mai
mici decît cel de a renun†a la calitatea respectiv¶. De aceea, cei ce au îndr¶znit s¶ ias¶
din partid au fost infinit mai pu†ini decît cei ce au evitat s¶ devin¶ membri. Partidul
era sistemul. P¶r¶sindu-l, transmiteai un mesaj f¶r¶ echivoc de refuzare a sistemului,
intrai pe un drum f¶r¶ întoarcere. Delimitîndu-te tran§ant ori criticînd o hot¶rîre, o
tez¶ a partidului, r¶mîneai înc¶ pe un teren “perfectibil”. Te ag¶†ai, înc¶, de “comunismul cu fa†¶ uman¶” al lui Alexander Dubcek ori de euro-comunismul unui
Santiago Carillo.
Este calea pe care a ales-o dl Breban §i nu v¶d nimic imoral în ea. Ce continu¶
s¶ r¶mîn¶ imoral, §i asta de cîteva decenii, este minciuna dlui Breban c¶ tocmai
Domnia sa m-ar fi sf¶tuit s¶ atac sistemul, iar eu nu am f¶cut-o. De la scrisoarea prin
care explicam de ce ie§eam din partid, pîn¶ la texte cum ar fi cererea de a emigra,
rosteam limpede refuzul de a mai „coexista pa§nic” cu sistemul pe care îl consideram
imoral, ba chiar criminal. Oricine cite§te analizele, studiile ori c¶r†ile unori
autori
ce se ocup¶ de asemenea subiecte, de la dl Vladimir Tism¶neanu la dl Mihai Pelin,
observ¶ c¶ demersul meu de a refuza sistemul este înregistrat §i comentat. Se poate
afirma acela§i lucru despre disiden†a dlui Breban?
A§ fi fost „asistat în acei ani §i încurajat” de domnii Nicolae Manolescu §i
Nicolae Breban, scrie acesta din urm¶.
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R¶spund: dl Breban minte. F¶r¶ a se hazarda la gesturi pe care eu am hot¶rît s¶
mi le asum, dl Manolescu mi-a fost al¶turi de la bun început §i pîn¶ în momentul în
care, practic, am fost silit s¶ p¶r¶sesc România, asumîndu-§i riscuri majore. În
schimb, dl Breban s-a „delimitat” de mine imediat ce discursul meu s-a în¶sprit §i critica sistemului, inclusiv a dictatorului, nu a mai recurs la nici un fel de pruden†¶. Mai
mult, dl Breban s-a voluntarizat în a r¶spîndi despre mine, a§a cum o f¶cuse §i în
cazul dlui Goma, zvonuri dintre cele mai murdare.
Ultima oar¶ cînd l-am întîlnit înainte de expatriere, dl Breban mi-a r¶spuns la
întreb¶ri privind tocmai r¶spîndirea unor asemenea zvonuri tot prin… întreb¶ri.
Singurele enun†uri limpezi pe care mi le-a oferit au fost dou¶. Primul – c¶ m¶ aflam
în eroare, fiindc¶ în România, intelectualul/poporul a fost, întotdeauna, cu Vod¶. Al
doilea – avertismentul de a nu m¶ al¶tura criticilor s¶i, ca dl Goma, fiindc¶ nu-mi va
fi prea bine. Ce altceva ar fi trebuit s¶ în†eleg din toate acestea decît ce am în†eles?
Ast¶zi, dl Breban scrie despre mine în Cotidianul: “Dar… ca §i în cazul lui
Goma, eu nu sunt capabil s¶ pronun† fraza <Regret c¶ l-am cunoscut pe cutare>. Nu,
nu regret, ambii meritau ajutorul §i asisten†a mea, numai c¶ o prietenie e altceva decît
o complicitate; chiar §i f¶r¶ de tiranie sau de tiran!…“
R¶spund: ajuta-te-ar N. Breban! £i a§tept o explica†ie: la ce “complicitate” se
refer¶? În ce doream s¶-l implic? Sau ne afl¶m, iar¶§i, la faimoasa acuza†ie privind
„r¶zvr¶tirea” mea §i a dlui Goma „contra poporului” român?
Referindu-se la r¶spunsul pe care i l-am dat mai bine de acum un deceniu în
revista 22, dl Breban afirm¶: “£i cu criticul N. Manolescu, care, se pare, l-a împins
la aceasta, sau, mai §tii a fost pe dos: D. Tudoran l-a influen†at pe mai vârstnicul s¶u
prieten.“
R¶spund: Evident, dl Manolescu nu m-a împins la scrierea acelui text. £i tot
evident este c¶ logica dlui academician Breban se afl¶ în aceea§i „sufrans¶” în care
se zbate româneasca Domniei sale: la ce l-am influen†at pe dl Manolescu? S¶ scrie
textul semnat de mine?!? Dl Breban se acoper¶ de ridicol.
( IV )
Sînt pu†ini intelectualii români ce invoc¶ mai des §i mai ap¶sat ca dl Nicolae
Breban practicarea unor înalte principii – morale, profesionale etc. £i tot atît de pu†ini
sînt cei care uit¶ mai repede ca dl Breban înaltele imperative enun†ate cu doar cîteva
clipe în urm¶. Cum se spune – teoria ca teoria, dar practica ne omoar¶.
Scrie dl Breban în Cotidianul: “A§ mai putea ad¶uga multe am¶nunte §i fapte
în leg¶tur¶ cu disiden†a curajoas¶ §i plecarea din †ar¶ a lui Dorin Tudoran, dar, cum
dânsul m-a atacat într-un mod penibil în revista 22 – trei numere la rând! – §i cum nu
§i-a cerut, formal, scuze, am intrerupt rela†ia cu el!“
R¶spund: S¶ presupunem c¶ dl Breban a rupt rela†iile cu un vecin. Acesta este
acuzat de o crim¶. Dl Breban este în posesia dovezilor c¶ respectivul nu a comis
crima. Cu toate acestea, tace chitic. Ce poate vorbi mai limpede, oare, despre
(i)moralitatea dlui Breban? Ce leg¶tur¶ poate fi între ni§te rela†ii întrerupte §i
adev¶rurile pe care singur sus†ine c¶ le cunoa§te, dar se ab†ine de a le rosti? De ce a
mai deschis aceast¶ discu†ie despre disiden†a mea?
A t¶cea adev¶ruri neconvenabile §i a r¶spîndi neadev¶ruri convenabile – iat¶
strategia publicistului Nicolae Breban. De§i cine cu cine a rupt rela†iile nu are vreo
importan†¶ deosebit¶, men†ionez totu§i c¶ Domnia sa minte afirmînd c¶ ar fi ini†iat
aceast¶ ruptur¶ dup¶ apari†ia textului meu din revista 22. În realitate, eu am fost cel
ce a rupt orice rela†ie cu dl Breban §i asta înainte de a fi for†at s¶ p¶r¶sesc România,
pe timpul cînd comentariile Domniei sale despre atitudinea mea anticomunist¶ §i
anticeau§ist¶ coincideau prea mult cu strategia de discreditare hot¶rît¶ împotriva mea
de capii Securit¶†ii – dnii Iulian Vlad §i Nicolae Ple§i†¶. Este un lucru de oarecare
notorietate în lumea literar¶.
Limpede, dl Breban men†ioneaz¶ numele meu în a sa mini Istorie a disiden†ei
române§ti, doar spre a-mi aplica înc¶ o mu§truluial¶ public¶. A§a cum dovede§te textul Domniei sale, „faptele”, „am¶nuntele” despre ce nume§te o „disiden†¶ curajoas¶”
nu apar. Numite sînt mai ales a§a zisele erori ale disiden†ei mele. Este felul perfid în
care dl Breban „recunoa§te” §i meritele altora. Exemplul cel mai cutremur¶tor este
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cel al regretatului Dan De§liu, despre care dl Breban, înainte de a spune cîteva cuvinte de bine, în§ir¶ o lung¶ list¶ de p¶cate.
Insolent numit „disident paradoxal”, dl De§liu este adus în pagin¶ drept versificator modest, stalinist, propagandist. Motivul disiden†ei sale ar fi fost, chipurile,
scoaterea din manualele §colare. Dup¶ ce spune §i cele cîteva cuvinte de bine, dl
Breban sfîr§e§te nota despre disiden†a dlui De§liu pe un ton de o ironie murdar¶:
„a murit de o moarte romantic¶, înecat la †¶rmul M¶rii Negre.”
R¶spund în numele unei datorii proprii dar §i colective fa†¶ de memoria dlui
Dan De§liu: consider comentariul dlui Breban absolut descalificant. Dan De§liu
r¶mîne unul dintre extrem de pu†inii intelectuali ce §i-au pl¶tit, în valut¶ forte, cum
se spune, erorile tinere†ii. Curajul, tenacitatea, exactitatea discursului prin care, ani
la rînd, a demontat resorturile unui sistem nenorocit §i al unei dictaturi criminale îl
recomand¶ drept unul din cei mai însemna†i disiden†i români. Este o monstruozitate
ca tocmai cel numit, mai mult decît ironic, în studii de specialitate, „disident cu
jum¶tate de norm¶” s¶-§i permit¶ asemenea comentarii.
„Eu, care în deceniul nou¶ veneam tot mai rar la Bucure§ti, nu eram încîntat de
aceast¶ alian†¶ cu vechii stalini§ti, de§i în†elegeam nevoia regrup¶rii tuturor celor
curajo§i…”, scrie dl Breban despre dl De§liu §i disiden†a româneasc¶. Totu§i, pe cine
§i de ce ar fi interesat în acele momente extrem de dure, de radicalizare a unor
con§tiin†e, ce credea cel practicînd disiden†a de la… distan†¶? Ar fi fost mult mai util
ca dl Breban, aceast¶ fa†¶ f¶r¶ chip a diziden†ei §i rezisten†ei române§ti, s¶ ne fi
explicat, o dat¶ §i pentru totdeauna, cine §i de ce îi asigura acel statut de „rezistent”
operînd pe principiul “izmene pe c¶l¶tor”.
În sfîr§it, întreb: chiar nu poate Academia Român¶ s¶ organizeze ni§te cursuri,
fie ele §i foarte, foarte serale, de reîmprosp¶tare a cuno§tin†elor de limb¶ român ¶
pentru „nemuritori” ca dl Breban? Fiindc¶ a venit vremea ca distinsul academician
s¶ afle c¶, în pozi†ie adverbial¶, „formal” înseamn¶ exact contrariul celor pe care mi
le solicit¶ Domnia sa. Oricum, nu am ce scuze s¶-i prezint dlui Breban – nici
„expres”, nici „categoric”, nici „formulat precis”, cum §i-ar visa, nici „de form¶”, ori
„de ochii lumii” – cum, vai!, spune textul f¶r¶ voia autorului s¶u.
(V)
În 1971, gestul de mare curaj al dlui Nicolae Breban de a critica, fie §i de la
Paris, Tezele din iulie a luat mai pe toat¶ lumea prin surprindere. Arivismul feroce
de care d¶duse dovad¶ pîn¶ atunci numai un asemenea gest nu anun†a. De§i ast¶zi
invoc¶ des perioada în care conducea România literar¶, dl Breban uit¶ esen†ialul: c¶
a preluat conducerea revistei printr-o clasic¶ lovitur¶ de culise politice. Vila din
cartierul §tabilor §i celelalte “înlesniri la purt¶tor” au venit dup¶ tipicul clasic.
Mai mult, cred c¶ gestul de mare curaj al dlui Breban l-a luat prin surprindere
chiar §i pe dl Breban. Va fi crezut c¶ d¶ o dubl¶ lovitur¶: fascina†i de gestul s¶u, occidentalii îi vor întinde la picioare covorul ro§u al favorurilor §i mult visata glorie interna†ional¶; acas¶, colegii §i prietenii se vor n¶pusti s¶ fac¶ front comun în jurul ideilor
sale. Cumplit¶ eroare psihologic¶ din partea unui autor de universuri abisale.
Reîntoarcerea în †ar¶ a surprins în egal¶ m¶sur¶. £i a trezit multe §i grele suspiciuni. Explica†iile pe care le d¶ azi dl Breban sînt rizibile. Simplu – acas¶ l-a adus
foamea. De§i autor interesant, editurile occidentale nu s-au b¶tut pe c¶r†ile Domniei
sale. Nu o fac nici acum, cînd dl Breban a devenit, cu adev¶rat, un scriitor important.
Afirma†iile de felul: “dup¶ ce m-am întors în matricea mea na†ional¶ §i cultural¶,
crezînd înc¶ o dat¶, de§i am anumite oportunit¶†i de a publica §i în alt¶ parte…”
constituie triste autosorcoveli.
Dup¶ atî†ia ani de navet¶ Bucure§ti – Paris §i retur, cota literar¶ a dlui Breban
în Occident este aproape egal¶ cu a unui autor c¶ruia nu i-a ap¶rut nimic în Vest. Iat¶
înc¶ un adev¶r pe care orgoliul permanent inflamat al dlui Breban nu vrea s¶-l accepte. De aceea comite §i eroarea de a spune “Kundera, care st¶ în acela§i cartier cu
mine la Paris…”(subl. mea, P.G.). Din p¶cate pentru dl Breban, ca §i pentru cultura
român¶, Domnia sa st¶ în cartierul unde locuie§te Kundera la Paris, §i nu invers.
Drept, nedrept – a§a stau lucrurile. N-ar fi exclus ca, pîn¶ §i în România, fieful dlui
Breban, în unele grupuri de cititori, Milan Kundera s¶ aib¶ mai mul†i admiratori decît
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autorul Buneivestiri. Nimic grav. Nu e motiv de întors lumea pe dos.
Ajungînd cîndva la întrebarea dac¶ ne-ar interesa s¶ ne mai na§tem o dat¶, dl
Breban mi-a r¶spuns prompt: „Nu. Fiindc¶ nu §tiu dac¶ a§ mai avea §ansa s¶ m¶ nasc
scriitor.” R¶spunsul Domniei sale m-a tulburat. M¶ tulbur¶ §i azi. Dar §ansa dlui
Breban de a tr¶i în Occident numai din scris nu a existat niciodat¶. De§i de o inteligen†¶ §i rapiditate a ideii remarcabile, dl Breban r¶mîne un autodidact. În afar¶ de a
scrie proz¶, nu §tie nimic altceva. £i nici nu dore§te s¶ înve†e. Ar mai fi ceva la ce
se pricepe – s¶ pontifieze. Din nefericire pentru dl Breban, numai de a§a ceva –
pontifi de mucava – nu duce lips¶ Parisul. Reîntoarcerea era inevitabil¶.
Amici, colegi, ca s¶ nu mai vorbesc de fo§ti camarazi de Comitet Central, au
fost probabil mai surprin§i chiar de reîntoarcerea dlui Breban decît de criticarea
Tezelor din iulie. Dup¶ revenire, via†a dlui Breban nu a fost o s¶rb¶toare. O §tiu bine,
fiindc¶ tocmai atunci, cînd fo§tii s¶i prieteni §i admiratori îi întorceau spatele, s-a
legat prietenia noastr¶. Ea s-a dezlegat cînd am în†eles c¶ dl Breban nu exagera
spunând c¶ pentru opera sa face orice.
Eroarea teribil¶ a dlui Breban este c¶, în sinea sa, persist¶ s¶ repro§eze românilor c¶ nu au f¶cut front comun în jurul Domniei sale în 1971. Asta este ce-l roade.
Clamarea zgomotoas¶ a meritelor – reale §i mai ales imaginare – tr¶deaz¶ tocmai
aceast¶ nefericit¶ incapacitate de a accepta c¶ nu mai poate schimba nimic din ce
s-a întîmplat. În loc s¶ accepte c¶, vai!, a calculat gre§it, dl Breban continu¶ s¶ cread¶
c¶ restul lumii – fie ea lumea româneasc¶, fie ea lumea occidental¶ – a fost în eroare.
Chiar §i incapacitatea de a duce pîn¶ la cap¶t crucea pe care i s-a n¶z¶rit c¶ o
alesese în 1971 este trecut¶ pe lista sl¶biciunii celorlal†i. Cît¶ vreme dl Breban nu
reclam¶ merite imaginare, nici un om de bun¶ cuviin†¶ nu-i poate repro§a c¶, dup¶
întoarcere, a t¶cut mîlc, rezistînd numai prin cultur¶. Cei mai mul†i am ales aceast¶
cale. Dar dl Breban e f¶cut s¶ pluseze, chiar dac¶ a§a ceva îl arunc¶ în minciun¶ ori
doar în ridicol.
O Istorie (ori doar un compendiu pentru gazet¶) a diziden†ei române§ti scris¶
de un megaloman este o contradic†ie în termeni. Dispre†ul pentru informa†ia exact¶
§i umorile nest¶pînite distrug un demers analitic de felul celui la care mimeaz¶ c¶ sa înh¶mat dl Breban. S¶ spunem c¶ nu conteaz¶ prea mult dac¶ primul scriitor român
disident nu a fost regretatul A.E. Baconsky, cum crede dl Breban, ci Radu Cosa§u,
care invoca „adev¶rul integral”. £ocheaz¶, îns¶, faptul c¶, atunci cînd prietenul dlui
Breban, dl Ple§i†¶, fost ministru adjunct al Securit¶†ii, afirm¶ c¶ „A.E.Baconsky
lucra organizat cu noi, dar s¶ nu scrii treaba asta.”, istoricul disiden†ei române§ti,
Nicolae Breban, tace ca mormîntul.
(…) Unitatea scriitorilor, a§a cum o vede dl Breban, nu poate avea decît un singur slogan: “Tr¶iasc¶ Nicolae Breban, în frunte cu Nicolae Breban.” Numai c¶, o
personalitate de calibrul dlui Breban, purtînd în frunte un hematom de m¶rimea dlui
Breban, ar fi un soi de stru†o-c¶mil¶ ce ar putea descuraja pe toat¶ lumea – nostalgici
ai protocronismului, campioni ai “defenestr¶rii”, pionieri ai post-modernismului
politic, trupe†i §i generali ai corectitudinii politice.
Din motive bine cunoscute, antisemitismul este o etichet¶ de care mai tot omul
se teme. E§uînd în lupta cu antisemi†i viguro§i, un grup de cerceta§i ce ar muri de
foame în lipsa “implement¶rii” stupidei corectitudini politice nu a putut renun†a la
“studiul de caz” România, a§a c¶ a încropit, f¶r¶ ru§ine, false cazuri de antisemitism.
Printre victimele cabalei – dnii Nicolae Manolescu §i Gabriel Liiceanu. De§i înc¶
timid¶ în a reac†iona prompt în fa†a unor atacuri de asemene perfidie, lumea româneasc¶ de bun¶ cuviin†¶ a în†eles c¶ aveam de-a face cu un joc cumplit de murdar.
Cum a reac†ionat dl Breban?
Directorul Contemporanului – Ideea european¶ a pus în scen¶ un fel de spectacol de sunet §i lumin¶, în care, fire§te, sunetul major a fost vocea dlui Breban,
marea con§tiin†¶ româneasc¶ de azi, iar proiectoarele puneau sub lumin¶ inculpa†ii la
indica†iile m¶sc¶ricilor de serviciu. Spectacolul s-a intitulat “Democra†ie §i antisemitism în România”. Evident, democra†ii erau dl Breban&Comp, antisemi†ii – dnii
Manolescu, Liiceanu §i al†ii. Invitat de onoare, dl Edgar Reichmann, prezentat dlui
Marin Mincu la Paris, acum vreo dou¶ decenii, de dl Nicolae Breban, drept “omul
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nostru care scrie despre noi la ziarul Le Monde.” Numai c¶, a§a cum î§i aminte§te
dl Marin Mincu, într-un excelent text publicat în Cotidianul, cînd a încercat s¶ paseze
dlui Reichmann, în prezen†a dlui Breban, într-un bistrou parizian cîteva „fotografii
ce-i incriminau pe so†ii Ceau§escu”, a fost „consiliat <amical> s¶ renun†e la
asemenea acte de <vitejie>”. Titlul articolului semnat de dl Mincu era “De ce îl
<protejeaz¶> Nicolae Breban pe Edgar Reichmann?”
Dl Breban nu încerca atît protejarea dlui Reichmann pentru felul în care acesta
din urm¶ prezentase în Le Monde un act de diversiune semnat de dl George Voicu în
Les Temps Modernes, cît înfundarea definitiv¶ a dlor Manolescu §i Liiceanu. Asta,
a§a, pentru înt¶rirea unit¶†ii scriitorilor. Gospodar de dincolo de mun†i, dl Breban î§i
f¶cea socoteala c¶, o dat¶ legat¶ de gîtul unor oameni o ghiulea precum antisemitismul, termina definitiv cu ei. Prea îl „agasaser¶” în ultimul timp.
Victimele acestui proces-mascarad¶, de tip stalinist, au refuzat s¶ se prezinte în
fa†a procurorilor, drept pentru care, auto-declaratul Justi†iar-§ef, dl Nicolae Breban,
§i-a adus aminte de vremurile cînd era membru supleant în CC al PCR §i de arsenalul
din dotare pe atunci: „Noi am invitat expres pe d-nii Liiceanu §i Manolescu, ca s¶
dezbatem acest scandal. Ar fi fost potrivit ca cei (diafanele cacofonii ale academicianului Breban!) doi s¶ vin¶ aici, ca s¶-i ap¶r¶m. Nu putem s¶-i ap¶r¶m dac¶ ei
lipsesc. Dac¶ ei lipsesc, vom fi noi aici. Mai pu†in amabili, pentru c¶ amândoi au
avut derapaje.”
Interesant, nu? Ap¶ra-te-ar N. Breban!
„£i dl Liiceanu se face vinovat de anumite neglijen†e. De exemplu, a publicat
în Editura Humanitas c¶r†i ale unor extremi§ti de dreapta, ale unor fasci§ti legionari,
ale unor profasci§ti, f¶r¶ s¶ avertizeze lectorul, §i care se vând în România unor
oameni care nu cunosc bine problema §i care pot fi indu§i în eroare de asemenea
texte, care pot p¶rea propagand¶.”, a continuat dl Breban, c¶ruia, mai noul cadru al
Procuraturii Volante, dl George Voicu, i-a dat un sprijin de n¶dejde, atr¶gînd aten†ia
asupra altor erori §i orori comise de inculpatul Liiceanu Gabriel, cum ar fi afirma†ia
aberant¶ c¶ “evreii au participat la teroarea comunist¶ §i la instaurarea regimului
comunist” în România.
Revenind la cazul inculpatului Manolescu Nicolae, indignarea Justi†iarului-§ef
Nicolae Breban atinge cote atît de înalte, încît comite chiar un sublim §i involuntar
act de autocritic¶. Cel numit în 1970 Redactor-§ef al României literare chiar de dictatorul Nicolae Ceau§escu declar¶: “Nu po†i, în numele României literare care 30 de
ani l-a lins în fund pe Ceau§escu cu neru§inare f¶r¶ margini, sigur, ajutând pe unii
scriitori români, publicînd unele texte bune, s¶ dai lec†ii Le Monde-ului, nu numai
cel mai important ziar din Fran†a, dar unul dintre ziarele mari ale Europei.” (sublinierile îmi apar†in - Paul Goma).
Cum se zice, limba (ce-i drept, cam înc¶rcat¶ prin practicarea n¶ravului mai
sus m¶rturisit de dl Breban) p¶c¶tosului adev¶r gr¶ie§te.
Într-un num¶r al Cotidianului, inculpa†ii Manolescu Nicolae §i Liiceanu
Gabriel sînt lua†i la refec §i pentru sabotarea limbii române. Scrie dl Breban: “Curios
e faptul c¶, de§i Academia Român¶ a stabilit elementele esen†iale de grafie a limbii
literare, unele edituri – Humanitas – §i unele reviste literare – România literar¶ etc.
– printr-un fel de frond¶ pe care nu o în†elegem, se înc¶p¶†îneaz¶ s¶ respecte coloratura pro-slav¶ a lui Al. Graur!…”
Nu doresc s¶-mi spun p¶rerea aici despre disputa între sus†in¶torii lui „î” §i cei
ai lui „â”, dar cum dl Breban se ascunde, înc¶ o dat¶, dup¶ poalele Academiei
Române, cînd lanseaz¶ asemenea atacuri, ar fi cîteva lucruri de spus.
Primul – dac¶ ar fi consultat colec†ia Vie†ii Române§ti din perioada Ia§i, ar fi
v¶zut c¶ grafia cu „î” era folosit¶ în acea revist¶ de c¶p¶tîi a culturii române înainte
de „coloratura” lui Al. Graur. Al doilea – cînd min†i cu grosol¶nia de care se dovede§te capabil dl Nicolae Breban, mai conteaz¶ c¶ o faci cu „î” sau cu „â”? Al treilea
– în ce limb¶ este scris pasajul „Apoi, foarte mult¶ lume, printre care §i fo§tii mei
amici §i <complici> ai disiden†ei mele (ca dl Manolescu sau G.Liiceanu!), îmi
ascund propriul meu nume, în aceast¶ calitate, de§i…”, fiindc¶ nu cu limba român¶
avem de-a face aici.
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Cum adic¶ „îmi ascund propriul meu nume”? De cine i-l ascund? De chiar
Domnia sa, de dl Breban? Cînd scrii române§te ca dl Breban §i mai e§ti §i membru
al Academiei Române, mai în†elept este s¶ faci „ciocu’ mic”, dac¶ tot nu ai curaj
s¶-i ceri dlui Manolescu ni§te medita†ii gratuite ori s¶ te adresezi chiar Academiei
spre a-†i organiza ni§te cursuri, cum spuneam, fie §i foarte, foarte serale, de acomodare cu limba pe care o tot aperi atît de zgomotos.
Revenind la chestiunea unit¶†ii scriitorilor, dl Breban i se adreseaz¶ patetic, în
Cotidianul, dlui Octavian Paler: ”Nu, domnule Paler, prietene, Breban nu se r¶zbun¶
§i nu o va face niciodat¶ sau, când o face – §i a mai f¶cut-o! -, alege forme paradoxale, invitându-i pe vechii adversari s¶ i se al¶ture…” La-la-la.
Evident, dup¶ ce i-a ap¶rat pe rupte, dnii Manolescu §i Liiceanu chiar s-ar
dovedi ni§te lichele, dac¶ nu i s-ar al¶tura cu gr¶bire dlui Breban §i n-ar scanda,
strident §i asurzitor, din to†i r¶runchii: “Tr¶iasc¶ Nicolae Breban, în frunte cu Nicolae
Breban!” (…)
Deocamdat¶, publicistul Nicolae Breban începe mai întotdeauna cu distorsionarea faptelor §i nu mai afl¶ drumul, nicicum, spre prezentarea lor a§a cum sînt. Din
a doua natur¶, acest impas moral §i profesional a devenit chiar natura dlui Breban.
£i, cum bine §tim, împotriva naturii nu se poate face nimic; aproape nimic.
Megalomanul Nicolae Breban bate cu o furie, de-acum indecent¶, la por†ile
disiden†ei. Dac¶, în loc s¶ fac¶ un asemenea t¶r¶boi, acest haiduc de salon ar citi ce
scrie deasupra por†ii la care bubuie zi §i noapte, ar pricepe c¶ este vorba despre
„Ie§ire” §i nu despre „Intrare”.
Disiden†a a trecut de mult. Pentru dl Breban, chiar ca un vis.
Washington, 25 iulie 2002”

Am citat copios - §i cu folos - din Dorin Tudoran. ïn final, îi
mul†umesc înc¶ o dat¶ pentru bibliografie, îns¶ m¶ ar¶t agresat fizic §i moral - de frecven†a “Domnului” pus de Tudoran în fa†a
fiec¶rui citat direct ori ne-direct. Atât de sup¶r¶toare este
prezen†a “domnìilor” Tudorane, încât nu mai §tii dac¶ §i el vrea
s¶ fie umoristic, s¶-l b¶§c¶lieze pe cel numit - ori nu. Iat¶, de
pild¶, în aceea§i fraz¶, Dan De§liu este “Domnul Dan De§liu”
(de§i Domnul cu pricina era mort) §i “Dan De§liu” - ce s¶ mai
vorbesc de “Domnii” Ple§i†¶, Iulian Vlad, Mihai Pelin §i restul
(sic) securi§tilor de pe Planeta România.
Cred c¶ D. Tudoran tot nu s-a hot¶rît: îi trateaz¶ pe putorile
Na†ionale Dan Voiculescu (“Felix”; al c¶rui consilier a fost o
lun¶?, o s¶pt¶mân¶, un ceas?), pe C.T. Popescu - lep¶d¶tura pe
care Tudoran a prezentat-o cititorilor ca prieten, ca scriitor de
valoare §i ca gazetar onest (sic-sic) - de “domni” sau îi ironizeaz¶
în subtilul-bont stil ardelenesc prin care se înrude§te cu Marii
Ardeleni Buzura, Gro§an, Buduca, Blandiana, Breban?
Sâmb¶t¶ 16 aprilie 2011
Noapte împu†it¶, ud¶ - grea. Grea, grea, grea. Ana întârzie s¶
se întremeze, eu m¶ pr¶bu§esc în boal¶, doar Filip ce se - §i ne men†ine la un fel de suprafa†¶.
Veste proast¶ (încâlcit¶) dinspre c¶r†ile parvenite, în sfâr§it,
la Chi§in¶u. Dup¶ o noapte de mânie (a mea, netransmis¶, dar
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resim†it¶ de ei, prietenii mei), Aliona Grati §i Oleg Brega vor
încerca s¶ normalizeze anormalitatea trecut¶ de pe un mal al
Prutului pe cel¶lalt.
«In †ara asta vre†i s¶ veni†i?», o citez mereu pe fosta feti§oar¶
din Pa§cani.
Chiar a§a: de câte ori a§ fi murit dac¶ ne-am fi mutat “cu
traiul” în Basarabia?
Cum mi-a fost alc¶tuit¶ via†a: din “consol¶ri” c¶c¶cioase ca:
«Mai bine c¶ n-am reu§it s¶ fac cutare, cutare, cutare…:
mi-ar fi fost §i mai r¶u decât acum, când mi-e “doar” r¶u».
Duminic¶ 17 aprilie 2011
Noapte §i mai nenorocit¶. Acum, seara (orele 22) m¶ întreb
dac¶ imi vor ajunge fe†ele de pern¶ curate, de schimb.
Nu în†eleg, am “urmat cu aspirin¶” (eferalgan) §i degeaba.
ïnseamn¶ c¶ sunt §ubrezit r¶u.
Nu func†ionez¶ net-ul, nu merge nici coresponden†a, nici
televizorul.
M¶ bag în pat §i a§tept…Ce Dumnezu mai a§tept?
Luni 18 aprilie 2011
ïnc¶ o noapte de… potop interioric: am umplut o ma§in¶
întreag¶ de rufe ude. M¶ simt stors de vlag¶, bun doar de întins la
uscat - ha, ha!, h¶, h¶!, banc vechi, dar altul n-am.
Net-ul : tot mort, deci suf¶r: îmi lipse§te mâna stâng¶, pe cea
dreapt¶ - ordinatorul, la care-mi scriu Jurnalul, înc¶ mai exist¶.
Ne-am înv¶†at cu n¶rav, noi, ¶§tia: la un caz de catastrof¶
planetar¶ am r¶mâne-n curu-gol, goi-pu§c¶, f¶r¶ mam¶, f¶r¶ tat¶,
f¶r¶ ‘lectricitate de s¶ ne mearg¶ ‘lectricele, f¶r¶ benzin¶, de s¶
ned¶m foc la caz-c¶, f¶r¶ ochi, ca ni§te pisoi f¶ta†i adineaurea.
Pân¶ atunci, ne plângem de pane de curent, de net, de noroc.
M¶ întreb ce se va face tineretul din ziua de azi când se va
trezi într-o bun¶ sear¶ f¶r¶ telefon portabil, de s¶ sonorizeze el
nimicul, golul din capu-§i?, vaaai, ce nenorocire, ce insuccesuri dar ce capuri, s¶ nu r¶mân¶ Diacov ne-citat în limba român¶; dar
f¶r¶ tilivizia cea drag¶, nu doar omul sovietic, ci §i omul americanizatornik - ceea ce e cam acela§i lucru - va fi neîntreg. Cam de
tot neîntreg.
Bine-bine, dar eu?, de felul meu scriutor? Cum, cu ce, pe ce
o s¶ mai scriez? Pe p¶re†i, cu o a§chie de piatr¶! bine-bine, dar
cine îmi va citi capurile de oper¶ ziduale?
£i: vor mai exista oare ziduri pe care s¶ se scrie?
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£i: vor mai exista §tiutori de carte - fie §i de SMS-uri?
Vor mai exista câ†iva - care vor comunica între ei prin
semne.
Ei, aici e aici.
*
Magda URSACHE
Un eseu-proces al comunismului semnat Gh. Grigurcu
„Coexist¶m – n-avem încotro – cu un pro-comunism înc¶ îndeajuns de
virulent, în împrejur¶rile în care procesul comunismului r¶mîne la stadiul de
proiect, dup¶ toate probabilit¶†ile”.
Am decupat fraza din pamfletul Anti-comunismul de Gheorghe
Grigurcu. Scriitorul, unul dintre „directorii de con§tiin†e” dup¶ Paul Goma,
n-a f¶cut parte din comisia raportoare a lui Vl. Tism¶neanu, ca §i Goma de
altfel. Dar Grigurcu a împlinit a§teptarea comunistofobilor, într-un eseuproces de sute de pagini. A examinat „trecutul traumatic” cu consecven†¶ §i
cu corectitudine, bine§tiut fiind faptul c¶ incorectitudine fa†¶ de ce-a fost
înseamn¶ incorectitudine fa†¶ de ce este, c¶ problema evalu¶rii trecutului
angajeaz¶ r¶spunderi §i pentru azi, §i pentru mîine.
Cu toat¶ probitatea, Gh. Grigurcu replic¶ insolen†ilor avoca†i ai totalitarismului. £i – stupefac†ie! – pledan†ii cei mai ferven†i apar†in „intelighen†iei
tinere”. Juni §coli†i §i activi sar în ajutorul nomenklaturii, al filocomuni§tilor
nostalgici, dar §i al fo§tilor intelectuali publici deveni†i actuali intelectuali
publici.
O aser†iune a pamfletatului (de Grigurcu) Ciprian £iulea sun¶ astfel:
„A§a s-a ajuns ca tocmai anticomuni§tii din România s¶ fie cei care
men†in în via†¶ comunismul”.
M¶ gîndeam eu c¶ n-ar fi mort comunismul (doar pe Lenin nu l-au
îngropat înc¶, iar Partidul Comunist din Sankt Petersburg, fost Leningrad, a
cerut Bisericii Ortodoxe Ruse canonizarea lui Stalin; §i cî†i nu-l vor beatificat pe t¶tuc!), dar a§teptam confirmarea. A venit de la £iulea.
Leziunile pe creier provocate de regimul era s¶ zic defunct s-au ar¶tat
imediat dup¶ acel Decembrie. V¶ aduc aminte de huiduiala ziarului „Azi” la
adresa partidelor istorice „reac†ionare”, a disiden†ilor, cî†i au fost, a exila†ilor
f¶r¶ voie, care n-ar fi mîncat, tov¶r¶§e§te, salam cu soia. S-a scandat, pe
str¶zi, Coposu la Antipa! §i Bo§orogii f¶r¶ din†i vor s-ajung¶ pre§edin†i!;
s-a strigat din r¶runchi, în ianuarie '90, Moarte intelectualilor!, ca pentru a se
ar¶ta c¶ muncitorii §i †¶ranii iliescani s-au hot¶rît s¶ scape de „p¶tura”
intelectualilor. Intelectualul însemna, atunci opozant FSN. Reac†ia la barbara
lozinc¶ a fost Alian†a Civic¶. Am crezut în necesitatea unei grup¶ri coerente,
unite. Dar a f¶cut ce-a promis?
Comunismul e „o infec†ie mental¶, a spiritului, a destinului”, are dreptate Leo Butnaru. Creierul inflamat de utopia rea nu-§i mai revine. O probeaz¶ pledoariile activi§tilor din spe†a £tefan Andrei. Nici nu m¶ a§teptam la
o metanoia din parte-le. Numai c¶ sechelele urîte ale ideologiz¶rii cu de-a sila
se resimt §i la cei care au fost sili†i s¶ adere, la cei „lucra†i” („Lucra†i-l pe X!”
era sarcin¶ PCR) de activ. £i – stupoare! – la recent n¶scu†i (tare nu-mi place
s¶-i v¶d purtînd simboluri sovietice, nici însemne fasciste), a c¶ror atitudine
e f¶†i§ procomunist¶: r¶ul psihic e perpetuat.
Anticomuni§tii ar fi, cu cuvinte g¶site în Iluzia anticomunismului (Cartier
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istoric, 2008) auti§ti, fundamentali§ti, intoleran†i. Toleran†i cu ce? Cu teroarea, cu crima în numele cauzei, cu un sistem care dezumaniza proclamînd
umanismul? Cît despre „teroarea istoriei”, concept propus de Eliade pe la
1960, ar fi doar „o expresie nefericit¶” dup¶ Teodor Baconschi. Ca §i cum nar fi fost.
Învin§ii de comunism sunt iar¶§i ridiculiza†i, dispre†ui†i. Rezisten†a
românilor la bol§evizare (s¶ te opui cu arma în mun†i a însemnat moarte) e
trecut¶ cu vederea ori minimalizat¶. Cineva, într-o „Românie literar¶” de mai
an (o fi fost Mircea Mih¶ie§?; e-n nota sa) se întreba „dac¶ §i cînd am avut
noi demnitate”. Cu siguran†¶, neîntre†inînd memoria martirilor n-o s¶ avem
nicicînd onoare, iar demnitatea na†ional¶ va fi f¶cut¶ praf. Liviu Mihaiu de la
„Academia Ca†avencu” sus†inea c¶ nu avem eroi în via†¶. Mai sunt, dup¶ cum
mai sunt §i victime în via†¶ (Grigore Caraza, de pild¶), dar nu ne gr¶bim s¶i aducem în prim-plan. În loc de modele ale rezisten†ei, de repere ale fiin†ei
morale, noi ce am dat §i ce d¶m la TV? Al†i actori, al†i oportuni§ti, al†i slujnicari. De altfel, adev¶ra†ii eroi nu sunt vocali. Fo§tii implica†i politic pro
Ana Pauker, ca Brucan, se pricep mai bine la discursuri. Cum se strop§e§te
Dinescu la toat¶ lumea, mai rar cineva.
În nefastul an 2006, s-au stins p¶rintele Gh. Calciu-Dumitreasa §i Ion
Gavril¶ Ogoranu. Ogoranu a luptat pe versantul de nord al mun†ilor F¶g¶ra§:
Brazii se frîng, dar nu se îndoiesc a ap¶rut postum. Vasile Paraschiv, fratele
lui Goma de rezisten†¶, s-a dus §i el, sfidat de Putere. Curtea de Apel
Bucure§ti a respins cererea lui, de-a primi daune pentru cît a suferit în perioada comunist¶. Unii (ca Alexandru Tacu) izbîndesc; al†ii – nu.
Necunoscute sunt c¶ile Justi†iei noastre, gata s¶ spijine nu pe oprima†i,
ci pe tor†ionari §i pe urma§ii lor. Nicolski a murit în '92, f¶r¶ a da socoteal¶
la tribunal pentru fenomenul Pite§ti. Intervievat în '91 de Lucia HossuLongin, a negat c¶ ar fi existat experimentul „reeduc¶rii”, c¶ e o inven†ie a
lui Virgil Ierunca; mai exact, o calomnie. £i, culme a cinismului, a întrebat:
„Ne puteam închipui noi pe atunci c¶ va veni '89?” Dup¶ Camelia Dovu
(Funda†ia ICAR, Bucure§ti), 1028 de de†inu†i politici nu §i-au v¶zut pedepsit
tor†ionarul. Marius Oprea declara într-un interviu („Adev¶rul”, 21 ianuarie
2006) c¶ Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului în România a
trimis plîngeri în leg¶tur¶ cu 400 de persoane criminale. Nici un dosar n-a
ajuns în instan†¶.
Spunem c¶ n-are cine lua locul statuii lui Lenin. Se ironiza chiar prezen†a Elisabetei Rizea pe soclul (p¶strat) al lui Ilici. Simplu: martirii terorii
din România stalinizat¶ (nici nu mai eram români, eram reperi§ti) §i din
geam¶na Basarabia, de la Monseniorul Vladimir Ghika §i Iuliu Maniu la
Valeriu Gafencu, Sfîntul Închisorilor, de la Mircea Vulc¶nescu §i Gh.
Br¶tianu la Anton Golopen†ia, V.Voiculescu, Ion Petrovici, Pan Halippa...
Cifrele lui Cicerone Ioni†oiu: 25 de milioane de ani de deten†ie, prin însumarea pedepselor; 3 milioane de intr¶ri în închisoare; 300.000 de mor†i în
pu§c¶rii; 200 de locuri de deten†ie.
C¶ Paul Goma e înc¶ persona non grata în cele dou¶ state române§ti
dovede§te cumva c¶ am intrat în normalitate, c¶ n-ar mai fi necesar¶ atitudinea anticomunist¶, c¶ e mort §i îngropat, cumva, comunismul? Str¶inii l-au
recunoscut ca Soljeni†în român; noi, dac¶ nu ne-am gr¶bit s¶-i confirm¶m,
s¶-l recunoa§tem ca avatar eminescian (mul†umesc, Th. Codreanu!). Sau
deranjeaz¶ memoria lui, memoriile lui, jurnalele ne-cumin†i ca §i beletristica,
unde nu ocole§te temele dificile: de†inu†ii legionari §i comportamentul lor
demn în închisori. Cine l-a salvat de la moarte pe pastorul Richard

©Paul Goma 1935-2011

wwww.paulgoma.com

PDF public și gratuit

31.12.2011

PAUL GOMA - JURNAL 2011

360

Wurmbrand dac¶ nu Valeriu Gafencu? Vasile Pop, eroul din Patimile dup¶
Pite§ti, a primit ajutor legionar în temni†¶: praf de sulfamid¶ peste r¶nile
genunchilor distru§i de glon†; legionarii îl transportau pe bra†e la tinet¶ §i-i
§opteau încuraj¶ri c¶ vin americanii.
Ne activ¶m memoria pe s¶rite, cu „modera†ie”, iar cei care cuprind (ca
Gh. Grigurcu, reactiv la falsuri istorice) Holocaustul §i Gulagul în aceea§i
acolad¶ a crimei, torturii, mor†ii sunt aten†iona†i c¶ nu pun problema politically correct. S-o fi uitat c¶ holocaustul revolu†ionar, unde trebuiau s¶ piar¶
popoarele incapabile de stat revolu†ionar, adic¶ marxist, e sintagma marelui
b¶rbos? C¶ Adolf însu§i m¶rturisea c¶ a înv¶†at multe de la Karl?
Ar¶†i cum a func†ionat ma§ina de ucis comunist¶ §i e§ti considerat, dac¶ nu
smintit, atunci prea categoric, prea inflexibil, prea vindicativ, prea radical.
Or, toate astea ar veni dup¶ anti-anticomuni§ti din mentalul comunist.
Concluzia lui £iulea: anticomunismul e la fel de blamabil ca §i comunismul.
Am ajuns s¶ aud c¶ „exterminarea du§manului de clas¶” a fost o necesitate tehnic¶. O inginerie social¶, operativ¶, desigur. C¶ violen†a, în context
revolu†ionar, e normal¶. Atunci or fi justificate §i uciderile comandate de la
sfîr§itul dictaturii. Mor†i la „evenimente”, sub Ceau§escu, au fost 166; sub
Iliescu – peste cîte sute? £i de ce ne-am mai întreba cine-a tras în noi, dup¶
22? A§a-i la revolu†ie, tovar¶§i, se moare, iar „noi”, cei care am murit, suntem
în Parlament, cum perora un „ales” al nostru... Relax, comunismul e mort,
tr¶iasc¶ neo-comunismul!
Se tot afirm¶ c¶, la o vîrst¶ mic¶, gauchismul e irezistibil, v.
Apollinaire, Sartre, Picasso, Panait Istrati, încrez¶tori în doctrina comunist¶.
Tîn¶rul Gide, prezent la înmormîntarea lui Gorki, n-a vrut/ putut s¶ primeasc¶ mesajul disperatului Buharin. L-a crezut de bun¶ credin†¶ pe Stalin,
uciga§ul lui.
Cî†i n-au c¶zut în capcana utopiei binelui general, egalit¶†ii blablabla...
La 14 ani, Florin Mugur publica în „Brigadierul”, supliment literar al ziarului
„Tîn¶rul muncitor”, versuri pentru munca voluntar¶. Radu Cosa§u tîn¶r servea Republica Popular¶ Român¶. £i-a luat seama §i a scris Un august pe un
bloc de ghea†¶. În†eleag¶ cine ce poate care august. Fierbintele august '44 a
fost pus la congelat sau comunismul tot? Doar perioadele de înghe†/ dezghe†
sunt specialitatea casei. Iar comunismul poate fi decongelat, preparat iar¶§i §i
servit ca hran¶ s¶n¶toas¶, ecologic¶.
Mai înaintea numi†ilor Mugur §i Cosa§u (pseudonime pe gustul proletcultului), Sa§a Pan¶, leg¶tura lui Emil Bodn¶ra§, î§i luase nume de cod ilegalist S¶vel. Iute, în 30 decembrie '44, exulta în Imn de slav¶ §i bucurie: „Sunt
ei,/ Sunt ei/ Sunt ei/ Bravii solda†i/ Lumina†ii./ Sunt ei, minuna†ii./ Str¶lucitorii/ Osta§i ai armatei lui Stalin”. £i mai înainte, prin '40, Mihai Sebastian,
care nu mai era a§a de tîn¶r, scrisese (sau numai stilizase) textul unei bro§uri
ap¶rute la Editura PCR, atunci ilegal¶, cu titlul Armata Ro§ie vine!. A venit.
Cei de vîrsta mea au citit bazna despre „misionarul” Danko, în mîn¶ cu
inima-i incandescent¶, smuls¶ din piept ca s¶ lumineze drumul, prin bezn¶,
spre Paradisul Ro§u. Vperiod! Pe cî†i nu i-o fi prostit, dac¶ §i la 21 de ani de
la c¶derea (nu moartea) comunismului mai v¶d în marxism-leninism calea
spre progres §i bun¶stare?
Cine regret¶ comunismul? Mul†i, incredibil de mul†i. Ocupan†ii posturilor-cheie de atunci, cei care s-au supus uria§ei presiuni politice §i vor s¶-§i
uite ced¶rile, neajutora†ii care se vor dirija†i de partidul unic, cei ap¶sa†i de
s¶r¶cia zilelor noastre... De§i caren†ele democra†iei sunt destule, nu ea, democra†ia, e de vin¶, ci proasta guvernare actual¶, haotic¶ §i distructiv¶, care a
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compromis capitalismul.
Era de a§teptat ca procomunismul s¶ se bucure de apreciere (ticul verbal
al lor, al propagandi§tilor) dinspre fosta privilighen†ie; ca unele victime s¶
prefere s¶-§i suprime amintirile dureroase. Ce n-a§ fi crezut nici în ruptul
capului: c¶ s-au g¶sit atî†ia sus†in¶tori din genera†ia tîn¶r¶. Nu m-am a§teptat
la consens, comuniune, fraternitate între fo§tii acomoda†i §i fo§tii opozan†i,
dar n-a§ fi crezut s¶ cad¶ în capcana marxist¶ atî†ia „decre†ei”, s¶ aud¶ –
tranc, capacul – peste capetele lor §i s¶ se team¶ de acolo, din pu†ul gîndirii,
c¶ anticomunismul ar putea deveni (de-ar deveni!) noua gîndire unic¶. S-or
referi la conceptul lui Jean-François Kahn, „la nouvelle pensée unique”, lansat în Fran†a anilor '90? Eu, una, m¶ tem c¶ gîndirea unic¶, impus¶, a a§azisei corectitudini politice, e pe cale s¶ înving¶, cu termenul lui Jean Sévillia,
corectitudinea istoric¶. Sau nu intr¶ în drepturile omului dreptul la istorie
corect¶?
Spus limpede, m-am s¶turat pîn¶ peste urechi ca filo-comuni§tii s¶-i
acopere de injurii pe anticomuni§ti, bizuindu-se pe citatul din Adam Michnik,
de profesie istoric. Sau ascunzîndu-se dup¶ spatele lat al celebrului disident,
cum formuleaz¶ Gh. Grigurcu. În Polonia e altfel: dup¶ înfiin†area
Institutului pentru memoria na†iunii poloneze (subl. e a mea, Magda U.), au
fost judeca†i procurorii vinova†i de mu§amalizarea dosarelor despre crimele
din perioada comunist¶. La noi, r¶ul n-a fost rezolvat juridic. Anticomuni§tii
cerînd lustra†ie (ca §i cum s-ar compara lustra†ia cu Aiudul, cu Sighetul, cu
Canalul) au fost taxa†i drept stalini§ti sadea. Gh. Grigurcu §i istorise§te
ironic-amar cum a devenit stalinist.
Ni se d¶ drept pild¶ apari†ia la televiziunea francez¶ a lui Adam
Michnik la bra† cu generalul Jaruzelski, cel care a decretat legea mar†ial¶ §i
l-a †inut închis. Mai mult, conciliantul Michnik a acceptat ca postfa†¶ a
memoriilor lui Jaruzelski, Les chaînes et le refuge, un dialog al lor, calm, cordial, cu respect §i cu dragoste. Temperat §i neostil în desf¶§urarea dialogului,
asta pricep. Dar de unde respect §i dragoste?
Iertarea †i se acord¶ dup¶ ce te c¶ie§ti. A fost, la noi, o asumare a vinei
pentru traumele produse? Doar una colectiv¶. Fo§tii politruci f¶r¶ ru§ine au
dat fuga s¶ publice un ecou, o adeziune la împu§carea Ceau§escului §i s¶
salute schimbul doi: pe Iliescu. £i-au schimbat iute costumele „la grandirop”,
ca-n D’ale Carnavalului, s¶ joace polca pe furate. £i-a pus cenu§¶-n cap
generalul Ple§i†¶? Ba s-a l¶udat la televizor cum l-a b¶tut, mai s¶-l omoare,
pe Goma. S¶-i cerem lui Paul Goma s¶-i postfa†eze memoriile, cu toleran†¶
§i cu în†elegere? £i ce mai vrem? S¶-l fi iertat Monica Lovinescu pe Francisc
Butyka, unul dintre tor†ionarii mamei sale, Ecaterina B¶l¶cioiu, mort necondamnat, în 1998?
La capitolul comunism, nici un „abuz de memorie” nu-i nejustificat.
Din p¶cate, repet, nu sunt sanc†iona†i tor†ionarii, sunt sanc†iona†i anticomuni§tii. Lor ar trebui s¶ li se scoat¶ pe viu „coasta justi†iar¶”. Ei ar fi, dup¶ propov¶duitorii iert¶rii §i uit¶rii, cei maniacali. Oratori, retori sau numai limbu†i
împrumut¶ lexeme de unde pot. Revan§ard §i revan§ism sunt vocabule luate
din „Scînteia”. Cum s¶ nu vin¶ proletcultul cu aportul s¶u? Radicalii sunt
obtuzi, intoleran†ii sunt ranchiuno§i §i li se d¶ citatul din Adam Michnik. Pe
acelea§i urme ale disidentului polonez calc¶ Norman Manea. Vede bîntuind
Carpa†ii, dar §i alte p¶r†i ale Europei de Est, „bol§evismul anticomunist de
dup¶ comunism”, „similar în dogmatism cu comunismul însu§i”. £i, în interviul cu Kanterian: „În România, de pild¶, Gulagul pare folosit, adesea, pentru
a resuscita tezele politice ale dreptei §i a amu†i dezbaterea asupra
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Holocaustului”. Cu alte cuvinte, s¶ nu mai vorbim despre Gulag, ca „monopolul evreiesc al suferin†ei” (l-am citat pe N. Manolescu) s¶ r¶mîn¶ intact.
Lui Goma i se repro§eaz¶ urm¶torul abandon: „A abandonat prea des
reflec†ia dubitativ¶ §i deta§at¶, senin¶, obiectiv¶”. Ca §i cum s-ar putea scrie
rece, impersonal despre patimile dup¶ Pite§ti. £i ce exemplu de senin¶tate d¶
Norman Manea însu§i, în cazul S¶pt¶mînii ro§ii?
Profe†ia lui Edgar Morin (asupra c¶reia Gh. Grigurcu atrage aten†ia în
eseul Despre conformism) c¶ „anticomunismul va fi confiscat de comuni§ti
§i îndreptat împotriva anticomuni§tilor” e pe cale s¶ se înf¶ptuiasc¶. Pe scena
mare, a Rusiei: Putin, omagiindu-l pe Soljeni†în, la buza gropii. Pe scena
mic¶, a noastr¶: B¶sescu, decorîndu-l postum pe Soljeni†în cu ordinul Steaua
Ro§ie în grad de mare cruce, în timp ce Goma („fanaticul” anticomunist)
r¶mîne exilat.
Voi reveni.
*

Ion Vianu r¶spunde Simonei £ora (în Dilema Veche din 2

martie 2006):

“Sînt dezolat de ceea ce se întîmpl¶ cu Paul Goma, pentru c¶, atunci, în
1977, demersul lui Goma mi s-a p¶rut salutar. Dar faptul c¶ acum adopt¶ teze
de extrem¶ dreapt¶ §i c¶ este într-o opozi†ie sistematic¶ cu absolut tot ce se
întîmpl¶, diminueaz¶ valoarea actelor lui anterioare. Spunem despre el c¶ e
un Neinsager, un negator total, universal. Deci asta introduce un dubiu asupra
nega†iei lui de atunci, ceea ce pe mine m¶ afecteaz¶”.

Ia auzi! Care sunt “tezele de extrem¶ dreapt¶”? Toate cele
care nu sunt, explicit, de extrem¶ stâng`, sioniste, holocaustologiste?
I. Vianu îi r¶spunde lui Ple§u: Dac¶ nu era episodul Goma în
1977, plecai?
“Da, sigur c¶ da. Voiam tot timpul s¶ plec, voiam s¶ fac orice, s¶ fug.
Îmi imaginam lucrurile cele mai extraordinare, inclusiv de a construi un fel
de biciclet¶ submarin¶, cu o †eav¶ de respirat, ca s¶ ajung la Istanbul. Dar
vedeam cum îmb¶trînesc - cînd am plecat aveam deja 43 de ani - era din ce
în ce mai tîrziu §i din ce în ce mai greu. Atunci am încetat s¶ sper. Ce p¶cat
capital s¶ nu mai speri! În 1971 am avut o burs¶ la Paris §i m-am mai întors
înc¶ cu gîndul s¶ fac ceva aici, întru prop¶§irea psihiatriei române§ti. Adic¶
s¶ joc un rol în modernizarea ei. Am constatat c¶ nu se poate. În to†i ace§ti
ani, 1971-1977, am b¶ut cupa am¶r¶ciunii pîn¶ la fund, adic¶ mi-am dat
seama c¶ nu pot face mare lucru în România, iar în aceste condi†ii este mai
bine s¶ plec, dînd §i un sens simbolic plec¶rii mele”. (Dilema Veche 2 martie
2006)

Minte ca un psihiatru psihiatrul I. Vianu.
*
“ (Cosa§u, în leg¶tur¶ cu Llosa): (Excep†ie: Cioran, capabil dup¶ '90 s¶
trimit¶ la Bucure§ti - spre uimirea editorului s¶u - vreo sut¶ de pagini t¶iate
viguros din Schimbarea la fa†¶... §i s¶ se întrebe: "Cum de am putut scrie
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asemenea tîmpenii?") 6 oct. 2005

A§a, bine: a scris, a scuipat pe ce-a scris, evreii s-au pref¶cut
c¶-l iart¶ - prin tovar¶§ul Radu Florian - §i via†a a mers înainte pân¶ la moarte.
*
Mariana Pasincovschi mi-a trimis studiul s¶u despre Astra:
Mariana Pasincovschi, Universitatea ,,£tefan cel Mare”, Suceava
Paul Goma. Romanul Astra: Lizibilitate literar¶ §i semnifica†ie estetic¶
Romanul Astra continu¶ voletul autobiografic al scrierilor lui Paul
Goma fiind, în desf¶§urarea cronologic¶, al treilea la num¶r. Cifr¶ fatidic¶ §i,
totodat¶, mistic¶ dac¶ e s¶ o privim din punct de vedere al religiei cre§tine,
aceasta a§az¶ romanul sub semnul unei dualit¶†i, predestinându-l, pe de o
parte, unui sfâr§it dramatic, iar pe de alt¶ parte îmbr¶când diegeza într-o tensiune benefic¶, capabil¶ s¶ trezeasc¶, atât naratorului, cât §i cititorului, un fragil sentiment de speran†¶, de a§teptare a unei minuni. Dincolo de simbolistica
romanului, de altfel deloc întâmpl¶toare, asupra c¶reia vom reveni, ne propunem, pentru a facilita în†elegerea textului, s¶ explic¶m semnifica†ia cuvântului ,,Astra” – topos în jurul c¶ruia graviteza întreaga scriitur¶, dar §i s¶ facem
o incursiune în subiectul romanului, în atmosfera epocii respective, trasând
liniile esen†iale ale analizei.
Compartimentat¶ în dou¶sprezece capitole, cartea demareaz¶ cu o scen¶
din fa†a unei biblioteci unde, în atmosfera înghe†at¶ de iarn¶ (decembrie
1949), naratorul ne aduce în fa†¶, rând pe rând, o galerie de personaje memorabile (,,personaje ale epocii”, dup¶ cum însu§i avea s¶ afirme). Pozi†iona†i în
fa†a u§ii închise a bibliotecii oamenii, diferi†i prin vârst¶, cultur¶, vestimenta†ie, aspect fizic, statut social creioneaz¶ atmosfera unei epoci de restri§te,
aflate sub cizma ocupantului sovietic. Combinând perspectiva narativ¶
subiectiv¶ cu cea obiectiv¶ a evoc¶rii istorice, autorul solidarizeaz¶ eul
social, psihologic, moral cu cel creator, în dorin†a de a pune împreun¶ biografia istoric¶ §i mitic¶, demonstrând modelarea celei de a doua (exceptând
pasajele fic†ionale), sub presiunea celei dintâi. Proiectat¶ pe ecranul
con§tiin†ei imediate, istoria ocup¶ un spa†iu definitoriu în roman, apelul la
retrospec†ie întregind tabloul dezastruos al unei lumi dominate de servitudine
§i strâmb¶tate, în care apari†ia afi§ului ortografiat analfabetic pe u§a bibliotecii – ¶ncis p. iventr – nu poate decât s¶ reflecte starea societ¶†ii §i a sistemului totalitar.
Pornind de la aceast¶ dualitate a ocupantului care spune una, iar alta
face, Paul Goma î§i construie§te romanul în baza structurilor binare, împânzite de-a lungul întregii scrieri, atât la nivelul timpului §i al spa†iului, al exteriorului u§or sesizabil, cât §i la nivel interior, psihologic, f¶când o diferen†¶
net¶ între eu §i al†ii. Demonstrând c¶ evenimentul istoric este rodul oric¶rei
tipiz¶ri, naratorul diferen†iaz¶ timpul istoric de timpul epic îmbinând, pe de
o parte, concrete†ea, unidimensionalitatea m¶rimii temporale istorice cu afinit¶†ile ,,mitice”, pluridimensionalitatea timpului epic. Cu deosebiri de ritm –
controlat, static al istoriei §i accelerat, sau întârziat, au ralenti al epicului,
nara†iunea devine statico-dinamic¶, iar apelul la imperfect, cu scopul de a
prelungi durata clipelor, împreun¶ cu natura static¶ a descrierilor, v¶desc o
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tehnic¶ a amân¶rii, cu atât mai benefic¶ cu cât reu§e§te s¶ ia în posesie cititorul, într-o rela†ie de ,,perfect¶ egalitate ... contractual¶”1. ¢inând lectorul în
tensiune, autorul îl preg¶te§te, totodat¶, prin aspectul formal al romanului,
pentru concluzia din urm¶, pentru r¶spunsul de-ce-ului mult-a§teptat, cu toate
c¶ finalul r¶mâne unul deschis.
De§i poate fi privit ca Bildungsroman, urm¶rind devenirea spiritual¶
adolescentin¶, trecând prin via†a de liceu, internat, poposind asupra iubirilor
fictive, e§uate sau concretizate, meritul autorului este de a zugr¶vi adev¶rate
tablouri metafic†ionale, implicând atât imaginea scriitorului, cât §i a lectorului, cu o posibilitate de a se privi lucid §i de la distan†¶. Obiectivat într-un
alter-ego, naratorul provoac¶, între†ine §i su†ine permanenta curiozitate a cititorului, printr-o tehnic¶ a stimul¶rii interesului, a captiv¶rii spiritelor. Astfel,
pe lâng¶ latura grav¶ a romanului, Paul Goma are grij¶ s¶ introduc¶ §i aici
ludicul, carnavalescul – un respiro nu doar la nivelul limbajului, cât §i la
nivelul presiunii istoriei –, legând ,,forma, normal¶ §i deosebit¶ totodat¶, a
vorbirii sale, de vasta istorie a celorlal†i”, demonstrând c¶ scriitura este,
printre altele, §i ,,un act de solidaritate istoric¶”2.
În plan compozi†ional, autorul abordeaz¶ aceea§i tehnic¶ de construc†ie
a incipitului, pornind de la laitmotivul Inventar? Cum a§a: in-ven-tar? sau
Inventar? De ce, inventar?, laitmotiv care închide în sine întreaga problematic¶ a romanului, fiind reiterat în aproape toate subcapitolele §i constituind
efectul de centru care genereaz¶ coeren†a §i ritmicitatea. Predilect¶ pentru
timpul prezent, ac†iunea se petrece acum, sub ochii cititorului, în virtutea
conven†iei fic†iunii, cartea dând senza†ia unui roman care se scrie sub ochii
no§ti, într-o deplin¶ comuniune cu istoria la care face referin†¶. Dac¶ e s¶ elimin¶m, imaginativ, partea de retrospec†ie, vom observa c¶ romanul deruleaz¶
timp de o zi, aspect evident prin plasarea naratorului, dar §i a celorlalte personaje în fa†a u§ii închise a bibliotecii. Nucleu germinativ, acesta permite
mi§carea eului actant în timp §i spa†iu, r¶sfrângându-se, ca tulpina unei liane
pe tot parcursul textual, pentru a reveni, de fiecare dat¶, în acela§i loc,
nuan†ând tabloul dezastruos §i inevitabil al unei adev¶rate tragedii consemnate istoric: închiderea bibliotecii Astra – ,,As(ocia†ia) Tra(nsilvan¶)”,
înfiin†at¶ de Gheorghe Bari†iu din Sibiu, în vederea epur¶rii c¶r†ilor.
Cu o tehnic¶ de construc†ie a personajelor prin nume, îngro§ând
calit¶†ile fizice sau morale, cu trimitere direct¶ la I. L. Caragiale sau la Ion
Creang¶, autorul î§i situeaz¶ scrierea în perimetrul autenticit¶†ii, într-o lume
hilar¶ a lui Bahtin în care, pe fundal tragic, aplecarea spre pitoresc (asemeni
lui Balzac pe care îl invoc¶), întoarcerea la origini §i ridicularizarea, înso†it¶
de aerul pamfletist al naratorului, nu fac decât s¶ înscrie romanul într-o form¶
de originalitate pur¶ §i mult-râvnit¶ de cei afla†i în slujba condeiului. În acest
spa†iu de basm, cu personaje deformate ca în poveste, de§i nelipsite de
înc¶rc¶tura istoric¶, se contureaz¶ deja câteva direc†ii importante, transformate în adev¶rate obsesii, nelipsite nici în romanle precedente. Este vorba
despre fric¶, dorin†a de libertate §i t¶cere, vectori care influen†eaz¶ întreaga
†es¶tur¶ textual¶, exprima†i prin slogane enun†ate §i în alte romane.
Afectat direct, biografic de arderea c¶r†ilor, naratorul va tr¶i o adev¶rat¶
dram¶, intensificat¶ mai ales din lipsa de solidaritate §i ac†iune a celor care îl
înconjoar¶. Din acest motiv §i sub imperativul unei dureri absolute, el va
apostrofa direct cititorul – ,,dar cite§te, cititorule, doar §tii carte, cite§te ceea
ce cu adev¶rat st¶ scris, pe u§¶!”3, f¶când trimitere la la§itatea ,,specificna†ional¶”, printr-o transpunere la un nivel al clasei: ,,în recrea†ie, to†i copiii:
unguri, t¶tari, ru§i, ne înghiontesc, ne îmbrâncesc, ne pi§c¶, ne v¶muiesc – ce
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s¶ facem: s¶ ne-ap¶r¶m? Nu se cade – a§a c¶ ne mir¶m, plângându-ne de
soart¶”4. Rescriind istoria scris¶, dar §i oral¶, cu o înclina†ie spre demitizare,
Paul Goma face o radiografie a societ¶†ii, uzând din plin, dup¶ cum bine
observ¶ Daniela Sitar-T¶ut5 de tehnica palimpsestului (inserarea de texte
preponderent eminesciene, bacoviene, sau cu trimitere la Caragiale, Arghezi,
Dostoievski, Gorki, Clausewitz ori la ,,produc†iile” epocii), ironizând subproduc†iile proletcultiste, pactul scriitorilor cu sistemul §i ilustrând cu exactitate
atmosfera de creare a ,,omului nou”. În acest sens se înscriu preg¶tirile pentru
celebrarea zilei de na§tere a lui Stalin, instalarea sufocant¶ a difuzoarelor în
spa†iile publice, dar §i private, intime chiar, atmosfera de s¶rb¶toare în ciuda
suferin†ei umane maxime, oamenii fiind izgoni†i din casele lor, fl¶mânzi §i
prost îmbr¶ca†i, teroarea §i suspiciunea, într-un cuvânt castrarea celor mai
nobile sentimente §i, în final, orientarea spre bibliotec¶ ca solu†ie ultim¶ de
§tergere a identit¶†ii.
În aceast¶ atmosfer¶ general¶ de dezicere a omului de c¶tre om, scrisul
lui Paul Goma va erupe prin ,,clocotul verbal”, parodiind §i sp¶rgând
conven†iile romane§ti prestabilite, artificialitatea §i ,,ceremoniile”,
desc¶tu§ându-se într-o rostire total¶, anti-elitis¶, în care firescul, spontaneitatea scrisului ca §i cea a gândirii, vor coborî literatura în strad¶ (asemeni prozatorilor optzeci§ti), investind-o cu o frumuse†e f¶r¶ artificii. Reu§ind s¶
,,scrie cum îi vine”, limbajul va reflecta aceast¶ op†iune a scriitorului, devenind un s¶la§ al inversiunilor, al deform¶rilor lexicale, al întreruperilor sintactice, al trecerilor de la o persoan¶ la alta, al schimb¶rii timpurilor verbale,
al retrospec†iei sau introspec†iei, al jocurilor lingvistice cu predilec†ie c¶tre
oralitate, inova†ii lexicale, ludic §i ironie. Persiflând melodramatismul §i ironizând romanul cavaleresc, Paul Goma nu va propune o solu†ie nea§teptat¶,
în sensul vechii tradi†ii (,,Deus ex machina”), pe care o ridiculizeaz¶, situândo în discordan†¶ cu logica interioar¶ a narativului. Din contra, naratorul va
preg¶ti cititorul pentru verdictul final reflectând, prin prisma unei triade –
filosofie, poezie, proz¶ – (triad¶ pe care o formeaz¶ împreun¶ cu cei doi prieteni Septimiu §i Octavian) asupra literaturii, §i prezentând foarte clar
op†iunea sa pentru roman.
De§i ar da impresia unei continuit¶†i, acelea§i elemente ale unui sistem
infect planând §i asupra acestei scrieri, Astra aduce, în schimb, un filon al
diferen†ei constituind începutul definirii procesului de crea†ie. Scris la Paris
în 1986, 1988 §i publicat la Editura Dacia în 1992, romanul oglinde§te starea
de tensiune a scriitorului ,,ne-publicat” §i, totodat¶, este rodul unei con§tiin†e
ajunse la maturitate, aspect care se va r¶sfrânge în munca de compozi†ie,
capacitatea de disociere a eului creator de eul empiric §i creator ca obiect
reflectat, mobilarea lumii §i autonomizarea personajelor prin vorbire, analiza
§i critica acid¶ a epocii, precum §i o aplecare asupra erosului, ludicului, carnavalului §i a pitorescului. Cu un subtitlu (Biblioteca) în noua edi†ie (deocamdat¶ în ,,Autura Autorului”), cartea face lumin¶ în privin†a spa†iului
investigat, de§i p¶streaz¶ aceea§i structur¶ de dou¶sprezece capitole,
inten†ionat f¶r¶ titlu, într-o perfect¶ concordan†¶ cu t¶cerea care va plana asupra toposului predilect. Plasându-se în ,,aici” §i ,,acum”, într-un afar¶ proxim,
naratorul î§i va permite s¶ evadeze, imaginar, din acest spa†iu pentru a-§i procura rechizitele necesare finaliz¶rii tabloului dezastruos al anului 1949. Cu o
dorin†¶ inegalabil¶ de a pune evenimentele pe hârtie, el va sugera importan†a
lucrului consemnat, piatra, c¶r¶mida sau hârtia echivalând cu umplerea golului istoric, cu vivificarea §i încarnarea trecutului. Urma va deveni, astfel, un
simbol al libert¶†ii mult-râvnite, o §ans¶ unic¶ de a rupe frontierele între noi
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§i al†ii, de a recupera o parte consistent¶ a unei culturi §i de a o separa de jerbele utopice ale unui sistem sortit pieirii §i, nu în ultimul rând, ,,o §ans¶ de a
se purifica, de a se mântui, adic¶ §ansa de a exista”6.
Pe lâng¶ destinele personajelor recompuse treptat, naratorul aduce în
scen¶ preciz¶ri legate de timpul biografic, din care afl¶m c¶ este elev la liceul
,,Gheorghe Laz¶r”, c¶ au trecut aproape patru luni de când p¶rin†ii au fost elibera†i de la Securitatea de la Media§, respectiv §ase ani de când au plecat din
Basarabia §i c¶ nu cunoa§te o bibliotec¶ adev¶rat¶ – biblioteca ,,Astra” –
decât de opt-nou¶ s¶pt¶mâni. De§i pres¶rate nestructurat, f¶r¶ a respecta cronologia, aceste detalii vor reu§i s¶ întregeasc¶ §i s¶ continue firul narativ
început în Din Calidor, cu precizarea c¶ naratorul actant nu mai este copil,
ci adolescent, iar op†iunile lui în materie de literatur¶ vor confirma din plin
acest statut («Romeo §i Julieta» pe primul loc, urmat de «Regele Lear»,
«Visul unei nop†i de var¶», iar Hamlet fiind considerat ca ,,prea jucând teatru” §i exclus). F¶r¶ a ocupa primul plan, ca urmare a vârstei adolescentine,
p¶rin†ii î§i vor g¶si §i de ast¶ dat¶ un loc deloc neglijabil în roman, presupozi†iile tat¶lui, verticalitatea de nezdruncinat, împreun¶ cu inven†iile lexicale
ironice la adresa sistemului ale mamei, demonstrând o diferen†¶ net¶ între
basarabeni §i cei localnici. Interesa†i de cultur¶ §i pariticipând activ la ,,crearea omului nou” prin lectura c¶r†ilor, a bro§urilor, a ziarelor, memorarea §i
recitarea demonstrativ¶ a unor ,,fragmente du§m¶noase”, poposind pe la
ideologie §i literatur¶, p¶rin†ii vor constitui un suport moral al tân¶rului plecat la studii, dar §i un exemplu de urmat, continuând linia separ¶rii valorii de
non-valoare, r¶spicat §i cu riscurile asumate. Cu toate acestea, singura barier¶
de netrecut, chiar §i pentru basarabeni va r¶mâne, în continuare, frica de
deportare, ea manifestându-se sub diverse aspecte în roman §i continuând s¶
î§i lase amprenta nu doar asupra personajelor, ci §i asupra sistemului care, tot
sub imperiul fricii, va ordona epurarea bibliotecii.
Îmbinând discursul cu metafore, uzând de sunete, culori §i mirosuri,
autorul va da curs imagina†iei introducând, într-o lume a lucrurilor pe dos,
fragmente poetice, n¶scute sub impulsul reveriei, tulburând adesea ,,identitatea confortabil¶ a autorului, naratorului §i a personajului”. Venind din preaplinul biografic, r¶bufnirile scriptoriale vor constitui adev¶rate tornade ale
volupt¶†ii cuvântului, oscilând între moderato §i allegro, dându-ne posibilitatea de a filtra diegeza prin ocularizare sau auricularizare. Pornind de la aceste
aspecte, ne propunem recompunerea traseului auctorial, f¶r¶ a neglija rolul
catharctic al dezvelirii adev¶rului7(,,A§a-i legea: cine n-are scris, nu exist¶”),
tinzând s¶ preciz¶m c¶, indiferent de spa†iu §i de timp, mâna scriitorului va
constitui o punte de leg¶tur¶ între genera†ii, reu§ind s¶ anuleze distinc†ia între
via†¶ §i literatur¶, bruscând rutina teoretic¶ §i instalându-le într-un tot unitar,
clocotind de suflu viu, senzorialitate §i senzualitate, convocând §i urechea, §i
ochii, la reverii autentice, transcendente §i supradimensionate.
Ceremonializarea textului. Interoga†ie §i dualitate
Demararea romanului cu instalarea naratorului în fa†a bibliotecii, ca loc
predilect de contemplare §i observare nemijlocit¶ a personajelor perindate,
duce la instituirea unei diferen†ieri maniheice, observabile la nivelul întregii
structuri, construc†ia binar¶ dovedind c¶ este forma cea mai potrivit¶ pentru
a ilustra dualitatea §i utopia sistemului.
Subordonat¶ acestui principiu, o bun¶ parte a romanului se va situa sub
autonomia binomului, pornind de la diferen†e precum timp epic/timp istoric,
spa†iu real/spa†iu fictiv, afar¶/în¶untru, intern/extern, atunci/acum, noapte/zi,
lumin¶/întuneric, cald/frig, profesori/elevi, arti§ti/nearti§ti, cuvinte/necuvin-
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te, s¶raci/boga†i, s¶tui/fl¶mânzi, valoare/nonvaloare, fosta Românie/actuala
Românie, omul vechi/omul nou, fete/b¶ie†i, vizând §i anumite elemente de
construire a personajelor, nelipsind antiteza, ironia, umorul sau solidaritatea.
Analizate progresiv, pe m¶sura ,,avans¶rii în economia epic¶”, prin
intercal¶ri sau retrospec†ie, personajele ilustreaz¶ produsul unui sistem,
transformându-se, ele însele, în victime sau în unelte ale acestuia, autorul
sugerând ideea c¶ evenimentele istorice reu§esc s¶ deturneze radical cursul
vie†ii, împ¶r†ind societatea între ceea ce a fost, §i ceea ce a devenit, între normalitate §i anomalie. Astfel, dac¶ e s¶ facem o clasificare a personajelor
conform acestui principiu, vom observa c¶, de§i diferi†i, oamenii se manifest¶
la fel, ca urmare a unific¶rii suferite de pe urma sistemului, teroarea §i frica
devenind elemente esen†iale care favorizeaz¶ t¶cerea §i îi împiedic¶ s¶ ia atitudine. Ceea ce îi individualiz¶ este, îns¶, amprenta unui trecut pe care îl
poart¶ cu sine, cu atât mai sugestiv, cu cât devine un principiu ordonator,
invitându-i s¶ recupereze, atât cât este posibil, între zidurile Astrei, memoria
unui ideal drag §i pierdut, sau pe cale de dispari†ie.
Un prim exemplu în acest sens este Doamna Vulpe sau Doamna cu
pisic¶-vulpe. De§i o cheam¶ Sângiorgiu, naratorul nu insist¶ asupra numelui
ei real spunând c¶ ,,nu prea conteaz¶”. Poreclit¶ Formatmic, ca urmare a lecturii, cu lupa, a c¶r†ilor doar ,,de format mic, legate în marochin cu flori de
aur pe coperte §i cu, pe cotor, trei litere: I.S.G.”8, ea reprezint¶ o imagine
caricatural¶ v¶zut¶ în antitez¶, fiind ,,de format mare, chair spre foarte”, ba
§i având ,,un mam¶-mam¶ atât de lat, încât ocup¶ cu el dou¶-trei scaune
adev¶rate”9. Încercând s¶ abat¶ aten†ia cititorului, prin acest joc al limbajului, de la obiectivul esen†ial pe care îl urm¶re§te, naratorul ne dezv¶luie, spre
finalul descrierii, adev¶rata identitate a personajului, împreun¶ cu motivul
venirii la Astra: ,,£i nu m-am mai deloc mirat, când am aflat [...] c¶ Doamna
Sângiorgiu vine la Astra numai de când a fost na†ionalizat¶: nu mai are ce
face acas¶, nu mai are cas¶ §i ca s¶-§i aduc¶ aminte de cas¶, vine la Astra
(s.n.): tat¶l ei, un mare negustor de vite, umblase, cu afacerile, prin toat¶
lumea, §i, fiindc¶ nu §tia carte [...], c¶p¶tase patima c¶r†ilor – îns¶ numai a
«c¶r†ulicilor», cum le zicea el; nu numai cump¶rase ce g¶sise, dar §i comandase format-mic, în unic exemplar; înainte de r¶zboi, le donase pe toate
Astrei. £i de aceea”1.
Un alt personaj este Domnul Doktor. Doctor în drept-roman, ca fost
profesor al Universit¶†ii din Cluj §i refugiat la Sibiu dup¶ ce Ardealul de
Nord fusese cedat ungurilor, acesta este descris în lumini §i umbre, neutralitatea de început a naratorului dând cititorului posibilitatea de a înclina balan†a
c¶tre varianta cea mai plauzibil¶: ,,Se spune c¶ dac¶, dup¶ r¶zboi, s-ar fi
întors la Cluj, ar fi ajuns decan, dac¶ nu chair rector [...]. Se mai spune c¶
Domnul Doktor ar fi putut ob†ine catedr¶ la un liceu [...], îns¶ Domnul
Doktor nu a solicitat, a§a umbl¶ vorba. Unele vorbe spun c¶ Domnul Doktor
a declarat tare §i oficial, dup¶ Reforma Înv¶†¶mântului, c¶ el nu se vinde
comuni§tilor, îns¶ alte vorbe spun c¶ el n-a declarat nici pe dracu’, ba s-a
milogit, la Sec†ie, s¶-i dea §i lui un post, acolo, de ce-o fi, chiar la ciclul-doi,
dar comuni§tii i-au zis s¶ zic¶ mersi c¶ nu prime§te post la Canal, ca fost profesor burghez §i doktor exploatator”1. De§i evit¶ s¶ sugereze propria opinie,
naratorul explic¶, în schimb, foarte clar, motivul r¶mânerii personajului la
Sibiu: ,,Eu nu §tiu ce s¶ cred, din vorbe, cred îns¶ c¶ Domnul Doktor a r¶mas
la Sibiu numai pentru mama domniei sale, foarte în vârst¶, foarte bolnav¶ §i
mereu la pat; §i, a§a, un pic, a r¶mas la Sibiu, pentru Astra, e toat¶ ziua la
bibliotec¶. A fost, pân¶ ieri, fiindc¶ azi e alt¶ zi”1.
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Tot în acest context al închiderii bibliotecii este prezentat §i Domnul
Artur. Cu numele adev¶rat Vasile Porumb (,, o fi pseudonim literar”), în jur
de §aizeci de ani §i invalid – ,,el zice c¶ de r¶zboi, dar nu prime§te pensie –
§i foarte s¶rac: nu are nici m¶car picior de lemn ca lumea, î§i vâr¶, prin buzunarul spart al pantalonilor, o cârj¶, apoi face nu §tiu ce prin dreptul genunchiului (o fi legând montul de baston) §i merge a§a, cu mâna în buzunar,
bonc¶nind din b¶†ul ie§it prin cracul pantalonului; m¶car de-ar avea, în cap¶t,
ceva de cauciuc – dar n-are”1 – , acesta nu vine la Astra pentru a citi, ci pentru a scrie. Poet în curs de debutare, cu toate c¶ scrie deja de multe decenii,
el creeaz¶ în mare vitez¶ §i foarte inspirat balade sau epopei, de zor §i pe prichiciul ferestrei.
Domnul Artur nu este, îns¶, singurul invalid, autorul schi†ând portretul
unui Alt invalid care lucreaz¶ în cabinet pe manuscrise §i îi lipse§te, din
r¶zboi, mâna dreapt¶ (,,ca lui Perpessicius, din cel¶lalt r¶zboi”). De§i acesta
are pensie, el este analizat cu ironie §i privit cu circumspec†ie nu doar de c¶tre
narator, ci §i de c¶tre celelalte personaje, ca urmare a reversibilit¶†ii ro†ii
istoriei §i a confirm¶rii ra†ionamentului potrivit c¶ruia ,,Dumnezeu nu bate cu
b¶†ul”: ,,Nu-i r¶spunde nimeni. Dumnezeu nu bate cu b¶†ul: nici el, când
biblioteca e normal deschis¶, nu salut¶, nu r¶spunde la salut [...]. Se zice c¶
se poart¶ atât de cu nasul pe sus, pentru c¶ a luptat §i în Vest, nu numai în
Est; de parc¶ ar fi singurul; §i de parc¶ ar fi motiv de laud¶... Uite, cum ar
intra el în vorb¶ cu noi, m¶run†ii, de la sala de lectur¶ comun¶, îns¶ a§a-i roata
istoriei, cum zic ¶§tia, a venit rândul nostru s¶ nu-l b¶g¶m în seam¶, cu toate
c¶ se poart¶ cu baston, ca s¶ vad¶ lumea c¶-i ciung”1.
Un alt personaj este Domnul Profesor Vinerean. £i el fost profesor universitar, îns¶ la catedra de limb¶ român¶ are, în plus fa†¶ de predecesorul s¶u
(Domnul Doktor), o situa†ie clar¶: r¶mas la Sibiu, este arestat ca †¶r¶nist,
,,epurat” de comuni§ti §i b¶gat ,,administrativ” (,,vreo doi ani §i ceva”), la
Canalul Dun¶re-Marea Neagr¶.
Un personaj foarte apropiat naratorului este Doamna Tatu-Scarletti,
numit¶ §i Dezisa, Doamna Tatu, sau trecut¶ la fi§ier Grazia Antonietta
Scarletti. De origine italian¶ §i c¶s¶torit¶, la tinere†e, cu tân¶rul diplomat la
Roma, Domnul Tatu, din care c¶s¶torie au rezultat doi copii (o fat¶ r¶mas¶ în
Occident §i un b¶iat întors în †ar¶), ea sufer¶ de na†ionalizarea familiei iar,
mai ales, de arestarea so†ului §i a b¶iatului (,,tat¶l §i fiul”) §i trimiterea acestora la Canal. Cu o român¶ înv¶†at¶ la perfec†ie, Doamna Tatu are realizate
traduceri din Eminescu, Blaga, Barbu, începând s¶ traduc¶ Craii de CurteaVeche de Mateiu I. Caragiale (,,el fiind fiul de care tot întreab¶ dac¶ s-a întors
– din epurare – iar pentru c¶ tot nu, se consoleaz¶ cu «tat¶l», I. L.
Caragiale”1). Pentru a supravie†ui, este nevoit¶ s¶ se ,,dezic¶” de numele
so†ului, reluând numele de fat¶ ca singur¶ condi†ie de a primi o cartel¶. De§i
judecat¶ asupru de celelalte personaje, ba chiar marginalizat¶, ea câ§tig¶ simpatia naratorului care, aflat în condi†ii similare, con§tientizeaz¶ c¶ ,,pentru
noi, pr¶p¶dita de cartel¶ înseamn¶ via†¶”, concluzionând, în autofilmarea
recent¶ c¶ ,,în nefericire oamenii devin §i mai r¶i: în loc s¶-l urasc¶ pe gardian, oamenii îl critic¶ pe nefericitul de al¶turi”1. Pentru a echita personajul,
autorul aduce în text argumente solide demonstrând, totodat¶, ,,solidaritatea”
confra†ilor: ,,Apoi înc¶ un am¶nunt gr¶itor: dac¶ s-ar fi dezis, cu adev¶rat, de
b¶rbatu-s¶u §i de fiu-s¶u, ar întreba, zi de zi, cu glas tare, la fi§ier, dac¶ s-a
întors fiul? Bineîn†eles, pentru urechile celor oarecum aviza†i, ea vorbe§te de
Mateiu I. Caragiale, nu de Tatu-junior, aflat la Canal; dar oare e mai pu†in
periculos s¶ vorbe§ti de un scriitor epurat – §i unde: în plin¶ Astra? Toat¶
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lumea §tie c¶ la o bibliotec¶ din zilele noastre vin nu doar iubitori de cuvânt
scris §i tip¶rit, ci §i pescuitori de vorbe (pe care or s¶ le scrie ei, în rapoartele
lor la Securitate, cam în stilul vacii de bou care ne-a anun†at c¶ e ¶ncis p.
iventr)1. Deposedat¶ de ,,bunurile” spirituale §i materiale, Doamna Tatu
devine exemplul cel mai ilustrativ de situare, în bibliotec¶, ca posibilitate de
a afla bucuria unor ,,vremuri de mult apuse”: ,,Nu mai are cas¶, nici mas¶,
nici familie; nici †ar¶ nu mai are de parc¶ românii ar avea: la bibliotec¶ vine,
desigur, pentru c¶r†i [...], dar mai ales pentru c¶ biblioteca a r¶mas (pân¶
ieri?) un loc civilizat, cu oameni civiliza†i – ca pe timpuri civilizate; §i unde
e cald, ca pe timpuri, în casa ei, civilizat¶. Dac¶ e adev¶rat c¶ acum locuie§te
într-o odaie de pod, atunci ea este cea mai lovit¶ de u§a-închis¶. Fiindc¶ pân¶
§i eu, care nu sunt sibian, nu am rude («în †ar¶», pentru c¶, «în str¶in¶tate, în
URSS», am pe malul Pacificului) într-un caz ca acesta am unde m¶ duce: fie
la liceu, la ora urm¶toare, fie la internat. Îns¶ ea...”1.
Trecând în revist¶ portretul ,,doamnei cu enciclopedii”, Doamna
Cioclopedica – ,,o doamn¶ parfumat¶, la casa ei, care, cu siguran†¶, nu vine
la Astra doar pentru înc¶lzirea-central¶, va fi având în cas¶, dac¶ nu calorifer,
atunci sobe de teracot¶”, dar în acela§i timp o doamn¶ cu ochi r¶i – ,,de om
r¶u. Nu înr¶it de via†a asta, ci r¶u de la început”1, naratorul trece la descrierea
unui personaj absolut original, pe care îl boteaz¶ preluând modelul lui
Caragiale §i dându-i, în func†ie de împrejur¶ri, câte un alt nume. Este vorba
despre Doamna Piscupescu, numit¶ §i Elefterescu, Protopopescu, Ofi†ereasa
ba chiar, în capitolul final, Argintescu, Aurescu, Doamna Por†ia, Madam
Zaharescu, Doamna C¶p§unescu, Doamna Mul†umescu. C¶s¶torit¶ cu un
ofi†er §i ,,ad¶postit¶” într-o cas¶ de lux (în care vom p¶trunde prin intermediului naratorului), ea vine la Astra pentru a copia, în manuscris, poeziile lui
Eminescu, pe care le împarte pe foi volante cititorilor, p¶strând pân¶ §i grafia
poetului. Cu toate acestea, singurul lucru care îl împiedic¶ pe narator s¶ î§i
apropie personajul este mirosul. Analiz¶ în antitez¶ cu Doamna
Cioclopedica, Doamna Piscupescu, de§i ,,scâr†âie de sp¶lat¶ ce e, ba chiar
exagereaz¶, fiindc¶ un corp bun, viu, e bun §i viu atunci când p¶streaz¶ semnul de viu”2, r¶mâne o proscris¶ din cauza mirosului, naratorul criticând
nedreapta a§ezare a lucrilor în lume: ,,... dar §tiam c¶ nu e dreptate în lume:
s¶ fii frumoas¶, bun¶, s¶ te dedici lui Eminescu, s¶ ri§ti Canalul, pentru
r¶spândire-interzis¶ (pentru ca noi, elevii s¶ §tim ce a scris Eminescu, nu doar
c¶ e mare) – §i s¶ miro§i în halul ¶sta... Nu era frumos, nu era bine”2 sau, cu
alt¶ ocazie: ,,A§a e lumea f¶cut¶: doamna cu enciclopedii miroase bine de tot,
îns¶ nu merit¶: e rea. Iar ofi†erica, biata de ea...”2.
Ceea ce se poate observa, parcurgând acest traseu sinuos al vie†ii personajelor este c¶, individualiza†i prin inteligen†¶, personalitate, moralitate,
aspect material, aspect social, cultur¶, studii, în sfâr§it motivul venirii la
Astra, ca urmare a destinului sau a vie†ii ce le-a fost h¶r¶zit¶, ei ajung s¶ se
manifeste identic, s¶ figureze ca un tot unitar pierzându-§i, sub impulsul sistemului instaurat, identitatea iar, odat¶ cu ea, §i numele. Pe acest fundal §i în
dorin†a de a ilustra c¶ sistemul reu§e§te s¶-i fac¶ pe oameni s¶ gândeasc¶ la
fel, autorul î§i construie§te romanul într-un sistem, f¶r¶ a insista asupra
numelui personajelor sau utilizându-l în sens ironic, ca r¶spuns la t¶cerea
tuturor în fa†a afi§ului ortografiat analfabetic ,,¶ncins p. iventr”. F¶r¶ a lua
atitudine, silabisind în gând, cu gura închis¶, naratorul sugereaz¶ ideea
priv¶rii de libertate – §i ea închis¶, societatea ajungând, ca urmare a
implant¶rii fricii în creier, s¶ degradeze, singura posibilitate de reabilitare, de
întoarcere la origini r¶mânând biblioteca. Spa†iu de ad¶post al c¶r†ilor, aceas-
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ta va reprezenta, prin accesul la cultur¶, un antitod sigur de vindecare de morbul comunist, de trezire a con§tiin†ei §i a ra†iunii, de dep¶§ire a tensiunii §i de
revenire la normalitate. Cedând în fa†a sistemului, personajele confirm¶ §i
afi§eaz¶ aceast¶ op†iune prin t¶cere, iar sanc†iunea naratorului, progresiv¶,
ascuns¶ sau la vedere, este perfect justificat¶ prin pedeapsa onomastic¶:
,,Pân¶ §i Profesorul Vinerean [...] s-a angajat, fulger¶tor, într-o discu†ie foarte
animat¶ – cu cine: cu cel¶lalt profesor, Doktorul (mereu îi uit numele-de-prenume (s.n.): Ion sau Vasile sau poate chiar Gheorghe), cu toate c¶ nu se pot
suferi: Vinerean l-a întrebat pe cest¶lalt, prenumele, ce f¶cea el (doktorul), pe
când Vinerean murea-de-frig la Stalingrad; §i ce mai f¶cea, când el, Vinerean,
murea-de-sete în lag¶rul de la Ghencea; §i când robea-la-roab¶ pe Canal?
Prenumele(s.n.) nu-i r¶spunse, fugise din calea Vinereanului atunci, îns¶
acum, iat¶-i discutând, animat, dar civilizat, ca între profesori universitari”2.
De asemenea, un fragment sugestiv în acest sens ar fi: ,,Doamna Formatmic
(s.n.) a plecat, cu vulpea, cu §o§onii §i cu mam¶-mam¶ al ei, parc¶ §i mai
mam¶lat, pe frigul ¶sta...”2 sau, în alt¶ ordine de idei: ,,Uite-l §i pe Dom’
Artur, poetul Sibiului! S-a apropiat, §chiop¶tând, de cine? De cel¶lalt invalid
de r¶zboi, lucr¶torul pe manuscrise, în cabinet. Ce-or fi având ei de discutat,
atât de important – §i de secret, fiindc¶ se îndep¶rteaz¶ împreun¶, scriitorul
§chiop (s.n.) §chiop¶tând, manuscriitorul ciung (s.n.) sprijinindu-se în baston
– mai bine i-ar ceda poetului bastonul, ar fi mai cinstit. Se întâlnesc pe trotuar
cu al†i a§tept¶tori – m¶car ace§tia se plimbaser¶ tot timpul, cinstit – se opresc,
vorbesc în de ei, apoi pornesc cu to†ii, mereu mai încolo, mai departe”2.
Împânzind textul cu o avalan§¶ a ,,de ce-urilor” în spatele c¶rora se
ascund semnifica†ii grave, Paul Goma gliseaz¶ de la o realitate la alta acordând, prin prisma personajelor, un loc central literaturii, forjând solul evenimentelor §i dezvelind fa†etele servilismului. Suntem introdu§i, astfel, într-o
lume a lucrurilor pe dos care va deveni spa†iul ideal de edificare a ,,Omului
Nou”. Iar acest spa†iu va fi ilustrat, mai cu seam¶, pe teren literar, naratorul
întrebându-se, retoric: ,,De unde începe vânzarea omului?”. Confirmând
ra†ionamentul mamei care este de p¶rere c¶ frica, considera†ia §i banii reu§esc
s¶ împart¶ lumea §i s¶ o a§eze în rubrici (,,istoria-geografia a f¶cut ca noi s¶
fim a§eza†i în rubrici”2), naratorul î§i propune s¶ ilustreze acest adev¶r mai
întâi printr-un act mnemotehnic de trecere în revist¶ a c¶r†ilor epurate la
£eica, (pentru a vedea ce a r¶mas dup¶ prima epurare la Astra), iar mai apoi
printr-o prezentare a scriitorilor care au acceptat ,,prostitu†ia intelectual¶”.
,,Veteran” în materia rugurilor de c¶r†i – pornind din copil¶rie, adolescen†¶ §i
chiar maturitate, Paul Goma r¶mâne cu o traum¶ pe care o m¶rturise§te,
transformând-o într-o adev¶rat¶ obsesie, consecin†¶ a pagubelor ireversibile
produse în proz¶, în roman.
De§i ofer¶ informa†ii despre vederile politice §i morale ale epocii, judecând personalit¶†ile vie†ii oficiale §i criticând aspru sistemul instaurat, naratorul nu transfer¶ vina doar asupra acestora ci, mai ales, încearc¶ s¶ scoat¶ în
eviden†¶ la§itatea specific-româneasc¶: ,,Scriitorul român a cedat, a cedat
mereu, a tot cedat, încât, la un moment dat, ne întrebam ce i-a mai r¶mas necedat – fiindc¶ ajunsese la punctul zero – vorebesc, în continuare, de proz¶”2.
Ac†ionând, prin urmare, dintr-o adânc¶ cunoa§tere a lucrurilor, el ilustreaz¶,
prin intermediul intercal¶rilor, digresiunilor §i a retrospec†iei fa†a dual¶ a sistemului care împarte lumea în jum¶t¶†i, dar mai ales o condamn¶ la t¶cere,
somând-o s¶ renun†e la responsabilit¶†ile sociale. £tiind c¶ întreaga literatur¶
încape între dorin†a de a citi §i de a scrie, privat de primul atribut al
cunoa§terii, autorul va pune evenimentele pe hârtie, privindu-se ,,atât ca indi-
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vid, cât §i ca reprezentant al na†iei”2 astfel încât, ,,împins¶ la ultimele consecin†e scriitura va deveni «urm¶» scris¶, «grafism», poezie «concret¶»”2. Pe
acest suport prospectiv în materia diegezei, ne propunem s¶ ilustr¶m, dincolo
de interesul istoric al textului, pl¶cerea naratorului de a martela, într-o grupare de entit¶†i grave, ironice §i burle§ti, Sistemul Comunist, uzând din plin de
puterea cuvântului §i desfiin†ând, astfel, ,,stindardul marxist”.
Revenind la fragmentul dispari†iei c¶r†ilor din fi§ier, acesta este surpins
în retrospec†ie, naratorul utilizând imperfectul pentru a prelungi durata afl¶rii
în acest spa†iu. F¶r¶ a o lua în ordine alfabetic¶, el deschide la întâmplare sertarul inscrip†ionat ,,Dos”. Constatarea naratorului care î§i asum¶ chipul unui
actor al diegezei se va transforma, premonitoriu §i ca urmare a lipsei pân¶ §i
a tijei de metal acolo unde ar fi trebuit s¶ apar¶ numele lui Dosoftei sau
Dostoievski, într-o întrebare care va închide în sine întreaga impietate a sistemulul vis-à-vis de literatur¶: ,,Unde, în care cimitir din lume numele repauzatului e ascuns, nespus, de nu r¶mâne dup¶ el decât locul? Gaura?”3.
Validat¶ de interdic†ie §i nu de prezen†a în biblioteci, scala durabilit¶†ii estetice3 – cum bine subliniaz¶ Daniela Sitar-T¶ut în singura analiz¶ integral¶ a
Astrei –, este confirmat¶, în schimb, de apari†ia, ca un blestem, a cuvântului
grafiat ,,TOTAL”. În aceast¶ categorie se înscriu Dosoftei, Dostoievski,
Arghezi §i Blaga, disp¶ru†i în totalitate, o singur¶ fi§¶ la Bacovia, Stan†e burgheze, ,,o bro§ur¶ de unsprezece poezii traduse în ungure§te” de Eminescu §i,
de parc¶ nu ar fi fost suficient, o fi§¶ cu Eminescu cu caractere chirilice.
Indignat de pauperitatea tezaurului na†ional, naratorul aduce acuza†ii grave
sisitemului ,,totalizator”, exemplificând ironic dualitatea pervers¶ a acestuia:
,,De re†inut: cine vrea Eminescu în române§te, într-o bibliotec¶ româneasc¶,
în România, îl g¶se§te – dar cu caractere chirilice... Mama lor de totalizatori!
Pe Eminescu l-au ... nu g¶sesc cuvântul – dar nu cuvântul meu conteaz¶, ci
al lui, alungat din România, din limba român¶. Se laud¶ pe toate drumurile
c¶ ei îl pre†uiesc, c¶ îl revalorific¶; s-au apucat s¶-l s¶rb¶toreasc¶: ast¶ var¶,
în iunie, au f¶cut mare t¶mb¶l¶u cu «60 ani de la moarte» [...]. Dar un scriitor
se s¶rb¶tore§te prin carte – unde-i cartea lui Eminescu? Nu e”3. Hot¶rât s¶
întrerup¶ mecanismul de c¶utare constat¶, cu bucurie §i surprindere, c¶ singurul r¶mas printre cei vii este Caragiale, aspect care îi va confirma incapacitatea sistemului de a percepe aluzia pamfletistului §i de a-l considera un
impediment în ,,realizarea progresului”. Minunea, îns¶, nu avea s¶ †in¶ prea
mult, naratorul conchizând moralizator, parafrazându-l pe Lucian Blaga:
,,Bibliotec¶, cimitir al genera†iei mele” sau, renun†ând la versuri,
,,Bibliepurat¶; sau: Bibliocimitir – §i: Cimitir Astra”3.
De§i recunoa§te c¶ sistemul totalitar a f¶cut o adev¶rat¶ selec†ie, drama
naratorului vine din imposibilitatea de a intra în posesia c¶r†ilor valoroase,
atât internatul, §coala, cât §i întreaga societate fiind înghi†ite de ,,valul progresului”, suspiciunea, interdic†ia §i teroarea demolând omul din punct de
vedere psihologic, ireversibil §i f¶r¶ nicio §ans¶ de vindecare. Abia situat,
prin retrospec†ie, în spa†iul parental, naratorul î§i permite evadarea din
mediul infect, dar §i elaborarea, pornind de la reflec†iile p¶rin†ilor, unor ipoteze adev¶rate privind ,,vânzarea omului” §i realizarea unei clasific¶ri a scriitorilor care s-au l¶sat ademen†i de ofrandele sistemului. Dac¶, referindu-se la
cei izgoni†i din sertarele bibliotecii, naratorul utilizeaz¶ sintagma de ,,repauza†i”, de ast¶ dat¶, vizându-i pe scriitorii tr¶d¶tori, el li se adreseaz¶, ironic,
prin ,,mari-§i-vii” sau ,,mari-cadavre-vii”. Cu o critic¶ vehement¶ pornind de
la propriile întreb¶ri retorice §i punându-le, mai apoi, în gura tat¶lui, naratorul realizeaz¶ o cronic¶ a societ¶†ii, cu obstina†ie asupra ,,egalit¶†ii” comunis-
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te, demonstrând c¶ banii, considera†ia §i frica pot modela con§tiin†a oamenilor. Determina†i s¶ calce peste demnitate §i s¶ renun†e, f¶r¶ scrupule, la valorile de o via†¶, scriitorii vor ridica semne de întrebare, devenind o problem¶
nerezolvat¶ în privin†a c¶r†ilor scrise înainte, ,,pe când autorul nu se propunea, nu se oferea”: ,, – Ai dreptate cu împ¶r†irea pe scriitori: ei i-au interzis
pe cei buni adev¶ra†i – dar cum faci tu împ¶r†irea pe c¶r†i, la acela§i scriitor?
La cei mari §i vii: Sadoveanu, Camil Petrescu, Gala Galaction, Cezar
Petrescu?”3. R¶spunsul cu totul nea§teptat, venit din partea tat¶lui, vine s¶
ilustreze o alt¶ realitate, sumbr¶ §i în acela§i timp surprinz¶toare, în contextul
discu†iei despre ni§te scriitori cu adev¶rat valori§i odat¶: ,, – Nu-i nevoie s¶
facem noi ceva, face el cu mâna lui!, rânje§te tata. Dac¶ Sadoveanu – al nostru, cum zice b¶iatul – ar fi porc de câine numai cu c¶r†ile scrise acum, am
zice: S-a porcit la b¶trâne†e, nu-i citesc porc¶riile recente... Numai c¶ Marele
Sadoveanu s-a apucat s¶ re-scrie c¶r†i vechi, s¶ le... marxizeze! £ti†i voi ce e
proasp¶tul volum: Focuri în cea†¶? E locul unde nu s-a întâmplat nimic, revizuit, dat pe brazda comuni§tilor! De ce, mama lui de re-scriitor, a re-actualizat bun¶tate de carte? De ce s-a apucat – am citit în ziar – s¶ rescrie £oimii?
De ce re-scrie Marele Re-Sadoveanu?
De-aia! Ca s¶ se re-mire pro§tii. Sau: s¶ se mire re-pro§tii”3.
Afi§ând dezinteres fa†¶ de lucrurile care nu îi privesc – ,,§i-a§a Buienilor
li se rupe (cum zic ei) de «sectorul lumin¶», [...]: tot ce nu-i atinge pe ei nici
nu exist¶”3 – intelectualii, respectiv înv¶†¶torii, r¶mân singurele categorii
interesate s¶ reflecte §i chiar s¶ ia atitudine, cu toate riscurile asumate, pentru
a demonstra mecanismul mergerii în gol a sistemului. Revenind la discu†iile
între p¶rin†i §i fiu, ba mai bine spus la întreb¶rile retorice ale tat¶lui,
nemul†umit §i, în acela§i timp, incapabil de a schimba ceva, autorul insist¶
asupra dualit¶†ii sistemului, titlurile ,,capodoperelor realismului socialist”
ar¶tând, înc¶ o dat¶, ,,justa” împ¶r†ire a lumii: ,,trecutul: «Potop», «Otrav¶»,
«Paia†e», «Vi†el de aur», «Descul†i», «Lan†uri», «Negur¶»; prezentul:
«Bucurie», «Vânt de martie», «Goarnele inimii», «Vioara Ro§ie», «Scutul
p¶cii», «Cântul vie†ii», «Matei Ion a cucerit via†a»!”3. În aceste condi†ii,
mult-râvnita egalitate comunist¶ î§i pierde atributele, f¶când loc unui comparativ de superioritate, permutând valorile §i înlocuind realitatea printr-o pseudorealitate: ,, – Bine, domnule, î§i începe tata indignarea, am în†eles cum
st¶m cu e-ga-li-tatea comunist¶: to†i suntem egali, dar unii tovar¶§i sunt mult
mai egali decât noi... În numele noii egalit¶†i, prostul satului e pus primar,
lene§ul satului f¶cut pre§edinte de colhoz, analfabetul satului ne «l¶mure§te»
cum devine cu i-de-o-lo-gi-a – dar cultura, domnule? Şi a§a cum partidul l-a
trimis pe muncitorul de la ora§ s¶-l înve†e pe †¶ran s¶ fac¶ agricultur¶, îl pune
pe alde Macovescu §i Ignat, Moraru §i Novicov §i Sorin Toma §i Vitner,
oameni ai cavernelor din mahalale, s¶-i înve†e pe scriitori s¶ scrie?
Lume întoars¶ pe dos, murmur¶ mama”3.
Memorând acest ra†ionament, naratorul îl va ilustra în cadrul Cenaclului
de producere a ,,omului-nou”, ironia §i umorul atenuând tragismul situa†iei §i
dând na§tere unor pagini memorabile, prin aducerea în scen¶ a unor personaje
,,plate” §i ,,rotunde”, dac¶ e s¶ folosim terminologia propus¶ de Gilles
Philippe3 , întregind tabloul sinistru al sfâr§itului de an 1949.
Apostrofând cititorul – ,,Dar cite§te, cititorule, doar §tii carte, cite§te ceea ce
cu adev¶rat st¶ scris, pe u§¶!”4, naratorul generalizeaz¶ acest comportament,
punându-l pe seama la§it¶†ii specific-na†ionale §i a obi§nuin†ei românului de
a îndulci realitatea, refuzând s¶ verbalizeze germenul adev¶rat al cuvântului
§i s¶ ia atitudine: ,,A§a suntem noi §i nimeni n-o s¶-§i bat¶ capul, s¶ ne repare:
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când se abate o nenorocire asupra noastr¶, nu încerc¶m s¶ ne ap¶r¶m de ea,
m¶car fugind, dac¶ nu croind-o peste bot, m¶car zicându-i pe nume – nu: o
botez¶m cât mai frumos sun¶tor, o lingu§im, o periem, îi d¶m bun¶-ziua §i îi
spunem: conflagra†ie, conflict, catastrof¶, epidemie, epurare, comprimare,
na†ionalizare, in-ven-tar – §i nu: iventr, cum se prezint¶ ea îns¶§i. A§a am
f¶cut §i în 40: nu i-am zis pe nume: R¶pire, Ocupa†ie – ci, îmblânzitor:
Cedare (§i mereu la singular, de parc¶ n-ar fi fost trei); a§a ne-am gudurat §i
pe lâng¶ Capitularea de la 23 august 44, zicându-i, dr¶gu†: Întoarcerea
Armelor; subtil: Schimbarea Alian†elor (de ast¶ dat¶ la plural, ca s¶ ne
consol¶m, min†im: nu doar ru§ii ne deveniser¶... alia†i, ci §i americanii, englezii – ba chiar §i francezii, de§i ei nu ne fuseser¶ «inamici», în timpul r¶zboiului, nu ne fuseser¶ nimic, fiindc¶ nu mai existau”)4.
Concluzia final¶, cu trimitere la Caragiale, afi§eaz¶ ironia §i dispre†ul
adresat confra†ilor, ca urmare a lipsei de solidaritate, verticalitate §i moralitate, naratorul contrazicând, astfel, ,,profilul balcanic al majorit¶†ii”: ,,... pe
timpurile astea, când c¶r†ile nu se doar inventariaz¶, ci ard pe rug, dup¶ ordine §i liste de-sus, ar trebui s¶ ne, cel pu†in, întreb¶m dac¶... Dar de ce s¶ ne
mai întreb¶m §i noi, n-au f¶cut-o al†ii §i au nimerit la pu§c¶rie? Apoi cum
oamenii se afl¶ sub vremi §i nu vi†¶vercea... Nu st¶ în puterea noastr¶ s¶
facem ceva – noi suntem! S¶ facem, ac†ion¶m? – nu e în firea noastr¶; n-ar fi
specific-na†ional; noi n-am f¶cut istorie, noi am îndurat-o; am r¶zb¶tut, am
supravie†uit, nu dând din mâini – nici m¶car din gur¶, când ne doare – ci:
fiind... Important, acum – ca §i de-a lungul §i de-a latul veacurilor – e s¶ ne
facem mici, s¶ nu fim b¶ga†i în seam¶ de mari §i r¶i. Important, acum, e s¶
trecem: Nu: trec ei, r¶ii, ca apa, noi, pietrele, r¶mânem – a§a se p¶streaz¶
fiin†a na†ional¶...”4.
Pornind de la însu§irea acestei realit¶†i, naratorul realizeaz¶, împreun¶
cu cei doi prieteni, Septimiu §i Octavian, o perindare pe teren literar, fiecare
str¶duindu-se s¶ parcurg¶ cât mai mult din domeniul favorit. Alegerea acestor prieteni, deloc întâmpl¶toare, vine s¶ epuizeze întregul spa†iu cultural, ei
reprezentând o ,,dorin†¶ triunghiular¶”4, în care Filosofia (Septimiu), Poezia
(Octavian) §i Proza (Naratorul) ocup¶ vârfurile. Dac¶ prietenii sunt convin§i
c¶ ,,†inta num¶rul unu” reprezint¶ Filosofia, respectiv Poezia, încercând s¶
copieze, în caiete, fie poezie, fie traduceri din filosofie, ironizând naratorul
,,pentru numai-roman”, acesta din urm¶ aduce explica†ii solide în monolog,
prezentând nu atât personajelor, cât §i cititorului, mersul real al lucrurilor dar,
mai ales, argumentând înc¶ de pe acum, op†iunea sa pentru roman: ,,Îi las s¶
cread¶ ce cred ei; chiar de a§ avea argumente – cu care s¶-mi ap¶r romanul...
– ba a§a avea argumente, dar ne lipse§te mereu §i mereu timpul de explica†ii.
A§ încerca s¶ le aduc aminte fapte: «†inta num¶rul unu» – §i în timp §i în
spa†iu de... fi§ier, raft de bibliotec¶ – a fost, nu Filosofia, nu Poezia (§i nu
deocamdat¶) Romanul; ci Istoria. Or ce face Istoria: istorise§te istorii, poveste§te pove§ti – ca romanul. £i dac¶ epuratorii au început epurarea cu Istoria
(continuând cu «sectoarele» dragi prietenilor mei), din nefericire, or s¶-§i dea
seama c¶ romanul, în fapt, istorise§te Istorie §i or s¶ se n¶pusteasc¶ §i asupra
lui...”4.
Recurgând la utlizarea optativului, al unui timp al dorin†ei, naratorul î§i
definitiveaz¶ ra†ionamentul, invocând puterea divin¶ pentru a îndep¶rta pericolul iminent: ,,Eu, dac¶ a§ fi Închiz¶tor, a§ ¶ncide proza, în general – §i a§
începe, nu cu Eliade, nu cu Hortensia Papadat-Bengescu, nici cu Mateiu I.
Caragiale, fiul – ci cu tat¶l, cu I. L. Caragiale! Fiindc¶ nu e rând, din Schi†ele
(§i Momentele) lui, nu e replic¶ din piesele lui în care s¶ nu-§i bat¶ joc – nu
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doar de prostia-burgheziei, ci de prostia-omeneasc¶, deci mai ales, de prostia-comunist¶. [...]
M-am tot gândit eu (citind): ¢ie-i Dumnezeu în eroare – cu proza, cu
romanul! Ce §i-or fi zis comuni§tii, despre roman? P¶i, §i-or fi zis ei, roman
e atunci când tovar¶§ul autor poveste§te ni§te întâmpl¶ri, ni§te pove§ti – or
pove§tile povestite realist sunt bune, utile revolu†iei §i mersului-înainte... Ele
nu cauzeaz¶, nu d¶uneaz¶ – ca istoria burghez¶, ca filosofia idealist¶, ca poezia putrefac†iei – acelea, da, acelea sunt opiu pentru popor!
£i mi-am mai zis, pe când citeam romane: uite, romanul (s.n.) ¶sta,
mediocru cum e (ajunsesem, alfabetic, la Cezar Petrescu), are un secret
(s.n.), o arm¶-secret¶ – de care sunt lipsite poezia, filosofia, istoria; orice i-ar
contrapune comuni§tii, nu-l clatin¶, nu-l neag¶. Oare de ce?
Mi-am mai dat un r¶spuns, dar îl p¶strez pentru mine – §i de team¶ de
comuni§ti §i de team¶ c¶ amicii mei or s¶ m¶ ia peste picior, fiindc¶ e, întradev¶r, §i banal §i retoric, iar eu îmi m¶sor cuvintele §i nu deschid gura în
public. De accea mi-l spun, §optit, la ureche, cu mult¶ jen¶: via†a (s.n.)”4.
Se poate observa, a§adar, c¶ unul dintre scopurile auctoriale este de a da o
defini†ie romanului, textul devenind un roman care se na§te sub ochii no§tri.
Materializându-§i acest obiectiv, cu predilec†ie asupra propriei scrieri, autorul realizeaz¶ un joc ingenios din îmbinarea textului citit cu cel scris, iar
transpunerea sa de la o persoan¶ la alta, precum §i de la un timp verbal la atul,
anuleaz¶ distinc†ia între realitate §i fic†iune. Înainte de a demonstra acest
demers, ceea ce ne propunem, este s¶ observ¶m în ce m¶sur¶ textul lui Paul
Goma (re)produce realul în strânsa interac†iune a elementelor sale §i, totodat¶, s¶ explic¶m de ce con†inutul libert¶†ii se manifest¶, prin intermediul
vie†ii, în polarit¶†i §i opozi†ii?!
F¶r¶ a se r¶t¶ci în h¶†i§ul obiec†iilor spiritului critic, naratorul arat¶ c¶
mutilarea cuvântului î§i are originea în invaziile sus†inute ale popoarelor
migratoare, agen†ii noului sistem favorizând destr¶marea acestuia prin fric¶
§i teroare. În neputin†a de a afla însemn¶tatea anului 1249, an descoperit,
împreun¶ cu cei doi prieteni, pe c¶r¶mida unei ruini, naratorul realizeaz¶,
apelând la cuno§tin†ele istorice ale basarabeanului Leonida Sclifos, o
c¶l¶torie în timp începând cu anul 1349 (epidemia de cium¶ neagr¶), trecând
pe la 1450 (prima carte tip¶rit¶ în Europa) §i poposind la ,,povestea cu sclavii” din secolul al VI-lea. Ajungând la realitatea evenimentelor tr¶ite, naratorul demonstreaz¶, §i aici, ofranda Calului Troian, cuceritorii instalându-se
încet, dar sigur. Realizând o clasificare a invadatorilor, el observ¶ c¶ dac¶
valul unu – t¶tarii §i nomazii, ,,avantgarda, cea care c¶uta, pe dup¶ §ur¶,
Berlinul”4, împreun¶ cu valul doi – ,,Biciul lui Dumnezeu §i Potopul”, ru§ii
care ,,c¶utau, înainte de toate, Hazaika”4, î§i afi§eaz¶ inten†iile, al treilea val
vine cu o schimbare de tactic¶, nu doar ocupând popula†ia b¶§tina§¶, ci §i
a§ezându-se în fruntea acesteia: ,,Dar cei care au venit dup¶ ei, în c¶ru†e –
acum le spune furgoane... Au venit încet, înceti§or, potolit; ei nu c¶utau nici
Berlinul, nici hazaika (nu doar nem†oaica), ei au venit cu bini§orul, unii §tiau
limba noastr¶ – dar pân¶ s¶ ne dumirim, s-a l¶sat seara; apoi noaptea – ei au
adus-o. «Basarabenii», a§a le spun ne-basarabenii.
Pe-aici, pe la †ar¶, prin provincie, n-am întâlnit asemenea creaturi, se
zice c¶ s-au aciuat la Bucure§ti, la Centru, pe la ministere, pe la sovromuri
(s.n.), acolo fac pe t¶lmacii §i pe sfetnicii”4.
Distrugând omul din interior, prin st¶vilirea libert¶†ii de decizie, pornind de la ni§te determinan†i situa†ionali care declan§eaz¶ emo†ii incontrolabile, Sistemul Comunist perturb¶ manifest¶rile de ordin psihologic. Dac¶, în

©Paul Goma 1935-2011

wwww.paulgoma.com

PDF public și gratuit

31.12.2011

PAUL GOMA - JURNAL 2011

375

condi†ii normale, tr¶s¶turile psihice dobândesc în practic¶ §i o valoare explicativ¶ –, personalitatea uman¶ fiind caracterizat¶, conform perspectivei structuralist-sistematice a lui G. Allport4, de dou¶-trei tr¶s¶turi cardinale care
domin¶, urmând un grup de tr¶s¶turi principale §i, în sfâr§it, sute §i chiar mii
de tr¶s¶turi secundare care sunt mai slab exprimate, personalitatea figurând
ca o structur¶ organizat¶ ierarhic, –în cazul de fa†¶ aceast¶ structur¶ este desfiin†at¶, în vârful piramidei situându-se doar factorii care influen†eaz¶ anumite schimb¶ri de comportament.
Întru explicarea acestui ra†ionament, naratorul aduce câteva exemple,
r¶sturn¶rile radicale de situa†ie demonstrând a§ezarea actan†ilor sub semnul
malignului. Sugestiv este cazul directorului de internat, profesor de muzic¶
care, marionet¶ a noului sistem, vegheaz¶ la bunul mers al difuzoarelor instalate în fiecare camer¶. Teroriza†i de ,,Hodorogeala pentru Pacea
Anivers¶rii”, internii ajung a nu se mai în†elege între ei din cauza ,,Url¶torului”, fiind priva†i de lini§te §i impu§i s¶ se lupte, la nesfâr§it, cu ,,Armata
Ro§ie a P¶cii”. Acaparat de frica politic¶, directorul d¶ semne evidente de
pierdere a oric¶rui discern¶mânt, iar n¶v¶lirea acestuia în camer¶, într-un
moment de lini§te înainte de ,,Andatele lui Beethoven”, confirm¶ starea derizorie în care se afl¶: ,,N-am avut parte de... partea a doua: u§a s-a deschis cu
zgomot de tunet §i glasul prea-cunoscut a r¶cnit – dar nu cu mânie, ci cu un
fel de disperare:
– Di-fo-zooo-roooo!!!!
M-am r¶sucit, însp¶imântat: în u§¶, Iorgu era §i el însp¶imântatînsp¶imânt¶tor: ochii holba†i, injecta†i, gura c¶scat¶, obrazul p¶mântiu,
sc¶ldat în sudoare [...].
– Dar, dom’ profesor, e Andantele...
Nu-i spusesem: «tovar¶§e director», ci: «dom’ profesor» (de muzic¶).
£tia el îns¶ mult mai bine decât mine, decât oricare din internat, chiar din
întreg liceul, ce era §i cum era a doua parte a Pastoralei [...].
- Am spus: di-fo-zo-rooo!
De spaim¶, Robete s-a l¶sat pe vine, între paturi, cu mâinile la urechi.
Eu mi-am în¶l†at doar umerii – mâinile îmi erau ocupate cu stiloul – ca s¶-mi
ap¶r auzul; am strâns pleoapele, temându-m¶ s¶ nu-mi crape ochii, ca
Dracului din D¶nil¶ Prepeleac.
I-am deschis când am auzit u§a trântit¶ la loc, închis¶. Pe Andante, de
la difuzor, se auzea, în coridor, Allegro molto-ul, Galopandoul Directorului.
În descrescendo...
– Nebun de legat, a-nnebunit de-a binelea, Difuzorgu-al nostru, a zis,
tremurând din toate m¶dularele, colegul Robete”5.
Tragi-comic, fragmentul ilustreaz¶ amprenta distructiv¶ a ,,omuluinou”, alt exemplu venind s¶ confirme transferul presiunii de la subordonat la
subaltern.
Este vorba despre discu†ia legat¶ de ,,originea social¶” pe care dirigintele Pop, profesor de francez¶, nu rateaz¶ nicio ocazie de a o reactualiza:
,,£i la mine «originea social¶» e simpl¶ (alt¶ origine, cea «na†ional¶» îi
provoac¶ lui Pop mânc¶rime pe limb¶ §i sc¶rpini§ vigilent-revolu†ionar [...] –
îns¶ întrebarea asta vine lunar, nu s¶pt¶mânal, ca «sociala») la care r¶spund:
- Ambii p¶rin†i înv¶†¶tori – de †ar¶...
Îns¶ la Septimiu... Cu to†ii particip¶m la tensiunea din asemenea
momente, fiindc¶ el, de cum începe §edin†a-de-întrebare, p¶le§te; iar cum e
strigat pe nume §i întrebat ce origine social¶ are, ro§e§te. Dar dac¶ nu-§i
st¶pâne§te culoarea, î§i strune§te glasul:
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- Tata agronom, mama casnic¶, r¶spunde el.
Pop nu se uit¶ la el, d¶ din cap, repetat. Asta vrea s¶ spun¶: Da, a§a e,
dar vrea s¶ spun¶ §i: S-o crezi tu c¶ eu te cred... £i îl †ine §i ne †ine pe to†i a§a,
o ve§nicie, dând din cap, crezând-necrezând. Respir¶m cu to†ii, u§ura†i, când
strig¶ alt nume”5.
Construindu-§i romanul în baza unor structuri binare, static dac¶ e s¶ ne
gândim la perioada de stagnare adus¶ de c¶tre ideologia comunist¶ §i, totodat¶, dinamic prin sus†inerea ritmului dat de laitmotv, dar §i de reflec†iile
adolescentine, în introspec†ie sau retrospec†ie, combinând timpul epic cu cel
istoric, confundând biografia crea†iei cu actul creator, Paul Goma realizeaz¶
o compara†ie între dou¶ lumi antitetice, istoria §i geografia de†inând cheia
r¶spunsului multor întreb¶ri. Ar¶tând, mai întâi, modul de r¶sfrângere a sistemului asupra omului viu, pornind de la personajele adunate în fa†a bibliotecii, naratorul î§i extinde demonstra†ia asupra literaturii, iar concluziile care
se desprind din aceste dou¶ asocieri vin s¶ confirme vastitatea golului istoric.
Dac¶ omul viu poate fi ,,reeducat” prin fric¶, lips¶ de ad¶post, trimitere la
Canal, în sfâr§it considera†ie sau bani, cei afla†i în spatele c¶r†ilor din biblioteci nu pot fi ,,reeduca†i” decât prin ardere. Astfel, condamnându-i deopotriv¶
pe vii §i pe mor†i, sistemul condamn¶, de fapt, cuvântul scris §i vorbit, mutilarea personajelor dezv¶luind premonitoriu mutilarea cuvântului, transformarea unui ,,popor într-o popula†ie”. Întrebându-se retoric asupra cauzei acestui
fenomen §i luând în posesie cititorul printr-o tehnic¶ a amân¶rii, Paul Goma
sugereaz¶ r¶spunsul prin îns¶§i modalitatea de construc†ie a romanului, istoria fiind de neevitat, §i criticând ironic ,,t¶v¶lugul progresului”:
,, – Inventar? De ce?
Ei, de ce! Dar ce ne închipuim noi: c¶ sc¶p¶m de roata istoriei?; de
mânia poporului?; de revolu†ia cu pricina?; de lupta de clas¶, de lichidarea
du§manului? Dac¶ sunt lichidate clasele cu tot cu du§mani, cum s¶ r¶mân¶...
r¶m¶§i†a, mo§tenirea-ru§inoas¶, a§a-zisa-bibliotec¶ (burghez¶ §i capitalist¶ §i
exploatatoare §i plin¶-ochi cu opiu pentru poporul muncitor)? Dac¶ se ¶ncide
pentru cuvinte rostite – cele care cic¶ zboar¶ – cum s¶ nu fie inventrate
cuvintele scrise, cele care r¶mân: cartea-c¶r†ile; biblioteca-bibliotecile..?
Altfel cum s¶ se edifice Omul Nou?
Amin, Astra! Hodine§te în pace! Azi-mâine vom veni §i noi, oameniinoi, dup¶ tine, în p¶mânt...”5.
Nucleul fic†ional §i mecanismele textuale autentificate
La fel cum în con§tiin†a cultural¶ a Evului Mediu §i în cultura Rena§terii
lumea este prezentat¶ sub aspect dual, îmbinând aspectul serios cu cel ilar, tot
astfel §i textul lui Paul Goma este construit în baza unei interconexiuni a elementelor – cultura oficial¶ §i grav¶ vis-à-vis de râsul sarcastic auctorial, prezen†a jocului apropiindu-l de carnavalul lui Bahtin5, într-un limbaj caracterizat prin logica original¶ a ,,contrariului”, a valorilor r¶sturnate.
Cu toate c¶ ,,inventariaz¶ cu acribie bizareriile umane, situa†iile aberante care semnaleaz¶ degringolada moral¶, des-centrarea tot mai accentuat¶ a
speciei mioritice, ca urmare a contamin¶rii cu morb sovietic”5, Paul Goma
acord¶ un spa†iu vast §i celeilalte laturi, angajându-se în slujba senzoralit¶†ii
§i a fic†iunii, ilustrând o ,,frenezie a pl¶cerii de a sim†i tot: gusturi, mirosuri,
forme, culori, sunete. O [..] percepere a lumii prin «nervi», prin nervurile senzorialit¶†ii”5. Iar toate acestea, într-o perfect¶ simbioz¶ cu problematica
expus¶, favorizând dinamicitatea lecturii, captând cititorul §i preg¶tind terenul pentru explicarea profesiunii de credin†¶. Construindu-§i romanul în baza
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a dou¶ axe – masculin¶ §i feminin¶ sau ale memoriei §i imagina†iei, care
coexist¶ §i se afl¶ într-un echilibru perfect, dup¶ cum î§i fondeaz¶ teoria
Virgil Podoab¶5, (pornind de la binomul animus/anima utilizat de Jung5 §i
preluat de Bachelard5 care leag¶ reveria de anima, iar visul de animus) vom
spune, nuan†ând aceste afirma†ii, c¶ la Paul Goma voletul autobiografic †ine
mai degrab¶ de anima, în timp ce scrierile Gulagului se situeaz¶ sub imperiul
lui animus. Expus agresiunilor mediului, naratorul reu§e§te s¶ evadeze de
fiecare dat¶, în cazul de fa†¶ spa†iul protector devenind biblioteca. Ea
comprim¶ sau dilat¶ timpul în func†ie de necesit¶†ile actului de crea†ie,
anuleaz¶ grani†ele percepute între ,,eu” §i ,,altul” §i, totodat¶, favorizeaz¶
trecerea de la persoana întâi la persoana a doua, descoperind un eu transcedental care uzeaz¶ de culorile reveriei.
Me§ter al limbajului, Paul Goma nu se rezum¶ doar la a-§i auzi cuvintele, ci transmite aceast¶ dragoste pentru sonorit¶†ile lexicale cititorului,
determinându-l s¶ ia parte la unirea contrariilor. Rezult¶, astfel, o serie de elemente noi care configureaz¶ stilul prozatorului. Iar în acest sens se pot observa aplecarea c¶tre analiza psihologic¶, ironizarea, prin lexeme inventate, a
cli§eelor limbii de lemn, predilec†ia pentru monolog §i pentru oralitate,
omisiuni fonetice, particularit¶†i de grai regional ardelenesc, oltenesc, moldovenesc, s¶sesc, interesul pentru rusisme, inova†ii prin diferite procedee –
aglutinare sau cratim¶, antiteza, introspec†ia sau retrospc†ia, ludicul, jocurile
de cuvinte, jocul în jurul unui nume, capacitatea de a inventa necontenit §i,
nu în cele din urm¶, explicarea artei de a fi scriitor.
Cât prive§te gradul de ,,populare” al romanului, naratorul aduce în
scen¶ §i alte personaje, pe care le analizeaz¶ cu ochiul unui adev¶rat observator, care nu influen†eaz¶ cititorul decât în m¶sura în care acesta se las¶
influen†at. Dac¶ în romanele precedente protagonistul evit¶ s¶ fac¶ prea
multe descrieri, de data aceasta el ne las¶ s¶ în†elegem c¶ st¶pâne§te cu
m¶iestrie acest mecanism, pe care l-ar putea pune în slujba unui num¶r imens
de pagini (,,Dac¶ m-a§ face scriitor, a§ scrie un roman întreg, de §apte sute de
pagini cel pu†in, numai despre halatul ei. Sigur: halatul ar fi doar pretextul,
numai coaja, înveli§ul, fiindc¶ în¶untru ar fi Maricica”5). Cu diferite strategii
de cucerire a fetelor, ca urmare a vârstei adolescentine, cu o personalitate
deja format¶, capabil¶ a-§i expune §i argumenta punctul de vedere, textul
capteaz¶ prin autenticitate §i originalitate, iar fragmentele metafic†ionale vin
s¶ întregeasc¶ aceast¶ imagine de ansamblu, intercalând povestirea factual¶
cu povestirea fic†ional¶, dep¶§ind stadiul descrierii minu†ioase pentru a oferi,
în plus, o interpretare a vie†ii. Citit cu aten†ie, romanul ofer¶ §i o cheie de lectur¶, pornind de la intertext §i pân¶ la interven†ia direct¶ a autorului care ne
confirm¶ utlizarea unui anume procedeu asupra c¶ruia insistase anterior,
l¶sând îns¶ mereu loc unei discre†ii menite s¶ testeze capacit¶†ile lectorului.
Atent la simboluri, naratorul compar¶ biblioteca cu o urcare spiritual¶ §i intelectual¶, iar scara descris¶ înc¶ din cel de al doilea capitol, deschide u§ile
unei lumi mirifice, a tuturor posibilit¶†ilor, în care erosul se va strecura pe sub
ochii cititorului, întâlnirea definitiv¶, fa†¶ în fa†¶, având loc abia în bibliotec¶:
,,O scar¶ frumoas¶-frumoas¶. Nu mai v¶zusem o scar¶ atât de... îmbietoare; de§i era cam prea str¶lucitoare, din marmur¶; prea sclipitoare, din fier
înflorit, pe alocuri aurit; prea ro§u covorul – nu pentru unul ca mine era scara.
M-am gândit mult la ea, m¶ gândesc mereu: dac¶, atunci nu m-ar fi respinsatras, n-a§ fi intrat; atunci, fiindc¶ pân¶ la urm¶, tot a§ fi nimerit eu, îns¶ câte
c¶r†i a§ fi pierdut, necitindu-le... Nu e o scar¶ de palat (n-am v¶zut palate, dar
am citit), din acelea care, în sunet de goarne, î†i iau v¶zul, te †inutuiesc locu-
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lui, ca s¶-†i spun¶ ce ele nu-s de nasul t¶u. £i scara asta te orbe§te, la început,
îns¶ nu ca s¶ te †in¶ la distan†¶, apoi s¶ te trimit¶ la sc¶ri pe potriva ta; ea e
frumoas¶, plin¶ de via†¶, str¶lucind de, s¶ zicem bun¶tate, §i foarte simpatic¶,
nu face pe nebuna, cu m¶rgelele ei – ca Cita”6.
P¶trunderea în acest topos va duce, inevitabil, la contactul cu alte personaje care vor înso†i naratorul pe parcursul diegezei. Memorabil¶ este £oricica – cea care descoper¶ metoda §oriceasc¶, alfabetic¶ a scriitorilor, numit¶
§i Parapleu-cu-bocanci. Cu o tehnic¶ evident¶ de caracterizare prin nume, ea
denun†¶ mecanismul scriitorului, orientând aten†ia c¶tre îmbinarea celor dou¶
aspecte, literar §i fizic, evidente §i în cazul celorlalte personaje: ,,Când eram
mai îndoit, s-a ar¶tat Parapleu-cu-bocanci: nu-§i strânsese umbrela înainte de
a intra, nu deschisese suficient u§a, iar u§a o prinsese; cu tot cu parapleu.
M-am gr¶bit s-o liberez pe biata fat¶; apoi s¶-i ridic servieta c¶zut¶ în prag;
apoi s¶-i strâng umbrela [...]. ...[...] Am intrat în urma ei într-o sal¶ plin¶ de
cuiere, poli†e, rasteluri; tavan înalt, pere†i c¶ptu§i†i cu lemn cald, de nuc,
mult¶ lumin¶, miros de haine, de umbrele ude. Am în†eles: era (doar) vestiarul [...]. F¶r¶ parapleu §i f¶r¶ pelerin¶, doar în uniform¶ neagr¶, gulera§ §i
man§ete albe, p¶rea §i mai firav¶; dar mult mai dr¶gu†¶ decât pe Corso;
oricum, f¶r¶ serviet¶, ar¶ta cu totul altfel, altcineva – cineva cu ni§te codi†e
anemice, §orice§ti, cu ochi m¶rgela†i, juc¶u§i, §orice§te – aproape dr¶gu†,
§oricelul... Atunci i-am spus, în gând: £oricica. Sau poate abia în sala
urm¶toare, la fi§ier, când i-am v¶zut mai de-aproape – §i din profil – boticul
mobil, §oricos...”6.
Un alt personaj este Cita. Construindu-§i descrierea prin apelul la optativ, puncte de suspensie, sintagme neîncheiate, intertext, de§i evident
îndr¶gostit de aceasta, naratorul face loc unui ,,dac¶”, prevenind cititorul
asupra ,,dezastrului” care urma s¶ vin¶: ,,Spre exemplu [...], lumea §ade
împ¶r†it¶ în, de-o parte, eu; de cealalt¶: Cita. E atât de frumoas¶ fata asta
(folosesc prezentul continuu – tare-a§ mai fi vrut s¶ continuie (s.n), §i atât de
în clasa a X-a, la ele, la Domni†a Ileana (comuni§tii au epurat-o §i pe Domni†a
§i pe Ileana, noi îns¶ tot ca înainte îi spunem liceului de fete – pentru ca fetele
s¶ fie, continuu, ceea ce §i sunt: domni†e-ilene); §i atâta se plimb¶ pe Corso,
duminica, numai cu ofi†eri (în fine, cu elevi de la £coala de Cavalerie); §i atât
de rotund-uria§e, de albe îi sunt m¶rgelele albe, încât...a§a; adic¶ ar fi fost
bine de tot – dac¶; atât de foartebine, încât – tot a§a (s.n.). O §tiam pe Cita de
pe strad¶, îns¶, cu adev¶rat, la Astra am v¶zut-o. £i m-a, definitv, a§a”6. Sau,
într-un alt fragment: ,,Numai c¶ eu §tiu ce-i în capul frumoaselor din acela§i
aluat: poale lungi §i minte scurt¶, am citit destule romane despre femei, le
cunosc pe degete pe dalile §i pe c¶t¶line, nu m¶ las eu umilit, pus la locul meu
de elev-mic, de intern, de ne-ofi†er. S¶ nu-§i închipuie madmazela c¶ dac¶
ar¶t cum ar¶t, cu palton de cartel¶ §i cu servieta tatei... fiindc¶ aparen†ele sunt
în§el¶toare, asta scrie în aproape toate c¶r†ile de la Astra. A§a c¶ oriunde ar
fi s¶ fie întâlnirea [...], eu r¶mân la toate rece [...]”6.
F¶r¶ a-§i da inten†ia în vileag, naratorul profit¶ de moment l¶sându-se
prad¶ fic†iunii §i explicând, deosebit de savuros, tactica de cucerire a femeii.
Aparent ludic, înregistrând o întreag¶ strategie de cucerire, fragmentul ascunde deja aluzii la practica scriiturii care va fi dezv¶luit¶ progresiv: ,,De aceea
sunt indiferent §i, în a§teptare, scriu scrisori-f¶r¶-adres¶ (s.n.). [...] I-am scris
optsprezece – drept, nu prea foarte lungi – aveam de gând s¶-i fac dou¶zeci
§i dou¶ în cap – îmi place cum arat¶ cifra – dup¶ care v¶d eu cum m¶ aranjez
ca s¶ le primeasc¶ pe toate odat¶; s¶ afle ea, definitiv, cine sunt eu §i ce bine
scriu scrisori f¶r¶ adres¶ (s.n.); §i s¶ regrete amarnic respingerea, dar s¶ fie
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mult prea târziu”6.
La fel cum pentru Roland Barthes a scrie pentru Cel¶lalt – absent sau
inexistent – înseamn¶ a fundamenta începutul scriiturii, tot astfel §i la Paul
Goma scrisorile f¶r¶ adres¶ pot fi privite nu doar ca o simpl¶ crea†ie ci, mai
ales, ca reprezentând o practic¶ a procrea†iei: «A §ti c¶ nu scrii pentru
cel¶lalt, a §ti c¶ aceste lucruri pe care le voi scrie nu m¶ vor face niciodat¶
iubit de cel pe care îl iubesc, a §ti c¶ scriitura nu compenseaz¶, nu sublimeaz¶
nimic, c¶ se afl¶ exact acolo unde tu nu e§ti – iat¶ începutul scriiturii (s.n.).
[...] Scriitura este o crea†ie; §i, ca atare, o practic¶ a procrea†iei. Un mod de a
lupta, pur §i simplu, de a domina sentimentul mor†ii §i al suprim¶rii
totale...»6.
Dincolo de personaje, pe fundalul tragic al închiderii bibliotecii î§i vor
face apari†ia umorul §i ironia, cu scopul de a ridiculiza caren†ele noului sistem, într-o îmbinare perfect¶ a lexicului ironic naratorial cu descrierea obiectiv¶ a evenimentelor. Desigur, nici alte aspecte precum ludicul, carnavalul,
burlescul nu vor lipsi din text, dându-i o alur¶ de basm, cu trimitere evident¶
la Ion Creang¶. Cu o privire prospectiv¶, trecând îns¶ peste aceste elemente,
vom putea observa c¶ obiectivul naratorial, de departe cel de a distra cititorul
§i dep¶§ind dorin†a de a realiza o fresc¶ a societ¶†ii, este de a strecura, printre
fragmente, reflec†ii asupra romanului, încercând nu atât o definire a acestuia
(de§i acest aspect este nelipsit), cât o definire a propriului roman, a propriei
arte de a scrie desf¶§urate sub ochii no§tri. Ceea ce ne propunem, pornind de
la obiectivele enun†ate, este s¶ observ¶m coexisten†a elementelor antagonice
în text §i s¶ reflect¶m asupra modului în care acestea influen†ez¶ receptarea
scriiturii.
În concordan†¶ cu laitmotivul §i cu reflec†iile naratorului, ironia continu¶ linia celorlalte dou¶ romane din ciclul autobiografic §i, îmbinat¶ cu umorul, realizeaz¶ o privire de ansamblu asupra sistemului criticat cu vehemen†¶.
Chiar dac¶ ocup¶ o suprafa†¶ destul de vast¶ în roman, ne vom opri asupra
fragmentelor fundamentale, capabile s¶ demonstreze ridiculitatea Regimului
Comunist. Trecând prin ,,istoria mioritismului”, prezentând ,,solidaritateade-cast¶” a pictori†ei-profesoare care se hot¶r¶§te s¶-§i fac¶ datoria c¶tre stat,
fixând în pere†i, cu ace de g¶m¶lie, ,,lozinci cu umbre naturale”, naratorul va
ironiza prezen†a sufocant¶ a dictaturii în toate planurile sociale, din postura
unui observator obiectiv, dar §i subiectiv, nevoit s¶ tr¶iasc¶ în atmosfera
înc¶rcat¶ ,,a Stalinilor de pe strad¶”: ,,M¶ lua peste picior fiindc¶ le povestisem c¶ eu îl visez, frecvent. Nu se întâmpl¶ nimic, în vis, nu e ac†iune,
uneori, el nici nu se arat¶ – dar eu §tiu. £i, în vis, mi-e ru§ine, tare ru§ine: c¶
nu sunt «la în¶l†imea cerin†elor»; c¶ «nu-l iubesc destul»; c¶ «nu-l slujesc cu
devotament, pân¶ la ultima pic¶tur¶ de...» Nu odat¶ m-am trezit, plângând
amarnic, strivit, bolnav – de vin¶...
– Mi s-o fi p¶rut..., am renun†at – de§i eram sigur: Stalin din portret
crescuse, era mai mare decât cel de azi diminea†¶. Dar a§a, necrescut... tot
mare r¶mâne. Cel Mai Mare... Cum Dumnezeu l-or fi f¶când? Cu scara? Cu
hârzobul? £i l-au pus sus, sus, sus...”6.
Aflând de la Septimiu povestea sa§ilor arti§ti, aresta†i pentru ,,c¶lcatul
în picioare a lui Stalin” datorit¶ picturii ,,la orizontal¶” §i a vopsitului ,,de sus
în jos”, naratorul analizeaz¶ metoda de lucru a noilor zugravi demonstrând c¶
în Sistemul Comunist bunul mers al lucrurilor nu poate func†iona decât raportat la inversul celui obi§nuit: ,,De la balcon se vedea r¶u, îns¶ eu am b¶gat de
seam¶, în §oapt¶: la zugr¶vitul fa†adelor, vopsitul se începe de sus, pentru ca,
pe m¶sur¶ ce cobori, s¶ astupi, acoperi, §tergi §i prelinsurile, stropii, pic¶tu-
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rile sc¶pate din bidinea, atunci când te aflai mai-sus. Or zugravii de stalini
zugr¶veau invers: de jos în sus[...]. [...] Am mai în†eles (mai degrab¶: dedus):
meseria de pictor îi salvase – §i de la munc¶ §i de la foame §i de la moarte –
acolo, în deportare, iar acum, aici, «acas¶», le asigura o pâine; cu condi†ia s¶
execute, nem†e§te, ordinele, nu doar în leg¶tur¶ cu ce-ul, ci §i cum-ul: respectuos, de jos în sus...”6.
Venit s¶ confirme ira†ionalitatea celor de la conducere, naratorul aduce
§i alte exemple, demonstrând veridicitatea proverbial¶ ,,casa arde, iar baba se
piapt¶n¶”. Tr¶ind într-o s¶r¶cie lucie, priva†i de ziua de mâine, oamenilor li
se ofer¶, în schimb, difuzoare, astfel încât §i lini§tea ajunge a fi un obiect al
partidului. Denun†ând ,,mecanismele marionizate ale socialismului utopic”,
interferând latura personal¶ cu cea politic¶, public¶, Paul Goma red¶ întreaga
dimensiune a dramei pe care poporul a fost silit s¶ o tr¶iasc¶ în acea
perioad¶. Extinzând afirma†ia la cei doi poli ai transform¶rii – vechiul §i noul,
imaginile grote§ti vor deveni principalul mijloc de expresie artistic-ideologic¶ a con§tiin†ei §i a schimb¶rilor istorice, iar ironia va reu§i s¶ nuan†eze
absurditatea tabloului reprezentat: ,,Difuzoarele, difuzoarele. Când Lenin a
ecua†ionat: Comunism = Putere Sovietic¶ + Electrificare, s-a gândit, în fapt,
la Radioficare. De aceea sârmele întinse pe stâlpi alimenteaz¶ mai pu†in
Lampa lui Ilici, cât Glasul aceluia§i. Nu avem ce mânca, ne îmbr¶c¶m ca strigoii, nu avem drumuri §i poduri, în case nu avem electricitate, nici ap¶
curent¶, nu-l mai avem pe tata, ridicat §i dus la Canal – dar avem noi difuzor?
N-a fost el inventat (tot de un rus, cumnatul lui Popov, unul Petrov), ca s¶ ne
†in¶ de cald? s¶ ne †in¶ de foame? de urât? s¶ ne †in¶ de vorb¶? Dac¶ ai fi orb,
dar nu surd, dup¶ difuzor, ai crede c¶ «†ara-ntreag¶-i în s¶rb¶toare»; c¶-i o
permanent¶ defilare – pe fanfare; tot într-un joc (pe kazacioc); ai zice c¶ suntem noi la ei, nu ei peste noi; c¶ ne-am stepit – de atâta step¶ difuzorizat¶, de
mirare c¶ mai §tim câteva cuvinte române§ti, c¶ n-am uitat cântecele noastre,
dup¶ atâtea divizii de cor al Armatei Ro§ii, dup¶ atâta ocean de cvart¶ de kalhoznice, dup¶ atâta mare de înduio§are §i pupat-pe-gur¶-între-b¶rba†i,
ruse§te. Ne-au electrificat, de ne-au mers fulgii (cite§te: radioficat).
Bulevardele, pie†ele, r¶spântiile, g¶rile, autog¶rile, stadioanele, parcurile
(f¶, Doamne s¶ nu intre cu cizmele difuzorului §i în Parcul Astra, care-i un
p¶rcule†, Doamne, unul mic de tot, nu merit¶ atâta cinste, atâta grij¶-departid, atâta dragoste-de-Tat¶, z¶u...), peste tot, de peste tot ne întâmpin¶,
festiv, cuiburi de mitralier¶; baterii de tunuri grele §i vesele; stoluri, în picaj,
de Stukas-uri veritabile: sovietice; din zori ne iau în primire §i nu ne las¶ s¶
ne tragem r¶suflarea auzului n¶ucit decât la miezul nop†ii – o, miezul-nop†ii:
atunci pogoar¶ din cer, drept în inimi, odat¶ cu t¶cerea pe p¶mânt, §i ceva din
fosta Românie (s.n.)...”6.
Tot în ambivalen†¶ este descris¶ ,,producerea tovar¶§ilor” la Cenaclu.
Ilustrând realitatea prin exemple concrete, naratorul separ¶ literatura de pseudoliteratur¶, pornind de la compara†ia critic¶ între muncitorul unei uzini §i
scriitorii care, de bun¶ voie, au cedat ,,elucubra†iilor” partidului. Dac¶ primei
categorii îi atribuie naturale†e, considerând ,,actul creator” o ,,îndeplinire a
planului la ciclul de poeme”, cea de-a doua categorie nu are scuz¶, litera†ii
folosind arta ca pe un scop de a-§i satisface necesit¶†ile ba, §i mai mult, de a
profita de gloria ,,partidului mult-iubit”. Tot aici naratorul o include, de§i stupefiat §i jignit, pe Cita, explicând astfel rezerva auctorial¶ vis-à-vis de personajul discutat la începutul romanului. Analizat¶ progresiv, ca în basme,
reac†ia naratorului va da fragmentului autenticitate §i savoare, determinând
cititorul s¶ îl parcurg¶ dintr-o r¶suflare: ,,Nu-l vedeam din fa†¶ pe tovar¶§ul
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produc¶tor în cinstea §i nici nu duceam lips¶: ciclul produs era produs-tipic,
lozinc¶-n lozinc¶, suna ca dracu’. Îns¶, ciudat: nu mai ca dracu’ suna produsul tovar¶§ului din produc†ie decât produsele tip¶rite §i semnate de tovar¶§ii
ingineri ai sufletului omenesc; §i mai pu†in ca dracu decât cele profesionist
recitate, la Difozorgu, de c¶tre marii no§ti actori (vorba mamei: arti§ti efemeri†i). Ba, într-un fel, ale ¶stuia, stahanovistul sibiot, stelistulro§u, chiar zise
poticnit – dup¶ ce poticnit fuseser¶ a§ternute pe hârtie – p¶reau aproape la
locul lor, în gura lui. [...] Muncitorul nostru (dragi tovar¶§i) avea stâng¶cia
b¶rbatului care îndepline§te chestia asta ca munca-voluntar¶ poruncit¶ de
partid §i nu încerca s¶ imite – cum se str¶duiau, mimând t¶p¶l¶go§enia proletarnic¶ oameni, totu§i, de condei, ca Jebeleanu, Boureanu, Cicerone
Theodorescu, Paraschivescu... – sau ca fonf¶il¶ de C¶mila Balthazar [...]. [...]
Atunci când poetul uzinal a încheiat campania de îndeplinire §i dep¶§ire a
supranormei de tras în jug la literatura nou¶ socialist¶ (ce bine îi zice mama:
literaturc¶; de-literaturm¶), au r¶p¶it aplauze. Multe. £i de u§urare – c¶
sc¶pasem ieftin: dac¶ ne †inea pân¶ mâine diminea†¶?; §i de r¶zbunare: dac¶
§i ceilal†i gândeau ca mine, apoi îl aplaudam pe acest Costic¶, vai de ciocanul
lui!, ca s¶-i huiduim (în gând) pe ceilal†i, scriitori de meserie, deveni†i meseria§i de scriitorie, cioc¶nari ai sufletului omenesc (s.n.)”6.
Cât despre Cita – Carmen Jimbl¶, la vederea §i la auzul acesteia ,,produc†iile” anterioare p¶lesc, iar crescendo-ul descrierii, prin enumerarea declara†iilor, apelul la gerunziu §i invocarea gradelor de rudenie, incit¶ imagina†ia
cititorului, m¶rind suspansul §i accentuând derizoriul situa†iei: ,,Uite c¶ n-a
fost s¶ fie, cum le comunicau, cu jale, str¶mo§ii no§tri, romanii, str¶moa§elor
noastre, dacele. A fost, de mai bine n-ar fi fost defel, cum spun la sup¶rare
urma§ii bravi ai demnilor str¶mo§i. Iar dac¶ nu m-a§ fi scufundat de ru§ine în
podea – întâi pân¶ la glezne; apoi pân¶ la genunchi, apoi pân¶ cam pe la
poveste – m-a§ fi dus la tovar¶§ul stahanovist de steaguro§u, cu o mân¶ i-a§
fi strâns mâna, scuturat-muncitore§te, cu cealalt¶ l-a§ fi b¶tut pe um¶r, ca la
ei, în câmpumuncii – ca s¶ ar¶t pe cine prefer eu, când n-am încotro; [...] ...
[...] A§a §i Cita [...] De la condamn¶ri a trecut direct la declara†ii – întâi de
fidelitate: a jurat Cita, pe ce avea ea mai..., nu: sfânt, ci: de-pre† c¶, din acea
clip¶, ea numai cu el, cu nimeni altul; apoi la de-iubire – tremurând, vibrând¶,
pârjolind¶, devastând¶ – încât nu se în†elegea prea bine care, cine-i §i, mai
ales ce-i (cu) ea: fiic¶ a P¶rintelui Iubit sau ibovnic¶?; nepo†ic¶ a T¶tucului
(ar fi putut s¶ fie §i str¶ -, ca vârst¶), ori pe dup¶ cap cu el §i cu l¶utarii dup¶
ambii? [...]
Din nefericire (zic asta fiindc¶ Cita ar fi fost prima fiin†¶ omeneasc¶, în
Curscurtul de istorie al PCb, care s¶-l reguleze pe Stalin), b¶trânul pipa§ a
fost p¶lit de o tuse cumplit¶; cu lacrimi – §i asta taman când Cita noastr¶ îi
f¶cea nu§tiuce-§tiueuce, mai oarecum, cum zic ardelenii no§tri la neobi§nuit.
Îns¶, cu toat¶ tusea pipa§ului, am în†eles ultimul viers: gemut, scos din
sine-§i cu tot cu în¶untrul întors pe dos:
«To-va-r¶-§e Sta-lin! Sunt a ta, pe vecie!!»”7.
Referitor la aspectele ludic §i carnavalesc, acestea sunt surprinse mai
ales în ,,peregrin¶rile” celor trei prieteni printre ruine. Fabuloase datorit¶
dialogului povestit de Septimiu ca urmare a explor¶rii §i a contempl¶rii sacralit¶†ilor rurale, ele fac trimitere direct¶ la basm, coborând literatura în puritatea tradi†iei populare. P¶strând o leg¶tur¶ esen†ial¶ cu timpul – timpul natural
(cosmic), biologic §i istoric7, are loc un schim de identit¶†i în care, ca în carnaval, ,,via†a îns¶§i devine un joc, iar jocul se transform¶ temporar în via†a
real¶”7. Tr¶gându-§i seva din firescul existen†ei rustice peste care planeaz¶
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imagina†ia adolescentin¶, paginile anihileaz¶ duritatea evenimentelor istorice, reprezentând o evadare într-o lume cu un peisaj §i o rusticitate resim†ite
ca ideale:
,, – Tocmai contemplam un apus de soare – splen-did! – când a trecut
pe lâng¶ mine un rumân...
«’N¶ zua, bade!», a zis Octavian.
«Bun¶ s¶-†i fie inima, voinice!», i-am r¶spuns eu.
“A, nu, nu, nu! N-a fost a§a – dar nu conteaz¶, a acceptat Septimiu. Îl
întreb pe rumân: «Ce zici, bade, de asfin†itul ¶sta de soare?» Ei, voi,
atoate§tiutorilor, ce mi-a r¶spuns †¶ranul-român-de-veacuri?
«D-ap¶i, ce s¶ zâc, domni§orule, zâc ce zâci ’mneata»... – a propus
Octavian.
«D-ap¶i, voinice» – mi-am încercat §i eu norocul – «sòrele mai §i
’sfin†e§te, c¶ §i el îi om, o hi tare trudit...»
“A, nu, nu, nu! Nu, domnilor! Rumânul în cestiune, dup¶ ce m-a
m¶surat din cap pân¶-n picioare – avea aerul c¶ v¶d eu pe dracul, dac¶-mi bat
joc de el – arat¶ din b¶rbie spre soare, scuip¶ §i zice: «Bagu-l în pchizda
mume-si de sòre, c¶ n-am g¶tat ce-aveam de g¶tat!» Nu mi-am imaginat
vreodat¶ c¶ cineva ar putea vorbi astfel despre... Va fi fost o excep†ie...
“Sigur a fost o excep†ie, altfel pe tine te-ar fi înjurat, a râs Octavian.
£i iar am râs cu to†ii – a§a a început s¶-mi plac¶ în «locurile» lui
Septimiu: când facem pauze, fum¶m, Septimiu ne poveste§te «excursiile» lui
din care vine încântat-mirat, din care iese, dup¶ ce ni le împ¶rt¶§e§te, contrariat-bucurat – ei, ce este el: un inocent?, un ru§inat? Cred c¶ mai degrab¶ un
curat §i dac¶ e ceva splen-did, mi-nu-nat, în-cân-t¶-tor, pe lumea asta, atunci
e prietenia noastr¶, de Sibiu”7.
Tot în aceea§i categorie, intersectând erosul cu istoria, se încadreaz¶,
într-un vârtej de senzualitate, momentul „întâlnirii” for†ate a naratorului cu
£oricica la cinematograful «Timpuri-Noi». Precedând nararea proriu-zis¶ a
întâlnirii, naratorul ne dezv¶luie, retrospectiv, în cheie ludic-comic¶ momentul de agresare la care este supus, în cadrul cinematografului de la Media§
(venit s¶ se odihneasc¶ între vizitele de la poarta Securit¶†ii), de c¶tre o persoan¶ cu o identitate necunoscut¶ – ,,femeie?, fat¶?, cucoan¶?”. Punctul culminant al relat¶rii îl constituie aprinderea luminii când descoperirea persoanei din spatele ,,m¶§tii” provoac¶ adev¶rate delicii de lectur¶: ,,îns¶ când s-a
aprins lumina în sal¶ §i am aflat cu cine m¶ s¶rutasem, iubisem, mi-a venit s¶
plâng de ciud¶, de fric¶, de oroare”7. Prev¶z¶tor §i hot¶rât s¶ nu mai repete
aceea§i gre§eal¶, naratorul d¶ dovad¶ de maturitate, p¶strând distan†a §i încercând s¶ par¶ interesat de ecran. Cu toate acestea, insisten†ele fetei §i, mai ales,
scena desf¶§urat¶ dup¶ atingerea prin mân¶ a naratorului, ne fac s¶ tr¶im, în
termenii lui Gaston Bachelard, un cosmos de odihn¶ în expansiune.
Impulsionat în îns¶§i tactilitatea actului, care îi treze§te, prin miros, toate
sim†urile, naratorul se va a§eza, prin c¶ldura mâinii, în bra†ele feminit¶†ii,
într-o lume a farmecului de nep¶truns, în care ,,totul se contope§te, totul se
neteze§te, tihna miroase a tamarix, c¶ldura are miros”7: ,,... Îns¶ £oricica
m-a întrebat atât de nefericit¶ dac¶ numai atât, dac¶ asta-i tot, încât mi-am
zis: Ce m¶ cost¶, dac¶ fac un bine unui om? Chiar dac¶ omul e o fat¶ –
de-Astra, nu de-Corso (cu atât mai pu†in de-Timpuri noi)? Nimic. Apoi, cum
e întuneric... Nu ne vede nimeni, iar eu pot s¶ §i închid ochii, ea are s¶ cread¶
c¶ de iubire...
Întâi i-am luat o mân¶ §i i-am s¶rutat-o. Bine am f¶cut: prin mân¶, am
sim†it-o cum se des†epene§te; cum, brusc, începe s¶ miroase bine, a fat¶
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adev¶rat¶, nu ca pân¶ adineauri, a cititoare la Astra. £i cum s¶ nu s¶ru†i,
amu§ini, tragi în piept ceva binemirositor? A fost bine c¶ începusem cu
mâinile, mâinile ei, singure-singurele, au urcat, mi-au mângâiat obrazul,
p¶rul, ochii, gâtul, pieptul; apoi mi-a dus o mân¶ la obrazul ei, la buzele ei,
la gât, la piept – a§a c¶ atunci când ne-am apropiat capetele §i ne-am s¶rutat
pe gur¶, n-am f¶cut decât s¶ continu¶m ceea ce începusem, începuse ea
cândva, demult §i bine începuse...”7.
Mai pu†in fericit¶, evocând suferin†ele adolescentine, înso†ite de elaborarea acelora§i scrisori f¶r¶ adres¶, este dezv¶luirea iubirii pentru Maricica.
Cu trimitere direct¶ la Balzac – ,,pu†in îmi pas¶ c¶ e sp¶l¶toreas¶” §i, în intertext, la Eminescu («Floare-albastr¶!/ Tu te-ai dus, dulce minune,/ £i-a murit
iubirea noastr¶;/ Totu§i este trist în lume...»7), («Pe lâng¶ plopii f¶r¶ so†»),
Maricica reprezint¶ tocmai contopirea contrariilor – ,,ce mi-i albul, ce mi-i
negrul – adic¶ albul de sens invers, negativul...”, o contopire, îns¶, benefic¶,
pe care autorul o va utiliza pentru a ilustra abilit¶†ile scriitoriale, ironizând
,,produc†iile” comuniste. Pornind de la exemplul mamei Cosettei, Fantine,
din Mizerabilii lui Victor Hugo, sau Sonia Marmeladova din Crim¶ §i
pedeaps¶ de Fiodor Dostoevsky, Paul Goma demonstreaz¶ – f¶când trimitere
la irealismul socialist, c¶ ,,nu exist¶ tematici neinteresante, nici personaje serbede – exist¶ numai scriitori f¶r¶ har”: ,, – uite, dac¶ ne gândim la mama
Cosettei, din Mizerabilii – de§i nu-i mai fericit exemplul, pentru c¶ personajul moare, dup¶ ce i-au c¶zut to†i din†ii, de be†ie – mai degrab¶ s¶ o lu¶m pe
Sonia Marmeladovna: ce, ea nu era ce era?, nu se d¶dea pe bani, la cine se
nimerea? – pe când Maricica noastr¶ numai la elevi §i numai pe cinci lei, dar
unii spuneau c¶, dac¶ nu aveai decât doi, sau niciunul, ea nu refuza, nu se târguia, mergea §i pe datorie §i pe veresie, se zice c¶ zice: «S¶ fie de sufletu lu
taica» – §i dac¶ tu, cititor, ajungi, nu numai s¶ o iube§ti pe Sonia, dar s¶ o
respec†i în cel mai înalt grad, s¶ o consideri §i tu, ca Raskolnikov, o sfânt¶,
de ce n-ar avea dreptul la m¶car un sfert din considera†ie, Maricica noastr¶,
un adev¶rat erou-tipic; a§a scrie în Tezele provizorii – desigur, nu despre fete
bune din realitate, ci despre tovar¶§e de-ale lor, din irealismul socialist, nu de
dor de om, ci de iubire de partid, fr¶mântatele de plata cotiza†iilor, de îndeplinirea planului, de participarea la produc†ie, nu de fl¶c¶i, prin c¶pi†e de fân
ori pe coridoare de sp¶l¶toare?”7.
Apostrofând direct cititorul, Paul Goma î§i va fundamenta demonstra†ia
pe propriul roman, iar decelarea esen†ei înse§i a originalit¶†ii imaginilor poetice în intimitatea Astrei va construi, pe axa inten†ionalit¶†ii, o adev¶rat¶ poetic¶ a scriiturii. Obligându-ne la o repliere asupra noastr¶ în§ine, productivitatea psihic¶ a imagina†iei auctoriale, într-o îmbinare perfect¶ a sim†urilor cu
sonorit¶†ile interioare, va coborî lectura în profunzimile insondabile ale scriiturii, n¶scând reflec†ii originale, capabile s¶ r¶spund¶ celor mai inspirate provoc¶ri legate de arta romanesc¶.
Un prim exemplu în acest sens îl constituie explicarea sensului de
,,roman”, printr-o referire dubl¶ la romanul citit la Astra §i la cel care se na§te
din acest roman. Într-o îmbinare orchestrat¶ a ludicului, dând curs unui joc
ame†itor, pân¶ la suprapunere, naratorul se transpune în regizor §i actor, eul
interior sau creator devenind, ca urmare a dedubl¶rii, obiectul propriei sale
contempla†ii. Transformat¶ sub impulsul fic†iunii, arta este personificat¶,
punând în mi§care un ceremonial seduc¶tor cu func†ie unic¶ de a îndemna
cititorul s¶ participe la acest spectacol virtual, ca personaj sau simplu observator, fiecare perspectiv¶ fiind finalizat¶ cu situarea într-un roman sau altul:
,,Pentru mine, Astra a devenit §i altceva decât locul unde se citesc (citesc eu)
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romane; sala de lectur¶ nu e doar o sal¶ în care se face lectur¶, iar romanul
pe care tocmai îl citesc nu este numai acest roman pe care îl citesc – dac¶ e
s¶ o iau de diminea†¶, atunci roman este hot¶rârea de a m¶ duce la Astra, nu
la liceu; roman: primii pa§i ai p¶catului §i gustul amar-parfumat al chiulului
– diluat, §ters, pe m¶sur¶ ce m¶ apropii de parc, [...] de sala de lectur¶, l¶sând
loc altui sim†¶mânt (sau e acela§i, dar re-re-citit): romanul cel mare, numai al
meu, care numai pe mine m¶ a§teapt¶ s¶-l continui, s¶-l facem, ducem
împreun¶; m¶ a§teapt¶, urm¶rindu-m¶: o s¶ vin §i azi la Astra, ori azi, în mod
excep†ional, o s¶ m¶ duc la §coal¶?; m¶ urm¶re§te din parc, [...] apoi la u§¶;
pe sc¶ri; la fi§ier, locul nostru de întâlnire, la pupitrul Odoamnei. El sau altul,
nou-cerut, la fi§ier, nici o importan†¶, juc¶m o pies¶, ne supunem unui ceremonial – începând cu deschiderea u§ii de jos, în timp ce trompetele sun¶; apoi
las¶ loc corzilor, în timpul urc¶rii sc¶rii; la vestiar, «lemnele» au o parte
solistic¶, dar de cum iau romanul §i cu el sub bra† p¶trund în sala de lectur¶,
intr¶m – pe un tutti. Iar eu, de bra† cu mine (cu mine sub bra†) îmi caut un loc
– în t¶cere.
Sala de lectur¶ – ea îns¶§i roman; cel pu†in a§a simt eu, nu doar prin
locul ocupat de mine, printre atâtea alte persoane, ci prin (aproape) toate personajele-cititoare – unele citind romanele lor, alese, cerute [...]; altele romanele lor, cu personaje liberate de butucul, de obezile coperte (potrivit legii
autonomiei personajelor, cunoscut¶ de toat¶ lumea, dar de nimeni luat¶ în
serios) – dar §i acelea f¶când parte din romanul meu [...], fiindc¶ a§a-i via†a
omului, în general: scurt¶; §i, în special, a§a-s vremurile pe vremea noastr¶ –
îns¶ tocmai pentru c¶ a§a-s ele, eu le îmbunez, le lungesc, chiar le trag pe
sfoar¶: tot ce nu voi apuca s¶ citesc, s¶ cunosc nemijlocit (c¶r†i, cititori – §i
mai ales cititoare) trec, frumos al¶turi, în romanul meu!”7.
Denotând maturitatea scriiturii, autorul ne dezv¶luie mecanismul de
creare autentic¶, f¶r¶ false pudori, în culori naturale, într-o dimensiune pluridimensional¶ a epicului, consfin†ind libertatea fic†iunii §i accentuând trecerea
unui eu în altul, prin caracterul niciodat¶ finit al existen†ei. Supunându-se
acelora§i reguli ale tehnicii fantasm¶rii utilzate §i în romanul precedent,
,,vis¶torul, ocrotit de aceea§i c¶ldur¶ ca §i a g¶rii medie§ene, c¶ldur¶ evocatoare a temperaturii amniotice, evadeaz¶ din realitatea inconfortabil¶ a prezentului secretând, precum o scoic¶, vise tandre în jurul doamnelor din sal¶,
deci construind un «roman numai al meu»”8:
,,Cite§ti ce cite§ti la romanul bibliotecii, apoi înal†i ochii: Prive§ti drept
în fa†¶: sau r¶mâi neclinitit, cu privirea dusîntoars¶ – asta libertate! Dac¶ vrei,
î†i reglezi distan†a focal¶, te reglezi pe cititorul de vis-à-vis – cu toate c¶
nu-i bine s¶ faci altuia ce †ie nu-†i place, îns¶ po†i îndulci jena încercat¶ de
cel¶lalt (care simte c¶ îl fixezi), reglând distan†a focal¶ mai încolo, dincolo
de el, trecând prin el, ca el s¶ vad¶ c¶ tu nu-l vezi, de§i la el te ui†i... A§adar,
prin el, o vezi pe ea; pe cititoarea aleas¶ – fie aflat¶ în prelungire, încolo,
dincolo, fie în partea opus¶, dincoace, în spatele t¶u [...].
Astfel o vezi pe ea; f¶r¶ s¶ te holbezi la ea, direct – §i nu doar pe cutare
cititoare frumoas¶, aflat¶ cine §tie unde, înd¶r¶tul t¶u, sau în laturi, dar §i pe
cititoarea care, azi, n-a venit la Astra (înc¶); §i pe cea care nu a pus în via†a
ei piciorul la biblioteca Astra din Sibiu – §i, dac¶ ar fi s¶ ne lu¶m dup¶ realitatea-a§a-cum-este-ea [...], nici n-o s¶-l pun¶ vreodat¶.
De aici începe romanul numai al meu.
Roman de nepovestit. Dac¶ a§ vrea s¶ li-l povestesc prietenilor, n-a§
izbuti: fiindc¶ ar trebui s¶ explic...ce? C¶ ea, a mea, nu prelungirea (s¶ zicem:
peste mas¶) a vreunei ea ie§it¶ din fum, din romanul pe care tocmai îl citesc
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§i întrupat¶ pe scaunul de vis-à-vis, ca... tot personaj din cartea scris¶ de altcineva – sigur c¶ se întâmpl¶ §i a§a (se întâmpl¶, mai pe la început), adic¶
personajul cu pricina iese din coperte, [...] se duce în pauz¶ – s¶ fumeze o
†igar¶, s¶ se spele pe mâini [...] – atunci când autorul uit¶, pe hârtie, c¶ personajul e om [...]. Astea se petrec cu cititorul obi§nuit, nu cu mine (am trecut
§i eu prin acest stadiu). Vreau s¶ spun: eu am ajuns s¶ fac, la Astra, personaje
care nu sunt cele din carte [...]; §i care nu continu¶ cam în aceea§i direc†ie,
cea ar¶tat¶ de primul autor, cu nume pe copert¶”8.
Sp¶rgând grani†ele între via†a care se vie†uie§te §i cea care ia consisten†¶
din actul scrierii, identificând actul biografic cu actul creator, autorul recurge
la ,,posibilitatea dedubl¶rii, distan†area eului de sine însu§i, autoreflectarea ca
gest creator primordial”8. Desf¶§urat¶ într-un prezent etern, perpetuu,
ac†iunea se proiecteaz¶ pe ecranul con§tiin†ei imediate, prezente, eul narativ
comunicând acum, hic et nunc. Petrecut în virtutea conven†iei fic†iunii, ,,în
armura unei alte identit¶†i”, el ,,se scrie §i §tie c¶ e scris [...], se vede biografiat. Se vede v¶zându-se”8. Rezult¶, astfel, o dedublare a sinelui, o na§tere a
supra-eului, a c¶rui voce începe s¶ domine eul de drept. Luându-l în posesie,
acesta îi ordon¶ ce s¶ fac¶, urm¶rindu-l insistent, pân¶ în clipa contopirii, a
colabor¶rii §i a permut¶rii ierarhice. Recurgând la utilzarea m¶rcilor de
subiectivitate prin utilizarea pronumelui personal ,,eu”, autorul are grij¶ s¶
ofere prezum†ia unei particip¶ri maximale la actul comunica†ional prin recurgerea la tehnica jurnalistic¶ a lui ,,tu”, (pro)nume care nu va constitui doar
destina†ia, ci §i sensul comunic¶rii. Totodat¶, în cadrul acestui joc interactiv,
autorul apeleaz¶ la principiul sinestezic, sau al asocierii percep†iilor senzoriale provenite de la dou¶ sau mai multe sim†uri, mai ales de la sim†ul v¶zului,
mirosului §i al auzului. Aceast¶ tehnic¶ literar¶, ca form¶ de transpunere
metaforic¶, ca expresie stilizat¶ a unei atitudini metafizic-estetice fa†¶ de
via†¶8 va deveni, prin lumea pe care o reprezint¶, complementul direct al verbului ,,a contempla”, dând vis¶torului impresia de a fi acas¶ în universul imaginat: ,,Îns¶ la Astra nu m¶ ocup doar de f¶cut personaje de-ale mele – acelea
f¶când faceri f¶cute de mine, personal. La Astra mai fac ceva: m¶ las pe
mine, citind, la mas¶ (cu, adic¶, ochii de citit în carte), iar cu ceilal†i ochi m¶
uit în jur §i îmi zic mie: tu!; §i îmi mai zic: pe tine te las s¶ faci ce vrei – ia
s¶ vedem ce-o s¶ vrei tu s¶ faci, ca tu:
Tu te ui†i la obiecte: l¶mpi, mese, tavan, u§i, scaune, ferestre; dac¶ ai
miros bun ca al meu, tu vezi cu odoratul culoarea lemnului, a pielei în care
sunt îmbr¶cate scaunele; încerci cu cerul gurii gustul c¶r†ilor abia urcate din
depozit, altul decât al celor deja citite, aerisite, modulate înspre fiecare cititor;
[...] Tot cu mirosul încerci, între degete, consisten†a pufului de la ceaf¶, gustul pielei mâinii p¶tate de cerneal¶ (de la stiloul care las¶). Ori, dup¶ ce ai
f¶cut un panoramic, î†i sugi la loc v¶zul, ca s¶ vezi mai bine, mai adev¶rat, s¶
vezi de tot: §i citite §i cititoare; sc¶ld¶toare §i sc¶ldate în ploaia de lumin¶ a
terebentinei de la ceara de parchet [...], a verdelui acrui al cernelei de stilou,
pe hârtie (altul decât cel de pe degete) [...]. Ridici §i tu, tu-cest¶lalt, ochii din
romanul citit §i trage†i împreun¶, adânc, în piept, lini§tea de sal¶ de lectur¶ –
cu atât mai odihnitoare-activ, cu cât e pres¶rat¶ cu scâr†âit de parchet în¶bu§it
de covor sub pa§i; pistruiat¶ de scaunele mutate; stropit¶ cu §oapte schimbate, br¶zdat¶ de fo§netul filelor întoarse, punctat¶ de bufnetul unei c¶r†i
c¶zute...”8.
Ce înseamn¶, a§adar, Astra §i de ce naratorul nu poate percepe aflarea
în acest mediu decât prin diferen†¶?
Pornind de la locul prielnic de a face ,,faceri din astea, desfaceri, refa-
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ceri, prefaceri, str¶faceri cu personaje...”, trecând prin posibilitatea de a
îngurgita pe ner¶suflate alte romane, ,,chiar cel pe care-l citesc”, într-o stare
de libertate mereu jinduit¶, mai exist¶ ,,înc¶ §i altceva §i altcumva – cum
s¶-i spun?
S¶ spun [...] c¶ Astra nu e numai un loc, un moment – ci o stare (a§a
ceva); de fericire”8. O fericire, îns¶, provizorie c¶ci, reîntors în timpul istoric,
naratorul realizeaz¶, prin compara†ia c¶r†ilor cu fetele, un gol l¶sat de cartea
necitit¶ la timpul ei, gol care nu va putea fi umplut niciodat¶ chiar de aceea§i
carte, ca urmare a faptului c¶ fiecare vârst¶ î§i are propriile culori ale vocalei.
O carte citit¶ la timpul ei, la vârsta ei, ,,are un trecut de lectur¶. Când o recite§ti, nu suferi întotdeauna la aceea§i pagin¶. Nu mai suferi în acela§i fel – §i,
mai cu seam¶, nu mai speri cu intensitate în toate momentele unei vie†i de
lectur¶”8. De aici §i pe acest fundal porne§te tragedia naratorului, ,,oprit din
pornire”, l¶sat s¶ afle ,,gustul m¶rului” §i trimis înapoi, ,,§i zbierând, §i
scriind pe pere†i: ¶ncis p. iventr...”. Împ¶r†ind eul în cel de dinainte §i de dup¶
cunoa§terea bibliotecii, prezentul nu va mai suporta compara†ia cu trecutul,
p¶lind în fa†a st¶rii supreme de gra†ie, de fericire, de ad¶postire la Astra ca
spa†iu de protec†ie, locuind în reverie ca în Calidor, cu posibilitatea de a-§i
crea un cosmos din cuvinte §i de a se instaura în rotunjimea acestuia: ,,...Ba
e bun¶ compara†ia, dac¶ te gânde§ti c¶ §i fata §i cartea, dac¶ le cite§ti la
netimp, în mereu alte momente ale vie†ii, †i se arat¶ diferite – c¶r†i, fete... Ce
vreau eu s¶ spun §i nu izbutesc: c¶, f¶r¶ s¶-mi fi spus cineva, f¶r¶ s¶ fi citit
undeva, §tiu: c¶r†ile pe care nu le-am citit pân¶ la întâlnirea cu Astra, necitite
or s¶ r¶mân¶ pentru mine, chiar dac¶ le-am citit dup¶ aceea, chiar dac¶ o s¶
le citesc mai încolo: n-or s¶ mai fie cele care ar fi fost, dac¶ le-a§ fi citit la
timpul lor; §i la vârsta mea.
[...] Fiindc¶ m-am atins de Astra – gata, nu m¶ mai vindec! Astra m-a
pre-f¶cut – ba nu: m-a re-f¶cut [...]; la urma urmei, Astra m-a f¶cut – atât cât
a putut §i ea, s¶raca, în atât de scurt timp; a§a, adic¶ ne-refugiat, ne-în-plus,
ne-plin de g¶uri, de goluri de la c¶r†ile necitite la vremea lor, de la autorii de
care abia auzisem...[...]
M¶ uit în jur, prin parc, la ceilal†i cititori-a§tept¶tori: vor fi suferind §i
ei de inventar? Ce întrebare! Da, dar ei sunt cu to†ii adul†i §i de ora§; ei nu au
fost ¶nci§i decât din continuare, unii, cei mai b¶trâni, din ajungere, pe când
eu... Pe mine m-au oprit din pornire – abia f¶cusem §i eu, acolo, doi-trei pa§i
– unde mai pui c¶ plecasem cu mare întârziere §i îi f¶ceam ca dracu’,
’fabetic; iar în ultima vreme, citeam numai romane...
Ce fac? Ce m¶ fac? M¶ întorc de unde plecasem? [...] A§ putea spune
c¶ ¶ncisul lor e ¶nciderea vie†ii mele, moartea: fiindc¶ apucasem s¶ aflu c¶
poate fi §i altfel de cum fusesem obi§nuit; fiindc¶ apucasem s¶ aflu gustul –
m¶rului...[...] A§adar, ce m¶ fac? Ce fac? M¶ întorc, frumu§el, cumin†el, la
mine, cel dinainte de Astra? [...] Mama lor de ¶ncis¶tori care nici s¶ fie
înjura†i nu merit¶! Cum m-au furat, jefuit de tot ce aveam mai bun, mai...”8.
Desfiin†ând rela†iile ierarhice, suprimând barierele invincibile pe care le
care ridic¶ pozi†ia în societate, averea, func†ia, familia, vârsta, refugiul, Astra
creeaz¶ un tip de comunicare ideal §i totodat¶ real, de neconceput în via†a
obi§nuit¶. Ea devine, în acela§i timp, o posibilitate unic¶ de a vedea cum arat¶
,,fa†a ascuns¶ a Lunii”, de a lua contact nu doar cu rezultatul, ci cu însu§i procesul de crea†ie. Semnificativ este, în acest sens, momentul cenaclului, mai
bine spus, partea a doua a acestuia când, în lumea pestri†¶ a muncitorilor care
,,se produc”, naratorul descoper¶ o adev¶rat¶ doamn¶. Cu iz de Bucure§ti,
lansat¶ de Eugen Lovinescu §i crescut¶ la ,,Sbur¶torul”, naratorul face o
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prim¶ trimitere la Hortensia Papadat-Bengescu. Cu toate acestea, aten†ia la
detaliile pe care le strecoar¶ cu m¶iestrie – ,,n-am scos volum din ’43”,
,,olteanul îi spune ardelencei (s.n.) s¶ nu se gr¶beasc¶...”, ,, – m-au epurat de
la-nceput de tot, din primele zile ale lui ’48, mi-au lipit în frunte eticheta cu
decadentismul, cu erotismul...”, ,, – †i-l împrumut pe Clausewitz, doar §tii
nem†e§te (s.n.)”, ,,o iei pe Bogdana dumitale, din cartea ap¶rut¶ pe timpul...
boierimii reac†ionare...”, ,,...s-a sacrificat, s-a dat bine cu cei de la conducerea
teatrelor, pentru ca s¶ fie numit director pe †ar¶ Camil... A mers §i mai departe
cu sacrificiul de sine, a intrat la controlul-teatrelor (s.n.)... Dar timpul trece §i
ce face cu scrisul? Pentru c¶ ea, înainte de toate, e scriitor (s.n.) – de aceea sa gândit c¶, dac¶ e s¶ re-debuteze, atunci s¶ se manifesteze la un cenaclu de
provincie, la Sibiu...”, ,,scriitoarea ceast¶lalt¶, cu tocuri suse, pe care nu §tiu
cum o cheam¶, ea poart¶ pseudonim (s.n.)!” – ne las¶ s¶ în†elegem c¶ este
vorba cu totul despre altcineva, §i anume despre Ioana Postelnicu, pe numele
adev¶rat Eugenia Banu. Surprinzând discu†ia între aceasta §i ,,colonelul da
cavalerie haiduceasc¶”, zis §i Mo§ Pip¶, care o îndeamn¶ s¶ re-scrie, dând
exemplul altor scriitori ardeleni care au trecut la istorie, ironizându-i eroina
pentru c¶ este lenjereas¶ (de§i el insist¶ cu sp¶l¶toreas¶), naratorul intervine
în text cu adev¶rate reflec†ii despre roman, tulburând identitatea confortabil¶
a autorului, naratorului §i a personajului. Sus†inând inten†ia doamnei de a redebuta cu un roman decadent, el explic¶ propria op†iune pentru roman, iar
compara†ia cu o curs¶ de fond îl a§az¶, ierarhic, în fa†a poeziei: ,,Am intrat
dup¶ ei, pentru partea a doua. Componen†a [...] cenaclului era alta decât în
prima. Abia jum¶tate din câ†i fusesem la poezie, cu to†ii oameni serio§i,
a§eza†i pe scaune. O s¶ vorbesc despre asta cu Octavian §i cu Septimiu; o s¶
povestesc §i la internat: la poezie vine mult¶ lume; mai ales fete – §i b¶ie†i,
dar înc¶ neinforma†i. Pe când la proz¶ r¶mân b¶rba†ii; §i ceva femei, dar din
cele care au în†eles c¶ romanul nu e joac¶, ci treab¶ de hamal, b¶rb¶teasc¶.
Avea dreptate Shaw (sau Twain?) s¶ spun¶ c¶ e 5% inspira†ie §i 95% transpira†ie. [...] ...Când o s¶ vorbesc cu b¶ie†ii despre asta, o s¶ compar poezia §i
proza cu sprintul §i fondul din atletism. Poetul, pe 100 metri, explodeaz¶, d¶,
în zece-unsprezece secunde, tot, absolut totul, f¶r¶ nici un fel de tactic¶ de
economisire a for†elor – nici nu are timp. Pe când romancierul, alerg¶tor de
fond, are, în fa†¶, pe de-o parte, spa†iul: s¶ zicem 10.000 metri; §i timpul: 3233 minute (vorbesc de campioni); el trebuie s¶-§i împart¶ spa†iul la timp §i
timpul-§i-spa†iul la propriile-i puteri – nu doar cele fizice, cum mai cred
ne§tiutorii, ci §i la cele psihice, o curs¶ de fond se face nu numai cu picioarele, ci §i cu capul; §i cu inima. Când e§ti spectator (cunosc¶tor) la un concurs
atletic, asi§ti (§i participi, ca cititorul citind) la o curs¶ de 100 metri: o flac¶r¶,
o r¶bufnire, o stare (pe care, cu ochiul min†ii, o po†i relua, repeta – pân¶ înve†i
poezia pe de rost); pe când o curs¶ de fond este, în aparen†¶, monoton¶, plictisitoare (25 de ture de pist¶, la proba de 10.000) – cam ca via†a obi§nuit¶; ca
o poveste a vie†ii...; îns¶ dac¶ e§ti cât de cât ini†iat, atunci cite§ti un roman.
£i, citind romanul scris de altul, î†i alergi cursa ta, povestindu-†i-o.
Cam a§a ceva. Scufundat în zecemii-ul meu §i ocupat numai cu tactica§i-strategia alerg¶rii de roman, nu am fost atent la spectatorii din tribune; nu
mi-am dat seama c¶ eu eram spectator în tribun¶, pe pist¶ rotindu-se altcineva, nu eu însumi”8.
Ini†iat în atletism dar, mai ales, în cursa pentru roman, naratorul devine,
ascultând §i v¶zând manifestarea doamnei, §i concurent §i spectator, întâlnindu-se pentru prima dat¶ cu fa†a nev¶zut¶ a lucrurilor. Încercând s¶ recupereze
o parte §tears¶ a istoriei, el r¶stoarn¶ conven†iile stabilite în epoc¶, deconspir¶
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mecanismele, ironizeaz¶ subproduc†iile comuniste, apeten†a pentru literatura
haiduceasc¶, romanele istorice, într-un cuvânt realismul-socialist, optând
pentru o scriitur¶ neîncorsetat¶, liber¶, cu înclina†ie c¶tre eros §i pitoresc.
Pornind de la optativul – ,,dac¶ a§ fi §i eu scriitor”, realizând un joc între
autor §i personaj, el realizeaz¶ un cadru de basm în care lumea ca oglind¶ a
sa §i opera ca oglind¶ lumii coincid, romanul contopindu-se cu via†a, via†a
îns¶§i devenind roman: ,,Deci, asta este, cum se spune: fa†a ascuns¶ a Lunii?
A§a arat¶ literatura, pe din¶untru? A§a, scriitorul, în carne §i oase? [...] Dac¶
a§ fi §i eu scriitor [...], atunci a§ îmbr¶ca-o pe decadenta-realist¶, pe eroticasocialist¶ în halat alb-alb §i i-a§ pune în picioare cipici [...]. Se spune (§i bine
se spune) c¶ autorul trebuie s¶ se identifice cu personajul, cu eroul – aici:
eroina, persoana? Acum nu vorbesc de mine, autor-prim, vorbesc de personajul meu, întâmpl¶tor el însu§i scriitor, autor al unul roman erotic despre
Bogdanicica. Vreau s¶ spun: personajul e feminin (de ce nu s-o fi spunând:
personaja?), scriitoare, autoare de romane foarte erotice §i adânc decadente.
Nu le-am citit, de aceea nu scriu, în romanul meu, despre romanele eroinei
mele, personaja, îns¶ dac¶ ea †ine §i †ine s¶ re-debuteze, atunci nu respingem,
tov¶r¶§e§te, sugestia mo§colonelului, trecem la insul¶, în general, la haiducie,
în particular: o suim de Dânsa pe un dâns alb cu §aua verde, îi punem în mân¶
o ghintuit¶ §i o invit¶m, leli†¶-n halat §i cipici, s¶ împart¶, nu neap¶rat dreptate social¶, ci ni†ic¶ b¶rb¶†ie internal¶. £i s¶ aud eu pe vreun personaj secundar §i timid §i ciudos c¶-i zice curv¶ – îl dau afar¶ din roman! £i ce dac¶-i
sp¶l¶toreas¶? Nu poate ascunde, sub halatu-i alb §i floarea-i albastr¶, de
sp¶l¶toreas¶ de internat, infinite comori suflete§ti (dac¶ le c¶ut¶m pe acelea
§i nu ne mul†umim cu cestelalte, trupe§tile?)...”9.
Ultimul capitol al romanului, al dou¶sprezecelea la num¶r – cifr¶ echivalent¶ sfâr§itului de an §i, în acela§i timp, prevestind un alt sfâr§it iminent,
instaureaz¶ cititorul, al¶turi de narator, în aceea§i atmosfer¶ de a§teptare, în
parc, lâng¶ statuia lui Bari†. Recurgând la timpul prezent §i apelând la indicatori temporali care ne confirm¶ c¶ e înc¶ diminea†a devreme, autorul
îmbin¶ timpul istoric cu timpul epic, dând celui din urm¶ un ritm întârziat, au
ralenti, cu scopul de a sl¶bi tensiunea, într-o †es¶tur¶ perfect¶ a ludicului, ironicului §i a umorului cu atmosfera mortuar¶, cu tragismul evenimen†ial. Cu o
posibilitate de a se privi lucid §i de la distan†¶, naratorul, observator §i în
acela§i timp participant, realizeaz¶ o re†ea de intercomunica†ie cu autorul,
dezv¶luindu-i inten†iile, tr¶gând muza de mânec¶ §i întârziind r¶spunsul ,,dece-ului” mult-a§teptat. Desigur, odat¶ cu inversarea rolurilor, are loc §i o
schimbare la nivel narativ, când interven†ia direct¶ a autorului în text va trasa
o grani†¶ între ceea ce e permis §i ce ,,nu se face”, oprind imagina†ia
dezl¶n†uit¶ a naratorului §i insistând asupra scopului afl¶rii în acest spa†iu.
Care este, a§adar, traseul naratorial §i cum influen†eaz¶ acesta finalul ,,u§or
edulcorat” al romanului?
Pornind de la întâlnirea, în parcul bibliotecii, cu Madam Piscupescu –
dac¶ e s¶ ne rezum¶m la primul nume utilizat de narator la adresa ei, doamn¶
care scrie în manuscris poeziile lui Eminescu, împ¶r†indu-le cititorilor de la
Astra – naratorul p¶trunde, prin intermediul saco§ei pe care i-o duce, în casa
acesteia. De§i venit cu scopul de a afla cauza închiderii bibliotecii, r¶spuns
amânat prin oscilarea continu¶ a protagonistului între da sau ba, respectiv
închis-deschis, naratorul realizeaz¶ un joc ingenios în monolog, încurajândune s¶ credem c¶ este invitat pentru presta†ii virile. Nu lipsesc din text nici descrierile am¶nun†ite cu privire la mobilierul gazdei, jocul în jurul numelui
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acesteia cu trimitere direct¶ la Caragiale – Piscupescu, Elefterescu,
Protopopescu sau asocierea numelui cu obiectele (din por†elan §i din argint),
sau cu alimentele pe care este invitat s¶ le consume, servit pe tav¶, la o mas¶
dou¶sprezece persoane, ,,o adev¶rat¶ mas¶ a cinei de tain¶”: Doamna
Aurescu, Doamna Por†ia, Madam Zaharescu, Domn¶ C¶p§unescu, Doamnei
Mul†umescu. Dincolo de aspectul ludic, textul poart¶ în sine amprenta unei
dureri sfâ§ietoare, amânate de ambii actan†i §i dezv¶luit¶, în final, în monolog, ca posibilitate unic¶ de a demonstra c¶ orice interven†ie a receptorului
este inutil¶, umbra mor†ii, a rugului, plutind peste cei vii. Cu toate acestea,
finalul r¶mâne deschis, iar încheierea cu versurile din Od¶ – în metru antic
îmbin¶ Erosul cu Thanatosul, speran†a eliber¶rii cu sentimentul neputin†ei în
fa†a naturii §i a socialului, ireversibilitatea temporal¶, subliniind c¶ între
dragoste §i moarte nu exist¶ opozi†ie, ci mai degrab¶ condi†ionare.
Nu lipsesc din text nici trimiterile la simboluri, la motivul cre§tinesc al
vie†ii de dincolo, culori §i mirosuri §i, mai ales, la motivul m¶§tii. Îngem¶nat¶
cu bucuria schimb¶rilor §i a reîncarn¶rii, cu vesela relativitate, legat¶ de tranzi†ii, metamorfoze, de înc¶lcarea grani†elor fire§ti, masca întruchipeaz¶ principiul jocului în via†¶, se întemeiaz¶ pe o interrela†ionare între realitate §i
imagine9. Îmbinând caracteristicele m¶§tii din grotescul romantic – masca
ascunde, t¶inuie§te ceva, am¶ge§te, cu nuan†a sumbr¶ a m¶§tii din romantism,
Paul Goma atribuie personajului o masc¶ la care va renun†a de îndat¶ ce va
p¶trunde în sanctuarul acesteia: ,,Eu a§ prefera, dac¶ n-a§ avea încotro, m¶§ti
nesenine, ca acelea care simbolizeaz¶ Teatrul, fie Râsul, fie Plânsul, m¶car,
§tii o treab¶, sunt atât de exagerate, încât nu pot fi decât m¶§ti – pe când cele
«senine» [...] te bag¶ în r¶cori, fiindc¶ sunt moartea – rece; înghe†at¶; §i care
nu te amenin†¶, c¶ or s¶ te ia, dincolo; doar î†i povestesc ce e dincolo: rece,
înghe†at. Din fericire pentru mine, masca de aici nu e cu totul senin¶. Ba chiar
plânge: buza de jos îi tremur¶ ca la copii; bate; lacrimi tulburi §i aburitoare
n¶boiesc peste rama ochilor §i coboar¶, cu zvâcnituri, pe tencuiala obrazului.
Plânsul s¶ fie r¶spunsul? Sau poate nu, s¶ mai a§tept¶m, o s¶ se deschid¶, în
cele din urm¶, apoi o s¶ glumim, o s¶ ne chair batem joc de noi §i de spaima
noastr¶ – nejustificat¶. S¶ o întreb, cu cuvinte, s¶-i cer r¶spuns cu cuvinte?
Dac¶ da sau ba? Îns¶ nu §tiu, nu mai §tiu unde s¶-l pun pe da: la bine sau la
r¶u? Ce semnifica†ie s¶-i dau lui da (în cazul în care îl roste§te): da-închis?
Da-deschis? Iar dac¶ ea roste§te: nu, ce s¶ în†eleg: nu-inventar? Sau
nu-Astra? Mai bine nu insist. Va fi în†eles ea gre§it, va fi încruci§at pe da cu
nu. Z¶p¶cit¶ cum e, va fi pus o întrebare n¶uc¶, i s-a dat un r¶spuns
oarecare, ca s¶ scape de ea, va fi în†eles cine §tie ce n¶zbâtie...”9.
Dedublând personajul §i f¶când trimitere la tehnica quiproquo-ului pentru a sus†ine jocul, naratorul va trece la utilizarea imperfectului, îmbinând
realitatea cu fic†iunea, ceea ce este cu ceea ce ar putea s¶ fie, amânând pe cât
e posibil dezv¶luirea misterului din spatele od¶ii în care doamna a intrat
îmbr¶cat¶ în negru: ,,Trebuie s¶ gândesc iute, s¶ g¶sesc solu†ia [...]. Problema
mea, acum, este urm¶toarea – §i trebuie s¶ m¶ gândesc la ea repede de tot:
cum s¶ împac realitatea-a§a-cum-este-ea cu ziceam-c¶? Mai mult (iute,
iute!): cum s¶ fac s¶ nu bage de seam¶ c¶ este un ziceam-c¶ §i un ziceam-c¶ziceam-c¶ – mai clar: în realitatea-care-este, §tiu – unu: ofi†erica e un om
curat; doi: eu trebuie s¶ fiu un b¶iat curat; trei: în realitate, nici nu ne trece
prin cap s¶ facem tot felul de chestii, noi, doi, în casa goal¶ §i în absen†a
b¶rbatului – exclus!; patru: eu b¶nuiesc ce-i acolo, în odaie, dar ziceam-c¶ nu
b¶nuiesc, nu §tiu, a§a ca s¶-mi dea permisiunea, pentru cinci-zece secunde, s¶
ziceam-c¶ – m¶car a§a, în ziceamc¶. Fie §i trei secunde...
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[...] O aud. Vorbe§te cu cineva, în §oapt¶ – cu bolnavul?
Cu mortul?
Nu-mi plac mor†ii, nu-i pot †ine la distan†¶ nici cu inven†ia asta a mea,
e singurul domeniu în care nu pot s¶ ziceam-c¶: nu. Mai bine facem a§a:
ziceam c¶ nu e nimeni în odaie, vorbe§te §i ea, singur¶; [...]
Bine bine, dar de ce-i întuneric în odaie? Nu-l v¶d, u§a e în dreapta –
dar n-am urechi? Mai ales: miros? Nu de tot, întuneric, dar este; unul f¶cut,
nu n¶scut; nu odaie f¶r¶ ferestre, nici ferestre perdeluite. Îl aud, bini§or, bine,
întunericul. Acum îl §i miros: miroase a lumânare aprins¶ [...].
E mort, dar nu foarte. Vreau s¶ spun: un mort mai special. B¶nuiesc
cine. Dar îmi zic c¶ ziceam-c¶ nu §tiu. Cu inven†ia asta a mea, po†i face, în
afar¶ de lucruri frumoase, §i lucruri utile. De-o pild¶, s¶ lunge§ti prezentul, s¶
tragi-de-timp, cum se spune la baschet, s¶ amâni. £tiu ce §tiu, dar nu stric¶,
pe timpurile astea, s¶-†i spui c¶ nu §tii chiar tot ce §tii – s¶ mai vedem, s¶ mai
a§tept¶m”9.
În sfâr§it, punctul culminant îl va reprezenta nu doar afi§area ,,capului
de mort”, ci §i relevarea, în monolog, a r¶spunsului tardiv, ad¶stat de-a lungul
întregului roman: ,,Fac o jum¶tate de pas la dreapta, m¶ sprijin cu um¶rul de
tocul u§ii. £tiam eu, când ziceamc¶: icoana e un portret.
Îmi port capul într-o parte, în alta, pentru ca, din mut¶rile luminilor
s¶-l încheg. În†eleg c¶ a fost lucrat în ulei cu past¶ groas¶, a ie§it un aproape
basorelief de cât¶ materie a fost folosit¶, de aceea atâtea reflexe mi§c¶toare,
de la lumân¶ri.
Asta era. Ziceam eu c¶.
M¶ centrez în cadrul u§ii, urcat pe prag.
Icoana e Eminescu.
Ziceam eu. C¶. Cu toate acestea, mai ziceam c¶ am tres¶rit; chiar
tres¶ltat. Nu m¶ a§teptam, atât de repede, atât de aici.
Lui i se roag¶ – acum deslu§esc cuvintele.
Nu e, cu adev¶rat, rug¶ciune, înc¶ nu. Acum îi poveste§te. Îi zice pe
nume: Mihai §i îi poveste§te povestea Astrei: cum ei, p¶gânii, s-au pornit pe
prigoan¶, pe epurat; cum, ast¶ var¶, s-au pref¶cut c¶ îl s¶rb¶toresc; cum se
prefac c¶ or s¶-i s¶rb¶toreasc¶ §i la anul, în ianuarie, centenarul na§terii, zic
ei – dar nu i-au tip¶rit cartea, ba au epurat cartea tip¶rit¶, înainte.
Ofteaz¶ adânc, ca s¶-§i recapete sufletul, porne§te iar: îi poveste§te cum
ea a copiat cu mâna ei cartea lui; o face de un an încheiat, îns¶ câte còpii
poate ea face?; o singur¶ mân¶, a unei singure femei? [...]
Ofteaz¶, se odihne§te – reporne§te; acum m¶runt-m¶runt:
C¶ p¶gânii au închis biblioteca; cic¶ pentru inventar, dar ea a fost la ei,
sus-de-tot; la comitetul-raional; §i la or¶§enesc; a vrut s¶ afle adev¶rul, e
inventar sau altceva? – dar p¶gânii cei mari n-au vrut s¶ steie de vorb¶ cu ea;
ba p¶gânul de prim-or¶§enesc a vorbit foarte urât cu ea: întâi n-a vrut s-o
primeasc¶; apoi, când ea a intrat f¶r¶ voie în birou [...] a strigat la ea s¶ nu
foloseasc¶ termenul du§m¶nos de închidere, [...] aproape a dat-o afar¶ din
birou [...].
C¶ s-a prezentat §i la primul-raional, dar se vedea cât de colo c¶ p¶gânul
de or¶§enesc îl anun†ase prin telefon, un nenorocit de doi metri i s-a proptit
în u§a secretariatului §i i-a zis c¶ tovar¶§ul prim n-o prime§te [...]; §i c¶ ie§ind
de la sediu, pe trotuar s-a întâlnit cu un tovar¶§ mic în grad, el a stat pu†in de
vorb¶ cu ea, a încercat s¶ o lini§teasc¶ [...]; la desp¶r†ire, i-a §optit c¶, în limba
sovietic¶, inventar la o bibliotec¶ înseamn¶ ardere (s.n.)...
Ardere. Ca la £eica. Îns¶ la £eica erau câteva sute de c¶r†i, hai o mie –
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dar la Astra?
Trebuie s¶. Nu §tiu ce trebuie s¶, mai încolo, ca s¶ împiedic¶m inventarul, dar §tiu c¶ trebuie s¶ plec. Poate c¶ dac¶ stau acolo, în fa†¶, lâng¶ statuia
lui Bari†, poate n-or s¶...”9.
Construindu-§i textul în baza structurilor maniheice, sf¶râmând bariera
între via†¶ §i literatur¶, Paul Goma încearc¶, prin întreaga sa crea†ie ,,s¶
r¶scumpere rugul c¶r†ilor române§ti arse de ru§i la Mana, incendiul c¶r†ilor
epurate din biblioteca §colar¶ de la £eica §i marele rug al scriitorilor interzi§i,
marea epurare din ’49, când poezia, filosofia, romanul §i, mai ales, istoria au
fost sortite uit¶rii”9. Iar în acest sens, indiferent de reu§it¶ sau e§ec, prozatorul r¶mâne, prin impactul pe care îl d¶ scrierea sa, §i la fel cum se exprim¶
Ion Caraion, un adev¶rat mare artist al cuvântului: ,,Un adev¶rat mare artist
al cuvântului trebuie s¶ mizeze pe tot. A pierde sau a câ§tiga pentru el e totuna. Fiindc¶ §i învins – conteaz¶ îndr¶zneala – el r¶mâne uria§. În c¶derea sa
e altitudinea sa. E§ecul nu se m¶soar¶ în cazul s¶u nici cu avariile, nici cu
paguba, nici cu spectacolul zdrobirii ori al hârburilor în care se poate preface.
Nu. Ci cu în¶l†imea de la care a c¶zut. Îngerii c¶zu†i m¶soar¶ devenirea omului cu rigori la fel de categorice ca §i cei nec¶zu†i. R¶ul §i Binele
compun arta (s.n.) ”9.
Concluzii
Construindu-§i romanul în jurul unei întreb¶ri existen†iale – Inventar?
Cum a§a: in-ven-tar? sau Inventar? De ce, inventar?, îmbinând timpul epic cu
cel istoric, solidarizând eul social, psihologic, moral cu cel creator, autorul
realizeaz¶ o fresc¶ a societ¶†ii anului 1949 schi†ând, pe un fundal tragic, o
ebo§¶ în care ludicul, umorul, pitorescul, dramaticul, grotescul §i ironia vor
deveni piese fundamentale. De§i interesat s¶ dezv¶luie realitatea a§a cum este
ea, prozatorul ilustreaz¶ §i o alt¶ realitate, cea fictiv¶, argumentând op†iunea
pentru roman §i sf¶râmând bariera între via†¶ §i literatur¶. De alfel, într-un
interviu din 1991 Paul Goma va confirma acest aspect, elucidând mult-discutata problem¶ a binomului m¶rturie/fic†iune: ,,A existat o vreme când, pe
de-o parte era «via†a», pe de alta, «literatura». Nici n-am b¶gat de seam¶ când
a c¶zut bariera (era s¶ zic: Zidul...) dintre una §i cealalt¶. Dac¶ frecvent se
spune: ,,Via†a mea e un roman”, în aceea§i m¶sur¶ se poate (pot eu) spune:
,,Romanul meu este via†a...”.
Indiferent de rezultate (acestea vor fi judecate de cititori, de critici, de
timp – de timpuri...), a§a §i trebuie s¶ fie.
Am încetat demult s¶ m¶ întreb ce anume este «adev¶rat» din faptele
narate în scrierile mele. Fiindc¶ adev¶rat este un eveniment-întâmplat-cuadev¶rat, în afara literaturii, dar §i un... eveniment ne-întâmplat (înc¶), dar
care ar putea foarte bine s¶ se întâmple, cândva – sau nicicând.
Un prieten de-al meu are obiceiul s¶ spun¶: «Eu, domnule, visez în
cadru real!». Ei bine (domnule), §i eu scriu... romane – reale. Cu fapte, personaje, decoruri (!) care au existat, mai exist¶, sânt verificabile. Partea de
inven†ie – mai important¶ decât s-ar crede, exist¶ – îns¶... o inven†ie veridic¶.
În treac¶t fie spus: acei critici literari care s-au întrebat cu toat¶ seriozitatea
dac¶ scrierile mele sânt m¶rturie sau fic†iune (de ce nu: «sau infanterie»?,
vorba lui Costache Ol¶reanu), au dovedit c¶ nu erau în Europa când au pus
astfel de întrebare [...]”9.
Introducând în text pasaje metafic†ionale, atent la detalii, observator §i
în acela§i timp participant, naratorul realizeaz¶ o intercomunica†ie nu numai
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cu actan†ii diegezei, ci §i, mai ales, cu cititorul. Îmbinând deopotriv¶ povestirea factual¶ cu cea fic†ional¶ el demonstreaz¶, prin intermediul bibliotecii,
cum tr¶ie§te §i se na§te literatura, luând contact nu doar cu produsul finit, ci
mai ales cu procesul de crea†ie. Optând pentru imperfect – «Cel mai perfect
timp: imperfectul, domnule!»9, cum avea s¶ îl numeasc¶ în romanul precedent, Arta Refugii, naratorul î§i dezl¶n†uie imagina†ia, ,,v¶zând cu odoratul”,
îngem¶nând mirosuri §i sunete §i realizând, dincolo de o lume a privirii, o
Lume a rostirii. Apelând la principiul sinestezic, el va transforma eul într-un
non-eu, devenit proprietatea celui dintâi §i deschizând, prin reverie, poarta
libert¶†ii mul-râvnite, într-o polifonie a sim†urilor, într-un cosmos de odihn¶
în expansiune: ,,S-ar putea ca singurul loc de pe lume unde timpul devine
foarte relativ, e pe-Corso, diminea†a. N-am în†eles chiar tot ce spunea profesorul de matematici despre relativitate, dar, spunând el ce spunea, eu am
în†eles ce-mi pl¶cea – anume c¶, diminea†a, pe Corso, timpul devine ca un
burduf de acordeon: se lunge§te, se scurteaz¶ – dup¶ cum tragi-împingi. [...]
Eu a§ mai face o compara†ie: diminea†a-pe-Corso e un clopot. Cât s¶ dureze
în timp, izbitura limbii în doag¶?: chiar mai pu†in de o secund¶. Dar cât
dureaz¶ sunetul: e-he, §i un minut întreg, la un clopot bun. Îns¶ mai este un
am¶nunt-important: cel-pu†in pentru mine, sunetul nu începe abia dup¶ lovitura în aram¶, ci porne§te de mai înainte, înc¶ dinainte de a ajunge eu pe
Corso; ba chiar din momentul plec¶rii de la internat [...]. Poate fiindc¶ eu bat
clopotul acela. Mai §tii: voi fi §i clopot §i clopotar [...]. Nu vor fi bune compara†iile, dar nu am altele, cu care s¶ descriu ce simt eu, pe Corso, diminea†a.
În realitate, drumul va fi durând cinci minute, chiar mai pu†in, îns¶ în relativitate, e-he, poate †ine §i o via†¶ întreag¶ [...]”9.
C¶lcând pe t¶râmul reveriilor trudite, construindu-§i romanele ,,ca repere mnemotehnice pe drumul unei istorii existen†iale aflate sub semnul refugiului §i al exilului”10, Paul Goma creeaz¶, totodat¶, §i o scriitur¶ memorabil¶, ca urmare a dorin†ei de a comunica tot, într-o urgen†¶ a exprim¶rii, cu
apeten†¶ pentru oralitate §i monolog. Dedublându-se pentru autoanaliz¶, trecând de la persoana I la persoana a II-a, autorul realizeaz¶ un joc ingenios, în
care nu uit¶ s¶ strecoare reflec†ii cu privire la dedublarea sistemului (care una
spune, iar alta face), extinzând demonstra†ia la configurarea unei lumi antitetice, în care toate valorile sunt inversate. Uzând de intertext, de tehnica
palimpsestului, naratorul va face o critic¶ acid¶ socie†ii, condamnând la§itatea §i lipsa de solidaritate a confra†ilor. Iar în acest sens, sugestive r¶mân
inova†iile lingvistice ale mamei, create cu scopul de a ironiza subproduc†iile
comuniste §i ilustrând, totodat¶, izvorul genetic din care î§i trage seva inconfundabilul stil auctorial: ,,Mi-ar place §i mai mult dac¶ ar nota, consemna
umbl¶turile, întors¶turile, al¶tur¶rile, noile cuvinte. Am tot rugat-o s¶ le pun¶
pe hârtie, ca s¶ nu le uit¶m. [...] Când se porne§te, greu se mai opre§te, nici
nu-†i vine s¶ intervii, fiindc¶ ea spune totul otova, §i în treac¶t, de parc¶ ar
vorbi despre g¶inile din cote†, despre copiii din clas¶ – îns¶ dac¶ eu repet...
“£§§§t! S¶ nu ne-aud¶ careva, c¶... – chiar a§a am spus?
Chiar a§a. Sau: cam a§a.
“Mai înceeet, c-ajungem iar la Media§ – §i ce ziceai c-am mai zis?
A mai zis, zis. De pild¶: culturm¶-de-mase; §i egalitate – pentru
egali†ii... A zis literaturc¶-nou¶; §i (în ciuda necuviin†ei): -reaclism¶. De
Patriarhul-Ro§u zice c¶ IPSS e tare curvios...
“£§§t! Astea-s cuvinte necuviincioa... Necuvinte, nu se cade s¶...
De la tine le-am auzit.
“Dar eu sunt mare, tu copil, nu se cade s¶ repe†i necuviin†ele adul†ilor –
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§i ce ziceai c¶ mai ziceam?”10.
Ar¶tând însemn¶tatea cuvântului scris, prin aplecarea c¶tre literatura
popular¶, îmbinând carnavalul lui Bahtin cu basmul lui Creang¶, cu un
condei de pamfletar care ne aminte§te de I. L.Caragiale, ridicând particularul
la general, iritat în fa†a conven†ionalismului, ipocriziei §i a artificialit¶†ii
excesive, structura literar¶ a c¶r†ilor lui Paul Goma, prin ,,existen†a, în toate
volumele [...], a leit-motivelor muzicale, unitatea de loc, unitatea de timp [...],
aglomerarea evenimentelor §i personajelor într-un loc §i într-un timp care le
oblig¶ la analiza prin anamnez¶ – este dovada cea mai clar¶ a faptului c¶ ne
afl¶m în fa†a literaturii (s.n)”10.
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Joi 21 aprilie 2011
Imens¶ bucurie mi-a pricinuit textul Marianei Pasincovshi
despre Astra. Mai exista unul, semnat de Daniela Sitar-T¶ut,
“Lec†ia de literatur¶ a Astrei”, dar cum autorii, aceste fiin†e
egoiste, egotiste vor mai mult, mai laudativ… Am fost servit.
Am a§teptat, r¶bd¶tor-ner¶bd¶tor rezultatul trudei acestei
copile din Nord (B¶l†iul ei natal §i Suceava c¶s¶toriei §i a
studiului se afl¶ pe aceea§i… paralel¶). Nu i-am dat “sfaturi
pre†ioase”, decât la început de tot, când §i-a manifestat inten†ia de
a se ocupa de Astra - §i m-am lansat în laude fa†¶ de propria-mi
carte. Când am primit textul, ieri, am în†eles c¶ nu avea nevoie s¶
fie ghidat¶, instinctul infantilo-feminin a dus-o unde §i pe unde
trebuia - încât eu însumi, autor, m¶ “mieram” basarabene§ti de
“descoperirile” fetei care mie îmi r¶m¶seser¶ acoperite.
Descoperiri ale fetei mele, Mariana, ïmp¶r¶teasa Mâ†elor,
fiica mea adoptiv¶ - s¶-mi tr¶iasc¶!
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*
Ana, în ultima vreme nemaiavînd ce s¶ citeasc¶, a luat la
r¶sfoit Jurnal 2005, editat la Anamarol. £i zice:
«Nu în†eleg de ce arunci întreaga vin¶ a antisemitiz¶rii tale,
în cadrul festiv al Congresului cutare, doar pe bietul Manolescu,
pe s¶rmanul turn¶tor Zalis, pe am¶rîtul-cu-imaginea Gârbea,
când singur singurel †i-ai preg¶tit pedepsirea».
«£i tu, fiica mea, Brutuso?», am declamat, indignat.
«£i eu - dac¶ §i tu…, vorba Getei Dimisianu. Pune mâna §i
recite§te ce ai scris în Jurnal 2005»
Am pus mâna. £i am citit. £i am aflat. £i pe Ana o am l¶udat.
Iat¶ ce scriam…
…între

4 ianuarie §i 28 mai 2005

Mar†i 4 ianuarie 2005:
“(…) Presupun c¶ va fi existat §i o alt¶ cauz¶ a întârzierii
public¶rii m¶rturiilor supravie†uitorilor evrei care au devenit
referin†e: Primo Levi, Elie Wiesel, Kosinsky. Probabil nu era
înc¶ definit “programul” de comunica†ie al comunit¶†ii. Fiindc¶
este omene§te de neconceput ca un om sc¶pat din iad s¶ tac¶, s¶§i †in¶ gura, s¶-§i pun¶ botni†¶ condeiului - mai ales c¶ acel om
(la Vest de Cortina de Fier) nu era terorizat de frica de represalii,
ca supravie†uitorul iadului comunist. (…)
Mar†i 11 ianuarie 2005
Ieri am mai ad¶ugat ceva la jurnalul pe 2004. O informa†ie
peste care nu d¶dusem la timp, o consemnasem la sfâr§itul
Jurnalului 2004, dar o repetasem §i în Jurnal 2005 - în fragmentul
publicat de Via†a Româneasc¶. ïl repet, aici:

“Din 1998 justi†ia polonez¶, prin procurorul Eva Kok, a cerut
Israelului extr¶darea criminalului de r¶zboi Solomon Morel. Acesta,
supravie†uitor al Auschwitzului (unde pieriser¶ cei din familia sa),
dup¶ ce Polonia fusese ocupat¶ de Sovietici, devenise comandant de
lag¶r de prizonieri germani §i „asimila†i”. Potrivit m¶rturiei lui John
Sack – §i el evreu, §i el supravie†uitor al lag¶relor naziste, §i el
„func†ionar penitenciar al lag¶relor de de-nazificare” (volumul: An
Eye for An Eye: The Untold Story of Jewish Revenge Against
Germans in 1945), Solomon Morel a fost comandant al lag¶rului de
la Swietochlowice, în sudul Poloniei. £i acolo – nu doar acolo (este de
cercetat: oare cine va fi fost „comandant al lagarului de la B¶l†i, unde
au fost lichida†i între 50 §i 60.000 prizonieri de r¶zboi, majoritatea
români, dar §i germani §i italieni §i unguri §i slovaci?”) „denazificarea”
s-a f¶cut prin torturi inimaginabile – sfâr§ite cu moartea – explic¶ John
Sack : „B¶rba†ii erau închi§i în cu§ti de câine §i b¶tu†i cumplit – dac¶
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nu l¶trau. Femeile erau violate dup¶ program. £i b¶rba†ii §i femeile
erau tortura†i/torturate de gardieni apoi obligate/obliga†i s¶ se bat¶ între
ei (E-he, Pite§tiul nu era o inven†ie a diabolicului – dar goi-ului –
¢urcanu…), pân¶ la moarte. Câinii erau dresa†i s¶ mu§te numai p¶r†ile
genitale…”
Procurorul Eva Kok l-a acuzat pe Solomon Morel (fugit în 1994
din Polonia §i ascuns în Tel Aviv) de „uciderea a peste 1.500 de†inuti,
dintre care mul†i în circumstan†e barbare”. O cerere din 1998 a fost
respins¶ de Israel, pentru c¶… „infrac†iunea se prescrisese…” Cine o
prescrisese? Guvernul israelian, el face legea universal¶! La acestea
procurorul Eva Kok a re-explicat: „acuza†iile contra lui Solomon
Morel (care §i-a schimbat numele – cu consim†¶mântul autorit¶†ilor de
la Tel Aviv) nu pot fi prescrise”. £i:
„Israelienii sunt foarte eficien†i când urm¶resc ei pe cei acuza†i
de asemenea crime – s¶ accepte c¶ §i alte state au dreptul s¶ fac¶ acest
lucru” (s.m.).
Cum s¶ nu accepte – îns¶, deocamdat¶… Ministrul de justi†ie (al
Israelului) a declarat c¶ cererea de extr¶dare este în curs de examinare… Mai cunoa§tem §i alte „cereri” – mai ales de anchete pentru
ucidere de civili, de copii palestinieni, în care s-a tras cu tunul. Iar dup¶
ce criminalul va muri de moarte bun¶, ministrul de justi†ie va anun†a
decesul lui Solomon Morel…”

Miercuri 12 ianuarie 2005
Ieri am avut o intens¶ “conversa†ie” e-mailat¶ cu “Redac†ia”
de la Polirom, în chestiunea Culorii… Se pagineaz¶. Va avea în
jur de 560 pagini. (…).
S-a întors §i Lidia Bodea de pe unde a fost plecat¶. Probabil
azi vom relua dialogul… Dac¶ nu pleac¶ iar…
Dan Petrescu: el nu a putut s¶-§i publice la Polirom volumul
de scrisori c¶tre Liviu Antonesei. Lupescu i-a explicat c¶ nu vrea
s¶-§i ridice în cap scriitoricimea român¶. Scrisorile i-au ie§it la
Paralela 45, f¶r¶ contract… ïnc¶ nu primise nici un exemplar de
autor - dar îmi va trimite unul imediat ce… Aceast¶ proast¶ veste
m-a f¶cut s¶ fiu mai pu†in nemul†umit de Polirom. Dar unde m¶
trezesc eu? Polirom este tot în România! Ah, cum uit¶ omul…
Dup¶ “discu†ia” de azi cu Lidia Bodea (cea care tare bine ar
fi s¶ fie…), voi §ti dac¶ îi trimit lui Niculi†¶ saco§a cu hârtie…
Seara: Lidia Bodea m¶ anun†¶: nu voi avea serie de autor;
editarea celorlalte c¶r†i depinde de “rezultatele” Calidorului §i
a Culorii. Polirom nu m¶ vrea decât cu pic¶tura - atunci §i
nici atunci. Despre Suplimentul cultural (promisiune repetat¶ în
decembrie trecut) tace cu o în†elepciune de românc¶ autentic¶.
Joi 13 ianuarie 2005
Zic eu c¶ nu m-a afectat r¶spunsul Poliromului - m¶ ap¶r
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cum pot, prin copil¶rescul: «Nici n-am nevoie!»
Mare veste-mare - ne-o anun†¶ Bush, bu§¶-de-aur: C¶ut¶torii
de aur americani - cum ar veni: “armele de distrugere în mas¶”
pentru care Bu§ul cu pricina a pornit r¶zboiul împotriva Irakului
- nu au g¶sit nimic.
Ei §i? Bush explic¶: “Tot e mai bine f¶r¶ Saddam!”
Da, domnule. Dar parc¶ §i mai bine era (§i) f¶r¶ Bush.
De mirare ar fi fost ca alegerile din Palestina s¶ fie respectate
de Israel. S-au pornit cu atacurile - nu doar împotriva
“terori§tilor”, ci §i - indirect - împotriva lor. Cum? Iat¶ cum: Israelul a
cerut ru§ilor s¶ nu mai furnizeze rachete sirienilor, fiindc¶ le
cump¶r¶ palestinienii §i trag în pa§nicii israelieni!
Sâmb¶t¶ 15 ianuarie 2005
Ai zice ca asta a§tepta Sharon: un atentat pus la cale de
palestinieni iresponsabili (§i dac¶ manipula†i?), ca s¶ suspende
discu†iile §i s¶-i închid¶ definitiv pe nenoroci†ii aceia în lag¶rul
Ghaza.
ïn nop†ile din urm¶ - chiar §i în zilele…- am dormit mult; §i
tot obosit sunt. £tiu care-i motivul: vârsta. De dou¶ s¶pt¶mâni am
intrat în al 70-lea an! De necrezut. Cum de am ajuns pân¶ aici?
Cum de le-am f¶cut Manole§tilor, Liicenilor, Blandienilor,
Ple§ilor, Adame§tenelor - etc etc - una ca asta: s¶ nu mor?
E-he, b¶ie†i dragi §i dragi fete: mai ave†i de a§teptat.
(Am mai scris asta în ultima zi a anului 2004 - o s-o mai
scriu).
Duminic¶ 16 ianuarie 2005

Deschidere spre gol.
Nu am ce lucra, ce face, ce strica.
Am scris textul folosind material din jurnal:
UNDE NI SUNT…?

Paris, 16 ianuarie 2005
ïn 12 noiembrie 2004, la Bucure§ti, s-a anun†at :
“Comisia Interna†ional¶ pentru Studierea Holocaustului în România“ sub supravegherea ambasadorilor SUA §i Israelului în România - a tras
concluzia prin Elie Wiesel:
“Holocaustul în România a fost posibil ca urmare a antisemitismului cu
r¶d¶cini adânci în istoria politic¶ §i cultural¶ a †¶rii” (s.n.).
Redactorii “concluziilor” fideli gândirii lor teroriste bol§evice, au
comunicat “concluzia”, urmînd ca într-un viitor ce†os al†ii s¶ caute
premisele. Dup¶ profund-gânditorii holocaustologi, antisemitismul la români
este de g¶sit “în istoria politic¶ §i cultural¶ a †¶rii”.
Iat¶ un model de abuziv¶ înjum¶t¶†ire a adev¶rului. Deci noi, românii
ne asum¶m partea de vin¶ în martirizarea §i uciderea evreilor începînd din
27 iunie 1941 (“Pogromul de la Ia§i”), evreii îns¶ nici nu vor s¶ aud¶ - corect:
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nu ne permit s¶ deschidem gura pentru a vorbi §i noi despre martirizarea, uciderea românilor, cu un an mai devreme, începînd din 28 iunie 1940, în
Basarabia §i în Bucovina de Nord ocupate de bol§evici - cu exact un an mai
devreme - apoi din 23 august 1944, câteva bune decenii, în restul României
ocupate de ru§i.
Aceia dintre membrii “comisiei” cu care am avut de a face (ei
mau atacat în presa din România, din America, din Fran†a, din Israel, din
Basarabia, iar eu, neavînd acces, m-am exprimat prin eseul S¶pt¶mâna
Ro§ie, tip¶rit, §i prin internet) m-au acuzat, ne†inînd seama de scrisul meu pe care unii, ca Shafir au m¶rturisit c¶ nu-l citiser¶!- de “nega†ionism”, mai
mult sau mai pu†in “trivial” §i de, cum altfel: “antisemitism”; deocamdat¶ nu
§i de “tuberculozism”. Unii, mai…îng¶duitori, au morm¶it cu un sfert de
gur¶ c¶, într-adev¶r, nu contestasem crimele românilor, victime: evreii,
îns¶…le “justificasem” (crimele!), pretinzînd c¶ românii, în 1941, se
r¶zbunaser¶, “sub pretextul c¶, în 1940 câ†iva evrei ar fi comis fapte
reprobabile…”
Or procedînd astfel, nega†ioni§tii evrei dovedesc a nu cunoa§te no†iunea
(deci realitatea) numit¶ dialog; confirm¶ b¶nuiala devenit¶ certitudine c¶ sau obi§nuit, în ultima jum¶tate de secol, s¶ monologheze; s¶ dikteze; s¶
acuze, s¶ condamne - ca apoi s¶ cear¶ desp¶gubiri. Faptul c¶ au fost persecuta†i, c¶ au fost masacra†i - §i ei, dar nu doar ei! - nu le confer¶ dreptul de a se
prezenta ca victime eterne, absolute; nu îi absolv¶ de p¶catul crimelor comise
de ei, de pild¶ cele începînd din 1917 în Uniunea, slujind bol§evismul, din
1948 în Palestina, servind sionismul. De când au o †ar¶, israelienii au încetat
de a mai fi “popor ales”, au devenit ca ne-ale§ii: egoi§ti, r¶i, xenofobi,
nedrep†i cu goi-ii, brutali, mincino§i, terori§ti-de-stat (§i de partid). Cu o arogan†¶ insuportabil¶, ei, de†in¶tori de decenii ai armei atomice, †ip¶ de
fiecare dat¶ când o †ar¶ musulman¶ este b¶nuit¶ ca de†ine “arme de distrugere
în mas¶” (ca Irakul, de ei denun†at americanilor, care au pornit la r¶zboi cu
acest pretext, motivul fiind petrolul), dar doamne-fere§te s¶ sufle un cuvânt
despre posesoarele nuclearizate comuniste: China, Coreea de Nord.
“R¶d¶cinile antisemitismului…” S¶ fie de g¶sit doar în “istoria politic¶
§i cultural¶ a †¶rii” (România)? Nu §i în istoria economic¶, a ei, începînd de
la 1835?; nici în istoria antigoismului, a antiromânismului evreilor, manifestat cu violen†¶ înc¶ din 1866, când ne pârau Alian†ei Israelite, Fran†ei,
Angliei?; §i în 1878, când am fost §antaja†i cu neacordarea independen†ei
câ§tigat¶ pe câmpul de lupt¶, dac¶ nu cap¶t¶ cet¶†enia român¶ to†i evreii
intra†i ilegal în †ar¶?; nici în 1916-1917, în timpul ocupa†iei germano-ungare
a Bucure§tiului §i a sudului României: colaborare cu du§manul, pe timp de
r¶zboi? Nici în iunie 1940, în timpul ocupa†iei Basarabiei §i a Bucovinei?;
nici între iunie 1940-iunie 1941, alt - teribil pentru ne-evrei - colabora†ionism
al evreilor cu ocupantul sovietic; al treilea: din 23 august 1944
colabora†ionismul generalizat (gras autor¶spl¶tit) cu ocupantul rus?
“Holocaustul în România” s¶ se fi manifestat el “din senin” (acuza†ie
ceva mai pu†in grav¶ decât cea adresat¶ fioro§ilor polonezi: “care supseser¶
antisemitismul impreun¶ cu laptele de la sânul maicii lor”). “Din senin”, în
exact 27 iunie 1941, prin “Pogromul de la Ia§i”? Au oare, cu un an mai devreme nu existase un 28 iunie (1940) - acela cu adevarat din-senin-manifestat,
fiindca Armata Român¶ primise ordin s¶ nu opun¶ rezisten†¶ în timpul
evacu¶rii tragice din S¶pt¶mâna Ro§ie, iar civilii refugia†i nu aveau cu ce se
opune, “norodului truditor”, l¶udaser¶ pre Domnul c¶ nu fuseser¶, ca atâ†ia
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al†ii, uci§i pe loc ori lua†i prizonieri de r¶zboi într-un r¶zboi care nu exista ?
Nu se jeneaz¶ defel holocaustologii când falsific¶ documente, când
inverseaz¶ cronologia evenimentelor, când prezent¶ efectul drept cauz¶? De
ce s-ar jena, dac¶ noi i-am obi§nuit s¶ aib¶ în fa†¶ o adun¶tur¶ de mu†i?, de
mutanzi?, de pite§tiza†i?
Membrii Comisiei - “interna†ionale”:
- Prof. Elie WIESEL, Pre§edinte
- Radu IOANID, Vicepre§edinte
- Tuvia FRILING, Vicepre§edinte
- Mihai IONESCU, Vicepre§edinte
- Ioan SCURTU, Institutul N. Iorga, Consilier de Stat, Administra†ia
Preziden†ial¶, Coordonator Secretariat
- Victor OPASCHI, Consilier de Stat, reprezentant al Pre§edin-telui
României în Comisie
- Viorel ACHIM, Institutul "N. Iorga"
- Lia BENJAMIN, Centrul pentru Istoria Evreilor din România
- Liviu BERIS, Reprezentant al Asocia†iei Evreilor din România,
Victime ale Holocaustului
- Irina CAJAL MARIN, Federa†ia Comunit¶†ilor Evreie§ti din România
- Adrian CIOFLANCA, Institutul "A.D. Xenopol", Ia§i
- Ioan CIUPERCA, Universitatea "Al.I. Cuza", Ia§i
- Alexandru ELIAS, Federa†ia Comunit¶†ilor Evreie§ti din Romania
- Alexandru FLORIAN, Institutul pentru Studii Social-Democrate
- Vasile IONESCU, Organiza†ia Rromilor
- Corneliu Mihai LUNGU, Arhivele Na†ionale
- Andrei PIPPIDI, Universitatea Bucure§ti
- George VOICU, Universitatea Bucure§ti
- Jean ANCEL, Israel, Institutul "Yad Vashem"
- Colette AVITAL, deputat (Knesset)
- Andy BAKER, American Jewish Committee
- Randolph BRAHAM, CUNY, US
- Mihai Dinu GHEORGHIU, Universitatea Paris II, Fran†a
- Hildrun GLASS, Germania
- Dan MARIASCHIN, Vicepresedinte B'Nai B'Rith
- Paul SHAPIRO, US, USHMM
- Michael SHAFIR, RFE/RL, Israel
- William TOTOK, Germania
- Leon VOLOVICI, Israel…
Privesc lista celor din “Comisie”: nu-l v¶d pe Andrei Oi§teanu, membru
eminent al numerosului §i criminalului clan Oighen§tain-R¶utu, neobosit
vân¶tor de “fasci§ti antonescieni”, de “nega†ioni§ti”; nu-l aflu nici pe Andrei
Cornea, ap¶r¶tor f¶r¶ condi†ii §i justificator al politicii teroriste a Israelului §i
a Statelor Unite din ultimul cincinal, cu tot cu p¶rintele s¶u “liberalul”
bol§evic Paul Cornea; nici pe eternul tovar¶§ caraliu Te§u de la Munca,
nedesp¶r†it de carnetul-negru în care îi pune-bine pe du§manii poporului cu
amenin†area: «Ordonan†a, Ordonan†a!» - au oare de ce? Ace§ti bravi macabei
s¶ fi fost înlocui†i în ultimul moment cu doi-trei figuran†i-activi (ca to†i proaspe†ii converti†i, mai catolici decât Rabinul-General) - ca Pippidi, M.D.
Gheorghiu, Totok? Dar unde o fi D. C. Giurescu? - s¶ fi lins el pe degeaba
ceea ce a lins? Dar Gabriel Andreescu? Dar Dan Pavel? Dar Laszlo
Alexandru, dar Pecican? Dar Buzura, Doctorul Honoris Causa de la
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Ierusalim, r¶spl¶tit pentru isprava înalt culturala (§i patriotic¶! - israelian¶) de
a fi trimis la topit un volum de documente care probau f¶r¶ t¶gad¶ §i responsabilitatea evreilor în tragedia general¶? Dar Breban, dar ¢epeneag cu stindardul pe care scrie, cite†:“Ed. Reichman”? Dar Marta Petreu cu I. Vartic,
ucenici-ascult¶tori ai în†eleptului tovar¶§ Ion Iano§i?
S¶ m¶ încred în “Comisia interna†ional¶”, cea care nu va putea
comite injusti†ii, doar este alc¶tuit¶ din intelectuali, iar intelectualul, este
cinstit cu sine §i cu ceilal†i, este informat, nu minte, nu tr¶deaz¶, nu insult¶,
nu…- doar propune, dezbate, dialogheaz¶ civilizat…?
S¶-i iau pe rând pe intelectualii din comisie? ïncepînd cu Elie Wiesel,
profesionist al minciunii, acuzator impenitent?; s¶ continuu cu R. Ioanid, traficant de documente, negator senin al unor adev¶ruri istorice, altfel un
str¶lucit la§, un cultivat incult, un necititor al textelor incriminate, în
schimb… produc¶tor de “citate” inexistente, fabricate neglijent, el netemîndu-se c¶ vreun goi ar dori s¶ se sinucid¶, contrazicîndu-l, dovedindu-i c¶ a
min†it neru§inat? Mergînd mai departe cu agita†ii în borcan: A. Florian (demn
fiu al nedemnului Radu Florian); calpuzani ca Ancel, ca Braham?, speciali§ti
în “toaletarea” textelor (Jurnalul lui Sebastian) ca Volovici?
Cum a§ putea?
£i cum a§ putea, auzind-citind: “Comisia interna†ional¶” alc¶tuit¶
exclusiv din evrei §i din filoevrei f¶r¶ condi†ii, credincio§i f¶r¶ a cerceta, s¶
nu îmi aduc aminte de alt¶… “interna†ional¶”, sinistra “Comisie Aliat¶ de
Control” din 1944-1948, înfiin†at¶ de ocupan†i în scopul de a-i vâna-recupera-siberizà pe românii refugia†i din Basarabia §i din Bucovina, considera†i
“cet¶†eni sovietici”- comisie în care “Alia†ii” erau…ru§ii; doar ei?
S¶ fiu crezut: sunt revoltat, nu pentru ca mi-a§ fi f¶cut vreo iluzie c¶
ultimele texte ale mele Basarabia si S¶ptamâna Ro§ie ar fi putut avea un
efect l¶muritor, eventual încurajator în ap¶rarea p¶r†ii noastre de adev¶r. Dar
m-a surprins-îndurerat halul nici m¶car minim-moralian al consângenilor
no§tri de a accepta f¶r¶ crâcnire orice nedreptate, orice umilin†¶, orice batjocur¶, orice minciun¶: în schimbul unei burse, al unei c¶l¶torii, al unei invita†ii
la un colocviu (§i nici m¶car, nu totdeauna au fost momi†i cu avantaje, ci,
dup¶ obiceiul p¶rin†ilor, bunicilor, str¶mo§ilor, profesioni§ti din negura
veacurilor ai arvunei ne-cerute - deci ne-onorate), au ajuns s¶ “recunoasc¶cinstit-ca-la-Pite§ti” c¶ mamele lor sunt curve, c¶ ta†ii lor au mâncat copii
cruzi (dar consolîndu-se în strict¶ intimitate: «£i ce dac-am zis, eu §tiu
adev¶rul: c¶ mama nu-i curv¶, tata nu-i mânc¶tor de copii - dar dac¶ a§a se
cere…; §i,-n plus, s-ar putea s¶ se dea câte ceva…”).
ïl ar¶t cu degetul meu de turn¶tor-al-turn¶torilor atât pe Buzura,
lepr¶ b¶trân¶, cât §i pe mai-junele M.D. Gheorghiu - care, prin for†a
lucrurilor (a vârstei) nu a putut mânca rahatul ceau§ist - dar s¶ nu ne pierdem
speran†a, tovar¶§i! Tinerii români sunt leit fiii, nepo†ii românilor cu piept de
aram¶, deci: ce na§te din român - slug¶ este! De ce ne-am mira-revolta
constatînd c¶ tinerii-din-ziua-de-azi nu sunt capabili s¶ spele grelele p¶cate
ale p¶rin†ilor ci, prin tradi†ie, la rându-le, m¶nânc¶, ei (cu gura lor!) ob§tescul
produs : nu ca pe timpuri, vulgarul/barbarul rusesc, ci tehnologizatul/ rafinatul americano-israelian - unde mai pui c¶, pe-baz¶-de-el, se d¶ - ce s-o da,
numai s¶ se dea… - atât c¶ ra’ tot ’hat r¶mâne.
Chiar s¶ nu existe printre cele peste dou¶zeci de milioane de români un
om normal, care s¶ judece normal, s¶ g¶seasc¶ anormal de unilateral
“Raportul” §i “concluziile” lui false, abuzive, dictatoriale?; s¶ fi uitat
românii tot ce §tiau, tot ce citiser¶? Sau pu†in le pas¶ de adev¶r, î§i spun c¶
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oricum, tot nu vor fi lua†i în seam¶, deci mai în†elept e s¶ tac¶, pentru a nu-i
provoca pe dom’ sergen†ii care ne p¶zesc din 23 august 1944? (pe noi,
basarabenii, bucovinenii, din 28 iunie 1940).
Dar unde ni sânt intelectualii, în frunte cu scriitorii? Unde ni sânt
directorii de con§tiin†¶? Unde analfabe†ii civic, mutanzii mu†i pân¶ la 22
decembrie 89 fix, dar-îns¶-totu§i din acea clip¶ gure§i nevoie-mare - altfel
alfabetiza†i în cursul-rapid din Pia†a Universit¶†ii?;
Unde ni sunt martirii de pu§c¶rie, anticomuni§tii, patrio†ii, cei care
au… rezistat terorismului comunist române§te, adic¶ îndurînd §i t¶cînd - pâna
la 22 decembrie 1989, iar de-atunci, cu un curaj legendar povestesc ce n-au
uitat - §i plâng: nu de revolt¶, doar de obid¶?;
Unde ni sânt ap¶r¶torii demnit¶†ii na†ionale? Unde ni sunt ap¶r¶torii
adev¶rului în contra minciunii institu†ionalizate, globalizatoare?
£i unde “vocile” celor care acum câ†iva ani încercaser¶ s¶ rosteasc¶ partea lor de adev¶r, îns¶, nepreg¶ti†i documentar §i mai ales psihologic pentru
a r¶spunde unor atacuri brutale, acuzatoare, mincinoase - s-au speriat, au fost
b¶ga†i în boale - iar de atunci tac chitic?: N. Manolescu, G. Liiceanu, D.
Tudoran. Ei, drag¶-doamne, sunt §i directori de con§tiin†¶ ai na†iei, nu doar
reprezentan†i de frunte ai culturii… (în fine, cultura specific¶ românilor, cea
vajnic rezistent¶ comunismului). De ce nu li se mai aude glasul? Au fost
amu†iti de prima r¶steal¶ a evreilor? S-au cutremurat, apoi aplatizat-turtizatcurs-evaporat, sub acuza†ia de “antisemitism”? Dar ei, intelectuali fiind (iertare: fuseser¶) capabili de discern¶mânt, ar trebui s¶ §tie ce e adev¶rul, ce e
minciuna, s¶ sus†in¶ un punct de vedere, s¶ participe la un dialog.
De ce tac, ascun§i sub †ol, c¶ ei nu §tiu nimica, s¶ fie l¶sa†i cu nevoile§i-neamul lor, c¶, uite, ei sunt bolnavi de ficat §i au de pl¶tit pensii
alimentare?
De ce… De fric¶. A§a au tr¶it sub Ceau§escu, a§a au supravie†uit
sub Iliescu, a§a vor vegeta sub B¶sescu: cu fric¶. Tremurînd, prin tradi†ie,
din negura veacurilor. A§a au f¶cut românii istoria: “tot tremurînd, tot
a§teptînd…”
A§teptînd - ce? S¶ vin¶ americanii? S¶ ne fac¶ ei dreptate, cum fac
dreptate palestinenilor, afganilor, irakienilor, în curând §i iranienilor? S¶ ne
bage ei - americanii - în Europa, dup¶ ce, în urm¶ cu 60 ani, la Yalta, ei,
americanii ne alungaser¶ din ea, dîndu-ne pe mâna Asiei ruse§ti?
De ce nu se g¶se§te un singur român normal, care, ridicat pe dou¶
picioare, s¶ rosteasc¶ §i adev¶rul nostru, al comunit¶†ii române§ti, pentru a
r¶spunde neadev¶rurilor totalizatoare, calomniilor scuipate de slujnicarii
“Comisiei interna†ionale”? Dar cine s¶ fie acela:
Prin†ul Lichelelor Liiceanu? S¶ apere Liiceanu cauza na†iei sale? Care
na†ie? Dar ce are el cu na†ia român¶ - el are cu na†ia sa de negustori de carte,
cu na†ia clanului s¶u de olteni ‘o†i?;
Ce s¶-i pretinzi unui Ple§u, diversionist de clas¶, subtil vânz¶tor de sine
§i de frate, legendar autor al Tratatului Despre ïngineri?;
Ce s¶-i ceri lui Manolescu, magistru legitimator al ilegitimului Iliescu
imediat dup¶ mineriada sângeroas¶? S¶ “combat¶”, el, de capul lui, recenta
tez¶ a st¶pânului s¶u, Tovar¶§ul Ion, potrivit c¶ruia a fost “holocaust” în
România; numai românii sunt vinova†i fa†¶ de evrei, în schimb (!) evreii totdeauna au fost personificarea Imaculatei Concep†ii, în via†a lor nu mâncaser¶
usturoi, nici Românie nu vânduser¶-tr¶daser¶-mulseser¶, cale de peste un
secol, iar începînd din 28 iunie 1940, doamne-fere§te s¶ se fi comportat cu
noi, basarabenii §i bucovinenii (de la 23 august 1944 cu to†i românii) ca cei
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mai feroci dintre ferocii, barbarii komisari bol§evici? - ba chiar din contra?!
Unde ni sunt celelalte voci-autorizate în rostirea adev¶rului?
Fiindc¶ am vorbit de scriitori - ca cei mai chema†i - dac¶ a§ lua “Dic†ionarul
scriitorilor români”, s¶-i în§ir dup¶ alfabet?
Inutil. Nici unul din cei în via†¶ nu ar avea normalitatea scriitoriceasc¶
de a protesta.
Dar cei recent disp¶ru†i? S-ar fi schimbat ceva dac¶ mai tr¶iau Marin
Preda, Bogza, Jebeleanu, De§liu, Nichita St¶nescu, A. E. Baconsky, Eugen
Barbu, Petru Dumitriu, Ivasiuc, Titus Popovici? Dar clasiciza†ii: Arghezi,
Bacovia, Barbu, Blaga, Camil Petrescu, C¶linescu, Sadoveanu, Eftimiu - cum
ar fi reac†ionat la o astfel de închinare? Ei, cum: ca înainta§ii, ca urma§ii…
Un singur literator §i-ar fi ridicat glasul: Eminescu.
£i-l chiar ridicase, dar protectorul s¶u Maiorescu neputînd s¶-l
“rezonabilizeze”, l-a internat în azil - astfel închizîndu-i gura.
ïn noiembrie 2004 Iliescu Ion s-a f¶cut grav vinovat fa†¶ de poporul
român, fa†¶ de na†ia român¶, declarîndu-se de acord cu to†i termenii diktatului unor notorii falsificatori de istorie, insolen†i, mincino§i, calomniatori ai
României §i ai românilor, zapcii neru§ina†i ca R. Ioanid, Shafir, Oi§teanu,
Braham, Ancel - cu, în fruntea lor arhicunoscutul traficant al adev¶rului : Elie
Wiesel (vezi-i interviul în care, acum, neag¶ faptul de a fi refuzat s¶ viziteze,
în 2002, Memorialul Victimelor Comunismului de la Sighet!), autonumit
“pre§edinte al Comisiei”.
Iliescu… Nu mai este pre§edinte, îns¶, înainte de a nu mai fi,
ne-a f¶cut-o: §i cu Tratatul cu Rusia §i cu Diktatul Holocaustic.
Acest r¶uf¶c¶tor, acest tr¶d¶tor al României §i al românismului a fost
prosl¶vit, în 1990, de directori de opinie ca Buzura, Eugen Simion, Sorescu,
Ple§u, H¶ulic¶, Breban - ce s¶ mai vorbim de N. Manolescu, legitimatorul
ilegitimului, prezentat ca “Om cu o mare”, la nici o s¶pt¶mân¶ dup¶
Mineriada Sângeroas¶ din 13-15 iunie 1990! De§i în timpul mandatului (!)
s¶u România a fost crunt jefuit¶ de securi§ti §i de activi§ti, care puseser¶
mâna pe tezaurul statului, iar românii au devenit §i mai s¶raci §i mai dispera†i
- în Anul Domnului 2000, cvasitota-litatea intelectualit¶†ii rezistentculturale
române, în frunte cu Anele Ip¶tescu ale cumpenei dintre milenii, au ini†iatsemnat APELUL RU£INII, ascuns sub explica†ia nesfâr§it de inteligent¶:
“Vota†i împotriva dictaturii”, carevas¶zic¶ î m p o t r i v a improbabilei, virtualei dictaturi de dreapta a contracandidatului - îns¶ p e n t r u dictatura real¶,
exercitat¶ cale de 4 ani de zile, a candidatului bol§evic Iliescu.
Cine a semnat atunci “Apelul GDS” - publicat în revista 22 din 5-11
dec. 2000? Iat¶ numele celor mai r¶s¶ri†i:
- Gabriela Adame§teanu - Ana Blandiana (nu a semnat direct, ci ca…
autopre§edinte al PEN Clubului)- Doina Cornea - Anca Oroveanu - Adriana
Babe†i - Smaranda Vultur - Carmen Mu§at - Marta Petreu - Ruxandra
Cesereanu - Rodica Palade - Aura Christi - Magda Cârneci - Monica
Spiridon - Mariana Celac - §i înc¶ altele, anticomuniste din… ilegalitate;
Deasemeni b¶rba†ii feroci “opozan†i” antibol§evici:
- Paler - Pavel Cîmpeanu - Oi§teanu - Mihai £ora - Doina§ - Liiceanu
- Ple§u - Manolescu (subl. mea, P.G.) - Eckstein Kovacs Peter - Alex.
£tef¶nescu - I.B. Lefter - Cassian Spiridon - M.H. Simionescu - Dimisianu
- Victor Neumann - Valeriu Stancu - Pavel £u§ar¶ - Michael Astner - Ion
V¶dan - Vasile Gogea - Dan Oprescu (!) - Andrei Cornea - Andrei Codrescu
- Mircea Martin - Antonesei - Stelian T¶nase - Leonard Oprea - Mih¶ie§
- Tism¶neanu - Gavrilu†¶ - Paleologu - Iorgulescu - Patapievici (!!)- Sorin
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Alexandrescu (!!!)- Negrici… Ace§tia-acestea - §i înc¶ al†ii, cvasitotalitatea intelighen†ilor tricolori au f¶cut, în 2000 campanie pentru… Iliescu. Dup¶ ce f¶cuser¶ campanie pentru alt tr¶d¶tor al †¶rii: Constantinescu.
(Obiceiul de a face-liste l-am înv¶†at de la evrei. ïntru neuitare).
De ce nu se trezesc m¶car în al 24-lea ceas Adormi†ii no§tri directori de
Incon§tiin†¶? £tiu de ce:
Fiindc¶, dup¶ obicei, în al 25-lea (ceas), la împ¶r†eal¶, vor fi primii,
jurînd cu mâna pe inim¶ c¶ ei fuseser¶ mereu treji-rezisten†i - prin
(arpagi)cultur¶. Paul Goma
(…)Miercuri 19 ianuarie 2005

Zile pline-ochi:
Mai întâi: mi-a venit de la Polirom, pentru corectur¶, în pdf,
Culoarea+B¶rbosul. Jum¶tate de zi m-am luat în serios, am citit
cuvânt cu cuvânt (liter¶ cu liter¶) §i am scos pe o list¶ gre§elile.
A§a am dus-o pân¶ pe la orele 2 noaptea. La trezire (ora 5), nu am
mai f¶cut decât s¶ zbor peste text - nici nu aveam mijloace: ochii
mi se duseser¶ dracului! Am f¶cut lista corecturilor, am re-copiat
“Nota autorului” din 2002, precum §i nota de încheiere a
«B¶rbosului» - absente - §i le-am re-trimis la Polirom. R¶spunsul
Lidiei Bodea mi s-a p¶rut ne-limpede; i-am scris, acum a§tept
ziua de azi, cu l¶muririle.
Pe de alt¶ parte: Textul trimis (“Unde ni sunt…?”) apoi
re-textul a provocat valuri - în ambele sensuri: fie foarte-deacord, fie foarte-în-dezacord. Bietul Mircea St¶nescu: §i-a luat
sarcina ingrat¶ de a-i alfabetiza pe colegii s¶i mai tineri, istorici
doctoranzi la Paris, într-adev¶r, de o ignoran†¶ agresiv¶ (§i
activ¶) de neimaginat… Ei nu sunt, ca ceilal†i de vârsta lor: ignoran†i… cinsti†i, ci analfabe†i trimi§i la studii în Occident, unde s¶
înve†e, nu istoria-patriei, ci abjectismul corect - cite§te: cum s¶
apere “linia”; cum s¶ combat¶ oricare alt¶ “linie” care ar fi…
politic-incorect¶, în primul rând s¶ apere cu-ghearii-§i-cu-din†ile
holocaustologia, nu ca istorie a unei tragedii, ci ca ideologie, ca
Biblie a unei “linii”. Am cunoscut, am cunoscut câteva exemplare din acestea - mai cu seam¶ de sex ginga§; care, bruscamente se
pref¶ceau în asexuate, în roboate (plural-feminin - gramatical
numai - de la robot). Câteva - la prima vedere fuseser¶ fiin†e
omene§ti, ba chiar gagicu†e futabile. Vrei s¶-†i spun o tain¶?
¢i-o: dintre aceste doctorande-la-istorie erau §i trei basarabence.
Nici ele nu §tiau cine §tie ce carte, ba se vedea c¶ fac parte
dintr-o comunitate profund mancurtizate de ru§i, de bol§evismul
cubic al tovar¶§ilor profesori de marxism-stalinism - omologi sau
chiar neamuri ale “românilor” Tism¶neanu, R. Florian. Dar
basarabencele mele (cum s¶ nu fie ale mele?) s-au ar¶tat - §i au
continuat a fi deschise ca ni§te flori, sensibile la cele ce aflau,
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nou. Dar oare aflau “ceva nou” sau doar nimeni din jurul lor nu
prinsese în cuvinte acea istorie? £i auzind de la mine câte ceva,
nu aflau, ci li se confirma ceea ce §tiau, cu m¶runtaiele.
Se pare c¶ înregistreaz¶ oarecari succese-pe-t¶râm
(St¶nescu, nu doctoranzii-la-Paris).
Lidia Bodea m¶ anun†¶ c¶ nu a fost gre§eal¶: Nota autorului la Culoarea… nu va fi publicat¶ ; nici ïncheierea. S¶ fi
decis ea singur¶? Când? De (foarte) curând, pentru c¶ textul se
afla demult în editur¶ (§i în lectur¶). S¶ fi fost - ea - decis¶ de
Lupescu? Lupescu de Oi§teni? Oricum: cartea va fi f¶r¶ cap, f¶r¶
coad¶. Deci: nu trebuie s¶ se §tie c¶ Liiceanu mi-a trimis-o la
topit în 1990, imediat ce o scosese în libr¶rii - cu complicitatea
Adame§teanc¶i §i a Monic¶i Lovinescu. Doar §i Lupescu este
editor - concurent, îns¶ nu “du§man”. ïn asemenea momente îmi
vine s¶ renun† la editarea pe hârtie, s¶ r¶mân internetizat!
Joi 20 ianuarie 2005
M-am trezit pe la 3,30 diminea†a, am g¶sit un mesaj de la
Mariana Sipos: interviul lui Stej¶rel Olaru a ap¶rut în Ziua de
azi (a§a!). L-am g¶sit bun. S¶ vedem dac¶ nu cumva are s¶ se
îngroape §i el în n¶mol.
ïl trec aici:

“ZIUA - ANCHETE - Joi, 20 ianuarie 2005
Actiunea Goma
Scriitorul anticomunist cere judecarea securistilor care l-au torturat.
Istoricul Stejarel Olaru a depus, la 10 ianuarie, in numele lui Paul Goma, la
Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie a Romaniei o plangere impotriva a 13 ofiteri de securitate implicati in hartuirea sa. Cel mai
notoriu nume este Nicolae Plesita, fost ofiter DIE, care, afirma Goma, "nu
numai ca m-a insultat, injuriat, dar m-a batut indelung in ziua de 1 aprilie
1977, de fata cu subalternii sai". Olaru, autorul mai multor carti despre
sistemul represiv al Securitatii ne explica, intr-un interviu pentru ZIUA,
demersul cunoscutului anti-comunist.
"Plesita ar trebui sa stea dupa gratii, nu sa dea interviuri"
Care este esenta demersului lui Paul Goma? Victimele Securitatii nu au
depus plangeri prin care sa denunte activitatile criminale comise impotriva
lor de catre Securitate. Iar Parchetul nu se poate autosesiza in astfel de cazuri.
Paul Goma m-a imputernicit pe mine sa depun aceasta plangere penala impotriva unor fosti ofiteri de Securitate care l-au anchetat, fiind date 13 nume.
Este vorba de Achim Victor, e vorba de Gheorghe Goran, e vorba de Plesita,
de Stanescu, de Coman. Este revoltator ca Plesita sa stea astazi la casa lui de
vacanta din Arges si sa dea interviuri, in timp ce oameni care au suferit de pe
urma unor decizii luate de el nu primesc nici macar scuze. In mod normal,
generalul Plesita ar trebui sa fie audiat de Parchetul militar, nu numai in cazul
Goma. Unul ca Plesita ar trebui sa fie acum dupa gratii, si nu sa dea interviuri. Iar plangerea penala a lui Goma asta urmareste: anchetarea si condamnarea acestora.
In plangerea penala se spune ca acesti oameni trebuie sa fie verificati si
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chemati la audieri. Este treaba Parchetului militar sa ii identifice. Nu trebuie
decat sa apeleze la Serviciul Roman de Informatii care le poate da imediat
detaliile acestea. Unii dintre ei poate au si murit.
De ce a fost acum depusa aceasta plangere?
Schimbarea regimului in Romania in decembrie 2004 presupune si
schimbarea de vointa politica in a se rezolva asemenea cazuri. Se vorbeste
acum foarte mult de o noua lege a lustratiei, se discuta acum de solutia "sigiliului dublu" pentru a rezolva divergentele dintre Consiliul National pentru
Studierea Arhivelor Securitatii (CNSAS) si SRI. Si s-a considerat ca este un
moment potrivit pentru a face o astfel de plangere, care nu poate fi prescrisa.
Pentru ca este vorba de rele tratamente impotriva umanitatii.
"Un proces al comunismului nu va mai putea avea loc"
Ar putea fi demarate si alte procese pornind de la acesta? S-ar putea
crea premisele pentru un proces al comunismului?
Nu cred ca un proces al comunismului va mai putea avea loc. Nu cred
ca o lege a lustratiei mai poate fi votata de Parlamentul Romaniei. O lege a
lustratiei in Romania ar fi fost binevenita in primii ani, in 1990. Dar, la ora
actuala este foarte greu de elaborat o astfel de lege, pentru ca nu ar avea
sustinere politica. O lege a lustratiei si un proces al comunismului astazi ar
presupune, daca luam noul Parlament al Romaniei, ca cel putin o treime din
parlamentari sa paraseasca functiile. Sunt convins ca in jur de 80-100 de
oameni au fost colaboratori ai fostei Securitati si au desfasurat actiuni de
politie politica fara sa fi fost identificati.Ce sa mai lustrezi, pe Ion Iliescu?
L-am avut presedinte pentru trei mandate.
Sa luam doar conflictul etern aproape, care exista intre CNSAS si SRI.
Aici este vorba si de vointa politica. Din punctul meu de vedere, Radu
Timofte ar trebui demis imediat. Din momentul in care presedintele Traian
Basescu a castigat alegerile, schimbarea lui Timofte ar trebui sa fie una dintre
prioritati. Nu trebuie sa uitam din ce partid vine Timofte. Nu trebuie sa uitam
ce a fost Timofte pana sa fie sef al SRI. Cu Radu Timofte la conducerea SRI,
un om de neincredere pentru actualul regim, este evident ca informatiile pe
care Presedintia le primeste saptamanal de la SRI, vor fi fost citite si de
oameni ca Ion Iliescu. Schimbarea lui Timofte ar trebui sa se produca in cat
mai scurt timp.
Carlos, tinta colaterala
Pornind de la acest demers al lui Paul Goma, s-ar putea ajunge la o
schimbare a perspectivei asupra ceea ce a insemnat Securitatea?
In cererea pe care am facut-o, se spune: "consider ca urmarirea mea
informativa si incercarile de eliminare fizica a persoanei mele dupa ce am
parasit Romania si m-am stabilit in Franta fac parte din acelasi plan de represiune initiat, supravegheat si executat de Securitate, in colaborare cu structuri
informative din alte tari si organizatii teroriste, cum a fost cea condusa de
Ramirez Ilici Sanchez, zis Sacalul sau Carlos". Noi stim ca exista un dosar
Carlos la Parchetul militar. El ar fi trebuit deschis de mult, pentru ca, din
informatiile pe care le am, institutiile juridice din Franta, Germania si
Elvetia, au solicitat autoritatilor romane in 1990, printr-un schimb de scrisori
sa deschida acest dosar. Dosarul "Carlos" s-a deschis de-abia in 1996, ignorandu-se aceasta cerere. Prin plangerea penala formulata de Goma, noi dorim
sa dam un impuls instrumentarii acestui dosar. Noi nu-l putem condamna pe
Carlos. Insa Romania poate sa ajute aceste tari - Franta a inchis dosarul, dar
Germania si Elvetia au in continuare dosare deschise - sa-l condamne pe
Carlos. Cum? Punand la dispozitie informatii prin care se demonstreaza ca
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Securitatea l-a sustinut financiar pe Carlos, cu armament, cu case conspirative, i-a dat informatii, misiuni, misiuni pe care le-a desfasurat in aceste tari.
Daca dosarul "Carlos" ar merge pe un fagas normal, persoane care au facut
parte din Securitate si au colaborat cu Carlos, vor fi trimise in judecata.
Printre acestia, si Plesita.
Ar putea veni Paul Goma in Romania?
Paul Goma va veni in Romania in momentul in care Romania nu va mai
fi condusa de fosti comunisti. Inca nu e cazul, chiar si dupa alegerile din
decembrie 2004.
Interviu realizat de Ana DINESCU”

Vineri 21 ianuarie 2005
(.…) Acum o §tire despre prietenul meu Ple§i†¶:
“Gardianul din 21 ian. 2005
Generalul Nicolae Plesita, fostul sef al Serviciului de Informatii Externe
de pe vremea lui Ceausescu, a declarat, la emisiunea "Dan Diaconescu in
direct", ca nu regreta ca l-a batut cu brutalitate pe disidentul Paul Goma in
timpul anchetei.
"L-am luat de barba si am dat si cu stanga, si cu dreapta! Nu-mi pare
rau, pentru ca banditul asta a facut mult rau Romaniei", a adaugat Plesita.
Totodata, a afirmat ca s-a folosit de relatia de prietenie dintre fiul sau si fata
fostului sau subordonat pentru a-i transmite anumite mesaje generalului Ioan
Pacepa, aflat in Statele Unite.
Referitor la fuga din tara a lui Pacepa, generalul Plesita sustine ca
acesta a plecat dupa ce a avut o discutie cu el in biroul sau. Tot la emisiunea
respectiva, generalul si-a amintit si faptul ca a trimis in mai multe randuri
agenti pentru a extermina disidentii "periculosi", dar "n-au fost omorati decat
vreo doi-trei, printre care nu se afla si Culianu".

(…) reac†ia Marianei Sipo§:

Catre CONSILIUL NATIONAL AL AUDIOVIZUALULUI
Bucuresti, ROMÂNIA
21 ianuarie 2004
<mailto:cna@cna.ro>
In atentia dlor:
* RALU FILIP - Presedinte CNA
* ATTILA GASPARIK - Vicepresedinte CNA
* DAN GRIGORE - Membru al CNA
* RADU TEODOREL - Membru al CNA
* MIRCEA SORIN MOLDOVAN - Membru al CNA
* RASVAN POPESCU - Membru al CNA
* SERBAN PRETOR - Membru al CNA
* GABRIELA STOICA - Membru al CNA
* CRISTINA TREPCEA - Membru al CNA
* EMANUEL VALERIU - Membru al CNA
Stimati domni, Stimate doamne,
Pe 19 ianuarie 2005 invitatul emisiunii pe care Dan Diaconescu o realizeaza in direct la OTV, incepind cu ora 21,00, a fost generalul de Securitate
Nicolae Plesita, secondat de Marian Oprea, directorul revistei Lumea

©Paul Goma 1935-2011

wwww.paulgoma.com

PDF public și gratuit

31.12.2011

PAUL GOMA - JURNAL 2011

409

Magazin, un apropiat al lui Nicolae Plesita, ale carui fapte penale (torura,
crima, supunerea la rele tratamente, privarea de libertate, etc.) le-a "promovat" constant in ultimii ani in revista pe care o conduce, in volumul de
convorbiri cu Nicolae Plesita, dar si, insitent, la OTV, in alte emisiuni difuzate in 2004.
Insa emisiunea din 19 ianuarie intrece orice inchipuire:
Pe tot parcursul ei - in jur de patru ore - s-a incalcat constant Legea
Audiovizualului si s-au comis fapte care intra sub incidenta Codului Penal.
Singurul ziar care a relatat ieri cazul a fost Gardianul din care citez:
«Plesita: Nu-mi pare rau ca i-am dat doi pumni lui Goma»
Luana Popescu
Generalul Nicolae Plesita, fostul sef al Serviciului de Informatii Externe
de pe vremea lui Ceausescu, a declarat, la emisiunea "Dan Diaconescu in
direct", ca nu regreta ca l-a batut cu brutalitate pe disidentul Paul Goma in
timpul anchetei.
"L-am luat de barba si am dat si cu stanga, si cu dreapta! Nu-mi pare
rau, pentru ca banditul asta a facut mult rau Romaniei", a adaugat Plesita *
Au trecut de atunci mai bine de doua zile. Nu am cunostinta pina acum
denici o reactie din partea institutiilor abilitate sau a societatii civile.
Va rog sa-mi comunicati urgent ce masuri a luat CNA pina in momentul in care primiti acest mesaj si ce intentionati sa faceti in continuare.
Mentionez ca Paul Goma, cel mai cunoscut dizident roman si aparator
aldrepturilor omului in Romania comunista, dar si in cea postcomunista, are
si azi statutul de exilat politic acordat de statul francez atita timp cit
Securitatea nu va fi condamnata public ca politie politica si vinovatii nu vor
fi deconspirati si pedepsiti Recent, Paul Goma a facut plingere penala impotriva a 13 ofiteri de Securitate care l-au anchetat in arest sau in tmpul anilor
de detentie.
Plingerea penala mi-a fost trimisa de Paul Goma cu rugamintea de a o
face publica. A aparut in mai multe ziare, iar la 10 ianuarie a fost depusa de
istoricul Stejerel Olaru, in numele lui Paul Goma, la Parchetul de pe linga
Inalta Curte de Casatie si Justitie. Numele cel mai cunoscut din aceasta lista
este Nicolae Plesita despre care Goma afirma: "nu numai ca m-a insultat, dar
m-a batut indelung in ziua de 1 aprilie 1977, de fata cu subalternii sai".
Este trist ca un jurnalist ca Dan Diaconescu nu este informat cu privire
la acest demers al lui Paul Goma, dar este revoltator ca in emisiunea lui, Paul
Goma a fost insultat, calomniat si injurat la propriu ("f...-i mama lui") de
catre chiar tortionarul lui, care se mindrea plin de sine, in direct, cu pumnii
pe care i-a tras lui Paul Goma in timpul interogatoriilor. Nicolae Plesita a
recunoscut astfel public tratamentele neomenoase si tortura la care l-a supus
pe celebrul dizident, fapte care ar putea fi considerate infractiuni contra
omenirii care nu se prescriu.
Mentionez ca inregistrarea emisiunii poate constitui o proba in procesul
intentat de Paul Goma si v-as fi recunoscatoare daca mi-ati pune la dispozitie
o copie a emisiunii pentru a i-o trimite lui Paul Goma la Paris.
In caz ca veti dori sa faceti dumneavoastra acest gest de buna credinta,
va voi pune la dispozitie adresa lui Paul Goma de la Paris.
De asemenea, dincolo de masurile si sanctiunile pe care le veti aplica,
potrivit competentelor pe care CNA le are, va rog sa sesizati organele
abilitate cu privire la savirsirea infractiunii prevazute de Codul Penal, art. 324
care se refera la - citez: "laudarea in public a celor care au savirsit infractiuni
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sau a infractiunii savirsite de acestia".
Dan Diaconescu, realizatorul emisiunii, se face vinovat, potrivit aceluiasi articol 324 CP, paragraful 1, de instigare si apologia infractiunilor,
intrucit pe parcursul emisiunii ridea copios la declaratiile lui Nicolae Plesita
si il indemna sa se laude mai departe cu crimele si tratamentele neomenoase
aplicate celor de care s-a ocupat ca general al politiei politice.
Anexez plingerea penala a lui Paul Goma asa cum a fost publicata de
ziarul Ziua pe 26 noiembrie 2004 si articolul din ziarul Gardianul de ieri.
Intrucit acest fapt de o gravitate maxima s-a petrecut in vazul lumii,
intr-o emisiune TV, in anul de gratie 2005, fara ca vreo institutie a statului sa
se autosesizeze imediat, imi rezerv dreptul de a face publica aceasta scrisoare, cu convingerea ca imi veti intelege exact demersul si il veti sprijini.
Cu multumiri,
Mariana Sipos, jurnalist”

Sâmb¶t¶ 22 ianuarie 2005
S¶ vezi §i s¶ nu crezi: s-a trezit §i Dinu Zamfirescu! Nu
cârâise nici el, nici Institutul pe care-l conduce, nici dup¶
publicarea, fie §i incomplet¶ a plângerilor mele, în noiembrie §i
în decembrie 2004, nici acum o s¶pt¶mân¶ dup¶ lansarea textului
“Unde ni sunt…” De ce abia acum - §i de ce: acum?
Nu §tiu. £i nu m¶ intereseaz¶.
Reproduc “declara†ia de solidarizare” a Dinului Zamfiresc’:

“Ziua - POLITICA - Sambata, 22 ianuarie 2005
INMER se solidarizeaza cu actiunea Paul Goma
Presedintele Institutului National pentru Memoria Exilului Romanesc
(INMER), Dinu Zamfirescu, isi afirma sprijinul fata de actiunea cunoscutului
luptator anti-comunist Paul Goma, pentru anchetarea unor reprezentanti ai
politiei politice. Pe 10 ianuarie, istoricul Stejarel Olaru a depus la Inalta Curte
de Casatie si Justitie o plangere penala in numele lui Paul Goma, in care cere
urmarirea in justitie si condamnarea a 13 cadre ale Securitatii - printre care
Nicolae Plesita - care au participat la anchetarea si agresarea sa. Intr-o
scrisoare deschisa adresata ZIUA, Dinu Zamfirescu se declara "total solidar"
cu initiativa scriitorului anti-comunist.
"Ca unul care am semnalat, tot in ziarul dumneavoastra, lista a cca. 50
de ofiteri de securitate pe care i-am aflat in dosarul meu de la CNSAS, cred
ca asemenea actiuni trebuie intreprinse pe o scara mai mare", afirma presedintele INMER. "De asemenea, cred ca trebuie sa se tina seama de cele inserate la punctul 8 din "Proclamatia de la Timisoara", referitor la neparticiparea
la viata politica a tuturor celor care au facut parte din cadrul organelor represive ale fostului stat comunist", mai afirma Zamfirescu in scrisoarea citata. El
aminteste ca acest deziderat a fost mentionat si inainte de 1989, printr-un program al unor romani aflati in Occident, grupati in "Actiunea Romanilor
Liberi". "Invit pe aceasta cale pe toti cei ce au avut de suferit de pe urma
actiunilor represive ale fostelor autoritati comuniste sa se alature actiunii lui
Paul Goma", se arata in scrisoarea citata.
Ana DINESCU
(…) ïmi trimite Dan Culcer ultima produc†ie a lui ¢epeneag:
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“(…)Objet : Paul Goma si tortionarii Càtre Mariana Sipos
Nu e prima oarà când generalul Plesità îsi arboreazà cu mândrie faptele
din timpul dictaturii. Jurnalistii televiziunii îl invità în studio si-l îndeamnà sà
spunà tot ce-i trece prin minte. Ceea ce nu înseamnà cà, uneori, nu spune si
minciuni. Dar dacà jurnalistii sunt atât de doritori sà-i arate publicului pe tortionari înseamnà cà-si închipuie cà publicul e atras de asemenea spectacole.
S-ar putea sà fie chiar asa... Nu înteleg prea bine ce se întâmplà în România.
Aflàm cà mai multi cetàteni decât ne-am fi putut închipui au colaborat cu
Securitatea. Siliti? Mai mult sau mai putin... Probabil cà dintre acestia si
familiile lor se recruteazà si spectatorii în fata càrora se produce, cu atâta
obràznicie, generalul Plesità. Când Goma a venit la Paris, în 1977, l-am
asteptat la aeroport. De cum l-am vàzut l-am întrebat: Te-au bàtut? te-au
chinuit? - Nu cine stie ce, a ràspuns el. Era evident cà-i era fricà. A tràit cu
frica asta pânà în 1989. L-am înteles. Dupà 1989, tot mai pretindea cà îi este
fricà. Ii era fricà sà se întoarcà în România, sà se ducà fie si doar în vizità. Nu
l-am mai înteles.
Nu stiu ce joc face acest Plesità. Cert este cà în tot acest timp nu i-a fost
teamà. Nici sub Iliescu nici sub Constantinescu. Tot lui Goma i-a fost teamà
sà se ducà sà-l înfrunte. Si de ce sà-i fie teamà lui Plesità,dacà tortionari mai
mari decât el au scàpat basma curatà si au murit în România de moarte bunà.
Dacà Goma s-a hotàrît în sfârsit sà-i înfrunte îl felicit si voi fi
alàturi de el.
D.Tepeneag”

Ce po†i spune în fa†a unei - a câta? - expresii pe cale bucal¶
a nesim†irii †epenege? Dealtfel B¶trânul Puiu Oniricu s-a folosit
de aceast¶ c¶c¶cioas¶ metod¶ (§uturi pe sub mese, cu privirea în
tavan, c¶ nu el e ¶la) §i în coresponden†a cu Schlesak - publicat¶comentat¶ - §i în interviurile cu Simu†, cu Buciu, publicate, desigur §i în §oapt¶ amical¶, spre urechea Angelei Marinescu,
Afriolanta Literaturii Române, ca acesta “s¶ dea mai departe”.
Scopul: s¶-l portretizeze pe Goma ca pe un a) ingrat (fa†¶ de el),
ca pe un b) tr¶d¶tor - al s¶u §i al “cauzei”- iar acum: ca pe un
nesfâr§it : c) fricos!
Nu am pretins vreodat¶ c¶ nu cunosc frica, îns¶… A§a,
cu-fric¶, mersesem mai departe - spre deosebire de el.
¢epeneag pretinde c¶, din 1977 - când m¶ întâmpinase
la aeroport (la Orly) - §i pân¶ în 1989 (!) am tr¶it cu fric¶
paralizant¶… Ce se deduce? C¶, de fric¶, nu am mai mi§cat în
front - pân¶ mai adineaurea, deci el, Puiu Onireag, se solidarizeaz¶ cu mine…? Ba am mi§cat în front - cu-fric¶; frica-asta nu
m-a împie-decat s¶ ac†ionez, s¶ activez, s¶-mi pun pielea le b¶taie
- spre deosebire de el, care din prim¶vara anului 1978 “s-a
retras”, m¶ rog frumos, «Ca Cioran…» (dar ca… ¢epeneag, cel
care î§i proteja familia, ca nu care cumva “bestiile de la
Bucure§ti” s¶ nu mai acorde pa§apoarte pentru navet¶ socruluis¶,
Alexandru Ionescu, dipotat comunist), ca s¶ “apar¶”, ca din ap¶
în 1989, încercînd s¶ fac¶ el o Uniune a Scriitorilor la Paris ©Paul Goma 1935-2011
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bineîn†eles cu Breban, f¶r¶ mine, bineîn†eles. Dac¶ frica m-ar fi
paralizat, cum zice ¢epeneag, securi§tii nu mi-ar fi fi trimis
coletul-bomb¶, nu l-ar fi trimis pe Haiducu s¶ m¶ ucid¶, nu ar fi
încercat s¶-l r¶peasc¶ pe Filip. Dac¶ frica m-ar fi paralizat, dup¶
primul “semn” al Bra†ului Revolu†iei, m-a§ fi ascuns sub †ol §i
n-a§ fi mi§cat peste un deceniu - ca el, ¢epeneag ïntâiul §i
Ultimul…
Iar m¶g¶ria cu… “dac¶ s-a hot¶rît, în sfâr§it, s¶-i înfrunte îi
voi fi al¶turi…”- cât de al¶turi: ca în 1982, în 1983?, când eu
primeam bombe §i emisari purt¶tori de otrav¶ iar el, prietenul
meu nu-mi d¶duse m¶car un telefon prin care s¶-§i exprime…
indignarea-solidaritatea (uite, mititelul Virgil T¶nase o f¶cuse,
Marele ¢epeneag: ba); tic¶lo§ia cu “ne-vizita în România” (tot
din pricina p¶c¶toasei de frici)… Trebuie s¶ fii un nesim†itneru§inat ca ¢epeneag pentru a motiva astfel faptul c¶ nu m-am
mai dus în România. ïnseamn¶ c¶ nu a citit ultimele declara†ii ale
mele §i/ori c¶ îi crede pe români idio†i §i uituci.
*
Mircea St¶nescu îmi transmite : Norman Finkelstein a mai
publicat - totu§i - o carte:
(…) “Altfel, la Editura Universitatii California a aparut cartea lui
Norman Finkelstein. Titlul s-ar traduce cam asa: „Dincolo de chutzpah.
Despre gresita folosire a termenului de antisemitism si despre abuzul în
istorie”. „Chutzpah” este un termen ebraic care înseamna „pacalire”,
„inducere în eroare cu buna stiinta” (daca ar fi de tradus în româneste – ceea
ce nu este recomandabil – eu i-as zice „†eapa”). (…)
“Citind un interviu mai vechi al lui N.F[inkelstein]., din 13 decembrie
2001, am gasit urmatorul schimb de replici:
Reporterul (Don Atapattu): „Credeti ca «Industria Holocaustului» ar fi
putut fi publicata daca nu ati fi fost fiul unor evrei supravietuitori ai
Holocaustului?
Norman Finkelstein (Rîsete): „Nu, nu am nici o îndoiala asupra acestui
lucru! Mai întîi, ea a fost publicata numai pentru ca sînt fiul unor supravietuitori ai Holocaustului. Daca nu as fi fost, n-as fi avut absolut nici o sansa.
As fi fost îngropat de viu.” (în „Counterpunch”)

Dac¶ S¶pt¶mâna Ro§ie nu ar avea un motto - din
Kog¶lniceanu - a§ fi pus declara†ia lui N. Finkelstein.
(…)Mar†i 25 ianuarie 2005
Culcer îmi transmite un text de Laszlo, ceva cu P¶cal¶ care
înva†¶ istoria. Desigur, †inta de c¶p¶tâi sunt eu, îns¶ cea de serviciu: Mircea St¶nescu. B¶iatul ¶sta (Laszlo) a devenit plicticos
prin istericalele sale. £i incoerent: îi repro§eaz¶ lui St¶nescu
ne-r¶spunsurile la peste o duzin¶ de întreb¶ri ale sale, îns¶ când
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ajunge la b¶g¶rile de seam¶ ale mele (preluate de M. St¶nescu) în
leg¶tur¶ cu ferocele Horthy §i cu ferocea Ungarie §i cu ocupa†ia
§i ea feroce, s¶lbatic¶, sângeroas¶ a Ardealului de Nord, începînd
din septembrie 1940, evit¶… r¶spunsul, ba chiar îl acuz¶ tot pe
St¶nescu de… insult¶ a minorit¶†ilor na†ionale! S¶ tot dialoghezi
cu Laszlo! £i el, ca §i al†i consângeni ai s¶i: ia, cu violen†¶,
partea ne-adev¶rului, în ciuda bunul sim†, nu pentru c¶ ar fi un
filosemit, ci pentru c¶ este ungur, iar ungurul, în chestiunea
masacr¶rii evreilor, dintotdeauna a dat vina pe locuitorii acelor
†¶ri par†ial ocupate de el în 1940. ïncepînd cu “statistica” de la
începutul anilor ‘80, publicat¶ în Fran†a (sub bagheta lui Wiesel),
în L’Express, sfâr§ind (deocamdat¶) cu recentele “file de istorie”
redactate de unguri (cu prec¶dere de evrei unguri”) care povestesc tragedia cam a§a:
‘Au fost atrocit¶†i antisemite în Transilvania, perpetrate de
fasci§tii legionari §i antonescieni…’ - daca nu m¶ în§el, am citit
o astfel de ignominie de sub pana lui Braham.
Laszlo este §i el un “istoric” ungur. Ca Braham. Ca Wiesel.
Vineri 28 ianuarie 2005
Ei bine, m-am în§elat în privin†a ne-solidariz¶rii confra†ilor.
Azi diminea†¶, deschizînd cutia cu scrisori a internetului am
constatat c¶ mi-au scris, mi-au trimis articole Ion Cucu, Ioan
Ro§ca, Mariana £ipos.
Trebuie s¶ recunosc: în aceast¶ chestiune §evila uvrier¶,
cum s-ar exprimarisì un român proasp¶t fran†uzìt a fost Mariana
Sipo§.
Iat¶ textul ei care a declan§at… valuri-valuri de solidaritatea
(am citat din John Vinocour, pe care l-am v¶zut mai ieri la
televizor):

Infractiunile contra umanitatii nu se prescriu
Plesita a recunoscut ca l-a torturat pe Paul Goma
Vineri 28 Ianuarie 2005
Pe 19 ianuarie 2005, in emisiunea "Dan Diaconescu in direct" de
la OTV, Paul Goma a fost insultat, calomniat si injurat la propriu
("f...-i mama lui") de catre chiar tortionarul care l-a anchetat in urma
protestului anticomunist initiat de celebrul disident in 1977. Generalul
de Securitate Nicolae Plesita a recunoscut public tratamentele neomenoase si tortura la care l-a supus pe Paul Goma in timpul anchetei,
fapte considerate infractiuni contra umanitatii care nu se prescriu (asa
se intampla in Chile, unde crimele din timpul dictaturii lui Pinochet
sunt aduse la lumina si pedepsite, chiar daca au trecut mai bine de 30
de ani de la infaptuirea lor.)
Paul Goma, cel mai cunoscut protestatar anticomunist si aparator
al drepturilor omului in Romania comunista, dar si in cea postcomu-
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nista, are si azi statutul de exilat politic acordat de statul francez, atat
timp cat Securitatea nu va fi condamnata public ca politie politica si
vinovatii nu vor fi deconspirati si pedepsiti.
Recent, Paul Goma a depus, prin istoricul Stejarel Olaru, la
Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie, plangere penala impotriva a 13 ofiteri de Securitate care l-au anchetat in arest sau in
timpul anilor de detentie. Numele cel mai cunoscut din aceasta lista
este Nicolae Plesita despre care Goma afirma: "Nu numai ca m-a insultat, dar m-a batut indelung in ziua de 1 aprilie 1977, de fata cu subalternii sai". Declaratiile generalului Nicolae Plesita de la OTV, prin
care recunoaste ca l-a batut cu pumnii pe Paul Goma, intra sub incidenta Codului Penal care se refera la tortura si rele tratamente. Invitarea
unui tortionar notoriu la un post de televiziune constituie o sfidare la
eforturile societatii romanesti de deconspirare a Securitatii si pedepsire
a celor vinovati de politie politica. Prin Nicolae Plesita, Securitatea se
deconspira singura, ba chiar se mai si lauda cu nelegiuirile ei, dar
nimeni nu reactioneaza.
E cu atat mai grav cu cat in timpul emisiunii s-a savarsit si o alta
infractiune prevazuta in Codul Penal, art. 324, care se refera la - citez:
"Laudarea in public a celor care au savarsit infractiuni sau a infractiunii savarsite de acestia". Potrivit aceluiasi articol 324 CP (paragraful 1), realizatorul emisiunii se face vinovat de instigare si apologie a
infractiunilor, intrucat pe parcursul emisiunii radea copios la declaratiile lui Nicolae Plesita, il incita prin intrebarile lui si il indemna, pe un
ton amuzat, sa se laude mai departe cu crimele si tratamentele neomenoase aplicate celor pe care i-a persecutat, torturat, asasinat ca general
al politiei politice.
Intrucat aceste fapte de o gravitate maxima s-au petrecut in vazul
lumii, intr-o emisiune TV, in anul de gratie 2005, fara ca vreo institutie
a statului sa se autosesizeze imediat, pe 21 ianuarie 2005, am cerut
parerea mai multor personalitati din tara si strainatate, solicitandu-le
comentarii pe aceasta tema.
Valerian Stan - analist politic:
Intelectualii romani par sa nu poata sa-i ierte lui Goma curajul si
demnitatea pe care multi nu le-au avut
Aplombul acestui securist nenorocit, la 15 ani de la revolutie, e posibil
nu doar prin complicitatea unei intregi clase politice, dar si prin disparitia cu
totul din viata publica din Romania a intelectualilor militanti. Intelectualii
romani par sa nu poata sa-i ierte lui Goma curajul si demnitatea pe care multi
nu le-au avut. Oamenii politici occidentali, care nu au nici un inconfort in a
fi parteneri cu agentii criminalei Securitati, au si ei contributia lor. De aici
curajul unor asemenea bestii.
Sa ne uitam in urma si vom vedea cu cata grija a ocolit presa noastra, in
ultimii 15 ani, cazul Paul Goma (cum l-a ocolit atunci cand nu l-a atacat dea dreptul pe bravul scriitor).
Ce se poate face? Cred ca doua lucruri. Mai intai, solidarizarea tuturor
celor dispusi sa protesteze impreuna impotriva unor asemenea orori. In al
doilea rand, cred ca Paul Goma trebuie sustinut in completarea actiunilor in
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justitie impotriva celor care l-au prigonit - pe el, pe ai lui si pe alti romani.
Ma indoiesc ca justitia de azi va face dreptate. Dar aceasta actiune este
importanta pentru a se sti ca Plesita si camarazii sai tortionari au fost si sunt
si azi la fel de imuni si de puternici ca si sub Ceausescu. In privinta OTV (si
a libertatii presei, in general), desi am si eu multe reprosuri sa fac, nu as incuraja initiative represive.
Nicolae Coande - scriitor:
Degeaba il chema Ion Iliescu pe Goma sa revina in tara: Plesita i-ar fi
ranjit in nas la Bucuresti
Intr-un moment cand politicienii romani se bat cu pumnul in piept ca
vor intrarea in UE, un dobitoc precum Plesita poate spune nepedepsit de
nimeni, desi se autodenunta in gura mare, ca a trimis agenti in strainatate pentru a-i extermina pe cei care se opuneau regimului si cu toate astea nu pateste
nimic. In Romania poti spune linistit ca ai omorat oameni, ca i-ai batut si
terorizat, dar asta e "istorie" pentru organele de ancheta, preocupate sa
bifeze actiuni de propaganda. Niciodata nu se va produce o renastere intr-o
tara al carei trecut a fost maculat de criminali cu grade fara a trece printr-un
proces de purificare morala. Degeaba il chema Ion Iliescu pe Goma sa
revina in tara: Plesita i-ar fi ranjit in nas la Bucuresti. Plesita si multi altii,
oameni ai vechiului aparat represiv, care domina inca structurile serviciilor
de informatii, in ciuda asigurarilor linistitoare date la intervale regulate de
domni stilati. Iata ce spunea recent Mihai Pacepa, motivand faptul ca vrea sa
republice un interviu pe care Dorin Tudoran i l-a luat candva in America:
"Paginile acestea sunt inca de stringenta actualitate deoarece telefoanele
continua sa fie interceptate ilegal in Bucuresti si Romania continua sa fie singura tara din Europa care are noua servicii secrete - toate pline ochi cu fosti
securisti". Si-atunci cum sa nu se reverse triumfalist asupra noastra batrana dar inca nu senila - canalie securista si sa se laude cu ispravile sale patriotice?
Au prezentul nu ni-i mare...?
Dumitru Tepeneag - scriitor: [i-am reprodus capul de oper¶]
Liviu Antonesei - scriitor:
E absurd sa ramana nesanctionata apologia crimei facuta in direct pe un
post de televiziune
Mi se pare ca e posibil sa traiesc intr-un cosmar, nu in Romania
democratica, in principiu. Sa faci apologia crimei in direct pe un post de televiziune, sa te lauzi cu crimele pe care le-ai comandat, cu torturile aplicate
manu propria, toate acestea tin de sfidarea pe care Securitatea continua sa
ne-o arunce in obraz chiar si la mai bine de 15 ani de cand, teoretic - dar si
legal! -, ea nu mai exista. Efectiv ai senzatia ca traiesti un cosmar, pentru ca,
rationali fiind, vorba taranului lui Preda, "asa ceva nu exista". Or, constatam
ca exista!
Sper ca instanta care judeca procesul deschis de Paul Goma tortionarilor sai isi va face datoria. Inclusiv inregistrand declaratiile iresponsabile ale
lui Plesita drept probe in dosar. De altfel, pentru pedepsirea corecta a tuturor
vinovatilor, ar mai fi necesara si refacerea "Legii Ticu" in conformitate cu
intentiile de dreptate ale initiatorului.
Parchetul ar trebui sa se autosesizeze pentru ca generalul Plesita a recunoscut fapte imprescriptibile: crime comandate, regretul ca n-a ordonat mai
multe!, tortura si rele tratamente aplicate de el insusi ori comandate subordo-
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natilor, fapte care, chiar si dupa legislatia vechiului regim, erau tratate ca si
crime. In al doilea rand, CNA-ul, pentru ca e absurd sa lase nesanctionata
apologia crimei facuta in direct pe un post de televiziune. Am sosit dupa un
sejur de o luna in Polonia - acolo asa ceva nici n-ar putea fi imaginat.
Probabil din acest motiv am senzatia ca nu e ceva real, ci doar un cosmar in
care am nimerit din greseala. Si poate am norocul sa ma trezesc!
Daniel Vighi - scriitor:
Trebuie sa depasim principial animozitatile sau inconforturile pe care
pozitiile transante ale lui Paul Goma le-au putut starni
Sfidarea fostilor demnitari din Securitate la adresa democratiei si a
drepturilor omului trebuie fara nici o ezitare sa-si gaseasca o replica pe masura din partea societatii civile. Cu toate ca avem serioase rezerve fata de capacitatea sistemului juridic romanesc de a actiona impartial si independent,
socot ca singura cale de atac impotriva unor manifestari de cinism scandalos
de felul celor ale fostului general de Securitate Nicolae Plesita de la emisiunea postului OTV este tradu-cerea lor in fata justitiei.
Un inceput de drum poate fi plangerea penala a scriitorului Paul Goma
la Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie impotriva a 13 ofiteri de Securitate care l-au anchetat in arest sau in timpul anilor de detentie.
Pentru ca acest demers juridic sa beneficieze de o cat mai larga sustinere a
cat mai multor scriitori, socot ca trebuie sa depasim principial animozitatile
sau inconforturile pe care pozitiile transante ale lui Paul Goma le-au putut
starni in anii de dupa revolutie in mediile culturale. Avem obligatia morala si
civica sa recunoastem cu totii faptul indiscutabil ca Paul Goma este cel mai
redutabil si curajos disident anticomunist pe care l-a avut cultura romana.
Pornind de la acest adevar istoric, plangerea penala va trebui sa fie cunoscuta
de cat mai multa lume, ar trebui sa patrunda in mass-media, pe canalele de
televiziune si sa devina, simbolic, cauza a cat mai multor oameni de cultura
capabili sa depaseasca toate obstacolele care stau in fata unui asemenea razboi de durata.
Plangerea penala a lui Paul Goma ar trebui sa fie inceputul unui drum
in care s-ar putea inscrie cat mai multi dintre cei care au avut de suferit din
confruntarea cu Securitatea, ma gandesc inainte de toate la scriitorii ieseni de
felul lui Liviu Antonesei sau Dan Petrescu. Sau William Totok si Petru Iliesu
din Timisoara. Mai mult decat atat, ar trebui sa ne simtim cu totii agresati de
primitivismul agresiv al generalului Nicolae Plesita si sa-l trimitem in judecata in numele tuturor scriitorilor care au participat la revolutie si care ar
putea, prin chiar acest fapt, sa aiba o justificare morala si civica de a se alatura lui Paul Goma.
Din Timisoara in mod sigur sunt alaturi de Paul Goma cei care au participat in seara de 16 decembrie 1989 la izbucnirea revolutiei. Unii dintre ei
nu mai pot fi decat simbolic, pentru ca au pierit in conditii misterioase. Ma
gandesc la admirabilul poet Ion Monoran, mort fulgerator la 41 de ani, dupa
trei ani de la revolutie. Mono este cel care a oprit tramvaiele in Piata Maria
intr-un moment crucial si ne-a dat curajul sa strigam impotriva dictaturii. Mai
apoi George Serban, autorul Proclamatiei de la Timisoara, disparut si el
fulgerator asemenea scriitorului si ziaristului de investigatii Iosif Costinas.
Mai sunt si altii care au caderea morala sa fie alaturi de aceasta plangere
penala istorica, scriitori cu care in aceeasi seara am fost cu totii acolo la
Tökes si am fortat, cu toate cele bune si mai putin bune care au urmat, schimbarea istorica a Romaniei: Vasile Popovici, Viorel Marineasa, Doina Pasca-
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Harsany, Eugen Bunaru, Gheorghe Sechesan sau Lucian Vasile-Szabo.
Dar poate ca mai indreptatiti decat noi sunt tinerii scriitori de astazi,
care nu au nimic sa-si reproseze si nici nu se razboiesc cu un trecut care, intrun fel sau altul, ne apasa pe toti cei care am apucat sa traim in dictatura. Ei
sunt cu adevarat liberi si ar putea sa fie, daca vor si daca le pasa, alaturi de
plangerea lui Paul Goma.
Ar trebui domnul general Nicolae Plesita sa stie ca, atata vreme cat vom
trai, noi, astia cativa, mai multi sau mai putini, suntem in razboi deschis si ca
domnia sa, asemenea celor care l-au slujit cu anchete si pumni pe dictatorul
din Romania, ar fi trebuit sa stea ascuns undeva in America de Sud.
Tortionarul de ieri, iata, astazi recunoaste senin cum anume ne-a umilit
pe toti.
Eram in vremea aceea in primul an de facultate, am trait in admiratie
vinovata alaturi de Willi Totok, de Herta Müller sau Helmuth Frauendorfer.
I-am admirat si m-am multumit sa rezist cultural, mi-am construit un alibi
asemenea colegilor mei de generatie si am petrecut dupa aceea ani de zile in
ura si dispret neputincios la marginea orasului si am tot incasat pumni in
constiinta si constat ca-i incasez si azi.
Nici macar faptul ca am participat in 16 decembrie la inceputul revolutiei nu ma elibereaza de pumnii aceia ai Securitatii. Bataia administrata lui
Paul Goma a fost doar fizica, a noastra a fost una morala.
Nici macar nu simt nevoia sa-i intorc lui Nicolae Plesita vorbele cu care
el "a insultat, calomniat si injurat la propriu pe Paul Goma" pentru ca acesta
nu poate fi insultat, calomniat si injurat de tortionarul sau, futu-i mama ei de
viata pe care am trait-o.
Andrei Dimitriu - vicepresedinte PNTCD:
Nevoia solidaritatii exemplare cu un mare patriot: Goma
In Romania atator confuzii intretinute abil de vechile structuri securisto-nomenklaturiste, gravitatea atacului resentimentar, primitiv, impotriva
unuia dintre foarte putinii adevarati disidenti curajosi si demni - Paul Goma
- ar putea trece neperceputa la semnificatia reala a faptei.
Fara o reactie puternica, solidara, "vocala", a constiintelor romanesti trecandu-se peste idiosincrazii si incompatibilitati de orice fel - exista riscul
recidivarii unor situatii similare. De acelasi tratament insultator "s-a bucurat"
intr-o emisiune TV si modelul unic al demnitatii si al patriotismului luminat,
Iuliu Maniu. Reactiile legitime au lipsit. Din pacate. Ma astept ca nu numai
societatea civila, dar si lumea politica responsabila sa reactioneze exemplar,
sustinand plangerea penala impotriva celor 13 ofiteri de Securitate, depusa de
Paul Goma, solidarizandu-se cu una din rarele personalitati care fac onoare
Romaniei adevarate, insultate de propriul tortionar. In absenta unui statut
similar cu acela al fascismului, comunismul va mai produce figuri ticalosite,
surescitate, anacronice, care se vor dezlantui insolent si marlaneste impotriva
adevaratilor Eroi ai poporului roman, luptatorii anticomunisti si cei cativa
disidenti autentici, a valorilor nationale si a spiritului democrat european.
Momentul este propice pentru relansarea "igienizarii" societatii romanesti, reactivand Punctul 8 al Proclamatiei de la Timisoara, cat si o intarziata
Lege a lustratiei.
Dar trebuie sa existe vointa politica necesara si o puternica determinare
a factorului politic. Incerc sa descifrez la administratia Basescu aceasta hotarare necesara pentru a face din Romania o tara a justitiei, echitatii, democratiei, onoarei si demnitatii. Admit insa ca e un demers dificil.
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Radu Sergiu Ruba - scriitor:
E bine ca societatea civila sa vegheze
Consiliul Suprem al Magistraturii, dar si Ministerul Justitiei trebuie sa
se autosesizeze imediat si sa intreprinda ceea ce este prevazut de lege si de
obligatiile lor civice si profesional-institutionale, precum si ale persoanelor
platite din bani publici care le conduc. E bine ca societatea civila sa vegheze
ca nu cumva aceste institutii si altele direct si indirect responsabile sa se
deresponsabilizeze, potrivit unui stravechi obicei aborigen interpretat pe
notele refrenului: "Intr-o democratie, nu este de competenta noastra, ci de
competenta...".
A nu se uita ca pentru astfel de neglijente si rele intentii justitia romana
si forurile ce o gestioneaza, administreaza, rasfata si razgaie au facut ca, de
la datoria publica, deci din veniturile cetateanului, sa se plateasca tot felul de
despagubiri decise de Tribunalul de la Strasbourg.
Ader la orice fel de protest pe care societatea civila il va gasi oportun la
adresa sfidarii securistice din seara de 19 ianuarie, a fenomenului cu pricina
in sine si a atitudinii (in caz ca ea se va dovedi astfel) pasive a autoritatilor
abilitate.
Dan Petrescu - scriitor:
E evident ca Plesita sfideaza pe toata lumea
Ai dreptate sa sari in aer dupa emisiunea de pe OTV care continua
mediatizarea brutei de Plesita (inceputa pe Tele 7abc de Marian Oprea, si el
prezent la OTV): si pe mine m-a lasat perplex, chiar daca mi-am zis ca, la
urma urmelor, si pe Nicolski ori Draghici am avut prilejul de a-i vedea pe
micul eran, ca si pe tortionarul direct al inginerului Ursu, fara sa se intample
nimic dupa aceea.Totusi, e evident ca Plesita sfideaza pe toata lumea si ca i
se cuvine din plin o corectie.
Cine ar trebui sa se (auto)sesizeze? Habar n-am; dupa mine, toata
lumea! Si il mai mentionez o data pe Marian Oprea in toata aceasta afacere,
data fiind si ampla operatiune de spalare a Securitatii pe care a orchestrat-o
printr-un lung serial (difuzat tot pe OTV!), menit a ne demonstra nu doar
meritele Securitatii in revolutia (sau ce-o fi fost) din 1989, ci si nenumaratele
comploturi pre-revolutionare comentate de reprezentanti sau apropiati ai ei de care naiba a auzit! Cat despre consecintele lor, sa nu mai vorbim.
Matei Calinescu - scriitor:
Ar fi foarte bine ca amânatul proces al comunismului sa inceapa cu
Plesita
Ce se intampla in Romania cu oameni (sau neoameni, mai bine zis) ca
fostul general de securitate si tortionar Plesita e un scandal. Ar trebui, pentru
inceput, ca televiziunea si radioul sa fie inchise unor astfel de voci odioase.
Ar fi desigur foarte bine ca mereu amanatul proces al comunismului sa inceapa cu cineva ca el. Dar va incepe acest proces vreodata? Oricum, eu sunt alaturi de dumneavoastra si de toti cei care incearca sa faca ceva concret in sensul actiunii de igiena publica pe care ati initiat-o.
Gabriel Plesea - scriitor:
Cloaca comunisto-securista persista in batjocorirea poporului roman
"Relatarile" lui Nicolae Plesita, mandru, ca pe vremea lui Ceausescu, ca
l-a luat de barba pe Goma si ca i-a dat si cu stanga si cu dreapta, frizeaza patologicul. Ca sa nu mai vorbim de recunoasterea faptului ca a trimis agenti in
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strainatate pentru a-i extermina pe disidentii periculosi. Aceste proprii incriminari, facute fara nici un pic de remuscare ori rusine, denota sfidarea sacrificiilor celor care au suferit ori au pierit in rezistenta impotriva dictaturii
comuniste in Romania. Vinovatii trebuie adusi neintarziat in fata tribunalului,
pentru a da socoteala pentru faptele lor marsave. Romania nu va dovedi ca
este un stat de drept atat timp cat criminali precum Plesita dau cu tifla legilor
dupa care se ghideaza orice democratie functionala. Fiind vorba de un scriitor, in afara de rezistent si de disident, Paul Goma ar fi trebuit sa se bucure in
primul rand de sprijinul colegilor de breasla, care ar fi trebuit sa sesizeze
autoritatile si sa se constituie ca parte civila inactiunea de pedepsire a acelora
care, in fond, i-au sicanat si torturat si pe ei. Alte institutii care ar trebui sa ia
cunostinta de acest demers al lui Paul Goma ar fi ministrul Justitiei, ministrul
Culturii, primul ministru si chiar presedintele tarii.
Un articol de Mariana Sipos
(…)Luni 31 ianuarie 2005

Valerian Stan mi-a trimis articolul din România liber¶ :

“Parchetul General s-a autosesizat: Generalul Plesita ar putea fi urmarit
penal. Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) a declansat procedurile oficiale de identificare a magistratilor care au facut politie politica si care dupa
1990 s-au infiltrat in diverse institutii. Biografia de posibil securist a lui Ilie
Piciorus, secretar general adjunct al CSM, va fi verificata de CNSAS la
cererea CSM. Dosarul lui va fi analizat si de SRI, si de Parchetul General. In
acelasi timp, autosesizarea Parchetului General in cazul fostului general de
securitate Nicolae Plesita inseamna unda verde pentru urmarirea penala a
tuturor ofiterilor de securitate care au comis acte de tortura.
Potrivit Legii 317/2004 (avizata de UE), CSM se poate pronunta
asupra reputatiei unui magistrat atunci cand acesta este acuzat de fapte care
nu sunt compatibile cu statutul profesional. Presedintele CSM, judecatorul
Dan Lupascu, s-a autosesizat in urma unor incomode semnale sosite din partea societatii civile. Conform acestor semnale, asupra nou-alesului secretar
adjunct al CSM, Ilie Piciorus, planeaza suspiciunea de a fi facut politie politica inainte de 1989. Dan Lupascu a propus plenului CSM, la ultima sedinta,
ca inaltul for sa decida asupra modului in care vor fi rezolvate astfel de probleme delicate ce vizeaza corpul magistratilor. Membrii CSM nu si-au menajat locurile ocupate in varful puterii judecatoresti si au hotarat ca institutiile
abilitate sa se pronunte asupra trecutului celor care pot prejudicia imaginea
Magistraturii. Dan Lupascu a comunicat oficial ca "CSM a solicitat
Consiliului National pentru Studierea Arhivelor Securitatii sa efectueze verificarile necesare si sa comunice daca vreunul dintre membrii consiliului au
fost colaboratori ai organelor Securitatii ca politie politica". Totodata
Lupascu le-a cerut directorului SRI, Radu Timofte, si procurorului general,
Ilie Botos, sa verifice informatiile aparute in presa referitoare la Ilie Piciorus.
La ordinul Securitatii
Demersul oficial al CSM poate fi considerat urmarea celor doua
sesizari facute de Asociatia Magistratilor din Romania (AMR) catre CNSAS
(una in decembrie 2004, alta acum o saptamana). In data de 22 ianuarie a.c.
Consiliul Director al AMR l-a sesizat si pe noul ministru al Justitiei, Monica
Macovei, asupra "unor probleme stringente care afecteaza credibilitatea si
imaginea Justitiei". Ministrul Macovei era atentionat ca "AMR va reitera
cererea adresata in luna decembrie 2004 catre CNSAS pentru a comunica
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daca vreunul dintre cei 19 membri ai CSM a colaborat sau a facut politie
politica".
Subiectul Ilie Piciorus nu este o noutate nici pentru ministrul Macovei
si nici pentru vechiul CSM. Piciorus a fost membru in vechiul CSM. In timpul sedintei plenului CSM de la inceputul lunii ianuarie a.c. ministrul
Macovei - in calitate de membru in noul CSM - s-a opus validarii procurorului Ilie Piciorus in postul de secretar general adjunct in cadrul aparatului tehnic. Macovei i-a imputat lui Piciorus faptul ca l-a trimis in judecata pe disidentul anticomunist Gheorghe Ursu, asasinat prin torturi de catre Securitate.
In baza unui rechizitoriu "construit" de Securitate si de Militie, Piciorus
(pe atunci procuror la un parchet de sector) nu a mai tinut cont ca inculpatul
Ursu murise cu patru zile in urma. Piciorus l-a trimis in fata instantei pe
disidentul defunct Gheorghe Ursu, asa cum ii cerusera organele de securitate
ale municipiului Bucuresti.
Plesita a recunoscut ca l-a torturat pe Goma
Recentele declaratii publice ale fostului ofiter de securitate Nicolae
Plesita au determinat autosesizarea Parchetului General. Ignorand consecintele dezvaluirilor sale referitoare la ancheta din dosarul disidentului anticomunist Paul Goma, fostul securist Plesita a recunoscut cum il tortura pe scriitorul arestat abuziv de regimul ceausist. Astfel de fapte comise in calitate de
tortionar al unui regim totalitar comunist nu se prescriu. "Temutul" general
de securitate Plesita si-a pierdut autocontrolul. Declaratiile sale au devenit
acum probe incontestabile in dosarul sau de tortionar al fostei Securitati.
Ramane de vazut daca "dosarul Plesita" va fi instrumentat de Ilie Piciorus sau
Ovidius Paun, ambii procurori in cadrul Parchetului General, ambii acuzati
de "procuratura politica" in cazul magistratului "sinucis" Cristian Panait.
Un articol de Silvian Popescu

Ei, uite, nu-mi vine s¶-i plâng de mil¶ lui Ple§i†¶. Nu-mi vine
- basarabene§te: nicicacum §i nicicacum.
Mai întâi: nu sunt deloc sigur c¶ are s¶ fie arestat m¶car
pentru 24 de ore:
- fiindc¶, în România de azi “ma§ina” poli†ie-justi†ie este tot
de marca sovietic¶: func†ioneaz¶ dup¶ criterii-de-clas¶-securist¶;
- fiindc¶ ap¶rarea - de care un criminal ca el va beneficia, dar
nu el o va pl¶ti - va g¶si “vicii de form¶”;
- fiindc¶, între timp, criminalul va muri ori se va sinucide.
Sinucid¶-se s¶n¶tos! S¶ nu conteze pe compasiunea mea.
*
Dac¶ americanii au f¶cut ceva bun (la via∞a lor) în Irak dup¶ multele §i groaznicele crime - apoi acestea dou¶ sunt:
- i-a sc¶pat pe irakieni de Saddam, Ceau§escu al lor;
- le-a facilitat alegerile - nu conteaz¶ “folosul” lor, conteaz¶
valoarea simbolic¶.
S¶ le deie Alah §i niscai foloase, c¶ de suferit au suferit - §i
sufer¶, în continuare.
ïn Palestina: speran†e - în teorie, fiindc¶ în practic¶ exist¶
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Sharon. Cu el nu te po†i duce nici pân¶ în fundul gr¶dinii, la
umbl¶toare, f¶r¶ s¶ te tr¶deze, vând¶, loveasc¶ pe la spate. Nici
pe el nu-l voi comp¶timi pentru “necazurile” cu colònii care nu
se dau du§i din implanta†iile s¶lbatice. Sunt crea†ia lui, s¶ se spele
pe cap cu ei. Presa israelian¶ d¶ de în†eles c¶ Sharon se gr¶be§te
s¶ fac¶ “concesii” (sic-sic) palestinienilor din cauza apropiatei
vizite a Condoleezzei Rice în “zon¶”. Da’ de unde! Sharon m¶car
atâta §tie: c¶ g¶inu§a-neagr¶ nu §tie nimic din ce e pe lumea asta
- chiar dac¶ §tie ruse§te. Ce va afla ea de la colònii ru§i - cei mai
fanatici?: ceea ce §tia pân¶ atunci: nimic.
De-un paregzamplu: ce s¶ priceapa Condo’ din “democra†ia
Israelului”, fiindc¶, iat¶: colònii (în num¶r de cca 150.000) au
manifestat împotriva “tr¶d¶torului Sharon”, au protestat vehement, cerînd… referendum în aceast¶ chestiune (a p¶r¶sirii
locului de c¶tre ei, instala†ii de un deceniu sau de un an, sub
protec†ia tancurilor, a elicopterelor, a avioanelor, a artileriei
marine - §i a sârmei ghimpate - §i restituirea p¶mântului p¶mântenilor: palestinienii). Auzind de “referendum”, Condoleeza cu
pricina va da o înalt¶-pre†uire democra†iei israeliene, c¶ci (ca s¶
zicem a§a) va fi consultat - nu-i a§a ? - poporul! F¶r¶ a se
informa: protestatarii coloni sunt ultra-religio§ii (proveni†i din
familii de feroci du§mani ai misticismului §i persecutori s¶lbatici
ai credincio§ilor), reprezentînd o minoritate numeric¶ - dar
extrem de g¶l¶gioas¶).
Referendum, consultarea poporului? Care popor? Nici nu-i
va trece (Condoleezzei) prin cap o asemenea întrebare, deci nu va
realiza c¶ “poporul” consultat prin referendum va fi alc¶tuit în
exclusivitate din evrei (recent veni†i-adu§i), nu §i din palestinieni
b¶§tina§i.
£-atuncea? - vorba lui Papa§a. £-atuncea!! - r¶spunsul
în†elept al aceluia§i.
R¶mân cu scepticismul meu (c¶p¶tat): §i în privin†a
Palestinei §i în ceea ce prive§te Irakul - dar mai ales a României.
Bineîn†eles, a§ dori din toat¶ inima ca echipa lui B¶sescu s¶
reu§easc¶ s¶-§i †in¶ promisiunile. Era s¶ spun: «Dar cine n-ar
dori?» - îns¶ îmi dau peste gura stâng¶ cu palma dreapt¶, ca s¶
alung r¶spunsul bâzâitor, b¶g¶tor în suflet: «Ple§i†i§tii - cu mic,
cu mare…» Nu cred în avertismentul lui Timofte, c¶ B¶sescu ar
putea fi asasinat. Dar cred c¶ securezii de toate sexele vor încerca
s¶-l înece, sufoce, striveasc¶, moale §i eficace, s¶-l neutralizeze,
s¶-l compromit¶ cu ceva (cu un termen securist: s¶-l
destrame… - fiindc¶ mijloace au: bani iar halul de condi†ionare al
românului, dup¶ decenii de Pite§ti f¶r¶ Pite§ti va face restul).
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Mar†i 1 februarie 2005
ïncepem r¶u luna. Din toate cele… trei puncte cardinale
ne-au venit ve§ti proaste.
Pe lâng¶ toate astea mi s-a întors scrisoarea c¶tre Gabriela
Melinescu. Expediat¶ din Paris la 10 decembrie 2004, re-venit¶
la Paris la 1 februarie 2005. Cam foarte mult timp a z¶bovit în
Suedia, chiar dac¶ (accept c¶) adresa este gre§it¶. O mân¶ a scris
cu pix ro§u “11 853” dup¶ “Stockholm”, ceea ce denot¶… Ceea
ce m¶ face s¶ b¶nuiesc un deliberat refuz de a primi scrisoarea.
De§i pentru a§a ceva nu era nevoie de 7 s¶pt¶mâni. Pe dosul
plicului este lipit¶ o etichet¶-formular cu 6 (c¶su†e) pozi†ii - dar
niciuna marcat¶; deci nu §tiu dac¶ adresantul este “Okänd”
(necunoscut) sau “Flyttat”, - s-a mutat -, nici dac¶ adresa este
insuficient¶, schimbat¶: “Vägrad”; sau… ne-reclamat¶ (ceea ce
mi se pare absurd, fiindc¶ nu am expediat scrisoarea la vreo cutie
po§tal¶). O s¶geat¶ - cu pix negru trimite la expeditor, iar o
etichet¶ comand¶ : “Retur/RETOUR”.
M-a sup¶rat. Doamne fere§te, nu am avut inten†ia de a viola
intimitatea unei persoane; nici casa nici solitudinea ei. I-am scris,
pentru ca abia atunci aflasem, de la Polirom, noua sa adres¶.
Dac¶ Gabriela Melinescu ar fi refuzat s¶ angajeze coresponden†a,
s¶-mi fi scris dou¶ rânduri din care s¶ în†eleg c¶ nu are nici un
chef de epistolarìe cu mine - a§ fi ridicat din umeri §i… mi-a§ fi
v¶zut de drum, nu †ineam musai s¶ intru în vorb¶ cu ea. Sunt
convins: destinatara a primit scrisoarea, a †inut-o cât a †inut-o,
abia într-un târziu s-a hot¶rît s¶ dea impresia c¶ nu i-ar fi parvenit, l-ar fi rugat pe po§ta§ s¶ o ia §i s¶ o trateze ca una… returat¶.
Spun asta fiindc¶ plicul era dezlipit, iar scrisoarea desf¶cut¶ sunt semne care nu în§eal¶. S¶ nu fie ea îns¶§i, Gabriela
Melinescu, ci altcineva? Un paznic la poarta ei, un sfetnic-etnic
exercitînd cenzura-utila? Acela s¶ fi f¶cut f¶cut asta? Foarte
posibil, mai ales c¶ ea îns¶§i m¶rturisea o ascenden†¶ iudaic¶.
Ei §i ? Nu v¶d întrucât iudaitatea-i i-ar fi interzis s¶ fie politicoas¶
- cum era, dar Dumnezeu §tie ce a devenit. I se va fi povestit c¶
Goma… a devenit fioros antisemit. Astfel a c¶p¶tat §i ea obiceiul
s¶… citeasc¶ prin reprezentan†ii poporului ales, cei care decid ce
e filo- §i ce e anti-semit.
Mi-a c¶zut foarte-foarte r¶u. (…)
Luni 7 februarie 2005
ïn ciuda marilor necazuri - §i dac¶… datorit¶ lor? - alalt¶ieri
§i ieri am lucrat la “S¶ înv¶†¶m de la…” §i… aproape l-am
terminat. Mai am de cioplit pe ici, pe colo §i de g¶sit un final ©Paul Goma 1935-2011

wwww.paulgoma.com

PDF public și gratuit

31.12.2011

PAUL GOMA - JURNAL 2011

423

lucrul cel mai greu. Iat¶-l:

Paris, 6 februarie 2005
S™ ïNV™¢™M DE LA EVREI…?
R¶sunetul planetar al comemor¶rii, în acest început de an 2005, a
deschiderii lag¶rului mor†ii de la Auschwitz (a g¶sirii, a datului-peste - de
c¶tre Armata Ro§ie, care trecea §i ea pe-acolo, mult dup¶ ce nem†ii fugiser¶
cu de†inu†ii valizi - §i nu a “liber¶rii”, cum se tot spune-scrie) ne umple - pentru a câta oar¶ ? - de admira†ie : iat¶, dup¶ atâta amar de timp rezultatul neuit¶rii; iat¶ fructul memoriei între†inut¶ cu tenacitate, cu sacrificii; iat¶
biruin†a unei comunit¶†i martirizate de nazism - vreme de doisprezece ani asupra amneziei.
Admira†ie - §i gelozie:
Noi, ne-evreii, suplicia†i de comunism peste jum¶tate de secol nu am
fost capabili de “a§a ceva”. Adev¶rat, din 1940 pân¶ în 1989 fusesem supu§i
opera†iei de des-creierare, de extirpare a memoriei, de înlocuire a ei cu tala§:
“istoria URSS”, “Curs scurt…”, “istoria RPR”, “Tezele…”, “limb¶ maldavineascî” §i atâtea §i atâtea sintagme, cuvinte goale, nu doar false, ci ofensante
la adresa adev¶rului istoric §i la onoarea na†iunilor noastre neruse§ti. Noi,
românii, am mo§tenit, am produs pu†ine “hârtii” §i nu am f¶cut efortul de a
consemna întâmpl¶rile-ce-ni-s-au-întâmplat, pentru a l¶sa urma§ilor, urme.
Dac¶ ad¶ug¶m la tarele genetice §i inapeten†a, incapacitatea de a realiza - §i
de a practicà - cronologia, ne-am autoportretizat fidel.
Privindu-i, admirîndu-i pe evrei, mi-am spus c¶ - de ce nu? - a venit
momentul s¶ facem ca ei, s¶ copiem pân¶ §i ac†iunile lor ne-morale (necre§tine§ti), ca de pild¶ minciuna-etnic¶; ca de pild¶ în ne-uitarea r¶ului ce
ni s-a f¶cut §i r¶zbunarea (nu «un», ci «doi ochi pentru un ochi»).
Oare? S¶ fie bun¶ imita†ia r¶ului?
Din 1990, când s-au (între)deschis arhivele comuniste, la cea mai
neînsemnat¶ tentativ¶ a victimelor bol§evismului de a depune m¶rturie
despre calvarul lor, c¶l¶ii no§tri, speria†i de un Nürnberg II, †ip¶, temîndu-se
de dreapta r¶zbunare:
«F¶r¶ violen†¶!» £i: «S-a început vân¶toarea de vr¶jitoare!»,
Vas¶zic¶ a§a: dup¶ decenii de teroare oarb¶, s¶lbatic¶, cei care ne terorizaser¶, ne umiliser¶, ne jefuiser¶, ne l¶saser¶ f¶r¶ p¶rin†i, f¶r¶ cas¶, f¶r¶
§coal¶ - f¶r¶ †ar¶ (nu fredonau ei în col†ul gurii Imnul RPR, pe muzica lui
E. Socor, pe versurile lui A. Toma, modificate: “Azi †ara ta e casa mea”?).
Ei, terori§tii, vân¶torii de oameni nevinova†i, cei care arestaser¶, torturaser¶,
reeducaser¶-ca-la-Pite§ti, asasinaser¶ f¶r¶ tres¶rire, f¶r¶ team¶ c¶ vor da
vreodat¶ seama - în momentul în care s-a întrez¶rit perspectiva unei, în
sfâr§it!, justi†ii, au cerut, gui†înd (ca Buzura, în ianuarie 1990)… s¶ nu care
cumva s¶ se exercite vreo violen†¶ asupra lor! «F¶r¶ violen†¶!» implorausomau, pentru c¶ ei, c¶l¶ii no§tri personali §i bestiali nu suport¶ violen†a!; ei,
auxiliarii ocupantului sovietic, cei care, mult mai pu†in din fanatism ideologic
marxist-stalinist-trotskist, din rasism-bol§evic, din antiromânism feroce (care
exista, exista!, mai ales la unguri, iar când ungurul era §i evreu, s¶ ne
p¶zeasc¶ Dumnezeu! - dar nu ne-a p¶zit), mai degrab¶ pentru a zmulge-p¶stra
avantaje materiale, se dovediser¶ a fi executan†i, nu doar orbi, ci cu mult
spirit de ini†iativ¶ - de prin 1990 zbiar¶ ca din gur¶ de §arpe, acuzînd (de s¶
se aud¶ la Strasbourg, la Washington, la Tel Aviv) c¶ în România “tradi†ional
antisemit¶” se încalc¶ drepturile omului! A§adar: ei, victime ale nazi§tilor 12
ani (1933-1945) de §aizeci de ani tot vâneaz¶ nazi§ti, îns¶ victimele
comuni§tilor - din 1917 ru§ii, noi din 1940 nu avem voie s¶-i acuz¶m pe
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tor†ionarii comunisto-sovieti§ti pentru crimele lor - fiindc¶, drag¶-doamne
astfel ne ded¶m «Vân¶torii de vr¶jitoare!» Or, dup¶ Ukazul impus de ei, cel
care este violent cu violen†ii, cel care vâneaz¶ vr¶jitoare bol§evice este
fascist! Antisemit!! Tuberculozist!!!
Ar fi comic - dac¶ nu ar fi tragic:
Din exact 28 iunie 1940, în Basarabia §i în Bucovina de Nord ocupate
prin violen†¶, apoi din 23 august 1944 în România întreag¶ ocupat¶ de
Armata Ro§ie, ei, komisarii veni†i pe tancurile sovietice aplicaser¶ cu
senin¶tate (§i cu sudoare, sânge din partea noastr¶) vân¶toarea-de-vr¶jitoare
numit¶: “lupt¶ de clas¶” (§i de-ras¶, dar aceea nedeclarat¶ - îns¶ aplicat¶).
Nevinova†i cu zecile de milioane din comunit¶†ile europene ocupate de sovietici §i comunizate, în primul rând polonez¶, au fost “lichida†i”, nu pentru
vreun act potrivnic ideologic, ci pentru… poten†ialitate: «Ar putea, la un
moment dat, s¶…»: (în realitate programul bol§evic urm¶rea distrugerea
elitelor na†ionale). Decenii lungi, nu doar capii familiilor, ci to†i membrii au
fost, fie aresta†i, atâ†ia dintre ei asasina†i, fie “doar” alunga†i din case, din
§coli, din spitale, declasa†i social, penaliza†i material.
£i iat¶-i pe c¶l¶ii no§tri indigna†i pân¶ în pragul apoplexiei, tot pe noi,
victime, acuzîndu-ne c¶ ne ded¶m la vân¶toare de vr¶jitoare!
De ce nu i-am imita §i în asta, zicînd §i noi cum ziseser¶ ei:
«De ce nu ne-am deda…?»… la vân¶toare de bol§evici?
De ce am r¶mâne, în continuare, robi ai moralei cre§tine, de ce am trece
peste ofense, nedrept¶†i, agresiuni? De ce am ierta gre§i†ilor no§tri? - bie†ii de
ei, cei care obosiser¶ tot chinuindu-ne, tot “reprezentîndu-ne”? Aceia care
huzuriser¶ decenii pe spinarea noastr¶, tr¶ind porce§te-boere§te (nu
prolet¶re§te) din sudoarea §i din sângele nostru, al înfometa†ilor, al
zdren†¶ro§ilor, al exclu§ilor în/din propria-ne †ar¶? - ei, acum, la scaden†¶, se
mir¶-indigneaz¶ foarte c¶ nu mai suntem acelea§i oi duse la abator f¶r¶ m¶car
a beh¶ì?
ïn revista 22, din 28 ian.-14 febr. 2005, Andrei Oi§teanu comite înc¶ un
lung editorial-diatrib¶. Citez:
“Ziua de 27 ianuarie a devenit Ziua International¶ a Holocaustului. (…
) zi cu o semnifica†ie deosebit¶ inclusiv pentru România. ïn perioada 16 mai3 iunie 1944, din Transilvania de Nord, aflat¶ atunci sub ocupa†ie maghiar¶,
au fost deporta†i la Auschwitz circa 150.000 de evrei. Dintre ace§tia, 130.000
au fost extermina†i acolo.”
Noutate! Pân¶ mai ieri §i pe aceia “îi asasinaser¶ fasci§tii antonescieni”,
dup¶ evanghelia Rosen-Wiesel de la Memorialul Coral…
Mai departe A. Oi§teanu d¶ note - bune - lui B¶sescu:
“(…) pe 18 ianuarie (…) pre§edintele [a spus] : «S¶pt¶mâna viitoare voi
participa la ceremoniile comemorative de la Auschwitz. (…) voi fi intransigent cu orice fel de manifestare extremist¶, xenofob¶ sau antisemit¶ (…) nu
voi tolera ca România sa mai fie asociat¶ cu gesturi de aceast¶ natur¶»”
A. Oi§teanu rezum¶ rapid-anticipativ: “Sper s¶ fie un semnal pozitiv pentru
autorit¶†ile române§ti, care au obliga†ia de a veghea la respectarea legii.
Pentru c¶ §i în aceast¶ privin†¶, România este sub zodia formelor f¶r¶ fond.
Sloganul României în tranzi†ie pare s¶ fi devenit "Avem legi, dar nu le aplicam". (…) m¶ refer la modul în care nu se aplic¶ prevederile Ordonan†ei de
urgen†¶ 31/2002, privind «interzicerea organiza†iilor §i simbolurilor cu caracter fascist, rasist sau xenofob §i a promovarii cultului persoanelor vinovate de
s¶vâr§irea unor infrac†iuni contra p¶cii §i omenirii». Potrivit ordonan†ei,
astfel de manifest¶ri se sanc†ioneaza penal. La art. 6, de pilda, se prevede
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pedeapsa cu închisoare pentru «contestarea sau negarea in public a
Holocaustului ori a efectelor acestuia». (…) cred c¶, într-un stat de drept,
legea trebuie aplicata”(…). “Nu iau acum în discu†ie inscrisurile anonime, cu
autori greu de identificat: sloganuri graffiti de tip "MOARTE TIGANILOR"
(…) sau "ANTONESCU - EROU NATIONAL" (…) sau "ACHTUNG
JUDEN!" (…). Totu§i, faptul ca nu se iau m¶suri imediate de §tergere a unor
astfel de inscrip†ii este §i el simptomatic în ceea ce prive§te nerespectarea
legii. Vreau sa ma refer anume la unele manifestari cu autori cunoscu†i, fata
de care autorit¶†ile ar trebui s¶ se autosesizeze:
“Un caz insolit este cartea lui Paul Goma, S¶pt¶mâna ro§ie sau
Basarabia §i evreii (Editura Vremea XXI, Bucure§ti, 2004), care iese
practic din orice tipologie. Goma nu se mul†ume§te s¶ fie, ca al†ii,
nega†ionist. El admite Holocaustul din România, dar îl motiveaza, îl justific¶.
O teorie atât de aberant¶ încât nici m¶car nu este pedepsit¶ de lege”.
(sublinierea îmi apar†ine, P.G.).
Subtilitate de stâlp de telegraf. ïi cunosc gândirea de câl†i (dac¶ nu
cumva o simuleaz¶) de pe când, în volumul Imaginea evreului în cultura
român¶, îmi repro§a c¶ îl amendasem pe Lucian Pintilie pentru minciuna
potrivit c¶reia, în timpul r¶zboiului, genialul v¶zuse, în Bucure§ti, evrei
purtînd stea galben¶ - îns¶ l¶sase balt¶ argumenta†ia c¶ a§ fi min†it §i trecuse
la alte celea… Nici de ast¶ dat¶ nu-i voi face onoarea de polemiza cu el, cu
atât mai pu†in de a-i re-explica, la tabl¶, ceea ce explicasem îndelung,
îndelat în S¶pt¶mâna Ro§ie.
“Prin ora§ele patriei”, î§i continu¶ pionierul-patriei contribu†ia:
“(…) sunt bulevarde §i str¶zi care poarta numele mare§alului Ion Antonescu.
Magdalena Boiangiu mi-a spus recent c¶, pentru a ajunge de la hotel la teatrul
din Tg. Mure§, f¶cea un ocol pentru a nu merge pe Bulevardul Mare§al Ion
Antonescu. Pe acest bulevard, în fa†a garnizoanei se afla un soclu care
a§teapt¶ bustul mare§alului”.
Biata M. Boiangiu, ce calvar tr¶ise: fusese obligat¶ la un ocol peste
puteri, dat¶ fiind vârsta-i înaintat¶ (65 ani), ca s¶ nu dea nas în nas cu un
soclu-f¶r¶-statuie!; în urm¶ cu 45 de ani nu ocolea soclul-cu-tot-cu-statuialui-Stalin (din gura parcului cu acela§i nume), ba, cu dragoste-ne†¶rmurit¶, cu
ve§nic¶-recuno§tin†¶ se fotografia dinainte-i:
“La rândul ei, Smaranda Enache mi s-a plâns ca a tr¶it o situa†ie extrem
de penibil¶, atunci când a fost nevoit¶ s¶ mearg¶ pe Bulevardul Ion
Antonescu pentru a ajunge la monumentul ridicat în memoria victimelor
Holocaustului din Tg. Mure§”.
Lumea întreag¶ a deplorat tragedia plâng¶cioasei S. Enache. “ïnainte”,
când mergea pe, de pild¶, “Victoria Socialismului”, ca secretar de partid §i
emerit¶ adun¶toare de cotiza†ii (ca §i Zoe Petre), nu era “nevoit¶” s¶ calce
victoria socialismului în picioarele-i personale: “pe timpul Odiosului” era
mândr¶ de al s¶u (de)mers.
“ïn astfel de cazuri, vina apar†ine autorit¶†ilor din administra†ia
locala.(…) ïn unele locuri din spa†iul public continu¶ sa existe monumente
reprezentându-l pe Ion Antonescu. E vorba, de pild¶, de bustul de lâng¶ biserica Sf. Constantin §i Elena, din Pia†a Muncii, ctitorit¶ de mare§al la începutul
anilor '40 (…) Dupa aparitia Ordonan†ei 31/2002 (…) bustul mare§alului a
fost acoperit cu un «sarcofag» de tabl¶ (modelul Cernobil). (…). Deputatul
Aurel Vainer, reprezentantul în Parlament al comunit¶†ii evreie§ti, a înaintat
un protest oficial Prim¶riei Sectorului 3, Prim¶riei Capitalei §i Parchetului
General. Un protest similar a fost depus §i de Centrul de Monitorizare §i
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Combatere a Antisemitismului în România. (…) ïn concluzie, vreau s¶ spun
ca vizitele mediatizate ale înal†ilor demnitari la locuri de comemorare a victimelor Holocaustului (cum este Auschwitz-ul) sunt bine venite, având o
puternica încarcatur¶ simbolica. Dar dac¶ nu sunt dublate acas¶ de m¶suri
practice, de ecologie moral¶ §i legal¶ (s.m. P.G.) ele risc¶ s¶ r¶mân¶ simple
gesturi de fa†ad¶”.
Aici sfâr§e§te lunga, plicticoasa, enervanta, obraznica “demascare”
oi§teanic¶. A§adar, autorul denun†ului la gazeta de perete 22, le reaminte§te
românilor ce e just, ce e nejust din punctul de vedere al lui §i al tovar¶§ilor
s¶i; îi amenin†¶, le re-explic¶ ce au voie s¶ fac¶ în viitor, ce le este strict interzis, altfel le taie capul Te§u de la Munca, cel cu «Ordonan†a, Ordonan†a!»
Ce-o fi vrînd individul? Ce urm¶re§te când scrie ceea ce scrie? - se va
întreba cititorul revistei 22. Dac¶ l-a citit pe Norman G. Finkelstein (autor al
studiului Industria Holocaustului), î§i va r¶spunde:
«Ce s¶ fac¶: provoac¶ - fiindc¶ a§a se fabric¶ antisemitismul,
antisemi†ii, antiisraelienii, antisioni§tii: dînd din falc¶ aiurea, f¶r¶
contenire, acuzînd la întâmplare, calomniind, min†ind-min†ind-min†ind
- el §i cei din echipa lui : Shafir, Volovici, Ancel, Braham, Al. Florian,
R. Ioanid, Dan Pavel, M.D. Gheorghiu, Laszlo, Isaac Chiva, Carol Iancu,
Moscovici, Paruit, Ed. Reichman, Laignel-Lavastine, Lily Marcou - sub
conducerea în†eleapt¶ a lui Wiesel».
De ce nu i-am imita pe evrei §i în asta: alc¶tuirea de liste, fi§e,
dosare? - întrebare retoric¶. ïncepînd cu chiar pârâciosul de serviciu:
Andrei Oi§teanu este nepotul lui Leon(te) Oigenstein-R¶utu, fiul Bellei
Iosovici §i al lui Mihail Oi§teanu-Oigenstein-R¶utu (vezi Dic†ionarul lui
Florin Manolescu, vezi pe internet, la “Galateia”, “Kadi§ pentru Mi§a” de
V. Oi§teanu). Nici el, nici veri§oara sa Anca R¶utu nu s-au manifestat
înainte de decembrie 1989 ca opozan†i ai comunismului instaurat în
România. Nici ca “disiden†i”. Dup¶ “revolu†ie” nu am citit vreo declara†ie
de dezaprobare a crimelor bol§evice, în general, nici în special de asumare a
grelelor p¶cate ale familiei, ale comunit¶†ii lor de evrei basarabeni în slujba
ru§ilor ocupan†i.
Dac¶ mi se va atrage aten†ia: copiii nu sunt vinova†i de faptele
p¶rin†ilor, voi atrage la rându-mi aten†ia c¶ acesta este un precept cre§tin.
Or era vorba s¶-i imit §i în asta pe evrei. Deci nu-uit - c¶:
a). ïncepînd din 28 iunie 1940, în Basarabia §i în Bucovina de Nord iar
dup¶ 23 august 1944 în întreaga Românie ei au fost cei care în virtutea
“luptei de clas¶”, i-au persecutat, torturat, ucis nu doar pe “du§manii clasei”,
ci §i pe membrii familiilor lor pân¶ la a §aptea spi†¶, alungîndu-i din case, din
slujbe, din §coli, din universit¶†i, înfometîndu-i, declasîndu-i profesional,
deportîndu-i…ïn acest timp fiii-fiicele tovar¶§ilor de-alte-na†ionalit¶†i
(Valter Roman, R¶utu, Boril¶, Sencovici, Apostol…) studiau, nu doar “în
Uniune” (ca Iosif Sava, Janina §i Ion Iano§i, Andrei B¶leanu, T.G.
Maiorescu), dar în putredul Occident! ïn care caz, ce fel de reciprocitate ni se
pretinde nou¶, “vân¶torilor de vr¶jitoare”?;
b). Decurgînd din punctul precedent - admitem: copiii nu §tiau ce fac
p¶rin†ii (ca to†i bandi†ii, “b¶trânii” nu povesteau acas¶ ce activitate depuneau
ei la “minister”, la “cazarm¶”), îns¶ în†elegeau m¶car c¶ au §coli speciale
(“Petru Groza” din Bucure§ti); c¶ frecventeaz¶ clinici, magazine-magazii
speciale; unii dintre ei erau adu§i la §coal¶ cu ma§ina de la “ministerul tatei”;
vara mergeau în tabere de pionieri la Artek, “în Uniune”, la Predeal, în
vilele gospod¶riei de partid. Copiii - nevinova†i - ai marilor nedemni-demni-
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tari comuni§ti vor fi întâlnit pe strad¶ al†i copii: vor fi constatat c¶ “ceilal†i”
sunt prost îmbr¶ca†i, prost hr¶ni†i, frecventeaz¶ alte §coli, nu au reviste
str¶ine, c¶r†i, pl¶ci cu ultimele §lag¶re capitaliste, nici biciclete, patine,
mingi, treninguri - vorbesc de perioada dintre 1948 §i 1965. Chiar dac¶
p¶rin†ii nu le spuneau adev¶rul, întreb¶rile îi vor fi fr¶mântat pe copiii, pe
adolescen†ii curio§i-genero§i. Ei: care a fost adev¶rul-dedus-din-întreb¶rilevârstei la Andrei Oi§teanu? Nu a r¶zb¶tut înainte de decembrie 1989; nici
dup¶; nici un semn c¶ ar fi în†eles ceva-ceva §i c¶ a admis: f¶cea parte din
tagma profitorilor, a asupritorilor, a terorizatorilor României - în numele
U.R.S.S.;
c). ïn chestiunea asum¶rii mo§tenirii comunit¶†ii sale: în octombrie
1998 am publicat în Cotidianul textul “Un protestatar de elit¶” (vezi §i
Jurnal de apocrif, Dacia, pag. 403). Era o replic¶ la “Protest”-ul semnat în
România literar¶ de Alex. £tef¶nescu. Acesta îl atacase pe Norman Manea
care afirmase: [Românii] “ezit¶ s¶-§i recunoasc¶ propria contribu†ie la
Holocaust”. Indignatul §tef¶nesc, recent †¶r¶noist de-al lui Diaconescu, perorase: “ca membru al societ¶†ii române§ti de azi, refuz s¶-mi recunosc vreo
contribu†ie la fapte s¶vâr§ite înainte ca eu s¶ m¶ nasc” (subl. mea). Se
vede c¶ argumenta†ia mea (la îndemâna ultimului alfabetizat), anume: “fiecare membru al fiec¶rei comunit¶†i s¶-§i asume faptele bune - §i faptele
rele - ale înainta§ilor” - fusese conving¶toare, din moment ce primisem telefoane, scrisori de aprobare din partea prietenilor mei de atunci Shafir,
S. Damian, Paul Schuster, Tism¶neanu.
Or A. Oi§teanu p¶streaz¶ o t¶cere asurzitoare în leg¶tur¶ cu mo§tenirea
criminal¶ ap¶sînd §i pe umerii s¶i - îns¶ asta nu-l împiedec¶ de a denun†a “o
teorie atât de aberant¶, încât nici m¶car nu este pedepsit¶ de lege” a lui Paul
Goma în eseul S¶pt¶mâna Ro§ie. Care s¶ fie acea “teorie” - nepedepsit¶ de
lege? Iat-o:
“admite Holocaustul în România, dar îl motiveaz¶, îl justific¶” (subl.
mea, P.G.)
Afirma†ie aiurea, iresponsabil¶; acuza†ie infantil¶, de fiin†¶ neevoluat¶.
Acestea sunt apuc¶turi nedemne de un intelectual, mai ales când pretinde a
face parte din Poporul care ne-a dat Cartea: ignor¶ textele pe care le atac¶
(obi§nuit a avea de a face cu ne-evreii timora†i, care nu îndr¶znesc s¶ contrazic¶ un evreu, necum s¶-i dovedeasc¶ necinstea), nu d¶ citate, rezum¶ fantezist-abuziv. Nu m¶ voi angaja în dialog cu acest cunoscut monologator prin
educa†ie, prin structur¶, ne-cititor de profesie (ca §i tovar¶§ii s¶i de §aib¶:
R. Ioanid, Shafir, Al. Florian, Laszlo, G. Andreescu, Dan Pavel), nici nu-l
voi ruga frumos s¶ binevoiasc¶ a citi, în sfâr§it, textul meu, pentru a accepta
eviden†a: nu am justificat nic¶iri, nicicând, Holocaustul - ci, rezemîndu-m¶ pe documente, am încercat - încerc în continuare - s¶-l explic…
…ïncepînd prin a re-pune cronologia la locul ei: dreapt¶, cursiv¶,
succesiv¶, nu r¶sturnat¶, în scopul mizerabil de a prezenta efectele drept
cauze, dup¶ modelul C¶r†ii Negre a lui Ehrenburg §i Grossmann; continuînd
prin a-i ar¶ta pe turn¶tori cu degetul meu de turn¶tor al turn¶torilor §i rostind
urm¶toarele adev¶ruri - dovedibile:
«A. Oi§teanu, îndârjit vân¶tor de antisemi†i, nu a vorbit-scris despre
faptele rele ale p¶rin†ilor s¶i, în Basarabia §i în Bucovina de Nord, dup¶ 28
iunie 1940. Cu ce s-a ocupat, atunci-acolo, de-o pild¶, Mi§a Oigenstein, tat¶l
s¶u? Dar unchiul Dan (Leonea §tim: era la Moscova, cu Tism¶neanu, cu
Pauker)? Dar Bella Iosovici - care va deveni mama sa? Dar Roller? Dar
Perahim? Dar Sorin Toma? Ce au f¶cut ace§ti comuni§ti în teritoriile româ-
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ne§ti ocupate de du§man, atât de nem¶rturisit, de condamnabil (doar în un
an!), încât au ascuns-ascund cu îndârjire adev¶rul? Pân¶ §i Gr. Vindeleanu,
om onest în m¶rturie î§i opre§te onestitatea la data de 6 iulie 1940 - mai încolo: pat¶ alb¶ (pe care am dreptul de a o colora în ro§u, culoarea sângelui celor
din neamul meu, vorbitori ai limbii mamei mele). Cât despre Sorin Toma el
sare cu “amintirile” sale de la “Gala†i-iunie 1940”, tocmai la “Zaporojieaugust 1941”! - din aceea§i grij¶ de a nega §i cronologia §i geografia, deci de
a ascunde adev¶rul despre cele peste 12 luni de ocupa†ie sovietic¶ în care
mai ales evreii români au exercitat func†ia criminal¶ de komisari
bol§evici. Dac¶ A. Oi§teanu va r¶spunde c¶ el - §i cei de vârsta lui - refuz¶
s¶-§i asume fapte s¶vâr§ite înainte ca el/ei s¶ se nasc¶, îl voi trimite unde i-i
locul - mai întâi lâng¶ creatura numit¶: Alex £tef¶nescu».
Ne-cititorii mei: A. Oi§teanu, R. Ioanid, Shafir, A. Cornea, Laszlo,
Al. Florian, Dan Pavel m¶ acuz¶ orbe§te-proste§te de “nega†ionism”, de
“antisemitism”, de “justificare a Holocaustului”. Sunt ni§te abuznici (de la
abuz), mincino§i-calomniatori, fiindc¶ bibliografia pe care m¶ reazem provine §i din surse evreie§ti, chiar sioniste militante (M. Carp). Ei îns¶ nu produc
citate din textele mele - ca s¶ nu produc¶ dovada necinstei lor.
Un exemplu printre altele: ei vorbesc despre “masacrarea, de c¶tre
români, aproape în totalitate a intelectualilor evrei din Basarabia §i din
Bucovina, dup¶ 22 iunie 1941”… S¶ consult¶m volumul în limba rus¶ Evrei
Moldovî, realizat sub conducerea lui S. £pitalnik (Chi§in¶u, 2002) cu girul
Bibliotecii municipale “B.P. Hasdeu”, a Bibliotecii evreie§ti “L. Manger” §i a
Joint-ului. Este un catalog al intelectualilor evrei din “Moldova, în secolul
XX” (ar trebui s¶ se în†eleag¶: “din R.S.S. Moldoveneasc¶”, în realitate aria
geografic¶ fiind mult mai întins¶: pe lâng¶ Basarabia §i Bucovina de Nord,
provincii române§ti, cuprinde o parte din Gali†ia, din Ucraina de sud-vest:
zonele Tiraspol, Balta, Odessa. Totodat¶ au fost inclu§i evrei nativi din alte
provincii române§ti §i ruse§ti, tr¶itori la un moment dat în “Moldova”.
M-am oprit la cei 251 scriitori, arhitec†i, plasticieni, muzicieni
repertoria†i. Dintre ace§tia au murit în “lag¶re din Transnistria” - deci sub
administra†ie-responsabilitate româneasc¶ - urm¶torii:
1. Goldenberg Mordehai, în 1941; 2. Trahtenberg Iosif - în 1941 (la
Kamene†k-Podolsk - deci sub administra†ie german¶); 3. Vainstein Israil - în
1942; 4. Breitman Motl : internat de c¶tre români în lag¶r, din fericire a
supravie†uit; 5. Aroni Samuel, inginer constructor, internat de români în
ghetoul din Chi§in¶u. A supravie†uit; 6. Brazer Abram, sculptor, grafician decedat în 1942 în ghetoul din Minsk (administra†ie german¶) ; 7. Sinitza
Zinovie, pictor, în 1940 internat de c¶tre români în ghetto; 8. Tkaci Efim instrumentist, pedagog: internat în gheto de c¶tre români, în Transnistria - a
supravie†uit; 9. Schildkret Moritz, violoncelist - la 78 ani a fost internat de
c¶tre români în gheto, unde a §i murit în 1941.
Administra†ia româneasc¶ are pe con§tiin†¶ internarea a 7 oameni de
cultur¶ evrei §i moartea a 5 dintre ei - chiar §i unul singur ar fi fost prea-mult.
N.B: cu excep†iile indicate, intelectualii evrei din “Moldova” s-au/au
fost evacua†i, în iunie-iulie 1941, în interiorul Rusiei.
Fa†¶ cu obr¶zniciile, acuza†iile, calomniile, actele de xenofobie
(antiromânismul), de rasism («numai evreii au suferit, numai ei au dreptul s¶
vorbeasc¶ despre Holocaust»), s¶ nu mai accept¶m diktatul, cu capul plecat,
cu gura închis¶. £i noi, ne-evreii am suferit, §i noi avem dreptul de a ne ap¶ra
suferin†a §i onoarea de victime.
S-au mai semnalat tentative de a intenta procesul comunismului, de a
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ie§i la ramp¶, de a cere s¶ fie recunoscute §i suferin†ele pricinuite de teroarea
comunist¶. Au fost pe loc neutralizate, bruiate, acoperite de h¶rm¶laia bine
orchestrat¶ a holocaustologilori sus†in¶tori ai tezei ridicole, false, inumane a
unicit¶†ii genocidului a c¶rui victim¶ au fost ei. Detestabilele manevre au tulburat, prin diversiuni, au sabotat, chiar interzis cererea noastr¶ legitim¶ de
anulare a Pactului Hitler-Stalin din 23 august 1939 §i a celui de la Ialta din 6
februarie 1945.
S¶ nu ne (mai) l¶s¶m intimida†i, s¶ nu mai accept¶m eternul rol de acuzat: Noi am recunoscut, am regretat sincer faptele-rele ale unor români §i ale
statului român, victime: în primul rând evreii §i †iganii, iar vinova†ii
români de crime împotriva omenirii au fost înc¶ de acum 50 ani judeca†i
§i condamna†i. S¶ nu ne mai l¶s¶m cople§i†i de insulte, de calomnii, acoperi†i
de scuipa†i, îngropa†i de vii în “bilan†uri” fanteziste §i unilaterale. S¶ ne
cerem, s¶ impunem dreptul inalienabil la adev¶rul despre jum¶tatea de
secol de ocupa†ie sovietic¶ §i de teroare comunist¶! £i noi, ne-evreii
am suferit, îns¶ pân¶ acum nu am putut deschide gura f¶r¶ a fi trata†i
de “fasci§ti”, de “antisemi†i” - ultima g¶selni†¶ fiind: “nega†ioni§ti” (ai
Holocaustului).
Fiindc¶ echipa de zgomote a holocaustologilor împro§cînd minciuni,
insulte la adresa românilor, cere mereu, mereu, cu stropi, cu spume la gur¶,
respectarea întocmai a “Ordonan†ei de urgen†¶ nr. 31/2002 privind interzicerea organiza†iilor §i simbolurilor cu caracter fascist, rasist sau xenofob §i a
promov¶rii cultului persoanelor vinovate de s¶vâr§irea unor infrac†iuni
contra p¶cii §i omenirii” (am citat fidel din denun†ul semnat de Andrei
Oi§teanu), s¶ cerem, nu eliminarea din text a termenului “fascist” (dealtfel
violent inexact), ci introducerea, dup¶ “fascist”, a: “§i comunist”.
Nu mai mult - dar nici mai pu†in.
ïncolo textul Ordonan†ei este perfect: §i noi, ne-evreii am suferit în timpul teroarei comuniste, de rasism (nefiind nici ru§i, nici unguri, nici “de alte
na†ionalit¶†i”), de xenofobie (ni se nega, ni se insulta, ni se interzicea apartenen†a la na†iunea român¶, ni se impuneau termeni parazitari ca “socialist” pe
lâng¶: republic¶, cet¶†ean, cultur¶, caracter na†ional, limb¶ (“moldoveneasc¶”).
Agita†ii holocaustologi: A. Oi§teanu, Shafir, R. Ioanid, Braham, Ancel,
Wiesel - au, nu doar §i alt¶ cet¶†enie, dar §i o alt¶ patrie-de inim¶: Israelul.
Ce-ar fi s¶-i imit¶m §i în asta: str¶inii - sau înc¶-cet¶†enii-români - care
insult¶, calomniaz¶ România ca unitate na†ional¶, pe români, ca b¶§tina§i, s¶
fie invita†i a nu mai pune piciorul pe p¶mântul nostru §i s¶ fie urm¶ri†i penal
prin instan†ele na†ionale;
- s¶ nu mai fie permis¶ dubla-cet¶†enie pentru c¶l¶ii românilor sub
comuni§ti, deveni†i calomniatori ai României §i ai românilor; s¶ nu li se permit¶ intrarea în †ara “tradi†ional antisemit¶”;
- s¶ nu mai fie acceptat¶ re-instalarea în †ara noastr¶ - unde “antisemitismul are r¶d¶cini adânci în istoria politic¶ §i cultural¶” - citat din calomniatorul-§ef Wiesel - a fo§tilor cet¶†eni români, vinova†i de colaborare cu ocupantul sovietic - întâi în vreme de r¶zboi, apoi de ocupa†ie str¶in¶ - §i care, ca
cet¶†eni ai altor state, au calomniat constant România §i pe români;
- s¶ nu mai t¶cem - ca §i cum noi am fi vinova†ii! - numele §i faptele
criminale ale acelor evrei în slujba sovieticilor; s¶ fie trecu†i prin fa†a unui
tribunal moral (“ecologic”, vorba Oi§teanului), chiar §i postum - to†i cei care
au f¶cut r¶u României §i românilor sub ocupa†ie sovietic¶, precum §i to†i
securi§tii evrei care, dup¶ ce au f¶cut tot r¶ul posibil în nefericita noastr¶ †ar¶,
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s-au prelins în USA, în Fran†a, în Germania, în Israel;
Suntem întru totul de acord cu prevederile Ordonan†ei de urgen†¶
31/2002 privind “interzicerea organiza†iilor §i simbolurilor cu caracter
fascist §i comunist” - a§adar:
- s¶ nu mai fie tolerate grupurile, asocia†iile, periodicele, volu-mele,
f¶cînd elogiul comunismului, al sovietismului; s¶ fie interzise statuile, efigiile, portretele, biografiile, “operele” unor personaje odioase ca: Lenin, Stalin,
Trotski, Mao, Castro, Che Guevara, Pauker, Chi§inevski, Roller, R¶utu,
Nicolski, Perahim, Socor, Tertulian, Florian (tat¶l §i fiul) Nina Cassian,
Voicu, Chiva, Moscovici, Ed. Reichman…;
- s¶ nu mai fie tolerate discursurile, interven†iile în pres¶, ale
reprezentan†ilor Industriei Holocaustului, purt¶tori de minciuni §i de
calomnii;
- s¶ fie expulza†i de pe sol românesc acei evrei §i unguri care între†in
adev¶rul etnic al lor, potrivit c¶ruia doar “românii fasci§ti” au asasinat evrei,
în schimb (!) evreii §i ungurii nu s-au atins de un fir de p¶r de pe capul românilor, nici în timpul ocupa†iei Transilvaniei de Nord, nici dup¶ sovietizarea
întregei Românii, când au colonizat “aparatul de stat §i de partid” - cu
prec¶dere blestemata Securitate.
ïnapoi la A. Oi§teanu: pârâciosul de serviciu se arat¶ nemul†umit c¶
“teoria” mea din S¶pt¶mâna Ro§ie este “atât de aberant¶ încât nici m¶car nu
este pedepsit¶ de lege”- va fi regretînd simpaticul etnololog c¶ nu sunt dat pe
mâna (fie §i postum¶…) a lui Nicolsky.
De mirare aceast¶ “atitudine împ¶ciuitorist¶”, pentru a folosi un tic verbal-mental introdus de unchiul s¶u, sinistrul Leonte R¶utu §i de tat¶l s¶u,
Mi§a Oigenstein, director al uzinei produc¶toare de capete p¶trate, imeni
“£tefan Gheorghiu”. De mirare, pentru c¶ tovar¶§ii s¶i de lupt¶-dreapt¶ nu
s-au sfiit s¶ m¶ acuze de “antisemitism”.
Primul a fost turn¶torul atitrat la Universitatea Bucure§ti în timpul
Revolu†iei Maghiare din 1956, numitul Edgar Reichman, emigrat în 1958 în
Israel, prelins apoi în Fran†a, unde a trudit în slujba Securit¶†ii, în general, în
special în a lui Eugen Barbu - ca “agent literar”. El a fost primul care m-a etichetat, în 1986, într-o cronic¶: “antisemit”, fiindc¶ în cartea Din calidor
povesteam cum tata fusese arestat (în ianuarie 1941, în Basarabia ocupat¶) §i
de un enkavedist evreu;
Al doilea - cronologic - a fost traduc¶torul §i prietenul meu Alain Paruit:
el m-a deconspirat (sic) în revista Esprit pentru texte “antisemite” (“textele”
fiind romanul Arta refugii, tradus de el, antisemitismul constînd în faptul c¶
scrisesem: în 1949 un securist… ungur de la Media§ pe nume Paszty i-a
anchetat pe mama §i pe tata în ungure§te - dac¶ nu §tia române§te…; despre
el mama spunea c¶ nu avea deloc nevoie s¶ cunoasc¶ limba român¶, b¶teafoarte-bine-f¶r¶-cuvinte);
Al treilea a fost R. Ioanid. El a dat semnalul de atac general-concentrat.
La el au participat nu doar evrei: Shafir, Oi§teanu, A. Cornea, Al. Florian,
Chiva, ci §i goi-ii: G. Andreescu, Vasile Gârne†, Vitalie Ciobanu, Dan Pavel,
M.D. Gheorghiu, Lazlo, Pecican…
Am constatat: textele mele - pe care nici unul dintre atacatori-etichetatori nu le-a citit (îns¶ au auzit ei de undeva c¶ autorul lor nu poate fi
“încadrat” în categoria “antisemit cinstit”) - îi deranjeaz¶ faptul c¶ nu neg
Holocaustul (chiar dac¶ un contorsionist ca Shafir a g¶sit c¶ a§ fi “trivial
nega†ionist”), în schimb contest unicitatea genocidului ale c¶rui victime au
fost evreii, amintind §i de tragedia armenilor, a cambodgienilor, a ucraineni-
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lor, a “moldovenilor” - în cazul ultimelor dou¶ comunit¶†i ar¶tînd cu degetul
spre komisarii evrei de tipul scriitorului adulat de distractivul nostru Radu
Cosa§u : Isaac Babel.
ïnver§unarea lor împotriv¶-mi se datoreaz¶ mai cu seam¶ faptului c¶ în
demersul meu încerc s¶ explic… ceea ce, pentru evrei trebuie s¶ r¶mân¶
în veci neexplicat §i neexplicabil - anume:
a. cronologic, evreii i-au atacat primii pe români, în S¶pt¶mâna Ro§ie
(28 iunie-3 iulie 1940); dup¶ un an (începînd din 27 iunie 1941), românii
s-au r¶zbunat §i pe evrei - deci nu din “antisemitism tradi†ional românesc”;
b. victime ale nazismului german §i horthysmului-szalosismului
maghiar evreii au practicat pe scar¶ larg¶, în România, r¶zbunarea deviat¶,
constînd în a-i acuza - §i torturà - pe români (mai cu seam¶ pe cei din
Ardealul de Nord, între 1940-1945 ocupa†i de unguri) pentru c¶…îi trimiseser¶ la Auschwitz - campion al istoriei astfel traficate §i al statisticelor
falsificate fiind Elie Wiesel, tat¶l “spiritual” al holocaustologilor.
ïn aceast¶ modest¶ ac†iune de rostire a adev¶rului §i numai a adev¶rului
am fost l¶sat singur în fa†a haitei-de-vân¶tori-de-antisemi†i. Cu excep†iaexcep†ional¶ a istoricului Mircea St¶nescu (alt “sinuciga§”), nu am remarcat
vreo luare de pozi†ie, public¶ - nu întru ap¶rarea mea (am dovedit: §tiu s¶ m¶
ap¶r §i singur), ci întru ap¶rarea adev¶rului istoric privind întreaga noastr¶
comunitate româneasc¶.
Evreii din echipa lui Wiesel m¶ acuz¶ de “antisemitism”. De ce pân¶
acum nu m¶ vor fi acuzat §i de “antiromânism”?, doar mai ales pe românii
mei îi criticasem-acuzasem de o mie de p¶cate?
Din acest motiv s¶ nu se manifeste, acum, “românii mei”?
S¶ înv¶†¶m de la evrei?
S¶ înv¶†¶m de la evrei!
S¶ nu înv¶†¶m de la evrei minciuna-etnic¶.
Paris, 6 februarie 2005 - §aizeci de ani de la Ialta.

Am trimis vreo 30 exemplare prin internet. Am primit
întâiele confirm¶ri. Vreo 7-8 s-au intors: era gre§it¶ adresa.
Foarte obosit. £i relativ mul†umit.(…)
Miercuri 9 februarie 2005
“Adev¶rul”(!) lui C.T. Popescu mi-a returat textul. Dup¶ o
lung¶ ezitare - se vede c¶ s-a consultat cu Comitetul Central al
Scînteii Eterne. Nu m¶ a§teptam la asta - m¶ a§teptam la… t¶cere.
ïn schimb, mi-a scris Nedelcovici - aprobativ, ca s¶ spun a§a.
ïn schimb(ul schimbului), G. Andreescu m¶ anun†¶ c¶ nu a
apreciat calificativele cu care îl gratulez §i c¶ îmi distrug fiin†a
într-o b¶t¶lie în care m-a angajat §i în care, de ast¶ dat¶, nu am
dreptate. C¶ nu am dreptate… Nic¶iri-nicicând nu am pretins c¶
am dreptate - ceea ce ar fi din partea mea o obr¶znicie f¶r¶
seam¶n §i o prostie a§i§deri - ci: propun (ar¶t) partea mea de
adev¶r. G. Andreescu îmi confirm¶ c¶ nu citise nimic din ceea ce
scrisesem - s¶ zicem: în ultimii 13-14 ani, de când nu mai vorbim
aceea§i limb¶. El m-a atacat primul, dup¶ textul despre “£ocul de
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la 11 septembrie” (atunci singur L.I. Stoiciu m-a ap¶rat). Tot el
m-a acuzat de antisemitism - apoi a recunoscut c¶ nu citise cartea.
I-am r¶spuns:
Gabriel Andreescu…
…mi-a trimis urm¶torul mesaj dup¶ ce primise “S¶ înv¶†¶m de la
evrei…?”:

>Tue, 8 Feb 2005 19:52:27 +0200
>De: Gabriel Andreescu <gandreescu@apador.org>
>À: paulgoma@free.fr
>Objet: Re: UN TEXT:
>Stimate domnule Goma,
>Multumesc pentru ideea de a-mi trimite textul. Cuvintele cu care ma
>gratulati nu imi pot schimba marea apreciere pentru ceea ce ati facut >in trecut si tristetea ca va distrugeti fiinta intr-o batalie in care, de >aceasta data,
dupa modesta mea parere, nu aveti dreptate.
>Urindu-va sanatate,
>Gabriel Andreescu<

I-am r¶spuns:

Paris, 9 februarie 2005
Domnule Gabriel Andreescu,
V-am trimis textul “S¶ înv¶†¶m de la evrei…?”, nu pentru a v¶, vorba
Dvs., “gratula” (prin cuvinte); nici de “a v¶ convinge de… “dreptatea” mea,
ci pentru a v¶ aduce la cunostin†¶ p a r t e a m e a d e a d e v ¶ r, într-o
m¶runt¶-chestiune care m¶ prive§te direct, dupa cum m¶ direct privise §i o
alt¶ m¶runt¶-chestiune botezat¶: “drepturile omului” - începînd din 1977.
“Drepturi” pentru care §i eu (dac¶ nu s-a în†eles, am¶nun†esc: “pentru
care drepturi-ale… - chiar §i eu” am avut de suferit - o trag §i în momentul
de fa†¶, în al 28-lea an, spre deosebire de Gabriel Andreescu, cel care a f¶cut
din “drepturile omului” o meserie; o carier¶; o slujb¶; onorat¶ - §i bini§or
remunerat¶ (cum a§a: prime§ti bani pentru c¶ aperi drepturile omului?)
ïmi iau dreptul s¶-l întreb pe Gabriel Andreescu - ap¶r¶tor-oficial-aldrepturilor-omului la congrese, colocvii, conferin†e, dezbateri:
1. Ce fel de d r e p t u r i ap¶r¶ el pe unde umbl¶?;
2. Cine sunt o a m e n i i ale c¶ror drepturi le ap¶r¶ Gabriel Andreescu
- contra plat¶?
Fiind eu un egoist notoriu, încep (contra)exemplele cu mine:
- Gabriel Andreescu, “prietenul meu”, din 1990, a devenit rapid, f¶r¶
tres¶rire, complice fidel al Gabrielei Adame§teanu în campania de
denigrare a mea, autor al volumului de m¶rturii Culoarea curcubeului: m¶
plânsesem c¶ editorul Liiceanu retr¶sese cartea din libr¶rii imediat dup¶
apari†ie (iunie 1990), o depozitase iar în 1992-93 o trimisese la topit: G.
Adame§teanu a organizat, prin revista 22 - cu binecuvântarea Monic¶i
Lovinescu - ap¶rarea lui Liiceanu §i acuzarea autorului c¶r†ii distruse c¶… îl
calomniaz¶ pe bietul distrug¶tor de carte ;
- G. Andreescu a fost complice (credincios) al Gabrielei Adame§teanu
§i dup¶ aceea: revista 22 a publicat în rafal¶ texte calomnioase la adresa mea,
dar a refuzat s¶ tip¶reasc¶ r¶spunsurile mele la diatribele delirante ale Bianc¶i
Marcu-Dumitra§cu-Balot¶, D.C. Mih¶ilescu, M. Iorgulescu, P. Barb¶neagr¶,
M. Martin §.a., §.a.;
- G. Andreescu a fost complice fidel al Gabrielei Adame§teanu în lunga
campanie dus¶ de revista 22 împotriva Jurnalului meu I-II-III, editat de
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Nemira în 1997, iar la “Serata” lui I. Sava, din 1997, nu a rostit o silab¶ de
protest când tovar¶§a sa de via†¶ §i de idei, Adame§teanu, gâfâit secondat¶ de
A. Cornea - a spus despre Jurnal c¶ nu l-a citit (ca s¶ nu i se tulbure…
tulburatura…) - ceea ce nu a împiedecat-o deloc s¶-l condamne hot¶rît!Jurnalul, de el este vorba, în continuare ; nu a mi§cat în front nici în
momentul în care Adame§teanu-Cornea, au avut neru§inarea de a “explica”
telespectatorilor c¶ Goma este vinovat de agresiunea palestinienilor împotriva Monic¶i Lovinescu! Iar când I. Sava l-a întrebat ce crede despre
Jurnalul lui Goma, G. Andreescu a r¶spuns - la obiect… - c¶ Goma a
suferit mult la via†a lui §i c¶ este un personaj dostoievskian…;
- G. Andreescu m-a atacat în pres¶ à propos de “antiameri-canism”;
- G. Andreescu m-a atacat în pres¶, pentru “antisemitism”- în
particular recunoscînd c¶ nu citise textul viteje§te comb¶tut.
Gabriel Andreescu regret¶ sincer c¶… îmi distrug fiin†a într-o b¶t¶lie în
care, de ast¶ dat¶, nu am dreptate.
Dac¶ ar fi gândit-scris - de pild¶: “b¶t¶lia [de§i detest termenul, ca §i
“lupt¶”] pe care - §i de ast¶ dat¶ - o vei pierde” (eu, Goma), totul ar fi fost
corect: gramatical, logic §i… drept-uman. Dar c¶ voi pierde… Care b¶t¶lie?
- ac†iunea în care sunt angaja†i mii, zeci de mii de persoane?
Dar admi†înd c¶ am pornit la o “b¶t¶lie”, cea pe care o voi pierde - din
care motiv o voi pierde?: fiindc¶ sunt slab?, fiindc¶ am fost tr¶dat de to†i
colegii-camarazii-tovar¶§ii mei §i am r¶mas singur-singurel?
Ei bine, nu: G. Andreescu m¶ anun†¶ c¶ pricina rezid¶ în faptul c¶… nu
am dreptate.
Dar asta este o contaminare lingvistico-logic¶! A luat-o de la Gabriela
Adame§teanu, complicea sa vreme de un deceniu de convie†uire. Ea se pomenea anun†înd: «Eu reprezint!» - atât, nu continua, pentru a l¶muri ce anume
reprezint¶ ea. Iat¶-l §i pe fostul prin† consort gândind-sonorizînd eclipse
socialiste adame§tenice: «Nu ai dreptate!» - punct.
Ca s¶ putem continua discu†ia, accept c¶ nu voi fi avînd dreptate
(punct!) “în mod obiectiv”, fiindc¶ eu ap¶r, subiectiv, p a r t e a m e a d e
a d e v ¶ r - dar oare de ce nu am eu dreptate-punct?
Fiindc¶, dup¶ G. Andreescu, dreptate avea Liiceanu, filosoful-editor,
ucenicul lui Noica - când trimitea la topit cartea mea de m¶rturii Culoarea
curcubeului ; avea dreptate G. Adame§teanu, când se f¶cea p¶rta§¶ a nesfâr§itei fapte culturale a Liiceanului editor-topitor de carte, precum §i a
imensului †¶†ism (vine de la †a†¶) rostit-scris de Monica Lovinescu în 22, la
sugestia sfetnicilor dumisale: Adame§teanu §i Liiceanu: “ïmi pare r¶u c¶
l-am cunoscut pe Paul Goma” - §i nu a încetat de a mai avea dreptate
(el, G. Andreescu de ast¶ dat¶) dup¶ ce, desp¶r†indu-se de §efesa 22-lui, a
comunicat pe calea presei c¶ dânsa fusese totdeauna o denun†¶toare.
“A nu avea dreptate…”
A§adar acesta este motivul pentru care Gabriel Andreescu, industria§ al
drepturilor omului îi ignor¶ alegru pe românii din Bucovina §i din Basarabia
(ba a militat - pentru, §i a consim†it - la criminalul Tratat cu Ucraina): aceia
nu aveau deloc dreptate când se plângeau de persecu†iile la care îi supuseser¶
fra†ii ru§i o jum¶tate de secol; apoi verii primari ucraineni, de când deveniser¶ independen†i, deci liberi s¶ persecute ei pe al†ii, s¶ le interzic¶ limba,
§colile, c¶r†ile, periodicele; de dispre†ul suveran-analfabet al istoricului Zoia
Petre, cea care îi desemna pe românii din Basarabia §i din Bucovina:
“românofoni”;
Au dreptate - dup¶ Gabriel Andreescu - doar minoritarii din România,
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nu §i majoritarii; dreptate au numai ungurii, numai evreii (bie†ii †igani: de§i
minoritari, ei au fost, vor fi folosi†i, dar “dreptate” nu vor avea vreodat¶) - nu
§i românii atunci când cer stabilirea §i recunoa§terea a d e v ¶ r u l u i despre
rolul evreilor în anul de cumplit¶ ocupa†ie sovietic¶ a Basarabiei §i Bucovinei
de Nord, începînd de la 28 iunie 1940; despre rolul ungurilor în Transilvania
de Nord, ocupat¶ de ei (nu de “fasci§ti”, nici de “horthysti”, ci de unguri) la
1 septembrie 1940 - precum §i a d e v ¶ r u l despre responsabilitatea
românilor §i a ungurilor în persecutarea-masacrarea evreilor §i a †iganilor.
“Dreptate” §i “adev¶r” nu se suprapun, nu sunt chiar acela§i lucru - stimate Gabriel Andreescu, salariat (în curând pensionar) al Drepturilor omului
(din România).
Eu îmi imaginasem c¶ “drepturile omului” sunt pentru to†i oamenii, nu
doar pentru dul¶i. Fiindc¶ o a m e n i sunt (chiar) §i românii, nu doar
ungurii; sunt o a m e n i §i ne-evreii, orice-ar pretinde evreii - orice-ar crede
Gabriel Andreescu.
Sau poate m¶ în§el iar? Fiindc¶ nu am “dreptatea” invocat¶ în mesaj?
Sunt gata s¶ dialoghez cu oricine §tie ce este un dialog; cu oricine este de
bun¶ credin†¶; cu oricine care, înainte de a calomnia, de a anatemiza, de a
antisemitiza, dovede§te c¶ se afl¶ în cuno§tin†¶ de cauz¶ - cu osebire în
greaua-peste-poate opera†iune a citirii prealabile a textelor pe care le
condamn¶ cu înver§unare - în cor §i în-mod-organizat.
Altfel avem de a face cu un diktat, nu cu o dezbatere.
S¶n¶tate, Paul Goma

Joi 10 februarie 2005
Am dat peste un forum (“Amsterdam”, parc¶) în care sunt,
simultan… “un necunoscut” §i “un notoriu antisemit” - ba chiar
§i “antimaghiar”!, sare o unguroaic¶ (dup¶ semn¶tur¶) domiciliat¶ în… Olanda - pseudonumit¶, ce-,i proast¶ s¶-§i divulge
m¶car numele de acum un an? Nu e proast¶ - e curajoas¶, de dup¶
gard. Am observat dou¶ lucruri:
Un turn¶tor-§ef, israelian, se mira-indigna (sub pseudonim,
cum altfel!) c¶ se difuzeaz¶ un text antisemit, fascist de-al lui
Goma - “de§i avem în †ar¶ (care †ar¶: România? Israel? Ambeledou¶?) sentinele, oameni de paz¶…” A§a, carevas¶zic¶: evreii de
pretutindeni au “în †ar¶” sentinele, care semnaleaz¶ cel mai
m¶runt “act antisemit” - unde semnaleaz¶? La Central¶! £i
unde-i Centrala? Ei unde! Pe-peste tot!
Al doilea: fusese luat la prelucrat-criticat-demascat cineva
(aceluia i se d¶dea numele adev¶rat, un român) care r¶spândise
textul meu (vorba fiind de “S¶ înv¶†¶m de la evrei…?”, îns¶ f¶r¶
a-i divulga titlul) §i se întreba(u) tovar¶§ii “con§tien†i” ca de la o
tribun¶ a unei §edin†e de demascare cum de… acel Cutare a
r¶spândit un text cu men†iunea: “CITESTE SI DA MAI DEPARTE”. De parc¶ nu ei, bol§evicii evrei ne împuiaser¶ capul cu istoria-le glorioas¶ §i cu eroica rezisten†¶, cea cu crâncena-ilegalitate
§i cu manifestele-eroice. De mirare nu era “demascarea” evreilor
- ci modul de a se ap¶ra al “difuzorului”, goi-ul: aproape c¶ plân©Paul Goma 1935-2011
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gea, explicînd, vinovat, c¶ el o primise de la un v¶r al s¶u de la
Paris, în care are încredere, c¶ el nu are nici o considera†ie pentru
Goma - de care nici n-a auzit…
Iat¶ cine suntem! S¶ spun c¶ ne merit¶m… devenirea? Dar
dac¶ este o stare natural¶ la noi, la daco-romanii?
(…)Luni 14 februarie 2005
Ieri, la Dresda, comemorarea a 60 ani de la bombardamentul
Aliat. De ast¶ dat¶ se anun†¶ 35.000 de victime. Eu §tiam - §i
§tiam din mai multe surse - c¶ fuseser¶ mult mai multe. Tic¶lo§ia
st¶ altundeva: Propagitul (sau: Agitpropul) Universal a lansat
întru bruiaj perdeaua de cea†¶ §i de sulfur¶ de carbon (cred c¶
aceasta este substan†a con†inut¶ în grenadele-puturoase) a…
“recuper¶rii ceremoniei de c¶tre extrema dreapt¶ nazist¶”.
Astfel s-a vorbit mult mai pu†in de crima englezilor §i a
americanilor de la 13 februarie 1945 de a bombarda masiv un
ora§, nu doar f¶r¶ obiective militare, dar care g¶zduia (mai corect
ar fi: “con†inea”) câteva zeci - dac¶ nu sute - de mii de refugia†i
din Est, alunga†i de ru§i); un ora§ care pân¶ atunci nu fusese
bombardat. Locuitorii credeau c¶ Dresda este protejat¶ de faima
sa cultural¶, iar administratorii nu f¶cuser¶ nici un efort de a
amenaja ad¶posturi antiaeriene - din aceea§i pricin¶. A§a c¶ focul
§i para (nu doar bombe incendiare simple ci §i bombele cu
napalm) c¶zute din cer i-au surprins pe oamenii afla†i în ora§.
Forma†iile de extrem¶ dreapt¶, “neonazistele” germane au
organizat manifesta†ii - ca în fiecare an dup¶ c¶derea Zidului
Berlinului - denun†înd crima-împotriva-omenirii a Alia†ilor bombardînd civilii §i prin surprindere §i atât de masiv - §i cu napalm.
Gre§eala lor (de strategie) a fost c¶ pe banderole scria c¶ bombardamentele anglo-americane din februarie 1945 au provocat un
holocaust. Termenul este grecesc, folosit pentru întâia oar¶ de
François Mauriac; adev¶rat, nu au folosit ebraicul shoah, îns¶
cum holocaust a devenit de mult¶ vreme proprietate a evreilor…
Pe dat¶ s-a organizat o contramanifesta†ie - (nu de dreapta, ci…
de est!), remarcat¶ de departe prin… steagurile ro§ii cu secera §i
ciocanul!
Aceast¶ sfidare, neru§inare vizual¶ a fost dublat¶, înt¶rit¶ de
una sonor¶, difuzat¶ prin presa audio: “opiniile unor istorici” care, spre deosebire de opiniile altor istorici (aceia calificau actul
de la 13 februarie 1945 ca o crim¶ împotriva omenirii, fiindc¶
fuseser¶ ataca†i civili cu mijloace barbare: napalm) sus†in c¶
Alia†ii au avut dreptate s¶ bombardeze Dresda, atunci, pentru c¶
Dresda-atunci “g¶zduia logistica nazist¶ a razboiului în Est”, iar
Alia†ii “distrugînd logistica-nazist¶ a r¶zboiului în Est, au dat o
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mân¶ de ajutor sovieticilor…”
Nu mi-a mai ars de demascarea logicei criminale a
explica†ioni§tilor. Fiindc¶, egoist, interesat, m¶ gândeam la
“Dresda” noastr¶, la Gara de Nord Bucure§ti cu aproape un an
mai devreme, în 4 aprilie 1944, unde a pierit §i fratele mezin al
tatei, Ignat Goma. Acolo nu era vorba, în capul de curc¶ beat¶ al
americanilor de vreo logistic¶-nazist¶; nici m¶car de strategie
(petrolul), ci de acee§i gândire primitiv¶, de sudoare a creerului
potrivit c¶reia dac¶-l ba†i pe sclav, el se va r¶zvr¶ti împotriva
st¶pânului. Boy(s) au fost, boi au r¶mas.
Un semn (mic-mic-mic): la ceremonia de ieri a asistat §i
un reprezentant al Angliei (ambasador?, emisar?). ïns¶ nici un
american.(…)
Joi 17 februarie 2005
(…)G. Andreescu a publicat în Ziua… replica la articolul
meu - cel… nepublicat, de§i demult trimis lui Ro§ca St¶nescu.
Fire§te, sunt antisemit, antisraelian, antiamerican.
Numai ca a provocat un cor de indign¶ri pe forum (desigur,
anonime, îns¶ de ast¶ dat¶ muuuult mai la obiect ca cel provocat
de Ple§i†¶, care se r¶t¶cise, se destr¶mase, se topise… - vorbesc
de forum, nu - din p¶cate - de Ple§i†¶).
Câteva mesaje (personale) indignate - acestea neanonime,
dar pân¶ una-alta nici semnate §i date la gazet¶… A§tept¶m
provincia, vorba folclorului.
Ni s-a luat de pe grumaz(uri) povara teribil¶. Am sc¶pat §i de
data asta neexpulza†i pentru neplata chiriei. Uf!
Vineri 18 februarie 2005
Am impresia (aproape certitudinea) ca s-a stins “incendiul”
de ieri. Vorba românului-de-veacuri: «Tu s¶ fii ¶la…»
Ieri, pe forum: de§i textul meu nu fusese publicat de Ziua;
de§i nu fusese instalat pe internet… câ†iva au reprodus scurte
fragmente din el - probabil primiser¶ prin e-mail de la prieteni.
Func†ioneaz¶ “Pia†a Universit¶†ii” §i “Procesul comunismului”
administrat de Ioan Ro§ca din Canada, îns¶ forumi§tii - o profesie! - nu citesc ce scriu al†ii, nu ascult¶ ce spun al†ii, pentru ei
“discu†ia” a fost §i r¶mâne b¶garea-în-vorb¶, amestecarea în ceva
de care nu au habar, sonorizarea propriului discurs (?) - consecin†¶: provocare de… deviere, de diversiune, de tulburare; nu se
mai discut¶ (cât se discuta) despre “problema cutare”, ci…
despre orice altceva. Dar s¶ caute ei site-ul cutare, întru… documentare? Ei (pardon; “dân§ii”) nu au timp, sunt extrem de
ocupa†i cu pânda la ordinator, s¶rind din forum în forum, frenetic
- nu conteaza ce “trateaz¶”, vorba lui Brucan, conteaz¶ c¶ figu©Paul Goma 1935-2011
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reaz¶ §i el - sau dânsa, cu… pseudonumele §i cu analfabetismul
care nu se poate ascunde. Urm¶rind cele dou¶ “dezbateri” care
m¶ priveau: Ple§i†¶ §i “antisemitismul”, pot pentru ca s¶ spun c¶
îi cunosc pe dezb¶t¶tori… £i nutresc pentru majoritatea lor o
adânc¶ compasiune. Bie†i oameni, biete femei, e§ua†i în
Occident §i care nu se deosebesc întru nimic de fra†ii lor r¶ma§i
în România. Tot a§a, tot a§a. Cauza nivelului extrem de sc¶zut
de informare, de instruc†ie, de… “capacitate” a fiec¶ruia §ade
în… anonimat. Pseudonumele sub care “se esprim¶” îi scute§te
de rigoare, de disciplin¶, chiar de minima onestitate. “Forumi§tii”
se cunosc între ei - dup¶ pseudonim, desigur, s-au creat chiar
simpatii-antipatii… ïns¶ dac¶ lucreaz¶ în anonimat, anonimi au
s¶ r¶mân¶. Declinarea numelui - ceea ce se nume§te: “prezentare”: «Numele meu este Ion Ionescu» - oblig¶ la rigoare, responsabilitate, la seriozitate; or, ascun§i în tufi§ul ne-numelui oamenii
ace§tia, f¶r¶ a-§i da seama, continu¶ a se comporta ca ni§te
informatori ordinari, pârâcio§i - dar s¶ nu se §tie. Chiar cei care
nu practicaser¶ aceast¶ ru§inoas¶ “activitate” - s¶ zicem: prin
vârst¶ - nu pot sc¶pa de determinare. Nici de… gene.
De-responsabiliza†i o via†¶ întreag¶ de comunism, ne-responsabili vor r¶mâne cât vor mai tr¶i §i vor practica anonimatul.
Sâmb¶t¶ 19 februarie 2005
De§i des-pov¶rat (§i, Doamne, ce §i câte poveri! - toate materiale), nu am putut s¶ dorm odihnitor. Mai notam cu alt prilej dar cu aceea§i cauz¶: chiria, amenin†area expulz¶rii din locuin†¶):
chiar dac¶… în cele din urm¶ se rezolv¶ problema, nu se pot
§terge §i brazdele adânci din carnea inimii (sediul min†ii, nu?). ïn
somn sunt pândit de trezie: «Când am s¶ ies din sânul cald, ocrotitor al somnului, am s¶ cad în apa înghe†at¶ a realit¶†ii: refugiu,
internat, foame, închisoare, deportare, declasificare - iar mai
încoace: exil, nepublicare, ostilitatea cvasigeneral¶…» Constatarea c¶… de ast¶ dat¶ nu este ca de obicei, c¶ m¶car de ast¶ dat¶
a fost eliminat¶ (pentru cât timp?) una din s¶biile lui Da Mocles
(citat din culturalul Paler - S¶raru îi zice: Da Mucles!), este bucurie pe moment. Dar a intrat adânc în carne, în obi§nuin†¶ scepticismul; neîncrederea - «Bine-bine, acum - dar mâine…?»
Recentele acuza†ii de “antisemitism” din partea haitei de
orfani-ai-luptei-cu-limba (parafraz¶ dup¶ Schlesak) nu m¶ las¶
deloc indiferent, a§a cum încerc - §i chiar reu§esc ! - s¶ dau
impresia.
Fiindc¶ “Antisemit!” a c¶p¶tat statut de insult¶. Insult¶acuza†ie. Acuza†ie, nu doar din-sal¶, nici de-la-prezidiu, în
§edin†ele de demascare bol§evic¶, ci acuza†ie-de-la-tribuna-pro©Paul Goma 1935-2011
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curorului, ascultat¶ cu toate cinci urechile de judec¶tor - deci:
de condamnare.
Am mai scris, repet: eu am un statut de privilegiat: sunt un
goi - deci considerat du§man-natural al evreului, îns¶ vai §i-amar
de “tr¶d¶tori”, de “evrei renega†i”! £i nu sunt pu†ini ace§tia, eu a§
putea umple o pagin¶ cu numele evreilor normali. - începînd cu
cei din Fran†a: Rony Brauman, Daniel Lindberg, Pierre Hasner,
compatriotul nostru; din America: Norman B. Finkelstein (a nu fi
confundat cu Finkielkraut, filozoful de la Paris devenit, de la
Intifada, un prostal¶u oarecare)… ïns¶ a§a cum, de pild¶, în
Fran†a interbelic¶ circula recomandarea: «P¶zi†i-v¶ buzunarele,
au sosit românii!» (sub form¶ de banc-prost mi-a servit-o dentistul meu, evreu) §i degeaba majoritatea aritmetic¶ a românilor nu
era alc¶tuit¶ din ho†i, nici majoritatea evreilor nu este alc¶tuit¶
din isterici, mincino§i, escroci, persoane f¶r¶ pic de moral¶
(cre§tin¶, adev¶rat…).
Discut frecvent cu Ana §i cu Filip despre “asta”. Refacem
traseul “dezbaterii în familie” care dureaz¶ de… treizeci de ani.
Incepînd cu… începutul: Ana §i cu mine am început a ne
cultiva-frecventa, la facultate (din octombrie 1965), din simplul
motiv al… potrivirii. ïntre noi nu a fost iubirea fulger¶toare,
dealtfel a trecut un an §i jum¶tate pân¶ s¶ ne cunoa§tem
adamevic. Aflat între atâtea fete, la Filologie, am cunoscut §i alte
op†iuni, îns¶ nu m-am oprit la niciuna, chiar dac¶ începeam cu…
concluzia. Ana îmi era prietena, camarada - c¶reia îi împ¶rt¶§eam
o parte din “aventuri” (preludiile lor petrecute sub nasul ei) §i mai
ales, mai ales: pe ea o interesau “pove§tile cu pu§c¶ria”, o
interesa ce scriu, o interesa ce am de gând s¶ scriu. Fatal, f¶ceam
compara†ii, operam o selec†ie: fetele cu care m¶ avusesem bine
cronologic înainte ei nu erau interesate de “pove§tile” mele,
oralizate; nici de pove§tile a§ternute pe hârtie. Fetele acelea erau
prospe†ele, frumu§ele, c¶ldicele, de§tept¶†ele, unele avea umor…
Dar ce s¶ fac: eram un egoist, voiam ca femeia mea s¶ se intereseze de “pove§tile” mele. La urma urmei, în rela†iile cu Ana m¶
mul†umeam (în fine…) cu statutul meu de castitate, fiindc¶
celel¶lalt, normalul, continua normal, în paralel - cu §tiin†a, nu cu
încuviin†area Anei.
Vin la subiect: ïmi pl¶cea-cu-Ana. ïmi pl¶cea cu Ana pur-§isimplu; f¶r¶… dosar de cadre. C¶ ea era evreic¶? Dac¶ voi spune
c¶ timp de vreo doi ani nu am c¶p¶tat aceast¶ “informa†ie”, voi
rosti un adev¶r, dar la ce sluje§te acest adev¶r? Ca s¶ trec mai
departe, s¶ spun c¶… tocmai, pentru c¶ era evreic¶, m¶ sim†eam
bine cu ea? Prostie! Mai apoi, unii dintre bunii-prieteni îmi
repro§au “cuplarea” (ce cuvânt!) motivat¶, ziceau ei, de “avanta©Paul Goma 1935-2011
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jele materiale” ale familiei sale. Ei, uite, eu nu b¶gasem de seam¶
avantajele: colega - mai apoi amanta mea - umbla îmbr¶cat¶înc¶l†at¶ mult mai modest decât altele, neevreice; §i pentru ea o
pereche de ciorapi de nylon ag¶†a†i într-un col† de banc¶ devenea
o tragedie; nu avea burs¶ - probabil din pricina veniturilor tat¶lui
s¶u care dep¶§eau plafonul - primea de la el o sum¶ de bani
echivalent¶ cu bursa mea. Or, înainte de a tr¶i împreun¶, de cum
am avut c¶m¶ru†a de la anticarul Sterescu, ne-am gospod¶rit
astfel: în zilele de s¶rb¶toare ne cump¶ram bonuri la o cantin¶restaurant din apropiere, în rest, mâncam din jurnal, la mine. M¶
sim†eam foarte bine a§a, uitam (?) complexul babacului (eram,
sunt) cu unsprezece ani mai în vârst¶ §i aveam p¶rul alb.
Dup¶ o vreme, am fost invitat la mas¶, la bunicii ei paterni:
se vede c¶ Ana le vorbise de-bine despre mine, nu doar în
general, ci în special (c¶ f¶cusem pu§c¶rie, apoi c¶ avusesem
domiciliu obligatoriu). Ne-am dus pe Mihai Bravu, într-un bloc
uria§, cu o mul†ime de sc¶ri §i etaje… B¶trânii ne-au primit
normal, de parc¶ acea duminic¶ nu ar fi fost prima… Nu mai †in
minte ce am avut în farfurie, fiindc¶ am vorbit, am tot vorbit - la
îndemnul lor - despre refugiu, despre închisoare, despre B¶r¶gan.
La plecare Ana a primit câteva pachete, c¶rora eu le-am zis, ca un
pu§c¶ria§ ce eram: “hran¶ rece pe trei zile”.
Am mai fost duminicile, la mas¶, pe Mihai Bravu. Mergeam
- cu pl¶cere (§i cu interes… alimentar, m¶rturisesc, dar mai
m¶rturisesc: pe b¶trânul Elman l-am pus într-o carte - §i dac¶ în
dou¶?, în U§a…, în ïn Cerc), la bunicii prietenei (apoi ai so†iei)
mele. S¶ m¶ fi gândit c¶ acei oameni sunt evrei? Da, desigur - a§a
cum m¶ gândeam c¶ p¶rin†ii prietenului §i protectorului meu Belá
din Buia sunt unguri, c¶ p¶rin†ii fetelor mele dragi, fiicele lui
Heinrich sunt sa§i, c¶ mama colegului meu Sarkis Cegherganian
din F¶g¶ra§, era armeanc¶… ;
S¶ m¶ fi gândit în august 1968 c¶ m¶ însor cu o evreic¶? Da,
m¶ gândisem - ei §i? M¶ însuram cu Ana, nu cu “etnia” sa punct. S¶ m¶ fi gândit un an mai târziu, când Ana a fost nevoit¶
s¶… renun†e la copil (§i s-a dovedit: erau/ar fi fost dou¶ fete), c¶
sunt tat¶ de fete evreice? Dar în 1975, când s-a n¶scut Filip: c¶
devenisem tat¶ de copil evreu? Calomniatorii mei goi (Mihai
R¶dulescu-Mielu§el, Derdena…), denun†¶ “interesul lui Goma de
a intra într-o familie de evrei, ca s¶ fie protejat, s¶ nu i se
întâmple nimic din partea Securit¶†ii”. Macedoneanul §i pâclosul
legionar Derdena gânde§te ca un bou, ca un evreu cretin care m¶
acuz¶ de “antisemitism”: emite sunete, scuip¶ acuza†ii, f¶r¶ a se
obosi s¶ argumenteze - cu citate - afirma†iile.
Adev¶rat: tat¶l Anei, prin rela†iile sale administrativo-medi©Paul Goma 1935-2011
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cale (în special prin doctori†a Mure§an) a reu§it performan†a de a
o interna pe mama într-un c¶min-spital din Domne§ti, apoi dup¶
un an, în Bucure§ti - ca s¶ nu putrezeasc¶ singur¶ în Vad-F¶g¶ra§
(vezi Gard¶ invers¶). Adev¶rat: tat¶l Anei ne-a ajutat regulat, cu
bani, mai ales dup¶ na§terea lui Filip, când nu mai aveam slujb¶,
nu mi se publicau c¶r†ile în România. Dar c¶… m-ar fi protejat
familia so†iei mele de Bra†ul Lung al Revolu†iei? Din contra - ca
s¶ spun a§a: §i socru-meu §i sor¶-sa - ‘securista’, cum îi zicea
Adame§teanu, dup¶ doi ani în care fusese prieten¶ (§i profitoare:
primise gratuit ore de englez¶, de francez¶, de nescobit în nas) au fost pedepsi†i… din cauza mea: fiindc¶ nu m¶ renegaser¶,
fiindc¶ nu m¶ sf¶tuiser¶ - nici vorb¶ s¶ m¶ oblige… s¶-mi bag
min†ile-n cap. Au fost ei retrograda†i, pensiona†i înainte de
termen, iar de la “£tefan Gheorghiu”, unde preda engleza,
‘securista’ a fost dat¶ afar¶ - cu ur¶ - de c¶tre directorul de
atunci, Mihail R¶utu, Mi§a Oigenstein, tat¶l lui Andrei Oi§teanu.
“Antisemit” - eu? Bine, sunt §i anti-iudeu - a§a cum sunt, de
mai demult: antirus ; §i negre§it: antiromân.
“Bibliografia” st¶ dovad¶.
ïnc¶ o dat¶: îi comp¶timesc pe acei evrei - t¶cu†i - în
numele c¶rora zbiar¶, acuz¶, profer¶ minciuni, cer “aplicarea
Ordonan†ei” (cite§te: arestarea, condamnarea), impun “taxa pe
cadavre”, isterici ca R. Ioanid, Shafir, Oi§teanu, Ancel,
A. Florian, Braham, Wiesel.
Duminic¶ 20 februarie 2005
M-am culcat târziu - pentru mine (12,30 dup¶ miezul nop†ii),
m-am trezit - am fost trezit de zgomote pe strad¶ - pe la 4 §i ceva,
acum (ora 8,20) sunt flea§c¶. Sper s¶ dorm pu†in dup¶ ce voi
cump¶ra pâine, ap¶, lapte, de la magazinul de la parterul imobilului nostru.
Nu cred c¶ va ie§i ceva bun din “colocviu” : la GDS, la
revista 22, Bra†ul Armat al Coali†iei anti-Goma începînd din
1992-93. Cine s¶ participe la dezbaterea despre “Ple§i†¶-Goma”:
Adame§teanca? G. Andreescu? Oi§teanu? Andrei Cornea? Dan
Pavel? Zoia Petre? Dac¶ va avea loc, se va preface… ca procesele în care erau judeca†i comuni§tii în folclorul dinainte de 1989:
vor deveni… acuzatori (ai lui Goma, se în†elege!).
Noroc ca sunt protejat de b¶t¶turile atacurilor precedente.
Ce-oi fi vrînd: s¶ se declare solidari cu mine? Ei se
indigneaz¶ de cele proferate de un Ple§i†¶ la televizor - dar
doamne fere§te nu ar rosti-scrie numele… subiectului logic
(§i p¶timitor): Goma. A§a au f¶cut acum zece zile I. Vianu, Matei
C¶linescu, când au mimat solidaritatea… dar nu cu Goma…
©Paul Goma 1935-2011
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A§a vor face, tot ei sau al†ii, avînd coloana vertebral¶ din acela§i
material: cauciuc autentic…
Mi-a ajuns la urechi regretul unui “confrate”:
«Ce p¶cat c¶ §i în asta s-a b¶gat Goma! Eu cu drag m-a§ fi
solidarizat cu oricare victim¶ a lui Ple§i†¶ - dar nu cu Goma!»
Ei da: Ple§i†¶ pe Goma îl b¶tuse (§i pe Negoi†escu, dar acela
murise), nu pe el, nesolidarnicul; apoi Goma, ca un neromân
autentic, spusese în gura mare, scrisese, din noiembrie 1977, de
la Paris - ce îi f¶cuse Securitatea §i al ei Ple§i†¶…
“Regretul confratelui” (Marie-France Ionescu - pe când era
ea jun¶ §i avea umor, ar fi zis: “Rug¶ciunea unui dac”, vizîndu-l
pe legendarul curagios anticomunist Gelu Ionescu…) sun¶ în
tradi†ia româneasc¶: atunci, în prim¶vara lui 1977 Geo Bogza
refuzase s¶ semneze Apelul nostru pentru c¶… îl ini†iase
Goma… - «Cine-i Goma ¶sta?»
Vineri 25 februarie 2005
Ieri a avut loc “colocviul” cu pricina. Cel mai bun: St¶nescu.
Mi-au scris câte ceva: el, Niculi†¶, Loredana. M. Sipo§ nici pân¶
azi nu a dat semn de via†¶. Niculi†¶ mi-a scris c¶ a dat §i de Anca
Ha†iegan acolo. Locuiaz¶ la Adame§teanu: a recuperat-o “titulara”. Unde s¶ locuieze o biat¶ postulant¶ din provincie? La
Niculi†¶, ca data trecut¶? Dar Niculi†¶ este nepotul lui Goma, iar
Anca Ha†iegan, ardeleanc¶ legitimist¶ se ad¶poste§te la umbra
legitimei - §i legitimatoarei Adame§teanu (legendara «P¶i eu
reprezint!»), nu se mai atinge de ciuma†i ca mine.
Am re-luat leg¶tura cu Daniela Di Sora. Dup¶ ce se rezolv¶
cu Julliard chestiunea drepturilor de autor, îi trimit lui Cugno un
print Arta Refugii §i unul cu Astra - la cererea expres¶ a sa.
Minune mare: ieri Ziua a publicat “S¶ înv¶†¶m de la evrei”
§i “R¶spuns lui Andreescu”. £i înc¶ un text de Andreescu - cu o
schimbare de ton observabil¶ de to†i forumi§tii. Iar azi acela§i
Andreescu î§i republic¶ un articol din 1997 (?), în care sursa de
inspira†ie este… Bianca Marcu. Ieri crezusem c¶ e un abil…
oportunist. Azi, dup¶ ce §i-a publicat compunerea cu Bianca sunt
convins c¶ G.A. este un cretin.
forum:
De la: toma din CA (...@yahoo.ca)
Data: 2005-02-25 17:56:35 , IP: 57.250.252...Tin[t]a articolului lui Goma nu sunt
numai evreiiAdevarata tinta este actuala 'ntelectualitate ' romaneasca ( Liiceanu ,
Plesu etc..) care au trecut de partea diavolului rosu . De e nu l-au publicat pe Goma
inca din '90 si au preferat sa dea cartile la retopit.(…) Ceea ce vrea sa va spuna Goma
e foarte simplu : Actualele virfuri ale intelectualitatii din Romania sunt "dinozaurii
comunisti" ( unii au pozat drep dizidenti) care dupa '90 au semnat pactul cu diavolul,
numai pt a cistiga niste privilegii perso-nale. Ca rezultat in loc sa avem o societate
sanatoasa , au produs un cancer generalizat ; ei insisi sunt cancerul, iar Goma le dez-
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valuie adevarata fata , lucru care ii supara. Evreii sunt prinsi la mijloc datorita
conjuncturii , ar cam trebui sa se intrebe cine le sint liderii de opinie si sa incerce sa
dialogul ( dupa 50 de ani lumea s-a schimbat radical plus citeva generatii).
De la: Bruno din Iasi (...@yahoo.com)
Data: 2005-02-25 18:29:00 , IP: 82.79.129...Re: Tin[t]a articolului lui Goma nu
sunt numai evreii ... lol Asta ai inteles tu? hmmm .. interesant Totusi eu cred ca adevarata tinta a lui Paul Goma este adevarul despre poporul roman si istoria sa. Nu are
legatura nici cu evreii - ei s'au simtit cumva atinsi in imaginea lor de victime si nu
accepta ca au fost si calai ... unii dintre ei -, nici cu 'telectualitatea romaneasca ...
Goma ii scutura pe acestia pentru ca nu au fost alaturi de el in acest demers. Parerea
mea.Evreii sunt prinsi la mijloc datorita conjuncturii , ar cam trebui sa se intrebe cine
le sint liderii de opinie si sa incerce sa dialogul ( dupa 50 de ani lumea s-a schimbat
radical --> plus citeva generatii).

I-am ar¶tat §i Anei, capturate de pe internet, interven†iile
forumi§tilor à propos de textele mele - pe care le cuno§tea (cum
s¶ nu le cunoasc¶?) §i de atacurile lui Oi§teanu, G. Andreescu,
D. Pavel. A cerut “pentru re-temeinic¶ re-informare” - citat din
ea îns¶§i - fragment de conferin†¶ a lui M. Shafir din 2003-12-21:
(…)
S¶ nu aib¶ habar acum M. Shafir nici c¶ atunci (între 19451965), acolo (Timi§oara, Republica Popular¶ Român¶), dac¶
unui român îi sc¶pa: «¢igane (bozgore, jidane)…» înfunda
pu§c¶ria pe loc, condamnat pentru “ur¶ de ras¶”? El pretinde c¶,
la acea vârst¶ (8 ani), nu putea “s¶ fie con§tient de ridicolul
situa†iei” - de acord. Dar la 50-60 de ani, când conferen†ia, la Tel
Aviv?: era con§tient de propria-i insensibilitate (în române§te termenul e mult mai adecvat: nesim†ire), fiindc¶ “situatia” inocent
zugr¶vit¶ de el era, nu ridicol¶, ci tragic¶ - adev¶rat, numai pentru
români, nu §i pentru unguri, nu §i pentru evrei. Ridicol¶ (pân¶ la
grotesc) era - atunci - bunica lui M. Shafir: de§i evreic¶-budapestan¶ tr¶itoare la Timi§oara, ea cuno§tea foarte bine realitatea din
Vechiul Regat dinainte de 23 august 1944: când spuneai: “unguroaic¶”, spuneai: servitoare. O deosebire tot era: dup¶ instalarea
comunismului, o servitoare românc¶ mult mai rar ajungea directoare de fabric¶ sau de spital - dar o servitoare unguroaic¶: totdeauna; chiar ministru-adjunct…Pornind de la Shafir, am discutat îndenoi, despre “înde-ai no§tri”.
Ana era furioas¶ pân¶ la plâns pe “prostia evreilor holocaustologi”: zicea c¶, ascultîndu-le, citindu-le argumentele, e§ti obligat s¶ conchizi c¶ agita†ii-agitatori Oi§teanu, Shafir, Braham, Al.
Florian sunt ni§te dobitoci; c¶ R. Ioanid, Ancel, Lya Benjamin
(participan†i la emisiunea TVR 2 din 16 februarie, despre
num¶rul evreilor care, dup¶ 28 iunie 1940 trecuser¶ Prutul în
Basarabia §i Bucovina sovietizate care pretindeau - R. Ioanid:
«Câteva mii»; Ancel: «ïntre 20 §i 40.000» - pentru ca, dup¶ ce un
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istoric de la Chi§in¶u a anun†at: «Din surs¶ NKVD: 150.000», s¶
p¶streze t¶cerea, cu o senin¶tate care ar fi putut fi luat¶ drept
în†elepciune milenar¶, dac¶ nu ar fi fost aceea§i milenar¶
arogan†¶ în nesim†ire - dac¶ ar fi sonorizat gândurile s-ar fi auzit:
‘£i ce dac¶ nu-i adev¶rat ce am afirmat adineauri? Dac¶ m¶ acuzi
de minciun¶, pe mine, evreu, eu te condamn, goi-ule, la moarte,
în numele Holocaustului, lipindu-†i eticheta: «antisemit!»’) sunt
tic¶lo§i neru§ina†i.
Ce li s-a întâmplat?, se întreba ea, cu ciud¶, cu dezn¶dejde.
De când aceast¶ prostire fulger¶toare: nu cumva tot de la
Intifada? - avem exemple din Fran†a (Finkielkraut, A. Adler,
Kouchner, Tarnero, Taguieff, Halter, B.-H. Lévy…) care, de
atunci gândesc, fie cu picioarele, fie cu mitraliera «Antisemitule!», tr¶gînd §i în evreii normali: Rony Brauman, Norman G.
Finkelstein, Esther Benbassa, Pierre Hassner, chiar în Jean
Daniel! Judecîndu-i dup¶ “nivelul discu†iilor”, evreii francezi
i-au ajuns, ba chiar sunt în curs de a-i dep¶§i pe români.
Ar fi fost normal (§i de dorit…) ca în acest stadiu al dialogului de familie, eu, ca reprezentant al “ai no§tri”-lor români, s¶ m¶
ar¶t a fi de acord cu zisele Anei despre “ai-no§tri”-i evrei.
Comod - îns¶ neadev¶rat. Pentru c¶ noi doi nu suntem: un
ne-evreu §i o evreic¶, ci dou¶ persoane n¶scute în România, avînd
aceea§i limb¶ matern¶: româna §i pe care de totdeauna i-a interesat soarta concet¶†enilor, chiar dac¶ au fost destule momente în
care ai no§tri concet¶†eni (§i “de alt¶ concet¶†enie”) ne-au
respins, s-au lep¶dat de noi, ba ne-au blestemat, considerîndu-ne
tr¶d¶tori - de †ar¶, de neam, de comunitate, de limb¶, de literatur¶-curat¶-cu-voie-de-la-Securitate…; pentru c¶ noi doi, femeie
§i b¶rbat, de patruzeci de ani suntem împreun¶, nu ne-a divor†at
nici Securitatea, nici Ceau§escu, nici grupurile de prieteni, nici
comunit¶†ile noastre; pentru c¶ noi doi am ales s¶ r¶mânem
eterni “licen†ia†i în liceu”, decât s¶ pl¶tim cu argin†ii tr¶d¶rii
favoarea unei vie†i “normale”: diplom¶, carier¶, apartament, c¶r†i
publicate - de ce nu: chiar premii pentru “opera omnia” - ca
Paleologu, ca Doina§ (dar nu ca Ion Caraion) - într-o lume anormal¶ §i anormalizatoare de aristocra†i-ai-min†ii-turn¶tori.
Am încheiat lauda-de-sine (incepînd cu lauda-de-mine), pot
trece mai departe:
Am început a explica - ceea ce Ana §tia, doar ce discut¶m
noi, toat¶ vremea? - c¶ “problema” trebuie altfel pus¶. Cum
anume? Normal; pe-picioare, nu în-cap, ca o piramid¶ sprijinit¶
pe vârf:
ïn acest dialog - necesar, dar inexistent (deocamdat¶, sper)
românii-mei, în compara†ie cu evreii-mei, sunt mult mai pu†in
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informa†i (în sensul strict al faptelor istorice) în plus timora†i,
chiar grav traumatiza†i de jum¶tatea de secol de comunism-terorism exercitat mai ales prin uneltele ru§ilor: evreii-lor, cei din a
treia categorie (de§i o creatur¶ strâmb¶ ca Al. Florian este în stare
s¶ sus†in¶ ca iubitul tat¶ al s¶u, Radu Florian nu era nici profesor
de marxism-stalinism, nici comunist fanatico-isteric, nici…
evreu!). Dup¶ presta†iilor în presa scris¶ (§i pe internet), po†i s¶
oftezi §i s¶ zici, cu lehamite: «Domnule, dar pro§ti mai sunt
românii-mei…» Pe când cu evreii (no§tri, doar sunt tat¶-de-copilevreu, nu?) lucrurile stau… din contra.
Dac¶ despre români po†i spune c¶ prostiile debitate se
explic¶ prin neinformare, prin nelectur¶, deci prin ignoran†¶,
despre evrei e§ti obligat s¶ spui:
“Prostiile” lor nu vin din ignoran†¶, din neinformare, ci din
practicarea de veacuri a minciunii etnice, din neadev¶rurile
folosite non§alant, f¶r¶ a ro§i m¶car de form¶ (ca R. Ioanid,
Ancel, în acea emisiune TV, cu evreii optînd în iunie 1940
pentru Raiul Sovietic, chestie… statistic¶, în care se pretind
specializa†i!), ca arm¶ de ap¶rare, în mod con§tient §i milit¶re§te
organizat; din disciplin¶ comunitar¶.
ïns¶§i Hannah Arendt admitea c¶ evreul persecutat, h¶ituit,
alungat, martirizat a fost obligat de împrejur¶ri s¶ fac¶ oarecari
concesii de la moral¶. De aceea, pentru ei Cele Zece Porunci sunt
ca §i Democra†ia pentru greci: “S¶ le respecte al†ii!”. Adic¶
ne-evreii. I-am spus: “minciuna etnic¶” - ce-au s¶-mi fac¶
vân¶torii de antisemi†i pentru aceast¶ modest¶ constatare! C¶ nu
to†i o practic¶ - dar bineîn†eles! ïns¶ pun o întrebare de bun sim†:
Cum, de unde s¶ aflu eu, un goi c¶ evreii X, Y, Z (s¶ zicem:
90% din comunitatea iudaic¶) nu practic¶ minciuna-etnic¶? Dac¶
X, Y, Z -pân¶ la împlinirea celor 90%, nu s-au exprimat, ca s¶
constat - eu, goi-iul - c¶ mint neru§inat doar “unii evrei”: Wiesel,
Braham, Ancel, R. Ioanid, M. Carp, Lya Benjamin, Shafir, R. §i
Al. Florian, Volovici, Oi§teanu, N. Manea, Isaac Chiva, Lilly
Marcou, Ed. Reichmann, Alain Paruit, Andrei Cornea…- §i înc¶
vreo… - ca în statisticele furnizate de R. Ioanid, Ancel, în emisiunea despre evreii care trecuser¶ Prutul în Basarabia-Bucovina
ocupate, în iunie 1940…?
Sunt obligat s¶-i iau în seam¶ doar pe cei pe care i-am auzit
(fiindc¶ au zbierat); pe cei pe care i-am citit - fiindc¶ au colonizat
militarmente, f¶r¶ nici o opozi†ie presa scris¶, vorbit¶, televiziunea, forumurile de pe internet, pe cei care nu înceteaz¶ cu incrimin¶rile, cu insultele, cu amenin†¶rile («Ordonan†a!,
Ordonan†a!» - tovar¶§ul Te§u de la Munca este doar Te§u-de-laMunca, nu-l poate înlocui pe tovar¶§ul Wiesel de la Centrala
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Holocaustului Recuperatornik).
Participan†ii la forumurile provocate de textele publicate în
Ziua: (cu dou¶-trei excep†ii dintre români: Portocal¶, Culcer,
Varlam), folosesc “pseudonime”, materie în care evreii sunt campioni: pseudonime adev¶rate (de scriitori, arti§ti), nume românizate grosolan, doar din coada -eanu, încât abia astfel atrag aten†ia
asupra lor: Rozeanu, M¶lineanu, Deleanu, Arginteanu, Aureanu,
Oi§teanu, Crohm¶l-niceanu, Etcetereanu… Pe internet sunt folosite prescurt¶ri, diminutiv¶ri ale… pseudonimelor, dar sunt v¶di†i
“semnatarii” evrei, o dat¶ prin nume… ultraneao§e: “Ionion”,
“Mo§ Grigore”, apoi din înse§i mesajele (“Roy”, “Paul din
Ohio”, “Geo 111” alias “Marc”, “b.d.”: cu to†ii, ca la o comand¶
(nu râde†i, tovar¶§i, exist¶ un comandament!), inund¶ forumul cu
fleacuri diversioniste, cu “fitile” devia†ioniste (aici în sensul c¶
fac s¶ devieze discu†ia de la tem¶ la… orice altceva, dar s-o
abat¶), cu statistici - fire§te, din bogata literatur¶ a Holocaustului,
cu re-post¶ri ale… propriilor mesaje (ca s¶ ocupe §i spa†iu §i timp
§i s¶-i scoa†¶ din fire pe ne-evrei - iar când se enerveaz¶ (li se
întâmpl¶ §i lor, în ciuda consemnului de la Central¶ de a-§i p¶stra
calmul, de a nu-§i pierde controlul - ca românii…), cu insulte:
“fascist”, “antisemit”, “ignorant” - ori de-a dreptul: “prost”. Fie
vorba între noi: românii nu se las¶ mai prejos în materie de
l¶l¶ial¶, de b¶gare în vorb¶ f¶r¶ a §ti ce se discut¶ §i mai ales
insulte - chiar înjur¶turi de mam¶. £i de, vai: anonimat.
Exist¶ îns¶ o deosebire de “motor” al insultelor:
ïn timp ce românii - mai stângaci, mai neîndemânatici în
exprimare - repro§eaz¶ evreilor fapte din trecutul apropiat, nerecunoscute de vinova†i, evreii se prefac a nu §ti c¶ românii implica†i în faptele-rele fuseser¶ judeca†i, condamna†i, executati în
urm¶ cu jum¶tate de secol; redezgroap¶ faptele-rele ale românilor, le reboteaz¶: “Holocaust” §i cer desp¶gubiri. Motorul discursului holocaustologilor fiind : acuza†ia-condamnare: «Antisemit!», amenin†area cu “un proces”, «Ordonan†a, Ordonan†a»!,
proferate cu acee§i motiva†ie intelectualo-moral¶ (sic) ca ultimul
securist analfabet §i caraliu troglodit.
Dar mai ales: ura.
Dac¶ vreun evreu are s¶ conteste (sau “nuan†eze”) afirma†ia
mea, îl invit s¶-§i rememoreze cuvintele - articulate - ale lui
Wiesel: «Românii au ucis, au ucis, au ucis!»
Apoi s¶ încerce s¶-§i aduc¶ aminte dou¶ “am¶nunte”:
1) Despre care ucidere (din partea românilor) vorbea el: cea
a evreilor din Transilvania de Nord? Dar adev¶rul-adev¶rat este
contrariul a ceea ce delireaz¶ falsificatorul istoriei §i al statisticelor: nu românii i-au deportat la Auschwitz pe evrei - ci ungurii, în
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aprilie 1944; §i nu “fasci§tii”, nu “horthy§tii” - ci ungurii;
2) Când anume a aflat Wiesel c¶ “Românii au ucis, au ucis,
au ucis!»?: - imediat dup¶ ce supravie†uitorii Auschwitzului au
redevenit liberi - în 1945? Dup¶ ce §i-au mai venit în fire - în
1945-46, când în România ocupat¶ de ru§i erau judeca†i românii
care - erau acuza†i c¶ uciseser¶ evrei - la Ia§i, în Transnistria?
A§ spune: «Las întrebarea deschis¶…» - dar de la cine s¶
sper un r¶spuns calm, ne-isteric, ne-sc¶ldat în ur¶: de la fiii
c¶l¶ilor no§tri - Oi§teanu, R. Ioanid? Sau poate de la eternii
tovar¶§i komisari deveni†i socotitori de mor†i (când mor†ii le sunt
convenabili, altfel, ba) Braham, Ancel?
Mar†i 1 martie 2005
Am dat peste un text de D. Vighi în Cotidianul de azi.
Citindu-l, am v¶zut o falc¶ f¶lc¶ind lemne§te, ca la caprele de
Anul Nou, am auzit o p¶reche de genunchi ciocnindu-se între ei
- de fric¶. Fric¶, de ce? Asta-i bun¶! De frica-la-român!
Acum câteva zile participase §i D. Vighi la demna, b¶†oasa,
nemaipomenita-pe-meleaguri indignariseal¶ a intelectualit¶†ii
române§ti cotidiene fa†¶ cu insolen†a laudelor de sine televizualizate ple§i†ative. Domnia Sa Vighi îndemna s¶ se treac¶ peste
insultele lui Goma la adresa breslei §i s¶ se solidarizeze (impersonalul îi apar†ine) întru condamnarea bestiei de securist.
ïntre timp… Cât de între-timp: o zi întreag¶?, chiar dou¶?
Cine §tie ce i se va fi întâmplat bietului Vighi, persoan¶
onorabil¶, bine-crescut¶, informat¶, dar u§or b¶gabil¶-n boale dup¶ acea luare-de-atitudine: va fi fost urecheat de filoholocaustolologii locali de care-i plin §i B¶natul (ce s¶ mai vorbim de
Ghermania, m¶tu§a-i gheneroas¶!, în fapt Matria Europei
Centrale cu capitala la Timi§oara, proconsul fiind Totok) pentru
c¶ “se solidarizase cu un antisemit”. Din dou¶ cuvinte l-au
convins c¶ a gre§it grav, solidarizîndu-se cu Goma, deci imediat
s¶ dea o declara†ie de desolidarizare cu… “plângerea penal¶ împotriva lui Ple§i†¶” - ce, aceea-i plângere? Din contra - au încheiat
holocaustologii - e un act profund fascisto-antonesciano-legionaro-antisemit!Vighi a ciocnit c¶lcâiele. £i a executat ordinul.
Negru-n ceru’ ‘urului fiind, b¶nuiesc, nu o critic¶ urmat¶,
dinspre tovar¶§ii no§tri holocaustologi, de o condamnare în fa†a
gazetei de perete pioniereasc¶, ci… mai grav: o autocritic¶ în
gând înso†it¶ de o autourecheal¶ la closet - cum anume? Uite
cum: te apuci, cu mâinile-n cruce, de urechile proprii, te scuturi
cât s¶ te sperii singur §i s¶ †ipi din inim¶ (în fine, din vintre), cu
glas de feti†¶: «Ce-am f¶cuuut?! Cum de m-am b¶gat în troaca lui
Goma, de s¶ m¶ m¶nânce §i pe mine…?- §tim noi cine, c¶ nici în
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gând nu le pot zice pe nume…».
Rezultatul autocriticii-lu¶rii-angajamentului la gazeta de
perete:
“Nu imi e la indemina sa particip la daraverile astea in care numaram
mortii si vinovatiile. Adica, ai caror morti sint mai multi, ai astora cu
Holocaustul sau ai alora cu Gulagul”.

Nu îi e la îndemân¶; “daraverile în care num¶r¶m mor†ii §i
vinov¶†iile”… Autob`gat în boale, D. Vighi o ia, negândit, peste
ar¶tur¶: care daraveli, omule?, care num¶rare, intelectualule?
Nic¶iri în textele mele nu fuseser¶ num¶ra†i mor†ii, ba în
S¶pt¶mâna Ro§ie condamnam practicarea acestei contabilit¶†ia-cadavrelor în care exceleaz¶ sperietorile de serviciu, holocaustologii: R. Ioanid, Ancel §i afirmam c¶ victimele se num¶r¶ de la
1, nu de la 101; nici de la 1001. Numai c¶ §i el, D. Vighi face
parte dintre intelectualii români cotidiani de tipul: Oi§teanuAndreescu-Adame§teanu-Shafir-Dan Pavel-Al. Florian-Laszlo cu osebire a c¶rturarilor care au oroare de textele care se cer a fi
citite înainte de a fi vajnic condamnate; din categoria oamenilorde-litere care nu frecventeaz¶ cartea, altfel viteje§te comb¶tut¶ într-un cuvânt: ‘telectuali din tagma ne-cititorilor.
“Am luat atitudine fata de satisfactia manifestata public de generalul de
securitate Nicolae Plesita in legatura cu bataia pe care i-a administrat-o lui
Paul Goma in anii saptezeci. Am cerut in interventia aceea a mea sa trecem
peste inconfortul unor pozitii transante ale celebrului disident si sa ne alaturam unui Proces al Comunismului. Marturisesc ca nu am urmarit discutiile cu
evreitatea si problemele ei, asa cum le practica marele nostru disident. Am
citit acum in Ziua; si, in ton cu asprimea minioasa a articolului, imi da ghes
sa zic tot abrupt: mai sa fie! Nu imi e la indemina sa particip la daraverile
astea in care numaram mortii si vinovatiile. Adica al cui purcoi de morti e mai
dihai: al astora cu Holocaustul sau al alora cu Gulagul. In meciul asta de cioclii chiar n-am chef sa intru.(…)”

Si d¶-i, si lupt¶-i - cu mor†ii (citat din D. Vighi: “al cui
purcoi de mor†i e mai dihai” - cei despre care… nu fusese vorba,
încât î†i vine s¶ re-citezi din acela§i autor : «M¶i, s¶ fie!».
(…)“Zice Oisteanu si ceilalti din lista cu pricina ca mortii nostri nu sint
la fel de morti ca ai lor, ca ale noastre gropi comune sint mai putin primitoare? Tare ma tem ca, in momentul in care dam vina doar pe evrei ca nu ne iese
Procesul Comunismului, ajungem, incet-incet, pe drumul acela batatorit care
zicea ca ei sint de vina ca noi nu putem. Ei si americanii. De aici, drumul
duce direct la Jihadul sfint. (…)”

Despre ce b¶n¶n¶ie§te D. Vighi? Cine i-a §optit “leg¶tura”
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dintre Jihad §i prefectur¶? Cumnatul Oi§teanului?, sau v¶rul? Au
poate frica - frica animalic¶ de avioane? Cum poate scrie negru
pe alb un intelectual (§i înc¶ b¶n¶†ean!), un leader al “revolu†iei
de la Timi§oara”, fie §i cu ironie (E-he! Ironia de Vest…), fie §i
în b¶taie de joc: “m¶ tem c¶, în momentul în care d¶m vina doar
pe evrei c¶ nu ne iese Procesul Comunismului [“Ei §i
Americanii”], drumul duce direct la Jihadul sfânt”? Nu-§i d¶
seama c¶ batjocorind o afirma†ie - ca cea de mai sus - îi confirm¶
adev¶rul? Cine dac¶ nu Federa†ia Evreilor din România s-a
mobilizat ca s¶ nu fie editat¶ la “Funda†ia Cultural¶ România”
culegerea de documente Situatia Evreilor din România 19391941? Cine dac¶ nu ea-ei l-a(u) b¶gat în boale pe Buzura, încât în
1994 a trimis cartea la topit? Autorul de c¶r†i D. Vighi nu a auzit
de acest scandal? Dac¶ va r¶spunde c¶ nu, îi voi spune: «Ru§ine
s¶-†i fie, mincinosule!» - imposibil s¶ nu fi aflat de aceast¶ alt¶
agresiune a evreilor împotriva adev¶rului documentar - “cazul” a
fost publicat în vara anului trecut în Aldine. Jur¶ Vighi cu mâna
pe inim¶ c¶ el nu a §tiut? ïnc¶ o dat¶: «Ru§ine s¶-i fie c¶, dup¶
ce a aflat, s-a gr¶bit s¶ uite!». A§a cum uitase §i interzicerea lui
Eminescu… Cine, dac¶ nu Holocaustologii - indivizi ca Rosen,
ca Oi§teanu, ca Wiesel, ca Shafir (to†i agen†i recrutori, agitatori
eficaci ai lui Iliescu, atât în primul lui mandat /sic/, cât mai ales
în “realegerea” lui din 2000)… precum §i tovar¶§ii lor de interese
ne împiedec¶ s¶ deschidem, în sfâr§it, Procesul Comunismului,
exercitînd cenzura bol§evic¶ asupra documentelor, ca apoi s¶ le
vin¶ u§or s¶ nege suferin†a noastr¶ («Dovede§te cu documente!»;
ne râd ei în nas), re-re-propunînd-o pe a lor, mereu-mereu-mereu
de peste 60 ani? £i cine dac¶ nu americanii, dup¶ ce ne-au
abandonat lui Stalin, coopteaz¶ în NATO †¶ri cu structur¶
enkavedist¶-kaghebist¶ intact¶ dup¶ acelea§i principii directoare
ca §i în recrutarea jurnali§tilor pentru Europa liber¶?
“Eu, unul, am spus ca sustin cit pot Procesul Comunismului, am
procreat punctul 8, cu alti citiva in epoca Proclamatiei de la Timisoara, si sustin procesul pe care il deschideti, domnule Paul Goma, impotriva calailor,
deplingind lasitatea nationala din vremea cind ascultam, ascunsi in casa, cum
va dadea palme alde Plesita”.

S¶ nu-mi închipui c¶, dac¶ “asculta, ascuns în cas¶”, cum îmi
d¶dea palme (m¶-n†elegi…), iertare: cum îmi “administra b¶taie”
securistul suprem - am c¶p¶tat un cec în alb de la deplâng¶torul
la§it¶†ii na†ionale, devenit, la semnalul lui Brucan §i al lui Totok,
“co-procreatorul punctului 8”… Nu, nu!
“Numai ca pe mine nimeni nu ma poate impinge, in numele unor
admiratii sincere, sa zic ca a venit vremea sa ne masuram vredniciile
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numarind cadavrele bietilor oameni morti in Kamceatka sau la Auschwitz.
Nu-mi plac deloc catanele minioase care nu stiu sa rida si s-au logodit cu
marile idealuri”.

Iar o ia cu num¶ratul… cadavrelor… Dac¶ tot nu s-a în†eles
ce anume nu-i place (deloc-deloc) lui D. Vighi, tot eu explic:
“c¶tana mânioas¶” este Goma. Cel care nu §tie s¶ râd¶ §i (sublinierea îmi apar†ine) s-a logodit cu marile idealuri…
“Nu-mi sint dragi Capitanii si nici nu ma trec fiori cind trec pe
dinaintea statuilor de extrema dreapta si stinga. Sa le ia dracu pe toate, vorba
senatorului Antonie Iorgovan. Adica prostimea moare de-a valma prin
Holocaust si Gulag dupa reteta: da-i la cap culacului ca sa faci lumea mai
dreapta, arde-i pe juden in cuptor ca sa fie lumea ariana si cu zimbet blond,
in timp ce desteptii masoara amploarea evenimentului pe laitmotivul hermeneutic: care-i mai dihai ? Nu contati pe mine in meciul asta!
“Daniel Vighi este profesor la Universitatea de Vest.”

Care “meci”, pentru Dumnezeu? Viteazul b¶n¶†an (de vest),
sp¶riat de moarte de perspectiva unei pedepse administrate de
Doamne-Doamne de la Tel Aviv, se dezangajeaz¶ înainte de a se
fi angajat; se “delimiteaz¶” înainte de a se fi lipit (de un om, de o
idee, de o cauz¶); strig¶ disperat, s¶-i fie auzit r¶cnetul de la
Washington (unde se decid bursele filohaustologilor):
“«Nu conta†i pe mine!»”
M¶ uit în jur: nu g¶sesc cui lanseaz¶ el un SOS, de s¶-i vie,
ajutor, s¶-l scoa†¶ de urechi din groapa în care l-a atras “c¶tana
mânioas¶ Goma”, abuzînd de el, copila§ neprih¶nit, min†indu-l /
ame†indu-l c¶ ar fi putut conta pe el, pe D. Vighi - ori§icâtu§i,
“profesor la Universitatea de Vest” (cea aflat¶ - dimpreun¶ cu
Banatul întreg - muuult mai la vest de estul s¶lbatic, necivilizat),
altfel spus un adev¶rat intelectual român citator din gândirea
nesfâr§itului gânditor Antonie Iorgovan.
£i eu: ce m¶ va fi apucat s¶ iau în seam¶ tremuriceala,
bâ†âiala pricinuit¶ de “avioanele” care, dup¶ ce-l speriaser¶
pe bietul om, mai fusese §i consemnat¶ pe hârtie de Profesorul
de Vest?
Vineri 4 martie 2005
Atâ†ia ani, atâ†ia ani de la cutremurul din 1977: 28.
Ieri am primit un e-mail de la Florin Gabrea. ïmi mul†ume§te
pentru exemplarul din Culoarea curcubeului dat §i lui de
Niculi†¶ Damaschin, la “colocviul” GDS.
El a fost printre pu†inii care nu m-a atacat în pres¶, ba a scris,
acum câ†iva ani, un articol “pozitiv”. El a fost singurul GDS-ist
care s-a declarat indignat de iner†ia (ce eufemism!) Grupului,
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altfel extrem de activ la m¶cinat vorbe-vorbe întroduse cu pâlnia
de îndopat gâ§tele de mentorul lor, Brucan §i a insistat s¶ fie
organizat “colocviul”, în ciuda opozi†iei baronilor - dar a baroneselor, vestitele anticomuniste de dup¶ decembrie 89! La el - la
Florin Gabrea - m¶ gândeam cu pl¶cere. Scrisoarea sa de ieri
m-a tulburat. Am nevoie de timp ca s¶ o p¶trund. De aceea nu voi
spune-scrie nimic aici înainte de a fi sigur c¶ am în†eles exact
mesajul. (De§i m¶ †op¶ie…).
Sâmb¶t¶ 5 martie 2005
Mircea St¶nescu mi-a scris despre “urmele/urm¶rile colocviului”: cvasinule. (…)
Nu este de mirare c¶ G. Adame§teanu a încercat prin toate
mijloacele (§i a reu§it!) s¶ neutralizeze efectele criticelor la
adresa ei §i a GDS în chestiunea Goma, ci §i-a exercitat le droit
de cuissage (dreptul de desfetire) asupra junei, inocentei, fle†ei
Anca Ha†iegan…
£i dac¶ Anca nu este nici flea†¶, nici inocent¶ - cu atât mai
pu†in tân¶r¶? Nevinovata jun¶ a cânt¶rit, a ales. Coapsa…
Nici m¶car nu-mi mai este ciud¶. Cu Laszlo am p¶†it-o la fel.
“Convingeri” la tineretul-din-ziua-de-azi? Nu cumva §i cheia de
la cassa cu bani?
Luni 7 martie 2005
Sâmb¶t¶ §i duminic¶: forum în leg¶tur¶ cu articolul lui Dan
Culcer din Ziua: “Ce vrea Goma? Bun¶ pace”. S-au înregistrat
432 comentarii. Unele - pu†ine: la obiect. Restul… ca de obicei.
Ca totdeauna, lunea: deprimat.
Mariana Sipo§ m¶ pune la punct:
a) c¶ ea nu mi-a trimis nici un mesaj “pe care s¶ nu-l pot
descuia” - i-am întors-o: ba mi-a trimis (sau cineva în numele ei
a f¶cut-o, i-am transmis copia depe§ei;
b) c¶ ea a declarat grev¶ (deci a§a ar trebui în†eleas¶
afirma†ia c¶ nu-mi trimisese nimic). La care eu m-am mirat:
grev¶? Care grev¶? Cea pe care nu a declarat-o - printr-o…
declara†ie, evident? Cum se aranjeaz¶ de la sine lucrurile.
Mar†i 8 martie 2005
ïn continuare, frig - de§i e peste-zero. O fi ea, “temperatura”
peste-zero - dar eu? Eu - vai de steaua mea.
A§tept §i azi exemplarele trimise de Polirom. S¶ v¶d câte a
putut aduce £tefana Bianu de la Niculi†¶. Apoi, cu drag!, am
s¶-mi rup de la gur¶ cafeaua pe o lun¶ (doar o lun¶?) §i o s¶
trimit prin po§t¶ o duzin¶ de exemplare. Din p¶cate numai în
Europa, America mi se arat¶ peste mân¶, excesiv de
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(în)dep¶rtat¶…
Le-am luat: zece exemplare. Le-am dedicat, le-am pus în
plicuri, mâine diminea†¶ m¶ prezant la po§t¶ pentru opera†ia
sadomasochist¶ preferat¶ de to†i autorii de c¶r†i: expedierea
operelor-incomplete. ¢i se rupe inima de banii cheltui†i, †i se
umfl¶ exact aceea§i inim¶ de satisfac†ie: ai ce da cu dedica†ie!
Unde mai pui c¶ voi pl¶ti PTT-ul cu drepturile de autor de la
Polirom, trimise de Niculi†¶ prin £tefana Bianu…Exemplarele
trimise de la Ia§i nu au venit nici azi.
M. Sipo§ mi-a dirijat un articol al LIS-ului na†ional, publicat
în Curentul. Nu m-am mirat deloc: dragul de Liviu Ioan Stoiciu
a atins toate punctele esen†iale - am vrut s¶ spun: nu a uitat niciunul din p¶catele mele capitale: antisemitismul, antiamericanismul, resentimentarismul, ca s¶ nu mai vorbim de lipsa de talent…
I-am scris, salutîndu-l, amintindu-i de timpul cînd, cu ajutorul lui
publicasem vreo §ase luni la Cotidianul. Iat¶ articolul:
Din ziarul *Curentul */ 7.03.2005

OPINII
*In numele reconcilierii...*
(Paul Goma a ramas un disident)
In fiecare an, de 9 martie, de ziua Sfintilor Mucenici, Asociatia Fostilor
Detinuti Politici din Romania (AFDPR) comemoreaza victimele comunismului. "Peste doua milioane de oameni nevinovati au cazut victime ale iadului
comunist de la noi. Astfel, zeci de mii au fost torturati in camerele de ancheta
ale Securitatii, alte zeci de mii au fost impuscate in lupte total inegale sau
exterminate in inchisori si lagare de munca fortata. Sute de mii de romani au
fost arestati si condamnati pentru vini imaginare. Iar doua sute de mii de ostasi si ofiteri romani au fost capturati de sovietici dupa ce au incetat razboiul si
s-au retras din lupta, respectand armistitiul; ei au fost dusi in lagarele mortii
de la Cercul Polar. Alte cateva sute de mii de oameni, cetateni romani de origine etnica germana si din Basarabia, au fost deportate din Baragan pana in
Siberia", atragea atentia luna trecuta presedintele AFDPR, in Memoriul catre
presedintele si premierul tarii. Nici o oficialitate in Romania nu comemoreaza martirii comunismului, continua Constantin Ticu Dumitrescu, desi, in respectul ideii de adevar si justitie, "ar fi cazul sa invatam de la evrei" si "sa
urmarim azi calaii comunismului" si sa ne cinstim victimele! "De aceea, propunem ca din initiativa Presedintiei Romaniei sa se initieze o reuniune a
celor doua Camere ale Parlamentului si a Guvernului, la care presedintele
Traian Basescu sa faca o declaratie solemna, prin care sa se recunoasca si
totodata sa fie condamnate crimele contra umanitatii comise de comunism".
In asa fel incat aceasta declaratie sa devina un document cu valoare juridica
si morala. Document care sa ajute la declansarea oficiala a Procesului
Comunismului (AFDPR a depus din 1991 un denunt penal impotriva celor
vinovati de crime si faradelegi in regimul comunist, fara efect; in 1997, senatorul Ticu Dumitrescu a depus la Senat proiectul de lege "care se impunea ca
o reparatie juridica si morala fata de toti cei care au fost victime ale justitiei
de clasa sau ale aparatului de opresiune comunist"; la fel, a fost ignorat). In
acelasi timp, tot luna trecuta, Fundatia ICAR (care si-a dedicat 13 ani de activitate in sprijinul celor ce au supravietuit regimului de exterminare din pus-
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cariile politice comuniste), sustinuta de organizatiile civile reprezentative, a
cerut si ea sprijinul Presedintiei Romaniei, dupa ce a depus acum doi ani o
plangere civila, pe 5 martie 2003, cu caracter reparator moral, princare solicita institutiilor statului roman sa admita existenta procesului de exterminare
a oponentilor regimului totalitar comunist, actiune deocamdata tergiversata.
Mai exact, in numele dreptatii, Fundatia ICAR (presedinte, Camelia Doru) ii
cere presedintelui Traian Basescu sa faca "gestul mult asteptat de incepere a
reconcilierii in tara noastra, aducand la cunostinta opiniei publice ca statul
roman:
1) isi asuma responsabilitatea rolului avut in procesul de represiune
politica din timpul dictaturii comuniste;
2) recunoaste meritele celor care au luptat impotriva regimului totalitar
comunist;
3) isi cere scuze public supravietuitorilor, ca si familiilor celor disparuti
pentru nedreptatile la care au fost supusi de catre regimul comunist".
In cererea sa catre Presedintia Romanei, Fundatia ICAR subliniaza ca
in regimul comunist "au fost arestate aproximativ 3 milioane de persoane, din
toate categoriile sociale, dintre care peste 500.000 au ramas in gropile comune ale lagarelor si inchisorilor de exterminare, 200.000 ucisi in timpul colectivizarii fortate, 10.000 cazuti in miscarea de rezistenta in munti, 1.300 sacrificati in decembrie 1989" - pentru punerea in practica a acestui proiect urias
de distrugere fizica si morala, "statul roman creand si folosind o politie politica terorista cu caracter criminal". Dupa 15 ani de la Revolutia anticomunista, era cazul sa se incerce sa se puna cu adevarat pe rol Procesul
Comunismului!
Mai mult, AFDPR a spus raspicat in Memoriul din februarie 2005 catre
Presedintia si Guvernul Romaniei: "Daca nazismul este autorul acelui holocaust in care au pierit 6 milioane de oameni, majoritatea fiind evrei, comunismul a ucis 100 milioane de fiinte umane, practicand cele mai cutremuratoare crime contra umanitatii". Si daca marii nazisti au fost judecati si
condamnati, subordonatii si complicii lor fiind urmariti si azi, de ce nu se
intampla acelasi lucru si cu uneltele nefaste ale comunismului, de la activistii
salariati ai partidului unic, la securistii lui (din politia politica secreta, de
represiune)?
Nepedepsirea lor e nu numai imorala si nedreapta, ci tragica.
In acest context a continuat si revolta disidentului anticomunist (printre
prea putinii disidenti autentici ai Romaniei) Paul Goma "de la Paris". Ar
merita sa revin in aceasta pagina de ziar asupra "cazului" lui, de "om normal",
care are opinii imprudent de sincere si atitudini impotriva curentului, nonconformiste, libere, incomode, intr-o vreme in care elita din tara il caineaza casi strica statuia de "disident din trecut" din cauza lor, etichetandu-l de "antisemit si antiamerican" (antioccidental). Sic! Si asta numai fiindca isi permite
sa ne aminteasca azi ca a avut loc si un holocaust comunist, nu numai nazist.
Ca trebuie sa luam exemplu de la evrei, de la politica moralei lor intransigente... De fapt, Paul Goma se chinuieste din rasputeri sa urneasca din loc masinaria Procesului Comunismului in Romania si sa-i faca macar pe romanii
colaborationisti (indeosebi pe cei din elita, de orice etnie), dovediti lasi sau
turnatori de-a lungul regimului comunist, sa aiba bunul-simt sa se autoculpabilizeze.
In noiembrie 2004, Paul Goma a chemat in judecata securistii care l-au
"executat", dintre cei care au primit "salariul crimei" in Romania regimului
comunist.
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Urmarea? Brusc, Paul Goma a redevenit un disident si e blamat public!
*Liviu Ioan Stoiciu*

Mircea St¶nescu îmi transmite un text (nesemnat) de la
Revista Presei Observatorului Cultural. Sunt prezentat ca în
ne-lecturile lui Shafir, Oi§teanu, Andreescu, Dan Pavel, Laszlo,
Pecican…
«Observator cultural», nr. 1(258)/2004
- Controversele Goma
“Paul Goma a fost dintotdeauna un personaj controversat in lumea literara si culturala romaneasca, stirnind fie un entuziasm fara retinere, fie, dimpotriva, o respingere totala. Portretul sau alb-negru trebuie insa imbogatit cu
tot felul de nuante de cenusiu. De o parte se afla cei care clameaza: Goma
Disidentul, Goma Exilatul, Goma Nedreptatitul, de cealalta parte, detractorii
sai sustin ca acesta n-ar fi decit un scandalagiu, un romancier lipsit de orice
valoare si un antisemit. De curind, in urma eseului publicat de scriitor in
Ziua, nr. din 24 februarie a.c., intitulat Sa invatam de la evrei?, polemica s-a
reaprins (Gabriel Andreescu, Dan Pavel, Radu Portocala, in Ziua, 24 februarie a.c., 28 februarie a.c. si 1 martie a.c.), aducind in actualitate o problema
delicata, aceea a antisemitismului.
Paul Goma, siciit de atentia de care se bucura comunitatea evreiasca,
deranjat de comemorarea la nivel mondial a Holocaustului, isi doreste ca de
aceeasi atentie sa se bucure si victimele bolsevismului. Aceasta forma de
gelozie etnica e foarte greu de inteles. Da, arhivele fostei Securitati sint inca
in mare parte la secret, da, victimelor comunismului din Romania si din
Basarabia nu li s-a facut dreptate, iar lucrurile sint departe de a se fi limpezit,
dar asta nu inseamna ca trebuie sa lasam frustrarea si resentimentul sa ne
intunece discernamintul si decenta umana in fata suferintelor altora.
Generalizarile si acuzele nefondate la adresa evreilor din Basarabia, care s-ar
fi dezis de Romania Mare, care ar fi participat la impunerea fortata a comunismului si ar fi devenit, incepind cu 1940, „calaii“ romanilor din Basarabia
si Bucovina de Nord si apoi, din 1944, ai locuitorilor din Romania sint manifestari clar antisemite care nu-i fac nici o onoare disidentului Paul Goma. Pe
de alta parte, aceasta grava deraiere a scriitorului nu trebuie sa gireze detractori de teapa generalului de securitate Plesita, fostul sau tortionar, care i-a
negat lui Goma orice activitate anticeausista.”

Mai este necesar s¶ atrag aten†ia c¶ aceast¶ “Not¶” nu este
semnat¶, dar poarta eticheta pardesiului eternei tovar¶§oaie
Carmen Mu§at (§i ce dac¶-i tân¶r¶: §i A. Oi§teanu a r¶mas
infantil, imatur; pân¶ §i “R. Ioanid” ne prezint¶ avantajos profilul
/sic/ aceluia§i komsomole† de acum vreo 5 decenii; cât despre A.
Cornea: în ciuda b¶rbii, combate nemilos - dar principial - ca
etern pionier premiant al clasei, mereu cu mâna ridicat¶ - întru
pâra lui cea de toate zilele).
1. Da, este (foarte, urgent, imperativ) s¶ atrag aten†ia, pentru
c¶ românii - de la Farfuridi la Iorgulescu - s-au obi§nuit cu “datul
anonimei”, iar dup¶ ce au trecut prin teroarea securit¶†ii (ei ori
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str¶bunicii lor) s-au obi§nuit cu anonimatul; s-au dedat cu statuia
Anonimeniului Necunoscut, vorba mamei; cei care zic/scriu orice
despre orice/oricine, nimeni nu-i trage de mâneca numelui
adev¶rat;
2. Este §i mai grav pentru un gazetar-care-nu-semneaz¶ gravitate perpetuat¶ - vezi România literar¶, unde, continuîndu-l
pe Iorgulescu, cel care lua bani buni pe articolele de fond
(acelea, spre deosebire de §tatele de plat¶: ne-semnate, fiind ele,
nu-i a§a, “redactionale”) - to†i curajo§ii: Alex. £tef¶nescu,
Dimisianu, Cristian Teodorescu §i resturile literatorilor î§i
public¶… resentimentele - dar, spre deosebire de mine, resentimentar-§ef, ei nu semneaz¶!
“C-a§a-i jocul pe la noi, b¶i Leano!”
Joi 10 martie 2005
Ieri mi-a r¶spuns Lidia Bodea: Polirom nu îmi editeaz¶
Jurnalele 1999-1994 propuse. La întrebarea mea: «Dar
Sabina?», Lidia Bodea, cu dr¶g¶l¶§enia-i (re)cunoscut¶, mi-a
r¶spuns prin t¶cere. Altfel suav¶ - ca o garofi†¶. S¶ o mai întreb?,
de înc¶ unsprezece ori? Altul, în locul meu §i-ar zice: «O-ntreb,
pân¶-i zmulg r¶spunsul dorit» - îns¶ cum, vorba bolintinean¶:
nu-mi sunt mam¶ eu… Nu am aflat în ce ziar §i-a publicat Dan
Stanca extemporalul. Crezusem c¶ este un alt Dan Stanca, unul
cu totul analfabet în materie, de aceea se l¶sase analfabetizat de
analfabetnica Jela.
Ei bine: e unul §i acela§i. A îmb¶trânit §i pe la condei, fostul
june Dan Stanca, mistic neînr¶it, nu doar pe la coam¶…
Ca §i în varianta româneasc¶ a C¶r†ii negre a Comunismului istoria României prezentat¶ de tandemul Jela-Stanca
(echip¶ alc¶tuit¶ abuziv de mine, personal!) începe cu… cu cine,
dac¶ nu cu Blandiana (ce va fi jubilînd Sami Damian în sinea
lui… Reichmann !)… De ast¶ dat¶ aceea§i istorie a “rezisten†ei
prin scris” continu¶ cu…- n-o s¶ credem, dar a§a-i; cu… Mircea
Horia Simionescu, §eful de cabinet al lui Popescu-Dumnezeu.
De mirare c¶ nu s-a pus pe sine (cum ar veni pe autorul d¶rii de
seam¶: Dan Stanca; §i, în acela§i pre† pe Alexandru George, alt
mare rezistent prin cultur¶ - §i el cu sertarele pline de manuscrise… interzise). Curbetele, temenelele dinaintea cipicilor colectivistei dobrogene Jela m-au surprins la †eap¶nul Dan Stanca.
Vineri 11 martie 2005
Nu pot trece peste §iragul de perle apar†inînd lui N. Manolescu,în Observator Cultural nr. 2 (258) din 3-9 martie 2005 - în
care d¶ un interviu lui Ovidiu Simonca. Extrag ce m¶ intereseaz¶:
[Intrebare]“Cum priviti reprosurile care vi s-au facut ca ati avea uneori
accente antisemite? A fost o suita de articole in care erati acuzat de antisemi-
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tism, ca negati Holocaustul sau cel putin ca nu doriti sa recunoasteti specificitatea acestui tip de represiune.
[Raspuns]“Eu sint convins ca nici Michael Shafir, nici Norman Manea
nu cred ca sint antisemit.
[Intrebare]“Si atunci de ce au aparut acele acuze, nu mai departe de
2002, in Raportul realizat de Marco Maximiliam Katz, in colaborare cu Ozy
Lazar si Alexandru Florian? Au fost si acuze mai vechi, de la Norman Manea.
[Raspuns]“Norman Manea are tendinta sa creada ca, daca cuiva nu-i
plac romanele lui, asta este pentru ca el este evreu. Asta n-are nici un legatura, n-am legat niciodata originea lui evreiasca si receptarea critica a romanelor sale. Poti sa ai anumite rezerve fata de ce scrie, dar niciodata ele nu sint
provocate de originea lui evreiasca. E adevarat, a mai fost cineva care a turnat
gaz peste foc, junele Florian, fiul fostului meu profesor de marxism, Radu
Florian, care lucreaza pentru Centrul de Monitorizare si Combatere a
Antisemitismului in Romania. Eu cred ca ei s-au plictisit sa discute doar
despre aceiasi antisemiti, triviali, de tipul Vadim. Ei au cautat antisemiti mai
subtili, niste intelectuali ca Liiceanu, Manolescu, la care nimeni nu se gindise
pina acum ca ar fi antisemiti. Mai cistiga un ban din treaba asta. (…)

Pe Dorin Tudoran l-a uitat, de§i el a fost atacat mai violent,
mai îndelung (§i a r¶spuns în mai multe rânduri, nu ca
Manolescu-cel-care-el-personal-nu-polemizeaz¶…). De mine ce
s¶ mai vorbesc, Manolescu îl uit¶ oportun.
Vine, în sfâr§it, întrebarea cu bocluc - iat-o:
[Intrebare]“Va pare rau pentru interviul cu Ion Iliescu din 1990 pe care
l-ati publicat in Romania literara? A venit imediat dupa mineriada si ati fost
destul de blind cu presedintele.

£i r¶spunsul - memorabil - al p¶rintelui c¶r†ii de citire
pentru înv¶†¶ceii Patriei Române, N. Manolescu :
“Imi pare rau pentru acel interviu si imi pare rau pentru lipsa mea de
experienta si de reactie. Istoria acestui interviu e interesanta. M-am dus
impreuna cu regretatul meu prieten, si al lui Ion Iliescu, Zigu Ornea, la Ion
Iliescu. Nu mai stiu cu ce treaba. Si am vorbit despre mineriada. Si i-am spus
lui Ion Iliescu: trebuie sa iesiti si sa explicati de ce ati apelat la mineri. I-am
spus ca nu este nici o rusine sa spuna ca n-a avut toate datele, ca poate a fost
indus in eroare. Fara explicatii, am adaugat, veti ramine cu aceasta pata si
n-o sa se stearga niciodata. El mi-a spus atunci: „Da, m-au tras in piept“. Si
Zigu Ornea a spus: „Da-i, domnule, un interviu, si spune aceste lucruri“.
[Intrebare] “Nu v-a spus atunci, in discutia premergatoare interviului,
cine l-a tras in piept?
[Raspuns]“Nu, nu mi-a spus, dar dorea sa se explice. Acum, chiar daca
ar fi fost tras in piept, chemarea si multumirile adresate minerilor nu aveau
nici o justificare. Nici un sef de stat nu cheama fortele paramilitare ca sa sprijine fortele de ordine impotriva populatiei. Daca Romania este in coada plutonului, este in buna parte si pentru mineriada de atunci.
[Intrebare]“Si v-ati dus increzator la interviu, crezind c¶ presedintele
Iliescu va spune „cine l-a tras in piept“?
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[Raspuns]“Am stabilit interviul pentru a doua zi. I-am spus: facem
interviul, va dau textul sa-l vedeti pentru a face doar corecturi de ordin stilistic, fara sa reveniti la declaratii. Si m-am dus a doua zi si nu a mai dorit sa
spuna nimic. Nimic. Eu trebuia sa nu-l public. Aici am gresit. Mi-a fost un
pic jena si l-am publicat.
[Intrebare]“Si asa a aparut si reprosul lui Paul Goma, ca-l divinizati pe
Iliescu, ca ati scris om cu „o“ mare.
[Raspuns]“Goma face mare caz de om cu „o“ mare. Paul Goma
spune ca eu l-am facut om cu „o“ mare pe Iliescu. Era prima intrebare
din acel interviu. Suna cam asa, citam un cunoscut scriitor, Constantin
Toiu, probabil ca nu i-am dat numele (!!!), care spunea, intr-o discutie
particulara, ca Omul, cu „o“ mare, care va veni in locul lui Nicolae
Ceausescu este Ion Iliescu. Asta spunea Toiu cu citiva ani inainte de
1989. Intrebarea mea din 1990 era asa: domnule presedinte, explicati-mi
cum, dupa numai sase luni, ati reusit sa va alienati simpatia intelectualilor, incit, de la aceasta incredere a lor, acum nu mai aveti de partea dvs.
pe nimeni?” (subl. mele).

Sunt obligat s¶ m¶ opresc asupra “r¶spunsului” dat interlocutorului s¶u de acum (martie 2005) de c¶tre eternul - §i mereu
acela§iul Nicolae Manolescu, Magistrul de necontestat al
Literelor Române§ti Cotidiene (s¶ fie întreba†i profesorii patriei
noastre despre Cuvântului Domnului Profesor: «Dânsul a spus
totdeauna adev¶rul §i numai adev¶rul! - de aceea figureaz¶ în
manualele §colare redactate de Domnia Sa»). De aceea…
ïncep, nu cu el, Manolescu, ci cu Ana Blandiana:
ïntr-un dialog cu Cassian Maria Spiridon de prin 1999,
Arpagica noastr¶ na†ional¶ explica cititorilor-îndr¶gi†i cum st¶m
cu “solidaritatea”. Fiindc¶ nu am la îndemân¶ textul manolesc (s¶
fie c¶utat la România literar¶, probabil 6 iulie 1990) - despre care
am scris în lung §i în lat - rezum: deci dup¶ Blandiana “solidaritatea” (§i scriitoriceasc¶) nu era posibil¶ înainte de 1989! De ce
nu era ea - solidaritatea - posibil¶? Ei uite c¶ Blandiana nu
explica (ea considerîndu-i pe cititori b¶ie†i-mari, deci în stare s¶
g¶seasc¶ singuri-singurei cuvântul §i realitatea: la§itate), iar C.
M. Spiridon nu îi cerea l¶muriri (el fiind politicos cu doamnele).
Iar Doamna Blandiana continua: dup¶ 1989 a devenit posibil¶
solidaritatea în chestie! Uite-a§a! Ca prin minune! Numai c¶ C.
M. Spiridon t¶cea minunea aceea atât de… tare, de se-auzea de la
Belleville: nu a întrebat-o m¶car de form¶ - m¶car pentru
luminarea bietului cititor - cum anume, în leg¶tur¶ cu ce a
devenit - dup¶ 1989 - posibil¶ solidaritatea cu pricina.
R¶spunsul normal din partea unui om normal, cu o gândire
normal¶ ar fi fost acesta:
Dup¶ 1989, pentru o fiin†¶ ne-normal¶ etic precum Ana
Blandiana (dar perfect normal¶ pentru genera†ia ei de ardeleni las-c¶ nici reg¶†enii nu sunt mai sp¶la†i, îns¶ ei fac proc¶riile iute©Paul Goma 1935-2011
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iute §i iute-iute se leap¶d¶ de ele ca de Satana - pe când ardelenii,
z¶bavnici din negura veacurilor…) a devenit posibil¶ “solidaritatea”, pentru c¶… pentru c¶, ei bine, c¶zuse Ceau§escu, cel care
nu permitea, m¶-n†elegi, ba chiar pedepseà, asta, zi-i pe nume…
Solidaritatea! Omul normal ar fi b¶gat de seam¶: solidaritatea la
greu se manifest¶, nu dup¶ ce prime§ti bilet de voie de la Gogu pardon, Gogu c¶zuse, acum Brucan d¶dea indica†ii-pre†ioase;
omul normal s-ar fi întrebat: cu cine §i în ce chestiune riscant¶,
periculoas¶ se solidarizase Blandiana, dup¶ decembrie 1989?
Numai c¶, dup¶ modelul Blandianei a fost croit §i C. M. Spiridon:
nici prin cap nu i-a dat o asemenea întrebare de bun sim†;
De ce Nicolae Manolescu a recunoscut - în sfâr§it! - nu numai
c¶, în interviul publicat în 6 iulie 1900, în România literar¶ i se
adresa celuilalt cu “Omul cu o mare” - isprav¶ pe care a negat-o
cu violen†¶ isteric¶, nu mai departe de acum câteva luni, într-o
emisiunea TV a lui Robert Turcescu (?), pretinzînd, proste§te,
manole§te: «Goma nu a v¶zut interviul!», de parc¶ un interviu
exist¶ numai… v¶zut - îns¶ acum, în martie 2005 a admis c¶ în
iulie 1900 a comis §i o gre§eal¶…
Ei, care a fost motivul recunoa§terii - dup¶ aproape 15 ani de
neg¶ri, de justific¶ri, de dare a vinei pe altul (în urm¶ cu vreo
cinci ani, m¶ probozea, pretinzînd c¶ ceea ce era scris în prima
întrebare a interviului - “Om cu o mare” - nu-i apar†inea, cum îl
calomniaz¶ Goma, ci o spusese… Constantin ¢oiu…) de
ne-recunoa§tere îndârjit¶, înso†it¶ de insulte - la adresa mea,
“calomniatorul”?
Ca §i la Blandiana (nu întâmpl¶tor §i ea fiic¶ a Ardealului
Sfânt §i Sânjeros): c¶zuse Tovar¶§ul! - nu chiar Ceau§escu al
Blandienei, ci al Manolescului: Iliescu! Cel care s-ar fi (cam)
sup¶rat pe Dom Profesor Manolescu dac¶ Dânsul ar (cam) fi spus
la timp - atunci, nu dup¶ 15 ani, nu dup¶ debarcarea politic¶
(de§i în fire i-ar fi stat s¶ a§tepte r¶bd¶tor, în†elept, moartea
Tiranului, pentru a avea îndr¶zneala s¶-i - cam - scuipe partea de
jos a soclului statuii) - a unui adev¶r pe care îl cuno§teau
milioane de români (da, dar aceia citiser¶ §i uitaser¶ fulger¶tor
ceea ce citiser¶), numai unul singur a fost bou §i l-a spus în gura
mare: Goma! Numai el (tot de Goma vorbesc) a afirmat, atunci în vara lui 1900, anume:
Verticalul N. Manolescu, cel care nu se îndoise în fa†a lui
Ceau§escu (of!, r¶mân de consultat colectiile de ziare…), iat¶
cum în iunie 1990 se a§ternuse, pre§, sub gumarii lui Iliescu §i
falsificase adev¶rul într-o chestiune care nu-l privea doar pe el
§i pe Eugen Simion, stivuitori emeri†i ai literaturii române osificate cotidiene - ci întreaga suflare omeneasc¶, nu doar româ©Paul Goma 1935-2011

wwww.paulgoma.com

PDF public și gratuit

31.12.2011

PAUL GOMA - JURNAL 2011

458

neasc¶: r¶zboiul civil provocat de Iliescu cel care îi chemase pe
“mineri” s¶ fac¶ ordine în România. R¶zboi civil la care participase nemijlocit Gelu Voican-Sturdza, iar N. Manolescu, cel
consecvent în la§itate, în colabora†ionism de mod¶ nou¶, îl invitase la România literar¶, s¶-§i publice acolo… “dosarul de securitate” (refuzat de G. Adame§teanu, la 22); “dosar” întins pe trei
numere §i vreo cinci pagini de revist¶, cu prezentarea… directorului §i care avea §i un scop secund, acela de a-i închide gura lui
Goma, acuzator al fostului s¶u prieten (ei, da!) de tr¶dare de
prieteni, de tr¶dare de †ar¶ (în folosul ru§ilor), de implicare în
asasinarea Ceau§e§tilor, de co-autorat în chestiunea tulbur¶rilor
de la Târgu Mure§, în fine, de tovar¶§ de §aib¶ al Iliescului în
mineriada din 13-15 iunie 1900; r¶zboi civil (mineriada) negat
prin cuvinte rostite de alt¶ glorie a literaturii (fatalitate: §i aceea
ardelean¶!): Nicolae Breban, iar de N. Manolescu prin ocultare a
adev¶rului (tot de r¶zboiul-civil provocat de “minerii” chema†i de
Iliescu este vorba) §i de legitimarea ilegitimului bol§evic prin
însu§i interviul - de acord: favorizat de prietenul amândurora:
Zigu Ornea.
[Am fost (cam) confuz? Posibil, cam-confuz, îns¶ nu
tr¶d¶tor de sine §i de na†ie - cum a fost, consecvent, N.
Manolescu, începînd din ianuarie 1990]
Dar s¶ vede†i - voi, ardelenii, voi dasc¶lii, voi studen†ii
crescu†i în cultul lui Iliescu: dac¶ se va întâmpla minunea - d¶,
Doamne! - ca Iliescu s¶ fie trimis în justi†ie, pentru crimele se
sânge din timpul “revolu†iei”, ale mineriadelor, pentru crimele
de… hârtie ale incendierii Bibliotecii Universitare (§i abia în
ultimul rând pentru crimele lui de bol§evic din 1956-1958, când
participa cu entuziasm la exmatricularea studen†ilor nearesta†i) ei atunci s¶-l vede†i - voi manolescofililor f¶r¶ frontiere - ce
curajos-b¶†os-imaculat se va prezenta N. Manolescu în fa†a
voastr¶, ca principal martor al acuz¶rii :
«Eu care, de la patusopt…, eu personal i-am spus lui Iliescu
(la Cotroceni, imediat dup¶ 13-15 iunie 1900, dus-condus de…“M-am dus impreuna cu regretatul meu prieten, si al lui Ion
Iliescu, Zigu Ornea, la Ion Iliescu. Nu mai stiu cu ce treaba”…)
câteva vorbe - dar vorbe:
“…domnule presedinte, explicati-mi cum, dupa numai
sase luni, ati reusit sa va alienati simpatia intelectualilor,
incit, de la aceasta incredere a lor, acum nu mai aveti de
partea dvs. pe nimeni?”
Iar masele largi de români - mai ales dasc¶limea analfabeat¶analfabetizatoare (ah, Genialul/Caragialul!) a s¶rit în ap¶rarea
Marelui Intelectual Manolescu, cel calomniat în mod mâr§av de
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resentimentarul - în plus: “fugitul”, nemânc¶torul salamului de
soia: Goma. Auzi, neru§inare: s¶-l b¶l¶c¶reasc¶ pe însu§i
Manolescu, cel care care a avut curajul de a-i cere socoteal¶
lui Iliescu pentru c¶… î§i alienase simpatia intelectualilor (doar
în §ase luni!) - §i în acela§i pre† s¶-l batjocoreasc¶ pe “Pre§edintele ¢¶rii, Ion Iliescu” - am citat pân¶ §i majuscula†iile presta†iei
plutonierului de la Poarta Cotroceniului §i a Televiziunii,
c¶t¶linul ¢ârlea.
Si, vai, nu am terminat cu “elita” româneasc¶ cea demn¶, la
care prive§te tineretul-din-ziua-de-azi §i încerc¶ s¶ o imite - §i,
vai, reu§e§te, ba chiar o dep¶§e§te!:
Recent, tot într-un interviu (sau poate o declara†ieliber-consim†it¶ - am dat de ea pe internet, nu am avut prezen†a
de spirit s¶ o înregistrez, deci îi redau con†inutul sub semnul
întreb¶rii) Lucian Pintilie a admis - în sfâr§it! - c¶ §i el a colaborat cu Securitatea. Nu-mi dau seama care a fost “motorul
cinstei” la Pintilie, presupun c¶ tot c¶derea Iliescului se va fi
aflînd “la baz¶”: disp¶rînd Iliescu, dosarele de securitate vor fi
mai lesne consultate… ïns¶ la Pintilie intereseaz¶ mai pu†in motivul care l-a f¶cut s¶ declare c¶… “§i el” - de§i protestase cu sfânt¶
indignare când, înc¶ din 1990 îi ar¶tam cu degetul pe Cernescu,
Giurchescu - §i pe al†i oameni de teatru §i de nimica - precum
“genialii” care, ca s¶ nu-§i iroseasc¶ geniul, pactizaser¶ cu Dracul
(Pintilie explicase, în fran†uzeasca lui, cum încheiase el “Le pacte
Diabolique” - sic), iar marii intelectuali din jurul s¶u s¶riser¶ pe
dat¶ s¶ m¶ lin§eze (noroc c¶ domiciliam la Paris…): Paler,
Doina§, £ora, Adame§teana, Gro§an, D.C. Mih¶ilescu, Buduca,
Ion Vianu, Pruteanu, Alecu Paleologu, încât m¶ întrebam, cu
r¶utatea-mi legendar¶: «Cu cine se brusc solidarizeaz¶ intelectualii-la-români? Pe cine ap¶r¶ bravii s¶ritori în ap¶rarea v¶duvei §i
ai orfanului: cu/pe Lucian Pintilie, legendar navetist/curluntrist/colabora†ionist al Securit¶†ii - au pe ei în§i§i, nepactizatorii?” Pe
primii trei îi deja încondeiasem în Jurnal I-II-III, ca notorii
suspec†i dinspre noi, cei care cunoscusem Securitatea pe
din¶untru, despre Paleologu nu credeam ce se §optea - §i azi îmi
vine greu s¶ accept - iar Pruteanu, Gro§an, Buduca tot nu contau.
Continuu: hazul (de necazul), la Pintilie vine din declara†ia
Genialului pecumc¶… El fusese informator “câteva s¶pt¶mâni” furniza §i detalii ca “între data cutare §i cutare…”
Una din dou¶: ori Pintilie s-o prostit di t¶t §i îndrug¶ vrute §i
nevrute; ori încearc¶ s¶-l ame†easc¶ pe bietul cititor deja ame†it
de pintiliìsme, pentru a-l face s¶… resping¶ ceea ce tocmai
spusese, c¶ fusese informator al securit¶†ii. £i nu “câteva
s¶pt¶mâni, prin anii ‘50” - când, arestat fiind tat¶l s¶u, fusese
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ag¶†at §i el, fiul… Dovada c¶ a fost tot timpul la cizma Odiosului
Organ: cât a stat la Paris nu a dat nici un interviu în care s¶
spun¶ adev¶rul despre ferocitatea regimului comunist din
România, ci i-a criticat nespus de curajos pe… “unii func†ionari”.
Apoi… apari†ia lui nea§teptat¶ - cu ¢epeneag de mân¶ - la
odioasa cumetrie din seara zilei de 25 decembrie 1989 de pe
platoul parizian al Canalului 5. Acolo mai era prezent - a§a, din
senin!, ca §i seninii ¢epeneag §i Pintilie - alt legendar “anticomunist din neagra ilegalitate”: Ilie N¶stase, tenismanul… £i el,
ca §i Pintilie: tocmai primise bilet de voie de la §oferul ambasadei
RSR s¶ “participe”. £i a participat, oameni buni! Pintilie, din
colabora†ionist notoriu bruscamente a devenit… extrem de
anticomunist, nu a r¶mas doar antifunc†ionarist, ca pân¶ ieri.
Dac¶ nu ar fi fost Marie-France Ionescu de fa†¶ §i nu s-ar fi a§ezat
între noi, i-a§ fi zis vreo dou¶ - §i lui §i lui ¢epeneag, nu doar
absen†i de la toate manifesta†iile noastre anticomuniste din peste
un deceniu, dar descurajatori nu foarte discre†i ai “acestor acte
inutile”… (bietul Ilie N¶stase: el era ce fusese o via†¶ întreag¶: un
foarte bun juc¶tor de tenis).
Lucian Pintilie este un mincinos. Iat¶ câteva pintiliìsme:
ïn Nota Biografic¶ redactat¶ de el însu§i sus†ine la persoana
a treia, c¶:
“s-a n¶scut în 1933, la Bucure§ti”…
…când el s-a n¶scut în Tarutino târg, colonie nem†easc¶, de
pe Cogâlnic, în jude†ul Cetatea Alb¶, Basarabia.
ïn asta îl recunosc pe basarabeanul Pintilie. £i eu “m¶
n¶scusem în acte” (pe mine-m¶), nu la Mana-Orhei, ci la…
Tis¶u-Buz¶u. Pentru a sc¶pa de ru§ii care voiau s¶ ne aplice
“repatrieria în Siberia”. Numai c¶ dup¶ moartea lui Stalin am
revenit la adev¶r. El îns¶ : ba. Nici acesta nu este un p¶cat:
§i Valeriu Cristea: n¶scut cu adev¶rat la Bolgrad, Ismail, s-a uitat
(pe sine) la Arad. De ce unii au revenit la normalitate, al†ii ba?
Uite, Baconsky figureaz¶ ca n¶scut la Cofa-Hotin; Grigurcu:
la Soroca; Dimov: la Ismail…
ïns¶ Pintilie a r¶mas… dezorientat-în-spa†iu. Mai departe
“datele” furnizate de el sunt minciuni f¶r¶ necesitate:
“…în 1972 emigreaz¶ în Fran†a §i se întoarce (sublinierile
mele) în 1990”…
Da de unde! A profitat de faptul c¶ occidentalii nu dau
termenului emigrare aceea§i accep†ie ca românii - iar românii…
ca românii: ori au uitat, ori nu au §tiut vreodat¶, iar interesa†ii adic¶ acei acei foarte mari intelectuali - scriitori (ca Breban - dar
numai el), profesori (Zaciu, A.Niculescu, Ion Pop, Eugen
Simion, Balot¶), sportivi (¢iriac, “dinamovistul de la Steaua”,
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Ilie N¶stase), pictori (Nicodim, B¶la§a), oameni de teatru : Dinu
Cernescu, Giurchescu, Esrig, Ciulei, Vlad Mugur, Andrei
£erban, Pintilie - ace§tia, dat¶ fiind natura artei lor, puneau în
scen¶ mai ales în Occident, îns¶, fie nu scoteau o vorb¶ despre
pa§aportul lor cu mai multe ie§iri-intr¶ri, fie recuno§teau (când
erau încol†i†i) c¶ da, ca s¶ nu-§i lase geniul s¶ moar¶, f¶cuser¶
“oarecari-mici-concesii”. Eu i-am auzit doar pe Cernescu §i pe
Pintilie explicînd astfel - imediat dup¶ “revolu†ie”, desigur, se
gr¶biser¶ s¶… recunoasc¶ o p¶rticic¶ din p¶catul-mare, ca s¶ nu
li-l arate, integral, al†ii, pretinzînd neobr¶zat c¶ se comportaser¶
“ca toat¶ lumea” - era în perioada în care §i Virgil T¶nase §i
Paleologu ridicaser¶ degetul §i recunoscuser¶:
«Si eu, domnu’…»
Cum “emigreaz¶” Pintilie - în 1972! - ? Dar m-am v¶zut cu
el de mai multe ori la Bucure§ti înainte de noiembrie 1977, când
am plecat definitiv din România. La Paris, chiar de nu ne întâlneam, cu drag, cu ne-drag aflam de la Monici : «Iar a fost Pintilie
în România”; «Pin†i iar a avut necazuri la frontier¶ - e furios, zice
c¶, gata, cere azil politic în Fran†a §i nu mai calc¶ în †ar¶…»
ïn fine minciuna… era s¶ zic: etnic¶, dar mi-am adus aminte
c¶ sângele îl trage spre cel bulg¶resc (vezi cum vorbe§te în interviuri despre lumea “Salatei” lui Petru Dumitriu pe care a ecranizat-o §i bini§or bulg¶rizat-o), nu spre evreiesc: într-acolo îl trag
interesele - nu m¶ întind, am scris în S¶pt¶mâna Ro§ie în
leg¶tur¶ cu plec¶ciunea lui nedemn¶ - §i, certamente, nesolicitat¶
- cea cu “evreii din Bucure§ti, purtînd stea galben¶, în timp ce
cur¶†au z¶pada în Bucure§ti…”
Am scris urm¶torul text:

Duminic¶ 13 martie 2005

Paris, 13 martie 2005
Drag¶ Mircea St¶nescu, dragi prieteni,
Am întors pe toate fe†ele spusele lui N. Ple§i†¶ în emisiunea de TV în
leg¶tur¶ cu so†ia mea, Ana Maria. ïn ciuda revoltei, a durerii resim†ite, nu am
g¶sit nimic nou în folosirea §i a acestei “arme” de c¶tre Securitate în scopul
umilirii “du§manului”: pâng¶rirea imaginei femeilor lui: mam¶, so†ie, sor¶,
logodnic¶, prieten¶.
Nimic nou - pentru mine:
- ïn 1949, la Securitatea din Media§, mi-a fost pâng¶rit¶ mama,
prin simularea, punerea în scen¶ a unui viol în grup. Sub conducerea
maiorului Ion Buzescu si a c¶pitanului Paszty, dup¶ ce a fost b¶tut¶, a fost
dezbr¶cat¶, întins¶ pe o mas¶, toti cei vreo §apte securi§ti au scuipat-o, pe
rând, ca într-un scenariu bine înv¶†at, între picioare, injurînd-o, tratînd-o de
curv¶, amenin†înd-o c¶ o vor face po§t¶ - dac¶…
Acestea nu le-am aflat din gura mamei, ci le-am auzit, nop†i la rând,
spuse de ea, în §oapt¶, tatei. Tata o consola cum putea, aducîndu-i aminte c¶
fusese doar “teatru”… La un moment dat mama a †ipat, spunînd c¶, dac¶ ar
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fi fost violat¶ cu adev¶rat, nu s-ar fi sim†it atât de umilit¶, atât de murd¶rit¶.
Vreme de 18 ani am purtat în mine aceast¶ ru§ine-de-nem¶rturisit:
simularea violului, chiar dac¶ nu eram femeie (eram îns¶ fiul femeii). ïn
închisoare, în domiciliu obligatoriu ascultam cu toate urechile m¶rturiile
celorlal†i colegi de suferin†¶ despre torturile la care fuseser¶ supu§i ei §i
membrii famiilor lor - îns¶ niciunul, niciodatà nu a vorbit cu glas tare despre
ce vor fi suferit femeile lor: torturi adev¶rate, simulate. Chiar de vor fi §tiut.
Fiindc¶ acestea nu se povestesc, nu se m¶rturisesc.
ïn 1969, când am scris Ostinato, am atins aceast¶ durere de nepovestit;
apoi în Gard¶ invers¶, în Patimile dup¶ Pite§ti, în Arta refugii. Partea a
doua din Justa este dedicat¶ p¶timirilor colegelor de facultate §i prietene,
dupà Revolutia Maghiar¶ “Toria” si “Diana” - nume de împrumut. Un text:
Castelana (needitat) este închinat în întregime acestei “practici” a Securit¶†ii
aplicat¶ femeilor noastre.
Iat¶-m¶, deci, în martie 2005, ca unul care de§i am “experien†¶” (mai
corect: avînd §tire de astfel de metode) - m¶ aflu dezarmat: un securist a
pâng¶rit-o pe so†ia mea §i mam¶ a fiului meu - de ast¶ dat¶ în public §i
nimeni de pe platoul de televiziune nu a protestat.
Pot eu face mai mult decât am f¶cut? Mai eficace - împotriva
Securit¶†ii? Chiar dac¶ l-a§ ucide pe Ple§i†¶ (ceea ce ar însemna c¶ va trebui
s¶-mi sp¶l mâinile pân¶ la sfâr§itul zilelor - or eu am alte preocup¶ri), ce ar
trebui s¶ fac cu celelalte victime ale Securit¶†ii, prezente la “dezbatere”, îns¶
devenite, prin t¶cere : complice? S¶ le omor §i pe acelea?
£i unde am ajunge?
Drept care r¶mân la ceea ce începusem înc¶ înainte de alegerile din
2004: plângerile §i chemarea în fa†a justi†iei a celor 13 securi§ti - §i a lui Ion
Iliescu, s¶ nu se uite!
V¶ salut¶ Paul Goma
(…)Mar†i 15 martie 2005

Mircea St¶nescu mi-a povestit - prin e-mail - o conferin†¶ a
lui Manolescu la… acolo unde se †inea Expozi†ia Jelii: “înscrisuri du§m¶noase”. Mariana Sipo§ l-a interpelat (Manolescu
pretindea c¶ numai scriitorii, poe†ii §i prozatorii f¶cuser¶ concesii), aducîndu-i aminte c¶ nici criticii literari nu se l¶saser¶ mai
prejos; pentru c¶ Manolescu nu vedea care critici-literari nu-sel¶saser¶-mai-prejos în materie de concesii, M. Sipo§ i-a adus
aminte: Literatura român¶ de azi, cea scris¶ în colaborare cu
D. Micu (dar pe care Manolescu de dup¶ 1990 o neag¶ cu un
curaj admirabil, eliminînd-o din propria-i bibliografie… - completarea mea, r¶ut¶cioas¶), de pe care înv¶†ase ca student¶ «carte maculat¶ ideologic - trebuie s¶ v-o asuma†i!», îl dege†ìse
Dânsa. La acestea Manolescu în primul moment a zis c¶ nu e
chiar a§a…; apoi c¶ nu (prea - cum altfel?) în†elegea nici el
(“atunci”?) ni§te lucruri…, în fine, la insisten†ele Marianei Sipo§
a acceptat s¶-§i asume responsabilitatea (s¶ fi rostit ardelene§te:
«ïmi cam iau responsabilitatea»?).
Mie, aceast¶ asumare târzie îmi miroase a Iliescu. Am
spus-o, o repet:
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Dac` Iliescu ar fi fost în continuare la putere, Pintilie nu ar
fi “recunoscut” c¶ fusese §i el informator al Securit¶†ii…;
Dac¶ Iliescu ar fi r¶mas la putere, nici Manolescu nu ar fi
“recunoscut” c¶ da, gre§ise publicînd interviul cu Iliescu în 6
iulie 1990, în România literar¶, imediat dup¶ mineriada sângeroas¶; §i c¶ - iar aici el las¶ s¶-i scape doar jum¶tate din adev¶r:
da, folosise “Omul cu o mare”, îl… citase pe C. ¢oiu - dar i se
pare c¶… nici nu-l pomenise… Uite-a§a se ame†esc românii:
Metoda Manolescu.
Adev¶rul - poate fi aflat citind interviul indicat : acolo nu-l
pomenise deloc pe ¢oiu!, nici vorb¶ de el în ditamai interviul.
Iar acum acela§i Manolescu recunoa§te c¶… §i criticii literari au f¶cut concesii; c¶ nu…; c¶ el nu în†elegea ni§te lucruri…;
c¶ da, el î§i asum¶ responsabilitatea… - a ce, responsabilitatea
aceea? £i el folose§te “eclipsa socialist¶”, str¶lucit ilustrat¶ de
Adame§teanu: «ïmi asum responsabilitatea…» a zis, dar nu a
continuat, ca s¶ afle masele largi de cititori (nu mai vorbesc de
studen†ii s¶i) în ce chestiune î§i asum¶ el responsabilitatea.
£i iar¶§i §i iar¶§i: dac¶ ar mai fi fost Iliescu la putere, Pintilie,
Manolescu nu ar fi concedat: “da, §i eu…”, c¶, vorba unui
tor†ionar securist: «A§a erau atunci vremurile…»
De unde concluzia la îndemâna tuturor: Iliescu era a§a cum
îl zugr¶veam eu, din primele zile ale “revolu†iei” lor c¶c¶cioase;
a§a cum se dezv¶luise el însu§i, ca un bou, în fa†a lui Victor
Loupan - care-l încondeiase pe dat¶ în Figaro Magazine:
comunist manipulat de KGB - nu pas¶mite “democrat”. Spre
surprinderea §i triste†ea mea aceast¶ dreapt¶ demascare a bol§evicului Iliescu §i a “revolu†iei” sale kaghebiste o scosese din fire
pe Monica Lovinescu, despre a c¶rei mânie sonorizat¶, acuzatoare (la adresa basarabenilor!) am scris în Jurnalul pe S¶rite la
data de 4 ianuarie 1900: «Nu-i adev¶rat c¶ ru§ii §i securitatea au
f¶cut revolu†ia român¶!», striga ea la mine, pe culoarul biroului
Europei Libere de la Paris, unde m¶ aflam în vizit¶. Nu doar cu
mânie - explicabil¶, ci cu ur¶: fiindc¶ singurii care contestau
“adev¶rul Revolu†iei la Români” erau ni§te… românofoni, cum
avea s¶ ne spun¶ un deceniu mai târziu lumina lumii, sfetnica lui
Constantinescu, activista de stat §i de partid (s¶ nu fie uitat
M¶gureanu, pentru care cei doi confec†ionaser¶ o catedr¶ pe
m¶sur¶ - oricâte desmin†iri ar încerca Vlad Nistor) Zoe Petre,
adic¶ basarabenii Lupan §i Goma…
Deci a§a stau treburile cu Manolescu §i cu Pintilie: onestitatea lor (în recunoa§terea p¶catelor) era legat¶ de soarta lui Iliescu!
M¶car Blandiana a depins de Ceau§escu, Monstrul perfect. Dar
s¶ atârni tu de-; s¶ te †in¶ cu de§tu-n gur¶, drept auto-c¶lu§, un
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c¶c¶†i§ precum Iliescu - pe tine, ditamai Manolescu?, pe tine,
co§cogea Pintilie…?
Dac¶ Ceau§escu ar mai fi fost la putere, Blandiana s-ar fi
descurcat foarte bine cu bol§evicul Gogu R¶dulescu §i cu ai
Buldogogului convivi-de-§atr¶: Buzura, Zaciu, Manolescu, Dana
Dumitriu, Zigu Ornea, Dimisenii, Dine§tii - smântâna cultural¶ a
românimii rezistente §i, desigur, feroce anticomunist¶. Nu ar fi
avut nevoie de solidaritatea-care-nu-se-d¶dea (ca uleiul, zah¶rul).
Ei §i ce? Ce-i durea pe ei, crem¶ a na†iei, marii intelectuali,
autori de poezii dr¶g¶la§e (despre mot¶nelul botezat profund
subversiv: “Arpagic”), de manuale de îndobitocit elevii §i
studen†ii (la care trudise, nu doar Zaciu, dar §i Manolescu/ cel
Imaculescu) - de elevi §i studen†i? De p¶rin†ii, vecinii,
concet¶†enii elevilor, studen†ilor? - ei tr¶iau “convenabil” sufereau doar de ob§tescul frig din România.
£i a§teptau, cumin†ei.
S-a dovedit c¶ ei erau de§tep†ii na†iei. Ei, care nu se
“deconspiraser¶”, care r¶m¶seser¶ pe burt¶, ambusca†i-gr¶m¶joar¶, de s¶ alunece mai lesne apa peste ei - §i s¶ nu bage de
seam¶ Savakul, vorba c¶rturarului ardelean Zaciu, §eful de
necontestat al Corifeilor ghe la Cluj.
Au a§teptat - §i tot murind, continuau a rezista prin asta, zi-i
pe nume: cultur¶. Ca Manolescu. £i ca Blandiana.
£i ca toat¶ românimea ‘oa†¶.
Miercuri 16 martie 2005
(…) S¶ vezi §i s¶ nu crezi! Prefer s¶-mi cer iertare pentru a
fi f¶cut profe†ii negre, catastrofaice, decât s¶ m¶ scald, în continuare, în b¶ltoaca desiluziilor.
Azi, la orele 15, ora Bucure§tiului, ar trebui s¶ se †in¶ a doua
reuniune, la GDS. La care M. St¶nescu va participa… dac¶ va
absenta Oi§teanu - cel invitat de Mititelu!
Acum - orele 16, ora Parisului: nu m¶ simt bine. Obosit de
moarte, ame†it. Azi diminea†¶ am ie§it pu†in prin ora§, ca
niciodat¶ am avut dificult¶†i la mers, nu din pricina articula†iei
§oldului stâng (dureroas¶ violent), ci din sl¶biciunea picioarelor,
a coapselor mai cu seam¶. Optimist, pun pe seama prim¶verii
(au fost 22°C) aceste dezagremente.
Dan Culcer a propus un text §i l-a difuzat pe internet:

“Paul Goma si actiunea antisecurista
(Dan Culcer - O pozitie publica si niste propuneri)
Draga Mircea Stanescu,
Iata pozitia mea, in legatura cu sprijinirea publica a actiunii in justitie a
Dlui Paul Goma impotriva securistilor tortionari, printre care Plesita.
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Sper sa fie de folos cauzei si initiativei voastre.
1- Organizarea unui comitet de sprijin care sa participe cu toate mijloacele de care dispune, ca si prin articole in presa si prin declaratii, etc. la sustinerea cauzei dlui Paul Goma si care sa solicite urgentarea deschiderii actiunii in justitie, pentru a evita ingroparea in uitare si chichite juridice a responsabilitatilor, o consider necesara.
Aceste comitet poate stringe semnaturi pe o petitie in care sa se
expuna, imperativà si urgentà, necesitatea unui proces public al sistemului
comunist, a responsabililor acestuia, a institutiilor de represiune ca unelte ale
criminalilor acestui sistem totalitar.
Comitetul poate sprijini toate actiunile si initiativele societatii civile,
prin care se construiesc bazele doctrinare juridice ale acestui Proces, se aduna
documente in baze de date publice sau se ajuta persoanele care au suferit de
pe urma acestor regimuri teroriste.
(Vezi initiativele mai vechi, Asociatia fostilor detinuti politici,
Memoria, ICAR, Dictionarul lui Cicerone Ioanitoiu, sau altele recente,
printre care cele ale dlor Ioan Rosca, Ion Varlam sau Dan Culcer, etc. etc;)
2- Delimitarea neta a initiativei actuale, in sprijinul lui Paul Goma, de
persoanele care formuleaza, continua sa justifice sau colporteaza acuzele
semidocte si jignitoare de "antisemitism" la adresa scriitorului, autor al
"Saptaminii rosii", nu poate fi ocolita.
Compromisul in aceasta chestiune este inacceptabil.
(Daca dl Andrei Oisteanu sau oricare dintre cei care il considera pe Paul
"antisemit" doresc "magnanim" sa treaca peste o acuzele pe care le-au formulat la adresa lui Goma, sa-i sprijine adica actiunea, sa fie contra lui Plesita si
sa se manifeste ca antitortionari si antisecuristi, anti-comunisti, nimeni nu le
contesta dreptul de a o face.
Daca insa vor sa fie alaturi de Paul Goma nu se poate accepta sa-l
trateze cu atita dispret pe acela care in istoria recenta a Romaniei reprezinta
o valoare simbolica dintre cele rare.
Ar putea acesti domni sa-si ceara scuze public? Daca da, cu atit
mai bine. Dar chiar si atunci o astfel de coprezenta si colaborare compromita-toare ar submina valoarea actiunii.
Astept sa vad cum se vor delimita de propriile lor abuzuri interpretative
si egocentrisme etnice, daca o vor face.
Dar nu e nevoie sa fim impreuna ci eventual doar alaturi, daca scopul
este acelasi. Amestecul persoanelor care au analize istorice, puncte de reper,
judecati morale si de valoare atit de divergente nu ar face decit sa stirbeasca
impactul actiunii, al fiecareia dintre actiuni.
Nu suntem toti o apa si-un pamint, nici noroaiele istorice in care ne
balaceam si de care vrem sa ne spalam nu sunt aceleasi!.
Nici apele cu care vrem sa ne curatam nu sunt aceleasi.
Guyancourt 15 martie 2005
Dan Culcer”

Reactia lui Ion Vianu:
“Stimate doamne, stimati domni;
Consider ca diferentele de opinie dintre mine si Paul Goma sunt, în
momentul de fata, mai putin importante decât pornirea actiunii penale impotriva generalului Plesita. Constat ca Domnule Dan Culcer nu este de aceeasi
parere cu mine, el fiind adeptul formulei « cine nu e cu noi e impotriva noastra », formula a carei paternitate ii las placerea s-o descopere. De aceea, si
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pentru a evita orice fel de confuzie, invit pe cei dintre dumneavoastra care
impartasesc exclusivismul domnului Dan Culcer sa nu mi se mai adresezee.
Cu salutari, Ion Vianu.”

Nu a întârziat (cum, s¶ întârzie?) cea a lui Liviu Antonesei:
“Ma tem ca dl. Vianu are dreptate! Unii dintre noi recurgem la
radicalisme si exclusivisme atit de...radicale incit riscam sa obtinem un cerc
foarte mic, cind am avea nevoie de toata lumea dispusa sa sprijine demersul
impotriva lui Plesita. Pina la urma, ce vrem? Sa obtinem un succes, care
poate fi un precedent, chiar daca nu ca in dreptul anglo-saxon, important ori
sa aratam care dintre noi e mai pur de cit celalalt? cele bune, liviu antonesei”

La care Dan Culcer:
“Despre exclusivism si confuzionism
“Stimate dle Vianu, Stimate dle Antonesei,
“Respect rezervele Dv. si cred ca nimic nu va opreste sa va prezentati
in formatia in care doriti in fata unei opinii publice care, teoretic, asteapta
demult reactiile Dv.
Si sa actionati in justitie pe cont propriu sau in grup pe aceia care v-au
arestat, interogat, amenintat, molestat, intemnitat sau torturat, dupa cum va fi
fost cazul.
Asa cum o face, pe cont propriu, Paul Goma, pentru motivele care ii
sunt proprii.
Pentru mine actiunea lui Paul Goma impotriva lui Plesita, a securistilor
responsabili, este un semnal, pentru punerea in miscare a unui mecanism
social care sa nu se mai opreasca, de purgatie morala a societatii romanesti,
parte dintr-o actiune mai vasta deci. In sensul acesta as fi dorit sa particip la
ea, sprijinindu-l in actiune sa singuratica pe autorul si omul de bine care este
Paul Goma.
Dar pentru ca o astfel de actiune sa nu fie blocata, transformata in
tirguiala si terminata prin compromis, cred ca ea se cuvine sa porneasca pe
niste baze curate.
Inteleg prin curatenie aici acea forma de relatie sociala care, in numele
unei solidaritati principiale si nu ocazionale, exclude aliantele temporare
bazate pe interese, marturisite sau nu, sau pe surogate de principii, contrazise
de comportamentul real al insilor respectivi.
Nu am interzis nimanui sa se alieze cu cine doreste, nu am nici puterea,
nici dorinta. Am precizat doar ca exista un exclusivism practicat de dl Andrei
Oisteanu (pe care eu il consider un exclusivism etnic) care orbeste judecata
limpede a acestei persoane, de care a dat dovada in alte imprejurari, si nu-i
permite sa se solidarizeze integral cu actiunea celui pe care, declarindu-l
"antisemit", il dispretuieste, fara sa fi facut un efort de intelegere a sensului
adevarat al cartii lui Paul Goma. Ceea ce il pune pe Andrei Oisteanu acum,
in incercarea de a se declara solidar cu Paul Goma, dupa opinia mea, in
"rascracarata" situatie de a vrea sa fie cu sufletul in rai.
Am definit aceasta situatie ca o incomptabilitate, am sugerat ca se poate
iesi din ea daca Andrei Oisteanu isi va cere scuze publice, si am terminat prin
a declara ca nimeni nu ne impiedica sa fim ALATURI, pentru un scop comun,
dar nu in aceiasi formatie. Cu atit mai mult cu cit nu e vorba de concurenta.
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Nici de o miscare de masa. Eu cred ca este mai eficient sa fie zece focare mici
care sa se uneasca intr-un mare incendiu, decit un focar mare care in scurt
timp nu mai are materie inflamabila la indemina si se stinge de batrinete si
egoism.
Pentru drepturile oamenilor se poate lupta in diverse forme, in diverse
formatiuni si pe diverse voci. Nu cred in coruri, de altfel. Caci exista mai totdeauna un dirijor. Ale carui interese nu coincid cu acelea ale coristilor.
Daca toate acestea sunt demne de a fi caracterizate ca exclusivism de
tipul ' cine nu e cu noi e impotriva noastra', ramine sa mai judece unii si altii,
in timp. In orice caz eu prefer proverbul prietenului meu Dusi Spoiala,
Dumnezeu sa-l odihneasca, care zicea "Totul e sa stii deosebi iarba de
gàinatz, desi ambele sunt verzi". Prefer sa nu contribui la mentinerea confuziei care se numeste de 15 ani dialog social.
Aparent si dl Vianu este adeptul evitarii confuziei. Fiind de aceiasi parere in teorie, ramine sa ne diferentiem prin actiuni.
Cu bine, Dan Culcer
P. S. Dl Antonesei se ingrijoreaza ca "riscam sa obtinem un cerc foarte
mic, cind avem nevoie de toata lumea". Care lume? Aceia care, ca si mine,
au molfait 15 ani de nemultumiri si neputinte, lasind altora grija de a porni
"procesul comunismului"? Sau aceia care in acest rastimp au pastrat ceea ce
agonisisera in vechiul regim si cuprinsi de "furor capitalisticus", glorificind
liberalismul, au construit noua societate care ii permite lui Plesita sa-si bata
joc de Paul Goma? “Dan Culcer”

Joi 17 martie 2005
Am copiat textele de mai sus fiindc¶… m¶ privesc (…)
Nu-mi închipuiam c¶ Ion Vianu va ajunge vreodat¶ s¶ scrie
ce a scris, ca r¶spuns lui Dan Culcer. ïl b¶nuiam rigid, scrobit nu mai mult. Ba da: uneori (precau†ia îmi apar†ine) cititor neatent
al textelor altora §i, consecin†¶: afirma†ii-acuza†ii aiurea,al¶turi…
Astfel s-a r¶cit prietenia noastr¶: pe la începutul anilor 90,
când §i eu publicam în revista 22, scrisesem ceva în genul - nu
ghilimelizez: faima de “înjur¶tor” pe care mi-au creat-o fo§tii
prieteni, îmi îng¶duie s¶ m¶ pot pronun†a în cutare chestiune, etc
etc… Ion Vianu, cititor neatent, a scris c¶… m-a§ mândri cu
faima de “înjur¶tor”… - ceea ce nu ar fi fost decât o neînsemnat¶
§chiop¶tare, dac¶ nu ar fi continuat, desf¶§urînd, de aici, o logic¶
aproximatorist¶ - deci fals¶.
Dac¶ ar fi vorba de repro§uri, eu a§ putea fi în mai mare
m¶sur¶ îndrept¶†it s¶-i repro§ez lui Ion Vianu, prietenul meu, c¶,
prin t¶cere, a consim†it la toate porc¶riile §i injusti†iile ce mi
s-au f¶cut din partea revistei 22 în al c¶rui colegiu de onoare a
fost §i el, de la început, membru al grupul activ: Adame§teanu,
Liiceanu, Monica Lovinescu, în chestiunea topirii c¶r†ii
Culoarea curcubeului - §i a consim†irii, în 1997, a campaniei
furioase împotriva mea (pretext: Jurnalul I-II-III); totodat¶
complice la ne-acordarea dreptului la replic¶ dup¶ multe
atacuri murdare (D.C. Mih¶ilescu, Paul Barb¶neagr¶, Mircea
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Martin, Iorgulescu - Adame§teanu). Este adev¶rat, Ion Vianu nu
a scris - cu mâna lui - vreun rând împotriva mea (sau nu sunt eu
informat decât de indignarea-i scrobit¶ dup¶ ce îi d¶dusem peste
nas lui Pintilie cu propriile-i declara†ii din presa francez¶, în
care Lucian-Genialul recuno§tea, cu aerul c¶ ar fi fost o
bagatel¶, c¶ “§i el încheiase «Le Pacte diabolique»” - sic-sic).
ïns¶ §tia bine c¶, r¶mânînd mut al¶turi de persoane sau grupuri
care comit v¶dit o nedreptate, un “act anticultural” împotriva
unui autor §i a unei c¶r†i - chiar dac¶ autorul acela nu ar fi (fost)
prieten al s¶u, doar ap¶r¶m principii, nu?, se face vinovat de
complicitate la o crim¶ cultural¶.
Nu îl uitasem pe Ion Vianu, dar îl credeam “neutru” (ca la
români, adic¶ acel om care înc¶ nu †i-a f¶cut o mare m¶g¶rie).
Pân¶ la textul “provocator” al Marianei Sipo§, cel cu Ple§i†¶ - la
care a r¶spuns §i el. Atunci am remarcat - cu strângere de inim¶,
recunosc : Ion Vianu ocolea cu gra†ia unui buldozer subiectul
logic - care nu era, orice-ar fi crezut… Matei C¶linescu: Ple§i†¶,
ci Goma, doar el lansase, înc¶ de la sfâr§itul lunii noiembrie 2004
Plângerile Penale împotriva §i a lui Ple§i†¶. De ce?, m-am
întrebat §i mi-am rememorat “conflictele”.
De ast¶ dat¶ îns¶ Ion Vianu a intrat în hor¶ - ca membru plinde-drept-§i-de-onoare al GDS, dezb¶tînd spinoasa problem¶
(vorba lui Dimisianu) a lui Ple§it¶ §i a lui Goma. De mirare la un
om cu educa†ia, cu ascenden†a cultural¶, etnic¶ a lui Ion Vianu:
nu par a-l fi impresionat deloc cuvintele lui Ple§i†¶ despre Ana
Maria (pe care o cunoa§te foarte bine, unde mai pui c¶ în familia
bunicilor ei paterni g¶sise ad¶post §i reconfort tat¶l s¶u, tân¶rul
provincial Tudor urcat de la Giurgiu la Bucure§ti…). Ci - îl citez:
“diferen†ele de opinie dintre mine §i Paul Goma”.
Ei, aici e aici: Ion Vianu nu divulg¶ “diferen†ele de opinie”
dintre el §i mine. ïns¶ cum capra în chestiune era A. Oi§teanu
(prezen†a lui la dezbaterea despre Ple§i†¶) sunt liber s¶ trag
concluzia - aceasta:
Ion Vianu m¶ consider¶ - §i el ! (ca Oi§teanu, Shafir, R.
Ioanid, Dan Pavel, Ed. Reichman, Alain Paruit, Al. Florian):
“antisemit”!;
Ca §i Oi§teanu, Shafir, Al. Florian, Ed. Reichman, R. Ioanid
- Ion Vianu î§i imagineaz¶ c¶ are “diferen†e de opinie” - cu Goma
- §i tot în perfect¶ necuno§tin†¶ de cauz¶: el însu§i nu a citit nimic
din textele mele, i le vor fi ar¶tat al†ii (dac¶…), aceia i le vor fi
rumegat-etichetat-condamnat - §i rostit-scris prin gura lui Ion
Vianu, fiul lui Tudor Vianu.
Da, dar el, b¶iat-de-familie r¶mâne discret pân¶ §i în
calificative, nu roste§te cuvântul (care-spune-adev¶rul):
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“antisemit”, ci las¶ s¶ se deduc¶…
Este dezolant c¶ I. Vianu a ajuns pân¶ aici. ïl §tiam cititor
lene§, puturos, neglijent al unor texte (ale mele) §i precipitat
comentator aiurea ale lor. Dar de la “problema Pintilie” (au oare
atunci f¶cusem o afirma†ie neadev¶rat¶?, deloc: a fost confirmat¶
cu vârf §i îndesat, eu îns¶ nu-i repro§ez lui Ion Vianu c¶ a s¶rit
în ap¶rarea prietenului s¶u Pintilie; nici m¶car c¶ nu a s¶rit cu
aceea§i ardoare în ap¶rarea prietenului s¶u Goma, atunci când
acestuia i se topea o carte de m¶rturii în care î§i avea §i el,
I. Vianu locul) - pân¶ la cea a acuza†iei-condamnare: “antisemit”
distan†a este ca de la cer la p¶mânt.
Dup¶ cum a devenit (sunt generos când b¶nuiesc rele
influen†e în ultimul timp), ar fi în stare s¶-mi r¶spund¶ în cel mai
pur stil balcanic:
‘Nu era vorba de Oi§teanu §i nu te-am acuzat de
antisemitism!’
Nu? Nu era vorba de Oi§teanu? Atunci despre ce/cine era
vorba? Mi-e foarte trist.
A murit Adrian Marino. Ast¶-noapte. Mi-a scris Lidia
Bodea. Vorbise la telefon cu Lidia Bote. Dumnezeu s¶-l ierte.
Vineri 18 martie 2005
Ve§ti proaste de la Bucure§ti. Nu m¶ a§teptam la o atât de
rapid¶ degradare a “situa†iei”.
De aici, de la Paris, îmi este greu s¶ spun - despre cei
angaja†i în ac†iune - dac¶ X este bun, dac¶ Y este “§ov¶ielnic”,
dac¶ Z pune be†e-n roate. Cei, în principiu, al¶turi, fie se
dezal¶turaser¶ mai demult, fie fac “disiden†¶” - cite§te: “grev¶”
de vreo lun¶ (M. Sipo§), fie mi-au devenit de-a dreptul ostili.
Nu este cazul lui Ion Vianu, el era, îns¶ nu mi se dezv¶luise
- nici în momentul de fa†¶ nu a explicat ce anume are împotriva
mea - s¶ fie ceea-ce-scrisesem-de-r¶u-despre Monica Lovinescu?
Ei, da, ei §i?: scrisesem ceva neadev¶rat? Sau poate din-contra:
prea fusesem de acord cu ceea ce scrisese Monica Lovinescu
despre Tudor Vianu, mai cu seam¶ despre acel “studiu” asupra
literaturii române din care lipseau to†i cei valoro§i, dar neaccepta†i de comuni§ti? Au oare scrisesem de-r¶u-§i-neadev¶rat
despre Gelu Ionescu?, înc¶ nu scrisesem atât-de-r¶u cât ar fi
meritat acest pion nenorocit al Securit¶†ii - r¶spânditor al zvonurilor ordonate de Securitate (ca “schimbarea domiciliului” meu
la… Câmpina - zvon vândut, cui? Mariei-France Ionesco, cea
care ne c¶uta pe noi, pe Ana §i pe mine). Scrisesem - despre el,
Ion Vianu, adev¶rul potrivit c¶ruia motivul pentru care semnase
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Apelul nostru din 1977 nu era deloc sensibilitatea lui la
drepturile omului, ci dorin†a - pân¶ atunci nesatisf¶cut¶ - de a
emigra… Este acesta un neadev¶r?
Fire§te: Mircea St¶nescu a fost, a r¶mas de partea mea. ïns¶
el are o structur¶ apropiat¶, este “radical”, “excesiv” - “apucat”,
ca s¶ nu r¶mân¶ Monica Lovinescu necitat¶. Nu este vorba de
consecven†¶, de onestitate, de rectitudine, ci de credibilitate (din
partea mea, eu fiind receptorul). Cu to†i suntem… subiectivi, ca
s¶ emit o cogita†ie à la Paler, îns¶ noi - M. St¶nescu §i cu mine suntem mai… subiectivi decât obiectivii no§tri dragi-prieteni-§iiubi†i-tovar¶§i. ïn ultima vreme a transmis câteva informa†ii distorsionate - despre Anca Hatiegan, despre sumarul revistei 22: nu
sunt grave; orice s-ar crede despre mine, nu m¶ reped cu coarnele
în gard la primul impuls (ci abia la al doilea…). £i bine am f¶cut
c¶ am a§teptat s¶ v`d cu ochii mei negrul-pe-alb: era cam-a§acumva (cum mi-l relatase M. St¶nescu la mânie) îns¶ nu exacta§a cum relatase hârtia cu negrul-pe-alb. Nu înseamn¶ c¶ nu am
încredere în Mircea St¶nescu, cum s¶ nu am?, în acest
cincinal s-a verificat din plin. Dar informa†iile pe care mi le d¶ despre
oameni cu care §i el se afl¶ în rela†ii tensionate, dezam¶gite
(Anca Ha†iegan) pot deveni “u§or-inexacte” pe ici pe colo, prin
punctele esen†iale. De aceea folosesc “filtrul” la îndemân¶ - mai
aproape: pedala atenuatoare - a timpului. Dep¶rtarea geografic¶
dintre noi aici joac¶ §i un rol benefic: las¶, impune un r¶gaz de
r¶cire, de a§ezare, de limpezire.
O scrisoare a lui Dan Culcer c¶tre Maria Sipos:
Date: Thu, 17 Mar 2005 23:18:36 +0100
De: Dan Culcer <dculcer@teaser.fr>(…)
Objet: Pentru informare. Scrisoare catre Maria Sipos
Stimata Doamna,
Daca timpul dv. pretios va permite, as dori sa ma tineti la curent cu stadiul
inregistrarii denuntului penal contra securistilor si a lui Ion Iliescu, depus
de Paul Goma. O sa adresez aceasta intrebare si dlui Stejarel Olaru. Lui
Paul Goma i-am telefonat azi dar era si dinsul in asteptarea noutatilor.
Mai apoi, era vorba de o intrunire la GDS care sa coordoneze eforturilemicului grup din care faceti parte. A avut loc? Ce concluzii practice s-au tras?
Eu nu am primit, ca urmare a pozitiei exprimate de mine in legatura cu prezenta nedumeritoare a lui Andrei Oisteanu in aceasta intitiativa, nici un
mesaj direct. A trebuit sa aflu indirect ca am suparat, sa rog pe cei careleau primit, sa mi le transfere pentru a citi ca am provocat mania dlui Ion
Vianu. Imi pare rau. Eseurile lui Vianu imi placeau. Ramin cu ele.
Nu stiam ca intre Ion Vianu si Andrei Oisteanu exista o solidaritate atit de
indefectibila; acum am aflat. Am fost acuzat de I.V. ca am o viziune leninista, eu crezusem, naiv, ca sunt mai degraba stalinist, fiind format in acea glorioasa epoca. Sau chiar kadarist, care era de parere ca "cine nu e impotriva
noastra e cu noi". Or eu nu eram impotriva cuiva anume, incercam doar sa
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ma manifest contra confuzionismului care prevede ca trebuie sa ne pupam
in Piata independentei. (eu prefer Piata Universitatii!) cind "interesele"
noastre o cer, pina si cu cei care vor sa ne bage la cremenal. Pentru ca,
observ, acuza de "antisemitism" sau de "negationism" adresata de acest
confrate lui Paul Goma (si implicit sustinatorilor dinsului) cu un pic de
bunavointa poate duce la pârnaie. Atit in Franta cit si România. Unde nu va
mai fi intimpinat de Plesita, desi cine stie?Asa ca astept unele lamuriri de la
cine mi le poate da.Oricum, cred ca un Comitet de sustinere pentru Paul
Goma va fi gasind pina la urma vreo doi-trei aderenti in Romania postcomunista.
Si am sa incerc sa particip la constituirea lui, asa cum aveam intentia
initial. Cu conditia prelabila sa cunosc numarul de inregistrare a plingerii
penale depuse de Paul Goma. Presupun ca imi puteti comunica aceasta
informatie. Va multumesc anticipat si va rog sa primiti expresia deosebitei
mele consideratii. Dan Culcer

Mar†i 22 martie 2005
(…) Voiam mai demult s¶ scriu despre asta - §i am tot
amânat. Asta nu este o noutate, dar cum în ultima vreme a luat
propor†ii…
Asta fiind r¶ul pe care mi l-a pricinuit Liiceanu, editînd §i,
imediat retr¶gînd din libr¶rii, depozitînd, apoi topind Culoarea
curcubeului §i, în asocia†ie cu Adame§teanu, Monica Lovinescu
§i ceilal†i l¶tr¶tori la comand¶ (Ple§u, Manolescu, Alex.
£tef¶nescu, Dimisianu, D.C. Mih¶ilescu, Pruteanu, Iorgulescu,
Buduca, Mircea Martin…) instituind bariera-sanitar¶ în jurul
meu ca autor §i a c¶r†ilor mele.
Naivul de mine: credeam în cai-verzi-pe-p¶rerzi: “Adev¶rul
va triumfa pân¶ la urm¶”, “Minciuna are picioare scurte…” §i
alte folclorisme. Ei bine: adev¶rul nu triumf¶ “pân¶ la urm¶” - ci
triumf¶ Minciuna §i Liiceanu. Alimentat¶ de Amnezie §i de
substan†a Adame§tean¶. Va fi §tiut ce va fi §tiut cel care a zis:
“Absen†ii se în§eal¶ totdeauna”? Fiindc¶ nu po†i ap¶ra un adev¶r
dac¶ nu e§ti de fa†¶. “De fa†¶” fiind minciuna (liicean¶, manoleasc¶, blandian¶), cea sprijinit¶ de amnezie (adame§tean¶) - ea
va triumfa. La aceast¶ absen†¶ a mea - fizic¶ - ad¶ugîndu-se deloc
neglijabila absen†¶ scriptic¶ (editorial¶, în pres¶): mormântul a
fost, nu doar s¶pat, dar §i închis (dar nu vorbea D.C. Mih¶ilescu
despre “lespedea” tombal¶ a cuvintelor Monic¶i Lovinescu
închizîndu-m¶ pe veci: «ïmi pare r¶u c¶ l-am cunoscut pe Paul
Goma»)?
La acest¶ înmormântare a contribuit recent §i Polirom:
suprimînd - f¶r¶ voia, ba chiar împotriva voin†ei mele, autor Introducerea la Culoarea curcubeului, nu doar a “încuviin†at”
inexisten†a mea, dar a confirmat-o, înt¶rit-o. Astfel, pu†inii care
au vorbit de aceast¶ carte nu §tiu de unde s¶ o ia, nu †in minte c¶
avea, totu§i, un trecut, m¶car editorial…
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M¶ consolez cu ce pot: dac¶ Polirom mi-a decapitat-despiciorat (avea §i un cuvânt de încheiere - a disp¶rut §i acela)
Culoarea… ea… exist¶ ca atare.
£i poate… Ce-am ajuns: la “§i poate”…
Oricum, ceea ce mi-au f¶cut - r¶u - Liiceanu-Adame§teanuLovinescu-Manolescu-Ple§u… §i ceea ce mi-a f¶cut (r¶u) Silviu
Lupescu, director al Polirom-ului nu trebuie uitat în veac. Aici nu
mai este vorba doar de întâmpl¶tor numitul Goma, autor al unei
c¶r†i - ci de o ac†iune concertat¶ a autorilor de c¶r†i români
pentru distrugerea, ne-fiin†area unei c¶r†i, indiferent de valoarea
ei, dar carte.
Joi 31 martie 2005
Asear¶ am privit la televizor meciul de fotbal Israel-Fran†a,
jucat la Tel Aviv. B¶nuiam c¶ va fi “fierbinte”, dup¶ campania de
pres¶ - repet: campania de pres¶ localnic¶ împotriva portarului
Barthez (fiindc¶ declarase c¶ el nu se simte în siguran†¶ în Israel,
unde se întâmpl¶ “tot felul de chestii”, a fost agresat de parc¶ ar
fi fost m¶car fratele lui Eichmann), în special, împotriva Fran†ei
în general - †ara lui Barthez, deci una feroce antisemit¶… - îns¶
nu-mi imaginam c¶ israelienii sunt capabili de a§a ceva.
A§a ceva - în prezen†a pre§edintelui Israelului, Katzav - care
a r¶mas a§ezat, f¶r¶ nici o reac†ie - când cei vreo 40.000 de
spectatori au huiduit-fluierat pe toata durata execut¶rii Imnul
Na†ional Francez, Marseileza.
Or a§a ceva nu s-a întâmplat nic¶iri, nicicând. Au huiduitfluierat - cu ur¶ (nu cu pasiune, ca peste tot, în cele mai fierbin†i
stadioane), deci, în primul rând Imnul Na†ional al echipei
oaspete. Deci Imnul Fran†ei. Ai fi crezut c¶ Fran†a - de la
Revolu†ia din 1789 - a fost du§manul cel mai neînduplecat al
evreului. £i, repet: în acel moment, de§i se §tia filmat (sau tocmai
de aceea?), pre§edintele Israelului nu a intervenit, nu a protestat,
a r¶mas a§ezat, discutînd lini§tit cu so†ia sa.
Apoi meciul propriu zis: de fiecare dat¶ când Barthez atingea mingea, fluier¶turile se declan§au §i durau pân¶ când balonul
intra în posesia alcuiva. £tiindu-se la ei acas¶, juc¶torii israelieni
au fost tot timpul, tot timpul de o brutalitate inadmisibil¶, rar
sanc†ionat¶ de arbitru (un neam†…). Dup¶ ce Trézéguet a marcat
golul Fran†ei, au intrat în activitate m¶celarii: foarte-periculosul
pentru echipa israelian¶, “Antisemitul!” Trézéguet trebuia scos
de pe teren “viu sau mort”: a fost atacat extrem de periculos pe la
spate, iar francezul, înnebunit de durere (§i de spaima de a fi
trecut pe lâng¶ o rupere de glezne, ridicîndu-se, i-a dat un cap în
gur¶ israelianului. Nu are nici o importan†¶ c¶ nu fusese un
©Paul Goma 1935-2011

wwww.paulgoma.com

PDF public și gratuit

31.12.2011

PAUL GOMA - JURNAL 2011

473

adev¶rat “cap în gur¶”, doar un gest (iar israelianul, de parc¶ asta
a§tepta s-a §i r¶sturnat pe spate, ca împu§cat, urlînd… - îns¶ gestul se pedepse§te. Arbitrul i-a dat carton ro§u lui Trézéguet - §i
l-a eliminat de pe teren - iar atacatorului un carton galben.
R¶mas¶ în 10 juc¶tori, echipa Fran†ei a devenit f¶r¶ cap, f¶r¶
picioare - §i a încasat un gol egalizator - de mirare c¶ doar atât,
într-atât de marcat¶ a fost de eliminarea lui Trézéguet.
Dar ¶sta-i fotbalul. La urma urmei, Fran†a ar fi putut fi
b¶tut¶. Ceea ce îns¶ nu †ine nici de fotbalul ca înlocuitor de
r¶zboi, nici de caracterul focos al israelienilor: ura cu care o
întreag¶ na†iune fluiera-huiduia echipa oaspete, cea a na†iunii
franceze - în prezen†a v¶dit indiferent¶ - deci aprobatoare - a
pre§edintelui Katzav.
Ura a fost motorul cu care au func†ionat evreii totdeauna.
Zbier¶tul lor la adresa goi-lor: «Antisemitule!», nu semnific¶ o
constatare, o acuzare - o plângere - ci expresia urii s¶lbatice pe
care o poart¶ celuilalt.
Mircea St¶nescu îmi trimite :
“Dragà Domnule Goma,
“Dragi prieteni,
“În data de 26 martie a.c. am trimis prin posta electronicà D-lor
Andrei Oisteanu si Michael Shafir textul scrisorii deschise a D-lui Paul
Goma datatà Paris, 13 martie 2005, si publicatà în 26 martie a.c. în ziarul
„Ziua” sub titlul: „Goma ràspunde la «spusele» securistului Plesità”. În urma
acestor trimiteri, am avut un schimb de mesaje cu Dl. Shafir si o reactie din
partea D-lui Oisteanu.
“Voisem astfel sà aflu pàrerea D-lor în cauzà cu privire la o chestiune
care tine nu doar de demnitatea intelectualului, ci de demnitatea umanà purà
si simplà. Si aceasta mai ales întrucît în calitatea sa de autor de càrti (*Între
negare si trivializare*..., Iasi, Ed. Polirom, 2002), coautor de rapoarte
(*Iliescu-Wiesel*, 2004) si expeditor de mesaje private (cf. *www.eleonardo.tk*, nr. 6/2005, art. „Pàcalà învatà istorie” de Laszlo Alexandru) Shafir îl
acuzase pe Paul Goma de „negationism”, „trivialism prin comparatie”,
„minimalism” „justificationism” si „antisemitism”. La rîndul sàu, Oisteanu îl
numise pe Paul Goma „motivationist” si „justificationist aberant” al
Holocaustului (cf. editorialului sàu din revista „22”, an XIV (777), 28 ianuarie 2005-04 februarie 2005, intitulat „De la Bucuresti la Auschwitz si retur”).
Mai mult – si mai ràu – acesta din urmà îsi publicase editorialul infamant
chiar în perioada în care criminalul Plesità se producea la televiziune (v. emisiunea „Dan Diaconescu în direct” de la OTV din 18/19 ianuarie si 14/15
februarie 2005).
“Acesta este contextul în care am decis sà le trimit celor doi scrisoarea
lui Goma, nutrind speranta cà voi primi si ràspunsuri. Si le-am primit. Din ele
am înteles, cred, mai bine de ce dezbaterea cu privire la istoria si memoria
celor douà orori, nazismul/exterminarea antonescianà si comunismul, se aflà
la noi în halul pe care îl putem constata. Evident, dacà întradevàr existà vreo
dezbatere. O parte a acestui ràspuns poate fi formulatà astfel:
“Atacurile reprezentantilor Industriei Holocaustului la adresa lui
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Paul Goma vizeazà nu o necesarà asumare de càtre români a criminalitàtiiantonesciene (fatà de evrei si romi) – asumare pentru care militeazà Paul Goma
si nu de azi, de ieri – ci impunerea culpei colective, aducerea la proces a unei
întregi natiuni, a istoriei si culturii ei. Pe de altà parte, statura moralà si intelectualà a lui Paul Goma este în màsurà sà reprezinte un obstacol de netrecut
pentru aceiasi reprezentanti ai Industriei Holocaustului, întrucît, militînd în
egalà màsurà pentru o istorie corectà a comunismului si pentru o onestà
raportare la ea, el este vàzut drept concurent de càtre acestia. Sionistii-de ràzboi nu mai contenesc cu acuzele de antisemitism la adresa lui Goma, „tatà de
copil evreu” (dupà cum îi spusese cu mult timp în urmà Alain Paruit, cum îi
spune acum Shafir); or Paul Goma, o datà cu nasterea fiului sàu, devenise el
însusi SI evreu, dupà cum scrie/spune chiar el.
“Sîntem diferiti din punct de vedere identitar si acest fapt nu poate fi
schimbat: sîntem ceea ce sîntem. Ca cetàteni ai lumii îl continem însà în noi
însine pe Celàlalt. A-l întelege si a-l îngriji pe acesta este, în egalà màsurà,
o întelegere si o grijà fatà de noi însine, garantia cà putem construi si locui o
lume în care Eul si Celàlalt stau alàturi, cà o eticà, o politicà si o culturà
comune sînt nu doar posibile, ci reale. Mai existà însà si o altà lume: cea a
distrugerii Celuilalt-exterior, care este, în egalà màsurà, o distrugere a
Celuilalt-interior. Dacà, în procesul de trecere de la „*goy*-ul evreu” la
„evreul-*goy*”, evreul va reusi vreodatà sà-l elimine complet pe *goy*, distrugînd în egalà màsurà alteritatea exterioarà si pe cea interioarà, subiectul
acestei actiuni nu e cazul sà-si facà iluzii: spatiul làsat liber nu va fi luat de
Ceva, ci de Neant.
“Întrucît este vorba despre o chestiune de importantà capitalà pentru
întelegerea istoriei, a personalitàtilor precum Paul Goma si a modului în care
ne raportàm la ele – pe scurt: de o gravà chestiune publicà – am decis sà
public partea mea de dialog din acest schimb de mesaje.
“În ce-i priveste pe interlocutorii mei, sà nu-si facà iluzii: ràspunsurile
sau ne-ràspunsurile lor, chiar netrecute de mine aici, tot asa ràmân: abominabile. Sà le ràmânà darà dreptul „intelectual” de a nu si le face publice. La fel
ca si... amenintàrile; cei care le vor fi fàcut.
“Mircea Stànescu,
“Bucuresti,
“28 martie 2005.”

“Sîmbàtà, 26 martie 2005 am scris:
“Stimate Domnule Andrei Oisteanu,
“Và trimit scrisoarea D-lui Paul Goma, publicatà în ziarul „Ziua” de
astàzi.
“Pentru întelegerea contextului, este util de precizat cà despre D-na Ana
Maria Goma sacalul criminal Plesità spusese într-o emisie la televiziune cà
semnatarii apelului lui Paul Goma de aderare la Charta ’77 din Cehoslovacia
„o înghesuiau pe la toate colturile”.
“Cu uràri de bine,
“Mircea Stànescu.”

“Sîmbàtà, 26 martie 2005 am scris:
“Stimate Domnule Michael Shafir,
Và trimit scrisoarea D-lui Paul Goma, publicatà în ziarul „Ziua” de
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astàzi.
“Pentru întelegerea contextului, este util de precizat cà despre D-na Ana
Maria Goma sacalul criminal Plesità spusese într-o emisie la televiziune cà
semnatarii apelului lui Paul Goma de aderare la Charta ’77 din Cehoslovacia
„o înghesuiau pe la toate colturile”.
“Cu uràri de bine,
“Mircea Stànescu.”
“În aceeasi zi, la ora 3.36 P.M., Dl. Michael Sfafir mi-a ràspuns.
“Sîmbàtà, 26 martie 2005 am scris:
“Stimate Domnule Michael Shafir,
“Multumesc, la rîndu-mi, de ràspunsul Dvs., pe care l-am citit în mod
repetat.
“Gàsesc binevenite întrebàrile Dvs. de început si interesante ràspunsurile.
“Dacà însà ar fi sà ràspund si eu la întrebàrile pe care le puneti, as
face-o asa:
„1) Pentru cà intelighentia din România s-ar asocia bucuroasà la o actiune-împotriva-lui-Plesità, dar nu la una de-solidaritate-cu-Goma. Nu despre
societatea luatà în ansamblu e vorba aici (càci oamenii obisnuiti – care au si
ei o mamà, o sotie, ba chiar si un fiu ori o fiicà – stiu ce e aceea solidaritate),
ci despre cei care mînuiesc cuvîntul, editorii publicatiilor, de radio si televiziune.
“2) Pentru cà împotriva lui Goma a fost aruncatà anatema de
«antisemitism».
“Este inutil sà spun cà dupà Holocaust o acuzatie ca aceasta te poate
înmormânta intelectual pînà si în România de care vorbiti.
“Si aceasta fiind situatia, ce sà facà bietii intelighenti din România? Sà
spunà cà e o acuzà falsà, nedreaptà, profitoare? Sà-si anuleze deci bursele, sàsi vadà càrtile respinse de editori, sà-si piardà locul de muncà? Iar editorii
publicatiilor, din radio si televiziune ce sà facà, la rândul lor? Sà-si ruineze
proprii patroni?
“Aceasta fiind întelegerea mea asupra realitàtii, gàsesc cà Dvs. însivà
ati contribuit – prin nedreptele, înselàtoarele acuze de „negationism”, „minimalism” si, noutate!, de „antisemitism” – la lipsa de reactie a celor care ar fi
trebuit sà reactioneze împotriva emiselor teroristilor internationali si autohtoni gen Plesità.
“Gàsesc apoi cà atitudinea Dvs. – critic al „negationistului”, „minimalistului” si „antisemitului” Goma – întretine o relatie ambiguà cu cele ale lui
Plesità. Proba: într-una din emisiunile la care el a participat, a fàcut urmàtoarea afirmatie: „Goma este contestat!” Iar aceastà asertiune, và reamintesc, nu
un troglodit intelectual dar dezinformator de profesie ca Plesità o inventase,
ci un intelectual.
“Mà bucur cà và declarati solidar cu Paul Goma, m-as bucura si mai
mult dacà ati face-o în public. Altfel, vorbim mereu despre ce fac sau nu fac
altii. Si... în mod conspirativ.
“Pe mine unul nu m-ati convins, însà ce cred eu e mai putin important
decît ce crede Goma – despre care e vorba aici – pe care ati putea sà-l convingeti. Spun cà nu m-ati convins pentru cà a fi solidar cu cineva într-o anume
privintà, „a fi lîngà” – asa cum spuneti – este fàrà... „dar”, este fàrà rest.
“Nu m-ati convins nici cu privire la fondul argumentatiei Dvs., privi-
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toare la trimiterea lui Paul Goma, în scrisoarea sa càtre Gabriel Andreescu, la
„persoana de gen feminin”. Càci aceastà trimitere nu avea deloc un rol argumentativ, ci punea o problemà de context si de... caracter care se citeste asa:
„Cum D-zeu poate cineva deveni turnàtoare DUPÀ ce te-ai despàrtit de ea?”
“Nu m-ati convins nici înainte, nici acum, cà sînteti un cititor atent si –
fapt la fel de important pentru foarte bunul analist Michael Shafir pe care îl
stiam – ne-pasional si ne-sectar al lui Paul Goma.
“Si în fine: nu, domnule Shafir, Filip Goma nu este nepotul unui evreu
(comunist), ci, dupà legislatia tip Nürnberg, este chiar „evreu”. Fapt pe care
Paul Goma îl stie la fel de bine ca si Dvs. Aceastà situatie nu îl împiedicà sà
spunà adevàrul asa cum îl percepe D-sa. Sînteti nemultumit de estimarea de
98% a aderentei evreilor din Est la comunism, în contextul celui de-Al Doilea
Ràzboi Mondial? Puteti contesta aceastà cifrà, dar nu e nevoie de falsa,
nedreapta, înselàtoarea acuzà de „antisemitism”. Càci este în contra adevàrului: orice istoric competent si de bunà credintà stie cà aceastà aderentà –
làsînd deoparte explicatiile contextului istoric – a fost masivà. Si procedînd
asa cum faceti Dvs. aduceti grave deservicii cercetàrii istorice, càci nici o
cercetare autenticà nu se poate desfàsura atunci cînd îti pluteste deasupra
capului piatra de mormînt a acuzelor de „antisemitism”, „negationism”,
„minimalism” si altele asemenea.
“Sà încetàm pîngàrirea oamenilor în sfera lor privatà?
“Sà încetàm pîngàrirea oamenilor în sfera lor privatà!
“Sà încetàm pângàrirea oamenilor în sfera lor publicà!
“Sà încetàm pîngàrirea victimelor nazismului/regimului antonescian-sicomunismului, fie ele în viatà ori mai ales în moarte, prin nedrepte si înselàtoare acuze de „antisemitism”!
“Fàrà nici un „dar”.
“Mircea Stànescu (membru al unei comunitàti ai càrei membri au masacrat evrei, înaintasii sài nefiind dintre aceia).*

“În aceeasi zi, la ora 3.59 A.M. Michael Shafir mi-a ràspuns
din nou.
“Duminicà, 27 martie 2005 am scris:
“Domnule Shafir,
“Ce-i drept, nici eu nu-mi fàceam iluzii în privinta numitului dialog.
Avusesem destule probe despre ce înseamnà el la Dvs.
“Reciproca este si ea valabilà: nici eu nu voi mai ràspunde mesajelor
Dvs., si o fac începînd chiar cu acesta.
“În rest, và rog, pàstrati sfaturile pentru „epigonii” (ar trebui sà spun
„goii”?!) Dvs., precum cei pe care îi autorizati, prin mesaje „private”, sà
comunice în public continuturi curat-dialogale precum urmàtorul:
“Laszlo Alexandru: „Michael Shafir mà autorizeazà sà fac publice
urmàtoarele afirmatii: «mà alàtur acuzei pe care ati lansat-o primul» privind
antisemitismul lui Paul Goma si «consider ‘productia’ lui Mircea Stànescu
execrabilà din toate punctele de vedere, de la logic la metodologic sau deontologic». (cf. www.eleonardo.tk, nr. 6/2005)
“Sà ràmînem darà în plata Domnului, fiecare cu alàturàrile sau
nealàturàrile lui!
“Mircea Stànescu.”
“În aceeasi zi, la ora 1.36 P.M. Andrei Oisteanu mi-a multumit pentru
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trimitere. În rest, nu a mai avut nimic de adàugat. Nici eu nu mai am..”.

Mircea St¶nescu s¶ fie mul†umit c¶ evreul Oi§teanu i-a
r¶spuns - uite, mie nu mi-a r¶spuns goaia (femininul goi-ului)
getbegetnic¶ Gabriela Adame§teanu, dup¶ ce i-am trimis, pentru
22, textul despre batjocorirea femeilor mele, de§i o cunoa§te bine
pe Ana Maria, fuseser¶ prietene; nu mi-a r¶spuns nici alt b¶§tinethic din fundul Gropii Inginerimii Intelectuale Carpatine, numitul
C. T. Popescu, buliba§¶, în acel moment, al Adev¶rului Scînteii
Partidului Bol§evist-Securist.
C¶ tot a venit vorba de Adame§teanca: într-un interviu din
Jurnalul literar (ianuarie-februarie 2005) Mirela Roznoveanu
poveste§te ce sfaturi pre†ioase îi d¶dea: “Dac¶ nu încetez de a mai
scrie articole politice virulente în presa de exil, voi fi tratat¶ în
†ar¶ ca Paul Goma”- cite§te: nu va mai fi publicat¶ în România;
“îmi ceruse (…) s¶ îi dau câteva pagini din jurnalul meu (subl.
Mirelei R.) pentru revista 22 (…), nu a publicat fragmentul trimis
pe motiv c¶ era «prea personal». ïnainte de a-i trimite acel
fragment, Gabriela m¶ rugase (…) s¶ îmi rescriu jurnalul sau
m¶car fragmentele pe care i le trimit conform modului §i
tehnicii rememor¶rii (subl. Mirelei R.) din jurnalul Monic¶i
Lovinescu. (…) nu era de acord cu ceea ce scrisesem în jurnalul
meu (subl. M.R.). De fapt ea a spus c¶ nu poate publica a§a ceva,
paginile unui martor ocular al revolu†iei care devenise dup¶
revolu†ie publicist comentator la România liber¶, pentru c¶ ele
puneau în lumin¶ proast¶ GDS-ul §i al†i amici ai ei (…). Din
nefericire (…) Gabriela practic¶ cenzura la 22. Ea se comport¶
exact ca defuncta cenzur¶ comunist¶”.
“Defuncta…”- cum, “defuncta”? Cenzura-la-român defunct¶?
Bine-ar fi, dar nu-i:
Dovad¶ c¶ romancierul Gabriela Adame§teanu o practic¶ cu
jubila†ie, atât c¶ dup¶ 22 decembrie 1989 tr¶ie§te mult mai bine
decât atunci când era redactor la Cartea româneasc¶; ca o
adev¶rat¶ “revolu†ionar¶ postmortem¶” - pe dup¶ cap cu Rodica
Palade, Ioana Ieronim, Smaranda Enache, Renate Weber, Alina
Mungiu, Firanca buzurean¶ §i alte plimb¶reciene c¶l¶tore§te cât
zece, de te întrebi când î§i mai primene§te ruf¶ria intim¶, prosperînd §i în momentul de fa†¶ ca ultimul din… primii “baroni”
dâmbovi†elini, binemerita†ii de na†ia român¶. £i nimeni dintre
scriitorii colaboratori ai revistei 22 nu îndr¶zne§te s¶ protesteze,
s¶ o arate cu degetul, în public, pe neru§inata cenzoare… Pentru
c¶ §i ei fac la fel, în publica†iile pe care le conduc: cenzureaz¶ pe
al†ii, se autocenzureaz¶ - se întrecenzureaz¶ într-o dev¶lm¶§ie
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chicotit¶ §i mizerabil¶, de te întrebi când are s¶ vin¶, în sfâr§it, o
adev¶rat¶ revolu†ie, s¶-i m¶ture - apoi s¶ dea cu flit.
Pentru c¶ scriitorii români, îmb¶trânind practicînd rezisten†a
prin cultur¶ nu au înv¶†at - §i nu au s¶ înve†e - s¶ fie liberi, s¶ scrie
ei, de capul lor, nu cu bilet de voie de la Brucan.
Vineri 1 aprilie 2005

Papa : pe moarte.
Ca §i Reinier de Monaco.
Papa : agonie lung¶.

Sâmb¶t¶ 2 aprilie 2005

A murit, seara.
O sâmb¶t¶.
Prima zi f¶r¶ Wojtyla.

Duminic¶ 3 aprilie 2005

Luni 4 aprilie 2005

Eram preg¶tit s¶ scriu urm¶toarele:
“Acum, c¶ m¶ simt mai lini§tit, mai odihnit, dup¶ S¶pt¶mâna
Patimilor Papei…”.
£i nu. Nu sunt mai lini§tit, mai odihnit, mai st¶pân pe
lacrim¶. Mi-a fost, nu bunic, nu tat¶, nu frate. Nici m¶car unchi.
Ci v¶r. De-al doilea. Am ∞inut mult la el, la “v¶rul paleac” - chiar
dac¶ nu pun pre† pe zvonul c¶ §i el ar fi din neam de valah, din
clanul de la V¶duvi†a (Wadowicze); ca la un v¶r mai vârstnic ;
am fi fost buni prieteni, dac¶ ne-am fi întâlnit.
Mar†i 5 aprilie 2005
Speram s¶ fiu sp¶lat-cur¶†at de doliul universal. Nu. A§a c¶
îmi rotunjesc spinarea §i cu ochii închi§i a§tept s¶ treac¶ valul
negru. La mine suferin†a, nu vine de la moartea Papei. Ci de la
plâns. De ani de zile - presupun c¶ din vara-toamna anului 1989,
când am avut accidentul inimal - am devenit plâng¶cios. Ca tot
depresivul. De atunci am c¶p¶tat incontinen†¶ lacrimal¶. E penibil pentru mine s¶ dau în plâns doar pentru c¶ povestesc ceva
“trist” - îns¶ Dumnezeule, ce nu a fost trist în via†a mea (decât
ceea ce, cu efort, o trag eu pe panta amuzamentului, dintr-o veche
obi§nuin†¶ de basarabean, apoi din “ticul Petri§or”: de la el voi fi
înv¶†at s¶ povestesc întâmpl¶ri groaznice, hlizindu-m¶)?
Din ce în ce mai des în ultimele dou¶ zile m-am trezit rugîn©Paul Goma 1935-2011
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du-m¶ lui Dumnezeu s¶ m¶ ierte pentru p¶catul de a ceda tenta†iei
de a compara starea de acum, a mor†ii Papei, cu starea din
martie 1953, când murise Stalin. £i atunci ne teroriza doliul prin muzica de la difuzoare. Destinele celor doi nu sunt comparabile… chiar s¶ nu fie? Dar cine întrebase: «Vaticanul?
Câte divizii?» - §i iat¶, “diviziile Vaticanului” îl învinseser¶, cu
tot cu Rusia lui divizionometricoas¶, monstruoas¶. ïns¶ tortùraprin-doliu (atunci primà sunetul, acum imaginea), cioc¶neala,
martelajul, matracajul, pic¶turarea-chinezeasc¶ devine redutabil¶, nimeni nu se poate proteja de ac†iunea ei îndurer¶toare;
devastatoare.
La mine, am mai spus, se traduce prin plâns. Plâng, nu doar
cu ochii, ci §i cu viscerele. Plâng cu… pântecele (mama ar fi
ar¶tat lingurica §i ar fi numit-o: «Inima»). Da, oameni buni,
fiecare plânge cu ce poate. Eu sunt scuturat de spasme de plâns
care-mi vin de la inima pântecelui. £i m¶ storc. De tot. Ce eram
eu flea§c¶ înainte de doliul papal, acum am devenit un agonic,
care, în loc de horc¶ituri, sonorizeaz¶ hohote de plâns.
Când i-am v¶zut pentru întâia oar¶ trupul pe catafalc, nu am
remarcat “senin¶tatea”. Senin¶tatea era dedus¶ de mine, privitor,
altfel chipul lui p¶stra, ne§terse de preparatorii mor†ilor,
suferin†ele atroce care îl bântuiser¶, chiar §i disperarea celui care
geme-url¶: Eli, Eli… £i pentru c¶ to†i mor†ii care suferiser¶ mult
pân¶ a fi libera†i se aseam¶n¶ între ei, V¶rul meu Karol era leit
mama: aceea§i ochi scufunda†i (nu înfunda†i), aceia§i obraji
scofâlci†i de pr¶bu§ire în sine.
Al doilea lucru observat: capul, sprijinit înalt pe trei perne,
era u§ooor înclinat spre dreapta. ïntâi m-am gândit c¶, ini†ial, îi
fusese drept, îns¶ alunecase, nefiind el r¶cit chiar întru totul…
Apoi mi-am spus c¶ nu este cu putin†¶ a§a ceva: “preparatorii” aceia sunt înalt profesioni§ti. Acestui pap¶ iubit de toat¶
lumea, preparatorii i-au aranjat în mod deliberat aceast¶ pozi†ie,
dac¶ nu mai… vie, atunci mai cald¶, mai uman¶ - prin asimetrie.
Ins¶ când, filmat dinspre t¶lpi, i-am v¶zut laba piciorului
drept era mai “c¶zut¶” spre exterior decât dreapta… nu am mai
§tiut ce s¶ zic.
Iar când ni s-a ar¶tat Cripta §i am v¶zut c¶ to†i papii aveau
capul u§or alunecat spre dreapta - chiar în reprezentarea de
marmor¶ a sarcofagului - am acceptat: “a§a se face” .
£i am fost trist, credeam c¶ numai pentru Wojtyla se f¶cuse
a§a.
(…)Mar†i 12 aprilie 2005
Cascad¶ de ve§ti proaste: de la Tel Aviv: soma†ia
“retroced¶rilor”, altfel nu mai pup¶m noi Europa!, ne amenin†¶
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profund-europenii israelieni!; apoi G¶g¶u†¶ Bush îl asigur¶ pe
Sharon c¶ nu se pot corija frontierele în Palestina - s¶ r¶mân¶ a§a
cum sunt…
Doamne, Doamne, ce foc §i par¶ are s¶ se i§te pe P¶mântul
Sfânt!
(…)Luni 18 aprilie 2005
Poate c¶ azi îmi voi c¶lca pe inim¶ ca s¶ consemnez câteva
“teme” l¶sate la o parte în ultima chenzin¶ - cu condi†ia s¶ mi le
aduc aminte pe cele vechi.
Luînd-o din prezent spre trecut: m¶ bate la cap întrebarea
(deloc nou¶, avînd ea o via†¶ de s¶ tot fie 60 ani…):
«Fac bine c¶ fac ce fac?»
R¶spunsurile binevoitorilor se pr¶bu§esc peste mine, avalan§¶, cel mai recent:
«Faci bine ce faci de la o vreme, “luîndu-te de evrei”»?, cum
formuleaz¶ o persoan¶ cândva apropiat¶, în ultimii 15 ani (“de la
revolu†ie”)… delimitîndu-se, treapt¶ cu treapt¶: «faci bine
luîndu-te de Liiceanu?», «faci bine luîndu-te de Monica?»…, în
ultima faz¶ nemaifiind îngrijorat de soarta mea, ci de a sa, ca
/fost/ prieten al meu.
Dar se vede de la o po§t¶ c¶ nu fac bine, “luîndu-m¶”.
Niciodat¶ în via†a mea nu-am-f¶cut-bine-luîndu-m¶ ba de una, ba
de alta, ba de cenzur¶, ba, de Ceau§easca, vorba lui Marin Preda,
ba de prietenii mei care acceptaser¶ s¶ fac¶ ei cenzura, cu mâna
lor de scriitori de meserie (S. Damian, G. Dimisianu, G.
Adame§teanu), ba de cei care îmi distrugeau c¶r†ile de ei solicitate în vederea public¶rii (Liiceanu, Sorescu, Marian Papahagi),
ba de tr¶d¶tori dovedi†i ca Monica Lovinescu, ba de Ceau§escu,
ba de Iliescu (înc¶ nu am ajuns pân¶ la pagina cu B¶sescu)?
Dar am f¶cut. F¶r¶ s¶ m¶ gândesc “la consecin†e”: ce-o s¶
p¶†esc eu dac¶ se sup¶r¶ Ceau§escu, Liiceanu, Ple§i†¶, Monica
Lovinescu, Adame§teanca, Wiesel, ¢epeneag - fiindc¶ “n-am
†inut seama”…? A§a s-a §i întâmplat: am p¶†it-o dinspre fiecare.
C¶ tot m¶ aflu (de când? H¶-h¶!, vorba Bulii) în boxa
acuza†ilor, îmi iau singur circumstan†ele atenuantele (sic). Cu
rare prilejuri (L¶ncr¶njan, Gelu Ionescu), când am atacat eu
primul - fiindc¶ ei atacaser¶ persoane ori principii apropiate mie
- nu am f¶cut decât s¶ r¶spund atacurilor împotriva mea. Accept:
“capul ce se pleac¶…”, “apa trece…”, “f¶-te frate cu dracul…” acestea fac parte din Codul De ïn†elepciune §i Onoare al Poporului nostru drag-§i-iubit. ïns¶ eu, chiar dac¶ declar c¶ îl iubescîndr¶gesc pe poporul nostru, nu fac ce face poporul (nici popa…
), fac ce m¶ taie pe mine capul - §i inima.
La urma urmei du§manul meu (de c¶p¶tâi) este minciuna.
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Când aud-citesc o minciun¶, tresar; tresalt; sar - m¶ n¶pustesc.
Când minciuna vine dinspre un prieten, un coleg, unul pe care-l
§tiu de aceea§i parte a gardului, prima reac†ie a mea: uluiala:
«Cum poate X s¶ spun¶ o asemenea minciun¶?»; a doua: «S¶ nu
m¶ pripesc, s¶ mai a§tept, poate c¶ s-a încurcat în cuvinte, a§a
cum †i-ai prinde picioarele în covor…». Abia dup¶ ce “accidentul” se dovede§te constant¶ reac†ionez - am avut timp s¶ rumeg,
s¶ adun informa†ii, argumente.
De ce m-am “luat” de evrei?
S¶ avem pardon, nu m-am “luat” de comunitate, popor,
etnie, am dat nume unor indivizi care f¶cuser¶ r¶u - îns¶ nu recuno§teau, iar când mai mul†i in§i f¶ceau baraj, front în jurul câte
unei minciuni sau în jurul t¶cerii unor adev¶ruri, atunci, da, am
vorbit de etic¶ etnic¶ - fiindc¶ la acei evrei (o citez liber pe
Hannah Arendt) este folosit f¶r¶ tres¶rire neadev¶rul atunci când
cred ei c¶ se afl¶ în pericol.

Paris, 11/23 aprilie 2005
NECITITORII - ACUZATORII NEMILO£I
AI MEI:
H O L O C A U S T O L O G I I
Unul dintre extrem de pu†inii prieteni care mi-au r¶mas dup¶
opera†ia “antiterorist¶” (sic) organizat¶ - de ast¶ dat¶ - de Comandoul
Holocaustologilor §i care a b¶gat groaza în bravii intelectuali români,
amenin†a†i cu : «Ordonan†a, ordonan∞a!» prin gura c¶prarului Te§u…
…ïncepusem a spune, deci, c¶ un prieten mi-a pus deun¶zi întrebarea:
«De ce nu te-or fi dînd în judecat¶ cei care te condamn¶ pentru
“antisemitism”?»
Nu am §tiut ce s¶ r¶spund. Mai ales c¶ subîn†elesul viitor (or s¶
m¶ dea mâine? poimâine?) nu era deloc sigur. Am ridicat din umeri §i
am r¶mas pe gânduri:

De decenii, întâi în România, apoi în exil, în loc s¶ fiu tratat-insultat de, s¶ zicem: «tuberculos» (sau §chiop sau bâlbâit - sau §i mai grav:
de basarabean), securi§tii §i unii dintre legionari îmi aruncau:
«Jidovitule!». ïn timpul ultimei arest¶ri, în 1977, generalul Ple§i†¶, pe
atunci buliba§¶ suprem al Scârnavului Criminal Organ îmi mângâia
auzul, §optindu-mi urletul: «J¶dane!», cu accentul lui curat-j¶dovesc,
dupe Arge§-în-jos. Nu altfel îmi zicea pionerul-securist V.C. Tudor,
întâi în S¶pt¶mâna lui Eugen Barbu, a lui Ulieru, a lui Dinu C.
Giurescu, a lui Ciachir, apoi “dup¶ revolu†ie” în România Mare, când
mânca el jidani pe pâine, evitînd a se privi în oglind¶.
Locul de plecare al atacului s-a modificat - tot la indica†iapre†ioas¶ a Securit¶†ii. ïnc¶ din prim¶vara anului 1977, “când cu
drepturile omului”, Organa d¶dea directive precise de dezinformare:
«S¶ fie lansat¶ acuza†ia de “antisemitism”, f¶cînd apel la evrei individual §i la Statul Israel, doar ne afl¶m în rela†ii bune cu Dân§ii…»
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Cum s¶ nu se afle în rela†ii bune cu Dân§ii, doar Dân§ii alc¶tuiesc
nesmintita Lumin¶ de la R¶s¶rit a Terorii Bol§evice: Dân§ii care, dup¶
ce ne-au c¶lcat în picioare, umilit, torturat, reeducat, ucis, dac¶ au mai
tr¶it dup¶ aceast¶ epuizant¶ activitate, s-au tras la Eretz, în principiu,
cu adev¶rat la domiciliile secundare din Fran†a, din America…
Dânsul H. Zalis - de la Bucure§ti - a fost, cronologic, primul
ar¶t¶tor cu degetul, într-o scrisoare privat¶ (sic) ajuns¶, în toiul
mi§c¶rii pentru drepturile omului din 1977, în cutia mea po§tal¶ prin
amabilitatea Securit¶†ii; apoi Dân§ii Iosif Petran, de la Tel Aviv, prin
Revista mea; Al. Mirodan, tot de pe-acolo; Ed. Reichman, de la Paris,
în Lupta, în Le Monde, apoi…
M-au lucrat bine “Dân§ii”. Ce nu fac Dân§ii, pentru a-§i urm¶ri
interesul, interesul, numai interesul? Colaboreaz¶ strâns §i cu… crea†ia
lor, Ceka etern¶, nemaivorbind de puii s¶i de oriunde - la noi:
Securitatea…
ïncepînd din toamna anului 1971, dup¶ ce mi se editase Ostinato
în Germania Federal¶ §i în Fran†a (§i în Italia, îns¶ Balaci, Potra,
Bu§ulenga cump¶raser¶, pentru Ceau§escu, întreg tirajul) când stewardessele de pe avioanele companiei israeliene Elal, înainte de aterizarea
la Bucure§ti, cereau c¶l¶torilor s¶ predea la bord “c¶r†ile lui Paul
Goma” - îns¶ de Soljeni†în, de Cioran, de Eliade nu pomeneau; dup¶ 1
aprilie 1977, când au “colaborat” cu tovar¶§ii lor de la Ambasada USA
în moralul scop de a bloca, la Europa liber¶, §tirea arest¶rii mele.
Dup¶ liberarea din mai 1977, prin septembrie când în†elesesem c¶
va trebui s¶ p¶r¶sim România §i pentru c¶ de-acum §tiam destule
despre modul în care “ap¶rau” israelieni§tii drepturile omului, mi-am
îng¶duit o glum¶ nes¶rat¶: am telefonat la ambasada lor, mi-am spus
numele (mi-l cuno§teau, doar func†ionarii lor fuseser¶ - §i mai erau d-ai no§tri, dîn popor!) §i am întrebat ce forme sunt necesare pentru a
cere azil politic în Israel, ca s¶ sc¶p¶m de dictatura comunist¶ din
România…? Am provocat, nu doar un refuz politicos, cum m¶ a§teptam, ci unul în panic¶, urmat de promisiuni - cu totul dezinteresate!, de
interven†ii amicale pe lâng¶ alte †¶ri - ce †ar¶ doresc: Suedia?, se face!;
Canada?, cum nu, se face pe loc!; Fran†a?, se face, se face, orice se
face, numai s¶ nu cer azil politic în Israel, care tocmai are
mari-probleme… ïn†eleg eu ce fel de… Apoi amenin†¶ri abia voalate:
dac¶ încerc s¶ stric §i rela†iile israelo-române, cum f¶cusem cu
americano-românele, s¶ nu m¶ a§tept la trai lini§tit, oriunde m-a§
stabili (înc¶ nu m¶ avertizase generalul Ple§i†¶ cu Bra†ul Revolu†iei
care Lung este el, dar în seara de 19 noiembrie 1977, în biroul lui,
auzindu-l formulat, am f¶cut leg¶turi nepermis de abuzive, zicînd în
sinea mea: «A-ha…»).
…ïn fine, în ultimii 3-4 ani a fost pus¶ la treab¶ artileria grea,
adus¶ cu mari sacrificii ba de la Washington, ba de la Praga, ba de la
Tel Aviv, ba de la fa†a-locului: de la Dilema, de la 22…:
Radu Ioanid, celebru prin maniera de a formula calm, a§ezat,
politicos, documentat, nu doar neadev¶ruri obraznice, strig¶toare la
cer; nu doar fapte, cifre, statistici inventate pe loc, senin, ca §i cum
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fabricantul ar mânca semin†e de bostan, nu ar rosti de la tribuna
Procurorului Popular (prin gura m¶tu§ii sale Sa§a Sidorovici, tovar¶§a
de via†¶ a Brucanului) acuza†ii, puneri-la zid care, în contextul de azi
te pot trimite în pu§c¶rie exact ca în Epoca de Aur, pe când §i membrii
clanului s¶u “Ioanid”-“Mu§at” §i înc¶ alte nume conspirative precum
Leibovici, gr¶bit-românizate, f¶ceau parte ca mili†ieni, securi§ti,
spioni în Occident - din Aparatul Terorii Bol§evice impus de NKVD
prin sinistrul consângean Nicolski-Grünberg (nici o leg¶tur¶ cu
Grünberg, bunicii materni ai so†iei mele, Ana - cu care prilej reamintesc: sunt tat¶-de-copil-evreu).
R. Ioanid este individul pe care niciodat¶ nu-l po†i prinde cu minciuna. Fiindc¶ nu minte niciodat¶? Ba da, minte tot timpul, în toate,
îns¶ când i se dovede§te cu probe c¶ a rostit-scris neadev¶ruri, el nu
tresare, nu ro§e§te, nu recunoa§te c¶ a gre§it-min†it; §i în nici un caz nu
se scuz¶ pentru “sc¶pare”. R¶mâne calm, lini§tit - t¶cut. R. Ioanid este
un om (îi zic a§a, din comoditate) care dispre†uie§te omul care nu-i ca
el, ca ai s¶i. El nu-l ur¶§te, cu stropi, isteric, pe român, ca Wiesel, ci îl
consider¶, dac¶ nu un nimic, atunci, un ceva; cu care nu se dialogheaz¶. R. Ioanid nu §tie ce este dialogul, cu atât mai pu†in luarea în
seam¶ a obiec†iilor, a contesta†iilor, a nega†iilor interlocutorului: pentru el nu exist¶ “interlocutor” goi, doar goi acuzat-gata-condamnat; el
nu cunoa§te, nu practic¶ decât diktatul, ukazul; el “demasc¶”, el
culpabilizeaz¶; ca un ¢urcanu II, el “reeduc¶”, fabric¶ fioro§i fasci§tilegionari-antonescieni-antisemi†i, casapi de evrei, b¶utori de sânge
evreiesc. Cu ajutorul terifiant al politicii-de-amenin†are-terorist¶ americano-israelian¶, el §i ai s¶i bol§evici de vi†¶ str¶-veche asiat¶
urm¶resc des-creierarea goi-lor români, inventarea noului-om-nou:
acela carele, de bun¶voie-§i-nesilit-de-nimeni, cu glas tare, se va declara vinovat de “unicul genocid”, cel al evreilor §i cu-drag va consim†i
s¶ pl¶teasc¶, în cadrul campaniei de strângere a cotelor de recuper¶ri,
ultimul b¶nu† destinat a cump¶ra lapte pentru copil, cu entuziasm va
renun†a la singura-i c¶ma§¶ înc¶ nerupt¶ (a§a cum f¶cuser¶ în 1907
str¶mo§ii lui, †¶ranii români în fa†a amenin†¶rilor-cu-jandarmii a
str¶mo§ilor arenda§i, zapcii ai lui “R. Ioanid”, ai lui “M. Shafir”); cu
contravaloarea (sic) a ei - a c¶m¶§ii nerupte - Zidul Ierusalimului va
c¶p¶ta înc¶ un centimetru l¶†ime §i chiar un centimetru în¶l†ime, pentru
a-i închide total, definitiv, în propria lor †ar¶, pe goi-ii - altfel semi†i palestinieni. R. Ioanid §i ceilal†i komisari din nou-creatul, la Cotroceni,
Minister al Culpabiliz¶rii Na†ionale Române prin Holo-caustizare este
o creatur¶ convins(¶) c¶ neevreii fac parte din alt regn (iat¶, nu am
spus: din alt¶ ras¶, fiindc¶ l-a§ umaniza - §i nu merit¶). Din acest motiv
afirm c¶ “R. Ioanid” face parte din regnul mineral.
Nu-mi poate ie§i din… inim¶ emisiunea televizual¶ de acum dou¶
luni, în care participan†ii au fost invita†i s¶ spun¶ cam câ†i dintre evrei
nelocalnici trecuser¶ Prutul în Basarabia §i în Bucovina de Nord, ocupate de URSS la 28 iunie 1940, plini de entuziasm, dorind s¶ participe
la edificarea socialismului §i pe teritoriile române§ti r¶pite §i, din
constructori, deveniser¶ destructori a tot §i a toate: piatra peste piatr¶,
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cultur¶, religie, limb¶, aer - §i vai: om; deveniser¶ - odat¶ ce puseser¶
piciorul pe malul stâng al Prutului, emeri†i komisari ai Armatei Ro§ii,
crea†ie a lui Trotski. Era o întrebare ce nu mai fusese pus¶ (dup¶
informa†iile mele): din frica de represalii - atât din partea Securit¶†ii
“române§ti”, a NKVD-KGB-ului, cât mai ales dinspre terori§tii
holocaustologi.
J. Ancel (statisticianul §ef al “Holocaustului românesc”) a avansat
o cifr¶ (30.000), Lia Benjamin: vreo 40.000, R. Ioanid în jur de 20.000.
Un istoric de la Chi§in¶u a scos fotocopii dup¶ documentele din arhivele NKVD §i a anun†at: 150.000. Ancel s-a ar¶tat atins la onoarea lui
de specialist în materie, Lia Benjamin - §i dânsa. Numai
R. Ioanid
a r¶mas neclintit. De piatr¶. Pe el, istoric vestit al “problemei”, nu l-a
tulburat cifra - verosimil¶, dar mult diminuat¶, a NKVD-ului. Lui nu ia f¶cut nici cald nici rece.
De ce? Fiindc¶ R. Ioanid de†ine alte cifre, alte adev¶ruri: cele ale
regnului mineral al s¶u. El §tie - a venit de la Washington cu “decizia”
gata luat¶: nu conteaz¶ adev¶rul, ci aplicarea diktatului.
Adev¶rul… ïn chestiunea Teritoriilor Ocupate de URSS în 28
iunie 1940 §i în a sovietiz¶rii barbare a Basarabiei §i a Bucovinei de
Nord vreme de un an (“ïntâia Ocupa†ie” - pân¶ în iulie 1941, “A doua”
a început în martie 1944 §i nu a luat sfâr§it nici în ziua de azi) to†i evreii
- repet: to†i evreii de pretutindeni au instituit secretul absolut asupra:
- numelor (adev¶rate, ca §i falsele-nume) ale celor… nu 150.000,
dar m¶car 1.500 nume de evrei care, dup¶ ce §i-au f¶cut mâna pe basarabeni §i pe bucovineni între 28 iunie 1940 §i iulie 1941, dup¶ 23
august 1944 au f¶cut parte activ¶, înalt profesionalizat¶, a Aparatului
Terorist Bol§evic instaurat în întreaga Românie;
- faptelor… revolu†ionare aplicate pe spinarea nenoroci†ilor basarabeni §i bucovineni, nu doar români, ci §i ru§i, ucraineni, bulgari,
g¶g¶uzi, polonezi, germani, armeni, greci, evrei… - considera†i
“du§mani”, burjui”, “culaci”, “tr¶d¶tori ai revolu†iei §i ai URSS”… aresta†i, tortura†i, executa†i pe loc, al†ii “doar” condamna†i §i trimi§i în
Siberia, în fine al†ii deporta†i-f¶r¶-“hârtii”, pentru decenii în Estul §i
Nordul ïndep¶rtat - se evalueaz¶ c¶ numai în iunie 1941, bol§evicii au
deportat cca 30.000 de oameni, b¶rba†i, femei, b¶trâni, copii.
De ani de zile încerc s¶ p¶trund acest “secret mortal”, cel
ascunzînd numele §i faptele “voluntarilor” evrei în intervalul 28 iunie
1940 - 15 iulie 1941, în Basarabia §i în Bucovina sovietizate.
Exist¶ câteva m¶rturii ale unor evrei, numai despre ei în§i§i,
numai dac¶ dac¶ fuseser¶ la rându-le “represa†i”, îns¶ nici un cuvânt
despre faptele lor pe când ei în§i§i “represau” pe al†ii - ca enkavedi§ti,
komisari, simpli func†io-nari - de§i în acel an de groaz¶ nu au existat
“simpli func†ionari”, doar auxiliari a NKVD. Am aflat - câteva nume:
- Cei doi fra†i ai lui Leonte R¶utu (Oigen§tain): Mi§a, tat¶l lui
Andrei Oi§teanu §i Dan. Deasemeni Bela Iosovici, care va deveni
mama b¶ie†ilor Valery §i Andrei (Oi§teanu);
- M. Roller;
- Perahim - mort de curând, al¶turi, în cartierul Ménilmontant.
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- Sorin Toma: odat¶ la ad¶post în Israel, cel care încercase s¶-l
înlocuiasc¶ pe Arghezi cu tat¶-s¶u §i-a publicat “amintirile”
bol§evice§te de selective; de§i mereu promite c¶ va ajunge la Chi§in¶u,
ajunge cu scrisul la Zaporoje (în anul urm¶tor). £i el evit¶ locul-crimei.
To†i cei în§ira†i au murit, au sc¶pat de Nürnberg II.
Au mai r¶mas în via†¶ - oricum, erau pân¶ anul trecut, aici, la
Paris, în cartierul nostru, Belleville - câ†iva unchi, veri, m¶tu§i ale lui
R. Ioanid care §i-au reluat numele: Leibovici.
R. Ioanid a comis textul “ïntre Belleville §i Bucure§ti”, publicat în
Observator Cultural al lui I.B. Lefter §i C. Mu§at : lung, mincinos, cu
citate falsificate, cu “afirma†ii” (ale mele!) deturnate sau/§i inventate,
nu pu†ine rezemate pe “izvoare sigure”, ca notoriul securist dezinformator M. Pelin, decenii lungi adjunct al lui I.C. Dr¶gan, dimpreun¶ cu
Traian Filip la agentura securist¶ de la Milano - text devenit, nu doar
de referin†¶, ci Evanghelie a holocaustologilor subalterni:
O evanghelie crezut¶-§i-necercetat¶: ca în societ¶†ile care nu
cunosc cititul - necum citatul - to†i, dar to†i cei care m-au atacat ulterior, au f¶cut trimitere la R. Ioanid. Simpla pomenire a titlului (§i fals
§i idiot) - a articolului “ïntre Belleville §i Bucure§ti”, a †inut loc de
informare, de lectur¶; articolul acela a devenit directiv¶, ordin, astfel
scutindu-i pe to†i agresorii de a citi §i de a cita corect din eseul meu
S¶pt¶mâna Ro§ie 28 iunie - 3 iulie 1940 sau Basarabia §i Evreii nu este inutil s¶ dau titlul întreg. Oile luate orbe§te dup¶ Berbecul-celMare: R. Ioanid, m-au acuzat, în deplin¶ necuno§tin†¶ de cauz¶, de
“antisemitism”.
Or nimeni-nimeni dintre cei pe care îi voi pomeni mai la vale nu
citise cu minim¶ onestitate ceea ce condamnase hot¶rît: nici Berbeculcel-Mic (M. Shafir), nici membrii de drept ai turmei: A. Oi§teanu, Al.
Florian, G. Andreescu, Dan Pavel, A. Cornea, O. Pecican, Laszlo
Alexandru, V. Gârne†, V. Ciobanu, W. Totok, Ion Vianu, Te§u
Solomovici, D. M. Gheorghiu, Lavastine, Isaac Chiva, Alain Paruit,
Ed. Reichman, D. Vighi…; ace§ti, drag¶-doamne, scriitori, oameni
familiariza†i cu litera tip¶rit¶ nu citiser¶ ce scrisesem eu, posmagii le
fuseser¶ rumega†i la Centru, la Tel Aviv, la Washington.
Vor mai fi §i al†ii de care înc¶ nu am cuno§tin†¶. Singurul dintre
vitejii macabei care a recunoscut negru pe alb c¶… nu citise ceea ce
comb¶tuse a fost, în urm¶ cu o lun¶, Dan Pavel. Este foarte adev¶rat:
“onestitatea” lui este o vulgar¶ §mecherie g¶in¶reasc¶ dupe
Dâmbovi†a, îns¶ fiind eu un optimist f¶r¶ leac, îmi zic:
«Propor†ia (1 din 20) este extrem de îmbucur¶toare, d¶t¶toare de
speran†e într-un viitor de aur al †¶ri§oarei noastre dragi - doar este
vorba de intelectuali sub†iri, de oameni de cultur¶, de scriitoriîndr¶gi†i, de, cum li s-a tot zis: directori de con§tiin†e. Deci Tr¶iasc¶
România cu ai s¶i intelectuali, rezisten†i prin…
Prin ce? Prin cultur¶? Cult s¶ fie insul ignorant? Ne-cititorul? Cult
acela care, de§i nu a citit un text, se treze§te vorbind despre el, în termeni neavînd leg¶tur¶ cu “cultura”, ci cu Codul Penal («Ordonan†a,
Ordonan†a!» lui Te§u Solomovici)? Prin ce altceva sunt “rezisten†i”,
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intelectualii no§tri prefera†i?
Prin “ceva” care permite supravie†uirea nisipului fost cândva, în
timpuri de legend¶, piatr¶ - dac¶ peste ea trecuser¶ toate apele…
Un alt proeminent holocaustolog ne-cititor al textelor mele, dar
nemilos comb¶tute este aghiotantul tovar¶§ului R. Ioanid:
Michael Shafir: proasp¶tul profesor la Facultatea de Studii
Europene de la Universitatea Cluj, a fost cercet¶tor la Europa liber¶,
agent electoral al lui Iliescu în 2000 §i purt¶tor de serviet¶ al lui Wiesel
în legendara sa “întoarcere acas¶” (la Cimitirul Vesel de la S¶pân†a, nu
la Memorialul Anticomunist).
[Se poate s¶-l uit¶m pe Elie Wiesel?, laureatul Premiului Nobel
pentru Pace? Nu se poate. Wiesel, acela carele, avînd grave probleme
de cronologìt¶ §i de geografìt¶ - mai degrab¶ tulbur¶ri de identitate, el
dorind din adâncul viscerelor s¶ fie considerat mare maghiar, numai c¶
nu se mai putea - povesteà la televiziunea francez¶ c¶ familia sa din
Sighet fusese arestat¶ în aprile 1944 “de c¶tre jandarmii români”. La
observa†ia lui Eugène Ionesco: din septembrie 1940 pân¶ la sfâr§itul
anului 1944 Ardealul de Nord fusese ocupat de unguri, deci jandarmii
nu puteau fi români, Wiesel r¶spunsese, râzînd, c¶ nu are importan†¶,
francezii tot nu cunosc istorie… Tot el fiind cel care urlase dement, cu
stropi, cu ochii gata s¶-i ias¶ din cap: «Românii au ucis, au ucis, au
ucis!» /evrei/].
ïntorcîndu-ne la M. Shafir, spuneam c¶ omul §i-a v¶zut visul cu
ochii: ajuns la pensie a fost recunoscut §i ca un eminent bro§urist. Pe
bun¶ dreptate: la cei 60 ani ai s¶i, a c¶p¶tat faim¶ interna†ional¶ §i
coroni†¶ de moderator profesionist de colocvii, dezbateri, mese rotunde, nun†i cu dar §i alte cumetrìi. Altfel §i el, ca to†i nerealiza†ii dintre
evrei, la vizita medical¶ g¶si†i inap†i de a deveni†i coloni§ti s¶lbatici în
Israel, dup¶ un lung ocol prin… repatriere în Israel: SUA, Germania,
Cehia, s-a întors în România cea detestat¶ de totdeauna, motiv pentru
care a fost uns profesor de Holocaustologie taman la Cluj. De ce la
Cluj? Dar nu gr¶it-a Zarathustra-Wiesel c¶ evreii din Ardealul de Nord
fuseser¶ trimi§i la cuptoarele Auschwitz-ului de c¶tre bestialii jandarmi ai guvernului român, fascist, antonesciano-legionar?…
Nu m¶ pot st¶pâni de a cita dintr-o conferin†¶ a sa rostit¶ la Tel
Aviv, 2003-12-21 (capturat¶ de pe internet):
“De la evreu-goy la goy-evreu”
“Marturisiri personale despre procesul de aculturalizare si reculturalizare
ale unui evreu originar din Romania
“Provin dintr-o familie total asimilata. (…) Bunicul patern, pe care nu
l-am cunoscut niciodata, se tragea de pe undeva de pe meleagurile imperiului
austro-ungar. Bunica paterna era nascuta la Budapesta (…) Din partea
mamei, strabunicul fusese arendas in Moldova pe mosiile lui Sturdza (acum
vedeti cine e vinovat pentru 1907?), iar bunicul era un umil contopist. Sotia
lui era nascuta la Varsovia. Nu mi-a fost ascunsa niciodata identitatea evreiasca a familei. Dar nici clarificata. Habar nu aveam ce inseamna sa fii evreu, de
fapt. De sarbatori ne duceam la Templul Coral unde nu intelegeam nimic din
rugaciuni, ne intorceam acasa si mancam supa de gaina. Cu asta se termina
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"sarbatoarea". Cu alte cuvinte, se proceda ca in anecdota care defineste sarbatoarea evreiasca in urmatorii termeni: "ei au incercat sa ne lichideze, noi
am invins, pofta buna!".
“Bunica mea de origine budapestana a murit cind eu aveam vreo 8 ani.
Era o femeie inalta, energica, locuia la Timisoara, unde o vizitam in vacante.
Noi traiam la Bucuresti si intr-o zi, cred ca era"vacanta de iarna", ajungind la
dinsa la Timisoara, m-am adresat bunicii in limba romana. A ramas ca un stilp
de gheata, in toata statura ei impozanta si mi-a raspuns in limba germana
(pervers, dar aceasta era limba familiei, nu idisul, pe care l-am invatat cu ajutorul ebraicii si al germanei in...Israel):
“«In aceasta casa, se vorbeste romaneste numai o data pe saptamina, si
atunci numai la bucatarie.»
“Adica cu servitoarea. Nu stiu cum, dar am inteles imediat despre ce era
vorba. Si de atunci pina azi am o repulsie totala fata de orice fel nationalism.
Nu puteam, la 8 ani, sa fiu constient si de ridicolul situatiei: o evreica-unguroaica imi cere sa nu vorbesc romaneste, ci germana, la nici macar o decada
dupa Holocaust, despre care habar nu aveam atunci”.

Atunci - sublinierea mea. Dar dup¶ atunci?
Insuportabil la M. Shafir - nu doar la el - : nesim†irea etic¶.
Vorbe§te despre str¶bunicul s¶u, arenda§, f¶cînd glume proaste, îns¶
nu pe seama bunicului (care putea fi chiar §i el vinovat de r¶scoala
†¶ranilor la 1907), ci pe a noastr¶, ascult¶tori-cititori b¶nui†i de el a fi
înclina†i s¶ credem c¶ arenda§ii evrei, bie†ii de ei, nu avuseser¶ nici cea
mai mic¶ leg¶tur¶ cu revolta - doar a§a ne asigurase o jum¶tate de secol
ukazul lui Roller. El (M. Shafir) vorbe§te - acum - de “repulsia fa†¶ de
orice na†ionalism” - îns¶ doamne-fere§te, nu §i de rasismul pur §i dur
practicat de evreii §i de ungurii bol§evici fa†¶ de majoritarii români în
România ocupat¶ de ru§i din 1944. El ironizeaz¶ “tema 1907”, ca s¶
nu z¶boveasc¶ la mizeria cumplit¶ §i la exasperarea exploziv¶
(a §i explodat!) a †¶ranilor români. M. Shafir s¶ fie sigur: târziu - cât de
târziu! - dar tot nu a învins “adev¶rul” s¶u, etnic - poft¶ bun¶! - reambalat în zeflemeaua dezinformatoare. Adev¶rul istoric r¶mâne, în
ciuda Rolleriadei teroriste asupra memoriei noastre, a ocupa†ilor,
oricâte pofte-bune §i-ar urà, cu gura pân¶ la urechi, holocaustologii
dup¶ fiecare §edin†¶ de antisemitizare a goi-lor - acesta: printre alte
p¶cate - primul fiind cel de la 1878 - arenda§ii-zapcii evrei au purtat,
orice-ar pretinde rollerii §i urma§ii lui bol§evico-sioni§ti, o mare parte
din vina tragediei române§ti de la 1907;
Nesim†irea etic¶ (§i etnic¶) a lui M. Shafir domne§te §i în episodul
bunicii sale:
S¶ nu aib¶ M. Shafir habar acum c¶ atunci (între 1945-1965),
acolo (Timi§oara, Republica Popular¶ Român¶), dac¶ unui român îi
sc¶pa: «¢igane (bozgore, jidane)…», înfunda pu§c¶ria pe loc, fiind
condamnat pentru “ur¶ de ras¶”? El pretinde c¶, la acea vârst¶ (8 ani),
nu putea “s¶ fie con§tient de ridicolul situa†iei” - de acord. Dar la 5060 de ani, când conferen†ia, la Tel Aviv?: era con§tient de propria-i
insensibilitate etnic¶, fiindc¶ “situa†ia” inocent zugr¶vit¶ de el era, nu
ridicol¶, ci tragic¶ - adev¶rat, numai pentru români, nu §i pentru
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unguri, nu §i pentru evrei. Ridicol este el, acum, prin “naivitatea” (§i
non§alan†a) amintirilor-din-copil¶rie, v¶dind ne-frica de a fi vreodat¶
f¶cut r¶spunz¶tor §i pedepsit pentru faptele sale rele. Ridicol¶ pân¶ la
grotesc, afi§înd o gre†oas¶ †âfn¶ de grofes¶ unguroaic¶ dispre†uindu-i
imperial pe valahii împu†i†i) era, atunci, bunica lui M. Shafir: de§i
evreic¶-budapestan¶ tr¶itoare la Timi§oara, cuno§tea foarte bine realitatea din Vechiul Regat de dinainte de 23 august 1944, deci §tia: când
spuneai: “unguroaic¶”, spuneai: servitoare. O deosebire: dup¶ instaurarea comunismului o slujnic¶ românc¶ rar ajungea directoare de
fabric¶ sau rector universitar - o servitoare unguroaic¶: totdeauna;
chiar ministru-adjunct-la-orice…
Ce anume le va propune - la Universitatea de la Cluj - viitorilor
profesori din ïnv¶†¶mântul Holocaustului §i studen†ilor, Michael
Shafir, bro§urist emerit §i celebru necititor de texte atacate, ale unor
autori eticheta†i orbe§te: “trivial-nega†ioni§ti”? Obiceiul de a azvârli
f¶r¶ temei grave, cvasimortale acuza†ii ? Obiceiul de a ar¶ta cu degetul
§i de a “demasca” pe al†ii, pe oricine - ce nu face omul s¶rac pentru o
burs¶, pentru o jum¶tate de catedr¶, pentru o “sincer¶-considera†ie”?
Ca la Pite§ti, în reeducare, nefericitul va ajunge s¶ declare c¶ tat¶-s¶u
fusese jandarm în Transnistria, maic¶-sa responsabil¶ de bordel. Care
va fi pre†ul (dedus din “recuper¶ri”) pentru o
astfel de autodenigrare, autodistrugere, autonegare, autodenun†are: cei 10.000 dolari,
promi§i de istericul Ephraim Zuroff?
Va fi el, M. Shafir - altfel un oarecare m¶gar! - profesor, la Cluj,
la catedra de trivial-nega†ionism al textelor necitite? Va †ine cursuri
de… autoreeducare - la Pite§ti Bis?
[S¶ facem un ocol pe la Paris: orice-ar zice americanolatrii - mai
ales holocaustologii din România - Parisul r¶mâne cutia de rezonan†¶
în bine, în r¶u a lumii. Am mai notat, au observat §i unii jurnali§ti (mai
cu seam¶ cei de la Le Nouvel Observateur din ultimii trei ani):
De fiecare dat¶ când o comunitate ocup¶ avanscena cu tragedia ei
na†ional¶, brig¶zile de interven†ie ale studen†ilor evrei, ale “sioni§tilor
de stânga” din Fran†a provoac¶ un scandal (termenul este folosit, subliniat de N.O.), în scopul de a re-atrage aten†ia presei asupra
Holocaustului, de a o men†ine acolo, nel¶sînd-o s¶ se “r¶t¶ceasc¶” la
alte “mici accidente istorice”. Când acum vreun deceniu Le Pen s-a
sc¶pat §i a zis c¶ Auschwitz-ul fusese “un detaliu al istoriei”, s-a produs un scandal planetar - pe bun¶ dreptate; îns¶ când un Antoine Spire,
§i comunist §i evreu a spus despre masacrul rwandez c¶ a fost un “mic
conflict local” §i a râs (râsul lui Wiesel!), nici un francez nu a
reac†ionat; §i nici un român nu i-a ars o lab¶ peste ceaf¶ hilarului biciclist R. Cosa§u (partener de bridge al vestitului anticomunist Gelu
Ionescu §i scriitor-îndr¶git de Marta Petreu §i de I. Vartic - vezi
Dic†ionarul Esen†ial al Scriitorilor Români), când a scris el cu mâna
lui: «Stalinismul la noi a fost un fel de blenoragie de tinere†e” - de ce:
“blenoragie”?, fiindc¶ aceea trece, spre deosebire de de cium¶, de lepr¶
- de moarte?; de ce “stalinismul” §i nu “bol§evismul”?; §i, m¶ rog, care
“la noi”: la noi, în România ocupat¶ de sovietici §i de cosa§i ca
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jâmb¶re†ul Radu-“Sl¶vim-Republica-Popular¶-Român¶”?; în Rusia,
începînd din 1917, pe unde a galopat eroul s¶u preferat: Isaac Babel,
komisar bol§evic “intransingent”?; în întreg lag¶rul comunist,
incluzînd Coreea de Nord, China, Vietnamul, Cambodgia, Ethiopia,
Angola Congo-Brazzaville, Cuba?
Revin: cum a început a se vorbi “prea mult” (?) de genocidul
rwandez, cum un rabin parizian s-a zgâriat cu o furculi†¶ la burt¶, pretinzînd c¶ un arab îl atacase, fiindc¶ era evreu - §i gata scandalul! Cu
proteste, nu doar guvernamentale franceze, dar §i cu “Apelul” lui
Sharon chemîndu-i pe evreii “victime ale antisemitismului în Fran†a”
s¶ vin¶ cu to†ii grabnic la ad¶post în Israel. £i ce dac¶ s-a dovedit c¶
“agresiunea” fusese o inven†ie, o simulare de atentat? Nici rabinul nici
comunitatea evreiasc¶ nu §i-a(u) cerut scuze pentru scandal);
Cum s-a readus pe tapet masacrarea armenilor de c¶tre turci în
1915 - scandal provocat în 2002 de… Israel, care somase Europa,
(amintindu-i c¶ este vinovat¶ de Holocaust), s¶ o primeasc¶ pe Turcia
în C. E. - cum “tinerii sioni§ti” parizieni au organizat diversiunea
obi§nuit¶ prin manifesta†ii violente ce au blocat strada editurii care
avusese îndr¶zneala s¶ publice un roman al unei tinere italo-egiptene
despre Palestina - un pre†ios “ajutor interna†ional” le-a venit de la
Funda†iei Wiesenthal, cea vânînd nazi§ti, prin comunicate
amenin†¶toare - dar care, observa un jurnalist de la N.O., grafià gre§it
numele autoarei §i titlul c¶r†ii (a devenit o tradi†ie ne-lectura la
holocaustologii de pretutindeni)…
Evenimentul recent care a declan§at scandalul evreilor: readucerea în actualitate a sclavajului africanilor, imensa tragedie care a provocat, nu doar umilin†e, suferin†e, dar §i zeci de milioane de victime.
Au început a-§i recunoa§te vina Belgia, Portugalia, Fran†a…
/Pe când mea culpa României pentru robia †iganilor? N-ar fi
timpul ca Biseric¶ Ortodox¶ Român¶ s¶ dea semnalul c¶in†ei, doar
sfintele m¶n¶stiri ale noastre au fost cele mai bogate, în robi,
propriet¶†i?/
Când, în urm¶ cu trei luni a ap¶rut la Paris m¶rturia unui osta§
francez de culoare c¶zut prizonier la germani, au izbucnit proteste
vehemente din partea comunit¶†ilor evreie§ti de pretutindeni împotriva
“alega†iilor antisemite ale autorului” - de genul: “în lag¶rele naziste
evreii §i slavii erau considera†i sub-oameni, îns¶ noi, negrii §i †iganii:
sub-sub-oameni §i trata†i ca atare”. Când un jurnalist - belgian - a scris
c¶ recunoa§terea sclavajului din partea unor foste puteri coloniale
europene reprezint¶ cel mai m¶runt lucru pe calea recunoa§terii
p¶catului de moarte (reprezentat de sclavaj), continuînd: - “r¶mâne ca
America s¶ fac¶ la fel, mai ales c¶ cea mai mare parte a prosperit¶†ii
sale s-a rezemat pe sclav” - le-a s¶rit capacul, nu americanilor, ci
evreilor. ïn 8 martie acest an manifestat liceenii din Paris. ïn locul
obi§nuitelor bande de derbedei vandali, “les casseurs”, care parazitau
coloanele, sp¶rgeau vitrinele magazinelor §i furau ce apucau - au
ap¶rut vandali ne-ho†i: ace§tia, t¶b¶rau pe câte un elev manifestant, îl
b¶teau pân¶ la sânge, îi zmulgeau telefonul portabil, o bluz¶, “adida§ii”
©Paul Goma 1935-2011

wwww.paulgoma.com

PDF public și gratuit

31.12.2011

PAUL GOMA - JURNAL 2011

490

iar fetelor - b¶tute §i ele - li se “confiscau” telefoanele §i po§etele.
S-au înregistrat r¶ni†i, plângeri contra X… Presa a fost surprins¶ de
acest nou fenomen §i a scris pe larg, încercînd s¶ afle dedesubturile.
Televiziunea a intervievat câ†iva din vandali - elevi la o §coal¶ profesional¶ din St.-Denis, din zona Marelui Stadion. S-a aflat c¶ acei tineri
erau revolta†i-furio§i pentru c¶ ei, cei tr¶ind în banlieu, ca “ie§i†i din
imigra†ie” (arabi, negri), sunt defavoriza†i, nu au nici hainele, nici telefoanele portabile, nici aerul sigur de ei - al liceenilor manifestan†i…
Drept care s-au hot¶rît ca (de ast¶ dat¶) s¶ le dea o lec†ie… burjuilor.
Jurnali§tii observaser¶: vandalii ne-ho†i, erau anima†i (!) de ur¶…
social¶ (nu au folosit: “ur¶ de clas¶”, ca s¶ nu se supere comuni§tii),
manifestat¶, nu prin “confiscarea”, ci prin distrugerea demonstrativ¶ a
bunurilor pe care ei nu le aveau. Foarte mul†i dintre vandali, dup¶ ce
stingeau în b¶taie pe câte un elev manifestant §i îi zmulgeau telefonul
portabil, îl distrugeau pe loc, c¶lcînd în picioare… r¶m¶§i†ele…
Dup¶ o vreme, cum se întâmpl¶, presa §i-a îndreptat aten†ia spre
alte evenimente - ceea ce era insuportabil pentru tobo§arii
Holocaustului - atunci a izbucnit scandalul “rasismului anti-alb”:
Jurnalistul Luc Bronner de la Le Monde a publicat mult dup¶
evenimente un articol în care afirma c¶ agresiunile au avut un caracter
net rasist, anti-alb - auzise el, cu urechile lui, cum “magrebinii” (arabi
algerieni, marocani - §i negri africani) strigau la agresa†i: «Alb împu†it,
d¶ portabilul!”; mai mult: în ancheta pe care el (L. Bronner) a f¶cut-o
în St.-Denis, în fa†a §colii de meserii, “magrebinii” repetau f¶r¶ jen¶
motivele agresiunii: «Din cauza lor, a albilor, am suferit §i suferim…»
Fulger¶tor Radio-Shalom - al comunit¶†ii evreie§ti - §i Asocia†ia
tinerilor sioni§ti de stânga “Hachomer hatzair” a(u) dat alarma, lansînd
un Apel la solidarizare împotriva actelor “rasiste, împotriva albilor cu iz antisemit” (subl. mea). Printre primii semnatari: Alain
Finkielkraut, André Taguièff, Kouchner. Pe m¶sur¶ ce Radio-Shalom
§i “Hachomer hatzair” urca tonul pân¶ la inaudibil, au început a se
semnala, atât retrageri de semn¶turi de pe Apel cât §i opinii exprimate
de organiza†ii antirasiste, pacifiste, apoi de personalit¶†i:
Ghaleb Bencheikh, pre§edinte al Confedera†iei mondiale a
Religiilor pentru Pace a fost primul care a declarat: “Dac¶ agresiunile
contra liceenilor sunt inadmisibile, nu cred c¶ rasismul este constitutiv
acestor acte”;
Celebrul istoric Esther Benbassa: “Fiind personal atins¶, ca fost¶
imigrant¶, care §tie cât de dificil¶ este integrarea [în societatea de sosire], acest Apel atâ†¶ la violen†¶, în loc s¶ constate c¶ exist¶ o respingere [a societ¶†ii franceze]”. £i: “nu este rolul unei asocia†ii evreie§ti
din Fran†a de a intra dans la compétition victimaire”, sublinierea mea.
B¶nuiesc ce a p¶†it Esther Benbassa, evreic¶ originar¶ din Salonic
§i dup¶ acest “act antisemit”, din partea presei evreie§ti, din partea
unor (mul†i!) evrei din Israel, din partea organiza†iilor tinerilor sioni§ti
(de stânga, pardi!). Mai ales pentru acest¶ “compétition victimaire” pe
care a mai repro§at-o evreilor stârnind, la Sorbona amabilit¶†i de genul
urletului sionist : «Curv¶ a arabilor!»
©Paul Goma 1935-2011

wwww.paulgoma.com

PDF public și gratuit

31.12.2011

PAUL GOMA - JURNAL 2011

491

Destul de rapid scandalul scontat de evrei pentru a deturna batajul
în jurul altor tragedii, ale altor comunit¶†i s-a întors, nu la Holocaust,
ci la “ucenicii vr¶jitori” ai lui. Cunoscu†ii fabrican†i (din nimic) de opinie Finkielkraut, Taguièff, Kouchner s-au dat la fund, n-au mai fost de
g¶sit nici la telefon. Jurnali§tii de investiga†ie s-a întors la evenimentul
declan§at la 8 martie.
Duminic¶ 17 aprilie, la emisiunea de televiziune “Arrêt sur
image” s-a dezb¶tut atât “fenomenul”, cât §i deturnarea semnifica†iei
sale de c¶tre unii evrei. Au participat jurnalistul de la Le Monde,
Bronner §i Yoni Smadja, §eful organizatiei tinerilor sioni§ti:
“Hachomer Hatzair”. Timp de dou¶ ore, în direct, cei doi au fost
cople§i†i de m¶rturii, de contra-anchete jurnalistice, de analize, toate
contrazicîndu-le alega†iile. ïn cele din urm¶ Bronner a recunoscut,
sp¶§it, c¶ se gr¶bise - r¶u sf¶tuit de un prieten bun - care îi povestise
ceea ce auzise el: “maghrebinii agresori strigau: «Albi împu†i†i!», «S¶
nu uit¶m sclavajul», «To†i albii trebuie b¶tu†i»”; c¶ nu, el nu auzise
asemenea cuvinte; c¶ nu, când s-a dus la St.-Denis §i a stat de vorb¶ cu
agresorii niciunul nu a formulat clar “justific¶ri rasiste, antialbi”. Când
animatorul emisiunii l-a întrebat: dac¶ nu a v¶zut, dac¶ nu a auzit
lozinci rasiste (anti-albi), de ce a scris contrariul în Le Monde? Bronner
a ridicat din umeri §i a întors privirile disperate spre Yoni Smadja.
Acesta nu p¶rea a avea mai mult de 18 ani. Sigur de sine §i de
adev¶rurile sale cum numai un adolescent-revolu†ionar-trotskist poate
fi, Yoni a respins fiecare prob¶ împotriva a ceea ce scrisese, ce afirmase el: un jurnalist (evreu) de la Libération, aflat pe teren, spunea c¶ nu
auzise vreo lozinc¶ rasist¶ - Yoni, senin, m¶tura cu un dos de mân¶
m¶rturia: «Nu-i adev¶rat! Nu se afla el [jurnalistul] unde trebuia!»; un
sociolog reputat (§i evreu) afirma c¶ evreii au fost de totdeauna în
“compétition victimaire”, c¶ nu suport¶ s¶ se vorbeasc¶ despre
suferin†ele altor comunit¶†i - Yoni: «Nu-i adev¶rat. Noi nu putem fi
gelo§i pe nimeni. Noi nu min†im niciodat¶…»
La aceast¶ ultim¶ obr¶znicie animatorul a ridicat mâinile spre
cerul studioului §i l-a somat pe Yoni:
«A†i afirmat - §i r¶spândit - c¶ maghrebinii agresori rosteau lozinci anti-albe, antisemite, dar nimeni nu le-a auzit: nici Luc Bronner,
care a provocat scandalul, iar aici a recunoscut c¶ în realitate nu a auzit
a§a ceva, îi povestise “cineva” - înseamn¶ c¶ a†i min†it!»
Deloc demontat, Yoni:
«V¶ spun eu c¶ arabii (de la “magrebini” trecuse la “arabi” - de
mirare c¶ nu mersese pân¶ la: “palestinieni”) sunt antisemi†i §i vor s¶
ne arunce în mare. Dac¶ la manifesta†ia asta nu au fost auzi†i, vor fi
auzi†i mâine; sau peste o s¶pt¶mân¶. Noi trebuie s¶ lu¶m m¶suri preventive…»
Animatorul Daniel Schneidermann a râs:
«Preventive? Ca r¶zboiul preconizat de Bush, de Wolfowitz, de
Rumsfeld?»
Adolescentul Yoni Smadja l-a fulgerat pe Schneiderman cu privirea sa albastr¶, albastr¶ - §i a t¶cut - ca R. Ioanid.
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Iar eu, în fa†a televizorului, am sim†it un fior rece pe §ira spin¶rii:
acest copila§ - cu ochi alba§tri - ar fi fost în stare s¶ m¶ ucid¶, f¶r¶
tres¶rire. Nu pentru c¶ a§ fi palestinian-terorist, sau neam†-hitlerist sau român-nega†ionist - ci pentru c¶ nu sunt ca el. Pentru c¶ sunt un
goi, deci inamic - deci… poten†ial-lichidabil.
Nuan†ez: preventiv-lichidat].
Ovidiu Pecican. £i el (ca §i Laszlo - de care nu m¶ ocup) a constituit o surpriz¶: cum de s-a l¶sat tras (§i dac¶ s-a tras-singur?) în
Brigada Dezinformatoare a Holocaustologilor Socotitori-Pre†¶luitoride-Cadavre ? Nu-l voi psihanaliza, pentru a afla ce rol culpabilizator
va fi jucat tat¶l în spaimele cumplite ale fiului, ci voi aminti:
ïn dialogurile cu Laszlo, cu Grigurcu, cu Solacolu, istoricul
Ovidiu Pecican, citînd respectuos - §i prea-plecat, de-a dreptul slugarnic… - din Evanghelia dup¶ R. Ioanid, m¶ acuza, ca autor al
S¶pt¶mânii Ro§ii…, c¶ nu m¶ reazem, în afirma†iile mele, pe documente autentice, autentificate, verificate, acceptate de istorici…
Plin de calit¶†i, §i O. Pecican este român în ceea ce e mai r¶u: uit¶
ce spusese ieri, nu î§i imagineaz¶ c¶ cel din fa†¶ îl va contrazice f¶r¶
jen¶, amintindu-i adev¶ruri pe care el, O. Pecican le ocole§te, le ascunde cu grij¶ - iat¶ unul; mare:
Funda†ia Cultural¶ România, condus¶ de A. Buzura, preg¶tise, în
colaborare cu Centrul de Studii Transilvane din Cluj editarea volumului de documente Situa†ia evreilor din România 1939-1941. Lucrarea
urma s¶ apar¶ sub egida Institutului de istorie §i teorie militar¶, a
Arhivelor statului, Bucure§ti, a Arhivei Ministerului Ap¶r¶rii Nationale. Coordonatori: Lt. col Alesandru Du†u §i Dr. Constantin Botoran.
ïn 1994, în preziua lans¶rii, volumul a fost trimis la topit din ordinul
lui A. Buzura. C¶ el este autorul actului înalt cultural (§i extrem de
patriotic fa†¶ de neamul românesc, cel f¶r¶-de-hârtii): ca recompens¶
în 2003 Universitatea din Ierusalim i-a decernat titlul de Doctor
Honoris Causa! ïn 2003 volumul de documente a fost, în sfâr§it, scos
la lumina zile de editura ¢ara Noastr¶, din ini†iativa lui Ion Coja.
ïn chiar momentul în care istoricul Ovidiu Pecican - citîndu-l pe
R. Ioanid, umil, îngenunchiat - afirma c¶ Goma nu se bazeaz¶ pe documente, avea în fa†¶ (iertare: ar fi trebuit s¶ aib¶ dinainte, în timp, nu
doar în spa†iu - §i gata citit!) eseul atacat: S¶pt¶mâna Ro§ie sau
Basarabia §i Evreii, edi†ia de la Vremea. Dar nici el, dezb¶t¶torul
nu-l citise cum se cite§te. Afirm aceasta pentru neînsemnatul motiv c¶
cel pu†in un sfert din paginile eseului sunt ocupate cu documente culese, reproduse din volumul Situa†ia evreilor din România 1939-1941;
cel distrus de Buzura în 1994.
Istoricul nostru, devenit holocaustolog, nu cite§te: dup¶ modelul
ilustru al §efului suprem: Wiesel, care acuz¶, f¶r¶ temei, în perfect¶
necuno§tin†¶ de cauz¶, îns¶ înecat de ur¶ fa†¶ de români. Cu “temeiurile” se îns¶rcineaz¶ aghiotan†ii R. Ioanid, M. Shafir, Al. Florian,
A. Oi§teanu… El, O. Pecican a ridicat dou¶ degete §i s-a oferit s¶
execute un ordin, temeinic, profesionist, ca o bun¶ c¶tan¶ ardelean¶.
E mult mai comod §i mai f¶r¶ riscuri: cine s¶-i cear¶ socoteal¶ c¶ a
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aruncat la întâmplare acuza†ii grave, c¶ a calomniat, c¶ a spus
minciuni cu senin¶tate? ïn niciun caz un român-verde: românii-verzi
bat pas de front pe ar¶tur¶ la comanda holocaustologilor.
O. Pecican lucra la Centrul de Studii Transilvane. M¶ în§el?
Chiar dac¶ m¶ în§el, este oare de conceput ca un istoric din Cluj s¶ nu
aib¶ §tire de un volum de documente urmînd a fi editat - în Cluj ? Nu.
Mai ales c¶ la un moment - în mijlocul unei acuza†ii c¶ eu nu produc
documente - lui i-a sc¶pat m¶rturisirea c¶ a avut între mâini documente… pe care ar fi trebuit s¶ le citesc-citez, eu, autorul eseului. £i nu a
recunoscut c¶ el, Pecican nu citise textul meu, cel con†inînd chiar
documentele în chestiune…
Necititorii mei - altfel holocaustologi emeri†i…
Gabriel Andreescu:
Timpul nr. 3/2005: public¶, pe pagina a 3-a la rubrica “Agora”
articolul anun†at pe prima : “Mult Goma” semnat: G. Andreescu. S¶
trecem - cu greu - peste introducerea confuz¶, n¶cl¶it¶ §i mincinoas¶,
fiindc¶ nu pomene§te de articolul lui A. Oi§teanu din 22, cel care
provocase reac†ia mea în Ziua, ci pretinde c¶ al s¶u - o schel¶l¶itur¶,
tot în Ziua, unde confec†ioneaz¶ “editoriale” descusute, dezinformatoare, inutile - ar fi declan§at ostilit¶†ile. £i din acest proasp¶t
extemporal r¶zbate setea-foamea lui G. Andreescu de a fi considerat §i
el om purt¶tore† de condei, de a fi luat §i el drept “publicist”, de a fi §i
el b¶gat în seam¶, fie §i sub forma unor lovituri de retevei, administrate domestic, pentru intruziune acolo unde nu are ce c¶uta.
Citez din Timpul: - scrie G.A. despre mine:
“(…) Focul de artificii de acum o lun¶ nu a adus nici un argument
esen†ial nou fa†¶ de ceea ce spusese deja. Goma redevenise ‘un caz’ o
dat¶ cu apari†ia celor dou¶ texte ‘S¶ptæmâna Ro§ie 28 iunie-3 iulie
1940’ §i (sublinierea îmi apar†ine) ‘Basarabia §i Evreii’ în care
teoretizeaz¶ într-o manier¶ foarte personal¶ evenimentele din
Transnistria (re-subl. mea) în timpul celui de al doilea r¶zboi
mondial”.
O singur¶ fraz¶, dou¶ (imense, neru§inate!) inexactit¶†i:
1. “Cele dou¶ texte” sunt, în fapt, unul singur. £i-ul introdus de
G. Andreescu înlocuie§te sau-ul autorului, pus acolo, nu altundeva, de
mine, nu de altcineva, pentru a marca titlul §i subtitlul eseului. Trebuie
s¶ fii Gabriel Andreescu pentru a avea nesim†irea de a ataca o carte
c¶reia nici m¶car coperta nu i-ai v¶zut-o, a§a, pentru cultura-general¶
a ta: s¶ §tii ce nume-titlu poart¶ animalul-care-nu-exist¶ (pentru
analfabe†i): cartea;
2. Nic¶iri în textele mele (fie acestea §i… dou¶) nu am teoretizat
- cu atât mai pu†in “într-o manier¶ personal¶ - evenimentele din
Transnistria”… Dac¶ a§ fi vrut s¶ fac acest lucru, nimeni nu m-ar fi
putut împiedeca: nici Laszlo, nici Pecican, nici Shafir, nici R. Ioanid i-am numit pe ace§tia, fiindc¶ ei vorbesc (în locul meu) - despre…
Transnistria. Eu scrisesem “despre” ceea ce §i spune subtitlul eseului:
“Basarabia §i Evreii”- nu: “Transnistria §i Evreii”. Or, dup¶ cum se
constatase înc¶ din timpul “polemicei” cu Shafir, de acum doi ani,
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G. Andreescu nu citise ceea ce condamnase atunci (el nefiind cititor,
ci scriitor de editoriale); acum se v¶de§te f¶r¶ t¶gad¶: grafomanul
lefegiu al Drepturilor Omului Minoritar în România, nu v¶zuse în via†a
lui m¶car coperta c¶r†ii mele.
C¶ nu este deloc o sc¶pare a sa, nici vreo gre§eal¶ a redac†iei: în
capul coloanei a II-a, dup¶ un citat din I. Solacolu, G. Andreescu
recidiveaz¶ astfel:
“ïn final, Solacolu ‘dispare’, în sensul c¶ nu a mai comentat
textele (subl. mea) esen†iale ‘S¶pt¶mâna Ro§ie §i (re-subl. mea)
Basarabia §i Evreii”…
Acest ne-cititor, analfabetizator se pricepe de minune la toaletarea (ciuntirea) citatelor din textele comentate, deci la falsificarea lor
prin prezentare incomplet¶. Exemplu:
«- s¶ fie expulza†i de pe sol românesc acei evrei §i unguri care
între†in adev¶rul etnic al lor»…
Pân¶ aici a reprodus corect dintr-un text al meu. Numai c¶ a
copiat doar un sfert-de-fraz¶, o ciosvârt¶ de idee. ïntrerupt¶ abuziv,
fraza-ideea mea ajunge a semnifica orice altceva §i contrariul oriceului - fiindc¶, în original, ea continu¶ astfel:
…“potrivit c¶ruia doar ‘românii fasci§ti’ au asasinat evrei, în
schimb (!) evreii §i ungurii nu s-au atins de un fir de p¶r de pe capul
românilor, nici în timpul ocupa†iei Transilvaniei de Nord, nici dup¶
sovietizarea întregei Românii, când au colonizat ‘aparatul de stat §i de
partid’ - cu prec¶dere blestemata Securitate”.
Nu-i a§a c¶ eu scrisesem în textul “S¶ înv¶†¶m de la evrei?” cu
totul - dar cu totul - altceva?
Ne-cititorul, z¶p¶citorul cititorilor românii suficient de z¶p¶ci†i de
scîntei§tii eterni, seninul sem¶n¶tor de neadev¶ruri, obraznicul falsificator de citate G. Andreescu a dovedit din plin c¶ locul s¶u de “publicist” (Ric¶ Venturianu m¶car avea umor - involuntar) este în Brigada
de Dezinforma†ie condus¶ de Wiesel, al¶turi de ceilal†i neru§ina†i calpuzani : Shafir, Oi§teanu, Braham, Ancel, Al. Florian, Laszlo, Pecican,
Volovici, Totok…
Or fi existînd §i alte cretin¶t¶†i în textul semnat: G. Andreescu,
în Timpul nr. 3/2005, dar nu le mai iau în seam¶: am obosit de
românisme.
£i nici nu m¶ pot mira:
«De ce Liviu Antonesei nu mi-a oferit un drept la replic¶?»
De ce! Fiindc¶ nu-i va fi dat prin cap c¶ mai exist¶ a§a ceva
(dreptul la replic¶), în România de azi.
Nu doar lui: îi d¶duse oare prin cap lui I.B. Lefter s¶-mi acorde
mie, atacatului, drept de replic¶ la pogonul - corect: ciub¶rul cu l¶tùri
v¶rsate în capul meu - în Observator cultural, pogon-anatem¶-ciub¶r
isc¶lit: “Radu Ioanid”, cel constituind semnalul de atac împotriva
“antisemitului” de mine, din noua campanie de culpabilizare a românilor §i începere a adun¶rii cotelor re-impuse dup¶ jum¶tate de veac:
“taxa pe cadavre”?; oare îmi admisese drept de replic¶ G.
Adame§teanu, dup¶ publicarea, în 22, a l¶l¶ielii îng¶late, turn¶toriei lui
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Oi§teanu?; dar mai înainte, când m¶ porc¶iser¶ Barb¶neagr¶, Mircea
Martin, iar eu, naiv, unde mai pui: “parizian” cum î§i imagineaz¶ (sic)
R. Ioanid c¶ m¶ insult¶, trimisesem replici la atacuri : le publicase ea,
G. Adame§teanu, prima §i ultima dintre oltence? Da de unde!
Scriitorul-român trezit împ¶rat-§ef al câte unei publica†ii î§i p¶streaz¶
“concep†ia” primitivo-tribal¶, potrivit c¶reia administratorul este §i
proprietar de mòbile §i de mobìle (aici intrînd subalternele, fetele-n
cas¶ - ca Rodicele Palade).
Nu pot întreba nici:
«Cum de a publicat Liviu Antonesei a§a ceva, f¶r¶ s¶ verifice
corectitudinea afirma†iilor autorului (acum vorba fiind de G.
Andreescu)?»
ïn primul rând pentru c¶ niciodat¶ nu am luat de guler pe cutare
director de periodic fiindc¶ publicase un text critic la adresa mea acest obicei bol§evic îl au G. Dimisianu, Alex. £tef¶nescu, Cristian
Teodorescu, Ioana Pârvulescu, N. Manolescu (ei au amenin†at cu un
proces revista Vatra pentru publicarea textului meu “S¶ fie desfiin†at
electoratul!” apoi, în foileton, a S¶pt¶mânii Ro§ii…); obicei al
tovar¶§ului Te§u, munca-torul cu pixul §i carne†elul de denun†uri,
harnicul, agitatul caraliu de serviciu, cu «Ordonan†a, Ordonan†a!»,
supraveghetor al românilor din România care s-ar putea manifesta ca
antisemi†i (s-a observat gândirea poten†ialist¶ a securi§tilor înainta§i ai
s¶i, în virtutea c¶reia zeci de mii dintre noi am fost arestati, tortura†i,
întemni†a†i) §i ar compromite (bun¶)starea material¶ - dar psihologic¶!
- a israelienilor din Israel; obicei al lui Oi§teanu, cel care deplor¶
rânjind, în 22-ul adame§tean c¶ înc¶ nu am fost condamnat penal;
obicei al lui Shafir care îl amenin†¶ cu “judecata” pe Mircea St¶nescu,
dac¶ acesta va face public¶ o scrisoare a sa (nu una foarte-foarte
compromi†¶toare, îns¶ bro§uristului Shafir, §i el conspirativnik
înn¶scut nu-i place lumina zilei, lucreaz¶ numai pe întuneric, atac¶
numai de la ad¶postul tufi§urilor - a§a a ghidat campania din 2000
în favoarea lui Iliescu, a§a l-a consiliat pe Wiesel în 2002 s¶ refuze a
vizita §i Memorialul de la Sighet…);
ïn al doilea rând fiindc¶ r¶spunsul la eventuala mea întrebare îl d¶
îns¶§i Gabriela Gavril redactor-§ef al Timpului prin editorialul publicat
în acela§i num¶r, 3/2005: “De ce nu mai pot citi pamflete?”
Explica†iunea pe care mi-am dat-o - dup¶ ce am în†eles:
Liviu Antonesei nu mai cite§te de mult¶ vreme vreme decât ce
scrie el însu§i; am mai în†eles: Gabriela Gavril, m¶rturise§te negru pe
alb c¶ nu mai cite§te pamflete. Deduc†ie: aruncîndu-§i ochii peste titlul
extemporalului andreesc, cei doi §efi ie§eni au… tras concluziunea c¶
este un “pamflet” - §i ce bine face pamfletul cel neiubit la Timpul,
dac¶-i arde una peste bot lui Goma care, o §tie toat¶ lumea intelectual¶
româneasc¶ (Shafir, Oi§teanu, Al. Florian, Ed. Reichman, Lavastine,
Lilly Marcou, Totok) este un antisemit fioros - de ce? Fiindc¶ a§a le-a
explicat tovar¶§ul evanghelist sionisto-bol§evic, R. Ioanid! £i cum
Doamna de la Domnul nu (mai) cite§te pamflete; cum Domnul de la
Doamna nu se mai cite§te nici pe sine (întru corectura cea de toate
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zilele), nimeni “din conducere” nu a citit m¶zg¶leala lui G. Andreescu,
îns¶ în virtutea unei obi§nuin†e curat-intelectuale ambii-doi
conduc¶torii au semnat încuviin†area tip¶ririi.
S¶ fiu drept: chiar dac¶ s-ar fi întâmplat minunea ca Liviu
Antonesei §i Gabriela Gavril s¶ fi citit “pamfletul”: §i-ar fi dat ei seama
c¶ isc¶litorul isc¶le§te idio†ii, calomnii, porc¶rii?
Da de unde! Ca s¶ ajung¶ la aceast¶ elementar¶ concluziune, ar fi
fost necesar¶ o elementar¶ condi†ie îndeplinit¶ de un conduc¶tor de
revist¶ cultural¶, de un intelectual - care mai §i cite§te, m¶car în fiecare zi-întâi din lun¶, adic¶ se informeaz¶, pentru a fi în cuno§tin†¶ de
cauz¶; adic¶ s¶ fi citit, ei, textele lui Goma atacate în publica†ia lor; s¶
fi privit o singur¶ dat¶ coperta c¶r†ii lui Goma S¶pt¶mâna Ro§ie 28
iunie - 3 iulie 1940 sau Basarabia §i Evreii (aten†ie: nici m¶car
semnalat¶ ca apari†ie în Timpul, nici vorb¶ s¶ fie recenzat¶, de§i primise(r¶) un exemplar. Dar cum s¶ o fac¶, dac¶ fuseser¶ avertiza†i de
holocaustologii Oi§teanu, A. Cornea, Shafir, Volovici, Totok: acea
carte e un fel de Mein Kampf scris¶ direct în române§te! - ei Oi§teanu,
Shafir, Volovici n-au citit-o cu ochii lor personali, dar le-a povestit-o
ne-cititorul Wiesel, cel cu: «Românii au ucis, au ucis, au ucis!»?).
Fire§te, ar fi fost necesar - nuan†ez: “ar fi fost de dorit” - ca Liviu
Antonescu, chiar §i Gabriela Gavril s¶ fi parcurs m¶car o dat¶, fie §i în
diagonal¶, textul meu “S¶ înv¶†¶m de la evrei?”, pentru a nu cau†iona
falsificarea citatelor prin “oprirea” acolo unde îi convine polemistului
necititor-dezinformator semnînd §i în Timpul: “G. Andreescu”.
Dar n-a fost s¶ fie.
£i iat¶ cum o hait¶ de autodesemna†i “vân¶tori de antisemi†i”
terorizeaz¶ comunitatea noastr¶ deja traumatizat¶ în o jum¶tate de veac
de comunism adus pe tancuri de la R¶s¶rit de mul†i dintre p¶rin†ii acestora; §i iat¶ cum comunitatea noastr¶ nu se ap¶r¶, se las¶ - mioritic învinov¶†it¶, nu are îndr¶zneala s¶ contrazic¶ acuza†iile delirante,
calomniile murdare cu care “demascatorii”- slug¶ri†i de auxiliari dintre
goi pentru treizeci de dolari - ei în§i§i gras remunera†i cu milioanele de
dolari zmul§i din bugetul famelic al României. A§adar tot noi îi pl¶tim
pe culpabilizatorii no§tri, holocaustologii, actualii securi§ti, fii ai ta†ilor
lor, NKVD-i§ti, precum §i pe nevestele, veri§oarele, nepo†ii, soacrele
lor - ei avînd cultul familiei, c¶l¶toresc cu tribul - pl¶tindu-le avionhotel-onorarii - pentru ce? Pentru c¶ ne fac onoarea de a ne înnoroia,
acoperi cu bale §i cu venin?, de a ne criminaliza cât mai repede, cât mai
temeinic, cât mai… lucrativ, pentru a nu ne l¶sa nou¶ timp s¶ deschidem gura, s¶ rostim noi adev¶rul despre ei, criminalii, c¶l¶ii no§tri?
M¶ tot întreb - de 15 ani: la asta le-a slujit literatorilor români
“rezisten†a prin cultur¶”?: la atingerea performa†ei ne-citirii textelor
comb¶tute cu mare curaj? Fiindc¶ am certitudinea: dup¶ Revolu†ia lui
Brucan, scriitorul român nu mai cite§te - în schimb, combate ceea ce
nu cunoa§te!; nu are cuno§tin†¶ de proposta celuilalt - dar îi arde o
ripost¶, de s¶ nu i se mai §tearg¶ în veci de pe obraz scuipatul:
«Antisemitule! Tu, care m-ai ars - în Transnistria!» - isprav¶ eroic¶
pentru care, dac¶ nu curg cei 10.000 dolari-argin†ici, tot pic¶ de o
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burs¶, de un doctorat, de o catedr¶ la Cluj, de o intrare în NATO, în
UE… - ce, e pu†in lucru s¶ pui um¶rul la prop¶§irea †¶rii tale dragi §i
iubite, România?
La asta le-a slujit intelectualilor români “rezisten†a prin cultur¶”?
La atingerea performan†ei de a nu fi în stare de o minim¶ reac†ie
atunci când sunt pe nedrept scuipa†i, oc¶rî†i, calomnia†i, acuza†i de o
mie §i una de groz¶vii? - de a se l¶sa §i b¶tu†i-§i-cu-banii-lua†i?
£i ce dac¶ Liviu Antonesei §i Gabriela Gavril nu au citit textul
pus pe rug de G. Andreescu, inginer trudind în Industria Grea a
Drepturilor Omului? Au ei timp de fleacuri? Dar unde ne trezim? ïn
Europa? Ironie - am mai spus-o: singurul dintre agresorii mei care a
recunoscut c¶ nu citise nimic din textele mele - dar tr¶sese concluzia:
“Goma e antisemit”: Dan Pavel.
Nu R. Ioanid, nu Shafir, nu Oi§teanu, nu Al. Florian, nu Ion
Vianu, nu Ed. Reichman, nu Te§u, nu D. Vighi, nu Laszlo, nu
Pecican… - nici G. Andreescu.
Ci Dan Pavel! ïl merit¶m!
Am r¶spuns la întrebarea: de ce (pân¶ acum) holocaustologii nu
m-au dat în judecat¶ pentru “antisemitism”?
Vor fi §tiind ei câte ceva despre stropitorul stropit.
Vor fi auzit §i despre arma pe care David nu o cuno§tea :
bumerangul.”

Sâmb¶t¶ 28 mai 2005 (…)
Reproduc aici - copiat¶ de mine, toat¶ ziulica - una din
Listele dup¶ care alergam. Nu este ceea ce c¶utam - dar e bun¶ §i
asta, mai ales c¶ aici se afl¶ numele adev¶rate ale comuni§tilor
nativi din Basarabia §i din Bucovina, ocupate în 28 iunie 1940.
Mi-a fost încredin†at¶ de Dl. Gheorghe Gavril¶ Copil,
pre§edinte al Societ¶†ii Culturale Bucure§ti-Chi§in¶u.
Pe alt¶dat¶ “considera†iile”-pe-marginea (o mul†ime §i
toate… poetice…):
Zece pagini. Ultimul tabel:
Tabelul nr. 4
Membri PCR., basarabeni, bucovineni sosi†i în URSS în calitate
de emigran†i politici (fo§ti voluntari ai Armatei Republicane în
Spania §.a.) pe care CC al PCR îi recomand¶ pentru a fi transfera†i în P.C. b din toat¶ Rusia
1. Tismene†ki Leon Moiseevici [Leon Tism¶neanu, tat¶l lui Vladimir]
2. Telmer Elias
3. Kleiman Moisei Solomonovici
4. Vihrev Abram Naumovici.”

Am s¶ revin asupra “Listei”.
Tabelele totalizeaz¶ 296 persoane.
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Nu am reu§it s¶ identific pe: Sorin Toma, Alexandru
Bârl¶deanu, Perahim, Roller, Celac.
Nu am reu§it s¶ “traduc” numele sub care au trudit apoi în
R.P.R. dup¶ 23 august 1944.”
M¶ opresc aici. ïn 21 aprilie 2011.
ïi dau - par†ial - dreptate Anei: Manolescu, antisemitizatul de
ieri nu vea nevoie de cine §tie ce efort “personal”, pentru a
njgheba o acuzatie de antisemitism la adresa mea.
Ceea ce nu însemneaz¶ c¶ el, Manolescu, este curat ca
lacrima.
De mâine revin la Jurnalul 2011, 22 aprilie.
Vineri 22 aprilie 2011
Noapte asudat¶, zi anun†at¶ dificil¶: amândoi: Ana §i cu
mine suntem programa†i la doctorii no§tri Schaan §i Sabourin.
Dac¶ Ana s-a înzdr¶venit brusc dup¶ vizita de ieri a peruchierei
(cum s¶ nu în†elegi o femeie care-§i recap¶t¶ brusc, unul dintre
importantele atribute feminine?), eu merg §i mai greu ca de
obicei, ame†elile m¶… omoar¶. Noroc de Filip: el va fi prezent,
ne va acompania. Cum Ana amenin†¶ s¶ fie sprinteioar¶, eu voi fi
bolovanul - dar am s¶-mi adun toate puterile, ca s¶ nu-mi fac
familia de râs în aceast¶ crâncen¶ §i definitorie încercare. Voi
reu§i, voi reu§i - cu atât mai dulce, mai consolant¶ îmi va fi
întoarcerea acas¶…
Mariana Pasincovschi mi-a trimis corecturile sugerate de
mine. Le voi face - cu aplic¶†iune, cu drag: doar la “statuia” mea
din Astra ei voi trudi eu (pe ici, pe colo, prin neesen†ialitate de
c¶p¶tâi).
Ieri mi-a fost o zi grea de tot: am tot a§teptat ca Aliona Grati
s¶ g¶seasc¶ cinci minute §i s¶-mi rezume “distribuirea c¶r†ilor”.
Se vede c¶ §i pe ea o istovise “ceremonialul” - care, b¶nuiesc, a
fost o continuare a concursului de haltere - ridicare pachetelor cu
c¶r†i - dar mai cu seam¶ textul meu, pe care nu l-a mai rostit,
g¶sind c¶ iar îmi bat singur caièle în talp¶. Voi afla, mai încolo,
când lucrurile se vor fi potolit, dup¶ S¶rb¶torile Pa§telor.
Sâmb¶t¶ 23 aprilie 2011
M-am foit ce m-am (în)foit în pene - ieri am mers pân¶ la dr.
Schaan pe jos, pe jos m-am întors -mi-am zis: dacà tot am deschis
vorba cu Jurnalul 2005, s¶ citez, în continuare din el pân¶…
pân¶ la izbucnirea scandalului oficial; cel de la Congresul Cutare
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al Uniunii Scriitorilor.
Deci, a§a fac. Presupun (nu am verificat) c¶ nu mai sunt
numeroase (§i late…) însemn¶rile citabile.
ïn aceast¶ Sâmb¶t¶ a Patimilor, eu voi p¶timi pânà la soroc:
Iar m¶ întorc în 2005:

4 mai 2005
(…)Doina Cornea a provocat oarecari valuri publicînd
“invita†ia” adresat¶ lui Eugen Uricaru de a cam-demisiona de la
cârma Uniunii cam-Scriitorilor, fiindc¶-c¶ci, cam-CNSAS l-acam “deconspirat” pe informatorul ei “Udrea” drept (cam-oarecum) “Uricaru Eugen”. Dup¶ câteva bune zile de “reflec†ie”,
Uricaru ar¶spuns c¶ nu, el nu a fost informator, c¶ el nu o
cunoa§te pe Doina Cornea, în schimb (!) c¶ci ea, Doina Cornea §i
CNSAS s¶ dovedeasc¶ cele afirmate! Cine altul s¶ dovedeasc¶?
Victima! Situa†ie cum nu se poate mai “conform¶” celei imaginate §i fabricate de Iliescu, Brucan, Roman, Voican, M¶gureanu.
Au †inut pe loc, au frânat, au tras de timp - §i nimeni din fa†¶ nu
a mi§cat un deget - cine s¶ o fi f¶cut: Coposu? Cîmpeanu?
Quintus? Sau poate Ciuceanu? Si iat¶ rezultatul diversiunii de
stat §i de partid: dup¶ 15 ani §i jum¶tate: victima este somat¶ s¶
dovedeasc¶, ea, c¶ este victim¶ - cu “hârtii” de la o sucursal¶ a
Securit¶†ii: CNSAS - sub semn¶tura Oni§orului!
Bine-bine E. Uricaru a fost de totdeauna o vit¶, un n¶scut §ef
de clas¶, f¶cut activist de partid, un afacerist, un profitor
neru§inat. Asta o §tia toat¶ lumea scriitoriceasc¶ atunci când îl
alesese §ef de post; bine-bine, Doina Cornea a fost o femeie curajoas¶, persecutat¶ de securi§ti, batjocorit¶ de… ai s¶i - mai cu
seam¶ de scriitorii ghin Cluj - ca Zaciu, ca Uricaru…
Din “înfruntarea” acestor dou¶ lumi cine iese umilit(¶),
învins(¶)? Ce întrebare prosteasc¶! Doina Cornea, “chivu†a” cum
o ironiza ironistul anticomunist Gelu Ionescu, ucenic ascult¶tor al
biciclistul babelist Cosa§u! ïnving¶toare: lumea lui Uricaru,
perfectul activist PCR-ist, acoperit de perfectul CC-ist Breban)
dat la întors dup¶ “revolu†ie”, pref¶cut în adun¶tor, nu de
cotiza†ii, pe acelea le aduna “înainte de revolu†ie”, el a urmat
calea securi§tilor clasici: “dup¶” a adunat bani, a pus laba pe tot
ce se putea, vânzînd din patrimoniul Uniunii Scriitorilor tot ce
(nu) se putea.
Eroarea Doinei Cornea: în ciuda ascenden†ei sale f¶g¶r¶§ene, în ciuda a ceea ce a p¶timit ea §i familia ei dup¶ ce s-a
hot¶rît s¶ fac¶ rezisten†¶, a r¶mas o persoan¶… profund, nepermis de inocent¶ în materie de Securitate. De aceea a §i comis erorile pe care i le repro§asem în scrisoarea mea din 2001 (ca
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r¶spuns la r¶spunsul ei în†epat §i foarte al¶turi la articolul meu
“S¶ fie desfiin†at electoratul!”): acceptarea “dialogului” pus la
cale de Liiceanu, cu M¶gureanu, la GDS, în primele luni ale anului 1990, intrarea în FSN, acceptarea de a fi martor-t¶cut lâng¶
Coposu atâta vreme, acceptarea lui Constantinescu atâta vreme,
atâta vreme…Nu este suficient s¶ faci parte dintr-o familie de
f¶g¶r¶§eni cu de†inu†i la Canal, chiar partizani împu§ca†i, ca s¶
înve†i Abecedarul oral al pu§c¶ria§ului, cel care - f¶r¶ probe!
simte. Ce e bine, ce e r¶u, cine e securist, cine “doar” turn¶tor,
cine, dintre apropia†i ar putea s¶ cedeze, la o adic¶.Eroarea
Doinei Cornea în cazul Uricaru este (dup¶ umila mea p¶rere,
rezemat¶ pe… pif, deci f¶r¶ dovezi scrise): a crezut în… adev¶rul
dosarelor de Securitate “gra†ios oferite” nou¶ de chiar
Securitatea.
Iat¶ motivul pentru care, instinctiv, refuzasem s¶ intru în
jocul propus cu perfect¶ bun¶ credin†¶ de Stej¶rel Olaru, anume
s¶ încerc eu s¶ pun nume pe pseudonumele informatorilor din
dosarele mele. Lipsit de modestie, m¶ dau exemplu pe mine: eu
nu aveam nevoie s¶ aflu - din dosarele pelinizate o eternitate de
14 ani - cine-puteau-fi-turn¶torii-mei-personali… Iar dac¶ aflam
“nume noi” (vreau s¶ spun: adev¶ratele nume - fiindc¶ chiar §i ei
avea a§a ceva !), ce a§ fi aflat - despre mine - nou? Nimic! ïmi
ajungea cu cât aflasem eu singur, cam de pe când explodase scandalul cu U§a cea de toate zilele. Adic¶ din prim¶vara anului
1970, când am fost interzis. Atunci am fost fulgerat, p¶lit în
numele tat¶lui ca o vit¶ la abator de comportamentul prietenului
Ivasiuc; pân¶ atunci el îmi fusese doar… suspect (func†ionar la
Ambasada american¶, bursa Fulbright, c¶†¶rarea pe scara social¶
- bineîn†eles c¶ merita, dar în comunism nu se aplica meritocra†ia,
ci tovar¶§ocra†ie /regret, nu am g¶sit un termen potrivit/). Sonat
fusesem, n¶ucit: da, îns¶… nu aveam probe (afurisitele de
probe!) c¶ Ivasiuc nu-mai-este-de-al-nostru. ïn aceea§i situa†ie
erau §i Zub §i Pavlovici §i Petri§or. Eram tomanecredincio §i cum s¶ fie vânz¶tor de frate cineva cu care împ¶r†isem gamela §i
tineta - §i ciomagul gardianului?
O “fericire” a lor, cei trei, a fost o nefericire a meamea: eu,
singurul dintre ei, am fost “arestat dup¶…” /1965/ (nu vorbesc de
“convoc¶rile”- chiar pentru mai multe zile §i de “bumb¶celile” de
rigoare - ci de re†inere cu mandat în regul¶, cu acuza†ii… în neregul¶). Ei to†i au fost cumin†i dup¶ ce ie§iser¶ (vai, cumin†enia nu
i-a scutit de convoc¶ri-amenin†¶ri-b¶t¶i).
Printre premian†ii (cu coroni†¶) a cumin†eniei-de-fric¶:
Florin Pavlovici. El nu a mi§cat în front, nu a îndr¶znit s¶cârteasc¶ pe hârtie decât abia dup¶ împlinirea unui deceniu de
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la1989, când Brucan a anun†at c¶ d¶ voie §i la-scris(oare), nu doar
la pachet. A rezultat o carte foarte-foarte bun¶, îns¶ m¶ întreb: nu
ar fi fost §i-mai-foarte-bun¶ cartea dac¶ în mod normal Pavlovici
ar fi scris-o înainte de 1989? - s¶ zicem a§a, prin 1980?, iar prin
1983 ar fi trimis-o în Occident… De acord, numai a§a, ca s¶
se§tie, nu §i s¶ fie tradus¶ §i publicat¶. M¶car ca Jurnalul fericirii de Steinhardt? Ba da, ba da, îns¶ Pavlovici nu a fost atunci
§i ne-este, în continuare, un om normal - ci: un subnormal. Ca
majoritatea zdrobitoare a fo§tilor de†inu†i (politici, drag¶ doamne;
§i litera†i, domnule drag¶…): ei nu numai c¶ nu au scris înainte
de 1989, dar îi urau de moarte pe cei care o f¶cuser¶: pe mine,
de-o pild¶. Vedea-m-ar mort §i Zub §i Mihai R¶dulescu-Iedule† §i
Varlam (la ad¶post, la Paris) §i, desigur, Pavlovici…
Nu are decât s¶ se mai supere o dat¶ pe mine Pavlovici (se
sup¶rase-foc dup¶ ce Breban scrisese c¶… “r¶spândisem zvonul
c¶ Sa§a e turn¶tor”, afirmînd c¶… §tia el c¶ sunt suspect, “de
când, în 1968, intrasem în partid”. Omitea Pavlovici am¶nuntul
de c¶p¶tâi: “suspectul Goma” intrase în partid împreun¶ cu
nesuspectul Sa§a Ivasiuc al s¶u!). Dar pun o întrebare retoric¶: ce
i s-ar fi întâmplat lui, nesuspectului Florin Pavlovici dac¶ trimitea Tortura pe în†elesul tuturor în Occident - evident, cu
condi†ia s¶ o fi scris mai întâi, cum scrisesem eu, în România,
Ostinato, U§a…, Gherla, ïn cerc, Gard¶ invers¶, “pedepsele”
intrînd în contul obi§nuitelor convoc¶ri la Securitate? Ce s¶ i se
întâmple, nu mare lucru, de ucis n-ar fi fost ucis (s¶ nu mi-l dea
exemplul pe Ursu, c¶ îl trimit în Nina Cassian, de nu mai iese!):
ar fi fost “convocat”, rupt în b¶taie (ca mine); sau nu s-ar fi atins
de el cu ciomagul clasic, l-ar fi amenin†at-supravegheat - ca pe
Nedelcovici - îns¶ acesta, scriitor normal, a scris, a trimis!
ïnchestia cu “ce i s-ar fi întâmplat?” i s-ar r¶spunde cu unul din
bancurile de la radio Erevan: «Nimic nu i s-ar fi întâmplat (lui
Pavlovici, lui Manolescu), atât c¶ el/ei nu §tia/u…».
Prin fiul s¶u Vlad, Florin Pavlovici comunic¶ motivul
pentru care nu scrisese la-timp aceast¶ minunat¶ carte: de fric¶.
Explica†ie a oamenilor f¶r¶ coloan¶ vertebral¶ (altfel, talenta†i, de
put! - ca Gabriela Adame§teanu) §i care î§i imagineaz¶ c¶ recunoa§terea f¶†arnic¶ (n-or fi a§teptînd decora†ii?) a sl¶biciunii
aduce, pe loc, absolvirea de p¶cat. Nu aduce nimic, ba accentueaz¶ impresia detestabil¶ c¶ el nu s-a mul†umit s¶ fie un la§, ci§i
un mincinos. Apoi: Florin Pavlovici nu a scris un volum de versuri (nici m¶car un roman), ci o m¶rturie, or martorul trebuie s¶
se a§tepte §i la ceva… martiraj; m¶car: suferin†¶ pentru c¶ apropus, în public, m¶rturia sa. A§a ar fi fost normal… Dar el,
Pavlovici a avut un comportament de la§, nu de fricos - nuan†¶.
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Din 1977, în timpul ultimei arest¶ri, în timpul anchetei,
r¶sfoindu-mi dosarul, am avut probe scrise c¶ Ivasiuc m¶
denun†ase Securit¶†ii. Or Ivasiuc, fa†¶ de mine, coleg de celul¶ §i
prieten o vreme, în libertate, nu era un ceea ce se cheam¶: “informatoral Organului” - adic¶ un om chinuit, terorizat de Securitate,
§antajat, obligat s¶… raporteze ceva - “orice” - despre cineva;
Ivasiuc nu a informat Organul c¶, de pild¶ îl înjurasem pe
Ceau§escu ori c¶ de†ineam valut¶ - astfel de “informa†ii” nu-mi
puteau face vreun r¶u; el oferise “analize”, “fi§e” psihologice desigur, extrem de defavorabile - §i numai dac¶ securistul care le
citea era un subdezvoltat nu în†elegea c¶ amicul Sa§a oferea §i
solu†ii de “destr¶mare” a celui încondeiat: prietenul s¶u, Goma.
Cât mi-am r¶sfoit dosarul, în anchet¶, la Rahova, îmi spuneam,
gândind ca un de†inut cu experien†¶: în 1956 Ivasiuc cedase
(§i declarase ce îi ceruse m¶celarul c¶pitan Enoiu, nu ce era
adev¶rat) - pentru c¶ fusese torturat îngrozitor. Or în 1975-76-77
Ivasiuc nu mai fusese torturat, ci doar gâdilat pe la coarda “marii
personalit¶†i” care devenise. Chiar dac¶ doar spaima de securitate
l-ar fi putut lucra, determina s¶ scrie ce a scris §i tot nu se
explicau “fi§ele” privindu-m¶, nu doar pres¶rate cu adjective
dintre cele mai amabile: “înc¶p¶†ânat” (de aici “Ostinato”…),
“lipsit de inteligen†¶” (aici îl cita, explicit, pe jurnalistul american
David Binder - pe care eu nu-l v¶zusem vreodat¶, îns¶ acesta
m¶rturisea c¶ el, Ivasiuc, îl inspirase, portretizîndu-m¶ astfel) - §i
“ingrat” (repro§ul acesta mi-l aruncase în fa†¶, dup¶ ce îi
spusesem c¶ nu mi-a pl¶cut cartea sa “Interval”, pentru c¶ folosise fapte cunoscute de noi doi, de la Gherla, întoarse pe dos, §i
plasate… pe Frontul de Est… Dureros mi-a fost când am citit în
una din contribu†iile dosarnice c¶ mi-am l¶sat mama s¶ moar¶ la
azil… Ca “încununare” a activit¶†ii lui de colaborator zelos al
Securit¶†ii (am mai spus-o, o s-o mai spun): transcrierea, dup¶
înregistrarea de la Europa liber¶, a fragmentelor din Gherla citite
de mine… - §i comentariile u§or de dedus. ïn 1976 fusese la
München si la Paris (împreun¶ cu Breban), ca s¶-l/i conving¶ pe
Noël Bernard, pe Monica Lovinescu s¶ nu mai fac¶ atâta
“scandal” în jurul unui netalentat ca mine, iar pe prietenii §i pe
colegii de închisoare Mihai Serdaru §i Ion Varlam c¶ sunt…
Dumnezeu §tie ce le va fi spus Ivasiuc, apoi îndemnîndu-i s¶ scrie
în “presa din exil - despre Gherla”, rezultatul fiind: Serdaru nu a
scris, în schimb Ion Varlam a trimis la Gallimard un adev¶rat
denun†: eram autor al “calomniei Gherla” pe care o editase
Gallimard - când? în chiar momentul în care eu, “calomniatorul”
eram arestat, în România.
Liberîndu-m¶, am împ¶rt¶§it aceast¶ descoperire dureroas¶
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prietenilor mei de atunci: Breban, Vianu, Mazilescu, Raicu.
Chiar cei care nu respinseser¶ sonor alega†iile mele (Mazilescu,
Raicu) nu m¶ credeau - o sim†eam. Atunci nu l-am întâlnit pe
Pavlovici - se f¶cuser¶ câ†iva ani buni de când nu ne v¶zusem s¶ zicem: nu m¶ uitasem eu cu aten†ie, prin tufi§uri, prin §an†urile
patriei. ïl întrez¶risem (când lucram, pe strada Pangrati, ca
salahor la atelierul sculptorului Ion Jalea), îns¶ nu pot b¶ga mâna
în foc c¶ el m-ar fi v¶zut-recunoscut - ar fi fost §i greu:
desc¶rcînd lut pentru modelaj, fatalmente, eram… nepermis de
murdar, vorba lui Boureanu.
ïn schimb (?) nu am avut probe scrise (ca la Ivasiuc) în
privin†a lui Aurel Covaci - dar pif-ul îmi zicea, de mult¶ vreme,
din 1954, de la Institulul “Eminescu” - în chestiunea Grigurcu c¶ vai, da.
Dosarele scoase-aduse de Stej¶rel Olaru mi-au fost de mare
folos - îns¶ numai pentru a “p¶trunde” dincolo de coaja cuvintelor (pe de o parte: analfabete, pe de alta: “secrete”, codificate)
§i a afla câte ceva din “dedesubturi”; din “subterana” lor. ïns¶ nu
§i identitatea turn¶torilor. Fire§te, la primele dosare, m¶ întrebam,
m¶ consultam cu Ana:
«Cine s¶ fie “Ruxandra”: Dar “Panait? Dar Cutare?
Cut¶rescu? Cut¶reanu? Dar «Dona Alba»? Dar…?»
Dup¶ multe întreb¶ri - în familie - dup¶ nenum¶rate ipoteze,am în†eles c¶ gre§im. Ei, da, noi victimele, ne aflam în eroare!
Fiindc¶ b¶nuiam (prescurtat: acuzam) pe X, pe Y, pe Z de marele
p¶cat al epocii noastre: denun†ul. Zicala : “Ho†ul cu unbp¶cat,
p¶guba§ul cu zece” se dovedea - în ceea ce ne privea pe noi, pe
Ana §i pe mine - adeveribil.
Apoi Ana §i cu mine gândim altfel decât Doina Cornea. Noi
suntem normal-pruden†i în judecarea oamenilor (oricât ar zbiera
alde Pruteanu, Buzura, D.C. Mih¶ilescu, Buduca, Iorgulescu,
Ple§u, Liiceanu, Monicii… - c¶ “înjur de-a valma”). Noi - doi,
repet - am vorbit, am scris, am re-vorbit despre asta (psihologia
penitenciar¶ pricinuit¶ de lunga teroare bol§evic¶). £i… am mai
înv¶†at câte ceva. Nu mult, nu suficient, oricum: mult mai mult
decât colegii, compatrio†ii.
De pild¶: când eu afirm c¶ A. Buzura a executat un ordin
securist al Securit¶†ii (pleonasm admis), când a scris-publicat în
primele s¶pt¶mâni ale anului 1990, în România literar¶ articolul
“F¶r¶ violen†¶” - m¶ reazem pe prob¶-scris¶, care este însu§i textul în chestie, semnat cu numele lui - §i care nu constituia o surpriz¶, “nepotul lui Gogu R¶dulescu” era de mult¶ vreme un personajtul bure (“§i cu buzele spuzite”, dup¶ expresia lui
Cocioran,când î§i arunca el b¶nuiala pe câte cineva c¶ ne vinde…
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); atuncicând afirm c¶ este cu totul posibil ca Buzura s¶ fi dat dispozi†ia de a fi distrus volumul de documente “Situa†ia evreilor
dinRomânia 1939-1941” în 1994, în ajunul lans¶rii lui în libr¶rii,
totpe prob¶-scris¶ m¶ sprijin - chiar dac¶ indirecte: citate din presaromâneasc¶ relatînd decernarea - prompt¶! - a titlului de doctorhonoris causa a Universit¶†ii din Ierusalim lui A. Buzura, dup¶
scandalul provocat de acuza†iile lui Ion Coja care tip¶rise volumul, dar mai ales de reac†iile galinaceice, în panic¶, ale lui Te§u
(“documentele acelea sunt inadmisibil de antisemite!” - carevas¶zic¶ el le cuno§tea! §i g¶sea c¶ documentele erau… inadmisibilde antisemite, spre deosebire de faptele evreilor: admisibilde-criminale). A§a “considera” Federa†ia Evreilor prin,
parc¶, un deputat scriitor cu pseudonimul “Dorian”: acesta nega
hot¶rît §i indignat presiunile din partea lor/ei, ca §i cum nu ar fi
existat precedentul Eminescu.
Nu voi spune niciodat¶ c¶ un Eugen Uricaru nu merita o
palm¶ din partea Doinei Cornea (eu, m¶gar-§i-violent, i-a§ fi dat
un cap în gur¶ §i-un picior în cur). Ba da, ba da. Ce i s-ar putea
repro§a Doinei Cornea: c¶ nu a luat “problema” de la… alt cap¶t.
De la cel bun. R¶mânînd la “probe” - ea a intrat pe acest teren -,
ar fi trebuit s¶ înceap¶ prin a spune ce anume pagube, necazuri,
i-au pricinuit ei sau/§i celor din familia sa denun†urile lui
“Udrea”. Fiindc¶, iat¶, s-ar prea putea ca E. Uricaru s¶ spun¶
adev¶rul (câte minuni se întâmpl¶ în zilele noastre!) atunci când
afirm¶ c¶ nu avusese de a face cu Doina Cornea, nu o cuno§tea.
Eu, r¶u, morm¶i: «Pe Doina Cornea - nu - dar pe atâ†ia al†ii, pe
ceilal†i? Pe câ†i al†ii, colegi, prieteni îi va fi pus-bine-la-Secu puitorul-r¶u Uricaru Eugen?» - îns¶ eu nu fac parte din echipacare
joac¶ acest meci giule§tean.
£i iar m¶ dau exemplu:
La insisten†ele (repetate, aici nu e pleonastic¶ precizarea) lui
Stej¶rel Olaru, am f¶cut o cerere la CNSAS s¶ mi se “deconspire”
informatorii… cutare, cutare am alc¶tuit o list¶ de vreo 42 pseudonima†i, copia†i din dosarele mele - aceia avînd leg¶tur¶
direct¶ cu “faptele” mele din rapoartele securi§tilor. £i ce îmi
r¶spunde tovar¶§ul Oni§oru la data de 14 martie 2005?:
“- identitatea informatorului cu nume conspirativ «TOM» în persoana numitului Vasiliu Tudor, fiul lui…, n¶scut la…”
Dar eu nu întâlnisem numele conspirativ “TOM” în
dosarele primite prin Stej¶rel Olaru §i nu-l cerusem prin lista
mea, de 42! ïns¶ Oni§oru nu se opre§te aici, merge mai departe citez, în continuare din adresa CNSAS-ului:
“- identitatea informatoarei cu nume conspirativ «MARIA
IONESCU» în persoana numitei Stahl Henriette Yvonne, fiica
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lui…, n¶scut¶ la…”
Doamne Dumnezeule! Dar pe Doamna Henriette Yvonne
Stahl nu o am cunoscut, nici m¶car nu am v¶zut-o vreodat¶ în
carne §i oase! O citisem, în adolescen†¶, îmi r¶m¶sese - ceea ce
este esen†ial la proz¶; s¶-†i r¶mân¶… £tiam c¶ p¶timise de pe
urma Ciocoiului Bol§evic, Petru Canalìu, c¶ Securitatea o b¶gase
§i pe ea în §i§corni†¶ (a§a îi spune în Basarabia ma§inii de tocat
paie-fân-ciocleje de p¶p’§oi), rezultînd o biat¶ p¶pu§¶ de cârp¶,
colaboratoare §i ea la “Glasul Patriei” cea condus¶ de Iva§cu,
mentorul Manolescului cu acela§i renume). De ce mi-a vârît-o
Securitatea sub nas, doar eu nu cerusem deconspirarea “Mariei
Ionescu”?
Nu am terminat: Oni§oru mi-i “deconspir¶” §i pe
“«PETRIC™» în persoana numitului Petri§or Marcel” §i
pe“«ALEXANDRU»,în persoana numitului Paleologu
Alexandru”chiar §i pe “«B2», în persoana numitului Dan Sergiu
- fost Rotman Isidor, fiul lui…”
Probabil-sigur acesta este motivul pentru care timp de o lun¶
de zile (chiar mai mult: Stej¶rel Olaru îmi §optise prin e-mail
“identitatea” lor) nu am notat în jurnal Marea Descoperire Mare
a CSNAS în materie de turn¶tori. Fiindc¶ “deconspirarea”
oni§orilor era, nu doar suspect¶, ci de-a dreptul tic¶loas¶.
Vas¶zic¶ U.M. CSNAS nu mi i-a “dat” - a§a, de amoriul
artei - nici pe Ivasiuc, nici pe Aurel Covaci, nici pe Vasile B¶ran,
nici pe Valentin Silvestru, nici pe Adi Fianu, nici pe Titus
Popovici, nici pe Iorgulescu, nici pe M. Pelin (frecventator - în
patru labe - al resturantului Casei Scriitorilor), m¶car pe Mihai
Gafi†a, notorii turn¶tori, ci peni§te oameni pe care fie nu-i
cuno§team (H.Y. Stahl, Vasiliu), fie nu avusesem de a face cu ei;
fie - ca Petri§or, ca Paleologu: oameni apropia†i, ba Paleologu îmi
luase ap¶rarea în dou¶ rânduri în fa†a Monstrului - §i recunoscuse
“angajamentul”, iar ¢epeneag îl atacase, explicînd confra†ilor s¶i
(nu §i ai mei!) c¶ “gestul” lui Alecu echivalase cu descheierea la
prohab, în public.
Aten†ie, nu am pretins, nu voi pretinde c¶ Petri§or, Paleologu
nu vor fi dat note informative, ci voi spune: «Este verosimil…»,
cunoscîndu-i, §tiind prin ce v¶mi au trecut - mai ales bietul
Petri§or, nel¶sat s¶ r¶sufle nici dup¶ 1965, când, drag¶-doamne,
reintrasem în drepturi, de pe urma “Decretului Ceau§escu”.
Egoist fiind, “nuan†ez” astfel: «Nu am nici un semn (eu folosesc
“semn”, nu “dovad¶”) c¶ Petri§or ori Paleologu ar fi divulgat
Securit¶†ii cutare tain¶ a mea. Eu nu aveam taine, m¶ manifestam
public, actionam pe fa†¶. £tiu: judecata mea nu îi iart¶ pe cei doi
pentru ce vor fi f¶cut altora. C¶ pot fi acuzat: «Bine, dar tu faci,
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în aceste cazuri, ceea ce le repro§ai altora: c¶, de§i mili†ieni, securi§ti notorii, trec cu vederea faptele murdare ale acelora, pentru
c¶ le sunt neamuri ori pentru c¶ lor nu le-au f¶cut vreun r¶u…»
este adev¶rat, îns¶ s¶ se †in¶ seama de faptul c¶ eu vorbesc numai
§i numai de “adev¶rurile” furnizate de CSNAS, adic¶ tot de
Securitate! Or ce vine dinspre Securitate nu este de crezut nici
atunci când †i se pare c¶ a sc¶pat un sfârc de adev¶r…
Mi i-a dat doar pe ace§tia, ca s¶-mi închid¶ gura, s¶ nu mai
cer deconspirarea altora - fiindc¶ mai mult ca sigur: unii dintre
aceia lucreaz¶, acum, chiar la… CNSAS, cu propriile lor dosare
de turn¶tori §i, în pauze, cu ale noastre, victimele lor!
Pentru pif-ul meu de pu§c¶ria§, “prada” aruncat¶ câinelui de
mine este o pur¶ diversiune §i trebuie s¶ fii o persoan¶ structural
inocent¶ ca Doina Cornea, ca s¶ crezi în “deconspirarea” securiza†ilor de c¶tre îns¶§i Securitatea.
Ce lucr¶tur¶ cu odgonul alb! £i ce tolomaci(e) unele
victime!
Joi 5 mai 2005
(…)Asear¶, pe canalul Arte o emisiune despre sinucideri
printre germani, dup¶ r¶zboi. M¶ a§teptam la sinuciderile generalilor, ale unor industria§i care folosiser¶ mâna de lucru a prizonierilor de r¶zboi, alepatrio†ilor care nu putuser¶ suporta înfrângerea
Patriei… Nu m¶ a§teptam s¶ aflu c` s-ar fi sinucis - de frica
pedepsei - criminalii SS-i§ti, cei cu sânge pe mâini (membri ai
Gestapo, anchetatori, comandan†i de lag¶re): indivizii din aceast¶
categorie nu se sinucid, se ascund în bor†i de §obolan, se aga†¶ de
via†a lor puturoas¶, p¶c¶toas¶, nedemn¶; specia asta de criminali
n¶scu†i sau f¶cu†i supravie†uie§te - la toate comunit¶†ile, în toate
timpurile, în toate regimurile teroriste care cad la un moment dat,
fiindc¶ instinctul lor de hien¶ le spune c¶ înving¶torul va avea
nevoie de ei - pentruaceea§i treab¶ murdar¶, criminal¶ (nu au
f¶cut a§a americanii, recuperîndu-i pe SS-i§tii din zona lor, pe
saddami§tii din Irak?; nu a§a au f¶cut ru§ii cu bestiile c¶zute în
labele lor?; nu a§a au fost “reîncadra†i” o bun¶ parte din poli†i§ti,
siguran†i§ti §i pu§i la treab¶?).
Surpriz¶: în documentar a fost vorba de sinuciderile oamenilor simpli, ale ruralilor, mai ales ale femeilor din partea de Est a
Germaniei - devenit¶ dup¶ r¶zboi a Poloniei. Ei fuseser¶ înnebuni†i, înfrico§a†i de propaganda nazist¶ care zicea c¶ bol§evicii
m¶nânc¶ copii cruzi, violeaz¶ toate femeile, ucid pe to†i b¶rba†ii.
Realizatorii, nefiind la prima lor gaf¶ (prima: titlul emisiunii)
ironizeaz¶, neag¶ propaganda nem†easc¶, dar aproape numaidecât furnizeaz¶ informa†iile:
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- un osta§ neam† în permisie spune cam a§a: «Dac¶ ru§ii ne
vor face doar un sfert din ce le-am f¶cut noi lor - ar fi pr¶p¶d…»
- apare pe ecran tovar¶§ul de veacuri Ilia Ehrenburg (“spaima
fasci§tilor”, în leg¶tur¶ cu care tata fusese interogat de SS
în
lag¶rul de prizonieri sovietici de la Slobozia-Ialomi†a): în uniform¶ §i tr¶gînd din pip¶ - în off, ni se cite§te “programul” lui:
“osta§ul sovietic nu este osta§ sovietic dac¶ nu ucide pân¶ la unul
pe nem†ii captura†i; nu e osta§ sovietic dac¶ nu violeaz¶ pân¶ la
ultima nem†oaica…” - cuno§team Evanghelia dup¶ Ehrenburg,
din alte documente, am §i pomenit-o în câteva rânduri, ultima
oar¶ în S¶pt¶mâna Ro§ie. ïmi aduc aminte de un alt film documentar:
“amintirile” unui fost general sovietic, participant la “lupta
din Prusia Oriental¶”, acum la pensie; acum - desigur - convins
c¶ lui §i alor lui nu i se mai poate întâmpla nimic, nu va exista un
Nürnberg II: la întrebarea jurnalistului dac¶ zvonurile r¶uvoitoare
cu privire la tratamentul rezervat popula†iei germane din Prusia
Oriental¶ sunt adev¶rate sau nu… generalul a r¶spuns:
«Alaghèrcomalaghèr, cum spune†i voi, fran†ujii…» - §i a povestit
cum, coloana lui de tancuri trebuia s¶ ajung¶ cât mai
repede la punctul cutare, îns¶ §oseaua era ocupat¶ de refugia†i,
mii de refugia†i, a§a c¶ - alaghèrcomalaghèr, a trecut cu tancurile
peste ei - “nu erau decât ni§te nem†i”…
ïnapoi la documentar: în satul cutare, unde nu mai r¶m¶seser¶ decât femei, copii, b¶trâni - b¶rba†ii fiind mor†i sau înc¶ pe
front - la apropierea ru§ilor, popula†ia este cuprins¶ de spaim¶:
«Vin ru§ii!» - care or s¶ ucid¶ copii, or s¶ violeze femeile.
Singura sc¶pare - de suferin†e, de umilin†e: s¶ se sinucid¶.
Femeile se adun¶ în grupuri, î§i “procur¶” funii, î§i strâng copiii,
§i… î§i pun cap¶t zilelor. Cea mai substan†ial¶ m¶rturie apar†ine
unei feti†e care, în acel moment, februarie 1945, avea zece ani §i
care, ca prin minune nu murise, de§i avea §i ea §treangul de gât;
agonizînd, asistase la moartea mamei sale, a fra†ilor, surorilor,
vecinelor, a prietenilor §i colegilor de §coal¶. ïn podul unui
§opron. Ea supravie†uise, fiindc¶ tocmai intraser¶ ru§ii în sat,
urcaser¶ în §opron, g¶siser¶ femeile spânzurate - moarte - §i o
copil¶ înc¶ mi§cînd. ïn satul acela fuseser¶ §i alte “locuri” în care
se sinuciseser¶ femeile - dup¶ ce î§i uciseser¶ copiii. Feti†a de
atunci, femeia matur¶ din prezent poveste§te un am¶nunt: femeile
în via†¶ fuseser¶ “luate” (cite§te: violate de grupuri de ru§i, multe
murind în-timpul, în-urma “lu¶rii”). Feti†a î§i aduce aminte:
“dup¶ aceea” ru§ii îi somaser¶ pe supravie†uitori (câ†iva copii,
câteva femei, doi trei b¶rba†i invalizi): s¶ adune mor†ii §i s¶-i
îngroape, altfel ei dau foc satului!
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Ce s-a petrecut în satul acela s-a petrecut în toate localit¶†ile
ocupate de ru§i. Femeile §i-au ucis copii întâi, apoi s-au sinucis.
De obicei prin spânzurare, dar §i prin înjunghiere, prin otr¶vire…
Telespectatorul este liber s¶ se întrebe:
Aveau dreptate propagandi§tii nazi§ti când spuneau ce spuneau despre “c¶pc¶unii”, barbarii bol§evici?
Aveau. ïns¶ avea dreptate §i acel soldat neam† în permisie
când spunea alor s¶i c¶ dac¶ ru§ii le vor face lor, nem†ilor, numai
un sfert din ce le f¶cuser¶ nem†ii ru§ilor în Rusia…
Pentru mine, ca român, mai este un cuvânt de spus:
Ru§ii, ajun§i pe p¶mânt german, se r¶zbunaser¶ cumplit total, dup¶ “metoda Ehrenburg” - pentru barbariile - cumplite ale nem†ilor pe p¶mânt rusesc. Nu cred c¶ osta§ii sovietici c¶rora
p¶rin†ii, prietenii, vecinii le fuseser¶ ar§i cu arunc¶torul de
fl¶c¶ri, cosi†i cu mitralierele aveau nevoie de îndemnurile la
r¶zbunare al unui criminal precum Ehrenburg (cu nimic mai prejos decât Goebbels care cerea acela§i lucru de la nem†ii lui).Dar
eram adult (ei, da, adult la 9 ani neîmplini†i) în toamna anului
1944, în Ardeal, când intraser¶ în satul Gusu din jude†ul Sibiu,
nu “du§manii”, ci “alia†ii”. £i cum se comportaser¶! - chiar dac¶
Ehrenburg nu le ceruse s¶ le violeze pân¶ la ultima pe românce.
Se §tie - acum - c¶ nici unguroaicele nu fuseser¶ scutite de tratamentucurat-prietenesc al ru§ilor - dar s¶ zicem c¶ ungurii - ca §i
Românii fuseser¶ în r¶zboi cu ei, deci asimila†i du§manului…
Dar cehoaicele? - care nu mai aveau †ar¶ din 1938, ocupat¶ fiind
de nem†i? Dar polonezele din †ara lor sfâ§iat¶, §tears¶ de pe hart¶
din 1939? Dar bulg¶roaicele - Bulgaria nu participaser¶, cu armele împotriva ru§ilor? Au avut ele (acum vorbim numai despre partea femeiasc¶) parte de alt tratament din partea Armatei Ro§ii
Eliberatoare? Da de unde!
(…)SCRISOARE C¶tre Liviu Antonesei: Paris 9 mai 2005

ïn Timpul nr. 4/2005, pe ultima pagin¶, în “Sarcofagul de hârtie”,
semnat: Liviu Antonesei, la “P.P.S.” st¶ scris - citez:
“Pe internet circul¶ un text al d-lui Paul Goma despre articolul
publicat în Timpul de dl. Gabriel Andriescu. Pentru tot ce a f¶cut dl.
Goma pentru onoarea noastr¶, nu voi polemiza niciodat¶ cu D-Sa,
indiferent ce-ar scrie despre mine. Dar câteva preciz¶ri datorez:
l. Textul D-lui G.A. nu e necuviincios, pentru c¶ noi nu public¶m
a§a ceva.
2. Nu se poate tehnic publica un drept la replic¶ netrimis.
3. Dl. Goma crede c¶ m¶ mai citesc doar pe mine. Se în§eal¶, nu
m¶ citesc. ïmi cunosc a§a bine gândurile c¶ m-a§ plictisi s¶ le mai §i
citesc!”
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Voi r¶spunde, tot pe puncte - dup¶ precizarea mea, aceasta:
“P.P.S.-ul din Timpul (aprilie 2005) este primul semn de via†¶ pe
care îl d¶ prietenul meu Liviu Antonesei în ultimii opt (nu zece?) ani.
Imediat ce a intrat în politic¶, nu a mai r¶spuns scrisorilor mele, nu a
semnalat primirea lor, iar textele trimise spre publicarea cu care m¶
obi§nuise mi-au fost returate (p¶strez 5 /cinci/ plicuri - pentru orice
eventualitate). ïn ultimii 3 (nu cinci?) ani nu i-am mai scris, chiar dac¶
am primit regulat revista. Am observat:
nu au fost semnalate m¶car titlurile volumelor mele ap¶rute:
Basarabia, la Jurnalul literar, S¶pt¶mâna Ro§ie… la Vremea, Din
Calidor §i Culoarea curcubeului-B¶rbosul la Polirom (Jurnal 19992003 în dou¶ volume, la Criterion a ap¶rut abia acum, deci nu am a m¶
plânge de t¶cerea Timpului…).
Aceasta a fost o observa†ie nu un repro§: fiecare §ef de revist¶ se
poart¶ cum i-i firea.
Am terminat precizarea, trec la “P.P.S” - pe puncte:
1. Este incorect¶ - pentru c¶ incomplet¶ - informa†ia furnizat¶ de
Timpul: “pe internet circul¶ un text al d-lui Paul Goma despre articolul
(…) dl Gabriel Andreescu” - fiindc¶:
a. atunci când tu, destinatar al textului în chestiune afirmi:
“pe internet circul¶ un text…”, nu spui adev¶rul: textul cu pricina î†i
fusese trimis prin e-mail înainte de a fi instalat pe internet, deci îl în§eli
pe cititor (§i, în acela§i pre† pe mine, autor, m¶ min†i în fa†¶) când tragi
în†eleapta concluziune:
“Nu se poate publica drept la replic¶ netrimis”;
b. luni 25 aprilie 2005 am trimis prin po§t¶ - cu aviz de primire
§ivarianta (în fapt: originalul) pe hârtie. De acord: acela înc¶ nu ajunsese la redac†ie, pentru a prinde nr. 4 - dar e-mailul da.
A§tept num¶rul urm¶tor - pân¶ atunci…
2. Afirma†ia: “Pentru tot ce a f¶cut dl. Goma pentru onoarea noastr¶…” se cere amendat¶: “dl. Goma” nu a f¶cut nimic pentru onoarea
lui Liviu Antonesei, dovada: comportamentul s¶u din ultimii zece ani,
în general, în special acesta, negrul pe alb din “P.P.S.”;
3. ïn precizarea: “Textul d-lui G.A. nu e necuviincios, pentru c¶
noi nu public¶m a§a ceva” exist¶ o… necuviin†¶: (ïnsu§i) termenul
“necuviin†¶” nu are ce c¶uta în acest (con)text: el desemneaz¶ purtarea,
comportarea, comportamentul cuiva, a unui om §i nu produsul s¶u
(textul, ca s¶ nu fie uitat) care poate fi, “cuviincios” - pe dinafar¶ - dar
neadev¶rat pe din¶untru; poate fi politicos, “convenabil”, convenient,
în form¶, dar în fond: mincinos, nedrept, grosolan, mojic, nesim†it,
neam-prost, ofensant, injurios, purt¶tor de grave acuza†ii.
Textul “D-lui G.A. nu este necuviincios”, explic¶ autorul P.P.S.ului, dînd de în†eles c¶ cel care respect¶ convenien†ele sociale, gazetariale, scriitorale, condeierul care nu atac¶ brutal, care nu “înjur¶” (ca
al†ii…), acela este un publicist cuviincios; acela (textul) este publicabil
în Timpul; fiindc¶ el - textul - este bun, §i, cuviincios fiind, în mod
necesar este §i adev¶rat, el nu
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vehiculeaz¶ neadev¶ruri…
Concep†ie despre cuvântul scris (acela care, dac¶ este exprimat…
cuviincios, este musai §i adev¶rat) proprie holocaustologilor no§tri
iubi†i-§i-îndr¶gi†i: R. Ioanid, Shafir, Oi§teanu, Al. Florian, Volovici, A.
Cornea… Ei o folosesc cu metod¶, dup¶ noti†e luate la cursuri de perfec†ionare; ei au ajuns s¶ §tie c¶ ni§te cititorii neinstrui†i, inocen†i
(chiar dac¶ la rându-le fac pe publici§tii ca V. Ciobanu §i V. Gârne†,
contrafor†i n¶dejdici), impresiona†i de “ton”, î§i vor spune c¶ el face
muzica - iar acea muzic¶ va fi în mod necesar §i… adev¶rat¶; §i îl vor
crede pe R. Ioanid!
Or nu totdeauna tonul face muzica: dincolo
de perdeaua de fum a “cuviincio§eniei”, discursul unui R. Ioanid este
mincinos, fals-falsificator al adev¶rului istoric, înc¶rcat de ur¶ împotriva goi-ului român pe care el §i ai s¶i încearc¶ s¶-l re-reeduce la un
Pite§ti Bis, pentru a ajunge s¶ rosteasc¶ în somn, cu ochii albi: «Da,
sunt vinovat c¶ am ars evrei în Transnistria! Da, sunt vinovat de antisemitism §i sunt gata s¶ pl¶tesc oricât pentru a m¶ r¶scump¶ra!» Un
astfel de produs-industrial - semnat de R. Ioanid, dar §i de Shafir, de
Oi§teanu, de Al. Florian…- este totdeauna ambalat în cuviincio§enie,
în polite†e gazet¶reasc¶, în convenabilitate (ca între oameni civiliza†i,
nu?), îns¶ con†inutul nu-§i poate ascunde… filistinismul (termen pe
care p¶rin†ii lor ni l-au vârît pe gât, odat¶ cu marxism-stalinismul - nui a§a, Al. Florian?), este, nu doar ne-cuviincios, prin neadev¶rurile
aruncate nou¶ în obraz, nu doar trivial, chiar pornografic, prin scop m¶surabil în miliarde de dolari - ci de-a dreptul criminal prin calomniile, anatemele, amenin†¶rile cu «Ordonan†a, Ordonan†a!».
Un astfel de discurs - monolog, nu parte a unui necesar dialog r¶mâneceea ce este, nu ceea ce pare: ordin, diktat, pur¶ secre†ie
otr¶vit¶ a komisarului enkavedist care fusese(r¶), nu doar ta†ii, unchii
ci §i mamele lor, vreme de decenii.
Dup¶ indica†iile-pre†ioase al holocaustologilor susnumi†i textele
semnate de G. Andreescu, în care sunt acuzat de “antisemitism” de
“antiamericanism” sunt profund necuviincioase prin reaua-credin†¶,
prin neadev¶rurile scrise cu senin¶tate deconcertant¶. Este adev¶rat,
Liviu Antonesei are, de la o vreme, o alt¶ viziune asupra vie†ii §i a limbii române - ceea ce nu garanteaz¶ c¶ este §i… cuviincioas¶ acea
viziune.
Cât despre leg¶tura dintre “cuviin†a” textului care a provocat tentativa mea de drept de replic¶ §i… faptul c¶ “noi nu public¶m a§a
ceva” (precum si întregul punct 3),… îi las pe cititorii revistei Timpul
s¶ judece.
Oricum, este dovedit: Liviu Antonesei nu a citit nici acum textul
lui G.A., ce s¶ mai vorbim de al meu - cel care circul¶ pe internet…
ïn a§teptarea public¶rii r¶spunsului meu (trimisul prin po§t¶), în
num¶rul 5 al revistei…
Paul Goma”

Mar†i 10 mai 2005
(…)ïn aceste zile festiviste în care la Moscova, la Berlin au
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fâlfâit steaguri ro§ii, s-a defilat cu portretele lui Stalin §i tot la
Moscova unde au fost aclama†i “de toat¶ populatia Capitalei
sovietice” (apud tilivizia israelian¶) baschetbali§tii de la Macabi,
câ§tig¶tori ai Cupei…- în aceast¶ s¶rb¶toare pe uli†a lor, general¶,
o umbr¶ aruncat¶ asupra Holocaustului: în Fran†a iar se discut¶
despre sclavagism, despre negri, despre africani… Ce injusti†ie,
ce catastrof¶! S¶ nu se vorbeasc¶ chiar tot timpul, chiar tot timpul
despre Holocaust? S¶ fie stricat¶ nunta perpetu¶ cu fleacuri ca
acele catastrofe-trec¶toare: ale armenilor, ale rwandezilor, ale
cambodgienilor, ale cecenilor, ale tibetanilor? Ale ucrainenilor,
ale “modovenilor” (cum a§a: doar evreii no§tri dragi nu s-au atins
de niciun fir de p¶r din capul basarabenilor-bucovinenilor; nici în
timpul retragerii, din S¶pt¶mâna Ro§ie, nici din acel an de domina†ie bol§evic¶: 28 iunie 1940- iulie 1941, §i nici dup¶ martie
1944, când s-au întors “nà§i” - “ai no§tri”, pe ruse§te…).
Inadmisibil! Vor trebui luate m¶suri urgente de redresare a
situa†iei, a competi†iei victimare (am tradus strâmb, incorect, în
române§te din fran†uze§te)!
Dac¶ nu s¶pt¶mâna asta, atunci de luni 16 mai va începe
re-ofensiva pentru re-intronizarea Holocaustului ca singurul
genocid planetar.
(…)Joi 12 mai 2005
Dârdor¶ mare la Uniunea Scriitorilor. Se agit¶ §i Prelipceanu
care cic¶ ar fi fost rugat de colegi s¶ fie el vizir… Ca §i cum
singura bub¶ a breslei ar fi Uricaru… Ce mizerabilita†ie! Ce automistifica†ie - scriitorii dâmbovi†elini sunt incapabili s¶ vad¶ mai
departe de - adev¶rat: necesarele “revendic¶ri” de breasl¶ - , dar
nu §i ceea ce ar preface un autor-de-c¶r†i carpatin într-un scriitor
normal.
Bietul Breban: va fi silit s¶ o ia de la cap cu manevrele
pentru intronizarea unui pre§edinte pl¶cut inemii sale - cel mai
pl¶cut fiind însu§i Nicolae, dar-îns¶-totu§i…
Vineri 13 mai 2005
Azi se împlinesc 38 ani de când Ana §i cu mine convie†uim
(împreun¶ - parc¶ era un titlu de film, pleonastic).(…)
Tot azi Valentin Protopopescu a publicat în Ziua o cronic¶ la
Jurnale 1999-2003. Se ocup¶ cu prec¶dere de “analizele” mele
despre r¶zboiului din Jugoslavia împotriva kosovarilor §i cel din
Irak. V.P. se arat¶ în oarecare acord cu mine… Regretul meu
fiind - dac¶ tot a citit Jurnalele §i a aflat ce cred eu (de pe podi§ca
morometelui) despre r¶zboaie: c¶ nu a scos în eviden†¶ subiectivitatea mea feroce în privin†a r¶zboiului §i mai cu seam¶ efectul:
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alungarea de acas¶ a ac¶seanului (locuitorului), fabricarea
categorieiumane a neferici†ilor refugia†i - de oriunde, oriunde. A
doua - nu obiec†ie, ci regret-dorin†¶: când a vorbit de r¶zboiul din
Irak s¶ fi re-subliniat, ap¶sat, pe urma mea - ori s¶ se fi declarat
în dezacord! cu “teoria” mea potrivit c¶reia tragedia de la 11 septembrienu a fost decât consecin†a politicii imbecile, criminale
americane de sus†inere a Israelului în “cruciada” (sic) împotriva
arabilor - mai ales accentuînd suferin†ele de neimaginat ale
palestinienilor. Cu atât mai vârtos cu cât în prezent este, nu discutat¶, ci impus¶ chestiunea întoarcerii refugia†ilor palestinieni
de peunde fuseser¶ izgoni†i: Liban, Iordania, Siria, Irak, Egipt,
“lege” sus†inut¶ nu doar de prostitul-fulger¶tor Finkielkraut, ci §i
de limbricul Arnold (sau Arnauld?) Klarsfeld (fiul lui Beate §i
Serge), cel care a f¶cut §ase luni de armat¶ în Israel - §i nu a p¶†it
nimic de la statul francez al c¶rui cet¶†ean este! C¶, dè, în Fran†a
“antisemit ¶” exist¶ nu doar “excep†ii culturale”, ci §i etnice,
func†ionînd numai în privin†a evreilor: ei nu sunt considera†i
tr¶d¶tori de patrie atunci când - de§i declara†i inap†i în Fran†a, î§i
fac… serviciul militar în Israel - iar acolo, de la un baraj apartheidic (cum dracu s¶-i spun!), în uniform¶ israelian¶, cu boneta
cochet pliat¶ §i b¶gat¶ sub epole†i, declar¶ televiziunii (franceze!)
c¶ Fran†a este cea mai antisemit¶ †ar¶ din Europa (dar România,
†ar¶ natal¶ a lui tat¶-s¶u?), c¶ el este un “om al p¶cii” - pace care
se va ob†ine abia atunci când palestinienii vor accepta ne-întoarcerea în tara lor, pe p¶mântul lor (orb fiind Klarsfeld junior, nu
b¶ga de seam¶ c¶ fiind filmat la acel baraj, telespectatorii ar putea
vedea cum femei, b¶trâni, elevi - palestinieni - a§teapt¶ bunul
plac al vânjo§ilor solda†i ai ¢ahalului, ca s¶…“treac¶ dintr-o
parte a satului în cealalt¶; ori din satul acesta în cel¶lalt…) Ce
nesim†i†i, israelienii! Ce neomeno§i! Ce rasi§ti! Ce anti-goi!
Articolul lui V. Protopopescu - am s¶-l trec aici, în jurnal,
mai încolo, deocamdat¶ m¶ opresc la scandalul Uricaru. Nu îl voi
re-povesti, ci voi reproduce un comentariu din Ziua, iar ca bombonic¶ (pe coliv¶…) un contra-comentariu de pe Forum:
“Breban presedinte interimar la USR
Dupa ce miercuri, in sedinta Consiliului Director, presedintele
UniuniiScriitorilor din Romania a anuntat ca nu va mai candida pentru aceasta functie la conferinta USR din 17 iunie (intentie pe care o facuse publica si
in interviul acordat Brindusei Armanca si publicat in ZIUA de ieri), Eugen
Uricaru si-a depus joi demisia in mainile vicepresedintelui Nicolae Breban.
"Mi-a prezentat demisia astazi, pentru ca e abatut, se simte coplesit de
atacuri
pe care le considera nefondate", a declarat in exclusivitate pentru
ZIUA actualul presedinteinterimar Breban, care, dupa spusele sale, a incercat
timp de o ora sa-l convinga pe Uricaru sa nu renunte la functie. "Nimeni, nici
o uniune de creatie, nici un artist n-a fost atacat asa cum a fost Uniunea si
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scriitorii, statutul de scriitor. Nu stiu daca eu voi candida ca presedinte, dar
voi organiza conferinta din iunie si vom discuta acolodespre ceea ce a facut
in ultimii patru ani USR, pentru ca a facut foarte multe, chiar daca asta nu sa vazut in presa", a adaugat Nicolae Breban. In ciuda discutiilor aprinse
despre colaborarea lui Eugen Uricaru cu Securitatea si, in general, despre
relatiile scriitorilor cu fosta politie politica, la conferinta USR aceste lucruri
nu vor face un subiect de discutie. "Voi incerca salvarea acestei uniuni,
despre care putina lume stie ca traieste din chiria unui cazino. Subiecte ca
cele despre care vorbiti nu ne intereseaza. Nu ne intereseaza ca Eminescu bea
sau ca Blaga era balbait, ne intereseazavaloarea, cine au fost ei ca scriitori."
Confruntat cu un exemplu diferit, Louis-Ferdinand Celine si colaborarea
acestuia cu nazistii, Nicolae Breban crede ca: "si Celine e repus acum in drepturi. Am spus intotdeauna ca Eugen Uricaru e un foarte bun scriitor, care a
initiat si condus cea mai curajoasa revista de pe vremea comunismului,
"Echinox"-ul. Ca scriitor, a avut o viata exemplara, iar pentru ca cineva sa
poata contrazice asta, trebuie sa aduca probe materiale. Nu vorbe ale unor
fosti securisti sau informatori. Sper ca CNSAS sau cine considera ca are asemenea dovezi sa vina sa le-arate, negru pe alb."
In legatura cu scrisoarea deschisa trimisa de Nicolae Prelipceanu
membrilorConsiliului Director - si publicata, in exclusivitate, in ZIUA de ieri
-, presedinteleinterimar spune ca aceasta contine si cateva lucruri adevarate,
de care insa e responsabilsi Prelipceanu: "E de patru ani membru in
Comitetul Director, e si vina lui. Putea sa spuna ce avea de spus de fiecare
data cand se reunea comitetul. E o scrisoaregrosolana."
Scriitorul Eugen Uricaru, care detine si alte functii de conducere, in
MinisterulAfacerilor Externe si la postul Cultural al Radiodifuziunii
Romane, a fost deconspirat de mai multa vreme de Consiliul National pentru
Studierea Arhivelor Securitatiica fiind informator, sub numele de cod
"Udrea", in dosarul de urmarire al disidentei Doina Cornea. In acelasi timp,
Uricaru a primit, tot de la CNSAS, o dovada care atesta ca nu a facut politie
politica. El neaga de la inceputul scandalului legatura cu dosarul Doinei
Cornea, pe care sustine ca n-a cunoscut-o, desi locuiau amandoi, in acea perioada, in Cluj, avand activitati tangente in cadrul universitatii de acolo.
Eugen
Uricaru nu a putut fi contactat ieri pentru a comenta decizia de a-si da
demisia.
“I. POPOVICI”

Probabil luni de zile vom avea parte de astfel de
“fr¶mânt¶ri”: se zbat scriitorii români ca pe§tii pe uscat; “se bat”,
vorba Getei Dimisianu cea care “se b¶tea” când cu
VasileNicolescu, bestia cenzoare, când cu Paler, eternul bol§evic
f¶g¶r¶§ean, chiar §i cu bietul Paleologu (isp¶§ind p¶catul informatorismului); astfel “dezbat” ei soarta †¶ri§oarei §i a iubi†ilor
∞¶ri§oreni-cititori. Dac¶ a§ avea chef s¶ m¶ amestec în l¶tùrile lor
puturoase, a§… - dar cum m-a covâr§it grea†a (dac¶ n-am avut
prilejuri de grea†¶/în via†¶…), m¶ ab†iu, vorba tovar¶§ilor lor de
ieri, deveni†ii domnii - lor - de azi. De§i m¶ m¶nânc¶ limba, m¶
†op¶ie cheful de a le zice vreo dou¶, atât gazetarului - care face
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apropiere între “cazul Céline” §i “cazul Uricaru” (când nu poate
exista o paralelizare: Céline a p¶c¶tuit în public, prin scrierile
sale, tip¶rite, difuzate, pe când Uricaru “al nostru” (ba al lui
Breban, al lui Buzura - §i al lui Secu’), a “lucrat“ în taina turn¶toriatului-rezisten†ei-prin-cultur¶, de§i nu va fi fost un simplu informator, ci mult mai important în rang (nu în grad).
Iar cultul Breban d¶ din cap §i aprob¶: “da, §i Céline e repus
acum în drepturi…” - când, “acum”, romancier-român-deveacuri? Dar Céline a fost “repus în drepturi” acum o jum¶tate de
secol, pentru crima de colaborare cu inamicul, altfel zis: vindere
de †ar¶, nu pentru niscai vindere-de-frate ca “micu†a gre§eal¶” a
turn¶torului Uricaru, ap¶rat de agentul de influen†¶ Breban.
Ah, ce duet a§ rage - nu: “trage” - dimpreun¶ cu Dan
Petrescu! Fire§te, nu suntem de acord în multe §i m¶runte…
am¶nunte, dar în chestiunile esen†iale - mai ales în idiosincrazii parc-am fi gemeni! Paregzamplu, l-am lua la trei-p¶ze§te pe
Breban pentru programul congresului apropiat - în care, zice el,
nu se va discuta despre asta. Cum a§a: “nu despre asta”? Dar asta
a devenit - acum, când s-a în¶l†at pu†in capacul de pe tineta
numit¶ “Uniunea Scriitorilor Români”, §i au început a se afla
despre “pactul diabolic”, vorba lui Pintilie, cum ar veni: colaborarea cu Organa M¶-sii. C¶ci ce-§i va fi zis el, scriitorul la român
- a, nu, cel care arestat, torturat, ca s¶ nu moar¶ acolo, zice :
«Da…» - ci individul liber, “scriitorul îndr¶git”, cel care, pentru
un pa§aport cu maimulte ie§iri-intr¶ri (ca Breban, ca H¶ulic¶, ca
Baconsky, ca Blandiana, ca Sorescu…- i-am luat în seam¶ doar
pe scriitori, nu §i pe universitari, m¶garii /dar universit¶ri†ele,
m¶g¶ri†ele!): acesta o vinde §i pe nevast¶-sa §i pe m¶-sa,
“solicitînd” în schimb… s¶ nu se aud¶ în jur c¶ el a primit aceast¶
sarcin¶.
Ei, da. ïns¶ eu nu voi fi prezent la “Congres” sau ce-o fi, la
intronizarea lui… Breban ca pre§edinte plin. £i chiar de m-a§ afla
în Bucure§ti - a§ intra de bun¶-voia mea în cocina aceea? Doar
dac¶ sunt masochist §i doresc pe la n¶ri odoare-aromitoare de
porc: atunci caut o porc¶rea†¶ autentic¶, nu cea duhnind a
cadavre: “Uniunea Scriitorilor”.
ïntrerup aici rememorarea Anului 2005, pentru a m¶ trage în
contemporaneitatea Sâmbetei Patimilor, 2011 §i a trece aici o
, ca de obicei cald¶ prob¶ de solidaritate din parte lui Florin
Cârlan:
”PASTELE ANULUI 2011
Au ramas mai putin de douasprezece ceasuri pana la miezul noptii
Invierii, cand, cu credinta si tarie, vom merge la usile bisericilor noastre pen-
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tru a lua Lumina. Lumina Lina din Lumini! Lumina Sfanta care sa ne calauzeasca in viata! Lumina, datorita careia nu orbecaim prin intuneric! Si, anul
acesta, se implinesc exact saptezeci de ani, de cand consangenii nostri in
Bucovina au intampinat Invierea Domnului cu aceeasi Lumina, hotarati fiind
sa sarbatoreasca frateste cu semenii lor din Romania, adica peste granitele
noi, impuse cu forta, la 28 iunie 1940, de satrapii lumii. Ce a iesit din asta,
se stie cu durere si jale. Mii si mii de morti secerati de gloantele trase din
pustile mitraliere, instalate special pentru a semana moarte. Adica, Masacrul
de la Fantana Alba!
Este timpul sa meditam profund asupra celor intamplate cu ocazia
Pastelui anului 1941, si, mai mult, ce s-a intamplat cu noi, in toti acesti saptezeci de ani. Desigur, ideologia iudeo-bolsevica ne-a deformat fiinta nationala asa de mult incat refuzam sa coboram de pe Golgota pe care am fost
urcati la 23 august 1939, in mod secret. Iata, ne luptam de cativa ani pentru
ca ziua de 1 aprilie, ziua masacrului de la Fatana Alba, sa fie comemorata oficial, la nivelul intregii romanitati. In urma numeroaselor demersuri,
Parlamentul Roman a votat in favoarea legiferarii acestei comemorari.
Multumim tuturor parlamentarilor care au votat pentru, si nu s-au abtinut ori
votat impotriva. Multumiri organizatiilor neguvernamentale ce-au facut
front comun, alcatuind astfel masa critica ce n-a mai putut fi ignorata. A
ramas pasul cel mai mare de executat, si anume, recunoasterea acestui masacru de catre faptasi sau urmasii acestora. Oricum, vom continua!
Am primit zilele acestea, de la unul din marii poeti romani-basarabeni,
poemul de mai jos, scris in anul 2009. Este vorba de un diamant romanesc,
numit Valeriu Matei, ce duce zilele acestea o lupta fantastica datorita unei
boli grele de ficat. V-as ruga sa-l includeti pe acest adevarat OM in rugaciunile catre bunul Dumnezeu pentru usurarea suferintei si tamaduirea bolii sale.
La inceputul lunii aprilie am trecut prin Jurnalul marelui nostru compatriot Paul Goma, bolnav si izolat la Paris. Mi-au dat lacrimile cand am citit
ce simte domnia sa, mai nou; ca se afla intr-o Vale a Plangerii, din care nu
mai vede nici o iesire! Oare, chiar asa sa fie? Ce a facut acest mare romanbasarabean, in afara apararii si cu dintii a saraciei si nevoilor si neamului nostru? A pagubit pe cineva, s-a dovedit a fi necinstit, a facut crime? De ce
aceasta nedreptate crunta la adresa lui Paul Goma si a intregii sale familii?
Ascult mai mereu la radio un personaj foarte popular in SUA numit Michael
Savage. Ca si Paul Goma, acest evreu are darul si curajul de a spune lucrurilor pe nume, asa cum sunt ele, netrunchiate, nedeformate si netrecute prin
cenzuri speciale. Asa, de exemplu, domnul Savage vede grupajele de pacalici ce se opun vehement venirii la bastina a lui Paul Goma, ca gasti al caror
principal scop este banul si nimic altceva. Sunt atat de suparati pe Michael
Savage ca spune adevarul incat de cativa ani acesta are interdictie de a pasi
in Marea Britanie. Si nimeni nu vrea sa miste un deget pentru ridicarea acestei nedrepte interdictii. Ce sa gandim noi, in calitate de compatrioti ai domnului Goma, care se lupta ce aceleasi gasti acuzatoare, carora nu le convine
adevarul sub nici o forma? Cred ca este asa de clar ce se intampla aici, ca
nici n-ai nevoie de prea multa scoala sa intelegi, ci un minim de bun simt si
un pic de verticalitate. Nu vreau sa intru in nici un fel de polemica dar trebuie
sa subliniez ca noi, in calitate de compatrioti ai lui Paul Goma ar trebui sa
dam dovada de ceva recunostinta fata de dansul si sa protestam continuu pana
la indepartarea acestei groaznice nedreptati. Oricum ar justifica domnii Filat
si Ghimpu aceasta nedreptate, nimic nu sta in picioare, nimic nu face sens.
Au fost dansii votati de gastile de pacalici sau de poporul ce si-a pus toate
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sperantele in dumnealor? In toate exista niste limite!
Peste cateva ceasuri, cand vom merge sa primim Lumina Sfanta, haideti sa
ne indreptam gandul catre trecerea "DINCOLO", de care nimeni nu scapa,
indiferent, bogat sau sarac, destept sau limitat, slab sau puternic. Mai devreme sau mai tarziu ajungem cu totii "DINCOLO"! Conteaza, insa, enorm, cu
ce ajungem dincolo, din punct de vedere faptic. EXISTA, OARE, CEVA DE
CARE SA NE FIE RUSINE? Sunt ferm convins ca domnul Goma n-are
nimic de care sa-i fie rusine! Dar, noi? Stand cu mainile in solduri, privind
acest spectacol atat de bine regizat pentru "pedepsirea" domnului Goma, nu
s-ar putea sa ne inregistram cu ceva de care sa ne fie, efectiv, rusine? N-ar fi
acesta un pacat, la nivel spiritual? Chiar daca, ipotetic vorbind, nu reusim sa
facem dreptate, ne salvam, cel putin, sufletul, constiinta, putem pleca dincolo
impacati cu noi insine si cu Dumnezeu, ce va face candva ordine in dezordinea provocata de fiinte sinistre. Va rog din nou sa meditati asupra acestui
fapt deindata ce luati Sfanta Lumina; teoretic, ar trebui ca, posedand Lumina
Sfanta, sa nu mai fie nimic care sa ne impiedice in mangaierea adevarului,
oricat ar fi el de dur si de dureros. In fond si la urma urmei, toata viata nu
este altceva decat o lupta continua intre lumina si intuneric, intre drept si
nedrept, intre adevar si minciuna. Si, de la Valea Plangerii in care se simte
compatriotul nostru, Paul Goma, pana la Valea Mortii nu este mai mult decat
distanta dintre Mana si Fantana Alba. Poate vom reusi sa ne mobilizam ca
Paul Goma sa ajunga la Mana cu familia, si nimeni sa n-ajunga la Fantana
Alba, decat pentru comemorare, aducere aminte si cinstirea inaintasilor nostri, cazuti sub rafala armelor. ACEASTA ESTE VALEA MORTII, ROMANEASCA, EXPRESIE A CREDINTEI PUTERNICE CU CARE SPUNEM:
CHRISTOS A INVIAT! AFIRMAND IMPLICIT: NOI, TOTI, VOM
INVIA! La Pastele anului 1937, parintele Dumitru Staniloae a lansat acest
minunat gand, cu care, poate, cei mai multi din cei ce-au cazut victime la
Fantana Alba, si-au continuat marsul cu cruci si prapuri, in ciuda tacanitului
cadentat al Kalasnicoavelor aducatoare de moarte, catre fratii de dincolo de
nedreptul hotar.
CHRISTOS A INVIAT DIN MORTI,
CU MOARTEA PRE MOARTE CALCAND!
SI CELOR DIN MORMANTURI,
VIATA DARUINDU-LE.
PACEA CERULUI SA FIE CU NOI, CU TOTI,
AMIN!
Florin Carlan
New York
La numai cateva ore de Sfanta Inviere”

Merg mai departe cu

Jurnalul 2005:

“Goma si razboiul
Aparitia ultimelor jurnale semnate de Paul Goma, cele care acopera perioada 1999-2003, concentrate in doua masive volume editate la Criterion
Publishing Bucuresti in 2004, ne dezvaluie, intre multe altele, un extraordinar
comentator de razboi. Fireste ca "rafuiala morala" cu mai toata suflarea literelor noastre a scriitorului roman domiciliat la Paris, unde se afla in calitate
de refugiat politic din 1977, continua neobosit. Fireste ca Paul Goma isi
reia pana la saturatie, pana la tocire, diatribele la adresa confratilor lui, scrii-

©Paul Goma 1935-2011

wwww.paulgoma.com

PDF public și gratuit

31.12.2011

PAUL GOMA - JURNAL 2011

517

torii mioritici, cei care, "rezistand prin cultura", au analfabetizat moral, civic
si politic aceasta natiune. Fireste ca autorul "Bonifaciei" vitupereaza contra
organului securistic, se pare nemuritor si dupa mascarada din decembrie
'89,organ pe care il considera vinovat pentru intreaga decadere morala si
sociala a romanimii actuale. Si fireste ca noile sale pagini de jurnal, peste
1200 la numar, sunt scrise cu o retorica supla, pe care as numi-o "a exasperarii".
Noutatea frapanta a insemnarilor lui Goma, din punctul meu de vedere,
consta insa in judecatile pe care scriitorul le formuleaza asupra ultimelor
doua razboaie internationale semnificative: conflictul din Kossovo si cel din
Irak. Cat priveste "sfanta lupta a sarbilor" pentru prezervarea "leaganului originar de la Kossovopolije", minciuna nationalista patenta, bine sustinuta si de
celebri jurnalisti damboviteni, este demontata cu atentie de diarist. Intai, nu
slavii au stapanit tinuturile cu pricina, ci illyrii, stramosii albanezilor de azi,
prezenti pe teren cu un mileniu si mai bine inaintea sarbilor - asta, in masura
in care argumentul istoric are vreo valoare astazi. Apoi, nu e nimic "sfant"
intr-o lupta a terorismului de stat, cea practicata de Belgradul lui Milosevici,
atunci cand populatia civila albaneza este izgonita, infometata, dezpatriata si
ucisa in lagar. Iar "terorismul" UCK, fara a putea fi justificat, trebuie inteles
ca o reactie de aparare civila impotriva agresiunilor sistematice si etatice ale
sarbilor milosevisti incepute in 1989, cand autonomia kossovarilor, anticonstitutional, a fost retrasa regiunii amintite.
In ceea ce priveste razboiul irakian, cel de-al doilea, care s-a soldat cu
descaunarea dictatorului Saddam, Paul Goma adopta pozitia oficialilor francezi, cei care, alaturi de belgieni si de germani, au refuzat participarea la un
conflict nu suficient de bine definit in premizele sale de administratia republicana a presedintelui Bush jr. Disidentul roman reaminteste ca nici pana in
zilele noastre "strategii" yanchei nu au putut proba convingator existenta
armelor de distrugere in masa construite de tartorul saddamit. Goma considera ca altele au fost ratiunile razboiului, de pilda interesele strategice americane in zona Golfului, interese legate de imensele rezerve petroliere. Cat priveste "terorismul" intretinut de Bagdad si sponsorizarea militantilor Al
Quaeda de catre Saddam, nu exista gogorita mai mare - afirma Goma.
Saddam Hussein a fost un dictator sangeros, un terorist al propriului popor,
dar nu s-a ilustrat niciodata ca un fanatic religios ori ca un luptator pentru
universalitatea cauzei arabe. Asa ticalos cum era, el reprezenta un factor de
stabilitate in zona, in timp ce situatia post-saddamita ridica mari semne de
intrebare relativ la gestionarea ei de catre un guvern democratic irakian.
Pentru moment, turbulentele nesfarsite confirma aceasta ipoteza. In
fine, terorismul arab are cauze mai profunde, iar contextul palestinian reprezinta indubitabil una din sursele lui fundamentale. Iata o grozava tema de
meditatie pentru administratia Bush jr. in viziunea plauzibila a lui Paul
Goma.
Valentin PROTOPOPESCU

(…)Luni 16 mai 2005
Ast¶zi am s¶ trimit Nota la Polirom. Iat-o:

Paul Goma
Càtre editura Polirom Paris, 16 mai 2005
Cum editura Polirom care mi-a editat Din Calidor în octombrie 2004 si
Culoarea curcubeului - Cod «Bàrbosul» în februarie 2005 mi-a dat a înte-
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lege prin D-na Lidia Bodea, director editorial cà nu are rost sà mai prezint
alte càrti - dupà întelegerea din luna mai 2004 (adevàrat : ne-scrisà, doar
consemnatà în presa electronicà); cum pânà acum nu am primit nici o înstiintare oficialà de la Directia editurii, îi scriu eu - atât prin acest e-mail, cât si pe
hârtie, trimisà prin postà, cu aviz de primire, u r m à t o a- r e l e:
NOTA - 11 februarie 2005 Culoarea curcubeului ‘77 (Cutremurul
oamenilor), la care s-a adàugat Cod «Bàrbosul» (din dosarele Securitàtii) a
apàrut în excelente conditii grafice la editura Polirom din Iasi.
Prilej de bucurie: în sfârsit, o editie normalà cu o difuzare normalà.
Însà n-a fost sà fie nici de data asta:
Împotriva dorintei si vointei autorului, Silviu Lupescu, directorul editurii a hotàrît suprimarea Introducerii (cuprinzînd istoricul acestui volum de
màrturii) si a Notei de la sfârsit.
Am încercat sà aflu motivul… decapitàrii-despicioràrii càrtii mele - în
zadar: nu am primit vreo explicatie. Mai mult (mai ràu): prin directorul editorial am fost anuntat cà directia Polirom - dupà ce respinsese propunerea
unei serii de autor, sugeratà de Dan Petrescu, consilier editorial - a decis sà
nu publice alte volume ale mele, desi propusesem încà trei titluri.
În lipsa unui ràspuns - la care aveam/am dreptul - sunt obligat sà lucrez
cu supozitii - judecînd dupà rezultate:
1. Interventia brutalà, neculturalà - ne-editorialà - constînd în ciuntirea
unei càrti, fàrà stirea, fàrà încuviintarea autorului s-ar datora spaimei lui
Silviu Lupescu de a se pune ràu cu “colegii editori” - în primul rând cu G.
Liiceanu, acuzat în Introducere de… distrugerea primei editii (1990) a acestui volum de màrturii. Prin suprimarea Introducerii directorul a atentat grav
la integritatea volumului, cititorul fiind indus în eroare de càtre Polirom - care
nu mentioneazà nici data aparitiei - 1979, în francezà, la Seuil, în neerlandezà, în 1981, la Elsevier Manteau - nici titlurile traducerilor ; totodatà, cine
ia cartea în mânà este dezorientat, îsi închipuie cà este o carte nouà… Fiindcà
Polirom nu a mentionat cà are vârsta de 27 ani; cà abia dupà 12 ani de la
scriere (în limba românà) a cunoscut o editie româneascà (1990, la
Humanitas); cà prima editie în limba în care a fost scrisà (în 1978) a fost editatà în mai-iunie 1990 - si grabnic retrasà din libràrii de G. Liiceanu - prietenul autorului si solicitatorul càrtii citità în francezà si làudatà peste poate,
prin 1987, la Paris -, depozitatà, apoi în 1992 trimisà la topit. Directia editurii
Polirom a comis un atentat, nu doar împotriva unei +càrti+ (ceea ce este inadmisibilla un editor), dar la istoria contemporanà, volumul fiind cronica unei
o pàrti din istoria României - miscarea pentru drepturile omului din 1977 tarà al càrei cetàtean este si Silviu Lupescu ;
2. Hotàrîrea de a nu mai publica alte volume semnate de mine s-ar datora (se datoreazà, tinînd seama de amenintàrile publice) protestului holocaustologilor R. Ioanid, Shafir, Oisteanu, Volovici, Totok, Dan Pavel, Gabriel
Andreescu…, indignati cà deveniserà “colegi de editurà cu antisemitul
Goma”.
(Îmi aduc aminte cu jale cà nimic nu se schimbà pe “meleagurile patriei
mioritice” : o altà “delegatie de scriitori”, alcàtuità din alti indignati : Ivasiuc,
Eugen Barbu, Titus Popovici, Dan Zamfirescu, Virgil Teodorescu - se prezentase în februarie 1977 la Ceausescu, cerîndu-i sà fiu arestat-de-urgentà!
Sà existe vreo deosebire calitativà între “colegii scriitori” din 1977 si holocaustologiide azi? Poate una de nuantà: aceia cereau arestarea “tràdàtoruluipatriei”, cestialalti regretà cà “antisemitul”, “trivial-negationistul” (sic-sic),
“mâncàtorului de jidani” - altfel tatà-de-copil-evreu -, încà nu este condamnat
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potrivit Ordonantei lui Tesu Solomovici - sà fie citit, în 22 textul lui A.
Oisteanu, nepotul sinistrului Leonte Ràutu si fiul nu mai putinului komisar
enkavedist Misa Oigenstein-Ràutu…- se va observa: nu existà decât o deosebire de… nuantà între al lui si articolele lui Brucan de acum 60 ani, încare
tovaràsul de viatà al acuzatorului public Sasha Sidorovici cerea capul“marilor tràdàtori ai natiei române”.
Bànuielile sunt întàrite de faptul cà directorul editurii Polirom Silviu
Lupescu nu s-a ostenit sà explice autorului motivele hotàrîrilor sale - astfel
apàrînd, nu ca un difuzor de culturà prin carte, ci ca un militant holocaustolog, unul dintre aceia care dikteazà, nu dialogheazà; unul care acuzà fàrà
argumente; cer pedepsirea “antisemitului” X, fàrà a aduce probe - care la noi,
alfabetizatii, cu atât mai vârtos la Oamenii Càrtii, sunt citatele. Motivele
evitàrii producerii de citate din “antisemitul” pus la zid este limpede: pentru
a nu risca sà se deconspire ei însisi, acuzatorii, ca fabricanti de…antisemiti,
de adevàrat antisemitism, confectionatori de “argumente”, inventatori de
incriminàri care te pot trimite la închisoare ca pe timpul lui Dej, al Anei
Pauker, a lui Nikolski si al altor tovaràsi de nàdejde - altfel eterni ca inenarabilul Brucan.
Aceastà Notà va fi distribuità presei, trimisà prin e-mail cunoscutilor,
publicatà în noua editie a volumului masacrat la Polirom, iar mai înainte va
figura în fruntea Culorii curcubeului - Cod «Bàrbosul», text reinstalat pe
internet pe site-ul
paulgoma@free.fr
de pe care fusese suprimat, potrivit prevederilor contractuale cu Polirom.
Or, cum editura nu a respectat contractul, de ce l-ar respecta pàgubasul
autor?…
Paul Goma”

Vom tr¶i §i vom vedea.
Am, tr¶it, am v¶zut: iat¶ r¶spunsul:
Date: Mon, 16 May 2005 12:03:36 +0300
De: slupescu_dnt <slupescu@mail.dntis.ro>
À: paulgoma@free.fr
Objet: Re: UN TEXT - trimis si D-nei Lidia Bodea:
Domnule Paul Goma,
"Nota" pe care mi-ati trimis-o m-a intrigat, cu atit mai mult cu cit este
cel dintii mesaj primit de la inceputul colaborarii dvs. cu Polirom. Desi directorul editorial Lidia Bodea a fost in permanent dialog cu dvs., straduindu-se
sa rezolve toate problemele editarii, constat o serie de inadvertente in mesajul
dvs. pe care as dori sa le semnalez:
1. "Culoarea Curcubeului. Cod Barbosul" a aparut identic cu Bunul de
Tipar pe care dvs. l-ati dat.
2. Exista acordul dvs. scris privind "suprimarea" celor doua texte. Ele
nu constituiau un document de "istorie contemporana", cum afirmati, ci o
serie de acuzatii aduse unor intelectuali romani de astazi (publicate de dvs.
recentin presa), fara legatura propriu-zisa cu continutul cartii.
3. Nu exista nici un protest al vreunei persoane privind publicarea cartilor dvs. la Polirom.
4. Declinarea ofertei dvs. privind publicarea/republicarea "Juralului" nu
inseamna ca exista o decizie a Consiliului Director al edituri privind nepubli-
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careain viitor a altor carti semnate de dvs.
5. Decizia Consilului Director de a nu publica in 1995-1996 serii de
autoriromâni tine exclusiv de strategiile de marketing privind colectiile si
seriileediturii si nu are drept obiect exclusiv opera dvs.
6. Aprecierile dvs. privind "holocaustologia militanta" "fabricanta de
antisemitism"a editurii si "confectionarea" de incriminari la adresa dvs. de
catre Polirom mi se par ele insele lipsite de orice deschidere spre dialog.
7. Acuzatia de nerespectare a clauzelor contractului de editare de catre
Polirom nu are nici o justificare.
Regret nemultumirile dvs. legate de colaborarea cu editura care v-a
publicat cele doua carti, dar consider acuzatiile dvs. drept nefondate,
Silviu Lupescu”

Are dreptate Silviu Lupescu.
Dar §i Paul Goma va fi avînd - ceva - dreptate.
Am compus urm¶toarea compunere:

Miercuri 18 mai 2005

“Domnule Sorin Ro§ca Stànescu
V¶ rog s¶ publicati, în leg¶tur¶ cu Apelul [Anti Hitler-Anti Stalin],
preciz¶rile urm¶toare:
Oricât i-ar irita pe simpatrio†i, am fost printre primii - dac¶ nu cumva
primul - care, aflîndu-se în România, a publicat în presa §i în editurile din
Occident - nu apeluri, nici rug¶min†i plecate - ci denun†uri vehemente,
soma†ii - legate atât de Pactul Stalin-Hitler cât §i de Pactul de la Yalta.
Am recidivat în 1995, când am “candidat” la pre§edin†ia României. În
Program ceream, nu doar restituirea teritoriilor r¶pite de URSS, a tezaurului,
nu doar desp¶gubiri materiale, ci §i scuze publice - atât din partea RusieiURSS, cât §i din partea Germaniei.
De ne-uitat: atunci, primii care m-au atacat dur în pres¶ au fost C.
Coposu si Horia Rusu; imediat - cine altul decât C.T. Popescu! A se c¶uta
M¶gureanu…
Formularea eufemizat¶: Pactul Ribbentrop-Molotov este un semn r¶u:
nici dup¶ 15 ani de la Revolu†ia lui Brucan românii (“de pretutindeni”, cum
ar veni §i cei din “diaspor¶”) nu au izbutit s¶ stea, în sfâr§it, pe dou¶ picioare
în fa†a R¶ului §i s¶-i spun¶ pe nume. Românii gândesc/ scriu în stilul §i în
mentalitatea peti†ionarà inculcat¶ în 45 ani de terorism comunist - §i de 15 ani
de, ca s¶ spun a§a: autoterorism-autoreeducativ (ca la Pite§ti) - cel care a dat:
a) Relativizarea adev¶rului - jurnali§tii, scriitorii publici§ti foloseau/
folosesc bulinele de bicarbonat: “secretarul de partid era cam sever”; “alimenta†ia era oarecum necorespunz¶toare”; “Organele Securit¶†ii noastre de
stat §i-au cam dep¶§it, într-o oarecare m¶sur¶ atribu†iile”;
b) Sc¶derea în grad a unor persoane “cu func†ii de r¶spundere”: în
plângeri, românul nu scria adev¶rul: “M-a b¶tut prim-secretarul de partid”,
ci: “un tovar¶§ m-a cam îmbrâncit §i, într-o oarecare m¶sur¶, mi-a rupt
din†ii…”
c) “Sc¶dere” impus¶ §i de… cam-oarecum-asa-zisa cenzur¶ (de-stat-§ide-partid): Mihai Gafi†a, în urm¶ cu 40 ani, “lucrîndu-mi” Ostinato, m¶
sf¶tuia - prietene§te, cum altfel: «Pe personajul cutare nu-l face general de
securitate, r¶zbun¶-te degradîndu-l : f¶-l plutonier de mili†ie, oricum, oamenii
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pricep ce vrei s¶ spui; pe cest¶lalt nu-l l¶sa ministru, f¶-l director de cabinet,
de§i mai bine activist simplu - cititorii în†eleg foarte bine…»
De ce îi sc¶de†i în grad scriind “Pactul Ribbentrop Molotov”, oameni
buni? Ave†i impresia c¶ “tonul prea dur” îi va irita pe tovar¶§ii de sus de tot?
£i nu vor aproba “cererea” noastr¶?
Scrie†i adev¶rul:
PACTUL STALIN-HITLER - în care caz, semnez §i eu Apelul cu
amândou¶ mâinile.
Paul Goma
Paris, 18 mai 2005”

Sâmb¶t¶ 28 mai 2005

(…)
Reproduc aici - copiat¶ de mine, toat¶ ziulica - una din
Listele dup¶ care alergam. Nu este ceea ce c¶utam - dar e bun¶ §i
asta, mai ales c¶ aici se afl¶ numele adev¶rate ale comuni§tilor
nativi din Basarabia §i din Bucovina, ocupate în 28 iunie 1940.
Mi-a fost încredin†at¶ de Dl. Gheorghe Gavril¶ Copil, pre§edinte
al Societ¶†ii Culturale Bucure§ti-Chi§in¶u. Pe alt¶dat¶ “considera†iile”-pe-marginea (o mul†ime §i toate… poetice…):

Tabelul nr. 1
Membri ai P.C. din România, basarabeni §i bucovineni, recomanda†i de CC.
al PCR pentru a li se acorda calitatea de membri
ai P.C. b. din Toat¶ Rusia

1. Bruhis (Kofman) Srul Pinhusovici [Mihai Bruhis?]
2. Faier§tein Raia.
3. Kofman Iakov
4. Djureak Dmitri Mihailovici (Vladimirovici)
5. Morghen§tern Izrail Markovici [unul din conduc¶tori]
6. Zighelbaum Srul
7. Burlacenko Serghei Danilovici
8. Luca Laslo [Laszlo]
9. Korotkov Iuri Aleksandrovici
10. Skvor†ov Mihail Iakovlevici: Leibovici Srul Abramovici [secretargeneralal PCR]
11. Oighen§ein Lev Nicolaevici [Leonte R¶utu]
12. Goldforb Abram Isakovici
13. Petrov Piotr Ivanovici (Guzun)
14. Roitman Fanea Isaakovna [rud¶ a lui “Chi§innevski”?]
15. Taranda§ Malea
16. Korotkova Natalia Isakovna
17. Satovskaia Roza
18. Rabinovici Fanea Iakovlevna
19. Revici Iakov Moiseevici
20. Visecau†an Polea Efimovici
21. Bude§tiskaia [? de la Bude§ti?] Ester
22. Cioclo Mordko
23. Kolpakci Iakov Aronovici
24. £teinberg Froim.
25. Boguslavskaia Polea Iakovlevna
26. Romanenko Nikolai Nikolaevici
27. Pastir Zasea Leibov
28. Gudis Lev Smulevici
29. Rabinovici £oil Oizerovici
30. Orlih Mark Semionovici
31. Boguslavski Iakov Tovici
32. Zighelbaum Abram
33. Voloh Abram
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34. Limon Srul Gre§ovici [Gher§ovici?]
35. Grinman Isaak Iosifovici
36. Bujor [?] Iosif Aronovici
37. Weisman Sara Iosifovna (Seindel)
Tabelul nr. 2
Membri ai PCR, basarabeni, bucovineni a c¶ror apartenen†¶ de partid este necesar
s¶ fie înregistrat¶ la locul de munc¶
Jude†ul Chi§in¶u
1. Safran Raisa Semionovna
2. Leib Nahman (Noiman Leibovici)
3. Diner Eti Iakovlevna [veche cuno§tin†¶ - prietena lui Constantinescu-Ia§i]
4. Protodiakonov Vsevolod Mihailovici
5. Maler(p) Maria Kiselevna
6. Voinberg Niuka Markovici
7. £or Lev Ilici
8. Zaru Ivan Ilici
9. Oirik Avram Moiseevici
10. Derevici Ippolit Gheorghevici [avocat, veche cuno§tin†¶]
11. £androvskaia Ita Beniaminovna
12. Golfdfarb Zeilik Borisovici
13. Kuperman Isaak Moiseevici
14. £var†man
15. Konstaninov Konstantin Stepanovici
16. Glikman Gitlea
17. Sinitivker [kver?] Fritz
18. Grinberg Ida Izrailevna
19. £ehter Roza Borisovna
20. Zislis Vonver Lvovici
21. Izu Fruhtman
22. Lupan Andrei Pavlovici [viitorul pre§edinte al Uniunii Scriitorilor]
23. Bravar Liuba S.
24. £vetskaia
25. Makler Ciaka Isakovna
26. Avramescu Ida
27. Hresonskaia [Hersonskaia?] Etea Iosifovna
28. Rubin§tein Alexander
29. Gebove†er Riva Simonovna
30. Gofman [Hoffmann] Mordko Iakovlevici
31. Silvestrov Ivan Antonovici
32. Kemelmaher Bliuma Naunovna
33. Gold§tein Iosif Pinkusovici
34. Gherenburg Roza
35. Ihilovici Maier
36. Sikorski Gheorghi
37. Iancu Janetta
38. ¢ukerman Mark Borisovici
39. Tudoraki Lena Aronovna
Jude†ul Soroca
40. Cemortanu Matvei Grigorevici
41. £oimu Ivan Samoilovici
42. Kolokolnikov Evheni
43. Pavlov Mihail
44. Gu†ul Konstantin
45. Leahovski Mihail
46. Gu†ul Pavel
47. Gruzin Alexander
48. Zaidman Leib
49. Zel†er Rahil Ihilovna
50. Golovati Ivan
51. Gher§man Srul Beirelovici
52. Dolear Malea Ihilovna
53. Akkerman Leib Iankelevici
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54. Harmi Eva Iankelevna
55. £oimu Samuil
56. Liv§i† Haim
57. Klimov Ivan Ivanovici
58. Mer Leib
59. Doktorovici Anna (Enea)
60.Abramovici Abram
61. Cehover (Tarasov) Oba Rahimilovici
Jude†ul B¶l†i
62. Reidenboim Rahil Isaakovna
63. Masisi Miosei Iosifovici
64. Erji Leibil Nahmanovici
65. Voitman Berko Iakovlevici
66. Reidel Rahil.
67. Palaria Riva Davidovna
68. Rab Eva Isaakovna
69. Rab Ivan
70. Oighen§tein Niunea Iakovlevna [din familia “R¶utu”]
71. Goldman Bela Abramovna
72. Goldman (Baciu) Ida Mironovna
73. Iampolski Buka
74. Oighen§tein Mihail [Mi§a, fratele lui Leonea R¶utu §i tat¶ al fra†ilor Valery §i
Andrei Oi§teanu]
75. Kotlear Lev
Jude†ul Bender
76. £imkov Ivan Fiodorovici
77. Sisimov Mendel
78. Revenealî [l¶?] Serghei
79. Reddenboim Smil
80. Dikler Ester
81. Dvoiritz Aron Matveevici
Jude†ul Orhei
82. Ciornaia Nata§a (Burlacenko)
83. Krasnopolski Monea Iakovlevici
84. Malcic Riva Favelevna
85. Averbuh Jena Livovna
86. Vain§tok Nuhin Rubinovici
87. Munder Lev Abramovici
88. Koju§neanu [de la Coju§na?] Abram Iakovlevici
Jude†ul Hotin
89. Ku§nir Semion Ilici
90. Kovalciuk Vasili Mihailovici
91. Boto§anski [?] Avram I†ikovici
Jude†ul Ismail
92. Gher§kovici [Her§covici] Silea
93. Gher§kovici Jenea (dup¶ so†, Georgescu)
94. £abin An[d]rei
Jude†ul Cern¶u†i
95. Finkel Evghenia (Vais Anna]
96. Kur†man Mozes
97. Vittner Eva
98. Vittner Norbert Leonovici (s¶ fie “Ion Vitner”?]
99. Kraitzler Naftalii U§erovici
100. £lomiuk Reia Aronovna
101. Gheigher Artur Irevici
102. Gadiak Anton Iakovlevici
103. Rainer Racella [Ra§ela?] Natalovna
104. Magkovski Vasili Onufrievici
105. Srefiuk Evghen-Lev
Tabelul nr. 3
Membrii PCR care trebuie l¶sa†i cu dreptul membrilor partidelor comuniste
fr¶†e§ti din URSS (…)
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Ora§ul Chi§in¶u
1. Spektor Ester Peisovna
2. Ber[n]§tein Simha Pinkusovici
3. Gher§tein Haim Srulevici
4. Mirza Evghenia Borisovna
5. Feldman Riva Isakovna
6. Stei[n]berg Etea
7. Goldberg Iosif Davidovici
8. Bubis Isaak Markovici
9. Bubis Isaak Markovici [se repet¶: gre§eal¶? omonimie?]
10. £mulevici Liza Aronovna
11. Belo†erkovici V. S.
12. Torban Iosif Iakovlevici
13. Grecov Stepan Danilovici
14. Ka§elnik Ivan Ivanovici
15. Lazar Izabela Iosifovna
16. Vinberg Isaak Leizerovici [“Gr. Vindeleanu”?]
17. Barenboim Io§e Iankelevici
18. Bukur Ghenea Miniminovna [?]
19. Oh§tat Ghenea
20. Blekher Lev Meerovici
21. Reider Mosei Lvovici
22. £prin†en Fanea Lipovna
23. Rubin§tein Berta Vladimirovna
24. Lif§itz Zfimovici
25. Ghilman Froim Moiseevici
26. Bleher Iakov Moiseevici
27. Solomovici Fanea [o rud¶ a lui Te§u Solomovici?]
28. Vasilenco Vladimir Sergheevici
29. Nisenblat Vitea Naumova
30. Abraham Sonia Grigorievna
31. Kaufman Fanea Isidorovna
Ora§ul §i jude†ul Soroca
32. Oleinik Maxim Stepanovici
33. Timofei Grigore Mihailovici
34. Meli§en Ivan Nikolaevici
35. Navro†kaia Anna Panteleevna
36. Navro†ki Mihail Iosifovici
37. Mi§i§in Alexander Antonovici
38. Navro†ki Andrei Iosifovici
39. Navro†ki Piotr Filippovici
40. Me§i§en Vladimir Mihailovici
41. Me§i§en Nikolai Grigorevici
42. Kordebanovski Frantz Iosifovici
43. Boico Ivan Makarovici [din familia Boico, devenit so†ul Cristinei MarcusohnLuca, m¶tu§a lui V. Tism¶neanu §i general de gr¶niceri în R.P.R.? - eu §tiam
c¶ “Boico” este pseudonume, iar acela avea prenumele “Mihail” §i c¶ era
evreu originar din Ucraina]
44. Mocindcea Vassili Markovici
45. Re§ednik Dionisii Ignat
46. Bordeniuk Mihail Vassilevici.
47. Bihovski Vassili Abramovici
48. Takii Diordii [Tache Gheorghe?] Fiodorovici
49. Tokmeak Ivan Vasilevici
50. £aragov Semen Fiodorovici
51. Weisberg Isaak
52. Oleinik Petr Fedoseevici
53. Kolesnik Afanasii Ivanovici
54. Ghebedniuk Timofei Fiodorovici
55. Morgun Pantelei Fedotovici
56. Tismine†ki Buzea [din familia “Tism¶neanu”?]
57. £arogradski David £e§omov
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58. Goldenberg Abram
59. Buhman [Bruhmann?] Lazar Abramovici
60. Ciumak Mihail
61. Roitman Iakov
62. Stolear Hana Sruleva
63. Cerkbz [?] Vsevolod Arkadievici
64. Gold§tern £i§mon
65. Dumbrav¶ Anatolii.
66. Bilkis Ilia Isaakovici
67. £teinbuk £mil
68. Faier§tein Ianku Aronovici
69. Gore§nic Itzik Meerovici
70. £ulman Froiim
71. Magazinik Riva Leibovna
72. Magazinik Gher§ Leibovici
73. Milman Moi§e
74. Makogon Sonea
75. Kotlear Hanakii Iankelevici
76. Kotlear Mendeii Iankelevici
77. Kotlear £merl Itzicovici
78. Palii Vasilii
79. Balan Isake [?]
80. Ghilas Haralambie
81. Stari§ Silvestr
82. Gogu Profirii
83. Kofteneak Vladimir
84. Deaur [Ghiaur?] Dimitri
85. Harkovei Afanasii
86. Lefter Dionisii
87. Tiho†ki Valentin
88. Kolker Boruh
89. Krav†ov Ivan
90. Naumov Alexei
91. Gher§enzon Sulea Moiseevici
92. Trahtman Idel
93. Pastu§enko Grigore
94. Derkau†an Aizik
95. £ehtman ¢alik
96. Gluhovski Petr
97. Karpi§ Ivan
98. Lisov Ivan Antonovici
99. Soltuz Nikolai
100. Gologorski David
101. Kriger Ianik
102. Davidovici Liubov
103. Pînzaru Ivan
104. Pînzaru Pavel Vasilevici
105. Kazak Demian Stepanovici
106. Tivnik
107. Tomak Ghiorghii Pavlovici
108. Iasinski Vasilii Ivanovici
109. Kalma†ui Stefan
110. Kozman Timku
111. Haralamb Buhor
112. Ciporneak Vanea
113. Ciporneak Haralamb
114. Zel†er Zolea
115. Postolake Vasilii
116. Bezbeda
117. Maceak Ivan
118. Eriomenko Grigorii Fiodorovici
119. £ve† Dimitrii Mihailovici
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120. Poli†iuk £i§ma [am dat de o atlet¶ american¶: Komisarnik - dac¶ nu chiar:
Politruknaia…]
121. Strahov Kalinik
122. Samanaki Alexandr Ivanovici
123. Ciobanu Marcu
124. Gu†u Dimitrii
125. Kvatkovski
126. £trahman Sunea
127. Bruma Semion
128. Halkin Sima
129. Buris Sima
130. Nedelea Ambrozis
131. £munis Itzik
132. Revule† Grigorii
133. Spivak £lik
134. ¢entis Pavel
135. Drobnika Fedor
136. Savka Efim Dmitrievici
137. Kaplan Mioka
138. Hoiut Iosif
139. Sosna Haim
140. Kaplan Avoris
141. ¢îmbaliuk Kuzma
142. Ciumak Semion
Jude†ul Orhei
143. Sakara Evghenia Vasilevna
144. Brizma Cearma Aronovna
145. £nir Ghenea Livovna
146. Lener Frima Iakovlevna
147. Lefter Roza Avseevna
148. Lerner Op§ip Kipelovici
149. £aparina Pelagheia Isakovna
150. Zamislovskaia Peloaghelia [?] Moiseevna
151. £apo§nik Izrail Rubinovici
152. Lerner Venea Markovna
153. Rakul Constantin Gheorghievici
154. Tartovski Solomon Moiseevici
155. Ghelman Riva Haskova
156. Rezingof Sara Haimova
157. Dizingof [nu va fi acela§i nume diferit grafiat? - pentru c¶ patronimul este
/aproape/ acela§i?] Naum Haimovici
158. Malis Motel Abramovici.
159. Cebotari Peisih Haimovici
160. Grivokopatel Haim Iosifovici
161. Vaiser Haia Iosifovna
162. Moitlis Moisei £umovici
163 Ciobotaru Sara Iosifovna
164. Iaruga Isaak Abramovici
165. Goldman Polina Pavlovna
166. Goldman Isaak Pavlovici
167. Fi§man Rahil Davidovna
168. Fi§man Estera Davidovna
169. Ger§ Dafa Davidovna
170. Daici Ghitla £lemova
171. Brezman Ekaterina Aronovna
172. Popusku Mira Mendelevna
173. Berekovici Adela Isaakovna
174. Jessan [Josan?] Vasilii Ivanovici
175. Zisler Iankel ¢alikovici
176. £mukler Leib Borisovici
177. Kogan Belemia Moiseevici
178. Tarlev Hanna Ioaakovna [?]
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179. Ghin†burg Lipa Tudikovici
180. Averbuh Basea Livovna
Jude†ul Bender
181. Er†berg Amika
182. Burlak Fiodor
183. Slipakov Nikolai
184. Tabanov Elifer
185. Gabdzea Feodosii
186. Bazarov Dmitrii
187. Taran Iakov
188. Kovtunenko Ivan
189. Bicikov Victor
190. Bicikov Boris
191. Zavada Victor
192. Grinberg Hava
193. Kofman Zelma
194. Kofman Fanea
195. Moze§ Evghenii
196. Sisman Frida
197. Gold§tein Iakov £mulevici
198. Haikim Idel Gher§kovici
199. Zelter Zaiveid Leibovici
200. Ro§ko Rahman Davidovici
201. Kîsa Hristofor Ivanovici
202. Kelmenciuk Zinovii Ivanovici
203. Borisova Zinaida Ivanovna
204. £lapakov Nicolai Abramovici
205. Pronoza Evghenii Ilici
206. Brodskaia dora Zaharovna
207. Koroli Boris Iakovlevici
208. Brodskaia Janna Zaharovna
209. Leah Ivan Zaharovici
210. Dmitrieva £eifa Iosifovna
211. Prokope† Moisei Iosifovici
Jude†ulB¶l†i
212. Kolker Moisei Mihailovici
213. Birinboim Zolea Nutoviei
214. Barenboim Abram
215. Lerner Lona Idelovna
216. Rabenko Alexandr Israilevici
217. Rapaport Beeno Boris
218. Ku§nir Semion Aronovici
219. Goldi§ Abram Isaakovici
220. Garber Sioma Ov§i Iankelevici
221. Weisman Toivi £aevici
222. Rozneblat Moi§e Lipov
223. Roll Valter Livovici
224. Ku§nir Haia Eftimovna
225. Birinboim Monea Nutuvici
226. Ka† Oscar Ger§-Berovici
227. Kevilevin Ihil Mo§kovici
228. Kiseleva £eiva Zisileva
229. Bujor Tatiana Iakovlevna
230. Ghelman Vaitraub Fanea Pinkrovna
231. Roizman Nlemi Borisovna
232. Harak Polea Zelmovna
233. Grinberg Mi§a
234. Ghelman Iv†e I†kovici
235. £erman Moi§e Beilovici
236. Fux Naftul Abramovici
237. Rîlskii Grigorii Afanas
238. Haot Niusin Gher§ovici
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239. Jukovskii Boris Iosifovici
240. ¢uprik Aizea Davidovici
241. Rudima Anton Gheorghevici
242. Kleiman Moise Isaakovici
243. Pogorelovski Mihail Samuilovici
244. Babine†ki Ivan Pavlov
245. Zernovoi Ivan Ivanovici
246. Reaboi Andrei Anufrievici
247. Stratiiciuk Iakov Stepan
248. Gomeniuk Ivan Eliseevici
249. Grinberg Haia Solomonovna
250. Grinberg Fira Izrailevna
251. Leabis Tatiana Isidorovna
252. Vikinskii Fiodor Ivanovici
253. Gavriliuk Petr Petrovici
254. Golik Ivan Andronovici
255. Glinberg Moise Grigorevici

Tabelul nr. 4

Membri PCR., basarabeni, bucovineni sosi†i în URSS în calitate
de emigran†i politici (fo§ti voluntari ai Armatei Republicane în Spania
§.a.) pe care CC al PCR îi recomand¶ pentru a fi transfera†i în P.C. b
din toat¶ Rusia
1. Tismene†ki Leon Moiseevici [Leon Tism¶neanu, tat¶l lui Vladimir]
2. Telmer Elias
3. Kleiman Moisei Solomonovici
4. Vihrev Abram Naumovici.

Am s¶ revin asupra “Listei”.
Tabelele totalizeaz¶ 296 persoane.
Nu am reu§it s¶ identific pe: Sorin Toma, Alexandru
Bârl¶deanu, Perahim, Roller, Celac.
Nu am reu§it s¶ “traduc” numele sub care au trudit apoi în
R.P.R. dup¶ 23 august 1944.
Duminic¶ 29 mai 2005
Am arat din greu la… copiatul Tabelelor.
Aceste 296 persoane reprezint¶ o-mare-parte din membriipartidului comunist român care a cerut s¶ fie luat¶ în eviden†a
partidului comunist bol§evic - prin acceptarea de a (re)deveni
cet¶†ean al Rusiei Sovietice §i de a se pune în slujba Ocupantului.
Trebuie s¶ m¶ dezam¶gesc: eu speram s¶ am o list¶ - bine:
un tabel - al evreilor nelocuitori ai Basarabiei §i ai Bucovinei de
Nord în §i care, la Ocupa†ie au dat fuga s¶-§i ofere serviciile. Or
Tabelele de mai sus îi cuprind doar pe nativii din Teritoriile
Ocupate - fie c¶ în momentul 28 iunie 1940 se aflau pe loc, în
Basarabia §i în Bucovina, fie în închisorile unde erau închi§i
comuni§tii §i fuseser¶ liberati urgent - presupun c¶ ace§ti fuseser¶
încarcera†i în închisoarea din Chi§in¶u, din moment ce imediat se
manifestaser¶: Rozenberg-Ro§cata (vezi Gr. Vindeleanu),
©Paul Goma 1935-2011

wwww.paulgoma.com

PDF public și gratuit

31.12.2011

PAUL GOMA - JURNAL 2011

529

Derevici, Etea Diner (vezi E. Negel, “Universul” din 1 iulie
1940).
A§adar Tabelele îi cuprind doar pe “localnici”. Se presupune
c¶ au fost alc¶tuite de un-grup-de-tovar¶§i-evrei-din-Uniune,
dela “Centrala” lor: “tonul” - fie el §i doar al “muzicii” în§iruirii
unor nume - este al Autorit¶†ii (§tia el avocatul Sternberg ce §tia
de întâmpinase Armata Ro§ie pe str¶zile Chi§in¶ului cu pancarta
- în ruse§te scris¶, fire§te: “V-am a§teptat 20 ani! - nu 22?)”;
grafia numelor care este strict ruseasc¶, atât a evreilor, cât §i a
românilor.
Am s¶ m¶ mai întorc la Tabele - care, pentru mine, au §i o
alt¶ semnifica†ie decât cea strict politic¶.
Luni 30 mai 2005
(…)Ei, da, pentru România nu va fi bine: nu a apucat s¶ intre
(aici îi ar¶t cu degetul pe comuni§tii §i securi§tii iliisto-romanisto-m¶gureni§ti care au †inut †ara în groap¶, doar s¶ le fie doar lor
bine). Desigur, pân¶ §i românii cei mai “lucizi” vor da vina pe
Occident, în loc s¶ priveasc¶ în ograda lor îmb¶legat¶.
£i când te gânde§ti c¶ bie†ii basarabeni se uit¶ cu jind spre
Bucure§ti §i viseaz¶ unirea… cu cine? Cu cine s-o nimeri…
Un text:
Andrei Oi§teanu: O amintire “despre mâncare” sau
Ce anume §i cum (anume) func†ioneaz¶ memoria unui holocaustolog

ïn Supliment cultural (al editurii Polirom) am dat peste rubrica
†inut¶ de Adriana Babe†i “despre mâncare” (despre mânc¶ruri?). ïn nr.
10, din 29 ian-4 febr. 2005, la pag 4 figureaz¶ - cum altfel? - §i Andrei
Oi§teanu: el î§i poveste§te via†a lui cea grea, plin¶ de priva†iuni §i de
persecu†ii (antisemite) - prin o amintire culinar¶.

Reproduc aici contribu†ia-i - apoi o voi comenta:

“M-am n¶scut la Bucure§ti, dar primii §ase ani de via†¶ (1948-1954)iam petrecut la Cern¶u†i 1); compus¶ din cinci suflete familia mea locuia
îndou¶ camere foarte modeste din cartierul evreiesc; st¶team pe uli†a ceasorinicarilor (…) c¶rei i se schimbase numele cu cel al comunistului Karl
Liebknecht. Era o perioad¶ de dup¶ r¶zboi în care Uniunea Sovietic¶ î§i oblojea r¶nile. Era un amestec de mîndrie §i s¶r¶cie postbelic¶. Marea victorie
asupra nazismului (§i ocuparea Europe est-centrale) hr¶nea sufletele 2), dar
nu §i trupurile. Nu se mai g¶sea mai nimic de mîncare. Ca s¶ supravie†uiasc¶
cern¶u†enilor li se d¶dea în folosin†¶ cîte o bucat¶ de p¶mînt pe care o cultivau de regul¶ cu cartofi […] “Devenit §omer 3), tat¶l meu nu putea s¶ se
reangajeze din cauza unui puternic val de antisemitism 4) declan§at la începutul anului 1953 de batiu§ca Stalin însu§i (procesul “asasinilor în halate
albe”). Abia dup¶ moartea lui Stalin p¶rin†ii mei au reu§it s¶ emigreze 5) în
România. ïn octombrie 1954 l¶sam în urma noastr¶ marea Uniune Sovietic¶;
tot ceea ce unii iubeau §i urau mai mult. Fratele meu (11 ani) §i-a luat pu†in
p¶mânt într-o pungu†¶ legat¶ la gât. Eu (6 ani) l-am imitat. 6)
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“La Bucure§ti am locuit pe strada Washington, devenit¶ Haia Lipschitz,
militant¶ comunist¶, situa†ie simetric¶ cu cea din Cern¶u†i Dar statutul social
§i starea material¶ s-au îmbun¶t¶†it substan†ial. Problema mânc¶rii nu se mai
punea în termeni de supravie†uire. £i totu§i, în fiecare diminea†¶ se derula un
ritual culinar s¶r¶c`cios. Toat¶ familia se aduna la mas¶, mama punea solemn
un castron aburind, plin cu cartofi fier†i în coaj¶. Suflînd în mâini, decojeam
cartofii fierbin†i, îi m¶run†eam în farfurie §i ad¶ugam sare, ceap¶ tocat¶ §i
untdelemn. Apoi mâncam în t¶cere, ca într-o agap¶ mistic¶ .
“Trecuser¶ mul†i ani de la p¶r¶sirea ghetoului 7) din Cern¶u†iul stalinist, dar noi continuam s¶ practic¶m ritualul s¶pt¶mânal, în amintirea paradisului/ infernului pierdut”.

Secre†ia pe hârtie a lui A. Oi§teanu mi s-a ar¶tat exemplar¶,
definitoriepentru membrul unei familii de bol§evici (§i ce familie:
a sinistrului criminalde r¶zboi-§i-de-pace: “Leonte R¶utu”) -prin:
a. neadev¶rurile rostite-scrise senin;
b. nesim†irea politico-socialo-etnic¶ - prezent¶ §i la tovar¶§ii
s¶iholocaustologi: Shafir, R. Ioanid, E. Wiesel.
c. rezultatul: o inabil¶, o grosolan¶ diversiune istoric¶,
moral¶, lingvistic¶ - dar cât de eficace în spiritul tulbure al românilor analfabe†i §igata-culpabiliza†i tot de ei, holocaustologii atotprezen†i: Big Brother - cu §apte capete.
Am s¶ le iau în ordine:
1) £tiam (din Dictionarul lui Florin Manolescu) c¶ fratele
mai mare al s¶u, Valery s-a n¶scut în 1943, în Karaganda,
Kazahstan. Tot de acolo aflasem c¶ Valery “î§i petrecuse
copil¶ria la Cern¶u†i”. Din textul de mai sus reiese: Andrei
Oi§teanu se n¶scuse la Bucure§ti (în 1948), “dar primii ani din
via†¶ (1948-1954) i-am petrecut la Cern¶u†i”.
ïntrebare:
Dac¶ el, Andrei s-a n¶scut în 1948, la Bucure§ti (unde se afla
deja“unchiule†ul” Leonea Oigenstein, zis R¶utu, zis Krokodilul (
pronun†¶: Krakadilu’) bine înfipt în“sarcinile de stat §i de partid
[“statul” fiind Marea Uniune Sovietic¶, ea ne “administra ocupativ” - prin auxiliarii Ocupantului, deci §i prin unchii, prin mama,
Bella Iosovici, prin tat¶l, Mihail-Mi§a], ce c¶uta - la Cern¶u†i familia sa începînd din anul na§terii, 1948? S¶ fi fost mama sa,
Bella Iosovici originar¶ din Cern¶u†i? Va fi fost, îns¶ “pe vremurile acelea” nu se circula dup¶ cheful “originarilor” peste
grani†ele noi, sovietice/ ermetice - cu atât mai pu†in peste frontiera dintre URSS §i ce mai r¶m¶sese din România. Apoi: sensul
cvasiunic al trecerii infamei frontiere - numai pentru ru§i, comuni§ti, evrei, numai pentru “consilieri” - era: dinspre URSS spre
România (dar nu veniser¶ ei din Raiul Sovietic s¶ ne explice cât
de ferici†i suntem noi? cât de fierbinte ne iube§te pe noi Sora cea
Mare?). Adev¶rat: mai era un sens, ne-normal, silit, avînd în†eles
de deportare: dinspre România spre URSS - pentru germani, îns¶
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mult înaintea lor - începînd din 24 august 1944 - basarabenii §i
bucovinenii, considera†i “cet¶†eni sovietici” erau amenin†ati cu
“repatrieria-în-Siberia”. Persoanele care, între 1944 §i 1953
(moartea lui Stalin) plecau din România cu destina†ia URSS erau,
în acte, socoti†i “repatria†i” - ca unchiul meu N. Popescu - , în realitate: “tr¶d¶tori ai Patriei Sovietice”, altfel de ce ar fi fugit de
Armata Ro§ie cea liberatoare (cea pe care o primise cu flori, la
Bucure§ti, copila Lilly Marcou §i ai s¶i din familie, din comunitate - din viitorul Aparat de Stat §i de Partid?). Familia noastr¶ a
f¶cut denef¶cutul - cite§te: acte false - ca s¶ nu fie… repatriat¶.
2) “Marea victorie asupra nazismului (…) hr¶nea sufletele, dar nu §i

trupurile”.

La 28 iunie 1940 (viitorii) p¶rin†i §i unchi (“R¶utu”) ai lui
AndreiOi§teanu d¶duser¶ fuga pe malul stâng al Prutului, în
Teritoriile Cedate, iar pân¶ la jum¶tatea lunii iulie 194l, fiind
komisari-voluntari, îi t¶iaser¶-spânzuraser¶ pe goii localnici din
Basarabia §i din Bucovina de Nord r¶pite de URSS; când fuseser¶
sili†i s¶ fug¶ din calea armatei române, ei nu al†ii alc¶tuiser¶
unit¶†ile-de-distrugere a tot ce era piatr¶ pe piatr¶; în afar¶ de
sufletele lor, hr¶nite cu ura-de-clas¶ bol§evic¶ §i cu nem¶rturisita,
dar aplicata ur¶-de-ras¶ evreiasc¶ (împotriva b¶§tina§ilor neevrei), trupurile lor de caralii §i de tor†ionari s-au hr¶nit pân¶ la
vom¶ cu ceea ce zmulseser¶ de la gura basarabenilor §i a bucovinenilor. ïn acel an de co§mar (28 iunie 1940-15 iulie 1941), pe
lâng¶ teroarea politico-etnico-poli†ieneasc¶, pe m¶sur¶ ce “indigenii” erau alunga†i din case, aresta†i, executa†i ori “doar” deporta†i - dup¶ ce fuseser¶ înfometa†i - în aceea§i m¶sur¶ komisariivoluntarii, se umflau, se l¶†eau - de mirare c¶ nu explodaser¶ de
prea-plinul exercit¶rii puterii, de mâncare, de pl¶cerea v¶rs¶rii
sângelui oamenilor nevinova†i. Bol§evicii evrei din dreapta
Prutului ca §i bol§evicii evrei din stânga Nistrului (“transnistrienii”) î§i hr¶niser¶ peste m¶sur¶ “trupul” de care ne vorbe§te atât
de frumos holocaustologul de azi §i nu î§i imaginau c¶ dup¶
festinul pe care §i-l organizaser¶ vreme de un an pe teritoriul
Basarabiei §i al Bucovinei de Nord vor fi sili†i s¶ fug¶ în Rusia,
pe care în 20 ani bol§evicii (“ïn frunte: komisarii!”, vorba unui
cântec drag lui Isaac Babel - deci §i lui R. Cosa§u, cel care afirmase,rânjind, c¶ genocidul comunist de trei sferturi de veac fusese…“o blenoragie de tinere†e”) o pref¶cuser¶ din ¢ara Pâinii în
Imperiul Foamei.
Nu-i va fi auzit niciodat¶ A. Oi§teanu pe p¶rin†i povestind ce
anume mâncaser¶ ei, “voluntarii” în Basarabia, dup¶ 28 iunie
1940? nici ce anume nu-mâncaser¶ în Kazahstan? §i ce - totu§i mâncaser¶ între 1944-1948 în România cea sec¶tuit¶ de r¶zboi,
supt¶ de ru§i cu ajutorul Sovromurilor (impuse în luna mai 1945!)
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- prin zapciii lor, evreii?
3) “Devenit §omer, tat¶l meu nu putea s¶ se reangajeze…” (subl.
mea, P.G.)…

“£omer” Mi§a Oigenstein?, komisarul bol§evic, cel care…
“d¶duse dovad¶” cu asupra de m¶sur¶, atât în Teritoriile
Române§ti Ocupate, cât §i în Armata Ro§ie, în Polonia, în
Germania - ca politruk sub comanda supra-politrukului… umanist - altfel criminalul Ilia Ehrenburg?
Iat¶ cum se joac¶ - acum - A. Oi§teanu cu termenii, min†ind,
min†ind, min†ind, ame†indu-i pe cititori, fiind sigur c¶ nimeni
dintre goi nu va îndr¶zni s¶-i atrag¶ aten†ia (de team¶ c¶
«Ordonan†a!-Ordonan†a!» cu care îi tot amenin†¶ Te§u îi va b¶ga
în pu§c¶rie, a§a cum p¶rin†ii lor fuseser¶ b¶ga†i în pu§c¶rie de
p¶rin†ii lui Te§u) c¶ în limba sovietic¶, cea din fier-beton §i în
Raiul Sovietic - cel din O†el Nec¶lit - cuvântul “§omer” nu
exista §i nu se aplica decât atunci când era aspru condamnat
“iadul capitalist”.
4) A§adar Mihail Oigenstein devenise “§omer (…) din cauza
unui puternic val de antisemitism declan§at la începutul anului
1953 de batiu§ca Stalin…” - fiul s¶rmanului §omer î§i continu¶ §i
în acest text culinar dezinforma†ia-meseria-sa.
Recapitulare: familia lui Mihail Oigenstein, venit¶ din “refugiu” din Kazahstan, dup¶ o §edere de 4 ani (1944-1948) în
România - membrii ei avînd statut de ocupan†i-colonizatoribol§evizatori - sunt deta§a†i la Cern¶u†iul re-resovietizat.
De ce? A. Oi§teanu cel care §tie atâtea nu ne dezv¶luie taina
“transfer¶rii”. ïn ciuda afirma†iilor holocaustologilor c¶ românii,
în 1941, exterminaser¶ elita evreiasc¶, to†i acei evrei care
sem¶naser¶ teroarea în Basarabia §i în Bucovina începînd din 28
iunie 1940 - în iulie 1941 fuseser¶ evacua†i cu grij¶, ei alc¶tuind
pre†ioasele cadre de stat §i de partid - sovietice, dar §i viitoarele
cadre sovietizatoare - Stalin fiind sigur c¶ Rusia va învinge §i se
va rev¶rsa, l¶†ì spre Apus, adânc, în Europa. ïncepînd din 1944,
când România capitulase, sovieticii aveau nevoie de auxiliari în
conducerea noilor poli†ii: Aparatul Terorii; a noilor ministere,
direc†ii, posturi de comand¶ ale †¶rii îngenuncheate. ïnainte de 23
august 1944 fusese para§utat Bodn¶ra§, dezertorul. “Pe tancurile
sovietice care liberaser¶ Bucure§tiul”, cum poveste§te tovar¶§anoastr¶ Lilly Marcou, autoarea preferata a lui Liiceanu, ne venise
din Rusia “avangarda” alc¶tuit¶ din viitorii §efi, supra§efi: Ana
Pauker, Valter Roman, Bârl¶deanu, Perahim, Roller, L. R¶utu,
Sorin Toma, Celac… Fratele lui “Leonte R¶utu”, Mihail
Oigenstein (tat¶l lui Andrei)Oi§teanu f¶cea parte din e§alonul doi
sau trei §i este de presupus c¶ în Bucure§ti - “pe strada
Washington, devenit¶ Haia Lipschitz” familia c¶p¶tase
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m¶car un apartament confortabil, dac¶ nu întreg imobilul din care
fuseser¶ alunga†i proprietarii goi, acei odio§i burjui fascisto-antonesciano-antisemi†i.
ïnc¶ o dat¶: de ce se (sic) mutase familia lui Mi§a Oigenstein
de la Bucure§ti la Cern¶u†i?
Imediat ce frontul s-a îndep¶rtat de Bucovina de Nord, la
Cern¶u†i sovieticii au organizat acolo un fel de… “Academie” ce
preg¶tea cadrele conduc¶toare necesare României sovietizate.
Mihail Oigenstein va fi fost trimis cu misiunea - din partea
ru§ilor, doar era ofi†er (§i cet¶†ean) sovietic - de m¶car instructor,
dac¶ nu de chiar director al acestei prime uzine produc¶toare de
capete p¶trate (a doua fiind celebra “£tefan Gheorghiu” din
Bucure§ti). C¶ “familia locuia în dou¶ camere modeste din cartierul evreiesc” - perfect posibil: Cern¶u†iul fusese devastat
(desigur, nu atât de distrus precum Chi§in¶ul…) o prim¶ oar¶, în
iulie 1941, la retragerea sovieticilor care dinamitaser¶-incendiaser¶ tot ce putuser¶, a doua oar¶ în 1944, când ru§ii reveniser¶.
ïns¶ cele dou¶ camere modeste vor fi constituit un lux de care
cern¶u†enii nu aveau parte - atât din pricina distrugerilor, cât mai
ales din pricina evacu¶rilor din casele înc¶ locuibile de c¶tre noii
st¶pâni: bol§evicii §i uneltele lor.
Revin la citat: “devenit §omer (!), tat¶l meu nu putea s¶ se
reangajeze (în ce “ramur¶” reangajarea?) din cauza unui puternic
val de antisemitism declan§at la începutul anului 1953 de (…)
Stalin”…
“Antisemitismul” - ce bun este el în explicarea a orice!
Oigenstein Andrei nu este primul evreu care deformeaz¶,
falsific¶ Istoria reducînd-o la : evreu-goi; la: cine nu este cu noi
este antisemit. A§a au f¶cut-o neru§ina†i ca Perahim, Bruhmann
(“Roger”, “Holban”), Cristina Marcusohn-Luca-Boico, Sorin
Toma, Tertulian, Maria Banu§, Nina Cassian, R. Ioanid, Isaac
Chiva, Moscovici, Reichman… care, dup¶ ce au f¶cut tot r¶ul
posibil în România sub Stalin (§i în numele lui Stalin) au §ters-o
în Orient (Israel), cu prec¶dere în Occident, unde s-au plâns de
“persecu†ii - chiar pogromuri - anticomuniste §i antisemite”!
Andrei Oi§teanu, dup¶ ce minte f¶r¶ a clipi din ochi, scontînd pe analfabetismul cititorului român (dar §i pe teama redactorilor de a-i tempera-corecta delirurile holocaustice, §ade prost cu
logica, cu cronologia: întradev ¶r “antisemitismul” fusese
declan§at de Stalin, îns¶ încetase imediat dup¶ moartea tiranului
(martie 1953), deci nu putea constitui motivul…plec¶rii familiei
bol§evice Oigenstein din URSS în… octombrie 1954.
5) “p¶rin†ii mei au reu§it s¶ emigreze (subl. mea) în România”…

Iat¶, în sfâr§it!, un adev¶r incon§tient ie§it din gura lui A.
©Paul Goma 1935-2011

wwww.paulgoma.com

PDF public și gratuit

31.12.2011

PAUL GOMA - JURNAL 2011

534

Oi§teanu: a emigra semnific¶ a pleca din patria ta, (Rusia-URSS),
pentru a te stabili în alt¶ †ar¶ (detestata, antisemita Românie…) unde e§ti imigrant.
Dovad¶ c¶ patria familiei Oigenstein a fost-este-va fi Rusia:
m¶rturisirea înl¶crimat¶ a holocaustologului de azi:
6) “ïn octombrie 1954 l¶sam în urma noastr¶ marea Uniune Sovietic¶ (…)
Fratele meu (…) §i-a luat pu†in p¶mânt într-o pungu†¶ legat¶ la gât. Eu
(…) l-am imitat”.

Observa†ii:
a) Iei p¶mânt din… p¶mântul t¶u, al patriei tale. Concluzie
provizorie:
Patria familiei Oigenstein este Rusia - nu România;
b) P¶mântul Cern¶u†iului - din care luaser¶ ei, emigran†ii în
pungu†e - nu era/ nu este/nu va fi rusesc - ci românesc-ocupatvremelnic, Bucovina de Nord, ca §i Basarabia, fiind teritorii
r¶pite de Rusia Sovietic¶ §i “administrate” cu ajutorul entuziast
(§i complice la crim¶) §i al evreilor.
7) “Trecuser¶ mul†i ani de la p¶r¶sirea ghetoului din Cern¶u†iul stalinist (subl. mea), dar noi…”
Cum s¶ dialoghezi cu un ins din categoria lui A. Oi§teanu?
Am mai spus-o, o repet: nu po†i comunica cu el §i cu ai lui.
Fiindc¶:
a) El nu d¶ cuvintelor (termenilor) semnifica†ia împ¶rt¶§it¶
demajoritatea comunit¶†ii de limb¶ român¶: §omer, antisemitism, emigra†ie, gheto, stalinist; ci una ideologico-etnicist¶;
b) El nu este consecvent în “op†iuni”:
- ascunde cu o încrâncenare suspect¶ adev¶rurile biografice
ale familiei sale §i ale comunit¶†ii sale evreie§ti din/în Basarabia,
refuzînd cu îndârjire s¶-§i asume si p¶catele ei - înc¶ o dat¶; nu
este vorba despre vinov¶†ia lui Andrei Oi§teanu, ci de asumarea
mo§tenirii criminale a familiei, a clanului, a categoriei din care
face el parte - dimpreun¶ cu veri§oara sa, Anca R¶utu, fiica lui
Leonte…
- … pentru a fi respectat¶ simetria (§i justi†ia): el §i cu ai s¶i
holocaustologi învinov¶†esc pe to†i românii de a fi masacrat evrei
în timpul celui de al doilea r¶zboi mondial, îns¶ le interzic acelora§i români argumentele:
- vinova†ii români de crime împotriva evreilor au fost judecati, condamna†i, de acum o jum¶tate de secol - ceea ce nu s-a
întâmplat cu un singur evreu vinovat, dovedit de crime împotriva
românilor;
- chiar dac¶ eu nu sunt de acord cu argumentul: “nu eram
n¶scut în timpul evenimentului - sau crimei - cutare”, nu sunt de
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acord nici cu nesim†irea etnic¶ cu care urma§ii (§i profitorii) unor
criminali dovedi†i ca cei din familia Oigenstein/“R¶utu” refuz¶ a
m¶rturisi în public, nu vina - ci ru§inea §i oroarea pentru faptele
p¶rin†ilor lor.
Andrei Oi§teanu r¶mâne Monumentul Nesim†irii Etnice §i al
Dezinform¶rii-f¶r¶-frontiere.
Mar†i 7 iunie 2005
(…) Cic¶ la Târgul de Carte de la Bucure§ti a fost lansat
sâmb¶t¶, la editura Victor Frunz¶ Alfabecedarul. Mi-au scris
Niculi†¶, M. St¶nescu, Loredana, Valerian Stan. C¶ ar fi fost bine.
Dan Petrescu nu a fost prezent, de§i promisese. Luca Pi†u a f¶cut
prezentarea. Niculi†¶ a zis c¶ imagini cu el/ei s-au dat la televizie.
C¶ au anun†at cam a§a: ‘Azi au fost dou¶ lans¶ri importante:
Ion Iliescu §i Paul Goma’.
Ca banc e foarte prost. Ca ne-banc §i mai foarte prost.
(…)
Vineri 10 iunie 2005
Nici o schimbare în bine.
Iliescu a fost pus sub acuzare - ei §i?, vorba babei. Eu i-a§ fi
lipit de “lotul Iliescu” - în afar¶ de Roman Brucan, Voican,
M¶gurean’ - §i pe Manolescu §i pe Breban §i pe A.D. Munteanu
§i pe R¶zvan Theodorescu §i pe Eugen Simion §i pe Sorescu
(postmortem), pe to†i iliescofilii… Au fost cam-mul†i dat¶toridincap, încuviin†atori ai “politicii mineriale” a iliescului.
Mar†i 14 iunie 2005
Ieri mi-a scris Stej¶rel Olaru c¶ Ple§i†¶ a fost anchetat la procuratura militar¶ înc¶ de vineri 10 iunie timp de 7 ore; a fost prezent §i el. Ple§i†¶ nu a mai recunoscut nici o declara†ie anterioar¶.
ïn schimb… a afirmat c¶ eu fusesem recrutat ca agent de
influen†¶ “în scopul infiltr¶rii în cercul Monic¶i Lovinescu”.
Cic¶ declara†iile s-au oprit la “momentul 77” dar vor reîncepeazi, mar†i.
(…) Continu¶ agita†ia în Borcanul Scriitorimii Române. ïns¶
cum mi-am promis c¶ nu voi mai comenta declara†iile
catinda†ilor…
Un articol din: Evenimentul zilei Luni, 13 Iunie 2005 [semnat] Laurentiu Mihu
“Securistul Plesita despre teroristul Carlos Sacalul:
"Era un om simpatic"

“Fostul sef al spionajului romanesc a facut, vineri, dezvaluiri
incendiare procurorilor militari care il ancheteaza. (…) un dosar
complex care priveste tentativele regimului comunist de a reduce
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la tacere disidentii romani din Occident prin intermediul unor
mercenari celebri, precum teroristul international Carlos
„Sacalul”. Urmarirea penala pe numele lui Plesita a inceput
in 1997, a fost intrerupta intre 2000 si 2004 si redeschisa in urma
cu citevaluni.
“Astazi, generalul Plesita locuieste in judetul Arges, are 76
de ani, sesprijina intr-un baston, ca urmare a unor operatii suferite
la ambele picioare, are o Dacie 1300 din 1982 si sustine ca nu
poseda o „avere de baron PSD”.(…) Audierea generalului a durat
mai bine de sapte ore, incheindu-se spre seara. La iesirea din
Parchet, acesta a mai stat aproape o jumatate de ora
de vorba cu ziaristii care il asteptau. El a sustinut ca toate acuzatiile care i se aduc acum sint „simple fleacuri”. „Procurorii nu au
dovezi, iar eu nu am pacate de natura juridica. Bineinteles, aceasta nu inseamna ca, timp de 42 de ani petrecuti in lumea spionajului, am fost un sfint sau o usa de biserica. Nici nu ai putea ramine
asa ceva, oricit te-ai stradui de mult. Nu ma tem de
condamnare si nu am nevoie nici de avocat. De fapt, procurorii
nu au de ce sa ma mai cheme la audieri”, a declarat Plesita. (…)
„Cazul Goma a fost umflat mai mult decit trebuia”, sustine
Plesita. Pe numele generalului Nicolae Plesita exista si o plingere
penala formulata de scriitorul Paul Goma. Potrivit acestuia, in
calitatea pe care a avut-o, Plesita s-ar face vinovat de punerea la
cale a asasinarii sale, prin intermediul unei scrisori-capcana.
Totul se intimpla in perioada in care Goma se afla in exil
la Paris. Surse judiciare ne-au relatat ca, in fata procurorilor,
Plesita si-a expus propria versiune pe un ton sarcastic. Fostul sef
al DIE a sustinut cu hotarire ca intregul caz „a fost umflat mai
mult decit trebuia”. „Pozitia lui Goma vizavi de regimul de la
Bucuresti contravenea la acea data legilor in vigoare. Mai venea
si pe fondul cutremurului din ‘77, iar Ceausescu s-a
panicat putin si i-a cerut ministrului de interne Teodor Coman sa
se ocupe de problema Goma. I s-au facut citeva filaje lui si anturajului din care facea parte, dupa care, stiind ca o cunostea pe
Monica Lovinescu, Ceausescu adecis sa fie trimis la Paris, ca
agent de influenta al Romaniei in mediul disidentilor din Franta.
Si asta, dupa ce a semnat un angajament in acest sens.
Eu insa nu l-am batut niciodata, asa cum speculeaza unii, ci i-am
dat masina de serviciu sa mearga la aeroport si de acolo la Paris”,
a mai adaugat Nicolae Plesita. De altfel, referitor la interviul
acordat postului national de televiziune in care recunostea ca l-a
batut si l-a tras de barba pe Goma, generalul a tinut sa clarifice si
acest aspect: „Mi s-a parut provo-cator caracterul intrebarii lui
Viorel Patrichi si, in consecinta, i-am raspuns in
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gluma: Da, mai! L-am batut si l-am luat de barba. (...) De fapt, eu
nu l-am batut niciodata pe Paul Goma”. (subl. mea).
Joi 16 iunie 2005
Din Ev. Zilei -16 Iunie 2005 - articol de Raluca Dan
(…)“Plesita ar fi pus la cale si uciderea lui Paul Goma
“La dosarul generalului exista o plingere penala formulata impotrivalui de scriitorul Paul Goma. Acesta sustine ca, in calitatea pe
care oavea - respectiv sef al Directiei de Informatii Externe Plesita ar fi pusla cale asasinarea sa, prin intermediul unor scriitori-capcana. Totul se intimpla in perioada in care Goma se afla
in exil la Paris. In fata procurorilor, Plesita l-a contrazis insa pe
Goma si a sustinut chiar ca acesta ar fi semnat un angajament, in
baza caruia ar fi fost trimis de Ceausescu la Paris ca agent de
influenta al Romaniei in mediul disidentilor din
Franta.(…) [subl. mea]
Despre Forumul provocat:
“Spre deosebire de alte forumuri, acestea dou¶ din urm¶ sunt
ceva mai pu†in n¶cl¶ite, în sensul c¶ taberele - dou¶ - sunt net
delimitate: de o parte oamenii care au suferit din pricina Terorii
Securit¶†ii, de alt¶ parte ne-oamenii care i-au f¶cut pe “fra†ii” lor
s¶ sufere - a nu, pentru c¶ ace§tia din urm¶ ar fi crezut în juste†ea
“liniei” - ci pentru avantajele enorme, materiale, morale. O subîmp¶r†ire, în inima aceleia§i departaj¶ri: securi§tii sunt, cu to†ii
(cum altfel?) anti-Pacepa pe care îl consider¶ “tr¶d¶tor”; câ†iva
dintre †ivili încearc¶ s¶ discute chestiunea “tr¶d¶rii”, a “patriotismului”. Inutil: ca §i în disputele evrei-goim securi§tii atac¶ în
bloc, în hait¶, concertat-concentrat, cu “opinii” bine fixate (în
fapt: înv¶†ate pe de rost) - iar “ceilal†ii” se exprim¶ împr¶§tiat,
f¶r¶ convingere, în ordine /foarte/ des-ordonat¶.
S¶ nu mi se cear¶ opinia despre Pacepa - mi-am spus-o,
numai am chef s¶ revin la groapa de gunoi. Rezum, totu§i: pentrumine Securitatea este (este, în continuare) R¶ul Absolut; securi§tii: R¶ii Absolu†i. A discuta dac¶ un securist a fost sau ba
patriot înseamn¶ a accepta o diversiune curat¶. Dac¶ patria este
România, atunci securi§tii au f¶cut totul ca s¶ distrug¶ patria,
s¶-i lichideze pe patrio†i. C¶ “defectarea” lui Pacepa a provocat
panic¶ în Aparatul Terorist - fire§te. ïns¶ c¶ aceea§i defectare - la
americani - ar fi contribuit m¶car cu atâtica la c¶derea
Comunismului în România… Pacepiada a fost o furtun¶ în
hârd¶ul (tineta) serviciilor secrete - reseriste, americaniste, nu a
avut nici o inciden†¶ asupra politicii americane fa†¶ de
Ceau§escu. Niciuna.
Nu era necesar s¶ te afli în secretul zeilor, pentru a în†elege
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deunde b¶tea vântul, ci doar s¶ observi mersul Europei libere. Or
institu†ia Europa liber¶ a continuat a face politica american¶ fa†¶
de Ceau§escu, în ciuda marilor-dezv¶luiri-mari ale lui Pacepa. Ca
§i în cazul celorlalte †¶ri abandonate ru§ilor - la Ialta! - americanii
nu au contribuit cu nimic concret (concret ar fi fost: un pumn
izbit în masa rusului, al doilea: în mutra ivanului!), doar cu încuraj¶ri extrem de discrete §i cu presiunea - într-adev¶r, extraordinar de eficace - a R¶zboiului Stelelor, inaugurat de Reagan.
Pentru bietele noastre †¶ri vândute rusului de o jum¶tate de veac,
direct au f¶cut mult mai mult papa Ioan Paul al II-lea §i polonezii
din Solidaritatea. Cu mâinile goale. Ei a f¶cut s¶ cad¶ Zidul
Berlinului - în ciuda… temerilor americanilor (§i a francezilor,
fie vorba între noi, dar cine se uita în gura lor?). C¶ acum - “dup¶
r¶zboi” mul†i viteji s-arat¶ dintre americani - s¶ fie s¶n¶to§i în
la§itatea, în egoismul analfabet, adev¶rul nu este de partea lor.
Deci: tr¶iasc¶ Polonezii (dar f¶r¶ Baba Geremek!).
ïnapoi la “forum”(…):
Sar în ochi securi§tii semnînd (sic) “Sen”, cunoscut din alte
interven†ii, tot secure§ti, “Garcea”; “Agronomu”, “Extremistu”,
“Max”. Despre limba român¶:vai de curu’ limbii lor de românè†i!
Vineri 17 iunie 2005
Tot mort¶cios. Probabil din pricina “halului” gândirii, limbii, participan†ilor la “discu†ii”; probabil-sigur din pricin¶ c¶
Ple§i†¶ are s¶ scape “pe baza unui certificat de incon§tient”, eliberat de psihiatrii no§tri dragi §i iubi†i.
Sâmb¶t¶ 18 iunie 2005
Mare eveniment-mare: Pre§edinte al Scriitorilor a fost ales
N. Manolescu! Acum o s¶ vedem noi cum rena§te din gunoi
literatura cea rezistent¶ estetic, promovat¶, ap¶rat¶ de el §i de
du§manul-aliat E. Simion! O s¶ - grabnic - vedem!
Mar†i 21 iunie 2005
Ieri a fost o zi extrem de cald¶ - totu§i am fost în târg, s¶ iau
de la £tefana cele 7 exemplare din Alfabecedar: unul dintre ele:
pentru Ana; altul, cum se cuvine: lui Filip, autorul copertei.
Restul: pentru autor…
Azi: Cea mai lung¶ zi a anului.(…)

“Adevarul” : Tortionarul Plesita nu va fi judecat
“Marturisirile fostului general de Securitate Nicolae Plesita - care recunostea,
intr-o emisiune tv, ca a torturat oameni, printre care si pe scriitorul Paul
Goma - nu intrunesc elementele necesare pentru a incepe urmarirea penala,
potrivit unei adrese a Parchetului instantei supreme catre CNA. Raspunzand
unei sesizari a Consiliului National al Audiovizualului (CNA),procurorii de
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la Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie (ICCJ) au apreciat
ca declaratiile in care Plesita arata ca a torturat oameni - cu referire expresa
si la disidentul Paul Goma - nu intrunesc elementele constitutive ale infractiunilor reclamate de CNA, care invoca articolele 324 si 358 din Codul Penal.
Nicolae Plesita a recunoscut, in emisiunea "Dan Diaconescu in direct" din 18
ianuarie, de la OTV, mai multe crime pe care lear fi comis in timpul regimului comunist, mentionand in mai multe randuri ca nu ii pare rau pentru ce a
facut. "I-am ucis, bineinteles. Asta faceam noi", a mai declarat Plesita, referindu-se la dusmanii regimului comunist”.
“Ziua: “Asasinul Plesita, iertat de procurori
“Seful Departamentului de Informatii Externe al fostei Securitati a marturisit in direct pe un post de televiziune ca a torturat si batut oameni, printre
care si pe Paul Goma, dar procurorii nu au inceput urmarirea penala * In mod
ciudat, anchetatorii au considerat ca nu exista motive pentru ca Nicolae
Plesita sa fie pus sub acuzare “Procurorii instantei supreme nu-l vor cerceta
penal pe generalul Nicolae Plesita, seful Departamentului de Informatii
Externe al fostei Securitati, desi acesta a recunoscut in direct pe un post de
televiziune ca a torturat oameni, printre care si pe scriitorul Paul Goma.
Astfel, potrivit unei adrese a Parchetului instantei supreme trimise CNA, procurorii au considerat ca desi Plesita a recunoscut ca a batut oameni, marturisirile acestuia nu intrunesc elementele necesare pentru a incepe urmarirea
penala. Raspunzand unei sesizari a Consiliului National al Audiovizualului,
procurorii de la Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie
(ICCJ) au apreciat ca declaratiile in care Plesita arata ca a torturat oameni cu referire expresa si la disidentul Paul Goma - nu intrunesc elementele
constitutive ale infractiunilor reclamate de CNA, care invoca articolele 324
si 358 din Codul Penal.”
“A recunoscut in direct “Nicolae Plesita a recunoscut, in emisiunea
"Dan Diaconescu in direct" din 18 ianuarie, de la OTV, mai multe fapte pe
care le-ar fi comis in timpul regimului comunist, mentionand in mai multe
randuri ca nu ii pare rau pentru ce a facut. "I-am ucis, bineinteles. Asta
faceam noi", a mai declarat Plesita, referindu-se la dusmanii regimului comunist. In urma acestor afirmatii, CNA a decis sa se adreseze procurorilor
Parchetului Inaltei Curti de Casatie si Justitie pentru a demara cercetari privitoare la aceste declaratii. CNA a trimis procurorilor si inregistrarea pe
suport magnetic a emisiunii respective.
In ciuda acestor fapte, procurorii au stabilit ca discutia dintre Dan
Diaconescu si Nicolae Plesita a avut ca punct de pornire memoriile acestuia
si ca marturisirile fostului general de securitate nu intrunesc conditiile articolului 324, alineatul 4 din Codul penal, potrivit caruia "se pedepseste cu inchisoare de la trei luni la trei ani laudarea in public a celor care au savarsit
infractiuni sau a infractiunilor savarsite de acestia". Intrebat in timpul emisiunii in legatura cu ancheta in cazul Paul Goma, Plesita a recunoscut ca a folosit
violenta: "Nu numai ca l-am anchetat, da i-am dat si un pumn, f...u-i mama
lui!". "A fost ca o mangaiere", spune fostul general de securitate. In adresa
remisa CNA de catre procurori se arata ca "acest aspect nu poate constitui
cuvinte de pretuire la adresa activitatii sale, tinand cont ca Plesita Nicolae a
avut in vedere o explicatie in legatura cu lipsa raportului de cauzalitate
dintre fapta sa si decesul lui Goma Paul.(subl. mea) Concluzia se desprinde
chiar din raspunsul sau adresat realizatorului: "A fost ca o mangaiere. Uite,
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in pauza iti arat eu cum l-am pocnit si ai sa vezi ca nu mori"".
“Complicitate la asasinatele executate de Carlos Sacalul
“Totodata, Parchetul sustine in adresa catre CNA ca nu sunt indepliniteconditiile pentru infractiunea de aplicarea unor tratamente neomenoase. De
altfel, pentru aceasta infractiune raspunderea penala a fost inlaturata, fiind
implinit termenul prevazut de codul Penal, se arata in raspunsul remis CNA.
Drept urmare, s-a dispus neinceperea urmaririi penale fata de fostul general
de securitate, se arata in adresa cu numarul 130/P/2005 a Sectiei de urmarire
penala si criminalistica din cadrul Parchetului instantei supreme. Pentru emisiunea din 18 ianuarie, in urma caruia a fost sesizat Parchetul instantei supreme si care l-a avut ca invitat pe Nicolae Plesita, OTV a primit o somatie
publica din partea CNA, pentru incalcarea prevederilor Legii
Audiovizualului. Generalul Nicolae Plesita - fost sef al Departamentului de
Informatii Externe al fostei Securitati - este invinuit intr-un dosar instrumentat de procurorii militari, pentru complicitate la asasinatele executate de
Carlos Sacalul. Ancheta privind legaturile dintre Plesita si Carlos a fost
declansata in urma unor rapoarte ale unui fost ofiter de Securitate, dar si a
plangerii scriitorului Paul Goma - cel pe care fostul general recunostea, in
emisiunea din 19 ianuarie, ca l-a batut. Plesita va fi suspus unei expertize
medicale psihiatrice pentru a se stabili daca a avut discernamint pentru faptele sale. (D.E.I.)

Miercuri 22 iunie 2005
M-a lini§tit Stej¶rel Olaru: Ple§i†¶ a fost “iertat” în alt¶
cauz¶, nu în a noastr¶. Dòr a§è…, vorba ardeleanului. Citez din
mesajul lui:

“… procurorul care a spus ca nu sunt elemente pentru a incepe urmarirea penala impotriva lui Plesita se numeste Eduard Mihai Ilie.
Dar presa face o confuzie (…): decizia acestui procuror nu are legatura
cu dosarul nostru, ci este unul separat. Eduard Mihai Ilie a fost procurorul
care a raspuns unei alte sesizari, cea formulata de Consiliul National al
Audiovizualului (CNA), potrivit careia Plesita a vorbit la un post de televiziune despre activitatea lui criminala. CNA a cerut Parchetului sa se sesizeze
in aceasta problema, iar Parchetul a raspuns.
Plangerea dv. priveste un dosar care este instrumentat de un alt
procuror, de aceasta data militar si care lucreaza la Sectia Parchetelor
Militare. Va asigur ca acest procuror militar stie ce face si va recomanda
trimiterea in instanta a lui Plesita”.

Azi dou¶ articole în Ziua. Pe primul nu-l reproduc, este
vorba de Carlos. Al doilea… Ei bine, al doilea m¶… decedeaz¶…
“Plesita, anchetat pentru complicitate la asasinate
“Generalul in rezerva Nicolae Plesita, seful Departamentului de
Informatii Externe (DIE) al fostei Securitati, este invinuit pentru complicitate
la asasinatele executate de Carlos Sacalul. El a fost audiat de procurorii
Sectiei Parchetelor Militare in cadrul anchetei privindu-l pe teroristul Ilici
Ramirez Sanchez (cunoscut sub numele de Carlos Sacalul), declansata in
urma unor rapoarte ale unui fost ofiter de Securitate si a plangerii scriitorului
Paul Goma. Carlos Sacalul a fost condamnat de o instanta franceza la inchi-
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soare pe viata in anul 1997, dupa trei ani de procese. Autoritatile judiciare
romane au transmis magistratilor francezi informatii referitoare la activitatea
lui Carlos ca urmare a angajarii acestuia de catre fosta Securitate si, dupa
incheierea procesului teroristului, autoritatile din Franta au comunicat date
importante pentru continuarea anchetei de la Bucuresti. Plesita ar fi fost una
dintre persoanele de contact ale lui Carlos in Romania comunista, alaturi de
generalul Iulian Vlad (seful fostei Securitati), Tudor Postelnicu (fost ministru
de Interne) si Gisela Vass (adjuncta a sefului departamentului pentru relatii
internationale a Comitetului Central al Partidului Comunist Roman, care s-a
ocupat in mod special de relatiile cu "organizatiile revolutioare din intreaga
lume").
“Recunoastere in direct (se repet¶ “laudele” (…)
CNA a trimis procurorilor si inregistrarea pe suport magnetic a emisiunii respective.“In ciuda acestor fapte, procurorii au stabilit ca discutia dintre
DanDiaconescu si Nicolae Plesita a avut ca punct de pornire memoriile acestuiasi ca marturisirile fostului general de securitate nu intrunesc conditiile
articolului 324, alineatul 4 din Codul penal, potrivit caruia "se pedepseste cu
inchisoare de la trei luni la trei ani laudarea in public a celor care au savarsit
infractiuni sau a infractiunilor savarsite de acestia". Intrebat in timpul emisiunii in legatura cu ancheta in cazul Paul Goma, Plesita a recunoscut ca a folosit
violenta: "Nu numai ca l-am anchetat, da i-am dat si un pumn, f...u-i mama
lui!". "A fost ca o mangaiere", spune fostul general de securitate. (…)

Ei, bravos na†iune! Halal s¶-†i fie! Cine o fi “D.E.I.” care
m-a, ca s¶ spun a§a, decedat?
paulgoma.net/. Paul Goma este bine, mersi...(Jurnalul National)
“Incredibil - Parchetul il declara mort pe Paul Goma de Dan Constantin
“Scandalul declansat de marturisirile lui Nicolae Plesita, fostul generalde
Securitate, continua. Faptul ca un post de televiziune a reusit sa-l faca pe
unul dintre capii Securitatii sa marturiseasca metodele de terorizare a opozantilorpolitici este in sine o performanta. Publicul afla din gura unui tortionarsefmetodele aplicate pentru strivirea oricarei forme de impotrivire la regimul
comunist, despre incalcarile brutale ale drepturilor si libertatilor fundamentaleale omului.
Consiliul National al Audiovizualului (CNA) a sesizat Parchetul de pe
langa Inalta Curte de Casatie si Justitie ca marturisile lui Plesita reprezinta o
probaevidenta care il incrimineaza pe fostul general de Securitate, faptele
acestuia fiind pedepsite de legea penala. CNA a trimis Parchetului si caseta
emisiuniiin cauza.Lucrarea a fost repartizata sectiei de urmarire penala si criminalistica,avand si un numar de dosar: nr. 130/2005.
Dupa aproape sase luni de la difuzarea emisiunii, procurorul Ilie Mihai
Eduard din cadrul inaltei institutii si-a prezentat concluziile. Acestea in sine
reprezinta a doua parte a scandalului "Plesita".
“PARCHET. Nicolae Plesita este scos basma curata
RASPUNSUL. Domnul procuror a redactat, dupa indelungi cercetari, o"rezolutie" datata 13 iunie 2005. Ilie Mihai Eduard constata sec ca
"din conti-nutul inregistrarii rezulta ca nu sunt intrunite elementele
constitutive ale infractiunilor sesizate".
Pe ce se bazeaza aceasta decizie cu efect direct, pozitiv pentru
Nicolae Plesita? Procurorul spune ca marturisile lui Plesita nu potavea
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valoare de probe incriminatoare, deoarece convorbirea dintre Dan
Diaconescu, realizatorul emisiunii, si fostul general de Securitate "a avut
ca punct de pornire memoriile acestuia". Ce relevanta are acest aspect,
domnul procuror ne explica. Asadar propria declaratie, chiar si continuta in memorii, nu poate fi punctul de pornire al unei anchete. Inseamna
probabil ca procurorul crede ca memoriile sunt o fictiune si, ca atare,
fiind un gen literar, autorul nu poate fi tras la raspundere.
Dar ciudatele interpretari cuprinse in Rezolutiecontinua. In randurile urmatoare redactate de magistrat se aplica aceleasi masuri eronate
asupra faptelor marturisite de Nicolae Plesita.
“Redam integral acest pasaj uluitor pentru "logica" procurorului
si cunostintele acestuia despre dizidenta romaneasca.
DECESUL. "Intrebarile realizatorului emisiunii s-au referit si la
cazul Goma Paul, ocazie cu care Plesita Nicolae a recunoscut ca a folosit
violenta in anchetarea acestuia. Acest fapt nu contine o «laudare» in sensul alin. 4 de la art. 324 C.P. chiar daca, faptuitorul a asociat actiunea sa
cu o «mangaiere».
Acest aspect nu poate constitui cuvinte de pretuire la adresa activitatii sale, tinand cont ca Plesita Nicolae a avut in vedere o explicatie in
legatura cu lipsaraportului de cauzalitate dintre fapta sa si decesul lui
Goma Paul. Concluzia se desprinde chiar din raspunsul sau adresat realizatorului: «A fost o mangaiere« (…).
“CONCLUZIA. Asadar, procurorul Eduard Mihai Ilie l-a trimis in
lumea celor drepti pe Paul Goma. Din fericire, scriitorul traieste la Paris
si va lua ca atare actul procurorului. Argumentele din Rezolutie sunt
puse cu furca, iar din negru se face alb si decedat din om in viata. Fara
sa-i tremure mana,in aceste conditii procurorul a pus celebrul NUP pe
dosar, scotandu-l basma curata pe Nicolae Plesita. Cine il va scoate
basma curata pe procurorul Eduard Mihai Ilie?”
DISIDENT. Paul Goma a fost obligat sa plece in exil in urma presiunilor facute de Securitate
PARCHET. Nicolae Plesita este scos basma curata”

(…) Am terminat textul urm¶tor:

Duminic¶ 26 iunie 2005

O, ce veste minunat¶…

…mi-a adus presa noastr¶ cea de toate zilele, chiar de Ziua Sfânt¶ pentru noi, Basarabenii si Bucovinenii: 22 iunie (1944, atunci “s-a pornit
r¶zboiu-n lume”, dup¶ ce Antonescu a ordonat: «Români! Trece†i Prutul!
Zdrobi†i vr¶jma§ul de R¶s¶rit §i Miaz¶-Noapte…» - numai c¶ nici azi nu a
fost zdrobit Du§manul R¶s¶rit-Miaz¶noaptez).
Cu prilejul anivers¶rii exaltant¶-deprimante mi-a venit de la Bucure§ti
înveselitoarea veste c¶ am - în sfâr§it! - decedat. Mi-a comunicat- o procurorul Eduard Mihai Ilie - citez din pres¶:
“…potrivit unei adrese a Parchetului instantei supreme trimise CNA,
procurorii au considerat ca desi Plesita a recunoscut ca a batut oameni, marturisirile acestuia nu intrunesc elementele necesare pentru a incepe urmarirea
penala. Raspunzand unei sesizari a Consiliului National al Audiovizualului,
procurorii de la Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie
(ICCJ) au apreciat ca declaratiile in care Plesita arata ca a torturat oameni -
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cu referire expresa si la disidentul Paul Goma - nu intrunesc elementele
consti-tutive ale infractiunilor reclamate de CNA, care invoca articolele 324
si 358 din Codul Penal”.
Cum s¶ întruneasc¶? - elementele-necesare? Dar unde se trezesc ele,
necesarele: în Europa?
“Nicolae Plesita a recunoscut, in emisiunea "Dan Diaconescu in direct"
(se repet¶ cele spuse anterior)
“Intrebat in timpul emisiunii in legatura cu ancheta in cazul Paul Goma,
Plesita a recunoscut ca a folosit violenta: «Nu numai ca l-am anchetat, da iam dat si un pumn, f...u-i mama lui!–». «A fost ca o mangaiere», spune fostul
general de securitate.
“In adresa remisa CNA de catre procurori se arata ca "acest aspect nu
poate constitui cuvinte de pretuire la adresa activitatii sale, tinand cont ca
Plesita Nicolae a avut in vedere o explicatie in legatura cu lipsa raportului de
cauzalitate dintre fapta sa si decesul lui Goma Paul.
Concluzia se desprinde chiar din raspunsul sau adresat realizatorului:
«A fost ca o mangaiere. Uite, in pauza iti arat eu cum l-am pocnit si ai
sa vezi ca nu mori»".
S-a observat: nu am subliniat lipsa raportului de cauzalitate dintre una
§i alta. Nici nemirarea mea fa†¶ de c¶ldura-mare, autoare moral¶ (si mortal¶)
a gândirii procurorale. Nu ar¶t cu degetul înspre tovar¶sul Eduard cu acela§i
nume (c¶ci dânsul ne descre†e§te frun†ile - ceea ce nu este pu†in lucru pe timpurile acestea, încruntate), ci înspre efectul cauzei: îmbrâncirea în “groapami rece §i mortuar¶”, vorba unui cântec din b¶trânii mahalalelor eterne.
De câte ori am râs cu hohote, cu lacrimi - ca s¶ nu (cu hohote) plâng…
Cu aceast¶ “metod¶” am izbutit a supravie†ui noi, supravie†uitorii Raiului
Comunist: ne strâmb¶m de râs când povestim ce umilin†e, ce mizerie, ce
foame am îndurat în închisori, cum ne-au b¶tut Enoiu, £omlea, Goiciu, Istrate
- Ple§it¶!
Or Securitatea - R¶ul Absolut - nu vroia moartea “p¶c¶tosului”, ci
men†inerea lui în via†¶, ca s¶ simt¶ tot-tot-tot ce îi fac fra†ii întru Miori†¶,
s¶-§i doreasc¶ moartea pentru a fi izb¶vit de chinuri, dar moartea s¶ nu vin¶,
decât prin “mici accidente”.
Cât¶ vreme am fost în labele Securit¶tii, ple§i†ii de toate gradele m-au
umilit, m-au schingiuit, dar m-au p¶strat, cu grij¶ proletar¶, în via†¶, abia
dup¶ ce am ie§it de sub obl¶duirea-le au încercat s¶ m¶ ucid¶.
Bine, dar cine altcineva (ca institutie, ca persoan¶) mi-a vrut moartea?
Începînd de când? Pentru ce? R¶spunsul - dup¶ 15 ani de c¶ut¶ri - este, vai:
M-au vrut mort, nu r¶ii-r¶i - ci bunii. Nu inamicii - amicii.
Nu vr¶jmasii securi§ti - nici m¶car eduarzii inocen†i, ci (unii - §i nu
pu†ini) colegi, scriitori(i) români.
Întelesesem: prietenii, colegii-de-condei se sup¶raser¶ foarte pentru c¶
din primele zile ale lui 1990, îi atacasem în pres¶…
- … acuzîndu-i c¶ pân¶ la “revolu†ie” p¶straser¶ pozi†ia în patru labe,
pe sub lavi†e §i abia la semnalul lui Brucan c¶ se-d¶-revolu†ie-la-român
ie§iser¶ din bor†ile rezisten†ei-prin-cultur¶ §i se proclamaser¶ “disiden†i”,
“opozan†i”, “aresta†i la domiciliu”(?,vezi Blandiana, Dinescu), “cenzura†i”,
“interzi§i de Ceausescu” - “sertari§ti” (Sorescu, P¶unescu);
- acuzîndu-i de inadmisibilul “rezultat al alegerilor din luna mai 1990”,
afirmînd c¶ votul masiv (a§aa, cu fraude masive) în favoarea bol§evicului
Iliescu, pentru care f¶cuser¶ campanie pe fa†¶ Sorescu, Eugen Simion,
Breban, Buzura era consecin†a - §i dovada incontestabil¶ - a vânjoasei, altfel
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orizontalei lor “rezisten†e-prin-cultur¶”;
- acuzîndu-l pe N. Manolescu pentru interviul luat lui Iliescu imediatdup¶ Mineriada Sângeroas¶ (13-15 iunie 1990) în care îl f¶cea “om cu o
mare” §i îl legitima, nu doar pe un v¶dit ilegitim, ci pe un criminal vinovat de
exmatricul¶rile studen†ilor din 1957 (una dintre victime: chiar studentul
Manolescu Nicolae); vinovat de puciul din decembrie 89, de diversiunea cu
“terori§tii” care pricinuise moartea atâtor oameni, atâtor oameni; vinovat de
“procesul” neeuropean al ceau§e§tilor; vinovat de incendierea Muzeului §i de
distrugereaBibliotecii Centrale Universitare; de tulbur¶rile interetnice - în
fine (dar nu §i ultima dintre crime) declansarea r¶zboiului civil: mineriadele.
Or el, N. Manolescu - recent ales pre§edinte al scriitorilor! - a negat
vreme de 15 ani grosolana, mortala (dar nu în spa†iul mioieritic) eroare
comis¶, insultînd pe cel care îi b¶ga sub nas citate din chiar interviu (întâmpl¶tor: eu), ba încol†it, pretindea c¶ îl cita (“omul cu o mare”) pe prietenul s¶u
¢oiu-care-nu-ap¶rea-în-text - §i abia în urm¶ cu trei luni a cam-recunoscut,
ardelene§te, c¶ da, el a cam, dar numai fiindc¶ Zigu Ornea îl (cam) dusese la
Cotroceni “nu (prea) §tiu pentru ce…” Va fi aflat, dup¶ 15 ani (cam) ce
c¶utase el la Cotroceni, chiar atunci, (cam-prea) dus de mân¶ de Zigu Ornea?
De ce abia acum recunoaste c¶ “n-ar fi trebuit s¶ publice interviul în România
literar¶” §i s¶ dea legitimitate unui bandit? Dar e limpede - a fost mereu §i
pentru cei care l-au ales pre§edinte al scriitorilor, nu doar cel-mai-bun, celmai-cinstit §i mai drept dintre thraci…- : pentru c¶ tovar¶§ul Iliescu
nu mai este la putere, ba chiar fusese pus sub acuza†ia de a fi autor
principal al chem¶rii “minerilor”;
- pentru c¶ m-am mirat cu glas tare c¶ “intelectuali” ca Plesu, R.
Theodorescu, Sorescu, Vartic, Papahagi, primiser¶ s¶ intre în guvernul
Iliescu-Roman-M¶gureanu (Paleologu, glume† sub†ire, se prezenta ca “ambasador al golanilor”, când toat¶ lumea vedea - dar nu accepta! - c¶ boerul
Alecu era un furier al tovar¶§ului golan, în sensul originar, Iliescu)…
Ca s¶ scurtez: pentru c¶, în decembrie 2000, în revista 22, crema intelectualit¶†ii române§ti, smântâna scriitorimii carpatine semnase Apelul pentru re-alegerea criminalului Iliescu (pretinzînd cu neru§inare - bine: atunci
cu incon§tient¶ bovin¶ - c¶ ei nu sunt pentru bol§evismului iliesc’, doamne
fereste! ci… împotriva fascismului vécétudoresc’! - “S¶ facem baraj fascismului si antisemitismului!”,suna un cuvânt de ordine venit dinspre
Washington-Tel Aviv), eu, singur-singurel, de capul meu, i-am acuzat prin
textul “S¶ fie interzis electoratul!” de amnezie, de la§itate, de
colabora†ionism, de participare (activ¶) la men†inerea structurilor comuniste
- §i nu în ultimul rând pentru faptul c¶ foloseau - ei, profesioni§tii, creatorii
de limb¶ român¶, termeni, sintagme ca : “revolu†ie”, “fosta Securitate”,
“domnul Iliescu”, “domnul M¶gureanu”; “domnul Nicolski” .
Atât de ultragia†i au fost semnatarii Apelului Ru§inii, încât s-au indignarisit în România literar¶ - sub semn¶tur¶ proprie §i anonim¶: “Cronicar”,
cum altfel! - Manolescu, ¢oiu, Dimisianu, A. £tef¶nescu, C. Teodorescu,
Ioana Pârvulescu, Adriana Bittel, amenin†înd cu un proces revista Vatra pentru publicarea articolului meu)…
…acestea - si înc¶ altele - erau fapte-rele (ale mele, se în†elege) suficiente pentru a fi din-inim¶-detestat de confra§ii bresla§i.
Am spus-scris ce credeam, nu ceea ce era convenabil. Pentru asta s¶ mi
se doreasc¶ moartea?
Am luat ca pe o glum¶ proast¶ exclama†ia excedat¶ a lui Liiceanu în
cercul-strâmt din care mai f¶ceau parte Ple§u, Pruteanu, Sorin M¶rculescu,
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Dan. C. Mih¶ilescu:
Nu mai moare odat¶ Goma ? - nu am pus zisele între ghilimele,
fiindc¶ ele au fost rostite, nu si consemnate în scris.
Tot în “glum¶-serioas¶” (£tii c¶ Goma tot n-a murit?) îsi etalauumorul devastator Iorgulescu, Buzura, Cosa§u, Buduca, Alex.£tef¶nescu,
Adame§teanu, Dimisianu, Gro§an, Dimisiana, Monica Lovinescu (ei, da:
îns¶§i dânsa,“Monicu†a-cu-Getu†a”, vorba r¶ a lui Dan Petrescu).
În februarie 1997, dup¶ ce a ap¶rut la Nemira Jurnal I-II-III), a fost
declan§at¶ de c¶tre Monica Lovinescu (prin megafonul 22- Adame§teanu)
prima campanie de pres¶:
“Îmi pare r¶u c¶ l-am cunoscut pe Paul Goma”.
Pe dat¶ c¶tanele D.C. Mih¶ilescu, A. Cornea, Alex. £tef¶nescu, Bianca
Marcu-Dumitra§cu-Balot¶, Bianca Marcovici, Dimisianu, Pruteanu, Buduca,
Ioana Pârvulescu m-au acuzat, nu numai de minciuni, de calomnii, dar §i de
“dela†iune”, iar Zaciu, Dimisiana, Paruit m-au trimis la azilul de nebuni.
Dup¶ scandalul Caraion - stârnit tot de Monica Lovinescu, întretinut de
N. Manolescu, cel rezemat pe Bibliografia Pelin, si C.T. Popescu, intelectualii patriei tricolore: Liiceanu, Ple§u, Manolescu, D.C. Mih¶ilescu, Monica
Lovinescu, întâlni†i cu treburi culturale într-un ora§ din provincie, au ajuns la
deneocolita “problem¶”:
“Ce e de f¶cut cu Goma? Ne înjur¶ pe noi, to†i cei buni, ne calomniaz¶, ne acuz¶ c¶ am pactizat cu puterea, c¶ nu am vorbit tare în locul
celor f¶r¶ glas. Se întreab¶ insidios în pres¶ de ce, dintre condeieri doar
Negoi†escu a semnat apelul acela pentru drepturile omului din ‘77 ?- de
ce!: s¶ fi intrat §i noi, cu totii în pu§c¶rie §i s¶ r¶mân¶ literatura noastr¶
f¶r¶ literatori? Ne reproseaz¶ c¶ am fost de acord cu excluderea lui din
Uniune, pe când elera arestat - dar ce era s¶ facem: s¶ protest¶m §i s¶ ne
exclud¶,chiar aresteze §i pe noi? Ne mai repro§eaz¶ c¶ dup¶ revolu†ie nu
l-am reprimit în Uniunea Scriitorilor - cum s¶-l reprimim (dup¶
revolu†ia noastr¶ d¶ruit¶ de Brucan, personal?), dac¶ a refuzat s¶ fac¶
cerere? Pretinzînd c¶ a§a cum nu f¶cuse cerere pentru a fi exclus, a§a nu
face nici acum, cei care-l d¶duser¶ afar¶ atunci acum s¶ repare m¶g¶ria
§i s¶-l reintegreze - n-o fi pretinzînd si scuze?… Si cum polemic¶ în pres¶
nu po†i angaja cu el, în replic¶ scoate alte acuza†ii, alte înjur¶turi, alte…
- §ti†i ce a p¶†it bietul Borbély când a încercat s¶ dialogheze cu el…
(subliniere, în lipsa ghilimelelor cit¶rii).”
Dup¶ o scurt¶ dezbatere, colegii mei iubi†i au hot¶rît:
Cea mai eficace metod¶ de a-i închide gura lui Goma: t¶cerea:
S¶ facem în asa fel încât s¶ nu se mai vorbeasc¶-scrie nimic despre el
- nici în bine nici în r¶u. T¶cerea e cel mai bun gropar.
Autor al propunerii: Liiceanu. Iar Monica Lovinescu a dat ukazul:
Goma este contestat - §i a urmat zgomotoasa campanie a… t¶cerii…
Nu e bine când e§ti contestat-prin-t¶cere - de Monica Lovinescu.
Nu e bine când e§ti †inut-la-o-parte §i min†it, tot de Domnia Sa - ca la
constituirea Societ¶†ii Scriitorilor (dar nu din a Scriitorilor din Exil! - a§a
cereau Breban, ¢epeneag §i chiar Ilie Brie!): când?, în vara anului 1989!; nici
când e§ti †inut-la-o-parte de deciz¶torii portofoliului viitoarei edituri
Humanitas, ca în februarie 1900, tot de prietena Monica Lovinescu; când e§ti,
nu doar †inut-la-o-parte, dar anun†at c¶ prezen†a ta va provoca absen†a
Monicilor, a Sandei Stolojan, a lui Calciu, a lui Coposu, a Blandienei bietul Barb¶neagr¶ §i bietul R¶u†¶, cum s¶ împace capra Goma cu varza
“adev¶ra†ilor exila†i”, nu ca el, ca ¢epeneag, ca regele Mihai? - la “Congresul
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exilului” de la Paris?
Nu, nu e bine s¶ fii contestat prin decret de Monica Lovinescu. Ba chiar
cam-r¶u, cum ar zice chiar §i despre un cam-mort ardeleanul Manolescu, fostul ei fiu spiritual. Mai ales c¶ fusesem (cam) interzis vreme de 20 ani (19701990), iar când, în sfârsit, c¶r†ile mele au - cam - v¶zut lumina tiparului,
editorul §i prietenul Liiceanu mi-a cam-trimis la topit volumul de m¶rturii
despre 1977, Culoarea curcubeului, cu asentimentul-complicitatea, bunilor
si vechilor prieteni Monica Lovinescu, Virgil Ierunca, Gabriela
Adame§teanu, sub aplauzele intelectualilor, scriitorilor, oamenilor de carte §i
autori de c¶r†i: Manolescu, Doina§, Paler, Blandiana, Zaciu, F¶nu§ Neagu,
Mircea Micu, Cezar Iv¶nescu.
Înmormântatorii mei sunt, se zice, persoane extrem de inteligente; eu,
negru în ceru’ gurului, pretind (judecînd dup¶ fo§tii mei prieteni Ivasiuc §i
Virgil T¶nase): extrem-inteligen†ii carpato-danubio†i sunt capabili de
danubio†ènii f¶r¶ seam¶n - de-o pild¶:
Filosoful-cel-mai-tân¶r-la-român Liiceanu, nu numai c¶ a topit volumul
de m¶rturii despre 1977, Culoarea curcubeului, dar a suprimat de pe site-ul
Humanitas fotografiile copertele celor trei c¶rti ale mele, de el editate:
Culoarea…, Gherla, Soldatul câinelui, anun†înd în chenarul fiec¶rui titlu
iste†imea liichean¶: “Nu este disponibil¶”.
Dar aceasta este o gândire magic¶!, impus¶ nou¶ de comuni§ti:
“Este suficient s¶ suprim¶m imaginea, ca s¶ neg¶m realitatea”!
Nu m¶ gr¶besc s¶ trag concluzia c¶ a§ fi victima unui complot al oltenilor Liiceanu, Monica Lovinescu, Ierunca, Adame§teanu, Sorescu, S¶raru,
B¶ran, securi§tii Achim, Enoiu, ministrul (Securit¶†ii) Ion St¶nescu,
jum¶tatea matern¶ a lui Manolescu, Poetoiul P¶unesc’ - §i c¶ doar ei,
cobili†arii îmi voiau moartea, fiindc¶, iat¶: maramure§eanul (ca Ivasiuc)
Buzura m-ar jupui de viu, pentru c¶ am fost primul (si deocamdat¶ ultimul)
care a v¶zut în textul s¶u “F¶r¶ violent¶!” publicat în ianuarie 1990, nu expresia cre§tineasc¶ a iubitorilor de pace - ci r¶cnetul de groaz¶ al securi§tilor
însp¶imânta†i c¶ venise Clipa Mâniei, cînd vor pl¶ti, în sfâr§it, pentru crimele
lor.
Pân¶ §i Mircea Martin, prieten din 1965, dup¶ 1990 editor al volumelor
Ostinato si Gard¶ invers¶ m-a înjunghiat pe la spate - în aceea§i organ¶ de
profesie 22, contestatoare a mea - printr-un studiu în care “informa†iile”
concurau “concluziile”, prin neadev¶r-dezinformare si prin rea credin†¶.
Cum îns¶ nu murisem din pricina p¶rerii-de-r¶u a Monic¶i Lovinescu;
cum nu c¶zuse peste mine “piatra tombal¶”, g¶selni†¶ a lui D.C. Mih¶ilescu
(cel care, în scris m¶ acuzase de minciuni §i de dela†iuni, iar dup¶ o
s¶pt¶mân¶, într-o discu†ie cu Dan Petrescu admisese c¶ “circa 90% din ce
spune Goma în Jurnal este adev¶rat” - vezi volumul Scrisori c¶tre Liviu Paralela 45); cum nu fusesem interna în azil la cererea vehement¶ a Getei
Dimisianu §i a Bianc¶i Balot¶…; cum, din an în pa§te publicam câte o carte
(fire§te: r¶mas¶ într-o r¶sun¶toare t¶cere din partea recenzen†ilor) - s-a g¶sit
o alt¶ categorie de intelectuali (!) care, neizbutind s¶ m¶ fac¶ s¶ tac:
descoperisem internetul!, nici s¶ m¶ combat¶ cu argumente (nici ei nu
cunosc opera†ia elementar¶-preliminar¶ a contesta†iei: cititul §i fug ca de
dracul de citat, dedîndu-se la lene§ul rezumat abuzivo-fanteziv), nereu§ind s¶
m¶ re-bage în pu§c¶rie, pe baza “Ordonan†ei lui Te§u”, au recurs, în ultima
vreme la organizarea, în sinagogi a “slujbelor de blesteme”.
A§a, exact a§a f¶cuser¶ p¶rin†ii lor potrivit unui raport datat: 7 iulie
1940 (imediat dup¶ retragerea tragic¶ din Basarabia), vezi-l în Arhiva
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Ministerului Ap¶r¶rii Na†ionale, fond 948, Sec†ia 2, dosar nr. 941 f. 558-566.
Copie - document aflat în volumul Situa†ia Evreilor din România 1939-1941,
dat la topit de A. Buzura, în 1994, scos în editura ¢ara Noastr¶ în 2003 citez:
“…ca o ilustrare a sentimentelor de înveninat¶ ur¶ de care evreii sunt
anima†i fat¶ de popula†ia autohton¶: ini†iativa luat¶ de un grup de doamne
evreice, printre care §i A. Bruchnor, Paula Schönfeld si Rolly Petreanu, de a
organiza în ziua de 9 iulie a.c. la Sinagoga Central¶ [din Bucure§ti] o slujb¶
religioas¶, constituind «un blestem contra românilor»” (sublinieri în text).
Deci pentru a… face s¶ ne-existe m¶rturiile, s¶ nu-mai-existe nici martorii m¶rturisitori ai exac†iunilor lor din S¶pt¶mâna Rosie: 28 iunie 19403 iulie 1940, vinova†ii evrei îi blestemaser¶ pe… românii victime!
Pentru care fapte-rele? Pentru cele care… nu se întâmplaser¶ (asta s¶ fie
str¶lucita metod¶ inversiunii cronologice a evenimentelor - practicat¶ cu
succes în Cartea Neagr¶ a lui Ehrenburg §i Grossman, în care cauza devine
efect prin viceversare)! Fiindc¶ ei au fost, sunt ferven†i posibilita†ioni§ti:
afla†i în Aparatul Terorii Bol§evice din 1918 în Rusia, în 1919 în Ungaria, din
1939 în Polonia, din 1940 în ¢¶rileBaltice §i în Basarabia-Bucovina, iar din
1944 în toate †¶rile europene cedate de Americani Ru§ilor - au func†ionat
dup¶ teoria :
“Du§manul nu a comis - înc¶ - actul du§m¶nos, îns¶ dac¶ noi nu l-am
fi arestat, ar fi putut s¶-l comit¶…”; totodat¶ prin traditie: preven†ioni§ti:
atac¶ sub pretextul prevenirii unei eventuale agresiuni a du§manului (vezi §i
“r¶zboiul nuclear preventiv” imaginat de nesfâr§itul imaginativ bol§evic
american Wolfowitz).
Ace§tia sunt, cum bine le-am zis-o: “holocaustologii” - în ordine ierarhic¶: Wiesel, Ancel, Braham, Shafir, Oi§teanu, Al. Florian, A. Cornea, V.
Gârne†, Vitalie Ciobanu, G. Andreescu, Laszlo, Pecican, Totok.
Ce bine ar tr¶i (si) ei pe lumea asta, dac¶ Goma acela ar…- dac¶ Goma
n-ar mai fi!
Ultimul (pân¶ în momentul de fa†¶) atentat la… via†a mea a fost pus la
cale de Silviu Lupescu, directorul editurii Polirom: la presiunile delega†iei de
autori indigna†i alc¶tuit¶ din holocaustologii sus-numiti (la care s-au lipit
Mircea Mih¶ies, Pippidi, Rotmann, Adriana Babe†i §i al†i autori de c¶r†i de
bucate), a suprimat “Introducerea” la volumul meu Culoarea curcubeului Cod «B¶rbosul». De ce? Pentru c¶… f¶cînd istoricul mi§c¶rii pentru drepturile omului din 1977, îi criticam-insultam pe intelectualii de vârf §i pe scriitorii îndr¶gi†i de masele largi de cititori; totodat¶, vorbind despre “istoria
volumului” îi calomniam pe editorii români: Liiceanu, Sorescu, Viorica
Oancea, Papahagi.
Astfel editorul Lupescu - cel care a cump¶rat de la Uricaru §i “Cartea
româneasc¶” - mi-a decapitat un volum.
Îns¶ nu m-a suprimat pe mine, autor. El va spune c¶ nici nu a vrut a§a
ceva. Eu am s¶ observ - în dou¶ puncte:
1. nici n-ar putea; §i:
2. chiar dac¶ un autor nu moare-de-tot dup¶ ce editorii îi ucid c¶r†ile,
nici nu se poate spune c¶ dup¶ un asemenea tratament “colegial” are o via†¶
normal¶ - de unde concluzia: editorii distrug¶tori ai c¶r†ilor sunt uciga§i adev¶rat, “doar” de c¶r†i, îns¶ cum c¶r†ile sunt copiii autorului…
Pe de o parte, orice ar crede iubi†ii mei confrati, nu se ucide un scriitor
cu tot cu scrìsurile sale, doar… t¶cîndu-i-le, topindu-i-le, decapitîndu-i-le. Pe
de alt¶ parte, chiar de nu ar fi fost inventat samizdatul, nici internetul - le-am
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frecventat pe amândou¶, dup¶ 1990 - suf¶r, în continuare, atroce de t¶cerea
impus¶ de Cenzura instituit¶ de Liiceanu, Manolescu, Adamesteanu,
Plesu, Monica Lovinescu, port doliu dup¶ c¶r†ile ucise de Liiceanu, de
Sorescu, mutilate de Lupescu, dup¶ c¶r†ile nedistribuite, c¶r†ile ne-editate…
Fa†¶ de toate acestea, isprava lui Eduard-Procuror-la-Român este o
prostioar¶ de adolescent nematurizat.
Am început acest text la 22 iunie - în 1941, la 22 iunie, s-a pornit liberarea noastr¶, a basarabenilor §i a bucovinenilor de robia bol§evic¶;
Închei textul azi, 28 iunie 2005 - la 28 iunie 1940 a început co§marul
basarabenilor si al bucovinenilor ceda†i ru§ilor de nedemnii no§tri guvernan†i.
Guvernan†i - români! - care §i dup¶ 1989 au continuat §irulced¶rilor,
atât prin bol§evici din tat¶-n fiu ca Iliescu, Roman, N¶stase, de incapabili s¶
se încheie la ciubote - ca E. Constantinescu, dar §i de “de-ai no§tri”, precum
C. Coposu, cel care vedea în românii din Teritoriile Cedate “ni§te minoritari”, iar lumina lumii Zoe Condurache-Petre (consilier al lui Constantinescu):
“românofoni”.
Ultima (cronologic) isprav¶ apar†ine lui B¶sescu: dup¶ ce la Chi§in¶u
promisese c¶ va cere anularea Pactului Stalin-Hitler si a În†elegerii de la
Yalta, lui Putin i-a declarat c¶ ei (ei doi!) sunt oameni politici, nu istorici (sic)
§i c¶ ei vor discuta despre viitor, numai despre viitor - nu despre trecut…
Nu: istorici - termen depreciativ în accep†ia lor, analfabetic¶ - nu sunt,
nu vor fi vreodat¶; dar oameni-politici? Lui Putin nu-i pas¶; el e rus, e mare,
e tare, decide, vorba lui Titus Popovici, atât Puterea, cât §i Adev¶rul (sic).
Dar omul-politic B¶sescu: el nu e rus: el nu se poate juca de-a adev¶rul - de
ce acum spune una, dup¶ 24 ore, nu doar alta, ci contrariul a ceea ce spusese?
¢ine atât de mult s¶ fie trecut §i el în rândul Ced¶torilor de Provincii
Române§ti, în al Vânz¶torilor de Frate?
Eu - iertare - neavînd viitor, r¶mân cu ochii atinti†i la trecut: la moartea
celor 3 milioane de români vându†i de fra†ii lor, ceda†i în 1940; în 1944 - în
1989, în 1992 - si mereu, mereu, încât, chiar de nu-i socotim §i pe cei uci§i
de bol§evici în ace§ti 65 ani, se adun¶ cel pu†in trei genera†ii - câte milioane
de suflete: doar 9?
Ucise, nu atât de du§manul rus, cât de fratele român (cel mioritic).
Amin.
Paul Goma”
Paris, 28 iunie 2005
(…)Joi 30 iunie 2005
S-a mai r¶corit, aerul a devenit - în sfâr§it - re-, in-spirabil.
Unii forumi§ti îmi repro§eaz¶ c¶ fac liste (ace§tia sunt, cu to†ii evrei
§i… emeri†i campioni ei în§i§i ai listelor de “antisemi†i”, dar a§a-i omul); al†ii
deplor¶ faptul c¶ îi critic peto†i, deci nu am nici un prieten. Pe primii îi bag,
de nu-i mai scot: deci ei v¶d paiul din ochiul meu, dar nu bârna din al lor,
m¶garii?
Celorlal†i le explic ce mai explicasem de zeci de ori în Jurnale §i unor
parteneri de dialog (de pild¶ Marianei Sipo§):
- Când scriam Ostinato (apoi Gherla, apoi Gard¶ invers¶), în
România, apoi în “fic†iunile realiste” scrise în exil: Bonifacia, Patimile dup¶
Pite§ti, respectam strict regula pe care mi-o impusesem: celor r¶i - c¶l¶ii,
securi§tii - le dau numele adev¶rat; celor buni - prieteni, colegi de pu§c¶rie,
d.o., adic¶ victimelor nu le dau adev¶ratul nume, pentru a nu le face r¶u aten†ie, asta se petrecea în anii 60 §i 70, când eram în România.
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Dup¶… “revolu†ie” - am evitat s¶ fac zarv¶ în jurul numelor unor oameni favorabili mie, prieteni în continuare, din aceea§i grij¶: ca s¶ nu le provoc
necazuri, persecu†ii din partea… fo§tilor mei prieteni pe care îi (cam)
criticasem.
S¶ nu-mi plâng¶ de mil¶ forumi§tii grijulii cu… singur¶tatea mea. Am
destui oameni apropia†i, îns¶ ei (forume§trii) nu au aflat acest lucru pentru c¶
- o excep†ie? dou¶? - nici unul nu a citit altceva semnat de mine decât cel mult
textul pe care-l comenteaz¶ (atunci §i nici atunci…).
Nu este necesar s¶ ai mul†i prieteni. Nu, nu. Ca s¶ nu ai prilejul de a fi
dezam¶git - apoi de a-i critica pe tr¶d¶torii, nu de tine, ci de sine.
Cotidianul de azi public¶ ceva despre Buzura §i Securitatea.
O §tiam de decenii, leg¶tura - s¶ zicem: din vara anului 1972, când eu
îl recomandasem la Gallimard, iar el, exact în acel moment (în jurul datei de
23 august) publica în Tribuna jum¶tate de pagin¶ de laude la adresa
Ceau§escului - cealalt¶ jum¶tate fiind ocupat¶ de fotografia NeaNicului
cel Mare.
*
Aflu abia acum c¶ Edgar Morin a fost condamnat de c¶tre Curtea de
apel de la Versailles pentru…“diffamacion raciale”!
£tiam, desigur c¶ articolul s¶u (scris în colaborare cu Sami Nair) din Le
Monde (4 iunie 2002) “Israël-Palestine: le cancer” provocase mânia
Paznicilor Templului, dar nu credeam c¶ se va ajunge la proces - §i la
condamnare. Atunci “dezbaterea avusese loc în jurul: “…les juifs d’Israël,
descendents des victimes d’un apartheid nommé ghetto, ghettoiser les
Palestiniens…” (subl mea).
“De fait, le reste du texte confirme que les critiques s'adressent non à
un peuple mais à un occupant ; une phrase de l'article lui-même éclaire sans
ambiguité cette évidence : «Cette logique du mépris et de l'humiliation,
écrivent les auteurs, n'est pas le propre des Israéliens, elle est le propre de
toutes les occupations, où le conquérant se voit supérieur face à un peuple de
sous-humains.» (subl. mea)
Au semnat Apelul câteva sute de persoane.
Ciud¶†enia - §i reconfortul: pe de o parte Edgar Morin este un fost
comunist (ca prietenii mei Besançon, ca Leroy Ladurie); pe de alt¶ parte
Edgar Morin este evreu… Nu am în†eles cine, care organiza†ie l-a dat în
judecat¶, presupun c¶ “Sentinelele”…
ïntrebare legitim¶: De ce am consacrat atâta spa†iu pentru lista celor
solidari cu Edgar Morin? R¶spuns - §i el legitim:
1. E jurnalul meu, internetier, cititorul nu a dat bani pe el, dac¶ vrea s¶
citeasc¶: bine, dac¶ nu: iar¶§i bine;
2. Am semnat §i noi Apelul (Ana Maria, Filip Ieronim, eu);
3. Iat¶, solidaritatea func†ioneaz¶ în spa†iul unei culturi (§i nu
func†ioneaz¶ în spa†iul unei non-culturi ca cea româneasc¶). ïn spa†iul cultural occidental solidaritatea func†ioneaz¶ pe principii, nu pe interese de
moment, apartenen†e la grupuri, la etnii §i mai ales pe “ezit¶ri” (cite§te: frici,
spaime, adesea f¶r¶ motiv, doar din… tradi†ie). Iat¶: cam un sfert din
semnatarii cunoscu†i de mine sunt evrei - nu doar “de origine”, ci militan†i în
organiza†ii evreie§ti, ca cele studen†e§ti, sau profesori la Tel Aviv, ca Shlomo
Sand… £i totu§i au semnat. Nu neap¶rat întru ap¶rarea unui evreu (Morin),
ci a unui principiu.
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De la bun început, elimin compara†ia de valoare între Edgar Morin §i
mine §i întreb:
- câ†i evrei din România s-au declarat solidari cu Goma (Oi§teanu,
semnatar în chestiunea Ple§i†¶ nu trebuie luat în seam¶, fiindc¶, pe de o parte
el este individul-lipitoare, cel care nu se las¶ zmuls de pe scaunul pe care îl
st¶pâne§te cu guracurului; pe de alta, am spus: el nu era solidar cu Goma,
ci cu cei care se indignau de apari†ia la televiziune a lui Ple§i†¶ - cazul §i al
lui I. Vianu; §i al lui Matei C¶linescu);
- câti evrei din Israel s-au declarat solidari cu Goma, acuzat pe nedrept
de antisemitism? Câ†i?
- câti neevrei din România s-au solidarizat cu Goma, în public, pe
chestia ne-antisemitismului lui? ïmi vin în minte doi: Mircea St¶nescu §i
Valerian Stan - înc¶ o dat¶: nu anti-Ple§i†¶, ci pro-Goma?
*
Dezmin†ire la o “dezmin†ire” Paris, 4 iulie 2005
D-lui director Sorin Ro§ca-St¶nescu,
ïn leg¶tura cu dezmin†irea publicat¶ de Ziua în num¶rul sau din 1 iulie
2005 sub titlul redac†ional “ZIUA §i replica”, v¶ rog s¶ lua†i în considera†ie
urmatoarele:
3. [Încep cu ultimul punct]: M-am l¶sat informat de informa†ia din Ziua,
9 iunie 2005 - citez:
“Asta nu l-a impiedicat pe patronul de la Editura Polirom, Silviu
Lupescu, s¶ preia - s-a intâmplat recent - editura Uniunii, Cartea
Romaneasca…”(sublinierile mele, P.G.)
Am “tradus”: preluarea (în administrare) prin: cump¶rare.Ar fi trebuit
s¶ scriu:
“Patronul editurii Polirom a preluat (în administrare) prin cump¶rare
Editura Uniunii Scriitorilor, Cartea Româneasc¶”.
Am gre§it, îmi cer iertare. Fac aici cuvenita rectificare.
Citez din dezmin†ire:
“1. Afirma†ia conform c¶reia persoanele men†ionate [A. Oi§teanu, M.
Shafir, Al. Florian, A. Cornea, Mih¶ie§, Pippidi, A. Babe†i §.a., §.a.] ar fi
intervenit pentru nepublicarea c¶r†ii «Culoarea Curcubeului ‘77» sau a unor
p¶r†i din aceasta sunt [“este”, fiind vorba de “afirma†ia”, nu de “p¶r†i” corectura mea, P.G.] complet false” - am încheiat citatul din “dezmin†irea
Polirom”.
Deloc “fals¶” [“afirma†ia”, nu “p¶r†ile”], iat¶ de ce:
a). Vorba era, în textul meu, despre actul suprim¶rii “Introducerii”
(cuprinzînd “Notele autorului“ din mart. 2002 §i din 21 oct. 2004 - aceasta
din urma scris¶ pentru edi†ia de la Polirom, cea cuprinzînd §i «Cod
Barbosul») - §i nu despre…: “ar fi intervenit[holocaustologii] pentru nepublicarea c¶r†ii” (subl. mea, P.G.).
ïnc¶ o dat¶, ca s¶ priceap¶ chiar §i Cristian Teodorescu: aceasta “Introducerea” cuprinzînd “istoricul mi§c¶rii pentru drepturile omului din
1977” - aceasta, repet, a fost suprimat¶ de Polirom, în ianuarie 2005 (astfel
înc¶lcînd contractului evocat). Semnatarul“dezmin†irii” nu dezminte nimic,
fiindc¶ nu spune adev¶rul:
Suprimarea “Introducerii” a fost f¶cut¶ de c¶tre editur¶ abia la prima
corectur¶; autorul, crezînd c¶ fusese o… sc¶pare, o re-pusese la loc, îns¶
Polirom i-a comunicat: nu se mai poate face repaginarea, costisitoare, s¶ dau
“Bunul de Tipar”, pentru aceea forma. £antajat astfel, sperînd s¶ rup în sfâr§it
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blestemul planînd asupra tip¶ririi c¶r†ii, în române§te, limb¶ în care fusese
scris¶ cu 28 ani în urm¶, am dat BT-ul. Iar rezultatul…S¶ fac¶ bine
Dezmin†itorul Polirom s¶-§i contemple “opera editorial¶” §i s¶ jure cu mâna
pe inim¶ c¶, dac¶ el ar fi fost autorul, nu ar fi suferit din pricina decapit¶rii
volumului, deci a lipsirii de elementarele informatii editoriale : a câta este
edi†ia de fa†¶, care fusese întâia, în ce limb¶, când tip¶rit¶, sub ce titlu - în
1979, la &Seuil, în neerlandez¶ la Elsevier - când, cu ce titlu ap¶rusedisp¶ruse la Humanitas, în mai-iunie 1990?
Ceream prea mult de la editura Polirom?;
b) De loc fals¶ afirma†ia mea: abuzul editurii - suprimarea
“Introducerii” - a coincis (cine crede în coinciden†e repetate?) cu articolul
semnat: A. Oi§teanu (revista 22, 22 ian. 2005) . ïn acela autorul Polirom m¶
denun†a ca “trivial negationism” (termen împrumutat de la M. Shafir, §i el
autor Polirom, §i el acuzator al meu pentru “antisemitism deflectiv?, deflectant?”- dup¶ care m¶rturisea chiar în corpul bro§urii, editat¶ la Polirom, c¶…
nu avusese timp s¶ citeasc¶ ceea ce condamna). Am r¶spuns prin un text “S¶
înv¶†¶m de la evrei…?”, apoi prin “Necitorii mei, holocaustologii”; în ele
încercam s¶ ar¶t adev¶rul - acesta: acuzatorii mei (pentru “antisemitism”) nu
citiser¶ textele condamnate, nu produseser¶ citate, fabricaser¶ rezumate
§col¶re§te copiate unul de la altul, colportorii împ¶nîndu- §i compunerile cu
amenin†area: «Ordonan†a, Ordonan†a!», cea prev¶zut¶ a-i b¶ga în pu§c¶rie pe
ne-evrei pentru “antisemitism”, darDoamne-fere§te s¶-i vizeze pe evrei, pe
unguri pentru anti-românism).
Atacul soldatului A. Oi§teanu a coincis (sic-sic), nu doar cu mutilarea
Culorii Curcubeului, ci §i cu anun†area ne-acord¶rii unei serii de autor sugerat¶ de Dan Petrescu, nu de mine solicitat¶; §i a coincis (?) cu neacceptarea edit¶rii Jurnalelor; în final, am primit l¶muritorul r¶spuns: «Nu» la propunerea edit¶rii unor volume de fic†iune. Autorul dezmin†irii neag¶ “interven†ia” concertat¶ a holocaustologilor în defavoarea mea ca autor, pe lâng¶
direc†ia Polirom - îi mai numesc o dat¶: cu excep†ia lui Al. Florian, Laszlo §i
a lui Pecican, sunt autori Polirom : J. Ancel, G. Andreescu, L. Antonesei, V.
Ciobanu, A. Cornea, V. Gârne†, M. D. Gheorghiu, C. Iancu, R. Ioanid, M.
Mihaies, A. Oi§teanu, Dan Pavel, M. Shafir, W. Totok, I. Vianu, Gh. Voicu
- la care îi adaug pe Ed. Reichman, Alain Paruit, Pierre Pachet, S. §i Pierre
Moscovici, Lavastine, Isac Chiva, Iosif Petran…- care, în ultimele decenii
m-au tot pus la stâlpul “antisemitismului” - înc¶ o dat¶: etichetîndu-m¶, îns¶
evitînd a da citate din textele mele “antisemite”: citatele netrunchiate (nedecapitate, ca s¶ r¶mânem înde noi) s-ar întoarce împotriva bravilor acuzatori.
Dezmint dezmin†irea editurii Polirom. Argumentele mele sunt textele
mele, imprimate - întregi sau decapitate de însu§i dezmin†itorul,
ca volumul Culoarea curcubeului;
Argumentele editurii Polirom sunt vorbe goale, neadev¶ruri orbitoare,
precum : “Bunul de tipar acordat de autor conform prevederilor contractuale”. Sic.
Paul Goma

P.S. Fiindc¶ am prilejul, o întrebare - retoric¶, se în†elege: cum poate fi judecat¶ “politica editorial¶” a Polirom (de ce îmi va fi venind s¶-i zic: “Politrom”- s¶ fiu
psihanalizat pentru contaminare: Politbirou, Politruc - eu sau botez¶torul?), dup¶
m¶rturia lui Mihai Vakulovski (r¶spunzîndu-i lui O. Pecican acuzîndu-l c¶ publicase
în Tiuk! un text de “antisemitul Goma”):
“Cât despre mine, da, am facut o carte de interviuri cu supravietuitorii
Holocaustului, din care am publicat citeva la E-Leonardo §i citeva la Tiuk, la rubrica
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"Reportaje KLU" (în mai multe numere). Cartea a ap¶rut la editura "Polirom", doar
ca nu se §tie cine i-a schimbat titlul §i mi-a scos numele de pe coperta! (Acum se
nume§te "Holocaustul evreilor romani" si e semnata "Institutul Roman de Istorie
Recenta"). Despre cartea asta*) a facut Dumitru Crudu un interviu in care povestesc
despre aceasta experienta (…) Ma intrebi când sînt eu - eu sînt §i atunci cînd §tiu s¶
ascult un om care a suferit §i are ce povesti, iar ace§ti supravietuitori au fost extraordinari, §i atunci când apar din toate puterile libertatea de exprimare. Ce-ti pare
contradictoriu în asta?”
*) [Care] “se numea, înainte de a fi publicat¶, "Supravie†uitorii… (Interviuri
despre Holocaust)" §i era semnat¶ Mihai Vakulovski. M-am interesat (…) cum a
ajuns s¶ fie semnat¶ IRIR (…); dup¶ cercet¶ri îndelungate, mi-a r¶spuns (…) Andrei
Pippidi, prefa†atorul volumului (…) [c¶] a fost mul†umit (…) §i c¶ el "în acord cu
editorii" au hot¶rît "ca IRIR si nu dvs s¶ figurati pe coperta volumului" (subl.
mea, PG.)
P.P.S.: A§adar nu sunt singurul autor ale c¶rui c¶r†i predate la Polirom sunt fie
mutilate, fie pur §i simplu furate - de ditamai istoricul A. Pippidi!
De ce Mihai Vakulovski a fost victima unui astfel de act - extrem de cultural,
cât despre editoriaaal…?
Nu cumva pentru c¶ fra†ii Vakulovski (Alexandru §i Mihai) se declaraser¶,
într-un poem publicat în Vatra, “fiii [spirituali] ai luiGoma”? Argumentele prezentate de mine, mai sus se dovedesc a fi, vai, adev¶rate: §i A. Pippidi este holocaustolog
emerit (face parte din“Comitetul Wiesel” - al¶turi de alt escroc §i falsificator de
istorie: R. Ioanid) §i coordonator de colec†ie - la Polirom.
Deci nu doar Goma este “pedepsit”: marginalizat, contestat, antisemitizat,
îngropat de viu cu tot cu manuscrisele-i - ci §i persoanele care “se ating” de el? Dar
“s-au atins de mine” §i Pecican §i Laszlo, §i Adame§teanu §i Liiceanu §i Manolescu
§i Tudoran (nu, Blandiana: nu, ea se atingea numai de Gogu R¶dulescu) - §i?
£i! Iat¶ “antisemitul” Manolescu, de la o vreme se în†elege perfect cu directorul Politrom, devenit §i director al editurii Uniunii scriitorilor, Cartea Româneasc¶.
Cum se va numi editura rezultat¶ din preluarea uneia de c¶tre cealalt¶:
Cartea Politromâneasc¶?”

*
Aici - r¶sturnînd cronologia - reproduc un text semnat Tudorel Urian,
ap¶rut în… România literar¶! Se vede c¶ Manolescu este ocupat pân¶ peste
sprincene cu Uniunea Sovietic¶ a Pisatelilor Românè†i, de aceea §oarecii î§i
fac de cap! Scriu despre Goma!
România literara nr. 24 / 22 - 28 iunie 2005
Lecturi la zi de Tudorel Urian Lectia de onoare
“Ce s-a ales, dupa 1990, de fostii disidenti anticomunisti? Pîna la implozia sistemului comunist european, simpla pronuntare a numelor lor, la postul
de radio „Europa Libera”, provoca fiori si facea sa licareasca o palida speranta în casele înghetate si întunecate ale românilor.
În ultimii ani ai comunismului, nume precum Lech Walesa, Milovan
Djilas, Adam Michnik, Vaclav Havel, Alexandr Zinoviev, Alexandr
Soljenitîn, Andrei Saharov faceau parte dintr-o mitologie contemporana a
onoarei si a demnitatii. Cîti dintre noi, majoritatea tacuta, cei al caror „curaj”
se reducea la ascultarea emisunilor postului de radio „Europa Libera” si la
maimutarirea pe ascuns a vreunui sef de la partid (eventual, chiar Supremul),
nu am visat sa traim într-o lume condusa de acesti oameni, care pareau sa stie
toate vulnerabilitatile si întreaga ticalosie ale regimului comunist?
Dupa caderea comunismului, datele problemei s-au schimbat radical.
Chiar daca unii dintre fostii disidenti au ajunsi presedinti întarile lor (Walesa,
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Havel), tot mai putina lume îsi aminteste de faptele lor din anii de rezistenta.
Lumea merge mai departe, oamenii privesc înainte, iar vechile mituri palesc
în fata pragmatismului care a devenit cuvîntul de ordine al societatii contemporane. Traim într-o lume care nu (mai) da doi bani pe valorile morale si care
este oricînd dispusa sa parieze pe „realismul” unui fost, uns cu toate alifiile
turpitudinii si ale cinismului, în detrimentul idealismului pagubos al vreunui
caracter fara pata. Eroii trebuie sa stea la puscarie sau în cartile de istorie, nu
înviata publica. Si totusi...
... În anul 1997, gratie extraordinarului Vladimir Tismaneanu, am avut
sansa sa petrec o dimineata în compania lui Adam Michnik. Dupa micul
dejun luat la hotelul Minerva de pe bulevardul Ana Ipatescu (Michnik venise
în Bucuresti pentru lansarea editiei în limba româna a cartii sale Scrisori din
închisoare), am iesit la o scurta plimbare. La Piata Romana, fostul disident
polonez s-a apropiat de o taraba cu carti si, imediat dupa aceea, a exclamat
cu un aer uluit-entuziast:
«Formidabil, am vazut o carte de Paul Goma!»
Fireste, conversatia noastra a deviat spre acest subiect. I-am spus,
printre altele, ca în România (repet, ne aflam în 1997), Paul Goma era cunoscut mai mult prin scrisorile sale polemice decît prin trecutul sau de disident
anticomunist, ca foarte multa lume îi contesta talentul de scriitor si ca exista
destui care soptesc pe la colturi ca nu ar fi în deplinatatea facultatilor mintale.
Adam Michnik s-a oprit brusc, m-a apucat de brat, m-a privit drept în ochi si
mi-a spus:
«Va rog sa îmi promiteti un lucru: indiferent ce vor spune cei din jur,
dumneavoastra nu îl veti vorbi niciodata de rau pe Paul Goma!»
Am respectat aceasta rugaminte a lui Adam Michnik, chiar daca, în anii
care au urmat, lista celor care „s-au lepadat” de Paul Goma s-a întins foarte
mult, cuprinzînd inclusiv numele unor oameni care, într-o vreme, au fost singurii sai aparatori.
Culoarea curcubeului ’77 (Cutremurul oamenilor), completata
acum cu formidabilul dosar de Securitate Cod „Barbosul”, este o carte esentiala pentru întelegerea adevaratei dimensiuni a disidentei lui Paul Goma. În
mod suprinzator, desi actuala editie de la Polirom este cea de-a patra în limba
româna (dupa cele aparute la Humanitas, în 1990, Biblioteca revistei
„Familia”, în 1993, si Flux Chisinau, în 2003), ea nu a avut aproape deloc
impact la nivelul opiniei publice, iar comentariile critice au ocolit-o. Pacat,
pentru ca aceasta carte este o marturie de maxima importanta despre o
perioada mai putin cunoscuta a comunismului, a doua parte a anilor saptezeci. În ultimii ani au aparut multemarturii despre teroarea instaurata de comunisti în anii ’50, s-a vorbit adesea despre deschiderea spre Occident de la sfîrsitul anilor ’60, ca si despre ultimii ani (ubuesti) ai regimului Ceausescu. Mai
putin despre anii ’70, în care credibilitatea internationala a regimului de la
Bucuresti era înca destul de mare, chiar daca în tara începuse „revolutia culturala”, iar surubul libertatilor cetateanului începuse sa se strînga dramatic.
Izolat la domiciliu, supravegheat în permanenta, supus terorii psihice, prin
telefoane anonime de amenintare la adresa sa si a familiei sale si prin foarte
dubioasele vizite nocturne ale unor personaje de nefrecventat, sfatuit de
„prieteni” scriitori si nu numai sa renunte a protestele sale, agresat si defaimat, Paul Goma se încapatîneaza sa creada în dreptatea sa si îsi urmeaza
calea, indiferent de consecinte. Gesturile sale sînt cele ale unui om normal
care traieste într-o lume bolnava si care nu cere decît respectarea legilor aflate în vigoare la momentul respectiv. Asa cum sînt puse lucrurile, este evident
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faptul ca între Paul Goma si Nicolae Ceausescu, mai degraba fostul sef al statului avea, în 1977, statut de disident.
Cartea lui Paul Goma este, probabil, una foarte greu de digerat pentru
multi dintre scriitorii importanti de azi. Ei apar în lumina prea putin convenabila a lasitatii lor de acum aproape trei decenii, a propriilor compromisuri
mai mari sau mai mici facute pentru a pastra/obtine statutul de privilegiati.
Exceptiile, în ordine morala, sînt putine si, de aceea ele trebuie subliniate.
Impresionant este cazul regretatului Teohar Mihadas. Trimis de
Securitate acasa la Paul Goma pentru a-l convinge sa renunte la protest, acesta îi povesteste deschis toata tarasenia:
„- Domnule Goma, Securitatea m-a trimis la dumneata. Sa te conving
sa renunti. Zece zile m-a chinuit la noi (la Cluj). Pe mine m-a dat afara din
locuinta; pe soacra-mea din spital; pe copii si pe ginere i-au amenintat ca or
sa-si piarda slujbele daca eu nu vin la Bucuresti sa te «lamuresc» Mi-au promis ca, daca reusesc sa te descurajez, sa te fac sa abandonezi povestea cu
semnaturile, au sa-mi dea o locuinta mai buna, pensie de la Uniunea
Scriitorilor si au sa-mi publice cartile respinse pîna acum” (p. 142). Dupa
aceasta dezvaluire plina de dramatism, Mihadas face un gest sublim: doreste
sa îsi puna semnatura pe Scrisoarea de protest a lui Goma. În final, disidentul
se vede pus în situatia sa-l roage pe bietul Mihadas sa nu semneze hîrtia, pentru a nu-si periclita si mai mult situatia de neinvidiat în care se afla.
Poate ca este interesant de stiut si cine sînt cei care, în anul 1977, s-au
manifestat public împotriva protestelor lui Goma. Le reproduc doar numele
dupa o nota a Securitatii din ziua de 10 decembrie 1977 (în respectiva Nota,
reprodusa la pp. 533-534, apar si cîteva dintre „argumentele” celor aflati pe
aceasta lista a rusinii): Eugen Barbu, Fanus Neagu, Ion Lotreanu, Doru
Popovici, graficianul Ion Dogar-Marinescu, studenta Hydassi Ana si profesorul Valentin Tautu (din Cluj), studentul Radu Radescu, profesoara Maria
Panaitescu, doctorul Gheorghe Radu, Zigu Ornea, Adrian Beldeanu, Leon
Kalustian, Alexandru Tocilescu, Nelu Oancea, Marin Preda, Dan
Zamfirescu, Constantin Abaluta, preotii greco-catolici Gheorghe Chindris,
Gheorghe Coman, Dumitru Pop.
De maxim interes este voluminosul dosar de Securitate din partea a
doua a acestei carti. Dincolo de informatiile punctuale pe care le aduce acesta
poate oferi, celui care stie sa citeasca, informatii valoroase despre metodele,
uneori sofisiticate pîna la perversiune ale Securitatii. Analizele Securitatii pot
explica multe dintre deciziile aparent ilogice din epoca. În anul 1974, Paul
Goma predase Editurii Cartea Româneasca, unul dintre romanele sale incomode (În cerc).
Exista însa temerea ca o versiune a romanului se afla deja în Occident
si ca ar fi putut aparea în traducere franceza la Gallimard. Analizînd situatia,
lt. Colonelul Nicolae Mihai ajunge, în Nota Raport, la urmatoarea concluzie:
„ a) Cartea sa nu fie publicata (...), Gallimard va putea exploata în publicitate
faptul ca romanul a fost refuzat... b) Manuscrisul sa fie publicat. (...)
Aceasta atrage urmatoarele: – nu va mai putea fi publicat în Occident decît
cu asentimentul editurii care l-a publicat în tara; – emigratia reactionara nu
va mai putea folosi în propaganda «P.G. este scriitor interzis în România», iar
(...) Gallimard (...) nu va mai manifesta acelasi interes pentru lucrarile sale.
Chiar el ca persoana va fi dezavuat în Occident, mai ales ca este suspicionat
ca «agent al securitatii»; – persoanele care se mai afla în anturajul sau vor
deveni suspicioase si-l vor acuza de duplicitate” (p. 371).
Recomandarea de publicare a cartii aproape ca sare în ochi, iar despre
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agentii Securitatii se poate spune orice, (ca erau cinici, ticalosi, odiosi etc.),
dar nu ca duceau lipsa de inteligenta”.
*
Cronica din redactie, Razvan Ionescu Care este parerea ta?
“Cand ajungi noaptea tarziu acasa, deschizi televizorul si-l vezi mare
cat ecranul, in toata zoologia sa, pe fostul general Nicolae Plesita iti dai
seama de ce Paul Goma a ajuns un neinteles. Tipologia acestui personaj o
reintalnesti pe toate drumurile in Romania. In spatele multor birouri impunatoare, tronand pe acele fotolii obscene care reprezinta simboluri ale statului
roman, gasesti aceeasi privire si aceeasi gusa indecenta ca ale generalului
Plesita. Nu realizam totdeauna cati Plesita exista inca in Romania. Aparentele
ne insala uneori, fiindca sinistrul general e singurul din aceasta specie care se
manifesta autentic si in public, si la televizor.
Paul Goma a definit specia reprezentata de tipi ca Plesita. I-a numit,
simplu, cavernicoli. Cei mai multi isi disimuleaza identitatea de regn cu abilitate. Se ascund intre noi si lumea politica de la suprafata. Ei sunt esenta peliculei care formeaza esaloanele doi si trei. Ei conduc Romania, indiferent de
culoarea guvernarii. Nu sunt nici pesedisti, nici liberali si nici pedisti.
Diferenta se face doar prin gradul de adaptabilitate a politicianului care se
incumeta sa stea pe aceasta pelicula. Pesedistii plutesc imponderabil, altii
sunt inghititi si se ineaca.
Tot acest tablou ni s-a redeschis in fata ochiilor ieri, cand am aflat ca
pedistul Aurel Pana, directorul Companiei Apele Romane, a explodat pe stil
Plesita intr-o convorbire telefonica cu un ziarist de la „Cotidianul”.
Dezvaluiri ale colegilor nostri l-au potentat pe avevaratul Aurel Pana.
„Ba, vin acolo si va dau foc la redactie, va retrag publicitatea!” sunt
cuvintele sale.Sau:
„Sa scrii in ziarul de maine ca esti o dobitoaca...”.
Orice alt comentariu e de prisos. Singura forma posibila de reactie jurnalistica este sa-i publicam poza domnului Aurel Pana.
Joi 7 iulie 2005
(…)“Ziua” nu a publicat replica mea la Polirom - §i nici nu a dat vreun
semn c¶ ar fi primit textul. B¶nuiesc motivul: “Am picat prost”; vorba picatprostului D.C. Mih¶ilescu: chiar în timpul vizitei de o s¶pt¶mân¶ a lui
Ungureanu în Israel. £i cum “Ziua” se afl¶ sub supravegherea lor - la asta
ad¶ugîndu-se faptul c¶ V. Roncea este §i el în Israel…
(…)
*
o §tire capturat¶ pe internet de M.B.H.:
Cultura & educatie Programul „Les Belles Etrangères”
“Scriitori romani selectati pentru a fi tradusi si publicati in Franta
In cadrul programului „Les Belles Etrangères”, initiat de Ministerul
Culturii francez, prin intermediul Centrului National al Cartii, 12 scriitori
romani au fost selectati pentru a fi tradusi si publicati de editurile franceze.
Au fost alesi sa participe in acest program Gabriela Adamesteanu, Stefan
Agopian, Dan Lungu, Simona Popescu si Cecilia Stefanescu (autori ai editurii Polirom) alaturi Ana Blandiana, Mircea Cartarescu, Gheorghe Craciun,
Letitia Ilea, Ion Muresan, Marta Petreu si Vlad Zografi. Saptaminile trecute,
o echipa condusa de Martine Grelle, comisar pentru „Les Belles Etrangères”,
a filmat in Romania scurte momente cu scriitorii care vor fi tradusi si publi-
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cati de editurile franceze pina la debutul turneului acestora. Intre 14 si 26
noiembrie, in Franta, ei se vor intilni cu publicul cititor din peste 30 de orase.
Un film documentar va fi disponibil pe toata durata programului pentru a permite o familiarizare mai mare cu cele 12 personaje principale. Centrul
National al Cartii va edita, ulterior, o antologie care va reuni texte inedite ale
autorilor invitati. Aceasta antologie se va distribui cu tot cu un DVD continind filmul documentar realizat in Romania.
Gabriela Adamesteanu
„Pentru mine a fost importanta decizia luata de Centre Nationale du
Livre de a invita Romania la «Les Belles Etrangères», pentru ca exista un
sprijin, financiar si de publicitate, oferit editurilor care aleg carti ale autorilor
din tara invitata. Propusesem de vreo trei ani Dimineata pierduta (de vreo 3
ani? - de vreo… mul†i, eu o propusesem la Gallimard prin 1988 - nota mea)
mai multor edituri in Franta si cartea avea referate favorabile la Gallimard,
dar decizia intirzia. Autorii romani nu au trecere nici la edituri, care pierd
bani cu ei, nici la publicul strain, care ii ignora. Invitarea Romaniei la «Les
Belles Etrangères» a contat in hotarirea finala pentru publicarea cartii mele in
octombrie 2005.” (deci: dup¶ 3 ani de când o propusesem, dup¶ înc¶ 15 ani
de când se propusese singur¶” (subl. mea) (…)
Inten†ia francezilor este salutar¶. Ea trebuia provocat¶, dac¶ nu din
1990, atunci din 1991 - de când a fost însc¶unat Buzura §i înzestrat cu mul†i
bani. ïns¶ Gusti, ardelean chibzuit i-a cheltuit pentru traducerea (în
România!) a propriilor opere nemuritoare §i pentru promovarea numai a lor.
Mult mai mult/multe în ace§ti 15 ani au f¶cut pentru cultura din †ar¶ multhulitul (§i de c¶tre mine) Virgil T¶nase, la Centrul Cultural de la Paris, pe
unde s-au perindat al†i ardeleni, începînd cu corifeul Ion Pop, apoi cu Vasile
Igna, continuînd cu hilarul nes¶rat, ultimul (i-am uitat numele de,altfel, poet
- ba nu: Horia B¶descu).
Cât despre Marea, M¶rea†a, L¶t¶rea†a Adame§teanu: tot aiurit¶, aburit¶,
z¶p¶cit¶, mincinoas¶ - iat¶ pentru ce:
ïntâia propunere pentru Diminea†a… ei dateaz¶ din 1988, dac¶ nu §i
mai devreme. Eu o f¶cusem, la Gallimard. Pe lâng¶ recomandarea mea
trebuie s¶ fi fost §i un referat, favorabil, se în†elege, al lui Alain Paruit. C¶ în
urm¶ cu “vreo trei ani” mai f¶cuse ea singur¶ un demers - posibil. ïns¶ acela
nu era primul.
A§a cum min†ise în leg¶tur¶ cu debutul: «Sami Damian m-a debutat la
România literar¶, m-a sus†inut, m-a ajutat…», când realitatea nu era doar alta,
ci invers¶ (am mai scris asta, nu-i nimic, repet): Sami Damian se opusese cu
îndârjire debutului ei la România literar¶ a lui Breban, motiva†ia-repro§ul
fiind: «Prea scrie ca tine» (în traducere: “pe ne-linie”, “du§m¶nos” - spre deosebire de favori†ii m¶l¶ie†i ai s¶i: Radu F. Alexandru, Vasile Andru, Simu,
Gh. Schwartz), a§a c¶ dusesem manuscrisul la concuren†¶, la Luceaf¶rul,
unde Sânziana Pop îl publicase pe dat¶. M¶ întreb dac¶ nu cumva aceast¶
§tergere a trecutului prin declara†ie, potrivit lozincii lansat¶ de Monica
Lovinescu: «ïmi pare r¶u c¶ l-am cunoscut pe Paul Goma” este proprie doar
oltenilor no§tri dragi-§i-iubi†i. Adev¶rat: rezultatul sonoriz¶rii: «‘Pare r¶u…
» trimite la mahalaua Bucure§tiului care adun¶ reprezentan†i din toat¶ †ara,
marca nefiind o anume provincie de origine, ci natura fiec¶rui individ. £i
atunci? £i atunci…? Când încercam s¶ deduc de unde pân¶ unde, sub
condeiul unei boeroaice ca Monica Lovinescu r¶s¶rise aceast¶ reminiscen†¶,
nu neap¶rat †ig¶neasc¶, ci curat-mahalageasc¶, avansasem b¶nuiala c¶ nu
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apar†inea Monic¶i, dânsa, atunci, jucase rolul de… purt¶tor de cuvânt al agitatorilor-prin-telefon (de la Bucure§ti), puitorilor-de-gaz-pe-foc: Liiceanu §i
Adame§teanu - r¶mânînd în literatur¶ ca demni reprezentan†i ai deneuitatul
personaj Vica. ïmi pl¶cuse peste poate literatura Gabrielei Adame§teanu dovad¶: am încercat s¶ o recomand întâi Monic¶i Lovinescu, dar d-sa nici nu
a deschis volumul - pentru ca dup¶ trei-patru-cinci ani s¶-mi anun†e, triumfalnic¶, marea-i descoperire, înso†it¶ de repro§ul c¶ nu i-l semnalasem la
timp, desigur, din gelozie…
Cine m¶ crede - m¶ crede, cine nu: s¶ fie s¶n¶tos: niciodat¶, nic¶iri
(în România, apoi în Occident), nu numai c¶ nu am f¶cut opozi†ie la publicarea sau/§i editarea vreunui scriitor român - chiar dac¶ nu-mi pl¶cea autorul
(Alexandru Papilian), chiar dac¶ nu fusesem prieten cu el, în †ar¶
(Nedelcovici), pledasem cauza prozei lor Rodica Iulian, C. Dumitrescu), cu
unii reu§isem, cu al†ii ba.
Ca s¶ închei prea-lunga fraz¶: - (încât) nu-mi vine acum s¶ maculez
aceast¶ minunat¶ carte Diminea†a pierdut¶, c¶utînd în personaje ei tarele
autoarei. R¶mân a§a.
Miercuri 20 iulie 2005
Ieri a fost Mariana Sipo§. Am f¶cut în jur de patru ore de înregistrare.
Om muri §i-om vedea… câte zeci de minute vor r¶mâne difuzabile - §i câte
minute vor fi difuzate.
Mi-a adus o mul†ime de c¶r†i. M-a bucurat… harta Bucure§tilor: Nu
sunt eu §i cartograf?
Dar ce bucurie mi-a propus (sic) Virgil Podoab¶! Volumul ap¶ruse mai
demult, eu îns¶ am aflat natura… con†inutului ultimului capitol abia în urm¶
cu o s¶pt¶mân¶. Cum Mariana Sipo§ era gata de plecare încoace, am rugat-o,
prin telefon, s¶-l aduc¶.
I-a§ scrie câteva cuvinte (lui Virgil Podoab¶), îns¶ nu am adresa lui
electronic¶. Ne-am r¶cit pe chestia Laszlo (iat¶, nu am spus: “din cauza lui…
”). Dup¶ un deceniu de ne-rela†ii cu Podoab¶, constat:
- atunci - eu nu gre§isem (ap¶rîndu-l pe Laszlo);
- acum - el, Virgil Podoab¶ se dovede§te a fi avut - atunci - dreptate.
Iar eu tot nu afirm: “ïmi pare r¶u c¶ l-am cunoscut pe Laszlo”.
Joi 21 iulie 2005
Mi-a scris C¶lin Vlasie. C¶ vrea s¶ reînnod¶m leg¶tura. Desigur, dar
mai înainte [i-am sugerat] s¶ se informeze în jur în leg¶tur¶ cu “dosarul de
antisemit” al meu. Apoi s¶-mi spun¶ ce crede despre propunerile mele:
Jurnal 2004 (§i 2005) §i Sabina. Urmeaz¶ s¶-mi scrie. Urmeaz¶…
Vineri 22 iulie 2005
Ieri: vreo 4 ore de filmare. Cum eram treaz de la ora 2 noaptea, mi-a fost
tare, tare greu s¶ m¶ p¶strez în stare de func†ionare. Nu sunt sigur c¶ am fost
m¶car acceptabil. ïns¶ Mariana Sipo§ s-a ar¶tat în†eleg¶toare. Ca o mam¶ (ca
una dintre mame…)
Printre alte hârtii mi-a adus §i o fotocopie dat¶ de Dimisianu: o cronic`
tv. la Via†a româneasc¶, în 1969, în care îl pomeneam pe Ceau§escu. O s¶
revin, pe larg, la acest¶ “uitare” a mea.
S¶ nu uit s¶ scriu ceea ce nu am avut timp în ultimele zile;
Coloni§tii (evrei) din Gaza sunt §i ei oameni profund neferici†i.
De când au fost sco§i din casele lor, evacua†i, au devenit §i ei f¶r¶ cas¶
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- a§a cum erau de 50 ani palestinienii - mi-au devenit, nu dragi, dar de-ai mei.
ïn imaginile din aceste zile am rev¶zut legendarul §i tragicul Jidov r¶t¶citor.
Se afl¶ §i ei pe drumuri - f¶r¶ cas¶.
Bine-bine, “istoria” explic¶… istoria lor, îns¶ nu §i sufletul: O bun¶
parte (cea mai mare parte) dintre coloni§tii din Gaza sunt fo§ti coloni§ti din
Sinai “muta†i” cu for†a - dup¶ conven†iile cu Egiptul - de c¶tre… generalul
Sharon. O alt¶ bun¶-parte a coloni§tilor este alc¶tuit¶ din israelieni recen†i,
stabili†i acolo dup¶ 2002, mai vârtos dup¶ “apelul” premierul Sharon adresat
evreilor din Fran†a de a da fuga §i a g¶si ad¶post în Israel, pentru c¶ în Fran†a
sunt victime ale “antisemitismului”. Aceast¶ minciun¶ groas¶ - inventat¶ în
întregime, nu pentru c¶ evreii ar fi fost “persecuta†i în Fran†a”, ci pentru o
chestiune de mult¶ vreme în serviciu: cea demografic¶: autorit¶†ile israeliene
încercau s¶ fac¶ s¶ vin¶ cât mai mul†i evrei (în fine: declara†i evrei), pentru a
contracara… “demografia galopant¶ a palestinenilor” (campania la care a dat
o mân¶ de ajutor teoretic §i Alain Finkelkraut)? Efectul s-a întins în alte †¶ri
europene §i mai ales în America de Nord. Familii întregi, nu neap¶rat fanatic-religioase, dar patrioate r¶spunseser¶ chem¶rii lui Sharon de a se pune
grabnic la ad¶post de persecu†iile goi-lor.
Coloniile din Gaza sunt - au început a nu mai fi - “implanturi”:locurile
cele mai bune, mai fertile, mai cu “vedere la strad¶”, mai bogate în resurse de
ap¶ au fost declarate evreie§ti §i, dup¶ ce au fost înconjurate cu sârm¶ ghimpat¶, cu puncte de paz¶ militar¶ - §i pe terenul acela (nu o dat¶ “cur¶†at” cu
buldozerele de casele, de livezile, de câmpurile cultivate, de serele palestinienilor) au construit “localit¶†i” sau zone în care au ap¶rut mai multe a§ez¶ri.
Casele repartizate familiilor de coloni§ti aveau - “ca în Occident” - toate
comodit¶†ile: în afar¶ de od¶i suficiente, s¶li de baie, buc¶t¶rii înc¶p¶toare,
apoi afar¶ arbori, flori, alei; piscine, magazine, oficii po§tale, cre§e, gr¶dini†e,
§coli…
Palestinienii adul†i §tiau foarte bine cum arat¶ aceste insule de rai - doar
ei cu mâinile lor de muncitori-cu-ziu ei le construiser¶, ei le asigurau
între†inerea. ïns¶ femeile, copiii palestinieni §tiau doar din povestite c¶
“acolo” exist¶ nu doar ap¶-de-b¶ut, ci §i de stropit florile, iarba, c¶ exist¶ piscine, c¶ exist¶ §coli “pe-picioare”, nu distruse de tancuri, de avia†ie; c¶ exist¶
puncte sanitare, dispensare, chiar spitale, nu ca la ei, la palestinieni, obliga†i
s¶ a§tepte - bolnavi, r¶ni†i - ore, zile în soare, în ploaie dinaintea unui baraj,
iar pân¶ s¶ ajung¶ la un spital, dac¶ nu-§i d¶deau duhul acolo, aveau “§ansa”
de a a§tepta ale ore în fa†a urm¶torului baraj militar israelian.
Cei pe care îi comp¶timesc eu acum: evreii r¶ma§i f¶r¶ cas¶ în urma
evacu¶rii Gazei din ordinul lui Sharon, cât¶ vreme §edeau bine-mersi în
“ïnchisoarea Evreiasc¶” construit¶ de în§i§i “închi§ii”, împrejur - dup¶ titlul
eseului scris de Jean Daniel, director al Le Nouvel Observateur - nu vedeau
nimic din ce era, ce se petrecea dincolo-de-sârm¶ (înc¶ o dat¶: “închi§ii” fiind
oameni liberi, cei de dincolo fiind, de fapt închi§i) §i chiar când vedeau ce
via†¶ au indigenii, pu†in le p¶sa: ei nu veniser¶ pe P¶mântul Sfânt pentru a se
înduio§a de mizeria, de nelibertatea, de crunta nedreptate f¶cut¶ de ei, colonizatorii - coliniza†ilor.
Iar acum, iat¶-i deveni†i ei demni de a fi comp¶timi†i.
Bie†ii de ei: în o lun¶-dou¶ vor avea alt¶ cas¶, în ora§ul-nou construit
special pentru ei, pe malul m¶rii, la nord de Gaza.
Dar palestinienii…
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Luni 25 iulie 2005
Atentate. Groaznice. Ironie a sor†ii: acum, când americanii au o alt¶
privire asupra Palestinei - prin Condoleezza Rice, cât o va †ine… - terorismul
islamist de tip kamikadze a cuprins lumea.
S¶ fi fost americanii atât de orbi - înainte de 11 septembrie! - ca s¶ nu
vad¶, s¶ nu §tie ce se întâmpl¶ în Palestina fix din 1948? £i s¶ nu trateze
cauza, ci, proste§te : efectul?
Miercuri 27 iulie 2005
Ziua public¶ un text al lui I.B. Lefter despre Alfabecedar, prilej pentru
autore de a-mi l¶uda “esteticul” §i de a deplora “a doua c¶dere” : antisemitismul (prima fiind atacarea monumentelor literaturii cotidiene):
“Istoria nu s-a oprit la atat. Mai este un episod: a doua sa cadere. De
cativa ani incoace, odata cu cartile despre Basarabia si al doilea razboi mondial, Goma produce un discurs limpede antisemit. Inversunat, s-a adancit in
teoria evreilor vinovati de propria lor exterminare. Crede ca are dreptate,
bazandu-se pe impresiile lui din copilarie (s-a nascut si a copilarit in
Basarabia). Cine sa-l mai apere acum? Putinii fideli il parasesc, unul cate
unul. Isi publica jurnalul sub o firma obscura (si cu nostagii legionare...).
Editura Polirom ii intinde o mana, ii publica doua carti in cateva luni,
dupa care el o ataca public, nemultumit ca i s-a eliminat o prefata despre care
prin culisele lumii literare circula informatia ca ar fi avut note antisemite”.
M¶ doare sufletul, de§i trebuia s¶ m¶ a§tept de la I.B.Lefter: el a publicat în Observatorul… Evanghelia lui R. Ioanid; el a publicat multe atacuri la
adresa mea §i nu mi-a dat vreodat¶ drept de replic¶. Iar acum, aici, la ad¶postul ‘p¶r†ii pozitive’, în§ir¶ numai minciuni:
- “Goma produce un discurs limpede antisemit”
- “s-a adancit in teoria evreilor vinovati de propria lor exterminare”;
- “Isi publica jurnalul sub o firma obscura (si cu nostagii legionare...).
- “Editura Polirom ii intinde o mana, ii publica doua carti in cateva luni,
dupa care el o ataca public, nemultumit ca i s-a eliminat o prefata”…
-“…despre care prin culisele lumii literare circula informatia ca ar fi
avut note antisemite”.
Mai ales ultima, monumental¶: “despre care în culisele lumii literare
circul¶ informa†ia…”
Halal informa†ie circulatorie!
B¶nuiesc Ziua de a fi publicat textul lui Lefter, acum (în 27 iulie),
pentru a nu publica dreptul-de-replic¶ al meu - trimis în 4 iulie.
M¶ întreb dac¶ s¶ r¶spund - §i unde public : la Ziua, care nu mi-a dat
drept de r¶spuns din 4 iulie?
Joi 28 iulie 2005
M-am trezit pe la orele 5, iar la 8 am trimis textul în lume - începînd cu
Ziua.A doua dezmin†ire…
Paris 28 iulie 2005
“Domnule Sorin Ro§ca St¶nescu, director al ziarului Ziua
Periodicul pe care îl conduce†i nu a publicat nici pân¶ acum dreptul-der¶spuns al meu - trimis prima oar¶ în 4 iulie a.c., a doua în 15 iulie - în
leg¶tur¶ cu “Dezmin†irea” semnat¶ de Silviu Lupescu.
I. De ce oare? A g¶sit replica mea nedreapt¶? Inexact¶? Cine din
redac†ie a cercetat “inexactit¶†ile”, “nedrept¶†ile” mele, apoi comparîndu-le
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cu cele “dezmin†ite” de Silviu Lupescu a decis c¶ adev¶rul se afl¶ de partea…
t¶cerii-asupra-subiectului?; Ziua a cânt¶rit, a pus pe un talger al balan†ei
inunda†iile catastrofale, terorismul sângeros, vânzolelile de politic¶ interioar¶
- în cel¶lalt “Dezmin†irea-unei-dezmin†iri” semnat¶ de mine §i a decis c¶ nu
mai r¶mâne spa†iu tipografic pentru un drept de-r¶spuns - pe care era obligat¶
s¶-l publice într-un r¶stimp rezonabil?
Dar inunda†ii catastrofale, terorism, politic¶ interioar¶ existau §i la 22
iulie 2005 fix, când Ziua a publicat replica lui M. Shafir la articolul lui G.
Andreescu, ap¶rut în Ziua din… ziua precedent¶ 21 iulie - tot 2005.
Cum explica†i aceast¶ promptitudine, domnule director? Prin ce este
mai breaz M. Shafir decât mine? Are el un grad mai înalt - care? S¶ fie el un
Übermensch, eu un biet paria? Ce anume fapte de arme în slujba Adev¶ruluidespre-România îi confer¶ lui M. Shafir drepturi suplimentare (mai exact:
supradrepturi) de exprimare, în limba român¶, în medii române§ti iar mie
doar ne-drepturi?
V¶ invit s¶ r¶spunde†i acestei întreb¶ri-din-sal¶ §i - în sfâr§it! - s¶ publica†i dreptul-la-replic¶ (trimis de dou¶ ori: prima adresat¶ Dvs., la 4 iulie, a
doua D-lui A. Petru§c¶, la 15 iulie).
II. Marti, 26 iulie 2005 a†i publicat textul “Inventatorul de cuvinte”
semnat de I.B. Lefter. Dup¶ o introducere în “cazul Goma” - suprinz¶tor de
favorabil¶ - din care citez:
…”vechea lume literar¶ a anilor '60-'70 p¶streaza fa†¶ de el culpa
impardonabil¶ de a fi f¶cut jocul marginalizarii lui Goma pe criterii "estetice". Pentru a-l compromite, Securitatea a raspândit (…) zvonul c¶ "Goma
n-are talent!", iar mediile scriitorice§ti (…) au dus vorba mai departe: "Goma
n-are talent!". ïn realitate, are un mare talent de prozator. Cei care ar fi
trebuit s¶-i recunoasc¶ de mult valoarea n-au mai avut onestitatea de a-l valida, fie §i tardiv. Au preferat s¶-l mai marginalizeze o dat¶”…
…caligrafiat¶ de I.B. Lefter cu mâna dreapt¶, trece la altceva - cu
stânga:
“Istoria nu s-a oprit la atât. Mai este un episod: a doua sa c¶dere.
De câ†iva ani încoace, odata cu c¶r†ile despre Basarabia §i al doilea
r¶zboi mondial, Goma produce un discurs limpede antisemit. ïnver§unat, s-a
adâncit în teoria evreilor vinova†i de propria lor exterminare. Crede ca are
dreptate, bazându-se pe impresiile lui din copilarie (s-a n¶scut §i a copil¶rit
în Basarabia). Cine s¶-l mai apere acum? Pu†inii fideli îl p¶r¶sesc, unul câte
unul. I§i public¶ jurnalul sub o firma obscura (si cu nostagii legionare...).
Editura Polirom ii intinde o mâna, îi public¶ dou¶ c¶r†i în cateva luni, dupa
care el o ataca public, nemultumit ca i s-a eliminat o prefa†a despre care prin
culisele lumii literare circul¶ informa†ia c¶ ar fi avut note antisemite...”
Citind aceste rânduri sunt vizitat de dou¶ amintiri - antipodice (nu doar
în timp):
- El, nu altul scrisese (în 1990?) un articol de pagina întâia intitulat
“Avem nevoie de Goma”. ïl voi fi decep†ionat §i pe el prin criticele la adresa
lui Manolescu, E. Simion, Ple§u, Liiceanu, Adame§teanu, Monica
Lovinescu? - nu §tiu, oricum, nu §i-a manifestat dezam¶girea în pres¶ (nu voi
fi aflat eu…);
- Textul de acum, alc¶tuit din buc¶†i disparate - aten†ie: subiectul fiind
Alfabecedarul, nu alt¶ scriere a mea! - produce penibila impresie c¶ paragraful istorisind “a doua c¶dere” a fost scris cu mâna stâng¶; poate cu nici una
din mâinile sale.
Altfel cum se explic¶ reaua-credin†¶ a informa†iilor-acuza†iilor”:
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- “Goma produce un discurs limpede antisemit. ïnver§unat, s-a adâncit
în teoria evreilor vinova†i de propria lor exterminare” (subl. mea)?
Se explic¶, vai: el, I.B. Lefter a publicat în Observatorul cultural kilometrica l¶l¶ial¶ calomnioas¶ isc¶lit¶: R. Ioanid despre “antisemitul” de mine.
Textul a devenit Evanghelie a holocaustologilor carpatodanubieni, el i-a scutit pe M. Shafir, G. Andreescu, Oi§teanu, A. Cornea, V. Ciobanu, V. Gârne†,
Pecican, M.D. Gheorghiu, Laszlo de a citi c¶r†ile incriminate, de a da citate
(subl. m.) din ele. Cu alte cuvinte: agresorii mei se reazem¶ pe citate din R.
Ioanid (cel care în§ir¶ minciuni, distribuie etichete infamante,
amenin†¶toare). A admis aceast¶ inadmisibil¶ apuc¶tur¶ - nu doar cultural¶ M. Shafir, în chiar bro§ura în care m¶ trivializa-nega†iona; a recunoscut-o
Dan Pavel, în Ziua (anume c¶ nu citise nimic din ce scrisesem - înainte de a
m¶ ataca…). Interven†iile holocaustologilor agresori ai “antisemitului Goma”
au fost publicate în Observatorul… cu o frecven†¶ §i o consecven†¶ admirabile. Era fatal ca I.B. Lefter s¶ ajung¶ aici: la publicarea, sub semn¶tur¶, a
acestui text nedemn.
Ce îl va fi mânat pe el în lupt¶?
Ce îi mânase §i pe G. Andreescu, Dan Pavel, V. Gârne†, Laszlo,
Pecican: nu o irepresibil¶ sete de adev¶r (istoric), ci o represibil¶ apuc¶tur¶ a
oamenilor f¶r¶ coloan¶ vertebral¶: aceea de a se oferi s¶ fac¶ “un serviciu”
necerut - §i în a c¶rui juste†e nu cred, fiindc¶ ei nu cred în nimic: dac¶ ar crede
în ceva, ar începe prin a citi, continuînd prin a cita din textul atât de curajos
comb¶tut (cel scris-semnat de mine), nu din Evanghelia dup¶ Ioanide.
Cât despre adev¶rul “informa†iilor” lui I.B. Lefter, iat¶ aceast¶ mostr¶:
“ï§i public¶ jurnalul sub o firm¶ obscur¶ (si cu nostagii legionare...).
Editura Polirom îi întinde o mâna, îi public¶ dou¶ c¶r†i în câteva luni, dupa
care el o atac¶ public, nemul†umit ca i s-a eliminat o prefa†a despre care prin
culisele lumii literare circul¶ informa†ia c¶ ar fi avut note antisemite... (subl.
mea)”
A§a, carevas¶zic¶: a-†i publica jurnalul “sub o firm¶ obscur¶” este în
ochii lui I.B. Lefter o culp¶, nu o necesitate - din constrângere… Nu a citit
nimic din textele mele, deci nici “O, ce veste minunat¶”, ca s¶ afle c¶ propusesem jurnalul în chestiune neobscurei edituri Polirom - care, neobscur¶editur¶, prin S. Lupescu, nu îl acceptase;
Vas¶zic¶ a§a: I.B. Lefter afirm¶ c¶ “Polirom îi întinsese o mân¶, dup¶
care (subl. mea) el o atacase public”.
Nu a existat nici o “dup¶ care”: Polirom, recte Silviu Lupescu suprimase - în mod abuziv, înc¶lcînd contractul (din octombrie 2004) “Introducerea” la cartea de m¶rturii Culoarea curcubeului §i abia dup¶
apari†ia volumului decapitat (în februarie 2005), în 22 iunie 2005 m-am
exprimat public, în amintitul text “O ce veste minunat¶”.
Cât despre calomnia:
“…o prefa†a despre care prin culisele lumii literare circul¶ informa†ia c¶
ar fi avut note antisemite...”, pot spune doar atât: nu l-ar fi dus mintea la o
astfel de nemernicie nici m¶car pe Wiesel, legendar traficant de istorie, de
geografie politic¶, de adev¶r.
Iat¶, deci, domnule Sorin Ro§ca St¶nescu obliga†ia Dvs de a publica m¶car acum, când este u§or prea-târziu - “Dezmin†irea…” trimis¶ la 4 iulie,
cât §i replica de fa†¶ la… consecin†ele nepublic¶rii ei.
Totul se poate repara pe lumea asta, Domnule Sorin Ro§ca St¶nescu.
Chiar §i nepublicarea la-timp a dreptului-la-r¶spuns.
A§tept,
Paul Goma”
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Sâmb¶t¶ 30 iulie 2005
Ziua nu a publicat “Dezmin†irile”. Se vede c¶ interpretasem optimist
mesajul lui V. Roncea: “V¶ mul†umesc pentru în†elegere” (subl. m.). Acest
termen poate trimite la viitor, în sensul: “V¶ multumesc pentru în†elegerea
ar¶tat¶ pân¶ acum, vom publica textul într-un viitor apropiat”, precum §i la
trecut, semnificînd: “V¶ mul†umesc pentru în†elegerea dovedit¶ - a†i în†elesacceptat imposibilitatea noastr¶ de a publica textul”.
Dac¶ zili§tii îl vor publica poimâine sau peste trei zile, analiza mea
nu-§i va pierde pertinen†a. Fiindc¶, vorba Românului: «ïn locul meu ce ai fi
f¶cut? Dac¶ †ineai s¶ respec†i regulamentul-interior (directivele directorului),
totodat¶ s¶ dai un r¶spuns civilizat autorului textului ai fi procedat altfel?»
Necazul fiind c¶ eu sunt lipsit de director.
Chiar a§a: ce a§ fi f¶cut eu - dac¶ a§ fi fost în locul lui Victor Roncea,
aflat între ciocan §i nicoval¶?
Discutînd asear¶ cu Ana despre… soarta viitoare a acestei a doua
Dezmin†iri, cu umoru-i “galben” (în original galgen însemnînd: “al spânzuratului”), îmi repeta “amicala explica†ie” a repetatelor pedepsiri ale mele,
pentru întâia oar¶ rostite de dr¶gu†a prieten¶ a noastr¶ Dana Dumitriu:
«Las¶, c¶ §i tu…» - ceea ce semnifica: «Ai ce-ai c¶utat!»
Dar ce-mi imaginam eu: c¶, dac¶ Ziua mi-a publicat câteva texte primul fiind un drept-de-r¶spuns inversat cronologic - devenisem “de-al
casei”? ïn “casa” editoriali§tilor Eugen Simion, G. Andreescu, Dan Pavel,
Zoe Petre, I.B. Lefter, Buduca, Gro§an…, persoane §i autori cu care am avut
conflicte scripturale?
Acesta ar fi primul impediment - în calea devenirii “autor al Zilei”, al
doilea fiind mult mai sever: Andreescu, Pavel, Lefter sunt holocaustologi cu
vechi diplome de merit, ba chiar cu decor¶†ii. Ce s¶ caut eu, “antisemit”,
al¶turi de one§ti (pardon: “drep†i”) filosemi†i?
Al treilea deriv¶ din al doilea: înc¶ de prin Octombrie 2004 am observat
ciud¶†enia “vizitei la redactie” (de Ziua vorbesc) a ambasadricei Israelului,
Excelen†a sa Rodica. Am v¶zut §i poza: adânc semnificativ¶ de pe urma
c¶reia înterpretasem “vizita” ca pe un “control”, urmat de o urecheal¶ §i de
un avertisment.
Este adev¶rat: am avut ghinionul de a trimite “Dezmintirea” prim¶ chiar
în momentul vizitei guvernamentale în Israel, Victor Roncea acoperind
evenimentul pentru Ziua. Ceea ce mi-a… cauzat, nu doar prin vacan†¶absen†¶ (a lui V. Roncea), dar mai ales prin faptul c¶ acea vizit¶ a fost în
Israel, nu în alt¶ parte.
*
De la: Mircea Stanescu din Bucuresti (...@hotmail.com)Data: 2005-0727 21:52:10 , IP: 84.243.66...
“False amabilitati, registrul: piatra de mormint
D-le I.B. Lefter, Din fals amabilul Dvs. articol se vede ca nu ati citit un
rind din cartile pe care le... antisemitizati. In consecinta, ca nu stapiniti nici
procedeul citirii, inainte de critica, si nici pe al citarii, ca proba a ei si ca sustinere a unei argumentatii. Ah, Dvs. erati anonimul cu "valuri-valurile" din
"Observator cultural"? Si eu care credeam ca cea care a fost inecata de atita
Goma era Carmen Musat! In concluzie, felicitari! Caci n-ati ghicit: Goma nu
si-a pierdut prietenii din pricina unor texte ca ale Dvs. La fel cum n-ati reusit
sa impingeti - si Dvs. - piatra de mormint a enorm de nedreptei acuze.
Mircea Stanescu, Bucuresti, mirceastanescu@hotmail.com”
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Se simte: Mircea St¶nescu a fost e-ner-vat (vorba lui Dan Petrescu) de
articolul lui Lefter. El îi cunoa§te mult mai bine decât mine “activitatea”, prin
Observatorul cultural. Astfel, aflu §i eu, abia acum c¶ I.B.L. nu se m¶rginea
s¶ doar publice atacurile semnate la adresa mea (ca “antisemit”, ca “antiamerican”), ci în note - nesemnate - î§i exprima §i opinia-i (impersonal¶)…
“Piatra de mormânt” trimite la articolul lui D.C. Mih¶ilescu din 22,
(februarie sau martie 1997), f¶cînd parte din campania anti-Goma declan§at¶
de semnalul Monic¶i Lovinescu: «ïmi pare r¶u c¶ l-am cunoscut pe Paul
Goma». Individul era indignarisìt, nu pentru c¶ Monica Lovinescu fusese
“calomniat¶” de Goma, ci pentru c¶ el însu§i, D.C.M. se sim†ise “atacat”: în
acela§i jurnal d¶deam un citat din el (în leg¶tur¶ cu… “Nu-i momentul”… s¶
discut¶m o carte ca a lui M. Ni†escu, “chiar acum, când vin alegerile §i
opozi†ia trebuie s¶ câ§tige”), deci se r¶zbunase ca un dobitoc, pretinzînd în
articolul “Paul cel r¶u…” - c¶ în jurnal m-am manifestat ca un turn¶tor, ca un
mincinos, c¶ acest jurnal va fi… piatra de mormânt care va c¶dea asupra mea.
La pu†in timp dup¶ acest articol, prietenul s¶u Dan Petrescu îl luase la rost:
Cum putuse scrie atâtea neadev¶ruri despre Jurnal - dar toat¶ lumea de bun¶
credin†¶ §tie c¶ ceea ce scrisesem despre Monica Lovinescu era adev¶ruladev¶rat? La care D.C.M. r¶spunsese c¶, într-adev¶r, “afirma†iile lui Goma
din Jurnal sunt adev¶rate în propor†ie de 90%”… Dar…- §i în continuare,
D.C.M. ridicase din umeri, a neputin†¶. Dan Petrescu a reprodus conversatia
în volumul “Scrisori c¶tre Liviu” de la Paralela 45, îns¶ nu-mi mai aduc
aminte dac¶ ad¶ugase “motivul” pentru care scribul scrib¶ise astfel: era omul
de curte al lui Liiceanu…
Duminic¶ 31 iulie 2005
Azi la orele 20,25 ora Bucure§tiului se va difuza pe TV Cultural, la emisiunea Marianei Sipos un episod cu mine. Fiind ceva mai odihnit, m¶ întorc
la promisiunea de a propune partea mea de adev¶r în cele dou¶ acuza†ii din
partea lui G. Dimisianu:
1) ïn revista Vatra de acum câteva luni Gabriel Dimisianu dezmin†ea
afirma†ia mea potrivit c¶reia el ar fi fost cel care aduna cotiza†iile de partid la
România literar¶.
R¶spund: este posibil s¶ m¶ fi în§elat: “cotiza†iile” putea fi “adunate” §i
de un m¶runt (dar de-sprijin membru, s¶ zicem: B¶ran), îns¶ mie îmi
r¶m¶sese în memorie gradul înalt ocupat de Dimisianu în organiza†ia de partid al României literare; mai st¶ruiau în viscerele †inerii-minte convoc¶rile la
Casa Scriitorilor, în scopul de a m¶ convinge s¶ predau de bun¶ voie carnetul
de partid. Au fost multe asemenea §edin†e-de-l¶murire. “Tovar¶§ii” fiind - în
ordine ierarhic¶ (politic¶): C. Chiri†¶ (“Cire§arul”, pentru cei care nu
§il amintesc), Ion Horea, încruntatul autor de articole §i versuri pe-linie, la toate
ocaziile, devenit, dup¶ “revolu†ie” poet mistic, Radu Boureanu, alt “ocazionist”, Nichita St¶nescu, C. ¢oiu, F¶nu§ Neagu, G. Dimisianu…
Ce era cu “predarea carnetului”? - am mai scris, repet aici:
Dup¶ “isteria” de la 22 august 1968 (invazia Cehoslovaciei), urmat¶ de
apelul lui Ceau§escu de la balcon adresat românilor - §i nu a “tovar¶§ilor
membri de partid”; prin brig¶zile patriotice de a ap¶ra patria român¶ (nu
“patria socialist¶”), am vrut §i eu s¶ intru în brig¶zi. ïns¶ nu eram membru de
partid. Pentru a c¶p¶ta o arm¶, am intrat în partidul comunist, uimindu-i atât
pe fo§tii colegi de pu§c¶rie §i de domiciu obligatoriu, cât §i pe veteranii
comuni§tii: Pop Simion, Ioanichia Olteanu, Szász János - G. Dimisianu.
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Numai c¶… dup¶ câteva zile dup¶ “eveniment”, armele care, se spunea, fuseser¶ depozitate în pivni†a Casei Scriitorilor disp¶ruser¶, în pres¶ nu s-a mai
vorbit despre Cehoslovacia…
ïnainte de dispari†ia armelor avusese loc “confirmarea” noilor membri:
convoca†i la un birou din Pia†a Amzei, urma s¶ ni se fac¶ dosarele de
membri de partid, a§a ni se spusese - am mai scris despre acest episod, voi
mai scrie:
Când mi-a venit rândul, m-am trezit în fa†a unei comisii alc¶tuit¶ din
mul†i tovar¶§i extrem de posomorî†i, cite§te: dârji - dintre care o tovar¶§¶-cubocanci (nu i-i vedeam, i-i deduceam dup¶ “coafur¶”). Ea punea întreb¶ri, eu
r¶spundeam, o dactilograf¶ dactilografià - îns¶ nu ceea ce spuneam eu, ci
ceea ce îi dicta tovar¶§a. Am în†eles c¶ mi se alc¶tuia fi§a biografic¶.
Ajungînd la “condamn¶ri”, rubrica a fost completat¶ cinstit: “doi ani închisoare pentru agita†ie public¶”. Ajungînd la “urm¶toare perioad¶”, am spus c¶,
“liberat în 1958, de la Gherla, am fost dus sub escort¶ în domiciliu obligatoriu, în B¶r¶gan, în Satul-Nou L¶te§ti, unde…”
M-au întrerupt to†i tovar¶§ii de dincolo de masa lung¶, iar tovar¶§a m-a
somat s¶ fiu disciplinat! Când m-a întrebat cu ce m¶ ocupasem “dup¶ aceea”,
am explicat: nu puteam avea “ocupa†ie”, din moment ce mi se impusese
domiciliu obligatoriu pentru 36 de luni… S¶ cred eu c¶ o puteam duce pe
tovar¶§a - nimeni n-o dusese, avea o tenacitate de tanc sovietic.
Dup¶ o lung¶ h¶r†uial¶ (se pricepea s¶ o fac¶: va fi fost securist¶ anchetatoare), a dictat dactilografei:
«ïn perioada 1958-1965 a îndeplinit alte func†ii”. (!)
Am protestat. Tovar¶§a mi-a atras aten†ia: de-acum sunt membru de
partid, execut ce îmi comand¶ partidul! Dup¶ care mi-a ordonat s¶ m¶ ridic
de pe scaun §i s¶ ies…
Când, mai târziu l-am întrebat pe Ivasiuc cum fusese el înregistrat cu
domiciliul obligatoriu, mi-a r¶spuns c¶ nu-§i mai aduce aminte…
La vreo lun¶ (sau dou¶?) dup¶ Confirmare (sic), am fost convocat la
Casa Scriitorilor. ïn jur: vreo zece colegi, prieteni din biroul Organiza†iei de
baz¶ PCR a Uniunii Scriitorilor. Colegul-scriitor Ioanichie Olteanu a luat
cuvântul §i m-a anun†at:
Se f¶cuse “o mic¶ gre§eal¶” cu primirea mea în partid: nu se respectase
un anume punct din regulament. Prin urmare nu eram membru, deci s¶
predau carnetul ro§u.
Acel moment a fost unul foarte important în via†a mea, dup¶ “revenirea
în libertate”. Crezusem pân¶ adineauri c¶, dac¶ nu fuseser¶ reparate nici una
din nedrept¶†ile suferite, “de acum încolo” voi fi tratat ca un om normal,
printre oameni normali.
Ei bine, m¶ în§elasem crunt.
Ioanichie Olteanu a§tepta cu mâna întins¶ s¶-i dau carnetul; eu m¶
uitam în jur §i constatam c¶ ceilal†i deveniser¶, de la o clip¶ la alta, al†ii. Nu,
nu se pref¶cuser¶ în câini gata s¶-mi sar¶ la beregat¶, ci se mutaser¶
fulger¶tor în irealitate. Mi-a trecut prin minte : în fapt, ei r¶m¶seser¶ ce §i
cum fuseser¶, eu m¶ altfelizasem, nu mai eram de-al lor. Dintre ei, doar Szász
János î§i †inea capul prins în palme - dar poate c¶ era doar b¶ut…- ceilal†i,
to†i, erau fie gravi §i vag încurca†i - ca Ioanichie Olteanu - fie senini, ba chiar
veseli, î§i §opteau bancuri-bune §i râdeau. G. Dimisianu §o§otea cu ¢oiu;
când mi-a întâlnit privirea, am avut certitudinea c¶ m¶ întreab¶ - f¶r¶ interes:
«£i altfel, ce mai faci?».
ïmi aduc foarte bine momentul: sufeream, m¶ durea inima, ame†isem
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stînd pe scaun - de excludere. Nu era vorba de alungarea dintr-un partid politic (mai ales comunist!), ci dintr-un grup, o confrerie, o familie, un clan, o
echip¶ de fotbal în care jucasem pân¶ atunci (atunci-ul nefiind momentul
ader¶rii la partid, în august 1968, ci 1965, dup¶ “Decretul Ceau§escu”: redevenisem, împreun¶ cu ceilal†i pu§c¶ria§i, oameni). Nu-mi era jale de carnetul
- meu - pe care îl a§tepta Ioanichie, ci m¶ podidea ru§inea pentru ei: pentru
minunatul Nichita, pentru dragul Dimisianu, pentru F¶nu§ Neagu - chiar §i el
era, pe atunci, om…
Am spus c¶ nu dau carnetul: în §edin†¶ public¶ fusesem primit, în
§edin†¶ public¶ s¶ fiu exclus. Careva (poate c¶ ¢oiu) a observat cu pertinen†¶:
nu poate fi organizat¶ o §edin†¶ de excludere, din moment ce nu fusesem…
inclus - doar am auzit c¶ fusese o mic¶ neregul¶.
Am scos carnetul din buzunarul interior de la piept: s-au n¶pustit, bra†e
de caracati†¶, m¶car opt (!) mâini s¶ mi-l zmulg¶.
M-am ridicat în picioare §i am spus cam a§a:
«£ti†i ce f¶cea bravul partizan sovietic atunci când era în pericol ca
nazi§tii s¶-i zmulg¶ carnetul ro§u: îl înghi†ea! ïncerca†i, tovar¶§i!»
ïn acela§i articol (din Vatra), G. Dimisianu afirm¶ c¶ mi-a dat (§i el)
recomandare pentru intrare în partid. Nu-mi amintesc, îns¶ este probabil: pe
atunci eram prieteni. Mai departe - citez din G. Dimisianu:
“Mai sunt în via†¶ participan†i la memorabila §edin†¶ §i pot m¶rturisi c¶
l-au auzit ca §i mine pe Goma proclamînd patetic: Lenin a fost tr¶dat, Lenin
are acum fa†a sc¶ldat¶ în lacrimi! Unii, în sal¶ se emo†ionaser¶ puternic la
invocarea presupuselor suferin†e postume ale lui Vladimir Ilici, aproape c¶
l¶crimau §i ei, al†ii, în schimb, printre care m¶ num¶ram, asistau, jena†i la
melodrama de prost gust pus¶ în scen¶ de Goma”.
P¶cat c¶ Dimisianu nu a citat din procesul-verbal al “memorabilei
§edin†e”, cititorii ar fi aflat ce spusesem cu adev¶rat atunci.
Din câte îmi aduc aminte, vorbisem foarte pu†in - ce era de spus fusese
a§ternut pe hârtie în cererea de aderare. Probabil-sigur voi fi vorbit §i de
“suferin†ele postume al lui Ilici”, plasîndu-le în acel moment, august 1968:
cehoslovacii se opuseser¶ pa§nic invaziei sovietice, prin lozinci scrise, prin
strig¶te, impreca†ii, “trimiteri acas¶” adresate tanchi§tilor, prin afi§e, portrete,
etc. Voi fi amintit cunoscutul afi§ al cehoslovacilor prezentîndu-l pe Lenin
plângînd; voi fi citat §i celebrul slogan care zicea, aproximativ: “Lenin,
treze§te-te (sau : ridic¶-te din mormânt), ca s¶ vezi ce au f¶cut copiii t¶i!”
Ei §i? G. Dimisianu poveste§te - dup¶ calapodul ¢epeneag (cel care
§i-a rescris jurnalul, dup¶ 30 ani, “aducîndu-l la zi”, adic¶ falsificîndu-l) ceea ce simte-crede el, azi despre un eveniment întâmplat în urm¶ cu 37 ani
(voi fi num¶rat bine?) §i g¶se§te - acum - c¶ Goma era (atunci) patetic,
pusese în scen¶ o melodram¶ de prost gust.
Spune - G. Dimisianu acum, în 2005 adev¶rul ? Deloc.
Atunci, în acea “memorabil¶ §edin†¶” (singurul adev¶r ie§it de sub pana
lui Dimisianu), patetic, plângînd, povestind el via†a mea cea grea - la masa
prezidiului, eu vorbisem din sal¶ - fusese… Titus Popovici !
Pe de alt¶ parte: dac¶ G. Dimisianu m¶ g¶sise nesincer, patetic, melodramatic etc., de ce nu-mi m¶rturisise impresia, atunci, ca unui prieten?
Prietenul meu Dimisianu, vreme de doi-trei ani, a fost membru-plin al haitei
de “conving¶tori”(s¶ dau carnetul de partid!, la care eu propuneam s¶ m¶
exclud¶; la care ei propuneau ca eu s¶ dau carnetul neîntârziat, apoi s¶
mergem s¶ bem ceva, c¶ lor le e sete…), iar în 1973, în absen†a mea, participase la “ini†iativa” lui Iva§cu de a m¶ da afar¶ de la România literar¶ - îns¶,
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ca în Caragiale! - f¶r¶ a mi se comunica vesela veste §i f¶r¶ a mi se restitui
cartea de munc¶ - îmi amintesc cu drag observa†ia - §i ea, pertinent¶, a
B¶trânului Dimi:
«Ce nevoie ai de cartea de munc¶, dac¶ e§ti dat afar¶?!».
Si pentru c¶ tot suntem la capitolul amintiri:
Cum a reac†ionat prietenul meu G. Dimisianu în 1970 când am fost
interzis de a publica - m¶car note de lectur¶, nesemnate, la România literar¶,
unde el era ditamai §ef-adjunct? Dar în februarie-martie 1977, când eu m¶
aflam încercuit de Securitate în Drumul Taberei, într-un bloc vecin cu al s¶u
(noi pe Aleea Compozitorilor, el pe Prav¶†)? A venit s¶ se intereseze dac¶
mai tr¶im? A adus el portocale pentru copil (ca Breban!) - §tiind bine c¶ noi
nu puteam ie§i din cas¶? “Curajosul Dimi” cum i se zicea nu a scos un
chi†c¶it cât a fost membru al partidului comunist, el a ie§it din bort¶ bini§or
dup¶ moartea Ceau§escului, dup¶ ce l-a tr¶dat pe bunul s¶u prieten Valeriu
Cristea, pentru ne-prietenul tuturor N. Manolescu (scump este scaunul de
mereu-adjunct!), ca apoi s¶ treac¶ f¶r¶ zdruncin de la comuni§ti la liberali§ti
(nu la †¶r¶noi§ti, cum gre§it scrisesem eu).
S-a ar¶tat indignat de ceea ce scrisesem în Jurnal (publicat în 1997)
despre so†ia sa, Geta Dimisianu - foarte frumos din partea so†ului care ap¶r¶
onoarea consoartei. Numai c¶ acela§i indignat nu s-a ar¶tat m¶car mirat
auzind ce spunea so†ia sa, Geta Dimisianu, despre so†ia mea, înainte de 1989,
ba chiar în 1977, când eu eram arestat de Securitate, iar Ana, cu tot cu copil,
fusese expulzat¶ la mama dracului, prin Dude§ti; cât despre ceea ce povestea
Geta despre mine, c¶ a§ fi omul Securit¶†ii §i c¶ ac†iunea pentru drepturile
omului era o provocare a Organului…
Nu-l mai întreb pe Gabriel Dimisianu cum a reactionat el dup¶ ce a aflat
c¶ fusesem exclus din Uniunea Scriitorilor, în chiar momentul în care m¶
aflam între labele Securit¶†ii §i se r¶spândise zvonul c¶ voi fi condamnat la
moarte. Fiindc¶ §tiu cum: ar fi repetat, dup¶ so†ia sa Geta emblematicul
r¶spuns la tot §i la toate:
«Dac¶ §i el…» - care se traduce negre§it prin: «A avut ce-a c¶utat §i
ce-a meritat».
II. A doua nu este o acuza†ie formulat¶ pe hârtie de G. Dimisianu, ci o
fotocopie vârît¶ sub nasul Marianei Sipo§, ca o persoan¶ “care îl ap¶r¶ pe
Goma”. M¶rturisesc: când am citit hârtia, am fost surprins. Nu mi-am recunoscut “opera”. Chiar am zis:
«Nu eu am scris asta!»
Ce anume nu recuno§team c¶ a§ fi scris-publicat? Copiez: “Via†a româneasc¶, nr.10/1969 “Paul Goma - t.v. - august
“Congresul al X-lea al PCR §i a 25-a aniversare a eliber¶rii patriei au
fost evenimentele cele mai de seam¶ - nu numai ale acestui august - evenimente la care §i prin mijlocirea micului ecran am participat cu to†ii. Faptul
c¶ în timpul acestor s¶rb¶tori televiziunea a fost activ prezent¶ nu a scutit-o,
desigur, de criticele formulate la adresa ei, atât în Raportul prezentat de
tovar¶§ul Nicolae Ceau§escu la Congres, cât §i în alte interven†ii ale
delega†ilor. Mai sunt multe de f¶cut pân¶ la a preface acest mijloc de informare §i de educa†ie în ceea ce ar trebui s¶ fie §i, sper¶m, va fi”.
Aceasta a fost introducerea, urmeaz¶ dou¶ coloane de rezumate, de opinii-despre emisiuni TV, despre spectacole teatrale, despre filme…
I-am ar¶tat “asta” §i Anei: nici ea nu o recuno§tea. Trecuser¶ 36 de ani,
omul mai uit¶ (printr-un cunoscut mecanism psihologic refuz¶ înregistrarea-
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memorizarea unor întâmpl¶ri nepl¶cute).
Deci †inusem o rubric¶ TV la Via†a româneasc¶ - ori doar aceast¶
cronichet¶ fusese publicat¶? Parc¶ nu-mi apar†inea, îns¶ la o re-lectur¶,
amândoi am g¶sit c¶ eu puteam fi autorul textului. Mi-l asum! Dar de ce G.
Dimisianu îl prezentase Marianei Sipo§ ca dovad¶ c¶ §i eu îl l¶udasem pre
Ceau§escu? De unde - din text - reie§ea acest lucru?
De nic¶iri. Nu reie§ea - c¶ îl l¶udasem: reie§ea c¶ îl pomenisem. Ca pe
cel care… criticase televiziunea. C¶ nu sunt citate din Clasicul Ceau§escu?
Nu sunt - îns¶ ar fi putut s¶ fie. G. Dimisianu, contemporanul meu, face pe
uitucul, scontînd pe amnezia autoproteguitoare acolegilor no§tri de genera†ie,
pe ignoran†a total¶ a celor care au deschis ochii abia dup¶ 22 decembrie 1989,
deci pe masele largi de români analfabetiza†i §i de ei, scriitorii no§tri
prefera†i, vânjo§i rezisten†i prin… cultur¶:
La 22 august 1968, intrasem în partid pentru c¶ se promiseser¶ arme
celor din Brig¶zile Patriotice. Eu unul crezusem în discursul lui Ceau§escu de
la balcon, altfel nu intram în partid. ïi atrag aten†ia “Curajosului Dimi”:
în acel moment cei care aderau la PCR î§i riscau via†a: dac¶ ru§ii ar fi
re-invadat §i România, ei ar fi fost printre primii care ar fi fost pu§i pe
trenurile pentru Siberia - §i nu comuni§tii vechi ca Dimisianu, care nu
deschiseser¶ gura, s¶ critice invazia Cehoslovaciei - asta ar fi una;
A doua: ca prieten al meu, apoi coleg de redac†ie la România literar¶,
apoi ca “cer¶tor de carnet de partid” («ca s¶ mergem s¶ bem ceva…»), G.
Dimisianu §tia foarte bine c¶ în înfrunt¶rile mele cu cenzura, cu Securitatea,
cu administra†ia Uniunii Scriitorilor, cu celula de partid a Uniunii (din ultimele dou¶ f¶cînd parte ca “supraveghetor” el însu§i), “arma secret¶ a mea”
era…trimiterea bibliografic¶ la Ceau§escu: “tovar¶§ul Ceau§escu a spus c¶
«a§a ceva» nu trebuie s¶ se mai întâmple”; “tovar¶§ul Ceau§escu a spus c¶
Securitatea nu mai are voie s¶ fac¶ ce a f¶cut” etc etc.
Cât despre “rela†iile” mele cu Ceau§escu… le cunoa§te prea bine
tovar¶§ul Dimisianu cel vigilinte, din Scrisoarea mea, f¶cut¶ public¶ prin
Europa liber¶, în care m¶ adresam “Tovar¶§ului Ceau§escu, la Palatul
Regal”.
Atunci? A vrut s¶-mi ard¶ §i el mie o copit¶? Dar toat¶ lumea §tie c¶
Eternul Adjunct Gabriel Dimisianu nu are copite, ci ni§te superbe - albe must¶†i de §oricel.”
Miercuri 3 august 2005
(…)Ieri Dan Petrescu mi-a scris ceva despre Dimi §i despre Lenin. Cum
nu în†elesesem viza, l-am rugat s¶ mi povesteasc¶. A§a a f¶cut. Am aflat deci:
“Nu stiam de felul in care fusese exploatat Lenin la Praga, in '68;
aflind-o acum, din textul Dvs., m-am lamurit - fiindca Manolescu asta voia
sa-mi sugereze, ca erati un leninist impenitent (chestie, desigur, greu de
inghitit)”.
Asta era marea problem¶ a culturii în general, a literaturii în particular
pentru Manolescu în 1997 (când a avut loc emisiunea lui despre Jurnale
I-II-III - cu Dan Petrescu, Zaciu, Tudoran): dac¶ sunt leninist (!) au ba.
Printre pic¶turile politicii gu†istoiliiste, altfel integral manoliste, când
d¶dea pe la România literar¶ î§i rememora discu†iile (sic) avute cu 31 ani în
urm¶ cu prietenii s¶i Ivasiuc §i Breban - nu cu Dimisianu! - §i le “actualiza”,
cum face ¢epeneag cu jurnalu-§i, de ast¶ dat¶ dimpreun¶ cu Dimisianu, Alex.
£tef¶nescu…
[Am uitat o alt¶ m¶g¶rie de-a lui Dimisianu: în 2001 sub semn¶tura
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“Cronicar” (deci s-ar putea s¶ fi colaborat §i £tef¶nescu, procesomaniacul)
amenin†ase Vatra cu un proces, pentru publicarea textului meu “S¶ fie desfiin†at electoratul!”]
Iat¶, eu nu r¶m¶sesem cu amintirile la pagina “august 1968”.
Acceptasem ca justificate opiniile nefavorabile (despre intrarea în partid a
mea) §i ale prietenilor din pu§c¶rie §i ale tovazr¶§ilor de n¶dejde din câmpul
realism-socialismului ingineresc (De§liu, Geo Dumitrescu, Bogza,
Jebeleanu…); ace§tia din urm¶ considerîndu-m¶ “un reac†ionar anticomunist
strecurat în rândurile noastre” - îns¶ de “réactionnaire” m¶ tratase, dou¶
decenii mai târziu §i Cioran…
Ciudat mai este mecanismul resentimentar-cenzurator:
- A§a cum în exil, preponderent legionarii, dar §i democra†i ca prietenii
mei Varlam, Nae Evolceanu îmi contestau dreptul de a scrie despre
Reeducarea de la Pite§ti, motivînd: “numai cei care au fost acolo au dreptul
s¶ scrie” (ciudat, neciudat, îns¶ §i eu folosisem aceast¶ /auto/interdic†ie - pân¶
prin 1976 când, fa†¶ cu neputin†a mea de a-i face pe pite§teni s¶ vorbeasc¶,
luasem hot¶rîrea de a o face eu), îns¶ ei î§i betonau opinia cu: “…ca de pild¶
Bacu, Ierunca…” Or Bacu nu fusese la Pite§ti, i se povestise la Gherla;
Ierunca nici el. De unde se în†elege: nu doar comuni§tii se declaraser¶
proprietari ai istoriei contemporane lor - ca Pavel Cîmpeanu), ci §i anticomuni§tii: Varlam §i Evolceanu - §i legionarii în general se considerau proprietari ai istoriei contemporane lor, deci nimeni altul - chiar dac¶ f¶cuse §i el
pu§c¶rie - nu avea îndrept¶†ire s¶ scrie istoria aceea ;
- …în ne-exil privitor la intrarea în partid a mea, în august 1968, agita†ii
(cite§te: ame†i†ii) de c¶tre Ivasiuc - el însu§i… “intr¶tor” -, §i-au fabricat
motive de a-l suspecta, de a-l detesta pe Goma, pentru…Chiar a§a: pentru ce?
O iau de la margine: Florin Pavlovici - l-am cunoscut în casa lui
Ivasiuc, nici acolo n-am schimbat mai mult de cinci cuvinte - m¶ zugr¶vea
fa†¶ de noii s¶i prieteni, dar §i fa†¶ de vechi (chiar în prezen†a lui Ivasiuc, iar
Sa§a încuviin†a!) ca fiind “un parvenit” intrat în partid numai pentru a face
carier¶, îns¶ doamne-fere§te s¶ fi spus c¶… Ivasiuc intrase în partid în acela§i
moment §i avînd acelea§i motiva†ii “de-carier¶”.
Mecanismul a func†ionat asupra altor persoane-personaje, cu efecte…
n¶uce, delirante, dup¶ cum am constatat mult mai târziu. Prietenii mei de
atunci: Mazilescu, Turcea, Dimov, poe†i, nu s-au manifestat în vreun fel.
¢epeneag în schimb (prozator!) a fost în dezacord - cu intrarea în
partid - de la bun început. Da, dar de-atunci… mult¶ vreme a trecut. Iar
m¶l¶ie†ii dintre scriitori, cei care nu f¶cuser¶ plec¶ciuni (cu excep†ia lui Alex.
£tef¶nescu, profesionist al închin¶rilor m¶car s¶pt¶mânale - §i pe hârtie), dar
nici nu se opuseser¶ regimului. Pe scurt: rezisten†ii prin cultur¶ avuseser¶ tot
timpul s¶ tencuiasc¶ §andramaua imaginarei lor rezisten†e §i prin efectul
balan†ei s¶ g¶seasc¶ pete-negre celor care mai mi§caser¶ oleac¶. Alde
Manolescu, £tef¶nescu, Dimisianu, cu auxiliariatul, o, cât de interesat §i el,
al vânjo§ilor scîntei§ti ca C. St¶nescu, marxologi§ti din negura vremurilor
(I. Iano§i), au început de la o vreme “repararea istoriei”, stricat¶ de… de cei
care pretind a se fi opus teroarei, nu doar de a-i fi rezistat cultural!
A§a v¶d eu interven†ia lui Dimisianu în Vatra, fulger¶tor culeas¶ §i pus¶
în slujba orfanilor luptei de clas¶: a celor care, dac¶ nu atacaser¶ direct istoria
României, nici nu se opuseser¶ - ba, pentru a-§i confec†iona un alibi al
inac†iunii lor la§e î§i impuseser¶ s¶ uite pu†ina istorie §tiut¶ §i s¶ refuze frânturile de istorie ajunse pân¶ la ei, nu doar înainte de 1989, ci §i mult dup¶
aceea - reprezint¶ exemplarul… exemplar de astfel de intelectual român:
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Manolescu.
Nu altceva afirm¶ Dan Petrescu, în continuarea mesajului.
Acum câtva timp Dan Culcer mi-a transmis un citat din Buduca despre
Manolescu:
"£i ar mai fi ceva de inteles. Nicolae Manolescu a lansat o ipoteza:
„Daca Eminescu ar fi trait azi, ar fi fost peremist". Cu o asemenea lozinca, facuta cadou de adversarii politici, PRM chiar ca poate cistiga alegerile
din 2008."
“Manolescu sa fi scris o asemenea tâmpenie?” se întreba Dan Culcer.
ïntrebare pe care mi-o pun §i eu. ïns¶ nu-l voi crede pe Buduca decât
atunci când voi avea în fa†a ochilor citatul din Manolescu.
Duminic¶ 14 august 2005
Azi: aniversarea Anei. Gr¶dini†a noastr¶ e s¶rac¶ în aceast¶ lun¶ august,
unde mai pui c¶ bântuie seceta. Nu am avut, ca floare, decât dou¶ trei
puncte ro§ii - de sulfin¶. ïn rest, crengu†e de aromate: l¶mâi†¶, lev¶n†ic¶,
rosmarin.
Iat¶ textul - gata-r¶cit:
DELIR DE PERSECU¢IE

11 august 2005
Pre-simt venind, cum am sim†it de fiecare dat¶, o nou¶ campanie din
partea “intelectualilor de vaz¶, a scriitorilor din România, s¶tui de insultele,
de calomniile, de minciunile proferate de mine la adresa lor”. De ast¶ dat¶,
pe lâng¶ orfanii luptei de clas¶, pe lâng¶ holocaustologii tradi†ionali, altfel
spus: orfanii luptei de ras¶ (R. Ioanid, Shafir, Oi§teanu, Al. Florian) vor participa activi§tii auxiliari dintre goi: G. Andreescu, I.B.Lefter, Pippidi,
Pecican, Laszlo, Totok, precum §i “independen†ii” Gelu Ionescu, Iorgulescu,
Cosa§u, Marta Petreu, Liviu Antonesei. Ace§tia “sunt pe cale de a-mi da
replica - final¶ - meritat¶”; “în mod organizat §i concentric”. Scopul:
“S¶-l dis-tru-g¶, s¶-l lichideze - definitiv - pe Goma”.
M¶ mai li-chi-da-se (definitiv) cineva: prietenul §i colegul de celul¶
Ivasiuc : la cutremurul din martie 1977 l-a strivit o grind¶ de beton;
M¶ mai lichidase careva: generalul Ple§i†¶, întâi chimizîndu-m¶ pân¶ în
pragul mor†ii, la ei, în arestul Securit¶†ii de pe Calea Rahovei, în aprilie-mai
1977; în exil expediindu-mi o bomb¶ într-o carte; tot acolo trimi†îndu-mi-l pe
securistul Haiducu-Vi§an-Mo†u-Hirsch-Forrestier s¶ m¶ otr¶veasc¶: s-a
întâmplat ca Ple§i†¶ era cât pe-aci s¶ arz¶ cu tot cu casa lovit¶ de tr¶znet
(potrivit blestemului: «Tr¶zni-te-ar Dumnezeu!”);
M¶ mai “decedase” (definitiv!) cineva, acum o lun¶ §i jum¶tate: procurorul Eduard. Tovar¶§ul s¶ se p¶zeasc¶ de a ie§i în târg pe timp de ploaie: o
pic¶tur¶ i-ar putea bortilì creierul personal. Mi se preg¶te§te o replic¶-meritat¶? Cum: celelalte “replici” date de c¶tre masele largi de scriitori indigna†i
fuseser¶ ne-meritate? A, da, acum, fiind noi în plin an 2005, se va porni
împotriv¶-mi o chestie inspirat¶ de r¶zboiului-nuclear-preventiv imaginat de
Rumsfeld-Wolfowitz în Irak (de unde, dup¶ informa†iile din pres¶, r¶zboinicii preventivo-nucleari se preg¶tesc s¶ se retrag¶ strategic, a§a cum hollywoodian-strategic se retr¶seser¶ în 1975 din Vietnam).
Printre multele p¶cate atribuite mie - unul dintre cele m¶run†ele: delirul
de persecu†ie. Acuza†ie în care se întâlnesc N. Manolescu §i C. Burtic¶; G.
Liiceanu §i N. Ple§i†¶ - ilustrare:
Editorul Liiceanu, acuzat de mine c¶ îmi trimisese la topit o carte de
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m¶rturii, m-a acuzat c¶ suf¶r de mania persecu†iei;
ïn “cadrul discu†iilor prietene§ti” de la 1 aprilie 1977, când m¶ b¶tuse
(s-a l¶udat recent la televiziune cu isprava-i) apoi în vara aceluia §i an, dup¶
ce m¶ r¶peau de pe strad¶ haidamacii lui, la protestele mele împotriva “metodelor”, Ple§i†¶ rânjea: «Te-am b¶tut io? Ai probe? Te-am r¶pit io? Ce probe
ai? - ia nu mai face pe persecutatu’!»
A§a cum, în 1977, în prezen†a lui N. Breban care confirma ceea ce tocmai spusesem: c¶ sunt asediat de Securitate, c¶ telefonul nu func†ioneaz¶
decât pentru securi§tii care ne amenin†¶, c¶ X, Y, Z, semnatari ai Apelului
nostru fuseser¶ aresta†i §i nu mai aveam semne de la ei - C. Burtic¶, senin,
m¶ asigura: când era diplomat la Roma “i se p¶rea” c¶ e urm¶rit, dar nu era
decât “o mic¶ halucina†ie”… - tot a§a, începînd din chiar vara anului 1990
(când Liiceanu retr¶sese din libr¶rii Culoarea curcubeului) colegii, prietenii
mei G. Adame§teanu,Monica Lovinescu, Dorin Tudoran m¶ asigurau c¶ “mi
se pare”, iar Geta Dimisianu, în stilul Ple§i†¶: «Ia nu mai face pe inte-resantul,
c¶ te persecut¶ Liiceanu, Sorescu, Viorica Oancea, Papahagi - ei, na, dou¶trei c¶r†i, la cele dou¶ sute câte ai scris - ¶sta-i delir de persecu†ie!”
Pe atunci înc¶ mai eram b¶iat bun, nu-mi d¶dea prin minte s¶-i blestem
pe “consolatori” astfel:
«S¶ dea Dumnezeu s¶ ajunge†i §i voi în situa†ia mea: s¶ v¶ distrug¶
c¶r†ile editorii-prieteni ca Liiceanu, Sorescu, iar prietenii de decenii, §i ei
scriitori (G. Adame§teanu, Monica Lovinescu) s¶ v¶ trateze de calomniatori
ai bie†ilor distrug¶torii de carte Liiceanu, Sorescu - fiindc¶ nu nu va fi deloc
adev¶rat: suferi†i de mania persecu†iei!»
“Ofensiva” din acest an, 2005 face parte dintr-un… serial. £i nu va fi
prima (“c¶ci ei sunt mul†i - §i boi - eu singur §i… goi…”).
S¶ le re-memorez, re-num¶r, chiar dac¶ unora dintre cititorii mei numai pe internet! - li se va p¶rea c¶ m¶ repet. Nu va fi p¶rere, ci adev¶r: voi
repeta (“ca o plac¶ stricat¶”, vorba Monic¶i Lovinescu atunci când aduceam
iar vorba de amneziile, de tr¶d¶rile Domniei Sale),“întâmpl¶ri” din via†a
mea, cu trimiteri la Biblie: la vinderea, la tr¶darea-de-frate §i la (tentativa) de
ucidere a aceluia: mitul Iuda §i mitul Cain, împletite, rezultînd, în Carpa†ii
no§tri, mitul-emblem¶ al românilor: Miori†a.
Pe timpul lui Ceau§escu am num¶rat (§i îndurat) agresiunile:
1) ïncepînd din 1970, durînd pân¶ în 1990, 20 ani (dintre care 7 în †ar¶),
interdic†ia de a publica, fie §i traduceri, fie §i note de lectur¶ (nesemnate) în
România literar¶ unde adjunct era G. Dimisianu. 20 de ani de inexisten†¶ în
limba în care scriu, româna; 20 de ani de t¶cere total¶ a numelui meu §i a
faptelor mele de scris - dac¶ eram “tr¶d¶tor de patrie”…;
2) ïn 1976 Gallimard îmi publicase, în traducere francez¶, a treia carte:
Gherla. ïmpotriva ei (§i a autorului, aflat în România) a fost pus¶ la cale o
dubl¶ campanie: am §tire de doar dou¶ perechi de scriitori colegi: ¢oiuB¶l¶i†¶ trimi§i în Suedia în cre§tinescul scop de a-l convinge pe editorul
Coeckelberghs s¶ nu editeze în suedez¶ Gherla - o carte proas¶, al unui autor
veleitar, lipsit de talent; Breban-Ivasiuc trimi§i la München, în extrem de
culturalul scop de a-i explica lui Noël Bernard, directorul sec†iei române de
la Europa liber¶ ce eroare comite când îl propune ca “exemplu” pe un netalentat ca Goma; apoi la Paris, s¶ le fac¶ un desen Monic¶i Lovinescu §i lui
Virgil Ierunca (§i altora §i altora), ar¶tîndu-le c¶ Goma este un impostor în
literatur¶ §i mai bine ar vorbi despre ei (Breban, Ivasiuc), adev¶ra†i scriitori.
Simultan “presa din exil”, cea scris¶ la Bucure§ti §i tip¶rit¶ la Toronto, Fürstenfeldbruck-München, Milano, Londra, Atena (unde Ion Brad, ambasadorul,
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îl punea pe Dimitrios Ravanis-Rendis, fost exilat markosist în România s¶
traduc¶ productele sale în grece§te, apoi le d¶dea lui Iva§cu, lui E. Barbu, lui
Drago§-R¶c¶nel s¶ le retraduc¶ în române§te, cu indica†ia: “Din presa occidental¶”, trimi†înd la sursa: “marele jurnal elen Proini”…), sub semn¶turi ca
I.C Dr¶gan, Faust Br¶descu, Michael C. Titus, Emilian, René Theo, Lozovan
(ei, da, chiar el), bravii exila†i anticomuni§ti îl puneau la zid pe Goma, cel
care tr¶dase România socialist¶ a lui Ceau§escu…;
3) “ïntâmplarea” din februarie-martie 1977: cu excep†ia lui Ion
Negoi†escu, nici un alt coleg scriitor nu a sus†inut ac†iunea pentru respectarea
drepturilor omului - vorbesc de textul s¶u, transmis la Europa liber¶ §i în care
nu era vorba de “pa§apoarte” (de acelea m¶ ocupam eu…), ci de cultur¶, de
literatur¶, de libertatea de crea†ie, de gândire, de expresie. Dup¶ moartea în
exil al lui Negoi†escu, prieteni ai s¶i de decenii ca Doina§, amici culturali ca
Gelu Ionescu au pretins a fi fost cel pu†in coautori ai textului semnat :
“Ion
Negoi†escu”;
4) Momentul aprilie 1977, când Consiliul Uniunii Scriitorilor a hot¶rît
s¶ exclud¶ un membru aflat în ghearele Securit¶†ii, arestat, amenin†at cu o
condamnare pentru tr¶dare (eu fiind acela) - astfel totalizînd trei campanii aparent: pasive, dar cât de active, atât prin vorbe-vorbe ale lui De§liu,
Jebeleanu, Bogza, Marin Preda, Geo Dumitrescu, Zigu Ornea…, cât §i prin
scrisul la gazete: Iva§cu, Piru, Zoe Bu§ulenga, E. Barbu, B¶ran, Dan
Zamfirescu, S¶raru, Dobrescu - §i al†ii §i altele…
5) ïn 1979 îmi ap¶ruse la Seuil, Paris, în traducere francez¶, volumul
de m¶rturii Le Tremblement des hommes (Cutremurul oamenilor, 1977);
tot atunci fusese înfiin†at la Paris CIEL (Comitetul Intelectualilor pentru o
Europa a Libert¶†ilor - pre§edinte: Eugène Ionesco). De la Bucure§ti a fost
dezl¶n†uit¶ o “campanie total¶” împotriva “du§manilor României”, atât în
presa din †ar¶, prin E. Barbu, Mihnea Gheorghiu, Zoe Bu§ulenga, Iva§cu,
C.V. Tudor, B¶ran, Herivan, acad. Condurachi §.a.… Deci §i împotriva mea,
ca cel care îl manipuleaz¶ pe Ionesco, ‘un gagarisit §i un be†iv incon§tient’,
scriaDan Ciachir, în S¶pt¶mîna barb¶, citat cu sfin†enie 11 ani mai târziu
de c¶tre ucenicul s¶u întru spiritualitate ortodox¶, Buduca, în “reportajul” s¶u
de la Paris.
[Fatalitate: în acela§i moment, vara anului 1990, la Bucure§ti, dup¶ ce
retr¶sese din libr¶rii variantei original¶, în române§te a volumului de m¶rturii Culoarea curcubeului (Le Tremblement…) - îns¶ eu nu §tiam… - la
Paris, Liiceanu, în pauzele film¶rii lui Eugène Ionesco, fiind în vizit¶ la noi,
s-a indignat foarte, neputînd admite c¶ de votul unui “incon§tient” - Ionesco!
- a depins excluderea din conducerea Ligii pentru Ap¶rarea Drepturilor
Omului din România a unui om cu meritele lui Mihnea Berindei… A fost pus
la punct de so†ia mea, Ana, încât n-a mai scos un cuvânt pân¶ la plecare. ïns¶
Monica Lovinescu m-a terorizat la telefon o s¶pt¶mân¶ întreag¶: în aceea§i
sear¶ m¶ anun†ase c¶ §i lor, monicilor le relatase Liiceanu “întâmplarea de la
Lig¶”, g¶sind c¶ alungarea lui Berindei doar de votul lui Ionesco este inadmisibil¶; a doua, a treia zi rugîndu-m¶ s¶ nu care cumva s¶-i povestesc
Mariei-France “întâmplarea” adic¶ “sc¶parea cu incon§tientul Ionesco”; apoi
acuzîndu-m¶ c¶ eu inventasem “acea poveste”, ca s¶-i fac r¶u lui Gabriel care era disperat, fiindc¶ nu g¶sea cum s¶ repare gre§eala de a fi vorbit astfel
fa†¶ de prieteni - de§i vorbise “astfel” §i fa†¶ de monici, §i ei prieteni…]”;
Dup¶ aceste (doar) cinci dis-tru-geri, o întrebare retoric¶: dintre colegii
§i prietenii mei de atunci a existat vreun scriitor (în afar¶ de Negoi†escu) s¶
se declare solidar, nu cu p¶c¶tosul de Goma, ci cu principiile pe care le
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propusese pentru a fi ap¶rate - dealtfel deloc originale: polonezii, ungurii,
cehoslovacii, chiar §i ru§ii! le enun†aser¶?
Deci, dup¶ 20 ani de t¶cere for†at¶, începînd din 1990 am putut - în
sfâr§it - s¶ public în România, în române§te…
6) … pân¶ în 1993, când, ca r¶spuns al unei scrisori publicate în Timpul,
în care m¶ plângeam c¶ editorul Liiceanu retr¶sese volumul de m¶rturii
despre 1977, Culoarea curcubeului, imediat dup¶ ie§irea în libr¶rii (iunie
1900), îl depozitase, min†ind-m¶ c¶ absen†a lui de pe pia†¶ se datore§te
numai… distribu†iei deficitare, iar în 1993 trimisese la topit tirajul depozitat.
Scriitori colegi §i prieteni ai mei care suferiser¶ cumplit de cenzura comunist¶, de topirea c¶r†ilor, în loc s¶ ia partea victimei (ori curajo§i ca la noi, pe
plaiurile dealvaletice, s¶ tac¶ în†elep†e§te-rumâne§te), au deschis foc concentrat asupra mea, acuzîndu-m¶ c¶ îl calomniez pe nesfâr§itul intelectual editor
Liiceanu, distrug¶torul de carte.
Astfel a fost pus¶ la cale o veritabil¶ campanie de pres¶ împotriva mea
- repet: victim¶! - organizat¶ de Liiceanu, G. Adame§teanu, cu sfaturilepre†ioase din umbr¶ ale Monic¶i Lovinescu, avînd ca tribun¶-megafon:
revista 22;
7) ïn 1995 mi-am declarat candidatura la Pre§edin†ia României.
Dup¶ cum orice alfabetizat în†elegea, anun†area candidaturii era o provocare (în sensul de stimulare a altora dintre ai no§tri, avînd fibr¶ de om politic), Programul fiind un text utopic-preziden†ial, nu realistprim¶rial (ca al lui
Constantinescu), nici… inexistent (altfel rezistent)-cultural (N. Manolescu).
Reac†iile nu au întârziat, numai c¶, supriz¶: ele au pornit nu dinspre
du§manii tradi†ionali, comuni§tii-securi§tii, ci dinspre alia†ii naturali:
C. Coposu §i Horia Rusu ! Abia apoi au început a l¶tra scîntei§tii (n¶scu†i, nu
f¶cu†i) ca C.T. Popescu, C. St¶nescu, Felicia Antip §i al†i dragi-tovar¶§i.
Dup¶ cele “politice” au început culturalele, prin C. ¢îrlea (!), prin “arheul
na†iei”, Pruteanu; tot atunci s-a trezit Alexandru George s¶ fac¶ el ordine în
“terminologie” (disiden†i, opozan†i, rezisten†i) §i tot atunci Alex. £tef¶nescu,
recenzent ultraelogios vreme de 6 ani a schimbat macazul: fulger¶tor am
devenit (caut¶… candidatura cu care îl concuram pe Manolescu) autorul care
st¶pâne§te “Arta exasper¶rii cititorului”- în România literar¶ a jupânului,
unde tocmai ap¶ruse un extemporal semnat de o Romani†¶, intitulat “Cenzura
scrie proz¶” (proza scris¶ de cenzur¶ fiind Ostinato…);
8) ïn 1997 mi-a ap¶rut la Nemira Jurnal I-II-III. Dan Petrescu, îngrijitorul edi†iei printre al†ii l-a invitat la lansare §i pe Pruteanu. Arheul a atacat
Jurnalul în maniera numaiovorb¶s¶†ispun-ic¶: “Citisem §palturile anul trecut
(…) e o carte doldora de resentimente (…) elucubra†ii (…) când îl nume§te
pe Gabriel Liiceanu (…) un Leonte R¶utu”…
ïns¶ atacul general a fost anun†at prin trâmbi†a Monic¶i Lovinescu în
22, cu textul semnat de dânsa, cel conceput de Liiceanu §i de Adame§teanu,
negociat la telefon - încheiat cu:
“ïmi pare r¶u c¶ l-am cunoscut pe Paul Goma”.
Pe dat¶ s-au n¶pustit: re-Pruteanu, re-£tef¶nescu, Gro§an, Buduca,
re-Adame§teanu (la televiziune, la emisiunea lui I. Sava s-a dovedit a fi
m¶car veri§oar¶ a lui Pruteanu: “Nu l-am citit [Jurnalul], dar e plin de calomnii”), Andrei Cornea, D.C. Mih¶ilescu, Ioana Pîrvulescu, C. Teodorescu,
Paruit, Iorgulescu, Zaciu, Bianca Marcu-Dumitra§cu-Balot¶. ïn e§alonul
doi Simu†, Borbély, Angela Marinescu, Val Condurache… au “contribuit”
§i ei dup¶ puteri la ap¶rarea literatorilor români de “acuza†iile calomnioase
ale lui Goma”;

©Paul Goma 1935-2011

wwww.paulgoma.com

PDF public și gratuit

31.12.2011

PAUL GOMA - JURNAL 2011

573

9) ïn 1998 a izbucnit “Scandalul Caraion”. La semnalul (t¶cut) al
Monic¶i Lovinescu, sonorizat de inenarabila Jelea, toat¶ floarea cea vestit¶ a
intelighen†iei române s-a n¶pustit asupra unui mort care nu se mai putea
ap¶ra. S-au încrâncenat atunci asupra “turn¶torului” Caraion mai cu seam¶
aceia care fiind ucenici ascult¶tori ai adev¶ratului turn¶tor de pu§c¶rie
Iva§cu, ai politrukului cekist Paul Georgescu, traversaser¶ Iepoca Ceau§escu
“în†elept”, pe burt¶, în patru labe, nef¶cînd compromisuri… decât din cele
care nu se v¶d negru-pe-alb (Sorescu) “uitate” (ca N. Manolescu: coautor al
detestabilei Literatura român¶ de azi, 1965).
M-am amestecat §i eu - §i am fost re-pedepsit: aduna†i la un fel de
cumetrie, oameni de litere români au hot¶rît: cea mai eficace m¶sur¶ pentru
închiderea gurii-mari a lui Goma este t¶cerea. A§adar despre Goma s¶ nu se
mai scrie nimic - nici de bine nici de r¶u. Goma trebuie s¶ ne-existe. Cuvântul
de ordine a fost dat tot de Monica Lovinescu sub forma:
«Goma e contestat»
£i contestat am fost - în/prin t¶cere. Au protestat impotriva acestei
“m¶suri”, în scris, doar Vasile Baghiu; a ignorat m¶sura doar Liviu Ioan
Stoiciu: el mi-a propus o colaborare la Cotidianul (iar Cristoiu, pe care l-am
atacat din primul text propus, a fost de acord!).
10) ïn 2000 a fost “re-ales” Iliescu. Aproape toat¶ intelectualitatea
româneasc¶ a semnat Apelul: “pentru democra†ie, împotriva dictaturii”cite§te: în favoarea lui Iliescu, democratul… Am scris atunci un text: “S¶ fie
desfiin†at electoratul!” în care ar¶tam pe puncte cât de orbi, de nesim†i†i la
durerile aproapelui nescriitor, cât de mereu-oportuni§ti erau/sunt/vor fi directorii-de-opinie ai †¶rii: Manolescu, Liiceanu, Ple§u, Doina§, Blandiana,
Adame§teanu, G. Dimisianu, £tef¶nescu, I.B. Lefter… Drept care scriitorii
de la România literar¶, curajo§ii anonimi aduna†i în celula de partid
“Cronicar” au amenin†at consora (sic) Vatra, cu un proces - pentru publicarea
lui Goma - §i, în cel mai curat stil comunist, au atras aten†ia c¶ revista este
finan†at¶ de Comitetul jude†ean pentru cultur¶…
Ajuns pe pragul celei de a 11-a agresiuni, m¶ opresc, s¶-mi trag
(r¶)sufletul. Pentru c¶ nu am în§irat toate m¶g¶riile, toate tic¶lo§iile, toate
loviturile pe la spate publicate în România literar¶, în 22 (de prietenii
Barb¶neagr¶, de Mircea Martin). ïn bun¶ §i neao§¶ tradi†ie autohton¶ fosta
prieten¶, §efesa revistei mi-a refuzat (t¶cînd) cuvenitul drept-de-replic¶ imitat¶, peste ani de alt fost bun prieten: Liviu Antonesei în chestiunea unui
articol mincinos, obraznic, analfabetizator al inginerului drepturilor omului,
Gabriel Andreescu (fost prin† consort al Gabrielei Adame§teanu, la 22, la
GDS, unde multe porc¶rii f¶cuser¶ ei dimpreun¶).
11) Pentru aceast¶ campanie de pedepsire a mea semnele prevestitoare
s-au ar¶tat în toamna anului trecut, 2004, dup¶ ce am anun†at în pres¶ c¶ îi
dau în judecat¶ pe 13 securi§ti, precum §i pe I. Iliescu, pre§edintele în
exerci†iu. Acuza†iile formulate împotriva securi§tilor, cu osebire a lui Ple§i†¶
ar fi trecut neobservate (ca toate esen†ialele-la-români), dac¶ lui Iliescu, pe
lâng¶ multele §i extrem de gravele fapte enumerate în Plângere - printre care
declan§area r¶zboiului civil, mai cunoscut su numele “mineriade”- nu i-a§ fi
pus în spinare §i binecuvântarea (înalt-preziden†ial¶) dat¶ “Comisiei
interna†ionale” ocupîndu-se de “Holocaustul în România”. Vechile, tocitele
acuza†ii succesive de “tr¶d¶tor de patrie”, de “lipsit de talent”, de “calomniator al intelectualilor no§tri de vârf” au fost, pân¶ la noi dispozi†ii, l¶sate la o
parte §i re-activat¶ cea de “antisemitism”, cretin¶rie absolut¶ lansat¶ de
Ed. Reichman (în 1986), de R. Ioanid, în 2002, de Shafir tot cam pe-atunci.
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Replica a întârziat dou¶ luni (timp necesar pentru copierea întocmai §i
înv¶†area pe de rost a directivelor Wiesel), dar §i când a venit… Sub
semn¶tura indispensabilului, inevitabilului, inenarabilului A. Oi§teanu §i
publicat¶ - unde în alt¶ parte? decât în 22, condus¶ de inconturnabila,
incompresibila, indivizibila, inoxidabila Gabriela Adame§teanu, veteran¶ a
campaniilor, trei, duse împotriva mea. Acela (indispensabilul-inutil oi§tean)
deplora, cu duroare, eviden†a, pentru el §i ai s¶i: de§i Goma, autorul eseului
S¶pt¶mâna Ro§ie este antisemit dovedit (sic) - doar a scris-o, în
Observatorul lui I.B. Lefter, Falsul R. Ioanid, evanghelistul securist - cartea
îns¶§i, vai, nu cade sub “legea” Ordonan†ei cu care Te§u umbl¶ tot timpul
în gur¶.
Am trimis la redac†ia revistei 22 un drept-la-replic¶, sperînd c¶, din
1995 (când un text în care contestam valoarea de candidat la pre§edin†ie a lui
E. Constantinescu, afirmam aproximativ:
‘N. Manolescu, alt candidat, nu mai moral, dar cu o inteligen†¶
câtdecât¶’ - iar G. Adame§teanu l-a pus pe al meu la murat, pân¶ când au
fost scrise replicile lui Constantinescu, Manolescu, Zoe Petre), trecînd spuneam - 10 ani de când mi se refuzaser¶ alte trei-patru drepturi (sic), mi-l
vor publica pe acesta. Ei bine, m-am în§elat §i de ast¶ dat¶: nu aveam
dreptul s¶ public nici în 22, periodic proprietate a clanului Adame§teanu,
slujnicit(¶) cu temenele de Rodica Palade §i, pân¶ mai deun¶zi, cu suportul
teoretic (sic) al lui Gabriel Andreescu, inventatorul chibritului cu fosfor la
ambele capete §i a “filosofiei disiden†ei la român”, altfel industria§ al drepturilor omului minoritar - în România.
ïn disperare de cauz¶ - starea permanent¶ de la complotul provocat de
ukazul Monic¶i Lovinescu; “Goma e contestat!” - am trimis prin e-mail textul câtorva persoane - “pentru informare”; l-am trimis §i la Ziua, unde, în cele
din urm¶, a ap¶rut. S-a b¶gat în vorb¶ §i “politologul” Dan Pavel care §i el
m¶ tratase de “antisemit” de ast¶ dat¶ cu folos pentru mine: a recunoscut
(§i r¶mâne singurul!) : nu îmi citise textele atacate de el ca “antisemite”.
12) Se vede c¶ acuza†ia: “antisemit” nu a fost considerat¶ de
Manolescu&ManoLeii suficient de productiv¶ - decât în asociere cu altceva.
“Altceva” - ce?
Ceva care abia se în†elesese din bâiguiala lui C. Teodorescu, recenzînd
în Cotidianul Culoarea curcubeului, m¶rturie ap¶rut¶ în februarie la
Polirom (de mirare: în urm¶ cu zece ani acela§i Teodorescu în†elesese ce e cu
volumul, ba m¶ ap¶rase de C.T. Popescu - explica†ia poate fi g¶sit¶ în
opera†ia de decapitare a “reedit¶rii”, directorul editurii Lupescu, el de capul
lui, suprimase “Introducerea” în care autorul f¶cea scurta-biografie a c¶r†ii).
A, da, “ceva cu dosarele de securitate”, îns¶, ca tot -escul autoamnezic,
ManoLeul Teodorescu o pierduse, r¶mânîndu-i ceva-ceva în genul “Goma,
scriitorul turn¶torilor”… - formulare buni§oar¶, fiindc¶ repeta acuza†iile
neturn¶toarelor emerite Bianca Balot¶ §i ale Getei Dimisianu, îns¶ nu-destulde-bun¶: nu se exprima limpede, t¶ios. A fost trimis în prima linie limpedet¶iosul exprim¶tor Gabriel Dimisianu.
“Cine pe cine acuz¶?” î§i intituleaz¶ Eternul Adjunct al României
literare luarea-la-cuvânt din 27 iulie-2 august 2005. Nici c¶ se poate un titlu
mai potrivit unui astfel de product semnat de un asemenea produc¶tor:
Gabriel Dimisianu. Parafrazîndu-l, se poate scrie, exclamativ, nu interogativ:
“Cine pe cine acuz¶!”
Uluitor la condeierii literari deda†i §i la publicistic¶: mai întâi §i mai
întâi ei r¶mân în plin¶ fic†iune (artistic¶), nu se las¶ tra§i-împin§i în publicis-
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tica-gazet¶reasc¶ (sic). Dispre†uind suveran (de unde le va fi venind
dispre†ul? Dar suveranitudinea? Nu cumva din exerci†iul de decenii al scrisului crâncen realist-socialist?) Decurgînd din prima “calitate” - fic†ionarismul
în totul, în toate - ignorarea (§i ea, suveran¶) a adev¶rului, autorul î§i imagineaz¶ c¶ un articol se a§terne pe hârtie exact, dar exact a§a cum se confectioneaz¶ o recenzie (fatal subectiv¶), un roman (cum altfel decât expresie a
subiectului narator?). Din acest motiv “neopublici§tii” dintre scriitori
exerseaz¶ aceast¶ meserie, gazet¶ria (§i grea §i func†ionînd - în principiu dup¶ un cod moral) în stare de levita†ie: pentru ei nu exist¶ realitatea sol, cel
c¶lcat totu§i cu augustele lor membre dind¶r¶t, dou¶: numita citire a textului
comentat-atacat, §i cinstita citare din obiectul cu pricina. £i nu exist¶ moral¶
(mami†o!).
Citez din G. Dimisianu:
“Efectele d¶rii pe fa†¶ (par†iale) a dosarelor de la Securitate îmi par a fi
deocamdat¶ acestea: modificarea în negativ a imaginii unor fo§ti oponen†i
sau a unor victime ale regimului comunist, pe de o parte, iar pe de alt¶ parte
exonerarea de r¶spundere a persoanelor care au exercitat persecu†ii politice,
care au pus la cale §i au înf¶ptuit represiunea”.
Pervers¶ întors¶tur¶ a condeiului. A§adar acesta - nu altul - a fost
efectul: “modificarea în negativ a imaginii unor fo§ti oponen†i…”
Ca §i cum nu România literar¶ deschisese campania împotriva lui
Caraion (“oponent”, nu colabora†ionist - ca Manolescu, Dimisianu,
£tef¶nescu, ¢oiu, Silvestru, Pard¶u, B¶ran), rezemîndu-se “documentar” pe
dosarele gra†ios oferite de Traficantul nr. l al dosarelor, securistul Pelin; ca §i
cum nu Manolescu îl invitase pe Iliescu, “omul cu o mare” imediat dup¶
Mineriada Sângeroas¶ (13-15 iunie 1900), pentru a fi sp¶lat de sânge în cea
mai prestigioas¶ publica†ie cultural¶ a României; de parc¶ nu acela§i
Manolescu îl poftise pe VoicanVoiculescu-Sturdza, supra§eful Securit¶†ii, în
decembrie acela§i an, s¶-§i publice “dosarul de securitate”, prezentat de
“redac†ie”, în termeni de un analfabetism §i un târîtorism demne de epoca lui
Ceau§escu; ca §i cum nu Manolescu §i Dimisianu publicaser¶ în num¶rul 41
din oct.1998, textul “Securitatea despre România literar¶” sub anun†ul:
“DOCUMENT” - din el cititorii aflînd c¶ cel mai dârz anticomunist din
redac†ie fusese… Vasile B¶ran!
Dar G. Dimisianu continu¶:
“Unui Eugen Florescu, de pild¶, satrapul ideologic al erei ceau§iste, i se
asigur¶, dup¶ ’89, un înc¶p¶tor fotoliu de parlamentar (…) în timp ce Doina§,
Uricaru, Buzura sînt lapida†i moral. Nu este îns¶ vorba numai de ei. O rea
imagine a lumii intelectuale în general §i a lumii literare în special, a comunit
¶†ii literare este cultivat¶ cu insisten†¶ (de v¶zut §i ce scrie Alex. £tef¶nescu
în R.L., nr. 19, despre ‘demonizarea’Uniunii Scriitorilor’), acolo,
în acele medii, îngr¶m¶dindu-se, s-ar zice, relele n¶ravuri, din trecut §i azi:
la§itatea, egoismul, meschin¶ria, oportunismul, tr¶darea, colabora†ionismul §i
poate, în cel mai bun caz, revolta în genunchi. Cine cultiv¶ aceast¶ imagine,
m¶car excesiv¶, despre comunitatea literar¶, cine acuz¶, cine judec¶? (…).
Din p¶cate, cîteodat¶, chiar fo§tii disiden†i autentici se angajeaz¶ pe aceast¶
pîrtie din reflex de singularizare sau din cine §tie ce alte motive. Sau pentru
a le pl¶ti confra†ilor de condei cine §tie ce poli†e”.
Dup¶ ce §i-a legitimat zicerea prin trimiterea la reperul curat moral,
multifunc†ionalul reversibil Alex. £tef¶nescu, G. Dimisianu atac¶ frontal:
“Cazul lui Paul Goma e prea bine cunoscut. Iat¶ §i recent: întrebat, în
‘Jurnalul literar’, ce p¶rere are despre declara†iile noi ale odiosului general
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Ple§i†¶, omul care îl maltratase în închisoare, trece de el repede, în restul
imensului articol luîndu-i la refec pe Monica Lovinescu, pe N. Manolescu, pe
¢epeneag, pe Iorgulescu, pe Buzura etc. etc. Cu ei are mereu ceva de împ¶r†it
Goma §i parc¶ mai pu†in cu Ple§i†¶, care scap¶, ca s¶ zic a§a, cu fa†a curat¶,
mai curat¶, oricum, decît a colegilor de literatur¶.”
Din citatele produse reiese c¶ G. Dimisianu este doar un pion în trupa
ar¶t¶tori§tilor-în-sens-invers. Din recenta hait¶ fac parte, atât fo§ti activi§ti,
securi§ti de meserie, care înainte de decembrie 1989 slujiser¶ Scînteile generale, cu pana §i cu limba lor devotat¶ - aici intr¶ §i Pelin dar §i C. St¶nescu §i
pionierul pe atunci C.T. Popescu - deasemeni intelectualii patriei, directorii
de con§tiin†¶, scriitorii rezisten†i prin cultur¶, grijuliii cu p¶strarea virginit¶†ii
breslei, deci cu supravie†uirea prin împ¶iere a cadavrului numit Uniunea
Scriitorilor - §i, neap¶rat, cu Vaca-ma§ina care distribuie §i lapte §i rachiu,
acesta din urm¶ carburant indispensabil func†ion¶rii geniului membrilor
Fondului Literar! Cei din a doua categorie ar fi indigna†i s¶ afle c¶ îi pun
al¶turi (dimpreun¶) cu tovar¶§ii cinsti†i din prima, îns¶ prin ceea ce scriu de
la o vreme, acolo le este locul. Unde vor fi vrînd s¶-i pun dup¶ o asemenea
ignominie? - re-citez din G. Dimisianu - subliniind:
“Cu ei are mereu ceva de împ¶r†it Goma §i parc¶ mai pu†in cu
Ple§i†¶, care scap¶, ca s¶ zic a§a, cu fa†a curat¶, mai curat¶, oricum, decît
a colegilor de literatur¶.”
A§a, deci: eu îl scot pe generalul Ple§it¶ “cu fa†a mai curat¶ decât a
colegilor de literatur¶”! De parc¶ nu eu îl zugr¶visem - primul (§i ultimul) în
Culoarea curcubeului; §i în Soldatul câinelui. De parc¶ nu eu - singur-singurel, f¶r¶ ai mei “colegi de literatur¶” - i-a§ fi dat în judecat¶ pe Iliescu §i pe
13 securi§ti printre care generalul Ple§i†¶. Oricum, printre scriitorii care s-au
declarat indigna†i de “presta†ia televizual¶” a lui Ple§i†¶ nu am întâlnit
numele lui G. Dimisianu; nici al lui N. Manolescu; nici al lui Buzura, nici al
lui Iorgulescu, nici al lui Gelu Ionescu, nici al lui Cosa§u, nici al lui Dinescu,
nici al Blandienei, nici al Adame§tenei, nici al antisecuristului Dinescu - ce
s¶ mai vorbesc de al lui Liiceanu, Ple§u, Patapievici - ace§tia fiind, dup¶
afirma†ia lui G. Dimisianu, “colegii de literatur¶” ai mei!
“Colegi” care nu au scos un cuvânt de protest, în 1970, când fusesem
interzis; care nu au protestat când, in 1977 re-arestat fiind, fusesem exclus din
Uniunea Scriitorilor - de c¶tre ei, scriitori, colegi ai mei! - în schimb s-au
indignat foarte pentru c¶ ar¶tasem adev¶rul despre ei, despre tr¶d¶rile lor,
despre colabora†ionismul lor - dinainte §i de dup¶ decembrie 1989; “colegi de
literatur¶” ai mei scriitorii care, în 1990 au fost de acord cu E. Simion, F¶nu§
Neagu, Manolescu, Ple§u, Doina§, Adame§teanu, de a nu fi reprimit în
Uniunea Scriitorilor, dorin†¶ a breslei la care nu s-au opus nici Dinescu, nici,
mai apoi, Ulici - ca s¶ nu mai vorbesc de Uricaru?; “coleg de literatur¶” al
meu Liiceanu, cel care mi-a distrus Culoarea curcubeului? Colegi Ivasiuc,
Breban, ¢oiu, B¶l¶i†¶, F¶nu§ Neagu, B¶ie§u, Cosa§u? Coleg(e) de literatur¶
Monica Lovinescu §i Gabriela Adame§teanu, luînd partea notoriului editordistrug¶tor de c¶r†i, în schimb tratîndu-l pe autorul uneia dintre ele (eu) de
calomniator? Coleg de literatur¶ N. Manolescu, cel care mi-a interzis accesul
în România literar¶ prin editorialul de pomin¶ “Adio, domnule Goma”?
Colegi de literatur¶ literatorii români care au consim†it s¶ fiu înmormântat în
t¶cere, ba au dat §i ei o mân¶ de ajutor la aceast¶ ac†iune… literar¶ («Las¶m¶ s¶-i dau §i eu un picior!» fiind, nu o replic¶ din Caragiale, ci una etern
româneasc¶)?
Cum de poate Gabriel Dimisianu s¶ în§ire atâtea neadev¶ruri strig¶toare
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la cer doar în câteva rânduri? Ei bine, poate.
De ani de zile vor fi fr¶mântat ei (cei din “nucleul” de la România
literar¶) chestiunea: cum s¶ fac¶ ei, cum s¶ dreag¶ pentru a-i da peste bot în
primul rând lui Goma (care, cam adev¶rat, cum ar zice ardeleanul Manolescu,
a f¶cut ceva închisoare, a fost oarecum persecutat)?; în al doilea fostei lor
protectoare: Monica Lovinescu? Ace§tia, “fugi†ii”- cum ne spuneau Zaciu,
Breban - §i al†i ardeleni - le repro§aser¶ mereu, mereu c¶ sub Ceau§escu nu
mi§caser¶, nu se revoltaser¶, nu fuseser¶ adev¶ra†i scriitori, mul†umindu-se
cu ascultarea Europei liber¶ §i cu declara†ia declamat¶ la buc¶t¶rie - în gând:
“Ziceam c¶ rezistam”…
«Dar îns¶§i Doamna Monica ne îndemna s¶ rezist¶m prin cultur¶ - îns¶
de la o vreme §i-a schimbat discursul, s-a întors împotriva noastr¶, a
adev¶ra†ilor rezisten†i, cei prin cultur¶»…
Rezultatul dezbaterilor: organizarea unei ac†iuni - discrete, eficace, dat¶
fiind natura uman¶ §i mai ales recenta…“informatit¶”, rezultat al “dosaritei”.
Rezisten†ii prin cultur¶ au operat o diversiune dintre cele mai tic¶loase, mai
noroioase, mai murdare prin care ei, rezisten†ii-sub-lavi†¶ au inversat termenii §i nu “unii disiden†i”. Ei, amorfii, nevertebra†ii, c¶c¶cio§ii, ei, analfabe†ii
moral, ei, campioni ai suprema†iei esteticului, demasca†i, critica†i, ar¶ta†i a fi
ceea ce au chiar fost: colabora†ioni§ti ai Terorismului Comunist, au adoptat
tactica ho†ului care, prins, zbiar¶:
«Ho†ul! Ho†ul!!», §i arat¶ spre p¶guba§-p¶gubos.
Cei din Clanul Manole§tilor, ei “seniorii literelor române§ti”, ei,
“înving¶torii” în recentele alegeri pentru Uniunea Scriitorilor, c¶p¶tînd (prin
vot) convingerea c¶ ei sunt eterni, iat¶, nu mai suport¶ repro§urile, învinov¶†irile §i, ca ultimii pârâcio§i ai clasei, arat¶ spre “colegul”, b¶tut, pretinzînd
c¶ acela este vinovat de “demonizarea Uniunii”. Astfel au început a fi b¶nuite
victimele (adev¶rate, nu cele unse de Iliescu-M¶gureanu, înzestrate cu certificate de rezistent) §i nu c¶l¶ii - cei adev¶ra†i: securi§tii, activi§tii, precum §i
colaboratorii de bun¶ voie cu Aparatul Infam - ace§tia, sub pana unor ho†i
url¶tori pretind neru§inat c¶ ar fi victimele!
O bun¶ parte dintre scriitorii dovedi†i c¶ informaser¶ într-o împrejurare
sau alta Criminalulul Organ sunt, dac¶ nu de-a dreptul ap¶ra†i, atunci sigur
“explica†i” (cita†ii de G. Dimisianu: Doina§, Uricaru, Buzura - la care îi
adaug pe fo§tii mei colegi de închisoare, de domiciliu obligatoriu: Marino,
Balot¶), în timp ce R¶ul cel mare, adev¶ratul R¶u vine de la unul, Goma, el
îi “înjur¶” f¶r¶ contenire, f¶r¶ alegere, nu pe Florescu, nu pe Dulea (pe care
el, Goma nu-i cunoscuse - în schimb îi cunoscuse - §i-i înjurase - pe Ghi§e,
pe Vasile Nicolescu, pe Gafi†a, pe Dumitru-Dumnezeu, pe R¶utu - pe
Ceau§escu), ci doar pe “cei buni”… - în ce scop?
Lumina vine de la Alex. £tef¶nescu-Bezn¶:
“Demonizarea Uniunii Scriitorilor”.
Concluzie care nu a§teapt¶ decât s¶ fie tras¶ (de coad¶): demonizatorul
Goma nu este decât un “scriitor al turn¶torilor” (apud recentul C.
Teodorescu), un fost-fals-rezistent, devenit un ap¶r¶tor (m¶car…favorizator),
de ce nu complice al “odiosului general Ple§i†¶”! - de pild¶.
ïns¶ tot de pild¶ s¶ r¶spund¶ G. Dimisianu când anume l-a descoperit el
pe odiosul general:
- în vara anului 1977, când i-l povesteam lui Mazilescu, lui Raicu - §i
lui Dimisianu?;
- în iarna anului 1977-78, când îl povesteam jurnali§tilor occidentali, iar
d¶rile de seam¶ ale lor erau preluate, pe larg, de Europa liber¶?;
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- în 1978-79, când eu însumi citeam la Europa liber¶ fragmente din
cartea de m¶rturii Culoarea curcubeului - Cutremurul oamenilor?;
- în 1990, din volumul editat-retras-distrus de Liiceanu - dar recenzat
favorabil în România literar¶ (de… Alex. £tef¶nescu)?
ïntrebare legitim¶, fiindc¶ “manole†ii din grupul România literar¶” par
- §i chiar reu§esc s¶ fie! - informa†i despre “odiosul Ple§i†¶” abia în februarie
2005, din volumul-decapitat de Liiceanu II al lumii editoriale române§ti,
Lupescu, directorul Polirom, de la o vreme §i administrator al C¶r†ii
române§ti, unde §i l-a ales adjunct pe N. Manolescu (fiecare este adjunctul
cuiva, fiecare adjunct are Primul meritat).
Oricum: a 13-a campanie organizat¶ de “colegii mei, scriitori” nu m¶ va
lua prin surprindere, nu m¶ va mira, nu m¶ va îndurera:
ïn majoritate, “colegii mei, scriitori” sunt ceea ce calomniatorul de mine
scrisese înc¶ acum 27 ani, în Cutremurul oamenilor - Culoarea curcubeului: persoane f¶r¶ coloan¶ vertebral¶, f¶r¶ caracter, f¶r¶ convingeri,
“Compromisul fiind meseria lor” (Manolescu î§i intitulase extrem de inteligent, cu gustul s¶u f¶r¶ gre§ o emisiune:
“Cultura este meseria mea”).
Fiecare cu “meseria” lui.
ïn rest, fire§te, cu to†ii sunt: geniali.
S¶ fie - la ei, acolo.
Paul Goma”
Vineri 19 august 2005
Majoritatea colonìilor din Gaza au fost evacuate. ïn prezen†a presei
mondiale. Era absolut necesar s¶ se vaz¶ “sacrificiul” consim†it de Israel:
restituirea unui p¶mânt furat, pe care, 38 ani l-au “administrat” evreii dup¶
bunul lor plac: l-au pref¶cut în o sum¶ de lag¶re în care i-au închis pe
b¶§tina§i, iar ca s¶ poat¶ fi supraveghea†i din aproape palestinienii, acela§i
Sharon “împ¶- nase” Gaza cu colonìi - la rândul lor p¶zite de solda†i, detancuri, de avioane gata s¶ intervin¶… Ce tragedie, ce v¶ic¶reli, ce alt-blestem
c¶zuse pe capul bie†ilor evrei! Ne d¶m noi seama: s¶ fie - ei!, trimi§ii lui
Elohim pe p¶mânt - evacua†i “din casele noastre, de pe p¶mântul nostru”?
Blestemîndu-l pe “tr¶d¶torul” Sharon, coloni§tii care huzuriser¶ în
insule de bun¶stare, de confort - cu peluze verzi, cu piscine, cu alei pavate în timp ce “indigenii” se îngr¶m¶deau, claie peste gr¶mad¶, pe p¶mântul lor
devastat de tancuri, de buldozere, ad¶postind (sic) cea mai mare concentrare
uman¶ din lume.
Armata §i poli†ia au dat dovad¶ de o r¶bdare §i de o în†elegere-compasiune îngereasc¶. De crezut: comunitatea evacuat¶ tot din evrei este alc¶tuit¶.
Au folosit fermitatea, îns¶ nu brutalitatea urii, ca în cazul palestinienilor. De
mirare la ni§te b¶ie†i-de§tep†i în principiu, ca evreii. ïn multe ocazii i-am
auzit (fire§te, din reportajele filmate) întrebîndu-se, întrebînd lumea din jur,
interpelînd Divinitatea:
«De ce ne ur¶sc palestinienii?»
Chiar a§a: de ce i-or fi urînd palestinienii pe evrei ? Doar ei fuseser¶
pâinea lui Dumnezeu fa†¶ de b¶§tina§i : nu le furaser¶ p¶mântul, nu le distruseser¶ casele, nu le astupaser¶ izvoarele, nu-i izgoniser ¶ din †ara (§i a) lor,
f¶cînd din ei o comunitate de exclu§i, de alunga†i etnic, de tr¶itori - de 57 ani
- în lag¶re de refugia†i în †¶rile invecinate, iar în interior (în Israel), trata†i, nu
ca aborigenii în Australia, ci ca, pardon… cangurii. Cum de îndr¶znesc evreii
s¶ (§i s¶ se) întrebe: de ce îi ur¶sc palestinienii? Dar e limpede:
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Fiindc¶ ei, evreii au venit peste ei cu ur¶; nu cu inten†ia de a se a§eza
§i ei pe p¶mântul acela, ci cu programul de a-i stârpi, pe supravie†uitori de
a-i alunga, (oare nu se nume§te aceast¶ “opera†iune”: cur¶†enie/cur¶†ire
etnic¶?), pentru a face loc unor… ne-semi†i (§i nesim†i†i) din Rusia, din
America: colònii †in¶tori-de-loc, “solu†ia” demografic¶ drag¶ lui filosofului
Finkielkraut.
O scen¶ la Zidul Plângerii din Ierusalim. Un cuplu de coloni proasp¶t
evacua†i (§i recent instala†i, veni†i din Fran†a: în 1984) s-a(u) dus la Zid, s¶
(se) plâng¶ de injusti†ia, de crima de a fi fost alunga†i de pe p¶mântul lor (mai
înainte v¶zusem alt¶ familie care lua p¶mânt într-un s¶cule† §i mi-a venit în
minte p¶mântul luat în pungu†e de fra†ii Oi§teanu, la plecarea - spre România
-din Cern¶u†iul ocupat de sovietici!). Un alt evreu, venit §i el la Zid a recunoscut în ei “colonistul” (cum?, probabil dup¶ aerul r¶t¶cit, al cuiva para§utat
în alt¶ lume), a încercat s¶ explice: ‘p¶mântul’ acela nu era ‘al nostru’ cum
pretindea colònul, ‘noi l-am ocupat de la Egipt în urm¶ cu 40 ani §i i-am
str¶mutat pe evreii din Sinai acolo, în Gaza…’
Recentul expulzat era cu totul dezorientat. Se uita în jur - probabil ca s¶
se asigure c¶ se afl¶, totu§i, la Zidul Plângerii, printre evrei. Era - îns¶ cel¶lalt
nu-l sl¶bea. Dup¶ explica†ii(istorice), pe care nu le pricepuse, nu le acceptase,
i-a servit repro§uri - cam a§a:
‘Din cauza voastr¶ noi, adev¶ra†ii israelieni (?) nu am avut lini§te, voi
a†i provocat terorismul palestinienilor, din pricina voastr¶ kamikadze-ii ne-au
ucis, r¶nit, în autobuze, în cafenele, pe strad¶…”
Colonul venit la Zid, s¶ capete consolare, era din ce în ce mai z¶p¶cit.
Tot c¶uta în jur cu privirea ceva, cineva de care s¶ se sprijine: nu g¶sea.
Nevast¶-sa plângea de-a binelea. Au început §i lui s¶-i joace lacrimile în ochi.
Nu g¶sea cuvinte decât pentru a bâigui:
‘Dta… D-ta nu e§ti evreu!’ - §i cu un gest mai degrab¶ disperat decât
agresiv, i-a zmuls acelui kipa de pe cap.
“Cel¶lalt” §i-a recuperat-o, calm, §i-a pus-o la loc §i le-a zis celor doi
neferici†i c¶zuti din lun¶: din cauza lor, a coloni§tilor s¶lbatici §i analfabe†i,
a habotnicilor care terorizeaz¶ întreaga societate, Israelul a devenit un stat
terorist, teocratic, nedemocratic…
Acela a plecat în treaba lui, cuplul de colòni a r¶mas în golulimens din
jurul lui. Imagine - §i stare - sfâ§ietoare.
“Coloni§tii s¶lbatici” fuseser¶ chema†i în Israel, nu pentru a pune mâna
s¶ munceasc¶, ca s¶ fac¶ s¶ prospere †ara lor. Ci pentru a ocupa terenul. £i
a-l men†ine ocupat, cu armele (to†i fiind individual înarma†i, o familie posedînd - din dotare - 4-5 arme). Bineîn†eles, fiecare colonie implantat¶, înfipt¶
în inima p¶mântului palestinian (Gaza fusese r¶pit¶ de la egipteni, niciodat¶
nu fusese evreiasc¶), era înconjurat¶ cu sârm¶ ghimpat¶, prev¶zut¶ cu turnuri
de paz¶, cu mitraliere, cu tunuri, cu tancuri gata s¶ intre în ac†iune…
Treaba de c¶p¶tâi a coloni§tilor fiinduna pre-militar¶, de ocupare a unui teren
‘inamic’. Câteva genera†ii, mii, zeci de mii de persoane f¶r¶ instruc†ie, f¶r¶
meserie, avuseser¶ rolul de… p¶l¶rie pus¶ pe scaun, ca semn c¶ locul acela
este ocupat - pe vecie.
Abia din reportajul de mai sus am aflat c¶ evreii implanta†i în Gaza rar
ie§iser¶ din… enclav¶, iar cuplul r¶t¶cit la Zidul Plângerii: niciodat¶. Dar ce
via†¶ duseser¶ ei - §i copiii lor, vreo 11? De adev¶rat gheto. Cum spunea Jean
Daniel: un gheto construit de ei în§i§i, închi§ii. De gheto în care se înzidiser¶
ei cu mâna lor.
De acea dat¶ am mai ad¶ugat o compasiune: prima fusese aceea c¶
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fuseser¶ alunga†i din case, a doua fiind: ce vor face de acum încolo ace§ti
oameni care pân¶ atunci fuseser¶ folosi†i ca ni§te obiecte, p¶l¶rii ocupînd
scaune (dealtfel furate)? Ace§ti evrei care fuseser¶ pentru Israel pioni (din
lemn), ocupînd un p¶tr¶†el de pe tabla mare? ïn majoritate semianalfabe†i,
citiser¶ doar bro§urile care li se distribuiau, nu înv¶†aser¶ vreo meserie
manual¶ - fiindc¶ “p¶mântul” ocupat era lucrat de ocupa†ii palestinieni, ei
lucrau în sere (colònii fiind supraveghetori ai muncitorilor), la între†inerea
piscinelor, a peluzelor, la stropitul lor; colònul nu §tia s¶ repare o clan†¶, s¶
înlocuiasc¶ un robinet, s¶ bat¶ un cui - necum s¶ zid¶reasc¶ o anex¶ - de ce
ar fi f¶cut-o el cu mâna lui când îi st¶teau la dispozi†ie atâ†ia robi palestinieni-ferici†i s¶ lucreze pentru st¶pânul-ocupant, s¶ câ§tige câ†iva shekeli, cu
care s¶ hr¶neasc¶ familia lui de indigen, †inut¶ închis¶ în lag¶re, în zonele
înc¶ l¶sate palestinienilor?
Duminic¶, 21 august 2005
(…)Azi am de consemnat dou¶ evenimente (internationale) fericite de
ieri: Zilele Mondiale ale Tineretului de la Köln.
Dincolo de reu§ita cantitativ¶ (un milion de persoane!), de cea tehnic¶:
“Norul” (acoperi§ul), perfecta armonizare a surselor de muzic¶.
ïn 1972, la prima c¶l¶torie în Occident, la Catedrala de la Köln, într-o
zi de lucru, am asistat - cu urechile, dar mai ales cu sufletul - la prima…
stereofonie uman¶: veniser¶ în excursie elevii (7-14) de la o §coal¶ din împrejurimi ani §i cântaser¶, r¶spândi†i pe voci, prin catedral¶, buc¶†i cine §tie cât
repetate la ei, în satul lor, în a§teptarea prilejului… ïn afar¶ de mine mai era
doi-trei vizitatori, dar copiii aceia nu cântau pentru noi, ci pentru ei în§i§i
- §i pentru Dumnezeu. Ei bine, azi, pe Marienfeld, în aer liber - chiar prin filtrul televizorului, efectul (stereofonic) a fost cople§itor. L-am gustat nu cu
auzul, ci cu sufletul, am mai spus; repet cu pl¶cere. Ratzinger a fost mai bun
decât se a§teptau detractorii - mai ales dintre germani (Pite§tiul nu are
patrie!).
Vas¶zic¶ dup¶ ce merge la sinagoga din Köln, s¶ cear¶ iertare în numele
cre§tinilor pentru cele dou¶ milenii de persecu†ii teribile; dup¶ ce se
întâlne§te cu musulmanii din Germania - unii nem†i se arat¶ nemul†umi†i de
el, “fiindc¶ nu a zis nimic de turci - de ce-i persecut¶ pe turci, cardinalul
Ratzinger? ïnseamn¶ c¶ a r¶mas tot reac†ionar!” - gura de canal era a unei
muieri (altfel blonde!) ne†es¶lat¶ de anul trecut.
Al doilea moment de bucurie: concertul dat de West-Eastern Divan
Orchestre, la Ramallah, în Palestina, dirijat(¶) de Barenboim.
Am mai scris despre rela†iile tumultuoase dintre muzician §i Israel.
Anul trecut concertul - acesta - nu s-a putut †ine; anul acesta, da - îns¶
nimeni nu a f¶cut aluzie la evacuarea colònilor.
Orchestra alc¶tuit¶ dup¶ principiul “Echipa Europei contra Rapid” adic¶ mul†i instrumenti§ti de valoare individual¶ (§i care cânt¶ în cel pu†in
zece orchestre de pe cele trei continente - Asia, Africa, Europa - din jurul
Mediteranei) “suna”, s¶r¶cu†a, ca dracu, “couac”-urile plouau sub cerul…
Casei de cultur¶ din Ramallah - dar, doamne (aici îmi vine s¶ m¶ tol¶nesc în
Creang¶, ca s¶ spun tot binele, tot tandrul, tot frumosul §i dulcele de care sunt
în stare) - ce minuat suna.
Barenboim, cu experien†a lui de “intermediar” între fra†i-du§mani
(proiectul este vechi, îl definitivase împreun¶ cu prietenul s¶u Edward Said,
eseist §i filosof palestinian, din nefericire mort în urm¶ cu doi ani), cu inima
lui de un chintal, a explicat: acest concert nu va aduce pacea pe p¶mântul
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acela, îns¶ a realizat ceva-ceva: prin intermediul instrumenti§tilor a dovedit
c¶ oamenii pot sta al¶turi §i dialoga. Iat¶ de ce îl ur¶sc evreii pro§ti, prosti†ii
recent, pe Barenboim, tratîndu-l de “antisemit”…
M-au uns la inim¶ §i cuvintele §i sunetele. ïn deschidere :
Simfonia concertant¶ de Mozart, apoi a V-a de Beethoven, în final o
pies¶ de Elgar.
New York Magazin (6 iulie 2005) “Turnatoria la scriitorii români de
Liviu Cangeopol
“Experienta de viata capitalista amara l-a învatat pe Nicolae Manolescu
ca, din nu se stie ce motive, nu este un om cu noroc la electorat. Fie ca a pierdut investitura cederist¶ pe mâna Seniorului (în favoarea altui eminent cadru
didactic, Emil Constantinescu), fie alegerile prezidentiale ori pe cele de la
sefia Uniunii Scriitorilor din urma cu patru ani, eminentul critic a fost nevoit,
în cele din urma, sa se multumeasca doar cu lauri literari, si aceia cam vestejiti. Nu mai putin adevarat este ca si adversarii sai ar avea apa la moara cercetându-i trecutul post-ceausist: când eminentul a avut pe mâna, bunaoara, un
partid politic, a facut ce-a facut de praful s’a ales din el, dupa care s’a scuzat
prin aceea ca n’are voca†ie politica.
“Uneori, esecurile trecutului lasa urme. Când un om inteligent se frige
de mai multe ori, ajunge sa sufle si’n iaurt, considerat eminamente drept un
aliment rece. Cum eminentul se înscrisese în cursa pentru sefia Uniunii
Scriitorilor, cu doar câteva zile înainte de alegeri, a considerat necesara mai
întâi conceperea, apoi scrierea si în final publicarea unui articol în gazeta pe
care o conduce de o gramada de ani.
Articolul se intituleaza “Turnatoria la români” si, împreuna cu autorul,
merita câteva observatii.
De o buna bucata de timp, luat, pesemne, cu alte treburi, eminentul scrie
tot mai rar la gazeta. Ce l-a determinat ca, odata revenit la intentii mai creatoare, sa-si aleaga o asemenea tema? Desigur, apropierea iminentelor alegeri,
s’ar putea spune. Dupa cum e bine stiut, fostul presedinte al Uniunii
Scriitorilor, Eugen Uricariu,s’a retras din activitate spontan, deoarece fusese
dat în vileag deDoina Cornea ca ar fi fost pescuit în dosarul dumneaei de
urmarire securista, dosar în care numitul ocupa un post caldut de colaborator
permanent al organelor politiei politice comuniste. Scandalul a declansat o
serie de comentarii în târg, preponderent pe tema strânsei legaturi pe care
breasla scriitoriceasca a gasit cu cale sa o aiba cuorganul opresor.
Atent la dâmburile istoriei contemporane forjând alte destine de exceptie, eminentul critic si-o fi amintit cu iuteala de promisiunea pe care Emil
Constantinescu a facut-o securistilor pe ultima suta de metri ai campaniei sale
electorale pline de minciuni: nu se va atinge de nici un fir de par de pe crestetul lor binecuvântat (pâna la urma s’a adeverit a fi singura promisiune onorata de primul presedinte cu adevarat democrat al românilor). Pentru Nicolae
Manolescu a fost o problema de calcul matematic: daca numarul turnatorilor
din cadul Uniunii Scriitorilor este covârsitor, singura posibilitate de a câstiga
alegerile ar fi tamâierea acestora. De mentionat ca eminentul a fost unul
dintre aceia care au refuzat sa creada ca Eugen Uricariu ar fi practicat turnatoria. Din pacate, se pare ca nu a considerat ca e de ajuns. Un articol lamuritor
se impunea logic.
În “Turn¶toria la români”, un text de referinta al decaderii morale a
intelectualului de Dâmbovita, Nicolae Manolescu încearca sa mute lumina
reflectorului de pe urâta îndeletnicire, îndreptând-o spre alte exprimari ale

©Paul Goma 1935-2011

wwww.paulgoma.com

PDF public și gratuit

31.12.2011

PAUL GOMA - JURNAL 2011

582

ticalosiei umane. Demonstratia începe printr’o gluma fortata: primul text în
limba româna, atribuit unui oarecare Neacsu, din Câmpulung, si adresata
unui dregator brasovean, în care-l informa despre miscarile de trupe otomane
de la Dunare, ar putea fi considerat o delatiune. Extinzând descoperirea, orice
transmitere de informatie poate fi socotita un act de turnatorie. Dusa la
extrema, ideea poate degenera în aberatii cotidiene. Nu cumva anuntarea timpului probabil este o turnatorie la adresa intentiilor lui Dumnezeu? Jurnalul
de stiri de la televiziune, o relatare ziaristica de la un proces, dezvaluirea unui
transfer fotbalistic, tot atâtea acte de colaborationism reprobabil. Desigur,
eminentul nu vrea sa duca elucubratia prea departe, dar ceva din odiosul
turnatului tot estemenit sa cada în ridicol.
Plecând de aici, eminentul ajunge sa se întrebe de unul singur, mai mult
în ton retoric, daca nu cumva “turnatoria e asa zicând valabila ca atare numai
daca e confidentiala sau si daca are caracter public.” Eminentul nu întârzie sa
se explice, fara sa manifeste nici o îndoiala: “… Aspectul secret ori fatis al
turnatoriei este secundar. Pot fi turnatorii publice mult mai urâte decât orice
denunt.”
Eminentul ilustreaza teoria cu exemplul unui grup organizat de scriitori securisti (printre care Dan Zamfirescu si Paul Anghel), care s’au dus cu
pâra la tovarasul Ceau§escu, sa-i vorbeasca de rau pe ceilalti scriitori (printre
care si eminentul). La nivelul cuvântului, pe care, în calitatea sa de critic literar, distinsul de considera îndreptatit sa-l suceasca dupa cum îi vine, demonstratia pare bazata pe o logica impecabila.
Din motive lesne de înteles, Nicolae Manolescu trece sub tacere un alt
exemplu, când partea pârâta s’a transformat în martor al acuzarii si, într’o
întrevedere cu Tovarasul, a întors situatia pe dos.
Dupa cum istoria recenta n’a obosit sa dezvaluie, printre membrii celeilalte tabere se aflau multi reprezentanti ai blamatei (dar nu de el) turnatorii la
români (Alexandru Paleologu, Stefan Augustin Doinas, spre a ne margini
doar la doua exemple dovedite cu acte). La drept vorbind, tabara lui Eugen
Barbu parea mai odioasa, dar, în esenta, doar parea. Odiosi erau si unii, si
altii. Întâmplarile derulate în cei 15 ani de democratie de bairam o dovedesc
cu prisosinta.
Ironic, publicarea acestui text a precedat victoria în alegeri a eminentului. E greu de spus daca si în ce masura textul a contribuit la victoria sa, dar
e de presupus ca mul†i scriitori turnatori l-au votat fiind convinsi ca prezidentiatul manolescian nu le va crea probleme. Pâna la un punct, pentru ca majoritatea scriitorilor este alcatuita din colaboratori ai Securitatii, demarcatia
dintre denuntul public si cel discret este inutila. În fond, cine l-a exclus pe
Paul Goma din rândurile scriitorilor, pentru ca se ridicase împotriva comunismului si a comandantului sau suprem, daca nu aceasta majoritate lasa, formata din elemente ale celor doua tabere rivale ale scriitorimii române? Cine ridica osanale perechii dictatoriale? Cine îsi dadea colegul în gât sefului de revista ori de editura, daca nu un confrate, care si el, la rându-i, suferea acelasi
tratament?
Nicolae Manolescu conchide astfel: “Turnatoria n’a constat niciodata
doar în denuntul confidential, ci si în blamarea publica a celor considerati
ostili regimului comunist. Ba chiar ca aceasta din urma a putut avea câteodata urmari mai însemnate decât denuntul, fiindca nu îngaduia oficialitatii
sa închida nici macar tactic ochii.” (s.m.) Lasând la o parte faptul ca descrierea domniei sale se aplica perfect în cazul excluderii lui Paul Goma din
Uniunea Scriitorilor (sa vedem cum va repara acest abuz noul pre§edinte
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moralist), între turnatoria la vedere si cea din adâncuri este o mare deosebire:
într’un caz, stii macar cu cine ai de-a face. Turnatorul fatis are scuza exprimarii propriei opinii, pe când denuntatorul ascuns n’are nici macar demnitatea de a-si asuma actul. La umbra anonimatului, el poate lovi de mai multe
ori, fara ca victima sa aiba habar. Pe delatorii publici îi poti afla rasfoind
colectiile diferitelor publicatii; pe ceilalti, nici cu ajutorul CNSAS.
La putin timp dupa ce Ion Iliescu ademenise prin ordin hoardele invadatoare mineresti asupra Capitalei pentru a-i intimida pe intelectualii cu
vederi democrate, Nicolae Manolescu i-a luat un interviu de pe urma caruia
a fost blagoslovit de multi confrati cu acuzatia de "inocentare a criminalului."
Care credeti ca a fost una din scuzele eminentului? Ca Zigu Ornea a fost
cel care i-l aruncase pe Ion Iliescu în brate. Zigu Ornea, o alta lichea securista
din tabara scriitorilor curati. Altfel zis, Nicolae Manolescu l-a turnat si pe
fostul sau prieten (azi decedat) opiniei publice.
Acestia sa fie intelectualii nostri? Atât de stupizi, atât de imorali, atât de
ipocriti? De ce nu? Ceva tot trebuie sa explice prabusirea fiintei neamului. Nu
poate fi lasata aceasta doar în cârca Bisericii Nationale. |i, oricum, cred ca
pentru ziua de azi am turnat destul.” 9 Iulie 2005”
*
“Razboi deschis intre Uniunea Scriitorilor din Romania si revista
«Viata romaneasca»Manolescu il acuza pe Goma de antisemitism
Manuela Golea
“Conducerea Uniunii Scriitorilor din Romania (USR) critica revista
"Viata romaneasca" pentru faptul ca, in urma cu o luna, a publicat un articol
considerat "antisemit", preluat din "Jurnalul 2005" al lui Paul Goma.
Scandalul ar putea duce la destituirea conducerii revistei, care peste un an
implineste un secol de la aparitie.
"Conducerea Uniunii Scriitorilor din Romania isi exprima regretul ca in
revista «Viata romaneasca», numarul 6-7 din iunie-iulie 2005, revista editata
de Uniunea Scriitorilor, a fost permisa de catre redactie aparitia unui text cu
continut antisemit. Este vorba despre fragmente din Jurnalul 2005 al lui Paul
Goma", se arata intr-un comunicat al USR,din 31 august a.c.
"Conducerea Uniunii considera intolerabila ingaduinta cu care redactia
revistei «Viata romaneasca» a gazduit inaceasta publicatie idei contrare valorilor si normelor acceptate in lumea contemporana. Ca urmare, se va pune in
discutia Comitetului Director al Uniunii Scriitorilor abdicarea colectivului
redactional al revistei de la principiul respectului fata de drepturile omului,
care exclud orice fel de discriminare. Credem in libertatea de exprimare a
ideilor doar in limitele acestui principiu", se mai arata in comunicat.
“Revista a aparut la inceputul lunii august.
“Jurnalul lui Goma, un atac la adresa intelectualilor
“Paul Goma, membru de onoare al Uniunii Scriitorilor din Romania, a
publicat in ultimul numar al revistei "Viata romaneasca" primul fragment din
"Jurnalul 2005". Demersul sau va continua, potrivit sumarului numarului viitor, anuntat pe coperta a IV-a a revistei. Goma, unul dintre scriitorii care nusi mai gaseste locul in literatura romana, face referire la "Holocaustul in
Romania", printre altele precizand ca:
"Nu se jeneaza defel holocaustologii cand falsifica documente, cand
inverseaza cronologia evenimentelor, cand prezinta efectul drept cauza. De
ce s-ar jena, daca noi i-am obisnuit sa aiba in fata o adunatura de muti, de
mutanzi, de pitestizati".
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Textul dur al scriitorului mai face referire la relatia incordata cu intelectualii romani, in special colegi de breasla.
In notita din 15 ianuarie 2005, Goma remarca:
"«In noptile din urma - chiar si in zilele... - am dormit mult; si tot obosit
sunt. Stiu care-i motivul: varsta. De doua saptamani am intrat in al 70-lea an!
De necrezut. Cum de am ajuns pana aici? Cum de le-am facut Manolestilor,
Liicenilor, Blandienilor, Plesilor, Adamestenelor - etc. etc. - una ca asta: sa
nu mor?".
“In finalul fragmentului de jurnal, Goma isi da, insa, arama pe fata. Tot
ce scrisese pana acum era un pretext pentru un mesaj peremist explicitat chiar
la finalul in care "infiereaza" pozitia proiliesciana a intelectualilor din
Romania la alegerile prezidentiale din anul 2000, impotriva lui C. V. Tudor.
Atat Ion Iliescu, cat si Emil Constantinescu sunt descrisi in purul stil
Romania Mare, iar intelectualii sunt facuti "tradatori" de tara pentru ca au
indraznit sase ridice impotriva lui Vadim: "...Desi in timpul mandatului (!)
sau Romania a fost crunt jefuita de securisti si de activisti, care pusesera
mana pe tezaurul statului, iar romanii au devenit si mai saraci, si mai disperati
- in Anul Domnului 2000, cvasitotalitatea intelectualitatii rezistentculturale
romane, in frunte cu Anele Ipatescu ale cumpenei dintre milenii, au initiatsemnat APELUL RUSINII, ascuns sub explicatia nesfarsit de inteligenta:
«Votati impotriva dictaturii», carevasazica impotriva improbabilei, virtualei
dictaturi de dreapta a contracandidatului - insa pentru dictatura reala, exercitata cale de 4 ani de zile, a candidatului bolsevic Iliescu (...) Acestia-acestea
- si inca altii, cvasitotalitatea intelighentilor tricolori - au facut in 2000 campanie pentru... Iliescu. Dupa ce facusera campanie pentru alt tradator al tarii,
Constantinescu."
“Cacealma sau eroare
“In fapt, tot acest tam-tam este o cacealma. Surse din interiorul redactiei
ne-au declarat ca se urmareste trecerea revistei "Viata romaneasca" din
subordinea USR in cea a Redactiei publicatiilor pentru strainatate "Romania"
si, implicit, schimbarea conducerii. Momentan, la conducerea revistei se afla
acad. Alexandru Paleologu - director onorific, redactorul-sef Caius Traian
Dragomir, fost ambasador la Paris si la Atena, si redactorul-sef adjunct si responsabilul de numar, Liviu Ioan Stoiciu, plecat in vacanta. Potrivit casetei
redactionale, "Viata romaneasca" este editata de Uniunea Scriitorilor, cea
care suporta plata salariilor si cheltuielile administrative, si de Redactia
publicatiilor pentrustrainatate, care se ocupa de tiparire.
“Horia Garbea, Secretarul USR si semnatarul comunicatului, ne-a
declarat ca "redactia este vinovata de neglijenta". O decizie se va lua in 8 septembrie, in Comitetul Director al Uniunii. In opinia sa, se vor discuta doua
aspecte: "Se va stabili cine este de vina pentru publicarea textului si s-ar
putea decide inlocuirea conducerii".
Din cauza dublei administrari, Horia Garbea crede ca "nimeni nu are o
raspundere de 100%". In schimb, tot el apreciaza ca nu se pune in discutie
desfiintarea acestei reviste, care anul viitor aniverseaza un secol de existenta.
"Viata romaneasca" a fost intemeiata la Iasi, in martie 1906, de un grup de
intelectuali in frunte cu Constantin Stere si G. Ibraileanu.
“Manolescu: Revista nu se afla la prima abatere
“Nicolae Manolescu, presedintele Uniunii Scriitorilor din Romania, nea declarat :"«Revista a aparut undeva la sfarsitul lunii august, desi respectivul
articol a fost publicat in numarul din iunie-iulie. Realmente, nu stiu ce voi
discuta cu colegii mei (membrii Comitetului Director, n.n.). Noi nu am vrea
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sa pedepsim pe nimeni, desi cei de la revista nu sunt la prima abatere de acest
fel. Deocamdata nu pot spunenimic, pentru ca nu stiu cum vor evolua discutiile. Cu siguranta ca o sa-l chemam pe redactorul responsabil de numar Liviu Ioan Stoiciu - si vom vedea ce ramane de facut, dat fiind faptul ca
redactorul- sef - Caius Traian Dragomir - nu va putea fi prezent, deoarece
este ambasador la Atena».
“Vizavi de implicarea Redactiei Publicatiilor pentru Strainatate in
cadrul "Vietii romanesti", Manolescu ne-a precizat:"«Este revista Uniunii,
pentru ca, editorial, noi ne ocupam deea, iar cu Redactia Publicatiilor pentru
Strainatate am gasit o co-finantare»". (R. Draghici).
M-am ocupat numai de “Anun†” - iat¶-l:

Luni 5 septembrie 2005

“Paris 5 septembrie 2005
Domnule Sorin Ro§ca St¶nescu
V¶ rog s¶ publica†i în ziarul pe care îl conduce†i, Ziua, urm¶torul
ANUN¢
Periodicele Gardianul (2 septembrie 2005) si Gândul din 3 septembrie
au publicat comentarii mai mult sau mai putin corecte pe marginea
Comunicatului din 31 august a.c. al Uniunii Scriitorilor din România care
anun†¶ - citez din pres¶ (presa citeaz¶ din Comunicat):
“Conducerea Uniunii Scriitorilor din România î§i exprim¶ regretul c¶ în
revista Via†a româneasc¶ num¶rul 6-7 din iunie-iulie 2005, revist¶ (sic) editat¶ de Uniunea Scriitorilor, a fost permis¶ de c¶tre redac†ie apari†ia unui
text cu con†inut antisemit. (subl. mea, P.G.). Este vorba despre fragmente din
Jurnalul 2005 al lui Paul Goma”.
Comunicatul continu¶ (sublinierile mele, P.G.):
“Conducerea Uniunii consider¶ intolerabil¶ îng¶duin†a cu care redac†ia
revistei Via†a româneasc¶ a g¶zduit în aceast¶ publica†ie (re-sic!) idei contrare valorilor §i normelor acceptate în lumea contemporan¶. Ca urmare, se va
pune în discu†ia Comitetului Director al Uniunii Scriitorilor abdicarea colectivului redac†ional al revistei de la principiul respectului fa†¶ de drepturile
omului care exclud orice fel de discriminare. Credem în libertatea de exprimare a ideilor doar în limitele acestui principiu” (sublinierea mea §i trimiterea la Caragiale: “Rezon!”).
Observînd cine ap¶r¶ drepturile omului: Manolescu, B¶l¶i†¶,
Dimisianu - cum le ap¶raser¶ ca leii în prim¶vara anului 1977 - mai bag de
seam¶ c¶ jurnalista Manuela Golea de la Gardianul copiaz¶ pân¶ §i analfabetismele scriitorului redactor al Comunicatului - când colporteaz¶ un
neadev¶r, scriind:
“Paul Goma, membru de onoare al Uniunii Scriitorilor din
România…”
Pentru Dumnezeu, un jurnalist mai §i cite§te din an în pa§te, deci ar fi
trebuit s¶ §tie: - nu sunt “membru de onoare”, nici m¶car membru simplu,
pentru sfântul motiv c¶, în 14 aprilie 1977, pe când eram arestat de
Securitate §i amenin†at cu o condamnarea la moarte, iubi†ii colegi de breasl¶
din Consiliul Uniunii Scriitorilor m-au exclus - ca “du§man al poporului”;
dup¶ “rivulu†ie” (cea a rezisten†ilor-prin-cultur¶, cite§te: pe brânci, pe sub
lavi†e, tremurînd voinice§te de nesfâr§it curaj estetic) nu am fost reprimit în
Uniunea Scriitorilor, drept care, dup¶ ani de a§teptare sub pre§edin†ia lui
Dinescu, am declarat în scris, într-un dialog (publicat de Via†a româneasc¶ -
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îngrijit de Liviu Ioan Stoiciu) cu chiar succesorul s¶u Ulici c¶, dac¶ a§a stau
lucrurile în România Scriitoare, eu nu m¶ mai consider f¶cînd parte din
“breasla” lor.
Tot în treac¶t citez din opiniile jurnalistei de la Gardianul:
“În finalul fragmentului de jurnal, Goma î§i d¶ îns¶, arama pe fa†¶ (sic
- si subl. mea). Tot ce scrisese pân¶ acum era un pretext pentruun un mesaj
peremist (s.m.) explicitat chiar în finalul în care «înfiereaz¶» pozi†ia proiliescian¶ a intelectualilor din România la alegerile preziden†iale din anul
2002, împotriva lui C.V. Tudor (s.m.)”.
Jurnalista va fi §tiind ce înseamn¶ ca cineva “s¶-§i dea arama pe fa†¶”?
Nu - dar scrie (ceea ce nu §tie); §tie ce este “un mesaj peremist”? Nu dar scrie, negru pe alb, numele lui C.V. Tudor - care nu exist¶ în textul incriminat! - îns¶ nu din textul meu citeaz¶ dânsa, ci din ceea ce §optesc pe la
col†uri ne-cititorii mei holocaustologi, pe dup¶ cap cu ne-cititorii “bresla§i”
c¶ a§ fi scris.
Acestea fiind faptele, anun†: voi da în judecat¶:
1. Uniunea Scriitorilor din România;
2. Asociatia Scriitorilor din Bucure§ti;
3. Pe Nicolae Manolescu, pre§edintele Uniunii;
4. Pe Horia Gârbea, director de imagine al USR §i pre§edinte al
Asocia†iei Scriitorilor, Bucure§ti pentru calomnie la adresa lui Liviu Ioan
Stoiciu §i a mea
5. Pe conduc¶torii Comunit¶†ii Evreilor din România pentru denun†
calomnios.
În leg¶tur¶ cu punctul 5 a§tept ca USR s¶ fac¶ publice numele acelor
membri ai Comunit¶†ilor Evreilor “care au reac†ionat foarte dur”§i care
“Dac¶ ei s-au sesizat, înseamn¶ c¶ afirma†iile sunt grave” (s. mea) - re-citat
din scriitorul român Horia Gârbea, deficient, atât în materie de limb¶ român¶
cât §i de logic¶.
“Ei”, vorba lui H. Gârbea, cine s¶ fie:
“Ei”-ii care nu f¶cuser¶ nimic-nimic-nimic pentru coreligionarul lor
Petre Fischer-N¶vodaru, nici pentru sora sa, Luiza Amalia Elman-N¶vodaru,
în izolarea lor de dup¶ plecarea noastr¶ în exil, mult mai aspr¶ decât a fiicei
lui Pacepa. “Ei” care nu mi§caser¶ un deget pentru fiica lui Petre, Ana Maria
N¶vodaru-Goma. “Ei“ care nu se sinchisiser¶ de soarta lui Filip-Ieronim
Goma, fiul evreicei Ana Maria? Ca s¶ nu mai vorbim de mine, goi, dar
ori§icâtu§i; tat¶ de copil evreu, nu? Ce f¶ceau-dregeau “ei”-i, membrii
Comunit¶†ii Evreie§ti înainte de decembrie 1989? S¶ nu se gr¶beasc¶ s¶
mint¶, fiindc¶ îi §tiu: colaborau §i profitau! “Ei”-ii pleca†i în Israel, în
Occident (de ce nu se vor fi dus în Rusia, patria lor de inim¶?), oftau de dor
de †¶ri§oar¶, îns¶ când sufereau pentru soarta oamenilor r¶ma§i sub jug
comunist îi aveau în vedere numai pe coreligionarii lor, nu §i pe goi, de parc¶
ei, goi-ii cu mâna lor se ocupaser¶ §i se înfometaser¶ §i se trataser¶ de
“du§mani ai poporului”, de “fa§i§ti”, de “bandi†i”, ei singuri se arestaser¶ §i
se torturaser¶ §i se asasinaser¶ - ei cu mâna lor . “Ei”-ii în România nu s-au
manifestat m¶car ca “disiden†i”, necum ca opozan†i ai regimului §i de ei
instaurat. Un om care suferise cumplit, fiind deportat în Transnistria §i bun
scriitor: Norman Manea, “în exil” (cu o burs¶, cu pa§aport românesc) la
Berlin, apoi la New York, a folosit libertatea de exprimare, nu ca s¶ dema§te
(fa†¶ de nem†ii culpabiliza†i, fa†¶ de americanii nep¶s¶tori) caracterul criminal al regimului comunist din România. Da de unde, “El” (N. Manea) s-a
ocupat doar de demascarea “fa§istului Eliade” - c¶ tot murise de §ase ani…;
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R. Ioanid: cum se opusese “El” comunismului din România? Simplu:
nu se opusese!, nu se manifestase (în cazul lui Radu Filipescu), pentru a
nu-§i pune în pericol familia, m¶ rog frumos;
Am ajuns la C.V. Tudor: au protestat “Ei”-ii m¶car de form¶ cândau
aflat c¶ în 1977, generalul Ple§i†¶ credea c¶ m¶ insult¶ tratîndu-m¶ de “legionar” §i de “j¶dan”? S-au ar¶tat m¶car mira†i când C.V. Tudor îmi trimitea
cita†ii (pentru calomnie!) adresate lui “Pavel Evremovici Goma”? “Ei”-ii î§i
vor fi manifestat indignarea când Tudor Eliad, fiul lui Perahim - altfel komisar bol§evic în Basarabia ocupat¶ în 1940 apoi în România ocupat¶, dup¶
1944, persecutor si epurator nemilosal arti§tilor plastici români - a acceptat s¶
fie consilierul aceluia§i C.V. Tudor?
Nu cunosc (înc¶) numele indigna†ilor vigilen†i vân¶tori de antisemi†i
inexisten†i - dar le voi afla. Sigur este c¶ tovar¶§ul colonel de Securitate activînd sub numele conspirativ: “Iulian Sorin” (de§i mai la îndemân¶ i-ar fi
fost: “Ionel Sorineanu”) este la post, în fruntea Comunit¶†ii - cum la-post
fusese în Departamentul Cultelor, apoi ca mân¶ dreapt¶ a rabinului bol§evic
Rosen.
Jurnalista de la Gardianul §i-a supra-intitulat articolul: “R¶zboiul scriitorilor: Nicolae Manolescu îl acuz¶ pe Paul Goma de antisemitism”.
Corectez:
1) Nu poate fi vorba de r¶zboi: N. Manolescu si cu mine facem parte
din categorii, nu doar diferite - moralmente - ci de-a dreptul incompatibile.
S¶ nu se uite c¶ înainte de 1989 Manolescu a fost ucenicul fidel al
turn¶torului de pu§c¶rie Ivascu; a frecventat, al¶turi de Blandiana, Buzura,
Zaciu, Dinescu, Ornea, Dimisianu casa “liberalului bol§evic” diversionistul
Gogu R¶dulescu; în iunie 1990, imediat dup¶ Mineriada Sângeroas¶, N.
Manolescu, dus de mân¶ de Z. Ornea la Noul Vizir: Iliescu, i-a luat un interviu sp¶l¶tor-de sânge, numindu-l “Om cu o mare”; în decembrie 1990 a
publicat în România literar¶ “dosarul de securitate” al supra§efului
Securit¶†ii, criminalul Voican-Voiculescu-Sturdza sub titlul: “Scrisoare deschis¶ lui Paul Goma”. S¶ mai pomenesc c¶l¶toria în Coreea (sau în China)
împreun¶ cu “pre§edintele Iliescu”?; distrugerea - nici m¶car inteligent¶ - a
Alian†ei Civice?; campania furibund¶ împotriva “turn¶torului Caraion”, îns¶
t¶cerea des¶vâr§it¶ §i complice p¶strat¶ asupra turn¶torilor din redac†ie:
B¶ran, Silvestru §i… altele? - precum §i “iertarea” acordat¶ lui Uricaru, de
parc¶ tocmai c¶p¶tase deslegare de la M¶gureanu…?;
2) Nu poate fi vorba de un “r¶zboi Manolescu-Goma”, fiindc¶ nu doar
pe Paul Goma l-a acuzat de antisemitism actualul pre§edinte (pân¶ mai
deun¶zi §i el fioros “antisemit”), ci §i pe Liviu Ioan Stoiciu - ceea ce constituie o culme a abjec†iei-la-românul-scriitor. Azvârlind în direc†ia mea
l¶tùrile ob§te§ti, r¶s-folosite de R. Ioanid, Shafir, Oi§teanu §i al†i holocaustologi, a fost împro§cat §i poetul L.I. Stoiciu - pe deasupra amenin†at cu alungarea de la Via†a româneasc¶, unde este singurul redactor care lucreaz¶.
…Are s¶ intervin¶ Manolescu pe lâng¶ actualul §ef al s¶u, Lupescu,
s¶-i dea o slujbuli†¶ la concernul Polirom-Cartea româneasc¶ (dup¶ ce va fi
anexat¶ §i institu†ia Via†a Româneasc¶, crea†ia lui Stere?), unde ac†ionar
principal este Serge Moscovici, evreul de origine român¶ care declar¶ pe
toate drumurile c¶ îi ur¶§te pe români, ur¶§te de moarte România - ceea ce
nu-l împiedec¶ s¶ investeasc¶ în detestata Românie)?
A§tept reuniunea de la 8 septembrie a.c. a Comitetului Director al
Uniunii - sub conducerea lui N. Manolescu - alc¶tuit din: G. B¶l¶i†¶, G.
Dimisianu, H. Gârbea, M. Mih¶ie§, Marta Petreu, C.M. Spiridon, G. Chifu,
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Al. Cistelecan, Varujan Vosganian, Szilagy Istvan, când/unde va fi judecat
Liviu Ioan Stoiciu.
Asa fusesem §i eu judecat, am mai spus, repet: în urm¶ cu aproape 50
de ani : în 1956 nu mai tr¶ia Stalin, dar stalinismul era în floare - atunci
eram “antisovietic”; acum, în Anul Domnului 2005, în plin¶ rena§tere a
ceau§ismul f¶r¶ Ceau§escu (cel asasinat prin voicanizarea iliasc¶ în urm¶ cu
15 ani), voi/vom fi judeca†i pentru… “antisemitism”) .
V¶ multumesc anticipat pentru publicarea textului în Ziua.
Paul Goma
*
(forum)De la: adrianbmwData: 2005-09-08 19:34:15 , IP:
84.162.68...Sindromul "Kampf" si placerea de-a "maniapersecutieiintr-una"
M-am intors dintr-un concediu (…) am stat de vorba despre "cazul Goma" cu
un psihiatru (Profesor) din Bucuresti.
(…) Parerea psihiatrului-neoficiala (…): Scriitorul sufera de sindromul
"Kampf"...(…) des intalnit, mai ales la personalitatile mari, care au avut realmente de suferit" (…)"Acesti oameni sufera de mania persecutiei, nu se pot
impaca cu lumea, nici cu fostii prieteni, care toti "uneltesc" impotriva-i....
Traiesc doar in procese si acuzatii, pierzand orice realitate, cu toate ca dispun
de posibilitati remarcabile de a comunica..."

Un var de-al meu a vorbit si cu domnul Kleininger (unul din
frati) si la intrebarea "cum s-a editat "Curcubeul-Cutremurul
1977" la "Humanitas", atunci in 1990, a venit si bomba : "Noi
i-am publicat cartea in trei serii; prima serie, editie, s-a vandut ca
painea calda. A doua, la fel! Dar la a treia editie am avut mari
probleme de a vinde exemplarele. Si ne-am gandit ce sa facem,
pentru ca eram la inceput, sa scadem drastic preturile , sau s-o
ducem la "topit..."
”Ultima varianta a avut mai multi discipoli la Humanitas. Mai tarziu
ne-am cerut scuze domnului Goma...." De atunci "Humanitas" nu mai distruge cartile editate, chiar daca nu se vand....Dar de aici si pana la o conjuratie
a tuturor intelectualilor romani impotriva unui scriitor... este o distanta cam
mare [sublinierea îmi apar†ine - Paul Goma - deci asta este varianta Liiceanu
- colportat¶ de Kleininger - a trimiterii la topit a “Culorii…”- prima edi†ie
în române§te, mai 1900, abia scoas¶ în libr¶rii, imediat retras¶ §i
depozitat¶!]
*
Mariana Sipos - pe lâng¶ cele dou¶ articole trimise §i de LIS - îmi
comunic¶… Comunicatul US:
Original Message ----- From: Horia Gârbea To: Zoltan Andras ; Ziarul
de Duminica ; Writers Union of Romania; (…)
[lista membrilor U.S.]
Sent: Thursday, September 08, 2005 10:04 PM
Subject: Comunicat al Comitetului Director al USR
“Stimati colegi,
“Va aduc la cunostinta textul unui comunicat din partea
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Comitetului Director al Uniunii Scriitorilor si va rog sa il difuzati prin mijloacele la care aveti acces.
“Cu multumiri,
“Horia Gârbea”
*
“Comunicat din partea Comitetului Director al Uniunii Scriitorilor
“În sedinta din 8 septembrie 2005, Comitetul Director al Uniunii
Scriitorilor din România a luat în discutie numeroase aspecte curente ale activitàtii acestei organizatii. Printre ele s-a aflat si situatia creatà de aparitia în
revista Viata româneascà, nr.6-7 din 2005 a unui text cu caracter antisemit
care a generat vii proteste si a determinat redactarea unui comunicat prin care
conducerea Uniunii îsi exprima regretul fatà de publicarea acestuia.
“Comitetul Director al Uniunii Scriitorilor din România a invitat redactorii revistei Viata româneascà la o discutie pe aceastà temà. Au ràspuns invitatiei domnii Caius Traian Dragomir, redactor sef, Vasile Andru si Petre Got,
redactori. În consens cu opinia Comitetului Director, membrii redactieiViata
româneascà au exprimat pàrerea lor de ràu fatà de publicarea articolului aflat
în discutie si si-au însusit continutul si formularea comunicatului USR
pe aceastà temà.
“Directia revistei Viata româneascà a hotàrît sà publice în proximul
numàr al revistei comunicatul Comitetului Director al Uniunii Scriitorilor din
România si punctul de vedere propriu, ce exprimà aceeasi atitudine fatà de
aparitia articolului. Comitetul Director al USR si redactorii revistei Viata
româneascà au decis sà facà tot posibilul ca asemenea incidente, ce pot
constitui subiectul unor tensiuni si se plaseazà în afara legilor tàrii si normelor societàtii contemporane, sà fie evitate pe viitor. Ambele pàrti tin sà reaminteascà faptul cà revista Viata româneascà a fost în trecut si ràmîne si azi
promotoarea ideilor de tolerantà etnicà. Revista a manifestat constant o atitudine de largà deschidere spre toate grupurile etnice, publicînd chiar si un
numàr special dedicat scriitorilor evrei din România.
“Nici USR, nici conducerea revistei Viata româneascà nu doresc limitarea libertàtii de exprimare a opiniilor, ci doar încadrarea expunerii acestora
în limitele unanim acceptate în lumea civilizatà. Comitetul Director al USR
atrage atentia opiniei publice cà în comunicatul sàu conducerea USR nu a
incriminat nici o persoanà, nu a calomniat pe nimeni, ci doar a manifestat
îngrijorarea fireascà fatà de aparitia unui text care propagà idei antisemite
într-un periodic aflat sub egida USR. Redactorii revistei Viata româneascà
invitati la Comitetul Director, au exprimat adeziunea lor la acest punct de
vedere.
“Comitetul Director al USR a decis sà îi retragà domnului Liviu Ioan
Stoiciu, responsabil al numàrului în care a apàrut textul în discutie, calitatea
de redactor sef adjunct al revistei Viata româneascà.”
Ei bravos, na†iune! L¶udat s¶ fii, Manolescule, pentru idio†eniile §i
calomniile din Comunicatul ini†ial, dar mai ales pentru negarea lor în
urm¶torul §i înt¶rirea nega†iei în acesta (nu pot s` nu-l compar cu Wiesel, cel
care negase c¶ ar fi refuzat s¶ viziteze §i Memorialul Anticomunist de la
Sighet, când Iliescu îi f¶cuse cas¶ memorial¶…).
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*
La porc¶ria… adezionist¶…
…In replic¶, poetul Liviu Ioan Stoiciu, demis din func†ia de redactorsef adjunct al "Vietii Romanesti", a declarat ieri agentiei Mediafax:
“Contraatac cu acuzatii de inchizitie si cenzura
"Comitetul Director al USR si-a aratat adevarata fata cu aceasta ocazie
- a devenit o instanta a intolerantei, inchizitiei si cenzurii.
Numai pe vremea dictaturii s-a mai intamplat asa ceva. Nu pot sa primesc vestea demiterii decat cu dispret si sila. Onorantul fapt ca l-am publicat
pe intransigentul Paul Goma nu este de iertat. Sa se retina ca revista “Viata
Romaneasca”, sub conducerea mea, a ramas o revista nealiniata - de aceea
trebuia sa fie pedepsita, etichetata ca propaga idei antisemite, sa fie trecuta in
rand". (D.C.)
*
“Redactia "Vietii Romanesti" regreta publicarea textului lui Paul Goma
"In sedinta din 8 septembrie 2005, Comitetul Director al Uniunii
Scriitorilor din Romania a luat in discutie numeroase aspecte curente ale activitatii acestei organizatii. Printre ele s-a aflat si situatia creata de aparitia in
revista “Viata Romaneasca”, nr. 6-7 din 2005 a unui text cu caracter antisemit care a generat vii proteste si a determinat redactarea unui comunicat prin
care conducerea Uniunii isi exprima regretul fata de publicarea acestuia.
“Comitetul Director al Uniunii Scriitorilor din Romania a invitat
redactorii revistei “Viata Romaneasca“ la o discutie pe aceasta tema. Au raspuns invitatiei domnii Caius Traian Dragomir, redactor-sef, Vasile Andru si
Petre Got, redactori. In consens cu opinia Comitetului Director, membrii
redactiei “Viata Romaneasca” au exprimat parerea lor de rau fata de publicarea articolului aflat in discutie si si-au insusit continutul si formularea comunicatului USR pe aceasta tema. Directia revistei “Viata Romaneasca” a hotarat sa publice in proximul numar al revistei comunicatul Comitetului Director
al Uniunii Scriitorilor din Romania si punctul de vedere propriu, ce exprima
aceeasi atitudine fata de aparitia articolului. Comitetul Director al USR si
redactorii revistei “Viata Romaneasca“ au decis sa faca tot posibilul ca asemenea incidente, ce pot constitui subiectul unor tensiuni si se plaseaza in
afara legilor tarii si normelor societatii contemporane, sa fie evitate pe viitor.
Ambele parti tin sa reaminteasca faptul ca revista “Viata Romaneasca“ a fost
in trecut si ramane si azi promotoarea ideilor de toleranta etnica. Revista a
manifestat constant o atitudine de larga deschidere spre toate grupurile etnice, publicand chiar si un numar special dedicat scriitorilor evrei din Romania.
“Nici USR, nici conducerea revistei “Viata Romaneasca“ nu doresc
limitarea libertatii de exprimare a opiniilor, ci doar incadrarea expunerii acestora in limitele unanim acceptate in lumea civilizata. Comitetul Director al
USR atrage atentia opiniei publice ca in comunicatul sau conducerea USR nu
a incriminat nici o persoana, nu acalomniat pe nimeni, ci doar a manifestat
ingrijorarea fireasca fata de aparitia unui text care propaga idei antisemite
intr-un periodic aflat sub egida USR. Redactorii revistei “Viata Romaneasca“
invitati laComitetul Director au exprimat adeziunea lor la acest punct de
vedere.“Comitetul Director al USR a decis sa ii retraga domnului Liviu
Ioan Stoiciu, responsabil al numarului in care a aparut textul in discutie,
calitatea de redactor-sef adjunct al revistei “Viata Romaneasca”."
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S-a observat - sper - c¶ în toate “comunicatele Uniunii
Scritorilor, Români (îmi plecase mâna, s¶ scriu; “comunicatele
Uniunii Sovietice…” - §i nu m¶ în§elam: “stilul” este cel
sovietic, troglodit, care nu spune pe nume autorului “textului
antisemit”)
*

“Contraatac cu acuzatii de inchizitie si cenzura
“In replica, poetul Liviu Ioan Stoiciu, demis din functia de redactor-sef
adjunct al "Vietii Romanesti", a declarat ieri agentiei Mediafax: “«Comitetul
Director al USR si-a aratat adevarata fata cu aceasta ocazie - a devenit o instanta a intolerantei, inchizitiei si cenzurii. Numai pe vremea dictaturii s-a mai
intamplat asa ceva. Nu pot sa primesc vestea demiterii decat cu dispret si sila.
Onorantul fapt ca l-am publicat pe intransigentul Paul Goma nu este de
iertat. Sa se retina ca revista “Viata Romaneasca”, sub conducerea mea, a
ramas o revista nealiniata - de aceea trebuia sa fie pedepsita, etichetata ca
propaga idei antisemite, sa fie trecuta in rand". (D.C.)
*
- Dan Culcer: “Doua intrebari pe marginea unui Comunicat
"Comunicat din partea Comitetului Director al Uniunii Scriitorilor
“În Sedinta din 8 septembrie 2005, Comitetul Director al Uniunii
Scriitorilor din România a luat în discutie numeroase aspecte curente ale activitatii acestei organizatii. Printre ele s-a aflat si situatia creata de aparitia în
revista Viata româneasca, nr.6-7 din 2005 a unui text cucaracter antisemit
care a generat vii proteste si a determinat redactarea unui comunicat prin care
conducerea Uniunii îsi exprima regretul fata de publicarea acestuia."
“Doua intrebari :
1. Cine sunt nominal autorii "viilor proteste"? Oamenii muncii? Mai
tineti minte formula?
2. Cine si cind a demonstrat ca textul incriminat al lui Goma are caracter
antisemit?
“Cu doua zile inainte in ziarul “Gardianul” din 6.09.2005, pagina de
Cultura (articol de fond, cu trimitere din pag. 1) se citeaza un anterior text
emis de acelasi Comitet Director : "Conducerea Uniunii mai precizeaza, in
finalul comunicatului, ca "din succintele extrase din Jurnalul lui Goma, retinute in «Gardianul», rezulta ca autorul este anticomunist si foarte critic la
adresa confratilor, nicidecum ca este antisemit, ori, in definitiv, comunicatul
USR nu avea in vedere decat antisemitismul".
“Ca si cum Comitetul Director ar fi cunoscut atunci textul lui Paul
Goma doar din citatele Gardianului.
“Ce sa mai intelegem?
“Cer reintegrarea imediata in functie a dlui Liviu Ioan Stoiciu, a carui
demitere din functie este un abuz. Ca scriitor, membru al Uniunii Scriitorilor
din Romania, si fost redactor de revista in Romania nazional- comunista, protestez impotriva cenzurii la care este supusa revista Viata Romaneasca. Pot
intelege cauzele supunerii unor redactori si a unui ambasador la o decizie
(fara comentarii publice); dar nu pot admite ca letala combinatie dintre interese de grup si presiuni anarhice sa cenzureze vreo scriere semnata (nu anonima!) inainte sau dupa publicare. Pentru a incorona supusenia, drapata in principialitate si respect al Legii (al Legii cui?) mai ramine ca, la cererea anonimilor protestatari, sa fie retras de pe piata si ars (sau topit) numarul respectiv
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al Vietii Romanesti. De ce sa nu mergem pina la capat?
“Dan Culcer
*
Duminic¶ 11 septembrie 2005
Am lucrat azi noapte la textul promis - iat¶ ce a rezultat:
INVITATIE

Paris, 10 septembrie 2005
Prin prezenta îi invit pe componen†ii Comitetului Director al Uniunii
Scriitorilor din România - în frunte cu Nicolae Manolescu, pre§edinte ales s¶ dea seama de: Deosebirile, nu de nuan†¶, ci de fond dintre Comunicatul din
31 august a.c. care zice:
“ /în/ Via†a româneasc¶ nr. 6-7 (…) a fost permis¶ de c¶tre redac†ie
apari†ia unui text cu con†inut antisemit. Este vorba despre fragmente din
Jurnalul 2005 al lui Paul Goma” (sublinierea mea, P.G.)
- §i
Comunicatul din 6 septembrie a.c. - în care se repet¶:
“apari†ia (…) unui text cu caracter antisemit” - ad¶ugîndu-se: “care a
generat vii proteste”.
Numai c¶:
- a disp¶rut numele autorului “textului antisemit” (dac¶ Manolescu l-a
uitat: Paul Goma);
- nu este explicat: cine a viu-protestat - în declara†ia f¶cut¶ preseidup¶
primul Comunicat scriitorul de limb¶ român¶ H. Gârbea d¶duse vina pe
Comunitatea Evreilor “care au reactionat foarte dur” §i care “Dac¶ ei s-au
sesizat înseamn¶ c¶ afirma†iile sunt grave” (ale cui “afirma†ii”: ale evreilor?,
ale lui P. Goma? - de unde s¶ §tie H. Gârbea: el nu cuno§tea “textul antisemit”, nu a avut timp s¶-l citeasc¶, povestea cu “foarte-dura reac†ie a
Comunit¶†ii Evreilor” i-a sugerat-o N. Manolescu, în col†ul gurii).
A§adar propun, atât membrilor Comitetului Director al U.S. - care a(u)
hot¶rît nesfâr§ite de legal (cât despre democratic…), membrilor de rând ai
Uniunii Scriitorilor, precum §i acelor români care se intereseaz¶ de literatur¶
§i de literatori o dezbatere - de pild¶ în coloanele revistei România literar¶ a “Cazului Via†a româneasc¶- Stoiciu-Goma”, propunîndu-§i:
- S¶ fie restabilit¶ ordinea fireasc¶ a “elementelor” (deliberat am folosit
termenul securist, pentru a desemna du§manii poporului): s¶-mi fie iertat¶
imodestia, îns¶ nu Liviu Ioan Stoiciu este… “§ef de lot” - el îns¶ a fost
condamnat la alungare de la Via†a româneasc¶ - ci p¶c¶tosul de mine: eu sunt
adev¶ratul vinovat, †int¶, atât a holocaustologilor (de care m-am ocupat §i îi
asigur: nu am obosit), cât §i a antisemitologilor de recent¶ extrac†ie: N.
Manolescu, Liiceanu, Ple§u, Adame§teanu, D.C. Mih¶ilescu, Laszlo, Pecican
- îl pun §i pe Gârbea, altfel plânge;
- S¶ argumenteze, s¶ dovedeasc¶ antisemitologii (Manolescu, Gârbea,
ambasadorul Caius, poetul Got, misticul Andru) c¶ termenul “antisemitism”
acoper¶ o realitate, un adev¶r - §i nu este doar o exclama†ie, o acuza†ie rapid¶
a celor lipsi†i de argumente într-o dezbatere, o injurie, o înjur¶tur¶ la care
înjuratul nu g¶se§te “r¶spuns”;
- Dup¶ ce termenul “antisemitism” (se observ¶: îl pun între ghilimelele… nega†ionismului meu funciar) va fi clarificat, îi invit pe colegii mei - nu
sunt membru al U.S., dar sunt scriitor, în ciuda lui N. Manolescu - s¶ piard¶
cinci minute din pre†iosul lor timp dedicat crea†iei-creatoare de capete de
oper¶ nemuritoare §i s¶ dovedeasc¶, pe textul incriminat (fragmentul din
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Jurnal 2005 publicat în Via†a româneasc¶), adev¶rul acuza†iilor formulate
negru pe alb, în cele dou¶ Comunicate: “antisemitism”;
- Apoi s¶ explice - cu mâna pe inim¶ - cititorilor care i-au stimat, i-au
iubit vreme de decenii - c¶ ceea ce a scris Paul Goma în Jurnalul s¶u…: despre anumi†i - §i numi†i - evrei; despre sionism; despre terorismul de stat
practicat de Israel; despre acei evrei care încearc¶ s¶-§i fac¶ uitat¶ ascenden†a
criminal¶, bol§evic¶, antiromâneasc¶, proruseasc¶ §i începînd din 1991 s-au
pref¶cut în vân¶tori de “antisemi†i”, acuzatori vehemen†i §i zapcii neru§ina†i
- toate acestea sunt calomnioase - pentru c¶ sunt neadev¶rate; - despre
anumi†i - §i numi†i - scriitori români; despre “pruden†a” lor legendar¶ care,
pân¶ în 1990 i-a dus la colabora†ionism, atât cu puterea politic¶ (prin ceea ce
scriau-rosteau în public), cât §i cu puterea poli†ieneasc¶, Securitatea; despre
lipsa de coloan¶ vertebral¶ a multora, în continuare, “dup¶ Revolu†iei”, când,
în goana dup¶notorietate (politic¶: Manolescu, Ple§u, Pruteanu, Buzura,
“ambasadorul Caius Dragomir”…), dup¶ câ§tig, dup¶ o pâine asigurat¶ §i
mai ales dup¶ ceea ce se mai cheam¶: puterea de a-i strivi pe al†ii - “du§mani
sau doar concuren†i”- a pref¶cut “breasla scriitoriceasc¶” dintr-o turm¶ de oi
(ce timpuri!, ce moravuri mioritice!) într-un nod-cuib de §erpi care se mu§c¶
doar între ei - foarte mul†i se… automu§c¶ - §i pe lâng¶ care nu este recomandabil s¶ treci: ri§ti s¶ fii fulgerat de duhoare.
S¶ mi se arate c¶ afirma†iile mele (rele, recunosc, dar faptele lor cum
sunt: bune? cre§tine§ti? demne de un scriitor, director de con§tiin†¶ al comunit¶†ii sale?) sunt calomnioase, deci neadev¶rate.
Nu-mi fac iluzii: intelectuali, oameni de condei precum N. Manolescu
§i ciracii s¶i mai vechi: Dimisianu, Alex Stef¶nescu sau nou-nou†ul Gârbea
nu cunosc caracterul sacru al Cuvântului; nu îl respect¶. Pentru astfel de
oameni de litere-§i-de-cuvânt nu exist¶ un adev¶r al Cuvântului, de aceea ei
spun/scriu azi un “adev¶r adev¶rat”, peste o s¶pt¶mân¶ spun/scriu un cu totul
alt “adev¶r adev¶rat”, dac¶ nu contrariul primului. V¶d în aceast¶ “concep†ie
manolescian¶” (despre lume §i via†¶) influen†a hot¶rîtoare a lui Iva§cu,
înt¶rit¶ de influen†a-confirm¶rii “teoriei relativit¶†ii adev¶rului” a lui Ivasiuc
- coinciden†¶ sau ba ambii mae§tri ai s¶i, fo§ti de†inu†i politici deveni†i
turn¶tori notorii.
M¶ leag¶n îns¶ cu… certitudinea: a§a cum - din fericire - nu to†i scriitorii români dinainte de 1989 gândeau-scriau-ac†ionau ca N. Manolescu
(adic¶ la§, demisionar, ascunzîndu-§i lipsa de sentiment civic înd¶r¶tul “esteticului”), nici acum - de§i circumstan†ele sunt mult mai greu de suportat decât
cele din vremea “dictaturii cinstite”, mai cu seam¶ datorit¶ tr¶d¶rii intelectualilor de teapa lui Manolescu - scriitorii români, oricât de dezorienta†i, de
dezam¶gi†i, de s¶r¶ci†i (nu vorbesc de Liiceanu: el nu este scriitor, ci negustor
de carte; nici de Dinescu: el a fost scriitor, a devenit un Aspirin al
Troglodi†ilor), nu bat pas de front pe ar¶tur¶ la comanda unuia care i-a tr¶dat,
slujindu-i pe criminalii Iliescu, Voican-Sturdza, iar de curând, pentru a
câ§tigavoturile celor cu musca pe c¶ciul¶, s-a gr¶bit s¶ mai fac¶ o tâmpenie:
l-a ap¶rat-justificat pe Uricaru - nu va fi fost acela informator atitrat, îns¶
activist pân¶ în m¶duva oaselor, da, (iar în sarcina activistului intra §i datoria
de a… raporta tot ce mi§c¶; râul, ramul).
S-au manifestat - pe internet - primii contestatari ai “liniei Manolescu”
Nu este totul pierdut. Nasc (chiar) §i în România oameni.
Paul Goma
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Luni 12 septembrie 2005
Ieri a fost înmormântat¶ la Ciocâlteni, Orhei, veri§oara mea Nina
Goma, c¶s¶torit¶ Dulgher, sora lui £tefan Goma, fiica lui Ion Goma, fratele
mai mare al tatei. Dumnezeu s¶ o odihneasc¶. Ea a fost - în vara-toamna anului 1945 - unul dintre mul†ii copii basarabeni du§i de mân¶ de mamele lor la
“materialul didactic” sovietic: lag¶rele de exterminare în aer liber. Nina
§i-a v¶zut tat¶l prin sârme: era acuzat de “tr¶dare de patrie sovietic¶”, fiindc¶
fusese osta§ în Armata Român¶. Luat prizonier de r¶zboi de c¶tre alia†ii no§tri
iubi†i, mult dup¶ 23 august 1944 §i mult în inima României (pe Valea
Prahovei). La B¶l†i, presupun a §i pierit, nu cred c¶ a mai apucat anul 1945.
Despre acel lag¶r presupusesem întâi c¶ fusese “amenajat” în apropierea Chi§in¶ului. Dintr-o scrisoare a Ninei (de dup¶ 1990, fire§te) aflasem de
“vizit¶”, îns¶ nu §i de locul lag¶rului. Copila avea atunci 9 ani, îns¶ ea (spre
deosebire de mine), tr¶ind în Patria Strugurilor §i a Pâinii, t¶cuse §i i se
t¶cuser¶ întâmpl¶rile §i de ea tr¶ite, a§a c¶, treptat i se chiar §terseser¶ din
minte. ïn urm¶ cu doi ani, am dat peste un document despre Lag¶rul de exterminare de la B¶l†i, apoi peste câteva m¶rturii despre acea groz¶vie - am
trecut totul, atât în ‘S¶pt¶mâna Ro§ie’, cât §i în texte de sine st¶t¶toare, puse
pe internet.Astfel am c¶p¶tat convingerea c¶ unchiul meu Ion Goma acolo, la
B¶l†i §i-a g¶sit sfâr§itul, de foame §i mai ales de sete - dimpreun¶ cu ceilal†i
peste 50.000 de neferici†i prizonieri de r¶zboi germani, italieni, unguri,
slovaci (în jur de 2.000), restul basarabeni §i bucovineni r¶pi†i din România
dup¶ 23 august, considera†i “cet¶†eni sovietici”, deci… “tr¶d¶tori ai patriei
sovietice”.
Trista veste mi-a fost dat¶ de nepoata mea Angela Goma, c¶s¶torit¶
Trubceak (fiica lui £tefan Goma §i sora lui Ionel Goma - deci nepoata Ninei)
înc¶ de vinerea trecut¶. Sâmb¶t¶ mi-a telefonat de la Londra Andrei Dulgher,
fiul cel mare al Ninei - urma s¶ plece la înmormântare. Tat¶l lui - Dulgher tr¶ie§te §i se †ine bine. El, Andrei s-a mutat în cas¶ proprie: a cump¶rat, cu
împrumut de la banc¶ o cas¶, a reparat-o el cu Ionel §i cu al†i basarabeni londoniza†i. B¶ie†ii lui “merg bine cu Anglia”…
Cu acest prilej am aflat c¶ Ionel Goma, v¶ru-s¶u mai lucreaz¶ câteva
luni acolo §i se întoarce la Chi§in¶u, unde §i-a cump¶rat un apartament.
*
Racnetul ragusit al disidentei carpatine Mircea Mihaies
Ziarul "Cotidianul" / 12.09.2005,
“Nu stiu cum se face, dar, imediat ce Romania intra in cartile internationale, apar diversi „cartofori“ care strica regulile, imbicsesc aerul
si huiduie ca la balamuc. Ani de zile, cuplul Vadim-Tökés a fost singura
masinarie care functiona ireprosabil intr-o lume de-o perfecta incoerenta. Cei
doi reprezentanti ai pozitiilor etnic-extreme din societatea romaneasca se
potentau reciproc, motivindu-si fiecare necesitatea prin prezenta celuilalt.
Mai destepti, ungurii si-au gasit alt stapin – guvernele Romaniei –, renuntind
la asocierea compromitatoare cu un personaj care tradase ideea fundamentala
enuntata la intrarea pe scena publica: solidaritatea umana transnationala si
transetnica. Lipsindu-le abilitatea politica, romanii continua sa aiba nevoie de
Vadim ca de-o gura de aer viciat in vidul populat cu fantose. Daca s-ar face
o statistica, am observa un straniu paradox: in ultimii cincisprezece ani, discursurile xenofobe, antisemite, rasiste, conflictele interetnice din unele localitati din sudul Romaniei s-au petrecut mai ales atunci cind la putere s-au aflat
fortele non-iliesciene (las deoparte momentul Tirgu-Mures din martie 1990,
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a carui sorginte e diferita de subiectul rindurilor de fata). Cu cit discursul
puterii era mai ferm pro-european, cu cit apropierea noastra de Europa era
mai accentuata, apareau voci, grupuri sau miscari pregatite sa puna bete-n
roate. Nu pot demonstra c-ar fi vorba de o directie controlata de-un centru
anume, dar coincidentele sint suficient de stranii pentru a ne pune pe ginduri. Dupa citiva ani de acalmie, evenimente pe care le credeam eliminate
pentru totdeauna reapar la suprafata cu o virulenta de neimaginat. Sa nu-mi
spuneti ca galeriile de pe unele stadioane din Romania sint aglomerari anarhice spontane de cetateni turmentati.
Dimpotriva, avem de-a face cu grupuri paramilitare perfect organizate,
finantate, in unele cazuri, chiar de cluburile pe care le sustin zgomotos.
Purtind denumiri razboinic-kitschoase, precum „Ciinii rosii“ ori „Comando
Ultra Viola“, ele nu fac nici un secret din programul belicos pus in aplicare
de fiecare data cind se iveste prilejul.
E chiar o intimplare ca incalificabilele lozinci din tribunele stadionului
„Steaua“ s-au intetit de cind patron al clubului a devenit personajul care, la
ultimele alegeri prezidentiale, a readus in viata publica din Romania textele
lui Zelea-Codreanu si ideologia fascista?
Romania nu are doar prieteni, asa ca derapajele de acest fel nu trec
neobservate. Chiar daca majoritatea covirsitoare a locuitorilor acestui spatiu
sint la antipodul sentimentelor si impulsurilor ilustrate de noua extremadreapta dimboviteana, ceea ce se aude este racnetul ragusit al primitivilor
inecati de ura, nu soapta catifelata a ceea ce numim indeobste „majoritatea
tacuta“.
In aceeasi ordine de idei, reprobabilele iesiri la rampa ale lui Paul Goma
sint mana cereasca pentru oricine vrea sa caute nod in papura intelectualitatii
romane si Romaniei insesi.O discutie fireasca intre istorici, sociologi, politologi si juristi e trivializata de Paul Goma, printr-un amestec de amintiri, false
argumente si inexplicabile resentimente. In cazul celebrului disident, lucrurile sint agravate de nota stilistica excesiva, care imprima discursului sau un
ton apocaliptic, irigat de propozitii vindicative, complexele personale si
mania de a plati polite. Chiar de-ai fi campionul mondial al tolerantei si tot
ti-ar lasa o impresie detestabila.
Dl Goma nu e istoric, dar foloseste argumente luate din istorie pentru a
construi un scenariu in care nu exista decit doua categorii de personaje: ticalosii si avocatii ticalosilor. Culmea e ca printre proscrisii de ultima ora se afla
si oameni care, ani la rind, au fost nu doar reprezentantii sai pe Pamint, ci si
principalii propagatori ai elucubratiilor exilatului de la Paris! Am simtit pe
propria piele de cita dezinvoltura e capabil dl Goma, dar si cit de scurt e drumul de la fandacsie la minciuna sfruntata in destule dintre afirmatiile sale.
Retras in turnul de fildes de pe malul Senei, autorul „Justei“ are o perceptie
mediata nu doar de propriile idiosincrazii, ci, am impresia, si de subiectivitatea a diversi „binevoitori“, care-i pun la dispozitie un anumit tip de informatii. Oricum ar sta lucrurile, ca la mijloc ar fi un intristator proces de involutie
intelectuala, c-ar fi vorba de-o dominanta caracteriala care iese la iveala odata
cu inaintarea in virsta, e deprimant sa vezi cum principala voce a disidentei
anticomuniste din Romania nu numai ca-si pune sub semnul intrebarii intregul trecut, dar te obliga sa reactionezi indignat la formulele prin care incearca
sa-si impuna adevarurile.”
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Mi-a zis-o, Mih¶ie§ c¶ruia eu îi spuneam - când: “hagiograful” lui Manolescu §i al lui Tism¶neanu, când: “Reportofonul
Banatului” - ceea ce nu e de cel mai bun gust, îns¶ nu g¶sisem un
nume pentru individul care public¶ volume de dialoguri cu X, cu
Y, îns¶ partea lui este nul¶ - în afar¶ de cea, esen†ial¶, a b¶g¶rii
microfonului în gurile Manolescului §i a Tism¶neanului!
A§a-mi trebuie!
*
Mircea St¶nescu îmi trimite forma final¶ a Protestului:
“Dragà Domnule Goma,
“Varianta finalà a protestului contine în cap indicarea "Protest",
este datatà si semnatà Bucuresti, 12 sept. 2005.
“V-o anexez mai jos, asa cum am trimis-o.
“Distinse Doamne, Distin§i Domni, Dragi prieteni si cunoscuti,
“Incidentul recent de la Uniunea Scriitorilor §i redactia revistei "Viata
româneasc¶" ne-a f¶cut s¶ ini†iem si sa và propunem o atitudine pe care o sintetizeazà textul de mai jos. Dacà veti fi de acord sà và alàturati initiativei
noastre, và rugàm ca, panà luni seara, sà ne comunicati acest lucru prin
e-mail. V-am ruga sà ne precizati si profesia/calitatea/functia pe care doriti sà
o retinem alàturi de numele Dumneavoastrà.
Va multumim pentru intelegere,
Dan Culcer
Valerian Stan
Mircea Stànescu
Bucuresti, 11 septembrie 2005”
Protest
În legàturà cu destituirea abuzivà a scriitorului Liviu Ioan Stoiciu
din Directia revistei “Viata româneascà”, destituire dictatà de conducerea
Uniunii Scriitorilor din România ca urmare a publicàrii unui text cu pretins
caracter antisemit apartinând lui Paul Goma, semnatarii Protestului de fatà ne
exprimàm dezacordul profund fatà de decizia conducerii USR. Regretàm, de
asemenea, acuzatiile de antisemitism care i-au fost aduse cu aceastà ocazie
lui Paul Goma de càtre Comitetul Director al Uniunii.
Detractorii consacrati ai scriitorului exilat i-au atribuit mai demult acestuia infamul calificativ, mai ales pentru lucrarea sa istoricà “Sàptàmâna Rosie
sau Basarabia si evreii”, pe care, s-a dovedit, nici unul dintre ei nu a discutat-o în fond, limitîndu-se sà o eticheteze.
Multi dintre semnatarii acestui Protest sunt desigur buni cunoscàtori ai
operei lui Paul Goma, unii însà (din cauza cenzurii de presà la care autorul
este supus în ultima vreme în România) cunosc doar în parte opera lui Paul
Goma. Pentru noi toti e totusi evident ca scriitorul Paul Goma nu este antisemit nu doar pentru ca este sot si tata de evrei. Ci deasemenea si pentru cà nu
a negat si nu neagà Holocaustul si toate celelalte crime grave comise împotriva evreilor, inclusiv de conationalii sài. În chiar cartea amintità, Paul Goma
calificà, fàrà echivoc, drept inadmisibile, reprobabile, criminale si condamnabile gravele abuzuri sàvârsite de români împotriva evreilor ulterior
Sàptàmânii Rosii (28 iunie-3 iulie 1940), în care a avut loc evacuarea armatei
si civililor români din Basarabia ocupatà în urma pactului criminal HitlerStalin, si în care multi dintre evreii localnici s-au dedat la crime si alte samavolnicii împotriva românilor siliti sà-si pàràseascà tara). Paul Goma nu a jus-
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tificat niciodatà aceste orori. Dacà ar fi fàcut-o, nu ar mai fidenuntat “crimele
inadmisibile si condamnabile” ale conationalilor sài.
În legàturà cu acuzatia de antisemitism, dar si cu multe altele care i se
aduc azi lui Paul Goma, este semnificativ faptul cà practic toate i-au fost
aduse în trecut si de Securitate. Din chiar dosarele desecretizaterecent se stie
deja cà încà din primavara anului 1977 sefii Securitàtii au pus la punct “planuri de màsuri” de discreditare prin antisemitism a scriitorului disident.
Iatà cum sunà una din directivele cuprinse în strategiile Securitàtii:
“Sà fie lansatà acuzatia de antisemitism, fàcând apel la evrei
individual si la Statul Israel, cu care ne aflàm în bune relatii”.
Iar acuzatia a fost, bineînteles, lansatà si apoi sustinutà cu metodà, asa
cum numai Securitatea stia s-o facà.
Sunt destule date care aratà ca în acest caz presedintele USR, dl.
Nicolae Manolescu, nu atacà o chestiune de principiu. Ne temem cà în realitate nu e deloc vorba despre “antisemitismul” lui Paul Goma. Este stiut cà
Paul Goma a fost exclus din Uniunea Scriitorilor, în aprilie1977, în plinà
teroare comunistà, inclusiv prin votul actualului presedinte al USR. Dar Paul
Goma este nu numai o amintire neplàcutà pentru proaspàtul presedinte al
scriitorilor români, ci si un critic sever al atitudinii morale si politice de dupà
1990 a acestuia. Imediat dupà ce incidentul de la Uniunea Scriitorilor a devenit public, si înainte ca Liviu Ioan Stoiciu sà fie destituit, Paul Goma a anuntat cà de data aceasta îi va chema în justitie pe cei care l-au acuzat de antisemitism(si care i-au imputat d-lui Stoiciu publicarea textelor sale). Dacà pentru dl. Manolescu si colegii sài problema ar fi fost într-adevàr “antisemitismul” scrierilor lui Paul Goma (ceea ce scriitorul exilat contestà de mult timp
si cât se poate de argumentat), atunci analiza si deciziile în acest caz ar fi trebuit amânate pânà când justitia se va pronunta cu privire la sesizarea d-lui
Goma. Neprocedând asa, avem motive sà bànuim cà “antisemitismul” lui
Paul Goma nu a fost decât un pretext pentru o ràfuialà meschinà cu doi dintre
scriitorii români demni de respect pentru opera si viata lor publicà.
Ne adresàm conducerii Uniunii Scriitorilor si tuturor membrilor USR,
cerînd revocarea deciziei de destituire a scriitorului Liviu Ioan Stoiciu si
retragerea, printr-o declaratie publicà, a acuzatiilor calomnioase la adresa lui
Paul Goma, considerând cà celor doi le-a fost încàlcat - printr-un act de cenzurà greu de justificat - dreptul cel mai natural al oricàrui scriitor, acela de asi publica scrierile.
Semneazà:
Dan CULCER, scriitor, membru al Asociatiei Scriitorilor din Târgu Mures
Valerian STAN, publicist, Bucuresti
Mircea STÀNESCU, istoric, Bucuresti”
*
Mircea St¶nescu îmi transmite reac†ia lui ¢epeneag:
“D-le Stànescu, Nu cunosc, n-am citit textul cu pricina, mai mult: îl stiu
pe Goma capabil sà spunà tot felul de prostii. Imi pare ràu de destiruirea lui
Stoiciu pe care îl stimez din toate punctele de vedere.
Dacà protestul dv. nu l-ar privi decât pe el, l-as semna. Peste câteva
zile, mà voi duce în România si voi putea sà mà documentez la fata locului.
De ce sunteti asa de gràbiti? Dacà Paul Goma se simte calomniat,el ar trebui
sà se adreseze justitiei, asa cum de altfel a si spus cà va face. Dar a spus asta
si dupà emisiunea TV a lui Plesità, atunci l-am sprijinit public, càci avea
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dreptate... Si n-a fàcut-o! De ce nu se duce în România sà punà lucrurile la
punct!... Sunt gata sà mà duc împreunà cu el si sà-l apàr asa cum l-am apàrat
cu aproape 40 de ani în urmà. Sau tot ce-l intereseazà e sà se vorbeascà
despre el? Cu stimà, D.Tepeneag.”

Ce s¶ ceri de la un somnoril¶: s¶-l apere pe prietenul s¶u
Goma? Taman acum când a primit Bursa de Onoare (a§a ceva)
acordat¶ membrilor - de onoare - a Uniunii Scriitorilor?
Vorba lui Nenea Iancu:
«C’-e§’ copil?»
*

LIS îmi trimite:
“Domnule Liviu Ioan Stoiciu,
Poate ca totusi va ajunge protestul meu si in fata opiniei publice.I l-am
trimis lui Liviu Antonesei, pentru Timpul, ii va face loc in numarul ce va aparea probabil saptamina viitoare.
Vi-l atasez si Dumneavoastra. In cazul in care cunoasteti ziare sau
reviste culturale (aici ma camindoiesc) ce l-ar putea prelua, va rog sa-l
propuneti pentru publicare. Cazul Goma-Stoiciu mi se pare una dintre cele
mai grave atingeri(daca nu cea mai grava, deoarece instrumentata la nivelul
elitei) adusa dupa '89 libertatii de expresie. Nu e cazul sa mai negociem
principii nici cu noi insine, nici cu "persoane insemnate", "care nu le are".
Al Dumneavoastra,
O. Nimigean
Protest
Am primit alegerea la conducerea Uniunii Scriitorilor din România a dlui Nicolae Manolescu cu speran†a c¶, în sfîr§it, iner†iala institu†ie va g¶si
resursele, morale §i economice, pentru reforma de 15 ani a§teptat¶. Din nefericire, întîia m¶sur¶ a d-lui Manolescu §i a subordona†ilor Domniei-Sale,
întoarce U.S.R. la reflexe pe care le credeam revolute: reinstituirea cenzurii,
m¶suri administrative în contul delictului de opinie, procesul ideologic.
Astfel interpretez interzicerea semn¶turii lui Paul Goma în revistele U.S.R.,
retragerea calit¶†ii de redactor-§ef adjunct la “Via†a româneasc¶” a d-lui
Liviu Ioan Stoiciu (a c¶rui “culp¶” const¶ în publicarea unui fragment din
jurnalul pe 2005 al lui Paul Goma), preluarea necritic¶ a acuzelor de antisemitism la adresa lui Paul Goma, formulate de Comunitatea evreiasc¶ din
Bucure§ti.
Consider c¶, prin lipsa ei de discern¶mînt §i prin atitudinea sa
discre†ionar¶, conducerea U.S.R. amenin†¶ libertatea de exprimare în
România §i se discrediteaz¶ moral.
Cer conducerii U.S.R. retragerea m¶surii administrative dictate împotriva lui Liviu Ioan Stoiciu, anularea interdic†iei lui Paul Goma în revistele
Uniunii, scuze publice §i demisia (de onoare – dac¶ acest cuvînt mai
p¶streaz¶ vreun sens în breasla scriitoriceasc¶) din func†ii a tuturor celor
implica†i în acest abuz. În caz contrar, îmi voi înainta eu demisia din U.S.R.,
refuzînd o stare de fapt pe care o resimt în cel mai înalt grad
compromi†¶toare.
O. Nimigean
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*
Iat¶ §i o reactie just¶, bol§evicioas¶ - cum altfel? - la textul lui Gabriel
Ple§ea, din partea eternei tovar¶§e, gener¶leasa de Secu Felicia Antip :
“Va rog sa nu-mi mai trimiteti NICIODATA propaganda
legionaroida si insulte urbi et orbi la adresa adevaratilor oameni de
cultura din Romania. Va multumesc pentru intelegere.
Felicia Antip”
Tot Ple§ea a primit urm¶torul r¶spuns de la Horia Gârbea:
“Domnule Gabriel Plesea,
Comentariul dvs. este viciat de distanta si mai ales de necunoasterea
grozaviilor din articolul in discutie. Orice om care iubeste democratia s-ar
oripila in fata afirmatiilor ca evreii, asa in general, indistinct, ca popor, sint
"criminali" si practica "terorismul de partid si de stat" etc.
Autorul ii insulta si pe intelectualii români tot in grup si de asemeni pe
unii individual. Expresiile din articol ar putea face oricind obiectul unui
proces penal. Dar din pacate nu despre asta e vorba.
CD al USR nu a vrut sa pedepseasca pe nimeni ci doar sa spele obrazul
Uniunii in fata intrebarilor legitime pe care si eu continuu sa le primesc: Asa
cred toti scriitorii români? Citi dintre ei cred asta? E in RO un climat fascist?
Apar des astfel de articole? Cit de des? etc. Si mai ales sa raspunda indignarii
Fed.Com.Evreiesti, Dep. de Stat al SUA prin ambasadorul SUA la Bucuresti
si chiar Min. de Externe la RO care au cerut explicatii si au pretins o delimitare a USR fata de atitudini extremiste, asa cum statutul USR prevede explicit. Nu mai vorbim de colegii nostri, scriitori evrei si alti minoritari care au
fost consternati si au cerut o atitudine ferma si garantii ca asemenea
atacuri nu vor mai aparea niciodata in revistele patronate de USR.
Aici nu e vorba de dl. Stoiciu pe care il descrieti bine si pe care il
cunoastem noi, cei care am avut ocazia sa ne lovim de intemperanta lui, nici
de dl. Goma care isi neaga toti confratii din 1990 incoace. E vorba de aparitia in presa literara, intr-o revista de traditie democrata (cu nunata socialista la origine) a unui articol cuprinzind idei fasciste explicite. (subl.mea) Ceea
ce in Romania este de altfel interzis prin lege.
Oricine ar fi semnat acest articol, reactia nu putea fi decit aceasta.
In ce-l priveste pe dl. Stoiciu, daca venea la Comitet si pleda vinovat,
prezentind scuze si delimitindu-se de ideile din articol, ca si colegii sai, pe
care nu i-a consultat cu privire la articol, ar fi dat dovada de responsabilitate.
Pentru ca n-a facut-o, e normal sa plateasca. Retragerea functiei e o sanctiune
minima. Mai ales in contextul in care unii membri au cerut concedierea lui
din redactia VR si chiar excluderea din USR. Un ziarist de la orice publicatie
din Romania care ar fi publicat peste capul sefului sau un asemenea articol ar
fi fost concediat in aceeasi zi.
Ar fi mai bine ca vinovatii sa considere ca si USR discutia incheiata.
(Nu-i a§a? Ar fi mai bine…, nota mea, P.G.) Altfel nu e tirziu ca Parchetul
sa se sesizeze din oficiu sau sa fie sesizat de cei ce se considera lezati si sa
aplice sactiunile prevazute de legea penala din Romania.
Va doresc numei bine,
Horia”
Iat¶-m¶ §i facist! - sub pana scriitorului de limb¶ român¶ Gârbea.
Adev¶rat, mai fusesem tratat astfel de anchetatorii din 1956 - am mai
scris, nu-i nimic, (m¶) repet:
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ïntr-o noapte, la Interne, dup¶ ce ¢îrlea m¶ b¶tuse - pe mine, nu mai este
necesar s¶ precizez, dar se lovise singur într-un col† de mas¶ (sau într-un col†
de stea-ro§ie), “f¶cuse apel” la Enoiu:
«Fac apel la tovar¶§u c¶pitan!», m¶ tot amenin†ase ¢îrlosul - §i chiar
f¶cuse, m¶garul.
C¶pitanul cu pricina nici nu apucase s¶ se închid¶ u§a înd¶r¶tul lui, c¶
m-a §i luat în ni§te pumni cumpli†i; m-a ispr¶vit de tocat în câteva secunde,
azvârlindu-m¶ sub chiuvet¶ (atunci mi-a fracturat - cu lovituri de pumn coastele).
Salvarea mi-a fost soneria telefonului. Namila m-a l¶sat, a luat receptorul - am dedus c¶ “cel¶lalt” îl întreba ce mai face. La care M¶celarul de la
Interne Gheorghe Enoiu a r¶spuns - modest,nevoie-mare:
- «M¶ lupt cu fiara facist¶!».
De acolo, de pe podea, de sub chiuveta, de§i nu m¶ vedeam, m¶
vedeam, totu§i: dac¶ a§a ar¶ta o “fiar¶ facist¶”…
*
O mare, o nesfâr§it¶ triste†e. ïi r¶spunsesem lui Mircea St¶nescu (el m¶
întrebase - din oboseal¶, din iner†ie: ce mai fac?):
ïmi era mai u§or când m¶ luptam cu Fiara de unul singur.
“De unul singur”, iat¶ o tactic¶ (§i chiar o strategie…) pe care o aplic
de decenii, de când, adolescent fericit ca to†i adolescen†ii, îns¶ în acela§i timp
nefericit, pentru c¶ îi puteam contamina de “boala reactionarismului” pe
colegii mei, pe prietenii mei - pe fetele mele. A§a c¶… m¶ retr¶geam de lâng¶
ei/ele, pentru a nu le pricinui necazuri - politice, desigur - §i chiar de nu o
f¶ceam în realitate, o f¶ceam în gând, iar rezultatul era acela§i? Sufeream din
cauza aceasta, fiindc¶ sunt structural sociabil, sunt un doritor de prietenie
b¶rb¶teasc¶, mai ales adolescentin¶ (nu o cunosc pe cea b¶rb¶teasc¶, de
r¶zboi, doar pe cea de pu§c¶rie care este cu totul, dar cu totul altceva, dar nu
“prietenie”); îmi pl¶cea s¶ fiu membru al unei comunit¶†i: echip¶ de fotbal,
fanfar¶, “ga§c¶” §i cred c¶ aveam calit¶†ile de a m¶ face acceptat, chiar iubit
- îns¶…
…ïns¶! Eram un ins cu un semn în frunte, acela de care nu este conzult
(fiind în Ardeal) s¶ te legi - fiindc¶ nu se §tie cum-când te contamineaz¶, î†i
trece p¶duchii lui - de refugiat, de reac†ionar, de antirus, de antiregim.
Desigur, au fost momente, chiar perioade în care eram unul dintre ei
- la liceu, la internat, la facultate, dup¶ liberarea din închisoare, cu oniricii…
£i ce bine mi-au fost!
Dar nu au durat momentele bune.
£i a trebuit s¶ m¶ obi§nuiesc cu solitudinea, ba de la o vreme s¶ o
cultiv.
*
M¶ chiar miram c¶ Observatorul nu se esprim¶ - ba da, de ast¶ dat¶ sub
semn¶tur¶ (Carmen Mu§at): Nr. 286 15 septembrie - 21 septembrie 2005
Goma si tapii ispasitori
Carmen MUSAT
1977 ramine pentru mine anul in care, copil fiind, am descoperit ca
lumea in care traiam (si despre care la scoala mi se spunea ca e cea mai dreapta si mai minunata) se confunda cu un spatiu carceral, in care drepturile omului exista doar pe hirtie, iar libertatea de a spune ceea ce gindesti se plateste
cu ani grei de inchisoare si, nu de putine ori, chiar cu viata. Semnalul sonor
al emisiunilor Europei libere, vocea MonicaiLovinescu, bruiata mai tot tim-
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pul, si numele lui Paul Goma se leaga,strins in amintirea mea de ceea ce as
putea numi acum, retrospectiv, momentul revelatiei, al trezirii constiintei la
absurdul realitatii ,imediate.
Pentru mine, Paul Goma a reprezentat, ani la rind, modelul absolut al
dizidentului autentic, al intelectualului care, desi cunoaste foarte bine pretul
nealinierii, refuza sa supravietuiasca in genunchi. Cu atit mai socant a fost sa
descopar, dupa lectura celor trei volume din Jurnalul publicat in anii ‘90 de
Editura Nemira, ca Paul Goma se afla in razboi cu toata lumea, nediferentiat,
de la cei mai odiosi reprezentanti ai securitatii, la cei mai vehementi contestatari ai regimului comunist, de la cei mai aprigi dusmani ai sai, la oamenii
cei mai apropiati, care n-au pregetat sa-i fie aproape si sa-l sustina atunci cind
i-a fost cel mai greu. Interventiile ulterioare ale lui Paul Goma in paginile
publicatiilor autohtone nu au facut decit sa deterioreze progresiv imaginea
exemplara pe care acesta o dobindise inainte de 1989. Si vinovat pentru o astfel de discreditare nu mai era/este odiosul regim comunist, ci Paul Goma
insusi. Nu poti pretinde ca esti obiectiv atunci cind renunti la nuante, nu poti
fi considerat credibil atunci cind, in locul unui discurs critic, argumentat si
fara menajamente, livrezi o continua invectiva, in care totul dispare sub o
imensa cantitate de noroi.
Din pacate pentru noi, Paul Goma nu (mai) are, acum, autoritatea? nici
in Romania si nici in lume ? sau intelepciunea profunda si subtila a unui
Vaclav Havel sau Adam Michnik. Adevaruri evidente, idei interesante, teme
generoase pot fi oricind compromise de alegerea unui stil in care injuriile,
acuzele, enormitatile predomina. Nu cred ca Paul Goma este antisemit, cred
ca Paul Goma a devenit un mizantrop incurabil, pentru care notiuni precum
“vina individuala”, “responsabilitate morala individuala” nu mai au nici o
relevanta. Paginile de jurnal publicate in Viata Romaneasca ofera, din acest
punct de vedere, spectacolul dezolant al unei gindiri stereotipe, care recurge
permanent la generalizari, la etichete colective, la anateme aruncate definitiv
nuasupra unui individ sau a altuia, ci asupra unor categorii de oameni.
“«Holocaustul in Romania» sa se fi manifestat el «din senin»”? se intreaba
autorul, invocind, ca raspuns, crimele comise asupra Armatei Romane de
civili de origine iudaica, in iunie 1940. Dar pot fi oare relativizate si diminuate atrocitatile pe care o legislatie antisemita le-a generat in acei ani, prin simpla inversare a responsabilitatilor? Si poate fi invinuita o intreaga etnie pentru
erorile si ororile faptuite de anumiti indivizi?
Este nevoie de revizuirea stereotipurilor pentru ca un dialog autentic sa
poata avea loc intre evrei si polonezi, spunea Adam Michnik - in polemica sa
cu Leon Wisseltier, care a avut ca punct de plecare masacrul de la Jedwabne.
“Nu ma simt vinovat pentru cei ucisi, dar ma simt responsabil”, scrie
Michnik in Polonezii si evreii. Cit de vinovati sintem? si continua: Nu pentru
ca au fost omoriti n-as fi avut cum sa impiedic asta. Ma simt vinovat
pentru ca, dupa ce au murit, au fost omoriti inca o data, li s-a refuzat o inmormintare decenta, li s-au refuzat lacrimile, li s-a refuzat adevarul despre aceasta crima oribila si, decenii la rind, s-a tot repetat o minciuna”. Nu sintem oare
noi, astazi, responsabili pentru ca ani la rind ororile comise de reprezentantii
extremei drepte, precum si cele infaptuite in timpul regimului comunist, de
activisti zelosi si de comisari ai poporului au fost trecute sub tacere? Nu avem
oare datoria de a discuta deschis, fara prejudecati si fara complexe faptele
concrete care au marcat istoria noastra de-a lungul secolului al XX-lea?
Daca prezenta lui Paul Goma in spatiul public este, pentru mine, o
continua dezamagire, modul in care Comitetul Director al USR a gestionat
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“incidentul” mi se pare de-a dreptul desprins din anii in care autocritica si
“cenusa in cap” erau la ordinea zilei. Nu stiu cine a redactat comunicatul
USR, dar formule de genul “membrii redactiei si-au insusit continutul si formularea comunicatului USR” sau “redactorii revistei au exprimat adeziunea
lor la acest punct de vedere” suna ca in procesele-verbale ale fostelor sedinte
de partid. Si daca, in locul unei dezbateri reale pe marginea unor aspecte
dureroase ale istoriei noastre recente, Comitetul Director al celui mai important for al scriitorilor romani decide sa ii retraga lui Liviu Ioan Stoiciu calitatea de redactor sef adjunct al revistei Viata Romaneasca, ma tem ca ne
aflam intr-un scenariu grotesc, in care, pentru linistea noastra, trebuie neaparat inventati tapi ispasitori.

Nu e bine, în viat¶, s¶ produci desiluzii doamnelor. Nu, nu.
chiar ne-bine; deplorabil.
A devenit Viata Romaneasca o revista antisemita?
Ovidiu SIMONCA
Un fapt fara precedent s-a produs in lumea culturala. Revista Viata
Romaneasca este acuzata ca a permis “aparitia unui text cu continut antisemit”, facind referire la publicarea unor fragmente din Jurnalul 2005 al lui
Paul Goma. Unul dintre editori, Uniunea Scriitorilor, s-a delimitat de gestul
revistei, iar scriitorului Liviu Ioan Stoiciu, responsabilul de numar, “i s-a
retras calitatea de redactor-sef adjunct al publicatiei”.
Dupa ce Paul Goma a publicat volumul Saptamina Rosie 28 iunie-3
iulie 1940 (Editura Vremea XXI, 2004), a fost acuzat ca sustine idei cu un
“continut antisemit”. La inceputul acestui an, ziarul Ziua gazduieste mai
multe replici, care discuta nu doar evenimentele istorice despre care vorbeste
Goma ? “martirizarea, uciderea romanilor” in Basarabia, dupa ultimatumul
sovietic din 1940. Se ajunge la punerea in discutie a modului in care a fost
alcatuita Comisia Internationala pentru Studierea Holocaustului in Romania
si a concluziilor acesteia. Jurnalul 2005 al lui Paul Goma consemneaza toate
aceste dispute. Un fragment din Jurnal este publicat in revista Viata
Romaneasca.
În Jurnal 2005, Paul Goma incearca sa-si explice de ce a fost considerat
“antisemit”. El reia o parte din afirmatiile din Saptamina Rosie, intrebinduse de ce nu se discuta, onest, si despre atrocitatile savirsite de evrei in
Basarabia, dupa ultimatumul sovietic, atita timp cit el nu contesta crimele
romanilor savirsite impotriva evreilor, dupa 1941. In definitiv, fragmentul de
Jurnal incredintat revistei Viata Romaneasca este mai mult justificativ, cine
n-a parcurs Saptamina rosie ar intelege cu dificultate motivele nemultumirii
lui Goma.
Fragmentul publicat in revista Viata Romaneasca are numeroase referiri
la persoane din Romania si din strainatate. Referirile ar putea fi considerate,
din punctul de vedere al celor vizati, atacuri la persoana, ceea ce ar putea
conduce fie la drepturi la replica inaintate redactiei, fie la adresarea in justitie.
In fata unui text de opinie (amendabil), Uniunea Scriitorilor trece la sanctiuni
administrative.
Mai intii, Viata Romaneasca este acuzata de antisemitism, ceea ce provoaca inca o replica a lui Paul Goma. El cheama in judecata, pentru calomnie,
Uniunea Scriitorilor din Romania, Asociatia Scriitorilor din Bucuresti, pe
Nicolae Manolescu, presedintele USR, si pe Horia Garbea, directorul de ima-
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gine al USR. Horia Garbea afirmase pentru Gandul ca membri ai Comunitatii
evreiesti au “reactionat foarte dur”, fara sa citeze pe nimeni, ceea ce il face
pe Goma sa-i cheme in judecata si pe conducatorii Comunitatii
Evreilor din Romania pentru denunt calomnios. Cazul de la Viata
Romaneasca a provocat, din nou, antagonizarea mediilor culturale. Disputa
se poarta nu doar in jurul lui Goma. Se discuta si despre reactiile indignate
ale Uniunii Scriitorilor si despre caracterizarile facute revistei Viata
Romaneasca. In mod fundamental, intrebarile sint numeroase. Cit de indreptatit este un scriitor sa-si publice opiniile? Pina unde poate merge libertatea
de expresie? Ce inseamna sa fii antisemit? Sanctionarea unei reviste, fara
prea multe explicatii, nu este o masura abuziva?”
*
“Uniunea Scriitorilor a aruncat o anatema care foarte greu se
poate sterge”
(afirm¶ I. L. Stoiciu)redactor-sef adjunct al revistei Viata Romaneasca
Ovidiu SIMONCA:Cind a aparut pe piata numarul 6-7/2005, in care
este publicat textul lui Paul Goma?
Liviu Ioan STOICIU: La inceputul lunii august.
O.S. Pina la primul comunicat al Uniunii Scriitorilor, ati primit vreun
repros ca l-ati publicat pe Goma?
Nu, am primit numai felicitari, care nu aveau legaturi cu Goma. Intreg
numarul este dedicat lui Cioran. Nimeni, absolut nimeni nu s-a plins de textul
lui Goma. Numarul este apreciat. Va dau un exemplu: in revista Ateneu se
scrie ca am scos “un numar excelent”.
Cineva de la Comunitatea Evreiasca v-a telefonat?
Nu, n-am primit nici un telefon de la Comunitatea Evreiasca. Este ceva
si mai trist: nimeni de la Uniunea Scriitorilor nu mi-a telefonat, a fost doar
acel comunicat de presa din 31 august. Toata supararea mea este legata si de
acest aspect. Daca aveau vreo nemultumire, trebuia sa vorbeasca mai intii cu
mine. Eu am aflat din presa, motiv pentru care am si reactionat ca atare: nu
mai am nici un fel de dialog cu ei. Nici pina astazi, nimeni, niciodata, n-a dat
vreun semn. Colegial ar fi fost sa mi se spuna, de la obraz, ce rau am facut.
Vineri, membri ai redactiei, fara dvs., au fost la “judecata” Uniunii
Scriitorilor. De ce n-ati participat?
In semn de protest: s-a aruncat cu anatema asupra unei reviste care n-a
facut altceva decit sa publice un scriitor. Personal sint impotriva cenzurii in
Romania. Goma a mai avut colaborari la Viata Romaneasca, dar nimeni nu a
dat cu parul, nimeni n-a dat comunicate sa spuna ca e o revista antisemita. La
Viata Romaneasca am pus in discutie o carte foarte dura a lui Goma, aceea
despre evrei si Basarabia, si am publicat fragmente.
Ce va deranjeaza in reactiile Uniunii Scriitorilor?
Ca s-a anuntat in presa ca sintem o revista antisemita si abia dupa aceea
ni s-au cerut explicatii.
Domnule Stoiciu, ati avut vreo stringere de inima cind ati tiparit
textul lui Goma?
Nu. Eu gindesc cu totul altfel decit majoritatea colegilor. Goma este
scriitor. Textele literare nu pot fi niciodata acuzate de antisemitism.
Personajele pot fi antisemite, criminale, pot fi orice.
Nu-i neaparat un text literar, e un jurnal, cu personaje reale.
Jurnalul nu e un text literar? Autorul e personajul principal, el scrie un
text literar. N-am auzit pe nimeni sa condamne un scriitor pentru opiniile sale
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dintr-un jurnal. Paul Goma nu mai are nici un fel de opreliste. Pe el nu il
intereseaza ca se poarta corectitudinea politica, nu-l intereseaza ca toata
lumea “iubeste America”. El n-are tabuuri, are opinii intransigente. De aceea
ar trebui admirat. Avem si noi un disident de seama, precum Soljenitin, care
si el e revoltat impotriva tuturor si certat cu toti. Si avem o Uniune a
Scriitorilor care niciodata nu i-a luat apararea, in nici un context, nici macar
cind l-a atacat Plesita. Nicolae Manolescu da dovada de rea-credinta si isi
face un mare deserviciu de imagine.
Credeti ca avem de-a face cu un text antisemit?
Nu. Viata Romaneasca a publicat scriitori, si evrei, si neevrei, fara a se
intreba cine e evreu si cine nu. Numarul anterior a inceput cu un text scris de
Andrei Oisteanu, pe post de editorial. Cum poti sa arunci anatema asupra
Vietii Romanesti ca promoveaza texte antisemite? Din contra, mi se pare de
domeniul fantasticului sa fim acuzati de antisemitism. In 2001, Viata
Romaneasca a scos un supliment dedicat evreilor, Contributia scriitorilor
evrei la literatura romana. Uniunea Scriitorilor a aruncat o anatema care foarte greu se poate sterge.
Sint in textul lui Goma citeva acuze extrem de dure la adresa unor scriitori si intelectuali, fie romani, fie evrei. Acestia sint tavaliti in niste adjective
nu tocmai placute.
Goma, nu doar in Viata Romaneasca, i-a injurat pe toti intelectualii, in
toate felurile. Luati suplimentul Aldine al cotidianului Romania libera de
vineri 2 septembrie, unde Jurnalul lui Goma este adus la zi! Care este problema noastra? Este opinia lui, raspunde pentru ceea ce gindeste, isi mareste
numarul dusmanilor. Goma are tot dreptul sa-i arate cu degetul, e crezut, nu
e crezut, n-are nici o importanta. Daca cineva s-ar simti lezat de afirmatiile
lui Goma ar putea sa-l dea in judecata, in nume personal. Sau scrie un drept
la replica. Revista Viata Romaneasca va publica toate drepturile la replica
solicitate, toti cei afectati de injuratura lui Goma ii pot raspunde. Asa e
corect. Dar este abuziv si inadmisibil, de la acele nume amintite in textul lui
Goma, sa ajungi sa spui ca Viata Romaneasca este o revista antisemita. Si
mai este un lucru grav: in acest moment, Goma este un om interzis in
Romania. Dupa acest caz, toata lumea se va teme sa-l publice pe Goma, ca se
va trezi cu eticheta de antisemit. El e un om liber, a adunat
documente, spune ce gindeste si pentru asta sa-i luam capul?
Cum caracterizati, din punctul dvs. de vedere, reactia Uniunii
Scriitorilor?
Eu l-am sprijinit pe Manolescu si l-am considerat un Dumnezeu pentru
mine, mai ales ca a tinut acea stacheta estetica in literatura romana. L-am
sprijinit, i-am fost foarte aproape. Dar acum mi-a aruncat acest stigmat, ca
promovam antisemitismul. Noi am ajuns sa fim prima revista literara din
Romania acuzata de antisemitism. Uniunea Scriitorilor este proprietarul si isi
omoara revista. Asta in timp ce Ministerul Culturii, in Comisia pentru subventii, ne-a acordat astazi (vineri 9 septembrie, n.r.) 50 de milioane de lei in
plus. La prima impartire, Viata Romaneasca primise cu 50 de milioane mai
putin decit Steaua, desi ambele reviste sint editate de Redactia Publicatiilor
pentru Strainatate. Spre cinstea lui, presedintele Comisiei, Solomon Marcus,
care este evreu, a hotarit reimpartirea banilor, a luat 50 de milioane de la
Romania literara si i-a dat Vietii Romanesti. Solomon Marcus a spus in fata
Comisiei ca o revista care apare de o suta de ani trebuie respectata. Romania
literara primise in mod abuziv aproape un miliard de lei subventii si nimeni
nu se sesiza, in conditiile in care Romania literara nu mai este a scriitorilor,
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este doar a unei parti.
Ca sa rezumam, a mai fost cineva, cu exceptia domnilor Manolescu si
Garbea, care sa va reproseze ca l-ati publicat pe Goma?
Nu, nimeni. Primesc o groaza de e-mail-uri de solidaritate.
In comunicatul Uniunii Scriitorilor se spune ca mai detineti functia de
redactor-sef adjunct, ca vi s-a retras aceasta calitate.
Da, nu mai sint la Viata Romaneasca.
Aveti o hirtie oficiala de demitere?
Nu, n-am primit nici o hirtie oficiala. Am citit ce ati citit si dvs.: un
comunicat.
Vineri 16 septembrie 2005
(…)Valerian Stan îmi trimite - neuitînd s¶ spun¶ c¶ nici el nu §tia
de existen†a “Ordonan†ei”:
HOTÀRÂRE nr.902 din 4 august 2005 privind înfiintarea Institutului
Na†ional pentru Studierea Holocaustului din România "Elie Wiesel"
Textul actului publicat în M.Of. nr. 758/19 aug. 2005
În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicatà, §i al art. 5 pct.
16 din Hotàrârea Guvernului nr.78/2005 privind organizarea si functionarea
Ministerului Culturii si Cultelor, cu modificàrile ulterioare, Guvernul
României adoptà prezenta hotàrâre.
Art. 1. - (1) Se înfiinteazà Institutul National pentru Studierea
Holocaustului din România "Elie Wiesel", institutie publicà cu personalitate
juridicà, aflatà în subordinea Ministerului Culturii si Cultelor.
(2) Institutul National pentru Studierea Holocaustului din
România "Elie Wiesel", denumit în continuare Institutul, are sediul în municipiul Bucuresti, Str. Vigilentei nr. 3, sectorul 5.
Art. 2. - Institutul va prelua imobilul prevàzut la art. 1 alin. (2)prin
contract de comodat încheiat cu Federatia Comunitàtilor Evreie§ti din
România si cu Fundatia "Caritatea".
Art. 3. - Institutul are ca obiect de activitate identificarea, culegerea,
arhivarea, cercetarea §i publicarea documentelor referitoare la Holocaust, în
rezolvarea unor probleme §tiintifice, precum §i elaborarea §i implementarea
de programe educationale privind acest fenomenistoric.
Art. 4.- Pentru realizarea obiectului de activitate prevàzut la art. 3
Institutul are urmàtoarele atributii principale:
a) efectueazà studii si cercetàri, în tarà si în stràinàtate, pentru aprofundarea cunoasterii fenomenului Holocaustului;
b) achizitioneazà - sau primeste donatii - orice màrturie, publicatie ori
document privind Holocaustul sau în legàturà cu acesta;
c) identificà, aduce în tarà si conservà documentele privind Holocaustul
din România, în original sau în copie, pe orice suport, ràspândite în diferite
tàri ale lumii;
d) constituie o arhivà care sà cuprindà publicatiile, càrtile, colectiile de
reviste, ziare, manifeste si alte înscrisuri care au legàturà cu Holocaustul din
România, alcàtuind si instrumente de lucru în domeniu;
e) lanseazà proiecte de istorie oralà, în scopul salvàrii memoriei istorice
a Holocaustului;
f) organizeazà manifestàri stiintifice consacrate Holocaustului si contribuie la reprezentarea cercetàrii nationale în acest domeniu în întâlnirile stiintifice internationale;
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g) finanteaza editarea, tiparirea si publicarea de memorii, càrti, studii,
articole, coresponden†à, memorie fotograficà si video, colectii de documente,
albume fotografice referitoare la Holocaust;
h) organizeazà si sprijinà realizarea de expozitii si alte actiuni educationale privind Holocaustul;
i) constituie un punct de referintà si de comunicare cu supravietuitorii
Holocaustului;
j) contribuie prin expertizà la conservarea patrimoniului spiritual al
comunitàtilor din România afectate în perioada Holocaustului;
k) sprijinà organizarea unui Memorial al victimelor Holocaustului din
România.
Art. 5. - (1) Institutul este condus de un director general, numit prin
ordin al ministrului culturii si cultelor, potrivit legii.
(2) Directorul general al Institutului conduce întreaga activitate a
institutiei pe care o reprezintt în raporturile cu autoritàtile publice, cu institutii si organizatii, precum §i cu persoanele fizice si juridice din tarà sau din
stràinàtate.
(3) Directorul general al Institutului este ordonator tertiar de
credite.
(4) Directorul general al Institutului numeste si elibereazà
din functie, în conditiile legii, personalul din aparatul propriu.
(5) În exercitarea atributiilor sale directorul general al Institutului
emite decizii.
Art. 6. - Pe lângà Institut se organizeazà si functioneazà:
a) Consiliul stiintific, organ consultativ stiintific de specialitate,
format dintr-un numàr de pânà la 31 de personalitàti reprezentative si recunoscute în domeniul studierii Holocaustului; membrii Consiliului stiintific
sunt numiti de càtre directorul general al Institutului si nu suntsalarizati;
b) Colegiul de onoare, format din personalitàti ale vietii publice
interne si internationale, cu competente si merite în domeniul studierii
Holocaustului; membrii Colegiului de onoare sunt numiti de càtre ministrul
culturii si cultelor, la propunerea directorului general al Institutului, si nu sunt
salarizati.
Art. 7. - (1) Numàrul maxim de posturi al Institutului este de 30, dintre
care 15 sunt cercetàtori stiintifici, si se asigurà cu încadrarea în numàrul
maxim de posturi prevàzut în nota de la anexa nr. 2 pct. II "Organe de specialitate ale administratiei publice centrale si institutii publice finantate din
venituri proprii si subventii de la bugetul de stat" din Hotàrârea Guvernului
nr.78/2005 privind organizarea si functionarea Ministerului Culturii si
Cultelor, cu modificàrile ulterioare.
(2) Personalul Institutului este salarizat conform prevederilor
legale aplicabile personalului din sectorul bugetar.
(3) Pentru realizarea atributiilor sale Institutul poate folosi si colaboratori externi.
(4) Structura organizatoricà §i regulamentul de organizare sifunctionare a Institutului se aprobà prin ordin al ministrului culturii si cultelor, în
termen de 30 de zile de la data intràrii în vigoare a prezentei hotàrâri.
Art. 8. - (1) Cheltuielile curente §i de capital ale Institutului se finanteazà din venituri proprii si din subventii acordate de la bugetulde stat, prin
bugetul Ministerului Culturii si Cultelor.
(2) Veniturile proprii necesare realizàrii activitàtilor specifice se
pot realiza din:

©Paul Goma 1935-2011

wwww.paulgoma.com

PDF public și gratuit

31.12.2011

PAUL GOMA - JURNAL 2011

cialitate;

607

a) editarea si vânzarea de càrti, publicatii, lucràri si studii de spe-

b) cofinantàri de programe si proiecte;
c) realizarea si valorificarea de studii si proiecte, precum si din
efectuarea de prestàri servicii;
d) exploatarea bunurilor pe care le are în administrare;
e) sponsorizàri si donatii, în conditiile legii;
f) alte activitàti specifice realizate de càtre Institut, inclusiv din
încheierea de contracte cu persoane fizice sau juridice.
Art. 9. - (1) Pentru asigurarea cheltuielilor necesare organizàrii
Institutului se aprob¶ suplimentarea bugetului Ministerului Culturii si
Cultelor cu suma de 800.000 lei (RON) din Fondul de rezervà bugetarà la dispozitia Guvernului, prevàzut în bugetul de stat pe anul 2005.
(2) Se autorizeazà Ministerul Finantelor Publice sà introducà, la
propunerea ordonatorului principal de credite, modificàrile corespunzàtoare
în structura bugetului de stat si în volumul si structura bugetului Ministerului
Culturii §i Cultelor pe anul 2005.
Art. 10. - Pentru realizarea activitàtilor specifice Institutul are în dotare
un numàr de douà autoturisme si un microbuz pentru transport de persoane si
marfà, cu un consum mediu normat de carburanti de 300litri/lun/autovehicul.
Art. 11. - La pct. II "Organe de specialitate ale administratiei publice
centrale §i institutii publice finantate din venituri proprii si subventii acordate
de la bugetul de stat" din anexa nr. 2 la Hotàrârea Guvernului nr.78/2005 privind organizarea si functionarea Ministerului Culturii si Cultelor, publicatà în
Monitorul Oficial alRomâniei, Partea I, nr.137 din 15 februarie 2005, cu
modificàrile ulterioare, dupà nr. crt. 4 se introduce nr. crt. 41, cu urmàtorul
cuprins:
------------------------------------------------------------------"41 Institutul Na†ional pentru Venituri proprii §i Studierea Holocaustului
subven†ii acordate din România «Elie Wiesel» de la bugetul de stat"
------------------------------------------------------------------PRIM-MINISTRU CALIN POPESCU-TARICEANU
Contrasemneazà:
Ministrul culturii si cultelor, Monica Octavia Muscà
p. Ministrul afacerilor externe, Lucian Leu§tean, secretar de stat
Ministrul muncii, solidaritàtii sociale si familiei, Gheorghe Barbu
Ministrul finantelor publice, Ionel Popescu
Bucuresti, 4 august 2005. Nr. 902.
Directorul Institutului “Wiesel” va fi ofi†erul specializat
în istorie na†ional-comunist¶ de pe lîng¶ Ilie Ceau§escu, Mihail Ionescu.

Carevas¶zic¶ asta era! Intra†i în panic¶, pricinuit¶ de
turn¶toria mincinoas¶ a unui turn¶tor emerit al Securit¶†ii,
H. Zalis, “prietenii no§tri de veacuri”, evreii s-au hot¶rît s¶
constituie un Deta§ament de Autoap¶rare. Ca într-un ghetou.
Acesta! Institutul “Wiesel”!
Foarte bine. ïi urez via†¶ lung¶ §i succese - nu lui “Wiesel”, nu
tovar¶§ului Mihail Ionescu, ci Institutului.
Sunt convins: §i el (“Wiesel”) va ura geam¶nului s¶u, mult a§teptatul
Institut pentru Studierea Crimelor Bol§evismului începînd din 1917 pân¶ în
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zilele noastre: succes §i via†¶ lung¶.
A spus cineva ceva, în genul: «A§teapt¶ s¶ felicite evreii un institut pentru studierea crimelor §i ale lor!»? Nu?
Propusesem în textul “S¶ înv¶†¶m de le evrei” o simetrie necesar¶ §i
dreapt¶. Acum, c¶ s-a hot¶rît înfiin†are Institutului “Wiesel”, va putea fiin†à
§i Institutul Suferin†elor Noastre.
Tot Mircea St¶nescu îmi transmite, dup¶ o rait¶ prin târg:
“Nu stiu cînd a apàrut acest nr. Eu l-am gàsit astàzi la Humanitas Cretzulescu. Dat fiind cà "Invitatia D-lui Goma este datatà 10 septembrie si
publicatà în "Ziua" pe 13 septembrie...
Ce s-a întîmplat? Una din douà sau amîndouà:
1) Comunitatea evreiascà a publicat nr. cu întîrziere ca sà prindà... propria-i initiativà;
2) Comunitatea în chestie are spioni în redactie. MS”
Realitatea evreiascà, Nr. 236 (1036), 1-15 septembrie 2005
(articol nesemnat, numàr inaccesibil pe site, la fel ca întreg numàrul)
*Luàri de pozitie legate de manifestàri antisemite în România*
Desi existà o legislatie (Ordonanta de urgentà nr. 31 din 28 martie 2002
si o hotàrâre a C.N.A.) care condamnà manifestàrile fasciste, rasiste si xenofobe si popularizarea lor, din pàcate, ele îsi gàsesc locul în continuare în
presà, audiovizual sau în brosuri care se vând pe tarabe.
Aspectul pozitiv este cà în presa românà au început sà aparà si unele
luàri de pozitie împotriva unor astfel de atitudini. În ultimul numàr (6-7) al
«Vietii Românesti», revista Uniunii Scriitorilor, asupra càruia ne-a atras
atentia criticul literar Henri Zalis (s.m.) a fost publicatà prima parte a
/Jurnalului/ scriitorului Paul Goma (1-16 ianuarie 2005). Textul cuprinde atacuri vehemente împotriva intelectuallor evrei si membrii Comisiei «Wiesel»
care au redactat /Raportul/ despre Holocaustul din România, împotriva faptelor si argumentelor care sustin existenta Holocaustului românesc cuprinse
în acest document, negându-se veridicitatea lor, critici împotriva Israelului si
a politicii duse de statul evreu. Reactia fatà de publicarea acestui text a venit
din partea ziarului «Gândul», care, într-un amplu articol, intitulat «Ministerul
Culturii subventioneazà o revistà acuzatà cà promoveazà antisemitismul»,
citeazà dintr-un comunicat al Uniunii Scriitorilor (U.S.) de condamnare a
publicàrii acestui text. În comunicat se mai aratà cà Uniunea se angajeazà sà
ia màsuri pentru ca astfel de fenomene sà nu se mai repete (s.m.). Potrivit ziarului, conducerea comunitàtii evreiesti ar fi protestat împotriva aparitiei articolului lui Goma.
Dar «Gândul» remarcà un alt aspect, mentionând cà «ceea ce pentru
conducerea Uniunii Scriitorilor este intolerabil, la Ministerul Culturii nu are
darul sà stârneascà nici o umbrà», ministerul incluzând «Viata Româneascà»
printre revistele desemnate sà primeascà subventii de la stat si aceasta chiar
si dupà aparitia unor astfel de articole incriminate. Redactia «Vietii
Românesti» si-a însusit continutul si formulàrile U.S. fatà de aparitia
«Jurnalului» lui Goma. Comunicatul Uniunii Scriitorilor a fost reluat si
comentat de ziarul «Gardianul». Drept replicà la cele douà articole, într-o
scrisoare trimisà ziarului «Ziua», Paul Goma reia atacurile antievreiesti si
afirmà cà va da în judecatà, printre altii, Uniunea Scriitorilor si pe «conducàtorii comunitàtii evreiesti pentru denunt calomnios», iar «România liberà» îi
ia apàrarea scriitorului. [...]?”
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A§a, carevas¶zic¶: b¶trânul Zalis a r¶mas bun în grad: tot turn¶tor, tot
turn¶tor (voluntar, nu silit - ca Quintus, ca Paleologu, ca Doina§, ca Balot¶,
ca…). Pân¶ în 1989 activitatea lui “la suprafa†¶” era la S¶pt¶mânul lui E.
Barbu §i în toate - dar toate! - campaniile duse de securitate, împotriva noastr¶, a exila†ilor activi, prin colegii no§tri, scriitori din †ar¶. Ce lepr¶, acest
Zalis! - cu el se laud¶ Breban, în Contemporanul (e drept: Zalis nu e
chiar Iano§i al Martei Petreu, dar nici departe). Acum nemaiavînd pe cine s¶
toarne le Secu, “informeaz¶” harnic Comunitatea Evreilor. ïnainte o f¶cea din
datorie politic¶; acum o face din datorie etnic¶.
Iar acum “o dela†iune” (cum spunea ne-dela†ionatoarea Geta Dimisianu,
când îl “turnam” eu la Europa liber¶ pe Vasile Nicolescu, putoarea cenzoare
de la C.C.). Este un mesaj dinspre M. St¶nescu, în principiu (românesc), nu
trebuie divulgat - îns¶ eu încalc aceast¶ “lege” §i, f¶r¶ voia lui (a lui M.
St¶nescu), reproduc urm¶torul text:
“[16 sept. 2005, orele 7] Azi am primit si prima retragere de nume.
Iatà povestea:
Ieri Dl. Aristide Ionescu, fdp din Pitesti, mi-a transmis si semnàtura
D-lui Ilie Popa, prof. la Univ. Pitesti., pres. filialei Arges a Fundatiei
Memoria. Dupà aceasta a încercat sà obtinà si semnàtura lui Serban
Papacostea. Care a refuzat. Ba, mai mult, auzind cà Dl. Popa a semnat, a dat
un telefon la Madam Michaela Ghitescu / Ion Drescan, la sediul Fundatiei,
aici, in Bucuresti. In urma acestuia, Dl. Popa si-a retras semnatura.
Asta-i, ca sà se stie - cine, ce, cu nume - ce face.
Asa se lucreaza, tovaràsi, pe ascuns, nu pe fata, la vedere!MS
PS: Il sterg deci de pe lista si îi rog pe toti care pot sà o facà si ei.”
Mar†i 20 septembrie 2005
Surpriz¶ din partea lui LIS care îmi trimite:
“Original Message -From: Oana Subtirica (…)Sent: Monday,
September 19, 2005 5:44 PM Subject: Despre "Pro si antisemitism" la
Conferintele Cuvantul
Dragii mei,
Revista Cuvantul are deosebita onoare de a va invita sa luati parte la o
noua editie a Conferintelor Cuvantul.
Joi, 29 septembrie ora 18.00, la Centrul de Presa al Societatii Romane
de Radiodifuziune, va avea loc cea de-a XIX-a editie a Conferintelor
Cuvantul. Cei care vor lua cuvantul cu prilejul acestei editii sunt Marta
Petreu, Maria Ghitta si Andrei Oisteanu. Tema: "Pro si antisemitism".
Va asteptam cu aceasta ocazie Centrul de Presa al Societatii Romane
de Radiodifuziune.
Va rugam sa confirmati prezenta, pentru rezervarea locurilor.
Cu stima, Oana Subtirica tel: 0726.333.452 / 312.52.95”
Ca s¶ m¶ exprim a§a : s-a pornit¶r¶ contraofensiva “prosemi†ilor”, cum
gl¶suie§te Centrala prin Cuvântul Martei Petreu §i a nelipsitului Oi§teanu
(iertare, nu §tiu cine e Maria Ghitta §i, z¶u, nu m¶ roade curiozitatea, decât:
s¶ fie “Ghitta” de la “Ghi†¶“?, au s¶ fie prescurtarea de la “Brighitta”? Dup¶
cum se vede: întreb¶ri esen†iale).
Conferin†a aceasta face parte din “planul mai vast” al campaniei antiantisemite. S-au exprimat Buduca, Carmen Mu§at, Mih¶ie§, G. Andreescu; nici
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un semn dinspre România literar¶, dinspre 22, dinspre Contemporanul lui
Breban - §i al Iano§ului - dar s¶ nu ne facem griji, nici iluzii: nu scap¶ antisemi†ii dezantisemitiza†i tot de goi, ca la Pite§ti, ca la Pite§ti.
Pivotul, Comandamentul la Bucure§ti, fiind Comunitatea evreiasc¶:
Marti, 20 septembrie 2005 Ziua
Comunitatea evreiasca din Romania isi alege conducatorii
“ZIUA a fost ziarul care a precipitat evenimentul, aducand in discutie
prea lunga si problematica prezenta in varful conducator al Federatiei
Comunitatilor Evreiesti din Romania (F.C.E.R.) a unui fostcolonel activ de
Securitate.“ Pentru prima data votul va fi secretTemplul Coral
http://www.ziua.net/display.php?id=185078&data=2005-09-20
Responsabilii obstii evreiesti au decis ca a sosit timpul ca scaunul de
presedinte, ramas gol dupa moartea neuitatului Nicolae Cajal, sa fie ocupat
prin alegeri democratice, transparente. ZIUA a fost ziarul care a precipitat
evenimentul, aducand in discutie prea lunga si problematica prezenta in varful conducator al Federatiei Comunitatilor Evreiestidin Romania (F.C.E.R.)
a unui fost colonel activ de Securitate. Dar acum povestea apartine trecutului. Congresul evreimii-romane care se desfasoara, azi, 20 si maine, miercuri
21 septembrie, la Centrul Cultural Comunitar din Bucuresti, va stabili structura noii conduceri si liniile directoare ale viitoarei activitati comunitare
evreisti. Important, si trebuie subliniat acest lucru, alegerile vor fi, pentru
prima data, liberesi transparente.
Grija pentru legalitatea alegerilor
Mai intai, a existat o perioada in care orice evreu cu cetatenie romana
avea libertatea sa propuna candidati sau sa se autopropuna. La sfarsitul lunii
august, pe lista de candidati se aflau inscrisi pentru Consiliul de Conducere
al FCER un numar mare de fruntasi ai obstii evreiesti. Inaintea alegerilor, dr.
Alexandru Elias declara: "Ne-am straduit sa asiguram o deplina libertate a
exprimarii parerilor. Vreau sa precizez ca este pentru prima data cand se fac
alegeri democratice, prin vot secret, pentru aceste functii". Pentru postul de
presedinte candideaza:
prof. univ. Radu Alexandru Feldman (Radu F. Alexandru), scriitor,
publicist, autorul a trei carti, sase scenarii de film si numeroase premii;
prof. univ. ing. Tiberiu Roth, presedintele Comunitatii din Brasov,
autorul a 9 brevete de inventii; prof. univ. Corneliu Sabetay, medic,
presedintele Comunitatii din Craiova, autorul a 300 de lucrari stiintifice
si 10 carti; si prof. univ. Aurel Vainer, economist, prim vice-presedinte
al Camerei de Comert a Romaniei, cu 200 de lucrari stiintifice
publicate, deputatul etniei in Parlamentul Romaniei.
Campanie electorala in tara
Vreme de trei zile (12, 13 si 14 septembrie), candidatii la functia de presedinte s-au intalnit la Piatra Neamt, Oradea si Bucuresti, cu delegatii la
Congresul de alegere a noii conduceri a Federatiei. Fiecare din cei patru candidati au cautat sa-i convinga pe cei care ii vor vota de ce considera ca el trebuie sa fie alesul. Pentru postul de vice-presedinte al FCER candideaza conf
univ. ing. Otto Adler, regizorul ErwinSimsensohn si ing. Paul Schwartz.
Postul de secretar general, detinut pana acum de av. Iulian Sorin, va fi
ocupat de unul din cei cinci candidati inscrisi in cursa electorala: economistul
Maxim Beinisch, presedintele Societatii de Relatii Comerciale, dr. Alexandru
Elias, medic primar psihiatru, condamnat la 20 de ani inchisoare pentru sionism, directorul Centrului Medical al FCER, autor de lucrari stiintifice si cu
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activitati deosebite pe taram medical si comunitar, Aharon Gaon, manager,
ofiter Tzahal (in rezerva), prof. univ. Manole Iosiper, economist, activitate
sustinuta in organizatii masonice si B'nai Brith, si ing. Albert Kuppferberg,
director de proiecte si inspector general FCER.
Varfurile conducatoare se vor sprijini pe un Consiliu de Conducere care
va fi si el ales in zilele Congresului, componenta sa reflecta spectrul culturalatiintific al obstii evreiesti la aceasta ora. Din Consiliul Director vor face
parte personalitati fruntase ale evreimii romane,unele nume le-am amintit, ei
fiind candidati la functii de conducere, alte nume care circula insistent pe
culoarele Comunitatilor sunt: cercetatoarea Irina Marin-Cajal, ing. Croitorul
Lazar, Harry Eliad, directorul Teatrului Evreiesc de Stat, Jose Jacobescu, presedintele B'nai Brith-Romania, istoricul clujean Ladislau Gyemant, scriitorul
Dorel Dorian, profesorul Stefan Cazimir, istoricul Harry Kuller, scriitorul
Boris Mehr, poetul Toma George Maiorescu, istoricul Andrei Oisteanu, academicianul Eugen Segal, colonel ing. Vertes Adam Eugen, scriitorul Ezra
Alhasid, ing. Nilu Aronovici, arhitect Tiberiu Benedek, istoricul ing. Liviu
Beris, ziarista Iulia Deleanu, ziarista Eva Galambos, istoricul Dumitru
Hancu, prof. Tania Grimberg etc., precum si actualii presedinti ai
Comunitatilor evreiesti din Capitala si provincie: ing. Ossy Lazar
(Bucuresti), Abramovici Suhar (Campulung Moldovenesc), Aizic Iancu
(Tecuci), Paul Costin (Timisoara), Iosif David (Botosani), Nicolae Decei
(Satu Mare), Carol Friedman (Constanta), Felix Koppelmann (Oradea), Ionel
Schlessinger (Arad), si Harri Vigdar (Bacau).
Ca pronostic al autorului, castigatorul cel mare al alegerilor va fi Aurel
Vainer. Si iata de ce: Deputatului Vainer i s-a acordat onoarea de a fi ales
vice-presedinte al Comisiei Permanente pentru Politici economice,
Reforma si Privatizarea Parlamentului roman, a fost sustinut si sponsorizat de Camera Deputatilor sa participe la cea de-a 99-a Conferinta Anuala
a Comitetului American Evreiesc, a participat la cea de-a 12-a Conferinta
Internationala a liderilor comunitatilor evreiesti de la Washington, prilej de
contacte superioare si dialoguri productive.
Alegeri si pentru conducerea Asociatiei Sioniste din Romania
Marea majoritate a evreimii-romane traieste de multa vreme in Israel si
in alte locuri din lume. Totusi, la Bucuresti si la Brasov activeaza foruri sioniste care se ocupa cu emigrarea evreilor-romani. Batranii nu mai emigreaza,
chiar daca copiii lor traiesc in Israel sau in Statele Unite, dar au mai ramas
ici-colo oameni mai tineri, cupluri mixte, copii, acestia flirteaza cu ideea emigrarii, Statul Israel are in aceasta directie un foarte eficient propagandist si
manager: Tova Ben- Nun. In 2002, la Timisoara, a fost ales un Comitet
Director al Asociatiei Sioniste din Romania (ASR), format din Tiberiu Roth
(presedinte),Claudiu Weisman, Sorin Blumer, Iudith Fuchs si Adrian
Cuperman. Mandatul lor de trei ani s-a incheiat. Acum, conducatorii organizatiei mondiale sioniste (WZO) solicita alegeri pentru o noua conducere a
organizatiei sioniste din Romania. Intre altele, noua conducere va avea grija
sa se ocupe cu reabilitarea celor peste 1000 de activisti sionisti arestati, maltratati si condamnati de tribunalele comuniste romanesti.
Tesu SOLOMOVICI
Dac¶ o lu¶m cronologic, dup¶ informa†iile mele, Te§u Solomovici ar fi
precipitat evenimentele: sup¶rat pe acea frac†iune a Comunit¶†ii care nu a
încredin†at Editurii Te§u publicarea Raportului Wiesel (a§a s-o fi numind?),
a atacat-o, dezv¶luind §i numele individului aflat în fruntea ei - în fine, pseu-
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donumele “Iulian Sorin”. De la Te§u m-am documentat când am scris
“Anun†”-ul din 5 septembrie, publicat de Ziua în 7 septembrie.
Numai c¶ dezv¶luirea lui Te§u dateaz¶ de câteva luni.
Rezultatul? Nu se f¶cuse observabil. Comunitatea î§i v¶zuse
detrebu§oarele ei. Or azi chiar el cu mâna lui scrie :
“ZIUA a fost ziarul care a precipitat evenimentul, aducand in discutie
prea lunga si problematica prezenta in varful conducator al
Federatiei Comunitatilor Evreiesti din Romania (F.C.E.R.) a unui fostcolonel
activ de Securitate. “ (s.m.)
Ceea ce ar putea semnifica: abia “polemica” declan§at¶ de U.S. - §i, de
ce nu: amenin†area mea c¶ voi da în judecat¶ U.S. §i Comunitatea evreiasc¶
pentru denun† calomnios a precipitat evenimentele.
B¶nuiesc cum anume se vor succeda “etapele” §i care va fi rezultatul
luptei seculare pe care davìzii prosemi†i o vor da cu uria§ul Goliat: eu:
Comunitatea evreiasc¶ nu va da nici o explica†ie în leg¶tur¶ cu ar¶tarea mea,
potrivit c¶reia ea s-a plâns Uniunii Scriitorilor c¶ Via†a româneasc¶ a publicat
un text antisemit.
Fiindc¶ ea, Comunitatea evreiasc¶ are dreptul s¶ pârasc¶, s¶ anatemizeze, s¶ acuze, s¶ se plâng¶, s¶ cear¶ desp¶gubiri; s¶ le încaseze, - dar nu are §i
obliga†ia elementar¶ de a-§i proba acuza†iile. ïntr-o informa†ie (pe care
oricând poate s¶ o (re)nege, i-a sc¶pat numele lui Zalis. Ei §i? Nu era comunicat oficial…
Deci: pân¶ acum (în 20 septembrie 2005) Comunitatea evreiasc¶ nu sa sinchisit, nici de “Iulian Sorin” - securistul care, totu§i, le-a fost ghid
în†elept câteva bune decenii; nici de Zalis, cel care r¶sfoind el Via†a româneasc¶ 6-7/2005, pe dat¶ a ridicat mâna §i a alergat cu pâra - pe vremurile
bune §i la S¶pt¶mîna lui Eugen Barbu (foaie antisemit¶, fie zis în treac¶t, la
care tovar¶§ul Zalis colabora cu d¶ruire - n-o fi spunînd acum c¶ fusese
“infiltrat”, ca s¶ saboteze din interior?), nu doar la Comunitate.
Cât despre un r¶spuns la acuza†ia de denun† calomnios - nicivorb¶: în
cel mai pur stil românesc (§i dac¶ românii au înv¶†at de la evrei s¶ se poarte
evreie§te?): nu va r¶spunde! Se va preface c¶ nu a auzit, ori c¶ îl consider¶ pe
interpelator un nimica toat¶, nedemn de a fi luat ca partener de dialog. £i nu
se va sinchisi nici de constatarea mea: ca partener de dialog nu sunt demn dar ca †int¶ a atacurilor, calomniilor, acuza†iilor de “antisemitism” sunt
“demn”? Bineîn†eles!
Dac¶ voi insista, evreii, în dulcele stil românesc (sic) îmi vor propune
s¶ discut¶m “problema” la o cafelu†¶, în intimitate, nu în pia†a-mare, s¶ auz¶
to†i nechema†ii §i s¶ fie incita†i la acte “antisemite”, parol. Iar dac¶ eu voi
accepta inacceptabilul pentru mine (adic¶: s¶ nu mai vorbesc a§a tare, s¶ nu
mai scriu pentru cititori, ci s¶ §o§otesc ceva-ceva, dar acel ceva s¶ r¶mân¶
între noi, ca între buni §i vechi prieteni - la urma urmei, cu to†ii fiind evrei),
atunci ei îmi vor face imensa favoare de a-mi comunica:
«L-am alungat pe securistul “Iulian Sorin” - ce mai vrei?»
Iar eu s¶ r¶mân cu gura c¶scat¶: bine, bine, l-au alungat pe securistul X
- dar pe Y, dar pe Z Dar pe…? £i adaug¶:
«¢i l-am dat pe Zalis, f¶ bor§ din el, tot nu ne mai este de folos - ce mai
vrei?»
Iar eu s¶ m¶ declar cel mai fericit om de pe p¶mânt fiindc¶ îns¶§i
Comunitatea evreiasc¶ mi l-a dat (sic) pe veteranul informatorist Zalis?
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Vineri 23 septembrie 2005

La 4 august 2005 a fost luat¶ HOT™RïRE[A] nr. 902 privind înfiin†area
Institutului Na†ional pentru Studierea Holocaustului din România Elie
Wiesel”.
De ce n-am alc¶tui §i noi, indigenii, b¶§tina§ii, majoritarii români - neamericani, ne-israelieni - un Institut pentru Studierea Terorii Bol§evice în
România între 28 iunie 1940 - iulie 1990 ?
Nu sunt primul care (§i-)a pus aceast¶ întrebare îndurerat¶ §i, dup¶ cum
merg treburile în România, nu voi fi ultimul.
Rezum evenimentele din ultima vreme:
La 5 septembrie 2005 trimisesem ziarului Ziua textul “Anun†” (publicat
la 7 sept.) în care citam din Comunicatului Uniunii Scriitorilor din România
din 31 august a.c.:
“Conducerea Uniunii Scriitorilor din România î§i exprim¶ regretul c¶ în
revista Via†a româneasc¶ num¶rul 6-7 din iunie-iulie 2005, revist¶ (sic) editat¶ de Uniunea Scriitorilor, a fost permis¶ de c¶tre redac†ie apari†ia unui text
cu con†inut antisemit. Este vorba despre fragmente din Jurnalul 2005 al lui
Paul Goma”. £i:
“Conducerea Uniunii consider¶ intolerabil¶ îng¶duin†a cu careredac†ia
revistei Via†a româneasc¶ a g¶zduit în aceast¶ publica†ie (resic!) idei contrare
valorilor §i normelor acceptate în lumea contemporan¶. (subl. mele, P.G.).
£i anun†asem:
“Voi da în judecat¶: 1. Uniunea Scriitorilor din România; 2. Asocia†ia
Scriitorilor din Bucure§ti; 3. Pe Nicolae Manolescu, pre§edinte al Uniunii;
4. Pe Horia Gârbea, director de imagine al USR §i pre§edinte al Asocia†iei
Scriitorilor, Bucure§ti“pentru calomnie la adresa lui Liviu Ioan Stoiciu §i a
mea 5. Pe conduc¶torii Comunit¶†ii Evreilor din România “pentru denun†
calomnios.
“În leg¶tur¶ cu punctul 5 a§tept ca USR s¶ fac¶ publice numele acelor
membri ai Comunit¶†ilor Evreilor «care au reac†ionat foarte dur» §i care
«Dac¶ ei s-au sesizat, înseamn¶ c¶ afirma†iile sunt grave»(s. mea) - re-citat
din scriitorul român Horia Gârbea, corigent, la român¶ cât §i de logic¶”.
“Ei” îns¶ au t¶cut chitic - ai fi zis: români din mo§i-str¶mo§i. (…)”
Comunitatea evreilor nu s-a ostenit s¶ confirme “sesiz¶rile” (“foarte
grave”, vorba scriitorului român H. Gârbea) prin citate, cum se obi§nuie§te la
noi, în Europa; nici s¶ le infirme §i s¶-§i cear¶ scuze pentru eroare, cum se
obi§nuie§te la noi, în Europa. Obi§nuin†ele europene ar fi presupus: membrii
Comunit¶†ii evreie§ti se ostenesc s¶ citeasc¶ întâi, abia apoi s¶ antisemitizeze
ceea ce citiser¶, cu ochii lor (…)
Ceea ce ar putea însemna (pân¶ la proba contrarie) c¶ “scandalul”provocat de
Uniunea lui Manolescu N. cu Gârbea H. §i, în subteran, cu Zalis H. a dat tulburare, precipitare, §i… mobilizare electoral¶ în Comunitatea evreiasc¶ întru ap¶rarea (cu ghearii §i cu din†ile, vorba romancierului minoritar¶§) prosemitismului de atacurile mâr§ave ale odiosului antisemitism la care se dedau
cei care “nu sunt cu noi - deci sunt împotriva noastr¶ §i trebuiesc stârpi†i”,
potrivit doctrinei sionismului triumf¶tor. La 16 ianuarie 2005 scriam textul
“Unde ni sunt…?” în care citam concluzia tras¶ de Elie Wiesel (sub supravegherea ambasadorilor SUA §i Israelului în România) la 16 oct. 2004:
“Holocaustul în România a fost posibil ca urmare a antisemitismului cu
r¶d¶cini adânci în istoria politic¶ §i cultural¶ a †¶rii” (s.n.).
Calificînd-o: “rezultat al gândirii teroriste a holocaustologilor, model de
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abuziv¶ înjum¶t¶†ire a adev¶rului” §i continuam:
“Deci noi, românii ne asum¶m partea de vin¶ în martirizarea §i uciderea
evreilor începînd din 27 iunie 1941 (“Pogromul de la Ia§i”), evreii îns¶ nici
nu vor s¶ aud¶ - corect: nu ne permit s¶ deschidem gura - pentru a vorbi §i
noi despre martirizarea, uciderea românilor, cu un an mai devreme, începînd
din 28 iunie 1940, în Basarabia §i în Bucovina de Nord ocupate de bol§evici,
apoi din 23 august 1944 câteva bune decenii, în restul României ocupate de
ru§i”.
ïn alt text: “S¶ înv¶†¶m de le evrei” spuneam:
“Fa†¶ cu obr¶zniciile, acuza†iile, calomniile, actele de xenofobie (antiromânismul), de rasism («numai evreii au suferit, numai ei au dreptul s¶ vorbeasc¶ despre Holocaust»), nu mai accept¶m diktatul, cu capul plecat, cu
gura închis¶. £i noi, ne-evreii am suferit, §i noi avem dreptul de a ne ap¶ra
suferin†a §i onoarea de victime.”
ïn continuare, sugeram:
“…respectarea întocmai a “Ordonan†ei de urgen†¶ nr. 31/2002 privind
interzicerea organiza†iilor §i simbolurilor cu caracter fascist, rasist sau xenofob §i a promov¶rii cultului persoanelor vinovate de s¶vâr§irea unor
infrac†iuni contra p¶cii §i omenirii”.
“(…) s¶ cerem, nu eliminarea din text a termenului “fascist” (violent
inexact), ci introducerea, dup¶ “fascist”, a: “§i comunist”.
Iat¶ c¶ la 4 august 2005 a fost luat¶ HOT™RÅRE[A] nr. 902 privind
înfiin†area Institutului Na†ional pentru Studierea Holocaustului
din România Elie Wiesel”.
Ce va fi cautînd pe fronton numele “Elie Wiesel”? Purt¶torul nici m¶car
nu a murit dar a dat numele s¶u unui organism avînd scop studiul unui fenomen din România? Ce a avut, ce are Elie Wiesel cu noi, Românii - în afar¶
de ura oarb¶, de repetata, de îngro§ata falsificare a adev¶rului istoric din
punctul de vedere al unui frustrat Mare-Maghiar ca el în “favoarea” ungurilor
ocupan†i ai Ardealului de Nord?, de calomnierea constant¶, isteric¶ a
României §i a Românilor («Românii au ucis, au ucis, au ucis!»)?
Citind “Hot¶rîrea” (a§a este corect, nu Hot¶rârea” cum st¶ scris într-un
act oficial), bag de seam¶: dac¶ Primul ministru §i ministrul Culturii (sic)
l-au numit în fruntea Institutului pe “istoricul” Mihail Ionescu, cronicar de
curte §i de atenanse al lui Ceau§escu, atunci nu mai exist¶ incompatibilitate
între natura institu†iei §i denumirea ei, în care caz de ce nu ar fi rebotezat¶:
“Institutul Elie Wiesel - Mihail Ionescu”?
Vas¶zic¶ guvernul actual a g¶sit fonduri pentru finan†area “de la bugetul statului” a unui Institut ce urmeaz¶ a studia suferin†ele a circa 750 000
evrei (câ†i erau în 1939) pricinuite de Statul Român într-un interval de 4 ani,
1941-1944. Dar acestea (suferin†ele) erau studiate, cunoscute din 1945,
acuza†ii fuseser¶ condamna†i de justi†ia poporului sovietic eliberator prin
magistra†ii impar†iali-de-clas¶ Avram Gutmann-Bunaciu, Voitin(ovici), Sa§a
Sidorovici; opinia public¶, convocat¶ în s¶lile Tribunalului Poporului pe baz¶
de legitima†ii speciale §i de promisiuni-amenin†¶ri, înc¶lzit¶ pân¶ la delir de
verbul - românesc! - al lui Brucan, Baranga, N. David, Nestor Ignat, Miron
Constantinescu care cerea Moarte-du§manilor-României; pu§ii sub învinuire
fuseser¶ prepara†i ca-la-Moscova, cu ciomagul §i ranga de fier a enkavedistului Nicolski-Grünberg; unii executa†i, în 1947… Ce mai pot descoperi cei
30 cercet¶tori salaria†i: R. Ioanid, M. Shafir, Al. Florian, J. Ancel, Braham,
Lia Benjamin, L. Volovici, L. Rotman, W. Totok, Laszlo A., G. Andreescu,
O. Pecican, M. Ghitta ? C¶ G. Liiceanu §i D. Tudoran fuseser¶ pân¶ mai an
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antisemiti virulen†i, îns¶ deveniser¶ din senin (sic) filosemi†i convin§i?, c¶
antisemitul cult N. Manolescu (nu cita el chiar din Garaudy?!) s-a pref¶cut ca
prin minune în vân¶tor de antisemi†i ca Goma?
Actualul Guvern a g¶sit pe dat¶ fonduri, local, secretare, automobile
(§i benzin¶!), §oferi pentru cei 30 cercet¶tori-din-nou a ceea ce era cercetat de
jum¶tate de veac. Nu conteaz¶: misia cercet¶torilor (dar a colaboratorilor!) va
fi, nu aceea de a descoperi al†i criminali dintre români, alte victime dintre
evrei, ci de a împiedeca, prin vacarm bine orchestrat, p¶trunderea, în sfâr§it,
pân¶ la urechile ne-evreilor amnezia†i de 50 de ani de teroare poli†ieneasc¶ §i
de reeducare (ca la Pite§ti!, ca la Pite§ti!) a adev¶rului integral, acela care
spune: §i noi, ne-evreii am fost martiriza†i de bol§evicii ru§i, dintre care nu
pu†ini evrei; §i mai spune: evreii no§tri nu au fost chiar totdeauna doar victime - ci §i c¶l¶i; §i înc¶ feroci. “Cercet¶torii” care vor face act de prezen†¶ în
zilele de salariu (gras, de la bugetul statului român), dac¶ sunt mai în vârst¶,
atunci sigur au fost ei în§i§i belitori-de-goi, iar mai-tinerii sunt fiii, nepo†ii
unor adev¶ra†i criminali (ca A. Oi§teanu, Al.Florian, R.Ioanid). Ei nu vor
lucra pentru scoaterea la lumin¶ a adev¶rului integral, ci vor trudi la îngroparea §i mai în adânc a adev¶rului despre faptele celor mul†i, de ordinul zecilor
de mii de evrei care, dup¶ Cedarea Basarabiei §i a Bucovinei de Nord au alergat în Teritoriile Cedate (Perahim, Sorin Toma, Celac, Bârl¶deanu, Mi§a
Oigenstein §i Bella Iosovici - viitorii p¶rin†i ai fra†ilor Oi§teanu) unde au distrus, cu entuziasm revolu†ionar bol§evic Biblioteci §i Biserici, C¶r†i §i Icoane
- iar, ca auxiliari zelo§i ai NKVD, (începînd din 28 iunie 1940): au distrus cu
jubila†ie Oameni: martirii no§tri.
Acesta va fi adev¶ratul rol al Institutul binenumit “Wiesel”.
S¶ bruieze, s¶ minorizeze, s¶ ironizeze, în final s¶ interzic¶, în continuare, partea noastr¶ de adev¶r, cea care ar contrazice inocen†a integral¶ a evreilor §i ar atenta la unicitatea Holocaustului §i în România (§i în Polonia §i în
¢¶rile Baltice §i în Rusia…).
Se §tie: rolul determinant al cre¶rii Institutului “Wiesel” l-au avut, nu
guvernan†ii românii, chiar analfabe†i profunzi în materie de umanioare, în
special de istorie na†ional¶ - ci americanii §i israelienii.
Iar reprezentan†ii poporului român nu au g¶sit de cuviin†¶ s¶ consulte
poporul român, cel pe care ei îl reprezint¶ - la Bruxelles, la Moscova, la New
York -, ci au ciocnit c¶lcâiele §i s-au executat.
Pentru edificarea unui Memorial al Victimelor Bol§evismului, noi, neevreii, noi, ne-bol§evicii, noi, ne-securi§tii cui s¶ ne adres¶m?
Cine dintre conduc¶torii României se uit¶ în gura noastr¶? Ai zice c¶
în alegerile de anul trecut au ales un pre§edinte al României nuromânii - ci
americanii §i israelienii.
ïntrebare:
Avem noi, indigenii, b¶§tina§ii, majoritarii români - ne-americani, neisraelieni - dreptul la un Institut pentru Studierea Terorii Bol§evice în
România între 28 iunie 1940 - iulie 1990 ?
Dac¶ au meritat evreii din România (s¶ admitem prin absurd c¶ cei
750 000 au fost cu to†ii victime) nu ar fi drept, echitabil (sic) ca un alt Institut,
nu geam¶n, ci paralel, neconcurent s¶ studieze, repertorieze, difuzeze m¶rturii despre suferin†ele a circa 30 000 000 ne-evrei pricinuite de Teroarea
Bol§evic¶, slujit¶ cu abnega†ie de evrei timp de 50 ani? ïnc¶ o dat¶, fiindc¶
“partenerii” nu aud, nu dialogheaz¶, ei monologheaz¶-dikteaz¶: în cifra de 30
milioane de ne-evrei români intr¶ cele trei genera†ii de basarabeni §i bucovineni distruse - chiar dac¶ nu total lichidate; §i cel pu†in 2 genera†ii de ne-evrei
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din restul României.
Pentru c¶ guvernul României §i pre§edintele României nu se vor gr¶bi
s¶ vin¶ în întâmpinare (“întâmpinare”, dup¶ 16 ani de nep¶sare, de
surzenie?), noi, ne-evreii, nefiind nici americani, nici chiar israelieni,
propunem:
Unsondaj prin internet:
Este oare necesar un Institut pentru Studierea Terorii Bol§evice în
România? Sau mai poate a§tepta înc¶ o jum¶tate de secol - c¶ nu dau
turcii…?
Vom afla:
a) dac¶ mai exist¶ români doritori ca m¶car în al 12-lea ceas s¶ se ridice
în dou¶ picioare §i s¶-§i afirme, sub propriul nume, dorin†a de restabilire a
adev¶rului istoric din ultima jum¶tate de secol;
b) dac¶ mai exist¶ români în actualul guvern, care s¶-§i fac¶ datoria fa†¶
de comunitatea noastr¶ multîncercat¶, multnedrept¶†it¶, mult §i mereu
min†it¶.
ïn cazul în care guvernul român nu va mai avea fonduri §i pentru români, deci ISTBR nu va avea un sediu, vom ruga Institutul “Wiesel” s¶ cedeze
o c¶m¶ru†¶ la subsol. Nu ne îndoim de generozitatea legendar¶ a evreilor fa†¶
de indigenii români (vezi tratamentul Palestinienilor în Israel).
Dac¶ nu - nu va fi. Românii vor r¶mâne afar¶.
Sunt obi§nui†i, românii, cu afara: au fost da†i afar¶ din case, din libertate, din familiile “reîntregite de Securitate”, din am¶râtele slujbe de dup¶ prizonierat §i închisoare §i deportare, da†i afar¶ din †ara lor (iar basarabenii §i
bucovinenii, chiar de au r¶mas pe loc, au fost da†i afar¶ de ru§i, de ucraineni,
de evrei din propria-le identitate româneasc¶).
Neavînd un acas¶ al lor, românii se vor întâlni… afar¶; în Pia†a
Universit¶†ii, de pild¶. Pe timp de ger, de ploaie, supravie†uitorii români
dintre eternele victime se vor ad¶posti în holurile Facult¶†ii de Litere §i în al
Institutul de Arhitectur¶.
Numai de nu le-ar da prin cap actualilor guvernan†i ai †¶rii-†ara din care
au fost da†i afar¶ cet¶†enii s¶i - s¶ trimit¶ Minerii lui Iliescu, pentru “restabilirea ordinii” - §i s¶-i dea prilej lui N. Manolescu s¶ ia un interviu legitimator
“Omului cu o mare”.
Fiindc¶ atunci…
Românii de bun¶ credin†¶, avînd cultul memoriei §i sim†ul onoarei, sunt
invita†i s¶-§i manifeste acordul/dezacordul cu crearea Institutului pentru
Studierea Terorii Bol§evice în România între 28 iunie 1940 - iulie 1990 la o
adres¶ electronic¶ ce se va anun†a în curând
Paul Goma”
Luni 26 septembrie 2005
LIS îmi trimite solidarizarea lui Luca Pi†u. Tot el transmite lista conducerii Conducerii Uniunii Scriitorilor din România:
În §edin†a din 27 iunie a.c. a Consiliului Uniunii Scriitorilor din
România a fost ales, prin vot secret, Comitetul Director al Uniunii. Iat¶ componen†a sa:
Nicolae Manolescu, pre§edinte
Varujan Vosganian, vicepre§edinte
George B¶l¶i†¶, Gabriel Chifu, Alexandru Cistelecan, Horia
Gârbea, Gabriel Dimisianu, Mircea Mih¶ie§, Marta Petreu, Cassian Maria
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Spiridon, Szilágy István
În prima §edin†¶ a Comitetului Director au fost desemna†i secretarii Uniunii
§i directorul de imagine:
Secretari: Gabriel Chifu §i Irina Horea
Director de imagine: Horia Gârbea”

Ovidiu Nimigean îmi trimite:

28 septembrie 2005

“P.S.Interventia Ginei Pana in "Gardianul" de astazi o veti fi
vazut pe net. Probabil n-ati vazut "Revista presei" din ultimul nr. al
"Romaniei literare", unde, sub semnatura lui Daniel Cristea-Enache,
e amendat pamfletul lui Cristian Badilita din "Averea" contra lui
Nicolae Manolescu si, intr-o a doua parte ("Bietul Goma"), e discutat,
intre condescendenta si agresivitate, cazul Dumneavoastra. Citez din
comentariu:
"E greu de crezut insa ca Paul Goma va fi invatat ceva din propria
implozie biografica si creativa, pe care insusi a provocat-o, dupa
Revolutie. E ironic si trist destinul acestui curajos dizident care a
vorbit sonor cind altii au tacut si care, la borna anului 1989, era cotat
de multi ca o mare constiinta si un scriitor important. (Un critic improvizat n-a ezitat sa-l numeasca cel mai important prozator roman postbelic!) Treptat, actiunile lui Goma au scazut la bursa literara, din
motive totusi extra-artistice. Intrucit autorul lua in vizor si infiera tot
mai mult lumea <<buna>>, cei care ii acordasera girul au reactionat
prin a-i retrage (dupa principiul sanatos: <<Eu te-ma facut, eu te
omor!>>). Pe acest curs de o frumoasa logica umorala, fosta mare
constiinta a ajuns aproape un paria in lumea noastra literara.
Septuagenarul Goma inspira azi mila. El continua sa se lupte cu
toti si cu el in primul rind, invirtindu-se neobosit in hora invectivelor,
improscin in dreapta si-n stinga si gasindu-si, in mod trist, sprijinitori
de genul lui C. Badilita. Fragmentele de jurnal publicate in numarul 67 din <<Viata Romaneasca>>, si care au stirnit un nou scandal, sunt
reprezentative pentru scufundarea lui Paul Goma in mlastina propriilor
pagini. 99% din ceea ce pune pe hirtie (sau posteaza pe internet) este
expresia resentimentului (subl. D,C.-E.): un filon inca bogat si care nu
da semne ca va seca prea curind. Mai nou, in catarea lui Goma sunt asa
numitii holocaustologi (subl. D.C.-E.)care <<falsifica documente>>,
<<inverseaza cronologia evenimentelor>> si <<prezinta efectul drept
cauza>>. Insa nu numai <<holocaustologii>>, ci israelienii, ca popor,
se vad in oglinda sparta a lui Paul Goma intr-un mod terifiant: (citat:
"De cind au o tara..." , pina la "...dar doamne-fereste sa sufle un cuvint
despre posesoarele comuniste: China, Coreea de Nord.") Dupa aceasta
globala punere la punct, diaristul isi coboara privirile, revenind la
motivul tulburarii anterioare, si anume Comisia Internationala pentru
Studierea Holocaustului in Romania. Si, dupa ce insiruie membrii
Comisiei, ce face Paul Goma? Ii ia cumva la rind pe acestia, in stilul
sau inconfundabil? Deocamdata nu. Intr-un mod totalmente aberant,
©Paul Goma 1935-2011

wwww.paulgoma.com

PDF public și gratuit

31.12.2011

PAUL GOMA - JURNAL 2011

618

dar tipic pentru polemistul nostru, acesta se refera in continuare la persoane care nu sunt (subl. D.C.-E.)in respectiva comisie. Daca nu ma
credeti pe cuvint, iata fragmentul: (citat: "Privesc lista celor...", pina
la"... ucenici ascultatori ai inteleptului tovaras Ion Ianosi?") Teza Marii
Conspiratii, infiltrata si disipata in scrisul lui Paul Goma, e adusa la
asemenea <<explicatii>> care ar fi comice daca n-ar fi triste - si invers.
Ceea ce profetul de la Paris nu poate intelege in ruptul capului
este ca nu are dreptul (moral si juridic) de a face tuturor procese de
intentie; ca afirmatiile si negatiile lui se cer documentate, probate,
dovedite; si ca, in genere vorbind, libertatea de exprimare se intinde
pina acolo unde ea poate incalca dreptul lui X sau Y la propria imagine. Nu poti terfeli, la nesfirsit, figurile atitor colegi de breasla, fara
ca breasla sa te respinga cu un nu (subl. D.C.-E.) hotarit si unanim."
Asadar, vorba tovarasului, "Sa spunem un nu hotarit!". Pe de alta
parte, vorba personajului lui nenea Iancu," Nu majoritate o sa ai,
stimabile, ci unamimitate!"
[Nota lui O. N.] : “Trista interventia acestui tinar in favoarea
sefului sau in revista sefului sau. Criticul D.C.-E. aproape ma
convinsese de seriozitatea sa. Acum ma convinge ca fie nu pricepe
nimic, fie s-a predat la rindu-i. Si cind te gindesti ca in urmatorii
treizeci de ani va fi o semnatura influenta in presa culturala din
Romania... Ii voi trimite personal citeva rinduri.”
B¶dili†¶ îi r¶spunde:
“(…) P.S. Un scurt raspuns dlui Daniel Cristea-Enache, al carui
„ochi magic“ din „Romania literara“ 38 imi este „adresat“. Va inteleg
foarte bine reactia: N. Manolescu va da o paine, nu Paul Goma; va
inteleg si nedumerirea: cum pot fi „si, si“, sau, cu vorbele Dvs, cum
poate exista o „asemenea formula umana“, amestec de spiritualitate si
altceva, foarte neplacut? Ce nu accept sunt doua lucruri: agresivitatea
fata de o persoana pe care n-o cunoasteti decat dupa ureche si, poate,
dupa frunzarit; confuzia rautacioasa a planurilor. Eu nu jignesc niciodata pe nimeni, ci incerc sa separ, sa discern, sa aleg si, atunci cand e
cazul, sa pun la punct motivat. Imi asum riscul criticii, nu insolenta
jignirii. In episodul „antisemitului“ Goma aproape toti ienicerii damboviteni l-au luat in brate pe vinovat, pe Manolescu, nu pe cel jignit,
Goma. Dle (fara ghilimele, fireste) Cristea-Enache, inteleg necinstea
cand e platita gras; cand insa traiesti in sau din cultura romana singurul
lux pe care ti-l ingadui e minima onestitate. Credeti ca mi-e usor sa
scriu ce scriu uneori? Credeti ca mi-e usor sa-mi pierd timpul cu toate
micimile de acolo? Credeti ca mi-e usor sa ies din mrejele
Ecleziastului ca sa va raspund la insolente? In fine, al treilea lucru:
cand polemizati, faceti-o barbateste, sistematic. De ce polemizati doar
pe fleacuri? Va astept cu remarci consistente despre Pateric,
Septuaginta, Parintii Bisericii, evanghelii apocrife. Oricine, in
Romania, e specialist in punerea la zid a lui Goma si in „moralita“
socialista. Pana una-alta, sa ne vedem de treburile noastre. Poate intelegeti mai multe din textul de mai sus. Ar fi pacat de tineretile noastre,
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ale amandurora. (Berlin, 17 oct. 2005)
“Cristian Badilita”

Duminic¶ 9 octombrie 2005
(…) Am scris:

“AP™RAREA TE£U”
ïn Ziua din 8 octombrie 2005 a ap¶rut un articol de Te§u
Solomovici despre “Marele jaf sionist”. Textul nu aduce nimic nou, ba
chiar n¶cl¶ie§te ce se §tia despre controversatul eveniment din 1959.
Eforturile jurnalistului telaviviot de a-§i ap¶ra comunitatea de “calomnii”, de “manipul¶ri antisemite”- provocate, pare-se de filmul documentar semnat de Alexandru Solomon - s-au dovedit §i de data aceasta
contraproductive. Folosind “informa†ii” din surs¶ securist¶ (to†i cei
implica†i fuseser¶/erau în continuare securi§ti/mili†i§ti), încercînd s¶ le
dea o interpretare favorabil¶ comunit¶†ii evreie§ti în general, în special
acuza†ilor (oricum: justificabil¶), Te§u Solomovici a reu§it “performan†a” de a-i l¶sa a§a, vinova†i, dup¶ teza Securit¶†ii.
Parafrazînd un blestem de Arghezi, a§ putea spune:
«Filmdocumenta-te-ar Al. Solomon, ap¶ra-te-ar Te§u Solomovici
(§i, ca supliment: pupa-te-ar Elie Wiesel)! - cu astfel de ap¶r¶tori, ce
nevoie de fioro§i antisemi(n)†i/ cu cu†itu-n din†i?»
ïn mod necesar “afacerea” - atacarea §i jefuirea unui furgon al
B¶ncii Na†ionale - ascunde ceva peste m¶sur¶ de misterios-murdar,
dac¶ nimeni dintre evrei nu-i divulg¶ taina.
Eu, de dinafar¶ (am aflat doar aici, în exil de ceva-cumva-cândva
de la Virgil Ierunca: el îl cunoscuse la Bucure§ti, îl reîntâlnise la Paris
pe “revolu†ionarul” trotkist Sa§a Mu§at, altfel notoriu spion sovietic);
am §tire de vreo trei variante ale afacerii, una dinspre un goi, Neagu
Cosma, acest Pelin Bis, deci ne-demn de încredere. Celelalte dou¶ :
una morfolit¶, îng¶lat¶ apar†ine lui Ed. Reichman - nu cea din “romanul de fic†iune Denun†¶torul” (sic), ci din interviul dat revistei 22
acum vreun an. ïn fine, a treia, vine dinspre realizatorul filmului
documentar.
Numele sub care se prezentase Alexandru Solomon la telefon
nu-mi spunea nimic, îns¶ purt¶torul, cu tenacitate, insistase: voia
musai s¶ “vorbim” despre Europa liber¶ - despre care eu în ruptul
capului nu voiam s¶ vorbesc! Venind la mine, pe dat¶ a schimbat
vorba: m-a întrebat ce §tiu despre “Jaful de la Giule§ti”. Plictisit, ba
chiar enervat, i-am r¶spuns c¶ nu cunosc decât elucubra†iile lui Ed.
Reichman (îl cunoa§te?, desigur) - pe care nu dau o ceap¶ degerat¶.
Nu-mi mai aduc aminte dac¶ i-am vorbit de r¶u proiectul lui Reichman
de a face un film dup¶ “romanul de fic†iune”. £i nu †in minte dac¶
vizitatorul mi-a spus ca el face un documentar dup¶ scenariul lui
Reichman sau dup¶ unul al s¶u. Eram într-o proast¶ stare a s¶n¶t¶†ii
trupale §i sufletale, presupun c¶ am fost destul de dezagreabil cu
vizitatorul (§i m¶ pricep, nu trebuie s¶ m¶ jur) - îns¶ am re†inut
urm¶torul “am¶nunt”:
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C¶pitanul Enoiu (avea acest grad în 1956-57, când ne m¶cel¶rise
pe noi, studen†ii ungari§ti; în 1959 va fi fost maior sau colonel), el
fusese “preparatorul”, regizorul filmului de-uz-intern pe care aresta†ii
fuseser¶ obliga†i s¶-l interpreteze - §i care, dup¶ 1990 a stârnit o
furtun¶ de proteste din partea evreilor, cu atât mai vehemente, cu cât
protestatarii, ei in§i§i securi§ti cu grad mare, î§i p¶straser¶ obiceiurile
de acuzatori-f¶r¶-probe, nu de investigatori; §i desigur zgomotoase
acuza†ii de… antisemitism (se putea rata o asemenea ocazie? Nu!).
Mai mult decât atât: A. Solomon st¶tuse de vorb¶ cu însu§i
Enoiu, de curând (în 2004)!
Enoiu-de-la-Interne… Doar c¶ era mult mai voinic decât Ple§i†¶,
altfel leit fra†i-criminali; ciobani de-ai no§tri, din popor, mioritici
autentici, din mo§i-str¶mo§i, nu “alogeni” ca altena†ionaliti§tii “din
conducerea superioar¶”. Enoiu : din Mu§ete§tii Gorjului, Ple§i†¶ din
Ceparii Arge§ului (îns¶ dup¶ nume, “oltean” din ¢ara Oltului ardelean(¶): în zona Comana de Jos, Cuciulata, Fântâna exist¶ un deal:
Ple§i†a). Pentru Enoiu eu fusesem un mizilic, luat din mers, între dou¶
“cazuri serioase”; am avut o singur¶ “întâlnire” cu el (§i mi-a rupt trei
coaste - nu patru?, nu cinci?: avea un pumn cât capul lui de hidrocefal
- §i ce caligrafie, în sensul originar avea, bestia!), îns¶ §tiu ce au
p¶timit, îndelung, Ivasiuc de la Medicin¶, Florin Caba de la Drept
(c¶ruia, îi zmulsese p¶rul de pe cap, la nou¶ luni dup¶… tratament,
fiind tot chel); £tefan Negrea (pe acesta îl b¶tuse în cap în cap, în cap,
numai în cap - «Studentul de la cap se-mpute! La cap, la cap, s¶ nu mai
gândeasc¶!» - întâi cu un scaun, apoi cu un picior de scaun, l¶sîndu-l
neom; nebun, bietul Negrea, colegul meu de la Filologie se spânzurase la orizontal¶, la Gherla, cu câteva s¶pt¶mâni înainte de termenul
de liberare); pe Marcel Petri§or, pe Grama, pe Marin Cocioran îi
marti-rizase Enoiu cu nesfâr§it¶ pl¶cere…
Spusele lui A. Solomon m¶ trimiseser¶ cu tot cu… memoria
afectiv¶ în alt¶ parte:
Mult dup¶ liberare (prin 1967-68), bini§or dup¶ ce re-devenisem
re-studen†i, Marcel, cu care m¶ întâlneam frecvent §i la facultate §i la
mine, în c¶m¶ru†a de la anticarul Sterescu, ba chiar o dat¶ fusesem
amestecat în… re-re-arestarea lui (dar §i în re-re-liberarea lui…),
pentru “re-activit¶†i re-legionare”, mi-a povestit în stilul s¶u inimitabil, cum, a§teptînd la coad¶ la pâine, careva i-a ars o cumplit¶ palm¶de-prietenie pe um¶r (fie vorba între noi: acesta fiind §i stilul lui
Marcel). Era Enoiu - care l-a întrebat, tare:
«Ce mai faci, b¶ banditule?»
La care Marcel a r¶spuns pe dat¶, zâmbind (§i mi-a ar¶tat cum) c¶
bine-face, cump¶r¶-pâine, mul†ume§te de întrebare - nu mai †in minte
dac¶ ad¶ugase §i «s¶-tr¶i†i»-ul reglementar. R¶spunsul m¶ §ocase, i-o
spusesem. El a ridicat din umeri, a început s¶ râd¶ (râsul-de-spaim¶ al
lui Marcel…), apoi mi-a spus c¶ “rela†iile” nu s-au oprit la întâlnirea
de la brut¶rie: într-o zi, aflîndu-se în casa noii sale prietene, a intrat…
Enoiu!
«Ce mai faci, b¶ banditule? Ai venit în vizit¶ la…?»
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Nu am re†inut dac¶ “noua rela†ie” a lui Petri§or era nepoat¶ sau
fiic¶ a lui Enoiu. ïns¶ am în†eles - Marcel mi-a spus: el, “banditul”
continua s¶ o viziteze pe femeia aceea: uneori ap¶rea Enoiu - ei,
b¶rba†ii st¶teau de vorb¶… S¶-l fi întrebat: «Despre ce sta†i voi de
vorb¶?» ïn†elesesem, f¶r¶ s¶ fi trecut prin “aceea”: Petri§or fusese atât
de torturat, atât de mult timp, încât… nu era necesar s¶-l fi citit pe
Dostoievski, pentru a accepta inacceptabilul. Prin 1992 am citit în
presa literar¶ un “dialog” în care Gheorghe Cr¶ciun, directorul
Aiudului din perioada reeduc¶rii legionarilor (sub bagheta vigilent¶ a
de†inutului Valeriu Anania, viitorul Bartolomeu al Clujului), ca s¶-§i
“conving¶” camarazii (§i bestia de Cr¶ciun fusese legionar - dar ce
securist exemplar devenise, bat¶-l Dumnezeu s¶-l bat¶!) c¶ el se
purtase “prietene§te” (!) cu de†inu†ii, cita din dedica†ia scrise de
“domnul profesor Marcel Petri§or” pe o carte a sa în care era vorba
de pre†uire, recuno§tin†¶…
Astfel am în†eles: era cu totul posibil ca bandi†ii-evrei-sioni§ti s¶
asculte (de bun¶-voie, cum altfel) indica†iile-pre†ioase date de
Gheorghe Enoiu, m¶celarul-anchetatorul lor - a§a cum, înainte
ascultaser¶ §i bandi†ii-goi-legionari…
Nu am mai cerut am¶nunte lui Al. Solomon - despre scenariul s¶u
(intuiam c¶ are s¶ fie un ghiveci), despre Enoiu… ïl întrebasem, totu§i,
dac¶ “Radu Ioanid” este fiul unuia dintre “Ioanizii” executa†i în lotul
acela - el mi-a r¶spuns: «Nu» §i a r¶mas t¶cut ca un rabin când
l-am întrebat cum îl cheam¶ cu adev¶rat pe R. Ioanid: Leibovici?
Her§covici? Lazarovici? - Ioanidovici nefiind, pân¶ la proba contrarie,
nume iudeu.
ïnapoi, la articolul-“ap¶rare” al lui T. Solomovici. Voi cita atât
de copios din el, nu pentru “informa†iile” furnizate (toate îmi erau
cunoscute), ci pentru… ceea ce voi explica la urm¶:
Totu§i, totu§i: limba Te§ului adev¶r gr¶ie§te - f¶r¶ s`-§i dea seama
(cu italice voi sublinia ceea ce mi se pare demn de †inut minte, între
cro§ete - [ ]: observa†iile, complet¶rile mele):
“Organele de militie au fost date de-o parte si cercetarea (…) [ancheta] a fost asumata de Securitate. La 17 septembrie 1959, principalele personaje (…) erau arestate:
“1. Alexandru Ioanid (Herman Leibovici) [vezi mai departe contradic†ia - n. m.], fost locotenent-colonel de militie si sef al Directiei Militiei
Judiciare pe tara, membru de partid, (nascut la 17 noiembrie 1920).
Casatorit, o vreme, cu sora sotiei lui Al. Draghici, ministrul de interne.
“2. Paul Ioanid, (Paul Leibovici), inginer, profesor universitar, cu
studii de doctorat la Moscova [unde în alt¶ parte?], sef de catedra la
Academia Militara, membru de partid, nascut la 24 martie 1923).
“3. Igor Sevianu, (Igor Herscovici), inginer aviator, fost locotenent de
militie pana in anul 1951, membru de partid (nascut la 31 octombrie 1924).
“4. Sasa Mu§at (Abra§a-Sa§a Glanzstein), profesor universitar de
istorie, (nascut la 26 august 1924), activist al Cabinetului Orasenesc de
Partid, var cu Florica, sotia lui Emil Bodnaras.
“5. Monica Sevianu, nascuta Alfandari, fosta Abraham dupa primul
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sot, de profesie ziarista, (nascuta la 11 iunie 1923).
“6. Haralambie Obedeanu, (Harry Lazarovici), (nascut la 19 septembrie 1928). Pana in anul 1956 a fost ofiter la MAI, redactor la "Scanteia",
apoi, pana la 1 ianuarie 1959, decan al Facultatii de Ziaristica la
Academia "Stefan Gheorghiu", membru de partid.
“(…) au mai fost arestate inca 17 persoane, socotite "complici si
favorizatori", aproape toti de origine evreiasca: Anita Ioanid, Nora
Einhorn-Obedeanu, Zigmund Stahl, Michael Sevianu-Hersovici, Janina
Nenberger, Isac Feins, Iosif Glanzstein, David Leibovici-Ionascu, Ita
Alfandari, Itic Rosenberg, Pierette Sevianu, etc. (…)
“Principalul organizator al jafului (…) a fost colonelul de militie,
trecut in rezerva, Ioanid Alexandru, zis Lica, pe numele lui adevarat
Grumberg. [ceva mai sus era: Leibovici - dar a§a se întâmpl¶ când îti
schimbi numele mai des decât ciorapii] (…) toti evreii care au intrat in
militie si in general in Ministerul de Interne erau "sfatuiti" sa-si schimbe
numele, romanizandu-l [sf¶tui†i?; cine îi sf¶tuia?, un goi sau tot un evreu?].
Tatal lui Ioanid Alexandru, batranul Grumberg, avea pe strada Izvor, colt
cu Alexandru Odobescu, o tipografie, "Tipografia Marvan", si in afara lui
Alexandru mai avea un fecior, Paul Grumberg, romanizat si el prin adoptarea numelui Ioanid. Alexandru (…) este incadrat ca civil la serviciul
pasapoarte, inca de tanar. Cand s-a hotarat ca acest serviciu sa treaca la
Ministerul de Interne, s-a pomenit imbracat in uniforma, primind gradul de
locotenent major [“s-a pomenit”? A§a, f¶r¶ s¶ fi dorit-vrut?]. In urma
casatoriei cu cumnata lui Alexandru Draghici, pe atunci Ministru de
Interne, casatorit cu sora sotiei lui Ioanid [tot prin… “pomeneal¶”?],
ambele surori instalate in fruntea cadrelor din C.C. al PMR, Alexandru
Ioanid este trecut la IGM - Inspectoratul General al Militiei - cu gradul de
capitan, ajungand intr-un an colonel si... directorul Militiei Judiciare pe
intreaga tara [din “pomeneal¶”, fire§te].
“Inconjurat numai de evrei, numiti in functii importante [subl. mea] printre care si ajutorul sau, colonelul Serban Samson, doctor in drept,
subdirector al Judiciarului pe intreaga tara - colonelul Ioanid Alexandru
avea puteri depline si acces nelimitat la Ministrul de Interne, cumnatul sau,
Alexandru Draghici, la generalul Staicu Stelian, seful IGM, cat si la
generalul Aurel Filip, seful Militiei Capitalei (…).
“Urmeaza o descindere pe strada Nicolea Iorga, unde locuia
Alexandru Ioanid, intr-o vila superba, fosta resedinta a ambasadorului
Frantei.[se “pomenise”… repartizat acolo - nota mea, antisemit¶] (…)
Marturiile fostului colonel de Militie Adrian Horascu, publicate in revista
"Lumea libera" din New York, au avut un ecou neasteptat in Israel. Revista
"Minimum" a lui Alexandru Mirodan, care apare la Tel Aviv, a invitat pe
cei ce stiu ceva despre "memorabilul caz" petrecut la Bucuresti in 1959 sa
dezvaluie adevarul. Prima reactie a venit din partea lui Eugen Szabo, un fost
colonel cu functie inalta in organigrama Securitatii. [veche cuno§tin†¶ a
noastr¶, sub proto-numele Portnoi]: "Intamplarea face [Ioanid umbla cu
“pomeneala”, Szabo cu “intâmplarea”] sa[-i] cunosc (…) [erau] oameni
lipsiti de orice spirit de aventura, cu functii importante si salarii bune,
“atasati regimului” cum se spunea pe atunci. Nimeni din cei care ii cunosteau n-a acceptat versiunea oficiala a acuzatiilor ce li se aduceau. (…)
Relatarea unui oarecare fost colonel de militie Adrian Horascu, aparuta in
"Lumea libera" din New York, care s-ar fi ocupat de cercetarea cazului,
m-a umplut de suparare." [curat umplut!]
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“M. N. din Tel Aviv, o ruda apropiata a lui H. Obedeanu, a trimis si el
redactiei un soi de protest (…) Simelia Calin si Rebeca Klapholtz, surorile
lui Lica si Paul Ioanid l-au acuzat si ele pe fostul colonel Horascu de relatari "mincinoase si abjecte": "Totul a fost o inscenare. Este greu de crezut ca
un savant ca Paul Ioanid si un colonel de militie ca Alexandru Ioanid, seful
Sectiei judiciare pe tara, [subl. mea] care stiau prea bine care era riscul
unei asemenea fapte si care erau bine situati, sa dea o asemenea lovitura.
(…)
“Cetateanul israelian Paul Lupascu, fost ziarist la "Scanteia" (…)
fusese coleg de redactie si prieten cu Harry Obedeanu. Si el s-a simtit
obligat sa "rupa tacerea": "(…) Ideea de infaptui jaful a fost a lui Igor
Sevianu (Gugu), actiunea a fost determinata de faptul ca atat Igor cat si
sotia sa, Monica Sevianu, nu mai aveau slujbe de multa vreme (…) (traiau
impreuna cu cei doi copii din ceea ce castiga Monica din lectii (…)
“Marturiile lui Paul Lupascu si Adrian Horascu le-au infuriat pe Nora
Obedeanu, sotia lui Harry Obedeanu, pe Sanda, fiica acestora, si pe Rozina
Baru, sora lui Harry, toate trei astazi cetatene israelience. Ele au trimis
revistei "Minimum" din Tel Aviv un protest in care ii acuza pe Lupascu si
Horascu, "vechi colaboratori ai regimului comunist", daca nu chiar ai
Securitatii, de dezinformare si falsificare a realitatii. [sublinierea mea - de
mirare la un evreu securist: Lupa§cu - §i la un presupus goi, dar §i el securist : s¶ fi fost ei “vechi colaboratori ai regimului comunist”? Doamne
fere§te! De cum securi§tii evrei pun cizma de securist pe p¶mântul ¢¶rii
Sfinte se prefac fulger¶tor în anticomuni§ti, în mistici, în mielu§ei - chiar
dac¶ îi cheam¶ “Lupa§cu”, românizare de la : Wolf] (…)
“O marturie (…) din partea lui Mose Grossfeld, azi cetatean israelian,
fost sef al militiei judiciare al unei regiuni si adjunct al colonelului
Alexandru Ioanid: Ioanid procura pasapoarte false pentru emigrarea unor
evrei in Israel. [subl -. mea] [Mi-a spus:] "Avem nevoie de bani pentru a-i
ajuta pe evreii care s-au inscris pentru a emigra in Israel si au fost dati afara
imediat din servicii, nu au din ce trai". In continuare mi-a spus: «Nu peste
mult timp am sa mor, dar sa stii ca Ioanid a fost un evreu adevarat». Am
mai vrut sa-i pun intrebari, dar el a inchis discutia; lacrimi i-au venit in
ochi, am plans impreuna." Iata intr-adevar o scena mai mult decat suprarealista, cu doi ofiteri superiori militieni evrei care varsa lacrimi, la miezul
noptii, dupa o lunga sedinta de analiza a muncii, pentru cauza sionista.
[sublinierea mea, comentariul lui Te§u Solomovici]
“Scrie prof. Bratescu: "S-au auzit opinii cum ca faptasii fusesera
oameni cu ferme convingeri sioniste, lovitura data de ei fiind menita sa
procure fonduri necesare inlesnirii emigrarilor in Israel. Ba unii credeau ca
nu am fi avut a face atunci decat cu o inscenare de toutes pieces, pusa
la cale de Securitate, urmarindu-se deopotriva intimidarea intelectualitatii disidente si stimularea antisemitismului. [subl. mea] In legatura cu
acest ultim aspect, este de remarcat staruinta cu care autoritatile au tinut sa
aduca la cunostinta numele «adevarate» ale participantilor la pradaciune,
intrucat toti acestia purtau de mai bine de un deceniu nume mai mult sau
mai putin «romanizate»...”

Nu mai continuu. A§a o l¶l¶ie Te§u kilometri §i kilometri. Cu
“m¶rturii” care… m¶rturisesc în favoarea bie†ilor, nevinova†ilor,
imacula†ilor securi§ti evrei care “luaser¶” ni§te lipsi†i de valoare
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interna†ional¶ bani române§ti. Cu b¶nuieli, cu acuza†ii de “antisemitism” - la adresa securi§tilor ne-evrei, dar nu §i la a securi§tilor unguri
§i evrei r¶ma§i la/în post (ca “Szabo” - vezi mai departe) - încât m¶
întreb chiar §i eu, care, totu§i observasem de la Intifada s¶r¶cirea
dramatic¶ a “vocabularului” evreilor militan†i anti-palestinieni, secarea
cuvintelor din fondul principal al lor, Oameni ai C¶r†ii. M¶ mai
trezisem în situa†ia tragi-comic¶ de a face pe avocatul Securit¶†ii - îns¶
aici este vorba de adev¶r, nu de contrariul adev¶rului: Securitatea:
Cum de poate Br¶tescu - altfel persoan¶ ponderat¶, neisteric¶ - s¶
emit¶ lu¶ri peste ar¶tur¶, scurt¶turi analfabete, idio†enii precum:
“o inscenare de toutes pieces, pusa la cale de Securitate, urmarinduse deopotriva intimidarea intelectualitatii disidente si stimularea antisemitismului.”?
ïntreb¶ri - legitime:
1. Care “intelectualitate disident¶” - în 1959? Mai întâi termenul
“disiden†¶” nu circula atunci, abia dup¶ 1965 s-a f¶cut cunoscut - §i
avea o conota†ie batjocoritoare, oricum, degradant¶ la români,
trimi†înd la oamenii politici care “tr¶daser¶” partidul-mam¶ §i creaser¶
altele: Gh. Br¶tianu, Anton Alexandrescu. Apoi - f¶cînd trei pa§i
înd¶r¶t: în 1956, în prim¶var¶, fusese sim†it - §i cum ! - “Spiritul
Genevei” care pe mul†i de†inu†i politici avînd condamn¶ri mari îi
scosese din închisoare. ïns¶ dup¶ Revolu†ia Maghiar¶ (din octombrie care, vorba mea: începuse în august, la… Poznan), §urubul fusese
re-strâns, libera†ii re-aresta†i, teroarea întinzîndu-se în tot Lag¶rul
Sovietic. ïn România nimeni nu mai mi§ca - §i nu a mi§cat vreme de
peste un cincinal: studen†ii ne-aresta†i în 1956 fuseser¶ supu§i teroarei
cumplite a “campaniei exmatricul¶rilor” (în care Ion Iliescu §i
purt¶torul s¶u de serviet¶, turn¶torul Ed. Reichman jucaser¶ un rol
ne-neglijabil); adul†ii: cei r¶ma§i ne-aresta†i (sau ne-re-aresta†i) tremurau din toate balamalele curajului lor, se f¶cuser¶ mici-mici, de s¶
nu-i observe nici m¶car nevestele. 1957, 1958, 1959, 1960 : ani
teribili, ani de plumb, mai ales c¶ re-începuse colectivizarea (condus¶
de tovar¶§ul Ceau§escu §i de a sa tovar¶§¶ de via†¶ §i de activitate pe
linie) care b¶gase în închisori sute, mii de †¶rani “nel¶muri†i” sau
“ie§i†i”, iar satele-noi din B¶r¶gan fuseser¶ repopulate cu familiile
“bandi†ilor”. La care “intelectualitate disident¶” - în acea perioad¶ face trimitere Br¶tescu?;
2. Despre ce fel de “stimulare a antisemitismului” vorbe§te
acela§i, în deplin¶ ne§tire, în perfect¶ necuno§tin†¶ de cauz¶?
Aici ar fi dou¶ “ramuri” ale întreb¶rii:
a) când vorbise de “intelectualitate disident¶” îi avusese în
vedere doar pe intelectualii evrei din România? Pe cine anume? Pe,
de-o pild¶ Cosa§u?; pe Jar, de-o pild¶? Dac¶ da, cum anume, prin care
fapte anticomuniste se manifestaser¶ ace§ti pre-disiden†i? Ce anume
comiseser¶ ei “du§m¶nos” §i cum, cu-cât fuseser¶ pedepsi†i: intraser¶
în închisoare (bine: doar în anchet¶) - pentru câte minute ?;
b) ce era doar antisemit în ac†iunea Securit¶†ii din 1959? Prin cine
se manifesta “antisemitismul” Securit¶†ii? Vrea s¶ spun¶ Br¶tescu: în
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acel moment to†i evreii fuseser¶ îndep¶rta†i din “organe”, iar ne-evreii
(din Securitate) î§i d¶duser¶ frâu liber antisemitismului genetic?
Minciun¶ sfruntat¶. S¶ fie întrebat (de dincoace de mormânt)
monstrul Pintilie-Pantiu§a, omul Anei Pauker, activ în 1959, cu tot cu
Ana Toma (Grossman) - întâmpl¶tor, în 11 septembrie 1958 semna
decizia Nr. 15.157 prin care mi se fixa - mie, de†inutului, la Gherla domiciliu obligatoriu, de 36 luni, semnat¶: “Adjunct al Ministrului
Afacerilor Interne, General-locotenent Pintilie Gheorghe”, vezi documentul de la pagina 283 a volumului Culoarea Curcubeului, Polirom
2005; s¶ fie chestionat (dup¶ acela§i procedeu ca Pantiu§a) criminalul
Nikolski-Grünberg: mai era el în activitate, în momentul 1959? Ba
bine c¶ nu! Nu este exclus ca evreul Grünberg-Nikolski s¶ fi fost, în
anchet¶, mai f¶r¶ mil¶ (sic) cu Leibovicii, cu Her§covicii, cu
Lazarovicii chiar decât un casap goi, ca Enoiu - pentru a-da-dovad¶devotamental¶… S¶ fie întreba†i - în Israel, unde s-au stabilit dup¶ ce
au f¶cut tot r¶ul posibil în România - creaturi de co§mar ca
Sigismund/Zigi Breiner (Beiner, Bayner), adolescentul uciga§ de
solda†i români în retragere, la Cern¶u†i în plin¶ strad¶, la 28 iunie
1940; colegul s¶u “Gruia” (Grünberg), cu Bainer formînd un bestial
cuplu de tor†ionari la Securitatea din Cluj, martirizatori ai de†inu†ilor
r¶scula†i la Gherla în iulie 1958! S¶ r¶spund¶ la adev¶ratele întreb¶ri
viteazul macabeu “Eugen Szabo”, care se exprim¶ ca martor - martor
a ce?; martor al cui? Ca acuzator - acuz¶ Securitatea de “manipulare
antisemit¶”? - dar ce f¶cea el, m¶ rog frumos, în Securitate, în chiar
momentul “manipul¶rii”? T¶cea §i executa ordinele de… manipulare
antisemit¶! Un securist pensionar în Israel (à propos: cine pl¶te§te pensiile grase ale securi§tilor transla†i pe malul Mediteranei: statul român
- pentru care fapt¶ patriotic¶… româneasc¶?, Israelul - pentru care
servicii de nepre†uit aduse cauzei sionismului mondial?) r¶mâne
pentru totdeauna ce a fost în România: un criminal (ca supliment: un
mincinos structural, deci nu are dreptul de a se propune martor al
ap¶r¶rii altui securist criminal, chiar dac¶, ajuns în Israel a început a
face pe… anticomunistul, pe antisecuristul, acuzîndu-i pe fo§tii s¶i
tovar¶§i de §aib¶ - îns¶ numai goi - de crime…).
Sufocat de indignare Br¶tescu arat¶ cu degetul condamnabila
“deconspirare a numelor adev¶rate” ale securi§tilor evrei? Ei da, ei §i?
Fuseser¶ cumva pedepsi†i s¶ nu mai “lucreze”, cu devotament-avânt
bol§evic-sovietic, împotriva românilor?; nu au mai primit salariile
monstruos de mari pentru treaba lor de latrinari (în traducere poporan¶:
c¶c¶nari), de hingheri, de c¶l¶i §i de tr¶d¶tori ai României? Ei, da,
fuseser¶ înlocui†i în Aparat cu goi-ii pe care ei, instructori ai NKVDului îi formaser¶! La ce alte persecu†ii-antisemite mai fuseser¶ supu§i?
A, da: suferiser¶ bie†ii evrei securi§ti de pe urma “deconspir¶rii numelor”? De ce - dac¶ a§a îi chema? Li se f¶cuse brusc ru§ine de numele
lor adev¶rate? Aveau senza†ia c¶ sunt, nu doar… de-conspira†i, ci §i
de-masca†i? Cum ar veni: dezbr¶cina†i-dezbr¶ca†i? Fuseser¶ ei du§i în
Pia†a Mare, unde li se confiscaser¶ izmenele tricolore române§ti, de
r¶m¶seser¶ în pu†a goal¶, ca la începuturi, de la mamele lor? Ei §i?
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Care le era suferin†a? Care fusese groaznica persecu†ie (“rasist¶”) la
care fuseser¶ supu§i - fire§te, doar de goi, nu, Doamne fere§te §i de
evreii r¶ma§i în posturi de conducere, peste tot? ïn ce const¶ “antisemitismul”? ïn faptul c¶ li se rostise numele originar? Ei §i? Dar acuzatorii nu-i dau seama c¶ aceast¶… acuzatie ar fi dovada peremptorie c¶
to†i evreii care purtaser¶ pân¶ atunci nume (supra-nume, pseudonume)
române§ti “lucraser¶” exclusiv în agen†ii de spionaj, unde secretul
identit¶†ii este mama s¶n¶t¶†ii!
Da de unde (eu, un goi, un “antisemit” s¶ le corijez gândirea de
piatr¶?)! Aparatul de Stat §i de Partid rotase cadrele, adusese în prima
linie a luptei împotriva poporului român trupe noi, elemente proaspete (care s¶ cunoasc¶ terenul, doar erau b¶§tina§i, fii, nepo†i, fra†i,
cumna†i ai “bandi†ilor” ce trebuiau lichida†i) - nu modificase întru
nimic legea secretului asupra crimelor sale, ale Organului, deci §i ale
crimelor fiec¶rui “lucr¶tor” în parte: evreu, ungur, bulgar, ucrainean,
român.
Apoi: ce li se întâmplase, m¶ rog frumos, securi§tilor evrei dup¶
“îndep¶rtarea” lor din Securitate?: fuseser¶ ei §i alunga†i din casele de
ei confiscate proprietarilor români, de ei da†i afar¶, arunca†i în strad¶
de ei în§i§i, “înving¶torii”, veni†ii pe tancurile sovietice, case în care se
instalaser¶ (ca la ei acas¶) în numele lui Stalin §i al Armatei Ro§ii
liberatoare?; r¶m¶seser¶ §i muritori de foame doar din pricin¶ c¶ li se
spusese - în circuit închis, de uz intern, ca în filmul regizat de Enoiu pe nume, nu pe… unul din pseudonumele sub care ne h¶ituiser¶, ne
c¶l¶riser¶, ne terorizaser¶, ne jupuiser¶ la propriu §i la figurat un
deceniu §i jum¶tate?; le fuseser¶ da†i afar¶ din §coli, din universit¶†i
copiii, nepo†ii? - dup¶ cum ei în§i§i, tovar¶§ii-no§tri-de-alte-na†ionalit¶†i aplicaser¶, din 1948, “lupta de clas¶” (în fapt: de-ras¶), prin
epurarea corpului didactic secundar §i universitar, prin nepermiterea
intr¶rii la facult¶†i a fiilor de popi, de chiaburi, de proprietari de moar¶
- ba chiar §i de batoz¶?; li se confiscaser¶ c¶r†ile - mai mult sau mai
pu†in ale lor, cump¶rate, îns¶ cele mai multe provenind din bibliotecile publice §i particulare distruse-jefuite de ei, securi§tii culturalnici
(unde mai pui c¶ erau evrei, deci oameni ai c¶r†ii…)?; li se “furaser¶”
mobilele, covoarele, tablourile de mae§tri, pianele însu§ite-prin-confiscare-de-clas¶ de ei în§i§i de la proprietarii burghezo-mo§iere§ti goi,
sau/§i primite din depozitele Gospod¶riei de Partid - adev¶rat: “cu
bon”? ïn fine: fuseser¶ ei §i b¶ga†i în închisoare, m¶car pentru o or¶ §i
un sfert, pentru adev¶ratele lor fapte-rele : abuzurile de tot felul, sub
umbrela ocupan†ilor ru§i, pentru jafurile din patrimoniul na†ional,
pentru escrocheriile la care se dedaser¶ ei, cei avînd pâinea §i cu†itul la Comer† Exterior, în Administra†ie, la Cultur¶, la Externe - la
Interne? M¶car pentru “înstr¶inare de bunuri”, dac¶ nu §i pentru
tr¶dare na†ional¶?
Lamenta†iile evreilor sunt nemotivate, obraznice, neru§inate. De
mirare c¶ înc¶ nu au cerut desp¶gubiri, “restituiri” - §i scuze (pentru
“crima antisemit¶” de a-i spune unui evreu pe numele adev¶rat) din
©Paul Goma 1935-2011

wwww.paulgoma.com

PDF public și gratuit

31.12.2011

PAUL GOMA - JURNAL 2011

627

partea “celui mai antisemit popor din lume: poporul român”, dup¶ afirma†iile unor evrei unguri, în frunte cu Profetul Minciunii §i al
Calomniei: Elie Wiesel.
Ca s¶ scurtez: textul despre “Marele jaf sionist” publicat de Te§u
Solomovici, în care harnicul publicist se d¶ de ceasul mor†ii s¶-i justifice, s¶-i explice pe f¶pta§ii securi§ti evrei deveni†i tâlhari - nu explic¶
nimic, ba încurc¶ mai mult lucruri §i a§a încurcate. Pe lâng¶ “am¶nuntul” c¶ nu afl¶m nimic mai mult decât pu†inul care se §tia - doar c¶…
§tim, în continuare c¶ nu §tim nimic - ap¶r¶torul face un imens deserviciu “evreimii”, cum îi zice el. De-a§ fi evreu l-a§ ruga: «Las¶-m¶ a§a,
ne-ap¶rat, vrei s¶ m¶ înfunzi mai tare?» Fiindc¶ el, Te§u Solomovici,
evreu §i nu vreun goi “antisemit”, a dovedit cu probe irefutabile,
provenite, nu doar de la evrei în general, ci de la evreii care fuseser¶
slujba§i credincio§i ai Odiosului Organ, Securitatea altceva:
C¶, împotriva a tot ce meli†eaz¶ evreii revizioni§ti (cei care
pretind c¶ în România evreii ar fi ocupat, în Aparatul de Represiune…
strict propor†ia pe care o reprezenta etnia evreiasc¶ din totalul
popula†iei) - adev¶rul este altul, cel cunoscut, recunoscut §i de
coreligionarii lor normali: evreii au ocupat în aparatul de stat §i de
teroare un num¶r de posturi de r¶spundere mult mai mare, exagerat,
dispropor†ionat…
Prin “ap¶rarea” sa Te§u Solomovici §i martorii pe care îi citeaz¶,
con§tient sau ba, au contrazis teza… violent nega†ionist¶ a evreilor
(înc¶ o dat¶: acea c¶ evreii nu fuseser¶, propor†ional, mai numero§i în
Organe decât românii); fiindc¶ adev¶rul este cel pe care îl cuno§tea pe
spinarea sa fiecare nefericit locuitor al batjocurei numit¶ RPR: dup¶
modelul URSS §i cu ajutorul neprecupe†it al consilierilor de la
Moscova, ca §i în celelalte †¶ri sovietizate evreii au ocupat în aparatul
de stat §i de partid - mai cu seam¶ în aparatul de represiune §i de
teroare - o flagrant¶ dispropor†ie etnic¶.
«Unde te întorci, dai numai de ei», spuneau românii “reac†ionari”
(§i, cum altfel: antisemi†i!), în §oapt¶, vreme de peste dou¶ decenii. «ïn
justi†ie, în administra†ie, în cultur¶, în diploma†ie, în comer† exterior,
în mili†ie, în securitate…»
Atât de foarte, de prea-mul†i, încât nu doar eu m¶ întrebam, ci §i
un evreu apropiat mie, aflat la începuturi în secretele zeilor:
De unde Dumnezeu ie§iserer¶ atâ†ia (cifre neoficiale - §i secrete,
dar sigure - indicau cifra de peste un milion de evrei în România
anului 1945), dac¶ fuseser¶ masacra†i 400.000 dintre ei, cum gl¶suie§te
scrisul în piatr¶ de la Coral §i cum zbiar¶, în continuare escrocul de
istorie §i de moral¶, falsificatorul de adev¶r istoric, cel care a dat
numele unui Institut de Cercet¶ri a Holocaustului, impostorul,
filomaghiarul, ferocele antiromân Elie Wiesel?
R¶spunsul poate fi g¶sit în (cvasi)blasfemia:
A§a cum Ie§ua din Na§eret a îndestulat mul†imile doar cu cinci
pâini §i doi pe§ti (chiar de-ar fi fost cinci pe§ti §i dou¶ pâini, tot
minune ar fi r¶mas), a§a congenerii s¶i au num¶rat cadavrele dup¶
aritmetica special¶ a holocaustologilor f¶r¶ frontiere - aceea care a dat
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“400.000 de victime”.
Spre slava Industriei Recuper¶rilor (nereciproce)”.

Miercuri 9 noiembrie 2005
(…) Bârfe scriitorice§ti: îmi scrie - §i mie - LIS:
(…) “P.S. Amabil, Domnul Sorin Marculescu mi-a telefonat
aseara si mi-a dat o explicatie la lasitatea scriitorului roman data de
gol in fata Cazului VR-Goma-antisemitism-LIS-USR. ïntrebandu-l
domnia sa pe Constantin Ab¶luta (intalnit pe strada) de ce nu reactioneaza si el public, i-a raspuns: nu-ti dai seama, daca ma solidarizez cu
"antisemitii" Goma-Stoiciu, se poate interpreta si as putea fi interzis
sa mai public in Romania... Doamne fereste!”

Ultimul document : cununa:
(…) ïntr-o scrisoare adresat¶ de H. Gârbea lui Dan Culcer poate
fi citite urm¶toarele (eu am marcat §i am subliniat):

“Sa va spun banalitati? Ca nu orice se trimite
unei reviste trebuie publicat, ca rolul redactiei este de
a selecta si valoarea unei reviste consta in rigoarea
acestei selectii? Ca nu a existat nici o cenzura si nici
nu exista din partea CD al USR? Evident ca nu a
existat nici o cenzura daca textul a aparut. Nu e un
text literar, e o infamie. Care a jignit grav colegii
nostri evrei care sint si ei membri ai USR si chiar ai
Consiliului, ba si pe unii dintre noi, români si crestini, care credem in intelegere interetnica. Daca nu
reactionam se putea generaliza, extinde asupra noastra banuiala de anti-evreitate.
“Atacurile lui Goma la evrei sint o realitate. In
textul integral al jurnalului postat pe internet
cuvintul "evreii" apare de 126 de ori. E mai mult
decit o obsesie. Daca numiti asta literatura, avem
viziuni diferite despre acest concept. Dar nu asta
conteaza. Noi nu cu Goma avem treaba, nici cu
Stoiciu, ci numai cu Viata Româneasca. Ea nu corespunde valoric, grafic, managerial nivelului asteptat
si, cum nu poate fi desfiintata, trebuie inlocuita
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redactia. Sau, daca MAE român vrea sa bage bani in
ea, sa bage singur. Acesta e punctul meu de vedere
personal, care nu angajeaza USR. Si pe care l-am
sustinut in comitet inainte de "cazul Goma". Il sustin
si in cazul inexistentei reviste Contrapunct careia i sa retras finatarea de catre USR.”
Ca s¶ vezi, crim¶! H. Gârbea a num¶rat - în textul integral al
jurnalului aflat pe internet ! - avînd 680 pagini, de 126 ori cuvântul “evreii”! Acest H. Gârbea a num¶rat el, pe degetele lui personale? A pus pe un subaltern s¶ o fac¶? “Textul integral” al
Jurnalului pe 2005 †ine de când pân¶ când? Pentru c¶ tot nu
este vorba de asta: Directorul imaginii a num¶rat §i cuvântul
“antisemit”? Câte a g¶sit?
Doamne, Doamne: cu scriitori ca H. Gârbea vrei Tu s¶ fiu
coleg-de-breasl¶? £i dac¶ Te asigur c¶ nu vreu cu nici un chip s¶
fiu coleg cu o asemenea creatur¶ - m¶ la§i nepedepsit?
Luni 28 noiembrie 2005
LIS este remontat dup¶ lansarea volumului s¶u antologie.
I-am re-scris, re-felicitîndu-l. I-am cerut permisiunea s¶ reproduc
din scrisoarea lui urm¶torul pasaj:
“Altfel, la Targul de carte Gaudeamus l-am intalnit de N. Breban (retras
la vila sa de la Bran) - care m-a asigurat ca nu pateam ce am patit (demitere)
daca ma delimitam de Domnul Paul Goma in... doua etape: intai, sa fi publicat in dreptul paginilor de Jurnal 2005 din Viata Romaneasca o delimitare
oficiala fata de ceea ce scrie; apoi, sa ma fi delimitat de Domnul Paul Goma
in fata membrilor Comitetului Director, recunoscand spasit ca am gresit, ca
ei au dreptate ca am publicat un text... atisemit. Desigur, N. Breban sustine
ca sunt pagini de Jurnal al Domnului Paul Goma antisemite, degeaba l-am
contrazis cu ton ridicat. In lipsa de argumente, N. Breban mi-a strecurat
printre dinti - "oricum, trebuie sa spunem ca ei, nu ca noi, vrem, nu vrem,
evreii conduc lumea"! Sa fiu iertat ca am pronuntat cuvantul evrei, dar l-am
citat... Am relatat aceasta intamplare, sa aveti idee cum se mai comenteaza
Cazul VR-Goma etc.”

A§adar Breban, prin ceea ce i-a repro§at lui LIS, r¶mâne
acela§i, egalul cu sine §i cu compromisurile sale din negura biografiei: perfectul soldat-disciplinat §i §i-mai-perfectul responsabil
cu câte ceva, pe-acolo, pe coridorul care duce la £eful cel Mare.
…“m-a asigurat ca nu pateam ce am patit (demitere) daca ma delimitam
de Domnul Paul Goma in... doua etape”…
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…dar etape!, intervin eu, aici:
“… intai, sa fi publicat in dreptul paginilor de Jurnal 2005 din Viata
Romaneasca o delimitare oficiala fata de ceea ce scrie;”

- foarte frumos, dar Breban care cunoa§te mecanismul
Aparatului explic¶ mai departe novicelui:
“apoi, sa ma fi delimitat de Domnul Paul Goma in fata membrilor
Comitetului Director, recunoscand spasit ca am gresit, ca ei au dreptate ca am
publicat un text... atisemit”.

Acesta fiind primul… punct: “delimitarea”. Altfel-numit¶ :
lep¶darea de aproape. Pe vremea mea - era cât pe-aici s¶ spun:
“§i pe-a lui Breban, doar suntem din aceea§i genera†ie” - m¶
opresc la timp: chiar dac¶ între noi diferen†a de vârst¶ este de un
an, diferen†a de concep†ie-despre lume §i vârst¶ a fiec¶ruia dintre
noi este nem¶surabil¶. El a urm¶rit cariera cu orice pre†; eu am
urm¶rit… - ce Dumnezeu voi fi urm¶rit eu - cu orice pre†? fiindc¶ termenul carier¶ nici nu f¶cea parte din fondul principal
de cuvinte al meu. Inutil s¶ încerc o compara†ie - suntem…
incomparabili!
Reiau: pe vremea noastr¶, exemplul-monumentul-sfântul
lep¶d¶rii-de-p¶rin†i era Pavlik Morozov, turn¶torul, nu… delimitatorul. Când va fi intrat termenul în uzul limbii de lemn?
Pe scurt: Breban §i-a f¶cut cariera prin delimit¶ri - i-a reu§it
§i, generos, d¶ re†eta §i altora - aici lui L.I. Stoiciu.
Dar el nu se opre§te aici:
“…N. Breban sustine ca sunt pagini de Jurnal al Domnului Paul Goma
antisemite, degeaba l-am contrazis cu ton ridicat”.

Pân¶ aici nimic original. Nu este el singurul… sus†in¶tor al
antisemitismului textelor necitite. ïns¶ el… nu merge mai
departe, ci cade în §an†:
“In lipsa de argumente, N. Breban mi-a strecurat printre dinti - "oricum,
trebuie sa spunem ca ei, nu ca noi, vrem, nu vrem, evreii conduc lumea"!”
(sublinierea îmi apar†ine).

Eram departe de adev¶r când credeam c¶ Breban se sprijin¶
pe delimit¶ri §i doar atât. Fiindc¶, iat¶-l pe “amicul evreilor”,
Breban, pe organizatorul de colocvii, de mese rotunde, de numere
speciale dedicate “antisemitismului”, Breban (§i nu de azi, de
ieri), c`… se demasc¶ singur, ca un prost (ce este, ce a fost
totdeauna: un prostal¶u, un bolovan).
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Ra†ionez astfel: dac¶ ai oarecari impulsuri antiiudee, îns¶
e§ti fidel tacticei delimit¶rilor, te…, ¶sta, delimitezi de cei acuza†i
de “antisemitism” - cum a f¶cut el în prima parte §i îl condamni
pe “antisemit” - chiar dac¶ nu ai citit textul înfierat; îns¶, aten†ie:
te st¶pâne§ti, nu la§i s¶-†i ias¶ pe gur¶ porumbei, vr¶bii - chiar
curcani: ca s¶ nu-†i compromi†i… cariera, nu?
Sunt convins: la o adic¶ Janina §i Ion Iano§i, H. Zalis, S.
Damian, Ed. Reichman vor s¶ri în ap¶rarea lui “Nicolae”,
sus†inînd c¶ el glumise - cum s¶ conduc¶ evreii lumea? - s¶
priveasc¶ la ei: conduc ei lumea?…
Joi 1 decembrie 2005
(…) contribu†iile lui Ion Vianu (din “Caietele INMER”):
- ïn “Dezbatere”, luînd cuvântul, declar¶:
pag. 21: “Al doilea lucru este c¶ nu erau oameni de mare suprafa†¶ §i
asta era marea am¶r¶ciune a lui Goma, care în momentul acela era o persoan¶
integral pozitiv¶” (subl. mea, P.G.)

- ïn Interviul luat de Delia Botc¶, acela§i I. Vianu:
pag. 20: “Personalitatea lui este complex¶ si în bun¶ parte tragic¶ pentru
c¶ de la elevul §colii de literatur¶ trecînd prin disidentul num¶rul unu al
României §i sfâr§ind cu antisemitul basarabean care a devenit astazi (subl.
m. P.G.) e o lung¶ §i foarte contradictorie §i complexa evolu†ie”;
pag. 36: “ [Goma] a fost foarte mul†umit de apari†ia mea §i mi-a b¶tut
imediat la ma§in¶ scrisoarea. A doua zi s-a anun†at la Europa Liber¶ decizia
mea, pentru c¶ Goma avea leg¶turi constante cu ziari§tii prin intermediul
unor diploma†i occidentali”.
pag. 44; “… s-a certat cu toat¶ lumea, a continuat un drum solitar §i
foarte pu†in profitabil. Acum a ajuns antisemit. (s. mea. P.G.) Dar ¶sta-i alt
subiect”.

“Alt subiect”… Pe care el, fiul marelui Tudor Vianu refuz¶

s¶-l am¶nun†easc¶, s¶-l numeasc¶, s¶-l argumenteze, prin citate
din antisemitismele antisemitului de mine. Voi reveni la altsubiectul ionvianesc, deocamdat¶: o ciud¶†enie din interviul s¶u:
“Ah, s¶ v¶ spun ceva cu Goma! Eu, în scrisoarea mea cu [corect: c¶tre]
Goma spuneam a§a: «Destul am suferit în ultimii 30 §i ceva de ani…», dar
Goma s-a uitat §i a spus: «Nu 30 §i ceva de ani, c¶ înseamn¶ c¶ te referi §i la
perioada dinainte de 23 august». £i eu am spus: «P¶i da, chiar asta §i vreau!»
«P¶i nu-i bine - mi-a replicat Goma - noi acum ne ocup¶m numai de regimul
comunist!». Deci în scrisoarea mea manuscris¶ era: «30 §i ceva de ani», dar
în dactilograma lui a r¶mas «30 de ani». Fiind interogat la Securitatea, am
constata c¶ pe biroul colonelului era scrisoarea mea §i m-am întrebat de unde
§i-au procurat-o. La un moment dat colonelul a ie§it din birou §i am luat foaia
§i am v¶zut c¶ scria «30 §i ceva de ani» §i mi-am dat seama c¶ textul de care
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dispunea el nu era textul care se spusese la ‘Europa Liber¶’, ci era rezultatul
ascult¶rii directe a conversa†iei mele cu Goma. Si i-am spus dup¶ aceea §i
colonelului, la care el s-a sup¶rat §i mi-a spus: «Asta nu-i treaba dumitale!»
Goma avea o supraveghere continu¶?
M-am dus la el cu o zi înainte de a fi arestat §i el §tia c¶ tot ce se discut¶
in cas¶ era înregistrat? Dar nu era înregistrat din cas¶, ci de undeva de afar¶,
cu o aparatur¶ foarte sofisticat¶. A§a c¶ Goma mi-a scris pe o hârtie: «D¶ un
telefon la num¶rul (…), este un diplomat sudamerican §i spune-i c¶ voi fi
arestat mâine». Si eu am înv¶†at num¶rul ¶la pe dinafar¶, m-am dus la o
cabin¶ telefonic¶ §i am telefonat.”

M-am tot întrebat: de unde pân¶ unde, pentru Ion Vianu
devenisem antisemit - ba chiar: “antisemitul basarabean”? Toate
supozi†iilele mele (în leg¶tur¶ cu motivele pentru care m¶
trateaz¶ de antisemit) au r¶mas f¶r¶ un r¶spuns demn de luat în
seam¶. De aceea presupun (în continuare): în op†iunea sa întru
iudaitate, Ion Vianu, ca orice proasp¶t convertit are reflexe, pe de
o parte de fiin†¶ fanatic¶, ce crede-§i-nu-cerceteaz¶, pe de alt¶
parte de patruped - de oaie care se ia dup¶ boul de berbece (cel
care gânde§te pentru întreaga urm¶ alc¶tuit¶ din ceilal†i, urma§iiurm¶torii). Altfel cum se explic¶ consim†irea §ederii la aceea§i
tribun¶ (a GDS, a 22-ului, a numeroaselor colocvii §i comi†ii)
al¶turi de un individ ca Oi§teanu? £i ca R. Ioanid? Ca Shafir? altfel decât ca fruct al solidarit¶†ii etnice de cea mai proast¶
justifica†ie (întru acuza†ie f¶r¶ argumenta†ie)?
Am ajuns la episodul scrisorii sale. Ion Vianu venit la noi
condus de I. Negoi†escu joi 10 martie [1977] la orele 12 (vezi
Culoarea curcubeului, Polirom, pag. 129). Adev¶rat c¶ m¶
bucurasem de prezen†a sa; c¶ dactilografiasem §i textul lui.
ïns¶ nu-mi aduc aminte, nu doar s¶-i fi cerut, ci impus (!) s¶
suprime “ceva” dup¶ cum pretinde el - reiau citatul:
«Destul am suferit în ultimii 30 §i ceva de ani…», dar Goma
s-a uitat §i a spus: «Nu 30 §i ceva de ani, c¶ înseamn¶ c¶ te
referi §i la perioada dinainte de 23 august». £i eu am spus:
«P¶i da, chiar asta §i vreau!» «P¶i nu-i bine - mi-a replicat
Goma - noi acum ne ocup¶m numai de regimul comunist!».
Episodul este inventat cu nesfâr§it¶ (dac¶ incon§tient¶?)
neru§inare. Nici lui Negoi†escu nici lui Vianu, dactilografiindu-le textele (sau: re-dactilografiind, la Negoi†escu) nu intervenisem, modificînd, impunîndu-mi un punct de vedere pe care…
niciodat¶ nu l-am avut.
I. Vianu, deci, minte. ïn stilul s¶u, neglijent, lene§, plictisitadormit §i expeditiv: a§a cum m¶ taxase de “antisemit” - f¶r¶ a se
osteni s¶ argumenteze - tot a§a fabric¶ acum o istorie cretin¶ pe
care nici m¶car nu se str¶duie§te s¶ o fac¶ credibil¶. Dac¶ l-a§ lua
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în serios pe I. Vianu, i-a§ atrage aten†ia:
a. între noi nu fusese nici m¶car o inten†ie de “discu†ie”
despre… “înainte de 23 august” §i despre “dup¶ 23 august” : când
s¶ fi avut loc?, doar atunci (în 10 martie 1977) fiecare jum¶tate
de minut ne era m¶surat(¶), în vânzoleala prim¶verii 1977?; §i
mai ales: întru cât aceast¶ “precizare” idioat¶ ar fi avut vreo
leg¶tur¶ cu urgen†a hot¶rîrii sale de a ob†ine astfel pa§aportul în
vederea emigr¶rii : prin aderarea la Apelul nostru?
b. de unde pân¶ unde introduce - acum - I. Vianu justificarea
pus¶ în gura mea, anume c¶ “acum ne ocup¶m numai de regimul
comunist”? ïn cea†a în care - cam de prin 1989 - evolueaz¶ Ion
Vianu, el vrea s¶ dea de în†eles c¶ eu nu devenisem doar de
alalt¶ieri “antisemit”, ci h¶t, de pe când încercam s¶ nu ne
ocup¶m de ce fusese “înainte de 23 august” - pentru a nu vorbi §i
de persecu†iile la care fuseser¶ supu§i evreii între 1941-1944…
Dar el nu §tie nici istorie elementar¶, potrivit c¶reia mie, “basarabeanului antisemit”, mi-ar fi convenit nespus s¶ se vorbeasc¶
despre “înainte de 23 august”, ba chiar despre “înainte de iulie
1941”, fiindc¶ s-ar fi amintit §i de crâncenele persecu†ii la care
fuseser¶ supu§i basarabenii §i bucovinenii, începînd din 28 iunie
1940, din partea, mai ales a auxiliarilor evrei ai NKVD-ului;
c. I. Vianu nu §tie nici s¶ numere (ce nevoie: pentru el §i în
numele lui “num¶r¶” Wiesel, R. Ioanid, Oi§teanu, el doar
deschide gura cât s¶ or¶c¶ie: «Antisemitule basarabean!»): fiind
în 1977, de la “23 august” (1944) trecuser¶, nu “30 §i ceva de
ani” - ci… 33 ani, §i chiar dac¶ la “§i ceva” pot intra cei 3 ani:
care poate fi… greutatea lor? Niciuna.
M¶ opresc aici. ïndurerat. Fiindc¶ la întrebarea:
«Poate cineva inteligent, instruit, echilibrat s¶ devin¶ dintr-o
dat¶ ne-inteligent, ne-instruit, ne-echilibrat?»
R¶spunsul:
«Poate. Cu condi†ia ca el s¶ nu-§i deie seama…»
M¶ opresc aici cu Jurnalul 2005
Revin la Jurnal 2011:
Duminic¶ 24 aprilie 2011
ïntâia zi de Pa§te.
Hristos a înviat!
Ieri, pentru întâia oar¶ dup¶ mult¶ vreme, încurajat¶ de
performan†a din ajun (merseser¶m în trei la cabinetul medical),
Ana a coborît la magazinul de la parter, pentru cump¶r¶turi. Avea
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chef de o înghe†at¶ - s-a întors f¶r¶ înghe†at¶ (“Era prea rece…”,
de parc¶ ar fi gustat-o acolo, pe loc…), dar cu un pachet de
zmeur¶ congelat¶. A tot descongelat-o, pân¶ nu a mai r¶mas
nimica…
Azi diminea†¶ a coborît iar. Am îndemnat-o s¶ mai ia un
pachet de zmeur¶. S-a întors f¶r¶ zmeur¶: era tot - prea - rece…
Doamne, ce bine e când revii la o câtdecât¶ normalitate.
S¶-i spun: normalitatea zmeurei congelate?
*
Nu s-a observat pentrudece-ul introducerii atâtor pagini din
Jurnal 2005 in acesta, 2011?
Foarte r¶u.
Nu pentru c¶ interven†ia Anei ar fi stârnit masochistul z¶cînd
în mine, ci, uite-a§a: ca s¶ nu fie uitate fapte de mare ru§ine ale
“confra†ilor” mei, scriitori, drag¶-doamne, rezultate nu din
mari-spaime, nici din mari-presiuni (!), ci din mici §i m¶runte,
dar ocupînd întregul lor caracter, dînd: c¶c¶cio§enia noastr¶
na†ionalnic¶, cea care ne interzice de a râvni la rangul - modest de comunitate civilizat¶, cultivat¶; ca s¶ nu se legene putorile
noastre ‘telectuale cu asigurarea b¶§tina§¶: “totul se uit¶, m¶i
frate”, - deci “§i asta, ultima…”
Dac¶ ei uit¶ propriile m¶g¶rii, tr¶d¶ri la adresa mea, eu nu uit
m¶g¶riile lor, tr¶d¶rile lor - la adresa mea. Uitarea ar fi p¶catul
meu de moarte.
Cu cine s¶ se prezinte “intelecualitatea scriitornic¶” în fa†a
Comisiei Justi†iei Supreme: cu Sadoveanu? Cu Beniuc? Cu Petru
Canaliu? Cu F¶nu§ Neagu, cu Titus Popovici? Au cu “subtilul”
Croh-Spaima-Bacilului-cu-acela§i-titlu? Sau s¶ dea mandat
reprezentan†ilor genera†iei urm¶toare de înv¶†¶cei ai linsului, una
pe fa†¶, alta pe dos, în versuri bunicele, dar în proz¶ de Scînteia
detestabil¶, ca Divinul Nichita, ca Sfântul Io(a)n Alexandru, ca
Sorescu §i ca Blandiana? Ca §mechera§ii verticali împletici†i - la
mers §i la moral¶ - ca Manolescu? Cu gânditori cu polonicul:
Liiceanu, Ple§u, Patapievici, Mih¶ie§?
C¶ am r¶mas singur? Ce înseamn¶ singur? Dar nu sunt deloc
singur: mai am prieteni, mai am - unii declara†i, al†ii, cei mai
numero§i: t¶cu†i, dar p¶strând gânduri bune pentru mine, pentru
faptele mele. Dar fetele-femeile? Din dreapta, mai ales din
stânga Prutului? ïn †ig¶nìa reg¶†eneasc¶ a refuzului guvernan†ilor
de la Chi§in¶u de a acorda ceea ce promiseser¶, cine m-a ocrotit,
cine s-a expus, declarîndu-se împreun¶ cu mine: nu ele?
Nu fetele mele?
S¶ le †in¶ Domnul tot a§a, totdeauna pentru cauze bune.
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Luni 25 aprilie 2011
Azi am z¶cut, Ana §i cu mine. De odihn¶.
Filip e plecat la prieteni, de vineri.
Mar†i 26 aprilie 2011
Azi Filip m-a înso†it, pentru analizele cerute de dr. Schaan la
laboaratoarele din vecini. Le-am f¶cut. Dup¶ care le-am dormit.
Miercuri 27 aprilie 2011
Azi am rev¶zut textele din 2005 implantate în 2011.
Orice-ar crede unii, o opera†iune util¶. S¶ cread¶ acei unii c¶
i-am uitat? Ei bine: aproape îi uitasem. Noroc c¶ Ana veghea.
Joi 28 aprilie 2011
Am pus punct implantului 2005 în Jurnalul pe aprilie 2011.
Vineri 29 aprilie 2011
Azi, surpriz¶ - pentru mine. In România liber¶ articolul:
Imre Nagy: Erou sau asasin? 29 Aprilie 2011 Claudiu P¶durean
Imre Nagy este socotit conduc¶torul Revolu†iei din 1956
În Ungaria, Imre Nagy, conduc¶torul Revolu†iei din 1956, este considerat drept un adev¶rat erou na†ional. Ru§ii îi repro§eaz¶ îns¶ implicarea în asasinarea †arului Nicolae al II-lea.
Unul dintre cei mai cunoscu†i lideri maghiari din secolul XX, Imre
Nagy, este considerat drept un adev¶rat erou na†ional în †ara sa natal¶. El a
condus Revolu†ia anticomunist¶ din 1956, de§i provenea tocmai din rândurile
Partidului Comunist. Imre Nagy, care a fost arestat de sovietici dup¶
în¶bu§irea Revolu†iei, a fost adus ca de†inut în România §i †inut prizonier la
Snagov. Ulterior, el a fost trimis înapoi în Ungaria, unde a fost executat dup¶
un simulacru de proces. Astfel, Imre Nagy, pentru mul†i dintre maghiari, a
împrumutat parc¶ ceva din aura unui martir. Îns¶, pentru mul†i dintre ru§i,
Imre Nagy nu este altceva decât unul dintre asasinii †arului Nicolae al II-lea
§i a membrilor familiei acestuia. £i asta pentru c¶ el a f¶cut parte, în calitate
de militar în Armata Ro§ie, din deta§amentul care l-a p¶zit pe fostul ¢ar al
Tuturor Rusiilor §i, probabil, din grupul de §apte persoane care a asasinat
familia Romanov.
Voluntar în Armata Ro§ie
Imre Nagy s-a n¶scut în anul 1896, în localitatea Kaposvar. La izbucnirea primului r¶zboi mondial, el avea 18 ani §i a fost mobilizat în armata austroungar¶. Luptând pe frontul de est, Imre Nagy a c¶zut prizonier. Trimis întrun lag¶r de lâng¶ Lacul Baikal, el a ajuns în contact cu ideologia bol§evic¶ §i
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a aderat la Partidul Comunist. În timpul r¶zboiului civil din Rusia, tân¶rul
maghiar s-a înrolat ca voluntar în Armata Ro§ie.
Unii dintre istoricii ru§i sus†in c¶ devotamentul acestuia fa†¶ de ideologia bol§evic¶ era atât de mare, încât a fost numit în deta§amentul care l-a †inut
prizonier pe fostul †ar al Rusiei, Nicolae al II-lea. Acela§i deta§ament asigura
§i paza membrilor familiei imperiale. Foarte probabil, potrivit unui mare
num¶r de articole care au ap¶rut în presa ruseasc¶ dup¶ c¶derea comunismului, Imre Nagy a f¶cut parte din gruparea de §apte de persoane, îns¶rcinat¶ cu
executarea membrilor familiei Romanov. Astfel, potrivit istoriografiei
ruse§ti, Imre Nagy s-a num¶rat printre asasinii ultimului †ar. Cel care a dat
ordinul referitor la omorârea familiei imperiale a fost însu§i Lenin. Dup¶ anul
1990, †arul Nicolae al II-lea a fost canonizat §i a devenit sfânt al Bisericii
Ortodoxe Ruse.
Între Ungaria §i URSS
La finalul r¶zboiului civil din Rusia, care a adus înfrângerea Armatei
Albe §i consolidarea comunismului, Imre Nagy s-a întors în Ungaria. În
aceast¶ †ar¶, revolu†ia bol§evic¶ a lui Bela Kun fusese în¶bu§it¶ de Armata
Regal¶ Român¶. Între timp, la putere ajunsese dictatorul fascist Miklos
Horthy. Imre Nagy s-a apucat de politic¶, mai întâi în Partidul SocialDemocrat Maghiar, unde a devenit prim-secretar de partid în comitatul
Somogy.
Ulterior, a demisionat §i s-a al¶turat unei forma†iuni mai radicale,
Partidul Socialist Muncitoresc Maghiar, în fapt o forma¬†iune comunist¶.
Activitatea sa politic¶ i-a adus trei ani de deten†ie. Dup¶ o serie de arest¶ri,
Imre Nagy a emigrat la Viena, iar între anii 1930-1944, el s-a stabilit în
URSS. Pentru c¶ era considerat drept un soldat credincios al Partidului
Comunist, Imre Nagy a sc¶pat de epur¶rile masive organizate de Stalin.
Potrivit unor informa†ii vehiculate în presa ruseasc¶, el ar fi lucrat pentru
NKVD, precursorul KGB. Este sigur c¶ Imre Nagy a fost membru al
Cominternului. În anul 1941, Imre Nagy s-a înrolat, din nou, în Armata
Ro§ie. Nu a ajuns pe front, ci a lucrat ca propagandist în radioul moscovit
care emitea în limba maghiar¶.
Ministru §i premier în Ungaria
Dup¶ ce Ungaria a fost ocupat¶, în anul 1944, de trupele sovietice §i
române§ti (care luptau, din 23 august 1944, de partea Na†iunilor Unite), Imre
Nagy a devenit ministru al Agriculturii, apoi membru al pre§edin†iei colective a Republicii Populare Ungare, dar §i ministru de Interne §i ministru al
Alimenta†iei Publice. În anul 1949, pentru c¶ s-a împotrivit colectiviz¶rii, el
a fost exclus din partid. Dup¶ ce §i-a f¶cut autocritica, Imre Nagy a redevenit
ministru al agriculturii în anul 1950. În anul 1952, a fost promovat vicepremier, responsabil cu domeniul Agriculturii, iar un an mai târziu a devenit
§eful Guvernului maghiar. În mai 1955, Imre Nagy a fost demis, din nou, §i
exclus din partid, pentru c¶ avea concep†ii mult mai liberale decât comuni§tii
din aripa dur¶. Îns¶, în urma demonstra†iilor populare din anul 1956, Imre
Nagy a fost reprimit în partid, apoi a fost reinstalat premier, în ziua de 23
octombrie. Practic, din acest moment, el a devenit liderul Revolu†iei maghiare. Guvernul condus de Imre Nagy a trecut la reforme democratice. El a
anun†at retragerea Ungariei din Pactul de la Var§ovia §i a declarat-o †ar¶
neutr¶. Imre Nagy, care se convertise de la comunism la valorile democratice,
dorea noi reforme, care au stârnit împotrivirea sovieticilor §i a comuni§tilor
maghiari din aripa dur¶. În 4 noiembrie, Imre Nagy a anun†at la radio c¶ trupele sovietice au invadat Ungaria.
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Au urmat confrunt¶ri între maghiari §i sovietici, iar Revolu†ia maghiar¶
a fost strivit¶. Imre Nagy s-a refugiat la Ambasada Iugoslaviei, în condi†iile
în care dictatorul comunist iugoslav Iosip Broz Tito era considerat drept rebelul „lag¶rului socialist". Imre Nagy a fost îns¶ arestat de sovietici în 21
noiembrie. El a fost trimis în deten†ie la Snagov, unde a fost †inut sub arest
într-una dintre vilele Partidului Muncitoresc Român. Nu a fost dispus s¶
recunoasc¶ Guvernul condus de rivalul s¶u din aripa dur¶, Janos Kadar. În
aprilie 1957, Imre Nagy a fost trimis în Ungaria, unde a fost adus în fa†a unui
„tribunal al poporului". Dup¶ un simulacru de proces, Imre Nagy a fost
condamnat la moarte §i executat, în 16 iunie 1958. Locul unde a fost înmormântat a fost †inut secret. Îns¶, în anul 1989, el a fost reabilitat §i declarat
erou na†ional. Imre Nagy a fost reînmormântat solemn în 16 iunie 1989. În
prezent, el este considerat drept una dintre personalit¶†ile de frunte ale
Ungariei.
Influen†e în Banat §i în Transilvania
Revolu†ia maghiar¶ din 1956 a avut un ecou extraordinar §i în România. În
Cluj-Napoca §i în Timi§oara au izbucnit mi§c¶ri studen†e§ti. Printre revendic¶rile studen†ilor se num¶rau eliminarea obligativit¶†ii înv¶†¶rii limbii ruse
§i renun†area la „ra†ionalizarea" alimentelor. Sute de studen†i au fost aresta†i
§i închi§i. La mi§c¶rile studen†e§ti au participat deopotriv¶ tineri români §i
maghiari.

Claudiu P¶durean este un semianalfabet:
ïn primul rând se vede: “sursa” i-a fost ruseasc¶ - §i numai
ruseasc¶:
Apoi: nu pomene§te nimic de studen†ii de la Bucure§ti care,
în 1956, au dat câteva loturi de de†inu†i, dintre care §i o victim¶
direct¶: £tefan Negrea, b¶tut în cap de M¶celarul c¶pitan Enoiu
pân¶ a înnebunit §i s-a spânzurat la orizontal¶, în 1958 - în afar¶
de trei fete: Gloria Barna, Kristel Deppner, prietena lui Mihai
R¶dulescu, Doina Martescu, prietena lui Al Calciu de la spaniol¶, nenorocite pe via†¶. Nu §tiu unde s-o plasez pe Stela
Pogorilovschi [a mai fost o student¶, Gina F., cu ea m-am avut eu
bine cu o lun¶ înaintea arest¶rii mele, despre care s-a auzit c¶ ar
fi fost §i ea arestat¶, îns¶ eu n-am mai dat de ea], fiindc¶ nu §tiu,
nici pentru ce, nici la cât a fost condamnat¶, nici unde a fost
închis¶ - în anume amintiri traficate Pogorilovska pretindea c¶ a
f¶cut parte din “lotul Labi§” - un lot care nu a existat, Labi§ nu a
polarizat, nu a alc¶tuit, nu a avut vreun program - povestea cu
“pas¶rea cu clon† de rubin”: o crea†ie postum¶ §i inexact¶ a admiratorilor lui, printre care ea, Stela, Portik Imre §i înc¶ doi-trei.
Neinformatul ziarist vorbe§te despre Timi§oara §i Cluj…
Timi§oara, într-adev¶r, a avut cea mai bine organizat¶ mi§care
contestatar¶ - dar Clujul? Bineîn†eles, eu nu de†in adev¶rul absolut, îns¶ nu-mi aduc aminte ca, prin închisori, prin domiciliu obligatoriu s¶ fi întâlnit - m¶car auzit - de studen†i clujeni. [ba da;
Breban pretindea c¶ “§i el” participase la o reuniune a colegilor
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s¶ clujeni, îns¶ dac¶ ar fi exista un strop de adev¶r în povestile-i
ardelene§ti, l-a§ fi întâlnit /pe Breban/ m¶car la Gherla, dac¶ nu
în B¶r¶gan…]. Erau de†inu†i studen†i din Cluj, îns¶ nu în leg¶tur¶
cu Revolu†ia Maghiar¶, ci condamna†i pentru alte “crime”, anterioare revoltei ungurilor. Am întâlnit la Gherla un coleg de liceu
de la F¶g¶ra§, Puiu Ursu: avea o condamnare mare, îns¶ nu era
“ungarist”, ci f¶cea parte dintr-o “organiza†ie”, în lot cu celebrul
Raul Volcinski din Cern¶u†i.
Oricum, chiar dac¶ studen†ii bucure§teni fuseser¶ aresta†i
înainte de proiectata manifesta†ie (eu nu am f¶cut parte dintre
aceia, am intrat… pe cont propriu), în închisoare §i în domiciliu
obligatoriu erau mai numero§i chiar decât timi§orenii.
Apoi: ce tic¶lo§i, Ru§ii: arunc¶ întreaga vina pe ungurul
Nagy - care era un bol§evic pur §i dur - doar ca s¶ nu vorbeasc¶
despre responsabilitatea lui Lenin §i a ru§ilor care au asasinat
familia †arului.
*
O veste bun¶: Egiptul a deschis frontiera cu Gaza la Rafah.
Astfel vor fi aprovizionati cu strictul necesar am¶râ†ii de
palestinieni gazio†i, sufoca†i de blocusul israelian. înfometa†i,
f¶r¶ asisten†¶ medical¶…
*
Inc¶ o veste, nu atât bun¶, cât luminoas¶: Prin†ul §i cu
Prin†esa §i-au zis: Da. Ca în pove§ti.
Ca în pove§tile bune a fost ceremonia §i drumul de la
Westminster la Buckingham Palace.
Au englezii ¶§tia un uria§ talent de a-i face pe oameni s¶
viseze, nu doar pe supu§ii Majest¶†ii Sale, ci pe to†i planetarii…
*
ïn sfâr§it! Mai bine mai târziu decât niciodat¶! Vor avea §i
martirii de la Fântâna Alb¶ recunoa§tere na†ional¶ binemeritat¶.
sursa: ziar.jurnal.md19 Apr 201114:26
România va comemora victimele masacrului de la Fântâna Alb¶
IGNORAN¢™ // Ce argumente au invocat demnitarii români pentru a
nu vota propunerea legislativ¶ a lui Tudor Pan†îru
Tevatura în jurul instituirii Zilei Na†ionale în memoria victimelor masacrelor de la Fântâna Alb¶ §i alte zone, ale deport¶rilor §i ale Foametei organizate de regimul totalitar sovietic în nordul Bucovinei §i întreaga Basarabie
a luat sfâr§it. Camera Deputa†ilor a Parlamentului României a adoptat recent
propunerea legislativ¶ ini†iat¶ de Tudor Pan†îru. Legea prevede comemor¶ri
oficiale, depuneri de coroane §i alte activit¶†i menite s¶ cinsteasc¶ memoria
românilor basarabeni §i bucovineni. Astfel, în fiecare an, în perioada 31 mar-
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tie – 2 aprilie, Societatea Român¶ de Radiodifuziune, Societatea Român¶ de
Televiziune §i Agen†ia Na†ional¶ de Pres¶ AGERPRES vor difuza, cu prioritate, emisiuni despre perioada ocupa†iei sovietice din †inutul Her†a, nordul
Bucovinei §i Basarabia, tratând evenimentele tragice men†ionate.
Citi†i în interviul de mai jos, acordat de senatorul Tudor Pan†îru, cât de
anevoios s-a adoptat propunerea legislativ¶ §i cine s-a opus acesteia.

– Stimate dle Pan†îru, de ce Guvernul României s-a opus propunerii dvs. privind instituirea unei zile na†ionale în care ar fi comemorate victimele regimului sovietic de la Fântâna Alb¶ §i din Basarabia?
E o întrebare care ar trebui adresat¶ guvernului român. Oficialii
români, întreaga mass-medie din România, la înmormântarea
pre§edintelui Poloniei, Kacinski, au deplâns victimele masacrului de la
Katyn, mirându-se de memoria istoric¶ a polonezilor, de demnitatea
lor na†ional¶, a fost o zi de doliu na†ional în România. £i atunci mi-am
zis: cum se poate a§a ceva? Vorbi†i de victimele poporului polonez, dar
uita†i de propriile victime!
Se §tie c¶ au fost masacra†i mult mai mul†i români decât polonezi.
Nu s-a spus niciodat¶ niciun cuvânt. £i atunci am f¶cut acest proiect
de lege care, spre surprinderea mea, a primit un aviz negativ de la
guvern. Se spune c¶ sub influen†a institutului dlui Tism¶neanu, dar
pentru mine conteaz¶ pozi†ia oficial¶ a guvernului român.
Mai mult, în Senatul României aproape toate comisiile §i senatul
în plen au respins din nou proiectul de lege. (subl. mea). Am participat
la dezbateri în comisie, argumentele care se aduceau sunt absolut
ridicole.
– De exemplu, ce argumente au fost invocate?
Unu. Unul din argumente era c¶ institutul dlui Tism¶neanu
preg¶te§te un proiect de lege privind comemorarea victimelor comunismului în România. £i ar fi mai nimerit ca chestiunea s¶ fie introdus¶
acolo. Posibil, dar nu obligatoriu. Doi. Republica Moldova a f¶cut o
comisie §i ea îns¶§i î§i va comemora victimele. Trei. Un argument §i
mai ridicol a fost c¶ prin aceast¶ lege s-ar înc¶lca jurisdic†ia altor state,
cum ar fi Republica Moldova.
Am respins aceste idei prin urm¶toarele argumente: 1) Dac¶ ar fi
o problem¶ de jurisdic†ie, atunci cum §i-ar comemora evreii victimele
holocaustului în toat¶ lumea? 2) Românii de la Fântâna Alb¶ §i cei
din Basarabia au fost masacra†i nu pe criterii ideologice, ci etnice.
A fost o politic¶ de stat prin care se urm¶rea diminuarea elementului românesc §i, ulterior, lichidarea acestuia. Argumentele acestea
erau absolut ridicole, dar se vedea c¶ e presiune din partea guvernului,
majoritatea parlamentar¶ sus†inea pozi†ia guvernului. £i a§a s-a ajuns
c¶ Senatul a respins în plen proiectul de hot¶râre.
Camera Deputa†ilor, sub influen†a guvernului, avea aceea§i
pozi†ie de respingere. Dar, pân¶ la urm¶ (vreau s¶ mul†umesc pe
aceast¶ cale presei, unei p¶r†i din pres¶, în primul rând Romanian
Global News, presa din afar¶, par†ial presa din Basarabia, care a
reac†ionat la pozi†ia lipsit¶ de demnitate a Guvernului României §i a
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majorit¶†ii parlamentare), probabil, sub presiunea mass-media, guvernan†ii §i-au rev¶zut în ultimul moment pozi†ia.
Alt¶ chestiune care a ajutat foarte mult este c¶ Comisia juridic¶ a
Camerei Senatului, din care fac §i eu parte, este comisia de fond care
avizeaz¶ acest proiect §i, în mod repetat, a avizat în unanimitate pozitiv, chiar §i dup¶ ce camera a reîntors la comisie proiectul meu de lege,
comisia juridic¶ l-a votat din nou în unanimitate pentru adoptare. £i,
slav¶ Domnului, am ajuns s¶ vedem proiectul acesta adoptat.
– La ce proiecte mai lucra†i?
Am mai multe proiecte de legi, ce nu au înc¶rc¶tura aceasta
politic¶, care îns¶ au menirea de a transforma declara†ia oficialit¶†ilor
de la Bucure§ti despre rela†ia privilegiat¶ cu R. Moldova în realitate,
adic¶ s¶ trecem de la vorbe la fapte. Aceast¶ rela†ie privilegiat¶ trebuie
s¶ se reg¶seasc¶ în legisla†ie.
În acest sens, am preg¶tit mai multe proiecte de legi. De exemplu,
s¶pt¶mâna viitoare se va mai examina un proiect de lege care are din
nou avizul negativ al guvernului.
Este vorba despre un proiect de lege care propune un amendament
la Legea cu privire la regimul str¶inilor, în care basarabenii sunt pu§i
laolalt¶ cu oricare str¶ini. În particular, m¶ refer la situa†ia studen†ilor
basarabeni nebursieri, care sunt obliga†i s¶ pl¶teasc¶ o tax¶ de 120
euro, tax¶ consular¶, plus o tax¶ de 200 de roni, a§a-numita tax¶ pentru
permis de §edere, ca oricare african. £i m¶ întreb unde este rela†ia de
privilegiere? Din p¶cate, guvernul român se opune, a§a c¶ s¶pt¶mân¶
viitoare s-ar putea s¶ avem din nou o respingere.
– Ve†i insista?
Încerc¶m. Un alt proiect de lege vizeaz¶ veteranii Armatei române din Republica Moldova care, de§i sunt recunoscu†i ca veterani ai
Armatei române, li s-a dat chiar §i certificate de veterani ai Armatei
române, nu pot beneficia de unele privilegii stipulate în legea cu privire la veterani ai Armatei române. Din p¶cate, §i în acest caz guvernul
se opune categoric.
- Dle Pan†îru, v¶ mul†umesc pentru interviu §i v¶ urez succes.
Interviu realizat de Ilie Gulca
Jurnal de Chi§in¶u : O simpl¶ confuzie?
Solicitat de JURNAL s¶ explice pozi†ia Guvernului României în cazul
propunerii legislative lansat¶ de Tudor Pan†îru, senatorul PDL Viorel Badea,
vicepre§edinte al Comisiei pentru Politic¶ Extern¶ a Camerei Senatului din
Parlamentul României, a men†ionat: „Pozi†ia guvernului a fost determinat¶
de o confuzie creat¶ de un func†ionar care a în†eles c¶ este vorba de un
moment al luptei anticomuniste, §i nu despre ocupa†ie. În România nu se
§tie nimic despre episodul de la Fântâna Alb¶. Ulterior, când s-a aflat
despre ce este vorba, s-a votat. Eu am §tiut despre acest masacru §i am votat
pentru”.
Vladimir Tism¶neanu: „Niciodat¶ nu m-am opus comemor¶rii victimelor totalitarismului”
Solicitându-l pe Vladimir Tism¶neanu s¶ comenteze afirma†ia f¶cut¶ de
Victor Roncea pe blogul s¶u, care apare §i în declara†iile lui Tudor Pan†îru,
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c¶ Guvernul României ar fi respins propunerea de a institui o zi na†ional¶
pentru a comemora victimele regimului sovietic de la Fântâna Alba §i cele
din Basarabia sub influen†a „institutului Tism¶neanu”, acesta ne-a r¶spuns:
„IICCMER sus†ine comemorarea victimelor comunismului atât în România,
cât §i în Moldova… Niciodat¶ nu m-am opus comemor¶rii victimelor totalitarismului. A§ spune c¶ dimpotriv¶, §i pot proba documentar acest lucru.
Oricum, a§ aminti c¶ nu exist¶ un „institut Tism¶neanu”, ci un Institut
pentru Investigarea Crimelor Comunismului §i Memoria Exilului Românesc
(IICCMER) al c¶rui pre§edinte executiv este dl profesor Ioan Stanomir, autor
al unor importante studii despre comunism. Func†ia mea este de pre§edinte al
Consiliului £tiin†ific”
Masacrul de la Fântâna Alb¶
La începutul anului 1941, NKVD a lansat zvonuri potrivit c¶rora sovieticii ar fi permis trecerea grani†ei în România. Drept urmare, la 1 aprilie 1941,
un grup mare de oameni din mai multe sate de pe valea Siretului (P¶tr¶u†iide-Sus, P¶tr¶u†ii-de-Jos, Cupca, Corce§ti, Suceveni), purtând în fa†¶ un steag
alb §i însemne religioase (icoane, prapuri §i cruci din cetin¶), a format o
coloan¶ pa§nic¶ de peste 3.000 de persoane §i s-a îndreptat spre noua grani†¶
sovieto-român¶.
În poiana Varni†a, la circa 3 km de grani†a român¶, gr¶nicerii sovietici
i-au somat s¶ se opreasc¶. Dup¶ ce coloana a ignorat soma†ia, sovieticii au
tras în plin cu mitraliere, încontinuu, secerându-i. Supravie†uitorii au fost
urm¶ri†i de cavaleri§ti §i spinteca†i cu sabia.
Dup¶ masacru, r¶ni†ii au fost lega†i de cozile cailor §i târâ†i pân¶ la cinci
gropi comune s¶pate dinainte, unde au fost îngropa†i, unii fiind înc¶ în via†¶.
Dou¶ zile §i dou¶ nop†i s-a mi§cat p¶mântul în acele gropi pân¶ to†i §i-au dat
duhul.
Câ†iva, „mai noroco§i”, au fost aresta†i de NKVD din Hliboca
(Adâncata) §i, dup¶ torturi înfior¶toare, au fost du§i în cimitirul evreiesc din
acel or¶§el §i arunca†i de vii într-o groap¶ comun¶, peste care s-a turnat §i sa stins var. (Wikipedia)

Am scris despre Fântâna Alb¶ înc¶ de la primele edi†ii ale
S¶pt¶mânii Ro§ii, prin 2002. Este adev¶rat, prima informa†ie
mi-a parvenit de la un jurnal din Basarabia. Iat¶ c¶ “guvernul
nostru” (cel de la Bucure§ti) nu auzise de masacru, senatorii,
deputa†ii, mini§trii presedintele erau ocupa†i cu succesurile.
Fire§te, m¶ întreb ce praz de jacuzzi beleà Belitorul Baconski sau acela§i ca §i în cazul manuscriselor Cioran? Ce putoare - are
stof¶ de §ef de stat, securistul fiu al poetului tat¶, §i el informator-agent de influen†¶ al Securit¶†ii (vezi ce îi “confià” Ple§i†¶ lui
Breban, dar recomandîndu-i - c¶lduros, s¶ nu mai spun¶ la
nimeni, ca §i cum n-ar fi §tiut toat¶ lumea “pe ce baz¶” c¶l¶torea
A. E. Bakonsky prin lume, cu tot cu so†ie - Dumnezeu s¶-i ierte
pe amândoi)! Basarabeni de-ai mei!
Cinste lui Tudor Pan†îru!
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Sâmb¶t¶ 30 aprilie 2011
Mi-au venit asear¶ dou¶ mesaje: unu “a§a”, altul de loc :
“Un salut din Italia,
Stimate Domn Goma,
Citesc cu mare interes jurnalele Dvs. in care gasesc sintetizate informatii rare si pretioase din toate domeniile. Nu stiu cum arata acum manualele de
istorie de la noi din Romania, dar cred ca lecturarea jurnalelor pe care le
scrieti ar acoperi multe goluri in intelegerea ultimului deceniu si nu numai.
Din pacate societatea noastra e mai putin curioasa de ceea ce s-a petrecut in
trecut; pe noi ne intereseaza prezentul (cu barfele-i aferente). Internetul ne
ofera insa sansa de a putea accesa informatii din toate domeniile. Nu ramane
decat sa selectam noi ceea ce ne intereseaza. Eu am ales sa citesc (sper sa si
reusesc) tot ceea ce ati scris (si nu ati scris deloc putin!). Sper ca asa sa
reusesc sa imi actualizez cunostiintele acumulate in anii de scoala, in perioada in care invatam ca noi romanii am fost primii la toate, ca lumea a inceput
cu noi.
Va multumesc pentru ca ati scris tot ceea ce ati scris. Scrisul ramane, iar
cei dornici de informatie, de adevar, de literatura au unde sa gaseasca.
Va doresc multa, multa sanatate si putere de munca.
P.S.: Dupa 6 ani in care visez si eu sa ajung la Paris imi vad visul implinindu-se. O sa vin saptamana viitoare intr-o scurta vacanta. Nu imi permit sa
va caut: nu sunt o persoana importanta si nu cred ca aveti timp de pierdut cu
mine. Ma va conforta gandul ca voi vedea si Parisul Dvs. in care traiti de atatia ani...
Cu multa stima,
Gheorghe Mihut
Forli, Italia

Am mai reprodus o scrisoare a sa, dar nu-i d¶dusem numele.
Acum o fac, chiar dac¶ nu mi-a permis explicit c¶ o pot face.
*
Cel¶lat mesaj; trist, îngrijor¶tor, ca toate ve§tile din Ucraina
despre români:
Fllorin Cârlan mi-a trimis §i mie:
“În data de 29 aprilie 2011, 20:00, Dacian Dumitrescu <dacian.dumitrescu@gmail.com> a scris:
OK , nu am sa-ti mai scriu . PT orice eventualitate sa stii ca poti cere
azil la Consulatul nostru de la Cernauti. Adresa de mail a avocatului Ion
Manole este www.promolex.md sau info@promolex.md si are tel/fax
37322450024 si mobil 37369070800 . SPUI CA DIN PARTEA D-LUI
POPA SI A D-LUI CARLAN . CURAJ SI DUMNEZEU SA FIE CU NOI SI
CU TOTI ROMANII ! Sa ai incredere in tine , in noi si in Dumnezeu !
În data de 29 aprilie 2011, 08:14, Sergiu Barbuta
<sergiu.barbuta@gmail.com> a scris:
”Am fost chemat ast¶zi la securitatea de stat a Ucrainei, acolo am stat
de vorb¶ despre blogul dumnevoastr¶ §i post¶rile împrumutate de pe el, am
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probleme sunt nevoit s¶ rup rela†iile cu to†i românii din afar¶.
Statul ucrainean v¶ p¶ze§te [supravegheaz¶] poate §i toate ac†iunele
saitul d/voastr¶. Am fost întrebat dac¶ v¶ §tiu, c¶ sunte†i un pericol grav pentru securitatea ucrainei. Fiecare comentar din blogul meu a fost studiat. Eu
am fost înviniv¶†it grav, ei §i pe mine m¶ pândesc la orice pas, nu vreau s¶
m¶ joc de-a patriotul acum când am a§a probleme grave. Sper s¶ m¶
în†elege†i, Cu respect
În data de 29 aprilie 2011, 17:22, Dacian Dumitrescu <dacian.dumitrescu@gmail.com> a scris:
SALUT DRAGA SERGIU ! NU TI-AM SCRIS TIE PERSONAL CI
LA O LISTA INTREAGA DE PERSOANE . TE ROG FA-MA SA INTELEG : NU VREI SA-TI MAI SCRIU NICIODATA PE MAIL ? TOCMAI
AM VORBIT DESPRE TINE CU MULTA LUME DE AICI, DIN AMERICA SI DE LA CHISINAU . NU MAI ESTI UN NECUNOSCUT ! CEI DIN
SUA CHIAR M-AU RUGAT SA TE INTREB DACA AI DORI SA TE
PUNEM IN LEGATURA CU AVOCATUL ION MANOLE- PRESEDINTELE FUNDATIEI PROMOLEX DIN CHISINAU SI CARE SE OCUPA
DE APARAREA DREPTURILOR ROMANILOR DIN ACEASTA ZONA .
DE TINE DEPINDE TOTUL . ASTEPT UN RASPUNS.”

Acum ce fac eu, un “lateral”? Din experien†a mea:
S¶ nu t¶cem! Pe t¶cerea noastr¶ infrico§at¶ sconteaz¶
bestili§tii, pe autoc¶lu§, cel “aplicat” de îns¶§i victima.
Fr¶†iorii no§tri ucrainenii… Ne-au iubit de totdeauna: cu
toate c¶ ei au fost, înaintea noastr¶ victimele ru§ilor - Marea
Foamete, Holmodorul - au acceptat, f¶r¶ strângere de inim¶, la
porunca ru§ilor, s¶ devin¶, la rândul lor, c¶l¶ii românilor în
proasp¶t r¶pitele †inuturi române§ti: Basarabia, Bucovina de
Nord, Her†a. ïn primul moment de dup¶ Ocupa†ia din 28 iunie
1940 Ucrainenii au devenit “desantul”; ei au invadat… pa§nic
(dup¶ obiceiul verificat al Slavilor istorici n¶boind peninsula
Balcanic¶) p¶mânturile noastre §i, f¶r¶ a-i suprima pe b¶§tina§i,
i-au pref¶cut într-o categorie inferioar¶ lor, ucrainenii, trimi§i de
ru§i în teritoriul ocupat - în vederea lichid¶rii elementului românesc: prin jaf sistematic, prin instaurarea Foametei, iar pe supravie†uitori, fie deportarea, fie împu§carea în ceaf¶, la marginea
satelor. Ucrainenii s-au instalat în toate localit¶†ile, ca “func†ionari pa§nici”; primari, socotitori, conduc¶tori de cooperative - dar
mai ales: înv¶†¶tori, profesori (dar nu directori de §coli!), fiindc¶
scopul bol§evicilor era; §tergerea identit¶†ii popula†iei autohtone,
prin interzicerea limbii acesteia, prin obliga†ia de a se exprima
numai în limba rus¶ (nu în ucraine§te!), cea “omeneasc¶”, cea
adev¶rat¶, cea permis¶, cea impus¶, de a scrie-citi numai în
“alfabetul” ocupantului.
Pihota ucrainean¶ a invadat “pa§nic”, repet, satele §i târgurile române§ti ocupate, la îndemnul St¶pânului de la Kremlin
s-a… însurat, mai ales, fiindc¶ b¶rba†ii localnici lipseau crâncen:
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mor†i în r¶zboaie, în lag¶re de exterminare - ca cel de la B¶l†i deporta†i.
Astfel s-a pl¶m¶dit bravul popor maldavinesc - al c¶rui
exemplar de frunte este inenarabilul Plahotniuc.
*
Mâine, la Roma: beatificarea Papei Ioan Paul II.
S¶ ne bucur¶m. S¶ ne însenin¶m.
£i s¶ uit¶m c¶ §i Th. Baconschi va fi prezent - doar cunoa§te
locurile: nu a fost el ambasador la Vatican?
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Duminic¶ 1 mai 2011
Ciudat: §i aceast¶ dat¶ - 1 mai - mi se arat¶ a fi ireal¶. Nu
caut explica†ii, le-am dat¶ alt¶dat¶.
ïn jurnalul pe aprilie 2011 inclusesem largi extrase din
jurnal 2005. Cu agonia, cu moartea papei Paul Ioan II. Când
lucram la rememorare, nu §tiam c¶ zi va avea loc beatificarea lui
Karol Wojtyla §i declararea lui: preafericit (“bienheureux”.
Coinciden†¶ fericit¶ - chiar dac¶ îndemnul lui Isus, preluat de
Paul Ioan : «Nu v¶ fie team¶!» / Non abbiamo paura ! nu m-a
putut ajuta în momentele grele, fiindc¶ pe atunci nu-l §tiam ca…
citat, ci doar ca autoîncurajare personal¶.
Acum sunt prea obosit - de excita†iune - voi reveni la acest
al doilea “spectacol” de bucurie (primul: nunta princiar¶ la
Londra).
Luni 2 mai 2011
M-am trezit la miezul nop†ii, de§i nu mi-am f¶cut suma de
odihn¶ reparatorie. Tulburat - în bine, în r¶u - de ziua de ieri,
aproape trei ore la televizor, bocind ca o bab¶, de pierderea
“Tatei”, de bucuria reg¶sirii lui ca preafericit.
Aseara mi-a trimis Aliona câteva fotografii de la cimitir
(deduc: al satului Ghidighici, de lâng¶ Chi§in¶u). Nu am în†eles
mare lucru din istoria familiei ei - dealtfel nu am recunoscut-o în
vreun personaj fotografiat - de în†eles, dac¶ ea a fotografiat - doar
atâta: in aerul acela de prim¶var¶ cu mult¶, mult¶ vegeta†ie, cei
vii s-au sim†it mai-bine cu vecinii lor, vii §i oarecum în pace cu
mor†ii lor dragi. Cu aceste provizii (de blajin¶tate) au s-o duc¶
înc¶ un an pânà la urm¶torul Pa§te al Blajinilor.
*
Ben Laden a fost ucis de un comando american în Pakistan.
ïn sfâr§it!, dar nu s-a sfâr§it teroarea instalat¶ la 11 septembrie.
Americanii au r¶zbunat, dup¶ zece ani umilin†a de se trezi
f¶r¶ ap¶rare, ei, în citadela lor nordamerican¶.
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*
Le Figaro: Portrait intérieur d'un pape planétaire
Par Jean-Marie Guénois
01/05/2011 Dans «Le Vrai Jean-Paul II», Mgr Slawomir Oder révèle que
l'ancien pape pratiquait l'autoflagellation.
«On essaie de me comprendre de l'extérieur, mais je ne peux être compris que de l'intérieur.» Cette confidence de Jean-Paul II, pape ultramédiatique, est authentique. Elle est extraite du meilleur ouvrage publié à l'occasion de la béatification. Un document à vrai dire, puisqu'il est signé par Mgr
Slawomir Oder, le postulateur de la cause de béatification. Ce prélat polonais
a été chargé par le diocèse de Rome de rassembler tous les témoignages donnés sur sa vie, avant et après son élection à la papauté.
La publication, il y a un an en Italie*, avait provoqué beaucoup d'émotion et soulevé une polémique. Émotion parce qu'il révélait que Jean-Paul II
pratiquait l'autoflagellation: «Comme quelques membres de son proche
entourage ont pu l'entendre de leurs propres oreilles, Karol Wojtyla se flagellait, en Pologne comme au Vatican. Dans son armoire, au milieu des soutanes, était accrochée une ceinture de pantalon spéciale: il l'utilisait comme
fouet et la faisait toujours emporter, même à Castel Gandolfo.» Une pratique
difficile à comprendre dans la spiritualité actuelle mais relativement courante
chez des grands saints et des mystiques et qui s'inscrit dans une vieille tradition spirituelle d'ascèse.
Des sources très sérieuses
Mais la polémique, suscitée par ce document, se fonda non sur le contenu du livre mais sur le fait que Mgr Oder, normalement tenu au secret dans
son travail de postulateur, révélait par ce livre bon nombre de témoignages
contenus à l'évidence dans les documents qui servirent de base au procès de
béatification. Avec le recul, tout le monde se félicite aujourd'hui de la publication de ce livre. Sur la base de sources très sérieuses, il brosse en effet
comme personne ne l'avait fait un portrait de l'homme intérieur considéré
aujourd'hui comme un mystique authentique.
Même après être devenu pape, il confiait en effet: «Rien n'a plus d'importance pour moi, ou ne me donne une plus grande joie, que de célébrer quotidiennement la messe.» Un jour, quelqu'un de son entourage s'arrange pour
lui faire rencontrer dans le Palais apostolique un prêtre qui s'était éloigné du
sacerdoce et devenu clochard autour de Saint-Pierre. Il ressort de l'entretien
avec le pape bouleversé. Jean-Paul II lui-même s'était confessé à lui… Et lui
avait dit, en le raccompagnant: «Tu vois comme le sacerdoce est grand? Ne
le salis pas.»
Que cela soit dans sa première paroisse polonaise à Niegowic, dans son
évêché à Cracovie, à Rome ou pendant ses voyages, des témoignages identiques le décrivent allongé sur le sol, à même le marbre, les bras en croix,
priant ainsi pendant des heures, même dans le froid.
Quant à la fermeté dans l'action, les exemples abondent. Comme pape
mais aussi comme évêque. Des anciens séminaristes racontent qu'il les avait
fait rapatrier d'urgence d'un camp de vacances pour occuper de force le séminaire alors que les autorités communistes voulaient annexer le bâtiment.
Autre exemple, cette messe, en hiver, dans une cabane en bois entourée par
des milliers de fidèles pour faire comprendre à un très haut prélat envoyé de
Rome, Mgr Casaroli - partisan de l'Ostpolitik, donc du dialogue avec les
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autorités communistes - que ces dernières «mentaient» en affirmant que
l'Église catholique avait le droit de construire des églises en Pologne.
«Sociable, franc et modesteé»
Des autorités communistes qui n'ont cessé de l'espionner, et de plus en
plus, au fur et à mesure de sa montée en puissance. On a retrouvé dix-huit
caisses de documents le concernant. Le livre publie des passages entiers de
rapports des services secrets qui ont été retrouvés depuis. Ainsi, cette première mention: «Malgré une attitude apparemment rompue aux compromis et
souple dans ses contacts avec les autorités de l'État, c'est un adversaire idéologique particulièrement dangereux.»
Et puis ce panégyrique écrit pourtant d'une main bureaucratique adverse: «On le tient pour l'un des évêques les plus intelligents, doté d'une rationalité et d'un jugement sûr. Dans sa vie privée, il est sociable, franc et modeste.
Il ne fait pas peser sur autrui sa dignité ecclésiastique ni ses vastes connaissances. Il ne s'intéresse pas aux biens matériels. Il lit beaucoup. (….) Le cardinal prouve à l'égard du clergé qu'il est un administrateur diocésain énergique et plein d'inventivité, et en même temps souple et ouvert.»
Le livre relate aussi cette remarque de Mikhaïl Gorbatchev:
«Ce n'est pas moi qui ai détruit le communisme, mais Jean-Paul II.»
* «Le Vrai Jean-Paul II», Slawomir Oder, Presse de la Renaissance, 200 p.

*
Flori B¶l¶nescu îmi transmite aceste text publicat de Nicolae
Coande în “Agen†ia de Carte
“Acest atom indestructibil, de configura†ia p¶p¶diei
May 1st, 2011 La Tinta!
Ce este mai important – scrisul sau omul care scrie? Întrebarea pare
simplist¶ §i ar putea da, inclusiv unor onorabili cunosc¶tori ai ADN-ului
uman, sentimentul c¶ nu merit¶ un r¶spuns complex. Partizanii dialecticii,
acei abona†i la sentimentul, p¶gân azi, c¶ scrisul este indefectibil legat de
persoana scriitoare despic¶ nodul gordian la infinit în fire ce imit¶ urzeala
fireasc¶ a lucrurilor.
Ultima re§edin†¶ a omului este un temut ventriloc Large Hadron
Collider, f¶r¶ adres¶ precis¶, în subterana omului ahtiat de cunoa§tere de
laborator. Îns¶ omul din carne, ca §i personajul aruncat în întregime asupra
pr¶zii sale, care este scriitorul, suport¶ în egal¶ m¶sur¶ inclusiv vechiul
laborator al r¶ului demiurg, actul vindicativ al unui contemporan cu stof¶ de
inchizitor, acea instan†¶ individual¶ r¶s¶rit¶ vanitos din credin†a c¶ sigiliul
puterii st¶ în ceara cu care hârtia este înro§it¶ în cancelariile tuturor
vremurilor.
Tot ceea ce este autentic în f¶ptuirea de care se învrednice§te „precarul”
individ este deopotriv¶ aclamat §i hulit în con§tiin†a unei epoci. Se §tie,
epocile sunt perfect s¶n¶toase, doar indivizii fac excep†ie. Scriitorul, acest
atom indestructibil de configura†ia p¶p¶diei, are avantajul expunerii prin
îns¶§i vocea care poate ajunge chiar în balconul puternicilor zilei. De ce ar
deranja o P¶p¶die, Puterea? Merit¶ cei puternici zgâl†âi†i din visul lor de
m¶rire? Dup¶ cum sun¶ înc¶ §i azi distihul poetului francez Agrippa
d’Aubigne, Les princes n’ont point d’yeux puor voir ces grand’s merveilles,
/ Leurs mains ne servent plus qu’à nous persécuter – am putea spune c¶ da,
se merit¶. Mâna scriitorului contra mâinilor principilor. Motiva†ia scrisului
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unui astfel de îndr¶zne† care se ia în serios ar trebui s¶ fie îns¶§i existen†a sa,
ca §i o anumit¶ concep†ie despre via†a celor din jur, inclusiv despre via†a
celor demult disp¶ru†i. Cred din ce în ce mai mult c¶ este relevant, mai ales
în epoca noastr¶ relativist¶ în grad absolut, ceea ce, pe urmele lui Karl Kraus,
afirma Wittgenstein: nu pot s¶ trec peste faptul c¶ o propozi†ie întreag¶ poate
proveni de la o jum¶tate de om.
Ca legatar al memoriei celor trecu†i în nefiin†¶, scriitorul este o punte
între trecut §i prezent, iar unii dintre contemporani simt c¶ §i între prezent §i
viitor. În anumite cazuri, a§a ceva devine de neiertat. Atunci când scrie, exilatul de la masa de scris î§i suspend¶ pentru un timp via†a. Epuizarea unui
scriitor înseamn¶ uneori, se §tie, §i epuizarea unei epoci. Numai c¶ din când
în când, chiar via†a îl suspend¶ sau epuizeaz¶ pe poet, a§a cum i s-a întâmplat
lui Ovidiu, detestatul cur†ii regale de la Roma – pentru un amor inavuabil
care azi ar stârni cel mult curiozitatea lui The Sun. Scriind, orice ins cu talent
creator suspend¶ un timp via†a, a§a cum biologic se înf¶†i§eaz¶ ea, dar simte
cu delicate†¶ c¶ via†a î§i ia la r¶stimpuri o revan§¶ dureroas¶: îl trimite întrun exil ce poate fi interior sau, mai dramatic, unul explicit, concret.
Cazul marilor exila†i atrage aten†ia asupra acestei încle§t¶ri dramatice,
doar c¶ ast¶zi scriitorii de valoare sunt percepu†i, în sensul lui homo videns,
ca vedete la târguri §i festivaluri de carte. Odinioar¶, ace§ti mari refuza†i peregrinau pe drumurile lumii, constrân§i de o for†¶ mundan¶ s¶-§i abandoneze
temeiul propriei lor vie†i. Înc¶ mai avem, f¶r¶ nici o bucurie istoric-literar¶,
astfel de exemple în †¶ri în care scriitorul reprezint¶ o voce credibil¶ împotriva dictaturii. Vocea, suflul vital al unei asemenea relicve, pare v¶tuit¶
tocmai de arogan†a decibelilor epocii publicitarului §i a propagandei, cea care
o face s¶ devin¶ aproape inaudibil¶, distorsionat¶, ca în efectul de faiding,
când c¶ut¶m la radio un post îndep¶rtat §i exotic. Cu cât sunt mai multe
posturi de radio, cu atât unele se aud mai pu†in, §i nu neap¶rat din cauza
emi†¶torului. Nu este oare §i cazul unora dintre scriitorii contemporani? Anonimizarea vocilor autentice este marele efect de bruiaj al epocii noastre, în
care to†i sunt aici §i destui sunt exila†i în de§ertul unde nu-i aude nimeni.
Dac¶ orice scriitor adev¶rat poate fi catalogat drept o con§tiin†¶ vie a
umanit¶†ii, dac¶ sensul vie†ii pare a fi bun¶starea §i fericirea fiin†ei umane,
mobilul ac†iunilor unui om al scrisului este, cumva rebel, o lupt¶ continu¶ cu
indiferen†a §i vanitatea instalate în cei care doresc doar pl¶cerea §i pacea unei
vie†i tihnite, într-un joc de zaruri provocat de propria existen†¶ ca lupt¶
necontenit¶. Orice scriitor îndep¶rtat din locul s¶u autentic de puterea
vremelnic¶ este exilatul din propria existen†¶, c¶l¶torul f¶r¶ odihn¶ prin
propriul scris. Cei care se odihnesc, în via†¶ ca §i în scris, au publicul lor –
îns¶ §i publicul lor e unul odihnit. Nu ne intereseaz¶, a§adar, odihni†ii.
Neodihni†ii, ca Ovidiu, Soljeni†în sau Paul Goma, sunt cei care dau
m¶sura epocilor, probând tensiunea vie†ii §i a scrisului într-o vârst¶ a
umanit¶†ii. Primul, poet cu faim¶ la curtea lui Augustus, de§i exilat „lâng¶ a
Istrului guri în§eptite”, nu a p¶r¶sit niciodat¶ Imperiul c¶ruia îi apar†inea prin
educa†ie. Tomisul, barbar §i exotic pentru delicatul exilat, era un cap¶t estic
al Imperiului, chiar dac¶ poetul (§i curteanul) i se plângea persecutorului
într-o epistol¶ c¶ „nimeni, pân¶ la el, n-a fost surghiunit în dep¶rt¶ri a§a de
mari”. Lumea era pe atunci mult mai strâmt¶.
Soljeni†în, om de reguli matematice, devenit indezirabil puterii aritmetice, a cunoscut puni†iunile Gulagului. £i unul §i altul sunt prin§i în menghina
unor imperii ai c¶ror cet¶†eni se dovedesc a fi pân¶ la un punct. Ie§it din
temni†¶, fostul c¶pitan al Armatei Ro§ii se întoarce dup¶ dezghe† la Moscova,
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iar în 1974, incapabil de reeducare, este expulzat chiar în inima Europei, în
Germania untului – cu o expresie a filozofului Constantin Noica. În volumul
autobiografic „Ca bobul între pietrele de moar¶”, Soljeni†în poveste§te §ocul
expulziei din pu§c¶ria Lefortovo §i gura de oxigen luat¶ la sosirea în micu†a
localitate Langenbroich, din inima Westfaliei. Prin gr¶dina, pe-atunci
str¶juit¶ de un copac b¶trân, a casei lui Heinrich Böll, cel care l-a g¶zduit
timp de dou¶ zile încordate, m-am plimbat §i eu. Am încercat s¶-mi închipui
ce-§i vor fi spus cei doi prieteni, mari scriitori §i con§tiin†e ale epocii lor, ale
c¶ror siluete fuseser¶ surprinse de un fotograf chiar în timpul plimb¶rii. De§i
bucuros c¶ poate respira liber, numai gânduri senine nu-l încercau pe
Soljeni†în. Marele rus spune c¶ era cuprins de un sentiment straniu: cu toate
c¶ era liber, nu gusta din libertate a§a cum s-ar fi a§teptat. La întreb¶rile insistente ale jurnali§tilor prezen†i în num¶r mare (Langenbroich are cu pu†in
peste 120 de locuitori, iar jurnali§tii din toat¶ lumea erau peste 200!), a refuzat s¶ fac¶ o declara†ie, de§i a „morm¶it” câteva cuvinte. Paradoxal, odat¶
ajuns într-o †ar¶ liber¶, scriitorul nu voia s¶ repete ce spusese în Rusia, unde,
î§i amintea el, dobândise o libertate cvasitotal¶ a cuvântului, numind guvernul §i KGB-ul o „hait¶ de demoni”. Copacul l-am v¶zut doar într-o fotografie
a unui prieten al casei – fusese t¶iat, de b¶trâne†e, între timp. Cred c¶ asta i
se întâmpl¶ oric¶rui scriitor, indiferent cât de mare ar fi el în trecerea
vremii, chiar dac¶ „t¶ierea” înseamn¶ în acest caz exil.
Fiecare dintre cei doi scriitori din fotografia ag¶†at¶ pe un perete al casei
unde am fost acceptat a avut motivele lui s¶ sufere în exilul personal, diferit
§i asem¶n¶tor, s¶ critice puterea ori s¶ cear¶ clemen†¶ celor care i-au „t¶iat”.
Böll a fost prizonier de r¶zboi al armatei americane înving¶toare în WWII,
iar Soljeni†în a c¶zut în plasa primei sale credin†e. Sentimentele difer¶, chiar
dac¶ ambii au suferit pentru faptul de a fi fost fost alunga†i din spa†iul
protector în care s-au n¶scut. Expulza†i din lume, cu tot cu cuvinte. To†i §tim
azi: Ovidiu nu s-a mai întors niciodat¶ la Roma. Drama sa ne pare cunoscut¶.
Dup¶ un exil de 20 de ani, Soljeni†în a revenit la Moscova, ref¶când invers
traseul peregrin¶rilor prin Gulag – cei 30 de ani ai deten†iei. Memoria lui
avea nevoie de o confruntare terestr¶ cu trecutul pentru a putea integra
prezentul ce avea s¶-i deschid¶ calea spre viitorul imaginat de el.
Exist¶ §i un al treilea caz, al unui scriitor român exilat, izolat mai întâi
în propria †ar¶, tr¶ind în prezent un al doilea exil, la Paris, în inima Europei.
Bine, ve†i spune, dar câte inimi are Europa? Am spus c¶ Soljeni†în a venit din
exilul s¶u intern în Germania, în „inima” Europei. Dar are Europa mai multe
inimi? Dac¶ un scriitor î§i reg¶se§te acolo libertatea fizic¶ §i de crea†ie,
atunci avem tot atâtea inimi câte locuri ale libert¶†ii sunt ale celor care au
luptat pentru ea. Este cazul lui Paul Goma, autorul memorabilului manifest
adresat autocratului român al epocii sale, unul dintre rarele gesturi ale
demnit¶†ii române§ti sub tiranie. Un român nereeducabil. Dar §i autorul multor c¶r†i în care depune m¶rturie „ca s¶ nu mai fie lini§ti†i c¶l¶ii, s¶ nu mai fie
atât de siguri c¶ victimele n-or s¶ îndr¶zneasc¶ s¶ sufle un cuvin†el”. Acest
„cuvin†el” este tocmai bobul dintre pietrele de moar¶. Cel care face f¶ina atât
de necesar¶ pâinii noastre cea de toate zilele. Paul Goma este singular prin
destinul de scriitor exilat în Europa: rejectat din spa†iul s¶u matriceal, exilat
cu familia din Basarabia c¶zut¶ sub ocupa†ie ruseasc¶, autorul celui mai
veridic memorial al durerii din România, el este exilatul perpetuu. Poate c¶
acest promontoriu al M¶rii Negre, binecuvântat de natur¶ §i de zei nomazi,
are darul paradoxal de a primi, dar §i de a na§te exila†i f¶r¶ speran†¶. Când
România nu l-a mai vrut pe omul din Mana, Parisul tuturor dezr¶d¶cina†ilor
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l-a primit, îns¶ doar pentru a se putea izola mai bine în Europa refractar¶ la
groz¶viile din spatele Cortinei de Fier. Numai c¶ Paul Goma, alungat de
regimul comunist, dup¶ ce i s-a luat prin rapt politic cet¶†enia român¶, nu
s-a mai întors acas¶. „¢ara noastr¶ evaporat¶”, cum i-a scris cândva Cioran
lui Noica, nu mai este †ara pe care Paul Goma ar putea s-o primeasc¶ în inima
sa, de§i scriitorului i s-au f¶cut câteva invita†ii neconving¶toare de întoarcere
acas¶. Inima lui Paul Goma nu mai bate la unison cu inima României – care
nu-l vrea.
Ovidiu a murit, dup¶ nou¶ ani de relegatio, cu dorul de a revedea Roma,
Soljeni†în s-a stins la Moscova, b¶trân, apucând s¶ revad¶ †ara care i-a schimbat destinul. Paul Goma r¶mâne, de 34 de ani, un apatrid în c¶utarea †¶rii
interioare, a unei inimi, care s¶ fie, cu o expresie a sa, „pompa noastr¶ cea de
toate zilele”, aceea care ne men†ine în via†¶. Ca un am¶nunt, un bob care-i
unific¶, important pentru con§tiin†a moral¶ care coace pâinea spiritului: to†i
trei au scris epistole dezam¶gite Cezarilor epocii lor. Nimeni nu le-a r¶spuns.
Aparent f¶r¶ importan†¶, a§a ceva are consecin†e pentru o epoc¶ întreag¶ – nu
doar pentru scriitorul exilat de un ¢ar vremelnic al provinciei lumii. Exilul
scriitorului autentic st¶ în lipsa de r¶spuns a lumii, pe care o iube§te
dezam¶git de inadecvarea ei r¶ut¶cioas¶.
Trei destine asem¶n¶toare §i atât de diferite. Trei inimi ale Europei,
pentru care exilul a fost forma subtil¶, dar energic¶, de infarct, pentru convingerile lor morale §i culturale.
Nicolae COANDE
*

Cam de pe-aici începe rememorarea anului 2006:
Sâmb¶t¶ 4 februarie 2006
Valerian Stan îmi transmite…
“Romania libera ne anunta ca Guvernul a decis: Din Consiliul
Institutului de Investigare a Crimelor Comunismului in Romania fac parte
vor face parte Doina Cornea, Elvira Bianu (sa fie oare distinsa Doamna
Stefana Bianu?), Petre Mihai Bacanu, Dennis Deletant, Ticu Dumitrescu,
Radu Filipescu, Radu Ioanid, Gabriel Liiceanu, Marius Oprea, Cristian
Parvulescu, Andrei Plesu”.
… se mir¶ c¶ nu-l vede pe P. Goma? De ce ? Doar se vede - §i cum! prezen†a lui R. Ioanid. S¶ nu se mire nici atunci când în Consiliul Institutului
pentru Investigarea Crimelor Comunismului - botezat, simetric celui al holocaustului: “Radu Ioanid”…- vor ap¶rea al†i vânjo§i anticomuni§ti: A.
Oi§teanu, Anca Oroveanu (veri§oara lui, deci fiica luiL. R¶utu), Shafir, Al.
Florian (fiul lui Radu Florian), Lya Benjamin, Jean Ancel, Andrei Cornea…
- §i, de ce nu, ca membru de onoare Neasemuitul anticomunist (din ilegalitate) Wiesel?
ïnc¶ de când a fost anun†at¶ inten†ia guvernamental¶ (s-a observat c¶
am evitat “hot¶rîrea”?) de a - în sfâr§it! - înfiin†a Institutul, marcat, chiar
deformat de atâtea alte “surprize” (nepl¶cute, fire§te), mi-am exprimat temerea c¶, dac¶ pân¶ acum se f¶cuser¶ planuri din cu†ite §i p¶har¶, fiecare pe
conta lui, cum §ade bine românului, din momentul în care “ïnsu§i Guvernul”
a luat ini†iativa (sic) - §i mai ales: din moment ce “ïnsu§i Guvernul” avea s¶
aprobe, s¶ dezaprobe “schema” §i salarizarea, unul ca mine nu mai avea ce
c¶uta: rolul meu se încheiase: d¶dusem §i eu din gur¶ §i din condei, propuse-
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sem §i eu alc¶tuirea necesarului Institut, îns¶… ïns¶ acum venea faza
împ¶r†elii pr¶zii: a scaunelor.
Este adev¶rat, nici în cele mai negre previziuni nu avansasem cooptarea
(s¶ zicem: doar propunerea de cooptare) a javrei Radu Ioanid. Fiindc¶ §tiam:
în s¶pt¶mânile din urm¶, când Marius Oprea §i Stej¶rel Olaru fuseser¶ la
Paris, f¶r¶ a g¶si de cuviin†¶ s¶-mi dea m¶car un telefon (ziceam c¶ Stej¶rel
înc¶ mai este “împuternicitul” meu în procesul cu Iliescu §i cu Ple§i†¶”),
necum s¶ m¶ anun†e c¶ organizaser¶ o “întâlnire de lucru”. Chiar m¶ miram
c¶ de vreo zece zile nu reu§isem s¶ o contactez pe £tefana Bianu. Apoi, când,
în cele de urm¶ ne-am întâlnit, ea mi-a spus c¶ fusese Oprea la Paris, c¶ fusese propus¶ §i ea în Comitet; c¶ nu m¶ anun†aser¶ §i pe mine, fiindc¶ “Marius
§i Stej¶rel” aveau s¶ mai vin¶ la Paris; dar c¶ s¶ fiu sigur: lucraser¶ bine, cu
folos… Nu: £tefana Bianu nu a spus c¶ - ei - lucraser¶ bine §i cu folos chiar
în absen†a mea…, cum îmi spusese Monica Lovinescu la telefon, în februarie
1990, dup¶ întâlnirea cu Liiceanu, la care §i eu fusesem mereu poftit, îns¶ nu
§i anun†at c¶ va avea loc la data cutare, la ora cutare… Atunci Monica m¶
“consolase”: ei lucraser¶ atât de bine - §i f¶r¶ mine - încât (sic) îmi propuseser¶ spre publicare ‘Culoarea curcubeului’ §i ‘Gherla’ - ce mai vreau?
£tefana nu m¶ consolase cu nimic (ba da: ca de obicei, îmi spusese c¶ ar¶t
foarte bine, de§i se vedea foarte bine cât de foarte-r¶u ar¶t). Am sim†it la ea
jena de a discuta despre cestiunea arz ¶toare… De aceea am am schimbat
vorba la altceva: despre copiii no§tri, despre faptul c¶ eu, aflat în cvasiimposibilitatea de a m¶ exprima în presa scris¶ din România, r¶mânînd, în continuare, un scriitor internetizat, m-am gândit c¶ a§ putea “l¶rgi” aria “cititorilor” mei, prin înregistrarea video a unei serii de “autointerviuri”. Drept care
tare a§ aveanevoie de un camescop adev¶rat…
Mai departe am lucrat pe conta mea (în sinea mea) cu p¶c¶toasa-mi de
intui†ie: b¶ie†ii organizatori (Marius Oprea, acela care, acum vreo 12 ani scrisese un articol jenant de ditirambic: purta titlul “Pre§edintele Goma”, de fiecare dat¶ când a venit la Paris evitase cu o în†elepciune str¶mo§easc¶ de a m¶
contacta, m¶car prin telefon, de§i îmi trimisese, cu dedica†ie, c¶r†i ale sale fatalitate!: Patapievici, folose§te exact aceea§i metod¶: conspirativitatea…)
se vor fi gândit c¶ Goma, fie §i pe un loc onorific, ar face mai mult r¶u decât
bine Institutului. Va fi avînd el niscai merite în “lupta cu fiara”, a continuat
§i dup¶ “revolu†ie” s¶ cear¶ dezv¶luirea adev¶rului despre crimele comunismului, a scris §i câteva c¶r†i despre chestiune…
…Numai c¶ Goma are un handicap insurmontabil:
«Prea înjur¶ pe toat¶ lumea».
Caracterizare care, în imaginarul meu vine direct din gura de gargouille
§i din capul de gorgon¶ a(l) Getei Dimisianu, membran¶ a “hergheliei lui
Paler“, cum îi bine-spunea, nemerind-o poetice§te Sorin Titel, §i de acea dat¶
traducînd în b¶n¶†ean¶ fran†uzescul “égérie”, inspiratoare, consiler-special,
feminin al unei personalit¶†i poetice, politice - în pluralizata “herghelie”. Nu
spun c¶ ea a fost prima care s¶ mi-o aplice iar ceilal†i s-au luat dup¶ ea ca
vi†eii dup¶ vac¶ - nu: expresia este…expresia românismului din noi - §i nu
doar de la venirea comunismului:
Dac¶ X spune/scrie despre Y c¶ este cam (tr¶iasc¶ Ardealul Sânjeros §i
Mult Relativizator!) mincinos, cam slugarnic, cam-foartefoarte înclinat spre
tr¶dare-vânzare de frate, Y nu-i r¶spunde cu neao§a:
«Ba a m¶-tii!» sau cu «Cine zice ¶la îi!»; ci cu nevinovata, îndurerata:
«De ce m¶ înjuri, Gicule?», fiindc¶ în capul lui cel tricolor, a spune
adev¶rul este, nu doar o grav¶ abatere social¶, ci o insult¶ - o înjur¶tur¶!
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«Doamna-nv¶†¶toare, Gicu m-a-njurat!», «Cum te-a-njurat, Nicule?»
«Mi-a zis c¶ l-am pârît la Dumneavoastr¶…» «Dar l-ai chiar pârît la mine…
» «Da, Doamn¶, dar de ce s-o spun¶ el în gura mare, de s-auz¶ toat¶ lumea §i
s¶ spun¶ c¶-s pârâcios?…»
Asta fiind “înjur¶tura”: nu un neadev¶r, nu o calomnie, ci un adev¶r dar spus în gura mare, de s-aud¶ toat¶ lumea, î§i pierde valoarea de adev¶r pe
meleagul mioritic. C¶ci noi, dacii§iromanii suntem educa†i, discre†i, îndelica†i, ne sp¶l¶m rufele în familie (de s¶ nu se vaz¶ izmenele c¶cate de fricala-român), nu în pia†a mare…
Despre Goma se §tie de mult¶ vreme c¶… prea-înjur¶-pe-toat¶-lumea
(fire§te: lumea bun¶). Nimic nou sub soare? Da’ de unde! Ceva nou (sub
soare) este, dar el este acel ceva care nu se spune, c¶ci noi suntem discre†i,
bine-crescu†i, neînjur¶tori: umbl¶m toat¶ ziua cu pizda-n gur¶, dar adev¶rul
nu-l spunem, c¶ci el nu se arunc¶-n fa†¶, el se las¶ subîn†eles, nu?; adev¶rul
este-atuncea-când el este ceva care, fie se deduce, decodific¶, chiar când nu
func†ioneaz¶ f¶cutul cu ochiul, nici cu ironia noastr¶ na†ional¶, neo§¶, atât de
sub†ire, încât r¶mâne invizibil¶ pentru muritorul de rând §i doar spiritele alese
o pot descifra. Ca de-o pild¶ “b¶taia de joc” la care se dedase G. C¶linescu,
atunci când, la Atheneul Român îl proclamase pe A. Toma cel pu†in egal al
lui Eminescu… (teorie sus†inut¶ cu foc - §i convingere de nezdruncinat - de
prietenul Ara £i§manian): cum s¶ fie un A. Toma comparabil cu Eminescu!?;
ca de pild¶ caracterul hot¶rît anticomunist al poeziei Blandienei, cea cu arpagicul (vezi bibliografia la Monica Lovinescu, mai ales când vorbe§te dânsa
de “data despic¶toare de istorie”)… Ceva care se spune cu gura strâmbat¶ de
mare-secret-mare §i numai între patru ochi, recomandabil la buc¶t¶rie, cu
aparatul de radio pus tare, pe Bucure§ti, la o “Sârb¶ în c¶ru†¶” (de§i mai bine
la closet, fiindc¶ acolo - în principiu - nu sunt microfoane: ruginesc…).
Acolo - §i nici acolo, vorba Scripturii - se deconspir¶ teribilul adev¶r despre
Goma:
«Prea se d¶ la ovrei».
Asta era! Cu atât mai asta, cu cât Goma acela nu se afla la întâia dare?,
d¶dere?, d¶dut-la…? Marin Preda, în prea-frumoasa prim¶var¶ a anului 1970
mi-o spusese cu nesfâr§it¶ b¶rb¶†ie anticomunist¶, el fiind scriitorul cel mai
curajos dintre p¶mânteni:
«Prea te-ai dat la tovar¶§a…»
Prea m¶ dedesem, vorba Morometelui, la Ceau§easca. Adev¶rul - atunci
- fiind: nu m¶ dasem (d¶dusem?) la nici o Ceau§easc¶; aceast¶ acuza†ie
idioat¶, veninoas¶, profund tic¶loas¶ fusese lansat¶ de prietenul meu §i colegul de celul¶ de la Gherla,, Ivasiuc - în deplin¶ necuno§tin†¶ de cauz¶: el nu
citise U§a noastr¶ cea de toate zilele, prinsese din zbor o frântur¶ din discu†ia
dintre Geta Dimisianu §i Paleologu, o pref¶cuse fulger¶tor în lèse majesté la
adresa… tovar¶§ei, §tiind el bine c¶ o asemenea acuza†ie nu are nevoie de a
fi dovedit¶ - cu citate, de pild¶… - dar cu efect mortal asupra acuzatului. £i
a§a a fost: ghilotina interdic†iei totale de a publica atunci mi-a retezat capul pentru 20 ani încheia†i (pân¶ în 1990). Complici: Marin Preda, Gafi†a, dar §i
prietenul meu bun, ¢epeneag, el fiind singurul dintre redactorii care citiser¶
U§a… - dar nu cârâise, nu morm¶ise, m¶car cât o f¶cuser¶ Geta Dimisianu §i
Paleologu: s¶ fi spus c¶ nu exist¶ nimic din ceea ce ivasiuceà Ivasiuc…
…Dar ce: în fragmentul de jurnal publicat de LIS în Via†a româneasc¶
era “ceva antisemit”? Nu prea, vorba Manolescului acuzator dup¶ metoda
Ivasiuc - s¶ mai pretind¶ unii, dar mai ales al†ii c¶ exagerez, ba chiar îl calomniez pe Niki al Monic¶i atunci când sus†in c¶ el a crescut între Ivasiuc §i
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Iva§cu… £i iat¶, la distan†¶ de 35 ani (atâta s¶ fie din 1970?), se reediteaz¶…
ha§céméul de breasl¶, “legea” c¶zîndu-mi “la nivelul gâtului”, vorba unei
gazet¶rese culte, prin:
«Prea se d¶ la (tovar¶§ii) ovrei…»
Ca un f¶cut, incriminarea a venit dinspre un, dac¶ nu prieten, oricum,
nedu§man (pân¶ în iulie 1990, când l-am “înjurat” pentru interviul criminal
luat criminalului Iliescu, dup¶ Mineriada Sângeroas¶, cea cu “Omul cu o
mare…”) - vorbesc tot de Niki al Monic¶i, altfel Manolescu.
Recunosc cu triste†e: N. Manolescu, atunci când, în editorialul din
decembrie 1998 al României literare prezicea:
“Dl Goma a devenit un banal caz patologic. I se va da tot mai pu∞in¶
importan∞¶, cu timpul. Cîndva, la o cur¶∞enie general¶, va fi scos pe f¶ra§.
Ca gingania în care s-a metamorfozat comis-voiajorul din Kafka. Adio, domnule Goma !” (subl. mea.)
£tia el ce §tia. Am fost scos pe f¶ra§, ca gângania lui Kafka.
Deci iat¶ pentru c¶ de ce fata morarului este §chioap¶ - §i nu am fost
m¶car pomenit în propunerile pentru consiliul onorific al unui institut pe care
îl cerusem §i eu - oricum, eu îl cerusem, spre deosebire de Ple§u, de Liiceanu,
care, în†elep†i §i pânditori - ca §i la “revolu†iune” - a§teptaser¶ s¶ le cad¶ para
m¶l¶ia†¶ în p¶l¶rie. £i chiar ceva mai mult decât ¶sta, zi-i pe pseudonume…
“R. Ioanid”.
Am mai zis-o, o repet: dac¶ Institutul Holocaustului se nume§te “Elie
Wiesel” de ce s¶ nu fie botezat cest¶lalt - în mod cu totul natural: “Radu
Ioanid”? Iar pentru c¶ acesta din urm¶ nu va fi altceva decât primul, ci doar
o ramur¶ a lui, s¶ fie g¶zduit în acela§i local - §i aceast¶ propunere fusese
f¶cut¶… de mine.
Luni 6 februarie 2006
(…) ïmi trimite Dan Culcer din Adev¶rul:
“Ple§u, Cornea §i B¶canu, printre investigatorii crimelor comuniste.
Premierul C¶lin Popescu T¶riceanu a aprobat componen†a Consiliului care va
conduce Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului în România.
Printre membrii noii structuri se num¶r¶ personalit¶†i ale societ¶†ii civile precum DoinaCornea, Andrei Ple§u, Gabriel Liiceanu, Petre B¶canu. Pe lista
complet¶ semnat¶ de premier se mai afl¶ Elvira Ruxandra Bianu, Dennis
John Deletant, Constantin-Grigore Dumitrescu, Radu Filipescu, Radu Ioanid,
Marius-Gheorghe Oprea, Cristian-Romulus Pîrvulescu. Institutul a fost
înfiin†at de guvern la sfâr§itul anului trecut ca o structur¶ care va analiza regimul comunist§i sistemul de putere din acea perioad¶ din punct de vedere institu†ional, va prezenta activi§tii de partid, ofi†erii §i magistra†ii care lucrau în
cadrul aparatuluide represiune §i va identifica abuzurile §i crimele s¶vâr§ite,
ordonate sauinspirate de c¶tre ace§tia. Noul institut va func¶iona, pe o perioad¶ de §ase ani, în subordinea Executivului §i în coordonarea premierului,
fiind condus de un Consiliu alc¶tuit din 11 personalit¶†i ale societ¶†ii civile,
desemnate prin deciziea premierului.”
Sâmb¶t¶ 11 februarie 2006
Ziua de azi (sic) public¶ acest text de Bedros Horasangian:
“¢ara lui Paul Goma "Destinul unui disident: Paul Goma" este o
recenta aparitie (Editura Universal Dalsi, 2005), sub semnatura unei active
jurnaliste, publiciste si viitoare diplomate. Mariana Sipos dedica un prim
volum personalitatii scriitorului care a produs atatea bataie de cap autoritati-
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lor, atat inainte de 1989, cat si dupa. Volumul mai beneficiaza si de un studiu,
"Paul Goma - Dosarele de Securitate", sub semnatura lui Iuliu Cracana, in
timp ce pe coperta a patra stau doua prezentari, apartinand lui Eugen Ionescu
si Tiei Serbanescu.
O lucrare binevenita, credem noi, tocmai in aceste zile, cand se resuscita, si nu doar la Strasbourg, ci si la Bucuresti, procesul comunismului. Paul
Goma este o figura binecunoscuta si marcanta a opozitei fata de sistemul
comunist care a dominat rasaritul Europei bune decenii. Avem de-a face nu
cu o monografie de scriitor, in sensul clasic, precum cele dedicate de G.
Calinescu lui Eminescu si Creanga sau de Z. Ornea lui Dobrogeanu-Gherea
si Stere, ca sa dam cateva exemple notorii: viata si opera ingemanate si incastrate in istoria traita de autor. Mariana Sipos opereza jurnalistic, aglutineaza
informatii biografice cu cele existente in imensul dosar alcatuit de organele
de represiune din Romania. Cladeste in jurul dialogului-interviu luat scriitorului de la Paris un "portret in farame", ca sa folosim o sintagma a lui Eugen
Ionescu insusi.
O ancheta in jurul unei aparitii la televiziune a unui sinistru personaj
actualizeaza cazul Goma. Stim si nu stim cine este Goma. Am citit sau nu ce
a scris Goma. Am participat sau am ridicat din umeri la ce a facut Goma. Si
inainte de '89 si dupa. Conturarea unui portret, cat mai veridic, al scriitorului,
se face pe nesimtite. Tribulatiile unei biografii pline de drame se conjuga cu
dramele pe care sistemul comunist le administreaza unui popor. Dubla, tripla
suferinta pentru Goma: ca basarabean, ca roman, ca scriitor. Este Goma scriitor? Da, este un foarte important scriitor al literaturii romane. Am recitit
recent cateva din cartile lui, inclusiv volumul de debut, "Camera de alaturi" un exmplar cu dedicatie catre Traian Iancu, au si cartile destinul lor, ca si
oamenii... - si am avut si confirmarea a doi dintre tinerii critici carora le-am
propus volumul pentru lectura. Goma este mult mai mult citat, comentat sau
hulit decat citit si analizat. Ca a zis, ca n-a zis. Din pacate. Biografia copleseste bibliografia lui si voaleaza importanta operei. Din pacate. Mariana
Sipos vrea sa aduca nu doar lumina asupra acestei vieti exemplare dedicate
scrisului, ci si sa ordoneze perceptia publica a unui spirit rebel. Putin dispus
la compromisuri, putin atent la propriile erori. Interviul de la Paris prezinta
un om care a implinit (intre timp) 70 de ani - cumva ocolit si boicotat de colegii de breasla, pe care si i-a pus in cap dupa publicarea unui jurnal extrem de
subiectiv - si, ni se pare noua, ar fi dispus sa se impace si cu el insusi, si cu
cei din preajma. O unda de melancolie si regret pentru "boacanele" administrate unor prieteni/ apropiati/ colegi, oricum-nu-dusmani, de care s-a despartit, multa caldura si, de ce nu, candoare pentru un om "rau", cum e perceput.
Cartea merita o lectura atenta si pentru teribilele extrase din dosarele de
Securitate ale lui Goma. Citim, reflectam si nu ne vine sa credem cand aflam
cum functionau personajele si mecanismul terorii. Care l-au agresat pe Goma
si ne-au afectat pe toti. Victime sau calai, oameni de spirit sau mediocritati,
precum acel general Plesita, care isi poate permite, si in 2005, sa improaste
cu noroi in toate partile. Procesul comunismului devine cu atat mai necesar
pentru a limpezi si a decolmata apele tulburi in care traim/ supravietuim de
16 ani. Locul lui Goma este la Bucuresti si nu la Paris. Goma ar putea sa se
impace cu toti cei pe care i-a jignit sau atacat cu o violenta ce i-a speriat pe
compatriotii nostri, mai repede disponibili pentru negocieri si compromisuri,
decat pentru intransigente ultimative.
Am recitit "Adameva": o excelenta carte de proza, unde notatiile diaristice se intrepatrund cu secvente epice consumate candva, unde clipele de
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fericire furate in D.O. (domiciliu obligatoriu) pot fi pline de miez si culoare,
fata de cele traite de noi in asa zisa libertate. Manuind o exceptionala inventivitate lexicala, avand o usurinta uriasa a relatarii epice - totul curge natural
si firesc in fraza lui contorsionata, unde memoria si participarea directa se
confrunta permanent in text -, Goma are deja o importanta opera. Care merita
mult mai multa atentie din partea literatilor. In acelasi timp, intransigentele
lui Goma vizavi de istoria romaneasca recenta ar fi utile unei reale reevaluari
a ceea ce sistemul comunist a lasat in Romania. Mariana Sipos relanseaza
binevenit "povestea unui om adevarat" si chestiunea asumarii vinovatiilor/
responsabilitatilor mecanismelor terorii comuniste din Romania. Poate nu ar
fi stricat ca Goma sa fi fost invitat sa faca parte din acea comisie-institut de
investigare ce
va analiza crimele comunismului din Romania. Alaturi de Doina Cornea,
Radu Filipescu, Liiceanu, Plesu si alte personalitati ale societatii civile. Ar fi
fost, poate chiar este, de ce nu, o ocazie unica de a-l impaca pe Goma cu cei
din tara si cu el insusi.
Tara lui Paul Goma este literatura romana, care are nevoie si de Paul
Goma, si de cartile lui.
Bedros HORASANGIAN

O supriz¶ nem¶surat de oblojitoare: nu mai †in minte când am citit
un text atât de bun - nu doar pentru c¶ Horasangian m¶ laud¶ ci,
pretind eu, fiindc¶, este drept.
Vineri 3 martie 2006
Ocupat pân¶ peste guler cu OFPRA.
Un “cuvânt” al unui evreu, luat de pe un forum neidentificat.
“Ecouri Goma ca o g(l)um? (de Eugen GALATEANU)
Zob Gheorghe:
“Paul Goma este un fragment de istorie. Paul Goma este mostra
esecului socialist si a esecului capitalist in Romania. El stie ca este la intersectia fortelor contemporane dar este prea mic pentru a le da alta directie.
Meritul oamenilor ca el este ca s-au situat preponderent in "inima" contradictiei politicecontemporane. Si acest lucru este deja mult fata de faptele lingailor si fricosilor pe langa care a trecut. Daca el si-a consumat toata energia in
drama contemporana putem afirma ca si-a facut datoria. Scandalul Goma este
scandalul specific al cetateanului in secolul XX. Nu ne intereseaza scriptologia ci aceasta existenta individuala ca act autentic uman. El a simtit marea
vibratie a timpului sau si s-adus la ea cu riscul de a fi zdruncinat de miscare.
Ceea ce noi altii ma tem ca nu am facut. In esenta el este un om social este
omul problema; un tip caracteristic secolului XX.”
Dan Teodor Pohic: “Draga domnule Zob
“Paul Goma e un scriitor fascist. Antisemit inveninat. Imi pare rau ca
ati publicat ecoul de mai sus, inseamna ca simpatizati cu el. “Ce ati scris mai
sus e regretabil. Ziarul asta e un ziar de "prietenie" cu Israelul. (subl. mea,
P.G.) Paul Goma e un antisemit. Am citit in revista Minimum din Israel ca
fiul lui Paul Goma ar vrea sa vina sa-si faca serviciul militar in Israel ca sa
spele pacatele tatalui. Fiul lui Goma e evreu avind mama evreica. Iar tatal, un
antisemit inrait. (i-o fi mincat ea ficatii insa nu cred ca trebui sa urasti un
popor intreg pentru asta :-) ...asta a fost o gluma.) “Prin fascismul si antisemitismul lui, Goma isi anuleaza orice valoare de scriitor care trebuie respectat. Incercarea multor simpatizanti ai fostilor legionari de a-l readuce in
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"actualitate", unii chiar sugerind propunerea lui pentru premiul Nobel, e ridicola si nu face cinste nimanui din Romania.”

Riscînd s¶ m¶ repet (unde este Monica Lovinescu, s¶-mi deie
peste repeti†ie?): or fi pro§ti, de rag, românii - dar s¶-i vezi pe ovrei!
(…)

Vineri 10 martie 2006
Bolnav de sup¶rare, de disperare. Am f¶cut o neobi§nuit¶ la mine criz¶
de depresiune: «La ce a slujit tot ce am f¶cut, tot ce am suferit - nu doar eu,
ci §i la ceea ce au consim†it so†ia mea §i copilul meu?»
La nimic. La ni-mic. A fost de parc¶ nici n-a§ fi f¶cut ceva-ceva pe
lumea asta: de parc¶ nici n-a§ fi existat.
ïmi zic: «M¶car îmi r¶mân c¶r†ile…»
Mie, care nu cred în posteritate, îmi este interzis¶ §i aceast¶ consolare:
cum adic¶ : îmi r¶mân c¶r†ile? Când prietenii (Liiceanu) §i ne-du§manii
(Sorescu) mi le-au distrus (acele c¶r†i)? Mi le-au executat prin salamizare,
apoi prin nedistribuire (Viorica Oancea, Silviu Lupescu)? £i au t¶cut
r¶sun¶tor, §tiind bine c¶ sunt victim¶, nu calomniator al Liiceanului §i al
Sorescului, a§a cum r¶sun¶tor au t¶cut în ace§ti din urm¶ 15 ani tovar¶§ii de
la GDS - în frunte cu Ion Vianu, cu Filipescu, Palada - ce s¶ mai vorbesc de
Adame§teanca, organizatoare a campaniilor de pres¶ împotriva mea §i a
c¶r†ilor mele, cu binecuvântarea-instigarea Monic¶i Lovinescu. Cât despre
iubitorul de c¶r†i Manolescu…
Ce ordur¶, Niki al Monic¶i. Ce puturoznic, ce b¶§iene(s)tetic!
Dar ce turm¶, Turma Scriitorilor Români luat¶, beh¶h¶ind, dup¶
Berbecul canonist, justificator al turn¶torului Uricariu, ap¶r¶tor al turn¶torului Buzura §i pedepsitor nedrept, isteric, aiurea al lui L.I. Stoiciu:
“Antisemitul Goma”!, cum au f¶cut prietenii mei (sic) Marta Petreu, Al.
Cistelecan/ Mândrul ardelean…
Mar†i 14 martie 2006
DOLIU PENTRU BASARABIA
în 27 martie, când se vor împlini 88 ani de la
Unirea Basarabiei cu România, în 1918.
Paris, 11 martie 2006
Se poate muri de sup¶rare?, de disperare?, din sentimentul z¶d¶rniciei ?
De incapacitate de a r¶spunde la întrebarea:
«Sunt eu a-normal - sau ei sunt ne-normali?»
Ieri, 10 martie 2006, am mai murit o dat¶ (pe lâng¶ mor†ile nedes¶vâr§ite, cele de la Gherla din 1958; de la Rahova, 1977; de la Paris, 1982 bomba în carte; 1983: otrava lui Haiducu; 1990: distrugerea gra†ie prietenului
Liiceanua c¶r†ii Culoarea Curcubeului; 1997: “ïmi pare r¶u c¶ l-am cunoscut pe P.G.”, citat din decretul-lege al Monic¶i Lovinescu; “Adio domnule
Goma”, oper¶ nemuritoare a lui N. Manolescu din 1998; în fine, în 2005: certificatul de deces semnat de procurorul Eduard…): ieri, când am citit Apelul
ini†iat de cic¶ Sorin Ilie§iu.
(ïn treac¶t: la 21 septembrie 2005 publicam în Ziua “Propunere”(a),
afirmînd: “De ce n-am alc¶tui §i noi, indigenii, b¶§tina§ii, majoritarii români
- ne-americani, ne-israelieni - un Institut pentru Studierea Terorii Bol§evice
în România de la 28 iunie 1940? Nu sunt primul care (§i-)a pus aceast¶ întrebareîndurerat¶ §i, dup¶ cum merg treburile în România, nu voi fi ultimul”).
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Nu m-a izbit textul însu§i al Apelului de la 10 martie 2006 (un extemporal
corectat înainte de a fi redactat), ci “programul” propus spre cercetare (sic),
identic pân¶ la confuzie cu cel anun†at de Institutul pentru Investigarea
Crimelor Comunismului.
Profet al catastrofelor, de cum Guvernul anun†ase marea veste-mare:
înfiin†area I.I.C.C., intuisem f¶c¶tura: cine s¶ fie de acord cu criminalizarea
comunismului: T¶riceanu? B¶sescu, cel care cere… “dovezi”? Iar când s-a
comunicat componen†a Consiliului de Onoare, am început a zice - pe când
tr¶geam s¶ mor:
«Dac¶ Institutul Na†ional pentru Studierea Holocaustului din România
a fost botezat “Elie Wiesel”, potrivit logicei dâmbovi†ene, Institutul pentru
Investigarea Crimelor Comunismului - tot din România - se va numi: “Radu
Ioanid”. Cum, de ce!? Pentru c¶ printre desemna†ii a cerceta crimele comunismului împotriva românilor a fost “cooptat” vl¶starul unui clan de bol§evici
securi§ti care numai bine nu au f¶cut românilor §i României dup¶ ocuparea
†¶rii de c¶tre sovietici - cine? Consilierul de tain¶ al lui Iliescu, al lui Petre
Roman, colaboratorul lui Rosen în stabilirea “statisticelor” Holocaustului în
†ara noastr¶, adjunct al istericului antiromân Elie Wiesel (falsificator-§ef al
istoriei în general, în special a românilor, în orbitor contrast cu cea a ungurilor) : tovar¶§ul “Radu Ioanid”, iat¶ de ce!»
S¶ nu ne mir¶m când vom afla c¶ Marius Oprea consilier primministerial va solicita de la Washington, tovar¶§ului nostru de veacuri R. Ioanid, nu
“consilii” de specialitate (în tehnica minciunii, a statisticilor trucate, a documentelor inventate), ci directive: pe cine s¶ mai coopteze I.I.C.C.: pe Anca
Oroveanu?, pe Oi§teanu?, pe J. Ancel?; pe cine s¶ dea afar¶ ca, zi-i pe nume:
“antisemit” (pe Liiceanu!). Istoricul Marius Oprea, va aplica întocmai, dimpreun¶ cu istoricul Stej¶rel Olaru (în treac¶t: împuternicit al meu în procesul
intentat lui Ple§i†¶ §i lui Iliescu) directivele de-sus-de-tot privitoare la cronologizarea Istoriei României.
La urma urmei, de mirare (pentru românii care mai sunt capabili s¶ se
mire) nu este confec†ionarea unor oarecari texte de propagand¶ comunist¶ în
slujba puterii actuale. Ci nep¶sarea, ci arogan†a, ci dispre†ul neo-boieresc,
marc¶ indelebil¶ a †oapei c¶†¶rat¶ pe movila cadavrelor neferici†ilor compatrio†i - aceia lipsi†i de talentul de a fi stat, ca ea, “pe timpul dictaturii” pitit¶
sub †ol, de a fi colaborat cu puterea (cite§te: “de a fi rezistat prin cultur¶”), iar
dup¶-r¶zboi dînd lec†ii de vitejie, chiar de moralitate - de la balconul
Universit¶†ii. Un text de propagand¶ ar fi fost un “articol” de gazet¶ de
perete: nimeni nu l-ar fi citit.
Pe când acesta de la 10 martie 2006 izbute§te s¶ împace capra “opiniilor
personale” (a personalit¶†ilor ilustrate în cei 16 ani de tranzi†ie-spre-înd¶r¶t,
prin peste-noapte cariere de profitori, de hoitari) cu varza liniei - “juste”, ieri;
azi: abject-corectitudinale. Un text dorit-sugerat-corectat-r¶spritocit de
tovar¶§ii-de-sus - cei care ne reprezint¶ - sprijini†i din inim¶ §i în-alb de intelectualii îndr¶gi†i ai na†iei, cei c¶rora, prin tradi†ie, pu†in le pas¶ de vrerile, de
durerile maselorlargi.
Oricum, Puterea §i Neadev¶rul §tiu c¶ “poporul” (a se rosti silabisit,
pâr†âind din buze), chiar dac¶ vede a†a cât odgonul cu care e cârpit¶ ruptura-n turul guvernan†ilor, reeducat, pite§tizat fiind la scar¶ na†ional¶, nu
îndr¶zne§tes¶ atrag¶ aten†ia Tovar¶§ului Rege asupra curgolismului
Majest¶†ii Sale.
Dovada: “programele” sunt identice (doar str¶mor†ii nu v¶d asta): exact
aceea§i concep†ie-despre-lume-§i-istorie care ne-a martirizat, ne-a des-creie-
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rat o jum¶tate de veac - prin Roller, Chi§inevschi, R¶utu - sub Dej; sub
Ceau§escu: prin Giure§ti, Berindei, Pascu, Condurachi, Dan Zamfirescu, I. C.
Dr¶gan, P¶unescu, Sergiu Nicolaescu.
Este suficient s¶ z¶bovim cu privirea asupra “por†iei de timp” recomandat¶ §i gata subliniat¶ a fi cercetat¶, pentru a în†elege cine §i pentru ce se
opune demersului normal, nu doar §tiin†ific, dar §i moral (exist¶ pe lume,
oricât de incredibil ar p¶rea la Bucure§ti, chiar §i demnitate na†ional¶, nu doar
mândria-de-a-fi-român) : acela potrivit c¶ruia istoria României cere a fi
tratat¶ ca istorie §i nu ca vulgar¶, murdar¶, condamnabil¶ propagand¶ p¶rtinitoare (de clas¶, de clan, de ras¶), iar istoricilor s¶ fac¶ munc¶ de istorici, nu
de salamizatori stahanove†i.
ïmi cer iertare pentru personalizare: respectînd un astfel de “program”,
istoricii vor face o treab¶ asem¶n¶toare cu cea a lui Silviu Lupescu, directorul
Polirom, care mi-a…decapitat-despiciorat volumul de m¶rturii despre 1977,
Culoarea curcubeului: a suprimat, f¶r¶ voia mea, autor “Introducerea” (ca
s¶ nu fie calomnia†i “intelectualii de vârf ai †¶rii”) §i “Anexa”: s¶ nu ias¶ cartea prea… groas¶.
A§adar, dup¶ comanditarii Istoriei României “crimele comuniste din
România” vor începe fix la…
…“ïn 1945…”
De ce abia în 1945? Iat¶ de ce:
1. [Fiindc¶] “Nu este bine s¶ aducem vorba - acum, când intr¶m în
Europa! - despre Ocupa†ia brutal¶, barbar¶, asiat¶ din 28 iunie 1940, de c¶tre
URSS a Basarabiei, a Bucovinei de Nord a Her†ei; nu este bine s¶ vorbim chiar acum! - despre tragedia românilor din România, fugi†i în panic¶ de
Raiul Comunist, ori surprin§i pe loc §i transforma†i în “cet¶†eni sovietici” cea din S¶pt¶mâna Ro§ie: aceasta trebuie cu orice pre† contestat¶ vehement,
tratat¶ de “antisemit¶”, de “fascist¶” - în vederea ocult¶rii, a uit¶rii ei §i
r¶zuit¶ de pe retina sufletului supravie†uitorilor, din viscerele urma§ilor - de
ce? Pentru a nu atinge fie §i cu o floricic¶ pe fra†ii no§tri ruso-ucraineni altfel ne-am trezi vorbind §i de Anul Ro§u : iulie 1940-iulie 1941, când
bol§evicii (ru§i, de-altena†ionalit¶†i) au c¶s¶pit o bun¶ parte dintre români, o
alt¶ bun¶-parte au deportat-o în Siberia.
A§adar tovar¶§ii no§tri istorici vor avea sarcina de onoare de a nu se mai
rezema pe memorie; de a nu face, de voie, a§a-zis¶-istorie, ci de-nevoie cursscurt §i instruc†ie militar¶ la cataram¶ în vederea însu§irii (!) amneziei generalizato-disciplinate.
Guvernan†ii †in musai s¶-i oblige pe români s¶ uite c¶ exist¶ o
Basarabie, o Bucovin¶, un ¢inut al Her†ei. Prin decret vor s¶ fac¶ s¶ fie ca §i
cum nici nu ar fi existat vreodat¶…:
…nici Problema Tezaurului, nici a Tatar-Bunarului, nici a Pactului
Stalin-Hitler, nici a H¶cuirii Teritoriului Moldovei istorice de creionul lui
Molotov care ne-a l¶sat f¶r¶ Hotin, f¶r¶ Sud, f¶r¶ ie§ire la mare, f¶r¶ mal la
Dun¶re; s¶ nu mai r¶mân¶ în amintiri Problema Insulei £erpilor, nici a
Canalului contemporano-ucrainean, nici a Pactului cu Ucraina, nici a
Tratatului cu Rusia, nici a violen†elor împotriva românilor din URSS, din
partea ru§ilor §i a ucrainenilor; §i nici a desp¶gubirilor ruso-ucrainene pentru
jefuirea României vreme de decenii”;
(Citat din Apel: “Unii dintre semnatarii importan†i consider¶ c¶ referirea într-un asemenea Apel la Basarabia nu este posibil¶ în acest an, inainte
de integrarea României în UE”.
Ia te uit¶: care-cine or fi “importan†ii-considera†ioni§ti”: Blandiana?;
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Oi§teanu?, Radu I. Feldman?, Liiceanu?, L. Pintilie?, Ple§u?, Marko M.
Katz?, N. Manolescu-Unesco, £ora, Paler, I. Vianu?).
2. “Nu este momentul «în acest an», când intr¶m în Europa” - alt citat s¶ pomenim de Cedarea Transilvaniei de Nord Ungariei, la 30 august 1940 ;
momentul este s¶ t¶cem masacrele ungurilor, victime: românii, discriminarea
crunt¶ r¶zbunînd… “nedreptatea de la Trianon”) - pân¶ taman în 1945!;
în schimb, momentul fiind pentru §tergerea din memorie (ca s¶ nu-i jignim pe
fra†ii unguri, cei ce se topesc de dragoste fierbinte de oláh) §i s¶ fie ca §i cum
nimica nu s-ar fi petrecut, niciodat¶, niciunde”;
3. “Nu este deloc «momentul»” (ah, nu-i-momentul-la-intelectualul
român, dezertorul, la§ul, pitulatul, altfel semnatar-important!) s¶ amintim
Cedarea Cadrilaterului la 7 septembrie 1940: îi ofens¶m de moarte pe fra†ii
bulgari!, care, ei, totdeauna, de veacuri, e-he-he…
S¶ fie la ai no§tri daci§iromani doar grija prudentului sufl¶tor în iaurt de
a nu atinge m¶car cu o… suflare suprasensibilit¶†ile fra†ilor ru§i, unguri, bulgari? Da de unde!
Ci nenumita, nerostita spaim¶ de avioane - cite§te: de Israel, de SUA:
aceste dou¶ for†e teroriste. Ele ne împiedec¶, ne interzic s¶ vorbim §i noi,
românii, despre holocaustul nostru, anterior celui cunoscut de evrei (al lor a
durat cinci ani, iar de jum¶tate de secol func†ioneaz¶ copyrigt-ul pe
suferin†¶).
Al nostru a început la 28 iunie 1940, a durat o prim¶ parte pân¶ în 15
iulie 1941 (dînd, în 12 luni, în jur de 300 000 victime), pricinuit de bol§evicii invadatori, dintre care foarte mul†i evrei; apoi din 23 august 1944, când
ne-au-liberat-†araocupan†ii-sovietici (§i vorba ceea: uitaser¶ s¶ ne libereze §i
de ru§i…), în primele rânduri ale lor fiind foarte marele num¶r de evrei
originari din România, dar §i din Rusia. Iar din 1945 nesfâr§itul calvar
cauzat, nu în ultimul rând de “ajutorul fr¶†esc, interna†ional”: cel pu†in
jum¶tate din cei 100 000 unguri §i cehi trimi§i de ru§i în România, s¶ organizeze ei poli†ia de tip NKVD erau evrei, nici m¶car din Transilvania de Nord.
Ei ne-au h¶ituit, ne-au arestat, ne-au învinuit, boscorodindu-ne (în în†elesul
de origine, adic¶ într-o limb¶ necunoscut¶ nou¶), ne-au umilit, ne-au belit,
ne-au torturat ca la ei, în Asia, ne-au acuzat c¶… îi trimisesem la Auschwitz!
Efortul (patriotic, de mare-maghiar) al lui Wiesel de a diminua substan†ial
“contribu†ia” Ungariei la masacrarea evreilor a dat rezultatele scontate:
bilan†ul publicat de el §i de ai s¶i al victimelor a fost translat f¶r¶ strop de
ru§ine de la Maghiaria în rubricile †¶rilor par†ial ocupate: Slovacia,
Iugoslavia, România - îns¶, doamne-fere§te s¶ fi amintit ei, eterne victime, de
ne-evreii (slavi, valahi) victime ale politicii de feroce purificare etnic¶
impus¶ de Horthy, amiralul deloc mai angelic decât mult hulitul mare§al
Antonescu. Astfel a ap¶rut inscrip†ia de la Coral, oper¶ a lui M. Rosen, E.
Wiesel, R. Ioanid: “400 000 evrei victime ale Românilor”.
Am mai spus, re-spun: victimele se num¶r¶ de la unu/una - dar “statisticienii” Wiesel, R. Ioanid, Ancel, Benjamin nu s-au sfiit s¶ fixeze ei cifreastronomice - ca s¶ aib¶ de unde l¶sa.
“…pân¶ la 1989, «la revolu†ie»”!, indic¶ guvernan†ii punctul terminus
(al mersului Istoriei). Acolo va trebui ca cercet¶torii s¶ coboare, s¶ se
opreasc¶ din cercetat, s¶ pun¶ punct c¶l¶toriei prin istoria p¶timirilor noastre
sub comunism. Ca §i cum printr-o minune, începînd din ziua de l ianuarie
1990 fix, printr-un decret al lor, al comuni§tilor, ar fi încetat crimele…
comuniste…
… Dar tulbur¶rile interetnice de la Târgu Mure§ puse la cale de
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tovar¶§ul I. Iliescu? ;
… Dar mineriadele ? - ce au fost ele dac¶ nu r¶zboi civil caracterizat,
declan§at de comunistul I. Iliescu - “Omul cu o mare” al lui N. Manolescu
(vezi interviul legitimator al criminalului §i al crimelor sale în România
literar¶ din iulie 1990)?;
… Dar situa†ia general¶ a †¶rii continuînd a fi ceea ce era înainte de
1989 (cu dou¶ excep†ii: dreptul de expresie §i dreptul de circula†ie): altfel de
ce Caraman, celebrul spion al ru§ilor a r¶mas, din umbr¶, la cârma
Securit¶†ii?; câ†i securi§ti vinova†i de crime (ca N. Ple§i†¶) au fost pedepsi†i
pentru faptele lor, m¶car împiedeca†i de a ocupa platourile televiziunilor,
l¶udîndu-se cu “faptele patriotice” ale lor, totodat¶ amenin†înd, insultînd victimele, chiar mor†ii (“Banda lui Arn¶u†oiu”)?
S¶ vedem cine a semnat Apelul din 10 martie 2006:
Mai întâi s¶-i remarc¶m pe cei care… - ca din întâmplare! - fac parte §i
din staff-ul I.I.C.C. (în ordine alfabetic¶):
£tefana Elvira Bianu, Doina Cornea, Radu Filipescu, Gabriel Liiceanu,
Stej¶rel Olaru, Marius Oprea, Cristian Pîrvulescu, Andrei Ple§u.
Ai zice c¶ primiser¶ dispozi†ia de a înt¶ri §i pozi†ia vecin¶ - §i sor¶, cum
ar veni: ambele capete ale vi†elului de aur (§i de stat):
S¶ arunc¶m o privire în urm¶ cu 7 ani la cei care semnaser¶ §i Apelul
Ru§inii, cel pentru realegerea lui Iliescu :
Gabriela Adame§teanu, Ana Blandiana, Doina Cornea, Anca Oroveanu,
Smaranda Vultur, Carmen Mu§at, Marta Petreu, Ruxandra Cesereanu,
Magda Cârneci, Dan Culcer, Liiceanu, N. Manolescu, Mircea Martin,
Mih¶ie§, Oi§teanu, Leonard Oprea, Ple§u, Paler, Patapievici, Mihai £ora,
Alex. £tef¶nescu, Stelian T¶nase, Tism¶neanu…
Revenim la Apelul din 10 martie 2006 - semnat de:
Sorin Antohi, Georges Banu, Adriana Babe†i, scriitor, Victor Babiuc
fost ministru, Teodor Baconsky, diplomat, Gh. Boldur L¶†escu, prof. univ.,
cibernetician, Ioana Br¶tianu, Maria Br¶tianu, Emil Brumaru, poet, Ia§i, Ion
Caramitru, Costin Cazaban, Smaranda Cazan-Livescu, Matei C¶linescu,
Mircea C¶rt¶rescu, Vitalie Ciobanu, pre§edinte PEN Club (Organiza†ia
Mondial¶ a Scriitorilor, Rep. Moldova)(?!), Livius Ciocârlie, scriitor, Adrian
Cioroianu, Denisa Com¶nescu, Rodica Culcer, Dan Culcer, Nicolae Dima,
Andrei Dimitriu, fost pre§edinte director general al Societ¶†ii Române de
Radiodifuziune, Sorin Dumitrescu, pictor, Tudor Dunca, Smaranda Enache,
Dan Erceanu, Constantin Eretescu, Anneli Ute Gabanyi, Georg Gane, scriitor, München, Sanda Golopen†ia, prof. univ., scriitor, Providence, SUA,
Vasile Gorduz, sculptor, Sergiu Grosu, Ioan Gro§an, scriitor, Stere Gulea,
Cristian Hadji-Culea, Anca Ha†iegan, Alexandru Hâncu, Alexandru Herlea,
fost ministru al Integr¶rii Europene, Lucia Hossu Longin, realizator TVR
Valentin Hossu-Longin, scriitor, Sorin Ilie§iu, ini†iatorul prezentului Apel,
vicepre§edintele Alian†ei Civice, Marco M. Katz, pre§edinte, Centrul pentru
Monitorizarea §i Combaterea Antisemitismului în România, Thomas
Kleininger, Gabriel Liiceanu, Silviu Lupescu, director Editura Polirom,
Norman Manea, Nicolae Manolescu, pre§edintele Uniunii Scriitorilor din
România, Viorel Marineasa, Aurel Sergiu Marinescu, Mircea Martin, Claude
Matasa, Irina Mavrodin, Sorin M¶rculescu, Teodor M¶rie§, pre§edinte
“Asocia†ia 21 Decembrie 1989”, Octavian Mih¶escu, scriitor, München,
Germania, Ilie Mihalcea, jurnalist, Paris, Mircea Mih¶ie§, Dan C. Mih¶ilescu, Paul Miron, Christian Mititelu, Ioan T. Morar, Maia Morgenstern, Mona
Musc¶, Carmen Mu§at, Bujor Nedelcovici, Radu Negrescu-Su†u, Virgil
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Nemoianu, Ambrozie Nicolae Nicoar¶, pre§edinte, filiala Bra§ov, Asocia†ia
"Pro Basarabia §i Bucovina" (?!?); Adrian Niculescu, istoric, dr. lect. univ.
S.N.S.P.A., Alexandru Niculescu, prof. univ., Paris, Cornel Nistorescu,
Viorel Oancea, deputat, fost primar al Timi§oarei, Andrei Oi§teanu, pre§edinte, Asocia†ia Româna de Istorie a Religiilor, Stej¶rel Olaru, director,
Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului, Leonard Oprea, scriitor,
SUA, Marius Oprea, pre§edinte, Institutul de Investigare a Crimelor
Comunismului, Anca Oroveanu, Ion Mihai Pacepa, general, Octavian Paler,
Horia-Roman Patapievici, pre§edinte, Institutul Cultural Român, Dan
Perjovschi, grafician, Lia Perjovschi, Marta Petreu, Monica Ioana Pillat, Ioan
Pintea, scriitor, preot, Bistri†a, Lucian Pintilie, regizor, Cristian Pîrvulescu,
pre§edinte, Asocia†ia Pro Democra†ia, Gabriel Ple§ea, Andrei Ple§u, Ion Pop,
prof., Universitatea "Babes-Bolyai", Cluj, Radu Portocal¶, scriitor, director,
Institutul Cultural Român, Paris, Florin Postolachi, pre§edinte “Asocia†ia 15
Noiembrie 1987 – Bra§ov”, Nicolae Prelipceanu, Cristi Puiu, regizor, Silvia
Radu, Tania Radu, vicepre§edinte, Institutul Cultural Român, £tefan
Racovitz¶, Geneva, Elve†ia, Nestor Rate§, Constantin R¶u†¶, om de §tiin†¶,
Victor Rebengiuc, Ioan Ro§ca, cercet¶tor, Teleuniversitatea din Montreal,
Canada, Romulus Rusan, scriitor, Lavinia Stan, director, Centrul de Studii
Post-comuniste, St.Francis Xavier University, Canada, Petre Stoica, poet,
Valeriu Stoica, avocat, fost ministru al Justi†iei, Liviu Ioan Stoiciu, scriitor,
Ovidiu £imonca, redactor §ef adj. “Observatorul Cultural”, Ana £incai,
Mihai £ora, Alex £tef¶nescu, scriitor, Domnica £tef¶nescu, director Ed.
”Ma§ina de scris”, Stelian T¶nase, analist politic, Alin Teodorescu, sociolog,
Vladimir Tism¶neanu, profesor de §tiin†e politice, University of Maryland,
SUA, Cornel Todea, regizor, Alexandru Tomescu, editor “Alternativa”,
Toronto, Canada, Lucian Turcescu, pre§edinte, Societatea Canadian¶ de
Studii Patristice, Concordia University, Canada, Florin ¢urcanu, istoric,
Cornel Ungureanu, scriitor, Timotei Ursu, Anca Vasiliu, Ion Vianu, dr.,
membru - Senatul Alian†ei Civice, Sorin Vieru, pre§edinte, Funda†ia
“Gheorghe Ursu”, Daniel Vighi, Smaranda Vultur, Dinu Zamfirescu,
pre§edinte, Institutul Na†ional pentru Memoria Exilului Vlad Zografi,
scriitor, £erban R¶dulescu Zoner, pre§edinte Alian†a Civic¶, Alexandru Zub,
academician…
ïntrebare (a mea §i doar a mea) naiv¶: ce vor fi c¶utînd în acest demers
onest, legitim (§i atât de întârziat: 16 ani!, de c¶tre “democra†iile” ilie§ti, de
dou¶ ori §i constantineasca) al condamn¶rii crimelor comunismului verii
Oigenstein: Anca R¶utu, fiica monstrului cu acela§i pseudonume: Leonte
R¶utu §i Andrei Oi§teanu, fiul politrukului NKVD Mi§a Oigenstein, ultimul
director al Uzinei de activi§ti de-stat-§i-de-partid “£tefan Gheorghiu” - §i
nepot al lui L. R¶utu? Este normal (pentru noi, nu §i pentru ei, apostoli ai
terorii generale de tip sovietic): nici Anca nici Andrei nu pot fi acuza†i
pentru crimele comise de p¶rin†ii lor (atât în Basarabia, p¶mânt românesc,
r¶pit de URSS în 1940), cât §i în restul României ocupat de tancurile sovietice, pe care veniser¶ ei, de la R¶s¶rit, dup¶ 23 august 1944, s¶ ne aduc¶ lumina bol§evismului). Fiindc¶ noi nu suntem ca ei. Dar ei, ca tr¶itori pe p¶mântul
României, §i tr¶ind bine de când se §tiu, nu se simt obliga†i de a declara audibil, citibil c¶ dezaprob¶ faptele murdare, criminale, c¶ nu (mai) împ¶rt¶§esc
ideologia p¶rin†ilor?, de§i se împ¶rt¶§esc, în continuare, din supraavantajele
elitarzilor colonizatori sovietici?
ïn Fran†a: nepo†i ai unor fideli ai lui Pétain î§i fac mea culpa pentru
colabora†ionism de rând, îns¶ în România descenden†ii direc†i ai unor
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criminali precum fra†ii Oigenstein, î§i v¶d de via†a lor prosper¶ în des¶vâr§it¶
§i batjocoritoare la adresa noastr¶ nesim†ire etic¶. £i etnic¶. £i în deplina
nep¶sare a victimelor p¶rin†ilor lor.
Acest Oi§teanu, vân¶tor de “antisemi†i”, a avut neru§inarea s¶ scrie în
revista 22 din 28 ian.-14 febr. 2005:
“Un caz insolit este cartea lui Paul Goma, S¶pt¶mâna ro§ie sau
Basarabia §i evreii (Editura Vremea XXI, Bucure§ti, 2004), care iese practic
din orice tipologie. Goma nu se mul†ume§te s¶ fie, ca al†ii, nega†ionist. El
admite Holocaustul din România, dar îl motiveaz¶, îl justific¶. O teorie atât
de aberant¶ încât nici m¶car nu este pedepsit¶ de lege”.
Dac¶ “teoria” mea ar fi fost “pedepsit¶ de lege”, Andrei Oigenstein s-ar
fi îmbog¶†it cu înc¶ 10 000 dolari de la Ephraim Zuroff (din “fondurile de
recuper¶ri”), pentru “demascarea” mea! O asemenea creatur¶ s-a strecurat §i
peo list¶ de semnatari care (în principiu) cer condamnarea comunismului! De
ces-a b¶gat §i aici, nesim†itul? Pentru c¶ nimeni dintre victime nu i-a spus:
«Locul t¶u nu-i aici, locul t¶u e printre slugile ru§ilor!»; sau pentru c¶,
la întrebarea:
«Ce cau†i tu aici?», el s¶ r¶spund¶ senin:
«S¶ v¶ consiliez! S¶ afla†i §i voi cum arat¶ comunismul pe dinl¶untrul
Cartierului Prim¶verii»…
Ce am înv¶†at din lec†ia primit¶ ca un pumn între ochi la 10 martie
2006? Nimic nou, din nefericire pentru neamul românesc, doar confirm¶ri:
- Solidaritatea este necunoscut¶ pe meleaguri (vezi §i teoria
AneiBlandiana : ‘La noi, în timpul tiraniei nu era posibil¶ solidaritatea’cite§te: dac¶ St¶pâniranìa nu-i d¶dea bilet de voie…).
ïn schimb func†ioneaz¶ din plin mioieriticul spirit de turm¶: dac¶românul (§i românca, tricolor¶ §i dânsa) vede o coad¶, nu întreab¶ ce se d¶ acolo,
se a§eaz¶ numaidecât. £i a§teapt¶, cu con§tiin†a datoriei împlinite (C¶ci, ce
face Românul - în afar¶ de faptul c¶ el este etern? Românul a§teapt¶ - s¶ vin¶
“americanii”). De aici, din coada cozii, a v¶zut c¶ celor din fa†¶ nu li se
întâmpl¶ nimic r¶u: nu sunt b¶tu†i, înjura†i, nici m¶car certa†i: înseamn¶ c¶ e
voie de la Prim¶rie s¶ semneze-la-coad¶ ce-o fi de semnat - apoi nu se poate
s¶ nu se dea ceva…
- Nu mai este valabil¶ capacitatea (sic) intelectualilor de a citi-scrie.
£tiutorii de carte (unde mai pui: scriitorii!) dac¶ de scris, scriu, de citit ce au
scris al†ii… Cum adic¶: s¶ abandoneze ei scrierea propriilor opere nemuritoare, pierzînd timpul cu citirea a ce au scris al†ii? «Ce, e§’ nebun?», vorba
personajului caragial’.
“Dup¶ revolu†ie” din ce în ce mai rari au devenit recenzen†ii cititori ai
c¶r†ile recenzate; criticii literari care, înainte de a se rosti despre o carte,
consimtla sacrificiul de sine: citirea c¶r†ii l¶udato-nimicite au p¶r¶sit acest
obicei p¶gubos: nu citesc decât o singur¶ pagin¶ scris¶ de “cel¶lalt”, numai
c¶ prezentarea de pe pagina a IV-a nu apar†ine totdeauna autorului, ci
editorului.
Cum s¶ se comporte altfel ace§ti oameni de carte români fa†¶ cu un Apel
ca cel discutat? Adic¶ s¶-l citeasc¶ întâi, abia apoi s¶-l aprobe-dezaprobe?
S¶ piard¶ ei timp cu… cititul? Dar omul de carte român, în majoritate
zdrobitoare, de§i nu are încredere nici în nevast¶, nici în frate, nici în mam¶,
nici în tat¶ - în cazul unei manifest¶ri a spiritului de turm¶ se n¶pustesc dup¶
Berbecul Imaginar: Iliescu, Becali, Manolescu (vezi ultima “unanimitate” a
scriitorimii române: “antisemitizarea” mea…). £i consimt. £i ader¶. £i semneaz¶ (cu drag). Dac¶ au semnat al†ii înaintea lui…
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Dac¶ vreun nebun - oricum: un ne-român - atrage aten†ia amicului c¶ nu
citise ceea ce semnase (am f¶cut, neinten†ionat, experien†a în leg¶tur¶ cu
Apelul discutat) - acela reac†ioneaz¶ curat-române§te:
- fie recunoa§te-cinstit c¶ nu citise, c¶ nu §tia “ce con†ine hârtia”, îns¶
cum i-o recomandase un vecin, cum o semnaser¶ §i al†i colegi-de-breasl¶ semnase §i el. A, da: a fost omis¶ chestia cu Basarabia… El e oltean
get-beget, pandur, nu vrea s¶ aib¶ nimic în comun cu basarabenii înapoia†i,
rusofili…;
- fie admite c¶ citise textul, îns¶ cum era gr¶bit, nu observase c¶ lipsea
“problema Basarabiei”; apoi el, ardelean, are probleme cu ungurii care vor
Ardealul, “problema Basarabiei” s¶ §i-o rezolve basarabenii singuri, ca ni§te
b¶ie†i mari, cum f¶cuser¶ ardelenii: ei singuri, cu mâna lor se liberaser¶ de
unguri;
- fie - minune: exist¶, totu§i, români care, c¶lcîndu-§i pe inim¶, murmur¶:
«Da, drag¶, iar am f¶cut o nef¶cut¶… ïmi pare r¶u c¶ am pus semn¶tura
pe o… injusti†ie, dar, spune: tu ce-ai fi f¶cut în locul meu? Uite: istoria pe
care o §tiu e cea pe care am înv¶†at-o la §coal¶ §i pe care p¶rin†ii, bunicii nu
mi-au contrazis-o - ca s¶ nu p¶†im cu to†ii ce mai p¶†isem. A§a c¶ nu
cuno§team am¶nuntele cu Basarabia, cu Bucovina, cu Her†a, cu Cedarea, cu
Retragerea Armatei - de unde s¶ le cunosc, dac¶…? ïn ultima vreme am auzit
ceva, dar nimic nu mi-a r¶mas. Iar c¶r†i… £i azi simt, a§a, un fel de jen¶ spune-i fric¶, dac¶ vrei - de c¶r†ile pe ne-linie; §tii c¶ frate-meu cel mare a
fost anchetat pentru “Doina” lui Eminescu, pentru Goga §i înc¶ pentru al†i
autori epura†i… Bunicii dinspre mam¶ sunt din Basarabia, bunelul a fost
deportat în Siberia, mama era copil¶ când s-a refugiat în Regat - câte necazuri a îndurat în Oltenia, în Banat, apoi în B¶r¶gan, cu “titoi§tii” - eu acolo
m-am n¶scut, într-un bordei… Atunci s-a jurat c¶ nu va face nimic ilegal care
s¶ pericliteze viitorul copiilor»…
Ce mai po†i spune fa†¶ cu astfel de, nu neap¶rat adev¶ruri (ce-i acelaadev¶r?), ci cu asemenea crâncen¶ realitate? Ce po†i face decât s¶-†i înghi†i
lacrima cât o gutuie în†epenit¶ în gât?
Unii dintre cinsti†i gândesc c¶ o cas¶ se ridic¶ în etape; c¶ încetul cu
încetul se face o†etul; c¶ nu este în†elept s¶ ceri totul dintr-o dat¶, ci azi una,
mâine alta - pân¶ la urm¶ ajungem cu casa gata, întreag¶! Dac¶ ar fi a§a…
Dar nu este - a§a: Noi, Românii nu trebuie (ba chiar: s¶ ne interzicem §i
s¶ ne supraveghem îndeplinirea) s¶ ne milogim. Noi nu cer§im, nu implor¶m
s¶ni se arunce un oscior, o coji†¶ de pâine. Noi cerem, nu drepturi, ci respectarea drepturilor noastre. Inalienabile. £i întregi! De la care neam de robi, de
slugi au înv¶†at ai no§tri s¶ nu cear¶, azi, §i cutare §i cutare - «întâi s¶ ne
vedem în Europa, apoi o s¶ cerem, he-he-he, §i luna de pe cer, nu doar
Basarabia-aia…»?
Românii nu au cerut (de la cine, pentru Dumnezeu?) §i Basarabia-aia,
nu pentru c¶ Basarabia-aia ar fi greu de ob†inut (de la cine, oameni buni?).
Ci pentru c¶ românul nu are coloan¶ vertebral¶. Iar când vrea s¶ recupereze un drept furat, o trage pe milogeal¶, pe cer§etoreal¶, recurge labac§i§
- de parc¶ ar cere cine §tie ce favor.
11 Martie 2006: zi de pre-doliu na†ional - adev¶ratul Doliu va fi în 27
martie, când se vor împlini 88 ani de la Unirea Basarabiei cu România, în
1918.
ïn ace§ti 88 ani s-au adunat trei ced¶ri, trei vânz¶ri:
Prima: la 28 iunie 1940;
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A doua: imediat dup¶ “revolu†ie” când, basarabenilor veni†i fuga-fuga,
s¶ cear¶ Unire cu Patria Mum¶ C. Coposu le-a r¶spuns c¶ Muma Patrie nu
are nevoie de înc¶ trei milioane de minoritari - altfel românofoni…;
A treia: cea din 10 martie 2006.
Ne-a†i vândut, fra†ilor, ne-a†i “tratat” ca în Miori†a. Nu mai r¶mâne
decât s¶ ne cr¶pa†i capul cu un pietroi în timp ce dormim.
Ziua de 27 martie va fi o aniversare f¶r¶ s¶rb¶toare.
Va fi un Prohod.
Paul Goma”
*
Auzind cu un sfert de ureche (nu ascultînd) la radio, am re†inut:
La “Bruxelles” cel mai fidel sus†in¶tor al României în UE este Pierre
Moscovici - cu o condi†ie: “s¶ nu se mai vorbeasc¶ despre Moldova” (cite§te:
Basarabia).
ïn capul meu harababurizat de vârst¶, de oboseal¶, de mânie au început
a se face oarecari leg¶turi. ïn semi-trezie (sau semi-dormìe), am avut
urm¶toare “revela†ie” - static¶, nu în mi§care, de parc¶ era scris¶ la tabl¶, cu
nume încadrate, cu s¶ge†i…
Când m-am trezit (de-a binelea), r¶m¶sesem cu urm¶toarea schem¶:
- Existen†a §i interven†ia fulger¶toare a lui Pierre Moscovici în vara anului trecut, dup¶ ceremonia de la Luxembourg pe lâng¶ guvernan†ii de la
Bucure§ti - împotriva discursului b¶sescian - §i împotriva discursatorului
(când B¶sescu a vorbit limpede despre dorin†a românilor de a fi anulate
prevederile din Pactul Stalin-Hitler §i din cel de la Ialta).
A§a se va fi explicînd “t¶cerea” din †ar¶ asupra acestor chestiuni;
- Decizîndu-se, în sfâr§it, s¶ se prefac¶ a condamna comunismul,
T¶riceanu (cel care pare a fi fost releul lui Moscovici), i-a dat instructiuni lui
Marius Oprea în acest sens: pentru a avea sprijinul “Bruxelles”-ului în
chestiunea intr¶rii în EU, trebuia s¶ men†in¶, chiar s¶ înt¶reasc¶ leg¶tura cu
Pierre Moscovici).
- Cum Pierre Moscovici este de mult¶ vreme în strânse leg¶turi cu
“R. Ioanid” - care l-a avut profesor pe tat¶-s¶u, Serge Moscovici -,T¶riceanu
i-a sugerat-ordonat lui Oprea s¶-l… coopteze pe acesta în Consiliul de
Onoare al viitorului Institut pentru Investigarea Crimelor Comunismului.
Terenul era preg¶tit de ani de zile: în jurul lui Serge Moscovici s-au
†inut toate-toate §edin†ele de antisemitizare, atâta ale lui Eliade §i Cioran, (§i
ale lui Eugène Ionesco, prin Lavastina) cât §i a mea - ca singurul viu.
Participan†i: membrii celulei bol§evico-sioniste: M.D. Gheorghiu, Lavastina,
Maria Mailat (ei, da, Mailata!)…
Iat¶ c¶ci pentru de ce fata morarului §chioap¶ este ea!
Luni 27 martie 2006
Ziua nu a publicat “Doliu…”, cum promisese Roncea. Se vede c¶
iar va fi plecat - de ast¶ dat¶ în Tasmania. Sau, mai comod: a uitat. Sau a dictat Ro§ca-St¶nescu ce i s-a dictat la telefon de la Tel Aviv - cum s¶
publice un text unde era “insultat tovar¶§ul R. Ioanid”?
Nu mi-a f¶cut bine pe la suflet ne-publicarea.
Miercuri 29 martie 2006
Am în†eles din ne-publicarea în Ziua a textului “Doliu pentru
Basarabia” c¶ iar sunt s¶pat la r¶d¶cin¶. Acum a§teptarea mea se îndreapt¶
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spre soarta proceselor: a) împotriva securi§tilor (în frunte cu Ple§i†¶) §i împotriva lui Iliescu, cel încredin†at “împuternicitului meu”, Stej¶rel Olaru §i b)
procesul împotriva antisemitizatorilor mei, la care au
trudit Mircea St¶nescu, Valerian Stan §i Niculi†¶ Damaschin. Proces care
pare… suspendat.
Vineri 31 martie 2006

Mi-a atras aten†ia Valerian Stan asupra:
(Timpul, februarie 2006, dialog N. Coande - V. Tism¶neanu)

(…) (Tism¶neanu):
“Paul Goma, siciit de atentia de care se bucura comunitatea evreiasca,
deranjat de comemorarea la nivel mondial a Holocaustului, isi doreste ca de
aceeasi atentie sa se bucure si victimele bolsevismului. Aceasta forma de
gelozie etnica e foarte greu de inteles. Da, arhivele fostei Securitati sint inca
in mare parte la secret, da, victimelor comunismului din Romania si din
Basarabia nu li s-a facut dreptate, iar lucrurile sint departe de a se fi limpezit,
dar asta nu inseamna ca trebuie sa lasam frustrarea si resentimentul sa ne
intunece discernamintul si decenta umana in fata suferintelor altora.
Generalizarile si acuzele nefondate la adresa evreilor din Basarabia, care s-ar
fi dezis de Romania Mare, care ar fi participat la impunerea fortata a comunismului si ar fi devenit, incepind cu 1940, „calaii“ romanilor din Basarabia
si Bucovina de Nord si apoi, din 1944, ai locuitorilor din Romania sint manifestari clar antisemite care nu-i fac nici o onoare disidentului Paul Goma. Pe
de alta parte, aceasta grava deraiere a scriitorului nu trebuie sa gireze
detrac- tori de teapa generalului de securitate Plesita, fostul sau tortionar,
care i-a negat lui Goma orice activitate anticeausista.” (subl. îmi apar†ine,
P.G.)
Este pentru prima oar¶ când V. Tism¶neanu m¶ blagoslove§te cu:
“manifest¶ri clar antisemite”. Pân¶ acum se ab†inuse. Probabil: nici nu credea… Deduc motivul schimb¶rii atitudinii - publice, fiindc¶ adev¶ratele sale
opinii mi-au r¶mas necunoscute:
ïntre noi existau rela†ii de curtoazie: prieteni nu eram, de vizitat el nu
m¶ mai vizita de prin 1990 - când e§uînd în demersurile de a-i propune pentru
traducere în francez¶ §i editare lui Christian Bourghois ultima sa carte, încercasem s¶-l consolez pe autor cu cuvintele editorului resping¶tor - ceva în
genul:
‘De§i e§ti futurolog atitrat, nici tu nu ai prezis c¶derea Zidului
Berlinului. Se vede c¶ futurologii se ocup¶ cu prezicerea trecutului’.
Cuvinte proaste, pe care le-am regretat (nu mai †in minte dac¶ am
f¶cut-o pe loc). Oricum, de atunci rela†iile noastre s-au r¶cit sim†itor. Chiar
de nu ne-am frecventat prin coresponden†¶ decât în mod excep†ional - între
noi se stabilise o atmosfer¶ “împ¶ciuitorist¶”, ca s¶ m¶ exprim în limbajul
tat¶lui s¶u, §eful catedrei de marxism-stalinism de la Universitatea Bucure§ti:
nu ne atacam, ne menajam (ba, din an în pa§te ne între-l¶udam).
ïn urm¶ cu vreun an, un an §i jum¶tate, îl rugasem prin po§ta electronic¶
s¶ m¶ ajute în mereu-scrierea S¶pt¶mânii Ro§ii, unde persist¶ o pat¶-alb¶
(pentru mine: neagr¶): Cu o excep†ie-excep†ional¶ (Gr. Vindeleanu, a c¶rui
m¶rturie o citez în eseu), nu (se) cunosc alte nume de evrei comuni§ti care,
dup¶ Cedarea Basarabiei §i a Bucovinei de Nord, în 28 iunie 1940, au trecut
Prutul pe malul stâng, pentru a construi cea mai dreapt¶ dintre orânduiri:
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comunista. F¶ceam apel la el în dubla sa calitate: de istoric al comunismului
§i de fiu al unor militan†i de frunte pentru cauza comunismului - s¶-mi scrie,
dîndu-mi atât nume dintre “trecu†ii dincolo” de Prut, deveni†i dup¶ august
1944 figuri de frunte în România ocupat¶ de sovietici, cât §i detalii din “activitatea” lor pe teritoriul devenit sovietic, depus¶ între iunie 1940 iulie 1941.
[ïn acel moment - oricum, înainte de ianuarie-februarie 2005 - holocaustologii de profesie minimizau num¶rul evreilor “trecu†i dincolo”, dînd cifre de
ordinul câtorva mii. Pân¶ la o emisiune bucure§tean¶ în care tronau Mini§trii
Adev¶rului: R. Ioanid, J. Ancel, Lya Benjamin §i când, invitat s¶ spun¶ ce
crede el, un istoric de la Chi§in¶u - s¶ fi fost A. Moraru? - a scos ni§te foi de
hârtie §i a rostit blasfemia: «ïn jur de 150 000 - dup¶ sursa NKVD»] Sincer
s¶ fiu: a§teptam de la Vladimir Tism¶neanu un r¶spuns. ïmi spuneam : imposibil ca el s¶ nu fie în posesia acestor informa†ii. £tiam - atunci, deci înainte
de emisiunea amintit¶ - de la basarabenii mei c¶ exist¶ o interdic†ie-total¶
(dar ne-oficial¶…, cite§te: nem¶rturisit¶), impus¶ de evrei în privin†a accesului la “arhivele sensibile” ale “Moldovei”, începînd cu adev¶rul despre
“Pogromul de la Chi§in¶u” pus în spinarea… indigenilor, ca s¶ nu-i ofenseze,
m¶ rog frumos pe ru§i §i pe “cazaci” (ei fiind autorii adev¶ra†i - atât ai
fabric¶rii pretextelor, cât §i ai masacrelor rezultate), dar mai ales al
adev¶rului-adev¶rat al “implic¶rii” totale a comuni§tilor evrei în exercitarea
Terorii Bol§evice în Teritoriile Ocupate.
Nu a venit r¶spunsul a§teptat - de la un prieten, de la un istoric, de la un
cunosc¶tor al fenomenului. Ci o “explica†ie”: p¶rin†ii s¶i, din Spania (neadev¶rat: în 1940 nu mai puteau fi în Spania; nici în 1939) au trecut direct la
Moscova, unde au lucrat la postul de radio în limba român¶ de sub conducerea lui L. R¶utu. Deci el, fiul nu §tie care erau evreii…
M-a am¶rât “r¶spunsul”. ïn primul rând fiindc¶ era neadev¶rat: L.
Tism¶neanu nu putea trece, f¶r¶ zdruncin, din Spania direct în URSS.
Probabil-sigur poposise (legal? clandestin?) în Fran†a - pân¶ la ocuparea ei de
c¶tre Germani - oricum Cehoslovacia, refugiu consacrat în a§teptarea rotirii… pl¶cii turnante, nu mai exista, fusese ocupat¶ §i ea, tot de Germani. Dar
România (vorbesc de prima jum¶tate a anului 1940)? Este perfect posibil ca
“voluntarii” din Spania, ajun§i apoi în URSS s¶ fi stat o vreme în România,
judecînd dup¶… practicile - nu dup¶ legile! - în vigoare: în lunile mai §i iunie
1940 fuseser¶ pu§i în libertate o sum¶ de comuni§ti (vezi mirarea lui Gr.
Vindeleanu, ajuns la Chi§in¶u înainte de momentul intr¶rii Armatei Ro§ii,
v¶zînd-o pe “Rozenberg, cea ro§cat¶” pe care el o §tia în închisoare. Dealtfel
se în†elege, din articolul unui ziarist, c¶ §i avocatul Sternberg, cel care
preg¶tise lozinca de întâmpinare a sovieticilor: “Bine a†i venit! V-am a§teptat
22 ani!” era un proasp¶t liberat.
De§i, cronologic, am primit de la Gh. Copil “Listele” pe care le-am instalat pe internet la 5 mai 2005 - deci dup¶ “r¶spunsul” lui V. Tism¶neanu prezen†a tat¶lui s¶u în fruntea Tabelului nr. 4, cuprinzînd: “Membri PCR,
basarabeni, bucovineni, sosi†i în URSS în calitate de emigran†i politici (fo§ti
voluntari în Armata Republican¶ în Spania) pe care CC ai PCR îi recomand¶
a fi transfera†i în PCb din toat¶ Rusia”: “1. Tismene†ki Leon Moiseievici” spune multe (am fost tentat s¶ corijez: “ïn schimb ascunde esen†ialul”).
A trecut de atunci (de la “r¶spunsul” s¶u) peste un an, când, în 17
noiembrie 2005 mi-a scris, întrebîndu-m¶ ce §tiam eu, ca student al lui
Leon Tism¶neanu, despre tat¶l s¶u:
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“Stimate domnule Goma:
“Am vazut in textul Dvs din Aldine o referinta la profesorii denuntatori.Il mentionati si pe tatal meu. Cum stiti, m-am delimitat fara vreo ambiguitate in raport cu
rolul sau de ideolog al PMR. Am scris in repetate rinduri despre duritatea sa. Era un
leninist convins, cel putin pina in 56 chiar un fanatic, a platit intii in Spania pierzindu-si bratul drept, apoi, fiind exclus din PMR drept "fractionist".Nu a detinut vreodata o functie in aparatul sectiei de propaganda (precum Ofelia, Rautu, Ioska, Roller,
Tugui, Goldberger). “Vreau sa-i inteleg destinul, atit cit se poate. Din cite stiu, implicarea sa in universitate era secundara in raport cu pozitia sa de director adjunct la
Editura PMR (Politica), unde director ea Valter Roman. LT era seful catedrei de
marxism-leninism (apoi socialism stiintific) la Universitatea numita atunci "C. I.
Parhon", de unde a zburat in 1958. Evident, era unul din tartorii ideologici, ma intreb
daca era si unul dintre activistii care supervizau represiunea? Stiu de pilda ca Tamara
Dobrin ca a fost factotum in aceste sinistre inscenari. A fost direct implicat in sedintele de demascare? Cind aveti o clipa, poate imi spuneti ce va amintiti.
“Salutari Anei si pe curind,
“Vladimir”

Dup¶ discu†ii cu Ana întrebarea noastr¶ - în trei puncte:
a) Vladimir Tism¶neanu chiar nu §tia ce f¶cuse-dresese Leon
Tism¶neanu, tat¶l s¶u?
b) ïn cazul în care nu §tia - sau §tia prea pu†in - Vladimir Tism¶neanu
va suporta adev¶rul despre tat¶l s¶u, cel pe care i-l voi repeta?
c) Ce s¶-i comunic lui Vladimir Tism¶neanu: adev¶rul (subiectiv, se
în†elege, cunoscut de mine, direct, apoi indirect de la colegii mei de facultate, apoi de închisoare, apoi de d.o.)? Sau o variant¶ edulcorat¶, “tuns¶” de
tot ce ar putea r¶ni sensibilitatea §i dragostea unui fiu?
M¶rturisesc: eu înclinam spre un ne-r¶spuns. Ana îns¶ era pentru
adev¶rul-subiectiv-al-meu. Argumentele ei - pe care le-am adoptat pe dat¶
(nici nu era greu) fiind §i ele sub form¶ interogativ¶:
- Este posibil ca un Vladimir Tism¶neanu, politolog, istoric, publicist §i care a dovedit c¶ nu este un oarecare pui de bol§evic evreu fanatic-fanatizat
(ca Al. Florian, fiul lui Radu Florian) - s¶ nu fi aflat pân¶ acum §i partea…
umbrit¶, ba chiar neagr¶ a biografiei tat¶lui s¶u?
- Este posibil ca Vladimir Tism¶neanu, analistul cel mai lucid al fenomenului comunist s¶ r¶mân¶ robul mitologiei familiale, în virtutea c¶reia
doar ceilal†i evrei bol§evici (R. Florian, L. R¶utu, Roller, Ofelia Manole,
Goldberger, Chi§inevski…) fuseser¶ r¶i, spre deosebire de p¶rin†ii s¶i, de
neamurile sale: ace§tia: buni, cura†i, anima†i de idealuri înalte §i numai de
acelea?
- Restrîngînd sfera la doar “rela†iile” V. Tism¶neanu-P. Goma: este
posibil ca el, V. Tism¶neanu s¶ nu fi citit - pe hârtie, pe internet - ceea ce scrisesem eu în general despre comportamentul evreilor bol§evici în Basarabia
ocupat¶ (din iunie 1940), apoi în România ocupat¶, din august 1944 - în special despre Leon Tism¶neanu? Dealtfel îl rugasem §i pe el s¶-mi furnizeze
informa†ii despre evreii care alergaser¶ în Basarabia §i Bucovina de Nord,
ocupate, pentru a construi, în sfâr§it, raiul pe p¶mânt. Imi r¶spunsese c¶ nu
§tie nimic, întrucât p¶rin†ii s¶i, din Spania se duseser¶ direct la Moscova…
Dar ce scrisesem - §i nu eu, pentru întâia oar¶ - despre sora mamei sale
Cristina n¶scut¶ Marcusohn, c¶s¶torit¶ Luca apoi Boico, “eroin¶ a rezisten†ei
franceze” al¶turi de un criminal dovedit ca “Roger”-“Holban”-Boris
Bruchmann? Când ambii fuseser¶ expulza†i din Fran†a dup¶ încheierea
r¶zboiului pentru spionaj în favoarea Moscovei - §i nu doar ei, ci §i Mihai §i
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Mariana £ora, Endre Herskovits, tat¶l lui Alain Paruit, “Mu§at”
(Glantzmann), trotskistul sionist implicat în atacul B¶ncii Na†ionale din 1959
- , reveniser¶ dup¶ decenii la Paris, unde §i muriser¶, ca “pensionari ai rezisten†ei”… antigermane, când toat¶ lumea §tie: agen†ii Moscovei - printre ei §i
Cristina Marcusohn-Boico §i “Holban”-Bruchmann, militaser¶ (sic), în
Fran†a pentru interesele… Germaniei, din septembrie 1939, de la izbucnirea
r¶zboiului, apoi dup¶ mai 1940 (ocuparea Fran†ei de c¶tre germani) - pân¶,
h¶t, în 22 iunie 1941, când Hitler, atacînd URSS, Stalin d¶duse alt cuvânt de
ordine (“dimpotrivnicul”), acela de a-i ataca §i asasina pe ocupan†ii germani?
O ultim¶ întrebare pe care Ana §i cu mine am formulat-o - cu participare, cu prietenie, fiind eram convin§i c¶ prietenul nostru Vladimir Tism¶neanu
va primi informa†iile date de mine despre tat¶l s¶u, nu ca pe o calomnie, ci ca
pe un adev¶r-subiectiv:
«Dup¶ aceast¶ scrisoare a mea el va continua a-mi scrie - eventual
cerîndu-mi noi am¶nunte?» m-am întrebat.
Am sperat. Am a§teptat. ïn van.
Dar iat¶ ce îi scrisesem, la solicitarea sa, în 17 noiembrie 2005:
“Drag¶ Vladimir Tismàneanu,
“Cred cà “profesorii denun†àtori” este - în textul meu - o contaminare
de la Tesu [Solomovici]. Pentru mine si pentru colegii de genera†ie L. Tismàneanu
era, nu un oarecare denuntàtor, ci o persoanà mult mai periculoasà; era un fanatic
“intransingent” care te putea trimite fàrà clipire la zid, convins cà acesta este adevàratul umanism socialist: ne-mila, neîndurarea fatà de “dusmanul de clasà” care trebuia nimicit, nu reeducat (slàbiciune burghezà).
“Am cunoscut in aceeasi perioadà un alt fanatic comunist, Mihai Novicov.
L-am avut profesor doi ani si douà luni. Misha Novicov era apucat, era fanatic - dar,
spre deosebire de L. Tismàneanu, cu el puteai discuta - în contradictoriu, chiar dacà
“concluzia” îi apar†inea. Desi el a fost cel care dàduse telefonul decisiv la securitate,
în privin†a mea, nu i-am purtat vreodatà picà. Poate fiindcà despre mine zicea, cu
accentul lui de rusoi: «Goma ieste un riactianar - dar el un riactianar cinstit ieste!” In
anume momente avea chiar umor (un umor… special, noi îi spuneam; “de stepà”).
“Cu L. Tismàneanu eu nu am putut sà dialoghez - desi am încercat, mai ales la
acel "proces” de la decanat, din iunie 1956. De fapt, de L. Tismàneanu îmi era o fricà
grozavà, el gândea “ca un tanc sovietic” - fàrà nuan†e, fàrà în†elegere, dacà nu a
adversarului, màcar a situa†iei. Stiam de la al†ii, am simtit atunci: cu L. Tismàneanu
nu se discuta - el nu accepta sà discute, ci sà decidà (nu am spus: sà ordone).
“Nu pot spune cà acum regret cà vorbesc astfel despre tatàl unui prieten (în
fine, asa mà încàpàtinez eu sà cred). Eu, prin forta împrejuràrilor, nu am avut nici tatà
nici mamà nici unchi nici màtusà care sà fi fàcut ràu altora, doar pentru cà ei, “revolutionari de profesie” asa stiau cà… se face lumea nouà. Insà nici nu voi învinovàti
vreodatà pe copiii revolu†ionarilor bolsevici pentru pàcatele pàrin†ilor - grele, monstruoase. Ci - am si spus-o, în legàturà cu Oisteanu: le cer (urmasilor) sà-si asume
pàrin†ii, sà accepte - cu durere - cà acestia nu fuseserà îngerasi, cà nu pot fi absolvi†i
doar pentru cà fiii stiu cà pàrin†ii lor erau plini de iubire în familie - fiindcà iubirea
în familie nu sterge deloc ne-iubirea lor în nefamilie.
“Si asa cum atâ†ia copii de nazisti s-au târît în viatà càrînd povara teribilà a
tatàlui SS-is sau doar (sic)… membru al partidului lui Hitler, asa sà suporte si urmasii
bolsevicilor faptul cà pàrintii lor nu fuseserà, vai, eroi de benzi desenate.
“Cred cu putere cà aceastà “echilibrare” este necesarà, atât pentru noi, eternele
victime, cât si pentru urmasii celor care nu se purtaserà cu noi cu mànusi (observi
eufemismul?). Or noi suntem milioane - numai în România. Si nimeni dintre
vinova†ii de martirajul nostru nu a fost màcar obligat sà treacà prin fata unui tribunal
- fie si postum.
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“Nu stiu dacà L. Tismàneanu “superviza represiunea”. Judecînd însà dupà
“aperitivul” administrat mie în iunie 1956 (in plinà “destindere a Genevei”, nu cred
cà a devenit mai… crestin în timpul represiunii din momentul Revolu†iei Maghiare.
“Stiu cà Vladimir Tismàneanu este un om tare si va rezista la adevàrurile care
nu sunt doar ale mele - ci si ale lui.
“Te salutà, Paul Goma”

Judecînd dup¶ rezultate, dorin†a-urare a mea nu s-a împlinit:
De aici trag concluzia: ïnainte de a m¶ contacta prin e-mail, cerîndu-mi
am¶nunte (pornind de la ceea ce publicasem sub semn¶tura mea în Aldine),
Vladimir Tism¶neanu, fie nu §tia nimic-nimic-nimic (despre tat¶l s¶u), fie
refuzase s¶ accepte ceea ce aflase.
Desigur, nu este u§or s¶ †i se spun¶ (adev¶rat, f¶r¶ “probe”) c¶ p¶rintele
t¶u, despre care p¶strezi imaginea din familie, a unei persoane protectoare,
iubitoare, apoi (dup¶ 1956) a cuiva nedrept¶†it de puterea pentru care î§i
sacrificase via†a (§i un bra†, în Spania), persecutat¶, h¶r†uit¶ de Securitate.
ïns¶ nu §i arestat¶; nu §i alungat¶ din cas¶ - a cui cas¶?: casa “du§manului de
clas¶” pe care ei, veni†ii pe tancurile sovietice o ocupaser¶ cu for†a, aruncîndu-i pe drumuri pe proprietari?; nu fuseser¶ pedepsi†i nici membrii familiei:
so†ia dat¶ afar¶ din slujb¶, copiilor interzicîndu-li-se frecventarea, nu doar a
cursurilor universitare, dar §i a celor secundare, etc etc. Interlocutorul meu nu
era doar fiul lui Leon Tism¶neanu “§eful catedrei de marxism-stalinism”, a§a
îi spunea atunci, nu “marxism-leninism”, cum încearc¶ fiul s¶ dreag¶ busuiocul tat¶lui - ci un analist al “fenomenului comunist”, un istoric: S¶ nu §tie el
c¶ “Revolu†ia î§i devor¶ copiii”?; s¶ nu §tie Vladimir c¶ Leon Tism¶neanu,
tat¶l s¶u nu fusese primul “revolu†ionar” dat jos de pe scaunul pe care-l credea ocupat pentru eternitate, acuzat de câte în lun¶ §i în stele, anchetat de
Organul Terorii pe care pân¶ atunci îl credea în slujba Binelui §i împotriva
R¶ului?;
Ce fel de istorie §tie Vladimir Tism¶neanu, azi, dac¶, orbit de durerea
celor aflate despre tat¶l s¶u - totu§i: un ne-sfânt…- a uitat c¶, înainte, în timp,
al†i “revolu†ionari”, alti “devota†i” fuseser¶ debarca†i, ancheta†i de
Instrumentul Revolu†iei: Securitatea, creat¶ dup¶ modelul NKVD? Dac¶ nu
vorbim de P¶tr¶§canu, un ne-evreu - pe care §i el, L. Tism¶neanu îl înfierase,
bol§evice§te - hai s¶ vorbim de Ana Pauker: s-a “delimitat” tovar¶§ul Leon
Tism¶neanu de Tovar¶§a Ana Pauker, în §edin†ele de demascare-înfierare?
Bineîn†eles, da, cum altfel - ar mai fi r¶mas §eful catedrei de marxism-stalinism §i director adjunct al Editurii Politice - sub §efia altui monstru bol§evic,
avînd acela§i “dosar”: Valter Roman? Dar de socrul meu, Petre N¶vodaru,
nimerit ca musca în lapte în “cazul” (nu în “lotul”) P¶tr¶§canu, înc¶ din 1949?
Sau N¶vodaru era prea mic pentru un tovar¶§ atât de mare ca Tism¶neanu?
Dar de Chi§inevski - dat jos în 1957 (pe când eu m¶ aflam în anchet¶, la
Interne)? El, L. Tism¶neanu a fost “zburat” (expresia apar†ine fiului) în 1958.
Nu §tiu dac¶ tot atunci subalternul s¶u de la Universitate Radu Florian fusese
“îndep¶rtat” - îns¶ deziluzia: chiar dac¶ dup¶ r¶spunsul meu nu am citit vreun
text despre tat¶l s¶u, Vladimir Tism¶neanu se comport¶ taman ca fiul lui
Radu Florian, Alexandru: detestabil; neintelectual, ne-normal: nu accept¶ c¶
tat¶l s¶u “a avut §i lipsuri”. A§a cum nu accept¶ c¶ iubita sa m¶tu§¶ Cristina
Marcusohn (c¶s¶torit¶ Luca, Boico) a jucat un rol nefast, mizerabil, de
bol§evic fanatic executant orb al ordinelor Moscovei - atât în Fran†a, cât §i în
“surghiun” în România; rolul, nu doar de persecutor al nevinova†ilor, ci §i de
tr¶d¶tor, atât al democra†iei “burgheze” deci a Fran†ei, cât §i a României, ca
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stat care, de voie, de nevoie, îl:/o acceptase ca cet¶†ean/c¶ (ba chiar ca supracet¶†ean - altfel ce-ar fi c¶utat în mo†ul Agerpres-ului?).
£i degeaba declar¶ el în dialogul cu Nicolae Coande:
“Structura mea mentala esta, intr-adevar, una a nelinistii si a refuzului
certitudinilor inghetate”, certitudinile sale au r¶mas cum fuseser¶: înghe†ate.
£i el - ca Oi§teanu, ca Anca R¶utu-Oroveanu, ca Al. Florian, ca R. Ioanid §i al†ii din aceea§i… f¶in¶ - este un autentic pui de bol§evic.
“ïn ciuda aparen†elor”.
Joi 6 aprilie 2006
Ieri - în 5 aprilie - am primit de la V. Tism¶neanu un mesaj invitîndum¶ s¶-fac-parte (dintr-o comisie):
“[…] salutari din Washington, nr de telefon
Date : 5 avril 2006 18:30:30 HAEC
À : paulgoma@free.fr
“Draga domnule Goma: Va scriu in legatura cu formarea comisiei
prezidentiale pentru analiza dictaturii comuniste, anuntata astazi, in urma cu oora.
Deopotriva presedintele Basescu si subsemnatul (care voi coordona comisia)am fi
onorati daca ati accepta sa faceti parte. Dl. Basescu ar dori sa va cautepersonal la
telefon si sa va invite.
“Consilierul prezidential Claudiu Saftoiu mi-a cerut nr Dvs de telefon.
Nu l-am putut gasi (Grig Culian, editorul lui NY Magazin nu avea decit e-mailul).
“Va rog asadar sa-mi dati acest nr de telefon. Cred ca o discutie cu dl. Basescu
ar fi utila.
“Am acceptat sa coordonez comisia ptr ca sint convins ca putem construi un
document indispensabil pentru generatiile viitoare.
“Lista membrilor propusi include nume cu care uneori putem fi, Dvs
sau eu, in dezacord (ori chiar mai mult). Doresc insa sa fie o comisie cu o diversitate
reala. Vreau sa spunem adevarul, fara patima, dar cu neclintita onestitate. Repet, pentru mine, ca istoric al comunismului, prezenta Dvs in Comisie ar insemna enorm.
Sint convins ca acesta este si punctul de vedere al d-lui Basescu.
“Comisia va avea un numar de experti. Ideea ar fi sa producem un document
de circa 50 de pagini, plus anexe. Va pot da detalii cit de curind.
“Salutari Anei, cu prietenie,
“Vladimir”

ïmi trimite al¶turi §i:
“COMUNICAT DE PRESA (5 aprilie 2006 )
“Presedintele Romaniei, Traian Basescu, a decis astazi, 5 aprilie a.c., infiintarea
Comisiei Prezidentiale pentru analiza dictaturii comuniste din Romania, comisie care
va fi condusa si coordonata de istoricul si politologul Vladimir Tismaneanu.
“Scopul Comisiei este elaborarea unei sinteze stiintifice privind crimelesi abuzurile regimului comunist din Romania de la infiintarea sa si pana la
Revolutia din decembrie 1989. Comisia va pune in analiza principalele institutiicare
au facut posibila perpetuarea dictaturii comuniste, incalcarile flagranteale drepturilor
omului si rolul unor personalitati politice in mentinerea si functionarea acestui sistem, in perioada mentionata.
“Comisia va fi compusa dintr-un grup de experti din care vor face parte
personalitati de varf ale dizidentei si opozitiei anticomuniste, personalitati ale societatii civile si personalitati stiintifice - din Romania si din strainatate - recunoscute si
validate pentru contributia lor la analiza fenomenului comunist.
“Departamentul de Comunicare Publica 05 Aprilie 2006”
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Surpriz¶ mare. £i mari nedumeriri:
- De ce înc¶ o Comisie-pentru…? Preziden†ial¶, asta. Cealalt¶, guvernamentala T¶riceanului Oprea nu e bun¶? Nu m¶ întreb pe mine de ce nu e
bun¶ aceea, doar am scris în “Doliu pentru Basarabia” pentru ce cred eu c¶ §i
aceea era gata-decapitat¶-despiciorat¶. ïns¶ în ceast¶lalt¶ fiind invitat - spre
deosebire de cealalt¶ - sunt muuult mai îng¶duitor.
C¶ci, vorba tovar¶§ilor de toate gradili: oameni suntem: iegoi§ti (cealalt¶, inspirat¶ de Inspiratorul National Ilie§iu de care am fost †inut la
distan†¶, prietenii Oprea §i Stej¶rel al meu - istorici, nu tuf¶, nici nu au pomenit Propunerea mea, nu prima, dar sigur anterioar¶ variantei blandiene
împins¶ prin dejapomenitul Ilie§iu - revin: am fost, nu doar evitat, dar de-a
dreptul temut, ca nu care cumva s¶ le stric jocul molipsindu-i cu niscai lepr¶
sau chiar sida…). Re-continuu: am tot dreptul - §i îndatorirea - s¶ m¶ întreb
dac¶ acestea dou¶: guvernamentala §i preziden†iala vor fi complementare?
Vr¶jma§e - pentru c¶, fiind ele române§ti, indiferente nu pot fiin†a cu niciun
chip?;
- Dac¶ ziceam c¶ este necesar¶ o alt¶ daravel¶ pentru, zi-i pe nume, cercetarea comunismului, pe sub poale, fiind ea ini†iat¶ de B¶sescu, presupun c¶
scopul va fi… c¶utarea “probelor”; care probe, dup¶ înalta sa opinie: nu
exist¶! porni†i la c¶utarea probelor (care nu exist¶!), tovar¶§i!
S¶ auzi, s¶ te iei cu mâinile de cap §i s¶ †i-l izbe§ti de primul stâlp întâlnit (ba s¶ §i-l izbeasc¶ el: bietul stâlp !): cum adic¶: nu exist¶ probe c¶
bol§evismul nu a fost el chiar dulce-dulce-dulce? Ba chiar amar de tot? ïntrebarea pe care §i-o va pune fiecare român de bun¶ credin†¶, victim¶ (cu
probe!), el sau/§i p¶rin†ii, sau/§i bunicii:
De ce Dumnezeu în fruntea ei este pus Vladimir Tism¶neanu?
Care este ra†iunea numirii lui? Bine-bine, V. Tism¶neanu este o persoan¶ de o cu totul alt¶ calitate decât R. Ioanid - nici nu-i greu! V.T. m¶car
§tie carte, de†ine multe înforma†ii, chiar dac¶ nu le divulg¶, nu le pune la
treab¶. Dar ceea ce §i la el este jenant: el nu vorbe§te-scrie despre tot ce §tie,
“alegerea temelor” fiind la el o art¶, o tain¶-“personal¶” ca într-o familie de
bol§evici evrei, comploti§ti împotriva României ca unitate na†ional¶, filoru§i
(Tismene†ki), filosovietici (“Ioanid”) care multe §i murdare treburi au a
ascunde. Bine-bine, prin “contribu†iile” sale la Europa liber¶ (înainte de
decembrie 1989), V.T. conteaz¶ ca pu†inii evrei avînd o “activitate anticomunist¶”. Dar oare s¶ fie suficient¶ aceasta - cât¶ este - pentru a fi pus în
fruntea unui organism de importan†¶ istoric¶ §i mai ales moral¶ pentru români §i pentru România - de azi, de ieri, dar §i de mâine?;
- ïn fine: care va fi programul preziden†ialului b¶sesc?
Dup¶ primele semne (enun†ul: “de la 1946 pân¶ la revolu†ia din
decembre 1989”) este taman cel al guvernului t¶ricenesc, executat de Marius
Oprea dup¶ directivele lui Radu Ioanid, atât prin “scopurile fixate”, cât mai
cu seam¶ prin grani†ele în timp stabilite: «B¶ie†i, conspecta†i de la pagina
cutare pân¶ la pagina cutare, nu înainte, nu dup¶…» - ai zice o incint¶ limitat¶
de Zidul Ierusalimului.
Nu am reu§it s¶ fac lumin¶ în capul meu (§i în al familiei) - îns¶ ca om
chiar §i eu, ca român - pân¶ §i eu! - am tras mortul pe Academiei, c¶-i mai
u§or de citit-scris §i mi-am zis, cu o lips¶ de modestie care… nu m¶ caracterizeaz¶:
«Dac¶ V. Tism¶neanu - care nu-mi este du§man, de§i nici prieten;
persoan¶ c¶reia i-am “r¶spuns” în Jurnalul pe martie curent, în termeni deloc
tandri - m¶ pofte§te s¶-fac-parte…; dac¶ B¶sescu, ini†iatorul Comisiei a încu-
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viin†at invitarea mea… înseamn¶ c¶…»
…ïnseamn¶ c¶ aceast¶ Comisie §i programul ei va putea fi adaptat/¶ la
teren, pentru a cerceta cu oarecare onestitate ororile comuniste §i din
Basarabia §i din Bucovina, începînd din 28 iunie 1940 §i cele de dup¶ datafrontier¶ stabilit¶ de… stabilitatorii no§tri dragi, adic¶ (dup¶) decembrie
1989.
Am discutat în familie “problema”. Am c¶zut de acord s¶ r¶spund
afirmativ la invita†ie: aveam, în sfâr§it, ocazia de a face ceva, nu doar de a
des-face, de a critica mereu, mereu, …
Joi 6 aprilie 2006

Am r¶spuns - tot prin e-mail:

“Paris, 6 aprilie 2006
“Draga Domnule V. Tismaneanu:
“Ma bucura vestea. Dar, de la veste la poveste - mai va.
“Raspund sugestiei:
“- Da, sunt de acord “sa fac parte” ;
“- Nu, nu sunt de acord “ca presedintele Basescu sa ma caute personal
la telefon si sa ma invite…” - fiindca:
“- la telefon nu-l vad pe interlocutor;
“- ca un batran meserias al scrisului, propun sa folosim traditionala hartie-scrisa: presedintele Basescu imi trimite, prin posta, prin curier o scrisoare prezidentiala
(pe adresa: 27-29 rue Bisson, 75020 Paris), eu tot pe hartie scrisa voi raspunde.
“Nu este orgoliu de scriitor, dar constat ca nu se stie :
“- Atat eu cat si sotia, Ana Maria, cat si fiul Filip Ieronim nu mai suntem
cetateni romani: ni s-a luat cetatenia inca din vara anului 1977 - pentru “tradare de
patrie”;
“- In aprilie 1977 (pe cand eu ma aflam arestat la Rahova), Uniunea Scriitorilor
a hotarît excluderea mea “din randurile”… - pentru “tradare de patrie…”
“- Din 1970 pana in 1990 (20 ani!) am fost un scriitor samizdatizat; din 1994
am devenit un scriitor… internetizat, interzicindu-mi-se accesul la presa de hartie si
la edituri (totusi: sunt autorul a peste 60 titluri).
“De aceea il rog pe Vladimir Tismaneanu sa explice presedintelui cine am fost,
cine sunt.
“Daca presedintele Basescu gaseste ca sunt susceptibil de a face parte dintr-un
astfel de organism, sa hotarasca el repararea injustitiilor ale caror urmari le-am indurat atatea decenii, atatea decenii. Dar sa nu mi se ceara sa fac “o mica cerere”…
“Vom discuta amanuntele (cele extrem de importante, pentru istorie ca istorie,
pentru istoria Romaniei, ca adevar contemporan) dupa aceasta prima luare de
contact.
“Telefonul meu la Paris: 01 43 58 30 44.
“Salutare!
“Paul Goma”

Abia acum aflu: Dialogul (cu Nicolae Coande) în care Tism¶neanu m¶
antisemitizase a ap¶rut în februarie 2005, nu în 2006! Valerian Stan gre§ise,
indicîndu-mi-l ca ap¶rut în acest an… O fi fost §i el obosit.
Vineri 7 aprilie 2006

(…)

Tism¶neanu mi-a scris asear¶:
“[…]Objet : Rép : salutari din Washington, nr de telefon
“Date : 6 avril 2006 18:43:20 HAEC
“À : paulgoma@free.fr
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“Draga domnule Goma:
“Cu sincera emotie va multumesc pentru raspuns. Am trimis informatiile
consilierul prezidential care se ocupa de Comisie. Il voi suna de indata cemi revin
dintr-o bezmetica raceala (ultimul lucru de care aveam nevoie acum).
“Sper din suflet sa se faca necesare si atit de normalele "reparatii" (nu
stiu ce cuvint sa folosesc).
“Cu calda si veche prietenie, Vladimir”

Seara târziu am g¶sit în cutia de scrisori a ordinatorului:
“(…) Objet : Rép : raspuns pe tema Timpul
“Date : 6 avril 2006 21:21:12 HAEC
“À : paulgoma@free.fr […]
“Stimate domnule Goma:
“Nu am vazut textul in revista. Il voi cauta. Se poate sa fi scris asa ceva,
desi acest lucru s-a intimplat cu cel putin un an in urma (iar dialogul a fost
prin e-mail). Era probabil imediat dupa ce citisem un text al Dvs care mi-a
provocat aceasta reactie. Porobabil inaintea reluarii legaturii noastre care a
lamurit pentru mine multe lucruri.
“Trebuie deci sa verific.
“In genere, pozitia mea a fost sa ma pronunt pe acest subiect (PG,
Basarabia, comunism, evrei) numai dupa ce voi fi avut o discutie personala
cu Dvs. Consider ca nu trebuie sa existe teme tabu.
“Ceea ce regret profund este simplismul acestor formulari. Iar simplismul din partea unui cercetator este un lucru profund intristator.
“De indata ce voi vedea textul, ii voi scrie lui Liviu Antonesei un mesaj
exact in acest sens. Ceea ce scrieti, inclusiv lucruri cu care pot fi ori chiar sint
in dezacord, nu merita un asmenea grabit tratament. Iar eu unul am gresit
punind o eticheta fara a zabovi asupra implicatiilor ei. Va sint dator cu scuze
si vi le transmit acum”.
Urmeaz¶ citatul din jurnalul meu - citat din el însu§i - apoi acest adaos
strident - îns¶ eu, obosit, fle§c¶it fiind, am trecut f¶r¶ reac†ie peste…
“regimul comunist de la înfiin†are sa §i pân¶ la Revolu†ia din decembrie
1989”:
Scopul Comisiei este elaborarea unei sinteze stiintifice privind crimele
si abuzurile regimului comunist din Romania de la infiintarea sa si pana la
Revolutia din decembrie 1989.
Apoi un alt mesaj:
“[…] Objet : un articol din 2005, JN
“Date : 6 avril 2006 21:34:06 HAEC
“À : paulgoma@free.fr […]
“Stimate domnule Goma: Nu am exact data, acest articol a aparut anul
trecut, cred ca in primavara, in Jurnalul National.
“Este inclus in volumul meu "Democratie si memorie" in curs de aparitie la Ed.
Curtea Veche.
“Dialogul cu N. Coande a avut loc evident inainte, cind intre noi se lasase tacerea. Lipsa de comunicare poate duce la pareri eronate.
“Cu bune ginduri, Vladimir”

Aici intervin eu, cu o corectare emailat¶:
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“Paul GOMA <paulgoma@free.fr> 04/06/06 3:54 PM >>>
“… [TEXTUL CU PRICINA] a aparut, nu in februarie 2006, cum am
scris eu (dezinformat fiind, insa nu il acuz pe informator), ci in februarie 2005 - tot
in Timpul.
“Paul Goma”

ïns¶ între timp mai venise un e-mail:
“[…]Objet : Rép : TEXTUL CU PRICINA*
“Date : 6 avril 2006 22:25:41 HAEC
“À : paulgoma@free.fr
“Cum v-am spus, desi nu-mi recunosc exact stilul (nu utilizez cuvintul "siciit"-eu as fi spus "exasperat"), este posibil sa fi trimis acel raspuns ca parte a unui interviu prin e-mail.
“Era oricum inaintea reluarii relatiei noastre. Repet, consider ca am simplificat
excesiv si am pierdut, in graba, nuantele atit de necesare. In istoria politica, si nu doar
acolo, lipsa de nuante este periculoasa. Voi incerca sa obtin de la N. Coande originalul corespondentei ptr acel interviu.
“Va exprim scuzele mele.
“Nu doresc sa comentez scrierile Dvs pe subiect in chip public pina nu ne intilnim si vorbim direct. Pentru mine unul, PG este prea important ca sa gresesc in acest
fel.
“Va asigur ca stiu bine ce inseamna asemenea situatii. De asemenea, nu va
ascund ca primesc intrebari legate de Comisie si invitatia catre Dvs. Chiar azi, la
radio guerrilla, cu Carol Sebastian, am spus ca eu nu pot concepe o asemenea
Comisie fara invitarea Dvs si a lui Dorin (am mentionat momentul Agora).
“Cum v-am mai spus, vor fi si persoane cu care nu aveti comunicare (si viceversa). Important este sa avem un document final pe baza caruia Traian Basescu sa
condamne sistemul comunist.
“Cu bune ginduri, Vladimir Tismaneanu”

Ciudat: eu nu îi repro§asem lui V.T. “antisemitizarea” mea (nici n-a§ fi
avut, material, timp). Observînd c¶ el aduce vorba - §i insist¶ - am crezut c¶
omul era în cuno§tin†¶ de cauz¶, citise însemnarea ultim¶ din Jurnalul ianmart 2006. Am f¶cut doar îndreptarea cuvenit¶, dup¶ ce Valerian Stan îmi
atr¶sese aten†ia asupra… anului apari†iei atacului.
“[…]Objet : daca nu ati citit in Cotidianul “Date : 7 avril 2006 02:16:00
HAEC À : paulgoma@free.fr
“Mai sint sase luni pina la condamnarea comunismului - Simona Popa
“Vladimir Tismaneanu a fost numit seful Comisiei prezidentiale de analiza a dictaturii comunismului. El ne-a acordat un interviu.
“Cind ati fost contactat si de cine pentru a conduce aceasta comisie?
“Am fost contactat joia trecuta, de la cabinetul presedintelui Basescu, si
mi-a spus scurt: “Am nevoie sa creez o sinteza care sa documenteze de o
maniera irefutabila crimele si restrictiunile comuniste, de la lagarele de
concentrare pina la crimele legate de avorturi. Eu stiu ca au avut loc, dar sint
mai multe materiale, unele dau o cifra, altele dau alta cifra, eu am nevoie de
un raport plin de autoritate”. Noi ne cunoastem, ne-am vazut aici, la
Washington, am scris despre domnul Basescu, sint unul dintre cei care cred
in vocatia politica democratica a domnului Basescu, asta e… Zic, bun, cu ce
va pot ajuta eu? Si mi-a spus:
“Vreau sa va rog sa prezidati aceasta comisie”.
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“Deci veti fi presedintele comisiei
“Dar nu pot sa o conduc eu, ca e comisie prezidentiala si o conduce el.
O coordoneaza presedintele tarii. Plus ca eu nu ma pot pune presedinte, ca
iaminvitat pe Sorin Antohi si pe Horia-Roman Patapievici, cum sa fiu eu presedintele lor? Voi fi coordonator.
“Pe cine ati mai contactat pina acum in echip¶?
“Pe Sorin Iliesiu, care a acceptat, pe Mircea Raceanu, fost diplomat din
perioada Ceausescu, arestat pentru tradare de patrie si condamnat, care a
acceptat si el, pe Marius Oprea, care nu mi-a raspuns inca, dar am citit ca isi
va da tot sprijinul, pe Dragos Petrescu, reprezentantul CNSAS, pe Romulus
Rusan, pe Dorin Tudoran si pe Paul Goma. Vreau sa avem reprezentanti care
sa ancheteze si crimele care s-au comis impotriva populatiilor minoritare,
maghiare sau germane. Si vreau sa-l invite si pe IPS Nicolae Corneanu,
mitropolitul Banatului. Si pe un tinar istoric, Cristian Vasile, ca secretar stiintific. Eu am venit cu o lista de nume, presedintele a facut si el niste adaugiri,
dar a fost un consens.
“Pe cine a recomandat domnul presedinte?
“Eu uitasem de Dragos Petrescu si l-a propus Presedintia. Si cred ca si
pe istoricul Lucian Boia. Lista e lunga, dar am decis sa nu sarim de 19 persoane. Ne vom intilni de doua ori: in iunie si in octombrie, cind vom termina.
Vom mai avea, probabil, un grup de opt-zece experti. Nu pot sa-i cer domnului Patapievici sa scrie. Membrii comisiei vor da legitimitate si validare acestui raport.
“De ce ati acceptat sa conduceti comisia?
“Pentru ca este o urgenta. Comisia nu este un institut de cercetare, nici
o fundatie, ci o comisie prezidentiala, cu un mandat pe care eu l-am asumat
foarte scurt, pina in octombrie 2006, care sa vina cu un raport sintetic, de
50-70 de pagini, nu stiu.
“Comisia aceasta nu va concura cu Institutul de Investigare a Crimelor
Comunismului, condus de Marius Oprea?
“Nu. Cred ca vom converge, daca avem nevoie de documente pe care
sa le punem la dispozitia domnului Oprea. Noi nu sintem platiti, nu sintem
functionari, nici salariati ai statului roman si vom opera cu documente care
sint de acum disponibile, in timp ce institutul domnului Oprea este infiintat
prin ordonanta guvernamentala, cu o durata de sase ani, prelungibili. Comisia
noastra are doar sase luni. Eu am decis acest lucru si domnul Basescu a
acceptat. Nu vreau ca Romania sa intre in UE purtind, in continuare, aceasta
povara, a amneziei si a necondamnarii deliberate a comunismului.
“Si ce va face domnul Basescu cu aceasta sinteza?
“Va fi asumata si va duce la condamnarea publica ceruta de societatea
civila a regimului comunist, pentru crime si abuzuri. Ar putea urma o rezolutie parlamentara.
“Ce ar trebui condamnat¶ Crimele sau comunismul? Sau amindoua?
“Amindoua. Crimele n-ar fi existat daca n-ar fi fost proiectul utopic
comunist.
“Ii va aduce lui Basescu un plus de capital politic?
“Cred ca da.
“Ati putea la final sa condamnati persoane?
“Da. Eu personal am spus ca vreau ca tinara generatie sa stie cine au
fost: Nicolae Ceausescu, membrii Biroului Politic, Comisia controlului de
partid, sefii sectiilor Comitetului Central, vom da liste. Nu toti, ci cei care au
instrumentat. Sefii propagandei, ai Securitatii, membrii Colegiului Director
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al Ministerului de Interne. Nu vor lipsi nume ca Pantiusa, Nicolski, Draghici,
Postelnicu, Iulian Vlad. Comunismul n-a fost pe Marte, ci in Romania. N-a
functionat pe pilotautomat, ci cu oameni. Unii vor spune ca insusi Vladimir
Tismaneanu provine dintr-o familie de comunisti.
“Urma sa va intreb daca va veti condamna tatal…
“Totdeauna am afirmat asta. In momentul cind vom face structurile aparatelor ideologice si vom da principalele institutii care au contribuit la indoctrinare, evident ca eu voi fi primul care voi spune ca printre persoane va figura si numele tatalui meu, care a fost director adjunct al editurii partidului si
profesor de Marxism la Universitatea Bucuresti. Nu am nici un fel de inhibitii
inraport cu nici un nume.
“Reprosuri
“Tismaneanu isi reproseaza acum ca, in cartea de dialoguri cu Ion
Iliescu, controversata „Marele soc din finalul unui secol scurt”, a avut o excesiva incredere in interlocutor. „Am subestimat talentul lui Ion Iliescu de a
ocoli raspunsurile transante. Probabil ar fi fost o carte normala in 2002, fata
de un an electoral 2004, cind a provocat valuri de reactii care nu stiu cit erau
legate de carte, cit de persoana lui Iliescu, un militant politic pentru un partid
politic.”
Tismaneanu spune ca Iliescu a folosit fiecare lansare de carte pentru un
miting electoral al PSD, motiv pentru care el i-a cerut sa opreasca propaganda”.
(…) Nu v¶d nimic îmbucur¶tor în aceast¶ - a câta? - ini†iativ¶.
Motivele nereu§itei apropiate (b¶nuite, temute) sunt multe, domnule §i
toate serioase, începînd cu…
…Aparatul. Altfel spus: cu “elita ∞¶rii”, cum îi zicea Ulici Securit¶†ii, în
una din numeroasele sale absen†e ale normalit¶†ii de gândire.
Dar §i nesecuri§tii aparati§ti: activi§ti de partid, de sindicat, “responsabili” de tot felul, precum §i - o s¶ râdem, de-or s¶ ne sar¶ m¶selele! - chiar
vârfurile profesionale: oameni care r¶zb¶tuser¶ în “ramura” lor dînd din
coate, din gur¶, din cur, din denun†uri: înv¶†¶tori §i profesori, contabili §i
directori de ceva (s¶ zicem f¶bricu†e, apoi uzinèle). Ace§tia - mai ales
acestea: mamele, surorile noastre - pl¶tiser¶ greu §i murdar tribut, ca s¶
ajung¶; s¶-§i consolideze “pozi†ia”; s¶-§i asigure/apere familia, consolîndu-se
în gând c¶ se men†inuser¶/urcaser¶ pe scara societ¶†ii prin meritele “personale” din specialitatea lor - §i acelea jucaser¶ un roli§or, dar important¶ r¶mânea
“activitatea ob§teasc¶”, darea-dovezii, prin munca voluntar¶, prin noti†ìca
informativ¶, vulgar spus: turn¶toria generalizat¶ în cerc, ca la Perini†¶, cea
f¶cînd parte din… pâinea noastr¶ cea de toate zilele.
Aceast¶ p¶tur¶ - la urma urmei, prima cu bocanci - p¶stra, oricât ar nega
ea, conservatismul clasei †¶r¶ne§ti, ruralismul tenebros, morala glodurosegoist¶: “Decât s¶ plâng¶ mama mai bin’ s¶ plâng¶ m¶-ta!”.
Cum s¶ renun†e ace§tia la toate… “avantajele” cucerite pas cu pas, în
comunism? ïn schimbul a ce? A unei justi†ii-drepte? Dar ce-i aceea justi†iedreapt¶? ïn schimbul unei atitudini morale? Ce-i aceea: moral¶? Justi†iemoral¶ s¶ fie aceea care va pedepsi un securist care, în câmpul muncii sale, a
mai §i b¶tut, ca omul nec¶jit, a mai §i omorît (tot ca omul, ce s¶ fac¶) - din
ordin, nu din pl¶cere! - dar el este unchiul meu sau cum¶trul fratelui meu. Cu
ce obraz m¶ voi prezenta în fa†a nevesti-si, care m-a ajutat în multe rânduri,
cu pile, chiar cu bani, ar¶tîndu-se cu adev¶rat de-a noastr¶ ? Ca s¶ fie
satisf¶cut - cine? Un terchea-berchea, un fugar, un scriitor-f¶r¶-c¶r†i, cum
bine îi zisese E. Barbu iar M. Dinescu cita din clasici, un tr¶d¶tor de †ar¶ care
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n-a mâncat salam de soia, dar care provac¶ scandal, pentru a avea acum ce
povesti, s¶ se plâng¶ de persecu†ii, de torturi - auzi: torturi!
Luni 10 aprilie 2006
(…)Victor Roncea public¶ în Ziua un atac împotriva lui Tism¶neanu.
Se folose§te de ciomegele: Ogoranu, Gheorghi†¶ §i Goma. F¶r¶ jen¶,
f¶r¶ clipire, amicul Roncea citeaz¶ câteva extrase din “Doliu pentru
Basarabia”- îns¶ f¶r¶ a pomeni faptul c¶ trimisesem textul din timp la Ziua
(înc¶ din 11 martie, pentru 27), c¶ însu§i Roncea promisese c¶ îl va publica §i nu a fost publicat nici azi. £i nu i-a explicat autorului pentru c¶ de ce Sorin
Ro§ca St¶nescu nu-l mai public¶ pe Goma (a, da: fiindc¶ Manolescu a zis c¶
e antisemit; or Ziua nu are voie s¶ publice antisemi†iantiisraelieni!) - nici
vorb¶ s¶ i se cear¶ scuze.
ïn schimb (sic) iat¶ ce scrie tovar¶§ul nostru Dan Pavel:
“Tismaneanu avea nevoie de recunoasterea morala a expertizei si autoritatii sale profesionale, pentru ca in ultima vreme s-a incercat marginalizarea
sa pentru motive care nu au legatura cu activitatea sa stiintifica, ci mai degraba cu interpretarea politica aberanta a unor "delicte de opinie" pe care le-ar fi
comis in anul electoral 2004 (publicarea cartii de convorbiri cu Iliescu si vizita acasa la Gigi Becali). Din toate barfele, resentimentele, ironiile si intrigile
se va alege praful, pentru ca studiile si cartile politologului intra in bibliotecile si bibliografiile relevante ale lumii. Comisia Tismaneanu are ocazia de a
intra in istoria Romaniei si a secolului XXI prin modul in care va formula
amanatul verdict cu privire la natura comunismului si la crimele comise.
Miza este formidabila - ar putea sa marcheze o schimbare de strategie in
abordarea comparativa si separata a statutului regimurilor totalitare care au
ravasit secolul XX - nazismul si comunismul. Basescu este prudent: vrea sa
tina cont de sensibilitatile cu privire la comunism care exista in diferitele
tabere politice de pe planeta. Dar Tismaneanu nu are asemenea inhibitii si nu
ne putem astepta la compromisuri din partea sa: este primul care vrea sa-l
integreze in pe Paul Goma, cel mai important disident al perioadei ceausiste,
dar si cel mai intransigent moralist al postcomunismului. Prin caracterul aparent imprevizibil al deciziilor pe care le ia, datorita relatiilor nonconformiste
cu trecutul si prezentul, dar mai ales cu oamenii cei mai feluriti, s-ar putea ca
Basescu sa nu fie doar pragmaticul cinic pe care l-am votat in turul al doilea
pentru ca nu aveam o alternativa mai buna.”
Cotidianul a publicat:
“Goma: «Eu nu am amanunte de studiat»
«Invitat sa faca parte din Comisia condusa de Vladimir Tismaneanu,
scriitorul Paul Goma a acceptat in urma unui e-mail din partea istoricului.
Fostul disident ne-a declarat intr-un interviu ca nu a primit deocamdata o
invitatie oficiala de la Cotroceni. Goma e convins ca asupra comisiei se vor
face presiuni politice, dar se considera imun la orice interventie.
“La invitatia lui Vladimir Tismaneanu, ati acceptat sa faceti parte din
comisia de studiere a comunismului, constituita la initiativa presedintelui
Basescu. In ce conditii ati acceptat?
“Nu a fost nici o invitatie, a fost o scrisoare de la particular la particular,
de la Tismaneanu catre Goma, in care mi-a propus sa fac parte din aceasta
comisie. Nu mi-a spus cine mai face parte, probabil atunci nici nu stia. Eu
totusi am zis da. Am acceptat, asta nu inseamna ca chiar se face. Am primit
un e-mail, asta ma dezechilibreaza, pentru ca eu sint obisnuit cu hirtia prin
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posta, sint de moda veche.
“In afara de Vladimir Tismaneanu, v-a mai solicitat cineva sa deveniti
membru? Ati primit vreo misiva de laCotroceni?
“Nimeni altcineva nu mi-a mai solicitat acest lucru.
“Credeti ca mai este oportuna, ca mai are rost o condamnare a comunismului la 16 ani de la 1989.
“Intrebarea este inutila, oricit ar fi de justificata prin experientele trecute. Cum sa nu fie oportuna constituirea comisiei, la 16 ani de la „Liberare“,
de la „Marea Revolutie“. Noi am fost milioane... si in familia dvs. probabil
ca au fost oameni care au facut puscarie, care au fost persecutati, care n-au
putut sa faca studii. Cum sa nu fie utila comisia, macar ca terapie? Pentru ca
ticalosii care au profitat atunci nu o faceau din convingere sau din fanatism.
Da’ de unde! O faceau pentru salariu, pentru bani, ca sa aiba un apartament,
ca sa poata sa mearga la scoala copiii lor, si nu ai altora. Ca, vorba aceea,
„decit sa moara mama, mai bine sa moara ma-ta“, asta era lozinca tuturor
securistilor. Pentru ca ei zic: „Dom’le, ce-a fost a fost, acum intoarcem
foaia“. Asta este o ticalosie fara seaman.
“Pentru multi dintre ticalosii despre care vorbiti, condamnarea va fi,
totusi, numai una post-mortem.
“Nu-i nimic. Sa stie urmasii urmasilor lor ca bunicii, parintii sau fratii
au fost niste ticalosi. Si, chiar daca ei nu vor fi condamnati, pentru ca noi nu
sintem ca ei, sa-i condamnam pe copii pentru faptele parintilor si viceversa,
nu trebuie sa uite ca ei au mincat carne, de pilda, cind tara murea de foame,
ca ei stateau in apartamente civilizate, cind ceilalti mureau de frig, n-aveau
medicamente si asa mai departe.
„Eu nu studiez istoria, eu am trait-o!“
“Ce va propuneti sa faceti, mai exact, in aceasta comisie?
“Ceea ce am facut toata viata. Eu sint scriitor, am scris carti si voi continua sa scriu carti. Nu carti de istorie, nici de politica, este inutil sa imi cereti
mai multe amanunte. Eu nu am amanunte de studiat. Eu nu studiez istoria, eu
am trait-o, am suportat-o. Cei care studiaza istoria pe felii, se asaza si isi scot
note nu sint istorici, vor fi niste functionari.
“Si atunci cum trebuie procedat?
“Pai, om vedea. Poate facem cum gindeam eu, o condamnare ferma a
comunismului ca terorism general, care s-a intins nu de la 1946, cum propun
anumiti baieti care zic ca sint istorici si sustin ca a existat comunism la noi
din ’46 pina in ’89, pina la „Marea Revolutie din Balta“. Nu. Totul a inceput
de la 28 iunie 1940, cind Basarabia si Bucovina au fost ocupate de rusi”.
“Inteleg ca, in comisie, veti elabora documente care vor condamna
comunismul.
“Nu, eu nu voi elabora nimic. De elaborat, elaboreaza ucenicii de acum,
care afla noutati.
„Institutul lui Oprea este un surogat“
“Atunci, cu ce se va ocupa exact comisia?
“Nu stiu. De unde sa stiu cu ce se va ocupa? Mai inainte fusese un alt
surogat de comisie, cel al lui Oprea. Cine este acest Oprea?
“Stiti ca veti fi coleg cu el.
“N-o sa fiu coleg cu el. Sa fie sanatos daca va face si el parte din comisie.Eu nici nu sint sigur ca voi fi acceptat acolo. Daca nu m-au acceptat colegiimei scriitorii, care m-au exclus, pe cind eu eram arestat in 1977 si toata
lumeastia ca eu sint arestat, in ghearele Securitatii. Dupa ’89, istoricii astia
improvizati decid ca s-a terminat comunismul, asa, printr-un decret pe care
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nu stiu cine l-a dat. Niste tovarasi, probabil Petre Roman si cu Brucan, au
hotarit ca s-a terminat cu comunismul. Dar mineriadele ce-au fost, dom’le?
„Pe Oprea il deranjeaza Tismaneanu“
“Cit vor dura lucrarile comisiei?
“Cu romanii nu poti niciodata sa stii ce se va intimpla in urmatoarea
jumatate de ora”.
“Va asteptati la presiuni politice?
“Sigur ca vor fi, dar eu niciodata n-am tinut seama de presiuni politice
si de 70 de ani tot sufar presiuni politice si politienesti. Pe Oprea il deranjeaza
Tismaneanu, pentru ca „ii dubleaza“ institutul, ii fura scaunul, asa ca, dupa
ce n-a acceptat din primul moment, a zis „hai dom’le sa intru si eu la
Tismaneanu, ca se da ceva“.
“Dar, dupa parerea dvs., comisia realmente dubleaza in atributii
institutul.
“Haideti sa ne oprim aici. Eu am primit o simpla scrisoare particulara.
Daca ea va avea vreo urmare, veti afla.”
“Organizator de „manifestatii ostile“
Nascut in 1935 intr-o familie de romani din Basarabia, Paul Goma a
fost exmatriculat sistematic din licee, pina sa fie acceptat la un liceu din
Fagaras. Are conflicte cu autoritatile inca din 1955. In semn de protest fata
de reprimarea revolutiei maghiare din 1956, si-a predat carnetul de UTM,
fiind arestat ulterior pentru „tentativa de organizare de manifestatie ostila“ si
apoi condamnat la doi ani de inchisoare. Apoi, pina in 1964 va sta in domiciliu obligatoriu in Baragan. A inceput sa scrie in anii ’60, iar cartile sale,
publicate in Occident, il aduc in atentia autoritatilor de la Bucuresti. In urma
incercarilor sale de a crea un sindicat liber a fost arestat, anchetat si torturat
de Securitate. In 1977, dupa mari proteste internationale, scriitorul pleaca in
Franta, unde cere azil politic. Dupa Revolutie, cartile i-au fost publicate si in
Romania, Paul Goma semnind periodic articole in presa locala. La alegerile
din 1996, Goma a incercat sa candideze la presedintie, insa nu a reusit sa
stringa cele 100.000 de semnaturi necesare si s-a retras.
Mar†i 11 aprilie 2006

V. Tism¶neanu mi-a scris:
[…] “Draga domnule Goma:
“Va scriu cu mare emotie. Am citit ca in Cotidianul ati spus ca acceptati
sa faceti parte. Stiu ca mi-ti spus-o mie, dar era legat de dorinta ca dl. Basescu
sa va caute.
“Va sun la telefon miine ori miercuri.
“Invitatia mea de saptamina trecuta a fost oficiala, chiar daca prin email. Dl Basescu va va scrie si va discuta toate chestiuniel din mesajul Dvs
(am fost asigurat).
“Deci, domnule Paul Goma, pe baza imputernicirii data mie de presedintele Traian Basescu, in calitate de presedinte si coordonator al Comisiei
Prezidentiale pentru analiza dictaturii comuniste, sint fericit si onorat sa stiu
ca acceptati sa faceti parte. Ca istoric al comunismului romanesc, consider ca
este un moment istoric.
“Voi scrie imediat in acest sens lui Ovidiu Simonca ptr Observator
Cultural.
“Apreciez pozitia Dvs privind membrii Comisiei. Am stabilit consensualca avem un SCOP COMUN. Restul, cine se are bine cu cine, Dvs stiti
prea bine ca sint lucruri umane, prea-umane. Prefer sa nu le discutam. Am
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urmarit reprezentativitatea umana si institutionala. Nu am pus oameni politici
activi in Parlament, chiar daca un Adrian Cioroianu ar fi meritat, dar e sanator PNL.
“Adresez acest mesaj si domnului consiler prezidential Claudiu Saftoiu,
cu care conlucrez pe probleme Comisiei.
“Cu calda prietenie, Vladimir Tismaneanu”
£i:
[…]“Buna seara: Am vorbit cu consilerul Saftoiu. va va cauta miie la
telefon (este tr citeva zile la Boston).
“Dl Basescu va trimite in citeva zile scrisoarea sa personala (azi a fost
tota ziua la un pod darimat).
“Scopul Comisiei: o seinteza stiintifia despre tragedia Romaniei sub
comunism. Pe baza ei, TB va pronunta codamnarea.
“Rolul Dvs: mai ales pe tema represiunilor, studentimea, intelectualii.
“Nu trebue sa scrieti: ati scris ce trebuia scris. (subl mea, ap¶sat¶:
prima surpriz¶: “rolul” meu în Comisie…) Acum vin expertii, comisia
citeste, adauga, etc
“Vreau sa-i predam d-lui Basescu dinteza (nu lunga, poate max 100
pagini) cel mai tirziu pe 1 nov.
“Avem materilale necesare. E vroba sa la punem coerent alolata (avem
citiva tineri istorici excelenti).
“Cu prietenie, VT”
Mar†i 11 aprilie 2006
Am încercat s¶ copiez un articol al lui Bogdan Cre†u trimis de Ovidiu
Nimigean - nu am reu§it. Nu am stare.
B¶nuiesc motivul: Tism¶neanu a scris:
“Nu trebue sa scrie[t]i: ati scris ce trebuia scris (subl. mea). Acum
vin expertii, comisia citeste, adauga, etc” (subl. mea)
A§a, carevas¶zic¶: Eu, Goma, nu trebuie s¶ (mai) scriu! De ce? Fiindc¶
eu am (mai) scris - ce trebuia scris… Ce “explica†ie” expeditiv¶, la urma
urmei jignitoare!
Filip îl b¶nuie§te pe Tism¶neanu c¶ va încerca s¶ m¶ foloseasc¶ drept
decor; “ca ornament”, zice el. Eu nu neg, pe fa†¶, eventuala inten†ie (de§i îmi
st¶ pe vârful limbii s¶ o spun…). ïi asigur pe ai mei c¶, odat¶ acolo, în comisie, nu voi interpreta, cu farmecul meu binecunoscut, pentru Dumneavoastr¶,
Aria Decornamentului, nici a Prostului Util(izat) la Prezidiu. Ana zâmbe§te
într-un anume fel care îmi este, ca s¶ zic a§a, familiar de s¶ tot fie 40 ani, §i
care în cuvinte s-ar traduce prin:
«Mai vorbim noi, mâine…»
De§i m¶ str¶duiesc s¶ nu par a fi pus la inim¶ cuvintele lui Tism¶neanu,
îmi vine greu; sinea mea este cenu§¶ otr¶vit¶:
Vas¶zic¶ acesta va fi rolul pe care mi l-a §i distribuit amicul: unul onorific (eu am scris ce era de scris, deci nu mai este nevoie s¶ repet…), dar cu
v¶dit¶ ne-bun¶ inten†ie: voi figurà (de la a face figura†ie), “scutit” fiind de a
pune um¶rul - ce Dumnezeu f¶cusem în ultimii… 40 ani: nu-l tot pusesem?
Un asemenea tratament la prima vedere pare a fi produsul respectului
fa†¶ de un trecut-de-activitate-f¶r¶-salam-de-soia; dar acum, în prezent, ce
vrea s¶ spun¶?: ia s¶ ne lase Goma s¶ mai respir¶m, s¶ mai activ¶m §i noi, c¶
tot ni s-a dat voie - ieri de la Brucan, acum de la B¶sescu - la t¶râmul istoriei.
El, Goma o fi obosit de-atâta… activitate.
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Apoi noi am recunoscut-cinstit c¶ el §i-a f¶cut datoria, a§a c¶ s¶ fac¶
bine §i el s¶ merg¶ la culcare, s¶ se odihneasc¶…
Deocamdat¶ prefer s¶-l b¶nuiesc pe Tism¶neanu de neglijen†¶, de vorbe
sc¶pate din grab¶, din neinformare (dac¶ nu a citit din cele vreo 60 volume
ale mele decât titlul unei bro§uri: Amnezia la români §i i-a pl¶cut formula…
): a§adar m-a scutit de a lua-parte, fiindc¶ eu luasempartea ceea, pe când ei
st¶teau pe sub lavi†e §i f¶ceau rezisten†¶ prin cultur¶ (ah, Manolescule, cum
nu te pot uita - §i nici ierta!), scrisesem…
Ce scrisesem? C¶r†i, desigur! Care c¶r†i? Acelea care, chiar de erau
tip¶rite, fuseser¶ uitate, ignorate, t¶cute, din solidaritate cu confra†ii
împro§ca†i cu noroi, vorba lui Dimisianu (dac¶ nu respinse de la primul
contact), cele mai multe hulite, puse la index - deci: necunoscute.
£i atunci cum altfel poate fi interpretat îndemnul lui ca eu s¶ nu mai
scriu - fiindc¶ am scris? Doar ca pe o rug¶minte - prieteneasc¶, desigur, de
a-i l¶sa pe ei, junii, istoricii de profesie, prezen†ii - de a scrie istoria, ce s¶ m¶
bag eu, Mo§ Repro§ în dezbaterile lor înalto-diversionisto-universitariste,
acolo unde nu-mi fierbe oala, acolo fierbînd oalele altor categorii de români,
care de care mai “istoric adev¶rat”, cu condicu†¶ - §i cu “standard academic”?
ïmi aduc aminte c¶ nu altfel m¶ tratariseà Vlad Georgescu, pe când
conducea el sec†ia român¶ a Europei libere: încercam s¶ colaborez cu câte un
text (greu, greu, Negoi†escu §i cu mine nu aveam loc de bravii anticomuni§ti
cu vechi fapte de arme: Hurezeanu, Petrulianca, N.C. Munteanu, §i mai cu
seam¶ viteazul anticomunist Gelu Ionescu), el nu mi-l respingea, atât c¶
nu-l transmitea, iar dup¶ §ase luni, la întrebarea mea, explica:
«Prea te bagi în istoria mea, coane…”
Chiar a§a: de ce m¶ voi fi b¶gînd în istoria lor - coane?
Miercuri 12 aprilie 2006
Nici picior de consilier - necum de pre§edinte (a, da: r¶m¶sese s¶-mi
scrie pe hârtie, eu s¶-i r¶spund, tot pe hârtie - la Bucure§ti nu s-o fi g¶sind
hârtie, le-a§ trimite eu, dar nu le cunosc adresa - Cotroceni §i mai cum?, §i
mai ce?, §i mai unde?…).
Ciudat, dar la urma urmelor profund omene§te: pe m¶sur¶ ce simt c¶ se
dezumfl¶ balonul colorat al promisiunii formulate de V. Tism¶neanu, în
aceea§i m¶sur¶ - ba chiar dublu, triplu mi se umfl¶, ca s¶ zic a§a (alimentat¶
de t¶cerea elocvent¶ a “factorilor”) - vechile frustr¶ri, permanentele mele
vise, idealuri:
- S¶-mi pot tip¶ri - în sfâr§it - c¶r†ile §i s¶ m¶ pot exprima în presa de
hârtie din †ar¶;
- S¶ am §i eu un ad¶post, o cas¶, în †ara mea - iar ca supliment: un loc
în care s¶-mi (re)îngrop p¶rin†ii, împr¶§tia†i, pierdu†i - §i unde s¶ fac §i pentru
mine un culcu§-de-veci;
- S¶ am §i eu, chiar dac¶ recunosc: exagerez ca de obicei! - o identitate
oficial¶, o apartenen†¶, din care s¶ nu mai fiu alungat, expulzat, dat-afar¶,
exlus - interzis…
- S¶ am §i eu un costum de înmormântare, c¶ “cel¶lalt” nu m¶ mai
încape…
S¶ fie oare idealurile, visele, dorin†ele atât de prea-înalte, atât de
ne-atins, atât de ne-meritate (Doamne)?
13 aprilie 2006.
(…)Nici o veste de la cotrocenezi. Se vor fi r¶zgândit. Ba nu:
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Tism¶neanu va fi fost r¶zgândit. Ei, de cine! De to†i “cei buni”, de “elita intelectual¶” a †¶rii-n s¶rb¶toare, de elitarzii scriitoriali.
Cum s¶ suporte ‘telectualitatea anticomunist¶ din mo§i-str¶mo§i un asemenea afront - auzi: Goma, cel care doar a f¶cut scandal, c¶ el este contra
regimului, el, membru de partid! - s¶ fie invitat s¶-fac¶-parte, iar ei,
adev¶ra†ii opozan†i, r¶ma§ii pe baricade, ba ! (vezi-l pe viteazul Al. George,
cel care declarase negru pe alb c¶ el nu era prost - ca al†ii, provocatorii “disiden†i” - s¶ se deconspire ca… anticomunist). Nu ne-a otr¶vit destul via†a
Goma asta în anii “de la Revolu†ie”, repro§îndu-ne c¶ nu ne-am dat foc în fa†a
Comitetului Central, c¶ nu l-am înjunghiat pe Ceau§escu ori c¶ nu i-am dat
cu o piatr¶-n cap Ceau§easc¶i pentru demolarea Bisericii Enei - ei, da §i s¶ ne
aresteze? S¶ ne dea afar’ din †ar¶? Ca s¶ r¶mân¶ România f¶r¶ intelectualide-vârf? («S¶ ajung ca tine, zugrav de exterioare…», cum atât de dr¶g¶la§
mi-o zisese G. Adame§teanu, la Paris, prin 1988, când eu m¶ întrebam ca
proasta cum poate un scriitor român, §i înc¶ bun ca ea s¶ r¶mân¶ nesim†itoriu
la distrugerea †¶rii…).
Ia s¶ v¶d cine vor fi fost protestatan†ii care vor fi hot¶rît, vor fi protesta(n)tàt: - a, la contest¶ri («X nu merit¶!»), la excluderi («ïl d¶m afar¶ pe
Y!»), la condi†ion¶ri («Eu, ori Z!») se pricep ai no§tri, dupe meleaguri,
fra†ii-cu-codrul, rezisten†ii pe la cultur¶, doar a§a au traversat ei regimul de
dempop.
ïncep cu Mih¶ie§. £i el fusese acuzat la un moment dat de…“antisemitism”, ca §i st¶pânu-s¶u, Manolescu. Pe Mih¶ie§ l-am în†epat pe când mai
puteam publica în ziare (o parte din texte au putut fi adunate în volumul
Scrìsuri din 1999). Acest Mih¶ie§, de cum primise bilet de voie de la Brucan,
se apucase de “interviuri”: f¶cuse un volum cu Tism¶neanu, altul cu
Manolescu. ïn ambele dovedea c¶ mai bine §i-ar fi v¶zut de rezisten†a-prinstructuralism †inîndu-se de deget cu Adriana, altfel Babe†a: omul nu §tia
ce-cum s¶ întrebe, habar n-avea cum-prin-ce s¶-l corecteze sau stimuleze pe
interlocutor, el întreg: un peisaj de Puszt¶ a Banatului (în fine: mla§tina de
origine, cea din secolul al XVII-lea, desecat¶ de Dr¶gu†u-’Mp¶rat…). Dup¶
care, de parc¶ nu somnorìse destul pe treaba- §i, a improvizat §i o bro§ur¶
electoraliceasc¶: “Totul despre Manolescu” - chestie me§terit¶ din aproxima†ii intelectuale §i din dezinforma†ii…informa†ionale. Acum este adjunct la
Institutului Cultural Român: probabil temîndu-se c¶ voi cere - în sfâr§it ! - s¶
public §i eu o carte-dou¶ (de ce nu o serie?) “la el, la Funda†ie” - înainte
Buzura vorbea: “la Funda†ia mea” - se va fi opintit din toate puterile pe lâng¶
Tism¶neanu §i pe lâng¶ Patapievici (care nu va avea nevoie de insisten†e ca
s¶ cedeze) §i pe lâng¶ cabinetarii lui B¶sescu s¶ nu cumva s¶ i se cedeze lui
Goma o palm¶ de teren, altfel ne ocup¶, c¶pc¶unul! (de Goma vorbesc reprezentant de vârf al “disiden†ei r¶gu§ite” - dar care url¶, nu se las¶ - citat
din acela§i Mih¶ie§, v¶car al min†ii…).
Tot de pe-acolo: Mircea Martin. Cum s¶ m¶ lase s¶ am §i eu un loc sub
soare prietenul §i editorul meu Mircea Martin, cel care prin 1998- 99 s-a trezit… du§man de moarte al meu §i m-a atacat pe la spate, în dou¶episoade din
22-ul adame§teanc¶i - cu “argumente” debile, limbricoide, mincinoase, fabricate noaptea în buc¶t¶ria lui Liiceanu - §i la care “dulcea Gabriel¶” nu mi-a
permis drept la replic¶?
Dar Blandiana? Cum s¶ suporte ea ca Goma s¶ steie la un prezidiu §i nu
Dânsa, care are ne†esitate de trei scaune? Cu tot cu Rusan, iar de curând cu
Lumina Lumii Ilie§iu, Spaima Comuni§tilor (pe care-i filma de zor §i cu drag
pân¶ la 22 decembrie 89 fix)? S¶ nu rosteasc¶ ea, în versuri, discursul fune-
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bru (de punere-bine) la înmormântarea-mi?
Dar Adame§teanu? Nu va mai fi avînd puterea din trecut de a face r¶u,
dar cuvântul ei nu r¶mâne f¶r¶ urm¶ri când vine vorba de a-i pl¶ti lui Goma
o parte din “înjur¶turi” - nu doar la adresa ei, ci la a Breslei Na†ionale, Elitei
¢¶rii, Smântânii Patriei Românoase!;
Dar Ion Vianu ce cusur va fi avînd - de când, trezit din somn, la
nenum¶ratele prezidii, cot la cot cu Oi§teanu, a descoperit în Goma “un basarabean antisemit” (de parc¶ nu Tudor Vianu i-ar fi tat¶) ?;
Dar Sorin Alexandrescu, “nepotul Monumentului”, ilustratorul, într-un
c¶r†oi uite-a§a de gros, plin de scheme §i de s¶ge†i indicînd mersul geniului
la Faulkner ? Salex, cel care petrecuse o via†¶ la Amsterdam, ignorînd
România §i literatura român¶, iar dup¶ moartea mamei sale, devenise, fulger¶tor… anticomunist, iar din vara anului 1989 participant la… Uniunea
Scriitorilor a lui ¢epeneag cu Breban?…
Dar Antohi, dar Mungiu, dar prin†ul-consort, “istoricul” Pippidi? Dar
Ple§u, Dar Liiceanu…
…£i înc¶ §i înc¶, liota rezisten†ilor prin cultur¶, aciua†i pe lâng¶ Buzura
pân¶ deun¶zi, trecu†i f¶r¶ murmur la spatele Patapieviciului b¶sesc.
Fire§te, nu poate lipsi din acest val de proteste anti-Goma protestatarul
de profesie (se §tie cum §i cât §i pe unde i s-a opus el lui Ceau§escu, nu?, bine:
nu) N. Manolescu:
N-a protestat el cu vehemen†¶ împotriva comuni§tilor care îi arestaser¶
p¶rin†ii? (între noi: ce, era prost?); n-a protestat el împotriva celor care mutilau istoria literaturii române? - ba da, ba da: scriind, dimpreun¶ cu D. Micu,
Literatura român¶ 1945-1965!; nu a protestat el împotriva tr¶d¶torilor de
frate §i de scriitor - ca G. Iva§cu? - ba da, ba cum nu: devenind ucenicascult¶tor al turn¶torului, al putrezitorului Iva§c’! Nu a protestatat el împotriva “revolu†iei culturale” ceau§e§ti? - asta-i bun¶, de ce îl insult? - chiar pe el,
care a participat cu vitejie la o §edin†¶ în care “unii scriitori” i-au pus întreb¶ri
extrem de jenante Dictatorului? Nu a f¶cut el parte din opozi†ia curajoas¶
scriitoricicol¶ (cultural¶, evident)? - ba da, ba da, dimpreun¶ cu D.R. Popescu
§i cu C. ¢oiu alc¶tuind chiar o organiza†ie secret¶ de rezisten†¶ prin cultur¶ în mun†ii patriei… Trecem peste episodul penibil al “revolu†iei de la ‘89”
(“un accident…”), când s-a “cam” speriat, când i-a “cam” intrat morcovul cât
sfecla, sim†ind c¶ nu va mai putea dicta ierarhizarea literaturii române - îns¶,
ardelean tenace, a §tiut s¶ se strecoare printre contradic†ii, gloan†e §i chiar
obuze, f¶cîndu-se frate cu dracul - la plural: B¶ran, Silvestru, Pard¶u, ¢oiu ca s¶ pun¶ mâna pe România literar¶ §i s¶ fac¶… literatur¶, nu politic¶ - vezil în polemica avut¶ cu Paler. Drept care, ne-f¶cînd deloc-deloc politic¶, l-a
rugat pe Ornea (tovar¶§ de vizite la Gogu R¶dulescu, unde mergea pe dup¶
cap cu Ardealul Sânjeros §i Anticomunist str¶lucit reprezentat de Buzura, de
Blandiana, de Zaciu), imediat dup¶ mineriad¶, luînd-i un interviu criminalului Iliescu… Dup¶ care totul a mers strun¶: s-a dat bine §i pe lâng¶ VoicanClytorescu, publicîndu-i “Scrisoare deschis¶ lui Paul Goma”, a distrus tot ce
a atins: Alian†a, Liberalii, de-ai fi zis c¶ datul cu Napalm este Meseria Lui bine: doar pulverizarea cu extract de dihor…
Dar Marius Oprea cu Stej¶relu-i de serviciu? Vas¶zic¶, f¶cuse el atâtea
eforturi conspirative pentru ca, în frecventele c¶l¶torii la Paris din ultima
vreme s¶ nu care cumva s¶ afle Goma §i s¶-l întrebe de s¶n¶tate, ba chiar auzi, neobr¶zare, s¶-i cear¶: «Bag¶-m¶, nene §i pe mine în Institutul
T¶ricean’, al¶turi de R. Ioanid - c¶ n-o fi foc…»
…Dar ce fac eu, soro? Strig catalogul colegilor scriitori? Al tovar¶§ilor
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de breasl¶? Al celor care - din gre§eal¶ - scriseser¶ cândva favorabil despre
mine? Ei §i?, omul se mai în§eal¶: din gre§eal¶ în gre§eal¶/ spre victoria
final¶! Ca s¶ spun, ce: c¶ dorin†a lor fierbinte e s¶ m¶ vaz¶… moart¶/ cu dric
la poart¶/ §i istorici masca†i?
Vineri 14 aprilie 2006.
(…)ïmi scrie Vladimir Tism¶neanu:
“[…] Objet : din partea lui VT“Date : 14 avril 2006 22:57:41 HAEC
“À : paulgoma@free.fr […]
“Domnule Paul Goma:
“La data de 5 aprilie 2006 cind v-am trimis mesajul prin care vainvitam
sa faceti parte din Comisia Prezidentiala nu vazusem ce fusese afisat pe website-ul Dvs. la data de 31 martie a.c. si deci nu stiam ce scriseserati, cu numai
citeva zile inainte de a va trimite invitatia, despre mine personal si despre
legitimitatea mea stiintifica. In raspunsul Dvs. la invitatia mea, trimis pe data
de 6 aprilie a.c., trecind complet sub tacere cele afisate de Dvs pe website,
mi-ati dat un accept de principiu, conditionindu-l insa de rezolvarea unor
chestiuni care tin de fapt de competenta institutiilor statului roman.
Corespondenta noastra a continuat sporadic, fara ca eu sa stiu ce era postat pe
website-ul Dvs. Am citit acele pagini abia in urma cu doua zile si am ramas
stupefiat.
“Va scriu spre a va exprima profunda mea consternare in legatura cu
faptul ca ati publicat (ca parte a *Jurnalului" Dvs din 31 martie a.c.), fara
autorizatie din partea mea, un document (o scrisoare e-mail extrem de personala a mea catre Dvs) care este proprietatea mea intelectuala. Conform
conventiilor larg practicate, scrisorile apartin celor care le-au scris, iar publicarea lor fara consimtamintul autorilor este o incalcare a dreptului la proprietate intelectuala.
“Comentariile Dvs din *Jurnal", referitoare la scrisoarea mea, precum
si la credibilitatea mea stiintifica, sint realmente jignitoare. Intrucit Comisia
Prezidentiala va opera in conformitate cu standardele academice si stiintifice,
modus operandi practicat de Dvs pe website, cel putin in ce ma priveste, intra
in totala contradictie cu aceste standarde. In atari conditii, din moment ce
Dvs. imi negati credibilitatea stiiintifica si morala si folositi la adresa mea un
limbaj inacceptabil, lezindu-mi demnitatea umana, ma vad silit sa va aduc la
cunostinta prin prezenta scrisoare ca imi retrag invitatia facuta cu deplina
bunacredinta si ca intrerup relatiile mele cu Dvs.
“Cu regret, Vladimir Tismaneanu”
Da, tovar¶§e. Recunosc bol§evice§te, a§a este: am dat
“publicit¶†ii”! - pe internet! - o scrisoare a sa, “negîndu-i credibilitatea
§tiin†ific¶ §i moral¶”, folosind la adresa lui “un limbaj inacceptabil”, contrare
“standardelor”, pricinuind-i leziuni pe la “demnitatea uman¶”.
S¶ m¶ mir m¶car de form¶? Nu.
Deci s-au limpezit lucrurile. Noapte bun¶, copii.
Am dormit, se în†elege, prost…
M¶ gândesc la o scrisoare de r¶spuns. Iat-o:

Sâmb¶t¶ 15 aprilie 2006

Paris, 15 aprilie 2006
Domnule Vladimir Tismaneanu,
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Am primit mesajul de ruptura.
Regret ca s-a ajuns aici; vina situa†iei de fata o purtam amândoi:
C r o n o l o g i c (ma adresez unui istoric!) Vladimir Tismaneanu l-a atacat
pe Paul Goma în revista ‘Timpul’ de la Ia§i datat februarie 2006 - nu invers:
“Paul Goma, siciit de atentia de care se bucura comunitatea evreiasca, deranjat de comemorarea la nivel mondial a Holocaustului, isi doreste ca de aceeasi atentie sa se bucure si victimele bolsevismului. Aceasta forma de gelozie
etnica e foarte greu de inteles. Da, arhivele fostei Securitati sint inca in mare
parte la secret, da, victimelor comunismului din Romania si din Basarabia nu
li s-a facut dreptate, iar lucrurile sint departe de a se fi limpezit, dar asta nu
inseamna ca trebuie sa lasam frustrarea si resentimentul sa ne intunece discernamintul si decenta umana in fata suferintelor altora. Generalizarile si
acuzele nefondate la adresa evreilor din Basarabia, care s-ar fi dezis de
Romania Mare, care ar fi participat la impunerea fortata a comunismului si ar
fi devenit, incepind cu 1940, „calaii“ romanilor din Basarabia si Bucovina de
Nord si apoi, din 1944, ai locuitorilor din Romania sint manifestari clar antisemite care nu-i fac nici o onoare disidentului Paul Goma. Pe de alta parte,
aceasta grava deraiere a scriitorului nu trebuie sa gireze detractori de teapa
generalului de securitate Plesita, fostul sau tortionar, care i-a negat lui Goma
orice activitate anticeausista.” (subl. îmi apar†ine, P.G.)
Surprins, am comentat aceasta acuzatie (“generaliz¶rile…la adresa
evreilor din Basarabia… sint manifestari clar antisemite”), iar rezultatul a
fost introdus în Jurnalul pe luna martie 2006 instalat pe site-ul meu web.
D e z e c h i l i b r u l (inegalitatea §anselor…) este vadit:
V. Tismaneanu se folose§te de presa scrisa, difuzat¶ în †ar¶ §i peste
hotare în mii de exemplare - citite, comentate, citate; P. Goma de… site-ul
s¶uinternetier, vizitat de câteva persoane.
Totodata:
- afirma†iile lui V. Tismaneanu (în ‘Timpul’) despre P. Goma nu sunt
dovedite p r i n c i t a t e - ci povestite, ceea ce le trimite în categoria
calomniilor;
- afirma†iile lui P. Goma (înca o data: în replica târzie) sunt a d e v a
r u r i oricînd dovedibile cu documente.
ïn fine: tonul si sabloanele folosite în scrisoarea Dvs. nu †in seama de o
minim¶… egalitate de pozitii în acest “dialog”: cu nici un chip nu ave†i mai
multe drepturi decât interlocutorul - iar argumentatia este, scuza†i: infantila.
Abia în momentul în care ve†i clarifica paternitatea textului din ‘Timpul’
(pentru care, în mai multe mesaje v-ati exprimat regretul…) se va putea angaja o dezbatere din care sa rezulte adevarul: cine, cum (cu citate) l-a calomniat
pe celalalt §i cine, cum (cu citate), chiar daca afirmatiile sale au ranit, sunt
adevarate, se pot proba, cu documente.
ïn situa†ia de fata - creata de Dvs., Vladimir Tismaneanu - eu nu va pot
raspunde cu aceeasi moneda, si chiar de as avea puterea, nu a§ face-o, chiar
daca, o eternitate de o saptamana m-am iluzionat ca impartasim aceleasi
valori.
Prin urmare, îmi voi continua “activitatea” de unic-scriitor-român
samizdatizat-internetizat, obligat sa-si difuzeze scrierile, doar pe cale… electronic¶ - ceea ce se traduce prin: voi consemna în Jurnalul pe aprilie “coresponden† a” noastr¶; §i, evident, comentariile mele.
ïn ziua de 31 martie 2006, când am aflat ce scrisese despre mine prietenul Tism¶neanu, mai ales c¶ aveam la îndemân¶ p r o b a calomniei (citatele), în mod firesc, m-am gândit sa-l introduc pe lista celor da†i în judecat¶
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pentru acuzatiile calomnioase de “antisemitism” - tot atât de ne-justificate,
ne-probate prin citate, ci rezumate abuziv - adic¶ lâng¶ holocaustologii
R. Ioanid, M. Shafir, Dan Pavel, Al. Florian, A. Oi§teanu, Carmen Mu§at, Ed.
Reichman, Buduca…
Nu am f¶cut-o atunci §i nu am s-o fac acum.
Deocamdat¶. Paul Goma
Joi 20 aprilie 2006
Iat¶ varianta lui Tism¶neanu în leg¶tur¶ cu ceea ce ne desparte
(din Ziua de azi):
(…) “Fara Goma in Comisie
“Intrebat de Stejarel Olaru daca Paul Goma a acceptat invitatia de a face
parte din Comisie, Tismaneanu a raspuns afirmativ, insa a adaugat ca si-a
schimbat parerea in legatura cu celebrul disident. "Nu pot colabora, procedural, cu el", a raspuns politologul, mentionand ca Goma a publicat, cu putin
timp in urma, cateva scrisori personale trimise de Tismaneanu catre tatal sau.
"Astfel de gesturi nu corespund standardelor procedurale dupa care
vreau sa lucreze comisia", a adaugat Tismaneanu.”
M¶ voi ocupa de minciunile tismane, deocamdat¶ doar de o ciupeal¶ din
textele mele - feroce condamnate de holocaustologi:
“In opinia lui Tismaneanu, ar trebui sa existe "un Nürnberg al comunismului romanesc", avand in vedere ca sistemul totalitar comunist romanesc a
intrecut in intensitate nazismul.”
Vineri 21 aprilie 2006 (…)
Sunt preocupat de altceva:
Citatul din Tism¶neanu pe care l-am produs în Jurnal, apoi în dreptulla-r¶spuns, tot de ieri, trimis la Ziua - nu este al lui Tism¶neanu!
Prima veste mi-a venit de la N. Coande pe care îl întrebasem care este
adev¶rul. El mi-a trimis num¶rul indicat din Timpul (febr. 2006): nu era! Dan
Culcer mi-a fost de mai mare folos: el §i-a dat seama c¶ cel care îmi trimisese
citatul copiase dou¶ pasaje al¶turate, unul referitor la Tism¶neanu, cel¶lalt cu
citatul pricinatic - §i le-a sudat! Dar nici el nu a putut afla cine este autorul
antisemitiz¶rii mele din pasajul lipit. Urmeaz¶ s¶ mai caute.
Situa†ie deosebit de grav¶: i-am atribuit lui Tism¶neanu cuvinte pe care
nu le rostise (fiind vorba de un dialog) - §i de care el nu-§i aducea aminte s¶
le fi pronun†at.
Cine este de vin¶? Fire§te, eu. Ce importan†¶ c¶ fusesem “indus în eroare”, “dezinformat”! ïn principiu eram obligat s¶ verific exactitatea, mai precis: paternitatea citatului.
ïncep cu scuzele de pe acum, chiar dac¶ tot nu §tiu cine a rostit ce am
pus eu în gura lui Tism¶neanu. Am gre§it grav §i în astfel de cazuri nu exist¶
circumstan†e atenuante. ïi scriu lui Tism¶neanu:
Paris, 21 aprilie 2006
“Domnule Vladimir Tism¶neanu,
Ieri, 20 aprilie a.c. am aflat de la N. Coande - pe care îl contactasem în
acest scop, c¶ în dialogul s¶u cu V. Tism¶neanu nu exist¶ citatul antisemitizator produs de mine. Tot ieri Dan Culcer, dup¶ investiga†ii pe internet, a
ajuns la concluzia - provizorie:
Persoana care îmi trimisese citatul copiase (din Revista Presei a
Observatorului Cultural) un pasaj referitor la politologul V. Tism¶neanu §i îl
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lipise - din neb¶gare de seam¶ - de un citat în care P. Goma era antisemitizat.
Dar tot nu am aflat cine este adev¶ratul autor al citatului atribuit de mine lui
Vladimir Tism¶neanu.
Oricum, fapta este extrem de grav¶ §i mi-o asum, f¶r¶ a evoca eventuale
circumstan†e atenuante.
Drept care îmi cer iertare.
Paul Goma
P.S. ïn treac¶t observ:
“…un Nürnberg al comunismului românesc” a fost lansat¶ de mine, cu
câteva decenii in urm¶ - s¶ zicem, în romanul Ostinato, scris în 1965”, sub
forma:
“…un Nürnberg II”.
Dup¶ obicei, V. Tism¶neanu ciupe§te de pe unde poate, f¶r¶ a indica
sursa.
P.G.”
Luni 24 aprilie 2006
(…). Am v¶zut componen†a Comisiei:
"Din Comisia condusa de politologul Vladimir Tismaneanu fac parte
Sorin Alexandrescu, Sorin Antohi, Mihnea Berindei, IPS Nicolae Corneanu,
Radu Filipescu, Monica Lovinescu si Virgil Ierunca, Sorin Iliesu, Gail
Kligman, Nicolae Manolescu, Horia-Roman Patapievici, Marius Oprea,
Dragos Petrescu, Andrei Pippidi, Romulus Rusan, Stelian Tanase, Constantin
Ticu Dumitrescu, Cristian Vasile si Alexandru Zub."
Componen†¶ ideal¶. ïi urez via†¶ lung¶.

Mar†i 3 mai 2011
Revin la… ast¶zi:
Blandiana §i Rusan s-a esprimat¶r¶ înc¶ în 29 aprilie, dar eu
nu i-am luat în seam¶ decât azi:
Ana Blandiana §i Romulus Rusan: „Românii sunt ca o maionez¶ t¶iat¶”
29 aprilie 2011, 07:29 | Autor: George R¶dulescu,
„Tr¶im un exces de libertate, în care nimeni nu-§i pune problema ce trebuie
s¶ dea, to†i se întreab¶ ce trebuie s¶ capete", constat¶ Ana Blandiana, cea care
înc¶ din zorii Revolu†iei a fost perceput¶ drept unul dintre portdrapelele anticomunismului. Ast¶zi, Ana Blandiana §i so†ul ei, scriitorul Romulus Rusan,
§i-au recalibrat viziunea asupra schimb¶rii în bine a societ¶†ii române§ti.
Contextul este altul, oamenii nu mai sunt aceia§i. Practic, lumea s-a transformat, iar ceea ce în urm¶ cu dou¶ decenii aducea în Pia†a Universit¶†ii sute de
mii de români, acum pare de neîn†eles pentru mul†i tineri. Ce s-a întâmplat
între timp cu noi? Suntem victimele propriei ignoran†e sau ne-am aflat mereu
„sub vremi"? Sunt doar dou¶ întreb¶ri care nu cer r¶spunsuri pripite, ci
reflec†ie îndelungat¶. Pentru a nu mai lungi vorba, v¶ propunem spre analiz¶
nelini§tile prezente ale unor intelectuali care nu s-au ferit niciodat¶ de lumina
reflectoarelor, în pofida riscurilor ce vin odat¶ cu ea.
Scriitorii Ana Blandiana §i Romulus Rusan spun c¶ egoismul §i lipsa de
solidaritate sunt p¶catele noastre majore, care au adus societatea în pragul
dezintegr¶rii
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Carte de vizit¶ Ana Blandiana:
(…) Este interzis¶ de regimul comunist în mai multe rânduri din
cauza pozi†iilor exprimate în favoarea ap¶r¶rii drepturilor omului.
Ana Blandiana: A§ ad¶uga ceva. Într-unul dintre discursurile, primele
din via†a mea, pe care le-am †inut în balconul Universit¶†ii, în timpul Pie†ei
Universit¶†ii, am spus o fraz¶ care dup¶ aceea a fost preluat¶ de al†ii de multe
ori, dar al c¶rui con†inut n-a devenit realitate niciodat¶. Am spus c¶ solidaritatea este superlativul libert¶†ii. Atunci, acolo, în Pia†a Universit¶†ii p¶reau s¶
se nasc¶ germenii unei solidarit¶†i care nu putuse exista înainte. Fac o parantez¶: întotdeauna înainte de '89 problema mea era „Cum po†i s¶ te
împotrive§ti ca s¶ devin¶ eficient¶ împotrivirea?" Po†i s¶-†i dai foc în Pia†a
Palatului, dar ce po†i spera? Cade Ceau§escu dup¶ asta? Sigur c¶ nu. Cel
mult, po†i spera c¶ se va vorbi la „Europa Liber¶" c¶ †i-ai dat foc. Dup¶ 1989
a ap¶rut libertatea. Deci era posibil¶ §i solidaritatea care putea s¶ transforme
libertatea în ceva eficient. Ei bine, n-a fost s¶ fie! Cu ani înainte, Mihai Ralea
spunea c¶ „românii sunt un popor format din indivizi dispu§i s¶ se salveze
fiecare pe cont propriu". Acest lucru a r¶mas, din p¶cate, valabil. Suntem o
societate în disolu†ie. Solidaritatea este o no†iune deficitar¶ la români. Îmi
permite†i o metafor¶ de buc¶t¶rie? Suntem ca o maionez¶ t¶iat¶. Totul s-a
dizolvat. La început, înainte de 1989, a fost vorba de rezultatul unei ac†iuni
savante a Securit¶†ii, dup¶ '89 n-am fost în stare s¶ ne reinvent¶m coeziunea.
*
Colabora†ionistul Breban p¶r¶se§te Uniunea Scriitorilor
2 mai 2011, 18:36 | Autor: Ana-Maria Onisei
Nicolae Breban, acuzat c¶ a colaborat cu Securitatea, §i-a anun†at retragerea din consiliul institu†iei. Nicolae Manolescu, pre§edintele Uniunii,
spune c¶ „nu s-a pus problema ca Breban s¶ fie dat afar¶“.
Reac†ia scriitorului Nicolae Breban vine dup¶ ce Nicolae Manolescu,
pre§edintele Uniunii Scriitorilor din România (USR), l-a criticat într-un editorial din revista „România literar¶", numindu-l „agent de influen†¶". În scrisoarea intitulat¶ „Ru§ine, dle N. Manolescu!", Breban spune c¶ pre§edintele
USR l-ar fi calomniat atât în §edin†ele de consiliu ale USR, cât §i în articolele
publicate în „România literar¶" pe tema verdictului de colaborare cu
Securitatea dat de Consiliul Na†ional pentru Studierea Arhivelor Securit¶†ii
(CNSAS), la 4 aprilie. Breban spune c¶ decizia de a p¶r¶si USR este
influen†at¶ de acest conflict. Nicolae Manolescu, îns¶, declar¶: „Nu s-a pus
niciodat¶ problema s¶ fie dat afar¶", afirm¶ pre§edintele USR. Manolescu
precizeaz¶ §i c¶ înc¶ nu a citit scrisoarea lui Breban, dar, în mod cert, va formula un r¶spuns.
„Folosit f¶r¶ scrupule"
În editorialul din „România literar¶", Nicolae Manolescu scria c¶ securi§tii îl cuno§teau pe Breban „mult mai bine decât îl cuno§tea el pe ei". „Fiind
o persoan¶ extrem de volubil¶, poate fi u§or de exploatat informativ, dar totodat¶ este incapabil de a p¶stra un secret... ". Partea proast¶, mai scrie
Manolescu, „este c¶ nici ast¶zi N. Breban nu accept¶ c¶ a fost folosit f¶r¶
scrupule §i c¶ i s-au smuls declara†ii compromi†¶toare moral pentru el §i primejdioase pentru noi".
Breban sus†ine, în postarea sa de pe blogul Editurii Ideea European¶, c¶
nu poate fi „instrumentul" nim¶nui, „niciunei puteri, nici în vis!". Despre
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§edin†a USR în care Manolescu l-ar fi calomniat, Breban scrie: „Ai declarat
în §edin†a de consiliu, dle N.M., c¶ eu am venit «împreun¶» cu generalul de
securitate Ple§i†¶ în curtea Uniunii, în prim¶vara anului '77, producând
«rumoare» în jur". În acela§i timp, Manolescu poveste§te c¶ Breban nu a asistat la aceast¶ §edin†¶ §i a fost informat de o ter†¶ persoan¶ în leg¶tur¶ cu ceea
ce s-a discutat. „Nu numai c¶ nu l-am calomniat, mi-am exprimat §i mirarea
c¶ dosarul lui este judecat", puncteaz¶ Manolescu.
Decizia de colaborare în cazul Nicolae Breban a fost dat¶ în luna martie, iar dosarul în care CNSAS cere constatarea calit¶†ii de colaborator al
Securit¶†ii a scriitorului a fost înregistrat la Curtea de Apel Bucure§ti - Sec†ia
de contencios-administrativ §i fiscal la 4 aprilie. Conform CNSAS, Breban îi
vorbea de r¶u la Securitate pe colegii s¶i de breasl¶ Paul Goma, Mircea
Eliade §i Monica Lovinescu §i a început colaborarea cu Securitatea la 18
februarie 1977. Scriitorul dialoga cu generalul Ple§i†¶, prim-adjunct al ministrului de Interne la acea vreme. Primul termen în procesul dintre CNSAS §i
Nicolae Breban a fost stabilit de instan†¶ pentru 12 septembrie.
*
România literar¶ : N. Manolescu: Editorial:
Cum ne asum¶m trecutul de Nicolae Manolescu
Voi prezenta mai jos reac†iile a doi scriitori importan†i fa†¶ de propriul
trecut. CNSAS ne-a comunicat de curând concluziile la care a ajuns privind
dosarele lui N. Breban aflate în arhiva institu†iei. Trei la num¶r, dintre care
cel dintâi are 13 volume, cuprinzând perioada 1972-1988. Dup¶ cum se §tie,
Consiliul USR, al c¶rui membru N. Breban este, a decis s¶ solicite dosarele
tuturor membrilor s¶i din legislaturile 2005-2009 §i 2009-2013. Un motiv în
plus pentru solicitare, în cazul lui N. Breban, l-a constituit candidatura sa la
pre§edin†ia USR în 2009. CNSAS ne-a comunicat fragmente din cele trei
dosare, toate de urm¶rire, deschise dup¶ întoarcerea scriitorului din Fran†a,
unde p¶rea la un moment dat a fi voit s¶ se refugieze. Romancierul a publicat
pe site-ul „Contemporanului” un r¶spuns amplu la acuza†iile care i se aduc.
A doua reac†ie îi apar†ine lui Ioan Es. Pop: e vorba de o scrisoare pe care poetul ne-a adresat-o cu rug¶mintea de a o face public¶. Preciz¶m c¶ a fost scris¶
din proprie ini†iativ¶, în condi†iile în care nimeni nu i-o ceruse, poetul neocupând nici o func†ie prev¶zut¶ de lege care s¶ fac¶ necesar¶ o investigare de
acest fel.
De§i CNSAS a crezut de cuviin†¶ s¶ supun¶ justi†iei dosarele de colaborare cu Securitatea ale lui N. Breban, în ce m¶ prive§te, a§ vrea s¶-mi
m¶rturisesc nedumerirea. Nu rezult¶ c¶ N. Breban ar fi semnat un angajament
§i nici a fi avut un nume de cod, în afara aceluia – Baltag – din primul dosar
de urm¶rire din 1972. Un dosar de re†ea nu exist¶. Se face la un moment dat
referire la „angajamentul scris” din „august 1974”, f¶r¶ alte preciz¶ri.
Concluzia CNSAS de colaborare se sprijin¶ pe convorbiri repetate ale lui N.
Breban cu ofi†eri de Securitate §i, nu în ultimul rând, cu generalul Ple§i†¶, ca
§i pe dou¶ declara†ii olografe din 1974 §i respectiv din 1975, semnate cu
numele real, în care N. Breban face preciz¶ri privitoare la încercarea de a
expedia în Suedia manuscrisul romanului Bunavestire. Mult-pu†ina experien†¶ în materie pe care o am m¶ oblig¶ s¶ spun c¶ singurul lucru de care N.
Breban se face vinovat cu adev¶rat este de a fi fost folosit de Ple§i†¶ et comp.
ca agent de influen†¶. Mai ales în leg¶tur¶ cu Paul Goma, în anul de gra†ie
1977. Nu §tiu dac¶ scriitorul era con§tient de manipulare. Înclin s¶ cred, bazat
pe ce-mi spunea în acei ani, c¶ era irevocabil convins c¶ manipulatorul era el,
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marele Breban, §i nu securi§tii, bie†ii de ei! Din p¶cate, lucrurile st¶teau exact
pe dos. Rapoartele securi§tilor arat¶ c¶-l cuno§teau mult mai bine decât îi
cuno§tea el pe ei. £tiau pe ce butoane s¶ apese ca s¶-i trezeasc¶ orgoliul §i
s¶-l determine s¶ colaboreze. („ Fiind o persoan¶ extrem de volubil¶, poate fi
u§or de exploatat informativ, dar totodat¶ este incapabil de a p¶stra un
secret...”) Partea proast¶ este c¶ nici ast¶zi N. Breban nu accept¶ c¶ a fost
folosit f¶r¶ scrupule §i c¶ i s-au smuls declara†ii compromi†¶toare moral pentru el §i primejdioase profesional pentru noi. Protestul lui din „Contemporanul” e o dovad¶: „Nu, stima†i domni §i anchetatori sau jurnali§ti, nu am fost
în nici un fel colaborator §i nici m¶car victim¶ a trecutului regim, ci pur §i
simplu un curajos §i poate iresponsabil, în ochii multora, atunci, contestatar
§i, cu adev¶rat, inamic public declarat al noii dictaturi personale a lui
Ceau§escu”. Îi cru† pe cititorii R.l. de reproducerea convorbirilor lui N.
Breban cu Ple§i†¶ et comp., care contrazic afirma†iile de mai sus §i în care N.
Breban se arat¶, în cel mai bun caz, un interlocutor obedient §i prea plecat
(apreciat ca atare de securi§ti: „a dovedit în general receptivitate §i maleabilitate”).
Scrisoarea lui Ioan Es. Pop este rezultatul câtorva ani de fr¶mânt¶ri, în
care cel mai talentat poet de dup¶ 1989, a§a cum N.Breban poate fi considerat
cel mai de seam¶ romancier de dinainte, î§i asum¶ nesilit de nimeni r¶spunderea pentru gre§eala de a fi colaborat cu Securitatea. Cere iertare celor
c¶rora le-a f¶cut r¶u. Ar îndrepta, dac¶ i-ar sta în putin†¶, r¶ul f¶cut.
Colaborarea ar fi putut r¶mâne ascuns¶. Ioan Es. Pop a preferat s¶-§i elibereze sufletul de o povar¶ devenit¶ insuportabil¶.
Nu vreau s¶ fiu prost în†eles. Nu-l judec pe nici unul dintre cei doi. Le
compar reac†ia. £i, iat¶, recunosc c¶ ceea ce m-a împins s¶ scriu aceste rânduri, ca §i acelea despre Ioan Gro§an de acum câteva s¶pt¶mâni, n-a fost, la
drept vorbind, ceea ce am citit în dosarele lor de la CNSAS, ci felul în care
cei trei s-au justificat. Gro§an a continuat s¶ mint¶ în interviul din
„Evenimentul”. Nici usturoi n-a mâncat, nici gura nu-i miroase. Breban s-a
dat de trei ori peste cap, ca personajul din basmul lui Perrault, §i s-a transformat în ditamai c¶pc¶unul anticomunist dintr-un am¶rât de §oricel ron†¶indu§i la§itatea la urechea generalului Ple§i†¶. Singurul care, repet, obligat doar de
propria con§tiin†¶, §i-a asumat vina de a fi colaborat cu Securitatea, a fost
Ioan Es. Pop. Îi exprim aici toat¶ admira†ia mea. Oare îi vor urma §i al†ii
exemplul?

*
‘O†ul de Manolescu! Acum preia “sintagma”: «agent de
influen†¶» de la Monica Lovinescu, declar¶ el undeva, de§i ar fi
g¶sit-o la mine, în “Culoarea curcubeului” din 1979, chiar mai
înainte, în fragmentele din jurnal de iarn¶, publicate în nem†e§te
înc¶ din 1977; totodat¶ m¶ folose§te pe mine, ca “victim¶” a
giumbu§lucurilor brebane§ti despre care m¶ exprimasem tot din
1977, în fragmentele pomenite, când, dup¶ ie§irea de la Burtic¶,
el jubila, fiind sigur c¶ îl jucase pe degete pe activistul de partid,
iar eu îi replicasem - f¶r` vlag¶, recunosc: un scriitor - oricât de
mare ar fi el - nu-l poate juca pe degete pe un activist, micul activist îl va juca pe degete pe marele scriitor, de nu se va vedea…
Repet: Breban nu mi-a f¶cut vreun r¶u, fiindc¶ nu atunci §i
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nu acela era r¶ul - m-am ap¶rat singur, ca un b¶iat mare, fiu de
sibiriak §i fost de†inut el însu§i. R¶ul mi l-a f¶cut Breban când a
umblat cu Mo§ Ajunul la Coeckelberghs, la Bernard, la Monici împreun¶ cu Ivasiuc, repet - apoi la Jean Pierre Barrou, redactorul
meu la Seuil (dimpreun¶ cu Vera Lungu §i cu Aurora Cornu),
descriindu-m¶ ca pe un… ne-meritant, un ne-scriitor. Deci
Breban, pe mine, nu m-a turnat, ci m-a vorbit-de-r¶u, ca un
prostovan ardelean, puitor-bine din iner†ie (capra ardeleanului).
Ce va fi fost în capul lui de piatr¶? Spera c¶ vorbele lui, rele, nu
au s¶-mi ajung¶ la ureche?; c¶ pu†in îi p¶sa dac¶ voi fi informat
c¶ el m-a pus bine, nu-i p¶sa, fiindc¶ Marele Scriitor, cel care î§i
îng¶duie s¶ luxeze la, exact, pârghii editoriale, pe un alt scriitor,
muuult mai mic, asta i-i legea “valorii” practicat¶ în Românìca?
Pe de alt¶ parte Manolescu - §i el, tot ardelean nesim†it - m¶
contrapune lui Breban ca victim¶ a acelui, dar nu ar recunoa§te c¶
el, turn¶tor ordinar, m-a antisemitizat pentru treizecii de argin†i ai
Ambasadei Unesco!
Vineri 28 aprilie 2006
(…)Când m-am trezit din somnul de dup¶amiaz¶, am g¶sit asta:
“Dna Crangariu si eu tocmai am fost la Judecatoria Sectorului 1, unde
am reusit inregistrarea actiunii. Si judecatorul de azi o luase la un moment dat
cu paratii din strainatate etc etc insa la acesta a prins argumentul (care la
duduia de ieri si "consilierii" ei n-a prins) ca paratii sunt vorbitori de limba
romana, ca si-au scris opera in limba romana (inclusiv opera incriminata) etc.
“Dosarul are numarul 13596/299/2006 si are ca prim termen de judecata
data de 30 mai, cand, anticipeaza Dna Crangariu, vor fi de rezolvat unele
chestiuni prealabile de procedura.
Numai bine,
Valerian Stan”
A dat Dumnezeu! Credeam c¶ are s¶ se îngroape §i ac†iunea asta în
n¶mol, ca cea în care Stej¶rel Olaru, împuternicitul, m-a l¶sat balt¶…
Dar nu: Tenacitatea, normalitatea lui Mircea St¶nescu §i a lui Valerian
Stan au avut, de ast¶ dat¶, câ§tig de cauz¶. M¶car ca predare a Plângerii.
A§adar, vor fi chema†i în judecat¶:
“DOMNULE PRESEDINTE,
Subsemnatul Paul GOMA, domiciliat in Paris, arondismentul 20, str.
Bisson nr. 27 – 29, Franta, chem in judecata urmatorii parati:
I.– ADMINISTRATIA PREZIDENTIALA, cu sediul in Palatul Cotroceni,
str.Geniului, nr.1 – 3, sector. 5, cod.060116, Bucuresti;
II.– ANDREESCU Gabriel, la Centrul de Studii Internationale, Str. Nicolae
Tonitza, nr. 8, sector 3, cod. 704012, Bucuresti;
III.– Editura Polirom Iasi, cu sediul in B- dul Copou nr. 4, cod. 700506,
judetul Iasi;
IV.– Federatia Comunitatilor Evreiesti din România, cu sediul in str. Sf.
Vineri, 9-11, sector. 3, cod 030202, Bucuresti;
V.– FLORIAN Alexandru, la Universitatea Crestina „Dimitrie Cantemir”, cu
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sediul in Bucuresti, Splaiul Unirii nr. 176, cod 030134, sector. 3, Bucuresti;
VI.– GÂRBEA Horia, la Uniunea Scriitorilor din România, Calea Victoriei,
nr. 115, sector. 1, cod. 10071, Bucuresti;
VII.– GHEORGHIU Mihai Dinu, la Centre de sociologie européenne,
Maison des Sciences de l'Homme 54, boulevard Raspail 75270, Paris cedex,
06 Franta;
VIII.– IOANID Radu, la United States Holocaust Memorial Museum, 100
Raoul Wallenberg Place, SW Washington, DC 20024-2126 USA;
IX.– LASZLO Alexandru, str. Micus, nr. 1, bl. E 12, ap. 87, cod. 400510,
Cluj-Napoca, judetul Cluj;
X.– LEFTER Ion Bogdan, Str. Jules Michelet, nr. 25, sector. 1, cod. 10462,
Bucuresti;
XI.– MANOLESCU Nicolae, la Uniunea Scriitorilor din România, Calea
Victoriei, nr. 115, sector. 1, cod. 10071, Bucuresti;
XII.– MARIAN Boris, la revista „Realitatea evreiasca”, str. Popa Nan, nr. 70,
cod. 024078, Bucuresti;
XIII.– MIHAIES Mircea, la Uniunea Scriitorilor din România, Calea
Victoriei, nr. 115, cod. 10071, sector. 1, Bucuresti;
XIV.– MUSAT Carmen, la Revista „Observator cultural”, cu sediul in str.
Constantin Daniel, nr.11, et.2, cod. 010631, sector 1, Bucuresti;
XV.– OISTEANU, Andrei, str. Calderon Jean Louis, ziarist, nr. 22, cod.
020036, sector 2, Bucuresti;
XVI.– Revista „22”, cu sediul in Calea Victoriei nr. 120, cod. 010093, sector
1, Bucuresti;
XVII.– Revista „Observator Cultural”, cu sediul in strada Belgrad nr. 3, cod.
011804, sector. 1, Bucuresti;
XVIII.– Revista „Realitatea evreiasca”, publicatie a Federatiei Comunitatilor
Evreiesti din România, str. Popa Nan, nr. 70, cod. 024078, Bucuresti;
XIX.– Revista „Timpul”, cu sediul in B-dul Carol I, nr. 3 – 5, Casa Conachi,
cod. 700506, judetul Iasi;
XX.– SHAFIR Michael, la Facultatea de Studii Europene, Universitatea
Babes-Bolyai, str. Emmanuel de Martonne nr. 1, cod. 400090, Cluj-Napoca;
XXI.– TOTOK William, Wilhelmsaue 2, 10715 Berlin, Germania;
XXII.– VIANU Ion, str. Muresanu Andrei, poet, Nr. 33, sector. 1, cod.11842,
Bucuresti;
XXIII.– WIESEL Elie, la United States Holocaust Memorial Museum, 100
Raoul Wallenberg Place, SW Washington, DC 20024-2126;
XXIV.– Ziarul „Cotidianul”, cu sediul in Bdul Carol I nr.34 – 36, cod.
020922,sector. 2, Bucuresti, pentru ca instanta de judecata, pe baza probelor
care se vor administra, sa dispuna:
- OBLIGAREA PARATILOR SA INCETEZE ACTIUNILE PRIN
CARE SE ADUCE ATINGERE DREPTULUI MEU LA ONOARE SI
REPUTATIE;
- OBLIGAREA PARATILOR SA PUBLICE O DEZMINTIRE A
RESPECTIVELOR AFIRMATII, IN NUMARUL IMEDIAT URMATOR
DATEI RAMANERII DEFINITIVE A HOTARARII DIN PREZENTA
CAUZA, IN ZIARELE / REVISTELE IN CARE AU APARUT AFIRMATIILE DEFAIMATOARE SAU, ATUNCI CAND AU APARUT INTR-O
CARTE, INTRUN ZIAR NATIONAL DE LARGA CIRCULATIE;
- OBLIGAREA PARATILOR SA-MI PLATEASCA FIECARE
SUMA DE 10 RON, CU TITLU DE DAUNE MORALE.
MOTIVELE ACTIUNII:
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Subsemnatul, am fost vreme indelungata si sunt si in prezent tinta unei
campanii sustinute care vizeaza denigrarea mea, sub caracterizarea falsa de
„antisemit” si izolarea mea de societatea romaneasca si de publicul din
Romania.
Sunt cunoscut atat in tara, cat si peste hotarele ei, ca disident fata de
regimul comunist totalitar, caruia m-am impotrivit prin atitudinea mea, prin
opiniile mele exprimate chiar si in „epoca de aur”, cand inca ma aflam in tara,
ca si acum, cand traiesc in exil (sunt recunoscut in calitate de refugiat politic
si traiesc in Franta) si prin scrierile mele, in care am criticat dur regimul
amintit, dezvoltand in acelasi timp o prezentare a evenimentelor acelei perioade, bazata pe surse de documentare obiective, istorice.
Pentru atitudinea mea constanta, caracterizata prin lipsa concesiilor fata
de adevarul istoric si printr-o critica activa la adresa reprezentantilor de ieri
si de azi ai regimului comunist din Romania, am platit si continuu sa platesc
un pret dureros, exprimat inclusiv prin marginalizarea si prin ostracizarea
mea, sub falsa categorisire de „ANTISEMIT”. Explicatia acestei stari de fapt
consta in imprejurarea ca m-am referit in scrierile mele si la fenomenul
„holocaustul romanesc”, cu invocarea surselor istorice si documentare relevante, credibile, obiective. Pentru ca mi-am permis sa am o alta opinie decat
o serie de „holocaustologi”din tara si de peste hotarele ei, asupra subiectului
de mai sus, iar acestia, in impresionanta lor majoritate evrei, sunt adepti ai
unei teorii absolute, pornind de la premise false si neconfirmate de surse istorice viabile, teorie cu privire la care nu permit nimanui sa-i contrazica, fie si
cu argumente stiintifice, mi-am atras din partea lor o reactie virulenta si
revansarda, pentru totdeauna.
Paratii au in comun aversiunea declarata si afisata cu nonsalanta fata de
pretinsii dusmani ai cauzei denumita „Holocaustul din Romania”, dusmani in
categoria carora m-au aruncat, fara discernamantul necesar, fara o raportare
obiectiva si realista a surselor istorice pe care se intemeiaza opiniile exprimate in scrierile mele si fara minimul respect pentru adevar si pentru persoana
mea, ca om si ca scriitor.
Astfel cum onorata instanta cunoaste bine, acuzatia de antisemitism si
de negare a Holocaustului adusa în prezent cuiva reprezinta una dintre cele
mai grave acuzatii posibile. Antisemitismul si negarea crimelor comise împotriva evreilor, inclusiv pe teritoriul României, constituite o fapta determinata,
o manifestare care expune pe autorul ei nu numai „dispretului public” dar si
unei sanctiuni penale. Astfel, potrivit prevederilor art. 5 si 6 din Ordonanta
de urgenta nr 31/2002 privind interzicerea organizatiilor si simbolurilor cu
caracter fascist, rasist sau xenofob si a promovarii cultului persoanelor vinovate de savârsirea unor infractiuni contra pacii si omenirii, promovarea ideologiei fasciste, rasiste sau xenofobe se pedepseste cu închisoare de la 6 luni
la 5 ani si interzicerea unor drepturi. Cu aceeasi pedeapsa este sanctionata si
contestarea sau negarea în public a Holocaustului ori a efectelor acestuia.
Dar pentru un scriitor, pentru un filosof, pentru un om de arta sau de
stiinta, consecintele unor asemenea incriminari sunt înca si mai drastice, cel
mai adesea acestea însemnând o pata foarte greu de sters asupra întregii lor
opere. Ne vom opri pe scurt numai asupra câtorva exemple, dintr-o multime
care ar putea fi date.
Martin Heidegger, unul din cei mai importanti filosofi germani din
secolul al XX-lea, a fost acuzat pentru „comportamentul sau politic ambiguu”, în sensul în care „pe de o parte respingea conceptiile rasiale ale nazismului si se declara împotriva arderii cartilor <suspecte> pe teritoriul univer-

©Paul Goma 1935-2011

wwww.paulgoma.com

PDF public și gratuit

31.12.2011

PAUL GOMA - JURNAL 2011

694

sitatii, pe de alta parte nu întreprindea nimic pentru a împiedica antisemitismul crescând, care afecta o parte din corpul didactic si din studenti” (perioada
în care era rector al Universitatii din Freiburg). Asa cum s-a aratat în repetate
rânduri, Heidegger nu a fost înteles nici chiar de catre nazisti, pentru a caror
simpatie este acuzat. Nazistii însisi îl acuzau ba de nihilism, ba ca nu cunostea bine germana, motiv pentru care scrierile sale nu puteau fi întelese, ori ca
„filosofia sa este una în spirit e evreu, încâlcita”. Opera lui Richard Wagner,
compozitor si dramaturg, unul din cei mai de seama reprezentanai ai romantismului muzical, a fost si este si ea umbrita de faptul ca autorul a fost acuzat
ca a „aderat la ideile nationaliste pangermanice”.
Printre „exemplele românesti” poate fi amintit, între multe altele, cazul
Mihai Eminescu. Opera exceptionala a poetului poarta peste ani stigmatul
acuzatiilor de „nationalism” si „antisemitism”. Însusi sfârsitul tragic al poetului este pus de numerosi cercetatori în legatura cu atitudinile sale politice.
În anii de dupa 1989, acuzatii asemanatoare au fost aduse – îndeosebi
de catre reprezentanti ai „Comunitatii Evreiesti din România”, si fara o fundamentare cât de cât serioasa – unor intelectuali contemporani precum
Gabriel Liiceanu, Dorin Tudoran sau Nicolae Manolescu. Dar acuzatii aproape asemanatoare au fost aduse si unora dintre cei care au considerat ca este
de datoria lor sa ia atitudine în fata incriminarilor injuste aduse colegilor lor
– cazul scriitorului Mircea Mihaies. Mircea Eliade, Emil Cioran si Eugen
Ionesco, alti intelectuali români de frunte, au avut si ei parte de incriminari
asemanatoare, fiecare dintre acestea fiind tot atâtea ocazii în care opera lor a
avut de suportat consecinte.
Un episod probând în modul cel mai concret urmarile acuzatiilor de
antisemitism este cel din vara anului 2003, din jurul savantului român
Nicolae C. Paulescu, inventatorul insulinei. Spitalul “Hôtel-Dieu”, din Paris,
unde profesorul Paulescu a lucrat între anii 1891 si 1894, pregatea dezvelirea
unei placi comemorative si a unui bust al savantului, precum si o ceremonie
a decernarii unui premiu international care sa-i poarte numele. Pregatirile de
la spitalul parizian au fost anulate in urma unui articol aparut in presa
acuzând antisemitismul fostului profesor (articolul a fost provocat de o scrisoare de protest venita din partea unei organizatii evreiesti din Statele Unite).
Festivitatile au ramas anulate desi numerosi intelectuali au intervenit solicitând ca meritele stiintifice ale savantului român sa nu fie anulate de opiniile
sale politice. O pozitie publica în acest sens a prezentat inclusiv presedintele
de la acea data al Federatiei Comunitatilor Evreiesti din Romania, academicianul Nicolae Cajal, care a declarat între altele:
"In judecarea cazului Nicolae Paulescu este necesar sa subliniem, de la
inceput, ca avem de-a face cu probleme de natura deosebita. Prima este
importanta incontestabila a descoperirii insulinei pentru istoria mondiala a
stiintei romanesti. Personal consider ca meritele lui Nicolae Paulescu sunt
mari, sunt deosebite si trebuie relevate la valoarea lor. Pentru aceste merite
l-am propus, in anul 1990, ca membru post-mortem al Academiei Romane,
cand Adunarea Generala l-a si ales prin vot secret. In acest context, se impune o disociere obligatorie intre contributiile stiintifice in combaterea diabetului si optiunile personale antisemite. Daca este sau nu vinovat este o alta problema si, deci, se cuvine sa o judecam ca atare. Eu respect parerile personale
ale fiecarui om si cred ca nu am voie sa leg valoarea omului de stiinta de
conceptiile sale, inclusiv cele antisemite. Sunt doua probleme distincte si trebuie considerate ca atare.
Nu se pot amesteca. Imi amintesc ca tatal meu, care a fost studentul lui
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Nicolae Paulescu, il respecta si il admira, desi stia ca era antisemit. Cand
judeca valoarea sa remarcabila de profesor si om de stiinta nu-l interesa
conceptia filosofica sau ideologica. Eu consider ca fiecare om are dreptul sa
aiba propriile lui conceptii, indiferent daca mie imi plac sau nu”.
În legatura cu acest caz este semnificativ si faptul ca acuza†ia de antisemitism a omului de stiinta a mers pâna acolo încât s-a avansat ideea ca, în
1923, acestuia i-a fost refuzat premiul Nobel tocmai din cauza scrierilor sale
nationalist-ortodoxe.
În mod asemanator tuturor cazurilor de acest gen, opera scriitorului
Paul Goma poarta si ea povara – în aceasta situatie complet injusta – a acuzatiilor care i-au fost aduse. Astfel cum se poate observa inclusiv din Biobibliografia autorului, depusa la dosarul cauzei, Paul Goma este un scriitor cu
o recunoastere interna†ionala foarte larga, a carui opera a fost si este publicata
mai ales la edituri din strainatate. (Invitat recent în România de catre Uniunea
Scriitorilor, scriitorul Mario Vargas Llosa, laureat al Premiului Nobel pentru
literatura, l-a indicat pe Paul Goma drept singurul scriitor român în viata a
carui opera îi este cunoscuta.)
Editurile din România ezita sa-l publice pe Paul Goma din cauza acuzaaiilor de antisemitism care i-au fost aduse pe nedrept. Destituirea recenta a
scriitorului Liviu Ioan Stoiciu din Directia revistei „Viata româneasca”, ca
urmare a publicarii unui text cu pretins caracter antisemit, este extrem de
semnificativa sub acest aspect. Faptul ca revista „Viata româneasca” este o
publicatie a Uniunii Scriitorilor din România (USR) iar masura a fost dispusa
de conducerea institutiei scriitorilor români – de catre presedintele USR,
Nicolae Manolescu – este de asemenea foarte semnificativ sub aspectul
consecintelor pe care le au asupra operei scriitorului acuzatiile injuste care îi
sunt aduse. În conditiile în care asemenea acuzatii sunt facute de conducerea
USR, in frunte cu presedintele ei, Nicolae Manolescu, este usor de presupus
ca editurile din tara vor ezita sa publice un autor purtând un asemenea
stigmat.
În cazul concret al revistei „Viata româneasca”, astfel cum s-a apreciat
si în „Protestul” din 11 septembrie 2005 al celor 200 de intelectuali români
(depus la dosarul cauzei), exista date care arata ca masura conducerii USR a
fost impusa de alte ratiuni decât cele de principiu, adica cele tinând de "antisemitismul" lui Paul Goma. Este stiut ca Paul Goma a fost exclus din
Uniunea Scriitorilor in aprilie 1977, in plina teroare comunista, inclusiv prin
votul actualului presedinte al USR, dl. Nicolae Manolescu. Paul Goma este
nu numai o amintire neplacuta pentru presedintele scriitorilor romani, ci si un
critic sever al atitudinii morale §i politice de dupa 1990 a acestuia, dar si a
altor intelectuali români contemporani.
Paul Goma a deplâns în repetate rânduri inclusiv faptul ca intelectualii
români, în special scriitorii, nu au facut nici cel mai simplu gest de solidarizare cu lupta sa împotriva regimului comunist (nu numai ca nu au facut nici
un asemenea gest, dar au mai si votat pentru excluderea sa din Uniunea
Scriitorilor). Sub acest ultim aspect, ne apare ca destul de probabil ca o parte
a intelectualilor amintiti folosesc „antisemitismul” lui Paul Goma tocmai ca
un pretext pentru decredibilizarea si marginalizarea sa, pentru minimalizarea
scrierilor sale.
Sau, pentru obtinerea unor beneficii, precum postul de ambasador la
UNESCO, ca in cazul lui Nicolae Manolescu, o persoana care apare in
Raportul Wiesel- Iliescu la capitolul „negatorilor Holocaustului”, alaturi de
Paul Goma (pp. 368, 382--383).
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În alte conditii decât cele evocate aici, un scriitor de valoarea lui Paul
Goma (si cu statutul moral al acestuia) ar fi publicat în propria tara nu din initiativa sa, ci a editurilor. Or, asa cum rezulta inclusiv din Bio-bibliografia
autorului, editurile din tara îl evita sistematic – iar, uneori, atunci când se m
când se mai întâmpla ca vreuna sa-l „publice” îl cenzureaza ori îi dau cartile
la topit.
Prin repetatele publicari ale unor acuzatii foarte grave la adresa mea –
ca negationist – pornind de la ideea ca nu recunosc „Holocaustul” din
Romania, in sensul perceput de acestia, detractorii mei m-au stigmatizat in
ochii opiniei publice, ca „antisemit”, folosindu-se de influenta lor extraordinara (lista paratilor este graitoare sub aspectul notorietatii paratilor, ca persoane publice), astfel incat chiar un gest absolut firesc, cum a fost publicarea
scrierilor mele intr-o revista culturala, cum este „Viata Romaneasca”, a determinat represalii imediate, de o mare duritate, impotriva redactorului sef
adjunct al publicatiei respective.
Sustinerile pentru care inteleg sa-i actionez in justitie pe parati sunt
urmatoarele:
I.– Administratia Prezidentiala, pentru publicarea pe site-ul sau, in
cadrul raportului Comisiei Wiesel-Iliescu, a urmatorului pasaj – parte integranta a textului respectiv:
„În scrierile a trei figuri importante ale exilului românesc se gasesc formule care intra în tipologia comparatiilor trivializante. Este vorba de PAUL
GOMA (s. m. – Paul Goma), Monica Lovinescu si Dorin Tudoran.
Paul Goma, unul dintre putinii disidenti anticomunisti din România,
exilat de la sfârsitul anilor ’70 la Paris, a scris în ultimii ani mai multe texte
în care reclama recunoasterea „Holocaustului rosu” împotriva poporului
român, comis si cu contributia evreilor. Ideea de baza a ultimei sale carti,
Saptamâna rosie, reeditata si foarte mediatizata în România, este urmatoarea:
„Holocaustul rosu pus la cale si de ei [de evrei] a început pentru noi,
românii, cu un an mai devreme decât al lor: la 28 iunie 1940 – si nu s-a
încheiat nici azi”.
Goma sustine ca, dupa cedarea Basarabiei si Bucovinei de Nord Uniunii
Sovietice, evreii, adulti dar si copii, au comis, cu ordin de la sovietici, dar si
din „ura de rasa”, „ura de român”, nenumarate acte de agresiune si umilire
împotriva Armatei române. Astfel de acte au venit „dinspre aproape toti
evreii aflati în Basarabia si în Bucovina de Nord în acea Saptamâna Rosie,
înspre toti românii” (p. 171). Goma recunoaste, explicit si repetat, responsabilitatea României si „culpa comunitatii” pentru „abominabilul pogrom” de
la Iasi, pentru deportarile în Transnistria (p. 20, 240, 248, 319), dar afirma ca
atrocitatile au fost exclusiv rezultatul razbunarii, în conditii de razboi, pentru
crimele comise de evrei (p. 18, 21, 190). Aceasta ar fi explicatia – „adevarul
interzis vreme de o jumatate de secol” (p. 256) – pentru reactia violenta a
românilor, si nu politica regimului Antonescu, despre care Goma nu pomeneste, sau antisemitismul din România, a carui existenta o neaga.
Exilatul român cere „vesnica recunostinta” pentru Antonescu,
„Maresalul dezrobitor” (p. 244). Aproape la fiecare pagina, Goma gloseaza
pe tema culpei evreilor, care ar fi adus comunismul (mai multe pagini sunt
umplute cu liste de evrei comunisti), ar fi monopolizat suferinta, facând din
contabilitatea cadavrelor o afacere (p. 10, 115, 183-199) si ar fi comis crime
care au „întunecat-însângerat întreg secolul al 20-lea”. Scriitorul român cere
condamnarea evreilor, acesti „calai nepedepsiti” (p. 186-187), prin organizarea unui „Nürnberg II” (p. 95, 170, 217, 274).
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Asa cum se poate observa, CARTEA LUI GOMA ILUSTREAZA
TOATE FORMELE DE TRIVIALIZARE PRIN COMPARATIE (ACCENTUL CAZAND PE COMPARATIA DEFLECTIVA). PE ANSAMBLU,
INSA, ACEASTA ESTE MAI MULT DECAT ATAT: CONSTITUIE O
VERITABILA SINTEZA A NEGATIONISMULUI SI ANTISEMITISMULUI, CUM RAR SE POATE GASI IN LITERATURA DE LIMBA ROMANA (s. m. – Paul Goma).
Pe de alta parte, trebuie spus ca Paul Goma se remarca prin radicalitate,
nu prin originalitate. În diferite combinatii, idei similare au circulat si înainte
în mediile de dreapta din România si exil.» (Raportul Comisiei, pp. 380-381)
II.– ANDREESCU Gabriel:
a) Revista „Observator cultural”, nr. 156, 18-24 februarie 2003, text
intitulat „Negare, trivializare si comparatie”: «SHAFIR SPUNE LA UN
MOMENT DAT CA „DREPTUL LA MEMORIE AL ISTORICULUI
GOMA“, care reprezinta, pentru multi romani, un Soljenitin al Romaniei, AR
FI „MAI PUTIN RESPECTABIL“. ARE TOATA LEGITIMITATEA SA O
FACA CIND GOMA CALIFICA POGROMURILE ANTIEVREIESTI CA
FORME DE AUTOAPARARE ALE ROMANILOR [subl. n. – P. Goma].»
b) Ziarul „Ziua”, din 17 septembrie 2005, text intitulat „Teme deontologice la Uniunea Scriitorilor”:
«Dintre cazurile enumerate in studiu - printre care negarea
Holocaustului, declaratii privind caracterul periculos ori mizerabil al evreilor
s.a. -, una singura se aplica fara dubii, dupa opinia mea, lui GOMA: ACUZAREA EVREILOR, CA POPOR, PENTRU CRIMELE, REALE SAU
IMAGINARE, DATORATE UNOR EVREI SAU UNOR GRUPURI DE
EVREI; ARGUMENTAREA HOLOCAUSTULUI, CHIAR DACA NU
SCUZAREA LUI, PRIN COMPORTAMENTUL COMUNITATII
EVREIESTI.
Poti sa nu urasti evreii - si, sincer, nu cred ca Goma o face, in ciuda
infierbantarii cu care se exprima -, dar POTI SA DEBITEZI TOT FELUL DE
LUCRURI DESPRE EVREI CARE NASC RETINERE SAU CHIAR OSTILITATE FATA DE ACESTIA. SCRIERILE SALE "BASARABIA" SI
"SAPTAMANA ROSIE..." SUNT PLINE DE STEREOTIPURI. ESTE
MOTIVUL PENTRU CARE LE-AM TRATAT DREPT EXEMPLE DE
DISCURS ANTISEMIT [subl. n. – P. Goma] [...]
In sfarsit, daca avem in vedere un cod deontologic al Uniunii
Scriitorilor si legitimarea lui prin INTERZICEREA TEXTELOR CU
NUANTE ANTISEMITE ALE LUI GOMA [subl. n. – P. Goma] […]».
c) Ziarul „Averea”, din 19 septembrie 2005, articol semnat de Ara
Septilici, intitulat „Dezbatere. Cum se foloseste politica de rasism.
Antisemitismul, parte din ADN-ul conditiei umane”: «TEXTELE LUI PAUL
GOMA (CHIAR SI „BASARABIA”) AU ACCENTE ANTISEMITE, ESTE
DE PARERE GABRIEL ANDREESCU [subl. n. – P. Goma], participant la
simpozionul organizat de PER.»
III.– Editura Polirom Iasi pentru publicarea, in cadrul raportului
Comisiei Wiesel-Iliescu, a pasajului de la pp. 380-381 – parte integranta a
textului respectiv.
IV.– Federatia Comunitatilor Evreiesti din România, cu sediul in str. Sf.
Vineri, 9-11, sector. 3, cod. 030202, Bucuresti, in solidar cu Revista
„Realitatea evreiasca”, pentru articolul denigrator anonim publicat in Revista
„Realitatea evreiasca”, nr.236 (1036), 1 – 15 septembrie 2005, in solidar cu
revista amintita si cu Boris MARIAN, pentru articolul „Din presa culturala.
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Septembrie 2005”, in solidar cu revista amintita si cu Alexandru FLORIAN,
pentru:
a) Ziarul „Gândul”, din 3 septembrie 2005, declaratie a lui Gârbea
Horia: «COMUNITATEA EVREIASCA DIN ROMÂNIA A REACTIONAT FOARTE DUR. DACA EI S-AU SESIZAT, ÎNSEAMNA CA AFIRMATIILE SUNT GRAVE [subl. n. – P. Goma]».
V.– FLORIAN Alexandru:
a) Textul intitulat: „Antisemitism si politica”, publicat în 2003 pe siteul Federatiei Comunita†ilor Evreiesti, la adresa: http://www.romanianjewish.org/ro/index_fcer2_01.html: «Antisemitismul dur pe care îl reprezinta în
politica PRM si C.V.Tudor, aveam sa îl regasesc în ANTISEMITISMUL
CULTURAL AL LUI PAUL GOMA (subl. n. – Paul Goma). Paradoxal, pentru traiectoriile sociale si politice radical diferite pe care le-au parcurs cei doi
în perioada comunista, PAUL GOMA PUBLICA ÎN DOUA NUMERE DIN
REVISTA VATRA, UN TEXT DE UN ANTISEMITISM TOT ATÎT DE
FEROCE, PLIN DE URA CA SI DISCURSURILE VADIMISTE (subl. n. –
Paul Goma).
Desigur, s-ar putea face comentarii privind patronii revistei. Ea este o
revista de cultura, editata de Uniunea Scriitorilor, dar si de Consiliul judetean
Mures cu sprijinul Ministerului Culturii si Cultelor. Cu alte cuvinte, institutii
ale statului si o asociatie profesionala gireaza, fie si de la distanta, mesaje ce
contravin flagrant
Ordonantei de urgenta privind combaterea antisemitismului, a negarii
Holocaustului sau promovarea cultului persoanelor condamnate pentru crime
împotriva umanitatii. Probabil ca raspunsul cel mai la îndemana ar fi, în
aceasta situatie, ca numai autorul este raspunzator de ideile, opiniile sau
mesajele comunicate.
În fapt, însa, un text nu vede lumina tiparului fara asentimentul conducerii oricarei edituri sau publicatii. Asentimentul poate avea multiple explicatii, dar în fata unui TEXT CONTROVERSAT, CE TRANSMITE MESAJE NASCUTE DIN URA, ÎNDREPTATE ÎMPOTRIVA UMANISMULUI,
RAMANE DOMINANTA NEGATIVA, IRECONCILIABILA CU VALORILE SPIRITULUI DEMOCRATIC (subl. n. – Paul Goma).
VATRA A PUBLICAT ÎN NR. 3-4 SI 5-6/2002 UN TEXT PUTERNIC ANTISEMIT, BASARABIA SI "PROBLEMA" (subl. n. – Paul Goma).
Mesajele lui Goma din acest articol fluviu se regasesc si în romanul sau
Basarabia, publicat în acest an la Bucuresti de Editura Jurnalul literar.
FRAGMENTE DIN ACEST VOLUM, INCLUSIV CELE CU CONOTATII
ANTISEMITE (subl. n. – Paul Goma), au fost preluate în suplimentul Aldine
al cotidianului România libera din 5 octombrie 2002. FARA A MAI TRECE
ÎN REVISTA MESAJELE ANTISEMITE DIN TEXTUL SELECTAT DE
COTIDIAN, NU POT SA NU REMARC MANIERA ASEMANATOARE,
LA VADIM SI LA GOMA, ÎN CARE RELATEAZA DESPRE ELIE WIESEL (subl. n. – Paul Goma). PAUL GOMA SE DOVEDESTE A FI UN
NEGATIONIST RADICAL (subl. n. – Paul Goma). El nu ia în seama "falsitatea, idiotenia termenului «antisemit», cand semiti sunt si maltezii si berberii
si arabii si, cine ar crede, azi, în Israel: palestinienii!" (Vatra, nr.3-4/2002,
p.35). Consecvent, autorul, fara urma de îndoiala carteziana, afla cauza
pogromurilor împotriva evreilor, la care s-a dedat regimul Antonescu, în asa
zisele crime ale evreilor din Basarabia împotriva armatei române, o data cu
retragerea administratiei românesti în iunie 1940. Cu alte cuvinte, vara lui
1941 este razbunarea românilor pentru vara 1940. ASEMENEA LOGICII
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VADIMISTE, EVREII SUNT VINOVATI DE HOLOCAUST (subl. autorului, re-subl. n. – Paul Goma). "Ce s-a putut întampla în doar o saptamana: 28
iunie - 2 iulie 1940, de înnebunisera Românii, de turbasera Românii, cerand,
promitand - ei, Românii - razbunare pe Evrei, potrivit legii Talionului cea
care cere: «Ochi pentru Ochi si Dinte pentru Dinte»? Care sa fi fost Ochiulprim (în timp)? Dar, primul, cronologic, Dinte?" (idem., p.34)
CARACTERIZARILE NEGATIVE, PROFUND TRIVIALE LA
ADRESA EVREILOR, ADEVARATE SARJE DE ANTISEMITISM
INTERBELIC (subl. n. – Paul Goma), abunda în cele 2 articole din revista de
la Tîrgu-Mures. Astfel, evreii care nu recunosc ca ei au fost cauza prima a
pogromurilor "ignora cu o superioritate de rasa inadmisibila (si analfabeta oare fac asta numai din analfabetism?, ei, Oameni ai Cartii?) adevarul cron
logic, istoric, acela care spune...agresiunea Evreilor în timpul evacuarii militarilor si civililor români din teritoriile cedate a semnificat Ochiul-prim, iar
ce s-a întamplat, dupa un an de zile - inadmisibil, reprobabil, criminal - a fost,
vai, un raspuns la agresiune, "Ochiul" scos pentru Ochiul scos - a fost razbunarea Românului pe Evreu" (idem.,p.35). În Mein Kampf, Hitler l-a omagiat
pe Schopenhauer tocmai pentru ca "i-a numit pe evrei «maestri ai minciunii».
Cine nu recunoaste acest fapt sau nu vrea sa-l creada, scria Hitler, nu va putea
nicicand sa contribuie la victoria adevarului" (în Pierre-Andre Taguieff, La
nouvelle judeophobie, Paris, 2002, p.123). PESTE TIMP, PRIN GRIJA LUI
HITLER, SPIRITUL LUI SCHOPENHAUER VINE SI SE SINCRONIZEAZA CU P. GOMA (subl. n. – Paul Goma). PAUL GOMA NU NUMAI
CA REIA SLOGANURILE NEGATIONISTILOR, REALIZAND O NOUA
APROPIERE DE MESAJUL LUI VADIM, DAR AJUNGE SA PREIA SI
TEME DIN ANTISEMITISMUL ACTUAL, CEL AL FUNDAMENTALISMULUI ISLAMIC (subl. n. – Paul Goma), incriminand pe israelieni drept
criminalii palestinienilor. "Le este greu, foarte greu Evreilor, instalati de doua
milenii în statutul de victima, în cultura unicului genocid: Shoah, sa admita
adevarul istoric cel care spune: genocid se declina, din nefericire la plural.
Impunerea monopolului asupra suferintelor de pe urma persecutiilor carora ei
le-au fost victime în urma cu peste o jumatate de secol, totodata negand, relativizand, interzicand sa se vorbeasca de alte lichidari în masa, de alte victime
inocente, de alte comunitati martirizate decat a lor - dovedeste insolenta,
nesimtire etica si, paradoxal: lipsa de inteligenta. Dar mai ales le este greu
Evreilor sa admita ca si ei au fost calai pentru alte comunitati- si continua a
fi, azi, în Palestina" (Vatra nr.5-6/2002, p.37). TEXTUL LUI PAUL GOMA
APARTINE, PRIN MESAJ SI EXPRESIE, ANTISEMITISMULUI RADICAL. NU CRED SA MAI EXISTE ÎN PRODUCTIA ELITEI CULTURALE ROMÂNE POSTCOMUNISTE SCRIERI CE AR PUTEA SA SE ASOCIEZE CU URA NEOSTOITA A FOSTULUI DISIDENT (subl. n. – Paul
Goma).
LA ACESTE MANIFESTARI ANTISEMITE, A CAROR NOCIVITATE E GREU SA NU FIE SURPRINSA DE ORICE OM CU BUN SIMT
(subl. n. – Paul Goma), reactiile civice sau ale institutiilor publice au fost firave. (...) Fara
sa deosebeasca între ANTISEMITISMUL RADICAL, CEL PROFESAT DE
Gh. Buzatu, I. Coja, C.V. Tudor, P. GOMA (subl. n. – Paul Goma) sau I.C.
Dragan si antisemitismul de centru (mainstream), autorul mai ca îl învinovateste pe G. Voicu pentru usurinta cu care se exprima cel dintîi.»
b) semnatar al Raportului Comisiei, pp. 380-381.
VI.– GÂRBEA Horia
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a) În calitate de membru al Comitetului Director al Uniunii Scriitorilor
din România, Comunicat de presa al Conducerii USR datat 31 august 2005,
reprodus în ziarul „Gardianul”, din 2 septembrie 2005, si în ziarul „Gândul”,
din 3 septembrie 2005: «În Viata româneasca», nr. 6-7 iunie, a fost permisa
de catre redactie APARITIA UNUI TEXT CU CONTINUT ANTISEMIT.
ESTE VORBA DESPRE FRAGMENTE DIN JURNALUL 2005 AL LUI
PAUL GOMA [subl. m. – P. Goma].»
b) Ziarul „Gardianul”, 2 septembrie 2005, declaratie:
«REDACTIA ESTE VINOVATA DE NEGLIJENTA [subl. n. – P.
Goma]». «Se va stabili CINE ESTE DE VINA PENTRU PUBLICAREA
TEXTULUI [subl. n. – P. Goma] si s-ar putea decide inlocuirea conducerii».
c) Ziarul „Gândul”, din 3 septembrie 2005, declaratie:
«COMUNITATEA EVREIASCA DIN ROMÂNIA A REACTIONAT
FOARTE DUR. DACA EI S-AU SESIZAT, ÎNSEAMNA CA AFIRMATIILE SUNT GRAVE [subl. n. – P. Goma]».
d) Comunicat de presa al Conducerii USR datat 8 septembrie 2005,
reprodus în 9 septembrie 2005 de Agentia de presa Mediafax, si în ziarele:
„Ziua”, în grupajul: „Judecata la Uniunea Scriitorilor”; „Gardianul”, din 10
septembrie 2005, în grupajul: „Uniunea Scriitorilor l-a «executat» pe Liviu
Ioan Stoiciu, de larevista «Viata româneasca»”: «Comunicat din partea
Comitetului Director al Uniunii Scriitorilor
În sedinta din 8 septembrie 2005, Comitetul Director al Uniunii
Scriitorilor din România a luat în discutie numeroase aspecte curente ale activittaii acestei organizatii. Printre ele s-a aflat si situatia creata de APARITIA
ÎN REVISTA VIATA ROMÂNEASCA, NR.6-7 DIN 2005 A UNUI TEXT
CU CARACTER ANTISEMIT [subl. n. – P. Goma] care a generat vii proteste si a determinat redactarea unui comunicat prin care conducerea Uniunii
îsi exprima regretul fata de publicarea acestuia. [...]
Comitetul Director al USR atrage atentia opiniei publice ca în comunicatul sau CONDUCEREA USR NU A INCRIMINAT NICI O PERSOANA,
NU A CALOMNIAT PE NIMENI, CI DOAR A MANIFESTAT INGRIJORAREA FIREASCA FATA DE APARITIA UNUI TEXT CARE PROPAGA IDEI ANTISEMITE [subl. n. – P. Goma] într-un periodic aflat sub egida
USR.»
e) Comunicat al Conducerii USR din 5 septembrie 2005, reprodus de
ziarul „Gardianul” din 6 septembrie 2005:
«din succintele extrase din JURNALUL LUI GOMA, retinute in
„Gardianul”, rezulta ca AUTORUL este anticomunist si foarte critic la adresa
confratilor, nicidecum ca ESTE ANTISEMIT, ORI, IN DEFINITIV,
COMUNICATUL USR NU AVEA IN VEDERE DECAT ANTISEMITISMUL [subl. n. – P. Goma]».
f) Radio România, interviu din septembrie 2005: «Important este ca
UNIUNEA SCRIITORILOR [...] SE OPUNE ORICARUI EXTREMISM.
NU SE POATE CA ÎNTR-O REVISTA A UNIUNII SCRIITORILOR SA
APARA ASTFEL DE ATACURI, si noi, Comitetul Director ne-am manifestat deosebita îngrijorare si dorim ca lucrul acesta sa nu se repete [subl. n. – P.
Goma].»
VII.– GHEORGHIU Mihai Dinu:
a) În revista „Observator cultural”, din Bucuresti, nr. 183, 26 august –
1 septembrie 2003, text intitulat „«Cahn zis Crohmalniceanu»”: «PAUL
GOMA A PUBLICAT IN MAI MULTE RINDURI SI IN MAI MULTE
LOCURI, DE EXEMPLU IN VATRA, REVISTA MACAR IN PRINCIPIU
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ONORABILA, TEXTE AUTOBIOGRAFICE CU CARACTER ANTISEMIT SI NEGATIONIST [subl. n. – P. Goma], care in alte tari (intre ele, cea
in care este el insusi rezident) intra sub incidenta legii. Pe nimeni altcineva
din tara nu pare a-l fi deranjat REPRODUCEREA CELOR MAI JOSNICE
TEZE ALE PROPAGANDEI FASCISTE DIN TIMPUL RAZBOIULUI
[subl. n. – P. Goma]. [...] RINOCERIZAREA LUI PAUL GOMA PRIVESTE ISTORIA DIZIDENTEI ROMANESTI SI EA S-A PRODUS SUB
INFLUENTA EMIGRATIEI NATIONALISTE, CARE I-A STIMULAT
RESENTIMENTELE. GOMA, CINDVA DENUNTAT CA EVREU SI RUS
(„EFREMOVICI”), SI-A DESCOPERIT O VOCATIE DE ANTISEMIT
PRIN CARE SE ALINIAZA CU FOSTII SAI PERSECUTORI, CARE-L
ASTEAPTA ACUM NERABDATORI SA REVINA IN PATRIE [subl. n. –
P. Goma].»
b) Raportul Comisiei, pp. 380-381.
VIII.– IOANID Radu:
a) În revista „Observator cultural”, nr. 177, 15–21 iulie 2003, text intitulat: „Paul Goma – între Belleville si Bucuresti”, republicat în ziarul „Ziua”
din 1octombrie 2005: «PAUL GOMA ESTE INCA O DOVADA VIE CA
ANTISEMITISMUL DIN CULTURA ROMANA CONTEMPORANA NU
REPREZINTA UN MONOPOL AL ANTISEMITILOR DE EXTREMA
DREAPTA SAU STINGA, DE TIPUL CELOR DIN PARTIDUL ROMANIA MARE. CA SI ALTI INTELECTUALI ROMANI, GOMA APARTINE
„CURENTULUI DOMINANT“ ANTISEMIT AL INTELECTUALITATII
ROMANE [subl. n. – P. Goma], care nu neaga Holocaustul, dar scoate in evidenta, „in schimb“, „vina colectiva“ a evreilor cind vine vorba de comunism.
[…] DUPA CUM A SCRIS RECENT ALEXANDRU FLORIAN, GOMA
„NU NUMAI CA REIA SLOGANURILE NEGATIONISTILOR REALIZIND O NOUA APROPIERE DE MESAJUL LUI VADIM [TUDOR], CI
AJUNGE SA PREIA SI TEME ALE ANTISEMITISMULUI ACTUAL,
CEL AL FUNDAMENTALISMULUI ISLAMIC [subl. n. – P. Goma], incriminindu-i pe israelieni drept criminalii palestinienilor“. […]
E foarte graitor ca ACELASI GUVERN ROMAN care, in sfirsit, in
eforturile sale de a se integra in NATO si in UE, a incercat sa se opuna tendintelor de a-l reabilita pe Antonescu si guvernul sau, A SPRIJINIT FINANCIAR (CU SAU FARA PERMISIUNEA AUTORULUI) PUBLICAREA
CARTII ANTISEMITE A LUI PAUL GOMA, CARE LE INVINUIESTE
PE VICTIME PENTRU SOARTA LOR TRAGICA [subl. n. – P. Goma]. In
fine, este foarte graitor ca volumul lui Goma, care a fost, surprinzator, publicat partial de Vatra, a fost foarte bine primit de suplimentele culturale a doua
din cele mai importante cotidiene romanesti, Adevarul si Romania libera, si
ca, cu exceptia unei singure organizatii de supravietuitori ai Holocaustului,
nici o voce nu s-a ridicat in Romania impotriva acestei scrieri revoltatoare.
SA FIE ACEASTA DIN CAUZA ignorantei, a lasitatii sau a INFLUENTEI
ANTISEMITISMULUI ASUPRA SEGMENTULUI CULTURAL DOMINANT DIN ROMANIA, DE CARE VORBEAM MAI SUS? [subl. n. – P.
Goma] De fapt, PAUL GOMA SI-A ASUMAT DOAR O PARTE A TRECUTULUI, PE CARE A DISTORSIONAT-O GRAV, IMPRASTIIND
ASTFEL URA [subl. n. – P. Goma].»
b) Raportul Comisiei, pp. 380-381.
IX.– LASZLO Alexandru
a) Revista electronica Electra, la adresa www.revistaelectra.tk – nr. 1
(12)/2003, text intitulat: „Ion SOLACOLU – LASZLO Alexandru: Polemici
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pe Internet: Goma si Basarabia”, editor Laszlo Alexandru, Cluj Napoca: «Da,
Goma într-adevar se pronunta frecvent despre Transnistria, DAR PASA
ANTISEMITA ÎN CARE A ESUAT ÎN ULTIMELE LUNI [subl. n. – P.
Goma] nu face decît sa ma întristeze. S-A GASIT EL, DE LA PARIS, SA-L
ELOGIEZE ACUM PE ANTONESCU, LA UNISON CU VADIMICA!
RUSINE SA-I FIE! [subl. n. – P. Goma] [...]
N-are rost sa mai întindem vremea conversînd despre maresalul
Antonescu. Ambii sîntem de acord ca a fost o figura NEFASTA [subl. aut.]
a istoriei României. [...] Va sa zica avem de-a face cu un personaj istoric
esentialmente negativ. Mergem mai departe. V-am exprimat nemultumirea
mea privitor la RATACIREA DIN ULTIMELE LUNI A LUI PAUL GOMA
ÎN ELOGIEREA MARESALULUI SI ÎN DISCURSUL CU ACCENTE
ANTISEMITE [subl. n. – P. Goma]. [...] Venim acum si la ÎNVERSUNAREA ANTIEVREIASCA A LUI GOMA, RELEVABILA MAI ALES ÎN
ULTIMELE LUI SCRIERI [subl. n. – P. Goma]. [...]
Dar acum cînd – daca bine observ – cursul istoriei se îndreapta, sub
influenta puterii americane, spre condamnarea absolutismelor de orice speta
si, prin intermediul globalismului computerizat de factura postmoderna, spre
deconstruirea proiectelor dictatoriale localiste, NU-L POT URMA PE PAUL
GOMA ÎN OPERATIUNEA DE SPALARE A BANILOR MURDARI
PURTÎND EFIGIA LUI ION ANTONESCU [subl. n. – P. Goma]. [...]»
b) În revista electronica E-Leonardo, la adresa www.eleonardo.tk, nr.
5/2004, text intitulat: „Paul Goma antisemit”, editor Laszlo Alexandru, Cluj
Napoca: «Dar în ultimii ani PARTIZANATUL ANTISEMIT AL LUI PAUL
GOMA A PRINS UN CONTUR TOT MAI CONSISTENT (subl. n. – Paul
Goma). (...) Eroarea unui istoric, foarte grava, poate consta va sa zica nu doar
în spunerea/scrierea neadevarului, ci si în LANSAREA UNOR VARIANTE
EXPLICATIVE BIZARE, ABERANTE, NEVEROSIMILE, ASUPRA
EVENIMENTELOR DIN TRECUT (subl. n. – Paul Goma). (...) Între P.
GOMA CARE acrediteaza în absolut izvoarele istorice unilaterale
si FORTEAZA CONCLUZIA SA ANTISEMITA NEPLAUZIBILA (subl.
n. – Paul Goma) – respectiv O. Pecican care interogheaza o paleta întreaga
de resurse si propune, sub forma unei ipoteze de lucru, concluzia plauzibila
a criticii sociale, se afla tocmai distanta care separa vechea si noua istoriografie. (...) PAUL GOMA A MINTIT ATUNCI CÎND A PREZENTAT SITUATIA POLITICA A EVREILOR DIN ROMÂNIA (subl. a.; re-subl. n. – Paul
Goma). (...) PAUL GOMA MINTE DIN NOU, ÎNCERCÎND SA STABILEASCA FALSE RAPORTURI CAUZA-EFECT, PRIN TRECEREA SUB
TACERE A REALITATILOR INCONVENABILE (subl. a.; re-subl. n. –
Paul Goma). (...) ALTA MINCIUNA A LUI PAUL GOMA TINE DE PARTIALIZAREA GEOGRAFICA A GENOCIDULUI (subl. a.; re-subl. n. –
Paul Goma).
Pentru a putea omite dimensiunea continentala a fenomenului, scriitorul
înalta bariere de… imaginatie la granitele României. El refuza sa priveasca
faptul istoric în conexiunea sa internationala si decreteaza ca evreii sînt raspunzatori (întrucît i-au agresat pe românii în retragere pasnica din Basarabia
si Bucovina)si prin urmare au fost macelariti. (...)
MICHAEL SHAFIR SI RADU IOANID SÎNT INDULGENTI CU
GOMA, ATUNCI CÎND ÎL CONSIDERA UN NEGATIONIST “PRIN
DEVIERE” (subl. n. – Paul Goma). (E drept ca cei doi se refereau doar la
romanul Basarabia si la fragmentele aparute în presa.) E suficient sa citim un
pasaj de la p. 273 a volumului Saptamîna Rosie… pentru a-l judeca mult mai
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aspru pe autor: “Doar stim, avem si hîrtii[,] si tinere-de-minte: «Holocaustul
românesc» este o minciuna, un fals, o escrocherie, o ticaloasa amenintare
(«Punga sau viata!»)”. PAUL GOMA AICI MINTE VIOLENT, NEGÎND
FRONTAL HOLOCAUSTUL! (subl. a.; re-subl. n. – Paul Goma) Atrag
atentia ca ne aflam deja în sfera unei culpe sanctionabile penal: România s-a
sincronizat cu legislatia statelor europene si, prin Ordonanta de Guvern nr.
31/13 martie 2002, interzice negarea în public a Holocaustului si o pedepseste cu închisoare între 6 luni si 5 ani. Iar PUBLICAREA (subl. a.; re-subl. n.
– Paul Goma) UNEI CARTI NEGATIONISTE (subl. n. – Paul Goma) tine
de domeniul PUBLIC (subl. a.; re-subl. n. – Paul Goma). (...)
O ALTA MINCIUNA, DE NATURA MORALA, A LUI PAUL
GOMA (subl. a.; subl. n. – Paul Goma) este acreditarea si justificarea implicita a Legii Talionului în studiul istoric. Care a fost resortul ce a transformat
poporul român “îndelung rabdator” (vorba vine…) într-o comunitate fatis
antisemita – chestioneaza autorul. £i afirma, sub forma de scuza indirecta:
“Daca nu este decent sa ne întrebam: «Cine a început primul?» – pentru ca
rana sîngereaza înca, vom formula astfel: «Cine s-a razbunat – pe cine?
Pentru ce? Cînd?» – deci: «Care a fost cronologia faptelor?»" (S.R., p. 189,
subl. lui P.G.).
Dar CEA MAI SCANDALOASA MINCIUNA A LUI PAUL GOMA
(subl. a.;subl. n. – Paul Goma) o constituie PRELUAREA LOGICII GLOBALISTE SI A LIMBII DE LEMN DIN PROPAGANDA ANTONESCIANA (subl. n. – Paul Goma). (...) PAUL GOMA NE READUCE SUB PRIVIRI TOATA NEMERNICIA CRIMINALA A FASCISMULUI ROMÂNESC
(subl. n. –Paul Goma). (...)
5. ABERATII (intertitlul aut.; subl. n. – P. Goma)
Dupa neadevarurile fundamentale, constitutive, pe care le-am identificat în cercetarea “stiintifica” a lui Paul Goma, unii cititori vor crede poate ca
e obositor sa mai lungim discutia si asupra numeroaselor DETALII ABERANTE sau controversabile ALE LUCRARII (subl. n. – Paul Goma). (...) De
pilda, AUTORUL contesta extraordinar de violent cifra de 400.000 evrei
masacrati (S.R., p. 5 s.a.), dupa care, întrucît a asezat sub semnul îndoielii
veridicitatea cifrelor, SFÎRSESTE PRIN A NEGA ÎNSASI EXISTENTA
HOLOCAUSTULUI DIN ROMÂNIA (S.R., P. 273), CEEA CE REPREZINTA DEJA O MINCIUNA FLAGRANTA SI PROFUND INSULTATOARE (subl. n. – Paul Goma).
(...) UN ÎNTREG CAPITOL SCANDALOS SI JIGNITOR ESTE DEDICAT
REABILITARII MARESALULUI ANTONESCU [subl. n. – Paul Goma]
(S.R., p. 239-261). În logica principala a expunerii, “Ion Antonescu a fost, a
ramas, pentru mine, ca pentru toti românii basarabeni, bucovineni, herteni:
«Maresalul dezrobitor»” (S.R., p. 244). Faptul ca “maresalul dezrobitor” i-a
putut face întîmplator un bine lui Goma nu schimba înca prin nimic figura sa
globala de dictator si agresor militar. A scrie istoria si a defini personalitatile
neamului prin prisma subiectivitatii proclamate ostentativ reprezinta o ZGOMOTOASA ABERATIE (subl. n. – Paul Goma). (...) SOFISMUL PRIN
CARE AUTORUL NOSTRU ÎNCEARCA SA DETERMINE GLISAREA
FRAUDULOASA A RECUNOSTINTEI PERSONALE SPRE O REABILITARE ISTORICA GENERALA E CÎT SE POATE DE GROSOLAN, IAR
TONURILE PASTELATE PRIN CARE E EVOCAT UN CRIMINAL DE
RAZBOI SÎNT ABOMINABILE (subl. n. – Paul Goma). (...)
O ABERATIE SPECTACULOASA (subl. n. – Paul Goma) ne rezerva
Saptamîna Rosie, de data aceasta, nu din punct de vedere istoric sau moral,
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ci… intra-exegetic. (...) ATÎT PRIN STILUL, CÎT SI PRIN IDEILE ANTISEMITE VIOLENTE PE CARE LE PROFESEAZA ÎN ULTIMUL TIMP,
PAUL GOMA PARE A FI CLONA LUI CORNELIU VADIM TUDOR
[subl. n. – Paul Goma] (cel dinainte de recenta “cizelare” oportunista). (...)
Nu sînt de neglijat tehnicile de care se slujeste Paul Goma pentru a-si strecura
AFIRMATIILE SCANDALOASE sub ochii publicului. La fel cum, într-un
atac aerian, avioanele de bombardament (mai greoaie) sînt de obicei însotite
si protejate cu avioane de vînatoare (mai agile), fiI AICI MINCIUNILE
CELE MAI DEVASTATOARE SÎNT SPRIJINITE PRIN VICLENII CIRCUMSTANTIALE [subl. n. – Paul Goma], care angajeaza lupta în prealabil
cu ipoteticii contraopinenti. (...)
Iata, bunaoara, UNUL DIN CELE MAI REVOLTATOARE CAPITOLE ALE CARTII, DEDICAT REABILITARII MARESALULUI ANTONESCU [subl. n. – Paul Goma] (S.R., p. 239-261). În ce fel este construita
Pîna sa vorbeasca despre figura de “erou” si de “martir” a unui notoriu criminal de razboi (SI CARE OM ÎN TOATE MINTILE AR MAI ÎNDRAZNI
AZI SA-L CONSIDERE PE HITLER “EROU” SAU PE MUSSOLINI
“MARTIR”?! [subl. n. – Paul Goma]) [...] Apoi ÎNSIRA PE TON COLERIC
o alta lista neagra de intelectuali si politicieni care au subscris la încheierea
recenta a tratatului cu Ucraina. ÎL INVECTIVEAZA PE CORNELIU
COPOSU pentru ca ar fi refuzat sa-i accepte pe basarabeni în România (?).
[...] Care-i legatura dintre tratatul cu Ucraina, parerile (ipotetice) ale lui
Coposu despre basarabeni, odele ceausiste ale cutarui scriitor si imaginea
cosmetizata a lui Ion Antonescu? Legatura e doar… subcutanata, în ordinea
rationamentului “moral”: daca ceilalti au gresit (fiindca s-au pronuntat mai
tîrziu, sau mai prudent, sau mai aberant decît el pe anumite subiecte), ATUNCI ARE DREPTUL SI PAUL GOMA SA DEA CU BIDINEAUA PESTE
VINOVATIA MARESALULUI. NU ALTA ESTE LOGICA INFRACTORULUI DE DREPT COMUN: DE CE MA ACUZATI PE MINE, CARE
AM FURAT, CÎND EXISTA ATÎTIA CRIMINALI CARE AU VIOLAT?
GOMA ÎSI ÎNCHIPUIE PROBABIL CA, PRIN DELEGITIMAREA
ADVERSARILOR DE IDEI, VA IZBUTI LEGITIMAREA PROPRIILOR
MINCIUNI [subl. n. – Paul Goma]. [...]Goma este, daca nu ma însel, singurul
scriitor român de la ora actuala care solicita foarte senin sa fie tiparit, CU
ACELEASI ABERATII ANTISEMITE [subl. n. – Paul Goma], în mai multe
publicatii concurente, în mod simultan. [...] Dar nu, Goma n-a fost antisemit
acum douazeci de ani, în minunatul sau roman autobiografic Din calidor, cu
toate ca a involuat lamentabil astfel în mediocrul sau pseudo-roman
Basarabia si mai ales în NOCIVUL SAU DELIR SAPTAMÎNA ROSIE…
[subl. n. – Paul Goma] [...] IGNOBILA E AGRESIUNEA PAMFLETARA
ÎMPOTRIVA PERSOANEI BIOGRAFICE A CONTESTATARILOR lui
Paul Goma. NI SE SUGEREAZA CÎTEODATA CA IDEILE LUI STRÎMBE, SCANDALOASE, REVOLTATOARE [subl. n. – Paul Goma] sînt
amendate nu datorita improprietatii lor faptice, istorice si mai ales morale, ci
în special datorita provenientei etnice a comentatorilor. [...]
[...] EU ÎNSUMI AM FOST PRIMUL CRITIC AL ANTISEMITISMULUI
LUI PAUL GOMA [subl. aut.; re-subl. n. – Paul Goma], nu Radu Ioanid si
nici Michael Shafir [...] Din adîncul întregii mele experiente intelectuale de
cititor, vreau sa declar aici raspicat ca N-AM MAI AVUT PÎNA ACUM PRILEJUL DE A CUNOASTE CARTI ATÎT DE MIZERABILE PRECUM
SAPTAMÎNA ROSIE 28 IUNIE - 3 IULIE 1940 SAU BASARABIA SI
EVREII [subl. n. – Paul Goma]. [...]»
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c) Text intitulat: „O poveste adevarata”, publicat în revista electronica
ELeonardo, la adresa www.eleonardo.tk, nr. 5/2004, editor Laszlo
Alexandru,Cluj Napoca: «PAUL GOMA S-A APUCAT LA BATRÎNETE
SA SCRIE TEXTE ANTISEMITE. [...] CU DEZGUST [subl. n. – P. Goma],
/ Laszlo Alexandru»
d) În calitate de editor al textelor „Sub flamuri vechi nume noi. (Paul
Goma antisemit?)”, publicat în revista electronica E-Leonardo, la adresa
www.eleonardo.tk, nr. 2/2003 si „Basarabeni, români, pogrom, genocid”,
publicat în revista electronica E-Leonardo, la adresa www.eleonardo.tk, nr.
3/2004.
X.– LEFTER Ion Bogdan:
a) Ziarul „Ziua”, 27 iulie 2005, text intitulat „Inventatorul de cuvinte”:
«Istoria nu s-a oprit la atat. Mai este un episod: a doua sa cadere. DE CATIVA ANI INCOACE, ODATA CU CARTILE DESPRE BASARABIA SI AL
DOILEA RAZBOI MONDIAL, GOMA PRODUCE UN DISCURS LIMPEDEANTISEMIT. INVERSUNAT, S-A ADANCIT IN TEORIA EVREILOR
VINOVATI DE PROPRIA LOR EXTERMINARE. [...] Editura Polirom ii
intinde o mana, ii publica doua carti in cateva luni, dupa care el o ataca
public, nemultumit ca i s-a eliminat O PREFATA DESPRE CARE PRIN
CULISELE LUMII LITERARE CIRCULA INFORMATIA CA AR FI
AVUT NOTE ANTISEMITE...» [subl. n. – P. Goma]
XI.– MANOLESCU Nicolae:
a) În calitate de presedinte al Uniunii Scriitorilor din România,
Comunicat de presa datat 31 august 2005, reprodus în ziarul „Gardianul”,
Bucuresti, din 2 septembrie 2005, si în ziarul „Gândul”, Bucuresti, din 3 septembrie 2005:
«În Viata româneasca», nr. 6-7 iunie, a fost permisa de catre redactie
APARITIA UNUI TEXT CU CONTINUT ANTISEMIT. ESTE VORBA
DESPRE FRAGMENTE DIN JURNALUL 2005 AL LUI PAUL GOMA
[subl. m. – P.
Goma].»
b) Comunicat de presa al Conducerii USR datat 8 septembrie 2005,
reprodus în 9 septembrie 2005 de Agentia de presa Mediafax, Bucuresti, si în
ziarele: „Ziua”, în grupajul: „Judecata la Uniunea Scriitorilor”; „Gardianul”,
din 10 septembrie 2005, în grupajul: „Uniunea Scriitorilor l-a «executat» pe
Liviu Ioan Stoiciu, de la revista «Viata româneasca»”: «Comunicat din partea
Comitetului Director al Uniunii Scriitorilor În sedinta din 8 septembrie 2005,
Comitetul Director al Uniunii Scriitorilor din România a luat în discutie
numeroase aspecte curente ale activitatii acestei organizatii.
Printre ele s-a aflat si situatia creata de APARITIA ÎN REVISTA
VIATA ROMÂNEASCA, NR.6-7 DIN 2005 A UNUI TEXT CU CARACTERANTISEMIT [subl. n. – P. Goma] care a generat vii proteste si a determinat redactarea unui comunicat prin care conducerea Uniunii îsi exprima
regretul fata de publicarea acestuia. [...] Comitetul Director al USR atrage
atentia opiniei publice ca în comunicatul sau CONDUCEREA USR NU A
INCRIMINAT NICI O PERSOANA, NU A CALOMNIAT PE NIMENI, CI
DOAR A MANIFESTAT INGRIJORAREA FIREASCA FATA DE APARITIA UNUI TEXT CARE PROPAGA IDEI ANTISEMITE [subl. n. – P.
Goma] într-un periodic aflat sub egida USR.»
c) Revista „22”, Bucuresti, Nr. 813, anul XIV (813), 4-10 octombrie
2005, interviu intitulat „Fireste ca am reactionat”: «PROBLEMA NOASTRA ERA CA IN REVISTA UNIUNII A APARUT UN TEXT PE CARE
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NOI L-AM CONSIDERAT ANTISEMIT SI, DIN PACATE, NU E DISCUTABIL, CHIAR ASA ESTE [subl. n. – P. Goma].»
d) Revista „Timpul”, Iasi, Nr. 10, octombrie 2005, interviu intitulat „De
fiecare data credem ca lumea începe cu noi”: «LIVIU IOAN STOICIU, care
a fost redactor-sef adjunct al Vietii românesti, A PUBLICAT ACOLO UN
TEXT CU MULTE ELEMENTE ANTISEMITE [subl. n. – P. Goma].»
XII.– MARIAN Boris
a) În Revista „Realitatea evreiasca”, publicatie a Federatiei Comunitatilor Evreiesti din România, Nr. 238-239, 1-31 octombrie 2005, pagina 6, text
intitulat „Din presa culturala – septembrie 2005”: «„Observatorul cultural",
din 15-21 sept., ofera un editorial semnat de Carmen Musat, în care OPINIILE LUI PAUL GOMA DIN JURNALUL PUBLICAT FRAGMENTAR ÎN
“VIATA ROMÂNEASCA" SUNT JUDICIOS EVALUATE DREPT ANTISEMITE SI NEGATIONISTE. [...] Se pare ca UNELE VICII RENASC
PERIODIC ÎN CONTEXTE DIFERITE [subl. n. – P. Goma].»
XIII.– MIHAIES Mircea:
a) În calitate de membru al Comitetului Director al Uniunii Scriitorilor
din România, Comunicat de presa al Comitetului Director al USR datat 31
august 2005, reprodus în ziarul „Gardianul”, din 2 septembrie 2005, si în ziarul „Gândul”, din 3 septembrie 2005: «În Viata româneasca», nr. 6-7 iunie, a
fost permisa de catre redactie APARITIA UNUI TEXT CU CONTINUT
ANTISEMIT. ESTE VORBA DESPRE FRAGMENTE DIN JURNALUL
2005 AL LUI PAUL GOMA [subl. m. – P. Goma].»
b) Comunicat de presa Comitetului Director al USR din 5 septembrie
2005, reprodus de ziarul „Gardianul” din 6 septembrie 2005: «din succintele
extrase din JURNALUL LUI GOMA, retinute in „Gardianul”, rezulta ca
AUTORUL este anticomunist si foarte critic la adresa confratilor, nicidecum
ca ESTE ANTISEMIT, ORI, IN DEFINITIV, COMUNICATUL USR NU
AVEA IN VEDERE DECAT ANTISEMITISMUL [subl. n. – P. Goma]».
c) Comunicat de presa al Conducerii USR datat 8 septembrie 2005,
reprodus în 9 septembrie 2005 de Agentia de presa Mediafax, si în ziarele:
„Ziua”, în articolul: în grupajul: „Judecata la Uniunea Scriitorilor”;
„Gardianul”, din 10 septembrie 2005, în grupajul: „Uniunea Scriitorilor l-a
«executat» pe Liviu Ioan Stoiciu, de la revista «Viata româneasca»”:
«Comunicat din partea Comitetului Director al Uniunii Scriitorilor. În sedinta
din 8 septembrie 2005, Comitetul Director al Uniunii Scriitorilor din
România a luat în discutie numeroase aspecte curente ale activitatii acestei
organizatii. Printre ele s-a aflat si situatia creata de APARITIA ÎN REVISTA
VIATA ROMÂNEASCA, NR.6-7 DIN 2005 A UNUI TEXT CU CARACTER ANTISEMIT [subl. n. – P. Goma] care a generat vii proteste si a determinat redactarea unui comunicat prin care conducerea Uniunii îsi exprima
regretul fata de publicarea acestuia. [...]Comitetul Director al USR atrage
atentia opiniei publice ca în comunicatul sauCONDUCEREA USR NU A
INCRIMINAT NICI O PERSOANA, NU A CALOMNIAT PE NIMENI, CI
DOAR A MANIFESTAT INGRIJORAREA FIREASCA FATA DE APARITIA UNUI TEXT CARE PROPAGA IDEI ANTISEMITE [subl. n. – P.
Goma] într-un periodic aflat sub egida USR.»
d) Ziarul „Cotidianul”, Bucuresti, din 12 septembrie 2005, autor al articolului intitulat: „Racnetul ragusit al disidentei carpatine”: «DL GOMA nu e
istoric, dar FOLOSESTE ARGUMENTE LUATE DIN ISTORIE PENTRU
A CONSTRUI UN SCENARIU IN CARE NU EXISTA DECIT DOUA
CATEGORII DE PERSONAJE: TICALOSII SI AVOCATII TICALOSI-
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LOR. Culmea e ca printre proscrisii de ultima ora se afla si oameni care, ani
la rind, au fost nu doar reprezentantii sai pe Pamint, ci si principalii propagatori ai ELUCUBRATIILOR EXILATULUI DE LA PARIS! Am simtit pe
propria piele de cita dezinvoltura e capabil dl Goma, dar si cit de scurt e drumul de la fandacsie la MINCIUNA SFRUNTATA IN DESTULE DINTRE
AFIRMATIILE SALE. Retras in turnul de fildes de pe malul Senei, autorul
„Justei“ are o perceptie mediata nu doar de propriile idiosincrazii, ci, am
impresia, si de subiectivitatea a diversi „binevoitori“, care-i pun la dispozitie
un anumit tip de informatii. ORICUM AR STA LUCRURILE, CA LA MIJLOC AR FI UN INTRISTATOR PROCES DE INVOLUTIE INTELECTUALA, C-AR FI VORBA DE-O DOMINANTA CARACTERIALA
CARE IESE LA IVEALA ODATA CU INAINTAREA IN VIRSTA, e
deprimant sa vezi cum PRINCIPALA VOCE A DISIDENTEI ANTICOMUNISTE DIN ROMANIA NU NUMAI CA-SI PUNE SUB SEMNUL INTREBARII INTREGUL TRECUT, DAR TE OBLIGA SA REACTIONEZI
INDIGNAT LA FORMULELE PRIN CARE INCEARCA SA-SI IMPUNA
ADEVARURILE [subl. n. – P. Goma].»
XIV.– MUSAT Carmen:
a) Revista „Observator cultural”, Bucuresti, nr. 29 (286), 15 septembrie
2005, text intitulat „Goma si tapii ispasitori”:«Din pacate pentru noi, PAUL
GOMA NU (MAI) ARE, ACUM, AUTORITATEA – nici in Romania si nici
in lume […] […] CRED CA PAUL GOMA A DEVENIT UN MIZANTROP
INCURABIL, PENTRU CARE NOTIUNI PRECUM „VINA INDIVIDUALA", „RESPONSABILITATEMORALA INDIVIDUALA" NU MAI AU
NICI O RELEVANTA. PAGINILE DE JURNAL PUBLICATE IN VIATA
ROMANEASCA OFERA, DIN ACEST PUNCT DE VEDERE, SPECTACOLUL DEZOLANTAL UNEI GINDIRI STEREOTIPE, CARE RECURGE PERMANENT LA GENERALIZARI, LA ETICHETE COLECTIVE,
LA ANATEME ARUNCATE DEFINITIV NU ASUPRA UNUI INDIVID
SAU A ALTUIA, CI ASUPRA UNOR CATEGORII DE OAMENI [subl. n.
– P. Goma]. […] Dar pot fi oare relativizate si diminuate atrocitatile pe care
o legislatie antisemita le-a generat in acei ani, prin simpla inversare a responsabilitatilor? Si poate fi invinuita o intreaga etnie pentru erorile si ororile faptuite de anumiti indivizi?»
b) Revista „Observator cultural”, Bucuresti, 22 septembrie 2005, text
intitulat „Tacere prudenta si stridenta”: «TIPUL DE DISCURS PE CARE
PAUL GOMA IL LIVREAZA DE CINCINSPREZECE ANI INCOACE –
violent pamfletar, CU RABUFNIRI ANTISEMITE SI CU IGNOBILE ATACURI LA PERSOANA [subl. n. – P. Goma] – are o indelungata traditie [...]»
XV.– OISTEANU Andrei a) Revista „22”, Bucuresti, nr. 777 din 28
ianuarie 2005 - 4 februarie 2005, editorial intitulat: „De la Bucuresti la
Auschwitz si retur”: «Un caz insolit este cartea lui Paul Goma, Saptamana
rosie sau Basarabia si evreii (Editura Vremea XXI, Bucuresti, 2004), care
iese practic din orice tipologie. GOMA NU SE MULTUMESTE SA FIE, CA
ALTII, NEGATIONIST. EL ADMITE HOLOCAUSTUL DIN ROMANIA,
DAR IL MOTIVEAZA, IL JUSTIFICA. O TEORIE ATAT DE ABERANTA INCAT NICI MACAR NU ESTE PEDEPSITA DE LEGE.»
XVI.– Revista „22”, pentru publicarea editorialului mentionat la pct.
XV de mai sus.
XVII.– Revista „Observator Cultural”, pentru publicarea articolelor de
la pct. XIV de mai sus, in solidar cu MUSAT Carmen.
XVIII.– SHAFIR Michael
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a) În textul intitulat: „De la evreu-goy la goy-evreu. Marturisiri personale despre procesul de aculturalizare si reculturalizare ale unui evreu originar din Romania, datat 21 decembrie 2003, publicat la adresa electronica
http://romanialibera.com/editorial/editorial.php?step=articol&id=4:
«Repulsia mea fata de nationalism nu numai ca nu a scazut, dar a crescut cu
anii. De aceea, am facut parte din miscarea "Pace Acum" (care, in ciuda celor
afirmate de nestiutori, nu este o miscare pacifista, cu atit mai putin una de
"stinga") si de aceea ma definesc azi drept un "sionist critic". Unul care nu
poate si nu va putea niciodata SA JUSTIFICE CRIMA DREPT UN RASPUNS JUSTIFICAT LA ALTA CRIMA. ASTA ESTE SPECIALITATEA
FOSTULUI MEU PRIETEN PAUL GOMA, SI POATE RAMINE ASA IN
VECII VECILOR. (ROG A NU SE INTERPRETA DREPT LUARE-DEBUNA A AFIRMATIILOR
LUI GOMA DESPRE ROLUL JUCAT DE EVREI IN PROCESUL DE
EVACUARE A BASARABIEI) [subl. n. – P. Goma].»
b) Raportul Comisiei, pp. 380-381.
XIX.– TOTOK William
a) Raportul Comisiei, pp. 380-381.
b) Revista „Timpul”, Iasi, nr. 7-8, iulie-august 2005, text intitulat
„Receptarea Raportului final al Comisiei Wiesel în presa româna si germana”: «Cel mai concludent exemplu este fostul disident anticomunist PAUL
GOMA, CARE, ÎNTR-UN EXCES DE ZEL POLEMIC, S-A ALATURAT
REVIZIONISTILOR, DEVENIND ASTFEL, probabil fara sa fi vrut,
OBIECTUL DE ADORATIE AL EXTREMISTILOR NATIONALISTI”.
(...) „La Goma, MOTORUL IDEOLOGIC AL CONTESTARII RAPORTULUI ESTE ANTICOMUNISMUL VISCERAL COMBINAT CU RESENTIMENTE ANTIEVREIE£TI £I FRUSTRARI PERSONALE [subl. m. – P.
Goma].»
c) La adresa electronica: http://www.idgr.de/news/2005/n050919.php,
la rubrica „Informationsdienst gegen Rechtsextremismus”, titlul articolului
„Rumänien. Paul Gomas Obsessionen”, datat 19 septembrie 2005: «PAUL
GOMA, ein bekannter rumänischer Dissident, DER IN DEN LETZTEN
JAHREN MEHRERE UNMISSVERSTÄNDLICH ANTISEMITISCHE
BÜCHER VERÖFFENTLICHTE, WIE ETWA "SAPTAMANA ROSIE. 28
IUNIE-3 IULIE 1940", "BASARABIA SI EVREII - die rote woche. 28. juni3. juli 1940" (Bessarabien und die Juden", mit einer Studie von Mircea
Stanescu, Editura Vremea XXI, Bukarest 2004), sowie mit zahlreichen
Aufsätzen hervortrat, in denen er die Juden als Nutznießer des
Kommunismus verunglimpfte und den ANTISEMITISMUS DES ANT
NESCU-REGIMES RELATIVIERT HATTE, PUBLIZIERTE AM 8. SEPTEMBER IN DER TAGESZEITUNG "ZIUA" ERNEUT EIN ANTIJÜDISCHES PAMPHLET [subl. n. – P. Goma].»
XX.– VIANU Ion
a) Revista „Observator cultural”, Bucuresti, interviu intitulat „Am vrut
sa fiu un martor“, realizat de Ovidiu Simonca: «Goma era atunci intr-o perfecta sincronie cu ceea ce gindeau multi intelectuali romani si nu aveau curaj
sa exprime. TOATE DATELE DE MAI TIRZIU – NATIONALISMUL
BASARABEAN CU TRASATURI ANTISEMITE, CU RESENTIMENTE
PROFUNDE – eu nu le-am vazut atunci. Le-am vazut mai tirziu. […]
IAR ACUM IMI PARE RAU CA A DERAPAT SPRE NATIONALISM SI
ANTISEMITISM. El intra intr-o serie umana si intelectuala care mie nu-mi
place. O serie extraordinar de conservatoare, de resentimentara. […] DA,
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LUI GOMA I SE POTRIVESTE CALIFICAREA DE ANTISEMIT. Totusi,
cind spui ca sistemul comunist a fost adus pe tancuri de catre evrei, in
1944, mi se pare ca este o injustitie istorica.» [subl. n. – P. Goma]
b) „Caietele INMER”, Bucuresti, an II, nr. 4, noiembrie 2005, text intitulat „Dezbatere. Disidenta si exil”: «Personalitatea lui este complexa si în
buna parte tragica pentru ca de la elevul scolii de literatura trecând prin disidentul numarul unu al României, si SFÂRSIND CU ANTISEMITUL
BASARABEAN CARE A DEVENIT ASTAZI [subl. n. – P. Goma] e o
lunga si foarte contradictorie si complexa evolutie. » (p. 20)
c) „Caietele INMER”, Bucuresti, an II, nr. 4, noiembrie 2005, interviu:
«s-a certat cu toata lumea, a continuat un drum solitar si foarte putin profitabil. ACUM A AJUNS ANTISEMIT [subl. n. – P. Goma]. Dar asta-i alt
subiect.» (p. 44)
XXI.– Revista „Realitatea evreiasca”, publicatie a Federatiei
Comunitatilor Evreiesti din România:
a) Nr. 236 (1036), 1-15 septembrie 2005, pagina „Cronica antisemitismului”, articol nesemnat, pentru indicarea autorului/autorilor: «Desi exista o
legislatie (Ordonanta de urgenta nr. 31 din 28 martie 2002 si o hotarâre a
C.N.A.) care condamna MANIFESTARILE FASCISTE, RASISTE
SI XENOFOBE SI POPULARIZAREA LOR, DIN PACATE, ELE ISI
GASESC LOCUL IN CONTINUARE IN PRESA, AUDIOVIZUAL SAU
INBROSURI CARE SE VAND PE TARABE. [...] În ultimul numar (6-7) al
«Vietii Românesti», revista Uniunii Scriitorilor, asupra caruia ne-a atras atentia criticul literar Henri Zalis, a fost publicata prima parte a Jurnalului
scriitoruluiPaul Goma (1-16 ianuarie 2005). TEXTUL CUPRINDE ATACURI VEHEMENTE IMPOTRIVA INTELECTUALILOR EVREI SI MEMBRII COMISIEI«WIESEL» CARE AU REDACTAT RAPORTUL
DESPRE HOLOCAUSTUL DIN ROMANIA, IMPOTRIVA FAPTELOR SI
ARGUMENTELOR CARE SUSTIN EXISTENTA HOLOCAUSTULUI
ROMANESC CUPRINSE IN ACEST DOCUMENT, NEGANDU-SE
VERIDICITATEA LOR, CRITICI IMPOTRIVA ISRAELULUI SI A POLITICII DUSE DE STATULEVREU. […] într-o scrisoare trimisa ziarului
«Ziua», PAUL GOMAvREIA ATACURILE ANTIEVREIESTI [subl. n. – P.
Goma]».
b) nr. 236 (1036) din 1-15 septembrie 2005, pag. 15 de limba engleza,
articol intitulat: „The Antisemitism Chronicle”, pentru identificarea autorilor:
«„The Anti-Semitism Chronicle” in this edition presents [...] some reactions
of the Romanian press against the articles DENYNG THE ROMANIAN
HOLOCAUST AND THE JEWS’ GENOCIDE, PUBLISHED IN „VIATA
ROMANEASCA” [...]»
c) în solidar, pentru publicarea articolului semnat de Marian Boris, în
nr. 238-239, 1-31 octombrie 2005, pagina 6, text intitulat „Din presa culturala
– septembrie2005”.
XXII.– WIESEL Elie, la United States Holocaust Memorial Museum,
100 Raoul Wallenberg Place, SW Washington, DC 20024-2126;
XXIII.– Ziarul „Cotidianul”, cu sediul in Bdul Carol I nr. 34 – 36, cod.
020922, sector. 2, Bucuresti.
Conform istoriografiei problemei, „holocaustul” reprezinta exterminarea evreilor, romilor si handicapatilor înfaptuita de regimul nazist sau, în tot
cazul, cea care s-a subsumat proiectului nazist. Termenul este folosit cu precadere în spatiul cultural anglo-saxon, alaturi de sinonimul sau Shoah (care
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se refera numai la exterminarea evreilor) din spatiul francez si solutie finala
(Endlösung) sau exterminare (Vernichtung), din cel german. Din punct de
vedere istoric holocaustul este definit deci prin raportare la motivatiile exterminatorilor, si semnifica exterminarea grupurilor respective (în speta a evreilor) pentru ca erau evrei, adica: pentru ca din punct de vedere ideologic acestia erau vazuti ca fiind raul absolut. (V. in acest sens studiile lui Raul Hilberg,
Arno Mayer si Henry Friedlander)
În timpul celui de-Al Doilea Razboi Mondial, în România, regimul
Antonescu a dus o politica represiva împotriva evreilor (ca si a romilor),
împotriva lor fiind comise crime de razboi si crime impotriva umanitatii.
Motivatiile regimului Antonescu au fost însa diferite de cele ale regimului
nazist, ele vizînd razbunarea pentru tratamentul criminal aplicat administratiei si armatei române în Basarabia si Bucovina în timpul retragerii de dupa
ultimatumurile sovietice din iunie 1940 si jaful (spolierea comunistiii).
Faptul ca motivatiile regimului antonescian au fost diferite de cele
naziste nu face criminalitatea antonesciana mai putin reprobabila fata cu cea
nazista, ci doar explica de ce prima nu a atins niciodata coerenta si proportiile
celei din urma. Aceasta este miza eseului Saptamâna Rosie sau Basarabia si
Evreii – de a explica rolul pe care motivatia razbunarii l-a jucat (alaturi de cea
a jafului si de filonul antisemit traditional) în ecuatia complexa a exterminarii
evreilorromâni.
În consecinta, folosirea de catre istoriografia „evreiasca” (formula îi
apartine istoricului Ernst Nolte – vezi f. 470) a sintagmei „Holocaustul în
România” este daca nu complet eronata din punct de vedere istoric, atunci de
o relevanta foarte redusa, slujind nu cautarii adevarului, care este scopul
stiintei, ci unor scopuri politice, ideologice si financiare. Exceptînd Pogromul
de la Dorohoi si cel de la Iasi, ca si „Trenurile Mortii”, evreii din Vechiul
Regat au supravietuit razboiului, ceea ce arata ca regimul Antonescu avea
problema sa cu evreii din Basarabia si Bucovina, socotiti vinovati în bloc
pentru actiunile antiromânesti din vara anului 1940. În mod similar, aruncarea anatemei de „antisemit” asupra preopinentului este un procedeu care nu
are de-a face cu discutia raionala ori intelectuala, ci cu reducerea la tacere.
Discursul acuzatorilor lui Paul Goma are tot atît de putin de-a face cu
discutia rationala, la fel cum are de-a face si cu stiinta. El este reductibil la
doua dogme principale: 1) Holocaustul este unic (adica nu poate fi comparat
cu nici o crima de masa, colectiva, cu nici un alt genocid); si 2) Holocaustul
este ininteligibil (el fiind nu rezultatul unui complex de factori istorici, ci
consecinta urii irationale a ne-evreilor fata de evrei). Aceasta a doua dogma
sta si la baza Raportului Iliescu-Wiesel: „Holocaustul din România” a fost
posibil ca urmare a puternicului filon antisemit existent înca dinainte de cele
doua razboaie mondiale.
Acest tip de discurs structureaza ceea ce politologul american Norman
G. Finkelstein numeste „Industria Holocaustului”, adica exploatarea suferintei evreilor pentru scopuri politice, financiare si simbolice. (V. Finkelstein, f.
34 – pentru aceasta descrierea generala si f. 104 – cu privire la industria recuperarilor in raport cu Romania.)
Lucrarile mele au fost, în majoritatea cazurilor, doar frunzarite, cînd nu
au fost citite deloc, cu intentia vadita de a ma încrimina. Din acest motiv
autorii lor nu s-au simtit datori nici sa citeze si nici sa argumenteze.
Atunci insa cand au fost citite, citatele din lucrarile mele au fost contrafacute, falsificate, citite cu rea intentie vadita.
De pilda Al. Florian, în textul intitulat: „Antisemitism si politica”,
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publicat în 2003 pe site-ul Federatiei Comunitatilor Evreiesti, la adresa:
http://www.romanianjewish.org/ro/index_fcer2_01.html, falsifica sensul
spuselor mele, insusindu-si-le.
Astfel, in loc de: «EI [EVREII „VÂNATORI DE ANTISEMITI”]
NU IAU ÎN SEAMA FALSITATEA, IDIOTENIA TERMENULUI
„ANTISEMIT”» [subl. n. – P. Goma], el spune:
«Paul Goma se dovedeste a fi un negationist radical. EL NU IA IN
SEAMA "FALSITATEA, IDIOTENIA TERMENULUI « ANTISEMIT
», CAND SEMITI SUNT SI MALTEZII SI BERBERII SI ARABII SI,
CINE AR CREDE, AZI, IN ISRAEL: PALESTINIENII!" [subl. n. – P.
Goma] (Vatra, nr.3-4/2002, p.35).»
In legatura cu acuzatia de antisemitism, dar si cu altele care i se aduc
azi lui Paul Goma, asa cum se arata si în „Protestul” din 11 septembrie 2005
al celor 200 de intelectuali români, este semnificativ faptul ca practic toate
aceste acuzatii i-au fost aduse in trecut si de Securitate. Din chiar dosarele
de Securitate, desecretizate recent si aflate deja în posesia scriitorului în
exil, se stie ca inca din primavara anului 1977 sefii Securitatii au pus la
punct "planuri de masuri" de discreditare prin antisemitism a scriitorului disident. Iata cum suna una din directivele cuprinse in strategiile
Securitatii: "Sa fie lansata acuzatia de antisemitism, facand apel la evrei
individual si la Statul Israel, cu care ne aflam in bune relatii".
Iar acuzatia a fost, într-adevar lansata si apoi sustinuta cu metoda, asa
cum numai Securitatea stia s-o faca.
Scriitorul Paul Goma nu este antisemit nu doar pentru ca este sot si tata
de evrei, ci si pentru ca în opera si atitudinile sale publice nu exista dovezi ca
el îi uraste pe evrei, nici pentru ceea ce ei reprezinta din punct de vedere
etnic, religios,cultural s.a.m.d., si nici din alte motive. În opera sa, Paul Goma
îi critica, de pilda, pe conationalii sai – si o face în termeni cel mai adesea
duri – pentru faptul ca nu au opus aproape nici o rezistenta regimului comunist. Cu toate acestea, Paul Goma nu poate fi acuzat de antiromânism, si nici
unul dintre compatriotii sai nu i-a adus o asemenea acuzatie. Paul Goma îi
critica în termeni duripe rusi/sovietici pentru „Pactul Hitler-Stalin”, pentru
consecintele acestuia, ca si pentru faptul ca au impus regimul comunist în
România. Cu toate acestea, Paul Goma nu poate fi acuzat de antirusism,
nimeni neaducându-i pâna acum vreo asemenea incriminare. De asemenea,
Paul Goma nu a negat si nu neaga Holocaustul si toate celelalte crime grave
comise impotriva evreilor, inclusiv de conationalii sai. In cartea sa
Saptamâna Rosie sau Basarabia si Evreii, pe care calomniatorii sai o invoca
cel mai adesea în acuzatiile lor, scriitorul exilat califica, fara echivoc, drept
"inadmisibile, reprobabile, criminale si condamnabile" gravele abuzuri savarsite de romani impotriva evreilor ulterior "Saptamanii Rosii" (28 iunie-3 iulie
1940), in care a avut loc evacuarea armatei si civililor romani din Basarabia
ocupata in urma pactului criminal Hitler - Stalin, si in care multi dintre evreii
localnici s-au dedat la crime si alte samavolnicii impotriva romanilor siliti sasi paraseasca tara). Unii dintre detractorii scriitorului, pârâti în cauza de fata,
falsifica în modul cel mai evident adevarul atunci când sustin ca Paul Goma
„justifica” crimele savârsite de români împotriva evreilor prin ceea ce unii
dintre evrei au facut în „Saptamâna Rosie” – 28 iunie-3 iulie 1940.
În realitate, autorul încearca sa-si explice siesi, dar si cititorilor sai, cum
de au fost posibile ororile comise de conationalii sai. Daca Paul Goma ar fi
vrut sa „justifice” ceea ce au facut conationalii sai, atunci ar fi vorbit despre
„acte de legitima aparare”, despre „bine-meritata pedepsire a evreilor”, etc.
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etc. si nu despre, citam: "crimele inadmisibile si condamnabile" ale conationalilor sai.
Paul Goma nu este, asa cum îl acuza cu un aer savant unii dintre calomniatorii sai, nici un „negationist prin comparatie” al Holocaustului. De fiecare
data când a avut ocazia, autorul a deplâns oripilat, în egala masura, cele doua
mari crime ale Secolului trecut – comunismul si nazismul. Paul Goma, o victima de prima marime a comunismului, nu a pus niciodata în competitie – pe
criteriul numarului de victime ori pe alte criterii – cele doua regimuri criminale. Ce a facut în schimb Paul Goma – si ce continua el sa faca – este sa
ceara, pe buna dreptate, si în cazul comunismului, un proces la fel de sever
(si de necesar) ca si în cazul nazismului. Este adevarat ca în scrierile sale Paul
Goma deplânge tratamentele diferite pe care memoria istorica, dar si justitia
si destui dintre liderii politici le aplica nazismului si comunismului. Insa asemenea abordari, tot mai numeroase si apartinând unor personalitati prestigioase, precum Ernst Nolte, Stephane Courtois, Jean-Francois Revel, care
compara „amnezia” comunismului cu „hipermnezia” nazismului (formula
apartine istoricului francez Alain Besançon, Despre comunism, nazism si
unicitatea „Shoah”-ului), pot fi considerate ca „negând” Holocaustul numai
daca sunt judecate cu maxima rea-credinta si intr-un mod interesat.

Am re-trecut în acest Jurnal 2011 textul integral al
ap¶r¶rii mele în procesul care m¶ opune holocaustologilor
§i a fost publicat în Jurnal 2006.
Ca nu cumva “acuzatorii” mei s¶ pretind¶ c¶ nu în†elesesem eu bine, c¶, în realitate, ei spuseser¶ cu totul altceva…
- practic¶ frecvent¶ pe meleagurile mioritice.
Duminic¶ 30 aprilie 2006
Breban -Iorgulescu în România literar¶ din 25-31 ian 2006:
Breban:(…)“Eu, dupa cum stii, am fost de câteva ori în polemica cu
Paul Goma si daca Paul Goma n-ar fi atât de excesiv si de grosolan în argumente si atât de inventiv în calomnii eu i-as da dreptate în multe din acuzele
pe care el le aduce, noua, scriitorilor care atunci, sa zicem, eram acceptati.
Desi, în ce ma priveste, nici eu nu eram acceptat în perioada când Paul
Goma a fost închis, de exemplu. (…) De aceea a fost monstruoasa pentru
întreaga societate româneasca întoarcerea brutala, încercarea zic. Ar fi trebuit
sa fie o împotrivire la Ceausescu, în ’71. Noi ar fi trebuit sa reactionam.
Corpusul intelectual afirmat, pentru ca ei nu puteau sa ne faca nimic, dovada
ca pe mine n-au putut sa ma închida. Pe Goma l-au închis pentru ca el nu
avea o rezonanta, nu era cunoscut în tara si în strainatate. Cu mine n-au
putut sa faca acelasi lucru. [subl. mea, P.G.] Si n-ar fi putut sa faca acelasi
lucru nici cu Nichita Stanescu, nici cu Preda, nici cu Bogza, nici cu
Jebeleanu, daca noi ne-am fi aliat atunci, nu întro revolta antipartinica, asa
ceva nu era posibil în România, ci într-o miscare care sa ne apere acele mici
libertati obtinute deja înainte.”
Vineri 5 mai 2006
Azi, la orele 12,00 (fix) un asistent al senatorului Roger Madec mi-a
telefonat, anun†îndu-m¶ c¶ OFPRA ne va reda statutul de refugiat retras în
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decembrie 2005.
Ce u§urare pentru familia noastr¶ mult-încercat¶!
Am terminat scrisoarea c¶tre B¶sescu:
Paris, 6 mai 2006
Domnului Traian B¶sescu, Palatul Cotroceni, Bucure§ti
Domnule B¶sescu,
ïn 5 aprilie 2006, dup¶ ce Vladimir Tism¶neanu îmi propusese - în
numele Dvs. - s¶ fac parte din Comisia preziden†ial¶ pentru cercetarea crimelor comuniste în România, preg¶tisem o scrisoare de r¶spuns la scrisoare a
invita†iei. ïn primul rând ceream de la statul român repara†ii: restituirea
cet¶†eniei române, furate chiar înainte de a pleca din †ar¶ (în 20 noiembrie
1977); restituirea dreptului de a publica în România, furat de N. Manolescu
prin editorialul “Adio, domnule Goma” din 1998, apoi prin campania de antisemitizare a mea, organizat¶ în 2005, în vederea ob†inerii postului de ambasador la UNESCO.
Dup¶ care treceam la chestiuni generale:
ïn acel moment nu cuno§team numele celorlal†i membri ai Comisiei,
credeam îns¶ c¶ reuni†i pentru a cerceta-clarifica istoria României din ultimii
70 ani ne vom în†elege între noi, oricât de adânci fuseser¶ neîn†elegerile anterioare.
Drept care propusesem:
- din Comisie, ca membri de onoare, s¶ fac¶ parte supravie†uitori dintre
victimele comunismului: Gavril¶ Ogoranu, plecat dintre noi între timp, §i
minunata sa so†ie (v¶duva lui S¶b¶du§, ucis în b¶taie la Gherla, de c¶tre o
“cuno§tin†¶” a mea: Goiciu), Vasile Paraschiv, Doina Cornea, Remus Radina,
Cicerone Ioni†oiu, Ion Varlam §i al†ii §i al†ii câ†i au mai r¶mas;
- din Comisie s¶ nu fac¶ parte acei autodeclara†i “membri eminen†i ai
societ¶†ii civile” care colonizaser¶, de la 22 decembrie 1989, tribunele, prezidiile, balcoanele, platourile de televiziune, microfoanele, presa scris¶, posturile, bursele, pentru a ne explica nou¶, neinforma†ilor, nou¶, naivilor cât §i
cum §i pe unde “rezistaser¶” ei comunismului prin cultur¶…: Blandiana,
Liiceanu, Ple§u, Manolescu, Adame§teanu, Dan Pavel, Oi§teanu, Jela, Stelian
T¶nase, Antohi, A. Mungiu, Pippidi… - lista era mult mai lung¶.
Motivele pentru care ace§ti “directori de con§tiin†¶” nu aveau ce c¶uta
într-o asemenea Comisie:
- “trecutul de lupt¶ anticomunist¶” al lor: traficat post-festum, deci
mincinos;
- cuno§tin†ele lor de istorie în general, în special de istorie contemporan¶ a României: nule, chiar dac¶ unii dintre ei se prezentau ca istorici.
Domnule B¶sescu,
Aceast¶ scrisoare a mea - pe hârtie - nu a putut pleca spre Dvs., pentru
c¶ invita†ia Dvs., scris¶, trimis¶ prin po§t¶ (promis¶ prin V. Tism¶neanu) nu
a mai pornit înspre mine.
ïntre 11 aprilie §i 14 aprilie a avut loc Marea Mi§care de Solidarizare
Intelectual¶ (Român¶): “membrii de drept ai directoratului de opinie” din
nefericita noastr¶ †ar¶, profesioni§tii în prelingerea de la un prezidiu la o
comisie; de la un colocviu la o dezbatere-asupra, cu tot scaunul autorepartizat
lipit de §ezut(¶), aflînd c¶ V. Tism¶neanu îmi propusese §i mie participarea chiar dac¶ uitase s¶ men†ioneze c¶ înc¶ din 21 septembrie 2005 cerusem
înfiin†area Institutului pentru Studierea Terorii Bol§evice în România -
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au intrat în panic¶, s-au adunat, au dat mân¶ cu mân¶, ca de obicei pe meleaguri mioritice §i tot pentru o cauz¶ mizerabil¶: expulzarea acelui ins care
f¶cuse ceea ce ei nu f¶cuser¶ nici m¶car în gând împotriva comunismului.
Urmare: V. Tism¶neanu (prost consiliat, dar cine s¶-i pedepseasc¶ pe
foarte-pro§tii consilieri? - la urma urmei fiecare are consilierii pe care îi
merit¶) a improvizat o “motiva†ie” a anul¶rii invita†iei mie adresate - în
numele Dvs., Domnule B¶sescu - pretextul invocat: a§ fi publicat - pe internet! - scrisori de-ale tat¶lui s¶u! Ce explica†ie improvizat¶, ce inven†ie debil¶!
Pe când eram în rela†ii cordiale (sic) V.T. îmi scrisese, nesim†itor la faptul c¶
m¶ ofenseaz¶, m¶ r¶ne§te:
“Rolul Dvs: mai ales pe tema represiunilor, studentimea, intelectualii.
Nu trebue sa scrie[†]i: ati scris ce trebuia scris. Acum vin expertii, comisia
citeste, adauga, etc” (subl mea, P.G.)
Am înghi†it jignirea, am re†inut sugestia.
Chiar dac¶ nu mai fac parte din Comisie - v¶ propun:
Cum tot mi-am preg¶tit seria de scrieri postume, o ofer spre tip¶rire editurii Institutului Cultural Român. S¶ înceap¶ cu cele dou¶ volume de Scrìsuri
care adun¶ articole, interviuri, conferin†e publicate în presa occidental¶ între
1971 §i 1978 - pe când eu m¶ aflam în România - apoi în exil, precum §i cele
din 1990 pân¶ în momentul de fa†¶. Presupunînd c¶ îmi cunoa§te†i publicistica, v¶ rog s¶ o recomanda†i lui H.R. Patapievici, director al Institutului §i
membru al Comisiei.
Domnule B¶sescu,
Scopul meu, este în primul rând al unui scriitor frustrat: 20 de ani
(1970-1990) am fost interzis în †ar¶, deci samizdatizat; de la ac†iunea extrem
de colegial¶ a lui N. Manolescu, am evoluat…, devenind, în România Liber¶,
un scriitor român internetizat;
ïn al doilea rând †elul urm¶rit este unul pedagogic:
Niciunul dintre membrii Comisiei nu cunoa§te Istoria Contemporan¶ a
României: Sorin Alexandrescu, de§i înalt specializat în prinderea prin scheme §i s¶ge†i a geniului lui Faulkner, N. Manolescu, str¶lucit recenzent al
c¶r†ilor de fic†iune §i harnic autor de manuale îndrum¶toare-spre-înd¶r¶t, ca
Literatura român¶ de azi. 1945-1965 - nu au nici o idee despre Istoria ¢¶rii
lor (dac¶ ar fi avut una cât un bob de mu§tar, N. Manolescu nu ar fi luat lui
I. Iliescu, imediat dup¶ Mineriada Sângeroas¶ din 13-15 iunie 1990 interviul
legitimator al ilegitimului cu mâinile pline de sânge, numit de el “Omul cu
o mare”); la fel S. Antohi: el este “istoric al ideilor”, nicidecum al faptelor §i
al suferin†elor românilor; Mihnea Berindei, turcolog emerit, r¶mâne autor al
unui studiu despre v¶mile turce§ti, nu despre secolul al dou¶zecelea la români; cât despre Al. Zub el s-a specializat în Xenopol, în Kog¶lniceanu, în
Pârvan - din care nu a mai ie§it, deci nu are idee, de pild¶, despre
“întâmpl¶rile” din timpul celui de al Doilea R¶zboi Mondial.
ïn aceste decenii din urm¶ am constatat cu triste†e, cu îngrijorare, cu
oroare: românii no§tri se afl¶ în rela†ii conflictuale cu ceea ce se cheam¶
Istorie - deci memorie:
Neistoricii sunt “imuni” la cronologie, pentru ei timpul este… o neglijabil¶, un accident: ce conteaz¶, la scara secolelor, c¶, de pild¶, 28 iunie 1940
a fost înainte de 22 iunie 1941 ?, sunt sigur, nu dup¶? §i dac¶ a fost înainte,
la ce ne sluje§te, azi: anuleaz¶ prezentul mizerabil ?; dintre scriitorii români
doar Eminescu §i Sadoveanu au cinstit istoria cum se cuvine, pentru cei
ap¶ru†i dup¶ 1944 - conjuncturi§tii din care ne-am f¶cut mae§tri de gândire §i
de “crea†ie” - istoria a reprezentat “un domeniu” în care erai obligat s¶ te
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documentezi (ca în siderurgie, în piscicultur¶, în arpagicultur¶), iar tinerii
care voiau s¶ devin¶ istorici, din spaim¶-de-clas¶, provocat¶ de teroarea luptei-de-clas¶, alegeau perioadele cele mai îndep¶rtate în timp, ca s¶ nu care
cumva s¶ calce în groapa prezentului care putea duce drept la pu§c¶rie.
Cât despre acea constant¶ etic¶ necesar¶ în studiul istoriei - nici vorb¶:
dac¶ etica era exclus¶ din estetic¶ (astfel realizîndu-se înghe†ata fiart¶ specific¶ României bol§evizate de prietenii no§tri lumin¶tori veni†i de la R¶s¶rit pe
tancurile ruse§ti în 1944, numit¶: “rezisten†¶ prin cultur¶”), ce s¶ caute în
istorie, considerat¶ §tiin†¶ pur¶ §i dur¶…?
Domnule B¶sescu,
V¶ propun s¶ facem noi, neistoricii, alfabetizarea istoricilor români din
Comisia cu pricina.
Sunt convins: bibliografia oferit¶ de volumele Scrìsuri le va fi benefic¶: le va oferi câteva no†iuni elementare de istorie §i de moral¶ în abordarea
istoriei. Totodat¶ va fi folositoare §i urma§ilor, neamu-rilor lor: fii, nepo†i,
str¶nepo†i §i mai ales cumnate : ace§tia/acestea vor afla, în sfâr§it, ce este
aceea Istorie a României Contemporane §i cu ce se m¶nânc¶ ea.
Cu încredere, Paul Goma
*

Luni 8 mai 2006
Surpriz¶: “Ziua” public¶ Scrisoarea c¶tre B¶sescu, înecat¶ într-un
comentariu (autor: G. Damian). ïntru “compensa†ie”, unul Hoandr¶ îmi
încol†e§te n¶dragii, ironizîndu-m¶ gros, ca pe la ei, pe meleaguri.
M-au invitat cei de la Bra§ov s¶-fac-parte. Voi face.
O veste bun¶: Mario Cugno îmi scrie c¶ Arta reFugii va ap¶rea la
toamn¶, în traducerea lui, la Voland Edizioni, Milano.
Sâmb¶t¶ 13 mai 2006
Spre seara V. Roncea m¶ anun†ase c¶ îmi va face pl¶cere s¶ citesc
“Ziua” de azi.
Surpriz¶: da; pl¶cere, ba. Chiar ne-pl¶cere s¶ citesc pe prima pagin¶
titlul-bomb¶: “Agentul Volodea”.
Ne-pl¶cerea vine, desigur §i de la aflarea autorului: Vladimir Alexe,
acest Pelin II, dar chiar dac¶ altcineva l-ar fi scris, nu mi-ar fi f¶cut pl¶cere.
Pentru c¶ unul este adev¶rul §i alta lovitura cu dosarul de securitate. (…)
Am terminat, în sfâr§it textul acesta:

Miercuri 24 mai 2006

A Doua (§i Ultima) Epistol¶ c¶tre Traian B¶sescu
Paris 25 mai 2006
Domnule Pre§edinte,
Dac¶ ave†i inten†ia s¶ reactiva†i Comisia preziden†ial¶ pentru cercetarea
Crimelor Comunismului în România, chiar dac¶ v¶ ve†i gândi s¶ face†i apel
§i la mine, v¶ sugerez s¶ m¶ l¶sa†i de-o parte: hârtia de mu§te V. Tism¶neanu
a func†ionat o singur¶ dat¶.
ïns¶ chiar de departe, chiar ne-cet¶†ean român, îns¶ român, îmi îng¶dui
s¶ (re)propun urm¶toarele:
Programul de cercetare a faptelor §i a persoanelor implicate în instaurarea §i perpetuarea terorii comuniste în România s¶ porneasc¶:
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- cel mai târziu de la 28 iunie 1940 - pentru motivul evident oric¶rui
alfabetizat, anume: Basarabia, Bucovina, ¢inutul Her†a, în configura†ia lor
natural¶, adev¶rat¶, au fost, r¶mân p¶mânturi române§ti, fac parte din IstoriaGeografia Românilor, în ciuda “istoriei” scrise de ru§i, impus¶ nou¶ de slugile lor, Rollerii vechi §i noi, cerut¶ azi de “istorici” aservi†itori ca Marius
Oprea. Urgia bol§evico-asiat¶ ab¶tut¶ la 28 iunie 1940 asupra noastr¶, a
oamenilor, cet¶†eni români §i a p¶mânturilor noastre române§ti ne d¶ dreptul,
din punctul de vedere al adev¶rului istoric, s¶ începem studierea cel mai
târziu din acel moment §i în acele locuri…;
Sub guvernarea Domniilor Voastre, altfel români de-ai no§tri, din
popor, s-a înfiin†at Institutul de studiere a Holocaustului: prin el au fost impuse programe §colare §i manuale tratînd, la capitolul “Istoria României”,
numai suferin†ele minoritarilor evrei pe o durat¶ de 5 ani, dar nu §i suferin†ele
majoritarilor neevrei, de peste 60 ani, ce continu¶ §i în momentul de fa†¶ prin
legi, ordonan†e, §antaje, amenin†¶ri cu “antisemitizarea”.
Atrag aten†ia guvernan†ilor - care nu sunt doar ignoran†i în materie de
Istorie Contemporan¶ a României (precum “istoricii” mariusopre§ti), dar
refuz¶ cu îndârjire orice adev¶r istoric care i-ar delegitima, demasca, ar¶ta a
fi ce sunt: continuatori ai politicii dinainte de decembrie 1989. Dac¶ ace§ti
români ar fi avut câteva no†iuni de “istorie a României”, ar fi aflat m¶car în
ceasul al 24-lea:
Agresiunile bol§evico-ruse§ti prin cei mai fanatici “revolu†ionari”:
evreii, au început în 1917, odat¶ cu “Revolu†ia din Octombrie”, §i au vizat
integritatea statului român, prin ac†iuni teroriste în Basarabia, prin contesta†ii
interna†ionale §i interne ale drepturilor României de a fi România.
Descronologizatorii evrei de teapa lui I. Ehrenburg §i V. Grossman, în
Cartea Neagr¶, (1945) întâi §i-au f¶cut mâna de falsificatori emeri†i inventînd “Marele Pogrom de la Chi§in¶u”, atribuit indigenilor moldoveni (care
nici nu aveau voie s¶ intre în ora§ul ruso-evreiesc) §i nu Doamne-fere§te
adev¶ra†ilor vinova†i: ocupan†ii-colonizatori ru§i, cu tot cu cazacii lor (de
mirare c¶ evangheli§tii mincino§i nu au dat vina pe… “jandarmii români”, ca
Wiesel, când a pretins c¶ ace§tia îi arestaser¶ pe evrei §i îi trimiseser¶ la
Auschwitz în aprilie 1944 din Sighetul ocupat de Unguri înc¶ din septembrie
1940). Apoi, ajungînd la evenimentelor din timpul celui de al Doilea R¶zboi
Mondial, pur §i simplu au inversat ordinea lor, efectul devenind cauz¶ - §i
viceversa:
Momentul 28 iunie 1940 (n¶v¶lirea Armatei Ro§ii în Basarabia §i în
Bucovina de Nord, când prea mul†i minoritari evrei i-au umilit, i-au martirizat pe majoritarii români, militari în retragere, civili încercînd s¶ fug¶ de
Raiul Bol§evic) a fost justificat prin faptul c¶… dup¶ un an, în Momentul 22
iunie 1941 românii îi masacraser¶ pe evreii din Basarabia §i din Bucovina §i
îi deportaser¶ în Transnistria! Bine-bine, evreii au o cu totul alt¶ percep†ie a
timpului decât ne-evreii, îns¶ credeam c¶ fiind vorba de evrei tr¶itori în
Europa… Ne în§elam: Rusia nu fusese nicicând în Europa, ne-o spusese în
urm¶ cu trei veacuri moldoveanul Dimitrie Cantemir, acum un secol basarabeanul C. Stere, un cunosc¶tor pe pielea sa a barbariei asiate ruse§ti.
De la o vreme, exceda†i, Românii se întreab¶:
«Ce †ar¶-i asta? Se mai cheam¶ România? Cine o conduce?, Ordinele
cui sunt executate? Pân¶ ieri eram “ghida†i” cu nagaica de ru§i. Acum ne
explic¶ - ne fac §i desene - americanii §i israelienii ce/cum s¶ mergem, pe
unde s¶ ne sc¶rpin¶m §i pe unde s¶ nu ne, deloc, în virtutea abject-corectitudinii; caralìii b¶§tino§i ne oblig¶ în numele recen†ilor st¶pâni s¶ accept¶m
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g¶zduirea închisorilor secrete care lor le-ar cauza/d¶una (pe la onoarea lor §i
cinci kile de mastic¶), iar cine ezit¶ ori refuz¶ este, negre§it: “tr¶d¶tor de
patrie” §i “antisemit”».
Românii, slugi din negura veacurilor, s-au obi§nuit s¶-§i asume, nu doar
propriile p¶cate, ci §i porc¶riile asupritorilor… Dac¶ †inem s¶ intr¶m în
Europa (ei ne-au b¶gat §i în NATO, cu Caraman în fruntea Securit¶†ii intacte), atunci s¶ ne închin¶m singurului Dumnezeu: Holocaustul, de care to†i
românii (§i cei care se vor na§te începînd de mâine) sunt vinova†i, pentru care
trebuie s¶ pl¶teasc¶ în dolari sun¶tori - §i nu, doamne-fere§te Holocaustul ale
c¶rei victime am fost §i suntem noi, românii, de 60 ani. C¶l¶ii no§tri, senini,
nu se recunosc responsabili, ba au neru§inarea s¶ ne arunce în obraz adev¶rul
lor mincinos, c¶ am fi fost victimele “comunismului na†ionalist al lui
Ceau§escu” - §i se propun-impun ei (R. Ioanid, V. Tism¶neanu, Shafir, A.
Florian, H. Zalis) s¶ scrie istoria suferin†elor noastre. Iar boii de români, analfabe†i (dac¶ nu cunosc istorie elementar¶), nu au replic¶: Ceau§escu venise la
putere în 1965, dup¶ dou¶zeci de ani de comunism curat-sovietic,
“interna†ionalist” (purtat de B¶trânul Tism¶neanu, de fra†ii OigensteinR¶utu: Leonte §i Mihail).
Domnule Pre§edinte,
Mul†i, prea mul†i pentru un popor bun, drept, au fost guvernan†ii
români care, din ignoran†¶, din interes (interesul †inîndu-le loc de etic¶) au
abandonat, au cedat, au vândut Basarabia. Se observ¶ c¶ actualii continu¶,
voio§i, tradi†ia vânz¶rii de frate.
Noi, basarabenii, noi, bucovinenii nu am uitat faptele rele ale lor,
nedrept¶†ile fa†¶ de noi, români eterni nedrept¶†i†i de români.
Nu-i vom uita în veac pe Iliescu, Roman, Ple§u, Geoan¶, pe
Constantinescu, Ciorbea, Zoe Petre, pe N¶stase, pe T¶riceanu, pe Ungureanu,
pe B¶sescu. Fiindc¶ noi avem memorie; noi tr¶im istoria în fiecare clip¶ a
prezentului cu carnea §i o consemn¶m cu sângele nostru. £i va r¶mâne. Nu
vor fi uita†i în veac uit¶torii-vânz¶torii no§tri miori†o§i. Fiii, nepo†ii,
str¶nepo†ii vor afla de la semnele l¶sate de noi c¶ cinsti†ii, venera†ii lor înainta§i fuseser¶ ni§te in§i f¶r¶ opinii, f¶r¶ coloan¶ vertebral¶, f¶r¶ mândrie,
oameni de nimica - mai grav: vânz¶tori de fra†i - pe treizeci de dolari.
Domnule Pre§edinte,
Programul - dac¶ nu va fi abandonat la sugestia-diriguitoare a americanilor §i a israelienilor - dac¶ nu-l concepe-dirijeaz¶ nici R. Ioanid, nici V.
Tism¶neanu, nici m¶car Oi§teanu - va trebui…
- …s¶ nu se opreasc¶, suspect de nedrept, la 22 decembrie 1989, ci s¶
continuie, firesc pân¶ azi, 2006, fiindc¶:
Dup¶ 22 decembrie 1989 comunismul a fost prelungit, cu ukaz de la
Moscova de tovar¶§ii tovar¶§ului I. Iliescu prin Teroare, Crim¶,
Dezinformare (cite§te: rescrierea istoriei, dup¶ metoda Roller Bis), în perfect¶ Impunitate,agravînd, prin r¶zboiul civil numit “mineriade”, agonia
nefericitei noastre †¶ri.
Democra†ia neosovietic¶ botezat¶ rapid… “tranzi†ie” a azvârlit oamenilor, ca la câini, dou¶ firimituri: dreptul de expresie §i dreptul de a c¶l¶tori, de
rest (“restul” fiind Tezaurul Na†ional, cel care a f¶cut din securi§ti, din activi§ti, din turn¶tori de cea mai joas¶ spe†¶: supra†oape milionare, chiar miliardare…) s-a ocupat acela§i Sinistru Aparat, cu nume schimbat, ajutat de auxiliariatul “intelectual”: Scriitori, mul†i dintre ei considera†i buni,
anticomuni§ti, trezi†i peste noapte gazetari, animatori de dezbateri, mediatori,
au (de)format, au ame†it-min†it “opinia public¶”, prin etichete noi lipite gher-

©Paul Goma 1935-2011

wwww.paulgoma.com

PDF public și gratuit

31.12.2011

PAUL GOMA - JURNAL 2011

718

lelor vechi ca “fosta Securitate”, ca “agen†i de poli†ie” cum le zicea Andrei
Cornea criminalilor cu epole†ii pe dinl¶untrul uniformei; i-au onorabilizat pe
ace§ti nemernici dup¶ canonul lui N. Manolescu intervievîndu-l pe Iliescu
imediat dup¶ Mineriada Sângeroas¶ când i s-a adresat: “omului cu o mare”;
numindu-i pe martirizatorii no§tri: “domnu’ general” (Ple§i†¶, Caraman fiind
domnii), “domnu’ Brucan” (în guri†a Gabrielei Adame§teanu), “domnu
M¶gureanu” (în a filosofului Liiceanu, cel care a pierdut ocazia s¶-l decreteze
§i pe ¶sta arheu-al-na†iei); pân¶ §i mor†ii erau domnì†i de c¶tre directorii de
opinie: “domnu’ Gheorghiu-Dej”, “domnu’ Dr¶ghici”… Dac¶ ar mai fi fost
în via†¶ tovar¶§ele clasice, am fi auzit-citit, întru simetrie: “Doamna Ana
Pauker”, “Doamna Gizela Vass”, “Doamna Suzana Gâdea”, “Doamna Elena
Ceau§escu”, domnificat¶ cu mult înainte de 1989 de c¶tre p¶une§tii de curte
§i sabinib¶la§ii de atenanse.
Acesta este normalul program, în timp, în spa†iu §i el nu poate fi limitat,
amputat, în ciuda diktatelor din afara României §i împotriva intereselor
României, f¶r¶ riscul de a produce o “istorie” dublu-rollerizat¶, de Recentul
Minister al Adev¶rului orwellian de la Bucure§ti.
ïn privin†a persoanei mele, reamintesc ceea ce dealtfel §ti†i foarte bine:
- din 1977, când am p¶r¶sit România, so†ia, fiul §i cu mine tr¶im în Fran†a ca
refugia†i politici. ïn 17 ani de la “revolu†ie” guvernan†ii bucure§tio†i, ocupa†i
pân¶ peste cap cu distribuirea printre cumnate §i soacre §i nepoate pubere a
certificatelor de revolu†ionare neînfricate, nu ne-au restituit - cu scuze, desigur - cet¶†enia român¶ furat¶, pentru… “tr¶dare de patrie”.
ïn septembrie acest an statutul nostru nu va împiedeca Integrarea
României în EU; îns¶ cu siguran†¶ nu va împiedeca nici întrebarea-mirare
ironic¶ a integratorilor:
«O †ar¶ care vrea s¶ intre în UE mai are - la 17 ani dup¶ Marea
Revolu†ie de la Bucure§ti - refugia†i politic?»
V¶ sugerez s¶ r¶spunde†i ce v-au suflat (r¶)sufl¶torii:
«Cine: Goma? Dar Goma e un antisemit fioros! - depune m¶rturie sub
jur¶mânt N. Manolescu, fost antisemit, devenit antisemitizator emerit,
dovad¶: ca r¶splat¶ pentru vigilen†a-i treaz¶ a c¶p¶tat ambasadoriatul
României la UNESCO».
Va salut¶ antisemitul refugiat politic în… Fran†a.
Paul Goma
*
Sâmb¶t¶ 27 mai 2006
Nu puteam s¶ m¶ ab†in de la rele profe†ii ? Fiindc¶ iat¶ ce îmi comunic¶
Mircea St¶nescu:
In statia Internet a Presedintiei Romaniei a fost publicat miercuri 26
Aprilie un Comunicat de presa in care se anunta ca in aceiasi zi dl. Traian
Basescu, presedintele Romaniei, a semnat mai multe decrete intre care si
Decretul privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgenta
a Guvernului nr.31/2002 privind interzicerea organizatiilor si simbolurilor cu
caracter fascist, rasist sau xenofob si a promovarii cultului persoanelor vinovate de savarsirea unor infractiuni contra pacii si omenirii”.
Ce mai po†i zice? C¶ a§teptai o ordonan†¶ care, f¶r¶ a o nega pe cea
veche s¶ adauge “interzicerea organiza†iilor §i [a] simbolurilor bol§evice,
antiromâne§ti…”?
Ei, da: nu era normal s¶ o a§tep†i? Anormal fiind c¶ dup¶ interven†ia
hot¶rît¶ a ambasadorului USA Taubman, nu se va mai face nici un proces
comuni§tilor §i comunismului - de ce: tovar¶§a sa de via†¶ o fi sora sau fiica
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unui înalt bandit bol§evic contribuind la martirizarea României. Acum s¶-i
vezi dansînd tontoroiul de bucurie… na†ional¶, nu doar pe puii de colonizatori ca Oi§teanu, Tism¶neanu, ci mai cu seam¶ pe ciobanii no§tri oierini,
b¶§tino§ii no§tri b¶§ino§i lipsi†i de ru§ine: Manolescu, Marius Oprea, Mircea
Mih¶ie§, Patapievici, Pippidi §i al†ii §i altele, ferici†i c¶ nu va mai veni
debol§evizarea ca s¶ le strice lor aranjamentele.
Fiindc¶ de T¶riceanu §i de Ungureanu al lui §i de B¶sescu §i de Timofte
al s¶u - ce s¶ mai vorbim! Sunt cu to†ii bucuro§i c¶ au revenit la matca lor de
eterni… democra†i. Dispu§i s¶ dea cinci l¶zi cu bere!
Miercuri 31 mai 2006

Ziua public¶ :
EVENIMENT - Miercuri, 31 mai 2006 “Atac la ZIUA”
“Un grup de 18 intelectuali, semnatari ai unui "Protest", acuza Ziarul
ZIUA de anti-semitism in urma unui editorial in care ministrul de Externe
este apostrofat pentru inventarea "limbii romane light"a basarabenilor. Cei
18 intocmesc chiar si o lista neagra a ziaristilor de la ZIUA acuzati de derapaje si propagarea unor mesaje "extremiste" si "legionaroide". Criticile aduse
de ZIUA activitatii diplomatiei romane de sub conducerea ministrului Mihai
Razvan Ungureanu se datoreaza insa insucceselor evidente. Diplomatii occidentali acreditati in Romania dau din cap cu dezamagirea cand aud numele
ministrului deExterne: "I s-a urcat la cap si nu poate face fata provocarilor
diplomatiei. E depasit de situatie", ne-a declarat un inalt diplomat al unui stat
proeminent in NATO. "Pacat de Romania!", a rezumat acesta. Aceeasi este
si atmosfera din interiorul MAE, multi diplomati profesionisti afirmand ca
ministerul este condus periculos in stil "amatorist-paranoic". Practic, "razboiul rece" dintre MAE si ZIUA s-a declansat dupa ce ziaristii
Departamentului de Politica Externa au refuzat sa publice textele de propaganda parvenite de la MAE (si care continua sa apara in alte ziare) preferand
sa observe obiectiv derapajele diplomatiei romane. Dupa critica vizitei ministrului Ungureanu la Moscova, ziaristii ZIUA au fost eliminati treptat din
delegatiile oficiale, desi acestea sunt asigurate prin contributiile cetatenilor
Romaniei. Solicitarile de presa au fost blocate repetat, de asemenea, invocandu-se Legea 544 care permite autoritatilor sa raspunda cererilor presei in 10
pana la 30 de zile. Presiuni pentru obstructionarea ziaristilor ZIUA s-au realizat si prin alte mijloace, neortodoxe.
Dezvaluirile din ZIUA, privind "Afacerea Gojdu", umilirea romanilor
din jurul granitelor, abandonarea intereselor romanesti privind Basarabia,
Bucovina, Insulei Serpilor, negestionarea corecta a conflictului VaticanRomania privind Catedrala Sfantul Iosif etc, au scos din minti responsabilii
diplomatiei defectuoase.
In final, arma perfida la care au decis sa apeleze grupurile din jurul
ministrului s-a dorit a fi fatala: stigmatul anti-semitismului. Insa modalitatea
aleasa frizeaza ridicolul. Ungureanu nu este evreu: este chiar "fiu duhovnicesc" al Mitropolitului Moldovei Daniel. Comandantul invocat, cel care
poate sa ordone anchetarea activitatii MAE, este fostul comandant de nava si
comandant al fortelor armate, presedintele Traian Basescu. Care, credem noi,
chiar trebuie sa intervina in virutea prerogativelor Constitutionale pe care le
are. Pana atunci, ziaristii de pe "lista neagra" ii vor da in judecata pe semnatarii acuzelor nefondate, iresponsabile si de rea-credinta. (Victor RONCEA)
Hugó, Cornea, Oisteanu, Banyai, Ursprung, Volovici, Petreu,
Gheorghiu, Moldovan
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“Extrase din "Limba lui Ungureanu"
(...) Prezent saptamana trecuta la un "breakfast" de lucru la Camera de
Comert romano-britanica, Ungureanu a brevetat o noua limba pe planeta:
"light Romanian". Ungureanu a incercat apoi sa se justifice cu mai multe
cuvinte afirmand ca cetateni de peste Prut (romanii basarabeni, nota mea)
vorbesc "ovarianta a limbii romane", mai precis un fel de "light Romanian"
("romana usoara"). Eminescu, creatorul limbii romane moderne, cu toti fii
moldoveni aflati de-a dreapta si de-a stanga Prutului, cazuti pentru neam,
limba si tara, trebuie sa se fi rasucit adanc in mormant.
“Afirmatia scapata de pe limba grea a Ungureanului a starnit mirarea
diplomatilor britanici - si nu numai a lor -, emisari straini care nu sunt obisnuiti ca un demnitar sa-si insulte conationalii. Dar, dupa ce a bagat Romania
direct intr-un land al Austriei, la ce ne-am mai putea astepta de la AustroUngureanu?
La multe, foarte multe rele.
“Dupa 18 luni de conducere haotica a diplomatiei romane, bilantul lui
Ungureanu pe principalele coordonate ale noii politici externe a Romaniei
imprimate de Traian Basescu - Marea Neagra si Estul - este un mare minus.
(...)
“Si pentru ca am pomenit numele Domnului, cine credeti ca se ocupa,
tot prost, de dosarul atat de delicat al relatiilor periclitate dintre Vatican si
Romania, ca urmare a scandaloasei afaceri de langa Catedralei Sfantul Iosif:
aceleasi personaje necalificate care raspund de relatia inexistenta a romanilor
cu tara-mama; aceleasi personaje care au sustinut si generat hotia nationala a
Fundatiei Gojdu: Leusteneanul si guliile lui. Reteau este mica, asadar.
Departamentul National Antitradare n-ar avea prea mult de lucru.
Comandante, da ordinul!
“Nota Explicativa: Traian Basescu, presedinte al Romaniei si al
Consiliul Suprem de Aparare a Tarii, comandant suprem al fortelor armate
ale tarii, fost comandant de nava. (Victor RONCEA)
"PROTEST"-ul celor 18
“Presa "libera si democrata" din Romania inregistreaza in ultimul timp
derapaje ingrijoratoare. E greu de inteles si de acceptat modul in care unii jurnalisti romani ajuta, si nu de azi de ieri, la raspandirea ideilor xenofobe, sovine si antisemite, la propagarea unor mesaje extremiste si legionaroide.
Sentimentul de "intoarcere in timp" in perioada de glorie a Garzii de
Fier este din ce in ce mai pregnant si se accentueaza pe zi ce trece, fara ca
nimeni sa reactioneze, ceea ce poate crea impresia unui acord mai mult sau
mai putin tacit. Instigarea la ura si violenta este preluata de unii cititori care,
la adapostul anonimatului, posteaza pe site-ul acestor ziare mesaje nocive,
periculoase, care depasesc limita legii, ca sa nu mai vorbim de cea a bunuluisimt. “Editorialul "Limba lui Ungureanu" semnat de Victor Roncea in ZIUA
din 29 mai 2006 se inscrie prin ton si substanta in categoria mai sus mentionata. Ideile sale, de neacceptat intr-o presa civilizata, culmineaza apoteotic si
in spirit pur gardist, cu o instigare la crima: "Comandante, da ordinul!." In
editorialul din 13 februarie 2006, Roncea punea problema "disponibilizarii
persoanelor cunoscute ca actionand impotriva Romaniei". Neintrebat la timp
daca are deja pregatita lista cu disponibilizarea "tradatorilor", iata ca a devenit deacum caduca. Dar lista poate servi, la rigoare, la aplicarea "ordinului
Comandantului" pe care Roncea si ai sai il asteapta.
“Ziarul ZIUA nu se afla in nici un caz la prima iesire de acest gen.
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Ziaristi precum Victor Roncea, Miruna Munteanu, Vladimir Alexe, Dan
Chiachir, George Damian, s.a. au devenit varful de lance al atacurilor nationalist-securiste. Dupa promovarea incontinenta a lui Paul Goma, cu toate
excesele lui, cu repetatul si obositorul sau negationism, (subl. mea, P.G.)
ZIUA recidiveaza cu recentele atacuri la adresa lui Vladimir Tismaneanu,
Smaranda Enache, Mihai Razvan Ungureanu, etc. “Iar sub pretextul libertatii
de cuvant, iata ca in data de 29 mai 2006 acest cotidian a ajuns sa instige in
mod deschis la crima. Finalul articolului "Limba lui Ungureanu" aminteste
frapant de incitarile la asasinat politic ale Garzii de Fier, care a si pus in practica ceea ce a propovaduit. “Aplicarea legislatiei recent promulgate de presedintele Romaniei impotriva oricaror actiuni de tipul incitarii la crima dupa
modelul Garzii de Fier, impune ca Procuratura sa se sesizeze si sa investigheze cine se ascunde in spatele "Departamentului National Antitradare" si al
"Comandantului" invocat in maniera codrenisto-simista de Roncea.
“Pe de alta parte, conducerea ziarului, dl Sorin Rosca Stanescu indeosebi, dar si acei colaboratori care asigura o anume credibilitate acestei publicatii, ar trebui sa constientizeze, macar cu intarziere, pericolul real reprezentat de acest gen de articole. Si eventual sa-si dea seama ca tocmai din cauza
acestor articole ZIUA incepe sa semene, pe alocuri, cu publicatia organizatiei
"Noua Dreapta".
Asteptam, in acest sens, o actiune concreta din partea domnului Sorin
Rosca Stanescu.
(semneaz¶):
Ágoston Hugo, publicist.
Prof. Liviu Antonesei, Universitatea Al.I. Cuza, Iasi
Bányai Péter, publicist, Cluj-Napoca.
Dr. Mihai Chioveanu, Universitatea Bucuresti
Adrian Cioflanca, istoric, Iasi.
Dr. Andrei Cornea, Universitatea Bucuresti
Victor Eskenasy, publicist, Praga
Prof. Mihai Dinu Gheorghiu, Universitatea Al.I. Cuza, Iasi
Marco Maximilian Katz, director, Centrul Pentru Monitorizarea
Antisemitismului, Bucuresti
Dan Matei, CIMEC - Institutul de Memorie Culturala
Raluca Moldovan, doctorand, Universitatea Babes-Bolyai, Cluj-Napoca
Andrei Oisteanu, Universitatea Bucuresti
Prof. Marta Petreu, Universitatea Babes-Bolyai, Cluj-Napoca
Prof. Liviu Rotman, SNSPA, Bucuresti.
Prof. Michael Shafir, Universitatea Babes-Bolyai, Cluj-Napoca.
Tibori Szabo Zoltan, publicist, Cluj-Napoca
Daniel Ursprung, Universitatea din Zürich
Dr. Leon Volovici, Universitatea Ebraica, Ierusalim”
“Semnatarii anti-ZIUA au beneficiat de sprijinul "antisemitilor"
Dintre semnatarii protestului care condamna ZIUA si redactorii sai pentru "anti-semitism" se remarca Andrei Oisteanu si Marco Maximilian Katz care pana in de curand au avut o foarte buna colaborare cu ZIUA, fara sa
remarce in acest ziar "derapaje antisemite si legionaroide". De exemplu, in
luna ianuarie ZIUA a publicat un amplu interviu cu Andrei Oisteanu de o
pagina. Marco Maximilian Katz si Centrul pentru Monitorizarea
Antisemitismului pe care il conduce au beneficiat de largi spatii in ZIUA ori
de cate ori a fost vorba de demascarea unor fenomene antisemite. Acestea au
aparut in ziar inclusiv prin mijlocirea redactorilor incriminati. (D.E.)”
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“Lista neagra:
Victor Roncea
Miruna Munteanu
Vladimir Alexe
Dan Ciachir
George Damian
"Atacurile" la Tismaneanu si Smaranda Enache
ZIUA din 13 mai 2006: "Vladimir Tismaneanu este un personaj care
ascunde, se pare, inca multe secrete. Desemnat recent sa conduca o comisie
prezidentiala al carei scop - precizat inca de la infiintare - il constituie declararea sistemului comunist drept "criminal", fara sa se pronunte asupra vinovatilor, Vladimir Tismaneanu nu si-a precizat (inca) relatiile sale cu o serie
de institutii ale statului roman si nici felul exact in care a ajuns din Venezuela
in SUA. (...)
Arhiva SRI, Fond "D", Dosar nr. 10.947, vol. 9, la pag. 369-370, prezinta unscurt "curriculum vitae" al lui Vladimir Tismaneanu. Ceea ce dezvaluie Fisa din 13 august 1987 este un fapt neasteptat: Vladimir Tismaneanu a
plecat din Romania, in noiembrie 1981, cu ajutorul U.M. 0617, unitate a
Securitatii! U.M. 0617 nu este insa alta decat codificarea "Directiei a II-a" a
Securitatii, specializatain contra-informatii economice."
“ZIUA din 24 martie 2006: Ziarul ZIUA a primit saptamana trecuta, cu
promptitudine, o solicitare oficiala din partea CNSAS, in atentia redactorului
nostru Victor Roncea, semnata de vicepresedintele CNSAS, Viorel Mircea
Nicolescu: "Urmarea articolului dumneavoastra intitulat "Neobrazare
maghiara, UDM(d)R si PC(d)R" publicat in ziarul Ziua din 13.03.2006, in
care faceti afirmatia ca sunteti in posesia unor documente, cu privire la o "turnatoare a Securitatii", pe care sunteti dispus sa le puneti la dispozitia CNSAS,
va informam ca, potrivit art. 20 alin. 1 si 3 din Legea 187/1999 cu modificarile si completarile ulterioare, aveti obligatia sa predati aceste materiale institutiei noastre".
Ieri, delegatul ziarului ZIUA a predat reprezentantului CNSAS, spre
studiul expertilor Consiliului, un dosar cu documente intrate in posesia unui
revolutionar din Targu Mures, in decembrie 1989, si ajunse ulterior in posesia redactorului ZIUA. (D.E.)
*
Sâmb¶t¶ 3 iunie 2006
A§teptam o oarecare evolu†ie în chestiunea “Celor 18”, din partea, ca s¶
spun a§a, a opiniei publice. Nu am observat - pân¶ acum - decât devieri (ah,
termenul comunist!), derap¶ri, abateri (altul, dar dac¶ nu am… altul…).
Foarte bine c¶ s-a mutat discu†iunea la Afacerea Gojdu, foarte bine c¶
s-a deplasat la Afacerea Catedralei, acelea merit¶ din plin s¶ fie ap¶rate numai c¶ s-a pierdut din vedere punctul de plecare: Antisemitizarea din partea “Optsprezecilor” a jurnali§tilor de la Ziua care - printre altele - public¶
produsesele nega†ioniste, ale cui? Ale lui Goma!
Da, dar Goma acela î§i pierduse fulgii în focul b¶t¶liei dintre zili§ti
§i antizili§ti. Dup¶ ce fusese indicat ca “disident”(sic) ba, sub pana lui
G. Damian, chiar: “marele disident” (sic-sic), a… disp¶rut din orizontul
a§teptatic.
Nu §tiu ce este în capul lui SRS §i, scuza†i, pardon, bonsoar, pu†in îmi
pas¶. B¶nuiesc zbateri de genul: zvârcolitur¶ (a §arpelui), avînd drept scop
sc¶parea din strânsoare §i… tuleala - de§i, ca s¶ spui c¶ un §arpe o tule§te î†i

©Paul Goma 1935-2011

wwww.paulgoma.com

PDF public și gratuit

31.12.2011

PAUL GOMA - JURNAL 2011

723

trebuie un mare curaj lingvistic… Acest SRS s-a manifestat, mai cu seam¶ în
ultimii doi-trei ani, de când sunt §i eu miluit cu câte o dare-la-ziar (pe s¶rite
§i f¶r¶ a mi se explica refuzarea cut¶rui text) - v¶dit filosemit. Pe dinafar¶ era
vopsit - violent - gardul (vizitele Rodic¶i Radian Gordon la redac†ie), pe
dinl¶untru, numai eu, “antisemitizatul” percepeam… orientarea ziarului. S¶
nu uit: eram în “polemic¶” - zic §i eu, ca s¶ m¶ aflu în treab¶ - cu Te§u
Solomovici: la o replic¶ a mea, Te§u s-a dovedit a fi receptiv §i a mai l¶sat
oleac¶ din pre†ul bilan†ului holocaustic, îns¶ f¶r¶ a uita s¶ fac¶ uz de arsenalul
eternului-presecutat-pe-nedrept: indespensabila tânguial¶-argument cu-b¶trânii, cu-femeile, cu-copiii - ca §i cum “celelal†i”, goi-ii, victime ale bol§evicilor sioni§ti ar fi fost numai-b¶rba†i în putere, nu §i-femei, nu §i-copii, nu §ib¶trâni.
Ei bine, atunci - vina mea dac¶ am sim†it manevra redac†ional¶ - Ziua a
re-publicat l¶l¶iala lui Radu Ioanid, cea cu “Belleville”… De ce? Ei, de ce!
R¶spunsul este cel al ovreiului clasic §i al Barb¶neagr¶lui de serviciu:
«De ce nu?!»
Asumîndu-mi, în continuare, gre§ita-interpretare, gre§it-interpretez: pentru a rupe, întrerupe înfruntarea dintre Goma §i Solomovici pe punctul de
a deveni - ce oroare pentru Tel Aviv ! - “dialog”; - pentru a aduce la matca
sionismului monologator-acuzator o “discu†ie” (acel text - reproducerea celui
publicat ini†ial în Observatorul cultural al lui I.B. Lefter §i C. Mu§at) care
risca s¶ devin¶… normal¶ între doi oameni cvasi-normali; - ca supliment
“Din partea Casì’ Ziua”: fotografia ilustrînd textul lui R. Ioanid, nu a ilustrat
tragedia evreilor în Transnistria, provocat¶ de autorit¶†ile române§ti, ci… altceva, de altundeva, de c¶tre altcineva.
Ce se va fi petrecut cu SRS, între timp?
S¶ se fi… neatârnat el de evrei §i de Israel §i de America? Singur-singurel ca un b¶iat mare? Nu voi credea una ca asta nici atunci când voi vedea
un text scris §i semnat de el însu§i în Ziua - câte alte scrise-semnate de sine
se petrecuser¶ între-timpul 1989-2006! S-ar oarecum schimba situa†iunea
dac¶, de pild¶ textul acela ar fi prezentat ca editorial.
Un text care s¶ spun¶ adev¶rul despre teroarea exercitat¶ de holocaustologi în România (pentru început, doar suntem patrio†i, nu?); despre teroarea
exersat¶ de ambasada USA prin Taubman - care se arat¶ a ap¶ra interesele
Israelului, nu ale americanilor - §i, ca supliment, s¶ vorbeasc¶ despre rela†iile
americano-române; s¶ spun¶ adev¶rul despre caracterul terorist al statului
Israel, fa†¶ de b¶§tina§ii palestinieni pe care îi trateaz¶ din 1948 ca pe ni§te
sclavi; despre Israelul avînd supra-dreptul (de la americani) de a ataca Irakul,
de a ataca Libanul, de a ataca Siria - întru “autoap¶rare” - §i de a interzice
Iranului de a accede la arma atomic¶ (opinia mea de nespecialist: tehnic,
Iranul nu va ajunge nici în trei decenii, gesticuleaz¶ ca s¶ alunge stafiile amenin†¶rilor din afar¶).
Pân¶ atunci - ba. A§a c¶ degeaba îi trimite (sau îi las¶; sau se preface c¶
nu a b¶gat de seam¶ ce-i fac subalternii) în linia întâia pe Roncea, pe P¶tru§c¶
- la o adic¶ ei vor fi acuza†i de “legionarism”, de “antisemitism”), §i nu buliba§a SRS. C¶ci Dânsul nu fusese informat, c¶ci Dânsul fusese plecat într-o
c¶l¶torie de documentare, îns¶, acum, c¶ s-a întors §i a aflat, va lua m¶suri
drastice…
…Drept care i-am trimis lui Victor Roncea urm¶torul mesaj:
“Scrisoare c¶tre Victor Roncea, jurnalist la ‘Ziua’
Paris, 5 iunie 2006
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“Domnule Victor Roncea,
“Observ cu uimire, cu triste†e: în focul luptei pentru ap¶rarea redutei
ziarului ‘Ziua’, a†i uitat de predecesori, de r¶ni†i, de “str¶ini” - i-a†i abandonat. Desigur, c¶ma§a este mai aproape de trup, dar adev¶rul mai aproape de
suflet. Or adev¶rul este ca în ultimii doi ani, ziarul ‘Ziua’ - chiar daca se
laud¶/plânge ca l-a publicat pe “antisemitul” Paul Goma, a facut-o cu parcimonie, ca sa nu spun: selec†ie-justa (vezi “delimit¶rile). Mi-a publicat unele
texte - pe altele ba, ultimul: “Doliu pentru Basarabia”, f¶r¶ a explica motivul,
f¶r¶ a-§i cere iertare în cazul în care constatase c¶ gre§ise - sau nu constatase?, deci nu gre§ise, nepublicîndu-l?
Mai grav a fost obiceiul ‘Zilei’ de a nu publica drepturile-la-r¶spuns
(recenta Scrisoare adresat¶ Directorului în leg¶tur¶ cu textul semnat de G.
Damian - jurnalistul care a luat de pe site-ul internet - f¶r¶ încuviin†area mea
- textul Plângerii împotriva… antisemitizatorilor mei, a selec†ionat arbitrar, a
intertitrat aiurea §i, cunun¶ a jurnalismului, l-a “ilustrat” cu o fotografie trucat¶ în redac†ie, prezentîndu-i pe V. Tismaneanu §i pe P. Goma în acela§i
cadru!).
Nu m¶ intereseaza piruetele “deontologice” ale lui Sorin Ro§ca
St¶nescu - le cunosc, nu m¶ surprind. Fire§te, în cazul atacurilor obraznice,
nedrepte împotriva unor jurnali§ti care - în ciuda politicii §efului lor §i cu
certe riscuri… profesionale - încearca sa informeze corect, scriind adev¶ruri
neconvenabile guverna†ilor guvernan†i de la Bucure§ti - sunt §i voi fi mereu
solidar cu cei agresa†i.
ïns¶ este p¶gubitor, chiar jurnali§tilor care se ap¶r¶ de calomniile
calomniatorilor de profesie - si pe care eu i-am dat recent în judecat¶ - de a
nu invoca acuza†iile grave formulate de “Cei 18” §i de a omite numele - §i
cazul, mult mai vechi - al meu din chiar citatul Protestului (§i) lor :
"Ziarul Ziua nu se afla in nici un caz la prima iesire de acest gen. Ziaristi
precum Victor Roncea, Miruna Munteanu, Vladimir Alexe, Dan Ciachir,
George Damian, s.a. au devenit varful de lance al atacurilor nationalist-securiste. Dupa promovarea incontinenta a lui Paul Goma, cu toate excesele lui,
cu repetatul si obositorul sau negationism (subl. mea), Ziua recidiveaza
cu recentele atacuri la adresa lui Vladimir Tismaneanu, Smaranda Enache,
Mihai Razvan Ungureanu, etc."
Or, daca pentru jurnali§tii de la ‘Ziua’ care pentru întâia oara sunt
confrunta†i cu astfel de minciuni acuza†ia de “nega†ionism” este trecut¶ cu
vederea (fiindc¶ nu este desemnat¶ (§i semnalat¶ prin “antisemitism”!), ei
bine, se în§eala, ei, îi în§eal¶ pe cititori, m¶ tr¶deaza pe mine - ei, cei care m¶
“promovaser¶“, nu?
Fiindc¶ “antisemitism” poate fi considerat un calificativ cvasi-injurios
ca: «Jidane!» , îns¶ “nega†ionism” desemneaza o opinie, o atitudine, un
discurs: Negarea Holocaustului evreilor.
£i nu este adev¶rat.
De aceea, Domnule Victor Roncea, v¶ sugerez - în interesul adev¶rului,
nu doar al meu (eu m¶ pot ap¶ra §i singur, f¶r¶ scutul protector al ‘Zilei’, doar
pe internet) - în proxima interven†ie s¶ face†i precizarea de mai sus, în
leg¶tura cu extrema gravitate a acuza†iei de nega†ionism.
Totodata îl invit pe Dl. G. Damian s¶ nu mai foloseasc¶ atunci când
aduce vorba de mine calificativul descalificanto-mincinos: “disidentul” (ba
chiar “marele disident”!). Nu sunt nici “mare”, nici mic - §i nici “disident”.
Faptul ca domnia sa nu a aflat ca sunt, totu§i, scriitor, nu are nici o importan†¶.
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Sunt - sau ne-sunt - în ciuda d-lui G. Damian.
Va salut¶
Paul Goma
P.S. £tiind ca ‘Ziua’ nu va publica aceast¶ precizare, nici nu o rog. Va
ap¶rea tot pe site-ul meu:
paulgoma.free.fr
*
Ia s¶ mai vedem o dat¶ lista protestatarilor…
…Dar ce fac eu? Pe lâng¶ M.D. Gheorghiu, M. Katz, Oi§teanu, Shafir
- deja da†i în judecat¶ - s¶ m¶ apuc s¶ fac o addenda cu cei care înainte nu se
“exprimaser¶”, dar o fac acum, limpede - §i în grup:
Antonesei, A. Cornea, Eskenasy, Marta Petreu, Rotman, Volovici? A§
putea - dar mai am energie? Dar mai am chef?
*

Luni 19 iunie 2006
A§ fi b¶gat mâna-n foc, jurînd c¶ scrisesem în jurnalul de pe luna mai
a.c. m¶g¶ria cu “Monumentul osta§ilor americani” din Ci§migiu.
Dac¶ am scris-o - bine am f¶cut, acum o repet:
‘Ambasadorul Taubman §i ministrul Atanasiu au inaugurat
„Monumentul Eroilor Americani“ din Bucure§ti ( Gîndul,27 mai 2006)
Mihai DIAC
“Ambasadorul SUA la Bucure§ti, Nicholas Taubman, §i ministrul
Ap¶r¶rii Na†ionale al României, Teodor Atanasiu, s-au întâlnit ieri diminea†¶
în Parcul Ci§migiu, pentru a inaugura “Monumentul Eroilor Americani” din
Bucure§ti. Monumentul este dedicat celor 378 de militari americani care au
murit pe teritoriul României în al doilea r¶zboi mondial. “Monumentul este
dovada t¶cut¶, dar permanent¶ a sacrificiului pe care eroii americani l-au
f¶cut pentru a ne ap¶ra libertatea. £i-au p¶r¶sit casele §i familiile. Nu s-au
mai întors.
Ast¶zi îi onor¶m”, a declarat Nicholas Taubman. Cu privire la situa†ia
din prezent, ambasadorul SUA a amintit c¶ “o amenin†are la adresa libert¶†ii
într-uncol† al lumii este o amenin†are la adresa libert¶†ii pretutindeni” §i s-a
declarat mândru c¶ militarii români §i americani sunt împreun¶ în
Afganistan, Irak §i Balcanii de vest, pentru “combaterea terorismului §i promovarea libert¶†ii”.

Sunt prea furios pe aceast¶ minciun¶ cât… “Timi§oara”, ca
s¶ o comentez azi.
*

Despre Vladimir Tism¶neanu - §i nu numai - în 11 puncte

Paris 22 iunie 2006,
65 ani de când Antonescu a ordonat osta§ilor trecerea
Prutului, zdrobirea vr¶jma§ului de r¶s¶rit §i miaz¶-noapte - îns¶
acolo am r¶mas: nu am trecut Prutul, nu am v¶rsat sânge, nu am
liberat pe nimeni, nu am zdrobit nimic, dac¶ ne-am ales cu
ceva: cu “Holocaustul ” în care noi am ucis 400.000 evrei, iar
guvernan†ii no§tri iubi†i §i lumina†i vorbesc despre basarabeni
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§i bucovineni ca “minoritari” (Coposu), ca “românofoni”
(Zoe Petre), ca vorbitori de “light romanian”, un fel de limb¶,
îns¶ nu cea de tinichea, gândit¶-vorbit¶ de unul, Ungureanu.
1. Despre Pelin II
ïncep printr-un citat din mine însumi, un fragment din Jurnalul pe luna
mai 2006, instalat pe internet (voi reveni la chestiunea “internetului”):
“Sâmb¶t¶ 13 mai 2006
“(…) Surpriz¶: da; pl¶cere, ba. Chiar ne-pl¶cere s¶ citesc pe prima
pagin¶ titlul-bomb¶: “Agentul Volodea”. Ne-pl¶cerea vine, desigur §i de la
aflarea autorului: Vladimir Alexe, acest Pelin II, dar chiar dac¶ altcineva l-ar
fi scris, nu mi-ar fi f¶cut pl¶cere. Pentru c¶ unul este adev¶rul §i alta lovitura
cu dosarul de securitate.(…)
Ca s¶ nu existe dubii: nu pretind c¶ V. Tism¶neanu nu ar avea p¶cate (§i
înc¶ grele - nu cele mo§tenite: cele dobândite), dar în nici un caz cele “demascate” de Alexe.”
Unul - §i cel mai descalificant - dintre “p¶catele grele” ale lui V.
Tism¶neanu - deocamdat¶ în rela†iile cu mine: Minte f¶r¶ clipire, f¶r¶
tres¶rire, sigur fiind c¶ boii de cititori-auditori români, fie ignari, fie (mai
ales) traumatiza†i de Teroarea Adev¶rului Unic Bol§evic instalat în România
din 28 iunie 1940 - Basarabia §i Bucovina de Nord §i Her†a fiind în România,
dragi tovar¶§i confec†ionatori ai-istoriei-§i-geografiei-de-clas¶ - nu vor
îndr¶zni s¶ contrazic¶ un trimis-numit-uns ca s¶ ne re-rescrie el istoria, tot
dup¶ re†eta Roller.
Citatele care urmeaz¶ sunt din Vladimir Tism¶neanu, în interviul din
22, cu A. Go§u:
2. Despre invita†ie
“Eu l-am invitat pe Paul Goma. (…) Au fost multi dintre prietenii mei
(…) uimiti de aceasta decizie, tinand seama de o serie de pozitii controversate
din ultima vreme ale d-lui Paul Goma in chestiuni legate de perioada 19401941 in Basarabia, si nu numai. (…) Spun un lucru si in favoarea d-lui Goma,
si in favoarea celorlalti membri ai Comisiei: d-l Goma nu m-a intrebat cine
va face parte din Comisie (…) A dat un accept conditionat, dar era in sine un
accept. Nici un membru al Comisiei nu a obiectat la prezenta lui Paul Goma
in Comisie” (subl. mea).
Neadevarat: t¶cerea-i brusc¶ (din 11 aprilie - pân¶ atunci îmi scrisese 23-4 mesaje pe zi) nu se explic¶ prin… descoperirea a ceea ce pusesem eu pe
internet, ci prin presiunilor exercitate asupra sa prin “membrii Comisiei”
(nu le cuno§team numele, atunci, dar nu se putea s¶ lipseasc¶: Mih¶ie§,
Manolescu, Liiceanu, Blandiana-Rusan, Patapievici, Oi§teanu, R. Ioanid…);
§i prin C. S¶ftoiu, consilierul preziden†ial, cel care… urma s¶-mi telefoneze
«în orele urm¶toare», pentru a stabili mijloacele colabor¶rii: Propusesem
pre§edintelui, prin V. Tism¶neanu, s¶-mi trimit¶ prin po§t¶ o invita†ie scris¶,
eu anun†înd, tot prin V.T. condi†iile: restituirea cet¶†eniei române furate de
Ceau§escu §i de Securitatea-i personal¶ în 1977, restituirea dreptului de a
publica în România, în limba mea, în †ara mea, furat de caralìii de la Poarta
Holocaustului ca N. Manolescu (antisemitizatorul meu personal, care astfel,
cu sudoarea limbii sale, ob†inuse postul de ambasador la UNESCO) §i, de ce
nu: scuze din partea statului român pentru nedrept¶†ile suferite de familia
mea §i de mine din 28 iunie 1944 pân¶ în clipa de fa†¶.
3. Despre “puiul de bol§evic”
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[V.T.] “Afirm cu deplina res¬ponsabilitate si am inca o buna memorie.
Lucrurile s-au complicat in momentul in care am constatat ca d-l Goma cu
doua, trei zile inainte ca eu sa-i fi trimis invitatia, pe baza faptului ca i se
pusese la dispozitie un citat atribuit lui Vladimir Tismaneanu, in care
Vladimir Tismaneanu pasamite il decreta intr-un fel pe Paul Goma ca fiind
autorul unor texte cu caracter antisemit, Paul Goma punea sub semnul intrebarii credibilitatea stiintifica a lui Vladimir Tismaneanu si isi incheia acea
notatie: ‘este si el un pui de bolsevic‘ ”.
Dac¶ este adev¶rat c¶ am comis eroarea de a-i atribui lui V. T. un citat
care nu-i apar†inea (§i pentru care mi-am cerut imediat scuze), nu este
adev¶rat c¶ determinasem ruptura dintre noi prin notarea în jurnal: “este §i el
un pui de bol§evic”.
Nu, nu. Admit: i-am spus a§a (în Jurnalul meu, personal, vorba lui
Dinescu, “difuzat” pe internet!) din pricina unui citat gre§it atribuit lui - îns¶:
Este sau nu este adev¶rat¶ afirma†ia?
- Este el, Vladimir, fiul lui Leon Tism¶neanu - cet¶†ean sovietic,
“lucr¶tor” în timpul r¶zboiului la Radio Moscova, sub direc†ia lui R¶utu,
trimis în România ocupat¶ de ru§i?; a fost L. Tism¶neanu unul dintre importan†ii §i ferocii agen†i ai comuniz¶rii, sovietiz¶rii, martiriz¶rii †¶rii noastre?;
a fost el director adjunct al Editurii Politice §i plin al catedrei de marxismstalinism, la Universitatea Bucure§ti - nu “leninism”, cum edulcoreaz¶ fiul
meseria tat¶lui ?;
- Este el fiul Herminei c¶s¶torit¶ Tism¶neanu §i dânsa redactor la Radio
Moscova, cet¶†ean sovietic, în România ocupînd func†ii-posturi de importan†¶ politic¶? A fost dânsa - cât a fost - director de cadre în Ministerul
S¶n¶t¶†ii?;
- Este el, Vladimir nepotul Cristinei Luca-Boico, expulzat¶ din Fran†a
pentru spionaj în favoarea sovieticilor?; nu a ocupat §i ea “posturi importante” în RPR, atât pentru merite personale (!), cât §i pentru ale so†ului s¶u
Mihail R. Boico, “spaniol” §i el, rus, venit în România ca “tanchist”, devenit
general de “gr¶niceri”, cite§te: de Securitate, fiindc¶ îi obliga pe solda†i s¶-i
interpeleze, s¶-i împu§te, nu pe cei care intrau clandestin în RPR - sic - ci
pe/în neferici†ii români care, dispera†i c¶ “Americanii nu mai vin”, încercau
s¶ fug¶ din raiul edificat §i de ei, “spaniolii” sosi†i de unde, dac¶ nu din…
URSS?;
- Nu ca “pui de bol§evic” §i-a petrecut V.T. copil¶ria, adolescen†a în
ghetoul bol§evicilor: Cartierul Prim¶verii?; a mâncat el §i ai s¶i - puiul-debol§evic - pe s¶turate, s-a îmbr¶cat decent, chiar luxos în compara†ie cu
milioanele de români fl¶mânzi†i chiar de c¶tre ei, “tanchi§tii” - umblînd în
zdren†e, supravie†uind în “libertate”, fiindc¶ †ara-ntreag¶ era un complex de
lag¶re §i de închisori unde pierea elita României, tineretul ei, †¶r¶nimea pentru c¶… nu gândeau marxist-stalinist, cum impuneau §i p¶rin†ii s¶i?; nu frecventa el - în virtutea “egalit¶†ii de tip sovietic” - o §coal¶ special¶, pentru puii
bol§evicilor, unde i-a avut colegi pe Nicu Ceau§escu, pe Radu Ioanid, neru§inatul holocaustolog de azi (§i membru de onoare în “Comisia Oprea”)?;
- S-a plâns V. T. c¶ tat¶l s¶u a fost dat afar¶ din partid prin 1958 (ca
urmare a întreturn¶toriilor dintre tovar¶§ii-de-veacuri: l-a s¶pat subalternul
s¶u, Radu Florian, ca s¶-i ia locul ; s-a mai plâns c¶, dup¶ plecarea lui în
Occident mama r¶mas¶ în România era vizitat¶ “practic de Securitate, aproape s¶pt¶mânal” (ce limb¶-i asta: marylandez¶?) ca s¶-l conving¶ pe fiu s¶ nu
mai ponegreasc¶, la Europa liber¶, Patria Român¶… Vrea neap¶rat s¶-i aduc
aminte cum au fost pedepsite pentru exact aceea§i “vin¶” multe alte mame,

©Paul Goma 1935-2011

wwww.paulgoma.com

PDF public și gratuit

31.12.2011

PAUL GOMA - JURNAL 2011

728

de pild¶ a Monic¶i Lovinescu - adev¶rat, aceea nu era evreic¶, nici comunist¶, nu era “eroin¶” din Spania, nu era cet¶†eanc¶ sovietic¶ §i nu fusese nici
m¶car un minut §ef de cadre la Ministerul S¶n¶t¶†ii - motiv pentru care a
ajuns la groapa comun¶? ;
Dezolat, îns¶ întrebarea urm¶toare nu poate fi ocolit¶: Ce a suferit familia Tism¶neanu de pe urma “persecu†iilor” regimului comunist?
- a fost l¶sat¶ muritoare de foame?
- a fost alungat¶ din cas¶? (care cas¶: cea confiscat¶ de ei, revolu†ionarii, “tanchi§tii sovietici”, burjuilor odio§i - §i antisemi†i?)
- au fost membrii ei m¶car ancheta†i de Securitate (nu vizita†i, la domiciliu) - “ca la Securitate”?
- câte minute/zile/luni/ani au fost aceia re†inu†i/de†inu†i?
- cine/câ†i dintre ei au murit în închisoare?
“R¶spunsul” l-a dat Cristina Boico (m¶tu§a pe care Vladimir o iubea
foarte), dup¶ ce s-a re-strecurat în Fran†a, ca “eroin¶ a Rezisten†ei Franceze”:
«ïn România am fost persecuta†i ca evrei §i comuni§ti».
4) Despre “credibilitatea moral¶ §i §tiin†ific¶” [V.T.] (…) “i-am raspuns
d-lui Goma (…) [C¶] nu poti face parte dintr-o comisie in momentul in care
contesti presedintelui acestei comisii, omului care te invita, credibilitatea
morala si stiintifica.”
De acord: nu po†i - dar care este “contesta†ia”? Aceasta:
“Este §i el un pui de bol§evic”.
Re-repet : este neadev¶rat¶ (“contesta†ia”)? Neadev¶rat adev¶rul?
5) Despre ticul verbal-scriptic: “Circul¶ pe internet…” [V.T.] “publicarea pe Internet in acelasi text a unei scrisori personale despre tatal meu, in
care eu foloseam la adresa raposatului meu parinte termeni foarte duri legati
de perioada stalinista, in care el a avut un rol destul de important in aparatul
ideologic, si pe care nu i-as folosi in limbaj public. Era o scrisoare adresata
prietenului meu, sau, sa-i spunem, omului in care aveam incredere, Paul
Goma. Acest text era pus pe Internet. Pur si simplu. I-am ras¬puns ca exista
lucruri care sunt proprietatea autorului lor, o scrisoare este pentru mine proprietatea autorului ei. Eu asa vad lucrurile, poate ma insel, si niciodata nu-mi
voi permite sa public scrsioarea cuiva catre mine fara sa-i cer acestei persoane permisiunea. Deci asa s-a ajuns la situatia in care Paul Goma nu face parte
din Comisie”.
A venit momentul l¶muririi chestiunii internetului.
Vladimir Tism¶neanu - altfel b¶iat simpatic, serviabil (e-he, câte burse
a înlesnit el!) - nu dovede§te c¶ este §i normal de normal… Dac¶ ar fi fost cât
de cât, nu ar fi fabricat în grab¶ dimpreun¶ cu §optitorii s¶i, acest pretext de
ruptur¶: “publicarea pe internet”, a unei scrisori a lui c¶tre mine §i a r¶spunsului meu.
ïn primul rând, fiindc¶ dialogul nu era unul confiden†ial, nici conspirativ (ca la ei, la comuni§tii tanchi§ti) ci, am crezut, cred în continuare, tema lui
intereseaz¶, istoria acestei †¶ri la care el pretinde c¶ lucreaz¶, nu?
ïn al doilea rând V. T. dovede§te a face parte dintre acei oameni care,
avînd posibilitatea de a-§i publica propostele în oricare periodic românesc,
zbiar¶ ca din gur¶ de §arpe, ar¶tînd cu degetul lor de adolescen†i pârâcio§i pe
cel care îndr¶zne§te s¶ riposteze - prin mijloacele r¶mase lui accesibile
(internetul).
A§a au f¶cut - în leg¶tur¶ cu mine - Gabriel Andreescu, avântatul holocaustolog care nu v¶zuse m¶car coperta c¶r†ii autorului acuzat de “antisemitism”; a§a a f¶cut cuviinciosul L. Antonesei, ap¶r¶tor al lui G. A. în revista
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pe care o conduce (§i în care mie mi-a refuzat, repetat dreptul de replic¶), pretinzînd c¶ industria§ul drepturilor omului “nu a f¶cut nimic necuviincios” (sic
- nu, nimic necuviincios, doar… incorect: condamnase o carte necititit¶); a§a
au f¶cut Adame§teanu, Lefter, acum V. Tism¶neanu, afirmînd el f¶r¶ pauz¶
de reflec†ie:
“Circul¶ de la o vreme, pe internet…”
“Pe internet”, unde alt’? Nu sunt eu un scriitor internetizat prin grija
prietenilor lui V. Tism¶neanu: Manolescu, Liiceanu, Mih¶ie§, Lefter,
Oi§teanu, A. Cornea, Adame§teanu, Patapievici, R. Ioanid, Shafir ? Eu nu am
putut face ca Nicolae Moraru - îl cuno§tea bine Leon Tism¶neanu, erau
tovar¶§i de §aib¶ marxist-stalinist¶ - care, dup¶ pensionare, î§i confec†ionase,
acas¶ o… stengazeta (gazet¶ de perete) în care î§i “publica”, produc†iile. Am
“publicat pe internet” Jurnalul, iar în acela se afla §i scrisoarea lui V. T. prin
care îmi cerea am¶nunte despre tat¶l s¶u; apoi scrisoarea mea de r¶spuns : în
aceea îi împ¶rt¶§eam partea mea de adev¶r (la 17 noiembrie 2005). £i aceast¶
scrisoare a fost consemnat¶ în Jurnal - la 31 martie 2006. Trebuie s¶ fii de rea
credin†¶ §i neru§inat ca s¶ te indignarise§ti ca un curcan pentru c¶ “cel¶lalt”
î†i d¶ replica acolo unde poate - or el nu poate în presa ob§teasc¶ §i din pricina
ta, m¶car complice la interdic†ie.
Este Jurnalul meu, scriitor, persoan¶ public¶ (în ciuda Neocenzurii
Neoscriitorilor Neoromâni); în el consemnez, nu doar cuget¶ri adânci si
p¶reri suprafa†ice, dar §i evenimente-de-hârtie, de pild¶ scrisorile.Apoi V. T.
§tia foarte bine c¶ †in un jurnal “difuzat pe internet”, “†inere” normal¶ §i…
legal¶ - cum de l-a descoperit abia în acel moment?
ïn încheiere scriam:
(…) “Eu, prin forta împrejuràrilor, nu am avut nici tatà nici mamà nici
unchi nici màtusà care sà fi fàcut ràu altora, doar pentru cà ei, “revolutionari
de profesie” asa stiau cà… se face lumea nouà. Insà nici nu voi învinovàti
vreodatà pe copiii revolu†ionarilor bolsevici pentru pàcatele pàrin†ilor - grele,
monstruoase. Ci - am si spus-o, în legàturà cu Oisteanu: le cer (urmasilor)
sà-si asume înainta§ii, sà accepte - cu durere - cà acestia nu fuseserà îngerasi,
cà nu pot fi absolvi†i doar pentru cà fiii stiu cà pàrin†ii lor erau plini de iubire
în familie - fiindcà iubirea în familie nu sterge deloc ne-iubirea lor în nefamilie.
“Si asa cum atâ†ia copii, nepo†i de nazisti s-au târît în viatà càrînd povara teribilà a “dosarului” tatàlui SS-ist sau doar (sic)… membru al partiduluilui Hitler, asa sà suporte si urmasii bolsevicilor faptul cà pàrintii lor nu fuseserà, vai, eroi de benzi desenate.
“Cred cu putere cà aceastà “echilibrare” este necesarà, atât pentru noi,
eternele victime, cât si pentru urmasii celor care nu se purtaserà cu noi cu
mànusi (observi eufemismul?). Or noi suntem milioane - numai în România.
Si nimeni dintre vinova†ii de martirajul nostru nu a fost màcar obligat sà
treacà - fie si postum - prin fata unui tribunal (…)”.
Dup¶ care comentam:
“Ce fel de istorie §tie Vladimir Tism¶neanu, azi, dac¶, orbit de durerea
celor aflate despre tat¶l s¶u - totu§i: un ne-sfânt…- a uitat c¶, înainte (…) al†i
“revolu†ionari”(…) fuseser¶ debarca†i, ancheta†i de Instrumentul Revolu†iei:
Securitatea, creat¶ dup¶ modelul NKVD? Dac¶ nu vorbim de P¶tr¶§canu, un
ne-evreu - pe care §i Leon Tism¶neanu îl înfierase, bol§evice§te - hai s¶
vorbim de Ana Pauker: s-a “delimitat” Tovar¶§ul Tism¶neanu de Tovar¶§a
Pauker, în §edin†ele de demascare-înfierare? Bineîn†eles, da, altfel n-ar mai fi
r¶mas §eful catedrei de marxism-stalinism §i director adjunct al Editurii
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Politice - sub §efia altui monstru bol§evic, avînd acela§i “dosar”: Valter
Roman? (…) Dar de Chi§inevski - dat jos în 1957 (pe când eu m¶ aflam în
anchet¶, la Interne)? El, L. Tism¶neanu a fost “zburat” (expresia apar†ine fiului) în 1958. Nu §tiu dac¶ tot atunci subalternul s¶u de la Universitate Radu
Florian fusese “îndep¶rtat” - îns¶ deziluzia a fost: chiar dac¶ dup¶ r¶spunsul
meu nu am citit vreun text despre tat¶l s¶u, Vladimir Tism¶neanu se comport¶ taman ca fiul lui Radu Florian: detestabil; neintelectual, ne-normal: nu
accept¶ c¶ tat¶l s¶u “a avut §i lipsuri”. A§a cum nu accept¶ c¶ iubita sa
m¶tu§¶ Cristina Marcusohn (c¶s¶torit¶ Boico) a jucat un rol nefast, mizerabil,
de bol§evic fanatic executant orb al ordinelor Moscovei - atât în Fran†a, ca
spioan¶ sovietic¶ (pân¶ la 22 iunie 1941 activînd §i în folosul lui Hitler!), cât
§i în “surghiun” în România; rol, nu doar de persecutor al nevinova†ilor, ci §i
de tr¶d¶tor-denun†¶tor (a lucrat sub ordinele lui Boris Bruhman, alias
“Holban”, cel care a dat pe mâna Gestapoului Grupul Manouchian, “Afi§ul
Ro§u”), atât al democra†iei “burgheze” din Fran†a ocupat¶, cât §i al
României, ca stat care, de voie, de nevoie, îl:/o acceptase ca cet¶†ean/c¶ (ba
chiar ca supracet¶†ean - altfel ce-ar fi c¶utat, dup¶ repatrierea-prin-expulzare
în mo†ul Agerpres-ului?).
£i degeaba declar¶ el în dialogul cu Nicolae Coande:
“Structura mea mentala esta, intr-adevar, una a nelinistii si a refuzului
certitudinilor inghetate” - certitudinile sale au r¶mas cum fuseser¶: înghe†ate.
£i el - ca Oi§teanu, ca Anca R¶utu-Oroveanu, ca Al. Florian, ca R. Ioanid §i al†ii din aceea§i…f¶in¶ - este un autentic pui de bol§evic.”
6) Despre rolul destinat mie în Comisia cu pricina
ïn unul din mesajele trimise în 10 aprilie a.c. V. Tism¶neanu îmi explica
din capul locului:
“Rolul Dvs: (…) Nu trebue sa scrie[t]i: ati scris ce trebuia scris”.
Distribuirea rolului mut m-a r¶nit, dar nu m-a determinat s¶-l trimit pe
distribuitor la plimbare. Deci: la o s¶pt¶mân¶ dup¶ invita†ie mi se comunicase c¶ urma s¶… interpretez Aria (mut¶) a Decorului, sarcina grea a…
activit¶†ii revenind adev¶ra†ilor actori (aflasem dou¶ nume: Patapievici §i
Antohi).
Atunci, în 10 aprilie am intuit c¶ în acea Comisie nu voi putea face
nimic-nimic-nimic. Tocmai de aceea fusesem poftit la prezidiu: s¶ nu fac
nimic, doar s¶… exist, asist, momâie. Motivul pentru care mi se distribuise
astfel de rol? Eram eu cumva antiromân?, antisemit?, analfabet ? ïn toat¶
modestia: nu, la toate trei întreb¶rile. Deci nu existau motive (necomunicabile), ci pretexte.
De cinci zile a avut nevoie V.T. pentru a confec†iona, cu clac¶, pretextul: “rupturii”: instalasem pe internet cu o lun¶ în urm¶ o scrisoare a lui, astfel
“înc¶lcînd un…cod academic, negîndu-i credibilitatea §tiin†ific¶ §i moral¶,
folosind la adresa lui un limbaj inacceptabil, contrare standardelor, pricinuindu-i grave leziuni pe la demnitatea uman¶” etc etc. Sfetnicii s¶i indigeni §i
colonizatori îi vor fi explicat, îi vor fi f¶cut §i un desen: un eventual câ§tig
prin includerea lui Goma (ca s¶ se închid¶ gura reac†ionarilor) va fi anulat de
previzibilele “cerin†e” ale aceluia§i: includerea §i a istoriei Ocupa†iei
Basarabiei, Bucovinei de Nord, precum §i continuarea istoriei de dup¶
decembrie 1989 pân¶ azi…
Pe cine b¶nuiesc a-l fi just-consiliat? De ast¶ dat¶ nu voi †ine seam¶ de
în†elepciunea: “Ho†ul cu un p¶cat, p¶guba§ul cu zece”, fiindc¶ îi §tiu, îi v¶d,
îi aud pe ho†i:
Pe Mih¶ie§, v¶car al min†ii, acuzat de “antisemitism”, ca §i jupânu-s¶u,
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Manolescu: de cum primise bilet de voie de la Brucan, viteazul rezistent prin
cultur¶ se apucase de gazet¶rie, confec†ionase chiar interviuri: un volum cu
Tism¶neanu (!), altul cu Manolescu - chestii îns¶ilate din aproxima†ii intelectuale §i din dezinforma†ii informa†ionale. Omul nu §tie ce-cum s¶ întrebe,
habar n-are cum-prin-ce s¶-l corecteze sau stimuleze pe interlocutor. Tot
“militînd”, tot scriind, sperînd c¶ astfel va înv¶†a s¶ scrie, tot periìnd pe cine
trebuia, a ajuns la Institutul Cultural Român, aghiotant al lui Patapievici:
temîndu-se c¶ voi cere luna de pe cer: publicarea unei c¶r†i “la el, la
Funda†ie” (Buzura: “la Funda†ia mea!”), nu-i va fi l¶sat lui “Volo” man§etele
n¶dragilor, pân¶ când acesta nu a promis-jurat c¶ nu-l va b¶ga pe lup în târla
mioritic¶ a scriitorimii române, Goma are s¶ strice toate aranjamentele intelectualit¶†ii patriei, fiind el notoriu reprezentant al “disiden†ei r¶gu§ite”;
Pe Blandiana: cum s¶ suporte Inventatoarea Rezisten†ei prin
ArpagiCultur¶ ca Goma s¶ steie la un prezidiu al¶turi de Dânsa, care are
ne†esitate de trei scaune pentru sine §i de §i un sfert pentru Romi? - §i de un
taburet pentru Lumina Lumii Ilie§iu, Spaima Comuni§tilor (pe care-i filma de
zor §i cu drag pân¶ la 22 decembrie 89 fix)?;
Pe Adame§teanu - nu va mai fi avînd puterea de pân¶ mai ieri, dar
cuvântul s¶u atârn¶ greu (!) când se arat¶ ocaziunea de a-i pl¶ti lui Goma o
parte din r¶ul f¶cut ei, Reprezentant¶-Punct. A ce, reprezen’-punct? Dar a
explicat ea, cu gura ei, limpede:
«Ce §tii tu, b¶!, p¶i eu reprezint!»;
Dar Ion Vianu ce cusur va fi avînd, de când, trezit din somn, la
nenum¶ratele comi†ii-prezidii, Oi§teanu i-a comunicat acest mare secret:
Goma e “un basarabean antisemit, îti spun eu!”, iar fiul lui Tudor Vianu, ce
s¶ fac¶: a repetat, papagal, expectora†ia tovar¶§ului s¶u de baricade §i de
vân¶toare de “antisemi†i”…;
Dar Sorin Alexandrescu, “nepotul Monumentului”, ilustratorul, într-un
c¶r†oi uite-a§a de gros, plin de scheme §i de s¶geti indicatoare a mersului
geniului la Faulkner ? Cel care petrecuse o via†¶ la Amsterdam, ignorînd
România §i literatura român¶ (pentru el oprindu-se la Titus Popovici), iar
dup¶ moartea mamei sale, declarase c¶ el fusese de totdeauna anticomunist drept care din vara anului 1989 participase la… Uniunea Scriitorilor a lui
¢epeneag cu Breban? (vezi Jurnal de C¶ldur¶ Mare)?;
Dar Antohi, dar Mungiu, dar prin†ul-consort al s¶u, “istoricul” Pippidi,
descoperitor al “fascistului-Antonescu”-la-români?;
Dar Marius Oprea, r¶mas v¶duv (nu orfan?) de “Institutul R. Ioanid”,
t¶ricean, dup¶ apari†ia b¶se§tei “Comisii Volo”?;
Dar Manolescu-UNESCO, legitimatorul lui Iliescu imediat dup¶
Mineriada Sângeroas¶?;
Dar Patapievici, heideggerul nostru drag, iubit §i raional?;
Dar Botez¶torul s¶u (§i al lui Georgel Zacusc¶), liicheanul, frèrul sebastianez, altfel monarfistul-foc: Liiceanu?;
S¶ nu fi intervenit cu “un mic sfat” Cosa§u, Iano§i, Oi§teanu, tovar¶§a
Lilly Marcou?, nici veteranul turn¶tor Zalis? Nici Max Katz, automonitorizatornicul, cite§te: fabricantul din nimic a “antisemitismului tradi†ional românesc”? ; nici mae§trii s¶i întru holocaustizare, politrucii Elie Wiesel, R.
Ioanid ? Nici m¶car Doamna Monica Lovinescu, nu pentru întâia oar¶
condi†ionînd prezen†a sa de absen†a lui Goma?
7) Despre cei care fac istoria României
a. Din 23 august 1944 Ocupan†ii ru§i ne-au falsificat istoria prin trimi§ii
Pauker, Chi§inevschi, R¶utu, Roller - de unde termenul: rollerizare;
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b. Dup¶ decembrie 1989 Pelin ne-a pelinizat-o;
c. Din 1991 Istoria României a fost wieselizat¶;
d. ïn 1998 Istoria României a fost traficat¶ prin traducerea C¶r†ii negre
a comunismului de St. Courtois (în originalul ap¶rut în 1997, deficitar la
capitolul †¶rii noastre prin “grija” lui Karel Bartosek §i prin refuzul lui
Courtois de a completa-corija prezentarea României), apoi prin str¶dania
intelectualilor români de frunte: Blandiana, Oni§oru, Rusan, Liiceanu.
Cum am spus (§i am scris, în S¶pt¶mâna Ro§ie, capitolul “Când ai
crescut în cultul victimei inocente î†i vine greu s¶ accep†i ca ai fost un bun
c¶l¶u”), originalul francez ignorase (cu o excep†ie: Pite§ti de V. Ierunca),
toate celelalte texte scrise de români, traduse în francez¶, aflate la îndemâna
“responsabilului capitolului “Europa Central¶ §i de Sud-Est”, pe nume Karel
Bartosek.
Acesta, împreun¶ cu M. Berindei, A. Paruit, A. Lavastine, profitînd de
indisponibilitatea lui F. Maspero, fondatorul revistei L’Alternative, a pus
mâna pe ea §i a pref¶cut-o, din publica†ie anticomunist¶ în una… “eurocomunist¶”, rebotezat¶ La Nouvelle Alternative. Tovar¶§ul Bartosek (tovar¶§ al
tovar¶§ului Courtois) a aplicat metoda idioat¶, a tovar¶§ului de la Cluj, St.
Borbély (cum se întâlnesc marile spirite!), dup¶ care… “ar fi gre§it s¶ punem
prea mult accent pe destinul dramaturgului ceh Vaclav Havel, al filosofului
maghiar Istvan Bibo, al scriitorului român Paul Goma sau pe al†ii, provenind
din intelighen†ia §i s¶-i l¶s¶m în umbr¶ pe «oamenii de rând»” - motiv pentru
care nu pomene§te de mi§carea pentru drepturile omului din 1977, solidarizat¶ cu Charta 77, iar dintre “oamenii de rând” nu îl pomene§te pe legendarul
Vasile Paraschiv (descoperit alalt¶ieri de însu§i V. Tism¶neanu). Doamne
fere§te s¶ fi citat din eseul lui C. Dumitrescu La Cité Totale; nici din
Cr¶ciuna§: Le dernier regard ; nu au fost pomenite nici c¶r†ile mele “penitenciare” (ori§icâtu§i publicate la Gallimard, la Seuil, la Hachette); nici m¶car
volume ca La vie en rouge, de Duplan §i Giret, Le KGB en France de
Thierry Wolton nu au îndeplinit condi†iile de intrare…
ïn schimb (!) Bartosek îi indic¶ la Bibliografie (extrem de s¶rac¶, total
nereprezentativ¶), pe…Vladimir Tism¶neanu, ei da! - cu volumul în limba
român¶ “Fantoma lui Gheorghiu-Dej”!- §i pe autoarea unui text despre…
oamenii care l-au adus pe Ceau§escu la putere, semnat de arhinecunoscuta
cercet¶toare Cristina Boico, cu totul întâmpl¶tor m¶tu§a lui V. Tism¶neanu oh, oui.
S¶ recunoa§tem: varianta româneasc¶ repar¶ o nedreptate flagrant¶ a
originalului francez: în ea apare… Blandiana (adev¶rat, într-o not¶ de subsol
- dar nu este pomenit¶ Doina Cornea, nici de Dorin Tudoran nu vine vorba,
nici de Dan Petrescu, nici de Luca Pi†u, nici de Liviu Cangeopol…- ce-om fi
vrând: nu ace§tia au ‘grijit edi†ia, ci ea, Romi, Liiceanu §i Oni§oru! - se
observ¶);
e. ïn 2005 Istoria României §i a Românilor a fost falsificat¶ prin
înfiin†area Institutului pentru studierea Holocaustului, imeni Wiesel, al c¶rui
scop este, nu studierea tragediei evreilor, ci impunerea în §colile noastre a
materiei obligatorii conceput¶ de evrei - §i doar de ei (s¶ nu mi se spun¶ c¶
goi-ul Pippidi conteaz¶ - da de unde, niciodat¶, în nimic nu a contat);
f. Tot în 2005, ca un fel de compensa†ie acordat¶ §i majoritarilor români
din România, guvernul a decis înfiin†area unui institut pentru studierea comunismului.
Director : istoricul Marius Oprea, adjunct: istoricul Stej¶rel Olaru. Cât
de onest¶, cât de profesionist¶ a fost ini†iativa de a se, în sfâr§it!, apleca §i

©Paul Goma 1935-2011

wwww.paulgoma.com

PDF public și gratuit

31.12.2011

PAUL GOMA - JURNAL 2011

733

asupra p¶timirilor noastre, ale românilor victime ale bol§evismului rusesc, sa observat numaidecât prin:
- anun†area perioadei de studiu, decapitînd-despiciorînd-o: excluzînd
tragedia început¶ la 28 iunie 1940, §i suprimînd “postrevolu†ia”, permanentul
r¶zboi civil durînd §i azi;
- cooptarea (sic) în Comisia de studiere a crimelor comuniste a lui
“Radu Ioanid”, cunoscut sionist, antiromân notoriu (crescut, instruit în herghelia lui Serge Moscovici, din care au ie§it §i exemplare ca: M.D.
Gheorghiu, Isac Chiva, A. Lavastine, Maria Mailat…);
g. ïn 2006 a fost anun†at¶ o alt¶ mâncare de pe§te: “Comisia
Tism¶neanu-B¶sescu”. Dac¶ aceasta, destinat¶ a cerceta crimele comuniste
nuare ca membru al Colegiului de onoare un pui de bol§evic (I. Ioanid) are
ca… secretar-general al chiar Comisiei care a §i început s¶-i poarte numele,
un alt pui de bol§evic : prietenul vostru “Volo”, altfel-zisul : Vladimir
Tism¶neanu.
£i, de parc¶ aceste nenorociri nu ar fi destul de… nenorocite, iat¶ c¶
§i…
g. …ambasadorul USA în România, N. Taubman, dup¶ ce ne-a
demonstrat cu str¶lucire c¶ un ambasador nu are rolul de a se ocupa de
rela†iile †¶rii sale cu cet¶†enii †¶rii în care a fost numit, ci de Holocaust, de
predarea lui obligatorie în §coli, ac†une propagandistic¶ împ¶nat¶ cu amenin†¶ri din repertoriul lui Wiesel (cel de la 3 iulie 1991, din New York Times):
“Trebuie s¶ §ti∞i c¶ dac¶ antisemi∞ii nu sunt critica∞i [înfiera∞i] în
public, ve∞i suferi. Ve∞i fi izola∞i, Occidentul v¶ urm¶re§te cu mirare, cu
spaim¶, cu groaz¶”.
De curând, prin cine §tie ce amenin†¶ri-promisiuni (s¶ fie întrebat inevitabilul Ungureanu), ambasadorul Taubman i-a adus pe români pân¶ la acceptarea unei monstruozit¶†i, a unei Minciuni a Veacului: re-inaugurarea, în
Ci§migiu, a unui monument al osta§ilor americani c¶zu†i pentru liberarea
României…
Or toat¶ toat¶ lumea §tie c¶ americanii în chestie, aviatori de bombardiere, înainte de a fi doborî†i, ne f¶cuser¶ praf §i pulbere, ne amestecaser¶ cu
molozul - la Ploie§ti, la Bucure§ti, în 4 aprilie 1944, în zona Gara de Nord,
unde au murit mii de civili, dintre care trei sferturi refugia†i grupa†i acolo în
vederea “dispers¶rii” în vestul †¶rii - prefigurînd crima de la Dresda, din anul
urm¶tor, 1945: tot refugia†i civili din Est erau…
La Bucure§ti, în 4 aprilie 1944 a pierit §i unchiul meu Ignat Goma.
A§adar: dup¶ exemplul evreilor care au treab¶, n-au, fabric¶ “dovezi de
antisemitism”, americanii au, n-au treab¶, fabric¶ “prinosuri de recuno§tin†¶”
(se recunoa§te expresia?, tata, de§i fost deportat în Siberia, zicea:
«Americanii sunt un fel de ru§i - doar c¶ au mai multe stele pe drapel»).
Cum de îi rabd¶ p¶mântul pe guvernan†ii români care nu ap¶r¶ interesele românilor, ci pe ale ru§ilor §i pe ale ucrainenilor (pe lâng¶ interesele,
muuult mai importante ale surorilor, cumnatelor, veri§oarelor - chiar §i ale
nepo†elelor dân§ilor?). Cum de mai fac umbr¶ p¶mântului guvernan†ii
români care nu cunosc istoria elementar¶ a †¶rii lor, România, iar dac¶ o
cunosc, pu†in le pas¶ de adev¶rul ei, ci sunt cu gândul numai la “considera†ia”
pe care o vor primi (§i dolarii! s¶ nu fie uita†i dolarii!) de la ace§ti ru§i cu mai
multe stele pe drapel?
9) Despre certificatele de bun¶-purtare
Armand Go§u: “In ultimele zile, v-ati vazut dosarul la CNSAS. E vorba
de un dosar provenit de la SIE, de un dosar lucrat de cei de la Directia de
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Informatii Externe a Securitatii”.
A§adar V. Tism¶neanu a avut nevoie de un certificat de ne-securist - de
la CNSAS. De ce ? Cine i l-a cerut? T¶riceanu? B¶sescu? R. Ioanid? Ca s¶-i
trag¶ ei un Club al Certifica†ilor? Cine le va fi liberat spravka ceea? Tot ei,
dup¶ modelul “Certificatului de Revolu†ionar”?
Nu am nici o încredere în indivizii care, †inînd s¶-§i “probeze” onestitatea pus¶ sub semnul întreb¶rii, umbl¶ cu “certificate” ba de revolu†ionar, ba
de absolvent al Academiei de Jurnalistic¶, ba de persoan¶ care nu a lucrat în
via†a ei pentru, zi-i pe nume: “poli†ia politic¶” (Andrei Cornea, filosof, director-dedirec†ie §i holocaustolog rasist, când vorbea de securi§tii care o agresaser¶ peMonica Lovinescu, le zicea: “membri ai poli†iei”). Dr¶gu†. £i ce
sub†ire-diversionist.
Ca §i “Domnul Iliescu” în gura lui V. Tism¶neanu (dar “Domnul
M¶gureanu” pe buzele celui-mai-tân¶r-filosof-la-român: Liiceanu?).
Nu am încredere în certificatiza†ii CSNAS - am vrut s¶ spun:
confec†ionatorii, li se mai zice: falsificatori. Pentru c¶ am z¶bovit cu privirea
asupra câtorva beneficiari, comunic lista lor:
- Gelu Voican Voiculescu-Sturdza-Clytoris: Prietenul meu Gelu, r¶nit
de mirarea-dezaprobarea exprimat¶ de mine la apari†ia lui în banda-de-tâlhari
organizatori ai “revolu†iei de la 89”: Brucan, Iliescu, Roman, M¶gureanu, în
vara anului 1990 a-compus-o-compunere intitulat¶: “Dosar de securitate”
(al s¶u, dosarul!) §i a încercat s¶-l publice în revista 22. G. Adame§teanu, pe
atunci total inocent¶, îns¶ nu §i tic¶lo§it¶, a refuzat. A aflat N. Manolescu! Pe
loc l-a invitat pe supra§eful Securit¶†ii iliesciene s¶ aduc¶ la el, la România
literar¶ “Dosarul de securitate”. Prezentat de redac†ie (ManolescuDimisianu), animalul care nu exist¶ a ap¶rut pe 5 pagini, în dou¶ numere,
ultimele pe 1990.
Pe atunci nu se vorbea de certificat “de la CSNAS”. Se vede îns¶ c¶
autoritatea (i)moral¶ a lui N. Manolescu (care tocmai luase, imediat dup¶
mineriad¶, un interviu lui Iliescu, în care îl domnìse §i îl o-ìse: “Om, cu O
mare”) fusese hot¶rîtoare. Gelu Clistyr umbla pe la cocktailuri, în Libia, distribuia fotocopii, cu autograf, ad¶ugînd, oralmente: «Uite ce scrie România
literar¶ a lui Manolescu despre mine!» - se oprea la timp, nu explica: «Din
moment ce îmi publica dosarul de securitate, înseamn¶ c¶ sunt curat, nu am
nimic de ascuns».
Doamne fere§te, cum s¶ aib¶ de ascuns ceva împu§c¶torul Ceau§e§tilor!
£i Ion Iliescu a cerut §i a ob†inut certificat de CSNAS - ei §i? Ce probeaz¶ acela: c¶ Iliescu nu a lucrat pentru Securitate, “doar” pentru NKVD,
apoi KGB?
C. V. Tudor: §i el este diplomat al CSNAS;
£i Buzura:
Si Uricaru;
£i Voiculescu-Crescent a fost recent sp¶lat, sfin†it…
Ei §i?
ïnseamn¶ c¶ to†i certifica†ii (de c¶tre cine: de c¶tre CSNAS, unde nu te
mai po†i r¶suci de câ†i securi§ti - dar securiste! - pe metru p¶trat fojg¶ie) au
devenit cura†i? Ca “domnul Iliescu” dup¶ sp¶l¶tura de sânge §i de c¶cat
operat¶ de Manolescu, Ple§u, Breban, Simion, Sorescu - §i Tism¶neanu?
10) Despre a fi sau a nu fi evreu în România
Prietenii, îndatora†ii lui V. Tism¶neanu i-au s¶rit întru ap¶rare, acuzîndu-i pe acuzatori c¶… l-ar fi acuzat pe “Volo” pentru p¶catul-crima de a fi
evreu.
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S¶ avem iertare: în primul rând §i fiul meu Filip este evreu, dup¶ mam¶
- §i ne în†elegem bine, împ¶rt¶§im acelea§i valori; în al doilea: din câte §tiu §i §tiu, fiindc¶ pe mine m¶ intereseaz¶ ce se petrece în lume, deci m¶ informez - nimeni nu l-a acuzat “pentru c¶ este evreu”. Evreii sioni§ti (dar §i: auxiliarii lor, goi-ii Manolescu, Gârbea, Marta Petreu) ne acuz¶ pe noi, românii,
c¶ suntem “antisemi†i”, noi îns¶, românii, nu suntem nici sioni§ti, nici manoli§ti, nici martopetri§ti - nici andreipipidi§ti. Acuzatorii s-au în§elat §i au
în§elat atunci când l-au acuzat pe Vladimir Tism¶neanu doar ca fiu al unor
bol§evici evrei veni†i pe tancurile sovietice.
Dar tocmai asta condamn¶m noi la veni†ii-pe-tancuri: faptul c¶ îi acuzaser¶ - §i trimiseser¶ la pu§c¶rie! - pe p¶rin†i pentru faptele (reale, imaginare) ale copiilor §i pe fii, nepo†i, veri, vecini pentru faptele p¶rin†ilor!
Am spus de la începutul acestui text: nu acesta este p¶catul lui V.
Tism¶neanu - fiindc¶ nu ne putem alege p¶rin†ii - ci altul, altele, nu mo§tenite, ci câ§tigate.
V. Tism¶neanu, istoricul, se fere§te ca de foc de a ie§i din cercul pentru
studiere fixat de el, fixat de fixatori: se ocup¶ numai de trimi§ii (sau un§ii pe
loc), de prim¶ m¶rime ai Por†ii Kremlinului, în scop de colonizare: Pauker,
V. Roman, Chi§inevschi, Moghioro§, Gheorghiu-Dej, Bodn¶ra§, Iliescu, iar
evreilor nu le spune pe nume, ci îi îngroap¶ în alt abuz lingvistic (precum
antisemitism): “minorit¶†i etnice”. Ce comod: ca §i victimele maghiare ale
Holocaustului, repartizate de Wiesel la vecini (§i ocupa†i; sârbi, slovaci,
români), evreii bol§evici au fost împr¶§tia†i la rubricile unguri, cehi, polonezi, bulgari, ru§i. Sub umbrela “obiectivit¶†ii istorice” (dar V. T. nu este
istoric!), încearc¶ - §i reu§e§te - s¶ reabiliteze mai degrab¶ pe ici decât pe colo
sinistre figuri ca Ana Pauker, în schimb (!) s¶ zugr¶veasc¶ în negru figuri
antipatice lui §i familiei sale: Ceau§escu, R¶utu, Radu Florian…
11) Ce fel de istorie a României vrea V. Tism¶neanu?
Ceea ce i se poate repro§a (§i trebuie s¶ i se repro§eze) lui Vladimir
Tism¶neanu : nu faptul c¶ este evreu (ei §i? este ceea ce este!), ci faptul c¶,
evreu printre goi (români), este insensibil la via†a §i la moartea goi-lor; nu i
se poate repro§a c¶ este fiu de bol§evici evrei care doar r¶u au f¶cut
b¶§tina§ilor - ci c¶ nu a renun†at la grani†a mental¶ reproducînd grani†a real¶
(Zidul ! Autozidul!) separînd iremediabil “Cartierul Prim¶verii, cuibul de
bol§evici” §i restul †¶rii, popula†ia.
El nu poate, nu vrea s¶ accepte c¶ exist¶ §i altceva, altfel decât propria
persoan¶, propria categorie, propriul clan. De pild¶, pentru el, umanist, nu
exist¶ suferin†a palestinienilor, nici injusti†ia, nici neomenia cu care sunt
trata†i, ei b¶§tina§ii, de c¶tre invadatorii israelieni (s¶ nu invoce “dreptul
istoric”: Filistenii erau oamenii locului, sedentari atunci când Evreii, p¶stori,
au dat peste ei, venind din Mesopotamia). Nu am citit §i nu am auzit ca cineva
s¶ fi citit vreun rând de m¶car în†elegere, dac¶ nu de compasiune (i-a§ cere
prea mult dac¶ a§ rosti “fraternitate”) pentru alt¶ comunitate oprimat¶, alungat¶ de la vatra ei: a palestinienilor. Nu, nu. De§i exist¶ atâ†ia evrei normali
§i celebri (nu chiar ca §i “profesorul de la Maryland”), tot din aria ruseasc¶
proveni†i: Menuhin, Barenboim, ba chiar §i dintre evreii no§tri: Sami
Damian. Ace§tia au riscat normalitatea - §i au fost trata†i, cum altfel, decât de
“antisemi†i”.
Vladimir Tism¶neanu - §i asta va fi concluzia mea - o persoan¶ structural insensibil¶ (istoria se face §i cu inima, nu?, chiar riscînd o abatere subiectiv¶); pe el îl intereseaz¶ - vezi-i bibliografia - personalit¶†ile-care-fac-istoria,
chiar dac¶ p¶rintele s¶u, Leon Tism¶neanu, ne obliga, ne soma s¶ credem
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c¶… masele; îl preocup¶ cancanurile, mânc¶torìile, întreturn¶toriile
mafio†ilor bol§evici - §i nu cei care au suferit, care §i-au pierdut via†a (unii §i
sufletul) sub §enilele de tanc sovietic ale Marii Terori de la R¶s¶rit.
Ce fel de “istorie” va superviza, dirija “Volo” - altfel b¶iat bun, serviabil - dac¶ nu are mijloacele?
Fiindc¶ nu le are; el nu a v¶zut, nu a auzit ce se petrecea dincolo de
Zidul Ierusalimului Cartierului Prim¶verii unde a copil¶rit §i unde s-a întors.
V. T. este surd, orb, nu are odorat, deci nu §tie cum “arat¶” mirosul de
s¶r¶cie, mirosul de f¶r¶-acoperi§ (dac¶ tovar¶§ii tovar¶§ilor p¶rin†i ai s¶i îi
alungaser¶ pe proprietari din case §i le luaser¶ locul, f¶r¶ m¶car a schimba
cearceafurile…); mirosul de fric¶-de-arestare, de fric¶-de-exmatriculare din
facultate (ei, da: catedra de marxism-stalinism se ocupa §i de “purificarea”
corpului studen†esc, iar C.C. al UTM - reprezentat de Trofin, Petre Gheorghe,
C. Burtic¶ - §i Ion Iliescu! - un an întreg, 1958, a tot pus la-zid §i pe rug sute
de studen†i poten†ial periculo§i, drept care i-a exmatriculat); mai departe:
miros de-fric¶-de-anchet¶; mirosul de sudoare (de fric¶), de urin¶-sângec¶cat din timpul anchetei la Securitate.
Dar mirosul de moarte §tie el cum… miroase?
Va realiza comanda preziden†ial¶ a unei Istorii a României din ultima
jum¶tate de veac alc¶tuit¶ doar din portretele mon§trilor comuni§ti, mai mult
sau mai pu†in feroci, mai mult sau mai pu†in buni p¶rin†i?
De acord - dar victimele? Unde sunt victimele - milioane -din “Istoria”
lui Tism¶neanu Vladimir?
Grav handicapat de originea sa de evreu basarabean, inima nu-l va l¶sa
s¶ aduc¶ vorba §i despre imensa - §i actuala - tragedie a românilor basarabeni
§i bucovineni trezi†i în 28 iunie 1940 robi ai ru§ilor, cu identitatea schimbat¶,
cu alfabetul schimbat, cu o matrie ma§ter¶: nu mai erau români, nu mai vorbeau limba român¶, drapelul nu mai era tricolor, †ar¶ nu le mai era România,
ci Marea Uniune Sovietic¶! Violenta†i, umili†i, pâng¶ri†i în credin†a lor
cre§tin¶ de evreii bol§evici, mult mai r¶i decât ru§ii-cura†i - unii prieteni,
vecini, colegi deveni†i de nerecunoscut: turba†i de ur¶ fa†¶ de români, mai
ales dac¶ ace§tia erau militari §i se retr¶geau, umili†i de ordinul de a nu
r¶spunde agresiunilor, în S¶pt¶mâna Ro§ie; dup¶ aceea jefui†i de pâinea pe
care ei o f¶cuser¶, alunga†i din casele pe care ei le zidiser¶, aresta†i, ancheta†i,
unii deporta†i în Siberia, al†ii împu§ca†i pe loc.
Cum s¶-i comp¶timeasc¶ V. Tism¶neanu pe basarabeni §i pe bucovineni, când treaba murdar¶, de zapcìi-caralìi, de c¶l¶i în slujba ru§ilor o f¶ceau
evreii - mul†i cunoscu†i de p¶rin†ii s¶i: Perahim, Sorin Toma, Roller…? Cât
de drept va fi V. T. în judec¶†ile sale istorice - ziceam c¶ se va studia §i perioada dinainte de 1946…- atunci când va ajunge la episodul refugia†ilor din
martie 1944? Va accepta, el, f¶cînd parte dintr-o comunitate care a dat realitatea §i expresia “Ovreiului R¶t¶citor” (a§a zicea tata c¶ ajunsesem noi), c¶
exist¶ durere §i mai sfâ§ietoare, cea a “Ovreiului r¶t¶citor în proprie †ar¶” când acest efect avea aceast¶ cauz¶: comunismul rusesc? - cel pe care îl visaser¶ p¶rin†ii s¶i §i pentru a c¶rui realizare renun†aser¶ §i la gândire logic¶ §i
la inim¶ (cald¶, în principiu), devenind robo†i ai Distrugerii, ai Terorii, ai
Ororii? Ce va în†elege el din continuarea dramei refugia†ilor, (re)fugind,
ascunzîndu-se prin p¶duri, prin pe§teri de frica ocupan†ilor §i prin§i, lega†i,
preda†i jandarmilor, jandarmii ru§ilor - pentru a fi “repatria†i în Siberia”?
£i cum va percepe el Istoria cotelor, Istoria colectiviz¶rii?
Cum s¶ accepte - cu inima §i cu capul - c¶ decembrie 1989 nu a însemnat încetarea Terorii bol§evice, c¶ de atunci a continuat prin r¶zboiul civil
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a†â†at de “domnul Iliescu”, cu care el conversase despre r¶zboi, despre pace,
de “domnul Brucan”, coleg de banc¶ revolu†ionar¶ cu p¶rin†ii s¶i, de “domnul Petre Roman”, fiul altui “domn” §i acela “erou din Spania”, Valter?
Acestea au fost întreb¶ri la care am §i dat r¶spunsul:
Nu, Vladimir Tism¶neanu nu este deloc omul potrivit la locul potrivit.
Prezen†a lui în fruntea unui organism de o asemenea importan†¶ pentru trecutul dar §i pentru viitorul nostru este o eroare care ne va costa al†i ani, alte
decenii de “tranzi†ie” (cite§te: încremenire, dare înd¶r¶t, retrogradare).
Cum adic¶: nu se g¶seau istorici one§ti, serio§i, cunosc¶tori ai “materiei” §i ai meseriei? Tot la cârpaci, la peticari, la improviza†i am recurs?
Exist¶ oameni din toate genera†iile care au, totu§i, idee despre Istoria
Contemporan¶ - cine a avut ideea nefericit¶, nociv¶ de a face, mai ieri apel la
“salvatori” de teapa lui R. Ioanid, acum la un b¶iat simpatic, dar atât:
V. Tism¶neanu?
De Iliescu, N¶stase, Constantinescu, Ciorbea, T¶riceanu, B¶sescu chiar §i de Ungureanu - nu se va mai vorbi peste un deceniu, îns¶ despre
aceast¶ iresponsabil¶ u§ur¶tate, criminal¶ neseriozitate de a trata - pentru a
câta oar¶? - Istoria României se vor rosti str¶-str¶-str¶nepo†ii no§tri; cu f¶lcile
strânse, cu lacrimi de ciud¶ §i de mânie - §i de ru§ine.
Se vor întreba: Ce fel de oameni am fost noi? £i î§i vor r¶spunde, cu
n¶duf:
«Oameni de nimica, asta au fost!»
Paul Goma
P.S. Intr-un interviu cu A. B¶din din Adev¶rul din 13 iunie a.c.: V. Tism¶neanu
declar¶ senin:
“domnul Goma a publicat si o scrisoare pe care i-am adresat-o în nume personal. M-a costat mult sufleteste sã decid cã nu pot colabora cu domnul Goma din motive de standarde profesionale. Am avut bunã credintã în relatia cu dl Goma, iar domnia-sa, ulterior, si o spun acum pentru prima datã, mi-a trimis o scrisoare care se
încheia cu cuvintele "îmi cer iertare"”
Este adev¶rat c¶ i-am trimis o scrisoare în care îmi ceream iertare pentru…
eroarea de a fi “sudat” dou¶ paragrafe, atribuindu-l, nedrept, pe al doilea lui V.
Tism¶neanu. Or el transleaz¶ iertarea (acordat¶ mie) §i la… publicarea pe internet a
scrisorilor. ïl informez c¶ pentru aceast¶ fapt¶ (scrisorile publicate pe internet) nu-mi
cer §i nu-mi voi cere iertare. PG

*

Vineri 30 iunie 2006
Ast¶ noapte Israelul a arestat peste 60 de deputa†i palestinieni - israelienii pretind c¶ numai activi§ti ai Hamas, ceilal†i spun c¶ §i din forma†ia
pre§edintelui. Au bombardat cl¶dirile guvernului de la Ramalah - “dar n-au
f¶cut victime - cu excep†ia unui terorist”.
ïmi plac de mor astfel de preciz¶ri (deci ¶la n-a fost victim¶, ci… terorist), ca §i: “Autorit¶†ile au deschis o anchet¶” - cu ancheta se aleg orfanii §i
v¶duvele §i supravie†uitorii r¶ma§i f¶r¶ ad¶post.
Astfel de anun†uri curat-umaniste - dac¶ provin de la Tel-Aviv - provoac¶ urlete de bucurie printre “umani§ti” dâmbovi†elio†i ca alde A. Cornea,
Oi§teanu, Vianu, Shafir, Al. Florian, Rotman, Volovici.
*
Am scris un bile†el lui Tism¶neanu:
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Paris, 3 iulie 2006
Domnule Vladimir Tism¶neanu,
ïn 22 iunie acest an am scris textul “Despre Vladimir Tism¶neanu - §i
nu numai - în 11 puncte” în replic¶ la interviul luat de A. Go§u, publicat în
revista 22.
Numai c¶ nici “22” (Rodica Palade) nici “Aldine” (Dan Stanca) nici
“Ziua” (S.R. St¶nescu) nici “Adev¶rul” (unde filtru este A. Badin, cel care a
luat interviul la care fac aluzie în Post Scriptum) nu au r¶spuns - cu excep†ia
ultimului, care a transmis hot¶rîrea: NU.
Dac¶ a§ fi în locul lui Vladimir Tism¶neanu, m-a§ îngrijora. Sunt
convins c¶ din partea sa nu a fost emis nici un ukaz de a nu publica ripostele
lui Goma la propostele lui Tism¶neanu - ar însemna s¶ ne întoarcem în cumpli†ii ani 1948-1958 când la “puritatea ideologic¶” a textelor ap¶rute în volume, în pres¶ vegheau: delirantul Chi§inevschi, ferocele R¶utu, subalternii s¶i
devota†i Valter Roman, Leon Tism¶neanu, Goldberger, Ofelia Manole §i al†i
tovar¶§i de alte na†ionalit¶†i de sinistr¶ amintire.
Pentru a-§i “repera” onoarea, Vladimir Tism¶neanu (dar vrea? - vom
verifica numaidecât) are de f¶cut urm¶torul lucru:
S¶ se adreseze §efilor publica†iilor resping¶toare, propunîndu-le textul
de mai jos, înso†it de scrisoarea de fa†¶, în virtutea toleran†ei, chiar dac¶
aceasta nu face parte din panoplia “standardelor academice” cu care mi-a
închis gura când m-a anun†at c¶ nu mai fac parte din Comisia preziden†ial¶
pentru studierea comunismului - fiindc¶ îmi lipsesc standardele…
Dac¶ va pretinde c¶ el, Vladimir Tism¶neanu este un biet profesor la
Maryland, în trecere prin Bucure§ti (în momentul de fa†¶ aflat la odihn¶ binemeritat¶ la Sinaia, Mamaia, Tataia) §i c¶ nu are nici o putere (sic) s¶ cear¶,
s¶ impun¶, s¶ dikteze - îi voi r¶spunde cu o anecdot¶ adev¶rat¶:
Acum câ†iva ani, în Fran†a izbucnise un scandal: scriitorul Renaud
Camus (a nu se confunda cu Albert, mort în 1960) scrisese în Jurnalul s¶u,
publicat, c¶ la postul de radio France Culture lucreaz¶ mult mai mul†i redactori evrei decât neevrei, iar ace§tia invit¶ în emisiunile lor prieteni, colegi tot evrei - mai numero§i decât neevreii. Bietul Renaud Camus, el, naivul, în
virtutea dreptului de expresie, î§i exprimase o opinie care, nu întâmpl¶tor era
§i exact¶ - §i nu doar privind posturile de radio, ci §i la cele de televiziune dar ce campanie a fost orchestrat¶ de Antoine Spire, evreu, fosy §i actual
comunist, fost jurnalist la l’Humanité împotriva fiorosului “antisemit”! - la
care au participat, cu sfânta-le indignare tenorii (în România li se zice: “directorii”) opiniei publice indignate.
Singurul dintre intelectualii care nu s-a n¶pustit s¶ dea cu parul în capul
blasfematorului “antisemit” a fost filosoful Alain Finkielkraut, titular al unei
emisiuni s¶pt¶mânale, “Répliques” pe care o de†ine §i azi la postul de radio
maisusnumit. Evenimentul se petrecea înainte de izbucnirea ultimei Intifada
- provocat¶ de Ariel Sharon, astfel ajungînd el la guvernare - deci pe când
Finkielkraut înc¶ mai era o persoan¶ rezonabil¶, cu care se putea discuta
(chiar §i despre Palestina, f¶r¶ ca el s¶ invoce “argumentul demografic”! depun m¶rturie, pe atunci eram în rela†ii normale) - §i care a intervenit ca un
§ef de clas¶, b¶tînd din palme, cerînd aten†ie §i spunînd, în esen†¶:
Este adev¶rat ce sus†ine Renaud Camus c¶ la France Culture sunt mul†i
redactori evrei - dar ar fi trebuit s¶ recunoasc¶: mul†i nu semnific¶ to†i. Doar
suntem în Fran†a unde chiar §i francezii au dreptul s¶ lucreze la acest post
de radio… (sublinierea îmi apar†ine).
La o astfel de insolen†¶ cu care fusese deturnat¶, diversionat¶ (sic),
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viciat¶ discu†ia nimeni dintre bravii francezi nu a reac†ionat: §i ei sunt traumatiza†i, paraliza†i de culpabilizarea cultivat¶ consecvent de holocaustologi.
Eu îns¶, român fiind - chiar de nu am nici un fel de cet¶†enie (româna
mi-a fost furat¶ de Statul român în 1977 §i nerestituit¶ nici azi - cu scuze),
îmi spun c¶ românii mei n-or fi ei chiar atât de la§i, de nedemni - cu condi†ia
ca un evreu s¶ le dea bilet de voie la exprimare, fie §i cu perfidia subtil¶ (!) a
unui Alain Finkielkraut.
A§adar îi propun lui Vladimir Tism¶neanu s¶ se adreseze el tovar¶§ilor
responsabili de ziare-revistei posturi de radio §i televiziune, recomandîndu-le
s¶ publice textul “Despre Vladimir Tism¶neanu - §i nu numai - în 11 puncte”
înso†it de scrisoarea de fa†¶. Astfel va face s¶ înceteze zvonul c¶ el ar fi dat
dispozi†ia de a i se înterzice lui Goma dreptul de a publica - cu atât mai pu†in:
dreptul la replic¶ - în române§te, în România.
Tot se l¶udase (despre V. Tism¶neanu este vorba, în continuare) c¶ el
va face tot ce-i st¶ în putere pentru ca Goma s¶ poat¶ publica, în limba sa, în
†ara sa - ei bine, iat¶ ocazia!
Drept care ata§ez textul cu pricina §i a§tept rezultatul interven†iei sale în favoarea mea.
Paul Goma
*
Cred c¶ tot din pricina c¶lduri(lor) nu mai †in minte unde am citit, de
curând, “ajustarea” urm¶toare:
Elie Wiesel nu ar fi rostit, la Sighet:
«Românii au ucis, au ucis, au ucis!», ci, la Bucure§ti (în iulie 2002),
când a fost primit în Academie:
«România a ucis, a ucis, a ucis!»
Percep abia acum, dup¶ 4 ani cât 4 decenii “nuan†a” de o subtilitate cu
totul §i cu totul orbitoare.

Alerg iute-iute, ca s¶ prind din urm¶ timpul - care, el nu
m-a a§teptat, m¶garul: s-a f¶cut luna mai 2011.
A§adar azi este miercuri 4 mai 2011:
Ieri primisem un mesaj ciudat:
De : Virgil Razesu <antiteze2010@yahoo.com>
Objet :
Rugaminte
Date :
2 mai 2011 18:45:05 HAEC
À : Paul Goma <paulgoma@free.fr>
Dar asta?
“Stimate domnule Paul Goma,
V-am fi foarte recunoscatori daca v-ati rupe din timpul dumneavoastra
si ati scrie pentru revista noastra, Antiteze, de la Piatra Neamt, opinia dv.
referitoare la cazul Nicolae Breban (verdictul CNSAS referitor la colaborarea
sa cu securitatea).
In speranta ca ne veti onora si in acest numar prin semnatura dv., va
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multumim anticipat!
Cu stima,
Raluca Naclad (redactor)”

I-am scris pe dat¶ lui Vasile Baghiu:
Ce s-a intâmplat, drag¶ Vasile Baghiu? (…)

El mi-a r¶spuns:
“Stimate domnule Goma,
Va multumesc pentru intrebare. Nu, nu mai sunt la Antiteze. Si da, nici
consilier nu mai sunt. M-am retras, dupa ce am fost retras, ca sa zic asa, din
cauza ca nu au rezistat la marile mele exigente elementare de a nu permite
intrarea materialelor unor amatori pe usa din spate a redactiei, de a cere sa fie
platita munca redactorilor si a colaboratorilor, de a cere sa fie platita corespondenta... Bani umblau prin mainile lui Cristian Livescu si ale altora de
acolo, nimic de zis, iar eu, amaratul de mine, faceam drumurile la tipografie,
adesea pe jos cand nu mai aveam benzina... Asa-mi trebuie. Cristian Livescu,
directorul-editor al revistei, dupa ce mi-a propus sa fiu redactor-sef devenise
nemultumit dupa trei numere, intre altele pentru ca publicam "prea mult
Goma". (subl. mea). Acum, vad ca dupa ce s-a lipsit fara remuscari si framantari de mine, tehnic si nonsalant, o trimite pe redactoarea inlocuitoare
Raluca Naclad la dvs. ca sa va puna la treaba, la scris, cum s-ar spune, si inca
despre Breban, pentru ca e actual - nu?. Asa nu se va vedea plecarea mea si
revista continua sa fie atractiva -nu-i asa? - cu subiectul Breban si inca analizat de Goma... In mare, cam asa stau lucrurile. Imi este lehamite. Dar sunt
optimist, ca intotdeauna, si imi vad de scris. Tot raul spre bine. Curand, voi
pleca in Elevetia pentru sase luni. Am castigat (prin concurs international, nu
cu ajutorul US) o bursa de sase luni. Mai inainte insa voi trece o saptamana
prin Paris, de pe 19 pe 26 iunie, invitat tot asa la o chestie literara.
Cele bune, cu toata prietenie si pretuirea,
Vasile Baghiu”

Ca s¶ vezi: i-am f¶cut r¶ul §i lui Vasile Baghiu! “între
altele pentru ca publicam "prea mult Goma".
Cine i-o repro§eaz¶ ? £eful, Cristian Livescu!
Ce s¶-i fac eu lui (lui Livescu de la Piatra Neam†) dac¶
poart¶ acela§i nume cu securistul paznic al nostru, al deoi§tilor
din raionul Fete§ti? Analfabetul Ion Livescu, bestia de securist
Livescu cel care m-a b¶tut (în sediul lor din Fete§ti), m-a urm¶rit
“peste ar¶tur¶, cu Gaz-ul” §i m-a b¶tut; pe £tef¶nel Davidescu, la
fel, l-a vânat, tot cu ma§ina, l-a b¶tut, l-a b¶tut, apoi l-a dus cu
Gaz-ul în afara “razei” §i i-a zis (§i era noapte; §i era b¶r¶gan):
«Fugi! ï†i dau cinci minute avans, dup¶ care pornesc ma§ina;
dac¶ te prind, te condamn pentru p¶r¶sire de domiciliu!»
Am mai scris întâmplare de vreo treo ori - nu-i nimica, repet,
repet, repet. F¶nel Davidescu, b¶gat în boale de la Pite§ti (el
mi-a fost ini†iatorul, povestind, la Jilava, în camera 25 Iadul
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Studen†esc) a luat-o la fug¶ §i… miracol: nu a fost prins de
Livescu: fugea în zig-zag ca iepurele - §i a venit la mine, cu un
aer de nebun, plin de sânge §i de noroi §i de lacrimi - dar fericit
c¶ nu pusese laba pe el bestia de Livescu.
Nu §tiu dac¶ acela era neam cu acesta, dar ce s¶ fac dac`
numele ne-a fost, ne-a r¶mas tuturor deoi§tilor care am supravie†uit (F¶nel Davidescu s-a pr¶p¶dit acum trei an) ca unul odios?
S¶ §i-l poarte! Ori s¶ §i-l schimbe!!
Joi 5 mai 2011
Ceea ce devine plictisitor, la urma urmei insuportabil: cei
care ap¶r¶ pe câte un acuzat (în trecut: eu; acum Tudoran) recurg
la “metoda” cea mai murdar¶: în loc s` combat¶ argumentele
acuzatorilor, ei fac “dosarul de s¶n¶tate” - §i, desigur, cel literar
al atacatului.
ïn groapa cu l¶turi a “cazului Breban”, pe blogul Ideii
Brebane se esprim¶ unul (sau una?) Cara :
“vasile cara a scris:
Am postat un comentariu pe blogul dlui ex-poet, ex-disident, care
traieste din resturile prestigiului sau: dl D. Tudoran. Evident ca au fost sterse:
se lucreaza ca la CNSAS: se bricoleaza, se decupeaza, ceea ce nu convine,
decupam si aruncam la cos. Tudoran, unul dintre calomniatorii ferventi ai lui
N. Breban, cred ca ar trebui in regim de urgenta sa se adreseze unui specialist in domeniu, eventual unui psihiatru, de vreme ce a ajuns sa se adreseze
aurei Agathei Christi, sarmanul! (subl mea, P.G.) Are un blog ignobil dl
Tudoran. Ignobil. Foloseste citate din rapoartele secu, penru a infiera acuza
un prieten – Breban – de care a profitat din plin si cu asupra de masura sub
dictatura. Bricoleaza, ajusteaza jenant, erijandu-se intr-un proceror al natiei
literare – ceea ce nu este nici pe departe! O mediocritate simpatica, ce are
psihologia celebrisimei vulpi: neajungand la strugurii dulci, prea laudati, ii
improsca cu noroi. Urat mai imbatraniti, dle Tudoran! Va acriti, vazand cu
ochii. Daca tineti sa pastrati ceea ce a mai ramas din prestigiul dvs. de poet
de mana a trei spre a patra, din alura de disident, din care trageti tare sa scoateti cat mai mult profit, sugestia mea e sa va retrageti, pastrandu-va astfel dramul de onoare, demnitate, mandrie, daca le mai aveti – eu cred ca nici o sansa
sa mai existe! de unde ura impotriva lui Breban? de unde batjocorirea Aurei
Christi, incercarea de a-i terfeli numele ei literar, numele familiei ei (familie
de profesori, boieri, militari; vita nobila!)? Breban are o opera majora!
mataluta – nici pomeneala, D. Tudoran! d’aia te grabesti sa arunci cu noroi,
cu venin! Aura Christi? Ai scris barem vreun vers de nivelul celor citate mai
sus? Vai de capul tau, Dorine. Ingrijeste-ti sanatatea, foste (sic sic) poet.
Conteaza pentru o judecata dreapta, necorupta. N-o cunosc pe Aura Christi.
Ii cunosc cartile. Valoric vorbind alaturi de ea nu existi, dle Tudoran! M-ai
suparat rau, Tudorane, cu marsaviile tale. Incerci sa murdaresti tot ce misca
in spatiul valorii majore, lustruindu-te pe mataluta, paraginitule”.
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“Argumente” amintindu-mi - §i cum! - de Geta Dimisianu,
de Alain Paruit, de Bianca Dumitra§cu Balot¶ §i al†ii §i altele, cei
care, consumîndu-§i “probele” împotriva mea, dezorienta†i (dar
nu §i dezarma†i), treceau la… argumentul suprem: trimiterea
¶luia la spitalul de nebuni; astfel imaginîndu-§i ei c¶ l-au lichidat.
Opera†ie (sic) construit¶ pe acela§i calapod cu clasicul “r¶spuns”
primit de Tudor Vianu ilustrînd “intelectualitatea” unei studente:
«A§a-mi trebuie dac¶ stau de vorb¶ cu o tuberculoas¶!»
Este adev¶rat c¶, luat¶ de… valul avântului, cum spunea
S¶raru, Aura Christi calc¶ pe de l¶turi când afirm¶:
“De altfel, în atacul brutal contra lui N. Breban §i a c¶r†ii sale
Bunavestire, în plenara C.C. al P.C.R. din 28-29 iunie 1977, atac reprodus de
toat¶ presa comunist¶, persoana lui N. Breban era pus¶ pe acela§i plan cu P.
Goma §i era înfierat¶, ca §i persoana lui P. Goma. Ceea ce înseamn¶ c¶
forurile centrale, politice §i poli†iene§ti, nu f¶ceau nici o distinc†ie între cei
doi: Goma §i Breban – (nota mea, P.G.) dovad¶, înc¶ o dat¶, c¶ nu poate fi,
în nici un caz, vorba de informa†ii, declara†ii „primejdioase profesional”, date
de N. Breban, §i nici de un a§a-zis rol de „agent de influen†¶”.

Derapaj explicabil - nu §i adev¶rat: ba “forurile centrale,
politice §i poli†iene§ti, f¶ceau o distinc†ie între cei doi: Goma §i
Breban:
Pe Goma îl arestau §i îl tratau cu înjur¶turi, etichete ca
“j¶dane!”, “coristule!”, cu palme, pumni, picioare - ca de obicei,
din 1953 încoace; Breban, mereu liber §i ferice, nu a cunoscut
nici un minut de… încarcerare. El “convorbea” la telefon cu
generalul Ple§i†¶. Eu nu “dialogam” cu securistul Cel Mare, el…
monologa… în prezen†a mea astfel: «Pii, futu-†’ mama m¶-ti!
Am pus laba p¶ tine, banditule! De ce †i-ai scos ochelarii - faci p¶
Cristuos cu mine - pii futu-†’ Cristuosu m¶-ti!»
Ciudat - îns¶ normal: Când am plecat eu (“la oaste §i n-am
mai venit”), în 1977, Uniunea Scriitorilor era condus¶ de un
reg¶†ean: Zaharia Stancu, de un buzoian, Macovescu, de un
dobrogean, Virgil Teodorescu - ardelenii ocupînd - total - rangul
doi, prin b¶trânele caiafe Andri†oiu, Fra†ii Luca, Pop £imi, Titus
Popovici, D.R. Popescu, Ion Horea, L¶ncr¶njan, Francis
Munteanu §i al†i ju§ti - la care se raliaser¶ “juni” ca A. D.
Munteanu, Ana Blandiana…
ïn “contemporaneitatea actual¶” observ ca ardelenii ocup¶
locul întâi în conducerea trebilor cultural-literare. Sunt observabile de departe, ca doi stâlpi de telegraf: N. Manolescu §i N.
Breban. Ei au fost, nu prieteni, ci asocia†i atâta vreme cât nu se
jenau unul pe altul. Ce va fi provocat “distan†ierea” nu §tiu §i nu
m¶ intereseaz¶ orgoliile transilvane, m¶ intereseaz¶ c¶, în raport
cu mine - cel mic, ce nesemnificativ, individul care nu conteaz¶
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ca scriitor - ei doi s-au manifestat cu mare agresivitate…
st¶pânit¶, cu ur¶ îndelung rumegat¶, exprimat¶, la ambii prin
“punere bine”, dinspre Breban ca “lipsit de talent literar”, prin
turn¶torie vulgar¶, ciob¶neasc¶, str¶pu†ind a oaie: acuza†ia de
“antisemitism la Manolescu”.
De remarcat: Breban s-a remarcat totdeauna prin filoevreismul, mergînd pân¶ la absurd: «Ei au totdeauna dreptate, fiinc¶ au
puterea, ne-au cump¶rat pe to†i”. Manolescu, analfabet, c¶scat, a
f¶cut gafa cu Garaudy §i s-a trezit antisemitizat. £i-a pl¶tit
p¶catul (s-o cread¶ el), antisemitizînd pe altul : pe Goma §i
legionarizîndu-l pe L.I. Stoiciu.
Ce b¶ie†i faini, ce ‘telectuali ca pe mân¶, ce caractere de
granit, ardelenii! S¶ v¶ tr¶iasc¶!
*
Magda Ursache îmi trimite §i mie:
Magda URSACHE Cine îl îngroap¶ pe Lenin?
„permise de adev¶r/ doar la vîrf se împart”
Viorel Savin, Exilat în strig¶t
Nu mi se pare inutil s¶ repet c¶ una dintre bolile memoriei colective
între†inute ex-socialist este uitarea. Alta, la fel de cumplit¶, este indiferen†a.
În formularea lui Livius Ciocârlie: „Cea mai periculoas¶ ne§tiin†¶ este atunci
cînd în ruptul capului nu vrei s¶ §tii”. O astfel de ignoran†¶ d¶ bilet de voie
dictaturii.
La miezonoptica Profesioni§tii, distinsa scriitoare Micaela Ghi†escu îi
spunea cu triste†e Eugeniei Vod¶ c¶ revista „Memoria” (c¶reia îi este redactor
§ef dup¶ dispari†ia lui Banu R¶dulescu) nu se caut¶, nu se cump¶r¶.
Fondatorul tip¶rea zece mii de exemplare, acum...
Pentru uituci ori recent n¶scu†i: studenta Michaela Ghi†escu a fost arestat¶ în 1952 numai pentru c¶ frecventase cursurile Liceului Francez, de pe
lîng¶ Institutul Francez de Înalte Studii, desfiin†at de „democra†ia popular¶”
ca oficin¶ imperialist¶. Profesorii, în frunte cu Marcel Fontaine, au fost
expulza†i. Imprudenta Michaela i-a scris lui Fontaine §i, ca urmare, gardienii
lag¶rului au privat-o de libertate.
La ie§irea din închisoare, de†inutul politic isc¶lea un angajament c¶ nu
va povesti nim¶nui despre tratamentele inumane la care a fost supus. M.
Ghi†escu aproximeaz¶ un milion §i jum¶tate de astfel de angajamente. Or,
„Memoria” – revista gîndirii arestate” î§i face datoria de onoare de a anula
t¶cerea for†at¶, „dezv¶luind r¶spicat, în paginile ei, ce s-a întîmplat efectiv (v.
§i interviul Doinei Cernica din „Bucovina literar¶” nr. 4-5, apr.-mai, 2010,
intitulat „Memoria se vrea o pav¶z¶ împotriva repet¶rii ororii”. Datoria de a
depune ca martor corect n-a prea fost agreat¶ dac¶, la sfîr§itul anului 2009,
revista „Memoria” a suportat cenzura financiar¶ a Ministerului Culturii. De§i,
în replic¶, a fost declarat¶ revista anului 2009 §i premiat¶ cu ARIEL, aproape
c¶ nu §i-a mai revenit. Obtuzitatea unei comisii §i-a spus cuvîntul. Ce atîta
rememorare a jertfei, a chinurilor din lag¶re, a umilin†ei în închisori! N-avem
timp pentru a§a ceva, subiectele de importan†¶ na†ional¶ sunt divor†urile din
monden. Iar amnezia cre§te, în raport direct propor†ional cu nep¶sarea.

©Paul Goma 1935-2011

wwww.paulgoma.com

PDF public și gratuit

31.12.2011

PAUL GOMA - JURNAL 2011

744

Ion Lazu a vrut s¶ treac¶ în piatr¶ numele victimelor: a fost autorul
proiectului „Memorialul Scriitorilor Români”; întîi aprobat de Consiliul
Uniunii, apoi abandonat. Precizez c¶ nici USR, nici institutele comunistologilor – destule! – nu de†ineau o list¶ complet¶ a victimelor captive, torturate,
ucise. Lista celor 403 (dintre care 53 deceda†i în pu§c¶rii) a întocmit-o, cu
dificultate, Lazu. Dup¶ num¶r¶toarea CNSAS, ar fi fost doar 80 de scriitori
de referin†¶. De ce s-a renun†at la proiect? Pentru c¶ s-a descoperit c¶ unii
dintre încarcera†i au fost legionari; al†ii ar fi devenit colaboratori ai
Securit¶†ii. De altfel, prin pierderea Casei Monteoru, nici loc pentru monument n-ar mai fi. Sigur c¶, la aceste obiec†ii, Ion Lazu a ripostat: nu e vorba
despre eroi, ci despre victime, dar cine s¶-l asculte? Mai mult înc¶, „veneticul” a atras aten†ia c¶ basarabenii, cum-necum, au reu§it s¶ le ridice un
monument celor martiriza†i. Iar „Piatra lui Ghimpu” marcheaz¶ 28 iunie
1940 ca „zi a ocupa†iei sovietice”.
Suntem întreba†i pe varii canale ce vrem. S¶ ne îngreun¶m memoria cu
ororile ma§inii de ucis comuniste? De ce ne-am împov¶ra sufle†elele cu
amintiri rele, cu am¶nunte atroce? Capul Midia, unde se muncea silnic 20 de
ore din 24, a fost supranumit Capul Mor†ii. Ei §i? Ce mai conteaz¶ victima
jupuit¶ de vie, ca un animal, în abatoarele Jilava, Aiud, Sighet, Gherla,
Periprava, Salcia, Deva, Gala†i, V¶c¶re§ti, Boto§ani...? La Pite§ti, o no†iune
universal valabil¶ ca reeducarea a c¶p¶tat, în context marxist-leninist-stalinist, alt con†inut. Le fel, no†iuni ca omul (nou), justi†ia, democra†ia...
De†inu†ii nu aveau drept s¶ se uite spre fereastr¶, chiar dac¶ era oblonit¶. Au
fost exersate sisteme de tortur¶ terifiante toate: timpane sparte, din†i §i ochi
sco§i, coloane vertebrale rupte, unghii smulse, p¶r smuls fir cu fir, spînzurare
cu capul în jos. Celor care urlau de durere li se astupa gura cu cîrpele din WC.
Tortura preferat¶ de ¢urcanu este asfixierea: capul b¶gat în tinet¶ („figura
leului”). În „beciul” de la Pite§ti, se turnau fecale pe jos, s¶ nu fie nimic uscat.
La Aiud, se strecura ciorba, s¶ n-aib¶ nici boab¶ de fasole ori de arpaca§; apa
era s¶rat¶ anume; bolnavii TBC z¶ceau în celule cu geamuri sparte. Am zis
z¶ceau? Erau obliga†i s¶ stea în picioare, la marginea patului. Agen†ii sanitari
erau, în fapt, b¶t¶u§i. Nu-i l¶sau nici s¶ se sinucid¶, n-aveau nici drept la
moarte. Obligatoriu, trebuia strigat temnicerilor „S¶ tr¶i†i!”, „Tr¶iasc¶ §i
înfloreasc¶ Republica Popular¶!”. Cu toate astea, în numele demagogiei
hipercorectitudinii politice, pe care o practic¶ mul†i, ni se cere s¶ §tergem cu
buretele. Nu ca Goma, „contrarevolu†ionarul agitator”, condamnat pentru
„comportare rea” în lag¶rul (ce pro§ti au fost, s¶ foloseasc¶, dup¶ pricaz
sovietic, cuvîntul lag¶r!) socialist. £i pentru c¶ nu-i uit¶/iart¶ pe
persecutori, Paul Goma r¶mîne, ca pedeaps¶, exilat. Ba chiar „exilat chiar
§i
din exil”.
Barbaria proletcultist¶, care a aneantizat valorile interbelice, pare a
reveni în for†¶, concentrîndu-se asupra acelor don quijo†i care au luptat cu
morile de vînt ale comunismului, încercînd s¶ biruie prin jertf¶ vremea,
vremurile... Cineva vitupera (verbul lampadoforilor anilor 50) contra lui
Ernest Bernea ca „fost legionar”. Steinhardt era §i el batjocorit pentru c¶ ar fi
ajutat un pop¶ legionar, trimi†îndu-i pachete cu mîncare primite din Israel.
În loc de un Nürnberg al comunismului, se face proces „fascistoidului”
Eliade, „antisemitului” Cioran, în regia Edgar Reichmann. Sunt condamna†i
politic nu capii comunismului ci Nae Ionescu „absolut culpabil”, Mircea
Vulc¶nescu, Noica, ¢u†ea, Crainic, Gyr...
Ana Pauker poate fi scuzabil¶ sau scuzat¶, nu §i dreapta interbelic¶.
Scopul (bol§evic) scuz¶ mijloacele folosite în distrugerea du§manului de
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clas¶. Din acest punct de vedere, Pauker a fost kominternist¶ pur¶, patria ei
fiind nu România, ci socialismul. Ca recompens¶, e prezentat¶ drept
„Passionaria Balcanilor”, „o iluminat¶ (sublinierea îmi apar†ine) a religiei
politice bol§evice” (v. pledoaria biografului ei, Robert Levy). Ce-o fi c¶utat
„iluminata” (era ministru de Externe) la Pite§ti, s¶ supravegheze prin vizet¶
nemernicia numit¶ „reeducare”? Sau se întîmpl¶ a§a cum nota Monica
Lovinescu, în februarie '92 (Jurnal esen†ial): „Nürnbergurile sunt rezervate
numai unora”? Ca §i cum ar fi nu numai oameni mai egali decît al†ii, ca-n
Orwell, dar §i crime mai inegale decît altele.
£i la evrei, §i la români, sunt victime ale comunismului §i promotori ai
comunismului, cum altfel? Gardienii închisorii Pite§ti au fost români, dar
ordinele le-au dat Nicolski, Pantiu§a, Teohari, Colin... Or, cei care abordeaz¶
subiectul iudeobol§evismului sunt eticheta†i revan§arzi, cînd replic¶, pe
dreptate, c¶ nu poporul român a sus†inut comunismul. Ce popor român, cînd
ilegali§tii PCR nu erau mai mult de o mie (jum¶tate, se zice, oameni ai
Siguran†ei) plus Nina Cassian? Se poate vorbi (apud Raport final) de comunism românesc în perioada Pauker-Dej? Mai potrivit spus ar fi: comunism
din România. £i a fost cea mai dur¶ versiune pus¶ în practic¶ de stalini§ti.
Tot revan§arzi suspec†i (ca §i cum respectul firesc fa†¶ de martiri n-ar
conta) sunt eticheta†i §i cei care vor s¶ §tie cî†i au murit în mun†i §i cum.
Istorici oficio§i „dublu rolleriza†i”, ne cer chiar s¶-i blam¶m. Relaxa†i-v¶: ce
sunte†i a§a de radicali, de crispa†i, de resentimentari!
Acolo, „în mun†i, opineaz¶ Norman Manea în dialogul cu Edward
Kanterian, erau destui combatan†i deloc democra†i §i deloc admirabili”
(subl. mea, P.G.).
Poate chiar huliganii lui Eliade, unul dintre „fasci§tii din Balcani” al
c¶rui act de acuzare e intitulat Felix culpa. Noroc de echipele lui Laz¶r de la
Rusca, eroul baladei lui Dan De§liu, înarma†i cu kala§nicoave, c¶ i-au cur¶†at
pe ne-onorabili §i pe anti-democra†i. Ace§ti Laz¶ri î§i f¶ceau stahanovist
planul la arest¶ri §i lichid¶ri. Culme a cinismului: la rubrica „data eliber¶rii”,
se trecea data cînd erau executa†i prin împu§care.
„Noii tribuni ai purit¶†ii – ironizeaz¶ nobelizabilul – vorbesc, totu§i, de
parc¶ toat¶ †ara – §i ei în§i§i – lupta în mun†i contra comunismului”.
Toat¶ †ara (ocupat¶) nu, dar, cu siguran†¶, cei mai curajo§i care n-au
c¶zut în capcana comunismului. Au murit pentru România, pentru mai-multca prezentul nostru §i-i o grav¶ necuviin†¶ s¶ le batjocorim jertfa ca s¶-i
inocent¶m pe uciga§i. £i cum s¶ se p¶streze modera†ie în ton cînd comunismul e judecat tocmai de ini†iatorii cominterni§ti §i de fiii lor, cînd politicalscienti§ti cu diplom¶ în materie sunt tocmai fo§ti propagandi§ti PCR?
Vocile condamnînd anticomunismul se îndesesc. Argumente? Limbajul
prea energizat, à la Stalin, cum crede Florin Abraham în Iluzia anticomunismului. Stalinita n-ar fi o boal¶, antistalinita, da. S-a g¶sit §i vaccinul: acuza
de cryptolegionarism. Anticomuni§tii (nu cei modera†i, stipendia†i de guvern,
ci cei vindicativi, care nu vor ca Raportul s¶ fie final) sunt prezenta†i ca un
soi de rinoceri fasciza†i (§i-i de dorit s¶ li se opereze/ smulg¶ cornul crescut
în frunte, ca s¶ devin¶ pl¶vani, boi de plai, pesemne). Iar falsele opinii au
putere de penetrare mai mare e §tiut.
Istoria, o frumoas¶ infidel¶ ca §i traducerea, poate întoarce treaba
de-andoase (mul†umesc, Romulus Vulpescu!), a§a cum a tot f¶cut-o. La fel,
literatura. M¶ a§tept s¶ §i apar¶ romane cu anticomuni§ti r¶i §i sîngero§i, c¶
pe securi§tii buni §i devota†i RSR i-a avut în grij¶ grafomanul Pavel Coru†.
£i aici trebuie s¶-mi trimit cititorii la articolul Despre noul realism-socialist,
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publicat mai an în „Acolada”. Dat fiind c¶ anticomuni§tii sunt personaje
grote§ti, abjecte în Cartea lui Daniel §i în M-am m¶ritat cu un comunist, Radu
Mare§ alc¶tuie§te cu n¶duf o NB:
„Îmi place grozav s¶-mi imaginez c¶ în pu§c¶riile noastre din anii 50,
pline de b¶ie†i cule§i de prin mun†i (§i condamna†i la munc¶ silnic¶ pe via†¶
pentru insurec†ie armat¶, nota mea, Magda Ursache) cu nebuneasca lor speran†¶ c¶ vin americanii, ar fi fost para§uta†i romancierii Doctorow §i Roth ca
s¶ li se explice eroarea în care se afl¶”.
De ad¶ugat c¶ Argetoianu (ministru de Justi†ie în 1918, de Finan†e în
'20, de Interne, '31-'32) l-a crezut (la Geneva) pe Vî§inschi, s-a înapoiat în
†ar¶ §i a murit la Sighet, 6 februarie '55, în chinuri. La Breasta – cum î§i
dorise – n-a mai fost înmormîntat. Diavolul (Vi§inschi) seduce, chiar asta î§i
propune.
Limpede spus, cînd se va scrie corect, cu argumente bine cînt¶rite §i
despre rezisten†a activ¶ (în mun†i), §i despre sus†inerea PCR de c¶tre minoritari, §i despre legiune ca expresie a antibol§evismului (Tism¶neanu vede
mi§carea numai ca expresie a antisemitismului: „cea mai direct¶ expresie a
antisemitismului na†ional din Europa r¶s¶ritean¶”), atunci s-ar putea spune c¶
am intrat în normalitate. În fond, moartea omului-tor†¶ din Carpa†i, Liviu
Babe§, n-a fost holokauston, ardere de tot?
În SUA, omorul nu se prescrie; evreii îi urm¶resc pe criminalii poporului ales pîn¶-n moarte. În '90, trebuia înfiin†at un tribunal penal interna†ional,
unde s¶ fie judecate §i pedepsite regimurile genocidare. Nu s-a întîmplat.
Goma a cerut de-a surda, primul, un Nürnberg II. S-a produs, în schimb, acel
ridicol autodafé cu carnetele PCR. Zice Vladimir Bucovski c¶ în România au
fost mai mul†i membri, raportat la num¶rul popula†iei, decît în URSS: 3,8
milioane de români fa†¶ de 18 milioane de sovietici. Printr-o opera†ie bine
condus¶, ce-i drept!, de intoxicare, de dezinformare, oponen†ii reali ai comunismului au ajuns în aceea§i oal¶ (citi†i: CFSN, Parlament) cu activi§ti
recicla†i. Un exemplu: Corneliu Coposu §i Alexandru Bârl¶deanu.
O droaie de agitprofi „maturiza†i”, ca Dan Ma†ian, §i-au schimbat
convingerile comuniste §i au ocupat pozi†ii confortabile în stat. V¶ aminti†i
rîsul terifiant al lui Brucan? Profesori de £tiin†a Socialismului (sau cum îi
spunea) au ap¶rut ca exper†i în diagnoze sociale §i-n §tiin†ele guvern¶rii.
Academia „£tefan Gheorghiu” a devenit Facultatea de Jurnalism, iar Bondrea
§i l-a trecut în sigl¶ pe marele pedagog Spiru Haret. Comunismul face §i
acum politic¶ prin Iliescu, prin fiul lui Valter Roman, prin nepoata bunicului
Mizil, iar ginerii lui Postelnicu-Dinc¶ au reu§it s¶-l privatizeze. Cum s¶ nu se
re-scrie istoria „pe umerii lui Marx”? În manuale §colare, sistemul care a premeditat crimele, comunismul ca regim politic represiv, r¶mîne neexplicat.
Ceau§escu a distrus †ara §i, în prelungire, postsociali§tii. În august '92, a venit
sfîr§itul pentru emisiunile Europei libere, dar B1 continu¶ s¶ bage-n ochi
publicului filme cu activi§ti omeno§i, cu mili†ieni chipe§i, ca Iurie Darie.
Ultramediatizat e Andrei Duban, pionierul model, brand ceau§ist.
Nomenklatura s-a primenit, dejec†iile ei au r¶mas.
S-a ajuns ca 83% dintre români s¶ spun¶ c¶ n-am avut de suferit de pe
urma comunismului, ba chiar viseaz¶ la o nou¶ ceau§izare. Fereasc¶-ne
Dumnezeu de teoria §i practica socialismului benefic §i neap¶rat universal. În
sondajul de opinie citat, în organizarea IICCMER (Institutul de Investigare a
Crimelor Comunismului §i Memoria Exilului Românesc) subiec†ii r¶spund
c¶ principala suferin†¶ în regimul trecut a fost foamea. Ce drepturi fundamentale? Pe ultimul loc (dup¶ limitarea dreptului de exprimare, dup¶ discrimina-
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rea profesional¶ din motive politice, dup¶ limitarea libert¶†ii de credin†¶ religioas¶) vine arestul. Interesul public e sc¶zut §i pentru lustra†ie: 52% dintre
reponden†i s-ar lipsi de ea. Pu†in sau deloc important e accesul la dosarele
Securit¶†ii, pentru 49%.
A§adar ra†iile (la zah¶r-ulei-carne-ou¶) au fost mai frustrante decît
mutilarea fiin†ei, decît educarea la§it¶†ii, decît umilitatea cotidian¶. În felul
¶sta, drumul „în c¶utarea comunismului pierdut” r¶mîne deschis. Cînd a
manipula înseamn¶ §i a convinge e de r¶u. Parte din tîn¶ra genera†ie g¶se§te
anticomunismul mai insuportabil decît comunismul, fiind gata s¶-l reabiliteze, cu „ctitoriile” §i cu „culmile” §i cu bun¶stahrea§ifehricireapopohruluiîmplinihreatutulorhdorhin†elordemaibinev¶uhrez.
Cît despre Lenin, vorba lui Maiacovski, a tr¶it, tr¶ie§te §i va tr¶i.
Macaragiul care i-a dat jos în '90 statuia (chiar la 6 martie, ziua instal¶rii
primului guvern comunist, în '46) de pe soclu s-a sinucis. Cu bilet de adio,
s¶-§i strige dezam¶girea fa†¶ de nulocra†ie.
Lenin r¶mîne viu. £i neîngropat.

£i a§a: “„în mun†i, (…) erau destui combatan†i deloc democra†i §i deloc admirabili”!
De unde va fi §tiind Norman Manea cum anume erau - mai
pre legea lui: cum nu erau combatan†ii din mun†i? A cunoscut
vreunul? A stat de vorb¶ cu el? A fost coleg de celul¶ cu acela?
I-a f¶cut o vizit¶ “în mun†i”? Iar acela/ aceia a/au refuzat dialogul
“democratic, propus în mod democratic” de N. Manea?
Chiar a§a: de unde, de la cine de†ine N. Manea informa†iile
c¶ “bandi†ii” din mun†i sunt chiar “bandi†i”, ne-democra†i,
ne-admirabili, din contra! S¶ nu-mi spun¶, c¶ §tiu: din familie,
din comunitate, mai cu seam¶ de la tat¶l s`u, disp¶rut într-o bun¶
zi din satul ucrainean unde fuseser¶ deporta†i, p¶zi†i de poli†ai
ucraineni, sub comanda unui neam† §i a re-ap¶rut peste câteva
s¶pt¶mâni - sau luni - bine îmbr¶cat, bine înc¶l†at, explicînd,
zâmbind, c¶ d¶duse o rait`, “dincolo, la ai no§tri”!
La acest “detaliu biografic” - chiar a§a: cum de va fi p¶r¶sit
tat¶l lui N. Manea locul deport¶rii §i se întorsese în acela§i loc
(al deport¶rii)? ïntrebare naiv¶: în timp de r¶zboi, evreii “trimi§i
la moarte”, p¶zi†i de ucraineni, supra-p¶zi†i de nem†i puteau
umbla, ca vod¶ prin lobod¶, peste “linii?” - §i înapoi? Dar noi, cei
pedepsi†i, dup¶ închisoare, cu domiciliu obligatoriu în B¶r¶gan,
în anii 50-60, dac¶ eram prin§i în afara razei de 15 kilometri eram
condamna†i la închisoare, “pentru p¶r¶sire de domiciliu” - ca
Adrian Marino, ca Mircea £oltuz, ca Horia Florian Popescu!
Nu cumva, rob al etniei sale, Norman Manea vedea în fiecare
combatant-din-mun†i un legion¶roi antisemit, cu §apte cu†ite
într-un singur dinte, un deloc admirabil personaj, din contra: o
brut¶; un reac†ion¶roi, un du§m¶noi, un mânc¶tor(oi) de ovreia§i,
astfel (între)v¶zut prin despic¶tura vizetei, de pe coridor, unde îl
p¶zea, neadormit, un brav tovar¶§ minor¶tar¶§?
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Si de mai cine dintre ai s¶i fusese instruit N. Manea privindu-i pe “bandi†ii din mun†i”? Desigur, de Dan De§liu, cu al s¶u
Laz¶r de la Rusca; §i de Petru Dumitriu-Canaliu prin cartea de
c¶p¶tâi a utemi§tilor din categoria lui Norman Manea, Andrei
Corbea, Boiangiu, Radu Cosa§u (Andrei Oi§teanu nu avea nevoie
s¶ afle, la §coal¶, era hiperinformat de-acas¶ de la tat¶-s¶u, Mi§a
Oighen§tein, de la unchiu s¶u, Leonte R¶utu, de la unchii s¶i,
politruci voluntari…) prin: “Drum f¶r¶ pulbere”, “Vân¶toare de
lupi”, dar §i prin capodopera lui C. ¢oiu, còpie slugarnic¶ dup¶
slug¶reala pe hârtie a “Conului Petrache”, cum îi zicea Cosa§u
neoboerului, altfel bol§evicul Petru Dumitriu…
£i de la mai cine a înv¶†at Norman Manea, mormolocul la§,
veninos, fricos peste poate, de aceea lovind numai pe la spate, pe
întuneric, de preferin†¶ pe “du§manii” mor†i (ca Eliade); mincinos, impostor (nu se prezentase el, la colocviul de la Madrid, ca
“exilat” - cu pa§aport românesc în buzunar)? Ei, de la cine!
Trebuie s¶ fii un tovar¶§ £imonca, o tov¶r¶§in¶ Mu§at, ca s¶
te prefaci a uita (§i, miracol românesc: i-au f¶cut §i pe cititori s¶
nu mai §tie) de celebrul dialog dintre Norman Manea §i Paul
Cornea, cel de acum dou¶ luni. Ce au “dezb¶tut” tovar¶§ii între
ei?: “Dialogul” între N. Manea §i E. Kanterian - proasp¶t,
oportun ap¶rut.
Cine a fost interlocutorul - §i instructorul - lui N. Manea în
materie de “combatan†i în mun†i, cei deloc democra†i §i deloc
admirabili”?
Cum, cine? Iar ne ascundem dup¶… amnezie, vorba celuia,
pretinzînd c¶ am uitat cine fusese, în anii s¶lbatici, stalini§ti, unul
din cei mai fioro§i epuratori - de oameni, de c¶r†i - unul dintre cei
mai fanaticii bol§evici evrei, de pe urma c¶ruia au r¶mas probe:
articolele sale de demascare a “du§manilor poporului”, despre
“scriitori legionari” sau… doar carli§ti, †¶r¶ni§ti, liberali, iar în
urma ac†iunilor lui vigilente au r¶mas pe drumuri profesori
universitari (nu mult: doar pân¶ la intrarea lor în închisoare §i în
groapa comun¶), zeci, sute de metri lineari de rafturi de biblioteci golite, gr¶mezi de c¶r†i arse…
…§i prin actiunea bol§eviceasc¶, analfabetizatoare cu
program a tovar¶§ului înalt activist pe t¶râmul desculturii,
Paul Cornea.
£i iar¶§i îmi aduc aminte de “vizita” lui Norman Manea la
noi, la Paris, plângîndu-se amar de lipsa de solidaritate a scriitorilor români (din †ar¶), miorl¶ind ca o v¶duv¶ ciom¶git¶ de
b¶rbat, agitînd un teanc de t¶ieturi de pres¶ : articolele de ap¶rare
ale “colegilor nesolidari” - «pentru c¶ sunt evreu!», min†ea el,
senin… £i îmi mai aduc aminte de scena de la restaurantul
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madrilen, cu Nedelcovici refuzînd s¶-i întind¶ mâna, iar eu
insistînd proste§te, s¶-i dea mâna (mai bine i-ar fi dat un dos de
mân¶ peste bot) individului care la o §edin†¶ a Uniunii
Scriitorilor, refuzase s¶ declare adev¶rul: c¶ Nedelcovici nu era
vinovat de acuza†ia adus¶…
Da, oameni buni: de la în¶l†imea pe care nu o va avea niciodat¶ Norman Manea îndr¶zne§te s¶ dea note la purtare celor din
mun†i, care nu erau “destul de democra†i” - cu cine: cu un pui de
bol§evic, prosovietic: Norman Manea? - §i “deloc admirabili” fa†¶ de cine: fa†¶ de o victim¶ a nem†ilor (ei îi deportaser¶
familia în Ucraina, îns¶ Mann-ii respectase regula de veacuri a
comunit¶†ii lor : s¶ nu dea vina pe adev¶ratul vinovat de p¶timirile sale, prea mare, prea tare, prea puternic: ungur, neam†, rus ci pe un alt persecutat: unul care îndur¶ orice nedreptate, neavînd
cui s¶ se plâng¶: românul - vezi-l pe Wiesel, traficantul neru§inat
al istoriei: vrea cu orice pre† s¶ fie ungur, nu doar s¶ simt¶ ungure§te - dar nu mai poate; vrea cu orice pre† s¶ arunce vina
arest¶rilor §i trimiterii evreilor în lag¶rele germane pe seama
“jandarmilor români”, îns¶ în afara lui Mihai Shafir nu s-a g¶sit
decât un singur martor-mut - deci mincinos - §i un contestatar:
eu, dar cine se uit¶ în gura unui “antisemit basarabean”, vorba
dr¶g¶la§¶ a “prietenului” meu, Ion Vianu )?
Mi-e grea†¶ de râme veninoase, de mot¶na§i cu gheare
otr¶vite - ca tov¶r¶§escul Norman Manea. £i de intelectuali
autogonflabili ca Ion Vianu.
*
£i mi-a fost grea†¶ totdeauna de Titus Popovici. ïnc¶ din
1954, când intrasem la “Eminescu”, iar Titus ne f¶cea onoarea s¶
ne viziteze pe noi, “bobocii” cu câte o carte la sub†ioar¶…
Colegii mei se d¶deau de ceasul mor†i s¶ deduc¶ ce carte
interzis¶ va fi ascunzînd marele reac†ionar Popovici sub coperta
câte unui roman sovietic?
Din aceea§i grea†¶ nu m-am interesat de discursul lui la
plenara din 28-29 iunie 1977 a CC al PCR. V¶zusem la televizor
câteva scene, câteva monumente josnicindu-se (Bogza,
Cioculescu), câteva moace str¶duindu-se s¶ noteze pe maculatoare ce se spusese §i ceea ce li se d¶duse, gata tip¶rit…
(Blandiana…). A§a c¶ “luarea-la-cuvânt a tovar¶§ului nostru
Titus”, cum îi spuneau arghelenii lui - nu m-a interesat.
£i nu m¶ în§elasem: nu exista nimic… interesant.
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Vineri 6 mai 2011
Da, domnule: tot intr-o vineri, tot într-un 6 mai - atât ca anul
era 1977 - bestiile securiste mi-au dat drumul de la Rahova.
¢in minte momentul. L-am scris în mai multe rânduri: s-au f¶cut
34 ani de-atunci.
*
De la ultima autofilmare au trecut dou¶-trei (?) s¶pt¶mâni.
ïn fiecare sear¶ îmi propun:
«Mâine vorbesc despre cutare, despre cutare…» §i m¶
preg¶tesc de vorbitùr¶ - pentru mâine.
Iar a doua zi în†eleg c¶ fusesem, în noaptea trecut¶, atât de…
stors de sudoare (eu îi zic: vlag¶, suc vital), încât nu mi-a r¶mas
putin†¶ pentru o autoînregistrare §i amân pentru ziua urm¶toare,
iar în dimineata urm¶toare/: aceea§i constatare.
Mâine merg la Sabourina. Sper s¶-mi citeasc¶ §i interpreteze
analizele - b¶nuiesc: glicemia, bat-o glika! (una din cele mai bun¶
cânt¶re†e de muzic¶ de ïnmormântare a lui Isus este grecoaica
Glikeria §i cum aproape toate versurile încep cu “Dulce Fiul
Meu, Isus…)
Ziceam, deci c¶ speran†a mea se reazem¶ pe rezultatul
vizitei la Sabourina. Poate-mi d¶ §i un leac de diminuare a glikiei.
Ca s¶ nu mai asud atâta §i s¶-mi pierd chiar toat¶ vlaga.
S-a observat: nu m¶ plâng de boal¶, nici de b¶trâne†e, ci doar
de prezen†a p¶c¶toasei de transpira†ii nocturne care m¶ las¶
f¶r-de puteri. Or eu cer oleac¶ de putin†¶, pentru de ce, Doamne?
Pentru ca s¶-mi scriu jurnalul (cel veninos), Doamne; §i, printre
pic¶turile lui, s¶ fac o înregistrare-dou¶ - Doamne.
M¶ auzi? Ori, ca de obicei faci pe surdul, surdu-i-te-a§ §i
n-am cui, Doamne!
*
Ce pl¶cere s¶ m¶ g`sesc, pre† de o secund¶, cu Claude
Karnooh! ïi reproduc întreg textul, mai ales c¶ e singurul prilej
“intelectual” în care consun¶m:
“America… America… Un raspuns lui V. Tismaneanu
05:05:2011, in Cultura mozaic AUTOR: CLAUDE KARNOOUH
Atunci când V. Tismaneanu si acolitii sai afirma, preluând psalmodia
arhicunoscuta a „noului“ filozof francez Bernard-Henry Lévy (chiar plagiind,
s-ar putea spune!), ca a fi antiamerican echivaleaza cu reunirea extremelor,
ca a fi antiamerican inseamna a fi antidemocrat, antiumanist, antisemit, pe
scurt, ca a fi antiamerican ar insemna incarnarea barbariei, avem sentimentul
ca ascultam un discurs inspirat de cel mai rau dintre totalitarisme, pe tema:
„Cei care nu sunt cu noi nu doar ca sunt impotriva noastra, ci, la urma urme-
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lor, nu sunt nici macar fiinte umane!“. Sigur, acestea sunt opiniile lui
Tismaneanu & Co, si este dreptul lor… Cu toate astea, aspectul mistificator
al antiamericanismului pe care il denunta Tismaneanu nu poate fi contrazis
prin argumentele simpliste pe care le propune pentru a indica evidenta multiplicitate a tarii-continent. A spune ca Statele Unite inseamna diversitate, ba
chiar o mare diversitate, inseamna a-ti impana discursul cu tot felul de clisee
tocite: Nordul, Sudul, Estul, Vestul, elitele, diversele fatete ale poporului,
plus restul falselor diferente, Obama, Bush, democrati, republicani, si am
putea continua noi lista cu celelalte clivaje, precum albii, negrii, amerindienii
(atâtia câti au mai ramas!), latinoamericanii, asiaticii etc. Fara a avansa prea
adânc in dinamicile unei profunzimi istorice, sociale si politice precise, iata
portretul conventional al unei Americi destul de cumsecade. Orice-ar crede
Tismaneanu, antiamericanismul este departe de a fi creatia mitica a antiumanistilor, chiar daca s-ar putea uneori ca ea sa joace un rol oarecum fantasmatic, de fatada a neputincioasei gândiri politice europene, sunt de acord.
Antiamericanismul acopera, totodata, o pozitie politica serioasa, el este si
rezultatul unei analize critice care poate fi nuantata pe larg, asa cum vom
arata mai departe. Insa critica antiamericanismului mitic, dupa Tismaneanu,
ofera avantajul de a ridica o problema de fond privind natura subiectului si
obiectului acestei Americi, intrucât a fi anti– inseamna sa ai inca un raport
pasional cu ea, unul plasat in acelasi câmp semantic cu cei care o aduleaza.
Ce este, in definitiv, cu aceasta America de care ne pasionam?
Banalele aspecte ale diversitatii mentionate mai sus, la care face referinta si
gasca tismaneana atunci când ii acuza de barbarie pe cei ce dispretuiesc viguros politica externa sau nationala a Statelor Unite, pe criticii clasei lor conducatoare, pe oponentii capitalismului lor nelegiuit pe care-l scoate la iveala o
data in plus criza economica inceputa in septembrie 2008, sunt oare ele avansate pentru a propune imaginea unei Americi impartite pur si simplu in paradigme moderate? Intr-un cuvânt, asa cum sugereaza Tismaneanu, ar fi SUA
emblema Binelui, a Frumosului si-a Adevarului? N-or fi ele, atunci, cumva
autentica reincarnare a idealitatii platoniciene, asa cum sugera, nu asa
demult, si Presedintele Reagan, pe când califica URSS ca fiind „imperiul
Raului“? Afirmatie care presupunea, cu evidenta, ca SUA erau (si ramân)
imparatia Binelui pe Pamânt, caci daca exista un „imperiu al Raului“, acesta
nu se poate defini decât in raport cu un „imperiu al Binelui“, fiindca in lipsa
Raului, nici Binele nu-i cu putinta, Raul fiind, asa cum ne invata mitul
Caderii din Paradis, esenta libertatii umane, intrucât chiar existenta acesteia
ii permite omului sa aleaga Binele impotriva lui… De unde si esenta intotdeauna tragica a libertatii umane. Cu toate astea, ne ramâne o intrebare. Ce
mai ramâne in Ceruri daca Statele Unite sunt infaptuirea imparatiei Binelui
si Civitas Dei pre Pamânt… asta sa insemne oare ca Dumnezeu s-a oplosit pe
undeva pe la Casa Alba si ca acela aflat la dreapta lui, Presedintele, ar fi intruparea profetului lui pamântesc? Intrezarim aici prelungirea vechiului mit al
Parintilor fondatori ai Statelor Unite, acei austeri prezbiterieni plecati din
Anglia pentru a infaptui Ierusalimul terestru pe un alt continent, ai carui
localnici, indienii, erau priviti ca tinând, mai mult sau mai putin, de regnul
animal1. Intr-atât era Cetatea Domnului, incât credinta aceasta o afirma si
bancnotele, „In God we trust“, caci, ca buni protestanti, ei proclamau dinaintea lumii intregi ca orice activitate aducatoare de profit era un semn al Gratiei
si calea Mântuirii.
Dar de atunci SUA s-au schimbat mult. Tarâm al imigratiei in masa, cu
exceptia unei elite anglo-saxone, aflata la originea celor mai de sus clase
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conducatoare, ai caror membri sunt cooptati cu multe precautii2, tara-continent este o federatie de state profund marcate pâna de curând de un teribil
razboi civil si de foarte tardiva emancipare a afroamericanilor (miscarea pentru drepturile civice in decursul anilor ’60)3. Conglomerat al mai tuturor
popoarelor lumii, Statele Unite s-au prezentat deopotriva ca loc al unei vieti
imbelsugate, adevaratul mit al „the New Frontier“ si al „American way of
life“, visul american, cât si, de la sfârsitul anilor ’80, pentru multi, ca locul
unei saracii profunde, facând din aceasta tara-continent „cea mai bogata din
tarile lumii a treia“, cum sublinia economistul K. Galbraith. SUA sunt mai
mult decât multiple, ele sunt profund contrastante, contradictorii, paradoxale,
ba chiar, pe dedesubt, cazanul unde fierbe o surda si permanenta lupta de
clasa, amestecata uneori cu aceea dintre rase, cum au demonstrat-o odata
revoltele din ghettourile negre si cum o arata in acest moment miscarile salariatilor de la Madison (capitala Wisconsinului). Exista, asadar, mai multe
State Unite ale Americii in interiorul Statelor Unite ale Americii, a caror
Uniune se mentine prin violenta, asa cum s-a vazut in cazul teribilului razboi
civil – unul din primele razboaie moderne in care teroarea instaurata asupra
populatiei civile a tinut de tactica militara. Insa nu doar ca Uniunea s-a mentinut prin teroare, ci Statul federal mentine o ordine feroce ori de câte ori
incepe sa dea in clocot câte o revolta mai serioasa, fie aceasta revolta studentilor impotriva razboiului din Vietnam sau cea din ghettourile negre sau latino, o violenta socio-politica exercitata asupra civililor necunoscuta in majoritatea tarilor europene.
Dar si noi avem preferintele noastre, pasiunile noastre americane, si ele
nu sunt acelea pe care le lauda Tismaneanu si prietenii sai. In ce ne priveste,
noi urâm America aceea care i-a exterminat pe indieni („a good Indian is a
dead Indian“), aceea care i-a linsat pe „cioroi“ s„nègres“t pâna in 1962, aceea
a spargatorilor de greva cu pusca si cu revolverul, a asasinarii sindicalistilor
(„Grapes of Wrath“), aceea care a declansat sub pretexte false razboaiele din
Vietnam4, din Irak si din Afganistan; urâm America aceea care sustine cele
mai rele dictaturi (a lui Pinochet in Chile, a generalilor argentinieni,
Indonezia lui Suharto, Arabia Saudita sau Yemen, si atâtea altele); noi respingem America de la Guantanamo, cu al sau cortegiu de torturi sistematice in
numele democratiei „inteleasa bine“ de lobby-ul militaro-industrial, si mai
detestam si America aceea care de cinzeci de ani impune Cubei embargoul.
Nu ne place America apartheidului de clasa (cf. Mike Davis, „City of
Quartz“5, a bancherilor-banditi, faptasi ai celei mai mari crize economice din
1929 incoace. Deschis si fara jena, suntem impotriva acestei Americi, atât de
apreciata de cei mai nefasti neoconservatori si de Tismaneanu, tot asa cum,
altadata, am fost oponentii intransigenti ai versiunii comunismului pus in
practica de catre stalinisti!
Dar exista o alta America, pe care o pretuim adesea, uneori cu nuante
sau chiar cu rezerve. Noi iubim America Primului Amendament, având rezerve fata de Constitutia sa, deoarece, daca ea punea bazele democratice ale noii
uniuni, ii excludea de la dreptul de vot pe negri, asa cum excludea femeile,
pe amerindieni si pe saraci, si tot de aceea respingem America invingatorilor
in razboiul civil, atunci când ea este totuna cu carpetbaggers si scalawags de
dupa acelasi razboi civil; noi iubim America grevistilor care au inventat 1
Mai, a lui Sacco si Vanzeti, dar nu pe aceea a gangsterismului lui
Rockefeller; iubim America lui Steinbeck, a lui Hemingway, Dashiell
Hammett, Faulkner si Charlie Chaplin, dar nu pe aceea a lui Hearst sau
Hoover, paranoidul de la FBI. Noi iubim America lui John Ford, dar nu pe
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cea a lui Henry Ford, Reagan sau Bush senior-junior, a lui Warren Buffet,
Fox News si nici pe cea a lui Standard Oil; noi iubim America jazzului (cea
mai mare inventie culturala a Statelor Unite, o inventie a negrilor), a lui Louis
Armstrong, Billy Holiday6, Lester Young, Miles Davis, Dizzy Gillespie,
Thelonious Monk, Sun Ra, dar o respingem pe aceea a lui Britney Spears,
Michael Jackson sau Beyoncé. Iubim America Susanei Sontag, a lui Ralph
Nader, a lui Woody Allen, dar nu pe aceea a Madeleinei Albright ori Hillary
Clinton; iubim America din „Catcher in the Rye“, din „There Will Be
Blood“, din „No Country for Old Men“, America fratilor Cohen, a lui Oliver
Stone, si nu pe cea a lui Rambo-Stallone. Si, last but not least, noi iubim
America Black Panthers, a Angelei Davis, a lui Paul Mattick, a lui Chomsky,
a lui Norman Finkelstein, a revistelor „Tikkun“ si „CounterPunch“, cea a
American Workers Party si a American Socialist Party, iar nu aceea condusa
de un partid unic, impartit in doua tendinte aproape identice care-si dau
mâna, republicanii si democratii. Toata aceasta colectie de preferinte, pentru
a spune ca noi iubim o anumita America, in mod sigur cea pe care o uraste
Tismaneanu, laolalta cu oamenii sai. Si ce daca? America noastra este asta.
De fapt, Tismaneanu ar dori sa-nghitim fara crâcnire gogoasa, el vrea sa arate
si sa demonstreze valoarea „umanista“ a politicii imperialiste grosolane a
SUA si, de aceea, in pofida tuturor diferentelor de care vorbeste, tara pe care
o prezinta cititorilor sai este una monolitica, unde contestarea ar fi marginala.
E adevarat ca in afara se stiu putine din cele ce se petrec cu adevarat in miezul
multiplicitatii americane, in ale sale counties, in marile orase, in zonele sale
rurale, intr-atât de econoama cu stirile e mass-media europeana la comanda.
Cu toate astea, cei care inteleg engleza e suficient sa se conecteze la canalele
TV si radio Democracy Now, conduse de admirabila Amy Goodman, pentru
a avea o panorama cu totul diferita asupra vietii politice, sociale si culturale
din Statele Unite, asupra politicii lor externe, a situatiilor din America de Sud
sau din Orientul Mijlociu etc.
La urma urmei, Tismaneanu se comporta in buna traditie culturala, ca
un politruc propagandist lucrând pentru un stapân care-i plateste simbria
(nadajduim substantiala) si care gaseste in România, tara lui de origine,
lacheii obisnuiti, aceiasi sau copiii celor care le vacsuiau cizmele sovieticilor
dupa 1945 si nepotii celor care facusera aceeasi treaba cu ciubotele teutone!
Iar astazi, ca si altadata, e nevoie de propagandisti, fiindca, o arata toate
sondajele, SUA au devenit tara care atrage cea mai multa ura in intreaga lume
a treia.
La urma urmei (si-a socotelilor din conturi) ce importanta sa atribuim
declaratiilor brutale ale lui Tismaneanu? România, ca putere strategica si
tactica in zona Mediteranei, nu conteaza. Tara isi poate manifesta pe ici, pe
acolo, prezenta simbolica, daca i se ordona, dar asta nu-i garanteaza un plus
de prestigiu. Daca tara intereseaza capitalismul mondializat, e in calitatea ei
de loc de extractie a unei importante plusvalori, deja considerabil diminuate
prin scoaterea la mezat a celor mai valoroase piese ale industriei române (cu
exceptia industriei extractiei petrolului, dar nici asta nu va intârzia prea
mult!), vândute pe nimic, precum fabricile de ciment de la Turda la
Bouygues, combinatul siderurgic din Galati – la Mittal, gestiunea gazului din
Bucuresti si din sudul tarii – la GDF-Suez, din nordul ei – la E.on, apa din
Bucuresti – la Veolia etc.… De fapt, a fost vorba de un adevarat hold-up al
economiei nationale, caci aceste mândreti industriale au fost construite si
valorificate prin munca si sudoarea poporului, care n-a avut nici un avantaj
din asta, afara de acela, pentru majoritatea angajatilor, de a fi fost dati afara
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si trimisi in somaj.
De altfel, ne cam plictiseste ca avem a raspunde atâtor stupiditati, dar
credem ca e de datoria noastra sa o facem, nu pentru a mai câstiga niste glorie
(caci nu comentându-l pe-un Tismaneanu iti faci gloria, poate chiar dimpotriva), ci pentru a lasa o marturie generatiilor viitoare, ca sa stie ca in luna lui
aprilie 2011, in România, câteva persoane au refuzat sa se lase inselate cu
niste clisee grosolane scoase de-a dreptul din arsenalul ruginit al propagandei
imperialiste si al contrapropagandei din vremea Razboiului Rece.
Ce conteaza daca in acest act de critica a puterii centrale a mondializarii
capitaliste, dezlantuite si dezordonate in acelasi timp, apar si unele inconveniente de cariera. A actiona astfel si fara griji inseamna, credem, a manifesta
exemplul insusi al sensului libertatii umane, pe care numai Dasein-omul o
poate asuma in plenitudinea sa, in numele alétheia (dezvaluirea a ceea ce se
ascunde), celalalt nume al Adevarului. Si iata cum, pornind de la un exemplu
mediocru (caci Tismaneanu este orice, numai un adversar de anvergura nu!),
regasim o prea antica lectie de etica politica, aceea a Antigonei… Dovada,
odata in plus, ca grecii din marele veac al lui Pericle vor fi pus deja toate
jaloanele unei etici a politicii caracteristice modernitatii…
Domnul Tismaneanu, lansându-si in cele patru vânturi asertiunile infamante, ne-a facut pe noi – intelectualii numiti de stânga, in diversitatea noastra uneori contradictorie, câteodata chiar antinomica – niste barbari, subintelegându-se aici sub-oameni. Nu puteam decât sa-i raspundem ad hominem et
ad personam cu vivacitatea pe care o reclama astfel de asertiuni. (Bucuresti,
aprilie 2011)
Traducere de Igor Mocanu Text preluat de pe platforma CriticAtac.ro
NOTE:

1. Dupa disputa de la Valladolid din 1550, puterea spaniola a Majestatii Sale
Preacatolice le-a recunoscut totusi natura umana si, din acest punct de vedere, a condamnat
inrobirea lor. Ceea ce nu a fost cazul nicicând la protestantii puritani.
2. George Washington, intâiul presedinte al Statelor Unite, era de origine engleza, din
Essex… pe linia strabunicilor lui, la fel cum din Essex era si John Adams, al doilea presedinte
al Statelor Unite, in timp ce Thomas Jefferson, cel de-al treilea presedinte al Statelor Unite,
provenea din Tara Galilor si Scotia.
3. Ultimul linsaj al unui negru a avut loc in 1962! Cf. remarcabilului film al lui Alan
Parker, „Mississippi Burning“ (1988).
4. Nancy Zaroulis, Gerard Soullivan, „Who Spoke Up? American Protest Against the
War in Vietnam 1963-1975“.
5. Cf. dosarul Mike Davis din ultimul numar al revistei „Idea arta + societate“, Cluj, nr.
36-37, iarna 2010.
6. Billy Holiday a cântat poemul lui Abel Meeropol, alias Lewis Allan, „Strange Fruit“,
in care denunta linsajul negrilor. Iata prima strofa: „Southern trees bear a strange fruit/ Blood
on the leaves and blood at the root/ Black body swinging in the Southern breeze/ Strange fruit
hanging from the poplar trees“…

Sâmb¶t¶ 7 mai 2011
Azi: merg la doctor.
Noaptea de azi-noapte mi-a fost cumplit¶. Cea mai ud¶, cea
mai tocat¶ - rezultat: sunt sfâr§it, nu mai r¶mâne decât s¶ fiu
întins pe gard, la uscat (am mai spus asta, de multe ori, dezolat,
îns¶ nu g¶sesc alt¶ rezonabil¶ propunere).
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*
Nu m¶ plâng deloc de “r¶utatea” oamenilor din dreapta §i
din stânga Prutului - dar zic: a mei, cu oarecari excep†ii, m¶
detest¶, vedea-m-ar mort (Iecaterino, maic¶). Adev¶rat: nici
eu nu am f¶cut eforturi de a fi amabel cu simpatrio†ii, i-am
criticat, i-am bubuit, i-am pizdìt - cu ce drept? Cu niciun drept!
£-atunci?
Iat¶, bietul Liiceanu, cel-mai-tân¶r-filosof-la-român, vorba
Ieruncii, nedîndu-§i seama c¶ “pre†uirea” lui va deveni în scurt
timp depre†uire: de - în curând - 21 ani de ani de când îi repro§ez
c¶ mi-a distrus o cartea abia editat¶ (la cererea lui, a proasp¶tului
editor), Cutremurul oamenilor (§i nu a recunoscut c¶ a gre§it,
necum c¶ a f¶cut o crim¶ - din partea unui filosof editor §i înc¶
român). Iar l¶tr¶ii de la curtea lui - argatul D.C. Mih¶ilescule!,
feldwebelul Kleininger, chiar îndelicatul poet cre§tin Sorin
M¶rculescu mint f¶r¶ s¶ clipeasc¶ “explicînd” c¶ “Domnul
Liiceanu nu mi-a distrus o carte de m¶rturii despre 1977” (pe care
§i în momentul de fa†¶, în 2011 m¶ chinui s¶ o editez în forma
adev¶rat¶), “ba chiar din contra, s-au mai tras câteva edi†ii”), iar
acest “din contra” mi-l aduce în fa†a ochilor pe Virgil M¶gureanu, dulcele §ef ardelean al Securit¶†ii pe stil nou, “revolu†ionarnic”, cel care la acuza†ia:
«A†i distrus dosare !», a r¶spuns cu în†elepciunea-i de
veacuri, ardeleneasc¶:
«Noi n-am distrus dosare - dimpotriv¶!»
Curat dimpotriv¶! Ardelene§te, ca pe la ei, pe la Giurtelec dimpotriv¶. Dimpotriv¶, ca în toate “ramurile” unde puii lui
Groza cel moral, patrihotul român, au pus laba, dup¶ 1989: în
economie, în politichie, în cultur¶ (mai ceva ca “înainte de
revolu†ie”, în Securitate - îi spun tot a§a, fiindc¶ tot a§a este.
*
Am fost la doctori†a Sabourin: dr¶gu†¶, m¶moas¶, disponibil¶, dar… tot nu §tie ce am §i ce trebuie s¶-mi prescrie, ca s¶ nu
mai am. Mi-a dat o chestie care se d¶ femeilor la monopauz¶, ca
s¶ nu aib¶ bufeuri de c¶ldur¶. Necazul meu: nu sunt femeie. Nu
sunt la menopauz¶, nu am bufeuri de c¶ldur¶… «ïncerc¶m”, o
lun¶ de zile, m¶ încurajeaz¶ ea.
Duminic¶ 8 mai 2011
Nu am luat ‘dicamentul prescris, fiindc¶ nu am fost la
farmacie. Eram istovit de durerea picioarelor, de durerea de inim¶
(c¶ nici acum nu mi-a g¶sit un leac) §i m-am culcat. £i tot trans©Paul Goma 1935-2011
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pirînd, îns¶ mai pu†in decât noaptea trecut¶, a trecut noaptea.
*

(Silvia DUMITRACHE) in OBS Cult.
“Pentru c¶ la Magda Cârneci activitatea de scriitoare este dublat¶ de o
puternic¶ implicare în lumea socio-cultural¶, fiind membr¶ a Parlamentului
Cultural European §i pre§edint¶ a PEN-Club România, (subl.mea, P.G.)
discu†iile au avut în vedere §i la raportul dintre scriitor §i realit¶†ile sociale,
sus†inînd c¶ e nevoie ca intelectualul român s¶ dezvolte o angajare în activit¶†i civice. Vorbind despre rolul ei la conducerea PEN-Club România,
Magda Cârneci a descris scopul asocia†iei drept unul ce vizeaz¶ „protejarea
scriitorilor afla†i în dificultate din pricina activit¶†ii lor, în †¶ri mai pu†in
democratice“.

£i eu care habar n-aveam c¶ “Magdalena Ghica” (cea care
scrisese un text entuziast “Avem nevoie de Goma!”, publicat în
Contrapunct prin 1990), datorit¶ perseveren†ei de roz¶toare
(ai zice o Rodica Palade), a ajuns §i membran¶ a Parlamentului
European Cultural §i Pre§edinte al PEN Clubului România - dar
cu precedenta (Adame§teanu) ce-a†i f¶cut?; cu pre-precedenta
Blandiana ce-a†i avut?
Marti 10 mai 2011
ïn sfâr§it, mi-am adus aminte: r¶spunsesem scrisorii D-lui
Colosimo prin scrisoare manuscris¶, expediat¶ prin po§t¶. In
aceea îi mul†umeam §i D-nei Malaurent; de aceea mul†umirile
mele nu au ajuns pân¶ la dânsa. Am reparat gafa (sper) în aceast¶
diminea†¶, scriindu-i D-nei Malaurent.
*
Noapte mai pu†in ud¶, îns¶ agitat¶. Voi vedea la noapte cum
m¶… comport, dup¶ ce voi lua medicamentul prescris de
Sabourina împotriva… zi-i pe nume.
*
Ce tragedie!? Ce jale! Ce tânguial¶ ieremiedialnic¶!
Profesorul Shafir de la Universitatea clujaic¶… (în alte p¶r†i
universitatea lui Shafir era altfel numit¶, titulatura era mai lung¶,
ap¶rea cuvântul “european¶” §i înc¶ alte zorzoane tinicheloase ca
tot ce a ie§it de sub bagheta lui Wiesel §i a lui Soros - am g¶sit:
Facultatea de Studii Europene din UBB, la care pred¶ Michael
Shafir). £i acum, c¶ tot a primit o medalie de merit holocaustolologic, dom’ pro’sor este invitat s¶ circule…
S¶ ne al¶turm corului bocitoarelor.
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*

Profesor premiat, gata s¶ emigreze
9 mai 2011, 07:17 | Autor: Radu Neag
Michael Shafir, profesor la Universitatea „Babe§-Bolyai“ (UBB) din
Cluj-Napoca, a primit sâmb¶t¶ titlul de „Profesor Bologna“ . Unul dintre cei
mai îndr¶gi†i profesori de c¶tre studen†ii s¶i, Michael Shafir se gânde§te s¶
plece din România pentru a putea preda în continuare. Profesorul clujean
Michael Shafir, cu o vast¶ experien†¶ în înv¶†¶mânt, dar §i în pres¶ (a lucrat
pentru Radio „Europa Liber¶" timp de 20 de ani), a primit, sâmb¶t¶ sear¶,
recunoa§terea oficial¶ a faptului c¶ este unul dintre cei mai aprecia†i dasc¶li
din România. El a primit titlul de „Profesor Bologna" în cadrul galei cu
acela§i nume, care i-a premiat pe cei mai aprecia†i 101 profesori din universit¶†ile române§ti. „E distinc†ia cea mai important¶, în sensul c¶ aceia pentru
care exi§ti, adic¶ studen†ii, te apreciaz¶ la rândul lor", ne-a spus profesorul
clujean dup¶ ce i-a fost înmânat premiul. Dasc¶lii premia†i în cadrul galei au
fost propu§i §i vota†i de c¶tre studen†i.
Legea îl alung¶
Pe scena Casei de Cultur¶ a Studen†ilor din Cluj-Napoca, unde s-a
desf¶§urat „Gala Profesorului Bologna", Michael Shafir a f¶cut o singur¶
afirma†ie dup¶ ce i-a fost înmânat premiul. „Cineva gre§e§te: ori noua lege a
educa†iei, ori studen†ii".
Ulterior, profesorul a explicat originea tristului s¶u comentariu din fa†a
audien†ei. „Nu a fost o glum¶. Legea educa†iei m¶ for†eaz¶ s¶ m¶ pensionez
acum, imediat, pentru c¶ toate cadrele didactice de peste 65 de ani ar trebui
s¶ se pensioneze. (subl. mea, P.G.) Deci cineva gre§e§te, ori legea care m¶
for†eaz¶ s¶ m¶ retrag din activitate, ori studen†ii care m¶ apreciaz¶ ca pe unul
dintre cei mai buni, acum c¶ am primit acest premiu", a spus dasc¶lul în
vârst¶ de 67 de ani. El s-a gândit chiar s¶ plece din nou din †ar¶, la b¶trâne†e.
„Studen†ii îmi vor lipsi foarte mult. Nu-mi pot închipui cum va fi via†a f¶r¶
ei. Dac¶ printr-o minune Guvernul cade, aceast¶ lege va fi schimbat¶. Dar nu
pentru mine, ci §i pentru studen†i. £i ei au protestat. Dac¶ nu, cel mai probabil
este c¶ am s¶ p¶r¶sesc România §i am s¶ m¶ duc acolo unde am s¶ pot s¶ predau", a completat Shafir.
Ieri - contestat, azi - adorat
De altfel, dup¶ promulgarea legii, el i-a înapoiat pre§edintelui Traian
B¶sescu Ordinul „Meritul pentru Înv¶†¶mânt", cu care fusese decorat. În
urm¶ cu cinci ani, studen†ii Facult¶†ii de Studii Europene din UBB, la care
pred¶ Michael Shafir, protestau fa†¶ de metodele lui.
(…) "Cineva gre§e§te: ori noua lege a educa†iei, ori studen†ii. Legea
educa†iei m¶ for†eaz¶ s¶ m¶ pensionez acum."
Michael Shafir Profesor Bologna”

Ei, da: Shafir nu accept¶ dureroasa realitate - general¶,
zicînd: vârstnicii s¶ lase locul tinerilor - mai ales în înv¶†¶mânt,
unde locurile sunt limitate - vai, în func†ie de bugetul alocat.
Shafir nu accept¶ nici dureroasa (pentru el, evreu) realitate
special¶: meritul lui nu fusese m¶surat cu al altui candidat
(ne-evreu, ne-propus, ne-impus de americanii de la Tel Aviv), ci
pentru singurul merit: Shafir, ca evreu, are supradrepturi într-o
†ar¶ ca România judecat¶-§i-condamnat¶ pentru uciderea a
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400 000 evrei de c¶tre traficantul de istorie, de adev¶r, de
cadavre: Wiesel, de rabinul securist Rosen, de securistul-din
tat¶-n fiu §i nepot de tâlhari care pr¶daser¶ Banca Na†ional¶, pentru a… “cump¶ra pa§apoarte de emigrare în Palestina”: R. Ioanid
- §i de purt¶torul de serviet¶ al sinistrologului Wiesel, el, Shafir.
Shafir nu accept¶ s¶ fie, pardon, dat afar¶, el? (cu o pensie
confortabil¶), de la Universitate clujeasc¶ de la Facultatea de
Studii Europene creat¶ pe m¶sura lui de Soros, m¶ rog frumos,
unde s¶ predea, în continuare Holocaustul evreilor ca materie de
baz¶, Iubirea de Israel ca secundar¶ disciplin¶.
£i cum §i când mai poart¶ el servieta - bine: doar †ucalul - lui
Wiesel la diferite comemor¶ri, ca cea a Memorialului de la
Sighet, pe care javra impostoare, Mortul Hilar prezentîndu-se ca
laureat al Premiului Nobel a ignorat-o §i “a preferat mai bine” s¶
se duc¶ al¶turi, la Cimitirul Vesel, rânjind de gluma bun¶ f¶cut¶
“faci§tilor” mor†i în chinuri cel pu†in tot atât de groaznice ca §i
cona†ionalii s¶i §i ai lui Shafir.
S¶rmanul profesor! S¶ nu mai poat¶ el dirija, orienta
dezbaterile, fie §i prin simpla-i prezen†¶, înspre adev¶ratul †el al
înv¶†¶mântului românesc: Holocaustul? S¶ r¶mân¶ gagicu†ele
studente neblagoslovite de r¶bina§ul Shafir, neatinse pe la pe sub
de mâna f¶c¶toare-de-minuni a Profesorului, cea d¶t¶toare de
note bune, de burse, de doctorate - în Holocaustologie?
Ce tragòdie, oameni buni! Ce jale planetar¶ - ca s¶ nu-i spun
p¶ trende§te : “globular¶ ”!
Shafir… Cu prietenul s¶u (eu, Goma) s-a purtat m¶g¶re§te:
f¶r¶ s¶ fi citit textul condamnat, s-a rostit, dup¶ Evanghelia lui R.
Ioanid: «E antisemit!». Dup¶ care - nu §tiu ce/cine a intervent, de
a dat o explica†ie atât de încâlcit¶, încât s-a pomenit inventator al
unui termen (l-am uitat, ceva cu “deviant”). Evreul de§tept-brici
Shafir s-a dovedit a fi un prostal¶u c¶tunal, infinit mai -¶u decât
un goi, când s-a pomenit vorbind despre bunic¶-sa, unguroaica
evreic¶ vorbitoare numai de german¶ - în afar¶ de sâmb¶ta:
atunci vorbea §i “valaha”: cu servitoarea; §i când a încercat s¶
nege, b¶tîndu-§i joc de o presupunere a cuiva imaginar (de fapt)
certitudinea, anume c¶ str¶bunicii lui erau “administratori” de
mo§ii, care ar fi putut - cum s¶ nu fie? - unii dintre acei nemilo§i
zapcii ovrei pe care îi zugr¶veau §i Kog¶lniceanu §i Filimon §i
Alecsandri §i care provocaser¶ r¶scoalele †¶r¶ne§ti din 1907.
Mai bine t¶cea. De§i nu sunt sigur c¶, t¶cînd, Shafir ar fi ie§it
mai curat decât este; r¶mâne, pentru totdeauna: murdar-murdar.
Oi fi eu cre§tin (nepracticant), dar s¶ m¶ rog lui DoamneDoamne pentru iertarea p¶catelor (puturoase) ale lui Shafir: ba.
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Bietul Mihai Shafir! Ca ghinion pe capul lui: chiar acum, în
plin¶ “deplasare” a milionului de israelieni pe teritoriul de la
Nord de Dun¶re - la nord se afl¶ §i Basarabia ! - cump¶rat-pe
datorie de Shimon Perez mai an; acum, când începe o Nou¶ Via†¶
pentru fiii lui Abraham, alunga†i din Palestina de ura, dispre†ul,
persecu†iile aplicate Palestinienilor (mai este nevoie s¶ repet:
semi†i, spre deosebire de invadatorii sovietici de expresie rus¶),
cade pedeapsa cereasc¶ : Profesorul Mihai Shafir, potrivit legii
române§ti, este poftit s¶ se pensioneze! N-ar fi prima oar¶ când o
“lege local¶” are valoarea unui scuipat al unui evreu: cum au
acaparat, condus evreii †¶rile cedate de americani ru§ilor, din
1944 pân¶ în prezent? Nu a§a, scuipînd pe “legile locale”, ei aplicînd una singur¶… legea sovietic¶, “ajustat¶ pe ici, pe colo”,
cum m¶rturisea, hilar, un jurnalist evreu parizian, Spire - comunist, cu tot neamul lui - când cineva îi atr¶gea aten†ia c¶
fabricase acuza†iile de “antisemitism” împotriva romancierului
francez Renaud Camus :
«N-am fabricat nimic, doar am ajustat pe ici, pe colo…»
Pân¶ s¶ se dovedeasc¶ impostura lui Shafir la ocuparea
postului de profesor, c¶c¶†eii holocaustologi - mai cu seam¶
gagicele inventatoare de “gulaguri române§ti”- de ce nu
“Arlusuri bulg¶re§ti”?, doar tonul era dat de inenarabilul Chivu
Stoica (analfabetul mai dihai decât cele dou¶ Nutzi contimporane, Udrea-Mare §i B¶seasca-Mic¶), cel care întâmpinase cu
drag “delega†ia chéféréului francez”?, ar putea organiza spontane manifesta†ii în favoarea permanentiz¶rii lui Shafir la
Universitatea Cluj.
Se mai poate tr¶i f¶r¶ Shafir pe Dealul Feleacului? S¶ mai
existe - oare - via†¶ dup¶ moarte? O solu†ie: împ¶ierea Profesorului §i (ex)punerea r¶m¶§i†elor p¶ie§ti în Pia†a Universit¶†ii.
ïntru ne-uitare - p(¶)‡ioas¶, se în†elege.
Mar†i 10 mai 2011
Gur¶ spurcat¶: în însemnarea de ieri le sugeram tinerilor
intelectuali clujeni - mai ales clujoaselor studielnice - “organizarea spontan¶ a unei manifesta†ii în favoarea permanentiz¶rii
lui Shafir la Universitatea Cluj”. Dracul m-a pus: în presa de azi,
ce citesc (pardon: lecturez?) c¶ spontana cu pricina a §i fost
organizat¶!
*
“…Zece Mai va fi de-a pururi…”- cunoa§te cineva un
cântec mai în¶l†¶tor, mai tonic? Eu nu.
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*
ïn¶l†¶tor, tonic mi se pare a fi textul “Jocuri de copii” din
5 mai 2011 a revistei Literatura §i arta, sub semn¶tura lui
N. Dabija:

“Jocuri de copii
Copiii, cu candoarea §i lipsa lor de complexe, nu §tiu s¶ †in¶ cont de
deciziile mai-marilor zilei, când e vorba de politic¶. În zilele de Pa§ti din
acest an, am auzit în satul în care m-am n¶scut, pe un câmp de la o gean¶ de
p¶dure, unde copiii s-au adunat mul†i, acelea§i jocuri ca §i cele din anii
copil¶riilor noastre, completate de alte amuzamente mai noi. Chiar dac¶
grani†a fusese pus¶ pe Prut de dou¶ sute de ani, iar dup¶ r¶zboi Stalin ne furase Marea §i Dun¶rea, ca s¶ le d¶ruiasc¶ Ucrainei, jocurile noastre de copii
mai p¶strau ¢ara întreag¶!
Noi recitam:
„Soare, soare, fr¶†ioare,
Ie§i din mare...”
Nu §tiam c¶ „eliberatorii” de dup¶ 1940 ne v¶duviser¶ de Marea cea
Neagr¶. Dar §i de Dun¶re. £i ne „descântam” astfel melcii pe care-i g¶seam
prin tufi§uri:
„Melc, melc, codobelc,
Scoate coarne boure§ti
£i te du la Dun¶re,
£i bea ap¶ tulbure...”
În alte jocuri mai ziceam:
„– Un’ te duci?!
– La Tecuci.
– Ce s¶ faci?
– Cozonaci.
– Cui s¶-i dai?
– Lui Mihai...”
Sau:
„Azi e luni §i mâine-i mar†i,
Vine popa din Gala†i...”
Ori (un proverb folosit de p¶rin†i, când f¶ceam câte-un lucru de
mântuial¶):
„™sta-i me§ter din Hârl¶u:
Stric¶ bun §i face r¶u...”
Jocurile noastre de copii nu †ineau cont de realit¶†ile politice, §i noi
ie§eam pe scena §colii ca s¶ recit¶m:
„La Suceava, pe cetate,
Focul arde, vântul bate, m¶i, m¶i!”,
poezie auzit¶ de la fra†ii sau veri§orii
no§tri mai mari, care o înv¶†aser¶ §i ei, la rândul lor, de la cei mai mari ca
dân§ii.
Abia la §coal¶, g¶seam pe hart¶ Tecuciul, Gala†iul, Hârl¶ul, Suceava,
iar înv¶†¶torii no§tri nu prea §tiau cum s¶ ne explice de ce aceste localit¶†i se
aflau în alt¶ †ar¶.
În anumite zile cântam §i noi cu p¶rin†ii no§tri cântecele lor triste:
„Cine nu-i mâncat de rele
Nu §tie-a cânta de jele,
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Când m¶ uit printre nuiele
Peste Prut la nemurele...”
Evident, nuielele reprezentau o grani†¶ pe care moldovenii din cel¶lalt
secol o v¶zuser¶ ca pe un gard, împletit din nuiele §i din „jele”.
Tot cu p¶rin†ii îngânam §i noi, la petrecerile lor §i ale noastre, cântecul
„Trandafir de la Moldova”, cu
„Trandafir de la Bac¶u,
Vino s¶ te iubesc eu...” etc.,
doar c¶, atunci când îl aduceam cu noi pe
scena §colii, ni se cerea, nu §tiam de ce, s¶-l cânt¶m un pic modificat:
„Trandafir de la Orhei,
Vino s¶ te iubesc eu...”,
cântec a c¶rui rim¶ r¶m¶sese peste Prut.
Prin jocurile lor copiii Basarabiei reconstituiau (§i mai reconstituie §i
azi) ¢ara întreag¶, ei f¶ceau leg¶turi, întindeau pun†i imaginare, redescopereau ora§e ale patriei lor str¶vechi, înv¶†au istorie §i geografie, neglijând
„jocurile” celor mari §i f¶când abstrac†ie de frontierele pe care ace§tia din
urm¶ le a§ezaser¶ între copiii unei p¶r†i de †ar¶ §i copiii altei p¶r†i de †ar¶.
Iar pentru aceste zbân†uri nimeni nu îndr¶znea s¶ le pun¶ „note” mici la
purtare. În jocurile copiilor Basarabiei, pe care ace§tia le transmit de sute de
ani ca pe o §tafet¶, de la o genera†ie de copii la alta, ca §i în cancelariile lui
Dumnezeu, h¶r†ile sunt cele vechi.
£i – cele mai adev¶rate.
Nicolae DABIJA
P.S.: Câteva preciz¶ri pentru autorul frumoasei nuvele “Duminic¶, când
Dumnezeu mi-a rupt cheia în u§¶” din „S¶pt¶mâna”:
– nimeni nu neag¶, inclusiv subsemnatul, meritele Leonidei Lari, ale echipei
care a preg¶tit publica†ia “Glasul” §i ale lui Ion Dru†¶ care a lansat ideea la o adunare
a Uniunii Scriitorilor;
– n-am f¶cut niciodat¶ distinc†ii între no†iunile sinonimice “publica†ie” §i
“ziar”;
– am afirmat: prima publica†ie cu grafie latin¶ de la noi, “Glasul”, a ap¶rut
la Riga, în Letonia, dar prima publica†ie (sau primul s¶pt¶mânal, dac¶ vre†i) cu
grafie latin¶ tip¶rit¶ la Chi§in¶u a fost “Literatura §i arta” (subl. mea, P.G.);
– la începutul lui 1989 s¶pt¶mânalul “LA” avea 104 000 de cititori. Majoritatea
abona†i. La 15 iunie 1989 au fost puse în vânzare în chio§curile din republic¶ doar
câteva mii de exemplare, dar, – din cauza nout¶†ii grafiei – a crescut brusc oferta
(“spros”-ul, cum se zicea atunci): (A. Donos î§i mai aminte§te cum tot ora§ul venea
s¶ fac¶ rost de un exemplar de revist¶ cu noua grafie la redac†ie) §i la cererea
asocia†iei de difuzare a presei „Soiuzpeceat’” au fost tip¶rite înc¶ dou¶ tiraje, care au
ap¶rut luni, 19 iunie 1989; însumate, acestea au f¶cut 260 000 de exemplare. (Dar
chiar tirajul ulterior de 184 000 de exemplare nu era unul mic, Victor Lupan
men†ionând în ziarul francez “Le Figaro” de la 1 martie 1990 c¶ “Literatura §i
arta” din Chi§in¶u e “ziarul literar cu cel mai mare tiraj din Europa”) (subl. mea,
P.G.);
– hot¶rârea Consiliului de Mini§tri din 12 aprilie 1989 venise ca un ecou la presiunile str¶zii §i ale Uniunii Scriitorilor §i la propunerea lui Mihai Cimpoi din
“Literaturnaia gazeta”, noi o cuno§team, dar de la comitetul central al partidului ni
se spunea mereu c¶ tip¶rirea s¶pt¶mânalului în noua grafie va putea fi posibil¶ abia
dup¶ ce Sesiunea Sovietului Suprem va aproba Legea privind trecerea scrisului nostru la alfabetul latin. Iar banii repartiza†i din fondul de rezerv¶ al Guvernului n-au
ajuns niciodat¶ în redac†ie;
– dac¶ libertatea de a edita s¶pt¶mânalul cu grafie latin¶ a fost atât de deplin¶,
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de ce, drag¶ Viorel Mihail, a trebuit s¶ scoate†i nr. 2 al “Glasul”-ui abia la 27 august
1989 §i tocmai la Vilnius, în Lituania, §i nu la Chi§in¶u?! (vezi “Glasul”. A§a cum a
fost” din „S¶pt¶mâna” din 10 septembrie 2010);
– b¶nuiesc c¶, odat¶ matri†ele f¶cute, “Literatura §i arta” cu grafie chirilic¶ a
putut fi tip¶rit¶ într-un tiraj ceva mai mare de un exemplar. Eu vorbeam de propunerea de a fi tip¶rit “L.A.” într-un singur exemplar pentru cenzur¶. Este o metafor¶ care
scoate în eviden†¶ tirajul cu grafie latin¶ contrapus celuia de care ne desp¶r†eam.
B¶nuiesc c¶ au fost tip¶rite §i alte exemplare: cele obligatorii pentru c.c., pentru
consiliul de mini§tri, pentru alte instan†e oficiale; este bine c¶ le p¶stra†i;
– dac¶ totul era lipsit de orice risc, drag¶ Viorel Mihail, de ce ai mai scris
atunci articolul “Omul de joi”, de care, odat¶ primejdia pentru noi to†i trecut¶, te-ai
dezis atât de elegant?!
N.D.

*

De pe blogul lui LIS aflu c¶ Aura Christi îi îndeamn¶ pe
cititori s¶ citeasc¶ “urm¶torul text ce va ap¶rea în revista
Contemporanul (semnat de Lucia Hossu-Longin”:
„Citi†i, v¶ rog, cartea de convorbiri cu Nicolae Ple§i†¶ „Ochii §i urechile
poporului”, ap¶rut¶ în 2001 §i pute†i s¶ v¶ îngrozi†i. Ple§i†¶ a supervizat
lumea intelectualilor din partea Securit¶†ii. Detaliile pe care le furnizeaz¶ în
leg¶tur¶ cu „prietenia” lui cu scriitorii sunt comice, dac¶ n-ar fi înc¶rcate de
o und¶ tragic¶. Domnia sa „împrumuta” c¶r†i de la Paul Goma, a dat ordin
s¶i se dea cas¶ §i mobil¶ lui Nichita.” (…)

L. H. Longin, ca de obicei inventeaz¶, în cel mai bun caz
citeaz¶ încruci§at. Cartea este scris¶ de unul Patrichi - l-am mai
“corectat” cândva. De sub peni†a unor gazetari ca Patrichi §i ca
Hossu ies tot felul de chestii aiurite - ca glumelor care circulau
în urm¶ cu 30-40 ani în România sub genericul “Radio Erevan”:
Generalul Ple§i†¶ nu a împrumutat niciodat¶, de la mine,
vreo carte. Nu avea cum s¶ o fac¶: eu eram arestat, încarcerat la
Rahova, el era caraliu-suprem; eu nu avem c¶r†i nici de citit (eu),
nici de “împrumutat” (lui Ple§i†¶ - ce s¶ fac¶ el cu o carte?, nu §tia
s¶ citeasc¶ decât scrisul-de-ma§in¶-de-scris - eram în 1977).
ïn preajma liber¶rii de la Rahova, ca s¶-mi “demonstreze” c¶
gre§isem - fa†¶ de cine? - mi-a ar¶tat cartea lui Breban “Bunavestirea”, proasp¶t ap¶rut¶ - la apari†ia c¶reia contribuisem §i eu…
indirect-incon§tient (am aflat dup¶ aceea: Breban îi amenin†ase
pe tovar¶§ii lui de §aib¶ din CC c¶, dac¶ nu-i public¶ “Bunavestirea”, el “face ca Goma - dar mult mai grav”! (ar fi putut s¶ se
ia de mân¶ cu alt membru al CC, Eugen Barbu: acesta amenin†ase
c¶… dac¶ nu i se ridic¶ nu mai †in minte ce “nedreptate” îi f¶cuse
Puterea, el pred¶ decora†iile, semneaz¶ Lista lui Goma §i cere azil
politic în Spania! - dobitoci tovar¶§ii: de ce nu l-au l¶sat pe Jenic¶
Barbu s¶ cear¶ azil politic în Spania ceea?). V¶zînd-o în mâinile
lui Ple§i†¶, l-am rugat s¶ mi-o dea «cât s-o pip¶i §i s-o adulmec».
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Ple§i†¶ mi-a dat-o, eu am mirosit-o, am pip¶it-o §i… am deschis-o: pe pagina de gard¶ era o dedica†ie - domnului Ple§i†¶ §i
Doamnei sale” (Ioana sau Maria), semnat¶ de scriitorul Breban?
Scena a avut loc în urm¶ cu câteva zile - atât c¶ în 1977.
Miercuri 11 mai 2011
Ieri am primit dou¶ mesaje stranii, suspect de… concertate voi vorbi mai încolo, dup¶ ce autorul unuia m¶ va autoriza s¶-l
reproduc.
Acum copiez o informare a Marianei Sipo§ c¶tre Dorin
Tudoran - acum o “descifrez”, în urm¶ cu trei ani, dup¶ ce o
copiasem în Jurnal - m¶ ar¶tasem sup¶rat pe expeditoare: fa†¶ de
mine fusese excesiv de eliptic¶. O re-copiez:
“N.C. Munteanu aprilie 26th, 2011 at 12:36
http://www.dorintudoran.com/2010/05/14/complicitatea-mod-de-existenta/
Dorin Tudoran scrie:
«Nu exist¶, dup¶ §tiin†a mea, o deconspirare oficial¶ a lui “Some§an”»
Exist¶, Dorin.
Dup¶ cum vezi, documentul pe care îl reproduc mai jos, este din 5 iunie
2008. “Colegiul Consiliului Na†ional pentru Studierea Arhivelor Securit¶†ii
Nr. P 1387/03/05.06.2008
Doamnei Maria Sipo§
Având în vedere Nota Direc†iei Investiga†ii nr.S/DI/154/08.04.2008,
Colegiul Consiliului Na†ional pentru Studierea Arhivelor Securit¶†ii, întrunit
în §edin†a din data de 13.05.2008, în conformitate cu prevederile art. 1 alin.
7 din O.U.G. nr./24/2008 privind accesul la propriul dosar §i deconspirarea
Securit¶†ii, coroborat cu art. 28 din Regulamentul de Organizare §i
Func†ionare al C.N.S.A.S. adoptat prin Hot¶rîrea nr. 1/2008, pe baza documentelor din arhiva proprie, a stabilit identitatea informatorului cu nume
conspirativ “SOME£AN” în persoana numitului BALOTA Nicolae, n¶scut la
26.0.1925, în Cluj, jud. Cluj, fiul lui Gheorghe §i Elena.
În privin†a celorlal†i informatori a c¶ror deconspirare a†i solicitat-o, v¶
comunic¶m faptul c¶ investiga†iile noastre vor continua pe m¶sura prelucr¶rii
arhivei fostei securit¶†i §i v¶ asigur¶m de întreaga noastr¶ disponibilitate în
rezolvarea cererii dumneavoastr¶.
Pre§edinte,
Conf. univ. dr. Ladislau-Antoniu CSENDES”
*
“De ce nu am f¶cut public¶ pîn¶ acum aceast¶ “deconspirare oficial¶”?
Pentru c¶ eu cred c¶ a trecut timpul vîlv¶t¶ilor din pres¶ §i pentru c¶ nu
m¶ mai intereseaz¶, ca în urm¶ cu zece ani, polemicile cu prietenul nostru
comun care, împreun¶ cu Mihai Pelin, l-a “demascat” în 1999 – tot f¶r¶
documente la acea vreme – pe Ion Caraion.
(Documentele despre Caraion le-am publicat tot eu, pentru prima oar¶,
în 2004, în revista electronic¶ http://www.eleonardo.tk §i în “Observatorul
cultural” http://www.observatorcultural.ro/Zvircolindu-se-dintr-o-moarte-
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intr-alta-Ion-Caraion*articleID_10463-articles_details.html – §i §tii bine c¶
tu ai fost primul care le-a citit, înc¶ înainte de a ap¶rea în pres¶.)
Ceea ce m¶ intereseaz¶ acum (în ceea ce scriu) este s¶ în†elegem între
ce fel de oameni am tr¶it (§i înainte §i dup¶ 1989), cine §i cum ne-a fost prieten §i, mai ales, cu cîte unit¶†i de m¶sur¶ am judecat asemenea cazuri în cei
20 de ani de libertate a opiniei §i a propriei con§tiin†e.
M¶ intereseaz¶ – de exemplu – cum a reac†ionat public domnul Nicolae
Balot¶ cînd Ion Caraion – care nu se mai putea ap¶ra – era atacat f¶r¶ mil¶
“din toate pozi†iile”.
Pentru c¶ documentul pe care l-am reprodus mai sus este r¶spunsul
primit la cererea mea (cu procur¶ de la doamna Valentina Caraion), de
deconspirare a informatorilor din lunga list¶ a celor care l-au turnat la
Securitate chiar pe Ion Caraion, «Some§an» fiind unul dintre ei.”

Dar trebuie s¶ consemnez §i opiniile comentatorilor la
astfel de “descoperiri:
Vasile Baghiu aprilie 23rd, 2011 at 11:32
În †ara noastr¶ lucrurile sunt strâmb a§ezate în toate planurile tocmai din cauza
discredit¶rii criteriului moral în rela†iile dintre oameni, deopotriv¶ în spa†iul public
§i privat. Aceast¶ batjocorire a moralit¶†ii, început¶ planificat odat¶ cu venirea comunismului §i care este în fond o batjocorire a credin†ei noastre cre§tine, continu¶ §i azi,
în forme adesea mai subtile §i mai perfide decât alt¶dat¶. A§a se face c¶ o m¶rturisire
a colabor¶rii cu Securitatea venit¶ dup¶ dou¶zeci de ani de t¶cere (poate mai vinovat¶
decât colaborarea propriu-zis¶) este aplaudat¶, iar atitudinile eroice exemplare
(Vasile Paraschiv, Paul Goma) sunt aspru sanc†ionate prin b¶§c¶lie, minimizare, etichetare, marginalizare §i boicot. Aici avem de a face poate chiar cu o deteriorare
grav¶ a facult¶†ii de judecare, în care negrul este alb §i albul negru, în care vedetismul
între†inut de sl¶birea spiritului critic se confund¶ cu valoarea autentic¶, în care nu se
mai distinge între r¶u-minciun¶ §i bine-adev¶r. Chiar §i planificarea m¶rturisirii
publice în S¶pt¶mâna Mare are ceva gazet¶resc §i politic în ea, ca s¶ nu spun necinstit, prin transferul afectiv de care poate beneficia, tot a§a cum §i tratarea în cheie literar¶ a propriei situa†ii vinovate, precum aceasta în care se afl¶ colegul nostru Ioan Es
Pop, este inadecvat¶. Sunt binevenite, bineîn†eles, m¶rturisirea p¶catelor §i solicitarea iert¶rii, oricât de târziu ar veni, pentru c¶ ofer¶ o §ans¶ de vindecare lumii noastre
bolnave, dar aplauzele §i admira†ia pentru m¶rturisire sunt semnul uit¶rii victimelor,
jigniri în fapt aduse celor care au avut de suferit §i celor mul†i §i ne§tiu†i care au rezistat – cu pre†ul s¶n¶t¶†ii, familiei, carierei, vie†ii – la presiunile Securit¶†ii, poate în
acela§i timp în care m¶rturisitorul întârziat de acum f¶cea praf la cârcium¶ banii
primi†i pentru dela†iune. S¶ ne lumineze Dumnezeu min†ile §i sufletele §i s¶ ne ierte!
Un Paste Fericit î†i doresc, Liviu, împreun¶ cu cei dragi ai t¶i. Asemenea §i celor care
te viziteaz¶ pe acest blog.
Rodica Bindea aprilie 23rd, 2011 at 12:21
Ce s¶ mai spunem dac¶ lu¶m lucruri atât de grave, cum este dela†iunea, în
b¶§c¶lie?… Un monument al turn¶torului necunoscut! Be†ivani ordinari, jigodii
lipsite de bun sim†. Te apuc¶ scârba în fa†a lipsei de demnitate §i de b¶rb¶†ie a
acestor gro§eni.
Rodica Mulger aprilie 23rd, 2011 at 15:54
Draga domnule Stoiciu, nenumarati sunt romanii (inclusiv scriitori) ce fac inca
pe sfintii – nici usturoi n-au mancat, nici gura nu le miroase – doar pentru ca fie ca
n-au fost inca luati la purecat de CNSAS, fie ca s-au ingrijit, cu propria mana, sa-si
curete dosarele sau sa le faca volatilizate de prin arhive. Nu uitati nici prevederea
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legala ca, o data cu intrarea in PCR, sa le fie sterse urmele de colabo, chiar daca siau continuat rodnica activitate. Mi se pare deci plina de candoare (jucata?) mirarea
ca sunt pomeniti ca turnatori scriitori ce n-au fost (inca!) etichetati ca atare de institutia cu pricina. Un certificat in alb de la CNSAS nu inseamna nimic, avand in vedere
scrupulozitatea cu care chiar institutii ale statului se ocupa cu stregerea pacatelor
celor ce se poarta cum trebuie, din punctul lor de vedere. Doar daca (vox populi!)
calca pe bec, se mai scoate la lumina cate ceva compromitator. Chiar sa nu stiti atata
lucru?
Rafael Sanzio aprilie 23rd, 2011 at 16:03
Ma umfla rasul. Stie toata lumea si de turnatoriile lui Balota si de amicitiile lui
Buzura, cu nimic mai prejos decat cele ale lui Breban cu oameni de la conducerea
Securitatii. Naivi au fost, naiv sunt inca/ Si-or fi in neamul romanesc!… Ati auzit
ceva de cazul George Vulturescu, a carui poezie o reproduceti cu atata amor pe blog?
Pe langa ca are o nevasta colonel SRI, si-a turnat din plin, in vazul lumii, confratii
scriitori si CNSAS-ul se face ca nu stie nimic…
Rafael Sanzio aprilie 24th, 2011 at 09:31 @ Miron
Sigur ca am intrebat personal CNSAS-ul, dar nu imi raspunde nimic. Dna
colonel Vulturescu a fost pe cai mari – acum a trecut in rezerva. Dl. Vulturescu este
acum pe cai mari, cu carnet PDL si decorat de Basescu cu nu stiu ce ordin de cavaler
de quinta sparta… De altfel, cat timp consoarta a fost in servicii, a avut grija sa stearga urmele.
(…) aprilie 24th, 2011 at 11:37
Stati linistiti. Unele dosare ale turnatorilor au fost distruse. Am asistat, din
intamplare, la o discutie dintre un ofiter si un informator/ tat¶l unui cunoscut europarlamentar/in care ofiterul ii promitea solemn ca ii distruge dosarul. Istoria asa se
croieste, nu va mai agitati. Sunt dati in gât doar cativa fraieri, cei care cîraie, care ies
din front. Face parte si asta din circul national, dintr-o marunta diversiune.
Viorel Rogoz aprilie 26th, 2011 at 14:09
Claudia Vulturescu a lucrat la Departamentul “S”(sef col.Mircea Irimia, cu indicativul “S1″) unde i-au facut de petrecanie profesorului Ioan Ternaru (dupa o suita de
anchete, intr-o zi, l-au ridicat pe OM de acasa si l-au dus…E dus si azi…Era in 1984.
De l-ar fi lasat printre cei vii, avea timp suficient sa se intoarca. Doar ca DRUMUL
SPRE UNITATEA DOAMNEI VULTURESCU A FOST UNUL F™R’ DE
INTOARCERE. Onorabil¶ doamn¶, doamna asta Vulturescu, nu-i asa, Radu
Cenan?)
Radu Cenan aprilie 26th, 2011 at 14:47
Cat i/am cunoscut eu, familia Vulturescu e una onorabila. Ca om de cultura G.
Vulturescu e un poet stralucit, care tine in viata o publicatie excelenta, Poesis. Ca e
sapat pe plan local de tot soiul de invidiosi, asta nu e decat ceva traditional spiritului
mioritic. Domnul Rogoz ca oenolog si folckorist ar trebui sa stie mai bine povestea
cu cei trei pacurarei…
Viorel Rogoz aprilie 26th, 2011 at 20:24
O stiu si cu cei doi Vulturei…Mie cel mai mult imi place poetul cand tine discursuri publice…”Asa deci”…”nu-i asa?” …”asa “…Discut¶m altundeva. Eu sunt
unul dintre cei care l-au sustinut pe fostul culturnic-metodist, in ’90, la atestarea pe
post, cand fostul meu coleg Corneliu Balla a pus problema eliminarii sotului de
Securist¶ din Sistem (“Sistemul Culturii!”). “Poesisul” a fost argumentul forte pe
care l-am adus atunci. Numai ca, intre timp, am descoperit dosarele de la CNSAS,
CEALALTA FATA A FAMILIEI PE CARE Dv. O CONSIDERATI “una onorabila”. Am descoperit ca, in Institutia ONORABILEI DOAMNE VULTURESCU , profesorul osan, autor de scrisori impotriva lui Ceausescu, pe nume Ternaru, a fost adus
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la Biroul “S”, (“onorabilul” loc de munca al aceleiasi doamne), intr-o noapte a anului
1984, cu ajutorul patriotilor de acolo, §i inc¶ nu s-a intors la copii si la nevasta. S-o
fi inaltat la Ceruri…Pentru astfel de fapte minunate, propun ca onorabilei doamne sa
i se ridice o statuie.. Iti sugerez sa initiezi in acest sens o colecta publica..Mai sunt
oameni ca dumneata care vor fi onorati s-o transpuna, pe admirabila ofitera, in bronz,
marmura sau granit… Iti mai recomand, asta numai dumitale care esti un admirator
al poetului, sa citesti Acolada nr. 4 / 2011 (vezi. pag.20-21 : “George Vulturescu-un
voluptos al penisului captiv”.Vei vedea cât de Sus poate coborî un mic geniu care,
vorba dumitale, “str¶luce§te” în literatur¶. Cred ca Manolescu nu mai doarme noptile
de necaz c¶ a omis s¶-i dedice un capitol în a sa “Istorie…”.)
P.S.- Cu invidia n-am niciun fel de raporturi. Am plecat la Baia-Mare in clipa
cand au venit la cârm¶ tot felul de fesenisti, peremistiti, peuneristi. In ciuda faptului
ca m-au inaintat in inaltul grad de director peste întreaga “Cultur¶” (fara sa-mi ceara
consimtamantul!). Am lasat onorabila functie fostilor activisti…Desi, sub ministeriatul Plesu-Andor, initiasem cateva proiecte… De anvergur¶…
Girgore Copirseu mai 2nd, 2011 at 02:39
Silaghi-Vulturescu e un maret potlogar al Satmarului. Mai inchin in fata lui de
costoboc betiv, coorwar si sifonar. Omagii si tovarasei colonel Claudia, cu pensie
nesimitita si un mort pe constiinta (daca are, dar, dupa toate probabilitatile, nu are) Ion Ion mai 2nd, 2011 at 02:48
Cind a propus Liviu Ioan Stoiciu verificarea la CNSAS a tuturor membrilor
Uniunii scriitorilor, nu numai a celor cu functii, Manolescu s-a facut foc si para.
Si pe Eugen Uricaru a incercat sa-l scoata basma curata. Iar pe acelasi LIS l-a
sanctionat pentru ca a publicat un text de Goma in VIATA ROMANEASCA. Acum,
de cind e miliardar, foloseste treaba cu Secu drept diversiune, ca sa abata atentia si,
vorba lui Nastase, sa nu-i numere lumea invidioasa ouale.

M¶ întorc la mesajele ciudate de ieri:
Dup¶ obicei, le iau cronologic:
De : Manu, Peter - MD <PManu@NSHS.edu>
Objet :
Jurnal
Date :
10 mai 2011 16:04:37 HAEC
À : Paul Goma <paulgoma@gmail.com>
Draga Paul
Sper ca acest mesaj va gaseste, pe Ana, Filip si pe tine, bine.
Am aflat astazi ca m-ai pomenit de curand in jurnalul tau care e publicat
electronic si vreau sa corectez unele din afirmatiile tale.
Tatal meu (inca in viata la 91 de ani) s-a nascut in Bucuresti. A fost
inchis la Caransebes intre 1939-1941 si apoi transferat in lagarul din TarguJiu. In septembrie 1942 a fost deportat in Transnistria (mai intai la Vapniarka,
apoi la Grosulovo) de unde s-a intors, tot in lagarul de la Targu-Jiu, in martie
1944. A fost una din victimele intoxicatiei cu mazare furajera de la Vapniarka
(retinopatie si orbire partiala). A fost exclus din partid in 1958. Mama s-a
nascut la Roman; a fost inchisa la Mislea intre 1942-1944. Parintii mei nu au
lucrat la/pentru Securitate si n-au fost in aparatul de partid.
In Petrut, cel putin asa cum pronunt eu, accentul cade pe ultima silaba.
Acentul pe prima silaba e pus, din cine stie ce motive, de prietenele familiei
tale, sora mea Ana si Maria Anghel (Marcu).
Cartea despre Paulescu a fost strict intiativa mea. L-am rugat pe Willi
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Totok sa-mi dea voie sa folosesc articlul pe care-l publicase in 2003 in revista
22 drept Studiu Introductiv. Pentru Postfata l-am contactat mai intai pe
Michael Shafir, care a refuzat din lipsa de timp, apoi pe Radu Ioanid.
N-am fost niciodata in garsoniera ta din Bucuresti; ne-am vazut la Ana,
in apartamentul vostru din Drumul Taberei si apoi la Paris.
Nu mi-ai povestit niciodata despre evenimentele din Basarabia din 1940
(m-ar fi interesat).
Te imbratisez, cu cele mai bune ganduri,
Petrut

Explic: Peter Manu: am dedus c¶ este prietenul meu cunoscut la Bucure§ti ca “Petru† Manu, fratele unei colege de liceu a
Anei, so†ia mea”. M¶rturisesc: am fost §ocat s¶ aflu c¶ amicul cu
care nu mai avusesem decât o sporadic¶ revedere, la Paris,
dintr-un studios medicinist, dintr-un medic “de viitor”- s-a
pref¶cut în vân¶tor de antisemi†i de genul Zuroff, Wiesel, Ancel
§i tot un Mann : Norman Manea.
Ei uite, s-a dat de trei ori peste cap - dup¶ ce a ie§it la
pensie - §i §i-a schimbat meseria.
Câteva ceasuri mai târziu primesc un mail de la Hora†iu
Bozdoghin¶:
De : Horia Bozdoghina <horia_bozdoghina@yahoo.com>
Objet :
domnului paul goma
Date :
10 mai 2011 22:55:20 HAEC
À : Paul Goma <paulgoma@gmail.com>
Stimate domnule Paul Goma, ma numesc Horia Bozdoghina , profesor , doctor in isoria partidelor politice din Romania interbelica . Sunt roman crestin
ortodox , nascut la Sibiu in anul 1971 din parinti romani crestini, ardeleni cu
origini in Rasinari , Salaj si Bistrita . Imi asum curajul de a va scrie personal
cu dorinta de a imi expune punctul de vedere fata de remarcile dumneavoastra din Jurnalul tiparit pe internet pe lunile Ianuarie - Mai 2011. Fac acest
lucru avand exemplul dumneavoastra de curaj in a protesta fata de regimul
comunist .
Stimate domnule Paul Goma va marturisesc cu sinceritate ca am fost
mahnit de multe pasaje din jurnal. Nu doresc sa comentez parerile dumneavoastra fata de lucrarea Polemica Paulescu . (Cum a§a: mâhnit de multe
pasaje din jurnal, dar “nu doresc s¶ comentez p¶rerrile Dvs fa†¶ de
lucrare Polemica Paulescu?” Dar despre Paulescu este vorba, nu despre
altcineva! (nota mea, P.G.) Este dreptul fiecarui om sa aiba pareri fata de o
carte iar eu respect dreptul cititorului la propria parere . Doresc sa fac o precizare . Acesta carte nu a fost scrisa la vreo comanda . Eu mi-am sustinut
doctoratul in anul 2004 cu lucrarea Nicolae Iorga si Partidul Nationalist
Democrat in viata politica a Romaniei pe care ulterior am publicato ca si
carte in anul 2007 . Nicolae Iorga a facut politica cu A. C. Cuza intre anii
1910 si 1920 cand caile politice ale celor doi s-au despartit . Cercetand in
arhivele Biblotecii Academiei Romane am gasit Arhiva A.C. Cuza . Dupa
publicarea primei mele carti am dorit sa scriu despre traseul politic a lui
A.C.Cuza dupa despartirea de Iorga in 1920 . Astfel , consultand periodicul
Apararea Nationala editat de tandemul Cuza& Paulescu incepand cu 1922
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am gasit articolele de un antisemitism grotesc publicate de savant . Ca o persoana onesta lipsita de prejudecati am hotatat sa public un articol despre cum
un stralucit savant in medicina poate sa deraieze spre rasism si sa se implice
in elaborarea unei ideologii de extrema dreapta (de altfel Paulescu se declara
in paginile ziarului Apararea Nationala ca fiind fascist). Articolul a aparut pe
internet iar domnul Peter Manu l-a gasit aproape dupa un an, l-a citit iar
apoi m-a contactat printr-un e-mail si mi-a propus sa scriem o monografie .
Argumentul domnului Manu ( nu il cunosc personal ci doar colaboram prin
mailuri ) care m-a convins sa bat palma cu dansul a fost ca o astfel de monografie nu exista pana acum. Astfel eu am renuntat, pe moment, sa scriu
despre Cuza si m-am angajat in a scrie despre Paulescu. (sublinierile mele,
P.G.)
In alta ordine de idei as dori sa va spun stimate domnule Paul Goma ca
personal sunt mahnit de antisemitismul multor intelectuali romani . De ce ?
Nu pentru ca as fi evreu ci pentru ca sunt roman crestin de confesiune ortodoxa suficient de mandru de originea mea ca sa ma cobor la nivelul urii antisemite sau antimaghiare . Sunt un roman curat cu un nivel de trai suficient de
bun care imi permite sa calatoresc in Europa (apropo revelionul 2010-2011 lam facut la Paris ) si care nu se simte inferior unui evreu sau unui maghiar
pentru a reactiona cu ura. Ca si adolescent am dispretuit comunismul (in
1989 aveam 18 ani si eram la liceu in clasa a 12 -a ) iar ca un om de 40 de
ani dispretuiesc legionarismul si antisemitismul. Intr-un cuvant dispretuiesc
atat ura de clasa cat si ura de rasa. In schimb iubesc democratia, toleranta iar
ca si crestin incerc sa respect porunca de iubire fata de aproapele meu (recunosc ca mai gresesc fiind o fire temperamentala) .
De ce sunt mahnit stimate domnule Paul Goma ? Prea multa ura in viata
politica si culturala romaneasca. Personal nu doresc sa devin o persoana
publica tocmai datorita acestei uri. Eu Horia Bozdoghina NU doresc sa fiu o
persoana publica in acesta tara dominata de ura prefer sa traiesc in anonimat.
Dupa ce ca e vai de steaua noastra in istorie ne mai si sfasiem intre noi .
Condamnarea crimelor comunismului a devenit un balci iar negarea holocaustului sustinuta de intelectuali iar din pacate si de dumneavoastra asa
cum am citit in jurnalul pe care l-ati publicat. (unde ati citit c¶ a§ nega
Holocaustul? Nu în textele mele, semnate de mine, ci în acuza†iile holocaustologilor, alia†i ai Dvs. : R. Ioanid, A. Oi§teanu, Ancel, Katz, Florian junior,
Laszlo, Pecican, I.B. Lefter, Carmen Mu§at §i atâtia altii, cu to†ii §tiutori de
carte, îns¶ unul singur (Dan Pavel) a recunoscut c¶ nu citise ceea ce
condamnase, iar Marele Profesor Shafir, dup¶ ce m-a tratat de “nega†ionistdeviant”, a ad¶ugat c¶ în momentul în care redacta condamnarea, înc¶ nu
primise textul condamnat…- pe acelea le-a†i citit; fiindc¶ acelea vi s-au dat,
împus - observa†ia mea, P.G.). Stimate domnule Paul Goma civilizatia crestina a secolului XX este compromisa atat de cele doua razboaie mondiale cat
si de crimele gulagului si ale holocaustului . Comunismul nu este o creatie a
evreilor ci o erezie a civilizatiei occidentale. Antisemitismul lui Cuza,
Paulescu si a lui Codreanu nu este o formula crestina ci o blasfemie la
adresa crestinismului.
Stimate domnule Paul Goma dupa cum dumneavoastra ati protestat fata
de regimul comunist si eu urmand CURAJUL dumneavoastra protestez fata
de antisemitismul existent la multi intelectuali romani. Dupa cum sunt revoltat de bagatelizarea crimelor comunismului la fel sunt revoltat si fata de bagatelizarea crimelor holocaustului .
Stimate domnule Paul Goma inchei acest mesaj al meu cu un citat din
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Constanttin Radulescu Motru din lucarea Psihologia poporului roman ,
Bucuresti , Editura Albatros , 1999 , p. 266 , care spune totul - in opinia mea
- fata de nationalismul romanesc : " Nimic nu se misca la noi prin incredere.
Prin frica mai curand . Cand cineva vrea sa sa adune pe romani la o actiune
comuna , nu le vorbeste acestora de incredera ce trebuie sa aiba unii in altii ,
ci ii sperie cu o primejdie . Voiesti un exemplu clasic , priveste la miscarea
nationalista . Din ce traieste aceasta miscare ? Din cultivarea sentimentului
de incredere in viitorul neamului romanesc , in productiile culturii noastre ?
Deloc . Ea traieste din cultivarea sentimentului de frica . Precum inainte
vreme , stramosii unui Iorga sau unui Cuza tipau cat le lua gura : Vin turcii ,
vin tatarii astazi Iorga si Cuza tipa : Ne cotropesc Jidanii . Aceasi frica , aceasi lipsa de incredere in fortele proprii ale neamului " . De aceea stimate domnule Paul Goma protestez fata de antisemitismul multor intelectuali romani
pentru ca sunt prea mandru ca sunt roman .
Daca mesajul meu va deranjat imi cer iertare dar revolta din sufletul meu
fata de extremismul intelectual romanesc m-a impins a scrie unui om ce va
ramane in istoria culturii romane . In incheiere va urez multa sanatate . Cu
consideratie Horia Bozdoghina , Sibiu 10 Mai 2011.
Nota: am semnalat, cu albastru, gre§elile de limb¶, deci de gândire P.G..

S-o iau analersa, cum zicea mama:
ïn mesajul de azi-diminea†¶ pe lâng¶ confirmarea acceptului
H. Bozdoghin¶ scria:
Stimate domnule Paul Goma sunt onorat sa imi reproduceti mesajul in
Jurnalul dumneavoastra. Mesajul lui Peter Manu nu este o coincidenta . Eu
am gasit Jurnalul dumneavoastra pe internet si i l-am semnalat printr-un
mail. (subl. mea, P.G.)
Cu cele mai bune ganduri Horia Bozdoghina”.

A§adar: H. Bozdoghin¶ d¶duse peste Jurnalul meu internetizat §i i-l semnalase lui Peter Manu. Iar Peter Manu îmi scrisese,
dup¶ ce t¶cuse din… 1988.
Ce avea, nou de comunicat Peter Manu? Ceva în leg¶tur¶ cu
Paulescu? Da’ de unde! Ceva în leg¶tur¶ cu… biografia p¶rin†ilor
s¶i, mai interesant¶ fiind excluderea tat¶lui s¶u din partid în 1958.
Or, dac¶ este adev¶rat¶ presupunerea mea, tot nu-l poate ap¶ra:
persoana b¶nuit¶ de mine a fi Urechea-Lung¶ în biroul
Ministerului de Interne fusese v¶zut¶ de mine în timpul anchetei
de la Interne, adic¶ între decembrie 1956 §i februarie 1957. Iar
dac¶ nu era el personajul “Ureche”, de ce, prin 1969-1970; când
am f¶cut o vizit¶ lui Petru† §i surorii sale, în apartamentul de
lâng¶ Atheneu, acesta s-a ascuns iute într-un dulap? B¶nuiala
mea: el m¶ recunoscuse ca pe unul din studen†ii c¶zu†i în labele
Securit¶†ii (pe atunci înc¶ nu purtam barb¶…).
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Nu-i mai bine s¶-i las dracului pe securi§ti? Ca justificare, a§
pute spune:
«Uite, c¶ jidanul ¶sta nu m-a b¶tut…»
Joi 12 mai 2011
Am primit asear¶:
De : Maria Sipos <mariasipos@yahoo.com>
Date :
11 mai 2011 20:23:17 HAEC
À : Paul Goma <paulgoma@free.fr>
Draga Paul Goma,
In ce conditii ai accepta sa vii la toamna la Bucuresti pentru o
conferinta la Ateneul Roman? (subl. în text)
E initiativa mea si a lui Andrei Dimitriu (daca mai stii cine e). Acum e
directorul general al Filarmonicii "George Enescu."
Te rog, nu-mi da un raspuns grabit. Gindeste-te bine.
Si ai incredere in noi.
Cu ginduri bune pentru toata familia, Mariana Sipos

Am r¶spuns azi:
“ïn ce condi†ii as accepta propunerea? Una singur¶:
Mariana Sipos, prietena mea, autoare a unei c¶r†i despre mine s¶ fi
citit Jurnalul meu internetizat (singurul mijloc de a comunica).
Ieri Flori Bàlànescu îmi scria, euforic¶:
(…) “Ieri am fost intr-o scurta vizita la Dna Mariana Sipos, unde m-a
distrat si bucurat sa vad ca biblioteca dsale contine: <Raftul Goma>, <Raftul
Llosa>, <Raftul Preda>, <Raftul Caraion>.... In spatele a doua usi se afla
<Documentatia Goma> etc. Unul din cele doua exemplare din Paul Goma
75, primite cadou de la Dna Stefana Bianu, l-am oferit dnei Sipos - ca mai
veche si nedezmintita gomista.”
Asa ai f¶cut, gomisto? Mi-ai dedicat un raft? £i ce faci cu el? Când
primesti câte o vizità în timpul c¶reia se pronun†¶ numele meu, te treze§ti si
îti propui s¶ faci o fapt¶ bun¶: îi scrii lui Goma, întrebîndu-l în ce condi†ii…
Si dac¶ Goma cela murise de o jumàtate de an (cel pu†in)?
Da, §tiu cine este Andrei Dimitriu: îl salut.
Paul Goma

N-am r¶mas f¶r¶ r¶spuns:
De : Maria Sipos <mariasipos@yahoo.com>
Objet :
Buna dimineata
Date :
12 mai 2011 09:54:06 HAEC
À : Paul Goma <paulgoma@free.fr>
NU ai obosit sa fii asa? (subl. în text)
I-ai cerut voie lui Flori sa-i retransmiti mesajul? Cu ce drept citesc eu
ce ti-a scris ea tie?
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Vizita ei si intrebarea mea sint doar o coincidenta.
Andrei m-a sunat ieri inainte de vizita lui Flori. Daca as fi la Paris as
putea dovedi cu telefonul mobil, (unde se pastreaza datele convorbirilor
recente) cine a sunat, cu nume propriu, daca e in memoria telefonului - si
Andrei este - la ce ora si cit a durat convorbirea.
Andrei a avut ideea invitarii tale (care m-a incintat, bineinteles) inca de
la prima conferinta de la Ateneu (cea a Hertei Muller) si m-a rugat sa te intreb
exact asa: in ce conditii Paul Goma ar accepta sa vina? I-am spus sa mai aminam intrebarea ca nu se vindecase (si nici nu cred ca se va vindeca vreodata)
experienta invitarii la Chisinau. Apoi i-am spus din nou sa mai aminam din
motivele pe care le invoci in subtext si ai dreptate sa o faci.
Acum Andrei m-a sunat din nou sa ma intrebe ce mai faceti voi (i-am
spus ceea ce stiu din ultimul "jurnal") si a insistat sa incerc sa te intreb, ca el
pregateste stagiunea de toamna.
M-am oferit inca de la inceput sa suport costul biletelor de avion, El a
spus ca nu asta ar fi problema. Suportam tot: transport, cazare masa, masina
la dispozitie cu sofer.
Il suportam si pe Paul Goma (eu) cu toate rasfaturile lui de etern adolescent. Fiindca ne e drag. Si el stie asta.
Paul Goma nu murise de o jumatate de an. Si Mariana Sipos stie ca noi
(doi) nu murim asa usor, chiar daca nu "comunicam". Stie si s-a gindit la el
tot timpul. (Mai pune si tu telepatia in functiune din cind in cind!)
Si mai stie ca ori de cite ori i-a scris si i-a fost alaturi,
- fie a fost ironizata in "jurnal" - fara ca autotul acelui "jurnal" sa aiba
dreptul sa faca publica o corespondenta particulara,
- fie i s-a raspuns in doi peri,
- fie - cel mai grav: i-a raspuns altcineva in numele lui Paul Goma (in
perioada dezamagirii Chisinau), cineva care parea a folosi metodele securitatii de interceptare a corespondentei.
Iar cind te-am intrebat intr-unul din mesaje daca pot sa te sun, tu ai
preferat sa nu raspunzi nimic.
Ce pacat ca nemaifiind in Columbia si pierzindu-ma printre cititorii din
Romania nu mai ai de unde sa stii de cite ori intru pe site-ul tau si cit timp
stau acolo ca sa ma documentez pentru volumul 2 si sa am senzatia ca stau
de vorba cu tine (da, singurul mijloc de comunicare, cum spui tu, dar nu din
cauza mea! Ehei, unde sint timpurile cind imi trimiteai prin posta scrisori de
o pagina intreaga A4 sau chiar doua? Se pastreaza toate, nu ai cum sa negi ca
e asa!).
Si daca as fi luat in seama tot ceea scriit tu in jurnal despre mine (de
bine sau de rau, mai ales de rau) - de mult nu as mai fi fost Mariana Sipos, ci
un fost prieten, ca atitia alti care nu mai sint!
Ii voi transmite salutarile tale lui Andrei.
Intre timp, daca (mai) pot face ceva pentru tine, nu ezita sa-mi spui.
Oricind, la dispozitia domniei voastre, cu drag,Mariana (da, prietena ta)

Da, domnule. ¢i-am spus eu. £i tu nu m-ai ascultat!
Vineri 13 mai 2011
£i vineri §i 13!
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Iat¶ pentru c¶ de ce, în dou¶ s¶ptamâni de jurnal nu am
pomenit de Osama bin Laden!
ïnc¶ o noapte ne-foarte rea: am “produs” doar o ma§in¶ de
rufe ude. Facem progrese, tovar¶§i! Tot înainte!
*
Din Dilema veche din 2010 recuperez :
“rezistenta prin rezistenta ad¶ugat de magda la data de 12 Martie

2011 05:03:52
si totusi, si totusi... au existat:
un paul goma care in scrisorile catre ceausescu si pavel kohout, in 1977 a
scris frumos si generos si in numele intelectualilor care s-au temut si au tacut.
un ionel cana si un vasile paraschiv care cu al lor sindicat liber al oamenilor
muncii din romania in 1979 au strins 2400 de semnaturi foarte reale si adevarate, nicidecum presupuse. un gheorghe ursu, torturat si ucis de securitate
fiindca n-a vrut sa-si denunte prietenii scriitori, scriitori care in fond nu
deranjau cu nimic puterea nici atunci si nici acum.
acestia la ce categorie intra?”
“Manifestul nostru a avut succes! - interviu cu Nicolae ION din
Sinte§ti, jude†ul Ialomi†a Sînte†i unul dintre cei doar 61 de de†inu†i politici din vremea regimului
Ceau§escu. A†i fost arestat în 1980. Pentru ce anume?
Calificarea lor, a Securit¶†ii, a fost "propagand¶ împotriva orînduirii
socialiste"! Dar nu a fost ¶sta adev¶rul, ci, efectiv, eu am f¶cut ni§te manifeste cerînd eliberarea lui Paul Goma, cu to†i cei care au fost aresta†i în 1977.
Pentru acest motiv, m-au descoperit dup¶ vreo 4 ani §i pentru acest motiv mau amenin†at cu 20 de ani de pu§c¶rie §i c¶-mi confisc¶ tot ce... au §i trecut la
confiscare!
Cum a†i ajuns s¶ cunoa§te†i Mi§carea Goma?
Aveam un atelier de repara†ii radio în Bucure§ti, pe strada Nerva Traian.
Acolo, fiind între... marea majoritate erau evrei, am cunoscut un cet¶†ean
c¶ruia i-am între†inut aparatul de radio §i i l-am reglat de dou¶ ori pentru ca
s¶ asculte "Europa liber¶". A venit într-o zi la mine în atelier plîngînd §i mia povestit despre arestarea lui Paul Goma; de fapt, era arestarea lui a doua
oar¶! M-a rugat s¶ facem ceva! Noi aveam încredere unul în altul pe motiv
c¶ el mi-a cerut la începutul începutului s¶-i reglez mai clar aparatul de radio,
ca s¶ asculte mai bine "Europa liber¶". Dup¶ cum se §tie de c¶tre toat¶ lumea,
"Europa liber¶" era distorsionat¶ de multe semnale ca s¶ nu se poat¶ auzi. Iam tras pu†in oscilatorul din radio, moderatorul, pe postul de radio "Europa
liber¶"! A§a am prins încredere unul în altul.
A fost singurul c¶ruia i-a†i f¶cut figura cu oscilatorul?
Nu, au mai fost cî†iva, dar nu prea mul†i. Printre ei a fost omul ¶sta, mai
apropiat pentru faptul c¶ mi-a povestit c¶ a fost arestat §i el, a fost trimis la
Canal, §i pentru faptul c¶ a suferit din cauza comunismului.£i am început §i
eu s¶-i povestesc despre p¶rin†ii mei. Tata a fost b¶tut, chinuit... la Sfatul
popular, de c¶tre cineva de la raionul de partid, c¶ a§a era înainte, ca s¶ se înscrie la colectiv. A venit acas¶, l-a aruncat peste poart¶ §i multe chinuri de
felul ¶sta... £i uite a§a, s-a întîmplat ca eu, crescînd odat¶ cu necazurile care
au fost în toat¶ †ara, a pornit în mine, mi s-a n¶scut ura, ura împotriva comunismului.
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V¶ mai aminti†i cum îl chema pe domnul respectiv?
Milea T¶n¶sescu, str. Negru Vod¶, 10! Pe lîng¶ biserica Sfînta Vineri
st¶tea...
Mai tr¶ie§te?
Nu, a murit, a murit exact în momentul cînd ne-a arestat pe noi. A venit
Securitatea ca s¶-l aresteze, a f¶cut un infarct §i a murit pe loc! A§a cum vam spus, am prins încredere unul într-altul, am r¶mas prieteni. În momentul
cînd el a venit plîngînd la mine s¶-mi povesteasc¶ despre Paul Goma, m-am
gîndit §i i-am zis: "Domnu Milea, am s¶ trec pe la dvs. ca s¶ vedem ce putem
face!" Ce crede†i c-am f¶cut? Dintr-un storc¶tor de ma§in¶ de sp¶lat - pe care
le §tie toat¶ lumea, erau cu o manivel¶, cu dou¶ suluri de cauciuc, b¶gai rufele
între ele §i le storceai dup¶ ce sp¶la ma§ina - am f¶cut o tiparni†¶. Nu pot s-o
numesc altfel! Am tip¶rit manifestele! Am luat ni§te §tampile din comer†, pe
cauciuc din ¶la de se schimba data... am decupat literele §i cu cifrele de care
am avut nevoie, le-am aplicat pe unul dintre suluri, în sens invers... §i am
f¶cut tiparni†a. Am mai cunoscut doi prieteni... între timp am devenit prieteni,
o femeie §i un b¶rbat.
Ce scria†i în manifeste?
Am cerut eliberarea lui Paul Goma cu cei 50 de oameni care au fost...
au fost 50 de in§i aresta†i în seara respectiv¶ §i, dac¶ nu - ei, la mintea noastr¶
de atunci, era §i o minte mai slab¶ - trecem la m¶suri ca: arunc¶m în aer nu
§tiu cum, facem nu §tiu ce... Bine, lor... eu cred c¶, pe undeva, le-a fost fric¶,
c¶ ei nu §i-au dat seama c¶ noi sîntem doar patru in§i! Ei au crezut c¶ sîntem,
eu §tiu, o organizare puternic¶!£i, într-adev¶r, a avut succes manifestul nostru! Deci, în seara de 9 mai înspre 10, 1977, am dat, de la 12 pîn¶ la 4 diminea†a, în dou¶ ora§e, în Bucure§ti §i Ploie§ti.
Cîte manifeste a†i tip¶rit?
Cred c¶ vreo 30-40.000!
Pe ce hîrtie?
Pe hîrtie din asta velin¶ de scris, de la libr¶rie, pachete mari...£i, am
împr¶§tiat... Dup¶ dou¶ zile i-a pus în libertate! Le-a dat pa§aportul §i
direc†ia: Fran†a! Bineîn†eles c¶ Fran†a le-a acordat azil politic care se d¶dea
foarte greu în timpul ¶la §i au plecat în Fran†a. Nu §tiam nimic de ei §i nici ei
de mine, dar ceva, ceva se auzise!
Cum s-a produs arestarea dvs.? Cum v-au g¶sit, cum v-au prins?
Eu am un fiu, un fiu din prima c¶s¶torie, prima §i ultima, bineîn†eles,
am avut un copil. ...îmi pierdusem buletinul în seara cînd am împ¶r†it manifeste. Eu am anun†at buletinul la Sec†ia de Mili†ie. Acolo era un oarecare
ofi†er care îmi era prieten... venise la mine, îl servisem §i eu cu ni§te repara†ii
de radio. A venit la mine ca s¶ m¶ întrebe dac¶ am g¶sit buletinul sau... În
timpul ¶sta, pe cînd era în cas¶ acest ofi†er de Mili†ie, a venit §i fi-miu. Be§liu
Mariana, trecuse pe la mine..., mi-a adus o map¶ cu toat¶ documenta†ia care
trebuia s¶ plece peste hotare, trebuia s¶ plece la postul de radio "Europa
liber¶"! Fiul meu, avînd vreo 13-14 ani §i cînd l-am v¶zut, mi-a venit inima
în mîn¶!
Ce înseamn¶ toat¶ documenta†ia asta?
Noi am avut... am trimis la fiecare minister din timpul ¶la, în care am
pus într-un plic manifestul nostru §i fiecare ne-am trecut în manifest acolo,
num¶rul de buletin, dar nu le-am... n-am specificat nic¶ieri c¶ e num¶rul nostru de buletin c¶ - v¶ da†i seama - ne t¶iam craca de sub picior! Dar am dat
num¶rul! Nu numele, ci num¶rul! Noi sîntem cet¶†eni, cet¶†eanul cu num¶rul
cutare. Îi fac semn lui fi-miu, îi spun s¶ ia mapa de pe mas¶ §i s¶ plece, în
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parc, undeva, s¶ stea o or¶, o or¶ §i ceva §i pe urm¶ s¶ vin¶ înapoi! I-am atras
aten†ia: "Nu umbli în map¶ pentru c¶ n-ai ce s¶ g¶se§ti acolo, sînt ni§te acte!".
Grupul dvs. avea vreun nume?
Da, sigur... Partidul Liber Român! £tampil¶ de secretar, §tampil¶ de...
mai mult a§a, ca s¶ ap¶rem c¶ sîntem o organiza†ie cît de cît puternic¶... £i
chiar am ap¶rut o organiza†ie pentru ei... c¶ le-a fost team¶! A§a a f¶cut, mia luat mapa §i a plecat! Dac¶ eu i-am zis s¶ nu umble, el a umblat, a luat la
nimereal¶ un plic! A scos un plic de acolo §i l-a p¶strat. Cît l-a p¶strat? Nu
prea mult... Cine l-a înv¶†at, m¶-sa, nu §tiu... §i plicul a ajuns la Mili†ie.
Unde v-au dus dup¶ ce v-au arestat?
La Securitate, în Rahova. Acolo ne-a †inut în timpul anchetei.
Cît a durat ancheta?
Foarte mult... vreo dou¶, trei luni a durat.
Ce întreb¶ri v¶ puneau?
Toate întreb¶rile erau ca s¶ recunoa§tem! Mai mult for†at... de ce ai
f¶cut-o, pentru ce ai f¶cut-o... mai ales mie, mi-a f¶cut atîtea... nu numai
nervi, dar §i amenin†¶ri...
Procesul a fost judecat de un tribunal militar?
Tribunal militar... cum naiba se numea... cel care l-a judecat pe
Antonescu! Pe acolo, pe Plevnei.
A fost un proces deschis, cu public sau cu u§ile închise?
N-a avut nimeni acces decît doi sau patru poli†ai... mili†ieni cu arme
automate.
A†i fost judeca†i individual sau...
Am fost judeca†i individual, to†i în ziua aia §i grupul b¶gat pe rînd!
Dup¶ ce m-a ascultat primul pe mine, au intrat ceilal†i, dar pe mine nu m-au
dat afar¶, pe mine m-au †inut în continuare cu ei pîn¶ cînd s-a terminat. Cînd
s-a terminat, ne-a dus pe to†i trei la dub¶.
Ce condamnare a†i primit? Care a fost sentin†a?
Eu am primit 10 ani, colegul meu, 7 §i femeia a primit 5 ani”.
(aceste fragmente dintr-un interviu de radio le-am ob†inut prin amabilitatea doamnei Victoria Ionescu)
[ap¶rut în Dilema veche 9 martie 2008]
“Domnului Plesu ad¶ugat de iris la data de 03 Mai 2010 07:05:03
Cata realitate e in randurile domnului Paul Goma in opera "Adameva"?
(pentru mine e o opera, de aceea o denumesc astfel)”.
“comunismul la romani ad¶ugat de Neatu85 la data de 19 Decembrie
2010 11:12:24
O Romanie care nu-i da cetatenia inapoi lui Paul Goma si ii face
funerarii cvasinationale lui Adrian Paunescu este o Romanie care nu arata
altceva decat ceea ce e: o adunatura de gunoaie!”
“fascismul si comunismul? ad¶ugat de solomon la data de 30 Iunie
2010 07:06:50
(…)Curios ca atunci cand se numera disidentii nu e pomenit Constantin
Parvulescu si si mai curios e ca atunci cand e pomenit Paul Goma nu se spune
de ce a ramas el disident pana acum de parca nimic nu s-a schimbat. Poate
stie Goma ceva si nu e un sociopat.Pe scurt eu cred ca occidentul are dreptate
cand nu pune semn de egalitate intre fascism si comunism dar aberatiile tre-
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cute trebuie numite cu voce tare desigur, dar si aberatiile prezentului la fel
“Eroi au fost, eroi sînt înc¶ ad¶ugat de Bursesc la data de 10 August 2010
09:08:36
Dilema avut-a protestatari de talia asta? spicuiri din Wikipedia:
"Paul Goma §i familia locuiesc în continuare în Fran†a. Nu este membru
al Uniunii Scriitorilor, din care a fost exclus în 1977 de conducerea de atunci,
din care f¶ceau parte, între al†ii, Nicolae Manolescu, Ana Blandiana §i £tefan
Augustin Doina§.
În aprilie 1970, a predat romanul U§a editurii Cartea Româneasc¶, fiind
respins de Marin Preda §i Mihai Gafi†a, dup¶ ce Alexandru Ivasiuc „decodificase” dou¶ personaje din carte ca fiind cuplul Ceau§escu.
Dup¶ revolu†ia din decembrie 1989, comunismul est-european nu mai
este în actualitate, §i Paul Goma, ca al†i militan†i pentru memoria genocidurilor din trecut (genocidul sclavagist, genocidul colonialist, genocidul armenilor din 1915-1918, genocidul grecilor din Anatolia în 1923, genocidul
comunist), izbindu-se de indiferen†a general¶ a Occidentului fa†¶ de aceste
genociduri, se arat¶ iritat de prezen†a „doar” a memoriei Holocaustului în
con§tiin†a colectiv¶ a †¶rilor apusene.
Paul Goma a f¶cut parte pentru opt zile din Comisia Preziden†ial¶ pentru Analiza Dictaturii Comuniste din România, din care a fost îndep¶rtat pe
motiv de anti-semitism de c¶tre §eful comisiei, Vladimir Tism¶neanu."

Adaug §i un fragment din Lucia Hossu-Longin, relatînd
varianta Ple§i†¶ din “disputa” cu mine:
“L-am prins la Cercet¶ri Penale, l-am apucat de barb¶ §i i-am tras un
pumn în falc¶, de-a ramas cu gâtul strâmb: Dumnezeii m¶ti, dobitocule, în
timp ce †ara moare [n…a; era imediat dup¶ cutremurul din 4 martie] tu te
ocupi de Havel. M¶, cum nu †-a c¶zut m¶ o c¶r¶mid¶ în capu’ ¶la, te-n cur
pe mata de buhai?”
*
ïn Observator cultural de azi dau de un text foarte… interesant.
“Model, alternative §i narcisismul micilor diferen†e semnat de Peter
Dan la Categoria: Psihologie”

Pentru mine “tema” nu prezint¶ interes. Fragmente:
(…) Ca s¶ o parafrazez pe mama mea, Clara Dan, unele societ¶†i au cei
700 de ani de acas¶. F¶r¶ investi†ia individual¶ în valorile sociale, aderen†a la
principiile democratice r¶mîne superficial¶ §i nemul†umirile duc la nostalgia
totalitarismului. (…)Prietenul meu Puiu Vasilescu îmi sugereaz¶ c¶ no†iunea
de absolvire în mas¶ presupune culpabilizare colectiv¶. Vinov¶†ia este o
reac†ie datorat¶ conflictului cu valori morale interiorizate. În cazul de fa†¶,
reac†ia nu reprezint¶ o criz¶ de con§tiin†¶, ci beneficiul de a poza drept ceea
ce n-ai fost. Suporterii taci†i, mai vulnerabili din cauza compromisurilor
f¶cute, vor s¶ fie considera†i m¶car oponen†i pasivi. Una din strategiile folosite este aceea de a încerca s¶ prime§ti o patalama de fost disident din partea
cuiva cu acreditare acceptat¶ în Vest. Alt¶ strategie este antipostcomunismul,
idealizarea valorilor de dreapta §i rescrierea istoriei. Dup¶ cum afirm¶ Ion
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Vianu (care, împreun¶ cu Norman Manea este unul dintru autorii importan†i
pentru, ceea ce Vasile Morar nume§te „virtutea onestit¶†ii responsabile – atît
de rar¶ §i atît de necesar¶ pentru limpezirea pe coordonate morale a spa†iului
nostru public“), tratarea egal¶ a celor dou¶ perioade totalitare este, în ochii
dreptei, criptocomunism corect politic Nu numai c¶ nu se poate propune o
discu†ie a „crimelor fascismului“ f¶r¶ s¶ se ridice imediat tematica Gulagului
sau a „crimelor comunismului“, dar se cere §i o judecat¶ de valoare, descriind
o oroare ca fiind mai mare decît cealalt¶. Întrucît este vorba de forme absolute ale r¶ului, propunerea e patent absurd¶, de genul infinitul t¶u e mai mare
decît infinitul meu. „Nu exist¶ drepturi ale omului de dreapta §i drepturi ale
omului de stînga. Totalitarismele de orice sens au fost, înainte de toate, uria§e
înc¶lc¶ri ale drepturilor omului.“ (Ion Vianu)
(…)Narcisismul micilor diferen†e ofer¶ deschiderea prin care falsa
echivalen†¶ obligatorie dintre atrocit¶†ile comise de totalitarianismul de
dreapta §i cel de stînga prime§te o infuzie coroziv¶ de xenofobie §i de antisemitism. Reac†iile la documentarul Odessa al lui Florin Iepan, la cartea despre
Nicolae Paulescu a lui Peter Manu §i Horia Bozdoghin¶, la protestul care a
urmat apologiei lui Zelea Codreanu f¶cute de Ion Cristoiu la TVR se înscriu
toate pe aceea§i traiectorie reduc†ionist¶ previzibil¶: înapoi la ad¶postul
cunoscut al demagogiei dreapta-stînga §i la xenofobia men†ionat¶ anterior.
Admirabila propunere a lui Norman Manea, f¶cut¶ recent în aceste pagini, ca
fiecare na†iune s¶ aib¶ pe lîng¶ o zi a mîndriei na†ionale §i o zi a ru§inii, pentru contemplarea evenimentelor reprobabile din istoria ei, se va lovi, predictibil, de acela§i zid. Cît¶ vreme nu rezolv¶m conflictul simbolizat de prevalen†a acestei false echivalen†e morale printr-un act terapeutic autentic la nivel
de na†iune, de determinare §i acceptare a responsabilit¶†ii personale, urmat de
t¶m¶duire, sîntem în†epeni†i în dinamica prezent¶, condamna†i s¶ repet¶m
acelea§i manevre sterile.
Sorin Adam Matei a comparat extremismul politic cu st¶rile de dependen†¶, de exemplu alcoolismul, §i a extrapolat compara†ia afirmînd c¶ terapia
extremismului trebuie s¶ urmeze aceia§i pa§i ca terapia alcoolismului, primul
– §i cel mai important – fiind recunoa§terea cinstit¶, care, dup¶ cum scrie
Vasile Morar, „trebuie s¶-i cuprind¶ pe to†i, adic¶ §i pe cei culpabili, §i pe cei
cinsti†i §i nevinova†i. În termenii lui Radu Cosa§u: §i pe extremi§ti, dar §i pe
extremi§tii de centru. Numai o fr¶†ietate dintre recunoa§tere §i cunoa§tere
poate asigura o limpezire a memoriei binelui în spa†iul public“. Din p¶cate,
tentativa de a ini†ia primii pa§i pe acest drum al cunoa§terii §i autocunoa§terii
se love§te de o rezisten†¶ imens¶: nu numai un refuz de a analiza onest, ci §i
un efort deliberat de a falsifica istoria. Partizanii statu-quo-ului prefer¶ apele
tulburi §i necunoa§terea, care nu este niciodat¶ o op†iune: „Dac¶ o na†iune se
a§teapt¶ s¶ fie (în acela§i timp) ignorant¶ §i liber¶ într-o stare de civiliza†ie,
se a§teapt¶ la ceea ce nu a fost §i nu va fi niciodat¶“ (Thomas Jefferson).

De aici începe dialogul. Pentru prima oar¶ când dau peste un
dialog dezechilibrat. Se va vedea cum:
“Comentarii utilizatori
maria - Duminica, 8 Mai 2011, 00:59
Dr. Dan a explicat printr-o anologie extrem de interesant etapele necesare societatii
romine sa-si asume responsabilitatea propriei sale istorii. Problema este ;care istorie?
sub sistemul comunist era o singura varianta, acum exista multe varinte ale istoriei.
As vrea sa stiu cum putem stabili care e adevarul acum cind exista atitea optiuni,
aproape ca un "multiple choice". Fiecare miscare politica isi alege istoria care ii
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convine.
Inventarea "multimii" si universalizarea alegerii personale
Fred Simescu - Duminica, 8 Mai 2011, 19:31
Hm, a vorbi despre cei multi si, adesea, in numele lor, implica un proces tacit
de "inventare" a lor. Dl. P. Dan nu ne spune cum ii inventeaza el pe cel multi, dar
instrumentele ca si referintele "admirabile" (N. Manea, I. Vianu, V. Morar, S.A.
Matei) (subl. îmi apar†in) sunt la vedere. Nici sofisticarea discursului nu estompeaza
preferintele sale apriorice si teleologia argumentarii. E interesant, de asemenea, cum
"nedreptatile inerente unei societati deschise" sunt acceptate ca cel mai natural lucru
din lume. In fine, carteva intrebari. De ce tema "ororilor fascismului" este mai actuala
in anii 1990-2011 decat ce a "ororilor comunismului"? Dl. P. Dan a fost un suporter
tacit sau un oponent pasiv al comunismului? El ar prefera probabil optiunea B, noi
am spune A, iar cunoscatorii biografiei sale familiare ar opta pentru una dintre celelalte doua categorii. Ghiciti care.
istorie si alegere Peter Dan - Duminica, 8 Mai 2011, 23:31
@ Maria: Istoria o scriu castigatorii..De asemeni, cine controleaza prezentul
controleaza trecutul, cine controleaza trecutul controleaza viitorul (Orwell)
@ Fred Simescu:Ororile fascismului nu sunt mai actuale decat cele ale comunismului dar nu compenseaza pentru ele. Nu exista un quid pro quo moral. In ceea
ce priveste atacul la persoana:
Tata, Pavel Dan, a fost economist si comunist.Nu am de ce sa-mi cer scuze
pentru el mai putin decat copii uni legionar sunt responsabili pentre parintii lor. Nu
era multumit de directia comunismuluiin Romania, si a si vorbit. Cand latul a inceput
sa se stranga s-a sinucis.
Mama Clara Dan, a fost cercetatoare la Institutul de Filozofie al Academiei. A
publicat carti despre Piaget, Bergson si Husserl. Eu am absolvit liceul Caragiale si
am intrat la Universitatea Bucuresti,la Fizica. Dupa doi ani si armata m-am transferat
la psihologie. Nu numai ca nu am fost cunoscut ca suporter al regimului, ci dimpotriva, am fost un ghimpe in coasta oricarui profesor doctrinar Nu o sa gasiti in trecutul meu nici o instanta in care am batut toba mare si nici pe cea mica. Profesorul P.P.
Neveanu, cu care mi-am facut lucrarea de stat m-a intrebat: "esti sigur ca nu ne baga
astia la puscarie?"
In 1972, eram la Iasi, la conferinta cercurilor stiintifice studentesti, la Bolta
Rece (cea adevarata), cu Puiu Vasilescu, Vasile Morar si C.V.Tudor. Fiecare luasem
un premiu si sarbatoream. Am pus pariu cu Tudor ca a doua zi tin o cuvantare depre
"Inconstientul Comunistului". Am tinut-o si am fost retrogradat de la premiul pe tara
le premiul trei.Nu am pretins niciodata ca am fost altceva decat oponent pasiv, si
marea majoritate a actiunilor mele erau bravada,dar cititorii pot sa decida singuri.
Acum domnule Simescu, este randul dumneavoastra: ce hram ati purtat?
Anamnesis Fred Simescu - Luni, 9 Mai 2011, 22:50
Domnule Peter Dan,
Va multumesc pentru raspuns. Va asigur ca atacul la persoana ma intereseza si
mai putin decat persoana. Eu m-am nascut in 1990, sunt student si nu am cu ce sa ma
laud deocamdata, dar contati pe mine ca veti auzi in viitor (cat de apropiat sper).
M-am nascut intr-o familie 100% anticomunista, luptatori pe baricade la "Revolutie".
De la parinti, de la parintii lor si de la prietenii lor si ai parinilor lor am cunoscut ce
a fost comunismul si am inteles psihologia omului care a trait sub el, din anii '50 pana
in anii '80. Nu vreau sa comentez nimic la biografia expurgata pe care v-ati prezentat-o mai sus. Intamplator am citit ce a scris dna Clara Dan despre Bergson si
Husserl. Credeti ca sunt lucruri cu care poti tine fruntea sus astazi? Dar in anii '50?
Dar alte articole si brosuri ideologice? Aveti o parere cam nu-stiu-cum despre inteligenta mea si a celor pentru care ati scris acest comentariu. Cat despre Neveanu, se
pare ca ma luat de prost? Credeti ca nu stiu cine a fost - direct de la oamenii care au
avut de-a face cu el, precum si din scriitura sa ideologizata si ilizibila (ca sa nu mai
pomenesc de biografia sa). Chiar nu ma intereseaza sa demonstrez nimic despre
trecutul dvs. utecist si comunist. Ganditi-va insa ca sunt destui oameni cara va cunosc
familia si pe dvs. Stiti ca ulciorul nu e compatibil cu Mergedesul... Avantul acesta var sade bine la altele.
Nu ascund ca ma deranjeaza teribil faptul ca, dupa '89, suntem dascaliti si mus-
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truluiti de fiii, nepotii si discipolii celor care, inainte de '89, ii dascaleau si dadaceau
pe parintii nostrii. Cum ii mai invatau ei despre comunism, fascism si alte -isme.
Vasazica aschia nu sare departe de trunchi. Cu regret, nimic personal...
intrebari
Morar - Marti, 10 Mai 2011, 15:31
Am citit cu interes ce spune Maria .As fi raspuns aproape precum prietenul
meu .Cu un adaos:sunt interogatii de buna credinta .Poate ca tot asa sunt cele ale
Domnului Fred Simescu.Textele insa imi spun altceva .De pilda ,ca aveti numai certitudini de ordin negativ despre o persoana pe care sigur n-o cunoasteti .In orice caz
nu precum mine iar eu pot sa spun ca Peter Dan din ochii dumneavoastra nu are nici
o legatura cu extraordinara constiinta morala care s-a dovedit a fi -prin fapte de
necontestat timp de sase decenii-cel care s-a purtat intotdeauna ca un om liber
.Niciodata obedient ,niciodata rauvoitor ,niciodata neglijand sau nerespectand demnitatea semenilor sai.Poate ,va intereseaza sa stiti ca in unitatea morala a vietii un loc
peste care nu se poate trece este acela ca a avut puterea si curajul sa fie hotarat impotriva formelor de care dumneavoastra dati o proba :prejudecati ,judecati maniheste
,agresivitate in atitudini si convingeri,extremisme .A vrut sa inteleaga care este cauza
raului iar teza lui de doctorat si-a facut-o cu Stanley Milgram .Sigur asa ceva nu va
spune nimic.Dar o cale de acces exista chiar in ceea ce spuneti despre cei pe care
gasiti de cuviinta sa-i scrieti doar cu nume si prenumele doar cu initiala .Marturisesc
ca nu m-am gandit vreodata ca numele scriitorilor si ganditorilor Norman Manea si
Ion Vianu pot suferi astfel de prescurtari. Marturisesc de asemenea ca inteleg greu
cum poate un om de 21 de ani sa atace in numele unei puritati a propriei
constiinte.Poate reale dar cate sunt de dovedit intr-o viata de om.O judecata fara
hybris ,putin mai blanda si mai prudenta nu strica nimanui.Daca nu va place ce scrie
Peter Dan poate totusi incercati sa cititi sau recititi Intoarcerea huliganului cartea lui
Norman Manea.
Prietenie si obedienta Fred Simescu - Marti, 10 Mai 2011, 18:58
Multumesc dlui profesor Morar pentru temele pentru acasa. E frumos ca sare
in ajutorul prietenului sau. Insa valoarea de adevar a gestului este invers proportionala cu frumusetea lui. Ce ar spune despre faptul ca multi vinovati de lucruri mai
grave decat micile malpraxis-uri ale dlui P. Dan au fost aparati inca si mai frumos de
prietenii lor. Sigur, nu il cunosc personal (si nu am motive sa imi para rau pentru
acest lucru). Dar asta inseamna ca numai bunii sai prieteni se pot pronunta despre el?
Eu mi-am spus parerea in virtutea celor ce le-am aflat despre el si despre distinsii sai
parinti (vrednici luptatori comunisti ai anilor '50-'60) de la oameni care l-au si i-au
cunoscut, chiar daca nu de pe pozitia de tandrete a dlui Morar. Lipsa mea de obedienta la autoritatea (morala? profesionala?) a unor nume - pe care, in mod vinovat si subversiv le-as fi abreviat - ma transforma in ochii dlui profesor intr-un maniheist agresiv si intr-un extremist plin de prejudecati. Iar tineretea (vai, la 21 de ani sa-ti permiti
sa judeci conform propriei constiinte) ma face sa devin, in aceeasi ochi profesorali,
un elev scos la tabla, care in loc sa repete lectia din manual indrazneste sa judece pe
cont propriu. Chiar asa dle Morar? Nu va anulati singur autoritatea profesionala prin
astfel de stampile pripit si cam acneic aplicate?
Ce o fi facut si studiat dl. P. Dan in lumea libera nu stiu daca poate fi un titlu
de onoare (parintii nostri n-au avut la indemana posibilitatile de emigrare ale dumnealui). Ca si-a facut doctoratul cu controversatul Stanley Milgram (desigur nu in
virtutea afinitatii cu originea evreo-maghiaro-romana a acestuia) e un lucru demn de
atentie, chiar si ca o simpatica bravada a omului burghez. Ce are a face insa cu chestia? Ceea ce a crezut si facut in tineretea sa utecista il califica acum drept instanta
morala si dascaleasca in fata natiunii prinsa cu mata in sac? In treacat fie vorba am
citit si unele lucruri scrise de dl. Morar in propria-i tinerete utecista si comunista, in
anii '70 si '80. As fi curios, e mandru de ele? I se par compatibile cu societatea romaneasca de dupa '89? S-a dezis de acele lucruri in ultimii 20 de ani? A facut-o explicit,
public sau numai in sinea sa?
Eu il inteleg uman si pe dl. Morar si pe dl. P. Dan si pe altii ca dansii. Au facut
niste lucruri, si-au asumat niste posturi si ideologii pe care istoria le-a pus la colt, dar
nu au vrut ca, prin asta, cariera si viata lor sa fie intrerupte sau marginalizate. Si au
continuat adaptandu-se, schimbandu-se poate, reinventandu-se si eventual chiar
devenind mai buni. Poate nici primele optiuni nu au fost chiar sincere, ci intr-un fel
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dictate de mediul in care doreau sa reuseasca. E loc de discutat despre asta. Ce nu se
poate explica si accepta este erijarea lor in dascali morali, fara a-si face macar un
examen de constiinta in fata natiei pe care o dojenesc parinteste cu batul la poponet.
De ce ma intereseaza atat de mult toate aceste lucruri. Pentru ca am avut sansa
de a le afla (si inca multe altele) de la contemporani ai intregii perioade comuniste si
pentru ca altii nu vorbesc despre ele (decat pe la colturi poate). Mi-am ales ca tema
de cercetare traseele sub comunism ale intelectualilor publici post-comunisti, legaturile dintre cele doua parti ale biografiilor lor si modalitatile in care cea de-a doua sia asumat-o (public sau privat) pe prima. E un subiect urias, e nevoie de echipe si de
programe si indemn pe cat mai multi tineri sa se ocupe de acest subiect. Cei care se
simt cu muste (sau elefanti) pe caciula vor incerca sa descurajeze sau sa conteste
indreptatirea unui asemenea demers. Nu ma astept ca dnii Morar sau P. Dan (si atatia
altii) sa ne aprobe. Dar oare cred ca ne pot opri? Sau daca cineva ar trebui sa ne
opreasca si sa ne faca mai intelepti sunt ei aceia? Cred ca distinsii domni la care ma
refer ar face mult mai bine sa scrie povestea constiintei lor in comunism si dupa,
explicandu-ne cum si de ce au crezut ceea ce au crezut si au facut tot ceea ce au facut
(cu mic si mare). Tocmai pentru ca nu au facut-o marii criminal si vinovati ai epocii,
e poate un motiv sa o faca cei cu cele mai mici vini, cei recuperabili si recuperati
(desi oarecum furtiv), cei care chiar doresc sincer sa contribuie in mod pozitiv la o
lume mai buna. Poate ca gestul lor ne va ajuta sa depasim maniheismele. Cine stie?
Poate.
Dilema Peter Dan - Marti, 10 Mai 2011, 19:30
Cet animal est tres mechant: quand on l’ attaque il se defend.
În primul rând vreau s¶-i mul†umesc prietenului Morar pentru sprijin §i cuvintele calde care m-au m¶gulit §i m-au f¶cut s¶ m¶ simt umil.
În cee ce-l priveste pe Dl. Fred Simescu, am o dilem¶. Nu v¶d de ce m-a§
ap¶ra, idea domniei sale privitoare la responsabilitatea copiilor pentru actele
p¶rin†ilor fiind patent absurd¶. P¶rerea mea este c¶ domniei sale nu-i place ceea ce
scriu. Lipsit de argumente, face aluzii la trecutul meu comunist fictiv în speran†a de
a m¶ discredita. Ca s¶ l¶murim lucrurile: am fost in UTC §i am fost dat afar¶ când
am anun†at c¶ vreau sa plec. Membru de partid n-am fost. Am lucrat trei ani la
Insitutul de Expertiz¶ §i Recuperare a For†ei de Munc¶ unde am fost repartizat pe
baza mediei de absolvire, dup¶ care am plecat din †ar¶. Atât.
Pe de alt¶ parte, vreau s¶-i ap¶r pe cei care nu se mai pot ap¶ra. Dl.Simescu nu
are habar, nu din vina dumisale ci pentru c¶ este tân¶r, ce însemna s¶ fii psiholog ca Neveanu - sau filozof - ca mama-în Romania anilor 50-60. Nu în†elege c¶ simplul
fapt de a scrie despre Bergson §i Husserl era un act de echilibristic¶ §i cerea curaj
pruden†¶ §i fine†e. În ceea ce prive§te valoarea lucr¶rilor, Piaget, alt subiect al mamei
a fost suficient de impresionat s¶ o invite s¶ lucreze cu el prin anii 70. O fi §i el vreun criptocommunist?
Paul Popescu Neveanu m-a protejat când toate lucr¶rile citate de mine erau
publicate în Vest, m-a încurajat s¶ studiez ce am vrut §i m-a l¶sat s¶-mi fac lucrarea
de diplom¶ a§a cum am vrut cu toate c¶ r¶spundea pentru mine. Nu am fost singurul
student cu care a procedat a§a.E drept c¶ îi pl¶ceau vinul §i femeile , probabil datele
biografice la care face aluzie Dl. Simescu, dar acestea sunt preferin†e pe care le
consider mai degrab¶ calit¶†i.
M¶rturisesc c¶ m¶ încearc¶ un sentiment de am¶r¶ciune când întâlnesc atâta
rigiditate §i intransigen†¶ la un om tân¶r. Churchill a spus c¶ dac¶ nu e§ti idealist când
e§ti tân¶r, nu ai suflet §i dac¶ r¶mâi un idealist când e§ti om matur nu ai creier. Dnul
Simescu a îmb¶trânit înainte de vreme.
virtutea afinitatii Peter Dan - Marti, 10 Mai 2011, 21:11
Cet animal est tres mechant: quand on l’ attaque il se defend.
Replica Dlui Simescu a aparut dup¶ ce am trimis replica mea, a§a c¶ trebuie s¶
fac un adaos:
Dnul Simescu scrie ”Ca si-a facut doctoratul cu controversatul Stanley
Milgram (desigur nu in virtutea afinitatii cu originea evreo-maghiaro-romana a acestuia) e un lucru demn de atentie”. Trebuie s¶ recunosc c¶ am gre§it: am crezut c¶
Dnul Simescu este un june intransigent §i doctrinar, dar citatul de mai sus îmi arat¶
c¶ am de a face cu un r¶u mai vechi §i mai profund: acel al unei min†i infectate de
anstisemitism. Am prieteni în “virtutea afinit¶†ii” cu oameni de bine. Milgram mi-a
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fost mentor în “virtutea afinit¶†ii” intelectuale §i al preocup¶rii cu rela†ia de putere
dintre individ §i societate. “ Virtutea afinit¶†ii cu originea evreo –maghiaro- român¶”
men†ionat¶ de Dnul Simescu în acest context nu are decât un singur scop: s¶ sugereze
c¶ f¶r¶ sprijinul tacit al “mafiei evreie§ti” nu puteam ajunge s¶ lucrez cu Stanlez
Milgram. Înc¶ o dat¶, lipsit de argumente, Dnul Simescu recurge la innuendo.
Pesemne c¶ am lovit un nerv: ies jivinele din mocirl¶.
Cui prodest scelus, is fecit.......Gheorghe Campeanu - Marti, 10 Mai 2011, 23:26
Vina prin asociere a fost una dintre metodele preferate ale intransigentei represive din timpul regimului comunist. Constat cu tristete ca acea malformatie a victoriei ratiunii asupra bunului simt, a capatat o a doua viata, ba chiar prospera dupa mai
mult de 21 de 'tranzitie'. Numai o noua generatie, emancipata de tarele sinistre ale
istoriei recente, ar avea posibilitatea sa elimine din spatiul public romanesc o atare
anomalie. Dl. Simescu apartine fara nicio indoiala tinerei generatii (ne spune ca s-a
nascut in 1990) si are sansa sa participe la demolarea unui sistem de gandire care
ostracizeaza prin asociere. Oare?! Marturisec ca nu mi-au scapat remarcile metaforice cu ulciorul sau demografia emigrarii, nici paranteza care coboara orice discutie in
subsolul suburban al testarilor etnice. Am observat si predilectia pentru transformarea adjectivului in adverb si a silogismului in sintagma. Desi sint cu siguranta insultatoare pentru cel putin o parte a cititorilor OC (ma includ printre acestia), nu ma voi
opri asupra lor.
Doresc insa sa-i descriu dl-ui Simescu efectul nefast al probei de disonanta
cognitiva pe care il exhiba. Dansul ne informeaza in legatura cu proiectul (extrem de
interesant, as zice chiar foarte oportun) al examinarii traseelor sub comunism ale
intelectualilor publici post-comunisti, in contextul unor biografii privite ca intreg. A
discerne caracterul si consecventa in revers a unor biografii, presupune o metodologie complexa si un dar al intelegerii nuantelor demitizarii (unde e cazul) si afirmarii
unei deontologii a demersului intelectual fara compromisuri, adica, a aplecarii asupra
adevarului istoric indiferent cit de neconvenabil ar putea fi. Dar cu ce incearca dl.
Simescu sa ne convinga? In mod cert, nu cu o demonstratie de logica si etica epistemological. A enunta adevarul unei biografii “dupa spre inainte” in modul in care o
face tinarul preopinent in cazul lui Peter Dan (pe care marturiseste ca nu il cunoaste)
nu poate decit sa dovedeasca adevarul ca “praxis makes perfect”.
Dl. Peter Dan este cineva pe care il cunosc din copilarie. In afara accidentului
biologic din biografia sa, semnalat printr-un scurtissim studiu de caz sui generis de
catre dl. Simescu fara a cita sursele (Wikipedia?), pot spune ca biografia propusa de
dansul este cam ‘pe alaturi’, descriind o alta persoana, una cu un trecut de vajnic
ideolog si carierist de duzina, care nu se suprapune deloc peste cea reala. Sint de
accord cu dl Simescu in ce priveste critica legata de mica schita biografica propusa
de dl. Peter Dan, dar dintr-o cu totul alta perspectiva. In primul rand, din pricina futilitatii unui asemenea gest, dar mai ales, pentru ca in momentul in care accepta o astfel
de dezbatere, dl. Dan contribuie si alimenteaza genul de anti-dialog din regiunile
romanesti ale cyberspace-ului.
Nu il cunosc pe dl. Simescu, si deci, judecindu-l numai dupa cele scrise in acest
cadru, as putea sa gresec (imi cer scuze in avans). Randurile dansului fiind singura
usita spre aparatura intelectuala cu care opreaza, nu am alt reper. Deci, vorbind
despre demontarea miturilor din trecut si despartirea de narativul istoric utilitar, mie greu sa vad cum ar putea dl. Simescu satisface cerintele unei astfel de aplecari asupra trecutului ca inceput al prezentului, atita vreme cit dansul opereaza cu 'adevaruri'
pre-digerate de altii, a caror experineta (fata indoiala, traumatica) a preluat-o tel quel.
In pofida evidentei, procedeaza la enuntarea unui rechizitoriu al trecutului 'utecist' al
celui pe care nu-l cunoaste, atit din perspectiva filogeniei impure, cit si a unei presupuse 'osmoze' ideologice endogene. Sa ma ierte dl. Simescu, dar in acest mod, nu mai
are nevoie de profesori care sa-l puna la colt pentru 'impertinenta', caci isi administreaza auto flagelarea in mod implicit prin aceste transgresiuni empirice.
In interesul transparentei, si pentru a il scuti pe dl. Simescu de efortul de a ma
‘repera’ la randul meu ca fost traseist utecist cu un pedigree bolsevic, doresc sa-l
informez ca tatal meu a fost communist incepind din anii 30’s, a participat la instaurarea si consolidarea regimului comunist, a avut responsabilitati grele si care nu se
pot prescrie prin trecerea timpului. La randul meu, dup ace am tergiversat pina la
admiterea in facultate intrarea in UTC (inevitabila pentru orice student), am absolvit
sectia de sociologie, am lucrat la la Piatra Neamt, iar la 27 de ani am emigrat din
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Romania. Nu va putea insa gasi informatii despre traseismul meu pentru ca acelea
pur si simplu nu exista (exact ca si in cazul dl-ui. Peter Dan).
Argumente si amnezii Fred Simescu - Miercuri, 11 Mai 2011, 09:23
Credeam ca dl. P. Dan sufera doar de mici amnezii ale trecutului personal
explicabile prin trecerea anilor. Vad insa ca e vorba de o adevarata atitudine de negare, de spalare a trecutului, de reinventare a tot ceea ce a devenit neconvenabil intre
timp. Dl. P. Dan mai spune ca nu am argumente. Are insa el. Care sunt acestea?
"jivina", "mocirla", "minte infectata de antisemitism", "innuendo", "nu-i place ceea
ce scriu", "speranta de a ma discredita" s.a.m.d.
Cand e vorba de faptele si scrisele lui Pavel Dan si Clara Dan, acestia nu ar fi
fost decat victime ale regimului comunist, care au trebuit sa supravietuiasca prin
echilibristica, curaj, prudenta si finete. Chiar asa - sunt cuvintele sale. Cand e vorba
de problemele din biografia lui Paul Popescu Neveanu, acestea ar fi, dupa parerea lui,
vinul si femeile.
Sa vedem deci ce insemna sa fi psiholog, precum acest Neveanu, in Romania
anilor '50-'60 (de fapt, pana in '89). Dl. Peter Dan spune ca era greu. Intr-adevar dlui
Neveanu i-a fost foarte greu. A fost trimis de P.C.R. sa faca studii in U.R.S.S., iar
cand s-a intors a fost pus direct sef de catedra. Foarte greu si cu mult "curaj, prudenta,
finete". Si-a adaugat la numele lui neaos "Neveanu" ca sa aminteasca tuturor, in vecii
vecilor, ca e fabricat pe malurile Nevei. A fost secretar P.C.R. pe intreaga
Universitate, §ef al sectorului "Ateism" din Institutul Pedagogic si militant agresiv
(maniheist si extremist) al "ateismului §tiin†ific". A publicat si coordonat carti de
educatie socialist-ateista dupa care s-a facut spalarea la creier a omului nou, in toate
institutiile si in scolile de toate nivelele. A participat la actiunile din teren impotriva
cultelor in campania condusa de Departamentul Cultelor §i de Securitate. Relatiile
sale cu Securitatea, foarte profunde (a predat cursuri de psihologie ofiterilor - va
inchipuiti cu ce scop), raman sa fie investigate in arhive. A fost un ideolog comunist
de scoala dura, a participat la distrugerea psihologiei romanesti in primele decenii ale
dictaturii comuniste si reconstruirea ei pe bazele ideologiei materialist dialectice si
istorice, intai staliniste, apoi "reformiste". A publicat carti compilate, plagiate, scrise
de negri si semnate de el, in mare parte ilizibile si in totalitate inutilizabile azi. O adevarata "echilibristica". In rest era o persoana bonoma; ii placeau vinul si femeile.
Foarte uman, nu-i asa?
Acesta este mentorul din Romania al dlui P. Dan si persoana pe care o da drept
exemplu, plangand-ul pentru dificultatea cu care a trebuit sa supravietuiasca si el
(saracul!) in anii dicaturii facand - nu-i asa, ce nevinovat - psihologie.
Despre Pavel Dan si Clara Dan, parintii dlui P. Dan, se poate scrie in acelasi
fel. Dar, cum intentia mea nu este persoana sau familia dansului, nu o voi face deocamdata. Voi spune doar ca in timp ce dansii erau economist respectiv filosof in noile
structuri ale regimului comunist, altii ca ei putrezeau in inchisori, erau scosi din circulatie, fara drept de semnatura, persecutati si urmariti. De ce? Pentru ca propria
constiinta nu le permitea sa participe la opera de masacrare a culturii, a natiunii, a
gandirii, a spiritului liber. Si nu e vorba numai de "batrani" (precum C.RadulescuMotru, L. Blaga, M. Florian si atatia altii), ci de tineri, de oameni de aceeasi varsta,
cu aceeasi educatie (ba chiar mai buna) ca ei.
Nu am spus nicaieri ca fiii ar fi vinovati de faptele parintilor, dar chiar si dl. P.
Dan - in calitate de psiholog - va recunoaste importanta mediulul familial in formarea
copilului si tanarului. Nu devii aceeasi persoana daca esti fiul unor militanti si propagandisti nazisti sau fascisti sau bolsevici sau comunisto-stalinisti sau comunistonationalisti sau democrati... Ce parere are dl. P. Dan despre Alexandra Mussolini? Ce
ar spune daca fiul unui propagandist nazist ar da astazi lectii germanilor, fara sa
pomeneasca vreodata despre ceea ce au facut cei care l-au educat, ba mai mult sustinand agresiv ca nu are nici in clin nici in maneca cu faptele lor? S-ar refugia si in
acest caz in acuzatia de "antisemitism"? Sigur parintii sai nu au fost la varful aparatului ideologic de comanda si represiune, ci mai pe la mijloc, ceea ce e foarte
linistitor.
Ceea ce ma interesa pe mine este ceea ce a facut dl. P. Dan ca utecist pana cand
a parasit Romania, adica prin anii '64-75, lucruri despre care evita sa vorbeasca in
idilicele sale relatari autobiografice. Din fericire "memoria" nu este numai a lui. Mai
sunt si alti contemporani, au ramas spusele sale, unele din lucrarile sale, texte scrise
negru pe alb. Ehei, sunt multe de spus si vor fi spuse. Daca nu o face el insusi, retu-
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sandu-i poza de cavaler fara teama si prihana...
In ceea ce-l priveste pe mentorul sau american, Stanley Milgram - a carui origine nu-mi importa deloc, desi pentru el era foarte importanta -, faptul de a-i fi discipol este pentru marea majoritate a psihologilor de azi mai degraba o garantie de
nestiintificitate. Pentru anumiti oameni de stiinta (cu si fara ghilimele) este insa o
pretioasa garantie ideologica. La fel si pentru unii "filosofi" de fabricatie ideologica
din Romania, oricat s-ar fi reciclat ei dupa '89 (dintr-o ideologie in alta).
Dialogul surzilor Peter Dan - Miercuri, 11 Mai 2011, 17:39
Cet animal est tres mechant: quand on l’ attaque il se defend.
Prolificul Domn Simescu continua cu ale sale elucubratii. Ca Goebels, crede ca
daca repeti o minciuna de suficiente ori, cineva o sa te creada.Orwell a spus ca sa
spui o minciuna in timp ce crezi sincer in ea, cere capacitate de a folosi negrualb, un
cuvant din Newspeak . aplicat unui oponent insemna obiceiul de a pretinde ce negrul
e alb, contrazicand faptele.
Cu toate acestea, trebuie sa fac cateva observatii:
Observ ca Dnul Simescu nu mai vorbeste despre trecutul meu comunist inexistent ci despre cel utecist inexistent, Probabil ca mai are un atu: trecutul de pionier.
De asemenea Domnia sa pretinde ca originea etnica a lui Stanley Milgram nu il intreseaza de loc.
Atunci de ce a pomenit-o? O facea si daca Milgram ar fi fost bulgar si nu de
„origine evreo-maghiaro-romana?” Ma indoiesc. In ceea ce il priveste pe Milgram,
unul din cei mai important psihologi sociali ai secolului, ignoranta Dlui Simescu e
covarsitoare. Ironic, mai ales cand experimentul lui Milgram despre obedienta clarifica mecanismele statului totalitar , un fapt care-I scapa vajnicului anticomunist autoprofesat Simescu.
In ceea ce il priveste pe Paul Popescu Neveanu, nimic din ce spune Dnul
Simescu nu este nou. Eu mi-am trait viata pe principiul de a nu raspunde la bine cu
rau. Profesorul Neveanu pe care l-am cunoscut in 1968 era mult mai putin doctrinar
decat alti profesori care mi-au spus, citez” nu o sa ma abat cu nici un pas de la lina
socialista si de stat in psihologie”( dupa care am rugat-o sa o deseneze, sa nu calc pe
ea din greseala) M-a lasat sa citesc ce am vrut si sa scriu lucrari despre concepte
Freudiene sau despre modelarea matematica a complexului de inferioritate Era un
om cu calitati mari si defecte mari
Dnul Simescu continua sa-mi atace parintii, si insinueaza ca fiind produsul acelui mediuu puteam fi decat comunist. De fapt, nu am auzit nici o vorba buna despre
comunism de la parintii mei. Stiu ca au cazut de accord ca in cazul in care unul e
arestat, celalalt sa-l denunte ca sa poata avea cineva grija de mine si sora mea. Ma
simt mirat ca Domnia sa este atat de dedicat cercetarii trecutului meu . Inchei cu cateva versuri de Toparceanu:
Vazut-ati dumneavoastra o floare sau un pom
Sa sara din gradina si sa se dea la om?
Ori ati putea concepe vreun fel de ciupercuta
Ce sta sa se rapeada, când nimeni n-o asmuta?...
Dar, în sfârsit, s-admitem ca scârba asta mica
Ar mosteni-n caracter ceva de la urzica.
Dl. Simescu Maria - Miercuri, 11 Mai 2011, 20:55
Citind ce a scris Domnul Simescu inteleg de ce lucruriile arata asa cum arata.
Ce trist ca cineva nascut in anii de dupa caderea comunismului are in el atit venin.
Model, alternative si narcisismul micilor diferente Adi - Joi, 12 Mai 2011,
04:52 Domnul Simescu se pare co este mult mai interesat sa discrediteze persoana si
parintii Domnului Dan si mult mai putin sa discute subiectul articolui.
Domnule Dan apreciez foarte mult retinerea dumneavoastra in acest duel "intelectual" cu Domnul Simescu, dar as vrea sa va aduc aminte, daca imi permiteti, de o
expresie mai veche "cind te lupti cu un porc te poti murderii, cu singura diferenta ca
porcul se va simti in elementul lui.
Despre comunism si aere de familie Fred Simescu - Joi, 12 Mai 2011, 09:51
Observ cu regret ca adevarata fata a dlui P. Dan devine tot mai vizibila. la fel
ca argumentele sale: acuzatii de antisemitism, comparatii cu Goebells, cimilituri din
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Orwell si Toparceanu. Il lauda pe mentorul sau P.P. Neveanu ca pe un bonom tolerant. Cand arat ce stalp ideologic al regimului comunist a fost si ce zbir al propagandei "ateist-stiintifice", cu efecte nefaste directe in viata oamenilor, dansul scrie ca nu
spun nimic nou. Vasazica, el stia toate acestea si totusi il lauda, continua sa spuna ca
era "mult mai putin doctrinar decat altii", ca era un "om cu calitati mari si defecte
mari", ca l-a lasat sa citeasca ce a vrut el si sa scrie in teza sa de licenta despre Freud
si despre complexul de inferioritate. Pana cand voi depista in arhiva teza sa nu am ce
spune despre continutul ei, desi il banuiesc mai puin inocent decat vrea sa ne faca sa
credem. Dar celelalte argumente sunt suficiente pentru a situa obiectivitatea dlui P.
Dan si disponibilitatea sa de a privi critic propriul trecut si pe cel al mediului comunist din care a facut parte. Ca si cum faptul ca existau monstrii mai mari decat
Neveanu ar ajuta cu ceva. Ca si cum, fata de "defectele mari" despre care am vorbit
(si care nu sunt femeia si vinul cum pretindea initial dl. P. Dan mizand pe ignoranta
cititorilor sai), "calitatile mari" ale acestuia pecum bunavointa fata de fiul colegei
sale Clara Dan, persoana sigura din aparatul ideologic, ar schimba cu ceva rolul
nefast pe care l-a avut in societatea romaneasca de-a lungul a patru decenii. Ce vrea
sa ne spuna dl. Dan: ca oamenii din aparatul ideologic al partidului se intelegeau bine
intre ei si erau binevoitori cu familiile lor?
Cand vorbesc despre tineretea sa utecista si comunista, dl P. Dan spune ca sunt
"elucubratii" pentru ca el nu a fost membru P.C.R., ci doar pionier al patriei si utecist.
O logica demna de mentorii sai. Ca si cum U.T.C. inseamna Uniunea Tineretului
Capitalist, iar parintii care l-au educat au fost ideologi ai Partidului Ecologist.
Intrucat aceasta tinerete revolutionara este destul de "noua" pentru publicul din
Romania si din strainatate nu am sa dau date concrete pe un forum de discutii. O voi
face la locul potrivit. Ma voi referi aici doar la alte lucruri stiute despre dl. Pavel Dan
si dna Clara Dan. Sa ne intelegem, respect pietatatea filiala cu care dl. Dan vorbeste
despre ei. Dar ascunderea faptelor unor oameni care au jucat un rol atat de nefast in
cea mai neagra perioada a istoriei recente a Romaniei, participand la distrugerea tarii
si a vietii atator oameni, sau transformarea lor intr-un fel de dizidenti launtrici ai partidului si ai comunismului, care traiau cu teama de a fi arestati, obliga la o actualizare
a memoriei si a istoriografiei.
Pavel Dan (Davidovici) a fost activist de partid in Sectia de propaganda a
P.M.R. de la Cluj intre 1945-1947. Ca activist a fost trimis de partid sa studieze economia. A fost transferat ca activist de partid la Comitetul Central al P.M.R. din
Bucuresti. De acolo a fost trecut la Camera de Comert si facut profesor de economie
politica la Institutul de Studii Economice si Planificare, institutie extrem de epurata
si ideologizata. Membru de frunte al comitetului de lupta pentru pace al R.P.R. si al
altor comitii si comitete similare din epoca. Era unul dintre cei putini trimisi de
Biroul Politic al C.C. al P.M.R. in strainatate, atat in tarile comuniste cat si in
Occident, cu diverse misiuni (despre care urmeaza sa aflam mai multe). Si unul
dintre cei care purta arma. A scris o gretoasa maculatura de propaganda prin revistele
partidului, Lupta de clasa si altele. A facut parte din echipa de "istorici" ai "academicianului" Mihail Roller. A publicat cartea "Despre limitele si contradictiile utilizarii
tehnicii in capitalism" (Editura de stat pentru literatura politica, Bucuresti, 1957), a
carei rasfoire este suficienta pentru a vedea gandirea dogmatica a omului si adevarurile pe care jura.
Pana in 1956 a ramas cu totul obedient liniei ideologice dogmatice a comunismului si stalinismului. Dupa revolutia din Ungaria a inceput sa simpatizeze cu ideea
unui comunism reformat, dar in mod strict privat, niciodata public. Sinuciderea sa, in
1959, cu arma din dotare, a nascut zvonuri despre o eventuala colaborare a sa cu servicii din spionaj occidentale. Altii au spus ca era un vechi agent sovietic si colaborator sau lucrator KGB. Ramane ca istoricii si cercetarea de arhiva sa stabileasca adevarul. Ramane de asemenea sa se stabileasca exact care au fost legaturile sale cu
Securitatea, daca a avut un post important in structura acesteia, cum sustin unii
contemporani.
Clara Dan a fost un activist al P.M.R., un ideolog al materialismului dialectic,
al marxismului si leninismului, a predat aceasta ideologie si din prisma ei a criticat
curentele filosofice occidentale in publicatii de partid si in revista "Cercetari filozofice" a Institutului de Filozofie al Academiei R.P.R., la care a fost angajata pe criterii
politice. A fost o adepta a dialecticii materialiste marxiste in interpretarea oricarui
lucru. Si asta de-a lungul intregii perioade comuniste, din anii '50 pana in anii '80.
Exemple: "Despre dialectica generalului si a individualului" (Cercetari filozofice, nr.
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4, 1955), Dialectica materialista. Metodologia generala a stiintelor particulare
(coord. C.I. Gulian, Institutul de Filozofie, Academia R.P.R., 1963), "Dialectica
rationalitatii stiintei" (in Privire filozofica asupra rationalitatii stiintei, ed. Angela
Botez, Editura Academiei R.S.R., 1983). Chiar si cand a scris despre Piaget a facuto din perspectiva marxista. Chiar si in Occident. Exemplu: "Empirisme et realisme
de Marx a Piaget" (in Epistemologie et marxisme, Paris, 1972). Scrierile sale despre
filosofi si curente de gandire occidentale (Bergson, Husserl, "neorationalism") din
perioada liberalizarii sunt tot dintr-o perspectiva marxista, insa mai reformista. A
condamnat constant "tarele" gandirii occidentale ("irationalismul", "idealismul",
"spiritualismul", "subiectivismul" s.a.) conform liniei oficiale a partidului. A murit in
2007, fara a recunoaste participarea ei la o ideologie criminala, la un aparat de propaganda si represiune ideologica si fara a-si exprima vreun regret pentru ceea ce a
facut.
Dl. P. Dan pretinde ca nu a "auzit o vorba buna despre comunism" de la parintii
sai. Sa precizam ca e vorba de anii 1947-1975, ani care - asa cum spune el - au fost
cei ai unei copilarii fericite, ai unei tinereti marcate de "mirajul libertatii" din timpul
liberalizarii ceausiste si "ferite de efectele deterior¶rii libert¶†ii individuale" ce incepeau sa apara inainte de emigrarea sa in Israel.
Cum, intradevar nu se poate discuta cu dl. P. Dan - care are in mod evident obiceiul dialogului de pe o pozitie de putere - ma opresc aici. Nu am de dus sau de castigat vreo polemica cu dansul. Ma intereseaza doar scrierea istoriei, stabilirea faptelor si a responsabilitatilor. Evident, si respingerea contrafacerilor contemporane. Dl.
P. Dan are destui prieteni care sa-l apere, oameni cu o istorie similara sub
comunism, care ne recomanda sa privim deceniile dictaturii comuniste in mod minimalist si relativist, ca si cum ne-am ocupa de antichitatea egipteana si nu de o cumplita epoca de teroare ai carei protagonisti si martori vinovati traiesc inca printre noi
(si mor) fara sa recunoasca si sa-si asume raul la care au participat in mod activ. Ba
chiar ne invata despre comunism cu finetea nuantelor si a "paradoxurilor secolului
XX", ne bombardeaza cu discursuri despre fascism si fascism-comunism pentru a
pune in umbra dictatura rosie, pentru a-i minimaliza crimele si propriul lor rol (maremic, cum o fi fost) in aceasta perioada, ne mistifica sub acoperamantul unor metodologii sofisticate, sub o ploaie terminologica pretentioasa in urma careia toate devin o
apa si un pamant iar urmele vinovatiei dispar in vagul generalitatilor teoretice.
Pe mine ma intereseaza ca urmele sa nu dispara, ci, dimpotriva, sa devina vizibile. Sa invatam prin ele despre trecut si despre prezent, despre oamenii din trecut si
despre cei din prezent.
Utecist? Et tu, Brute? Gheorghe Campeanu - Joi, 12 Mai 2011, 16:44
As fi dorit, in naivitatea mea, sa particip la un dialog legat de ideile si ipotezele
din articolul dl-ui Peter Dan. As fi avut probabil imprudenta de a il contraria pe autor,
exprimandu-mi unele indoieli de natura epistemologica si istorica. Ba chiar, sa-i
exprim amicului meu unele nedumeriri de natura conceptuala. Evident, dezideratul
acela s-ar fi inscris in normele unei dezbateri pe terenul unei proximitati academice.
Nu a fost sa fie, si poate, ar fi cazul sa-i multumesc dl-ui Simescu pentru ca m-a slavat de la ridicolul unei discutii publice intre doi "utecisti cu trecut comunist". Nu
stiam pina acum ca dl. Dan a fost comunist (si, marturisesc, nici ca eu as fi fost) in
mod implicit, in virtutea amanuntelor biografice expuse cu o asemenea exemplara
vigilenta. Cat despre proto-metafora incisive legata de “arma din dotare” cu care s-a
sinucis Pavel Dan, mi-e imposibil sa spun ‘de gustibus..’. Ireverenta juvenila nu
poate fi o scuza.
Acum ca dl. Simescu ne ajuta in modul sau atit de consecvent sa parasim spiritul cartezian in favoarea pamfletului acid si partizan, regretele mele sint dublate de
nevoia de introspectie critica in propriulmeu trecut. Nu conteaza ca domnia sa ignora
propunerea dl-ui. Dan de a cantari argumentele intr-un sistem de valori circumscrise
de behavior patterns si ideatica modelului Jeffersonian. Accept si amanuntul minor
ca nu-l intereseaza nici macar remarcile despre democratie ale unui monument al
anti-comunismului ca Winston Churchill. Recunosc insa ca dl. Simescu ma pierde
total atunci cand caracterizeaza citatele din Orwell drept "cimilituri" (sau poate, in
virtutea trecutului sau de comunist in tinerete, autorul ideii de "Newspeak" apartine
aceluiasi cos de gunoi al istoriei).
Unde ma despart fara echivoc de entuziamul sa polemic, este punctul dihotomiei propuse in analiza ‘adevarului’ din trecutul pre 1989. In efortul sau atit de vigu-
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ros de a isi afirma elanul anticomunist prin contraste, tinarul domn Simescu, care in
anul de gratie 2011 are 21 de ani, utilizeaza un etalon reductionist, trecutul utecist si
[sic] comunist, cu care reuseste sa puna la stilpul infamiei aproape intreaga populatie
a Romaniei nascuta inainte de 1975. Nu sant in masura sa ma pronunt in legatura cu
‘istoria’ pe care a invatat-o dansul in familie. Dar realitatile vietii sub communism
nu sant un secret pentru nimeni. Apartenenta la organizatiile UTC nu era de fapt o
optiune pentru vasta majoritate a tinerilor din acei ani cumpliti. Nu puteai fi admis la
facultate fara a fi “utecist”. De cele mai multe ori, recrutarea in UTC se facea in mod
automat in fabric, iar cei care scapau, erau ‘luati cu arcanul’ cind mergeau la armata.
Departajarea de acea conditie inevitabila se facea la stagiulurmator, cel al deciziei de
a intra in PCR in scopul avansarii carierei si/sau arivismului personal. Dl. Peter Dan
nu a intrat in partidul communist, desi, asa cum il zugraveste dl. Simescu, nu ar fi trebuit sa ezite sa se alature celor peste 4 milioane de comunsiti romani. Ciudata dispensare de nevoia intelegerii istoriei recente. Nici eu nu doresc ,in ciuda "elefantului
de pe caciula", sa se stearga urmele trecutului la care se refera dl. Simescu. Si eu
doresc sa inteleg cum a fost posibil un regim represiv care a mutilate si scurtat vietile
unor legiunilor de vicitme. Problema dl-ui. Simescu este ca de fapt ca, din tot ce ne
comunica, dansul deja STIE. Ca atunci cand cauta documente/probe (sa speram, mai
reliable decat cultura orala a contemporanilor) o face in idea de a-si confirma un adevar istoric gata incorporat intr-un Weltanschauung retoric, avant lettre mais tout à fait
après la guerre.
Dlui Campeanu Fred Simescu - Joi, 12 Mai 2011, 22:14
Scrieti inteligent si amuzant iar, ca pledoarie pro domo, textul dvs. ar putea fi
antologat. Cum spuneam, nu intentionez sa port vreo polemica cu dvs., nici sa va
demonstrez ceva. Nu cred ca e necesar, nici util. Poate sa judece oricine ceea ce a
scris fiecare in parte.
Ca si dl. P. Dan, va dati multilateral pe dupa cires cand e vorba de angajamantele tineretii. Spre deosebire de dansul, va asumati seninatati "academice". Problema
nu e ca ati facut ceea ce ati facut, ci ca nu recunoasteti, nu va asumati raul (mic sau
mare) si ca, in lipsa acestor gesturi, va erijati in instante morale si intelectuale care
ne explica cum sta treaba cu comunismul, ne aduc cu picioarele pe pamant si ne dau
palme la fund pentru inadecvarea noastra prezenta.
Cand ma refeream la tineretea utecista si comunista a dlui P. Dan nu era bineinteles vorba de simplul fapt de a fi fost membru UTC, in mod obligatoriu, pasiv si,
eventual, subversiv, cum incearca sa acrediteze dansul. Ceea ce spuneti despre obligativitatea intrarii in UTC e pe jumatate fals si pe jumatate exagerat. Nu stau acum
sa va explic ceea ce e un bun castigat in istoriografie. Nu toti studentii erau membri
UTM(C), nici inainte de 1964, nici dupa. Sigur, daca vroiai sa faci o facultate unde
se intra cu dosar, lucrurile stateau altfel. Dar alegerea de a face o facultate unde se
intra pe baza de dosar, asa cum ati facut domniile voastre, va claseaza deja, cel putin,
in categoria sustinatorilor pasivi ai regimului. In realitate, marea majoritate a acestor
"dosaristi" erau sustinatori activi. Iar o buna parte dintre ei activisti. O alta falsificare:
intrarea in PCR nu era chiar asa simpla si automata la varsta tineretii. Chiar si fii
nomenclaturistilor erau tinuti in rezerva pana erau admisi. Iar in Universitate, intrau
doar putini studenti in PCR. Era o regula tactica. Numarul membrilor organizatiei de
baza UTC trebuia sa fie mai mare decat al organizatiei de baza PCR. Asadar, faptul
ca dl. P. Dan nu a intrat in PCR in timpul studentiei nu inseamna necesarmente ca nu
a vrut-o.
Dar acestea sunt generalitati. Cand am spus ca dl. P. Dan a fost, in tineretea sa
romaneasca, mai mult decat un oponent pasiv al regimului opresiv comunist, o
faceam in temeiul unor date solide si verificabile, provenind atat din surse orale credibile cat si din izvoare materiale. Aveti putina rabdare si le veti afla. Nu este aici
locul potrivit pentru astfel de "noutati". Unele nazdravanii le-a adus el insusi in discutie (premierea la olimpiada studentilor comunisti, alaturi de C.V. Tudor), probabil
in mod preventiv. Ceea ce ne flutura el in fata ochilor nu este insa nimic. Doar o
dovada de necinste intelectuala. Regret ca trebuie sa folosesc cuvinte aspre.
In fine, mi se par destul de sinistre glumitele dvs. despre propriul utecism. Cum
ar fi daca un ex-membru al organizatiei de tineret a partidului nazist german sau a
celui fascist italian ar face la fel, in timp ce explica lumii rostul seninatatii academice
in discutiile cu negationistii propriului trecut?
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Dlui. Simescu Gheorghe Campeanu - Vineri, 13 Mai 2011, 13:09
Va multumesc pentru tentativa de a-mi flata stilistica interventiilor (cu calificativele
critice aferente). Si, doresc sa va cedez dreptul la ultimul cuvant.
Drept care, voi ramane ascuns in Gheena din spatele ciresului invocat, in timp ce dvs.
va veti continua marsul prosecutorial din domeniul luminos situat de cealalta parte a
aceluiasi cires (proverbial la atitea nivele).
13:43

"Scurta memorie a Nomenklaturii"Fred Simescu - Vineri, 13 Mai 2011,

Dle Campeanu, va multumesc si eu pentru atentia pe care o acordati unui tanar
(inca) student, lipsit de experienta dvs. de viata si de convingerile sau relativismele
dobandite in urma ei.
Sper ca nu va voi deranja in Gheena daca voi mai furniza niste date "prosecutoriale" in legatura cu afirmatiile dvs. despre apartenenta la UTC.
In anii 1956-57 Ceausescu a cerut sa fie scazuta ponderea utemistilor din randul studentilor de la 80% la 25%. Abia dupa manifestatia "colindului studen†esc" din
Bucuresti, din decembrie 1968, s-a renuntat la caracterul exclusivist, de "avangard¶",
al UTC-ului, abandonandu-se orientarea de clasa pentru a deveni o organizatie de
masa. Dl. P. Dan era deja UTC-ist, inca din vremea liceului, de prin 1961 (limita
inferioara de varsta era 14 ani, recrutarea incepea in clasa a VIII-a). La sfarsitul anilor '60 UTC cuprindea de-abia jumatate din populatia tanara a tarii.
Dl. P. Dan a uitat sa ne spuna ce rol a avut in Asociatia Studentilor Comunisti
din facultate?
Uniunea Asociatiilor Studentilor Comunisti din Romsnia, care organiza olimpiadele studentesti era un satelit al UTC si o versiune "soft", "culturala" a acestuia,
prin care se asigura controlul partidului si asupra vietii ne-politice a studentimii.
Conform mesajului oficial al lui Miron Constantinescu, aceasta avea in sarcina "de a
se ocupa de cercurile stiintifice studentesti, de activitatile cultural-artistice si sportive" in "spiritul patriotismului socialist".
Cu regret pentru atitudinea dvs. de atunci si de acum,
Fred Simescu

S-a în†eles de ce am cheltuit atâta spa†iu jurnalier pentru un
“dialog”?
Dac¶ nu - nu. Eu nu fac parte din tribul dan-ilor s¶ m¶ dedau
la diversiuni, ca s¶-l pot învinge pe partener (nu du§man), în
“maniera” acelui fl¶c¶u dintr-o proz¶ a lui Marin Preda: când era
pe punctul de a fi învins, fl¶c¶ul cu pricina (se) b¶§ea:
descump¶nit, surprins, cel¶lalt… se l¶sa învins.
Sâmb¶t¶ 14 mai 2011
ïnc¶ ceva-mai-pu†in-r¶u. Nu §tiu dac¶ este o ameliorare sau
autosugestie (§i-§i).
M¶ tenteaz¶ o relectur¶… a Calidorului.
V¶zînd §i f¶cînd.
De pe blogul /jurnalul/ lui LIS:
“Paul Goma, s¶rb¶torit totu§i în Basarabia, nu în România (dovedit¶ a fi inapt¶ moral).
Publicat pe 3 Oct 2010 - de Liviu Ioan Stoiciu în categoria: LIS
JURNAL
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Duminic¶, 3 octombrie 2010. Îi mul†umesc directorului Expres
Magazin.ro, Oana St¶nciulescu (fost redactor-§ef la ziarul Cotidianul, la seria
directoratului lui Cornel Nistorescu, august-decembrie 2009; amândoi au
lucrat §i la Evenimentul zilei; actualmente, Oana St¶nciulescu e redactor-§ef
la noua agen†ie de pres¶ Corect News condus¶ de Sorin Ro§ca St¶nescu), c¶
a preluat pagina mea de jurnal online de ieri, legat¶ de „Paul Goma – 75”. Le
mul†umesc §i celor ce semneaz¶ la Comentarii, aici §i pe ExpresMagazin.ro.
Reiau ceea ce scrie ieri, aici, la Comentarii, poetul basarabean Valeriu Matei:
La Chisinau, aniversarea a 75 ani a scriitorului Paul Goma a fost nu
doar consemnata. Joi, 30 septembrie, “Literatura si arta”, publicatie a scriitorilor din Basarabia, a inserat mai multe articole consacrate lui Paul Goma;
vineri, 1 octombrie – alte articole in “Timpul” si “Jurnal de Chisinau”,
sambata, 2 octombrie, TVM i-a consacrat lui Paul Goma o ampla emisiune,
inserand si un film realizat in 1994 de Mircea Surdu, alte emisiuni la Radio
Moldova, la radio “Vocea Basarabiei” s.a. Luni, 4 octombrie, la Academia de
Stiinte a Moldovei, va avea loc o conferinta stiintifica despre opera lui Paul
Goma, organizata de Institutul de Filologie.
Din pacate, actuala majoritate parlamentara, n-a modificat Legea cetateniei pentru a li se putea acorda concomitent cetatenia R. Moldova tuturor
membrilor familiei Goma. In raspunsul Presedintiei R. Moldova din
7.09.2010, la demersul Uniunii Scriitorilor din Moldova, se preciza ca Dlui
Paul Goma si fiului sau Filip Ieronim cetatenia li se recunoaste, urmand ca
mai tarziu cetatenia sa i se acorde si Dnei Goma, ca sotie si mama. E pacat
ca aceste lucruri au zadarnicit venirea scriitorului la Chisinau, unde era asteptat cu drag.
În timp ce Flori St¶nescu atrage aten†ia c¶:
Au mai aparut recent: la editura Curtea Veche vol. I din Scrisuri. 19711989, reeditarea Saptaminii Rosii la ed. Vicovia din Bacau si Jurnal 2007
la Gutenberg. Scrisuri 1971-1989 este, in opinia mea, o carte fundamentala
pentru intelegerea masinariei ideologice-securiste-mentale-psihologicesociale-comportamentale, punind sub ochii nostri textele libere scrise pina in
1977 de un om liber intr-o tzara nelibera, stapinita de cenzura si de spaima
(de cele mai multe ori, de o spaima autoindusa), apoi din noiembrie 1977
pina in 1989 in Franta, dar despre lumea romaneasca din care iesise si nu se
putea desprinde. Este o carte care, singura, ar fi de ajuns sa fie pusa in fatza
scriitorilor si intelectualitatii din Romania drept oglinda.
Citi†i §i celelalte semn¶turi la Comentarii, merit¶ – pe
http://www.liviuioanstoiciu.ro/2010/10/paul-goma-a-implinit-astazi-75-deani-si-romanii-fie-ei-si-scriitori-habar-n-au-avut-ce-se-intampla-cu-memoria-noastra-2/ Îi dau dreptate domnului Camelian Propinan†iu, pe de alt¶
parte, care a publicat la Comentariile de pe ExpresMagazin.ro, la acela§i articol al meu: De la 7 aprilie 2009 încoace (de fapt de la cutremurul de constiinta care a fost inaltarea lui Grigore Vieru la Eminescu), viata spirituala romaneasca pulseaza mai degraba la Chisinau decat la Bucuresti. De aceea, cum
necum, Paul Goma e mai degraba aniversat aici decat in Romania, unde ca o
ironie, critica dnei Herta Muller, recent la Bucuresti, vizand asa-zisa rezistenta prin cultura si Imposibila Lustratie a securistilor este identica celei exercitate de Paul Goma din exil si oarecum tine loc prezentei acestuia la Ateneu
acum cand implineste 75 de ani (vede†i §i celelalte comentarii de pe
ExpresMagazin.ro, condus de Oana St¶nciulescu, pe http://www.expresmagazin.ro/arta/paul_goma_a_implinit_75_de_ani.html).
Tot din Basarabia, de citit neap¶rat §i „Telegram¶ de felicitare: La mul†i
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ani pentru scriitorul Paul Goma!” transmis¶ de ieri, de la Chi§in¶u, de
Academia de £tiin†e din Moldova (semnat¶ de academician Gh. Duca), da†i
click pe: http://asm.md/?go=noutati_detalii&n=3395&new_language=0
Totodat¶, consemnez e-mailul primit de la Gabriel Ple§ea (mul†umindu-i §i domniei sale pentru prietenie): Am citit pe blogul dv. omagierea lui
Paul Goma. Ce se intampla in media din Romania in legatura cu aniversarea
lui Paul Goma e o adevarata rusine. Poate aveti ocazia sa logati la link-ul de
mai jos. Aici, la New York, evenimentul a fost amintit in New York
Magazin: http://www.nymagazin.com/eveniment.html?aid=2657 Da†i click
pe acest link. Paul Goma are apropia†i statornici. Din p¶cate, oficialit¶†ile din
România §i elita oportunist¶ §i-a mai dat o dat¶ în stamb¶, inapt¶ moral, trecând cu vederea marea s¶rb¶toare a domnului Paul Goma, ajuns la 75 de ani.”

Mai am prieteni. Apropia†i, statornici. Mai am.
Duminic¶ 15 mai 2011
De câteva zile, în agonia mea… nocturn¶, îmi promit: jurat!
c¶, de mâine diminea†¶ voi face ce nu f¶cusem la timp, ceva atât
de urgent, încât l¶sasem de azi pe mâine, ca Rumânul nostru.
Ce anume? Ceva foarte important (de asta aproape-uitasem):
textul lui Bogdan Cre†u din Observator; §i textul lui Ciocârlie
despre ceea ce afirmase B. Cre†u. Dar ce spusese Ciocârlie?
Aici trebuie s¶ fie c¶utat¶ ezitarea mea de a consemna pe
dat¶ “evenimentul”: îl pre†uiesc mult pe Livius Ciocârlie - dealtfel am §i scris în jurnalul pe 1990, din primele zile, în raport cu…
cu cine? Cu Manolescu! Dar îl pre†uiesc §i pe Bogdan Cre†u! (iat¶
mai exist¶ scriitori pe care Goma nu-i… înjur¶, din contra!
Ei bine, a fost necesar un mesaj de la Aura Christi ca s¶ m¶
a§tern pe repararea uituceniei - §i dac¶ a contribuit… grija s¶
nu-l ofensez pe Ciocârlie - pe care mult îl pre†uiesc? Citez din
mesajul (trimis de A. Cristi) în cele patru punct cardinale):
“În articolul din Observator cultural (12 mai 2011), intitulat Exist¶ o
m¶sur¶ în toate, dl Livius Ciorcârlie men†ioneaz¶, între altele, c¶ „în dezacord cu pozi†ia adoptat¶ de Nicolae Manolescu în cazul Breban, dup¶ ce reaminte§te c¶ acesta din urm¶ s-a retras din CC al PCR §i din func†ia de redactor-§ef al României literare în semn de protest fa†¶ de tezele din iulie 1971 ale
lui Nicolae Ceau§escu, domnul Cre†u adaug¶: «Întreb brutal: Nicolae
Manolescu de unde §i-a dat vreodat¶ demisia de dragul unor principii?».
Întreb la rândul meu: de unde a†i fi vrut s¶ §i-o dea, domnule Cre†u, din postul de lector universitar? Alt¶ func†ie n-a avut Nicolae Manolescu pân¶ în
1990. Din Comitetul Central al PCR oricum n-ar fi putut s¶ §i-o dea, de
vreme ce n-a fost membru de partid”. (subl. mea, P.G.) £i adaug¶ într-un stil,
care nu-l caracterizeaz¶ îndeob§te: „M-a§ a§tepta ca acela care pune o asemenea întrebare s¶ §tie despre ce vorbe§te”.

Aceast¶ “contra” m¶ va fi deranjat la Ciocârlie.
©Paul Goma 1935-2011

wwww.paulgoma.com

PDF public și gratuit

31.12.2011

PAUL GOMA - JURNAL 2011

789

“Dac¶ eram eu Bogdan Cre†u (§i mai ce?), a§ fi evitat cuvântul “demisie”. Fiindc¶ de acest termen - birocratic - s-a legat
delicatul, sensibilul, inteligentul Ciocârlie. Pentru o clip¶
(fatal¶!), Ciocârlie a pus semnul egalit¶†ii între “protest (fa†¶ de
tezele din iulie 1971 ale lui Nicolae Ceau§escu”) §i “func†ie /n-a
avut Nicolae Manolescu pân¶ în 1990/”.
A§adar, dup¶ Ciocârlie - §i, desigur, dup¶ Manolescu -,
pentru a avea dreptul s¶ protestezi (împotriva unei injusti†ii),
trebuie, musai s¶ ai o func†ie… Altfel… te ab†ii, “protestezi” în
intimitatea apartamentului - mai sigur: încuiat în baie - §i faci
rezisten†¶ etic¶ prin cultur¶ (estetic¶, altfel, cum?), a§ezat comod
pe tronul closetului. Acest reflex venind din autodisciplina
kezaro-cr¶iasc¶ autoimpus¶ de b¶n¶†eanul Ciocârlie - §i de
ardeleanul Manolescu.
Sper din toat¶ inima c¶ într-o interven†ie viitoare Livius
Ciocârlie î§i va dep¶§i b¶n¶†enitatea §i î§i va rec¶p¶ta normalitatea cea de toate zilele.
Iat¶ c¶ mai sunt comentatori care nu sunt de acord cu
Ciocârlie:
“Nicolae Manolescu, functie politica Marcel Iacobescu - Luni, 16 Mai
2011, 19:04 - spre stiinta domnului Gheorghe Campeanu Functiile de conducere din presa comunista (de la "Albina" la
"Cutezatorii", de la "Scanteia" la "Romania libera") se primeau cu acordul
PCR. Nimeni, nici macar domnul Nicolae Manolescu, nu ajungea redactorsef adjunct in presa de dinainte de 1989 fara ca Sectia de Propaganda a PCR
sa nu-si dea acordul. Nicolae Manolescu a venit la "Romania literara" (1972)
, in functia de redactor-sef adjunct, sprijinit de G. Ivascu, om de incredere
pentru PCR, la acea vreme seful al Catedrei de Literatura Romana de la
Universitatea Bucuresti.
Echipa de conducere a "Romaniei literare" (Ivascu-Manolescu) s-a format dupa "Tezele din iulie" 1971, dupa momentul in care Nicolae Ceausescu
a descoperit "binefacerile" cultului personalitatii de rezonanta asiatica.
G. Ivascu n-a fost dur ca Leonte Rautu, dar nici nu-l putem considera un
Havel. A respectat linia PCR. Nicolae Manolescu a fost sustinut de G. Ivascu
sa fie, mai intai, redactor-sef adjunct, apoi titularul cronicii literare. PCR
luase act de demisia lui Nicolae Breban si a dorit sa aduca la conducerea
"Romaniei literare" o echipa (Ivascu-Manolescu) care, pe de o parte, sa nu
tulbure prea mult breasla scriitoriceasca, iar pe de alta parte, sa nu creeze probleme Partidului.
G. Ivascu era garantia ca nu se vor produce - nici nu s-au produs - tulburari la "Romania literara". Partidul a permis existenta "Romaniei literare",
in formula cu G. Ivascu la conducere si cu Nicolae Manolescu redactor-sef
adjunct. Ivascu a stiut sa faca pe plac si PCR-ului (publicand elogii la adresa
lui Nicolae Ceausescu si a Elenei Ceausescu), dar a creat si o echipa formidabila de critici (Nicolae Manolescu, Eugen Simion, Valeriu Cristea, Mircea
Iorgulescu, Lucian Raicu). Care scriau, si ei, pana la o limita (nimic impotri-
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va sistemului! fara proteste politice!).
Daca ar fi sarit calul si l-ar fi sustinut, spre exemplu, pe Paul Goma,
s-ar fi trezit eliminati de la "Romania literara". Inainte de 1989 a fost... mare
libertate la "Romania literara", cu "voie de la stapanire". Asa ca Nicolae
Manolescu, daca dorea sa-si dea demisia, sau sa protesteze, sau sa se opuna
conditionarilor Partidului avea si aceasta optiune.
Intrebarea domnului Bogdan Cretu este foarte buna. Avea de unde
sa-si dea demisia Nicolae Manolescu, daca era satul de indicatiile, lozincile si controlul PCR. Parasea "Romania literara"! (subl. mea, P.G.)
Oameni venerabili precum Livius Ciocarlie si Gheorghe Campeanu il
pun la punct pe mai tanarul lor confrate, Bogdan Cretu, pentru ca acesta si-a
permis sa spuna cateva cuvinte mai putin magulitoare despre Nicolae
Manolescu.
Nicolae Manolescu vine la "Romania literara" adus de G. Ivascu, pe
valul produs de "Tezele din iulie". Faptul merita macar o interogatie. Bogdan
Cretu a pus o intrebare foarte buna. Varsta le-ar impune domnilor Livius
Ciocarlie si Gheorghe Campeanu mai multa obiectivitate.

Aura Christi… Nu o cunosc, nu mi-a fost simpatic¶, nu ader
la programul s¶u literaro-etico-etcaeteratic ; mi-a displ¶cut
violent titlul unui volum al s¶u: Foamea de a fi, am ciupit-o în
câteva rânduri (în Jurnalul meu internetic, se în†elege) în leg¶tur¶
cu grafierea numelui Gombrowicz (oricum, nu un autor
oarecare): “Gambravici”…
ïn “scandalul Breban” mi s-a ar¶tat îns¶ altfel. Am v¶zut în
ea - desigur, §i din cauza basarabenit¶†ii - femeia rus¶ a
dekabri§tilor, devotat¶ b¶rbatului §i ideii sale despre b¶rbat pân¶
la sacrificiul de sine. ïn lupta inegal¶ dus¶ cu agresorii lui Breban
Aura Christi a sc¶pat, pe ici, pe colo, câte o inexactitudine, câte
o prostioar¶, câte o r¶utate - dar, numai pentru cauza bun¶,
pentru ea: iubirea de Breban.
Mi s-a redeschis o ran¶ citind produsul tudoranesc
“Potlog¶rii” - preluat de prea mul†i intelectuali români, ca s¶ mai
credem în o redresare a scriitorimii de expresie norddun¶rean¶.
“Potlog”(petic de piele, pentru cârpit înc¶l†¶mintea, de aici;
potlogar: cârpaci) nu va fi el un nume u§or de purtat, când e§ti
scriitor, dar Tudoran, înainte de a se deda glumelor de foarte just¶
calitate - le va fi înv¶†at de la C.T. Popescu, prietenul s¶u indefectibil?; de la Voiculescu Felix patronul-director de etic¶, pentru
motivul c¶ jucaser¶ cândva hockey? - de la pre†uitul s¶u prieten
Manolescu, cel care poart¶, din na§tere… pseudo-numele cu care
a devenit celebru? Adev¶rat, “Apolzan” nu este atât de… potlogaricos ca “Potlog”, dar asta nu-l îndrept¶†e§te pe poetul Tudoran
s¶ fac` spirite-de-glum¶ de cea mai noroioas¶ extrac†ie.
Pentru mine, iubitor de Dostoievschi, de Stere, mai cu seam¶
de minunatele femei ale dekabri§tilor Aura Christi a devenit în aceste împrejur¶ri nenorocite - nu doar “simpatic¶”, ci
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respectabil¶. Pentru devo†iune.
Luni 16 mai 2011
De ce nu sunt sensibil la soarta bietului Dominique StraussKahn? Cum : de ce? De-aia! Tot a§a, tot de-aia nu mi se clintise
un fir de p¶r de pe cap, aflînd de captùra §i uciderea lui Bin
Laden.
Nici unul nici altul, pentru mine nu sunt/nu au fost/ oameni.
ïn copil¶rie, când voiai s¶ spui despre cineva c¶ nu merit¶ s¶ te
joci cu el, ziceai: «Tu nu e§ti om!» Nu, nici Ben Laden nici
Strauss Kahn nu sunt oameni: ci ne-oameni, din categoria
mon§tri. Acele fiin†e (de acord: fiin†e - malefice) care au planat
mult deasupra noastr¶, a muritorilor de rând, ne-au terorizat prin
prezen†a lor r¶uf¶c¶toare, ne-au lovit, ne-au umilit, ne-au r¶nit acum iat¶-i, incapabili de a ne mai face r¶u, unul prin bomb¶,
cest¶lalt prin ban. Nu, noi nu am sc¶pat de teroare - vor ap¶rea
al†ii, tot atât de r¶uf¶c¶tori ca ace§tia, dar s` nu mi se cear¶ s¶-i
comp¶timesc.
La dreptul vorbind, Ben Laden nu mi-a provocat decât
oroare, pentru pl¶cerea lui de a ucide oameni - la întâmplare, c¶
doar cei pieri†i la New York acum zece ani nu fuseser¶ selecta†i
ca vinova†i. Pe cest¶lalt, Strauss Kahn l-am antipatizate de când
i-am, cu mul†i ani în urm¶, v¶zut poza în ziar, imaginea la
televizor: De ce? De-aia. Abia acum aflu: de bunul lui plac (de al
unui singur om - cu tot cu nevast¶) depindea, nu un om, ci o parte
din omenire (acum e elogiat c¶ a salvat Grecia - cum a
salvat-o?) La el se acumulase “buchetul” : putere - bani - sex.
Buchet… explosiv.
Privindu-l înc¶tu§at, condus de doi poli†ai, cu figura sumbr¶,
istovit¶, sfâr§it¶, ar fi trebuit s¶-l comp¶timesc. Nu pot. El nu are
dreptul la compasiune: s-a comportat ca un animal în permanent
ruth, a s¶rit pe toate femeile care îi ajungeau la… îndemân¶, s¶ le
fu†¶, pe multe le-a violat (acum încep a ap¶rea m¶rturii din
partea unor tinere jurnaliste franceze), pe altele nu le-a, fiindc¶ au
reu§it s¶ fug¶, dar… Nu au f¶cut plângeri pentru agresiune
sexual¶, cu toate acestea, au fost terorizate, prin intermediari,
amenin†ate c¶ dac¶ vor face reclama†ii… Un imens porc, acest
Strauss Kahn. Poate c¶, gra†ie avoca†ilor (o armada) va ie§i
basma curat¶; poate c¶ se va dovedi (?) c¶ nu fusese nici o tentativ¶ de viol, îns¶ asprimea sistemului judiciar american - în care
nu predomin¶ “inocen†a” prevenitului, ci culpabilitatea lui, va
provoca ravagii greu reparabile.
“Ap¶rarea civil¶” a început s¶ func†ioneze dup¶ modelul
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ap¶r¶rii lui Polanski: nu poate fi vorba de un agresor oarecare - ci
de un evreu!, or acela care trebuie s¶ beneficieze de circumstan†e
atenuate - este un evreu ! - în oricare situa†iune. A ap¶rut, a fost
scos în fa†¶ un interviu mai vechi în care Strauss-Kahn îl b¶nuia
pe actualul ministru de interne al Fran†ei c¶ îi preg¶te§te o
capcan¶… cu femei; afirma c¶ este pândit, persecutat pentru…
“Pouvoir, fric, femmes…- et ma judéité…” §i prezicea c¶ i se va
înscena o “chestie cu femei…”. Pân¶ una-alta, înainte de a i se fi
permis s¶ se apere, procurorul-§ef nu a acceptat propunerea
subalternilor s¶i de a-i cere o cau†iune de doar 250 000 dolari, a
urcat-o la 2 milioane ! £i, ca din partea casi’ o br¶†ar¶ electronic¶,
iar ca rezident în alt¶ †ar¶ (“ca s¶ nu ne fac¶ figura lui Polanski”),
confiscarea pa§aportului.
ïnc¶ o dat¶: nu-mi fac griji pentru libertatea lui, numai c¶
pân¶ s¶ fie pus în libertate, va petrece câteva luni închis. Ceea ce
va constitui o încercare teribil¶ pentru unul ca el, obi§nuit a sfida,
non§alant, zâmbind, legile-pentru-goi. Nu poate fi vorba de
“antisemitism” în atitudinea justi†iei, a poli†iei americane, a§a
este ea, dar Strauss-Kahn se consider¶ european, m¶ rog frumos:
s¶ fie el arestat pentru un fleac de reclama†ie pentru agresiunea
sexual¶?, s¶ poarte el br¶†ar¶ electronic¶? El “H¶l-mai-tare-omdin-lume”, vorba lui Victor Vlad Delamarina?
Câte prostii mi-a fost dat s¶ aud dinspre sociali§tii lui
Strauss-Kahn - vocile lor, l¶b¶r†ate, idioate, f¶†arnice, au acoperit… t¶cerea, decent¶ a opozi†iei (acuzat¶, dup¶ obicei, c¶
profit¶ de necazul lor…). Mai ales al belatrului Cambadélis prostal¶ul ¶sta se l¶uda c¶ va lupta pân¶ la ultima pic¶tur¶ de
sânge, pentru a dovedi (sic!) nevinov¶†ia acuzatului pe nedrept!
Ce spuneam, ce pretindeam? C¶ nu sunt sensibel la soarta
bietului Dominique Strauss-Kahn?
Dar nu sunt!
Pierre Moscovici l-a atacat viforoso-uleios pe Bernard
Debré, medicul (unul din fiii lui Michel Debré, “tat¶l constitu†iei
actuale” - (cel¶lalt fiu, Jean-Louis, magistrat, a fost judec¶tor de
instruc†ie în “Cazul T¶nase-Goma”). Acesta - Bernard - afirmase,
la televizor, c¶ DSK este binecunoscut la hotelul Sofitel din New
York, acolo a mai fost eroul unor scandaluri - tot sexuale - repede
mu§amalizate de “tovar¶§ii” s¶i.
Atât i-a trebuit lui Pierre Moscovici: în “replic¶” a tratat
afirma†iile lui Debré de calomnii, din blasfeme (dar înc¶ nu de
“acte de anstisemitism gre†os”) §i, dup¶ cum înv¶†ase din familia
sa, a tras cu toate armele în… familia lui Debré - care ce om
minunat a fost, dar uite… - nu a mai continuat, i-a l¶sat pe
telespectatori s¶ deduc¶; fiul este un nedemn vl¶star al familiei…
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Ce m¶gar, Pierre Moscovici: le-a luat-o înainte celor care
§i-ar fi adus aminte (dar, de fric¶, tot n-ar fi deschis gura) cine a
fost - §i este - t¶t¶l s¶u, Serge Moscovici, bol§evicul care a cultivat în herghelia lui tot ce a prezentat garan†ie de puturozitate, de
antiromânitate, de minciun¶ în holocaustologia din România:
Oi§teanu, M.D. Gheorghiu, Lavastina, Mailata §i atâ†ia al†i bravi
osta§i ai Mosadului.
El, Pierre Moscovici a fost “bra†ul” care a interceptat
plângerea mea c¶tre Bruxelles, dup¶ miorl¶iala lui M.G.
Gheorghiu - el i se plânsese de “antisemitul” de mine lui Serge,
bol§evicul tat¶ al socialistului fiu, cel care voise s¶ instaureze, în
septembrie 1944, o Republic¶ Socialist¶ Sovietic¶, “avînd capitala provizorie la Ia§i”, îns¶ “adev¶rata, cea de inim¶ la Moscova”.
Mar†i 17 mai 2011
Azi… ïn b¶ltoaca §tirist¶ în care m¶ b¶l¶cesc de câteva
s¶pt¶mâni: “Cazul Breban” §i “Cazul DSK”, ce pauz¶ binecuvântat¶! Ce reconfort, ce sp¶lare de p¶cate (ele altora), reprezint¶
pentru mine num¶rul pe aprilie ale revistei Familia! Nu vorbesc
de prima lui parte, închinat lui Cioran (fiecare provincie cu
filozoful ei - era s¶-mi scape limba s¶ zic: «Oltenia cu Liiceanu»,
îns¶ mi-am dat peste ea - peste limb¶!), ci despre a doua parte a
ei, rezervat¶ - aten†ie la cuvinte! - lui Grigurcu, s¶rb¶torit la cei
75 ani implini†i.
Mi-a trimis revista (electronic) Flori B¶l¶nescu: are §i ea un
dialog cu s¶rb¶toritul.
ïl felicit - pe aceast¶ cale - pe prietenul Grigurcu, pentru cei
75 ani împlini†i (acum vorbesc numai pentru mine; cine ar fi
crezut c¶, în urm¶ cu jum¶tate de an chiar §i eu am atins aceast¶
matusalemic¶, pentru un basarabean, vârst¶?)
De asemenea, le trimit un salut colegial b¶ie†ilor de la
Familia. Precum §i nefamilio†ilor colaboratori ai revistei.
Miercuri 18 mai 2011
Dac¶ m¶ mai las ciom¶git de Cazul DSK, risc s¶-l ur¶sc pe
“Dominique”. Or eu r¶m¶sesem la un sentiment oarecare (!):
dispre†ul.
S-a conturat “ap¶rarea civil¶ a soldatului DSK” în Fran†a:
copiat¶ dup¶ “salvarea soldatului Polanski”: peti†ii, comitete,
cluburi, adun¶ri grozav de spontane - pe baz¶ de list¶, se spunea
pe vremea mea -, nu mai lipsesc decât vocile unui B.H. Lévy, ale
unui cadavru ca Gore Vidal, a iubitorului de b¶ie†ei, nepot al
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Mitterrandului, Fred, gl¶sciorul de cristal spart, prost lipit al
patroanei de bordel (i-am uitat numele, altfel “compozitoare a
unui cântec francez de pur¶ origine ruseasc¶” - a, da: i se spune:
Régine). Cu o excep†ie notabil¶: Giselle Halimi : spre cinstea ei,
în declara†iile date ap¶r¶ onoarea victimei, nu a agresorului.
*
Foarte obosit. Am transpirat ceva mai pu†in ast¶-noapte, îns¶
ame†elile au devenit handicapante : nu §tiu dac¶ mâine am s¶ pot
coborî la magazinul de sub noi s¶ cump¶r ap¶ §i cafea.
Joi 19 mai 2011
ïn leg¶tur¶ cu scandalul DSK, m¶ întreb abia acum:
Ce va fi avut în cap Shimon Perez când a afirmat, cu gura
pân¶ la urechi, rânjind: «Am cump¶rat România, Polonia,
Ungaria…» - parc¶ §i Polonia §i Cehia, dar sigur nu pomenise
Grecia, Irlanda, Portugalia, îndatoratele.
Nu cumva siguran†a c¶ evreii controleaz¶ finan†ele lumii,
prin FMI, cum rezum¶ forumi§tii (anonimi, se în†elege, altfel
n-ar îndr¶zni s¶ scrie ce gândesc)?
ïn acest caz, cum ne descurc¶m noi, neputincio§ii goi cu
titani atotdominatori ca Boris Mehr, Edgar Reichmann, Nedeea
Burc¶, Felicia Antip, Peter Manu, Peter Dan (§i alti Petru†i), M.D.
Gheorghiu, Shafir, Oi§teanu, Tism¶neanu, Patapievici, Norman
Manea, Mirel Horodi, Saxone, G. Cîmpeanu, Zalis, Z. Ornea,
Andrei Cornea (f¶r¶ a-l uita pe tat¶-s¶u, profesorul epurator)?
Dup¶ cum se vede, nu ne (prea) descurc¶m, mai ales c¶ “fra†ii”
no§tri, goi-ii le dau câte trei mâini de ajutor (s¶ fie): Pecican,
Laszlo, Marta Petreu, Buzura, I.B. Lefter, Carmen Mu§at,
£imonca, D.C.-Enache, Gîrne†, V. Ciobanu, ca s¶ nu mai vorbesc
de Breban, ¢epeneag, Pippidi, Totok… §i al†i servicitori.
C¶ tot m-am apucat s¶ fac liste (oare cine, oare cine m-a
acuzat c¶ fac liste? - lista§ii de profesie!); pentru c¶ am c¶zut pe
Apelul pentru liberarea lui Gogu R¶dulescu, s¶-l trec aici:
Fire§te, Gogu a f¶cut multor scriitori “mici servicii”, le-a
favorizat c¶l¶torii în Occident, se zice c¶ a deblocat câteva c¶r†i
în†epenite pe la cenzurile multiple. Eu îns¶, numai din gelozie îl
vorbesc de r¶u: mie nu mi-a f¶cut nici un bine; nici r¶u, dar dac¶
nu-l puteam suferi, observînd cum îi “st¶pâne§te” pe scriitori acordîndu-le nemaipomenita favoare de a sta cu o jum¶tate de
buc¶ la masa lui, la Casa Scriitorilor (cu excep†ia Blandianei: ea
avea dreptul s¶ domneasc¶ pe baza a toate trele bucile):
Geo Bogza, Augustin Buzura (scriitor), Z. Ornea (scriitor),
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Nicolae Manolescu (scriitor), Mihai Giugariu (scriitor), Ana
Blandiana, Eugen Simion (scriitor), Dan H¶ulic¶ (scriitor), Dan
Grigore (pianist, directorul Filarmonicii “George Enescu”,
Bucure§ti), Cristian Mandeal (dirijor), Valentin Gheorghiu
(pianist), £tefan Gheorghiu (violonist, profesor), Romulus Rusan
(scriitor), Cristian Popi§teanu (istoric), Valeria Seciu (actri†¶),
Adina Darian (critic de film), Gabriel Dimisianu (scriitor), Horia
Andreescu (dirijor), Al. Paleologu (ambasadorul României în
Fran†a), Radu Cosa§u (scriitor), Dan C. Mih¶ilescu (scriitor),
Tania Radu (cercet¶tor – so†ia lui DCM), Ion Iano§i (scriitor),
Szasz Ianos (scriitor maghiar), Mircea Dinescu (pre§edinte al
Uniunii Scriitorilor), Marin Sorescu (scriitor), Dinu Cernescu
(regizor teatru).
Vineri 20 mai 2011
Noapte de co§mar. De ast¶ dat¶ nu din cauza ne-s¶n¶t¶†ii
mele (de§i nici aceea nu este de ignorat), ci din cauza procesului
DSK. Am trecut, de la mil¶ - ei, da: mil¶ - la oroare.
Oroare, nu fa†¶ de un om, DSK, presupusul violator, oricum:
violentator, ci fa†¶ de inimaginabilele (pentru mine) sume de bani
avansate de Anne Sinclair, so†ia, ea †inînd baierile pungii
familiei. Dac¶ DSK va fi “sp¶lat” de acuza†iile extrem de grave,
monumentul so†iei credincioase, iert¶toare, chiar consim†itoare
fa†¶ de p¶catele repetate ale so†ului este în curs de a se edifica în
ochii unei opinii publice f¶r¶ opinie. Acum câteva zile aminteam
de femeile dekabri§tilor: acelea se dedicaser¶ cu totul cauzei
so†ilor - condamna†i, deporta†i în Siberia, “înarmate” cu câte o
boccea pe trei sferturi umplut¶ cu c¶r†i. £tim c¶ bietele femei, nu
toate din familii bogate, î§i rupseser¶ de la gur¶ ca s¶ mituiasc¶
un gardian, un paznic, un func†ionar, pentru a ob†ine un favor
pentru so†ul deportat. ïn cazul DSK m¶ lucreaz¶ “lupta de clas¶”
(dar cea de ras¶!), aflînd cu cât¶ “generozitate” risipe§te Anne
Sinclair (née Anne-Élise Schwartz, la fille de Joseph-Robert
Schwartz, devenu Sinclair en 1949, et de Micheline Nanette
Rosenberg et petite-fille du grand marchand d'art, parisien puis
new-yorkais, Paul Rosenberg, “l’un des plus grands marchands
d’art parisien du XXème siècle”, dont elle est l'une des héritières
- elle possède une partie de sa collection de tableaux d'une valeur
de plusieurs millions d'euros), adunate cu grij¶, cu eforturi. ïn ce
scop? ïn acela de a-l scoate pe so† din latrina unde singur s-a
b¶gat (pentru a câta oar¶?), de a-i face cât de cât suportabil¶ via†a
- de de†inut, chiar dac¶ liber, îns¶ cu ghiuleaua br¶†¶rii electronice la picior.
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*

“Anne Sinclair avait déclaré : je n’aurais jamais pu épouser un non-juif.
Ce qui lui avait attiré une magnifique réponse de Pierre Desproges.
“Voilà qu’elle s’aperçoit que même avec un juif, tout n’est pas aussi
rose que le PS. Anne Sinclair parlait alors de son premier mari Ivan Levai,
mais cela vaut pour le second.”
La réponse de Desproges :
«Je relisait récemment Juifs et Français d’Harris et Sédouy. Les
auteurs demandaient à une grande journaliste très belle et pleine de talent
(que ma discrétion m’interdit de nommer ici) si elle aurait épousé Yvan
Levaï dans le cas où ce dernier n’eut pas appartenu comme elle à la communauté israélite.
Cette dame a répondu que non, qu’elle n’aurait probablement pas pu
tomber amoureuse d’un non-juif.
Je comprends aisément cette attitude qu’on pourrait un peu hâtivement
taxer de racisme.
Moi-même, qui suis limousin, j’ai complètement raté mon couple parce
que j’ai épousé une non-Limousine.
Une Vendéenne.
Les Vendéens ne sont pas des gens comme nous.
Il y a barrage des patois, fort lointains. Et puis, nos coutumes divergent,
et 10 verges c’est énorme.
Voilà une femme qui mange du poisson le vendredi en tailleur Chanel.
Moi je mange de la viande le mardi en pantalon de coton.
Il n’y a pas de compréhension possible !!
Nous avons notre sensibilité limousine.
Nous avons bien sûr notre humour limousin qui n’appartient qu’à nous.
Nous partageons entre nous une certaine angoisse de la porcelaine peu perméable aux chouans.
Il faut avoir souffert à Limoges pour comprendre.»
*

Vie privée
Dominique Gaston André Strauss-Kahn est le fils de Gilbert StraussKahn, conseiller juridique et fiscal et membre du Grand Orient de France, et
de Jacqueline Fellus, journaliste, d'origine russe et tunisienne. Issu d'une
famille juive qui s'installe au Maroc en 1951, il grandit à Agadir. Il quitte
définitivement le Maroc à la suite du tremblement de terre d'Agadir de 1960,
pour Monaco. Après avoir rencontré Hélène Dumas en 1963 (au cours d'un
pique-nique sur la plage de Menton avec des élèves du lycée Albert-Premier
à Monaco), il l'épouse en 1967 et ils ont ensemble trois enfants (Vanessa,
Marine et Laurin). Il divorce puis se remarie en 1986 avec Brigitte
Guillemette, alors PDG du Groupe Corolle PR12, avec laquelle il a une autre
fille, Camille, née en 1985 À nouveau divorcé en 1989, il épouse en troisièmes noces, le 26 novembre 19918, Anne Sinclair, alors journaliste à TF1
et présentatrice de l'émission politique dominicale Sept sur sept, elle-même
divorcée du journaliste Ivan Levai. Les témoins étaient Élisabeth Badinter et
Rachel Kahn (femme de Jean-François Kahn) pour elle et Lionel Jospin et
son père Gilbert pour lui.
*
Proche-Orient (Wiki)
Début 1991, pendant la Guerre du Golfe, à laquelle participe la France,
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et alors qu'Israël est bombardé par les Scud de l'Irak, Dominique StraussKahn déclare : « Je considère que tout juif de la diaspora, et donc de
France, doit, partout où il peut, apporter son aide à Israël. C'est
d'ailleurs la raison pour laquelle il est important que les juifs prennent
des responsabilités politiques. En somme, dans mes fonctions et dans ma
vie de tous les jours, à travers l'ensemble de mes actions, j'essaie d'apporter ma modeste pierre à la construction d'Israël. »
*

Obama a cerut Israelului s¶ accepte “statul Palestinian”.
Nethanyaou a refuzat - §i a plecat la Washington, s¶
negocieze…
*
ïn Obs. cult. de azi textul lui Dorin Tudoran:
“Un uciga§ pe nume Terapie-£oc - 20 de ani de la
asasinarea lui Ioan Petru Culianu (21 mai 1991)…
…tulbur¶. Vreau s¶ spun: tulbur¶ apele, tr¶gînd pe turta sa §i
pe a revistei Agora toate… întâmpl¶rile. M-a întristat - pentru a
câta oar¶? - poetul disident l¶udat de Urésésescu Provocatorovici.
Theodor Codreanu, aminte§te: Ioan Petru Culianu, într-o
lucrare despre §amanism a ignorat bibliografia eliadesc¶, “instituind t¶cerea asupra memoriei maestrului s¶u”. £i eu am o amintirea neagr¶: cu peste 20 ani în urm¶, pe când “lucram” împreun¶
la un volum amintiristic de Eliade (pentru colec†ia mea
“Est/Vest” de la Hachette), Culianu mi-a trimis - cu dedica†ie, se
în†elege, ultima s¶u op, un dic†ionar al religiilor. De cum l-am
despachetat, am fost fulgerat: autorii erau astfel in§ira†i: Culianu
§i Eliade. ; nu cum ar fi fost normal: Eliade §i Culianu…Atunci
i-am scris o scrisoare violent¶. Nu a r¶spuns, dealtfel se mutase
la Chicago, devenise alt om, cu care nu mai aveam nimic în
comun. Peste câ†iva ani, când m-a contactat un american, Ted
Anton s¶-i vorbesc eu lui despre… asasinarea lui Culianu de c¶tre
legionari, l-am trimis la plimbare.
*
ïnc¶ o interven†ie salutar¶ a lui Bedros Horasangian:
“Doar adev¶rul” Annei Politkovskaia.
*
Ce scrie Gabriela Adame§teanu despre debutul s¶u:
“Luceaf¶rul de diminea†¶ 1000
LUCEAF™RUL DE DIMINEA¢™ a s¶rb¶torit recent 1000 de numere
din seria nou¶. Cu acest prilej, mai mul†i reprezentan†i ai redac†iilor literare
din †ar¶ salut¶ publica†ia aniversat¶. De asemenea, câ†iva scriitori evoc¶, în
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pagini nostalgice, debutul §i colaborarea lor la aceast¶ revist¶, pe atunci a
tinerilor scriitori. Iat¶ începuturile Gabrielei Adame§teanu v¶zute de autoarea
îns¶§i:
„Împlinisem 28 de ani, când, într-o zi obi§nuit¶ de serviciu, în loc s¶
redactez fi§ele de scriitor care urmau s¶ intre, dup¶ multe aviz¶ri, în dic†ionarele enciclopedice proiectate de editura unde lucram, am scris, febril, câteva
pagini pe un col† de birou. Dac¶ a§ fi muncit mai mult la acel text n-a§ fi avut
curaj s¶ m¶ duc cu el în cl¶direa somptuoas¶ din Ana Ip¶tescu unde curând
dup¶ aceea s-a istalat o ambasad¶ (dar atunci acolo fierbea via†a literar¶ a
anului 1970), ca s¶ primesc r¶spunsul la întrebarea simplist¶ §i banal¶: Oare
am sau n-am talent... Dar cu ceva scris la întâmplare, mi-am luat inima în
din†i §i textul, m-am îndreptat spre Ana Ip¶tescu §i, cu inima cât un purice,
am urcat sc¶rile, la început foarte late, care s-au tot îngustat pân¶ la mansarda
unde era redac†ia Luceaf¶rului.”
Îi ur¶m, colegial, Luceaf¶rului de diminea†¶ ceea ce ne dorim §i nou¶
în§ine: via†¶ lung¶! Adic¶, s¶ aib¶ cititori. Adic¶, s¶ aib¶ difuzare. E o
problem¶ spinoas¶ (subl.mea, P.G) care ne preocup¶ pe to†i cei care facem
reviste literare §i care, iat¶, nu ne d¶ pace nici în momentele de s¶rb¶toare.
[“Problema spinoas¶” duce, f¶r¶ ocol la gândirea - §i exprimarea - lui
Dimisianu Gabriel, Eternul Adjunct. El a folosit, primul, “problema spinoas¶” în
leg¶tur¶ cu o chestie în leg¶tur¶ cu mine, în urm¶ cu vreo zece-cincisprezece ani - am
uitat-o; dovad¶ c¶ era extrem de important¶; §i spinoasa.]

Doamne, Dumnezeule! Aceast¶ excelent¶ prozatoare nu are
†inere-de-minte nici cât o curc¶ beat¶, nici atâta cât s¶ nu produc¶
acum (luna mai 2011) o “variant¶”, alta, decât cea de acum 20 ani
§i o cu totul alta decât cea adev¶rat¶ din urm¶ cu patru decenii!
Din varianta de mai sus lipse§te un “factor” important: Nora
Iuga; §i lipse§te un… f¶ctorel: eu. £i înc¶ ceva: autoarea nu a…
urcat “cu inima cât un purice, sc¶rile, la început foarte late, care
s-au tot îngustat pân¶ la mansarda unde era redac†ia
Luceaf¶rului”. Pentru motivul luminos (întunecos pentru ea): a
urcat la… România literar¶, unde m¶ aflam eu, mie mi-a
încredin†at manuscriptul §i nu la Luceaf¶rul.
Numai c¶ ea, ca §i D. Tudoran, ca §i G. Liiceanu, ca §i
Monica Lovinescu (ei, da), ca §i Blandiana - ce s¶ mai vorbesc de
Sandra Pralong, cea care nu mai §tie cum o cheam¶ -… etc etc
este convins¶ c¶ adev¶rurile, iele ieste mai multe, dup¶ cum îi
convine relatatorului: omisiunile (vinovate), adausurile
interesate, sunt oarecari variante, nu minciuni.
O iau descrescînd:
Prin 1992 - dup¶ ce rupsesem rela†iile cu Gabriela
Adame§teanu, fiindc¶ se raliase cu Liiceanu întâi, apoi cu
Monica Lovinescu în fabricarea minciunii potrivit c¶reia cel-maitân¶r-filosof-la-români nu ar fi retras (în iunie 1990) din libr¶rii
volumul de m¶rturii despre 1977 Culoarea curcubeului tip¶rit
de editura Humanitas în luna mai acela§i an - împreun¶ cu
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Gherla - iar în 1992 îl trimisese la topit - declarase într-un
interviu dat televiziunii :
«Pe mine m-a debutat Sami Damian»…
Adev¶rul fiind… nu doar altul, ci… din contra - l-am mai
scris în câteva rânduri, tot degeaba:
Nora Iuga îmi vorbise de o prieten¶ a sa, bun¶ prozatoare,
îns¶ care nu avea curajul s¶-§i prezinte manuscrisele unei
redac†ii. Eu lucram atunci la România literar¶ §i m-am oferit
s¶-i citesc proza. M-am dus împreun¶ cu ea, cu Nora Iuga la editura Enciclopedic¶, unde am cunoscut-o pe autoare. ïntr-adev¶r,
foarte bun scriitor, îns¶ manuscrisul era, nu doar… manuscris,
dar cu o mul†ime de corecturi. I-am propus, fie s¶-l dactilografieze, fie s¶-mi dea o copie, de mân¶, lizibil¶. Dup¶ o zi - sau
cinci - Gabriela Adame§teanu m-a c¶utat la redac†ie. Numai c¶
revista la care lucram era… România literar¶, nu Luceaf¶rul
(care, într-adev¶r, se afla la al treilea etaj al cl¶dirii).
Am citit fragmentul de proz¶, l-am l¶udat în jur, l-am recomandat colegilor de redac†ie (printre care Sorin Titel), niciunul
nu a avut obiec†ii. Doar Sami Damian: el era «ultimul filtru
cenzurator» - cu excep†ia Cenzurii Centrale de la Comitetul
Central (Ion Iano§i). Iar S. Damian era foarte… hot¶rît-reticent
(el nu-§i manifesta opozi†ia decât prin reticen†a de a da un
r¶spuns favorabil). Am insistat s¶ aflu motivul. ïn cele din urm¶
bravul Sami a ro§it cât §ase p¶tl¶gele §i a morfolit câteva
cuvinte din care am în†eles repro§ul:
«Prea scrie ca tine…»
Era acesta un motiv? Era, fiindc¶ de câteva luni se pornise
malaxorul cenzurii colegiale declan§at de “demascarea” ini†iat¶
de colegul de celul¶ de la Gherla, Ivasiuc în leg¶tur¶ cu cartea
mea U§a noastr¶ cea de toate zilele, predat¶ la editura Cartea
româneasc¶. La România literar¶ tocmai fusese însc¶unat redactor-§ef Breban. L-am rugat pe Sami s¶ discute cu §eful în privin†a
debutului Gabrielei Adame§teanu. Sami n-a deschis gura; am
deschis-o eu în proxima §edin†¶ de sumar, în care am propus §i
debutul Gabrielei. Atunci a avut legendara discu†ie cu Breban.
El a “obiectat” c¶ nu §tie cine e Adame§teanu, eu i-am spus c¶
tocmai de aceea o propun: e bun¶, are s¶ afle cine este. La care
Marele Breban mi-a închis gura cu nu mai pu†in antologica:
«ïn revista mea debuteaz¶ numai consacra†i”.
Fiindc¶ S. Damian jubila, ro§ind, pufnind de râs pe la col†uri,
am în†eles c¶ el era autorul punerii-bine («Aia care scrie ca
Goma»), a§a c¶ am avut o discu†ie aspr¶ cu el: l-am acuzat de
turn¶torie-la-§efu’, am urcat cu manuscrisul la - într-adev¶r etajul al treilea al cl¶dirii, unde se afla revista Luceaf¶rul. L-am
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încredin†at Sânzienei Pop §i Gic¶i Iute§ (ele m¶ n¶§iser¶ §i pe
mine, în 1966), iar peste dou¶ numere a ap¶rut proza propus¶ în ciuda opozi†iei lui Sami Damian «cel care m-a debutat»,
dup¶ declara†ia mincinoas¶ (nu doar uituc¶) a ¢a†ei Vica
Adame§teanu.
Sâmb¶t¶ 21 mai 2011
Obosit, asudat, ab¶tut. Laminat de Cazul DSK. M¶ fascineaz¶ ca un crocodil (am fost dr¶gu† cu §arpele); ca orice r¶u,
puturos, nedrept, primejdios, urât. Persoana lui DSK a devenit
pentru mine, privitor/la televizor: urât¶. Monstruoas¶. Amenin†¶toare. Detestabil¶.
Din presa de azi:
“Candidatul Obama are de pierdut
Donatorii evrei §i cei care se ocup¶ de strângerea fondurilor îl amenin†¶
pe Barack Obama c¶ risc¶ s¶-§i piard¶ sprijinul financiar în campania electoral¶ pentru un nou mandat, în urma declara†iilor cu privire la Israel §i
Palestina, scrie „Wall Street Journal". O parte dintre evreii care doneaz¶ bani
pentru campanie spun c¶ Obama a for†at liderii israelieni s¶ înceteze
construc†ia de a§ez¶ri în teritoriile disputate cu Palestina.
"Consider¶m c¶ grani†ele Israelului §i Palestinei ar trebui bazate pe
liniile din 1967, cu teritorii schimbate în baza unui acord reciproc'' - Barack
Obama pre§edintele SUA
Europa îl aprob¶ pe Obama Uniunea European¶, prin vocea purt¶torului
de cuvânt al Înaltului Reprezentant pentru Politic¶ Extern¶, Catherine
Ashton, a „salutat c¶lduros", ieri, apelul pre§edintelui american, Barack
Obama, favorabil cre¶rii unui stat palestinian pe baza frontierelor din 1967.
£i cancelarul german Angela Merkel a calificat drept „impresionant" apelul
lui Barack Obama la un acord de pace pentru Orientul Mijlociu în baza
grani†elor din 1967. Merkel sper¶ în reluarea rapid¶ a discu†iilor dintre Israel
§i palestinieni.
Dac¶ proiectul de unitate rezist¶, Netanyahu ar putea fi pus în umbr¶, în
timp ce alte †¶ri sus†in noile ini†iative palestiniene.
£i afirma†ia Israelului c¶ este singurul stat democratic din regiune a
fost subminat¶ de o serie de evolu†ii importante în revoltele prodemocra†ie
din lumea arab¶.

I-auzi Valea cum r¶sun¶!, vorba unor versuri “populare”
semnate de Dan De§liu sau de Nina Cassian (§i dac¶ de Veronica
Porumbacu?, de Maria Banu§?). Israelul “nu poate” accepta
restituirea teritoriilor r¶pite prin for†¶, prin distrugere, betonare
(în sensul propriu al cuvântului: construind locuin†e pentru bie†ii
israelieni f¶r¶ acoperi§!). Cum altfel: “singurul stat democratosclavagist, democrato-rasist, democrato-apartheidist!”
De aceea Israelul nu poate (îl dor “toate cele patru mâini ”)
reveni la frontierele vechi - c¶ci el, frontierele nu sunt… “ap¶ra©Paul Goma 1935-2011
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bile”, c¶ de-atunci au intervenit mari modific¶ri “demografice”
(cum altfel: nu justifica sionisitul s¶lbatic Finkielkraut, altfel
filosof, “imposibilitatea” cre¶rii unui stat palestinian între frontierele Palestinei prin… modific¶rile demografice?)
Unde sunt paznicii L¶tr¶tori ai Templului: Manolescu,
Gârbea, Oi§teanu, Andrei Cornea, Simonca, Mu§at, Lefter, D. C.
Enache, G. Andreescu, Shafir, Vianu (mai ales el, urcat în sl¶vi
de toate matracucele forumestre pentru c¶ §i-a descoperit
iudaitatea la senectute §i l-a atacat pe Goma pentru “antisemitism
basarabean”)?, s¶ alc¶tuiasc¶ ei Corul Armatei Ro§ii Sioniste,
s¶-mi sar¶ în cap pentru “antisimitism”?
*
M¶ miram c¶ printre ap¶r¶torii lui DSK nu se num¶r¶ BHL.
Ba se num¶r¶ - §i deloc glorios: ca un Virgil T¶nase de pe Sena.
“(Le Monde): Affaire DSK : Bernard-Henri Lévy étrillé par la

presse américaine
Dans les médias anglo-saxons, les déclarations de soutien de ses amis à
Dominique Strauss-Kahn provoquent de vives critiques. Leur cible principale
est Bernard-Henri Lévy, qui a d'abord publié une tribune sur le site américain
The Daily Beast, lundi 16 mai, avant d'en mettre en ligne une version française sur son site personnel.Dans cette tribune, M. Lévy s'étonne du fait que
la femme de chambre ait pu se trouver seule dans la suite 2806, "contrairement aux usages qui, dans la plupart des grands hôtels new-yorkais, prévoient
des 'brigades de ménage' composées de deux personnes, dans la chambre d'un
des personnages les plus surveillés de la planète". Il se montre également particulièrement critique avec la juge qui a envoyé M. Strauss-Kahn en prison,
et en vient à réclamer un traitement spécial compte tenu du statut de l'accusé:
"J'en veux, ce matin, au juge américain qui, en le livrant à la foule des chasseurs d'images qui attendaient devant le commissariat de Harlem, a fait semblant de penser qu'il était un justiciable comme un autre."
Une prise de position qui n'a pas eu l'heur de plaire dans le monde
anglo-saxon. Depuis lundi, les éditorialistes se déchaînent, critiquant son
point de vue et sa personnalité.”
"LA TRISTE ET TROP COMMUNE ERREUR DE BLÂMER LA FEMME"
Premier reproche adressé à M. Lévy, le peu de considération dans lequel il tient
la femme de chambre qui accuse M. Strauss-Kahn. Pour Melissa Bell, journaliste au
Washington Post, il commet "la triste et trop commune erreur de blâmer la femme".
Maureen Dowd, éditorialiste pour le New York Times, feint de prendre le parti de M.
Lévy, pour mieux le caricaturer: "Elle l'a vraiment cherché. C'est le rêve que fait
toute jeune veuve qui travaille dur, en craignant Dieu, en se brisant le dos pour faire
de basses besognes dans un hôtel de Times Square pour élever sa fille adolescente,
justifier son statut d'immigrante et profiter des opportunités offertes par l'Amérique,
elle rêve de voir un fou, un vieux satyre ridé qui surgit tout nu de la salle de bains,
se jette sur elle et l'entraîne dans la chambre, à la manière d'un homme des cavernes."
Pour Caroline Weber, professeure de littérature française à Barnad College et
à Columbia, qui s'exprime sur le site du New York Times, le portrait de DSK fait par
BHL – "séducteur, sûrement ; charmeur, ami des femmes" –, ne fait là que reproduire
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une vieille croyance de la classe politique française : "la profonde vénération
qu'éprouveraient les femmes pour les prouesses sexuelles masculines". Et de rappeler
qu'Anne Sinclair elle-même avait estimé qu'il était "important pour un homme politique de séduire". Mais pour l'auteure de cette analyse, "avec des amis comme DSK,
le deuxième sexe n'a définitivement pas besoin d'ennemis".
D'autres journaux attaquent BHL sur son argumentation autour de la "brigade
de ménage". Wendy Kaminer, avocate et écrivaine, explique sur The Atlantic qu'elle
a fréquenté ce Sofitel et qu'elle n'a jamais vu une telle brigade à l'œuvre. Tom
Scocca, sur Slate, va plus loin et demande au philosophe où il veut en venir avec cet
argument : "Est-ce que cela veut dire que cette femme de chambre, un agent de la
conspiration antisocialiste et transatlantique pour faire tomber Strauss-Kahn, s'est
arrangée pour qu'il n'y ait pas de témoin de l'incident qu'elle était sur le point de provoquer ? Ou simplement qu'une femme qui entre seule dans une chambre d'hôtel
s'offre automatiquement à qui peut s'y trouver ?"
"UN MILLIARDAIRE NARCISSIQUE À LA CHEMISE DÉBOUTONNÉE"
Autre sujet qui agace les éditorialistes anglo-saxons : la justice aurait-elle dû
faire preuve de plus d'égards à l'endroit de DSK, comme le suggère BHL ? "Alors
que Bernard-Henri est scandalisé qu'une simple femme de chambre puisse attirer des
ennuis judiciaires à un 'grand' homme comme Strauss-Kahn simplement en l'accusant, de manière crédible, d'agression sexuelle, je suis fier de vivre dans un pays où
une femme de ménage peut débarquer un dirigeant international d'un avion en partance pour Paris", répond Jonah Goldberg dans la National Review. Andrew
Sullivan, auteur britannique et blogueur sur The Daily Beast, y voit un simple réflexe
de survie : BHL prend "la défense de sa classe sociale".
Certains éditorialistes s'attardent sur la personnalité du Français. Matt Welch,
rédacteur en chef du magazine Reason, s'en prend violemment à celui qu'il appelle le
"milliardaire narcissique à la chemise déboutonnée". Un des éditorialistes de The
Economist le qualifie même "d'auteur du pire livre jamais écrit sur les Etats-Unis
[American Vertigo]" et lui reproche de chanter les louanges de DSK en faisant peu
de cas de la plaignante.
Enfin, ils sont quelques-uns à rappeler le rôle de Bernard-Henri Lévy dans la
reconnaissance des rebelles libyens par la France. Tom Scocca en profite ainsi pour
ironiser : "Si BHL avait défendu la cause libyenne comme il défend la cause DSK, les
marines seraient en train de défendre [le régime de Khadafi]."
L'humoriste Jon Stewart s'est également emparé de la tribune de Bernard-Henri
Lévy. Dans l'émission The Daily show du 19 mai, il ironise : "Tout le monde sait que
les femmes de chambre viennent par deux".

Duminic¶ 22 mai 2011
Nici o ameliorare a s¶n¶t¶†ii: transpira†ie noaptea, ame†eli
severe ziua. Ce pot face? Doar s¶ a§tept minunea adus¶ pe
aripile ultimului medicament. Dar mai am eu rezerve de a§teptare? Ziceam c¶ chestiunea transpira†iei s¶lbatice, noaptea, poate
fi “rezolvat¶”, cât timp ma§ina de sp¶lat rufe func†ioneaz¶ (am
început s¶ fiu îngrijorat c¶ se stric¶, de§i e cump¶rat¶ anul trecut),
îns¶ cea a ame†elilor? A§ vrea s¶ pot coborî pentru cump¶r¶turi,
ca s¶-i u§urez Anei (§i ea înc¶ fragil¶, pâlpâind¶) “cursele”, cum
le zicea Monica, fie iertat¶, cump¶r¶turilor [unul din fran†uzismele cu care noi, prietenii ei - atunci - nu ne putusem obi§nui].
*
Din Obs. cult. (despre Culianu) un forumist, citînd din
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Marino:
belu@sympatico.ca Emil Belu - Sambata, 21 Mai 2011, 15:03 Citeva
note de lectura:
1. Adrian Marino, Viata unui om singur. "Doar ca odiosul asasinat
caruia i-a cazut victima (dupa mine - o simpla intuitie, nimic mai mult - o
executie "rituala", sacralizata, de tip legionar, un "sacrificiu" de expoliere a
unui juramint calcat sau un grav pacat al divulgarii unei initieri secrete) i-a
conferit, postum, dimensiuni mitice, total disproportionate. Daca Securitatea
urmarea sa asasineze pe un adversar politic, cel putin doua zeci de alte nume
erau cu certitudine pe lista inaintea sa... Paul Goma, printre altii, a fost de
zeci de ori mai activ si nu l-a impuscat nimeni. S-a incercat ceva doar prin
"coletele Carlos",un fel de "sfiriiac", vorba lui Creanga. (p. 181)”(subl. mea)

Este întâia oar¶, dup¶ §tiin†a mea, când Marino m¶ vorbe§te
“neutru” - nota mea. Ce-a§ fi vrut?: eu s¶-i demasc voiajurile
culturale, pân¶ §i în Spania lui Franco : Olé, Espana!, cu binecuvântarea lui Popescu-Dumnezeu (cel pu†in), iar el s¶ nu-mi deie
înapoi?: «Na!, Na!», cum îi “replicase”, la fântâna lui Burl¶ de la
L¶te§ti lui Alecu Bratu, prieten §i coleg de pu§c¶rie §i de PN¢ mai ales c¶ replica urma s¶ fie… postum¶ - curajosul Marino!
“Dupa o vizita pe care A. Marino i-a facut-o lui M. Eliade, la Paris,
1981, citim urmatoarele:
«Vechii legionari il acuzasera (pe M. Eliade) mai inainte de tradare si
de pactizare cu inamicul: "Nu vezi ce-mi fac astia", a exclamat odata, intr-un
moment de sinceritate)».
2. Din "Dialoguri intrerupte", I.P.Culianu.
"Pe 28 iunie voi lua parte la Masa rotunda de la Munchen, despre ortodoxie. Imi pare ca un numar tot mai mare de oameni imi impartasesc, intr-o
masura mai mare ori mai mica, ideile cu privire la rolul economico-socialpolitic funest al ortodoxiei in istoria romana". (p. 254)
3. "In ce ma priveste, iudaismul ma preocupa mai ales ca descopar in el
originile nihilismului care reprezinta, dupa cum spunea Heidegger, "destinul
culturii occidentale"... (p.214)
4."... congresul de la Louven, unde voi "conduce" discutiile o dupaamiaza (Le pré-dualisme juif). Este evident ca, nefiind iudaist, indrazneala
mea e cam mare...". (p.209)
5. Inainte de moarte, vroia sa treaca la iudaism si sa se casatoreasca cu
Hillary Wiesener, de origine evreiasca, fosta studenta a lui M. Eliade.»
Sa fie misterul mortii lui I.P. Culianu atit de nepatruns?”

*
Surpriz¶: Jean-François Kahn îl ap¶r¶ pe DSK!
Jalnic. Ce idio†i pot fi unii inteligen†i!
*
Dr¶coasa de Magda Ursache, “nu s’ lasî”, vorba ei despre
Alina Mungiu. Dup¶ textele în brazda Pruteanului în chestiunea
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esprim¶rii în române§te, iat¶ ce mi-a trimis:
“Magda URSACHE Alte glose la un eseu-proces al comunismului
Sper într-o discu†ie întins¶ §i complet¶ pe marginea eseului-proces al
comunismului (altul decît Raportul final), intitulat Intelectualii fa†¶ cu
democra†ia (ed. Pleiade, Satu Mare, 2010), semnat Gheorghe Grigurcu.
Iat¶ de ce revin la aceast¶ carte abordînd teme extreme, periculoase pentru
min†ile lavate ale sentinelelor PC (Political Correctness), a c¶ror lectur¶ e
mereu suspicioas¶: „Nu-i cumva antisemit, fascist, na†ionalist ori – v¶leu! –
legionaroid?”
G. C¶linescu nota în „Adev¶rul literar §i artistic” din 6 dec. 1931: „(...)
lumea literelor este un parlament în care discu†iunea §i libera expresie a
sentimentului critic sunt garan†ii §i chiar ra†iunea de a fi a scrisului”.£i, mai
demult, M. Eminescu, în „Timpul”, 21 ianuarie 1881: „A compara argumentele §i a o face cu tonul lini§tit al bunei credin†e reciproce constituie esen†a
oric¶rei discu†ii serioase”.
Din p¶cate, opinia advers¶ „cauzeaz¶” iritare mult¶ §i lovituri de
pedeaps¶, amintind de cenzura comunist¶ care r¶st¶lm¶cea aberant ce scrisese§i. Se poate discuta acuzator despre antisemitism, nu §i despre excesele
antiromânismului. Reac†ia dirigin†ilor e mereu dur¶ cînd se face compara†ia
între Shoah §i Gulag sau între Holocaust §i Holodomor (moartea prin înfometare, în Ucraina, a milioane de oameni, dintre care 3 milioane de copii, în anii
1932-33). Dac¶ insi§ti, pierzi sprijinul „Realit¶†ii evreie§ti”.
Exist¶ mul†i arbitri-speciali§ti în antisemitismul românilor. Discu†i
despre vremea aceea cînd s-a pus în practic¶ sistemul care ne-a distrus
existen†a §i despre oamenii Anei Pauker (Vasile Luca, Leonte R¶utu, Valter
Roman, Nicolschi, Teohari Georgescu, Dulgheru, Zeller, Coler) §i apare suspiciunea c¶ îi vizezi pe evrei; clasat ce nu e§ti: antisemit. Chiar s¶ afirmi
ap¶sat c¶ românii n-au fost mai pu†in fanatici, c¶ §i ei s-au l¶sat folosi†i, c¶ §i
ei au profitat, tot e§ti citit în cheia extremei drepte. În parantez¶ fie spus,
exist¶ §i sioni§ti schingiui†i de evrei cominterni§ti, dar legionarii r¶mîn
eternii condamna†i pentru crimele lor. Un exemplu din multe? În 1982,
România era comentat¶ de r¶u în Congresul american: Ceau§escu viola acordurile de la Helsinki, nel¶sînd familia Coler s¶ plece în SUA, adic¶ pe Andrei
Coler, inginer de sunet §i pe Elena R¶utu, fiica lui Leonte. Au intervenit pentru eliberarea pa§aportului nume grele, de la Bush §i secretarul de stat
Alexander Haig la ambasadorul David Funderburk. Colonelul de securitate
Coler fusese asistentul generalului Nicolschi, colaborase cu Zeller §i cu
Dulgheru, ca director de închisoare. La ordinele lui, gardienii l-au zdrobit în
cizme pe Alex. Moldovan; l-au omorît din b¶taie la 39 de ani pentru c¶ l-a
„sfidat” pe Coler. Vlad Stolojan (so†ul Sandei) a confirmat informa†iile
despre crimele lui Coler; multe §tie §i Radu Câmpeanu. Cu toate astea,
criminalul a ajuns cet¶†ean american. Se prezentase drept victim¶ a lui
Ceau§escu: îl eliberase din Biroul politic pe tata socru, Leonte R¶utu.
Ca s¶ scapi de culpabilizare prin eticheta „argumenta†ie de tip antisemit” e musai s¶ spui ce tic¶los a fost (§i a fost!) Ghi†¶ Dej cînd a eliminat-o
pe „Ana noastr¶”, cum mi s-a întîmplat s¶ aud recent într-o emisiune TV. Pe
peretele studioului se putea citi: „Istoria ne înva†¶ c¶ n-am înv¶†at nimic
de la ea”.
Înv¶†¶m din trecut? Istoricul Zoe Petre opineaz¶ c¶ nu. La polul opus
acestei opinii, Goma, care nu nume§te pactul Ribbentrop-Molotov, ci pactul
Hitler-Stalin, scrie în Jurnal, 2009: „prezentul se oglinde§te în trecutul comu-
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nist”. „Antisemitizarea” sa a venit (ce trist!) §i dinspre Ion Vianu.
Repetatele apeluri pentru memorie corect¶ se lovesc de dezinteres, ba
chiar se manifest¶ „un anume cinism în tratarea atît a trecutului, cît §i a
prezentului”, sus†ine Gh. Grigurcu. Amnezia e voit¶, dirijat¶, controlat¶.
N-a afirmat avangarda c¶ trecutul e dep¶§it §i c¶ peste el trebuie tras¶ cortina?
£i n-a fost primul num¶r al „României literare” de dup¶ '89 ilustrat cu Jules
Perahim? Tineri necomplexa†i de ignoran†¶ nici nu vor s¶ §tie ce-au uitat.
Istoria real¶ nu mai intereseaz¶, a§a e, dar nu cumva pentru c¶ a fost mereu
§i mereu falsificat¶? Fuga de adev¶r se practic¶ r¶zbit.
£i atunci, orice e posibil, chiar §i lauda totalitarismului f¶cut¶ posttotalitar, chiar §i acuzarea anticomuni§tilor în limbaj proletcultist (hiene, §acali,
hr¶nindu-se din cadavrul comunismului), chiar §i apari†ia multor „indivizi cu
concep†ii totalitare” din genera†ia tîn¶r¶ (apud Gh. Grigurcu), a§adar
filo-dicatori tineri. £i nu-i enerveaz¶ pe unii Mircea Platon cînd întreab¶ Cine
ne scrie istoria?. Chiar a§a: cine ne-o rescrie?
Ni se spune c¶ în Noua Europ¶ e nevoie de uitare. Pe linia aceleia§i
comenzi, ni se cere s¶ ne control¶m repulsia, ba chiar s¶ avem îndurare pentru tor†ionarii din vechile închisori. Gata, am acuzat formal comunismul ca
regim sîngeros §i ne-am lini§tit. S-a bifat condamnarea lui în Parlament, ce
mai vrem?
Simplu: înainte de procesul Tism¶neanu contra comunismului trebuia
un proces penal contra comuni§tilor criminali. Altfel, oricît ar nega-o
sus†in¶torii pre§edintelui în func†ie, crimele s-au clasat, transferîndu-se în
arhive §i-n biblioteci. Condamn¶m doar teoretic. O spune limpede Gh.
Grigurcu în eseul-proces citat: condamnarea b¶sesc¶ a comunismului e „o
hain¶ mult prea mare pe trupul istorice§te firav al celui ce-a rostit-o”, chiar
dac¶ pre§edintele crede (v. alocu†iunea la s¶rb¶torirea nr. 100l al revistei
„22”) c¶ „raportul Tism¶neanu nu poate fi egalat prin profunzime în zona
fostelor state comuniste”.
Raportul a aruncat „ceva fe§e pe o ran¶ a colectivit¶†ii române§ti înc¶
sîngerînd”. £i nu-l urmez de ast¶ dat¶ pe Sorin Lavric, convins c¶ în
Parlamentul României, în 18 decembrie 2006, s-a f¶cut „exorcizarea” „fantomei care ne urm¶rea mereu din 1947”. De ce din '47 §i nu din '40, cum vede
lucrurile Goma. Mai exact, din 28 iunie, cînd Basarabia, Bucovina de Nord
§i Her†a au fost ocupate de teroarea bol§evic¶. Plus c¶ fantoma o fi fost
anihilat¶ „pe termen lung” (cum recunoa§te chiar S. Lavric), dar nu definitiv.
N-a renun†at FSN-ul la referendumul pentru dizolvarea PCR, ideea profetologului Brucan? A, n-a aprobat CFSN proiectul (!!!) A§a c¶ PCR s-a reînfiin†at §i vrea s¶ riposteze la orice atac contra comuni§tilor, ca procuror, ca
avocat pledant, ca judec¶tor, à la fois.
„Anticomunismul minimal” (mul†umesc, Mircea Platon!) din Raportul
final n-a convins §i asta pentru c¶ în sigl¶ n-a fost Goma, cum trebuia s¶ fie.
Nu era la „standardele academice” ale istoricului Tism¶neanu? Sau nu-i
istoric? Iar disputa din jurul cercet¶rii mai mult a dezbinat. În argumenta†ia
contra celor rezerva†i, Vladimir Tism¶neanu uzeaz¶ de tot spectrul de
acuza†ii, devoalînd §i „nuan†e antisemite”, §i „accese de antisemitism”, ba
chiar „isterie xenofob¶”, Mircea Platon fiind „C¶pitanul”, pus pe „insult¶ cu
conota†ii etnice”.
Dreptate n-are nici Andrei-Paul Iliescu (Iluzia anticomunismului) c¶
procesul ar fi trebuit f¶cut de persoane f¶r¶ fobie fa†¶ de comunism. Ce om
normal la cap n-are fobia asta? Sau o fi o banalitate c¶ regimul comunist a
ac†ionat dur, crud, bestial contra nealinia†ilor, în numele luptei de clas¶? V¶
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aduc aminte c¶ Lenin telegrafia (v. Opere complete, X): „Împu§ca†i-i §i pe
§ov¶ielnici!”. Jurnalistul David Brinkley a citit la Televiziunea na†ional¶ a
SUA un fragment din coresponden†a Roosevelt-Stalin:
Roosevelt: „Domnule Mare§al, dup¶ cum §ti†i, sunt în campanie
electoral¶ pentru realegerea mea pentru a patra oar¶ ca pre§edinte al
SUA. Ar fi extrem de jenant pentru mine dac¶ ar transpira în pres¶ ceva
din natura discu†iilor purtate împreun¶ la ambasada URSS din
Teheran”.
Stalin: „Domnule Pre§edinte, confirm primirea telegramei Dvs.
§i v¶ comunic m¶surile luate aici: stenogramele discu†iilor noastre
au fost arse, iar translatorul împu§cat” (Apud Internet).
Niet celovec, niet problema.
Gulagurile lui Stalin au ucis mai mult decît r¶zboiul, iar pipa sa, cum
citesc în „Jurnalul de Vrancea”, era din chihlimbar din mun†ii Buz¶ului.
Exterminarea a 11 milioane de oameni din propriul popor (URSS) e de
trecut cu vederea?
De unde iertare, r¶bdare, echilibru? Virgil Ierunca a fost absent la stingerea mamei. A aflat de moartea ei dintr-un mandat returnat de po§ta român¶
cu men†iunea decedat¶. Spune Ion Zuba§cu, într-un interviu luat de Lucia
Negoi†¶ pentru „Acolada”, „În familia noastr¶, politica s-a scris cu sînge de
om”. „Pîn¶ §i cîinele din lan†uri a fost l¶sat s¶ moar¶, în timpul cînd mama a
fost arestat¶ la Sighet, pentru c¶ §i el apar†inea unui «du§man al poporului»”.
Tat¶l s¶u, Ilie, a luptat la „partizani”, în Mun†ii ¢ible§. A fost ucis în torturi.
E greu titlul de erou. În torturi au murit §i generalii armatei române: gen. Ion
R¶§canu, comandant de brigad¶ la M¶r¶§e§ti, mort la Sighet; gen. Mihail I.
Racovi†¶, ministrul Ap¶r¶rii Na†ionale, mort la Sighet; au murit umili†i
Macici, Petrovicescu, Dobre, £ova, Stoenescu... „Îndur deci soarta învinsului”, a spus gen. Constantin Pantazi, fost ministru de R¶zboi, mort în închisoare, în '58; fiul lui, ofi†erul Ion Pantazi, a stat închis la Aiud, la Gherla etc.
N-ar fi fost normal ca printre raportori s¶ nu fie nici un fiu de cominternist?
Nu de etnie e vorba aici.
La 3 ani de la prezentarea Raportului, Vladimir Tism¶neanu a dat un
interviu lui Armand Go§u, plîngîndu-se c¶ s-au adus contra sa „argumente de
alogenitate”. Fals. Problema nu-i defel c¶ V. Tism¶neanu ar fi evreu, ci c¶
tat¶l s¶u a fost unul dintre acei „agen†i ai comuniz¶rii, sovietiz¶rii,
martiriz¶rii †¶rii noastre”. L-am citat pe Paul Goma. De ce se crede victim¶ a
antisemitismului cînd i se aduce aminte de rolul t¶tînelui? Nu etnia intereseaz¶, ci biografia, rolul în activul pecere, în nomenklatur¶. Vajnicul propagandist bol§evic s-a aflat la vîrf: redactor §ef între 1948-1958 al Editurii
Politice, cu statut de sec†ie CC/PCR. Pu†in lucru? Era în fruntea luptei de
lichidare a „n¶pîrcilor veninoase”, cum le numea. £i-l aprob pe Gabriel
Andreescu:
„Într-adev¶r, pe vremuri, în anii 50, ta†ii „lor” le d¶deau lec†ii ta†ilor
„no§tri”. Ast¶zi, fiii „lor” vor s¶ ne dea la rîndul lor lec†ii. Din fericire, nu mai
avem trupele ruse§ti în spinare”. Repet, nu de etnia „lor” e vorba, nici de anticomuni§ti frustra†i, pu§i pe vendet¶ contra copiilor din Prim¶verii (de§i a
spune c¶ egalizeaz¶ comunismul e a min†i de la obraz: era egal copilul din
Prim¶verii cu copilul din Balta Alb¶?; cît despre pre§edintele nostru, al tuturor, men†ine dihotomia copiii „no§tri”/ copiilor „lor”, (v. „copiii stafiilor”,
Oprescu §i Geoan¶, uitînd de al†i copii de „stafii”, de-ai casei.
Cominterni§tii au distrus elita României în numele democra†iei populare; acum, fiii lor, ajun§i instan†e supreme privind anticomunismul, eurointe-

©Paul Goma 1935-2011

wwww.paulgoma.com

PDF public și gratuit

31.12.2011

PAUL GOMA - JURNAL 2011

807

gra†i ori r¶s¶di†i peste Ocean, caut¶ „falsuri §i erori” în numele democra†iei
care §i-a pierdut pe drum epitetul: popular¶. Doar intelectul se poate primeni
ca o prostire (moldov. cear§af).
Cum a spus Goma, a§a a r¶mas: „Continu¶m s¶ fim ocupa†i de «ai
no§tri»”, de§i ursul sovietic nu le mai asigur¶ spatele.
Reîntoars¶ în România ca purt¶toare de cuvînt Soros, o cruciat¶ a
gîndirii politice corecte, Sandra Pralong (SynergETICA), de profesie „antreprenor social” cum se recomand¶, acuz¶ de stalinism la televizor. Pe cine? Pe
cei care vor condamnarea propagandi§tilor celei mai distructive ideologii din
lume. S¶ fim, a§adar, toleran†i cu ideologocra†ii care propagau uciderea în
mas¶ a ceea ce numeau „parazi†i sociali”? Nu vrei s¶ împingi societatea mai
departe pe culmile (§.a.m.d.), atunci dispari.
Cu toate astea, foarte permisiva doamn¶ ne cere s¶ trecem cu vederea.
Ce? Zecile de milioane de cadavre ale Gulagului?£i asta în timp ce pe
„burtiera” postului TV se derula un mesaj: Ceau§escu = Iisus.
Forma mental¶ comunist¶ nu dispare cu una, cu dou¶. Suntem îndemna†i s¶ fim scrupulo§i cu ce-a fost bun, nu cumva s¶-i nedrept¶†im pe cei care
au construit socialismul multilateral nedezvoltat, sub umbra lui Ceau§escu.
În acel Decembrie, la Timi§oara, Bucure§ti, Arad s-a strigat „Românii sunt
un popor unit. În început de an '90, eram, dup¶ Ernesto Sabato, „admirabil,
curajos popor”. Pentru ca din martie s¶ devenim distrug¶tori barbari de
Cofar-„ungurul” §i a§a s¶ r¶mînem. Tr¶im un r¶zboi psihologic: destabiliz¶rii
economice, crizei îi corespunde o demoralizare a na†iunii. £i în acest program
anti-memorie intr¶ §i boieri ai min†ii larg mediatiza†i, ca H.-R. Patapievici,
sus†inînd: „Canalie de facto, românul este un colabora†ionist bovarizat de
ipocrizia aspira†iei la disiden†¶”. M¶ întreb: generalizarea asta îi cuprinde în
dev¶lm¶§ie §i pe rebelii la îndoctrinare, §i pe disiden†ii de carton; §i pe cei
schilodi†i de gloan†ele lui Ceau§escu-Iliescu, §i pe revolu†ionarii cu certificat
ob†inut pe §pag¶?
„Celor din str¶in¶tate, mai nota §eful ICR care f¶cea filosofie de la o
vîrst¶ fraged¶, le transmit atît: s¶ pre†uiasc¶ într-un fel care s¶ nu fie na†ionalist, s¶ fie mai degrab¶ filosofic, faptul c¶ sunt români”. Filosofic? S¶
filosof¶m, adic¶, în felul profilor de filosofie marxist¶ recicla†i? Dimpotriv¶.
S¶ d¶m c¶utare pe abiatrecutul care începe s¶ fie uitat, conform proiectului
pus în lucrare de mercenarii falsificatori. Adorno, în Minima moralia, vorbea
demult despre „violen†a ordinii” din care te sustrage con§tiin†a.
„Mai bine mort decît comunist” (cu variantele activist, securist) se cînta
la kilometrul zero al democra†iei. Imnul lui Cristian Pa†urc¶. Ca un ecou,
tinerii opozan†i basarabeni din aprilie 2009 strigau: „Refuz, rezist, sunt
anticomunist”. „T¶cerea mieilor” s-a ob†inut în Pia†a Universit¶†ii cu
ghioaga. La fel, peste Prut.
Ce voiau golanii de anticomuni§ti? Lustra†ie? ™§tia numai cu ciomagul
minerilor se-nva†¶! Pa†urc¶ a murit s¶rac lipit, iar ofi†erul Kuki Borislavski,
cumnatul lui Petre Roman, care – zicea presa – i-a condus pe mineri în
Universitate, a ajuns secretar în Ministerul Ap¶r¶rii, sub CDR, apoi general
(sub Iliescu) §i reprezentant al României la Comisia European¶. Cît despre
gen. Mihai Chi†ac, a murit soldat, ce-i drept, dar, ca ministru de Interne pus
de Iliescu, a spulberat demonstra†ia din Pia†a Universit¶†ii, dup¶ ce reprimase
revolu†ia din Timi§oara. De filosofare avem nevoie sau de dez-uitare?
Prin 2001, parc¶, pedeseristul Adrian N¶stase §i liberalul Valeriu Stoica
spuneau u§ura†i la unison c¶ anticomunismul §i-a tr¶it traiul. Iar Ion Iliescu
folosea „Cotidianul” ca s¶-i pun¶ la zid pe „a§a-zi§ii anticomuni§ti
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post-factum”, care n-ar fi decît „neo-stalini§ti”. Lupta cu atitudinea anticomunist¶ se ascu†ea ca, pe vremuri, lupta de clas¶. £i (v¶) întreb: dac¶ s-ar
fi §tiut „rolul” s¶u („r¶spundea” de tineret) din '57, cînd „epura” studen†i, ar
mai fi fost ales §i reales?
Ignorarea din ignoran†¶ ne-a adus unde ne-a adus. În 1960, Ion Iliescu
era în CC, sec†ia Propagand¶. Propus de... Ceau§escu! Pe Leonte R¶utu, unul
dintre c¶l¶ii culturii române, îl caracteriza: „un om inteligent, cultivat §i foarte amabil” (subl. mea). Ceau§escu a intrat în CC prin debarcarea altui c¶l¶u,
Al. Dr¶ghici. Se zice c¶, în dec. '89, Dr¶ghici intrase pe culoarul CC ca s¶
ocupe loc în noile structuri, ca victim¶ a lui Ceau§escu. La a§a revolu†ie, a§a
cercetare a crimelor anticomunismului. Cînd Marius Oprea a trecut la indicarea victimelor, a fost stopat. Sau erau „potcoave de cai mor†i” cei asasina†i?
Oprea s¶pa pîn¶ d¶dea de oase, ceea ce i-o fi deranjat pe pensionarii-tor†ionari §i pe urma§ii lor. Înfiin†at de T¶riceanu în 2005, IICCMER, prin
debarcarea lui Oprea, nu mai trebuie s¶ investigheze crime, nici s¶ depun¶
sesiz¶ri penale, de§i în titlu este înc¶ Institutul pentru Investigarea Crimelor
Comunismului (...). Investighezi crime f¶r¶ a sesiza organele de cercetare
penal¶?
De unde o veni lumina? Nu §tiu dac¶ cea†a de la Smolensk i-a ucis pe
cei din aeronava polonez¶, dar masacrul de la Katîn e pus pe seama unei
filiere (?), ca Stalin s¶ fie scos nevinavat de moartea ofi†erilor, iar uciga§ii
s¶-§i p¶streze medaliile de onoare.
P¶rintele Calciu-Dumitreasa §i-a deschis venele, a stors o gamel¶ de
sînge §i i-a dat s¶ bea limfa altui de†inut politic, Constantin Opri§an. I-a murit
în bra†e, în iulie '58. Se vorbe§te de jertfa lui sau în aten†ia televiziunilor este
opozi†ia-caviar (cum îi spune Gh. Grigurcu) a Ninei Cassian, l¶udîndu-se cu
„un pretins curaj”, care „n-a deranjat de facto structurile totalitare”? £i-mi
amintesc de activista manu forte Liuba Chi§inevschi, bîntuit¶ de un
Parkinson accentuat. În '71, cînd Ceau§escu o decora cu ordinul „Tudor
Vladimirescu”, Liubocika, dînd din cap necontenit, p¶rea c¶ neag¶ doctrina
pe care o sus†inuse toat¶ via†a.
Închei, deocamdat¶, cu o urare a lui Dan Culcer:
„Bun¶ libertate de opinie!”.

O îmbr¶†i§ez pe Magda Ursache.
*
O pauz¶ balsam: un concert Schütz, dirijor Benoît Haller.
Din p¶cate nu am prins începutul, finalul mi-a fost retezat de o
reclam¶.
Doamne, ce compozitori uria§i nem†ii §i italienii acelui timp!
Luni 23 mai 2011
Mi-a trimis Aliona Grati acest text al colegului s¶u despre
Theodor Codreanu:
ANDREI ¢URCANU Theodor Codreanu: polemici cu miz¶ major¶
“Consecven†a, dar, mai ales, calmul cu care Theodor Codreanu, “incorectul” politic de la Hu§i, îi dezbrac¶ mereu, de la carte la carte, pe “corec†ii”
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eliti§ti de la Bucure§ti §i de aiurea, pe cei de azi, dar §i pe p¶rin†ii ori pe
str¶mo§ii lor de trist¶ amintire, inspir¶ respect. Dincolo de argumentarea
strâns¶, transdisciplinar¶, f¶r¶ nici un fel de fisuri sofistice sau striden†e
demagogice, în demersul s¶u se impune un crez nestr¶mutat, o convingere.
Rostul scrisului, crede cu neclintire Theodor Codreanu, nu †ine de orgoliul
narcisiac, nici de interesul de grup, meschin §i p¶rtinitor, §i nici de vreo ideologie agresiv¶ planetar¶. “Un spor de adev¶r” – iat¶ miza major¶ a angaj¶rii
sale literare. De la “Dialectica stilului”(1984) pân¶ la “Polemici “incorecte”
politic” (Editura “£tefan Lupa§cu”, Ia§i, 2011), toate c¶r†ile acestui cercet¶tor
“cu judecat¶ dreapt¶ §i înc¶p¶†ânat¶”, dac¶ e s¶ folosim o sintagm¶ eminescian¶, relev¶ aceea§i, statornic¶, grij¶ fa†¶ de sporul de adev¶r al arheit¶†ii
române§ti. S¶ re†inem c¶ adev¶rul, la Theodor Codreanu, este o component¶
a ontologiei §i are acel sens originar heideggerian al scoaterii din ascundere.
De aici §i în†elesul profund arheic al sporului; “provocarea valorilor”, trecerea lor prin grila criticii ontologice †inte§te reconfirmarea, sprijinul §i augmentarea eminescianismului de fond al culturii §i spiritualit¶†ii române, dar
§i identificarea §i condamnarea fenomenelor de substitu†ie, de ocultare a
identicului în favoarea simulacrelor §i erza†urilor parazitare. Neab¶tut în
convingerile unui na†ionalism “în marginile adev¶rului” de sorginte eminescian¶, f¶r¶ îns¶ patetismele §i vehemen†ele de limbaj ale unor emuli de circumstan†¶, atent la nuan†e, cu r¶bdare §i cu o minu†ie de ascet, autorul deschide u§ile pe care al†ii – din fric¶? din la§itate? din oportunism? – le ocolesc
cu pruden†¶ ori le zidesc cu bolovanii falsurilor ideologice §i ai poncifelor la
mod¶. Acestea sunt, ca s¶ citez, la întâmplare, doar unele titluri de capitole
din câteva c¶r†i publicate dup¶ ’90, “arheul românilor”, “teoria “golului
etnic” §i omenia mioritic¶”, “golul etnic” §i ofensiva perifericilor”, “postmodernismul §i spaima de identitate na†ional¶” etc.
Al¶turi de e§afodajul savant al argumentelor literare, sociologice, antropologice §i filosofice, în aceste apari†ii se impune constant de-a lungul anilor
§i o verv¶ polemic¶ implicit¶. Theodor Codreanu nu este un polemist umoral.
La el, bun¶oar¶, nu vom reg¶si pasiunea feroce a sublimei doamne Magda
Ursache, ale c¶rei polemici, axate pe acelea§i probleme §i având în vizor cam
aceia§i “eroi”, au, de obicei, alura unor ritualuri de alungare a dracilor din
cetate. Energia polemic¶ a textelor sale vine cu necesitate ca o consecin†¶ a
angajar¶rii ontologice. Maietuca ideilor din jurul arheului na†ional presupune neap¶rat (la români! dar oare numai la ei?), pe lâng¶ o poten†ialitate în
lucrare vie, organic¶, §i o alt¶ component¶ “amniotic¶” – insinuarea perfid¶,
distructiv¶ a Celuilalt, geam¶nul negativ care caut¶ s¶ se substituie printr-o
ontologie a sfâ§ierii, însc¶unarea cu pomp¶ în golul etnic al “antitezelor
monstruoase”, a înlocuitorului corupt, parazitar, sus†inut, de cele mai multe
ori, de o for†¶ str¶in¶, ostil¶, antina†ional¶. Din nefericire, arheitatea noastr¶
nu prea cunoa§te în ultimele secole tihna lucr¶rii fire§ti în actualitatea lumii.
Scoas¶ din ascundere, ea devine imediat, mereu, ca într-o repeti†ie a unui
blestem, †inta avortonului ideologic §i este supus¶ diverselor atacuri §i
refrac†ii anamorfotice. Orice spor de adev¶r este înso†it, fatal, de tam-tamul
diversiuniilor, a “basnelor de ocar¶”, vorba cronicarului; varii succedanee
entropice încearc¶ a se infiltra în miezul s¶u §i a-l bulversa cu denatur¶ri §i
deturn¶ri de sens. Doar celui care se afl¶ mai aproape de temeiurile ontologice ale na†iunii îi este dat s¶ aib¶ o con§tiin†¶ mai acut¶ a puterii ei arheale §i
o vedere mai clar¶ a primejdiilor de moarte care o pa§te pe aceasta. U£A c¶tre
în†elesurile germinative originare, demonstreaz¶ Theodor Codreanu de la
carte la carte, nu este alta decât viziunea treimic¶ a ortodoxiei (cre§tinismul
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organic în viziunea eliadesc¶), miturile na†ionale fondatoare (“Miori†a”, întâi
de toate) §i, ca un corolar al deschiderilor abisale, opera integral¶ a lui
Eminescu. Nu sunt doar c¶l¶uze epistemologice, sunt cet¶†i ale fiin†ei române§ti pe care cercet¶torul onest are a le ap¶ra de zurba continu¶ a imposturii
ideologice de tot soiul §i pe care î§i întemeiaz¶ sistemul de argumentare. Ele
sunt §i mobilul credin†ei de nezdruncinat în rostul superior al implic¶rilor sale
literare.
“O mândr¶ demnitate”, vorba lui Eliade, degaj¶ “polemicile” acestui
incurabil “incorect politic”, iar “ironia voltairean¶”, pe care o remarca Adrian
Botez în ultimul s¶u volum, “Polemici “incorecte” politic”, nu este altceva
decât semnul deplinei libert¶†i interioare, distinc†ia unui crez, t¶ria unor
convingeri, prestigiul unor mize majore §i, nu în ultim¶ instan†¶, preeminen†a
moral¶ asupra unor “adversari” închista†i în cercul strâmt al reacredin†ei §i al
dogmei despre care Blaga spunea c¶ este “setoas¶ de sânge”. În spiritul toleran†ei cre§tine §i – aten†ie! – al dialogismului democratic, pentru care, declar¶
c¶ pledeaz¶ “ultimii avatari ai marxismului cultural”, ideologii “corectitudinii politice”, Theodor Codreanu, î§i revendic¶ tran§ant filia†ia din Ibr¶ileanu,
care “a în†eles c¶ rostul spiritului critic este tocmai… în†elegerea §i nu îngenuncherea adversarului, terminat¶ cu o “execu†ie”. În continuare propune un
model de a polemiza opus celui practicat de intoleran†ii noii ideologii interna†ionale: “A nu polemiza cu ur¶, ci cu senin¶tatea min†ii, cu simpatie dac¶
nu cu dragoste pentru emul. Criteriul fundamental pentru intrarea în “lupt¶”
trebuie s¶ fie cel eminescian al ADEV™RULUI”. Grea încercare! S¶-†i
p¶strezi calmul fa†¶ de “seto§ii de sânge” ai unei dogme “minoritare” exclusiviste, intransigent¶ cu orice fel de majorit¶†i, în primul rând, cu cele
na†ionale, §i, pe deasupra, s¶ polemizezi cu ei “cu simpatie” presupune o
mare, cople§itoare str¶danie. Oricum, în finalul lecturii constat¶m c¶ polemicile lui Theodor Codreanu nu prea “mustesc” de simpatie fa†¶ de inamicii
arheului na†ional §i „Mitläufer”-ii (tovar¶§ii de drum, ori, într-un limbaj bine
cunoscut de basarabeni, “poputciki”) comunismului (mai nou ori mai vechi,
nu import¶!), cum i-a numit Herta Müller pe unii “rezisten†i prin cultur¶”,
viza†i §i de autorul nostru. Dar ceea ce se impune cu pregnan†¶ §i impresioneaz¶, totu§i, aici, ca §i în c¶r†ile anterioare, este, f¶r¶ doar §i poate,
senin¶tatea min†ii, care înseamn¶ un set de idei articulate sistemic, cu claritate, într-o demonstra†ie imbatabil¶, dar §i lipsa de agresivitate a stilului,
echilibrul judec¶†ilor, st¶pânirea de sine a celui care se §tie lucrând “în marginile adev¶rului” §i slujind o cauz¶ nobil¶, sobrietatea textului, felul pedestru de curgere a gândului, meticulos, pe îndelete, neab¶tut, cu hot¶râre §i cu
generozitate totodat¶. E proba cea mai conving¶toare, probabil, a unei înalte
dignit¶†i intelectuale §i etice.
Cu cine §i cu ce polemizeaz¶, concret, Theodor Codreanu, pe cine îl ia
drept arbitru §i ce îi serve§te ca argument de sprijin §i criteriu al adev¶rului?
¢inta polemicilor sale este, parafrazând o binecunoscut¶ “profe†ie” a
“Manifestului comunist”, noua stafie care bântuie deja nu numai Europa, ci
întreaga planet¶. E vorba de ideologia “corectitudinii politice”, un avatar cultural al marxismului, venind din America, dar având profunde r¶d¶cini europene, care face ravagii în cele mai diverse domenii ale societ¶†ii contemporane: cultur¶, educa†ie, politic¶ etc. Un expert militar american, William S.
Lind, a remarcat mai multe asem¶n¶ri frapante ale acestui mutant cu marxismul clasic, de la potrivirea de “principii §i valori” comune pân¶ la coinciden†e terminologice (“societate socialist¶ multilateral dezvoltat¶” §i “multiculturalism dezvoltat”, de-o pild¶). “Ambele ideologii sunt totalitare”, de un
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exclusivism §i o intransigen†¶ la limit¶ cu absurdul, frizând comicul, am zice,
dac¶ dincolo nu s-ar c¶sca nebunia tragic¶ a consecin†elor c¶derii în barbarie
§i inuman. La fel, “ambele ideologii au pentru evolu†ia istoriei o singur¶
explica†ie. Marxismul economic g¶sea r¶ul în proprietate, marxismul cultural îl depisteaz¶ în putere, izomorf¶ supraeului freudian, instrumentul prin
care grupuri definite în termeni de ras¶, sex etc. de†in puterea asupra altor
grupuri”. Aceea§i “judecat¶ maniheist¶ a luptei de clas¶” – cheia de bolt¶ a
“înv¶†¶turii” marxist-leniniste – st¶pâne§te §i noua ideologie a corectitudinii
politice, cu diferen†a c¶ aici rolul de victim¶ pozitiv¶ nu-l mai de†ine proletariatul, ci minorit¶†ile de tot felul aflate sub opresiunea majorit¶†ilor. Pentru a
reinstaura armonia §i “dreptatea” social¶ a raiului comunist, proletariatul trebuia, utilizând o cacofonie consacrat¶, “s¶ lichideze burghezia ca clas¶”.
Ast¶zi, miza “revolu†ionar¶” a “corec†ilor politici”, hot¶râ†i s¶ întroneze
al¶turi de “paradisul material, insuficient pentru Occident (§i)…paradisul
senzual erotic”, nu e mai mic¶. “Solu†ia e deconstruc†ia acestei ordini culturale “nedrepte”. (…) Trebuie deconstruit orice text al culturii tradi†ionale
spre introducerea sensului corect”. Sensul corect înseamn¶ “d¶râmarea pân¶
în temelii” (acesta era un vers-refren §i al “Interna†ionalei” comuniste, “do
osnovania”!) a tot ce †ine de tradi†ie, de na†iune, de religie: anularea
distinc†iei dintre sexe, care “nu este un dat, ci un construct” §i eliberarea
sexual¶ printr-o generalizat¶ “perversitate polimorf¶”, condamnarea
“na†ionalului” (un alt “construct”din pricina c¶ruia s-au destr¶mat imperiile
§i au falimentat sistemele coloniale, inclusiv comunismul), înl¶turarea
cre§tinismului din cultur¶. Nu întâmpl¶tor aceast¶ §coal¶, fluturând zgomotos
drapelul democra†iei §i al toleran†ei, a fost numit¶ §i £coal¶ a
Resentimentului. Maniheismul ei este endemic, total, pornind de la împ¶r†irea
indivizilor §i a opiniilor acestora în “corecte” §i “incorecte” politic, trecând la
separarea tran§ant¶ a grupurilor sociale “bune” de grupurile “rele” §i terminând cu lansarea de “formule bune §i formule rele de stat na†ional”.
Un ideologism agresiv, neîng¶duitor se insinueaz¶ în aceste
“construc†ii” ale deconstructivi§tilor postmoderni§ti. Ontologia, demonstreaz¶ Theodor Codreanu, a fost eliminat¶ din ecua†ia gândirii lor partizane,
transcenden†a suprimat¶ sau caricaturizat¶ pân¶ la consecin†e inverse, iar
adev¶rul se pomeni ocultat prin mutilare §i falsificare tenden†ioas¶ de c¶tre o
logic¶ binar¶, rigid¶ §i reduc†ionist¶. O dubl¶ referin†¶, la Noica §i la
Eminescu, las¶ s¶ se întrevad¶ o explica†ie epistemologic¶ edificatoare:
“Logicile bivalente pariaz¶ numai pe una dintre fe†ele fiin†ei-ca-fiin†are,
c¶zând în capcana antitezelor monstruoase”. “Antitezele sunt via†a”. E
“maxima-cheie a gândirii eminesciene”, sus†ine autorul. La ea se raporteaz¶
întregul e§afodaj metodologic al disocierilor sale de ethosul postmodernist,
profund resentimentar, în favoarea ethosului “antitezelor împ¶cate”. E disocierea dintre ideologie, care †ine partea uneia dintre antiteze, §i adev¶r, între
“ra†ionalismul în exces” al “aristotelicilor întârzia†i” §i “gândirea transmodern¶”. “Transmodernismul” este conceptul (“mai îng¶duitor”) al volumului
cu acela§i titlu, ap¶rut la editura “Junimea” în 2005, prin care Theodor
Codreanu încearc¶ s¶ ofere o solu†ie pentru dep¶§irea impasului ontologic §i
epistemologic modernist §i postmodernist în raport cu transcenden†a. De fapt,
firul ideilor sale urmeaz¶ aici, ca §i în celelalte c¶r†i ale sale, calea unei
Tradi†ii consacrate (majuscula trimite la o arheitate, nu la un calificativ de
excep†ie) în continuarea gândirii “arheului” lui Eminescu, “arhetipului” lui
Eliade, “logicii lui Hermes” §i “devenirii întru fiin†¶” a lui Noica, “lumenului” P¶rintelui St¶niloaie, “nivelurilor de realitate” cu “ter†ul ascuns” al lui
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£tefan Lupa§cu §i a sintezei transdisciplinare a lui Basarab Nicolescu.
“Problema cheie care a declan§at marea sofistic¶ în jurul postmodernit¶†ii este transcenden†a”. În jurul transcenden†ei se dau §i b¶t¶liile “incorectului” polemist cu “minoritarii min†ii”. Numai raportarea la absolut poate
s¶ fie dreapta m¶sur¶ a adev¶rului, la fel cum numai raportarea la absolut
poate s¶ mijloceasc¶ §i s¶ îndrept¶†easc¶ o delimitare clar¶ a adev¶rului de
denatur¶rile sale. Nu e o tez¶. E un mod de situare ontologic¶ §i o cale de
cump¶nire a judec¶†ii lui Theodor Codreanu printre multiplele antiteze,
“împ¶cate” sau “monstruoase”, ale vie†ii (“antitezele sunt via†a”) române§ti.
De la un articol la altul (§i, am putea spune, de la o carte la alta) se produce
o lent¶ §i înd¶r¶tnic¶ separare a apelor, o demarcare clar¶ între transparen†a
deschis¶ a întregului, care înglobeaz¶, apropie §i armonizeaz¶ diferen†ele, §i
opacitatea p¶r†ii închise, criticiste, înver§unate, exclusiviste. Pe o latur¶ se
afl¶ iubirea integratoare din treimea cre§tin¶, ter†ul inclus, timpul kairotic al
arhetipului, al mitului eternei reîntoarceri, organicismul istoric, identitatea
na†ional¶, canonul eminescian, România profund¶, poporul român, istoria
românilor, intelectualii care se raporteaz¶ la un destin (al Patriei ori al
voca†iei proprii) în absolut, pe cealalt¶ se reg¶sesc: Demiurgul cel R¶u (antiteza Dumnezeului treimic), ter†ul exclus, timpul linear al progresului sans
rivages, istoricismul cu evolu†ia în salturi (“revolu†ionare”), globalismul
omogenizant, ideea canonului cultural “occidental” (f¶r¶ variante na†ionale),
canonul literar postmodernist al gratuit¶†ii sans rivages (al Nimicului, altfel
spus), “România r¶t¶citoare”, norodul-mutant mo§tenit din comunism, istoria
integrat¶, falsa intelighen†ie f¶r¶ de Dumnezeu, f¶r¶ de neam §i f¶r¶ de †ar¶
sau, cu o vocabul¶ a lui Paul Goma, “autocronii” corectitudinii politice.
În ultim¶ instan†¶, ca s¶ anticip¶m, †inta acestui reduc†ionism cultural
sunt na†iunile (ca majorit¶†i “asupritoare” sau, în terminologia “corec†ilor
politici”, ca factori de putere §i domina†ie, ca surs¶ de inechitate social¶).
Criteriul diferen†ei urmeaz¶ o §tiut¶ cutum¶ totalitar¶, “deconstruc†ia”
vizeaz¶ tot ce se refer¶ la axul lor arheic. De aceea, †ine s¶ dovedeasc¶
Theodor Codreanu, asaltul asupra centrului canonic occidental §i atacurile
asupra centralit¶†ii canonului literar românesc trebuiesc interpretate ca o
încercare de scoatere a literaturii din ecua†ia adev¶rului fiin†ei, a sacrului §i a
identit¶†ii na†ionale, o tentativ¶ de separare a ei de sâmburele ontologic §i de
situare în zona propagandei (în favoarea unor minorit¶†i zise “discriminate”)
§i a laicit¶†ii în†eleas¶ îngust, secularist, “la grani†a ateismului”. Exist¶ un
canon occidental, sus†ine autorul sprijinindu-se pe autoritatea unui Harold
Bloom §i a lui Giani Vattimo, îns¶ nu unul universalist-omogenizant, dincolo
de transcenden†¶, istoricizat, purtând la vedere toate “sulimanurile” stridente
ale corectitudinii politice. Da, literatura occidental¶ a luat na§tere “prin ruptura de cartea unic¶. De la împ¶r¶†ia C¶r†ii s-a trecut la împ¶r¶†ia c¶r†ilor”.
Îns¶ aceast¶ ruptur¶ nu înseamn¶ o desp¶r†ire de “ceea ce s-a numit kenoza
Mântuitorului”, de întruparea lui Dumnezeu în om. “În suferin†a nem¶rginit¶
§i în plenitudinea bucuroas¶ a lui Iisus se ascunde întreaga umanitate a canonului occidental”, observ¶ Theodor Codreanu ca o descifrare a cunoscutei
sintagme a lui Harold Bloom “anxietatea influen†elor”. De aici §i o concluzie
generalizatoare: “scriitorii canonici creeaz¶ noi Biblii, noi religii na†ionale,
f¶r¶ ca acestea s¶ fie sim†ite ca “erezii”, dimpotriv¶, restituind universalitatea
emanat¶ de divinitate”. A restitui universalitatea emanat¶ de divinitate
înseamn¶ a crea în marginile Adev¶rului, nu în ale fic†iunii sau, mai exact, în
ale purei fic†ionalit¶†ii, unul din poncifurile de baz¶ ale postmodernismului,
prin care Nicolae Manolescu a ajuns s¶ substituie canonul Eminescu prin
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canonul “Levantului” c¶rt¶rescian ca emana†ie ultim¶ (§i suprem¶) a canonului literar românesc. “Gratuitatea estetic¶ în canon este ontologic¶, la antipodul jocului de “cuvinte goale”. Altfel spus, ea este consubstan†ial¶ categoriilor suferin†ei, profundului §i sacrului, categorii opuse poeticilor postmoderniste ale juis¶rii, jocului §i concretului secularizant. E un argument redutabil
al criticii ontologice “incorecte”. Când H.-R. Patapievici scrie c¶ “steaua lui
Eminescu a apus”, c¶ poetul nostru na†ional a devenit “cadavrul din debara”,
el nu improvizeaz¶ (iresponsabil) pur §i simplu, ci urmeaz¶ cu stricte†e logica
inflexibil¶ a corectitudinii politice. Globalismul postmodern (cel economic,
în primul rând) se §tie, are o tent¶ pronun†at¶ anglo-saxon¶. Ca urmare, orientarea spre spiritualitatea de tip anglo-saxon ar face inactual¶ opera eminescian¶. Ast¶zi “nu mai intereseaz¶ dimensiunea profundului în cultur¶, o categorie “german¶” deja abandonat¶ în lume”. Fals, zice cu îndrept¶†ire Theodor
Codreanu, “spiritualitatea” la care se refer¶ autorul “Omului recent” nu are
nimic cu unul din centrele canonice ale literaturii occidentale (§i engleze, în
acela§i timp!), cu Shakespeare, “imposibil de rupt de dimensiunea profundului”. H.-R. Patapievici, aici, nu face decât s¶ se alinieze “§colii” distrug¶torilor de canon, adep†ilor istoriciz¶rii lui Shakespeare, resentimentarilor ter†ului
exclus, care neag¶ dreptul la existen†¶ în spa†iul canonic occidental a conceptului de canon na†ional (odat¶ cu ideea de “poet na†ional”, pe care o consider¶
o inven†ie a na†ionali§tilor români). Ace§tia sus†in cu frenezie omogenizarea
globalist¶ a literaturilor prin estetic §i istoricizare. Un estetic separat de
matricea sa ontologic-arheal¶, rupt abuziv de singularit¶†i §i o istoricizare
totalitar-reduc†ionist¶ fixat¶ pe problematica “echit¶†ii” minoritare.
£i, ca o remarc¶ fundamental¶ la polemica în jurul lui Eminescu §i
canonul occidental: “Postmoderni§tii tr¶iesc cu iluzia ideologizant¶ c¶ noi îl
invent¶m pe Shakespeare §i pe Eminescu, pe când, în realitate, ei ne inventeaz¶ pe noi”. Aproape ca la Fericitul Augustin: “Tu erai, Doamne, în mine
§i eu eram în afara mea”. S¶ recunoa§tem, dac¶ ar fi s¶ se pun¶ problema în
fa†a “corec†ilor politici”, §i Fericitul, cu aceast¶ revela†ie, s-ar ar¶ta un “mistic”, un “incorect” deci, precum “incorect” este canonul cre§tin, “discriminator” al femeii (“corectat” prin gnoza fic†ionist¶ a Mariei Magdalena fondatoare a bisericii lui Hristos) dimpreun¶ cu scriitorii canonici na†ionali pe care se
reazem¶ ideea de canon occidental, declara†i inactuali, dep¶§i†i, reac†ionari,
xenofobi, misogini etc.
Imaginea lui Eminescu, a celui “inventat” dup¶ 1989 de “sub†irii” ghiogari deconstructivi§ti este mereu în prim-planul polemicilor lui Theodor
Codreanu. Nimeni din ei nu a trecut pe lâng¶ poetul na†ional f¶r¶ a încerca
s¶-i adauge “tu§a” personal¶ din catranul înveninat al noii (vechi) ideologii
planetare, contribuind, într-o competi†ie acerb¶, la ceea ce “incorectul” polemist a calificat cu un titlu de carte, “a doua sacrificare a lui Eminescu”. C¶
arunc¶rile de pietre nu au fost un simplu joc “deconstructiv” sau o tentativ¶
de a reîmrosp¶ta §i a revitaliza percep†ia operei eminesciene, precum se pretinde, ci o campanie “resentimentar¶” pe tot frontul cum s-ar spune, o
confirm¶ virulen†a atacurilor §i a tax¶rilor antieminesciene, faptul c¶ nici
unul dintre cei înregimenta†i în falanga “corectitudinii politice” nu l-a trecut
cu vederea pe poetul de la Ipote§ti. Ioan Petru Culianu, ca s¶ mergem pe
urmele exemplific¶rilor lui Theodor Codreanu, a avut la adresa poetului, întro perioad¶ mai timpurie, cuvinte de laud¶ (§i chiar de ap¶rare contra cerberilor regimului comunist). Dar “de îndat¶ ce a pus mâna pe m¶ciuca ideologic¶
a “corectitudinii”…a descoperit lucruri îngrozitoare despre Eminescu”. El
vede “un Eminescu foarte mic, un om grosolan §i impulsiv, pasional, libidi-
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nos, cu care pu†ini din nenum¶ra†ii golani cu care ne-a fost înzestrat¶ na†iunea
pot încerca s¶ se identifice”. Acest Eminescu care a fost “pândit la orice pas
de eroarea totalitarismului §i încol†it de patima §ovinismului” este “lupt¶torul
delirant împotriva capitalismului §i plutocra†iei”. “Nebulosul poet”
prop¶v¶duia “valorile ancestrale, ale românilor §i ale beduinilor deopotriv¶:
ospitalitatea, generozitatea”, iar “în orori i-ar fi concurat pe Dostoevski §i pe
Nietzsche, min†ile bolnave ale Rusiei §i ale Germaniei”. “Mintea bolnav¶” a
poetului “e vinovat¶ de tot ce-a fost mai r¶u în istoria †¶rii vreme de mai bine
de un veac: antisemitismul, na†ionalismul, fascismul, legionarismul, comunismul”.£i, ca o concluzie de-a dreptul diabolic¶ (cel pu†in pentru basarabeni): “Gândirea lui Eminescu a fost arma formidabil¶ de sp¶lare a creierilor de
care s-a folosit comunismul”.
Virgil Nemoianu a lansat “teoria secundarului”, promi†ând, în premizele ei, s¶ reabiliteze no†iunea de “reac†ionar” discreditat¶ de “progresi§tii sans
rivages” §i s¶ o încarce c-un sens pozitiv, substituind “ru§inea de a fi
reac†ionar” cu “geniul de a fi reac†ionar, spre binele umanit¶†ii”. Autorul,
observ¶ Theodor Codreanu, “pariaz¶ pe un paradox: cu cât ritmul istoriei este
mai rapid, cu atât lumea se apropie mai mult de stadiul entropic, al omogeniz¶rii în dezvoltare. În acest cadru, cultura, conservatoare §i reac†ionar¶, are
un efect negentropic, putând întârzia dezastrul. Aceasta ar fi cea mai înalt¶
menire a artei, încât epitetul depreciativ reac†ionar se încarc¶ brusc cu sensuri
pozitive”. Dar, din p¶cate, întreaga construc†ie teoretic¶ este minat¶ de germenul ideologiei. „Teoria secundarului are o †int¶ precis¶: de a discredita
majorit¶†ile în favoarea minorit¶†ilor, fiind un tipic simptom de political correctness”. Or, Eminescu, dup¶ cum bine se cunoa§te, a fost întotdeauna de
partea “majorit¶†ii”, de partea poporului român. De aici §i imperativul
“desp¶r†irii de Eminescu” sub motiv c¶ ar fi “reac†ionar în sensul r¶u al
cuvântului”. Apreciindu-i riscul de a se aventura în descâlcirea tainei antitezelor (“în ele, constat¶ Theodor Codreanu, zace „diferen†a ontologic¶”,
marea cruce dintotdeauna a ontologiei”), mai departe nu poate s¶ nu constate,
cu obid¶, c¶derea lui Virgil Nemoianu din filosofie în ideologie prin partizanatul expres fa†¶ de una din antiteze. Un polemist din categoria miticilor
zburdalnici ar fi împu§cat mai multe salve (goale) de cuvinte §i cu asta ar fi
l¶murit “teoria secundarului”. Theodor Codreanu, care în†elege “incorectitudinea” în sensul unei înalte probit¶†i, recunoscând în persoana filosofului
român din America un gânditor de marc¶ (prins îns¶ în capcana ideologismului), caut¶ s¶ descâlceasc¶ pân¶ la cap¶t împletirile sinuoase ale “principalului” §i “secundarului” din vitrega istorie a societ¶†ii române§ti din ultimele
secole. Disocierile §i nuan†¶rile sale urmeaz¶, cu o acribie remarcabil¶, ca §i
în alte momente de clarific¶ri dificile, acela§i fir c¶l¶uzitor al gândirii eminesciene. “Într-adev¶r, sus†ine el, Eminescu simboliza arheul românesc, dar
din pozi†ia de marginalizat, împreun¶ cu poporul român, ignorat §i dispre†uit
de o p¶tur¶ minoritar¶, numit¶ de poet „p¶tura superpus¶”. (…) Eminescu
sesizase o situa†ie cu totul aberant¶ în societatea româneasc¶: na†iunea profund¶ era tratat¶ ca o „minoritate”, batjocorit¶ de o oligarhie care nu-§i
cuno§tea decât m¶runtele interese de grup”. Concluzia e c¶ avem în fa†¶ “o
foarte încurcat¶ necorelare a antitezelor, pentru care Eminescu a g¶sit o denumire emblematic¶: antiteze monstruoase”. £i, în fine, urmarea logic¶: “nu
numai majorit¶†ile pot avea tenta†ia elimin¶rii minorit¶†ilor (cu ample consecin†e precum cele din Germania lui Hitler), ci §i acestea pot, la rându-le,
mutila majorit¶†i. Comunismul a fost o ilustrare a acestui tip de antitez¶
monstruoas¶. O istorie normal¶ înseamn¶ întotdeauna echilibrul antitezelor,
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iar orice mutilare a uneia dintre ele înseamn¶ oprimarea vie†ii. Suprema†ia
principalului înseamn¶ imperialism, iar suprema†ia secundarului – dictatur¶.
Infernul nu e majoritatea, cum crede Virgil Nemoianu, fiindc¶ minoritatea
poate fi infernul §i invers”. Ca autor al unei c¶r†i despre transmodernism,
Theodor Codreanu propune §i o solu†ie metodologic¶ în spiritul acestui
concept: “Dac¶ admitem c¶ modernismul a adus suprema†ia majorit¶†ilor
(care e §i cutuma democra†iei), iar postmodernismul pe cea a minorit¶†ilor,
dep¶§irea ambelor forme de oprimare nu poate fi decît transmodern¶, c¶ci
numai transmodernismul se fundeaz¶ pe antitez¶ – pe care o întrev¶d ca filosofie a viitorului”. O nou¶ utopie? Înclin¶m s¶ credem c¶ nu, dac¶ †inem
seama de realismul ei ontologic, de echilibrul §i puterea integratoare care se
degaj¶ din polifonia acestei viziuni edificat¶ cu migal¶ în marginile aceluia§i
ADEV™R eminescian al arheului.
Atâta doar c¶ deocamdat¶ nu numai Eminescu, dar §i tot ce †ine într-un
mod expres în cultura român¶ de spiritul eminescian este demonizat, laolalt¶
cu ceea ce a ap¶rat poetul mai tare. Într-o constant¶ “vecin¶tate” se afl¶
Eliade, Noica, Edgar Papu §i, desigur, Paul Goma. Ioan Petru Culianu, aminte§te Theodor Codreanu, a ajuns într-o lucrare despre §amanism s¶ ignore cu
totul bibliografia eliadesc¶, “instituind t¶cerea asupra memoriei maestrului
s¶u”. Iar un mare c¶rturar, Adrian Marino, coleg de închisoare §i de domiciliu
for†at cu Goma, dar, dup¶ c¶derea comunismului, p¶r¶sind “ideocritica în
favoarea ideologiei sub iluzia c¶-§i “împline§te” adev¶rata voca†ie” §i, în cele
din urm¶, “e§uând printre ideologii provenind din Noua Stâng¶ American¶,
(…) a ajuns s¶-§i repudieze Hermeneutica lui Mircea Eliade (“O carte pe
care, aproape, vreau s-o uit”) §i s¶ refuze, dup¶ 1989, reeditarea”. Lui Noica,
acela§i însingurat printre “neoconservatorii” cu r¶d¶cini tro†kiste din
Cartierul Prim¶verii nu-i poate ierta faptul c¶ în interpretarea sa “fiin†a” devine, pe nesim†ite, “fiin†¶ na†ional¶”. Cât prive§te discipolii, “§oriceii
P¶ltini§ului”(“Mun†ii P¶ltini§ului s-au scremut §i au ie§it ni§te ridicoli §oricei!”, zice Theodor Codreanu), ace§tia l-au “afirmat” pe Noica “prin reedit¶ri
profitabile”, dar l-au “negat prin ideologie”. Ideologia political correctness,
fire§te, care, arat¶ autorul, are o putere de corupere moral¶ §i dezagregare
social¶ deloc neglijabil¶. “Ideologia „canonului” proletcultist era un joc de
copii pe lâng¶ „canonul global”!
Este unul din pu†inele momente când în echilibrul §i senin¶tatea polemicilor sale se insinueaz¶ tulburarea §i, poate, chiar o und¶ de disperare
amar¶. Nu e de mirare, dac¶ urm¶rim, al¶turi de el, atacurile brutale, concentrate asupra axului ontologic românesc, felul cum surogatele ideologice se
substituie metodic criteriului fundamental al Adev¶rului. Textele acestor
polemici “incorecte” abund¶ de exemple. Idei str¶lucite cad în deriziune ca,
de exemplu, ideea lui Noica a “culturii de performan†¶” §i a celor 22 de intelectuali (unul la un milion) antrena†i “în vederea realiz¶rii unor cercet¶ri de
anvergur¶”, care a e§uat în “l¶ut¶rism”, spirit sectar, parvenitism §i antiromânism. O alt¶ ciudat¶ inconsecven†¶ †ine de n¶vala fal§ilor, a fal§ilor disiden†i
(“autocronicii”), a lichelelor erijându-se în rol de profe†i ai moralit¶†ii, a
“istoricilor” improviza†i, f¶r¶ o calificare profesional¶, chema†i s¶ fac¶ “istoria comunismului românesc”, a ideologilor de “dreapta”, care, de fapt, m¶rturisesc în tot ce fac o ideologie agresiv¶ de stânga, a politicienilor jucând în
locul rolului de arbitru stipulat de Constitu†ie rolul de “arbitru-juc¶tor”,
toate acestea indicând o contradic†ie în termeni, “una din inven†iile logicii
maniheiste, cu atât mai devastatoare pentru politic¶”. Pretin§ii “salvatori ai
na†iei” (înc¶ o fals¶ autosituare!), spune Theodor Codreanu, “sunt întotdeau-
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na la putere, dar dau impresia c¶ se afl¶ în opozi†ie. Ţin sub control massmedia, …formeaz¶ con§tiin†e. Dar…având atâta putere… ei dau vina (pentru
dezastrele de azi §i de ieri) tot pe poporul român, pe “metehnele” sale §i pe
trecutul lui”. Simptomul este numit “divor†ul dintre intelighen†ia cu preten†ii
de “elitism” §i România profund¶”.
Uneori acest simptom cap¶t¶ o înf¶†i§are de-a dreptul patologic¶, un
aspect de “caz” clinic. Nu e o întâmplare, cel mai mare articol polemic al
c¶r†ii este “Cazul Patapievici”. Nici o exagerare! Cazul este anatomizat cu
scrupulozitate, pornind cu vr¶jeala unui tat¶ f¶când închisoare politic¶ §i a
unei disiden†e autocrone, continuând cu o carte penibil¶ în care î§i vars¶, visceral, “ru§inea de a fi român” §i terminând cu “avatarul” de la urm¶ (nu §i
ultimul, probabil), cel din 2008-2009, de “patriot”, “na†ionalist” §i “vrednic
pa§optist”. Partea cea mai extins¶ din aceast¶ biografie colorat¶ se refer¶ la
p¶rerile lui H.-R. Patapievici despre români §i despre România din “Politice”.
Cartea se muleaz¶ dup¶ “Schimbarea la fa†¶ a României” de Emil Cioran, cu
o deosebire esen†ial¶. “Cioran, remarc¶ Theodor Codreanu, voia o schimbare
la fa†¶ a României, dar nu una “nonromâneasc¶”…d-l Patapievici n-a ajuns
decât pân¶ la ura de †ar¶, l¶sând disperarea exclusiv lui Cioran”. Nimic nu-i
place autorului “Politicelor” la români. Atât de mult ur¶§te el totul aici, încât
“incorectul” polemist ajunge s¶ se întrebe cu îndrept¶†ire: “Enigma r¶mâne
urm¶toarea: de ce aceste odrasle ale unor fo§ti kominterni§ti prefer¶, totu§i,
s¶ r¶mân¶ într-o †ar¶ atât de execrabil¶?”, dar s¶ presupun¶ §i r¶spunsul, unul
foarte aproape de adev¶r: “B¶nuim c¶ pariaz¶ pe devenirea nonromâneasc¶ a
românilor, pe disponibilitatea urii de sine a mutantului mo§tenit din comunism, pe doctrina dispari†iei na†iunilor”. O ru§ine continu¶ c¶ este român îl
roade pe H.-R. Patapievici, “ceea ce iar¶§i poate fi o mistificare”, adaug¶ în
parantez¶ Theodor Codreanu, cu referin†¶ la “român”, desigur, nu la “ru§ine”.
În “sufletul rural-neolitic” al românului el nu g¶se§te nimic bun: “„Blânde†e,
toleran†¶, spirit receptiv, curaj, patriotism – haida-de! Eu nu am v¶zut nic¶ieri
a§a ceva la „români”. Spa†iul mioritic, unduire §i moarte, dimensiunea rrromâneasc¶ a existen†ei? Acestea sunt formule ale sufletului românesc? S¶ fim
serio§i! Exist¶ probe foarte concludente care atest¶ c¶ românul este intolerant, xenofob, violent-§i-la§, retractil, agitat-§i-abulic (termenii lega†i prin
copul¶ formeaz¶ o tr¶s¶tur¶ unic¶). Astfel, fiecare din aceste cinci însu§iri a
fost copios etalat¶ de evenimentele anului de gra†ie 1990, an radiografie pentru puturo§enia abisal¶ a s¶tulului nostru suflet românesc”. Cu ce po†i r¶spunde acestei dezl¶n†uiri de blamuri §i blasfemii? Iat¶ îns¶ c¶ subtilul polemist
de la o margine de †ar¶ le g¶se§te clenciul, prinde în ele latura de fond,
temeiul lor ideologic: “Vajnicul justi†iar polemizeaz¶ …nu cu bol§evismul,
ci cu martirii din pu§c¶rii, cu Mircea Vulc¶nescu, …cu Mircea Eliade §i cu
Lucian Blaga, cu Noica”. £i celelalte acuze la adresa românilor sunt respinse
cu o statornic¶ t¶rie a argumentului, g¶sind, corect, c¶ “viciul de gândire al
lui H.R. Patapievici” se afl¶ în modul defectuos “de a generaliza cazurile particulare”.”Niciodat¶ nu se cuvine s¶ confund¶m accidentalul cu ontologicul”,
suntem avertiza†i, §i se constat¶ c¶ la autorul “Politicelor”, de fapt, “primeaz¶
nu fulgerarea faptelor, ci a esen†elor poporului în mijlocul c¶ruia vie†uie§te.
De aceea, critica lui nu seam¶n¶ cu a lui Cioran, ci cu a lui I. Ludo, din revista
“R¶spântia”, din anul 1947, când ataca nimicitor România, pe Rebreanu §i
Iorga, identificându-i cu „cretinologia” româneasc¶ §i preg¶tind, astfel, terenul pentru instaurarea bol§evismului r¶zbun¶tor. Adic¶ pentru o devenire
nonromâneasc¶ a omului român”. Dincolo de o genealogie ideologic¶, u§or
recognoscibil¶, ar mai fi §i ni§te complexe freudiste, foarte interesante prin
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perspectivele ce le deschid asupra unor personalit¶†i sfâ§iate din spa†iul
românesc: “H.-R. Patapievici pare a fi o tipic¶ personalitate dedublat¶. Am
ar¶tat acest fenomen la indivizii români pu§i de istorie s¶ slujeasc¶ la doi
arhei etnici. (…) Sfâ§ierea dru†ian¶ se exercit¶ între centrul imperial –
Moscova, unde §i locuie§te, §i r¶d¶cinile sale de român moldovean. Stru†oc¶mila acestui tip de sfâ§iere etnic¶ este teoria moldovenismului, ca hibrid
între românism §i slavism, dar opus radical, doctrinar vorbind, celui dintâi”.
Sunt personalit¶†i “c¶rora li se încearc¶ întreruperea leg¶turilor cu arheitatea
lor etnic¶. Mutan†ii rezulta†i î§i ap¶r¶ cu o mân¶ arheitatea, dar §i-o nimicesc
cu cealalt¶. (…) Format în mediu românesc, H.-R. Patapievici are, simultan,
tendin†e centrifuge care-l îndeamn¶ cu o mân¶ s¶-§i apere bruma de românitate, iar cu cealalt¶ s-o neantizeze”. R¶mâne s¶ domine, totu§i, patosul distructiv, furia demol¶rii, ura clocotitoare. România este un “infinit lupanar de
lumpeni” cu o etnogenez¶ de ru§ine (urina daco-romano-slav¶). Aici, „oriunde te ui†i vezi fe†e patibulare, cu ochi mohorâ†i, maxilare încrâncenate, fe†e
urâte, guri vulgare, tr¶s¶turi rudimentare, o vorbire agramat¶ §i bolov¶noas¶
(…) Un neam flecar §i lipsit de Dumnezeu, nerâvnitor în sfin†enie §i agramat
în grandoare, ahtiat de m¶riri calpe §i înjosit de vanit¶†i pe care, sclavi §i servili, nu le-am putut legitima decît prin atentat, ultraj §i minciun¶. Un astfel de
popor urgisit nu prin soart¶, ci prin mediocritatea sa, ce semn mai poate
a§tepta decât semnul infamant al lui Iuda, ca diferen†¶ specific¶, §i semnul
unanim al lui Iona, ca gen proxim? (…) Ce este aceea „românul” este o chestiune mai degrab¶ tenebroas¶. Ea nu poate fi rezolvat¶ elegant, pentru c¶ problema îns¶§i este dizgra†ioas¶”. În acest moment fulminant al
“deconstruc†iei” “chestiunii” românului (devenit printr-o substitu†ie gramatical¶ echivoc¶ “aceea”), intervine Theodor Codreanu cu o constatare.
“Patapievici este doar un Neceaev în delir „spiritual”, cum se recunoa§te. El,
personal, nefiind capabil de violen†¶, r¶mâne s¶-i îndemne pe al†ii la asemenea terapie contra neamului românesc: „Numai violen†a, numai sângele mai
pot trezi acest popor de grobieni din enorma-i nesim†ire. M¶ simt personal
jignit de prostia b¶§c¶lioas¶, de acreala invidioas¶, de striden†a †oap¶ a acestei popula†ii ignare. (…)Privit la raze X, trupul poporului român abia dac¶
este o umbr¶: el nu are cheag, radiografia plaiului mioritic este ca a fecalei:
o umbr¶ f¶r¶ schelet, o inim¶ ca un cur, f¶r¶ §ira spin¶rii”. Citesc §i parc¶ v¶d,
dincoace de Prut, dublura lui H.R.Patapievici, clona aceleia§i ideologii a haosului, împ¶timitul de teorii anarhiste (cu faimosul corolar autohton – “teoria
moldovenismului”), eminen†a cenu§ie a Partidului Comuni§tilor de la
Chi§in¶u, Mark Tkaciuk. Aceea§i ur¶ §i acela§i dispre† suveran reg¶sesc la
amândoi, laolalt¶ cu aceea§i râvn¶ de a se †ine strâns de buca puterii. Din
oportunism, dar §i din §tiin†a c¶ puterea asociat¶ cu haosul este o mare
pr¶pastie pretutindeni unde se confirm¶ o consisten†¶ ontologic¶. De aceea,
cred, Theodor Codreanu are perfect¶ dreptate când îl corecteaz¶ pe Sorin
Adam Matei. Ace§tia nu se pot numi “boieri ai min†ii”! Poate mai “corect” –
“boieri ai smintirii na†iunii”. E ceea ce a în†eles §i Paul Goma în “Jurnale”.
Aceea§i îndoiala asupra “ale§ilor” se resimte §i în paginile c¶r†ii lui Adrian
Marino “Via†a unui om singur”. De re†inut un detaliu oarecum picant, dar
revelator. La unul din p¶rin†ii “noii stângi” culturale franceze, Roland
Barthes, marele c¶rturar român “a fost surprins s¶ descopere c¶ nu cuno§tea
nici o limb¶ str¶in¶, c¶ era plat, formalist, snob, frivol, intolerant cu
Benedetto Croce, profesând ierarhii rigide, subiective, într-un cuvânt, un
„terorism” cultural incompatibil cu geniul Occidentului”. Se pare c¶ e un portret tipic al unui “corect”. Acesta nu va accepta niciodat¶ adev¶rul unei maxi-
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me a lui René Girard, reprodus¶ §i comentat¶ de Theodor Codreanu în ultima
sec†iune a “Polemicilor” sale: “Omul nu este niciodat¶ victima lui
Dumnezeu, Dumnezeu este totdeauna victima omului”. E ceea ce spune §i
P¶rintele Savatie Ba§tovoi cu un titlu recent de carte: “Diavolul este corect
politic”.
23 mai 2011
Andrei ¢urcanu
*

Jean-François Kahn declar¶ c¶ el nu mai face jurnalism!
Dac¶ ar lua astfel de hot¶rîri to†i jurnali§tii care calc¶ în
str¶chini - dup¶ care se râd, ca prietenul meu, Jean-François…
*
Cu ce se ocup¶ Pa†achinievici, din ce în ce mai coroiat,
sem¶nînd cu un vultur hoitar, mai degrab¶ cu, vorba lui:
Papagàlele-cu-plisc-ro§u, cu m¶rgica mucului gata-gata s¶-i pice
pe papion §i, cu †ucalul preg¶tit pentru Jupân, prin grija lui
Mih¶ie§-Limb¶ie§ zis Cameleonul, nu pentru c¶ î§i schimb¶
mereu culoarea n¶dragilor, în func†ie de a Cotroceniului, ci pentru c¶ este capabil s¶ împu§te cu limba-i personal¶ orice cur, la
oricare distan†¶ s-ar afla - puturos s¶ fie §i bun platnic ?
Ei, cu ce! Cu…“misterul mor†ii lui Culianu neelucidat nici
pân¶ ast¶zi”. «Institutul Cultural Român organizeaz¶ luni, 23
mai, o dezbatere cu ocazia comemor¶rii a 20 de ani de la asasinarea lui Ioan Petru Culianu. Evenimentul va avea loc la ora 18.00
§i va fi moderat de c¶tre Horia-Roman Patapievici».
ïnc¶ nu am aflat numele bocitoarelor, dar probabil-sigur î§i
vor da cu presupusa nesfâr§i†ii culianologi: Andreii Oi§teanu §i
Cornea, Boris Mehr, Mark Katz, Tism¶neanu, Horodi, Cosa§u,
Norman Manea, I. Vianu…, cu to†ii speciali§ti în religii, cu
prec¶dere în tehnica antisemitiz¶rii fioro§ilor antisemi†i în frunte
cu Eliade, cu Paulescu §i al†i legionari.
Se va sup¶ra §i de ast¶ dat¶ pe mine Thereza Culianu, sora
lui Néné, dar : chiar nu a putut s¶ impun¶ normalitatea (cite§te:
preferin†ele) la “comemorare” §i a altor indivizi decât cei
pomeni†i mai sus? S¶ fi trecut fratele s¶u cu adev¶rat la mozaism,
de aceea moa§tele i-au fost confiscate de hoitarii Holocaustologiei Universale? Sau înc¶ nu a primit BT-ul de la Tism¶neanu,
sub form¶ de prefa†¶-bis? Ca s¶ vezi: Vova a devenit §i
prefa†ator! Nu va fi fost Culianu chiar atât de p¶c¶tos, încât s¶ fie
pedepsit, deci descalificat cu o prefa†¶ a lui Tism¶neanu junior,
solicitat¶ de c¶tre iubita-i sor¶.
*
S¶ rezum, f¶cînd apel la volumul Scrisori întredeschise,
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Singur împotriva lor Familia, 1995, ed. ingrjit¶ de Laszlo
Alexandru pag, 197:
ïntâia scrisoare :
“C¶tre Ioan Petru Culianu (I), Paris, 11 oct 1982

(…) a§ vrea s¶ încerc¶m s¶ punem la punct o “manevr¶ prin care s¶
ob†inem de la Eliade ceva. Ceva, zic, pentru c¶ el era aici, atunci când solicitîndu-l pentru colec†ia “Est/Vest care va începe prin 1983, la Hachette (§i
pe care o voi conduce eu). ïn primul moment a fost entuziasmat §i mi-a
promis, pe lâng¶ Huliganii §i ceva sub form¶ de “entretiens”, despre care,
desigur, am vorbit numele Culianu… Necazul a fost îns¶ c¶ Eliade a vorbit
la Gallimard despre colec†ia mea §i despre Huliganii - evident, Gallimard a
s¶rit pe ocazie §i a promis publicarea operei integrale a lui Eliade! Fire§te,
nu am insistat (…). Eliade îns¶ m-a… consolat, primi†înd “entretien”-ul.()”
“C¶tre Mircea Eliade Paris, 4 noiembrie 1982 - pag 207
(…) De când am început s¶ vorbesc în jur despre aceast¶ colec†ie (…)
am fost literalmente cople§it de promisiuni (…)
Departe de mine inten†ia de a v¶ împinge spre ceva pe care nu-l vre†i
sau nu v¶ place sau pentru c¶ nu ave†i timp. Am †inut doar s¶ s¶ v¶ aduc la
cuno§tin†¶ dorin†a editorului francez de a inaugura aceast¶ colec†ie cu Eliade.
R¶mâne ca Eliade însu§i s¶ decid¶.”
“C¶tre Ioan Petru Culianu (II) Paris, 16 dec. 1982
(…) ieri am vorbit din nou cu editorul despre colec†ie (…) am explicat
starea s¶n¶t¶†ii lui Eliade, stare care nu-i permite s¶ se lase abordat înainte de
vacan†a de var¶ (…) s-a declarat gata s¶ acopere toate cheltuielile - c¶l¶torie,
séjour, printr-un salt [al t¶u] la Chicago, deci la Munte…
“(…) IV, 27 ianuarie 1983
(…) Am primit acum câteva minute mansucriptul lui Ion
(…) Am citit în întregime întreb¶rile (…) ràmâne de v¶zut dac¶ Eliade
va r¶spunde (…)
“V, 28 ianuarie 1983
”(…) Profit de ocazie ca s¶-†i comunic câteva observa†ii:”

[Observa†iile mele ocup¶ trei pagini. Curio§ii le pot citi în
volumul indicat, începînd de la pag. 220. Atunci mi-am dat
seama, cu durere, c¶ Ioan Petru Culianu avea, despre literatura
român¶ - ca §i despre istoria Românilor - cuno§tin†e cu totul
sumare, multe dintre ele gre§ite. La fel despre istoria vecinilor
no§tri. Cu acordul autorului, am dat textul §i Monic¶i Lovinescu
§i lui Virgil Ierunca. Am suferit dimpreun¶.
I-am comunicat obiec†iile, nu ca un dasc¶l corectînd un
extemporal, ci ca un prieten.
Culianu va fi luat r¶u opiniile mele despre opiniile sale. Nu
mi-a mai scris. Dealtfel în acea vreme s-au produs tulbur¶ri în
familia lui (s-a desp¶r†it de so†ia sa, Carmen - traduc¶toarea în
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neerlandez¶ a Patimilor dup¶ Pite§ti; lui Eliade i-a ars arhiva de
la Chicago, apoi a murit…).
Mai departe: Dorin Tudoran a ie§it din România în 1985.
Am angajat cu el o coresponden†¶;
ïn 22 aprilie 1986 a murit Eliade.
C¶tre Dorin Tudoran (IV) 17 sept. 1986
“ ï†i r¶spund abia acum (…) Ceea ce nu m-a împiedecat s¶ m¶ telefonez
cu Mariafranca [Marie-France Ionescu] - sper c¶ binecuvântarea de la pap-su
a pornit spre tine (.…) Pentru colegiu-consiliu” etc al institutului, î†i recomand s¶ nu-l ui†i pe I.P. Culianu [vorbisem de înfiin†area unui Institut
Cultural, finan†at de americani: eu adunasem semn¶turi ale celor care aveau
s¶ onoreze colegiul de onoare al revistei Agora].
C¶tre Dorin Tudoran, (V) 11 dec 1986
“Acum vin de la o ocaziune (§i de pescuit semnatari pentru comitet §i
iat¶ pe cine mai po†i conta: Alain Besançon, André Glücksmann §i Kazimier
Brandys (…)) Evident §i pe Mo§ (René] Tavernier” [pre§edintele PEN
Clubului francez].

Asadar Agora a ap¶rut. ïns¶ nici Tudoran, nici puradeii care
au l¶udat-o nu au pomenit numele meu m¶car ca… strâng¶tor de
semn¶turi pentru comitetul de onoare.
Iat¶ ce scrie Tism¶neanu despre cei care au f¶cut Agora §i
Meridian:
“Dac¶ nu ar fi fost victima acelui abject asasinat, Ioan Petru Culianu,
autorul unor texte politice §i filosofice de imens¶ for†¶ analitic¶ §i moral¶
ap¶rute în trimestrialul "Agora", ar fi fost un colaborator permanent al revistei lunare "Meridian" (editor: Dorin Tudoran, editor asociat: Vladimir
Tism¶neanu, director artistic: Ion Dogar Marinescu) de la al c¶rei prim
num¶r se împlinesc acum dou¶zeci de ani. Mai scriau acolo: Ken Jowitt,
Monica Lovinescu, Virgil Ierunca, Michael S. Radu, Agnes Heller, Ferenc
Feher, Jean-François Revel, N. Manolescu, Virgil Nemoianu, Daniel Chirot,
Zoe Petre, Vasile Gogea, Mircea Mih¶ie§, Adriana Babe†i, Andrei Brezianu,
Leonard Oprea, Matei C¶linescu, Daniel Pipes, Juliana Geran Pilon, Stelian
T¶nase, Dan Petre, Ioan Bogdan Lefter, Liviu Cangeopol, Dan Petrescu,
George Banu. Doresc s¶ recomand tulbur¶torul articol despre Ioan Petru
Culianu semnat de Andrei Oi§teanu în revista "22" cât §i r¶scolitoarea carte
"Ultimul Culianu" de H.-R. Patapievici.

A§adar : Mircea Mih¶ie§, Adriana Babe†i, Andrei Brezianu,
Leonard Oprea, Dan Petre… Este de re†inut ultima fraz¶
recomandînd… tulbur¶torul articol despre Ioan Petru Culianu
semnat de Andrei Oi§teanu în revista "22" cât §i r¶scolitoarea
carte "Ultimul Culianu" de H.-R. Patapievici (fiind vorba despre
Heideggerul românestru, cum l-a uns Liicheanu), cel prezentat pentru a câta oar¶ ? - în fotografia care “ilustra”… asasinarea lui
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Culianu.
S¶ mai pretind¶ hoitarii - Tism¶neanu, Patapievici, Oi§teanu
i drughie - c¶ i-am insultat - ba chiar am comis un act antisimit tratîndu-i de hoitari.
*
Magda Ursache îmi trimite:
Magda URSACHE Jocuri unesasice
„Eu sunt eu, plus împrejur¶rile mele”Ortega y Gasset
“Uniunea Scriitorilor, nota Daniel Cristea-Enache, „judec¶ acelea§i
lucruri cu m¶suri diferite”. A§a este. Numai c¶ de maladia discredit¶rilor pe
s¶rite §i pe alese nu sufer¶ numai USR. Justi†ia produce necontenite incrimin¶ri §i discrimin¶ri. „Dreptate, ochii plîn§i cer s¶ te vad¶”, titra Petre Mihai
B¶canu, într-o „România liber¶” de an '90. M¶ tem c¶ ochii ¶§tia se vor închide înainte de a întrez¶ri m¶car dreptatea.
Postsocialist, pu§i la zid n-au fost marii tor†ionari ai închisorilor comuniste, ci tic¶lo§ii m¶run†i. Nu li s-a cerut socoteal¶ lui Dr¶ghici §i adjunctului,
gen. maior Nicolschi, pentru crime, nici sinistrului gen’al Ple§i†¶ (pensia
exorbitant¶ nu i-a fost atins¶), nici lui Tudor Postelnicu („am fost un dobitoc”), care s-a „ocupat” de Goma, nici lui Iulian Vlad, care s-a „ocupat” de
Caraion. Iar Vlad, §eful Securit¶†ii, începînd din '87 (§i iau asta cu un semn
de întrebare) a devenit consilierul lui Sorin Ovidiu Vântu (S.O.V.).
Un foctotum în Securitate, fost spion sovietic, Alex. Nicolschi (nume
natural Boris Grunberg) avea, în 1952, o list¶: „eviden†a elementelor
du§m¶noase”, însumînd 417 916 nume de oameni înc¶ liberi: fo§ti lideri ai
partidelor istorice, legionari, du§mani pe linia culte, deputa†i, senatori, prefec†i, pretori, primari, mini§tri, pîn¶ la rude de gradul II (Marius Oprea,
Banalitatea r¶ului). Prin 91, Nicolschi se ar¶ta „sîcîit” de acuzele presei. A
murit în p¶tucul lui, în aprilie 92; cu o zi înainte, i se ceruse s¶ se prezinte la
Procuratur¶ pentru cercet¶ri penale. Lui i se datoreaz¶ „trenul mor†ii” GherlaTimi§oara. Marius Oprea (Crimele Securit¶†ii, „Cuvîntul”, mai, 1992) a
num¶rat 54 de disp¶ru†i, membri ai „bandelor”. Cei din lotul Tergova, transfera†i de la o închisoare la alta (Nicolschi a dispus re-anchetarea), au fost
„pu§i la p¶mînt”, asasina†i pentru a§a-zisa fug¶ de sub escort¶. Înapoi au venit
numai hainele a §apte persoane, echipamentul fiind mai de pre† decît oamenii.
„Justi†ia lui Nicolschi, dup¶ Marius Oprea: execu†ii f¶r¶ sentin†e de condamnare la moarte, certificate de deces false, cadavre îngropate în p¶duri, la lumina felinarelor...
Procuratura a deschis anchetarea lui Al. Dr¶ghici abia în '92. Deja
ob†inuse azil politic în Ungaria (avea o fiic¶ în serviciile secrete maghiare).
A murit neanchetat la Budapesta, în '93. În decembrie '54, ilegalistul UTC
Ibrahim Sefit zis Turcu a fost lichidat în arest de Nicolae Briceag, un croitor
cu 4 clase §i cu multe crime la activ. Acest Briceag a fost singurul inculpat în
procesul comunismului. Judecat dup¶ '89, a murit necondamnat, în '98. „Ca
de moarte nu-mi aduc aminte”, tot repeta la întreb¶rile procurorului. Dr¶ghici
îi refuzase audien†a lui Sefit §i Turcu îndr¶znise s¶ intre în cantina unde
mînca zbirul. L-a zdrobit. A§adar, un „tovar¶§ de drum” a fost ucis numai
pentru c¶ l-a deranjat de la mas¶ pe Dr¶ghici. În decembrie '89, voia s¶ revin¶
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pe culoarul Puterii, ca „victim¶ a epur¶rilor lui Ceau§escu”. La fel, gen. col.
N. Doicaru, fostul §ef DIE, care se prezenta la TV liber¶ în 22 decembrie,
dirijat de Brate§, ca „arestat, deblocat §i urm¶rit în permanen†¶”. Canalul TV
s-a dovedit a fi la fel de infect ca §i Securitatea fidel¶ ori infidel¶ Ceau§escului. Consilierul lui Gelu Voican-Voculescu, cu ordin s¶ gestioneze fostele
structuri ale Secu era col. Gh. Goran. Trebuia s¶ fie la comanda Siguran†ei
Municipiului Bucure§ti. Goran tîn¶r participase la anchetarea lui Paul Goma,
în 1977, la Rahova, ca organ de cercetare. „A†i v¶zut cum m-a b¶tut (Ple§i†¶,
nota mea)?, l-a întrebat Goma. „Nu, eu sunt aici ca s¶ nu v¶d nimic”, a venit
r¶spunsul.
Colonelul Ion £oltu†iu, „un armean gras §i p¶ros” dup¶ Belu Zilber,
numit „omul-sperietoare”, a anchetat lotul P¶tr¶§canu. Cump¶rase din averea
acuzatului nou¶ statuete de Tanagra, cu 1 leu bucata, ca „figurine pentru
copii”. Cînd a încetat s¶ fie „operativ”, a devenit director adjunct al
Bibliotecii Universitare (ce dac¶ era cazangiu?) §i secretar de partid al
Universit¶†ii clujene. Dup¶ '90, se zb¶tea s¶ recupereze de la CAP-ul comunei Ileanda p¶mîntul mamei.
£eful Securit¶†ii Cluj în perioada 48-51, Mihai Patriciu, a murit §i el în
p¶tucul familial, în '96. Marius Oprea urma s¶ cerceteze interiorul cl¶dirii
fostei Securit¶†i, s¶ g¶seasc¶ oasele celor uci§i. Le caut¶ Adrian Cioflânc¶?
Multe ro†i care f¶ceau sistemul comunist s¶ mearg¶ au fost repuse în
func†ie de Ion Iliescu (n-a intrat în CC prin debarcarea lui Al. Dr¶ghici?). În
special partidocra†i stalini§ti, cu convingeri comuniste n¶pîrlite. Treptat, cei
cu uria§ capital civic anticomunist au fost marginaliza†i, ca s¶ apar¶-n fa†¶
supu§ii Kremlinului care s-au dovedit indestructibili (de ie§it, au ie§it mai
bine cei care aniversau în octiabrî, decît cei care strigau Ura! la 30 decembrie). Iau tot cu un semn de întrebare faptul c¶ Gogu R¶dulescu, fost ofi†er
NKVD, nume de cod Marcel – zice presa –, parte din echipa Pauker,
vicepre§edinte al Consiliului de Stat, a fost propus membru al Alian†ei
Civice. N-are dreptate N. Breban, cînd vorbe§te de un „primitivism civic”?
Societatea civil¶? Ba în civil, cu tresele acoperite. Epole†ii Secu nu se pierd,
se transform¶. Mai ales mo§tenirea Direc†iei Dezinformare a fost preluat¶.
R¶zboiul dezinform¶rii (cel mai rece dintre r¶zboaiele reci) a început imediat
dup¶ fuga cu elicopterul: prin comunicatul de „front” c¶ apele sunt otr¶vite §i
otr¶vite au r¶mas. £tiu cine mi-a spus, în fa†a Universit¶†ii ie§ene, c¶ vin ru§ii
peste noi: un istoric pe care l-am aflat apoi pe lista informatorilor cu „aprobare de partid”, list¶ publicat¶ de „România liber¶” în noiembrie, '98.
În mod arbitrar, mercenari ai memoriei incorec†i au scos la iveal¶ un soi
de documente def¶im¶toare, în momente atent gîndite. Pentru defularea
mul†imii obsedate de tehnicile de supraveghere Secu, de Direc†iile acelea cu
nume de simfonii: a V-a – Instalarea aparatelor de supraveghere; a IX-a –
Supravegheri; a X-a – anchete penale, s-a deturnat aten†ia dinspre tor†ionari
spre tor†iona†i, dinspre recrutori spre recru†i. Tragedia de†inu†ilor politici
presa†i s¶ scrie „inform¶ri” a fost tîrîit¶ în coloanele presei imorale. Pentru c¶
imoral a fost s¶-l acuzi pe Corneliu Coposu de colaborare cu Securitatea. £i
cine a pretins celor captivi intra muros s¶ fi rezistat la amenin†area cu lichidarea fizic¶ §i psihic¶? Tortura nu-i deloc pe în†elesul tuturor, iar pactul cu
diavolul are multe trepte de urcu§ §i de coborî§.
Cazul Belu Zilber. Doctorul s¶u l-a auzit zicînd pe patul de moarte (s-a
stins în februarie 78):
„Niciodat¶ n-o s¶ le mai spun ce-o s¶-mi cear¶”.
Îl denun†ase în fals pe P¶tr¶§canu. Scrie evreul Herbert Zilber în memo-
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rii c¶ „un locotenent evreu, tîn¶r, cu ochelari” îi smulgea p¶rul, s¶-l fac¶ s¶
m¶rturiseasc¶ „toate crimele pe care le-ai f¶cut cu P¶tr¶§canu, Maurer, Aurel
Vijoli, Petre N¶vodaru, Carol Neuman, Mihnea Gheorghiu, Ilie Zaharia” §i-l
amenin†a cu b¶taia pîn¶-n moarte. De fa†¶ se afla Mi§u Dulgheru, prozator în
timpul liber, alintat de so†ioar¶ Mi†u Chi†u.
Cînd nu existau probe ca insul s¶ fie trimis în Justi†ie §i condamnat sau
cînd refuza s¶ fie recrutat „colaborator”, Pantiu§a Bodnarenko (fost agent
NKVD, de origine ucrainean¶), ministru M.A.I., fixa Domiciliu Obligatoriu
sau colonie de munc¶. Vinov¶†ia se stabilea anticipat. Acest James Bond al
Securit¶†ii, cu §apc¶ à la Lenin, fumînd Plugar §i vorbind vulgar, urla la
anchetatorii care nu erau destul de duri (citi†i: sadici): „Locul t¶u e la
Aprozar!”.
Ludovic Weiss (a emigrat în Israel) de la Direc†ia Anchete tortura de la
ora 7 la orele 24. Pentru anchetarea lui P¶tr¶§canu a fost decorat cu Steaua
RPR, clasa a IV-a. Avea patru clase primare. Iar Gheorghe Filipescu, pe care
Zilber îl asemuie§te unui Saint-Just de ro§u (citise Baudelaire), i-a spus:
„Întîi, ordon care cei ancheta†i s¶ fie b¶tu†i la t¶lpi. Dup¶ aceea îi anchetez”.
Pîn¶ §i Pantiu§a era §ocat de cruntul tor†ionar Pandele, „£eful Regionalei de
Securitate Ia§i: „Îl iei §i-l faci negru la spate”. Iar Pavel Aranici, §eful
Serviciului Bande, Direc†ia III din Ministerul Securit¶†ii Statului (avea trei
clase de §coal¶ de ucenici), lansa în mun†i haite de cîini, antrena†i s¶ vîneze
oameni.
Condamnat la munc¶ silnic¶ pe via†¶, Belu Zilber a fost scos, dup¶ 16
ani de deten†ie, din zarca Aiudului. Cum în memoriile adresate CC/PMR
d¶dea în vileag brutalitatea de la anchete, au vrut s¶-l extermine prin înfometare. Petre N¶vodaru, socrul lui Paul Goma, anchetat în cazul P¶tr¶§canu, din
1949, ca urmare a dela†iunii lui Zilber, a fost reabilitat în '56, dup¶ ce Belu a
retractat acuzele. Pe delatorul supus caznelor inimaginabile are drept s¶-l
condamne (ori s¶-l ierte) numai cel dela†ionat.
Parc¶ n-a fost de ajuns c¶ Secu ne-a terorizat §i ne-a învr¶jbit, ne-a
supus la team¶ §i la suspiciune, la frustr¶ri §i umilin†e; postdecembrist, a
urmat marea h¶ituial¶, iar GDS §i CNSAS (are dreptate N. Breban) au alterat
§i mai mult m¶sura lucrurilor. Punem semnul egal între cel care a turnat de
nevoie §i cel care a spus, dup¶ b¶t¶i crunte, ce s-a vrut s¶ spun¶? Între cel presat, §antajat §i cel vînînd o pozi†ie social¶ confortabil¶? Îi vîrîm în aceea§i
hazna Secu pe Ion Caraion, condamnat în '58 la moarte pentru tr¶dare, spionaj, uneltire contra rînduirii legale, pedeaps¶ comutat¶ în închisoare pe via†¶
(în '64 a venit gra†ierea) §i Sorin Antohi? Pe £t. Aug. Doina§ atunci redactorul revistei „Teatru”(cade sub arest în '57, pentru omisiune de denun†: Marcel
Petri§or, anun†ase o mi§care a studen†ilor contra obligativit¶†ii limbii ruse în
universit¶†i) cu Andrei Corbea-Hoi§ie? Pe Romul Munteanu §i pe Traian
Iancu? Pe Petru Comarnescu §i pe Gabriel Gafi†a? Pe Raoul £erban, Mircea
Ionescu-Quintus §i pe vecinul de scar¶ de bloc, doritor s¶ fie pre§edintele
Asocia†iei de locatari? Pe Noica (6 ani pu§c¶rie, zece-DO) §i pe Mihai
Gr¶dinaru, una dintre „sursele” Secu pentru urm¶rirea lui, redactor la Editura
„Junimea”? Oare M.R. Iacoban §tia ce roluri jucau subordona†ii lui, Gr¶dinaru §i Cu†itaru? Colonelul £tef¶nescu intra drept în biroul lui Virgil Cu†itaru;
coloneii Iordache §i Negru erau obi§nui†i ai editurii. Am citit într-un DUI
(dosar de urm¶rire informativ¶) c¶ „sursele” din redac†ie respingeau c¶r†i la
indica†iile ofi†erilor. Or fi protejate §i ast¶zi? A§a se pare. Cît despre
Constantin Ciurl¶u, §eful Securit¶†ii, scos din pîine de evenimentele din
decembrie 89 §i subalternul s¶u, Ovidiu Andronache, §ef Serviciu Informativ,
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cereau supravegherea cenaclului „Lupta cu iner†ia”, de la Combinatul de
Utilaj Greu din Ia§i, unde chiar s-a declan§at în 14 decembrie 89 „lupta cu
iner†ia”, prin Cassian Maria Spiridon §i al†i cî†iva. Ca s¶ revin la Constantin
Noica, verdictul trebuie nuan†at. Nu-l consider oportunist, ci idealist.
Acomodant? Mai degrab¶ vrînd s¶-i „antreneze” chiar §i pe securi§ti în programul lui. £i era r¶u dac¶ se realiza proiectul Institutului de orientalistic¶,
sub conducerea lui Mircea Eliade? Sau trebuia ca România s¶ fie Siberia spiritului, sintagma enervant¶, preluat¶ cu gr¶bire §i de Sanda Stoloja, §i de I.P.
Culianu, ca s¶ nu-l mai pomenesc pe §eful ICR? Noica e lapidat din varii
direc†ii (ca informatorul Nica) iar Alexandru Paleologu, care îl denun†a cu
talent (ca Marin Oltescu) pe colegul de celul¶, Nicolae F¶rc¶§anu, fratele lui
Mihail Villara, este disculpabil pentru c¶ §i-a m¶rturisit vina. A§adar vinovat
f¶r¶ vin¶. Eu nu v¶d mare diferen†¶ între el §i cel¶lalt coleg de celul¶, Dan
Amedeu L¶z¶rescu, r¶mas culpabil pentru c¶ nu s-a spovedit presei. Mai mult
înc¶: notele lui Zigu Ornea, luate de la CNSAS §i publicate în „Observatorul
Cultural” (dup¶ Constantin Barbu, „Ziua”) n-au produs multe comentarii
negative, Ornea fiind declarat institu†ie, mai exact Institut de istorie literar¶.
£i cine a predat la Secu manuscrisul romanului lui Dinu Pillat, trimi†îndu-l la
ocn¶? Noica sau Ornea?
În ce-l prive§te pe G. Iva§cu, el se spovedea prietenilor c¶ avea misie
special¶ de la Dej §i Dr¶ghici, peste hotare. Arestat în 51 pentru „crim¶
contra p¶cii” (în fapt, un articol pro r¶zboiul antisovietic) §i condamnat la
cinci ani de temni†¶ grea, odat¶ ie§it din închisoare s-a adaptat iute ofertelor
Puterii. Înv¶†ase în celul¶ ruse§te, cu voce tare. Nu-mi amintesc ca „presta†ia”
lui s¶ fi fost m¶car la fel de amendat¶ ca a lui Negoi†escu, plecat – zice-se –
cu misie de la Secu s¶ penetreze diaspora.
Pentru unii se g¶sesc circumstan†e agravante, pentru al†ii – atenuante.
Regele Mihai e doar mîhnit cînd afl¶ c¶ prin†ul Duda a fost persoan¶ de sprijin a Securit¶†ii Ia§i. Pe B¶l¶ceanu-Stolnici nu l-a împov¶rat deconspirarea.
Pe Dan Zamfirescu, nici atît. Exuberantul teolog spunea voios (la postul lui
Dan Diaconescu, unde în alt¶ parte?): „£i eu, §i Noica, §i ¢u†ea, to†i am lucrat
cu Securitatea”. El ar fi lucrat-o chiar (pe Securitate), între '73 §i '89, recomandîndu-i nu §tiu c¶rui colonel ori general pe Ple§u §i pe Liiceanu.
£i-i dau dreptate lui Dan C. Mih¶ilescu, sus†inînd c¶ acea Carte alb¶ a
Securit¶†ii a fost os otr¶vit. „£ti†i c¶ Pelin l-a dat în gît pe Mi§u Ursachi?”, se
auzea prin tîrgul Ie§ilor, dulcele. Adev¶rul e c¶ eternul rebel Mihai Ursachi a
reu§it s¶-i fenteze pe cei care voiau s¶-l recruteze. „Obiectivul” n-a cedat
„m¶surilor de influen†are pozitiv¶”, p¶c¶lindu-i stra§nic pe „operativi” §i
bîndu-le banii prin cîrciumi.
S¶ nu fi §tiut omniscientul Mihai Pelin c¶ agen†ii de racolare puteau
scrie la raport c¶ X e vizat „în vederea contact¶rii”, dar asta nu însemna c¶ sa §i l¶sat contactat? £tia, cu siguran†¶ m.a.i. bine decît al†ii. Numai c¶ a
convenit murd¶rirea colectiv¶ (ca §i vina), în loc s¶ se pun¶ accent pe rezisten†¶ §i putere de sacrificiu. £i nu-i deloc o exagerare afirma†ia c¶, terfelindu-se demnitatea §i onoarea celor care au tr¶it sub vremi atît de potrivnice, se
reu§e§te distrugerea na†iunii.
E ca-n Euromâniada lui Ion Budai Cajvanul, alias Luca Pi†u:
„unul cu altul lupt¶, s¶ fr¶mînt¶, unul pe altul surp¶, mic§oreaz¶,
cet¶†ean p¶ cet¶†ean irumeaz¶”.
În unele cazuri, CNSAS a reu§it performan†a de a nu mai face distinc†ia
adev¶r-minciun¶ din dosarele fostei Securit¶†i, între m¶rturii sincere §i false,
între situa†ii reale §i bîrfe. Dac¶ a reu§it ceva, a fost ca breasla scriitorilor s¶
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fie privit¶ cu dispre†, iar scriitorii s¶ fie acuza†i ca putori, strica†i, lichele. De
precizat: anumi†i scriitori, atent selecta†i de cine trebuie §i cînd trebuie.
Nu-i tot. Revin.

Mar†i 24 mai 2011
Nici o ameliorare s¶n¶tàtic¶: aceea§i poveste.
M-a înso†it Ana la laborator, pentru o nou¶ analiz¶. Ne-au
anun†at c¶ rezultatele vor fi comunicate peste o s¶pt¶mân¶. Poate
c¶ de ast¶ dat¶ au s¶-mi g¶seasc¶ leacul vorba poetului Mihai
Pizdiuc (“Pe unde trec, pe unde m¶ duc…”)
Visez la un televizor. ïl voi pune în locul celui terminat,
odat¶ cu ordinatorul, odat¶ cu noi, Ana §i cu mine. Eu s¶ pot sta
în pat, de acolo s¶ m¶ chior¶sc în el. Improviza†ia actual¶
me§terit¶ de Filip m-a obosit, mi-a distrus ce mai r¶m¶sese din
vedere. Vise, vise, ce ne-am face f¶r¶ ele?
*
A murit Serafim Saka la Chi§in¶u.
A murit F¶nu§ Neagu la Bucure§ti.
Dumnezeu s¶-i odihneasc¶.
Miercuri 25 mai 2011
Zi început¶ prost. ïn fapt, zi început¶ ieri dup¶ amiaz¶:
£tiam c¶ avoca†ii americani au drept scop, nu c¶utarea §i
impunerea adev¶rului, ci înfrângerea adversarului. £i în Europa
avoca†ii f¶r¶ scrupule urm¶resc acela§i lucru, dar sub forma
decrebiliz¶rii p¶r†ii opuse, folosind, la nevoie calomnierea.
Ins¶ ceea ce am aflat - la vârsta mea! ru§ine !- cu prilejul
procesului DSK m-a dat peste cap.
Se aflase c¶ ap¶rare angajase câteva brig¶zi de profesioni§ti
întru detectivismul dus pân¶ dincolo de admisibil : fo§ti poli†i§ti,
fo§ti membri ai serviciilor secrete, fo§i uciga§i /cu simbrie, în
scopul, nu de a afla adev¶rul despre camerista agresat¶ de DSK,
ci… de a o distruge - au fost cuvintele unui detectiv de profesie
- unul ne-angajat de ap¶rare pornind de la metoda veche de când
lumea: de a o cump¶ra (pe ea, victim¶, pe membrii familiei sale).
Ceea ce “anchetatorii” lui DSK au §i f¶cut; s-au dus în Guineea
§i au propus membrilor familie un milion de dolari, cu condi†ia…
s¶ nu vorbeasc¶ (ce s¶ vorbeasc¶ aceia, care nici nu §tiau bine de
ce este acuzat¶ sora lor?). Apoi, de scormonirea în gunoi, ca s¶
g¶seasc¶, ce?: c¶ femeia era cam curv¶, oarecum sidaic¶, mincinoas¶, §antajist¶…
Dobitocii de comanditari (avoca†ii lui DSK): arunc¶ banii pe
©Paul Goma 1935-2011

wwww.paulgoma.com

PDF public și gratuit

31.12.2011

PAUL GOMA - JURNAL 2011

826

fereastr¶ c¶utînd ceea ce nu vor g¶si: femeia face parte din tribul
peul, oameni pio§i (musulmani), care nu pun pre† pe bunurile
materiale - deci nici pe bani - pentru care minciuna este un p¶cat,
pe lâng¶ faptul c¶ un str¶in de comunitatea lor a pâng¶rit o femeie
de-a lor… Nu bag mâna în foc pentru cinstea în viitor, a membrilor tribului, din p¶cate banul este ochiul dracului, îi poate descinsti chiar §i pe ei.
Desigur: avoca†ii sunt tic¶lo§ii: pentru bani fac orice, fabric¶
fapte rele puse în spinarea victimei - pentru ca vinovatul s¶ nu fie
pedepsit.
ï†i vine s¶ vomi†i. Dac¶ Justi†ia american¶ permite ap¶r¶rii s¶
foloseasc¶ orice mijloace pentru a falsifica adev¶rul, unde mai
poate fi stabilit¶ dreptatea pe lume?
Pe lumea cealalt¶?
Joi 26 mai 2011
Tot a§a, tot a§a.
Ieri mi-a telefonat Viorel Cucu, editorul meu de la Vicovia,
Bac¶u. Mi-a spus c¶ a participat la Salonul de carte de la Ia§i, ca
a vândut bini§or “S¶pt¶mâna Ro§ie”. Oamenii priveau cu coada
ochiului standul unde se afla cartea blestemat¶, î§i continuau
drumul, asigura†i c¶ nu fuseser¶ v¶zu†i oprindu-se… Au lucrat
bine holocaustologii, ba§ca transsinistrologii lui Laszlo §i ai s¶i
de la Cluj - în frunte cu Shafir, bietul, persecutatul de antisemi†ii
fioro§i care nu-l p¶straser¶ pe via†¶ ca profesor.
Surpriz¶: Cucu îmi spune:
«£tef¶nescu nu s-a ferit ca ceilal†i: a cump¶rat un exemplar
din “S¶pt¶mâna Ro§ie…” §i a plecat».
«Care £tef¶nescu?», am întrebat, mirat c¶ cineva cump¶r¶ pe
fa†¶ o carte atât de incendiar¶.
«Alex £tef¶nescu», mi-a r¶spuns Cucu.
Ca s¶ vezi: lui Alex £tef¶nescu nu i-i fric¶ s¶ fie v¶zut
cump¶rînd cartea lui Goma. De ce, nene Anghelache?
Nu §tiu, soro.
Te pomene§ti c¶ £Alex are de gând s¶ scrie o cronic¶
distrug¶toare la S¶pt¶mâna Ro§ie. Da, îns¶ pân¶ acum nu a scris
nici m¶car o jum¶tate de cronic¶ favorabil¶, pentru ca acum s-o
întoarc¶ pe dos. Poate c¶ va folosi metoda colegului s¶u întru
moral¶ literar¶, I.B. Lefter: Acela a scris despre Alfabecedar
elogios, apoi §i-a adus aminte c¶ are dou¶ mâini; cu acea alta a
scris partea a doua în care m¶ punea la zid pentru “antisemitism”.
Tainele criticismului literar dâmbovi†elin, maic¶.
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*
ïn jurnalul blogual al lui LIS, citesc la data de 24 mai:
“F¶nu§ Neagu s-a îmboln¶vit din cauza îngrop¶rii operei lui, de vie…
Aceasta e realitatea dur¶. M¶ gândesc deja însp¶imântat c¶ se a§teapt¶ moartea lui Paul Goma s¶ poat¶ fi l¶udat de B¶sescu §i de Manolescu (azi Paul
Goma e †inut nedemn în exil) – §i c¶ în aceea§i situa†ie e §i Nicolae Breban,
bat în lemn. Le urez mae§trilor scrisului Paul Goma §i N. Breban s¶ reziste
pe baricadele opozi†iei publice o mie de ani, s¶-§i îngroape ei du§manii care
le vor r¶ul…

Ce s¶ mai zici dup¶ o astfel de urare din partea prietenului
LIS? O prime§ti §i-†i vezi de drumul t¶u - acela, “de costi§¶, ce
duce la Vaslui” - singur, nu al¶turi de Breban, pe baricadele
opozi†iei publice. Apoi: s¶-mi îngrop, eu du§manii? Din contra, îi
dezgrop, îi scot la vedere - o dat¶, de trei, de cinci ori, ca s¶ nu
fie uita†i de gloata directorilor de opinie care î§i fabric¶ “opinia”
dup¶ cum le convine lor, fabrican†ii-de-opinie, în frunte cu
D. Tudoran, cu prietenul s¶u de lupte care de care mai literare,
Manolescu §i cu Oi§teanu, Adame§teanu, Tism¶neanu, §i cu to†i
cioclii (nici n-a§ crede c¶ am nimerit-o bine!) din categoria
prim¶veri§tilor “anticomuni§ti” altfel-zisul Patapievici.
*

Aflu, din Contemporanul nr. 3, c¶ Sami Damian îl atac¶
pe Breban - cu ghearii §i cu din†ile - pentru Tr¶darea criticii.
N-am citit cartea, dar l-am citit (pe toate fe†ele, acelea,
multe) pe Sami. Nici o surpriz¶: Damian e Sami-nu-i-Momentul.
Ce bun, Breban când îi era §ef (lui §i regretatului L. Raicu), iar
ditamai criticii literari - pu§i sub stricta supraveghere politicoprofesional¶ a lui Mircea Iorgulescu, cel adus cu mari sacrificii
de la Munca - nu mai §tiau unde s¶-§i procure ne§te pinteni
zorn¶itori ca s¶ înso†easc¶: «Da, s¶ tr¶i†i!»-urile, orice tâmpenie
ar fi cerut £eful - cel care-i punea s¶-i vin¶ “la film¶ri, cu sumarele”, cine §tie pe unde, la dracu-n pizdraznic - ehei, ce timpuri!
Ce literatur¶, ce rezisten†¶ prin cultur¶!
De§i… Sami s¶ îndr¶zneasc¶, fie §i dup¶ aproape patru decenii s¶-l combat¶ pe însu§i Breban - cel c¶ruia i-a b¶ut whyskiul
(în fine, vorba vine, S¶mi†u bea numai ap¶ de gur¶)?
Vineri 17 mai 2011
Din Evenimentul Zilei de azi: Vineri, 27 Mai 2011.
"Iliescu nu mai poate dormi lini§tit".
Crimele Revolu†iei nu se prescriu
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Autor: Andrei Udi§teanu, Georgeta Ghidov¶†

Hot¶rârea luat¶, mar†i, de instan†a de judecat¶ european¶ în cazul lui
Doru M¶rie§ §i al p¶rin†ilor lui Nicu§or Vlase, ucis la Revolu†ie, aduce în
discu†ie ideea c¶ faptele din timpul acelor evenimente nu pot fi prescrise.
Decizia Cur†ii Europene a Drepturilor Omului (CEDO), prin care se
acord¶ desp¶gubiri p¶rin†ilor lui Nicu§or Vlase, ucis la Revolu†ie, dup¶ data
de 22 decembrie 1989, §i lui Doru M¶rie§, pre§edintele Asocia†iei "21
Decembrie 1989", ale c¶rui convorbiri telefonice ar fi fost interceptate de SRI
în 1990, a stârnit valuri printre cei b¶nui†i de implica†ii în violen†ele din acele
zile.
În fruntea lor, Ion Iliescu. La aflarea ve§tii c¶ instan†a european¶
reclam¶ tergiversarea Dosarului Revolu†iei §i înc¶lcarea drepturilor victimelor, Iliescu a reac†ionat violent în declara†ii. "O pu§lama" ar fi liderul
Asocia†iei "21 Decembrie", iar CEDO "e în afara realit¶†ilor istorice", este
mesajul sintetizat transmis, miercuri, de Iliescu, în ziarul "Adev¶rul". Pân¶ la
închiderea edi†iei, Iliescu nu a r¶spuns la telefon pentru a detalia. (…)
Într-un interviu acordat, ieri, în exclusivitate pentru "Evenimentul
zilei", Florin Streteanu, judec¶tor numit pentru cele dou¶ cazuri, la CEDO,
prodecan al Facult¶†ii de Drept de la Universitatea "Babe§-Bolyai" din ClujNapoca §i singurul român care a luat parte la deliber¶rile din completul european, a explicat cum decizia este una obligatorie. Dar, a ad¶ugat acesta, doar
statul român este cel care trebuie s¶ rezolve problema de sistem. (…)

Ba doarme lini§tit, Iliescu-§i-poporul! Cum a fost el sprijinit,
nu doar de ru§i, ci §i de româna§i de-ai no§tri, intelectuali rezistenti prin cultur¶: Manolescu, Buzura, Sorescu, R¶zvan
Theodorescu, Ple§u - ei, da, altfel ar fi demisionat dup¶ mineriad¶
(§i nu cum pretindea Iorgulescu, de la microfonul Europei libere).
Bineîn†eles, l-am dat în judecat¶ §i pe Iliescu (dimpreun¶ cu
Ple§i†¶, cu Enoiu §i al†i golani - ei fiind golanii, derbedeii,
vânz¶torii de †ar¶ §i de †¶reni - ei §i? M¶garul de Voinea s-a
pref¶cut c¶… ancheteaz¶, în sfâr§it, dup¶ 15 ani, mi-a trimis
vorb¶ prin Stej¶rel Olaru c¶ vine la Paris… Paris s-a f¶cut! L-am
a§teptat, naivul de mine - a§a-mi trebuie.
Ple§i†¶ a cr¶pat, are s¶ zdohneasc¶ §i criminalul Enoiu Iliescu îns¶ este ve§nic viu!
ïmi aduc aminte, cu meree uimire, cum îi aranja, buliba§ei,
scaunul sub cur, în v¶zul lumii (televiziunii), marele anticomunist, romancierul maramure§ean Buzura…
Ce vajnici suntem noi, românii! Mai ales ardelenii: ce
verticali, ce morali - nu te-ar/s-ar vinde pentru nimic în lume !
*
Are c¶derea un C. St¶nescu s¶ dea note-la-purtare scriitorului român? Are! El, scînteistul, el pe-liniìstul! Altfel, cine?
Manolescu? Breban? Buzura? Uricaru? Adame§teanu?
Blandiana? - m¶ doare mâna de listat.
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…“Articol aparut pe 26:05:2011, in revista Cultura AUTOR: C. STANESCU
CUVINTE CHEIE: COLABORATORI AI SECURITATII, DECONSPIRARI SCRIITORI, NICOLAE BREBAN, NICOLAE MANOLESCU, PAUL
CERNAT, SCRIITORI, „OBSERVATOR CULTURAL“
Spectacolul de sunet si lumina al deconspirarilor din lumea scriitorilor
precum si acela al rasunatoarelor „divorturi“ intre prieteni care se produc in
urma acestor mult prea triste si penibile dezvaluiri este in toi. Si promite ca
lumea scriitoriceasca atât de marginalizata sa ajunga si ea, in fine, in „top“.
In topul celor mai mediatizate scandaluri ale momentului: cele trei divorturi
din tot atâtea cupluri celebre ale zilei de azi recrutate din lumea modistelor,
a topmodelelor si a afaceristilor pe seama sportului. Una e sa divorteze Oana
de Pepe si alta e, bunaoara, despartirea lui Nicolae Manolescu de Nicolae
Breban.
Citesc „dezvaluirile“ si comentariile pe marginea lor si nu incetez sa ma
minunez. Ma minunez in primul rând de penibila reabilitare, involuntara
desigur, a unor fosti mari responsabili ai Securitatii. Ei sunt luati ca „martori“
ai compromiterii unor scriitori si giranti ai „cedarii“ de care acestia au dat
dovada. Asa, un reputat critic si istoric literar il „infunda“ pe fostul sau prieten, scriitor important, recurgând la butaforicul Nicolae Plesita, generalul
caruia pâna si „literatul“ Nicolae Ceausescu i-ar fi observat, cum rezulta din
memoriile numitului general: „Tu esti sensibil, Plesita. Trebuia sa fii scriitor“!Desi nu-mi plac patetismul si activismul pe care fosta mea colega de
redactie de la „Scânteia tineretului“, Lucia Hossu Longin, le pune in slujba
noilor comandamente, nu pot sa nu-i dau dreptate când scrie intr-un articol
din „Observator cultural“ despre „Ochii si urechile poporului“, cartea de
convorbiri a fostului „scriitor“: „Plesita a supervizat lumea intelectualilor din
partea Securitatii. Detaliile pe care le furnizeaza in legatura cu „prietenia“ lui
cu scriitorii sunt comice, daca n-ar fi incarcate de o unda tragica.
„Imprumuta“ carti de la Paul Goma,[am mai spus, scris: Ple§i†¶ nu a împrumutat c¶r†i de la mine, Hossa Longin¶ a înteles gresit ceea ce în†elesese
gre§it, cu program, jurnalistul Patrichi, nota mea, P.G.] a dat ordin sa i se
dea casa si mobila lui Nichita Stanescu. Fizicianul Horia Hulubei nu se putea
dispensa de „Secu“ pentru a-si omologa realizarile. Pe Noica l-a rugat personal sa-i ajute pe tinerii Liiceanu si Plesu sa scrie „Jurnalul de la Paltinis„, cu
Ion Ratiu „s-a pus“ de acord pe probleme capitale pentru România, incepuse
un dialog cu Mircea Eliade pentru revenirea in tara; a dat ordin sa inceteze
tracasarea lui Coposu si l-a transformat intr-un „lucrator al Arhivelor
Statului“. „Trebuia turnata cultura in aparat!“ spune trestia gânditoare care se
cheama Plesita. Asta-i generalul ale carui convorbiri cu Nicolae Breban stau
„dovada“ ca scriitorul a colaborat?! De altfel, chiar Plesita conchide ca „n-a
ramas unul pe suprafata pamântului care sa vina in contact cu mine si sa nu
lucreze…“ Asadar, dupa „colegii mei, academicienii“, avem „prietenii mei,
scriitorii“! Pe spusele acestui fanfaron sinistru, prietenul scriitorilor, care ne
asigura ca „n-a ramas unul care sa nu…“ se bazeaza acum impartirea lumii
intre „buni“ si „rai“, „patati“ si „nepatati“, „rezistenti“ si „oportunisti“,
„slabi“ si „tari“ etc. etc. Este, vorba lui G. Liiceanu, „strigatoare la cer“ reabilitarea si credibilizarea postmortem a fanfaronului suspectat de insusi N.
Ceausescu de „minciuna romantica si adevar romanesc“!(…)
Trecând la concretizari si exemplificari, Paul Cernat se opreste la „cazul
Breban“: „Ar fi fost, poate, de dorit ca, din chiar momentul in care va fi aflat
ca «i se pregateste ceva» de la CNSAS, orgoliosul Nicolae Breban sa-si fi
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exprimat regretul, printr-o scrisoare publicata in «România literara», pentru
atitudinea «de soricel» (cf. N. Manolescu) din fata generalului Plesita, binemeritând astfel indulgentele din partea presedintelui USR pe care le-a primit
poetul Ioan Es. Pop, pe principiul «asa da/ asa nu». Dar Paul Goma insusi ar
ridica sprâncenele citind rândurile – juste altminteri – ale «prietenului» sau
Manolescu, din editorialul «Cum ne asumam trecutul», aparut in «România
literara» nr.16/ 2011: «Mult-putina experienta in materie pe care o am ma
obliga sa spun ca singurul lucru de care N. Breban se face vinovat cu adevarat
este de a fi fost folosit de Plesita et comp. ca agent de influenta. Mai ales in
legatura cu Paul Goma, in anul de gratie 1977. Nu stiu daca scriitorul era
constient de manipulare. Inclin sa cred, bazat pe ce-mi spunea in acei ani, ca
era irevocabil convins ca manipulatorul era el, marele Breban, si nu securistii, bietii de ei! Din pacate, lucrurile stateau exact pe dos. Rapoartele securistilor arata ca-l cunosteau mult mai bine decât ii cunostea el pe ei. Stiau pe ce
butoane sa apese ca sa-i trezeasca orgoliul si sa-l determine sa colaboreze /
… / Partea proasta este ca nici astazi N. Breban nu accepta ca a fost folosit
fara scrupule si ca i s-au smuls declaratii compromitatoare moral pentru el si
primejdioase profesional pentru noi.» Pentru care «noi»? Alaturi de alti scriitori onorabili, Nicolae Manolescu s-a «nesolidarizat», in 1977, cu miscarea
Goma, pe motiv ca scriitorul protestatar «n-are talent», iar protestul sau ar fi
doar o chestiune de ego hipertrofiat. Nu stiu in ce fel va fi «actionat» Breban
ca agent de influenta in acest caz, dar, cu o atare atitudine a confratilor…“
Increderea nestramutata si nelimitata in „rapoartele securistilor“ condusi de
fanfaronul care „trebuia sa fii scriitor“ (apud N. Ceausescu) inregistreaza,
cum vedem, inca o victorie a lor impotriva scriitorilor: daca aceste rapoarte
„arata ca…“ e, cu siguranta, verosimil ca manipulatorul era manipulat! Se
pare ca, veritabila „literatura“, beletristica din rapoartele securistilor merita si
ea un capitol special intr-o istorie literara dreapta si nepartinitoare cu toti
scriitorii si „prietenii“ lor. In ce priveste noua „prietenie“ de nevoie cu P.
Goma amintita in treacat de Paul Cernat – orice comentariu mi se pare de prisos…(…)
La rândul sau, Daniel Cristea-Enache sesizeaza cu ascutime devoalarea
„in trepte“ a cazurilor de scriitori despre care se spune ca au colaborat cu cine
ar fi colaborat. Aceasta devoalare conduce, treapta cu treapta, la un adevar pe
bucatele, un adevar „imbucatatit“ ce sfârseste sau poate sfârsi intr-un mare
neadevar. (…)„Si aici am observat doua tipuri de reactie. Academia, de fiecare data, isi apara membrii sau, in orice caz, contextualizeaza culpa scriitorului (a savantului) adus in discutia publica. Sunt invocate meritele recunoscute ale academicianului, scoala pe care el a intemeiat-o s.a.m.d. In schimb,
Uniunea are o abordare freestyle, dupa umorile presedintelui sau, si judeca
aceleasi lucruri cu masuri diferite. Importanta nu este opera scriitorului in
chestiune, important nu este nici macar dosarul sau de Securitate. Esential e
daca el «se intelege» sau «nu se intelege» cu actualul prezident, care, la rândul sau, nu mai stie daca vorbeste in numele institutiei ori in al lui personal.
Intr-un editorial recent, ajungea sa-l ameninte pe un scriitor cu dezvaluiri
din dosarul acestuia… Jenant“. (subl. mea)
… A fost odata un proeminent critic literar care, agasat de curiozitatea nesatioasa a onor publicului cititor fata de ce se petrece in iatacul sau chilia scriitorului, a dezavuat memorabil acest urât obicei, aratând cu mare justete si
pertinenta morala ca acest public rau, indiscret, indecent si imoral vrea mai
mult sa stie ceea ce face scriitorul decât ceea ce scrie scriitorul: ce vremuri!
Acele vremuri vor fi trecut in calendar, nu si din capul de azi al multora de
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atunci. Libertatea a strecurat pe usa din dos a democratiei si ideea ca scriitorul nu trebuie sub niciun chip aparat de calomnie, ci lasat prada hienei curiozitatii publice, la discretia literaturii compromitatoare din rapoartele compuse
de securistii „prietenului scriitorilor“, el insusi scriitor uns de N. Ceausescu.
De ce n-ar trebui sa fie mai ales acum scriitorii „aparati“ de sagetile otravite
ce continua sa mai zboare dintr-un invizibil castel kafkian, e greu de inteles.
Raspunsul cel mai comod e, desigur, acela ca scriitorul se „apara“ singur,
prin cartile lui. Pentru a preveni imbucatatirea adevarului si, astfel, distorsionarea lui, Daniel Cristea-Enache propune judecatorilor si publicului un fel de
„decalog“, zece puncte pe care, scrie el, „fireste, sunteti liberi sa le acceptati
sau sa le amendati“. Poate ca multi le vor si respinge. Interesant intre altele
este punctul 5 din „decalogul“ lui Daniel Cristea-Enache: „Am o mare curiozitate legata de subiectul celor in continuare conspirati, deci activi. Am
banuieli si indicii in legatura cu unele onorabile persoane al caror comportament deviant se poate explica si prin asumarea, in continuare, a unui anumit
rol. Functia onorifica si rolul operativ: e interesant când afli, prin deductie,
ceea ce desecretizarile ulterioare vor confirma la un moment dat“. Ne asteapta vremuri grele, trecutul e din ce in ce mai imprevizibil.(…)
*
Regretatul Serafim Saka despre securistica scriitorilor din RSSM
Jurnal de Chi§in¶u, 27 mqai 2001
„Lustra†ia mai e închis¶ cu §apte pece†i §i dup¶ dou¶ decenii de la
pr¶bu§irea Imperiului R¶ului”
RM r¶mâne locul în care despre securistica intelectualilor publici din
perioada URSS se vorbe§te în continuare în cercuri restrânse. Deconspirarea
turn¶torilor §i securi§tilor în Basarabia, desigur, ar fi un proces firesc, în
contextul condamn¶rii crimelor comunismului. Pân¶ a se ini†ia procesul lustra†iei la noi, doar în ideea de a nu deveni o arm¶ politic¶ a fo§tilor KGB-i§ti
ca §i în alte †¶ri foste socialiste, avem nevoie de ample discu†ii publice pe
marginea acestei chestiuni.
În urm¶ cu mai bine de doi ani, regretatul scriitor Serafim Saka mi-a
f¶cut o serie de dezv¶luiri la acest capitol. La început era foarte hot¶rât s¶
public¶m interviul, apoi, dintr-odat¶, mi-a interzis s¶-l dau publicit¶†ii pân¶
la decesul s¶u. Mi-am respectat promisiunea §i cred c¶ cititorii no§tri merit¶
s¶ afle cât mai repede declara†iile regretatei personalit¶†i.
– Stimate domnule Serafim Saka, a†i putea explica modul în care erau
racola†i unii membri ai Uniunii Scriitorilor (US) de Securitate?
£i cam cum î†i imaginezi dumneata c¶ s-ar putea explica ceea ce §tii
numai din b¶nuial¶?! Racol¶rile nu se f¶ceau la adun¶rile deschise (la acestea
aveam §i eu acces) de partid §i poate nici m¶car la barul g¶l¶gios §i negru de
fum al Uniunii, unde se f¶ceau multe.
Explica†ia aceasta ar putea s¶ †i-o dea numai cei racola†i, precum §i cei
care racolau, mul†i dintre care mai de†in §i azi posturi înalte sau încaseaz¶
pensii de merit de la statul acesta democrat pe care-l tot f¶urim §i el nu se las¶
în niciun fel f¶urit.
Eu a§ putea, bun¶oar¶, s¶-†i explic ceea ce mi-a spus ex-pre§edintele
Petru Lucinschi, în chiar cabinetul domniei sale, unde eram cu Ion
Mân¶scurt¶, pre§edintele Editurii US la care lucram, veni†i s¶-l convingem s¶
cear¶ legislativului s¶ promoveze o lege care s¶ scuteasc¶ cartea na†ional¶ de
TVA. Promi†¶tor cum era când era, domnul spicher ne-a promis §i nou¶ c¶ se
va face dup¶ care i-am scris un autograf pe cartea proasp¶t ap¶rut¶ –
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Basarabia în GULAG – §i l-am întrebat în numele suferinzilor pe care i-am
cunoscut: „Cum se face, domnule pre§edinte, c¶ victimele gulagului sovietic
r¶mase în via†¶ au o pensie de mizerie, în timp ce c¶l¶ii lor nu pot de bine §i
atâta aten†ie cât le acord¶ statul pe care-l conduce†i?!”.
-£i el ce v-a r¶spuns?
Simplu: a§a a hot¶rât parlamentul, iar eu, care sunt documentat §i
cunosc în adânc problema, a§ face bine s¶-i alc¶tuiesc o list¶ a victimelor pe
care le-am întâlnit…
– Ce s¶ fac¶ cu aceast¶ list¶?
S¶ le promit¶ §i lor ni§te pomeni, ce altceva…?! Dac¶ vrei s¶ †i se explice modul în care erau racola†i unii scriitori, cum zici, întreab¶-i pe cei care
aveau posturi, erau edita†i în tiraje de mas¶, primeau premii de stat pentru
leniniane, nu reu§eau s¶ se întoarc¶ bine dintr-o deplasare în str¶in¶tate, c¶ li
se propunea alta §i a§a la nesfâr§it! Ace§tia ar putea s¶-†i explice modul de
racolare în aceast¶ parte r¶s¶ritean¶ a Europei, în care lustra†ia mai e închis¶
cu §apte pece†i §i dup¶ dou¶ decenii de la pr¶bu§irea Imperiului R¶ului.
„Au f¶cut carier¶ cei care se dau azi mari §i tari, §i patrio†i”
– A†i cunoscut scriitori care aveau angajamente fa†¶ de Securitate?
Cum s¶ nu!!?? R¶spunsul care, în aceast¶ chestiune este unul singur:
b¶nuiala. Ei au f¶cut tot ce-au vrut, în timp ce noi ne-am ales doar cu virusul
b¶nuielii: poate-i acesta, da’ poate-i cel¶lalt…£i cum b¶nuiala nu-i o dovad¶,
ne am¶râm existen†a, persistând într-o nesfâr§it¶ suspiciune care ne desparte
pân¶ §i în cea mai dramatic¶ problem¶. Existen†a na†ional¶ §i nu – o, nu! –
cea polietnic¶ §i multicultural¶, atât de statal speculate de la un timp.
Amânat¶ pân¶ la aceast¶ foarte târzie or¶, legea lustra†iei ar putea s¶ nu ne
mai poat¶ dumeri.
Mul†i-mul†i ani în urm¶, aflându-m¶ în localitatea One§ti, r-l Kotovsk,
pre§edintele colhozului de acolo s-a gr¶bit s¶ ni se fuduleasc¶ c¶ la ei în gospod¶rie lucreaz¶ §i tr¶iesc reprezentan†ii tuturor na†ionalit¶†ilor sovietice. O
avere de n¶†ii! a exclamat dumnealui §i ne-a dus s¶ ne arate ce fac §i cum
tr¶iesc. Prima surpriz¶ am avut-o la c¶minul cultural în care era situat¶ §i
biblioteca s¶teasc¶, unde lucra o nev¶stuic¶, care, dac¶ nu §tia o boab¶ pe-a
noastr¶, nu era abonat¶ la nici o publica†ie în moldovene§te. Când am zis:
parc¶ se poate a§a ceva? – tovar¶§ul a s¶rit §i s-a justificat în locul bibliotecarei: dac¶ la noi to†i §tiu ruse§te!
Bineîn†eles c-am fost turnat, doar pentru o nevinovat¶ uimire de tân¶r
ziarist! Pe scriitorii care aveau angajamente fa†¶ de Securitate puteam doar
s¶-i b¶nuiesc. Dar cum b¶nuiala nu-i o dovad¶, tac. L-am cunoscut, în
schimb, pe deloc scriitorul Gheorghe Lavranciuc, pe care nu aveam de ce-l
b¶nui. Era chiar general în toat¶ legea. Asta dup¶ ce am înv¶†at cinci ani
încheia†i în aceea§i grup¶ §i la aceea§i facultate, istorie §i filologie, în casa
c¶ruia m-am pomenit într-un târziu de noapte, în toamna lui 1979, dup¶ o
sear¶ duioas¶ la restaurantul Inturist – aniversar¶m 20 de ani de la absolvire.
Când la paharele pe care le luaser¶m deja, s-au mai ad¶ugat alte câteva, necuratul m-a împins s¶-i zic c¶ oprimanta dumnealui institu†ie m¶ persecut¶, îmi
îngreuiaz¶ publicarea c¶r†ilor, nu m¶ las¶ s¶ v¶d lumea – atâtea motive din
care am devenit un antiboghist (de la prim-secretarul Bodiul) §i sunt gata s¶
p¶r¶sesc în orice clip¶ republica.
Dup¶ o t¶cere lung¶ §i ap¶s¶toare, bietul meu coleg de studii pedagogice §i general de KGB, speriat în propria cas¶, n-a g¶sit altceva decât s¶-mi
arate, cu degetul dus la tâmpla, c¶-s nebun. Speriat de sperietura lui, am
încercat s¶ m¶ justific:
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– „Dup¶ ce a uscat toate b¶l†ile, Bodiul al vostru ar¶ acum prispele caselor †¶r¶ne§ti, ca s¶ cultive vi†¶ de vie ca s¶ primeasc¶ steaua de erou al muncii
socialiste!”
– ????
£i cum frica nu m¶ sl¶bea, i-am cârpit o minciun¶ c¶, adic¶, o s¶ vin¶
prim-secretar Piotr Chirilovici Lucinschi §-atunci… Profe†ia mea l-a impresionat mult §i fostul meu coleg Lavranciuc, atunci doar general KGB, s-a
aruncat s¶-§i etaleze meritele, spunându-ne – eram câ†iva colegi – cum l-a
cules, în mantaua sold¶†easc¶ în care umbla dup¶ milit¶rie pe str¶zile
Chi§in¶ului, cum l-a trimis la B¶l†i §ef de comsomol, cum a avut grij¶ s¶-l
promoveze, apoi s¶-l readuc¶ în capital¶ – cum, cum, cum – multe §i de
toate!…
Ei §i dup¶ ce ne-am mai atenuat frica cu alte pahare, tovar¶§ul meu
general m-a luat la bra† §i m-a dus s¶-i v¶d cabinetul de lucru, c¶ptu§it cu c¶r†i
de specialitate, cum s-a exprimat el. Când l-am întrebat unde-s c¶r†ile scriitorilor moldoveni, le-a scos de pe undeva §i mi-a ar¶tat autografele lui
Cibotaru, Bo†u, dar §i un solid volum de Dru†¶, ap¶rut la Molodaia Gvardia.
Pe Dru†¶, asta m-a reb¶gat în sperie†i, mi l-a ar¶tat, aplecându-l sub poala
fe†ei de mas¶, ca s¶ nu-l vad¶ cineva, de§i eram numai noi doi. Pruden†a
generalului m-a tulburat. Adic¶, pân¶ §i un general de securitate nu era sigur
c¶ nu este ascultat, la el acas¶, de propria securitate.
Spre diminea†¶, când am ajuns acas¶, mi-am trezit so†ia §i i-am spus,
înc¶ speriat, toat¶ p¶t¶rania. Cum era de pe somn, so†ia §i-a frecat îndelung
ochii §i m-a întrebat ca pe un repetent:
- £i cam cui ar putea s¶ te denun†e un §ef de kaghebe?!
– Avea†i colegi fa†¶ de care era†i circumspect?
Ca mai toat¶ lumea, cu mine îns¶ se întâmpla ceva cu totul inexplicabil:
pe cât de circumspect eram, pe atât mi-o lua, de multe ori, gura pe dinainte §i
spuneam ceea ce un om normal n-ar fi spus niciodat¶.
(Continuare în num¶rul de mar†i)
*

Flori B¶l¶nescu mi-a scris ieri c¶ “au fost urcate” (urmeaz¶
s¶ aflu semnifica†ia urcu§ului) Culoarea curcubeului §i
Soldatul câinelui, la Amazon. Abia a§tept semnalul c¶ pot s¶
anun†, în jurnal, apari†ia lor.
Azi, tot ea: ieri a fost la Bookfest, unde l-a întâlnit pe directorul Cur†ii Vechi. Grigore Arsene s-a interesat de soarta mea,
fiind afectat §i el de “afacerea Chi§in¶u”.
Despre Scrìsuri 2 exist¶ posibilitatea s¶ fie prezentat la
târgul de toamn¶, Gaudeamus - numai s¶ fie redactat din timp…
Ve§ti care mi-au dat multe guri de aer.
27 mai 2011, ora local¶: 19:26

*

Banchete §i saune pentru nomenclatura din RSSM
Articol publicat de Alexandru Rî§neac
DEZV™LUIRI. £efii comuni§ti §i elita economic¶ din perioada sovietic¶ se bucurau de privilegii §i bunuri la care nici nu visau oamenii de rând,
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multe fiind finan†ate ilegal din surse ascunse.
Comunismul a însemnat, dincolo de retorica oficial¶ care punea accentul pe echitatea social¶, existen†a unor privilegii pentru nomenclatura de partid, în contrast cu nivelul de via†¶ destul de modest al oamenilor de rând.
Acest lucru este confirmat de un document din 1987, descoperit recent
în arhiva fostului Comitet Central al Partidului Comunist din Republica
Sovietic¶ Socialist¶ Moldoveneasc¶ (CC al RSSM) §i care era marcat „strict
secret" pân¶ nu demult.
LOCALURI DE LUX PENTRU CEI „ALE£I"
Este vorba de o decizie a CC de la Chi§in¶u, din 9 iunie 1987, intitulat¶
„Despre utilizarea obiectelor «de prestigiu» pentru necesit¶†ile oamenilor
muncii". Este unul dintre primele cazuri când se recunoa§te deschis existen†a
privilegiilor de care se bucura nomenclatura comunist¶, p¶strate discret de
ochii lumii sau negate anterior.
„Perestroika" §i componenta sa „glasnosti", adic¶ transparen†¶ (numit¶
în presa de la Chi§in¶u de epoc¶ cu un termen gre§it - „publicitate") a marcat
începutul dezv¶luirilor pe aceast¶ tem¶, ceea ce a contribuit la apropierea
momentului de pr¶bu§ire a regimului.
Din documentul men†ionat afl¶m c¶, în perioada anilor 1964-1983, au
fost construite 167 de localuri de relaxare de lux pentru nomenclaturi§ti, pentru asta fiind cheltuite sume exorbitante. Aproape jum¶tate din ace§ti bani
proveneau din surse neidentificate, f¶r¶ nicio eviden†¶ contabil¶.
Numai la construc†ia a 86 din cele 167 de imobile au fost cheltuite 6,4
milioane de ruble sovietice (în condi†iile în care salariul mediu era mai mic
de o sut¶ de ruble. O comisie special¶ de control nu a putut stabili câ†i bani
s-au cheltuit pentru celelalte 81 de localuri.
Aceste locuri luxoase cu acces strict limitat erau construite sub diferite
denumiri - case de oaspe†i, case ale vinificatorilor, liv¶darilor sau p¶durarilor,
s¶li de banchete §i de degustare, saune, b¶i §i altele.
Numai pentru 90 de b¶i §i saune s-a cheltuit peste jum¶tate de milion de
ruble, pentru s¶lile de degustare - 1,5 milioane de ruble, iar între†inerea lor se
ridica anual la aproape 200.000 de ruble. Cele mai multe astfel de localuri se
aflau în raioanele Orhei, Glodeni, Dub¶sari, Str¶§eni, Suvorov (azi £tefan
Vod¶), Ungheni, Nisporeni, Criuleni, F¶le§ti, Kutuzov (azi Ialoveni), precum
§i în ora§ele B¶l†i §i Chi§in¶u.
Pentru construc†ia §i finisarea acestora s-au utilizat materiale costisitoare §i deficitare, precum marmur¶, granit, lemn pre†ios, o†el de calitate superioar¶. Imobilele erau echipate cu mobilier §i covoare scumpe, mese de
biliard, bazine de înot. Totodat¶, erau asigurate cu televizoare, frigidere,
vesel¶ de por†elan, pahare de cristal §i alte articole ce nu puteau fi g¶site u§or
în vânzare liber¶ de c¶tre muritorii de rând. Asta g¶seai, bun¶oar¶, la baza de
odihn¶ „Vân¶torul" din Ungheni, Casa liv¶darilor din colhozul „Zarea
Moldavii" din raionul F¶le§ti, restaurantul din satul Dolna, raionul Nisporeni,
Casa vinificatorului din sovhozul „Victoria", raionul Kotovsk (azi Hânce§ti).
RELAXARE £I CONFORT DOAR PENTRU £EFI
Numai în ora§ul Chi§in¶u existau 60 de b¶i finlandeze, ap¶rute pe lâng¶
48 de întreprinderi industriale, majoritatea acestora func†ionând f¶r¶ a fi înregistrate conform legisla†iei în vigoare.
În câteva din acestea aveau acces uneori §i muncitorii, îns¶ în cele mai
multe din ele se relaxau doar conduc¶torii întreprinderilor §i apropia†ii lor.
Asocia†ia forestier¶ din Chi§in¶u, de exemplu, avea o baie-saun¶ în
vecin¶tatea p¶durii de la Togatin.
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Comitetul or¶§enesc pentru sport din Chi§in¶u de†inea o baie-saun¶ la
Ghidighici, în apropierea lacului de acumulare. Aceasta era utilat¶ cu televizor color, magnetofon „Eletronika 50D", mobilier scump §i era accesibil¶
unui cerc restrâns de persoane. £i Comitetul Central al Comsomolului din
Republica Sovietic¶ Socialist¶ Moldoveneasc¶ avea o cas¶ de odihn¶ §i o
baie-saun¶ la Ghidighici, pe care o foloseau numai câ†iva din §efii tineretului
comunist. Situa†ii similare erau înregistrate la administra†ia moldoveneasc¶ a
avia†iei civile, la uzina „Signal", în numeroase firme de construc†ie, la departamentele „Measomoltorg" §i „Moldavproiectmebel".
Iat¶ doar un extras din hot¶rârea CC al RSSM din 9 iunie 1987, care
constat¶, cu nemul†umire, c¶ aceste localuri erau doar pentru cei „ale§i":
„Unele b¶i-saune sunt situate departe de întreprinderi §i baze de odihn¶ (legale), nu sunt accesibile colectivelor de munc¶ §i sunt folosite de regul¶ de un
cerc restrâns de persoane".
Lux §i dezm¶† finan†ate de economia subteran¶
Casele de odihn¶, restaurantele speciale, b¶ile-saune §i s¶lile de degustare erau doar un paravan pentru asigurarea bun¶st¶rii §i a privilegiilor
nomenclaturii comuniste. Existen†a acestora confirm¶ caracterul de cast¶ al
conducerii de vârf a Partidului Comunist §i al elitei economice. Muncitorii §i
†¶ranii, pe care partidul pretindea c¶ îi reprezint¶, nici nu §tiau de existen†a
acestor localuri „de prestigiu", în care domina dezm¶†ul sexual, abunden†a de
bucate §i b¶uturi spirtoase.
Comuni§tii de rând erau prosti†i într-un hal f¶r¶ de hal - ei pl¶teau cotiza†ii, înghi†eau promisiuni de§arte §i sorbeau din cafeaua artificial¶ fabricat¶
din orz. Totodat¶, aceste baze de odihn¶ pentru nomenclatur¶, construite de
multe ori ilegal, din surse neidentificate, confirm¶ înc¶ o dat¶ existen†a unei
viguroase economii subterane pe vremea sovietelor.
Autor: Igor Ca§u Sursa: www.adevarul.ro
*
Miercuri, 24 Februarie 2010 05:03
Ma§in¶ria crimelor comuniste
Pe 20 februarie curent, într-o conferin†¶ de pres¶, reprezentanții Comisiei
pentru studierea §i aprecierea regimului comunist totalitar din Chi§in¶u,
constituit¶ acum o lun¶ la ini†iativa pre§edintelui interimar al RM, Mihai
Ghimpu, au f¶cut publice rezultatele primelor investiga†ii. În perioada 19901992, majoritatea dosarelor Serviciului de Informa†ii §i de Securitate (SIS)
din Republica Moldova au fost evacuate peste Nistru, a confirmat pre§edintele comisiei, Gheorghe Cojocaru. „Nu §tim nimic despre num¶rul §i nici
despre soarta acelor dosare. Nu cunoa§tem nici con†inutul lor, pentru c¶,
împreun¶ cu ele, au fost evacuate §i inventarele”, a mai spus Cojocaru. În
cadrul conferin†ei de pres¶, fostul de†inut politic Andrei Bortnaru a declarat
c¶ dispune de informa†ii, potrivit c¶rora, 400 de dosare secrete ar fi fost distruse la indica†ia primului pre§edinte al Republicii Moldova, Mircea Snegur.
La rândul lor, membrii Comisiei au spus c¶ nu cunosc nimic despre asemenea fapte. Ei au mai dat asigur¶ri c¶ toate informa†iile pe care le vor ob†ine
în urma investiga†iilor vor fi date publicit¶†ii
Pân¶ în anul 1938, în Republica Autonom¶ Sovietic¶ Socialist¶
Moldoveneasc¶ (RASSM) au fost condamnate la moarte peste 2400 de persoane, iar peste 300 au fost internate în lag¶re speciale. Condamnarea persoanelor avea loc la §edin†a Troicii speciale din RASSM: ministrul de Interne al
republicii, procurorul general §i primul secretar al Partidului Comunist. Ei
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erau cei care se întruneau de la 3 pân¶ la 11 ori pe zi pentru a întocmi lista
neagr¶ a mor†ii: câte 200 - 300 de condamna†i la moarte într-o singur¶
§edin†¶.
„Motivele condamn¶rilor sunt ridicole. Oamenii erau condamna†i pentru
c¶ erau normali, c¶ puneau întreb¶ri §i nu acceptau realitatea, sau pentru c¶
preziceau c¶derea regimului. Deseori erau învinui†i de spionaj etc.”, a spus în
cadrul conferin†ei alt membru al Comisiei, istoricul Gheorghe Negru.
Vicepre§edintele Comisiei, Igor Ca§u, a spus c¶ în istoriografia sovietic¶
persoanele deportate erau considerate oameni înst¶ri†i, „culaci”. Îns¶ arhivele
MAI demonstreaz¶ c¶ majoritatea dintre ei erau †¶rani simpli. „Nu vrem s¶
facem din acei oameni deporta†i eroi, dar ei nu sunt tr¶d¶tori, a§a cum i-a
numit regimul”, a spus Igor Ca§u. „Dup¶ cele studiate, constat¶m c¶ în primii
ani dup¶ r¶zboi a existat o rezisten†¶ extraordinar¶ din partea tuturor grupurilor etnice din Basarabia”, a mai men†ionat istoricul.
Am depistat în arhivele MAI câteva mii de dosare care se refer¶ la
condamnarea persoanelor ce au colaborat cu autorit¶†ile române§ti §i cu cele
germane (numite culaci sau colabora†ioni§ti). Provenien†a social¶ a acestora
era diferit¶, majoritatea fiind din rândul †¶ranilor simpli. Referitor la componen†a etnic¶, jum¶tate erau moldoveni de origine româneasc¶. Restul erau de
origine ucrainean¶, ru§i, chiar §i g¶g¶uzi. Noi nu suntem de acord ca ace§tia
s¶ fie numi†i tr¶d¶tori. Ei au fost mai degrab¶ victime ale timpului în care au
tr¶it", a mai precizat Igor Ca§u.
Gheorghe Palade, alt membru al Comisiei, a spus c¶ în 1944, odat¶ cu
intrarea trupelor sovietice pe teritoriul Basarabiei, în timpul raziilor pentru
identificarea du§manilor regimului sovietic, au fost aresta†i circa 50 de mii de
oameni, dintre care au fost condamna†i peste 22 de mii. Despre ideologia
regimului comunist a vorbit un alt vicepre§edinte al Comisiei, Sergiu
Mustea†¶. „Pe parcursul activit¶†ii noastre, vom aborda §i calitatea manualelor §colare, implementate de sistemul sovietic. Dogma partinic¶ domina din
clasa întâi, când elevii înv¶†au ”Abecedarul”.
Despre istoria acestui p¶mânt a început s¶ se vorbeasc¶ în manualele elaborate abia în 1958. Pân¶ atunci, elevii înv¶†au din cele din 1937”, a menționat Sergiu Mustea†¶. O mare parte din datele f¶cute publice de c¶tre membrii
Comisiei au fost descoperite dup¶ desecretizarea arhivelor ministerelor din
Republicii Moldova, printr-o decizie a actualului Guvern, la solicitarea
Comisiei, a precizat secretarul comisiei, Mihai Ta§c¶.
„Avem o deschidere total¶, nu exist¶ refuzuri atunci când Comisia solicit¶
anumite dosare”, a mai spus Ta§c¶. Comisia va fi obligat¶ s¶ informeze periodic societatea despre activitatea sa. Pe baza rezultatelor va fi elaborat un
studiu, o culegere de documente §i un raport analitic privind aprecierea istoric¶ §i politico-juridic¶ a regimului totalitar comunist.
Ioana PRUTEANU

Sâmb¶t¶ 28 mai 2011
Singurele cuvinte… omene§ti, drepte, despre «cazul DSK»,
în Fran†a au fost rostite ieri de… Séguéla. Cine se a§tepta ca
tocmai el, individul tulbure, uns cu to†i mitterranzii, s¶ spun¶
cam a§a:
“Din punct de vedere juridic, DSK este prezumat inocent.
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îns¶ din punct de vedere al noului sediu [un imobil de trei etaje,
de cca 500 m.p…, costînd 35 000 dolari pe lun¶] este deja… prezumtiv de connerie!”, iar Ruth el Krief, interlocutoarea, a început
s¶ beh¶ie sonor (cum altfel: in petto?) ca o capr¶, dar nu fiindc¶
ar fi gustat zisele lui Séguéla, ci ca s¶ preg¶teasc¶ “trecerea” spre
alt subiect.
Un alt m¶runt motiv de satisfac†ie (s-a în†eles: sunt în tab¶ra
cameristei agresate!): un jurnalist al BFM (canalul transmi†înd
numai §tiri) a ajuns la sediul unei mici “organiza†ii” pentru
ap¶rarea drepturilor femeilor africane nimerite în America, neinformate, dezorientate, prad¶ a oric¶rui rechina§ de trei parale, dar
un rechinoi ca DSK, cel care îi zicea femeii, cu care se lupta,
viteje§te, încercînd s¶ o fac¶ s¶ nu se opun¶…, s¶ se lase violat¶,
s¶ nu-i fie team¶ c¶ î§i va pierde slujba:
«Ce, nu §tii cine sunt eu?»
Nu, nu §tia - biata analfabet¶ african¶!
Ea, agresata nu se adresase acestei organiza†ii, fusese luat¶
în eviden†¶ f¶r¶ voia ei, ba i se g¶siser¶ - pân¶ ieri - §i doi avoca†i,
«Vom fi la paritate, DSK are doi uria§i penali§ti, noi: dou¶ femei
avocat», glumea una din voluntarele africane.
Aici îmi dau §i eu cu presupusul:
Pân¶ alalt¶ieri aveam o simpatie pentru Anne Sinclair; iat¶ o
so†ie, mereu în§elat¶ §i consim†ind la aceast¶ situatie umilitoare,
dar r¶mânînd lâng¶ b¶rbatul “acuzat pe nedrept”…- pl¶tind
sumele colosale cu avoca†ii, cu “o locuin†¶ decent¶…”. Or
locuin†a-decent¶ aleas¶ de Anne Sinclair este - a spus-o Séguéla
- “une connerie”. Tot Séguéla ad¶ugase, de§i Ruth El Krief se
zb¶tea de zor s¶-l întrerup¶, sau s¶-l bruieze…
«£i nici un cuvânt despre victim¶, acea femeie simpl¶,
crescindu-§i singur¶ fiica, o fiin†¶ f¶r¶ ap¶rare în fa†a lui DSK”
Concluzia mea - pe care mi-o asum:
Anne Sinclair este “la connasse”; ea, nesim†ita, cea care a
aruncat în ochii lumii o locuin†¶ pentru b¶rbatu-s¶u, acuzat,
costînd o avere. Adev¶rat, e este liber¶ s¶ fac¶ ce vrea cu banii
mo§teni†i de la bunicu-s¶u, marele negustor de tablouri
Rosenberg. Dar ea nu §tie - la vârsta ei, vorba celuia - ce-i aceea
discre†ie? decen†¶? re†inere?
Nu. Deci Anne Sinclair este o vac¶.
*
Un text “r¶coritor” semnat de Bedros Horasangian, în Obs.
cult. : Alegeri §i matrapazlîcuri la PDL”. ïl felicit din inim¶.
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Duminic¶ 29 mai 2011
Ceva mai pu†in¶ transpira†ie, dar mult¶ “cl¶tinare/ pe/
picioare”. £i când m¶ gândesc : abia în 6 iunie îl voi putea consulta pe dr… Schaan… Voi încerca s¶ suprave†uiesc pân¶ atunci, iar
Schaan îmi va dezv¶lui c¶ nu §tie de unde vin ame†elile, nici
transpira†ia…
*
Ieri, un jurnalist cons¶tean cu guineeana agresat¶ de DSK a
vorbit despre inadmisibila amenin†are a avoca†ilor ap¶r¶rii care
au afirmat repetat, c¶ o vor distruge pe victim¶. £i se întreba, m§
întreb §i eu dac¶ nu exist¶ posibilitatea de a-i ataca pe avocatii lui
DSK pentru aceast¶ dovad¶ c¶ ap¶rarea nu se rezum¶ la a aduna
probe de nevinov¶†ie (sic) a acuzatului, ci de o distruge pe victim¶? Iar dac¶ nu exist¶ în legisla†ia american¶ o astfel de culp¶,
foarte r¶u pentru America.
Jurnalistul cons¶tean (vorbea o francez¶ perfect¶) a mai
luminat un col† al tragediei femeii: nu numai c¶ aceasta face parte
dintr-un trib extrem de pios (musulman), dar este §i ea excizat¶.
Aflu acum: femeile excizat¶, pe de o parte au dureri atroce în timpul actului sexual normal (vaginal), probabil de aici li se trage
credin†a c¶ o p¶trundere vaginal¶ str¶in¶ este un mare p¶cat pentru ea, femeie, c¶ nu a fost în starea s¶ o evite, de aceea va
r¶mâne pe veci murd¶rit¶ pâng¶rit¶ (de un str¶in), viata ei va fi,
într-adev¶r, distrus¶ pentru totdeauna - a ei §i a familiei sale, atât
cea r¶mas¶ în Guineea, cât §i a fiicei §i rudelor din America, deci
atunci când ea, agresat¶, protesta cum putea, spunînd c¶ î§i va
pierde slujba, rostea un adev¶r dincolo de în†elegerea unui alb,
mai ales când acesta o viola. Este adev¶rat: st¶pânii ei, albi (proprietarii, administratorii hotelului Sofitel) nu ar fi aplicat aceast¶
lege a africanilor peul, dar acum este vorba de un principiu. Or
“principiul” acela, aplicat sau ba, a distrus viata bietei victime, a
ei §i a fiicei ei pe care o cre§te §i asupra c¶reia va c¶dea “p¶catul”
mamei de a nu fi reu§it s¶ se apere de Animala DSK.
(R¶mâne între noi, sub rezerva c¶ un b¶rbat nu va reu§i vreodat¶ s¶ se transpun¶ în femeie: eu i-a§ fi retezat pula cu din†ii !)…
Luni 30 mai 2011
Iat¶ o veste bun¶, transmis¶ de Flori B¶nulescu - nu §tiu dac¶
va fi limpede pentru eventualii cump¶r¶tori, fiindc¶ pentru
mine…
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Culoarea curcubeului '77 (Cutremurul oamenilor)
/ Cod "Barbosul" (Romanian Edition) [Paperback]
Paul Goma (Author), Mihaela Sipos (Author), Flori
Balanescu (Editor), Mugur Cornila (Editor), Cristian
Homeuca (Cover Design), Gelu Tofan (Contributor)
Be the first to review this item | Like (0)
Price: $29.99 & this item ships for FREE with Super Saver
Shipping. Details
Aceasta carte de marturii – despre 1977, in Romania – a fost
scrisa la Paris, in primele luni ale anului 1978, tradusa in franceza
si lansata de editura pariziana Seuil in februarie 1979, nasi fiind
Eugène Ionesco si Fernando Arrabal. A fost difuzata fragmentar,
in lectura autorului, prin Europa Libera, insa inainte de 1989 nu
a cunoscut o editie in limba romana.
In 1990 a aparut in romaneste la Humanitas – solicitata fiind
de Gabriel Liiceanu, prietenul autorului… Insa abia ajunsa in
librarii (intr-un tiraj, de altfel, mult diminuat), cartea de marturii
"Culoarea curcubeului '77" a fost retrasa de pe piata, depozitata,
iar in 1992 trimisa la topit de editor – care nu l-a informat pe
autor, apoi a negat cu vehementa „disparitia” cartii. Fapta curatprieteneasca, inalt culturaliceasca la care au consimtit scriitorii,
nu doar tacit, ci activ, si prietenii buni ai mei: Monica Lovinescu,
Virgil Ierunca, Gabriela Adamesteanu, Nicolae Manolescu,
Andrei Plesu (si atâ†ia altii).
Acum, c¶ am reprodus anun†ul, pot s¶ m¶ întorc la treab¶:
re-alc¶tuirea volumului Scrìsuri 2, pentru a fi editat în toamn¶,
la Curtea Veche.
Mar†i 31 mai 2011
Azi am terminat preg¶tirea volumului 2 din Scrìsuri. Au
ie§it 1 170 pagini. Cam multe, dar… altele nu mai am.
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IUNIE
Miercuri 1 iunie 2011
C¶utîndu-l pe Shafir - ca s¶ aflu dac¶ a spus ori ba c¶ noi,
Românii trebuie s¶ pl¶tim pentru cei 800 000 evrei persecutati,
am c¶zut pe o dare de seam¶ din iunie 2007, în leg¶tur¶ cu
simpozionul “Holocaust - Gulag”, †inut la Cluj.
“(…)Din acest punct de vedere nu cred ca atacurile la adresa Monicai
Lovinescu, simbol inatacabil pentru o imensa masa de romani, acum cand
domnia-sa a parasit scena dezbaterii publice (similar cu atacul la adresa lui
Mircea Eliade, produs la fel, dupa ce el iesise din viata la propriu), sunt de
natura sa dezvolte empatia. Cred ca dialogul si nu recriminarile, confesiunea
de buna credinta in genul "Iata ce am suferit eu, acum te rog spune si tu ce ai
suferit" sunt singura cale posibila. Cind d-na Marta Petreu spune in momentul concluziilor ca gandirea Monicai Lovinescu se apropie de cea a lui Nae
Ionescu, amutesti, cum se si cuvine in fata unei asemenea enormitati si iti
spui ca nu e cazul nici sa-ti mai iei ramas bun. Dar cind dl. Michael Shafir
vine in ultimul sfert de ora al Simpozionului, cel consacrat peste tot in lume
amabilitatilor, si o acuza tot pe d-na Monica Lovinescu de furtul unei sintagme, comite un gest de impolitete neverosimila fata de gazdele si invitatii sai,
sanctionat de altfel prin mutenia de data asta a salii, care de de obicei aplauda
orice "luare de cuvant". Gestul d-lui Shafir e mai grav decat denuntul calomnios al doamnei Petreu, fiindca el aduce deservicii cauzei al carei avocat s-a
desemnat singur: cunoasterea in Romania a suferintei poporului evreu si raspunderea statului roman si a civililor sai pentru Holocaust.

Nu este indicat autorul textului. ïn schimb (!) cele trei interven†ii pe forum merit¶ consemnate:
Bizar. 23:27 | 9 IunieRadu din Tanacu Marta Petreu este o inamica a ei insasi,
cat despre M. S. cine-l mai ia in serios ? Si Ruxandra Cesareanu nu s-a bagat si ea in
afacerea asta bizara ?
2. Frica ii paralizeaza pe oameni 13:39 | 13 IunieMihai Ciobanu Evreii au facut
un lucru extraordinar pentru care merita tot respectul nostru. Faptul ca in Romania ,
dupa 17 ani de la revolutie tot comunistii conduc, ca ei sunt singurii beneficiari ai
revolutiei, ca romanilor le este inca frica sa vorbeasca in mod liber despre crimele
comunismului, ca in orice partid sau asociatie intri oamenii nu sunt "interesati" de
discutarea profunda a ...
3. Unde dai si unde crapa! 14:22 | 15 IunieAdrian Pop
Am fost de fata la discutia despre dna Monica Lovinescu. Dna Petreu a discutat cu
totul altceva, dar poate prea subtil pentru autoarea articolului de mai sus. Halal
"denunt calomnios", sa spuna ca o admira pe Monica Lovinescu! Unde dai si unde
crapa!... textul de mai sus e cam... departe de realitate, ca sa nu spun mai mult.

Constat c¶ la “g¶siri” ale textelor, în România liber¶, au
disp¶rut… autorii. Iat¶ c¶ §i al meu “A fi basarabean” din 4 nov.
2005 §i-a pierdut paternul…
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*
LA PERCEPTION DE LA PROSE DE PAUL GOMA.
IDÉOLOGIE ET LITTÉRATURE
Mariana PASINCOVSCHI
Université de Suceava
A propune o exegez¶ referitoare la receptarea prozei lui Paul Goma în
contextul literar actual înseamn¶, f¶r¶ o cunoa§tere temeinic¶ a biografiei §i
a disputelor care s-au iscat în jurul prozatorului, a te situa pe un teren minat,
gata oricând s¶ se surpe sub greutatea acuza†iilor. De aceea, pornind de la
eviden†ierea câtorva aspecte generalizatoare care s¶ creioneze atmosfera epocii în care se na§te, activeaz¶ §i î§i suport¶ exilul, vom încerca s¶ identific¶m
acele aspecte caracteristice ale ideologiei disidentului, iar mai târziu ale prozatorului care, disimulate în faldurile comprehensiunii, nu au dus decât la o
form¶ paroxist¶ a recept¶rii. F¶r¶ a discuta juste†ea sau injuste†ea †âfnei
auctoriale, ceea ce ne propunem este a vedea modul în care ideologia asumat¶
de el §i felul lui de a concepe literatura influen†eaz¶ receptarea, eliminând
confuziile prezente, înc¶§i ast¶zi, între omul §i scriitorul Goma.
Cuvinte cheie: receptare, ideologie, biografie, exil, disident, literatur¶
1. Introduction
1.1. Pourquoi une étude de la perception chez Paul Goma?
Proposer une exégèse sur la réception de la prose de Goma dans le
contexte littéraire actuel signifie, sans une connaissance approfondie de la
biographie et des conflits qui ont eu lieu autour de l'écrivain, se situer sur un
champ miné, toujours prêt à s’effondre sous le poids des allégations. Par
conséquent, en partant de la mise en évidence de certaines questions générales qui puissent décrire l'atmosphère dans laquelle l’écrivain est né, travaille et supporte son exil, nous essayerons d'identifier les aspects propres à
l'idéologie du dissident, et plus tard du prosateur, qui, cachés dans les plis de
la compréhension, n’ont abouti qu'à une forme paroxystique de la perception.
Sans discuter l'exactitude ou l’inexactitude de l’arrogance de l’auteur, ce que
nous nous proposons est de voir comment l'idéologie assumée par lui et sa
façon de concevoir la littérature affectent la réception, en éliminant les confusions présentes encore aujourd'hui, entre l'homme et l'écrivain Goma. A en
juger la critique littéraire en sa diachronie, en essayant une démarcation claire
entre les platitudes actuelles et les observations originales, nous avons cité ou
analysé certains auteurs, l'accent étant proportionnel à l'importance que nous
attachons à cette exégèse. Suite à l'inventaire des opinions critiques et de leur
apparition, dans certains cas nous avons donné la priorité aux idées critiques
(Virgil Podoab¶, Nicoleta S¶lcudeanu), qui seront développées dans une
étude plus approfondie.
En parcourant le trajet du développement de l'auteur, nous avons
constaté que la plupart du temps, en choisissant la voie d'un homme retrouvé
en face des autres, Paul Goma nuit à soi-même à travers une série d'abus, en
répétant l'histoire, après une période de vingt ans, encore et obstinément. La
querelle de Goma avec la littérature met en évidence la condition de singularisation, l’auteur refuse l'appartenance à une communauté des écrivains non
solidaire avec l'adversaire à la dictature.
En réunissant une unanimité au sujet de son travail comme dissident, la
réception critique a connu une chaîne ininterrompue de préjugés, toutes en
défaveur de l'auteur, en minimisant l’importance de son œuvre, en la réduisant au silence et même en l'excluant de la vie littéraire. Contesté par certains,
mais apprécié par d'autres, Paul Goma est toujours un «cas» non résolu. Les

©Paul Goma 1935-2011

wwww.paulgoma.com

PDF public și gratuit

31.12.2011

PAUL GOMA - JURNAL 2011

842

abus d'opinion des dernières années sortis de la plume du journaliste vitriolant, donnant lieu à de vastes controverses, ont provoqué un phénomène de
rejet qui tend à se généraliser. Les signes de critique littéraire et les attitudes
qui contestent la transformation de l’œuvre dans un simple document en
défaveur de l'intérêt esthétique contribuent au renouvellement de la perspective critique de Goma. L'auteur se veut, en fait, écrivain, perçu, par conséquent, par des moyens appropriés, comme cela s'est produit dans les années
90, mais cette fois pour une durée indéterminée, sans impliquer le nom du
dissident dans le travail de l'écrivain. Selon ces points de vue, nous croyons
que le changement des instruments critiques pourrait équilibrer la réception
d'un auteur si controversée, en redonnant à la littérature roumaine un grand
écrivain, dont l’œuvre abonde de littéralité même dans les pages les plus
féroces du journal.
1.2. Un destin de dissident
Étant l’écrivain qui a provoqué (et provoque encore) parmi les contemporains beaucoup et de très lourdes controverse, Paul Goma a réuni, toutefois, parmi les roumains du pays, et surtout de l'exil, une unanimité concernant son activité dissidente, étant considéré comme l’unique dissident
authentique de leur pays, qui s’est opposé au système communiste au prix de
l'exclusion de la société. Malgré le fait qu'il soit devenu, au fil du temps, un
véritable artiste de la parole roumaine, la critique littéraire (à quelques exceptions près) a agi selon le même mécanisme, en se concentrant sur le plan politique et historique de son travail, en transformant, comme le précise Virgil
Podoab¶, « une œuvre complexe dans une à une seule dimension » (Podoab¶,
2004: 243).
Ainsi, on est arrivé, comme l'explique le même critique littéraire, à l'installation massive de cette « anormalité » dans la perception roumaine de
l’œuvre de Goma, qui a entraîné une conséquence encore plus grave, grâce à
l’implication du dissident dans les affaires de l'écrivain. Ainsi, « en mélangeant à outrance l’activité du dissident (et de l’opposant politique) dans celle
de l'écrivain et en faisant de la première la source de la seconde, ceux-ci lui
ont retiré son don de l'imagination. En vertu de cette confusion des sources
avec les ressources, Paul Goma serait un écrivain sans imagination et son
élan créatif serait éteint dès qu'il retirerait sa plume du sol fertile de sa biographie et du document historique. Selon eux, Paul Goma serait écrivain seulement dans la mesure où il a été dissident et opposant » (Ibidem: 243-244).
Il y a eu aussi des voix qui ont remis en question même le statut de dissident,
l'auteur étant devenu un paria tant durant le régime communiste qu’après sa
chute, quand tous s’attendaient que les choses évoluent. Il y a certainement
une évolution (signalée par l'apparition de nombreux ouvrages de valeur),
mais ce fait n'a pas été en mesure d'arrêter la vague de réactions négatives
provoquées par le polémiste acerbe, réactions qui, là encore, ont déséquilibré
la perception. En critiquant des noms de valeur, tant dans le pays qu’en exil,
Paul Goma est accusé d’anitisémitisme, risquant d’être de nouveau exclu de
l’univers littéraire. Ce n'est pas, cependant, la seule accusation; il y en a
d’autres qui viennent remplir une liste où l’on écrit encore : « Cioran l’a accusé d’être réactionnaire. On lui a diagnostiqué le délire de candeur morale. On
a démasqué son culte personnel de la personnalité. On a dit qu’il manque de
nuance dans les jugements moraux. Et là, on lui a opposé l’équilibre et la
mesure de Havel. L’intransigeant serait une inconséquence. [...] Goma a
aussi été accusé d'inadaptation à la non belligérance » (Buciu, 2007: 78), en
publiant sous la mention répété « Document » les déclarations faites lors de
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son arrestation en avril-mai 1997, « document » selon lequel l'écrivain adresse les plus sincères remerciements à M. Nicolae Ceausescu (celui-ci étant le
titre de quelques sous-titres, six, pour en être précis), « qui, d’un côté, m’a
prouvé qu’il n'avait pas changé, et d’un autre côté, il a montré de la compréhension, de la générosité et de la confiance en moi, celui qui sera toujours »
(„Adev¶rul literar §i artistic”, 1995: 7). Tout cela, y inclus l’intense écriture
dévoilante, de la position d’une « objectivité » absolue, radicale, incommode,
irritante – comme le dit Marian Victor Buciu (Buciu, 2007: 79), a mené à une
perception extrémiste, rares étant ceux qui ont vu et voient en Paul Goma une
véritable personnalité littéraire, en s'intéressant à la valeur artistique du prosateur. En étant provoqués, subjectivement ou objectivement, par son jugement moral, « en confondant le plan de la moralité du dissident avec celui de
l'affectivité exagérée du moraliste et de la valeur, discutable pour certains, de
l’œuvre de l'écrivain » (Podoab¶, 2004: 239), concernant l'auteur de l'éthique
et le citoyens de l’esthétique, la plupart rappellent la confusion entre la morale et l'art, en goûtant de la pomme de discorde qui a conduit à porter atteinte
à l'esthétique et a suscité beaucoup de controverses, pour et contre Paul
Goma. Dans ces circonstances, on pourrait se demander, comme d'autres l'ont
fait, même si parfois indirectement, comment est-on arrivé dans cette situation? Qui est le coupable et qui a à en gagner? L’auteur, ceux qui le soutiennent, ceux qui l’accusent ou ceux qui montrent leur attitude par un « silence
tactique » ou par une « calomnie de ressentiment », comme le dit Virgil
Podoab¶. Nous ne nous proposons pas maintenant de trouver une réponse à
ces questions parce que, quelle que soit celle-ci, sans une connaissance
approfondie du problème, elle déplacerait, tout simplement, son centre de
gravité. Ce qui nous intéresse est de voir comment l'écrivain a été perçu dès
le début jusqu'à présent, en analysant la critique littéraire dans sa diachronie,
en attirant attention à toutes les catégories invoquées et d’observer comment
l'idéologie assumée par Paul Goma et sa façon de concevoir la littérature
influencent la perception.
*****
Quand Paul Goma se lançait dans la littérature roumaine, en Décembre
1966, en débutant dans le magazine « Luceaf¶rul » avec l’histoire “Aia”, un
titre changé par les éditeurs en “Când tace toba”, l'auteur était déjà considéré
comme « un cas » [suite au « procès » de l'Université et à la promesse de M.
Novikov de s’en occuper… de « l’affaire Goma » („Apostrof”, 1990)], à
cause de quoi il réussit à peine de publier dans des périodiques, ou en volume, la revue d’Eugen Barbu étant devenue la seule option (il reçoit « la mention pour la prose » lors des « Prix pour 1966 »). Son début en « Luceaf¶rul»
ouvre la porte à d'autres périodiques (« Gazeta literar¶», « Via†a româneasc¶», « Cravata ro§ie », « Ateneu », « Neuer Weg »). Au printemps 1967
le magazine allemand (de Roumanie), « Neue Literatur » s'apprête à publier
un morceau de Ostinato, dans la traduction d’Anemone Latzina et Dieter
Schlesak. Toujours à cette époque-là, le premier à prononcer la phrase,
« Soljenitsyne roumain », est Miron Radu Paraschivescu. En jetant un coup
d’œil sur le dactylogramme du roman, il s'écria: « Mais ce garçon est un
Soljenitsyne roumain! ». Formule reprise par « Le Monde », par la radio «
Free Europe » et par de nombreux exégètes, qu'elle a été consacrée – comme
le souligne Ion Simu† - uniquement en combinaison avec la dissidence de
Paul Goma (Simu†, 2004: 197-198). La mise en valeur de la critique est en
accord avec la tentative d’usurper le titre glorieux, usurpation considérée
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comme « un acte immoral parce qu'il est injuste et rancuneux. Ce n’est pas
une simple erreur publique innocente, mais une ingratitude énorme et symptomatique envers le dissident roumain le plus important » (Ibidem: 198), les
exemples étant éloquents à cet égard.
En 1968 (le 21-22 août, le jour de l'invasion de la Tchécoslovaquie)
dans les librairies apparaît le volume début Camera de al¶turi, en septembre
apparaissent deux commentaires élogieux signé par Valeriu Cristea dans «
Amfiteatru » et par Lucian Raicu dans « România literar¶» et une note destructrice, mais sans signature dans « România liber¶». Sans contribuer à l'imposition de Goma (le livre est passée quasiment inaperçu, par des raisons
extralittéraires), Valeriu Cristea a le mérite de faire quelques observations
précieuses, observations qui, au fil du temps, seront confirmées. Il parle de la
maturité artistique du débutant (en été 1967 Paul Goma a déjà envoyé en
Occident la première version du roman Ostinato), en considérant que, « Paul
Goma démontre une réception fine, précise et rigoureuse du concret.
Contrairement à beaucoup d'autres, plutôt secs, pâles et confus, peureux
devant le concret, terrorisés par le contact avec lui, Paul Goma est un analyste
avec de la santé aux joues rouges (une première référence à Ion Creang¶),
vraiment fait de chair et de sang » (Cristea, 1970: 185). Valeriu Cristea ne
néglige pas les qualités « proprement dites artistiques, d’écrivain: le sens de
la couleur, l'humour, l'inclinaison vers le pittoresque, la possibilité de placer
l'objet décrit dans un domaine d'analogies suggestives, le pouvoir de fixer, de
vêtir de cubes gros de matière les états pulvérisables, les sensations fugitives,
le caractère plastique et expressif de la langue » (Idem), en pointant, par une
écriture distinctive [« la phrase, qui augmente souvent dans des périodes
énormes d’une page pleine de texte, est forte et arboriscente, par où gargouille la sève » (Idem)], à ce qui allait devenir plus tard le style de Paul
Goma. En notant également les faiblesses du débutant et les résultats
médiocres de certaines nouvelles (“Logodnicii vin §i pleac¶”, “O ce veste
minunat¶”, “Aia”), aussi bien que la pauvreté et de la substance épique, l'impression globale du critique reste décidément en faveur de l'écrivain : « En
fermant le premier livre, notre pensée reste à la page d’analyse compacte infinitésimale dépassant le péril de l’aridité par un sentiment fort de la matière et
du talent littéraire (s.n.) » (Ibidem: 186).
Même si dans son volume de début l'écrivain ne laisse voir presque rien
de son expérience de prison durant ses années d’études (1956-1958), ni d’une
résidence obligatoire de cinq ans à B¶r¶gan, ni de sa future carrière, certains
fragments enverront collatéralement à des tensions qui prendront de la
consistance plus tard: il s’agit de la liberté invoquée par le récidiviste
Gulim¶nescu et de la prémisse morale du futur dissident, évoquée par un
jeune homme arrivé sur un chantier dans une brigade de forgerons pour être
« rééduqué » par le secrétaire de l’UTM – « Ne pas nous mentir nousmêmes», est devenue une solution unique pour gagner sa dignité et survivre
dans un monde où le jeune homme apprend que son beau-père était informateur à l’usine. Le fait que le début de Paul Goma n'est pas représentatif pour
ce que l’écrivain sera plus tard est confirmé par Ion Simu† (Simu†, 2004: 184185) et Anton Cosma (Cosma, 1998: 411), leurs points de vue n’étant pas,
toutefois, pleinement partagés par A. £tef¶nescu. En se référant, en 2005,
dans Istoria literaturii române contemporane à l'ensemble du travail du
romancier, le critique littéraire conclut: « Les textes de Paul Goma, bien
qu’ils affichent des procédures de la littérature-vérité, bien qu’ils comprennent des discontinuités intentionnées propres à la littérature moderne, restent
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en leur substance non littéraires » (£tef¶nescu, 2007: 647). Quelle serait,
alors, la littérature proprement dite du prosateur? La réponse est toujours
donnée par A. £tef¶nescu, non sans lien à notre problème, qui considère que
« la littérature proprement dite de Paul Goma ne peut être trouvée que dans
son volume de début, Camera de al¶turi, de 1968 » (Idem), qui est, cependant, une prose « vaguement psychologisante, stylistiquement indécise et
effacée » (Idem). Par conséquent, le critique conteste son talent littéraire, en
notant que, « lorsqu’il n'a fait que de la littérature, en se basant uniquement
sur son talent littéraire, en l'absence d'un scandale politique pour promouvoir son livre, Paul Goma n'a pas réussi à s’imposer à l'attention du public»
(Idem). Même si nous soyons d'accord avec la dernière partie de l’affirmation, avec l’effet du volume de prose courte, nous ne pouvons pas accepter la
cause proposée par A. £tef¶nescu (absence d'un scandale politique), mais surtout nous sommes en désaccord sur la littéralité du travail de début, d'autres
textes en réussissant s’affirmer pacifiquement, en démontrant que la vraie littérature se trouve au-delà des portes de ce volume. Les exemples à cet égard
sont nombreux.
En 1969, après avoir travaillé sur le roman În cerc et écrit la première
version d'un « segment » de U§a, Paul Goma déclare aux éditeurs que si
Ostinato (rejeté au printemps 1968) n’est pas publié en 1970, il apparaîtra
dans l'Ouest en 1971. Sa déclaration est accueillie avec dégoût par l'Union
des écrivains, où il est « jugé » au cours de la même année, l’opinion générale
étant qu'un écrivain roumain, « surtout quand il est un inconnu » (cité dans
V. Nicolescu), « il n’a pas le droit de se comporter comme s'il était seul dans
le monde » („Apostrof”, 1990). En mars 1970, Paul Goma publie pour la dernière fois, dans la revue « România literar¶», un extrait de În Cerc. En avril,
après avoir publié le roman U§a à l’édition « Cartea Româneasc¶», l'auteur
doit faire face à un deuxième rejet de la part de Marin Preda et Mihai Gafi†a
sous le prétexte du « décodage » fait par Alexandru Ivasiuc, et notamment
que le personnage « négatif » de U§a n'est pas quelqu'un d'autre qu’Elena
Ceau§escu. Bien qu'il semble que cette accusation ne soit pas fondée, elle
parvient à arrêter l'impression de la littérature de Goma, en mettant le début
d'une relation d'hostilité entre les deux écrivains.
Suite à cet événement, il y a une interdiction totale en Mars 1970 (bien
que l'auteur continue à être rédacteur à « România literar¶»), Paul Goma
n’ayant pas le droit de signer même des traductions, interdiction qui visait à
la fois sa femme, Ana Goma et son beau-père, Petre N¶vodaru. Dans ces circonstances, l'auteur envoie le manuscrit du roman U§a en Ouest pour qu’il
apparaisse en automne 1971, à une courte période de temps après Tezele din
Iulie de Ceau§escu. Le roman Ostinato apparaît, d'abord en Allemagne, à
Suhrkamp de Frankfurt sur Main, puis en France à Gallimard (sous le titre La
Cellule des libérables). Le roman est bien accueilli par la presse étrangère,
et l'auteur est caractérisé comme un Soljenitsyne roumain. Dans une chronique éditoriale à la radio « Free Europe », Virgil Ierunca dit à propos de ce
cas : « Je l'ai attendu pendant plus de vingt ans. J'attendais l'écrivain qui prenne le risque d'envoyer à l'étranger un vrai livre, lui restant en Roumanie. De
pareils livres sont toujours arrivés de Pologne, de Hongrie, de
Tchécoslovaquie et, toujours, de Russie, en témoignant sur le vrai visage des
dictatures sous-développés de l'Est. Seule la Roumanie s’est apparemment
enveloppée dans une sorte de Sérail esthétique, où les écrivains ne luttaient
pas pour la liberté, mais l’obtenaient du haut et en ont fait un genre d'arme
byzantine donnant naissance – c’est vrai – à des ambiguïtés fructueuses. [...]
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Paul Goma est, pourtant, le premier à faire le saut décisif pour montrer au
monde qu’en Roumanie il y a aussi des écrivains dignes de l'époque que nous
vivons. Comme Boris Pasternak, comme Soljenitsyne, comme Tibor Déry
(sans nommer les autres)… » (Ierunca, 1993: 272-274).
Paradoxalement, le succès en Allemagne est élevé par la réaction de la
délégation roumaine qui quitte la Foire du livre de Francfort pour protester.
La première édition est épuisée en un temps record en Allemagne et en
France, la critique étant élogieuse. On peut affirmer, dans la même acception
avec Monica Lovinescu que « la censure de Roumanie a assuré le succès de
Ostinato à l'étranger. En ne laissant pas apparaître le roman à Bucarest, les
censeurs effrayés ont créé les conditions du premier succès roumain à l'étranger. Seulement « les conditions, complète l'auteur - et non pas le succès. Si
la censure et le scandale n'avaient comme objet qu’un certain roman, il y
aurait eu un émoi sans traces. Comme Ostinato est une réussite esthétique,
son succès a des racines dans l’authenticité de l'expérience, dans la qualité de
l'homme, dans le talent de l'auteur et, enfin, dans son langage contemporain»
(Lovinescu, 1990: 518).
Avant de voir quelle ont été les conséquences de cet acte de courage,
nous sommes tentés de demander: pourquoi notamment Paul Goma, dans les
conditions où, dans les années 70, la littérature roumaine a reçu la permission
du parti de reconsidérer la période de « la décennie obsédante »? Pourquoi
d'autres auteurs qui ont écrit sur les années 50, comme Marin Preda ou Ion
L¶ncr¶njan ont été publiés, tandis que Paul Goma, qui a écrit sur la même
période (voir Ostinato) est devenu interdit?
Il y a en effet une explication. La littérature de Paul Goma est différente
de ce qu'on écrivait pendant cette période-là. En analysant la prose d'autres
romanciers, comme Augustin Buzura, Alexandru Ivasiuc, Nicolae Breban ou
Marin Preda, nous nous heurtons contre une construction massive, lourde,
rigide et très sérieuse. Paul Goma, comme l’observe Alexandru Laszlo,
« opposait à cette tendance dominante dans la littérature des années 70 la sortie de l’inhibition, la sérénité, une vague très forte de naturel. Goma est celui
qui introduit massivement dans la littérature de langue roumaine parlée, telle
quelle, des jeux de mots, des blagues. Il est celui qui reprend, d'après le
modèle occidental, et a le courage de mettre sous forme écrite les dénominations des organes sexuels et les jurons comme ils ont été prononcés... »
(Laszlo, 2009: 120). En descendant, donc, la littérature dans les modèles de
la réalité vécue, en se construisant une écriture anti-élitiste, en utilisant un
langage « beaucoup plus libre que celui de ses contemporains » (Ibidem:
121), mais surtout en incriminant pas un tortionnaire ou un autre, mais l'ensemble du système d'oppression, Paul Goma dérange. Et ce dérangement,
qu’il assume avec beaucoup de courage, lui permet de briser les barrières
interdites (car il y avait certaines limites imposées par le parti) et de critiquer,
« sans complaisance » les années 50. D’ici jusqu’à voir Goma censuré et
interdit (début des années 70) il n’y a eu qu’un pas.
Après la publication du roman à l’étranger, les pressions des « forums»
commencent et suivent l’exclusion de la rédaction « României literare », l'exclusion du parti, la coupe d'aide du Fonds littéraire, bref, on pousse l’écrivain
vers une marginalisation, vers la pauvreté et la solitude. On lui accorde,
cependant, le passeport en 1972, après avoir précédemment refusé toute
demande de ce genre, et Paul Goma part en voyage touristique en Autriche,
en Allemagne, en France et en 1973 il revient dans le pays. Pendant ce temps,
on voit le lancement de son deuxième livre à Francfort traduit en allemand,
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U§a…, (Die Tür) en 1972, tandis qu’en 1974, il apparaît en français chez
Gallimard sous le titre Elles étaient quatre.... Toujours cette année Ostinato
est publié en néerlandais, à Bruna, Ultrecht. Gherla apparaît en 1976 en français, chez Gallimard, en étant envoyé (comme Ostinato et U§a) à la radio
Europe libre, en série – dans la lecture de l’auteur. Bien que ces livres donnent naissance à de nombreuses réactions, l’opposition de l’écrivain atteint
son apogée en 1977, quand il envoie une lettre de solidarité avec la Charte
77, lettre signée ultérieurement seulement par Ion Negoi†escu et Ion Vianu.
Nous ne pouvons pas négliger l'un des premiers documents publiques émis
par Paul Goma - une lettre ouverte adressée à Heinrich Böll, l’écrivain allemand lauréat du Prix Nobel (à l’époque, président du Pen Club International),
lettre datée du 11 septembre 1973 et publiée dans le magazine roumain
parisien « Ethos », no 2, 1975, dans laquelle Paul Goma demande le soutien
de faire connaître la fouille aux pieds des droits de l'homme en Roumanie et
l’ignorance des libertés constitutionnelles. La deuxième partie de la lettre se
réfère à l’exercice drastique de la censure et au rejet des manuscrits à cause
des tabous, en faisant une liste des sujets tabouisés.
En revenant à l’année 1977, qui a été l'apogée de l’exaspération qu
Goma produit à la sécurité, il faut ajouter qu’outre la lettre adressée à Pavel
Kohout et ses camarades (du 26 janvier 1977), Paul Goma adresse encore
deux lettres à Ceau§escu, la première (au début de février 1977) étant « un
vrai chef-d’œuvre de son genre » (Simu†, 2004: 181), lettre dans laquelle il
demande au président une déclaration à l'appui à la Charte 77. Il est vrai que
le prix payé par l’auteur pour cette provocation a été assez élevé, en étant
soumis à une période difficile de persécution de la part de la sécurité: il est
arrêté (en étant libéré suite à la pression internationale), battu dans la rue,
menacé de mort (en mars – avril, il écrit son testament), expulsé de l'Union
des écrivains (le 9 avril) et, comme dernière solution de l’érosion de la crédibilité, attaqué par les revues littéraires. Mais cette action politique, en dépit
des dépréciations publiques du pays, a eu un grand écho dans l'Ouest, de
manière que le journaliste Bernard Guetta note dans « Le Nouvel
Observateur » : « En 1977, la Roumanie a connu deux tremblements : l’un de
terre, le 4 mars, et l’autre des hommes, par le Mouvement Goma » (duquel
l'écrivain acceptera la suggestion de nommer le livre suivant Le
Tremblement des hommes, Seuil, 1979) (Goma, Bio-Bibliografie).
La tentative d'annuler Paul Goma comme écrivain et dissident appartient aux revues « Convorbiri literare », « S¶pt¶mîna », « Contemporanul »
et « Luceaf¶rul ». En intitulant son article “Arta de a face scandal“, apparu
en « Convorbiri literare », le 4 avril 1977, Al. Dobrescu conteste son talent
littéraire, en motivant sa réputation (comme le feront d'autres critiques) par
le scandale déclenché « à l’abri de hauts principes humanitaires... »
(„Convorbiri literare”, 1997: 1). Sans le travail d’arrache-pied (tant connu par
le chroniqueur de Iasi) et sans talent – « le talent qu’il étale et qu'il croit envié
par les voisins n’existe que dans sa propre imagination » - Paul Goma est
l'auteur des « élucubrations » et des « agrammatismes » que « seuls les esprits
malades peuvent produire ». Dans ces conditions, explique Al. Dobrescu,
« le charlatan doit donner l'impression qu'il est mal compris ou indésirable »
et pour atteindre son but il n’a qu’à « cracher dans le bol d’où il vient de manger et l’apogée est qu’il continue d’en bouffer... ».
Dans la dernière partie de cet article, nous apprenons que Paul Goma est
un muet (« en littérature son manque de talent c'est le silence ») entendu et
défendu par d'autres muets, « d’ailleurs, qui attendent juste des signes qu’ils
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ne sont pas seuls dans le monde ». Donc, ces « muets », comme le note
Monica Lovinescu, ne peuvent pas être quelqu'un d'autre qu’Eugène Ionesco
et Mircea Eliade, et, dans la littérature française, Pierre Emmanuel, Sartre et
Simone de Beauvoir, Aragon, Claude Roy, Roland Barthes, Philippe Sollers,
etc. , les membres du Pen-Club français Arthur Miller et Edward Albee, sans
parler du Pen-Club suédois... qui « ont tous été réduit au silence par le chroniqueur de Iasi » (Lovinescu, 1993: 216). Dégoûté par cette « conspiration à
distance » des muets du monde entier avec le muet Paul Goma - continue
Monica Lovinescu - Al. Dobrescu constate que dans de telles circonstances,
« tolérer plus loin » [...] « viendra enfin contre nous-mêmes comme une
insulte énorme à l'humanité ».
Et, « pour que cette « humanité » de type humaniste révolutionnaire ne
soit pas offensé, Paul Goma a bien été réduit au silence dans une prison en
Roumanie, d’où il ne sort que grâce aux protestations de certains « muets »
si célèbres » (Idem).
Dans l'article de « S¶pt¶mîna » (le 8 avril 1977) intitulé “Necroforii”,
Eugen Barbu est celui qui dirige les attaques contre Paul Goma. En partant
de la « vieille querelle avec la station de radio « Europe libre », qui a diffamé
tout ce qui pouvait être diffamé de la réalité roumaine et de ses voisins »
(„S¶pt¶mîna”, 1997: 1,3), après une longue série d'« insultes odieuses » l’auteur, outragé par un « monsieur personne » qui « ne comprenait pas que
même devant la mort » (le tremblement de terre du 4 mars », il fallait « censurer leur appétit pour la notoriété ». Il veut nous convaincre que Paul Goma
est un illettré pour qui la littérature serait « un mystère ». Après avoir utilisé
d'autres péjoratifs, comme « sacristain littéraire », « gros client de la propagande » ou « nécrophore », Eugen Barbu suggère que Paul Goma soit envoyé
pour travailler dans les ruines pour découvrir, « en creusant […], la vérité
terrible qu’il est une nullité et qu’il ne signifie rien dans la conscience roumaine ».
Dans la même note il y a des articles de Vasile B¶ran et de Nicolae
Drago§ : “Hiene printre ruine”, paru dans « Contemporanul » (le 8 avril
1977) et, Un jalnic ,,cîntec de siren¶”, publié dans la revue « Luceaf¶rul » (le
9 avril 1977 ). Si dans le premier article l'auteur évite de nommer Paul Goma
- il est clair qu'il est le leader des hyènes : « [...] des individus qui s’appellent
des écrivains et des journalistes, en jetant la plus ale des ordures sur notre
noble profession, cherchaient comme des hyènes parmi des ruines ce qu’ils
pouvaient dévorer des morts » („Contemporanul”, 1977), - Nicolae Drago§
a une autre stratégie : en suivant les exemples d’Eugen Barbu et Al.
Dobrescu, il nous annonce que « nous avons le devoir de ne pas supporter
jusqu’à l’infini » [...] « les actions et les gestes irresponsables de Paul Goma
» („Luceaf¶rul”, 1977).
Vues aujourd'hui avec une grande circonspection, ces allégations, soulignant une fois de plus l'image désastreuse de l'année 1977, mettent en évidence la condition d’un écrivain qui est forcé de choisir, comme dernier ressort, l'exil. Harcelé et menacé après une interdiction totale de plus de sept ans
et demi, Paul Goma quitte définitivement son pays, avec sa famille, en obtenant immédiatement asile politique en France.
2. Conclusions
En faisant une évaluation initiale de cette étape, nous assistons à une
institution paradoxale d’un écrivain de langue roumaine dans l'Ouest, le seul
comparé à Soljenitsyne (aspect qui ne doit pas être surestimée, mais ne pas à
négliger non plus), qui a dès le départ, par Ostinato, un succès complet :
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« politique » et esthétique, mais il est calomnié et interdit en Roumanie. On
assiste à l’apparition d’un « cas Goma » qui doit être considéré comme une
somme d'ambiguïtés créées artificiellement dans un climat de désinformation
et de peur, où les préjugés sur le manque de talent et de valeur littéraire s’établissent, d’une part, comme réponse aux lettres et opinions politiques de
l'écrivain, en un mot à son idéologie, et, d'autre part, comme ignorance de son
oeuvre. Étant devenu le symbole de la dissidence roumaine, en réussissant de
se faire un nom à l'extérieur du pays à une époque où la question de publier
animait le désir de tout écrivain roumain, Paul Goma dérange et pour être
forcé de se taire, il faut qu’il n’ait pas de talent, ce qu’on notamment « décrété
». Il est significatif à cet égard, l'argument avancé par Ruxandra Cesereanu.
En racontant une rencontre officielle avec un groupe d'écrivains, l'auteur
décrit l'intérêt d’un diplomate anglais (qui était présent) pour le roman
Ostinato, qui a demandé l'avis des écrivains mentionnés et en leur demandant s’il apparaîtrait en roumain aussi. Nous apprenons en outre que Paul
Goma était alors dans le pays (« en 1975 ou 1976 »), son livre étant apparu à
l'étranger. Le diplomate l’avait lu et le considérait comme un grand roman,
d'où son intérêt « pas du tout innocent ». La réponse de ses confrères n’a pas
été sérieux : « nous n’avons pas lu, nous ne savons rien de précis, il y a
d'autres problèmes plus importants dans notre littérature... » („Steaua”, 1991:
18-19).
« Cette réponse « diplomatique », écrit Ruxanda Cesereanu, s'avère, à
un examen attentif, non seulement plausible mais vraie et vérifiable. Elle est
aussi la clé pour comprendre l’attitude tant discutée de la cohorte des écrivains envers Goma... » (Ibidem: 19). Le même point de vue est partagé par
Monica Lovinescu qui considère que pour cacher l'envie, on propage, avec
un consensus incroyable entre le pouvoir et les écrivains, le mythe de l'absence de talent de l'auteur. En réalité, ce n’est pas le talent de Goma qui est mis
en cause, mais l’incapacité [...] des écrivains roumains de renoncer à certains
privilèges qui, pour la plupart d'entre eux, sont devenus purement imaginaires... » (Lovinescu, 1990: 554). Bref, en gardant le système de répression,
en sortant au-dessus du cercle, le prosateur établit la réception objective, en
étant « remboursé » (seulement plus tard, pour une période courte de temps
et non à l'unanimité) suite aux efforts de mise en valeur positive de
certains critiques littéraires qui, sans trahir leur objet, ont réussi, par des intuitions extraordinaires, de redonner au prosateur la place usurpée par le dissident Goma.
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*
Mihai Ciucanu îmi trimite:
DA LEGGERE
di Maria Luisa Pasotti
PAUL GOMA : “Nel sonno non siamo profughi”, Keller editore,328
pagine, 16 euro
Un'infanzia vissuta pericolosamente
Il piccolo Paul, bambino attento, smaliziato e felice, racconta la propria infanzia nel villaggio di Mana tra gli anni Trenta e Quaranta : ai
giochi, agli insegnamenti dei genitori, alle scoperte di vicende e storie
di un mondo incantato e rurale si sostituiscono ben presto le offensive
e controffensive militari di un’ Europa in guerra, l’oppressione delle
ideologie, la deportazione del padre in un campo di lavoro, i sospetti,
la fuga, l’esilio ma anche la scoperta della vita, dei primi amori, della
sessualità. Uno straordinario romanzo sulla disoluzione di un mondo. Un
gioco di ricordi e colori tessuto dalla memoria e dalla fantasia. Paul
Goma nasce il 2 ottobre 1935 a Mana, in Bessarabia, all’epoca parte
della Romania (successivamente dell’URSS e oggi della Repubblica
Moldova). Nel 1954 si iscrive alla Facoltà di Lettere dell’ Università di
Bucarest; due anni dopo viene arrestato per aver organizzato manifestazioni a favore della rivoluzione ungherese. Nel 1957 viene condannato
a due anni di carcere e poi al domicilio coatto nel Baragan, dove si
lavora, in condizioni di estrema durezza, al Canale fra il Danubio e il
Mar Nero. Nel gennaio 1977 Goma solidarizza pubblicamente col movimento dissidente cecoslovacco e si oppone apertamente a Ceau§escu.
Viene arrestato, poi sotto forte pressione internazionale, gli viene offerto
dal regime un ‘visto turistico’ per la Francia. Da allora vive nella capitale francese. I suoi romanzi sono tradotti in nomerose lingue. In Italia
sono stati pubblicati L’arte della fuga (Voland, 2007); Nel sonno non
siamo profughi (Keller, 2010).(www.kellereditore.it) .

Vineri 3 iunie 2011
Azi. Am lucrat ca o vit¶ la Scrìsuri II-III.
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Sâmb¶t¶ 4 iunie 2010
Lucrez în ne§tiut. A§a cum am lucrat, de obicei:
Am adunat într-un volum, intitulat Scrìsuri II-III tot ce am
g¶sit printree ruinele fi§ierelor, dup¶ ce mi s-a ars ordinatorul,
anul trecut: 1 300 pagini de-ale mele, spre 1 700 editoriale.
Dorin†a mea - ultim¶: s¶ apar¶ întreaga cantitate de text.
Numai c¶, practic, un volum nu poate cuprinde mai mult de
700 pagini (cât m¶soar¶ al II-lea). S¶-l scot pe acesta, pentru la
toamn¶? De ce nu?!, vorba lui Barb¶neagr¶, dar ce fac cu ultimul,
cu III?
Exist¶ dou¶ solu†ii: s¶ fie scoase ambele volume, la toamn¶,
simultan. Se zice c¶ e prea costisitor. Oamenii nu au bani.
Cine, cui îi comunic¶ : «oamenii nu au bani…»?
Eu lucrez a§a: fac, din II si III o singur¶ bucat¶, de 1 300
pagini, urmînd ca Flori B¶l¶nescu s¶ se adapteze la teren.
*
Primesc un protest din partea Marianei Sipo§:
Maria Sipos <mariasipos@yahoo.com>
Objet :
Protestez
Date :
4 juin 2011 14:09:26 HAEC
À : Paul Goma <paulgoma@free.fr>
Paul, ceea ce ai facut este incalificabil.
NU ai avut acordul meu sa faci public cel de-al doilea mesaj al meu, cel din
12 mai 2012.
Daca pentru tine drepturile omului (pentru a caror respectarea te-ai luptat atit
de mult) mai inseamna ceva, iti reamintesc art. 12 din Declaratia Universala
a Drepturilor Omului
Nimeni nu va fi supus la imixtiuni arbitrare în viata sa personala, în familia
sa, în domiciliul sau în corespondenta sa, nici la atingeri aduse onoarei si
reputatiei sale. Orice persoana are dreptul la protectia legii împotriva unor
asemenea imixtiuni sau atingeri.
si art. 8 din Conventia Europeana a Drepturilor Omului:
"Orice persoan¶ are dreptul la respectarea vie†ii sale private §i de familie, a
domiciliului s¶u §i a coresponden†ei sale."
Vezi ca tocmai pentru nerespectarea acestui drept am cistigat recent un
proces la CEDO: poti citi decizia atasata.
Te rog sa faci demersurile necesare si sa scoti urgent mesajul respectiv din
paginile Jurnalului tau pe luna mai, publicat pe internet, sau sa adaugi - la fel
de urgent-precizarea ca iti asumi publicarea lui fara acordul meu si impotriva
vointei mele.
Ca sa se stie ca recidivezi in aceasta sfidare a increderii pe care oamenii o au
in tine. Pentru ca NU e prima oara cind se intimpla.
Si sa nu te mai miri apoi ca te parasesc toti prietenii!
Ramii cu bine.
Mariana Sipos
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Ce se petrece pe lumea asta, oameni buni?
Mai an Tism¶neanu m¶ acuza c¶ nu am respectat nu §tiu ce
“standarde”, (în realitate “secrete” de-ale lor, sionisto-bol§evice),
acum Maria Sipo§ m¶ pune la zid pentru ceva “incalificabil”.
M¶i, s¶ fie! Ce vor fi avînd de ascuns aceste persoane, de m¶
învinov¶†esc pe mine c¶ am f¶cut publice (în jurnalul meu de pe
internet - mai mare râsul!) mesaje de-ale lor, f¶r¶ a le fi cerut
permisiunea? Dar eu nu am obiceiul “secretelor”, fie ele ideologice (Tism¶neanu), fie diplomatice (Sipo§).
Pentru c¶ nu vreau deloc - dar deloc - s¶ m¶ cert cu M. Sipo§,
promit:
ïn jurnalul urm¶tor, cel pe luna iulie 2011 voi face cunoscut
Protestul s¶u.
E bine a§a?
Duminic¶ 5 iunie 2011
Grea noapte, grea; speram c¶ suprimarea medicamentului
pentru/contra… menopauzei are s¶-mi aduc¶ oarecare u§urare.
Da’ de unde! Am transpirat §i mai abundent. Dac¶ adaug §i cârcelul care m-a atacat noaptea trecut¶, iat¶ portretul £ontorogului.
M-a sup¶rat peste poate “Protestul” Marianei Sipo§. Eram
cât pe ce s¶ re-copiez §i s¶ reproduc, acum, în iunie, schimbul de
r¶va§e din luna mai. ïns¶ eu sunt mai în†eleg¶tor decât Mme
Sipo§ - doar pentru c¶ sunt mai b¶trân. Ce s-ar fi întâmplat dac¶
i-a§ fi pus în fa†¶ - sau: în poal¶ - propria-i gaf¶, printre care aceea
de a mi se fi adresat, ieri, ca §i cum ultima oar¶ îmi scrisese
alalt¶ieri, deci ne§tiind - §i pu†in p¶sîndu-i - de starea noastr¶ de
vreo §ase luni, de la e§ecul de a fi primi†i în Basarabia. Nu
avusese precau†ia m¶car s¶ citeasc¶ jurnalul pe luna precedent¶,
ca s¶ §tie pe ce lume ne afl¶m noi, gomii; pe dânsa nu o
intereseaz¶ soarta noastr¶ p¶mânteasc¶, de§i mi-a repartizat un
loc§or în arhiva sa §i se declar¶ gomist¶. ïi în†eleg - cu inima - pe
oamenii care au necazurile lor, îns¶ înainte de a da buzna, în
deplin¶ necuno§tin†¶ de cauz¶, peste “prietenii uita†i” - (revin la
necitirea jurnalului, ca s¶ §tie dac¶ îmi scrie sau ba, dac¶ mi se
adreseaz¶… îngere§te, sau, vai, de curu’ nostru, prietene§te).
*
£tire în maniera româneasc¶ (din Adev¶rul):
“00:30 Razy Gogonea, românul dansator "Matrix" care a ajuns în
final¶ la "Britain's got talent", a fost la un pas de a urca pe podium.
El s-a clasat pe locul patru.”
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A fost “la un pas” ori “la patru pa§i”? Ce conteaz¶, pe
meleaguri!
*
Mi-a deschis Filip Cutia Pandorei: You Tube…
commentaire sur "Autofilmare 54 : Internetul, salvarea noastră"
Date :
5 juin 2011 06:44:43 HAEC
Peter130476 a ajouté un commentaire sur Autofilmare 54 : Internetul, salvarea noastr¶:
Ultima completare: Nu, nu v¶ bate†i capul cu ei! Eu simt c¶ mul†i români, ca mine, au înv¶†at de la dumneavoastr¶ un lucru: s¶ aib¶ curaj s¶ lupte
împotriva SISTEMULUI. Da, asta simt eu c¶ trebuia s¶ înv¶† din c¶r†ile dumneavoastr¶: curajul. £i eu cred c¶ mul†i români au fost inspira†i de c¶r†ile
dumneavoastr¶ §i a†i l¶sat cu adev¶rat o mo§tenire poporului român. V¶
pute†i bucura sincer de acest lucru, o spun cu mâna pe inim¶.
peter130476 a ajouté un commentaire sur Autofilmare 54 : Internetul,
salvarea noastră :
Înc¶ o completare: nu mai fi†i atât de pornit pe intelectualii români care
v-au sabotat, nu to†i oamenii pot fi curajo§i ca dumneavoastr¶! Mul†i intelectuali români au murit în închisorile comuniste, altora comunismul le-a omorât doar spiritul. P¶rerea mea personal¶ e c¶ majoritatea au ascultat de instinctul de conservare, mintea le-a fost condus¶ de fric¶ iar dup¶ 1989 jena §i
ru§inea de a nu fi fost verticali precum dumneavoastr¶ îi face s¶ nu v¶ recunoasc¶ meritele. Nu v¶ bate†i capul cu ei!
eter130476 a ajouté un commentaire sur Autofilmare 54 : Internetul,
salvarea noastră :
Completare la postarea mea anterioar¶: v¶ doresc La Mul†i Ani Ferici†i,
mult¶ s¶n¶tate §i sper ca atunci când voi avea resursele necesare s¶ fac o
c¶l¶torie la Paris s¶ v¶ întâlnesc, cu speran†a de a ob†ine un autograf pe c¶r†ile
uzate de atâta citit. M¶ numesc Peter Christian Cucu (sunt român
bucure§tean, nu neam†, doar na§ul meu e neam†) §i sunt un MARE admirator
al dumneavoastr¶. S¶ tr¶i†i înc¶ o sut¶ de ani (cel pu†in! :) ) §i s¶ §ti†i c¶ exista†i tot timpul în sufletele multor români!
Autofilmare 54 : Internetul, salvarea noastră :
Domnule Paul Goma, m¶ FASCINEAZ™ c¶ v¶ pot urm¶ri astfel §i v¶
doresc s¶ face†i înc¶ multe, foarte multe înregistr¶ri de acest fel. Sunt n¶scut
în 1976... v¶ citesc de când aveam §aisprezece ani. Nu toate c¶r†ile de la
Humanitas au fost date la topit, eu v-am descoperit exact cu "Culorile curcubeului '77", o am aici, pe birou, în fa†a mea §i este ferfeni†¶ de câte ori am
citit-o. Am citit §i "Gherla", am citit §i "Soldatul câinelui" §i toate mi-au
pl¶cut foarte mult.
Date : 2 juin 2011 18:56:23 HAEC ciaagent1000 a ajouté un commentaire sur Autofilmare 69 : 27 martie 1918 :
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God bless you and your family!
*

ciaagent1000 il y a 2 jours
Dumnezeu sa va dea multa sanatate d-le Goma,si implinirea dorintelor dvs.
Niciodata nu-i prea tarziu sa vizitati Romania,pana pe Nistru. Asta pentru ca
sunt multi care va asteapta,multi care va citesc,multi care va iubesc.
pvlad01 il y a 4 semaines puscasuvladirimie il y a 1 mois
de altfel Mircea dinescu a fost protejat de ambasada URSS in 1989,fiind
,,arestat,, la domiciliu. Mircea Dinescu nu a fost anticomunist ci vroia perestroika si glasnost ca si tatal lui spiritual cu care se tutuia: STALINISTUL
Saul Brukner-Silviu Brucan
(…) Culmea e ca in Noembrie 1989 Ceausescu, care instalase tirania
totalitara,l-a amenintat pe Gorbaciov ca va anula pactul Ribbentrop Molotov.
Ceasca se visa presedintele lumii a 3-a in curs de dezvoltare,si presedintele
Bancii lumii a 3-a. Era in stare sa produca un razboi cu URSS in 1989, insa
problema era ca KGB avea 58000 de agenti in Romania,veniti ca turisti.
Presedintele turistiilor,care erau inarmati,era ion iliescu.
Sunt istoric si stiu ce spun.Toti cei care aveau pulover,erau k g b
(…)In 1992 basarabenii care luptau in Transnistria cu hoardele smirnovieste si cu KGB-istii,dar si cu puscariasii eliberati din Rusia, Ion Iliescu a
intors spatele Basarabiei,desi contextul istoric era identic cu cel din 1918.Ion
Iliescu care era agent KGB....deci nu trebuie sa ne mire. Ne mira insa ca Emil
Constantinescu,care s-a nascut in Tighina(Bender azi), nu a facut nimic in
acest sens Ba mai mult recent Baconschi a semnat ,,tratatul de frontiera cu
moldova,, adica pactul molotov r
(…)Daca Romania ar iesi din NATO (cel care in 1944 ne-a
bombardat,sub forma USA-RAF - Anglia,de ne-au ucis zeci de mii de
femei,copii), dar si din UE,si si-ar crea politica proprie,atunci era bine sa se
faca UNIREA cu Basarabia. In 2007 cand Tariceanu spunea ca ,,economia
duduie,, TRADATORII care conduceau Romania,nu s-au gandit ca puteau sa
faca UNIREA cu Basarabia!
(…)eu sunt din Cluj ,sunt roman din Romania,insa am fost in Basarbia
de mai multe ori. Nu cred ca ar fi bine pentru Basarabia sa adere la UE,pentru
ca UE impune conditii proaste celor din est: respectiv sa produca vin in cantitati limitate,sa exporte doar anumite produse,sa importe totul,si sa trimita
TINERII in Occident,la lucru. Asa s-a intamplat cu Romania.Nu vad de ce cu
Moldova s-ar intampla altfel. Cele mai ieftine autostrazi le fac chinezii,deci
ei trebuie sa investeasca
calinionescu il y a 2 mois
Frumos gand de final.
ciaagent1000 vous a envoyé un message : SHAFIR VEDE DOAR
ANTISEMITI! SHAFIR VEDE DOAR ANTISEMITI!
To:paulgomaSHAFIR E EXTREMIST STALINIST,ca si STALIN vede fascisti pe toate garduriileSHAFIR VREA DESPAGUBIRI DE 50 MILIARDE
EURO,PENTRU ASA ZISUL ,,HOLO-CASH-uST,, DIN ANII 40,CU
CICA 800000 DE EVREI MORTI,UCISI DE ROMANI!!!!(HAHAHAHA)
iurie rosca e amuzant!!
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MIHAI GHIMPU a fost serios,insa nu a avut cu cine! 40 la suta din ,,moldoveni,, (Romani din Basarabia), au votat PCRM,care e impotriva UNIRII cu
patria-muma Romania. Restul PDLM PLDM lupu,filat-KGB si atlii sunt
MOSCOVA anti-ROMANIA. 80 la suta SE OPUN Unirii cu Romania!
Nouveau commentaire sur "Autofilmare 65 : De ce repet, repet?"
Date :
1 avril 2011 00:04:49 HAEC
Foarte interesant! Fara martirii din puscariile comuniste, fara Paul
Goma si altii, putini, ca ei, lumea noastra ar fi "foarte saraca"!
Nouveau commentaire sur "Autofilmare 54 : Internetul, salvarea
noastră" gabicararusa :
Va multumesc Domnule Paul Goma ! Invat de la dumneavoastra splendoarea tenacitatii si neinduplecarea. Sa fiti sanatos inca multe decenii !
Tot respectul si admiratia mea.
Nouveau commentaire sur "Autofilmare 54 : Internetul, salvarea noastră" peter130476 :
Înc¶ o completare: nu mai fi†i atât de pornit pe intelectualii români care
v-au sabotat, nu to†i oamenii pot fi curajo§i ca dumneavoastr¶! Mul†i intelectuali români au murit în închisorile comuniste, altora comunismul le-a omorât doar spiritul. P¶rerea mea personal¶ e c¶ majoritatea au ascultat de instinctul de conservare, mintea le-a fost condus¶ de fric¶ iar dup¶ 1989 jena §i
ru§inea de a nu fi fost verticali precum dumneavoastr¶ îi face s¶ nu v¶ recunoasc¶ meritele. Nu v¶ bate†i capul cu ei!
(…) Domnule Paul Goma, m¶ FASCINEAZ™ c¶ v¶ pot urm¶ri astfel §i
v¶ doresc s¶ face†i înc¶ multe, foarte multe înregistr¶ri de acest fel. Sunt
n¶scut în 1976... v¶ citesc de când aveam §aisprezece ani. Nu toate c¶r†ile de
la Humanitas au fost date la topit, eu v-am descoperit exact cu "Culorile curcubeului '77", o am aici, pe birou, în fa†a mea §i este ferfeni†¶ de câte ori am
citit-o. Am citit §i "Gherla", am citit §i "Soldatul câinelui" §i toate mi-au
pl¶cut foarte mult.
(…)Completare la postarea mea anterioar¶: v¶ doresc La Mul†i Ani
Ferici†i, mult¶ s¶n¶tate §i sper ca atunci când voi avea resursele necesare s¶
fac o c¶l¶torie la Paris s¶ v¶ întâlnesc, cu speran†a de a ob†ine un autograf pe
c¶r†ile uzate de atâta citit. M¶ numesc Peter Christian Cucu (sunt român
bucure§tean, nu neam†, doar na§ul meu e neam†) §i sunt un MARE admirator
al dumneavoastr¶.S¶ tr¶i†i înc¶ o sut¶ de ani (cel pu†in! :) ) §i s¶ §ti†i c¶ exista†i tot timpul în sufletele multor români!

Luni 6 iunie 2011
Cu un sfert de or¶ înainte de miezul nop†ii m-a trezit Filip:
începuse furtuna cu bum-bum, cu trosc-pleosc, eu îns¶ eram prea
obosit, n-am auzit-o, a§a c¶ venise el s¶-mi închid¶ fereastra.
N-am putut readormi.
Iar am transpirat, tot a§a m¶ doare pulpa dreapta (cârcelul,
afurisitul), azi mergem la dr. Schaan, ca s¶-mi spun¶ c¶ tot nu §tie
ce am - §i a§a mai demult, vorba lui Papa§a de la £eica.
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*
Ora 6 dimineata. Am scris lui Grigore Arsene. £i Floarei
B¶l¶nescu - are necazuri cu b¶iatul, reinternat: are pete ro§ii pe
corp. O, Doamne, sigur c¶ va trece, dar îmi aduc aminte c¶ §i
Filip a trecut prin aceste v¶mi. De mine nu-mi mai.
*
Am fost la Schaan. Ce eram eu strivit fizicalice§te - la întrebarea mea, repetat¶ în peste un an de zile, el r¶spunde, râzînd, c¶
nu §tie! Asta m-a sup¶rat: m-am sim†it tr¶dat, mai ales c¶ vine cu
descoperirea c¶ trebuie s¶ fie ceva… pe altundeva - dar ce?
M¶ opresc. Ca s¶ nu-mi mai scurm §i eu rana.
Mar†i 7 iunie 2011
Mai pu†in foarte-r¶u. Azi ne vom programa pentru o nou¶
analiz¶, la mama dracului, pe Bd. Bizot. Va trebui s¶ lu¶m un taxi
(s-a observat c¶ vorbesc la plural?, cum altfel, dac¶ Ana m¶
conduce prin lumea haìn¶?)
*
Ieri a fost “prezentarea” la Tribunalul newyorkez. DSK, la
întrebarea judec¶torului, a r¶spuns: “nevinovat”. A ie§it din
cl¶dire de mân¶ cu Anne Sinclair, numai c¶ în strad¶ l-au întâmpinat “cameristele” (pe vremuri: “subretele” - nu va fi fost acela§i
lucru?) care l-au huiduit. ï†i dai seama, tovar¶§e drag¶? Marele
DSK, h¶l mai tare om din lume (în plus evreu, ca Polansky)
huiduit - de c¶tre femei, nu toate afroamericane, ci §i latinos §i
albe. Dar DSK le-a ignorat cu b¶rb¶†ia-i legendar¶ (sic). Chiar
dac¶ bunicii s¶i paterni erau ovrei din Odessa, iar cei materni din
Maghreb, îl b¶nuiesc §i pe DSK urma§ al unor negustori de
sclavi africani, se în†elege - cum fuseser¶ str¶mo§ii noului-filosof
Bernard-Henry Lévy: din ce agonisiser¶ aceia - cu sudoarea
frun†ii lor personale, vorba lui Dinescu, exploatînd s¶lbatic lemnul pre†ios din Africa, î§i unsese BHL pâinea neagr¶ cu oleac¶ de
caviar - de aici expresia; “la gauche caviar”. Astfel se explic¶
dispre†ul suveran, de “st¶pân alb” cu care înfruntase DSK (§i
soa†a sa, zâmb¶rea†¶) huiduielile femeilor “cam negre”, cum ar
zice un ardelean pururi relativizator («Nòptea-i cam ‘tuneric¶»).
*
C¶ am ajuns la ardelenii de pe scena Atheneului: Tudoran §i
Manolescu:
Am f¶cut eforturi s¶ aleg o fraz¶, una singur¶; o propozi†iune
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mai ac¶t¶rii din dialogul supraintelectualilor-cinsti†i, nep¶ta†i de
colaborare cu inamicul (inamic putînd fi §i fostul amic, dat cu
“¶§tia”, ca Ple§u, ca Patapievici), numai dârji rezisten†i - ca
Liiceanu, acum ca Manolescu - în afar¶ de mult citatul în pres¶,
ca prob¶ c¶… “to†i am rezistat - dac¶ to†i am colaborat dup¶
puteri…” - nu am g¶sit decât miorl¶itul Vânjosului Tudoran, cel
prefa†at-postfa†at de R. Ioanid-Manolescu, l¶udat de Vasile
Uréseséscovici :
“Tu aduci minerii §i tot eu sunt ¶la care nu vrea reconciliere?"
B¶nuiesc rumoarea din sala Atheneului §i comentariile
partizanilor: «Le-a zis-o Dorin al nostru! M¶ rog, nu a rostit nici
un nume, c¶ a§a-i el: politicos cu damele, dar noi §tim la cine a
f¶cut aluzie, cu minerii. Ei, la cine? Parc¶ noi nu §tim la cine…»
Miercuri 8 iunie 2011
Cotidianul zice:

Cine este Horia-Roman Patapievici?
La conducerea ICR se afl¶ fiul unei fantome a NKVD
“Ne-a fost dat s¶ tr¶im un sfâr§it de s¶pt¶man¶ marcat de o §tire prea
repede trecut¶ sub tacere, de§i anun†a un grav atentat împotriva con§tiin†ei
istorice a românilor. Dintre autorii asuma†i ai atentatului nu puteau lipsi
Horia-Roman Patapievici §i Teodor Baconschi. Primul în calitate de coordonator al unui proiect editorial denumit "România medieval¶", finan†at din
bugetul de criza al României cu 7 milioane de euro, iar cel de al doilea ca
p¶rinte prefa†ator al volumului cu titlul men†ionat, editat de Institutul
Cultural Român. Volumul este, pu†in spus, o blasfemie la adresa con§tiin†ei
istorice a poporului român.
Nu mai referim asupra impreca†iilor pe care cei doi inamici ai României
le gireaz¶ pentru a denigra în fa†a lumii identitatea na†ional¶ a românilor §i a
da dreptate neru§inatelor revendic¶ri teritoriale ale neorevizioni§tilor unguri,
dar este nevoie s¶ §tie cine este ipochimenul din fruntea conducerii executive
a Institutului Cultural Român, fiindc¶ pre§edintele onorific ne este prea bine
cunoscut. Se numeste Traian B¶sescu.
Despre Horia-Roman Patapievici s-a afirmat, mai mult sau mai pu†in
explicit, c¶ ar avea niscaiva leg¶turi cu afacerile secrete ale unor servicii
str¶ine, ca activ §i totodat¶ nociv agent de influen†¶”.
(…)
La-la-la §i la-la-la - semnat de Aurel I. Rogojan

Nu voi spune: “§tiam eu, bine c¶…” Fiindc¶ voi min†i. Pot
spune îns¶ - am §i spus-o, scris-o : Patapievici mi-a fost de la
început violent antipatic (de pe vremea când Guru-ul Liiceanu îl
botezase pe b¶ie†ic¶, viermi§orul inginera§ din Prim¶verii - mic,
mic, dar cu clon† ro§u, de hoitar - : “un Heidegger al României”.
£i nu doar pentru c¶ prietenul-editor îmi trimisese la topit
Culoarea curcubeului, ci pentru c¶ intrase în zodia botez¶rii
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ciracilor cu de§tu’ ridicat («§i eu, tovar¶§u’, c¶ci §i eu…»),
crezînd c¶, în istoria culturii va intra nu doar cel botezat, dar §i
(mai vârtos) Botez¶torul liichean, acela§i care unsese Pruta
Prutean¶: “un arheu” - tot al României…
Nu aveam probe-la-mân¶, îns¶ am eu “pif”? Iar piful (m¶
laud: pâna §i comisarul principal de la DST, cel care anchetase
“L’Affaire Tanase-Goma” îl remarcase, îl l¶udase, dar nu se
luase dup¶ el, fiind… “pif d’écrivain”). Am avut o zare de “bucurie intelectual¶” (sic! atunci când Monica Lovinescu §i-a exprimat în scris îndoiala în leg¶tur¶ cu modul în care se prezentase la
ei junele-tân¶r, în vizit¶ cu o sticl¶ cu vin.… Atunci - abia
atunci) mi-am zis: «Dac¶ Monica-/cea-care-nu-pricepe-nimica
din bunele inten†ii ale cohortelor de vizitatori (nu-i mai în§ir :
întreaga scriitorime-curat¶, cu voie de la Gogu R¶dulescu excep†ie: Grigurcu, el fiind “foarte murdar”…) spune despre
Patapievici c¶ nu §ade cu§er cu atobiografia, înseamn¶ c¶ de acea
dat¶ învinsese instinctul feminin, cel care nu d¶ gre§ - spre
deosebire de ob§tescul monicesc: culturalul europlibresc.
Abia atunci - m¶rturisesc: târziu, dup¶ ce broasca se umflase
mult §i scuipa venin cu toate armele din dotare, iar turma
interesa†ilor §i a nefutu†ilor îi cântau imne de laud¶, c¶ ce bun e
Pata’ când îl spurc¶ pe Eminescu (dac¶-i antisimit), c¶ ce drept¶†i
(la plural) are “Horia” când zice c¶ noi, Românii suntem un neam
de c¶cat (cu excep†ia noastr¶, a goi-lor care-l lingem în cur,
mirceamih¶ie§te…), dar o zice ca un ne-român: cu ur¶, nu cu
durere, cam ca mine… A§adar, abia atunci mi-am adus aminte c¶
§i mie îmi trecuser¶ îndoielile pe sub nas (dar, am mai spus: dac¶
nu ai dovezi, nimica nu ai…).
Scuip¶torii mei harnici, Alex £tef¶nescu. D.C. Mih¶ilescu,
Laszlo m-au zugr¶vit ca pe un ins care-§i judec¶ semenii dup¶ o
balan†¶ (semnul mei zodiacal, dar ei nu §tiu: dup¶ modul în
care X, Y, Z m-au vizitat la Paris (au ba), dup¶ cum au scris
despre mine (de bine, de r¶u), concluzie: sunt un iegoist, un
individualist, nu sunt deloc un impar†ial - ca tot rumânul - ba
chiar foarte-foarte par†ial!
Accept f¶r¶ dificult¶†i: îi judec pe oameni în raport cu mine,
nu “în raport” cu ei, dragii mei colegi-de-breasl¶ ca alde
Dimisianu (s¶ nu fie uitat¶ nemuritoarea Geta, cea care pre mul†i
i-a f¶cut scriitori).
ïi judec pe oameni în raport cu mine, ce dracu, doar eu sunt
m¶sura lucrurilor, cum bine a zis cel ce-a zis zicerea de mai sus.
ïn “cazul Pata”, chiar înainte de a m¶ fi luminat Monica
Lovinescu (în leg¶tur¶ cu “autobiografia” lui Papa Dionisie , deci
§i a fiului vizitator), îmi zisesem - dar nu tare; în §oapta jurna©Paul Goma 1935-2011
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lului internetizat §i nu interogativ; ci r¶ut¶cios agresiv:
«Patapievici mi-a trimis, prin £tefana Bianu c¶r†i de-ale sale
cu dedica†ii c¶lduroase - îns¶ el, mereu c¶l¶torul la Paris, el
navetistul nu a g¶sit o jum¶tate de or¶ pentru o vizit¶-fulger; sau
cinci minute pentru un telefon - mi-l cuno§teau to†i românii care
luau în mân¶ un Anuar al Parisului, fiind eu unul dintre pu†inii
români-la-Paris care nu-§i ascundeau num¶rul de telefon, - ca s¶
nu li-l afle securi§ii §i s¶-i omoare, ca “du§mani nr. l al
comuni§tilor” - îl “divulgau la secret, pe lista-ro§ie” s¶ nu li-l
afle, de pild¶, cumnatul; sau chiar fratele…»
“Cazul Patapievici”, în raport cu mine este asem¶n¶tor pân¶
la confuzie cu “cazul Marius Oprea”: de§i junele Marius pe când
era liber §i scria despre mine în pres¶, de cum a c¶p¶tat “fonc†iipe-probleme-de-ap¶rare”, cum se prezenta el, nu dup¶ dictarea
lui T¶riceanu, de s¶ zici, nici dup¶ a lui “Radu Ioanid”(pssst, s¶
nu se §tie c¶ tot ei ne impun linia de gândire), de cum i s-a încredin†at o sarcin¶: «Comisia T¶riceanu», s-a pornit pe agita†ie §i
propagand¶ printre exila†i, cu urm¶torul program de cercetare a
crimelor comunismului, cel dictat de la Washington §i Tel Aviv.
“Nici un cuvânt despre Basarabia, Bucovina de Nord, Her†a,
c¶ se sup¶r¶ ru§ii, ucrainenii, evreii, moldovenii; perioada
cercet¶rii s¶ înceap¶, a§a, pe dup¶ 1946, ba s¶ treac¶ pe lâng¶
Foamete §i s¶ se opreasc¶ în 1989, la Revolu†ie, altfel se sup¶r¶
ru§ii, evreii, americanii…”
Cu acest program a venit, repetat, la Paris, Marius Oprea.
£i, în ciuda promisiunilor lui Stej¶rel Olaru (împuternicitul meu
în procesul cu Iliescu §i înc¶ al†i securi§ti) c¶ m¶ vor vizita
amândoi pentru o jum¶tate de or¶, nu l-am mai v¶zut nici pe
Olaru, nici pe Oprea.
Ca §i la Patapievici, nu (m¶) întreb: de ce nici ei nu m-au
vizitat?, de ce nu mi-au dat m¶car un telefon?
Fiindc¶ §tiu. £tiu c¶ ei erau convin§i: Goma reprezint¶ r¶ulsfetnic; criticul a tot ce faci tu, bun.
Patapievici s-a ferit s¶ m¶ viziteze, s¶-mi telefoneze: l-ar fi
turnat c¶prarul Mih¶ie§, plotonierul Oi§teanu §i ceilal†i al†i - dar
cui l-ar fi turnat? Tovar¶§ilor de arme enkavedi§ti ai lui tat¶-s¶u,
Dionis?;
Marius Oprea §i Stej¶rel Olaru au… “evitat” contactul cu
nocivul Goma; pe Oprea l-ar fi turnat (la ei, la Tel Aviv “Radu
Ioanid”; pe Stej¶rel Olaru - dac¶ ar fi f¶cut-o pe conta lui - l-ar fi
turnarisit Oprea §i atunci, adio Parlament European pentru
Stej¶rel!
Nu m¶ mir¶ ce am aflat din articolul lui Rogojan. M-a enervat c¶ a spus-o atât de lung: de ce avea nevoie de atâte cuvinte,
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de atâtea pagini, ca s¶ spun¶ esen†ialul: familia Patapievici este
una alc¶tuit¶, în totalitate, de spioni ru§i bol§evici, b¶gat¶ pe
gâtul… Al cui gât? Dar nici un om ne-spion, ne-evreu, ne-enkavedist nu locuia în ghettoul Prim¶verii!
Nu m¶ mir c¶ Aurel Rogojanu miroase a secu. Prea scrie
prost, prea ne-cunoa§te limba român¶ - un exemplu: «fortuit”
înseamn¶ întâmpl¶tor, nu… for†at, b¶i generale!
Joi 9 iunie 2011
Minune mare: azi-noapte nu am mai transpirat ca pân¶ acum,
doar dou¶ bluze §i dou¶ fe†e de pern¶ am udat. Ce s¶ fie? Ce s¶
fie? Vindecarea? Nu m¶ întind cu dorin†a chiar pân¶ acolo. Dar o
amelioraricu†¶ n-ar strica la gospod¶ria noastr¶: cât s`-mi pot
scrie în continuare jurnalul cel înjuriosnic.
(Iar îmi aduc aminte plângerea Monic¶i Lovinescu:
«Vi’giiil, ia’ m¶-nju’¶ Barbu, zice c¶ g’aseiez!»).
Dumnezeu s-o ierte pe Monicu†a.
*
LIS o critic¶ pe Irina Horia c¶ nu l-a invitat pe Goma la
anuala cumetrie de la Neptun.
Ba l-a invitat, drag¶ LIS, îns¶ Goma nu a r¶spuns la
scrisorica invita†ionist¶. £i nici n-a anun†at în jur c¶ nu prime§te
astfel de f¶†arnice invita†ii - invitat, ca ce?, ca ne-membru al
Uniunii Scriitorilor?, ca ne-cet¶†ean român? Ce, nu erau, la
num¶r, scriitorii din Israel?
*
Recitesc o însemnare din 9 aprilie din Jurnalul lui LIS, cea
în leg¶tur¶ cu neparticiparea “forurilor tutelare” (eu, înainte de
1989 le ziceam - §i le scriam “torurile futelare”)? aici: ICR §i
Ministerul Culturii - la licita†ia pentru achizitionarea manuscriselor lui Cioran.
Imp¶rt¶§esc indignarea lui LIS, dar îi “în†eleg” pe
Patapievici §i pe Hunor - dealtfel LIS a avansat aceast¶ “posibilitate de se poate”: dac¶ ar fi fost vorba de manuscrisele unui
scriitor evreu sau/§i ungur (sau §i mai bine: evreu/ungur), pe dat¶
s-ar fi g¶sit banii care nu s-au g¶sit pentru pentru Cioran.
Nu mai sunt la curent: cum a r¶mas Casa Monica LovinescuVirgil Ierunca? Tot din lips¶ de bani a fost abandonat¶?
Dac¶ temerea mea (c¶ da, a fost abandonat¶), eu unul le-a§
sugera perechii Manolescu-Patapievici s¶ achizi†ioneze apartamentul în care a locuit - bine - comisarul politic în Basarabia
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ocupat¶ de ru§i dup¶ 28 iunie 1940, bol§evicul Perahim (îl
cunoa§te “Radu Ioanid”), pân¶ la moarte, în cartierul parizian
vecin cu al meu: Ménilmontant §i s¶ bage banii în acela, potrivit
“doctrinei Patapievici-Manolescu” (acesta din urm¶, nu ca evreu,
ci ca slug¶ a holocaustologilor, în virtutea c¶rei func†ii-de-onoare
m-a denun†at pe mine ca “antisemit”).
*
Câteva detalii despre Paul Cornea Cornea, interlocutorul
preferat al lui Norman Manea:, “profesorul Paul Cornea” :
(…) Prin prin anul 1963 sau 64, când Adrian P¶unescu, student în anul
al II-lea, la cursul de istoria literaturii române, epoca pa§optist¶, s-a ridicat în
picioare, statuar, l-a oprit pe profesor din a§a zisa docta sa perora†ie, §i i s-a
adresat cam a§a:
„Tovar¶§e profesor, quousque tandem v¶ mai bate†i joc de noi cu acest
curs mizerabil?! Încerc s¶ vin §i eu s¶ v¶ ascult §i de fiecare dat¶ plec jurând
s¶ nu mai calc prin acest amfiteatru mar†ea, zi cu ghinion, la ora 12!... Eu vin
la acest curs s¶ aud §i s¶ †in minte toat¶ via†a mea ce spune autoritatea academic¶, universitar¶, despre epoca literar¶ care l-a premers pe Eminescu precum Ioan Botez¶torul pe Iisus!... Este epoca în care s-au f¶urit versuri nemuritoare, preg¶tindu-ne pentru miracolul eminescian... Nu aud nicio vorb¶
despre ele! Despre marea poezie scris¶ înainte de apari†ia lui Eminescu!”
£i se apuc¶ fratele Adrian P¶unescu s¶ recite din Cârlova, din Grigore
Alexandrescu, din Bolliac, din Alecu Russo, nu mai zic de Vasile Alecsandri,
ba chiar §i din B¶lcescu, secven†e de mare poezie, de literaritate total¶, dup¶
care continu¶: „V¶ rog s¶ nu v¶ sup¶ra†i, tovar¶§e profesor, dar ne-am s¶turat
de atâta sociologie §i ideologie, mai vorbi†i-ne §i despre literatur¶, despre
poezie! C¶ dac¶ ne era dor de marxism-leninismul aplicat la literatur¶, ne înscriam la facultatea de filosofie sau la £tefan Gheorghiu! ...Iar ce v¶ spun
dumneavoastr¶ este valabil §i pentru asistentul dumneavoastr¶!”
(…)Cornea b¶trânul – doar n-o s¶-i spun senior!, împreun¶ cu asistentul
s¶u de suflet: pentru absen†e repetate de la curs §i seminar tovar¶§ul student
Adrian P¶unescu nu a fost primit la examen §i a fost declarat, practic, repetent!
(…)Dup¶ decembrie 1989 unul din semnele clare c¶ se produce o restaurare a haitei prolet-cultiste din „obsedantul deceniu” a fost s¶ ne pomenim
cu Paul Cornea ministru adjunct la Înv¶†¶mînt... E drept, al¶turi de Mihai
£ora, care, de bine, de r¶u, mai avea ce c¶uta pe acolo. Dar Paul Cornea, s¶
mai existe §i s¶ mai conteze în vreun fel, era contrar oric¶rei a§tept¶ri,
oric¶rei logici „revolu†ionare”! Paul Cornea era în 1990 cel care fusese în
1948 mare scul¶ utecist¶, cel care se aflase printre organizatorii arest¶rilor în
rândul tineretului românesc democrat §i na†ionalist, arest¶ri soldate cu mii de
victime ale luptei de clas¶ împotriva neamului românesc. O lupt¶ care, iat¶,
nu încetase nici în 1990 §i nici în 2011, dovad¶ cei doi Cornea, père & fils...
Primul s-a îngrijit de Romul Munteanu, s¶ fie trecut pe o linie moart¶
dup¶ 1990. Ca ministru cu r¶spundere asupra înv¶†¶mîntului superior, Paul
Cornea i-a luat lui Romul Munteanu dreptul de a mai conduce doctorate...
Alt¶ scul¶ cominternist¶, Andrei Ple§u, i-a luat lui Romul Munteanu editura
Univers, editur¶ care, pân¶ în 1990, publicase cea mai mult¶ literatur¶ occi-
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dental¶ contemporan¶ din tot lag¶rul socialist! S-au g¶sit cine s¶-l acuze pe
profesorul cel mai „liberal” c¶ fusese omul regimului totalitarist!...
(…)A§adar, în ianuarie 1990, m-am cerut în audien†¶ la noul ministru
Paul Cornea, s¶-i atrag aten†ia asupra primejdiei de a se înfiin†a înv¶†¶mînt
universitar privat dup¶ metoda Drimer!... S-a mirat. Nu vedea nimic r¶u în
regula bunului plac §i a faptului împlinit. La plezneal¶!... Bani s¶ ias¶!... Abia
apoi am aflat de cârd¶§ia celor doi! A ministrului §i a rectorului infractor!
Dup¶ ministeriat, Paul Cornea s-a vrut decan la facultate. Priceput la tras
sfori, a ajuns decan §i a început o jenant¶ politic¶ „de cadre”, §i-a f¶cut o
bisericu†¶ de posibili mancur†i, a început s¶ angajeze al†ii prin concursuri trucate, inclusiv pe mize financiare. A f¶cut mult r¶u facult¶†ii înainte de a o
p¶r¶si §i s-a f¶cut §i el de rîs! Ca §i atunci când a fost dat afar¶ chiar de ai lui
din conducerea cinematografiei române§ti... Dup¶ o via†¶ în minciun¶ §i
r¶utate, nu §tia m¶car s¶ îmb¶trâneasc¶ în demnitate!... £i-o fi revenit? Nu-i
prea târziu?...
(…)Cornea cel mare a fost unul dintre evreii care, printr-un veritabil
desant – termenul îi apar†ine altui evreu din ga§ca cominternist¶, lui
Crohm¶lniceanu, au ocupat prin 1950 catedra de literatur¶ român¶, dându-i
afar¶ pe to†i ne-evreii din catedr¶, inclusiv pe marele George C¶linescu!...
Este halucinant s¶ se fi întâmplat a§a ceva §i totu§i asta s-a întâmplat!
Auzisem de povestea asta §i am crezut c¶ este o f¶c¶tur¶, c¶ este un fel u§uratec, colocvial de a spune c¶ to†i! To†i românii din catedr¶ au fost da†i afar¶ §i
to†i cei care le-au locul erau evrei!... Nu-†i vine s¶ crezi §i nici nu am crezut!
Pân¶ când, dup¶ 1990, Alecu Han†¶ a mai prins ceva curaj §i mi s-a l¶udat c¶
a fost primul român care a spart monopolul evreiesc din catedra de literatur¶
român¶... Adic¶ a fost oprit asistent la terminarea facult¶†ii. Iar când i s-a
comunicat repartizarea, a fost f¶cut atent de rector asupra momentului istoric:
„Tovar¶§e Han†¶, vei fi singurul român din catedra de literatur¶ român¶!...”
Adic¶ „fii atent cum te por†i s¶ nu te dea §i pe dumneata afar¶!” Asta o fi vrut
s¶ spun¶ rectorul?...
A§adar, singurul român din catedra de literatur¶ român¶ a Universit¶†ii
Bucure§ti!... Restul evrei! Ce efort teribil trebuie s¶ faci ca s¶ nu te fac¶ antisemit asemenea informa†ie §i asemenea evrei!!...
Nota bene: în acei ani, când evreii de doi bani perechea se încuibau ca
moliile la catedra amintit¶ §i prin alte facult¶†i, al†i evrei, evrei de evrei cum
s-ar zice în cartier, erau da†i afar¶ din Universitate §i aspru critica†i în
Scînteia, de cine altul decât de un Leonte R¶utu, tot un fel de Paul Cornea §i
¶sta! Leonte R¶utu, unchi de frate al lui Andrei Oi§teanu, tot un fel de Andrei
Cornea. £i a§a mai departe!...
(…)Deci, nu m-a§ mira §i nu a§ avea nimic de zis dac¶ a§ afla c¶ nici
Paul Cornea nu era în regul¶ cu actele de studii atunci când a fost sau s-a fost
pro†¶pit cadru didactic universitar!... Oricum, m-a§ bucura s¶ v¶d actele acelea... Sunt chiar curios! Atâta vreme cât un Ion Vitner sau Ov.S.Crohm¶lniceanu, tovar¶§i de desant, au fost dovedi†i §i §tiu†i ca impostori cu acte –
adic¶ cu alte acte decât cele legiuite, întreg comandoul cominternist devine
suspect de aceea§i g¶in¶rie...
Al†i evrei incomplet alfabetiza†i au plecat în anii aceia din România în
lumea larg¶. Despre cei care au plecat cu vasul Transilvania, din Constan†a,
la întoarcerea vaporului marinarii povesteau ce momente de haz nebun au
petrecut evreii de pe vas în jurul unei tiparni†e aduse la bord §i care fabrica
pe loc diplome de absolvent al oric¶rei universit¶†i române§ti. Era la alegere! Se alc¶tuise §i o comisie de consilieri, care, †inând seama de aptitudinile
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§i trecutele îndeletniciri sau chiar de fiziognomie, decidea ce diplom¶ universitar¶ s¶ i se tip¶reasc¶ pe loc solicitantului... Cic¶ erau nemaipomenit de
amuzante aceste „interviuri”, o rev¶rsare de umor evreiesc teribil¶! Plecau
din Constan†a cu §apte clase trase de p¶r §i ajungeau în America de Sud doctori, economi§ti, ingineri, profesori!... Unii chiar §i cu doctoratul în buzunar!
Deh, n-a zis §i poetul antic c¶ e§ti alt om dup¶ ce treci marea cea mare?!...
(…)E drept, printre evreii pleca†i din Constan†a s-a num¶rat §i Carol(?)
Blum, eminent latinist, ajuns academician „pe bune” în Israel. Despre acesta,
fost §i de neuitat profesor la Liceul Mircea cel B¶trân, o poveste minunat¶
a§teapt¶ la rând... Cât de curând.
...Dup¶ cum se vede, pezevenghii au întâietate peste tot!
Ion Coja 20 mai 2011”

Vineri 10 iunie 2011
Am transpirat mai pu†in ca de obicei, dar tot prea-mult.
M¶ întorc la “piful” meu func†ionînd la apropierea
“suspec†ilor” (se observ¶: nu am spus: “a turn¶torilor”):
Nu a func†ionat totdeauna §i nu totdeauna f¶r¶-gre§:
Mihnea Berindei, de pild¶: în ciuda informa†iilor din diferite direc†ii §i surse, am r¶mas… sceptic: poate din cauz¶ c¶ atâ†ia
ani am fost prieteni §i colegi de baricade; în ciuda unor “strâmbe”
ale lui (introducerea prin infrac†iune - pe baz¶ de sex, ar zice
gazetarnicii români - în conducerea Ligii pentru drepturile omului, a fetei Doinei Cornea, Combes; interven†iile lui pentru
izolarea mea, ca acea reuniune în care s-a hot¶rît alc¶tuirea
portofoliului proaspetei edituri Humanitas; înfiin†area celebrei
Agen†ii avînd rolul de a colecta ajutoare pentru români - la care
nu am avut dreptul nici la o informa†ie general¶: Monica zicînd
c¶ e neinteresant¶, Cristovici asigurîndu-m¶ c¶, pentru mine ar fi
pierdere de vreme… S¶ zicem c¶ de Mihnea eram trainic legat
prin familia lui: o cunoscusem pe mama sa, minunata doamn¶
n¶scut¶ Hudi†¶, o cunoscusem - din România - pe sora sa,
Ruxandra, n¶scut¶ în închisoare… - realit¶†i peste care eu nu am
putut trece. Desigur, m¶ enervau §i pe mine †op¶iturile “b¶iatului
de influen†¶” care îi consilia, ba pe javra de Petre Roman ba pe
jigodia de Manolescu, dar… Dar ce era s¶ fac? S¶ intervin,
s¶-i spun lui Manolescu: «Stai, c¶ te sfetnicesc eu!» ?- pe lâng¶
cine, pe lâng¶ Pierre Moscovici, fiul canaliei bol§evice Serge
Moscovici? £tiu c¶ în “disputa” mea cu Liiceanu - pentru c¶
retr¶sese din libr¶rii, apoi trimisese la topit cartea Culoarea
curcubeului, Mihnea a fost un sus†in¶tor al lui “Gabriel” - al¶turi
de Monica Lovinescu §i de Adame§teanca - iar dac¶ nu a fost un
partizan deschis a filosofului Licheliceanu, nici nu a deschis
guri†a s¶ protesteze împotriva acestui act curat cultural…
Dac¶ fa†¶ de ceea ce se spunea despre Mihnea Berindei am
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r¶mas neîncrez¶tor, nu însemneaz¶ c¶ am r¶mas §i prieteni practic nu avea el timp pentru a§a ceva, era supraocupat ;
consilia pe oricine credea el c¶ merit¶ (nu conta c¶ s-a în§elat de
fiecare dat¶).
O alt¶ categorie de “colegi de exil”: cei pe care nu i-am
primit în cas¶. Se în†elege: oameni care se invitau singuri, repetat, exprimîndu-§i dorin†a de a ne vizita (Iorgulescu), sau chiar
venind în fa†a imobilului nostru cu tot cu nevast¶ - ca Balot¶.
Propunerile lui Iorgulescu le t¶iam cu: «Regret, dar nu», cu
Balot¶ îns¶… Pe de o parte mi se rupea inima de fostul meu coleg
de celul¶ de la Jilava, pe de alt¶ parte îmi era atât de violent
antipatic¶ Bianca, fost¶ Marcu, fost¶ Dumitra§cu - îmi fusese
coleg¶ la “Eminescu” - încât nu m¶ vedeam înfruntînd prezen†a
ei afectat¶, g¶l¶gioas¶, gre†oas¶, m¶c¶it¶ §i înc¶ la mine acas¶.
Lui Balot¶ îi r¶spundeam, la§: «Alt¶dat¶…»
Despre Hurezeanu, Fiul Iepei §i al Catârului am mai scris, de
la începuturi: cum s¶ nu mi se par¶ suspect un ins para§utat de
Blandiana la Paris, unde Monica, ame†it¶ de farmecul Arpagic¶i,
îl recomandase americanilor) - §i iat¶-l pe “Emil”, so† al
Lavastinei, dînd românilor lec†ii de verticalitate la microfon! Ce
folos c¶, întorcîndu-se în România s-a “descoperit” ca l¶ud¶tor al
lui M¶g¶reanu (a n¶§it o carte a securistului Ghiurtelecist) - prea
târziu, r¶ul era f¶cut cu vârf §i îndesat, viermele securist era, nu
doar “în m¶r”, ci în tot ce-l înconjura.
Despre Buzura - ce s¶ mai vorbesc! Dar despre Uricaru!
Despre Doina§ am scris. A§ scrie §i despre Dinescu, numai s¶ fie
g¶site dublul hârtiilor pe care el, cu mâna lui, le-a distrus, ca s¶
nu se afle… Ce s¶ nu se afle? Un fleac, în leg¶tur¶ cu mine :
Vas¶zic¶ eu îl fac membru al Pen Clubului francez, ca s¶ fie
protejat… Iar el, pref¶cîndu-se c¶-i “disident”, discut¶ cu
securi§tii, “cei care se (pre)fac c¶-l p¶zesc”… De la ei, apoi de la
§eful lor afl¶ arestatul-la-domiciliu c¶ Goma, departe de a fi f¶cut
un act de protejare a lui, îl compromite! Doar prezen†a lui Goma
în vecin¶tatea lui Dinescu îl va face… nefolosibil. Apoi, când a
dat rivulu†ia §i peste el (§i peste Caramitru, cel care-l invitase “la
Revolu†ie” pe… Ple§i†¶) i s-a pus în vedere: mergi la Paris, dar
aten†ie la Goma! Dac¶ vrei s¶ fii, în continuare, “erou al
Revolu†iei”, s¶ nu iei contact cu Goma!
Apoi, când a fost numit de ei pre§edinte al Uniunii
Scriitorilor - iar Doina§ pre§edinte de onoare li s-a dat directiva:
cu nici un pre† s¶ nu fie reprimit Goma în Uniune: dac¶ vine el,
îi rade pe to†i cei care “s-au (pre)f¶cut c¶ fac revolu†ie”.
A§a se explic¶ refuzul de a m¶ reprimi - întâi al lor, apoi al
urm¶torilor pre§edin†i: Ulici, Uricaru (cum de ce: nu era §i el
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de-al lor?), cât despre Manolescu… A§tept, r¶bd¶tor, s¶-i vin¶
rândul la deconspira†iune.
*
Iat¶ ce cuvinte are Karnooh despre GDS:
“Totul a fost un simulacru: Grupul de Dialog Social este, de fapt,
Grupul pentru monolog social”.

£i:

“Ce a facut ea pentru a-i ajuta pe acesti tineri sa introduca morala in
institutiile societatii românesti? Nu este suficient sa te proclami hic et
nunc societate civila pentru a fi intr-adevar una. Jurnalistii occidentali si
diplomatii sunt incântati, dar societatea româneasca nu locuieste doar la
Bucuresti, intre hotelul Intercontinental si Piata Victoriei. 45% din societatea româneasca este rurala si viata oraselor este inca puternic ruralizata.
O parte importanta a acestei societati a votat pentru Vadim Tudor… Si,
in fata pericolului, intelighentia, dupa ce ani de zile a denuntat primejdia
comunismului in persoana presedintelui Ion Iliescu si a partidului sau,
PDSR, s-a dat pe mâna lui, ca in fabula lui La Fontaine: broastele care vor
un rege. Cum mai poate pretinde aceasta intelighentie sa fie luata in
serios?

*
Festivalul Klezmer & More:
Basarabish (SUA/Republica Moldova)
Aceast¶ forma†ie reunit¶ special pentru acest festival
investigheaz¶ bogata mo§tenire a muzicii klezmer §i a
cîntecelor evreie§ti din România §i din Republica Moldova.
Neshume (sufletul) acestei muzici a r¶mas întotdeauna
tipic evreiesc, românesc, turcesc, ucrainean §i parte a culturii
rome. Forma†ia este alc¶tuit¶ din violonistul Jacob ShulmanMent (SUA), basistul §i cînt¶re†ul Benjamin Fox-Rosen
(SUA), cînt¶re†ul Efim Chorny (Republica Moldova),
pianista Suzanna Ghergus (Republica Moldova) §i clarinetistul Adrian Re.
Sâmb¶t¶ 11 iunie 2011
ïnc¶ o noapte grea. Mai pu†in grea, ceea ce nu e greu…
*
A murit Mircea Iorgulescu. Dumnezeu s¶-l ierte.
Mi se strânge inima când îmi aduc aminte de el. La România
literar¶ nu-mi devenise simpatic, pentru c¶ era omul lui Breban,
adus de acesta, de la Munca, s¶-i supravegheze pe…Valeriu
Cristea, pe Lucian Raicu, pe Dana Dumitriu - nu i-am pomenit pe
Sami Damian §i pe Dimisianu, ace§tia ne supravegheau ei pe noi
înaintea venirii lui Iorgulescu.
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Abia în exil am citit “Spre alt Istrati, 1986” §i “Marea
Tr¶nc¶neal¶. Eseu despre lumea lui Caragiale, 1988”. Cu acestea
m-a dat gata §i l-am primit cu mult¶ simpatie, colegialitate, ba,
prin noiembrie 1989 l-am luat pe barba mea la Blois, la un colocviu al scriitorilor din exil (invita†ia lui Dorin Tudoran din
America tot eu am provocat-o). Acolo i l-am prezentat lui Jack
Lang §i D-nei Danielle Mitterand, rugînd-o s¶-l ajute în recuperarea fetelor r¶mase în România. Când acela§i Lang mi-a promis
subven†ionarea unei reviste române§ti de literatur¶, de cum m-am
întors la Paris, euforic, m-am prezentat la Monici, cu buna-veste
§i rugîndu-i pe ei s¶ preia conducerea, cu condi†ia s¶-i aib¶ al¶turi
pe Raicu §i pe Iorgulescu. Revista nu s-a mai f¶cut. Dete peste
noi “Rivulu†ia la Rumâni”… Dup¶ o vreme Iorgulescu, angajat la
Europa liber¶ a luat-o razna: printre monumentalele sale m¶g¶rii:
a pretins - §i a scris - c¶ Ple§u §i-ar fi dat demisia din guvernul lui
Petre Roman. Nici vorb¶. Apoi s-a sup¶rat pe Monica Lovinescu,
r¶nit¶ de calomniile lui Norman Manea la adresa lui Eliade, ba
chiar a scris - §i s-a difuzat la Europa liber¶ - c¶ Monica ar fi
comis o… (m¶g¶rie, s¶ fi zis? oricum, ceva obraznic §i mincinos)? Când eu l-am atacat pentru aceste dovezi de slug¶rnicie
fa†¶ de noii st¶pâni, Iorgulescu a pretins c¶… da, cam-a§a-cumva
a rostit la microfon, dar în buletin - ceea ce scria redactorul, dup¶
el citea, apoi era fotocopiat §i difuzat (§i eu îl primeam !) nu
spusese… porc¶ria. Bineîn†eles porc¶ria despre Monica, cea indignat¶ de porc¶ria lui Manea era scris¶, negru-pe-alb, de
Iorgulescu. De atunci n-am mai vrut s¶ am rela†ii cu el, am
refuzat “vizitele“ pe care mi le tot propunea.
Observ c¶ LIS, b¶iat-bun, deplânge moartea lui Iorgulescu.
£i eu o deplâng. Cu modera†iune, vorba Fran†uzului - am
povestit numai dou¶ din marile “pete” ale defunctului - la ele am
fost martor §i parte.
Repet. Dumnezu s¶-l ierte - atât.
*
De ce îmi va fi fost totdeauna antipatic G.M. Tamas? Nu-mi
bat capul s¶-mi aduc aminte, îns¶ iat¶, în prezent, o ciosvârt¶ din
gândirea - dat¶ la întors (de dou¶ ori!, deci revenit¶ la ini†iala)
dintr-un interviu dat lui £imonca (altcuiva cui?):
“Cu cine ne mai batem, azi? Mai este comunismul un
adversar?”(subl. mea, P.G.)
Dar bineîn†eles! Comunismul este, în continuare, un adversar de temut, o pacoste - mai ales pentru noi, Românii - un blestem sub forma pur¶ (sic), original¶ (re-sic) a sumarului, a criminalului bol§evism-evreism-unguresc marca: Béla Kun ©Paul Goma 1935-2011
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Szamuely - Lukacs. Primii doi au avut soarta destinat¶ de ei
adversarilor: Kun a fost executat la Lubianka; sângerosul
Szamuely, pe care pân¶ §i comunitatea evreiasc¶ din Austria a
refuzat s¶-l primeasc¶ în cimitirul israelit a fost înhumat în afara
incintei, sub inscrip†ia: “Aici a cr¶pat un câine”, iar György
Lukács, alt¶ podoab¶ marxist¶, împreun¶ cu Szamuely a condus
Teroarea Ro§ie. De aceea în Ungaria de azi Lukács este considerat mai degrab¶ criminal de r¶zboi decât filosof. Dup¶ înfrângerea bol§evicilor, de frica unui proces pentru crime fuge (leit
Polanski!), în Austria, apoi la Berlin, în fine la Moscova începînd
din 1933. Rolul s¶u tic¶los, mizerabil: marginalizarea filosofilor
§i a scriitorilor ne-marxi§ti: el este autorul exil¶rii lui Károly
Kerényi, el a zdrobit via†a multor scriitori maghiari (Nemes Nagy
Ágnes, Weöres Sándor…). Norocul ungurilor: bol§evicii criminali au fost alunga†i de Armata Român¶. S¶ ne mai întreb¶m de
ce ungurii, în special evreii unguri îi ur¶sc de moarte pe români,
mergînd pân¶ la a falsifica istoria (Wiesel), doar i-or calomnia pe
Olahi; pân¶ la a accepta, dup¶ r¶zboi, ordinul Kremlinului de a
forma o… “brigad¶” de circa 100 000 NKVD-i§ti unguri §i cehi
- dar evrei - trimi§i în România, pentru a alc¶tui nucleul
Aparatului de Teroare, devenit Securitatea.
Acesta fiind “gânditorul G.M.Tamas”, cel care, azi, gânde§te
de dou¶ ori invers decât ieri - când gândea cu curu’, spre bucuria
prietenului s¶u Dorin Tudoran.
Dar unde se va fi ascuns Shafir, de nu s-a ar¶tat, s¶-i mai
trag¶ el o ieremiad¶, o acuza†ie la adresa românilor “vinova†i de
persecutarea a 800 000 evrei”, pentru care România antisimit¶
trebuie s¶ pl¶teasc¶!?
*
De vreo trei zile de când s-a “înnoit” Observatorul Cultural
m¶ întreb care va fi ra†iunea re-re-public¶rii textului antisemitizator al meu “ïntre Belleville §i Bucure§ti” semnat de Radu
Ioanid, publicat în revista condus¶ de Mu§at §i Lefter, în 2005?

Surpriz¶: azi, duminic¶ 12 iunie 2011, hot¶rît s`
scriu dou¶ cuvinte (în fine: 200), nu l-am mai g¶sit!
Ieri - §i alalt¶ieri - se afla acolo, în num¶rul curent - 578
- precedat de “Diverse forme de diversionism” de
Carmen Mu§at, de “Na§terea domnului L¶z¶roiu” de
Horasangian (§i de ast¶ dat¶ excelent), parc¶ §i de
cronica lui D.C.-Enache la splendida carte “R¶d¶cin¶
de buc§¶u”… - dar iat¶; duminic¶ diminea†a disp¶ruse!
B¶nuiesc: ast¶-noapte m-am zvârcolit în a§ternut,
încercînd s¶ g¶sesc ratiunea re-re-public¶rii
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Evangheliei dup¶ Radu Ioanid. Ce s¶ i se fi întâmplat
§efesei Carmen? ïmi citise gândurile? Sau poate
£imonca fusese autorele? Bine, dar cine a decis s¶ fie
suprimat textul “ïntre Belleville §i Bucure§ti”, nu doar
din num¶rul revistei în care d¶dusem cu ochii (în
nr. 578), dar §ters §i din Arhiv¶! Tot Carmen fata-tatii
securistului Mu§at? Pentru c¶ de ce?
Mister.

Nu duc dorul textului abject, mincinos, soios, b¶los, scuipat
al lui “Radu Ioanid” - dar a§a… Chiar a§a se petrec lucrurile
într-o redac†ie? Se introduc texte - f¶r¶ explica†ii - se scot, f¶r¶
explica†ii? Eu, cu am¶râtul meu jurnal-pe-internet nu am cum s¶
m¶ plâng imediat - cum ar face-o un £imonca, un “R. Ioanid”, un
Shafir, un Antonesei - ce s¶ mai vorbesc de Gabriel Andreescu,
dac¶ ar fi atin§i la (des)onoarea lor. ïns¶ Jurnalul meu - dac¶ nu
d¶ peste noi Sfâr§itul Lumii - are s¶ supravie†uiasc¶ un an, doi,
cât o fi, suficient pentru ca cititorii s¶ §tie c¶ jurnali§ti ca Carmen
(cacofonie recomandat¶) Mu§at, ca £imonca - §i care-or mai fi în
redac†ia Observatorului Cultural sunt ni§te demni reprezentan†i
ai presei de direc†ie din România aflat¶ f¶r¶ direc†ie.
*
Le Figaro, 11 iunie - nu mai traduc, cunosc¶torii de francez¶ s¶ povesteasc¶ celor care nu o posed¶.

(…) “A droite, des femmes de ménage venues protester, vêtues pour la
plupart de leurs uniformes de travail et hurlant «Shame on you!». Un cri
accusateur,«Honte sur vous!», destiné a priori à Dominique Strauss-Kahn
mais la visant elle aussi par ricochet. Elle, symbole de la femme occidentale
qui avait tout. Elle, incarnation française de la jasp («jewish anglo saxon
princess»), de la femme puissante d'un homme puissant et montrée d'un doigt
accusateur par ces femmes du peuple, Noires pour la plupart, et lui reprochant d'avoir accepté l'inacceptable.
(…)Tous ces détails sordides. Les termes même des chefs d'accusation
contre DSK. Tous ces témoignages. Ceux d'autres femmes, anonymes ou
non, qui auraient subi les assauts de l'ancien directeur général du FMI. De
Tristane Banon, cette jeune romancière française qui, relatant son agression,
décrit DSK comme «un chimpanzé en rut». Ceux de cette mère maquerelle,
Kristin Davis, la Madame Claude américaine, qui évoque son comportement
avec une certaine Samantha. Ceux d'amis, plus ou moins vrais, plus ou moins
proches, enfonçant dans un premier temps, par leur réaction maladroite et
incrédule, l'ancien ministre. Puis soupirant, en décrivant comme une fatalité
le «tempérament de DSK», «grand séducteur devant l'éternel», «coureur de
jupons» invétéré. Son «insoutenable légèreté de l'être». Comme son père
Gilbert Strauss, au caractère volage lui aussi, ainsi que le décrit Michel
Taubmann dans une biographie intitulée Le Roman vrai de Dominique
Strauss-Kahn (Editions du Moment). Et qui fera également souffrir sa femme
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Jacqueline, la mère de Dominique Strauss-Kahn, à cause de cela, mais plus
encore de son caractère maniaco-dépressif, alternant «les phases d'euphorie
et de dépression».
Mais avant tout, si elle croyait dans le destin présidentiel de son mari,
c'est parce qu'elle était convaincue qu'il était le meilleur. «Elle pensait,
surtout depuis qu'il était directeur général du FMI, que le monde entier avait
besoin de lui. Elle était toujours béate d'admiration», lâche un ami. Presque
aveuglée.
(…)Au point de refuser de voir ce que certains ont essayé de lui dire.
Au point de se fâcher avec son amie Elisabeth Badinter, qui a tenté de la
mettre en garde, de la pousser à regarder la vérité en face, concernant la vie
sentimentale agitée de son mari. Mais non. Têtue, elle ne voulait pas. Elle ne
voulait pas voir cette réalité qui entachait son joli conte de fées. «Elle a développé une capacité de déni hallucinante. Un déni qui la mithridatisait. Si elle
est toujours complètement dans le déni, cela peut avoir un rôle aujourd'hui
dans la stratégie de défense de DSK. Cela le pousse à ne pas la décevoir et
donc à plaider non coupable», juge un proche du couple. Dans le reportage
diffusé lundi dernier sur France 2, où des amis d'Anne Sinclair ont été autorisés par elle à s'exprimer, Laure Adler accrédite cette idée qu'Anne Sinclair
a sciemment fermé les yeux: «A partir du moment où on lui parlait, elle quittait la table.» Elle ne voulait pas voir le DSK volage? «Elle ne voulait pas le
savoir.» Fascinée par son grand homme. Une attitude qui fait penser, souligne l'une de ses amies, à Simone Signoret, dont elle fut proche. Une
Signoret qui, par amour pour Yves Montand, a sacrifié sa carrière, devenant
la groupie numéro un, « femme de » après avoir été au premier rang. Comme
elle, mue par un amour plus fort que tout, Anne Sinclair a fermé les yeux plus
que de raison. Comme le fit Signoret lorsque le monde entier commenta la
liaison de Montand avec Marilyn Monroe, elle a fait le dos rond.
Un de ses amis proches avance un scénario: «Elle sera Antigone jusqu'au bout. Elle sera parfaite. Elle consacrera les sommes qu'il faut pour le
sauver. Mais après, elle partira.»

*
Le Figaro:Kadhafi a bien encouragé les viols d'opposants

“Le procureur de la Cour pénale internationale a notamment des
preuves que «des containers entiers» de Viagra ont été achetés par le régime
libyen. (…)
Les enquêteurs de la Cour pénale internationale (CPI) ont réuni
«quelques preuves» indiquant que le dirigeant libyen a bien ordonné des viols
en masse. Il est encore difficile de savoir à quel point le viol était répandu,
mais selon les informations des enquêteurs, des centaines de femmes parmi
les opposants ont été agressées.
Pour faciliter ces viols, les soldats ont reçu des stimulants sexuels de
type Viagra. Selon le procureur de la CPI, Luis Moreno-Ocampo, la Libye
achetait des «containers entiers» de ces médicaments.
(…) On connaissait déjà le cas d' Iman Al-Obeidi, jeune femme âgée de
29 ans, qui avait fait irruption dans l'hôtel Rixos à Tripoli en appelant à
témoin les journalistes de la presse internationale et en affirmant avoir été
torturée et violée à plusieurs reprises par quinze soldats de Mouammar
Kadhafi. La jeune femme est maintenant en Roumanie, où elle a été évacuée
par le Haut-commissariat de l'ONU aux réfugiés (UNHCR).”

©Paul Goma 1935-2011

wwww.paulgoma.com

PDF public și gratuit

31.12.2011

PAUL GOMA - JURNAL 2011

870

*

Nu am privit programul TV, a§a c¶ am pierdut prima parte a
unui film despre sitaristul (a§a îi spune?) indian Ravi Shankar. Pe
el îl mai v¶zusem, ascultasem, dar nu pe fiica lui (Anushka?), o
superb` femeie. ïnregistrarea de acum: o suit¶ de lec†ii, fragmente de concerte unde Anushka “†ine” sitar II (am for†at
termenii). Cânt¶, desigur, ca o descendent¶ a monstrului sacru
Ravi Shankar.
Eu îns¶, atât în imaginea filmat¶, cât §i în muzic¶ (mai ales
în pasajele dialogate /muzical/) am v¶zut §i altceva: o dumnezeiasc¶ scen¶ de incest. El §i ea se priveau, nu : “de parc¶”, ci
direct: f¶cînd dragoste.
A§ face §i eu - dar nu am fiic¶. Nici sitar.
*
Iat¶ ce mai comite Vasile Uréséséscovici:
“…(în comunism) s-a scris literatur¶ mai proast¶ decît s-a scris în

capitalism. Uneori represiunea comunist¶ a creat un efect de bumerang. Cine
spune c¶ nu a scris din cauza comunismului minte. Sînt autori care în
GULAG au scos capodopere.”

Dac¶ l-ai întreba: care sunt autorii care “au scos”, în Gulag,
capodopere, individul s-ar trezi cât s¶ râgâie - pe ruse§te, se
în†elege :
«£to?” - §i ar adormi la loc.
ïns¶ admiratorii s¶i de pe malul drept al Prutului, mai ales
adulatorii de la Observator cultural, în frunte cu confratele s¶
£imonca tot n-ar realiza c¶ “Vasili” este un curat pravaca†ionist.
Dintre cei mai murdari - §i la propriu.
Duminic¶ 12 iunie 2011
“La 12 iunie 2011 se împlinesc 70 de ani de la primul
val al deport¶rilor din Basarabia.

Oficialii statului vor depune în aceast¶ diminea†¶ flori la monumentul lui £tefan cel Mare §i Sfânt. La eveniment vor participa
pre§edintele interimar, Marian Lupu, §i prim-ministrul Vlad Filat.
Un §ir de manifesta†ii dedicate celor 70 de ani dela deport¶ri vor
avea loc ast¶zi la Chi§in¶u.
Potrivit datelor de arhiv¶, din Basarabia §i nordul Bucovinei au
fost ridicate de la casele lor 29839 de persoane, dintre care 5479 au fost
arestate ("membri ai organiza†iilor contrarevolu†ionare §i alte elemente
antisovietice") §i 24360 au fost deportate.
Din acest total, doar din RSS Moldoveneasc¶ au fost ridicate
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18392 de persoane - 4507 "capi de familie" aresta†i (4342 din considerente politice §i 165 cu dosare penale) §i 13885 de persoane deportate.
În g¶rile de unde au fost transporta†i, cei aresta†i au fost separa†i
de familii §i înc¶rca†i în e§aloane speciale. Ulterior, ajun§i în lag¶re,
ace§tia au fost supu§i unor represiuni dure, mul†i fiind condamna†i la
pedeapsa capital¶ pentru "activitate antisovietic¶".
*
12 Jun 2010
Victimele primelor deport¶ri în mas¶ din 1941,
comemorate la Chi§in¶u sursa: jurnal.md
Victimele primului val de deport¶ri în mas¶, care s-a produs la 13
iunie 1941, vor fi comemorate mâine la Chi§in¶u. Autorit¶†ile municipale au preg¶tit mai multe manifest¶ri.
Programul va începe diminea†a cu depunere de flori la monumentul lui £tefan cel Mare §i Sfânt. La ora 9 §i 30 de minute urmeaz¶
pomenirea jertfelor deport¶rilor în cadrul liturghiei duminicale de la
Catedrala „Na§terea Domnului” §i la Biserica „Sfînta Teodora de la
Sihla”. Un miting de comemorare a victimelor celui dintâi val de
deport¶ri se va desf¶§ura în Pia†a Marii Adun¶ri Na†ionale între orele
10 §i 11 §i 15 minute. Ac†iunile vor continua cu un mar§ spre Gar¶ §i
cu depunere de flori la piatra de temelie a unui viitor monument în
memoria deporta†ilor.
Programul se va încheia la ora 13.00 cu o mas¶ de pomenire.
Anterior Partidul Comuni§tilor planifica pentru aceea§i zi
proteste împotriva ac†iunilor guvernan†ilor, dar a renun†at la idee,
dup¶ ce Alian†a pentru Integrare European¶ a anun†at alegeri
anticipate în toamn¶. (subl. mea, P.G.)

*

Deporta†i la cap¶tul lumii sursa: ziar.jurnal.md
TEROAREA RO£IE // În timpul deport¶rilor din 13 iunie 1941 au fost
duse în Siberia în vagoane de vite 13.875 de persoane
Deport¶rile din iunie 1941 au l¶sat satele moldovene§ti pustiite. În acel
an, pe data de 13 iunie, oamenii au fost urca†i cu for†a în ma§ini de c¶tre autorit¶†ile sovietice §i du§i în alt col† de lume în condi†ii inumane. Mul†i nu au
ajuns la destina†ie. Persoanele care au supravie†uit acestui val de deport¶ri î§i
amintesc cu lacrimi în ochi de p¶rin†ii care mâncau pe§te s¶rat în vagoanele
de vite în care au fost transporta†i în Siberia §i nu aveau un gât de ap¶ ca s¶
bea, de foametea §i gerul cumplit. Tot ce îi †inea în via†¶ era dorul de
col†i§orul de rai, numit Basarabia.
Am g¶sit-o pe Elena M¶m¶lig¶ într-o dup¶-amiaz¶ pe un pat afar¶.
Dup¶ o zi c¶lduroas¶ de început de iunie se bucura de r¶coarea serii.
“Mama a suferit un ictus §i vorbe§te greu, dar eu am s¶ o ajut, c¶ci am trecut
§i eu prin calvarul deport¶rii”, ne întâmpin¶ la poart¶ fiica Elenei
M¶m¶lig¶, Marcela. Timp de o or¶ am dep¶nat amintiri vechi de aproape 70
de ani, când femeia era doar o copil¶ de 17 ani. “În ultima vreme îmi aduc
aminte rar de acea perioad¶, de§i sufletul m¶ doare la fel de mult, ca §i în
primii ani”, spune Elena.
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Vineri, 13
“Era într-o zi de vineri, 13 iunie, în 1941”, începe parc¶ profetic povestirea cu ziua de vineri, 13, care d¶ fiori multor oameni. “Lumea era acas¶,
c¶ci plouase trei zile §i nu putea s¶ ias¶ pe deal la lucru. P¶rin†ii mei erau
acas¶. Tat¶l meu b¶tea ni§te popu§oi la ma§in¶, mama †esea la pânz¶, iar eu
îmi sp¶lam capul. Vine veri§oara mea plângând: “Mam¶ Manea (mama
Elenei – n.r.), pe noi ne ridic¶!”. Eu mi-am înf¶§urat capul ud cu o basma §i
m-am dus la un vecin de-al veri§oarei §i m¶ uitam cum erau înc¶rcate rudele
mele în ma§in¶. Când m-am întors înapoi, pre§edintele sovietului s¶tesc îmi
spune c¶ vine s¶ ne ia §i pe noi. Familia mea tr¶ia în centrul satului, iar ei au
început s¶ ne adune din margine, de teama c¶ vom afla §i vom fugi. Opt familii din satul nostru au luat drumul str¶in¶t¶†ii atunci”, poveste§te femeia întro r¶suflare, dup¶ care se opre§te, ca s¶-§i adune for†ele pentru a continua.
“Cel mai dureros a fost pentru bunicii mei de 80 de ani, care, atunci
când au încercat s¶-§i ia r¶mas bun, un soldat sovietic s-a n¶pustit asupra lor,
i-a lovit cu patul armei. Au r¶mas s¶rmanii înnebuni†i de durere §i se uitau
cum sunt du§i trei din cei cinci copii ai lor în alt cap¶t de lume. Au murit
peste o lun¶ de la deportarea copiilor, unul dup¶ altul, mai întâi a plecat bunicul, iar la o lun¶ diferen†¶ s-a stins §i bunica”, spune Elena M¶m¶lig¶.
Lacrimile care îi curg pe obraz o fac s¶ se opreasc¶.
De ce i-au ridicat §i i-au dus în Siberia nu §tie nici în ziua de ast¶zi.
“Bunicul Ion Ciobanu a fost primar al satului Ciuciuleni, raionul Str¶§eni, din
partea Partidului ¢¶r¶nesc. Locuiam, dup¶ cum am spus, în centrul satului §i
aveam cinci case în ograd¶, în dou¶ locuiam, iar cele trei le închiriam. Poate
acestea sunt motivele, eu nu §tiu”, strânge din umeri Elena.
Nici dosarul întocmit lor nu l-au v¶zut. “A încercat unchiul meu, fratele
mai mare al mamei, s¶-l g¶seasc¶, dar i s-a spus c¶ dosarele persoanelor
deportate în 1941 au disp¶rut”, spune femeia.
Pe de alt¶ parte, istoricul Ion Varta, membru al Comisiei pentru investigarea regimului comunist totalitar, sus†ine c¶ aceste dosare trebuie s¶ existe.
“Probabil sunt dosite pe undeva §i nu s-a ajuns înc¶ la ele”, a declarat pentru
JURNAL Varta. Acesta a men†ionat c¶ de§i s-a încercat explorarea tuturor
dosarelor, nu s-a reu§it.
Tata a fost dus la Nord de Urali, restul familiei – în Kazahstan
Revenind la ziua deport¶rii, aceasta poveste§te c¶, o parte din drum,
familiile au fost împreun¶ într-un singur vagon, dup¶ care osta§ii sovietici au
desp¶r†it ta†ii de ceilal†i membri ai familiilor. “I-au dezbr¶cat pe ta†ii no§tri
de hainele groase pe care le aveau luate cu ei, i-au înc¶rcat în alte vagoane §i
i-au dus la Nord, în timp ce trenul nostru se îndrepta spre Sud”, î§i aminte§te
femeia.
“Îmi amintesc cum îmi povestea tata c¶ b¶rba†ii deporta†i st¶teau în
vagon ca chibritele în cutie §i erau hr¶ni†i cu pe§te s¶rat, iar ap¶ nu le d¶deau.
Mili†ienii deschideau din când în când u§a vagonului, le ar¶tau o sticl¶ de ap¶
§i l¶sau lichid s¶ curg¶ din sticl¶… o v¶rsau pe jos în fa†a lor… §i râdeau…
§i-au b¶tut joc de noi”, conchide femeia cu vocea stins¶ de durere. Tata a
ajuns în Siberia bolnav de distrofie, iar acolo suferea mereu de foame. C¶uta
resturi de mâncare în l¶zile cu gunoi, pe care le fierbea cu buruieni §i le
mânca. I-a trimis o scrisoare fratelui r¶mas acas¶ s¶-i trimit¶ un colet cu f¶in¶
de popu§oi sau urluial¶ (m¶cin¶tur¶ din diferite cereale, care servea drept
hran¶ pentru vite – n.r. ), pu†in¶ gr¶sime, fie §i de câine, ca s¶ m¶nânce odat¶
pe s¶turate §i s¶ moar¶”, spune femeia.
Mama, cu fra†ii mei §i cu mine am fost trimi§i în Kazahstan, dar, la
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îndemnul unor nem†i stabili†i în Rusia, ne-am mutat în satul lor de lâng¶
Saratov. Ace§tia au locuit acolo pân¶ au fost ridica†i §i au l¶sat satele goale.
În 1944, am urmat linia frontului §i am venit înapoi în Moldova.
Acas¶ am g¶sit casele pustiite. Ne-a fost dat¶ una din cele cinci case ale
noastre, unde ne-am stabilit.
Dar când credeam c¶ am sc¶pat de urgia deport¶rilor, am fost iar¶§i
re†inu†i. “În 1950, o aveam pe Marcela §i eram îns¶rcinat¶ cu cea de-a doua
fiic¶. Au venit mili†ienii §i ne-au luat, ne-au închis pentru trei s¶pt¶mâni în
închisore la Chi§in¶u. Dup¶ aceea am fost mutate din închisoare în închisoare, pân¶ am ajuns înapoi în Kazahstan. A doua oar¶ am fost ridica†i pentru
faptul c¶ am avut curajul s¶ fugim din Kazahstan”, spune femeia care se
opre§te pentru o clip¶ s¶-§i trag¶ sufletul, moment în care intervine Marcela,
fiica ei.
“La dou¶ s¶pt¶mâni dup¶ ce am ajuns înapoi în Kazahstan, a venit §i
tatul meu. În toat¶ aceast¶ perioad¶, eu nu am dormit deloc, îl a§teptam s¶
vin¶. Aveam un an §i §ase luni”, poveste§te Marcela. “Ziua a†ipea cu mâna
sub cap, ca un om mare, eu m¶ apropiam §i o întrebam ce o doare, unde-i
bubu†a, iar ea îmi spunea s¶ m¶ duc. Doar atunci când a venit tata dup¶ noi
în Kazahstan s-a ag¶†at de gâtul lui strigând: “Tata, tata!”, dup¶ care s-a
lini§tit”, poveste§te mama.
Mo§ Cr¶ciun din Basarabia
În Kazahstan au dormit mai mult la podea, erau mul†i §i s-au îngr¶m¶dit
într-o singur¶ cas¶. Mâncau pe apucate, lucrau cât §apte. Cea mai mare
dorin†¶ era s¶ se întoarc¶ acas¶ §i f¶ceau tot posibilul ca s¶ creeze o mic¶
Basarabie, printre gerurile din cel¶lalt cap¶t al lumii. “Vreau s¶ subliniez c¶
moldovenii în Kazahstan erau foarte uni†i. Se ajutau, se întalneau, organizau
petreceri, erau respecta†i. Atunci când ne întalneam cu alte persoane, ne întrebau de unde suntem, cine suntem. F¶ceam nun†i, cumetrii de se mirau vecinii.
Ai no§tri dansau §i se veseleau, f¶r¶ b¶tai, f¶r¶ mese întoarse. M¶ intreb: unde
s-a pierdut acest lucru ast¶zi? Atunci moldovenii erau respecta†i, nu ca în
zilele noastre”, spune cu am¶r¶ciune Marcela.
“De§i nu se s¶rb¶torea Cr¶ciunul pe timpul Uniunii Sovietice, p¶rin†ii,
din s¶r¶cia care era, ne f¶ceau un brad §i diminea†a, când ne trezeam, g¶seam
cadouri sub pern¶. Bradul era împodobit cu juc¶rii f¶cute de p¶rin†ii mei.
Cadourile tot ei le f¶ceau. Cump¶rau doar capul pentru p¶pu§i, care era dintrun fel de plastic, restul f¶cea §i cosea mama. Cineva din p¶rin†i se îmbr¶ca în
Mo§ Cr¶ciun. Noi §tiam c¶ Mo§ul vine din Basarabia. În amintirea noastr¶
Basarabia era un col†i§or de rai. To†i visau c¶, într-o bun¶ zi, se vor întoarce
la casa p¶rinteasc¶. Acest dor, aceast¶ speran†¶ i-a f¶cut s¶ treac¶ peste
foame, s¶ înfrunte gerul, lipsurile §i s¶ se întorc¶ acas¶”, spune Marcela.
Familia M¶m¶lig¶ s-a întors în Moldova dup¶ moartea lui Stalin. Nu au
putut s¶ se întoarc¶ la casele lor, pentru c¶ acestea nu mai erau. Au tr¶it cu
chirie doi ani. “Pre§edintele de colhoz l-a angajat pe so†ul meu, Nicolae, ca
§ef la selpo (cooperativa de comer†) din satul vecin. £eful era copil orfan §i
mama so†ului meu îl ajutase s¶ treac¶ de foamete. În semn de mul†umire, l-a
angajat”, spune femeia.
Potrivit acesteia, nu au recuperat nimic din averea p¶rin†ilor, de§i au
încercat. “Ni s-a spus s¶ ne ducem s¶ cerem de la prim¶ria din satul
Ciuciuleni, care nu are resurse s¶ ne întoarc¶ ce am pierdut”, ofteaz¶ Marcela.
În acela§i context, Guvernul a adoptat ieri decizia de a aloca peste 15
milioane de lei pentru victimele represiunilor politice §i celor c¶rora le-a fost
confiscat¶ averea. „Compensa†iile trebuiau alocate mai devreme. Sper c¶

©Paul Goma 1935-2011

wwww.paulgoma.com

PDF public și gratuit

31.12.2011

PAUL GOMA - JURNAL 2011

874

s¶pt¶mana viitoare beneficiarii î§i vor ridica banii”, a spus Vlad Filat, premierul moldovean.
În timpul deport¶rilor din 1941 au fost duse în Siberia 13.875 de persoane. Alte 4.517 au fost arestate §i condamnate la deten†ie în închisori §i
lag¶re de concentrare. Potrivit istoricului Ion Varta, preg¶tirile pentru aceste
deport¶ri au demarat în noiembrie 1940, când NKVD-ul din RSSM a emis
directiva nr. 29032, care obliga §efii direc†iilor jude†ene §i sec†iilor raionale
ale NKVD s¶ realizeze o eviden†¶ strict¶ a «elementelor antisovietice» din
jude†e §i raioane. „Din acea categorie, conform directivei, f¶ceau parte fo§tii
mo§ieri, proprietari de întreprinderi, func†ionari de rang înalt, fo§ti angaja†i ai
poli†iei §i jandarmeriei, mari comercian†i, agen†i ai siguran†ei, albgardi§ti,
inclusiv prostituatele (care, dup¶ reanexarea Basarabiei, «nu practicau munci
în beneficiul societ¶†ii»)”, sus†ine Varta.
Marina LI¢A
*
“Ionel îi scrie lui Stalin sursa: ziar.jurnal.md
TEROAREA RO£IE // Ionel Mârzenco, un copil de 14 ani, este autorul
unei cutremur¶toare scrisori adresat¶ tovar¶§ului Stalin în care b¶iatul îl
informeaz¶ despre chinurile prin care trece împreun¶ cu familia sa deportat¶
§i-l roag¶ s¶ le vin¶ în ajutor. Ionel Mârzenco sau V¶nic¶, a§a cum i se spunea
în Siberia, un copil de 14 ani, este autorul unei cutremur¶toare scrisori adresat¶ tovar¶§ului Stalin în care b¶iatul îl informeaz¶ despre chinurile prin care
trece împreun¶ cu familia sa deportat¶ §i-l roag¶ s¶ le vin¶ în ajutor.
Scrisoarea dateaz¶ din anii '50 §i a fost scris¶ de copii dup¶ moartea mamei
acestora. În subsolul scrisorii este §tampila Sovietului Suprem al URSS. La
examinarea scrisorii au fost antrena†i func†ionari de tot rangul, ministrul
securt¶†ii RSSM, Iosif Mordove†, ministrul de interne, P. Kulik, §i procurorul general al RSSM, Kizikov, precum §i înal†i responsabili de la NKVD,
inclusiv conducerea sec†iei NKVD, Tiumen. Scrisoarea semnat¶ de copil a
circulat între autorit¶†i cu parafa “secret”.
“Sovieticii nu neglijau scrisorile. Acestea erau examinate cu mult¶
minu†iozitate, pentru c¶ cele mai multe dintre ele con†ineau pâra, din care se
inspirau autorit¶†ile atunci când recurgeau la ac†iuni represive”, opineaz¶
Gheorghe Mârzenco, v¶rul lui Ionel, care a §i efectuat analiza traseului acestei scrisori. Potrivit acestuia, tat¶l lui Ionel Mârzenco a fost arestat §i judecat
de sovietici în anul 1945. Pân¶ atunci, el a fost membru al Partidului Na†ional
¢¶r¶nesc, iar în 1940 – 1944 primar al s. T¶t¶re§ti, Str¶§eni.
Scrisoarea lui Ionel
“V¶ rug¶m s¶ examina†i cu aten†ie r¶va§ul nostru. Am fost deporta†i din
Moldova cu toat¶ familia în 1949. În acela§i an, dup¶ ce am ajuns în regiunea
Tiumen, mama noastr¶ a murit §i noi am r¶mas cinci suflete. Sora mai mare
care este n¶scut¶ în 1929, sora mijlocie – din 1932, fr¶†iorul – din 1934, eu –
din 1936, §i sora mai mic¶ din 1942, care acum înva†¶ în clasa a patra. Nou¶
ne vine foarte greu aici. Vrem s¶ înv¶†¶m, dar nu avem posibilitate. Suntem
nevoi†i s¶ muncim la t¶iatul p¶durii, caci nu are cine s¶ ne asigure cu hran¶.
Sora mai mare nu lucreaz¶. Ea s-a îmboln¶vit grav de când a murit mama. Nu
poate lucra §i am decis cu fratele s-o ajut¶m. Dar cu fer¶straiele acestea abia
de ne târâm picioarele prin p¶dure.
Dorim s¶ înv¶†¶m, dar nu avem posibilitate. P¶durea ne omoar¶. De ce
trebuie s¶ p¶timim pentru tata?… Tata a fost arestat în 1944 §i noi pân¶ în
prezent nu §tim unde se g¶se§te. Apel¶m la în†elegerea Dvs, în situa†ia grea
în care ne afl¶m §i înc¶ o dat¶ v¶ rug¶m s¶ examina†i scrisoarea noastr¶ amar¶
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§i s¶ ne r¶spunde†i la ea pe adresa: regiunea Tiumen, raionul Kondin, sectorul
Urai, Mârzenco Ivan Vasilevici”.
Deciziile autorit¶†ilor pe marginea scrisorii au fost “otkazati” (a se
respinge – n.r.). În total, din familia Mârzenco au fost deportate 30 de persoane, pe parcursul a patru valuri de represiuni – 1941, 1944, 1949 §i 1953.
Autorul scrisorii a supravie†uit Gulagului, are în prezent 74 de ani §i
locuie§te în or. Chi§in¶u. “Îmi amintesc c¶ mama a murit dup¶ trei luni de
Gulag. Eram dispera†i. Câ§tigam câte 200 – 300 de ruble la t¶iatul p¶durii. Ne
ajungea s¶ cump¶r¶m o c¶ldare de cartofi sau de o pâine. Când am scris scrisoarea, speram s¶ fim ajuta†i s¶ ne întoarcem acas¶. Odat¶ cu trecerea timpului, am uitat, îns¶, de ea. Nu am primit niciun r¶spuns”, ne spune Ion. Acesta
împreun¶ cu fra†ii au revenit în Moldova în 1956, dup¶ moartea lui Stalin. Ion
§i-a g¶sit tat¶l dup¶ o desp¶r†ire de 12 ani. Fostul primar de T¶t¶re§ti î§i
schimbase numele §i locuia într-o camer¶ cu geamul pe jum¶tate acoperit cu
scânduri, care d¶dea spre un parc din or. Lvov, Ucraina. “Nu m-a recunoscut.
Aveam opt ani când am fost desp¶r†i†i unii de al†ii. A început s¶ plâng¶ de
bucurie când a aflat c¶ to†i fra†ii am supravie†uit în greaua încercare…”, ne
mai spune protagonistul scrisorii.
Svetlana Corobceanu”

*

Comuni§tii ucraineni au dezvelit o statuie a lui Stalin
sursa: jurnal.md/antena3.ro
Comuni§tii din Ucraina au dezvelit un monument al dictatorului sovietic Iosif Stalin, ceea ce a declan§at un val de furie în rândul na†ionali§tilor
ucraineni. Monumentul înalt de aproape 3 metri prezint¶ bustul lui Stalin §i
este montat pe un piedestal în fa†a sediului Partidului Comunist din ora§ul
Zaporija.Dezvelirea acestuia vine înaintea anivers¶rii a 65 de ani de la înfrângerea Germaniei naziste.La ceremonie a fost prezentat¶ o caset¶ cu înregistrarea vocii lui Stalin §i s-au fluturat steguri ro§ii.
Totu§i, circa 200 de demonstran†i au protestat contra monumentului.
Na†ionali§tii îl calific¶ pe Stalin ca opresor al Ucrainei, deoarece era liderului
Uniunii Sovietice în timpul foametei declan§at¶ de stat în anii 30 ce a ucis
milioane de ucraineni.
La Kiev, ministrul Justi†iei Oleksandr Lavrinovici a criticat ini†iativa
subliniind c¶ nu este nevoie s¶ se ridice monumente tiranilor, informeaz¶
antena3.ro.

*

Din Timpul, Chisin¶u
70 DE ANI DE LA PRIMUL VAL DE DEPORT™RI
Pe tata l-au luat din tren, pe mama am pierdut-o în Siberia...
O istorie a gulagului, v¶zut¶ de un copil de §ase ani
Zilele trecute ne-a trecut pragul redac†iei doamna Antonina Grecu din
satul V¶leni, raionul Cahul. A venit cu o geant¶ plin¶ de documente §i cu
sufletul înc¶rcat de amintiri, pentru a ne povesti propria istorie a gulagului.
Avea doar §ase ani, când a fost deportat¶ împreun¶ cu sora Mila §i p¶rin†ii s¶i
Anton §i Teodosia Gale†chi din satul Dondu§eni, raionul Dondu§eni. Pe tat¶l
s¶u l-au luat din trenul care îi ducea spre Siberia §i de atunci nu l-a mai v¶zut
niciodat¶. Peste un an, în Siberia, a îngropat-o §i pe mama, care nu a putut
suporta frigul, foamea §i nedreptatea exilului. Au trecut 70 de ani de la
deport¶rile din 1941, dar groz¶viile tr¶ite de copilul de atunci nu le poate uita
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nici ast¶zi… V¶ avertiz¶m c¶ e o cutremur¶toare poveste, capabil¶ s¶ scoat¶
lacrimi §i din inima cea mai seac¶…
Actul Unirii face victime printre fra†ii Gale†chi
Antonina Grecu, n¶scut¶ Gale†chi, crede c¶ toate nenorocirile s-au
ab¶tut asupra familiei lor în 1940, cu mult înainte de primul val de deport¶ri.
Fratele mijlociu al tat¶lui ei, Nicolae Gale†chi, a fost prima victim¶ a invaziei
sovietice - l-au luat din sânul familiei noaptea, l-au urcat într-o ma§in¶ neagr¶
- „ciornîi voron” - §i l-au dus în Rusia unde l-au împu§cat ca pe un criminal…
Unchiul Alexandru, fratele mai mare al tat¶lui ei, plecase, prin 1917, s¶ fac¶
serviciul militar în marina rus¶, la Sevastopol, iar prin 1940 a fost împu§cat.
Un alt frate al lui taic¶-s¶u, a fost Simion Gale†chi, deputat în Sfatul ¢¶rii
care a votat Unirea… Anume pe el îl c¶utau cu lumânarea sovieticii, dar, pentru c¶ se afla în România, toate poli†ele le-a pl¶tit pentru votul s¶u în Sfatul
¢¶rii familia, cu cei cinci copila§i r¶ma§i la Dondu§eni, §i fra†ii s¶i, inclusiv
tat¶l Antoninei, Anton Gale†chi, §i el împu§cat de sovietici. Ulterior, când sa întors în sat, a fost lichidat §i fostul deputat…
1942. Sora Mila Gale†chi în gulag
Iunie 1941, Dondu§eni…„Înc¶ din prim¶var¶, aveam ni§te st¶ri psihice
teribile. Se întâmpla s¶ pornesc spre casa bunicii sau a altor rude §i, f¶r¶
motiv, s¶ încep a plânge în hohote. Nimeni nu m¶ putea opri din plâns. Poate
c¶ intui†ia mea de copil îmi §optea ceva despre ceea ce avea s¶ ni se întâmple,
poate c¶ în a§a fel îmi plângeam c¶r¶rile pe care nu mai aveam s¶ umblu dup¶
12 iunie?”, poveste§te Antonina Grecu.
De când veniser¶ ru§ii, în casa lor se instalase sovietul s¶tesc, iar ei trecuser¶ cu traiul în „s¶rai”. În fa†a casei se întindea un covor verde de troscot,
mândria gospod¶riei. Vara lui ’41 începuse cu ploi care nu se mai sfâr§eau.
Iar de la o seam¶ de vreme, la sovietul s¶tesc erau invita†i în fiecare noapte
s¶ fac¶ de serviciu câ†iva c¶ru†a§i cu tr¶surile lor. Nimeni nu §tia de ce §i pentru ce sunt prezen†i acolo la ceas de noapte, li se spunea doar c¶ trebuie s¶
fac¶ „de corvoad¶”. „C¶ru†ele se opreau de-a dreptul pe troscotul din ograd¶,
acoperindu-l de noroi. În gospod¶ria noastr¶ covorul de troscot î§i avea rostul
s¶u - în fiecare iarn¶ mama †esea kilometri de pânz¶, iar vara le ghilea §i le
întindea pe troscot, s¶ se usuce la soare… Din cauza troscotului, în ajunul
deport¶rilor, a izbucnit o ceart¶ între p¶rin†ii mei. Mama îl dojenea pe tata, c¶
de ce nu intervine, de ce las¶ c¶ru†ele s¶-i intre în ograd¶ §i s¶-i strice troscotul. Acum unde va mai putea ea întinde pânzele ghilite?! Iar tata, dup¶ ce a
ascultat-o cu r¶bdare, i-a spus: „Tudosâe, n-o s¶-†i mai trebuiasc¶ †ie vara asta
troscotul, las¶-i s¶-l calce!”.
Cu mult înainte de 1940. Familia Gale†chi – p¶rin†ii (în centru) §i cei
patru fra†i împreun¶ cu so†iile lor.
Mintea de copil §i solda†ii de lâng¶ poart¶
„Nu în†elegeam prea multe la cei §ase ani ai mei. Probabil, tata §tia rostul acelor c¶ru†e, §tia c¶ vom fi deporta†i, dar nu s-a ascuns, n-a fugit, a r¶mas
cu noi pân¶ în ultima clip¶. Atunci îns¶, v¶zând c¶ mama îl ceart¶ pe tata, mam b¶gat în vorb¶ §i i-am luat ap¶rarea tatei, ba chiar am îndr¶znit s¶-i spun
mamei §i ni§te cuvinte nelalocul lor. Când m-a auzit tata, §i-a scos cureaua,
gata s¶ m¶ bat¶. Eu, atunci - †u§ti sub un o taburet! - nu m-a ajuns cureaua,
dar m-am sup¶rat foc pe p¶rin†ii mei, ei nu m¶ b¶tuser¶ niciodat¶, §i le-am
spus c¶ gata, plec de acas¶. Mi-am luat furca de tors, fusul, câteva h¶inu†e.
Pâine nu aveam în cas¶, fiindc¶ era vineri §i mama abia urma s¶ coac¶. Am
luat o str¶chinu†¶ de lapte cu t¶i†ei §i m-am dus la n¶nu†a Catinca §i n¶nu†u’
Nicolae Gale†chi, un unchi de-al lui tata. Am mâncat cu dân§ii, le-am spus c¶
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de acum o s¶ fiu fata lor, c¶ m-am sup¶rat pe p¶rin†ii mei §i nu m¶ mai întorc
acas¶. Ne-am culcat, dar nu-mi venea somnul, iar pe la o jum¶tate de noapte
am început a plânge §i a-i ruga s¶ m¶ duc¶ înapoi acas¶. N¶nu†a m-a luat de
mân¶ §i, când s¶ ie§im pe poart¶, ca din senin apare un soldat §i ne întreab¶:
unde plec¶m? N¶nu†a i-a l¶murit totul. Când ajungem la noi la poart¶, vedem
§i acolo doi solda†i. Am intrat în cas¶, m-am culcat la locul meu, dar nu am
mai putut adormi. Cum numai a†ipeam un pic, un soldat b¶tea în fereastr¶ §i
întreba: „Anton Gale†chi doma?”. Tata r¶spundea c¶ da, e acas¶ §i soldatul
iar disp¶rea, apoi revenea §i întreba din nou…”.
Caii, mândria lui Anton Gale†chi
Ceasul cel r¶u. Tat¶l ei nu a fugit, nu s-a ascuns, a a§teptat resemnat
ceasul cel r¶u. Pe la ora dou¶ de noapte, cei doi solda†i au b¶tut deja la u§¶,
b¶rbatul le-a deschis, solda†ii i-au citit ordinul despre deportare §i le-a spus
tuturor s¶ se îmbrace §i s¶ ias¶ afar¶, la c¶ru†¶. „Mama §i sora au început a
r¶cni, nu mai §tiam ce s¶ facem. Ne-au dat voie s¶ lu¶m cu noi haine, mâncare, nu mai mult de 60 de kilograme. Cred c¶ nici n-am luat nimic cu noi,
pentru c¶ în tren nu am mâncat vreo câteva zile. Doar dou¶ perne, câteva
†oale, un iorgan… Au r¶mas acas¶ covoare, perne, valuri de pânz¶ †esut¶ de
mama, cai, vaci, porci, p¶s¶ri…”.
În Dondu§eni, cu un an înainte de deportare. De la stânga la dreapta:
Antonina Gale†chi, mama ei Tudosia §i sora Mila.
„Nici t¶tarii, nici turcii nu procedau a§a!”
Când au fost sco§i din cas¶, cu patul automatului mâna†i din spate, i-a
cuprins o groaz¶, sor¶ cu moartea. Satul era ca dup¶ cutremur: câinii l¶trau,
coco§ii cântau, g¶inile cotcod¶ceau, se auzeau r¶cnetele copiilor §i ale femeilor. Era sfâr§itul lumii, nu altceva! „Eu §i acum când aud cânii l¶trând §i
coco§ii cântând îmi pare c¶ iat¶, iat¶ o s¶ bat¶ la u§¶ cei doi solda†i §i o s¶ se
repete toat¶ tragedia…”. I-au urcat într-o c¶ru†¶ §i i-au dus la gara feroviar¶
din Târnova. Ar fi putut s¶-i duc¶ la gara din Dondu§eni, dar drumul trecea
prin hârtoape, s-au temut s¶ nu fie ataca†i, s¶ nu încerce cineva s¶-i scape pe
deporta†i. Drumul direct spre Târnova trecea prin p¶dure, nu au mers nici pe
acolo. „Am f¶cut înconjurul a dou¶ sate – Frasini §i Sc¶ieni – pân¶ am ajuns
la gara din Târnova. Marea nenorocire se ab¶tuse §i asupra familiei lui
Simion Gale†chi, fratele tatei, fost deputat în Sfatul ¢¶rii. El r¶m¶sese în
România, când s-a închis grani†a dup¶ cotropirea Basarabiei, în 1940. În sat
se aflau so†ia cu cinci copila§i, dintre care fiica mai mare, Veronica, avea
numai 15 ani, iar copiii mai mici, Iuliu §i Aurel - între doi §i trei ani§ori. Ca
§i pe noi, i-au scos din cas¶ în dricul nop†ii - ce vin¶ aveau cei cinci copila§i
în fa†a invadatorilor? Cred c¶ nici t¶tarii, nici turcii nu procedau a§a!”
La Valeni, raionul Cahul, fo§tii deporta†i sunt onora†i ast¶zi de
autorit¶†ile locale.
Cum l-am pierdut pe tata
La gara din Târnova au fost du§i împreun¶ cu verii lor, copiii fostului
deputat din Sfatul ¢¶rii, Simion Gale†chi. I-au înc¶rcat în trenuri marfare.
Fiecare vagon era p¶zit cu str¶§nicie de solda†i. Mama doamnei Antonina era
de ba§tin¶ din Târnova, rudele ei au aflat §i au venit cu to†ii, p¶rin†i, fra†i,
surori s¶-i vad¶ §i s¶-i petreac¶. „¢in minte, m¶tu§a Zinovia, sora mamei, a
adus o pâine mare §i l-a rugat pe soldatul de la vagon s¶ ne-o transmit¶.
Acela, pe semne, se nimerise un om bun la inim¶, cu patul armei a rupt pâinea
în dou¶ §i ne-a dat-o printre gratiile de la fereastra vagonului. Din Târnova
ne-au dus înspre B¶l†i. Nu §tiu cât am mers, dar †in minte c¶ tata nu mânca ce
ni se d¶dea la câte vreo gar¶ – turna mâncarea în WC-ul din vagon. Într-o zi,
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la una din g¶ri, în vagon au intrat doi solda†i §i le-au ordonat tuturor
b¶rba†ilor s¶-§i ia câte ceva din haine §i s¶-i urmeze. Chipurile, pe b¶rba†i îi
duc cu alt transport, ca s¶ ajung¶ mai repede, s¶ reu§easc¶ s¶ ne construiasc¶
nou¶ case pân¶ vom ajunge în Siberia cu to†ii… A fost ultima dat¶ când l-am
v¶zut pe tata. Mai mult n-am auzit nimic de el”. Prin anii ’90 a scris la
Securitate în speran†a c¶ va afla m¶car ceva-ceva despre tat¶l ei, Anton
Gale†chi. I-au r¶spuns c¶ a fost împu§cat la 18 aprilie 1942, în or¶§elul Ivdel,
regiunea Kursk, „za uceastie v contrarevolu†ionnoi partii” (pentru c¶ a fost
membru al unui partid contrarevolu†ionar). Fusese cuzist, precizeaz¶ dna
Antonina, membru al unui partid cu acte în regul¶ în România. Doar c¶ nu
era comunist.
„Moartea noastr¶ intra în planurile lor”
Au trecut multe zile pân¶ au ajuns la destina†ie – s. Jirnova, raionul
Pîhtovka, regiunea Novosibirsk, o localitate înconjurat¶ de p¶duri §i mla§tini,
unde c¶lca picior de om numai iarna, când mla§tina era înghe†at¶. Era un sat
al deporta†ilor din toate timpurile – †ariste, sovietice. „Când am ajuns noi,
r¶zboiul de acum începuse, în sat am g¶sit numai femei, copii §i b¶trâni. Neau distribuit pe la casele localnicilor, unde am stat pân¶ în vara anului 1942.
Condi†iile de trai erau insuportabile – vara ne mâncau †ân†arii, musculi†ele §i
t¶unii, peste tot mi§unau §erpi. A§a §i auzeai zilnic, ba pe unul, ba pe altul c¶
a fost mu§cat de vipere. Iarna gerul dep¶§ea 40 de grade. Noi nu aveam nici
haine, dar nici nu eram obi§nui†i cu asemenea geruri. Ce mai luasem de acas¶,
mama le schimbase pe mâncare. Pe femei le duceau la lucru, la sovhoz. Îmi
amintesc c¶ odat¶ le-au dus la vânturat semin†e de in. Când terminau lucrul,
le controlau s¶ nu fure cumva vreo mân¶ de semin†e. La una dintre femei au
g¶sit în înc¶l†¶minte ni§te semin†e de in §i au judecat-o pentru furt, i-au dat
câ†iva ani de închisoare. Numai a§a a sc¶pat s¶raca cu zile, pentru c¶ toate
celelalte femei din Jirnova au murit - care de frig, care de foame. Cred c¶
moartea noastr¶ intra în planurile invadatorilor, deoarece dintre to†i b¶rba†ii
ridica†i în 1941 nu s-a întors niciunul, iar femeile §i copiii aproape to†i au
murit”.
Cum a înv¶†at s¶ nu plâng¶ de foame…
„Nu pot uita un moment din iarna anului 1942. Tr¶iam la o femeie cu
doi copii, al c¶rei so† fusese luat pe front. Afar¶ om¶tul era mare, ger cumplit.
St¶pâna cu cei doi copii dormeau pe cuptor, iar noi cu mama - la podea. Era
noaptea târziu când eu cu sora am început s¶ plângem de foame, pentru c¶
mama nu mai avea nimic de schimbat pe hran¶. Biata mama, nici ea nu mâncase nimic. Pe la miezul nop†ii, nemaiputând suporta plânsetul nostru, a ie§it
din cas¶, îmbr¶cat¶ u§or pe un viscol crâncen, pe acolo i se zice „purga”.
Ajunsese la cap¶tul r¶bd¶rii – fugea pe câmp, prin om¶t, iar noi cu sora alergam dup¶ ea, plângeam §i o rugam s¶ se întoarc¶. Îi promiteam c¶ niciodat¶
n-o s¶-i mai cerem de mâncare, numai s¶ se întoarc¶. Probabil, mamei i s-a
f¶cut mil¶ de noi, ori s-a temut c¶ vom înghe†a în vreun sul de om¶t, a§a c¶,
dup¶ multe rug¶min†i §i lacrimi, ne-am întors cu to†ii acas¶. Drumul înapoi a
fost extrem de greu, deoarece ninsoarea acoperise în întregime c¶rarea spre
casa §i am r¶t¶cit mult prin noapte pân¶ am g¶sit-o. Ne-am †inut de cuvânt –
n-am mai spus niciodat¶ c¶ ne este foame…”. Numai c¶ dup¶ aceast¶ noapte,
fie din cauza r¶celii, fie din cauza foamei, mam¶-sa s-a îmboln¶vit. Când s-a
înc¶lzit pu†in timpul, nu se mai putea ridica de la pat, i se umfla tot corpul, îi
ap¶reau r¶ni, din senin. În septembrie 1942 s-a stins din via†¶. A fost îngropat¶ de copii, în Siberia.
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Cum am sc¶pat de moarte
„Toat¶ vara am tr¶it într-o fier¶rie a sovhozului, cu m¶tu§a Catinca §i
copiii ei. Dar prin iulie a decedat §i m¶tu§a Catinca, apoi au murit cei doi
copii mai mici ai ei, Iuliu §i Aurel. Sora mea mai mare §i fiica mai mare a
m¶tu§ii Catinca erau duse la t¶iat p¶dure, la 15 ani te scoteau de acum la
lucru. Cum am sc¶pat §i nu am murit de foame? Printr-o minune. Când s-a
mai topit om¶tul, g¶seam prin cur†ile b¶§tina§ilor cartofi înghe†a†i, îi coceam
§i îi mâncam. Când au ap¶rut verdea†a, frunzele de pe copaci, fierbeam orice
buruiene §i le mâncam. Ne umflam de atâtea buruiene. Mai g¶seam frunze de
sfecl¶, coac¶z¶, zmeur¶, fragi §i altele ce mai cresc prin Siberia. A§a am
sc¶pat de moarte…”
£i au ajuns copii ai str¶zii
Au r¶mas de capul lor Antonina, de vreo §apte ani, §i veri§orii Gabriel
§i Petric¶, copiii lui Simion Gale†chi, fostul deputat în Sfatul ¢¶rii. Umblau
cu cer§itul, îi primeau s¶ stea cu copiii mici prin unele familii, le mai d¶deau
ceva de mâncare. „Eram fl¶mânzi, vagabonzi, plini de râie §i p¶duchi,
dezbr¶ca†i §i descul†i. A§a am ajuns în iarna anului 1942 - copii ai str¶zii.
Cum s¶ supravie†uim? Umblam toat¶ ziua prin sat, s¶ ne înc¶lzim, urm¶ream
unde iese fum din baie §i seara mergeam s¶ dormim acolo, pentru c¶ to†i gospodarii din Siberia aveau b¶i §i nu le încuiau noaptea”. În 1943 i-au adunat
pe to†i copiii vagabonzi la un orfelinat din Pîhtovka. Nu erau condi†ii prea
bune nici aici, dar pe timp de r¶zboi aveau cel pu†in un acoperi§ deasupra
capului. Oricât de prost, totu§i îi hr¶neau - bor§ cu varz¶, brânz¶ uscat¶,
conserve „americane”din ajutoare umanitare…
Cum am ajuns în Moldova
„De§i erau printre noi §i mul†i copii de moldoveni - fra†ii Spânu din
Râ§cani, Dora §i Nicanor Dasc¶lu din Otaci - uitasem cu to†ii limba român¶.
Când cineva dintre moldoveni f¶cea de serviciu la buc¶t¶rie §i trebuia s¶ ne
cheme la mas¶, b¶ie†ii strigau: „Lingura §i strachina, m¶m¶liga gata!”.
Numai aceste cuvinte le mai †ineam minte. Prin anul 1947, bunica de pe
mam¶, din Târnova, a aflat unde suntem noi. O vecin¶ rusoaic¶ a ajutat-o s¶
scrie o cerere la nu §tiu care minister §i am fost g¶si†i la orfelinatul din
Pîhtovka. De acolo, un educator - Alexandru Petrovici Kuku§kin - ne-a adus
pe mine, pe Petric¶ §i Gabriel Gale†chi la Dondu§eni, pe o alt¶ feti†¶ la
Maramonovca, iar pe Polea Bedrikove†kaia, o alt¶ minor¶, la Cern¶u†i. Eu
m-am întors la Târnova prin iunie 1947, în toiul foametei. Iar Petric¶ §i
Gabriel, verii mei, au r¶mas la rude la Dondu§eni”.
Bietul Gabriel a fost deportat din nou, în 1949
„Bietul Gabriel! Dup¶ ce §i-a pierdut p¶rin†ii în prima deportare, s-a
întors în familia ultimului frate al lui tata – unchiul Andrei. Dar în 1949, la
cea de-a doua deportare, a fost ridicat din nou, de data aceasta împreun¶ cu
familia unchiului Andrei! A îndurat din nou Siberia, acelea§i lipsuri §i necazuri. S-a reîntors acas¶ dup¶ legea lui Hru§ciov, dar de acum era foarte bolnav §i n-a mai tr¶it mult - a murit tân¶r §i singur...”.
Chinurile din Siberia m-au f¶cut tare
Iat¶ prin ce am avut eu de trecut, cam de pe la §ase ani§ori. £i înc¶ atâtea
a§ mai avea de povestit! Chinurile din Siberia m-au f¶cut s¶ fiu tare. Poate
fiindc¶ am crescut printre str¶ini, f¶r¶ mil¶ §i c¶ldur¶ p¶rinteasc¶, în Moldova
m-am c¶s¶torit cu un b¶rbat din satul V¶leni, care avea patru copii minori. Eu
aveam din prima c¶s¶torie o feti†¶, la V¶leni am mai avut împreun¶ doi feciori, a§a c¶ am crescut în total §apte copila§i. So†ul a murit în 1978, pe cei mai
mici copii i-am ajutat singur¶ s¶ termine universitatea. Din cei deporta†i din
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neamul Gale†chi am supravie†uit doar eu, veri§oara Veronica, stabilit¶ lâng¶
Ta§kent, care are peste 80 de ani; §i patru fiice ale lui Andrei Gale†chi. Sora
mea a tr¶it în Jirnovka pân¶ în 1959, când s-a întors în Moldova, iar acum
câ†iva ani a decedat…
În memoria p¶rin†ilor mei p¶strez troscotul din fa†a casei, care mi-a
devenit buruiana cea mai drag¶. Nu doresc nici puiului de §arpe s¶ treac¶ prin
ce am trecut eu la §ase ani. Poate c¶ §i copiii de ast¶zi se confrunt¶ cu greut¶†i
§i probleme, dar m¶car nimeni nu-i scoate din cas¶, în dricul nop†ii, pentru ai duce într-o direc†ie necunoscut¶…”.
Un articol de: Tatiana Corai

Comentarii
1. De Ion la 10.06.2011, ora 06:48
Dle Tanase, face-ti un reportaj video, cu povestirile Doamnei si aratati la TV
2. De ina la 10.06.2011, ora 10:57
impresionant....am citit acelea§i orori tr¶ite §i descrise de dna Margareta CemârtanSpînu în c¶r†ie "Lupii" §i "Siberia de acasa"....numai a§a putem cunoa§te adevarata
istorie!!!
3. De vlad la 10.06.2011, ora 11:14
Acest reportaj m-a facut sa nu mai votez deloc cu pcrm care este urmasul sovietelor.
4. De VASILE VASCU la 10.06.2011, ora 11:31
SA NE RUGAM PT. SUFLETELE MARTIRILOR NEAMULUI NOSTRU OMORATI DE OCUPANTII RUSI DE ATUNCI SI DE ACUM !
5. De un om la 10.06.2011, ora 11:45
Extraordinar!Onorati de cei din Cahul,cu multi bujori si o bocceluta in care au gasit
probabil l kg. de hrisca,l kg.de zahar si 2kg.de faina griu.Unde sunt imobilele confiscate,averea,banii pentru despagubiri?Incercati asemenea reportaje si printre liderii
comunisti, (poate au fost sau au avut rude deportate)sa vedem cum vor reactiona.
Poate ca multi din urmasii lor au fost cei care au ajutat si condus asemenea crime.
Cititorii ar avea puterea sa vada reactia acestora in cazul unor asemenea povesti.
Moldova este singura tara europeana,unde fostii deportati,urmasii lor si a celor
condamnati la moarte,au primit doar picoare in fund si mult sictir.
"RUSINE,RUSINE,RUSINE"/
6. De tudor la 10.06.2011, ora 11:45
Este foarte important ca toata lumea sa cunpasca aceste crime comise de comunisti
împotriva neamului nostru si sa nu-i mai voteze nici odata!!!!!!CRIMINALI
7. De dorin la 10.06.2011, ora 12:40
Cutremurator. Citind acest articol mi se umple sufletul de ura fata de comunisti si
runsacii care si acum ne batjocoresc neamul.
8. De Tudor la 10.06.2011, ora 12:47
Tatiana Multumesc !!! Da, inteleg, ca doar datorita tehnologiilor informationale
contemporane, am putut a cunoaste aceasta istorie (de fapt ca multe altele), dar cum
vor citi acest articol cei intunecati de comunisti, care mereu îi voteaza, si care nu au
calculator ??? Ce facem noi ca sa ajung¶ aceste chinuri suportate de un copila§ de 6
ani ???
9. De Svetlana la 10.06.2011, ora 13:26
Va multumesc mult pentru acest aricol. imi dau seama ca ce s-a intimplat dupa 1941
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dna Antonina Grecu(Galetchi) nu le cunoaste Istoria lui Andrei Galetchi si a familiei
deportate e deja o alta pagina de amintiri. nepoata lui Andrei Galetschi.
10. De Diana la 10.06.2011, ora 15:15
Citind aceasta istorie mi-am amintit de istoria strabunelului meu Andrei Galetschi.
Eram mica si parintii ma lasau la bunei la Donduseni. Bunica imi povestea cu lacrimi
in ochi si cu durere in suflet cum rusii bateau la poarta si ii incarcau in carute, apoi
la tren si ii duceau in Siberia lor, sa arda ea toata impreuna cu toti rusii!!!Cu cita
cruzime desparteau familiile, rupeau copiii de la mame si impuscau barbatii de parca
ucideau muste.CUM, DOAMNE, SA-I IUBESTI DUPA TOATE CE AU FACUT?!
Stranepoata lui Andrei Galetschi
11. De lena la 10.06.2011, ora 15:27
trist, Doamne si animalele is mai intelegatoare decit unii semeni ai nostri, cei care se
dau drept Dumnezei vor fi aspru pedepsiti!
12. De Oleg la 10.06.2011, ora 15:36
Mama lui Greceanii Zina la fel a fost dusa in Siberia si ea acuma se pupa cu Voronin
si este membru al partidului diabolic. Comunistii astea nu mai stiu nici de mama,nici
de neam, nici de tara, intrun cuvint nu au nimic sfant...si inca ii mai fac pe patriotii...Da cind il mai vad pe Voronin ca isi face cruce in biserici dupa ce le-au distrus
tot ei comunistii si au facut cluburi din ele si planetarii...ma umfla risu si ma uit ca
la CLOVN LA CIRC-VARONIN LA BISERICA
13. De diana la 10.06.2011, ora 17:32
bunica mea la fel a fost deportata si cei 7 frati a ei, cu mama si tata...pe tata si 2 frati
i-a pierdut in siberia.de mic copil stiam prin cite a tecut si cite a indurat,citind articolul dat iar mi s-a pus nodul in git...pacat ca nu toti stiu de acele timpuri negre
14. De Marcel la 10.06.2011, ora 18:13
Istoria familiei grecu nu este unica . Atrocitotile bosevice din ani 40 -44 sunt neimaginabile . cu cit mai devreme intocmiti o comisie de a investiga barbarismul sovietic
si miile de familii distruse . Bolsevici si comisari politruci a distrus pe cei mai curajosi si cei mai prosperi dintere voi . Atita timp cit trecutul vostru ramine necunoscut
..voi nu veti putea sti cine suntei . Adevarul va va elibera .
15. De Andrei de la Cahul la 10.06.2011, ora 21:28
De-ar gindi toti moldovenii bine, ar trebui de cerut despagubiri si pocainta din
partea rusofonilor salbatici!!Va urasc pentru ce-atti facut cu poporul meu!Si incercati si in continuare!
16. De negru la 10.06.2011, ora 22:03
SA NU UITAM DE MOLDOVENII DIN TRANSNISTRIA CARE SINT SI ACUM
SUB OCUPATIA RUSOFONA !!!!
17. De marcel la 10.06.2011, ora 22:07
O alta solutie ar fi ca citiva dintre voi sa va organizati , sa va inregistrati local pentru
a crea ORGANIZATIA COMEMORARI VICTIMELOR BOLSEVICE , dupa care
deschideti un cont banca al organizatilor iar noi cei ce detinem mijloace financiare
vom contribui la crearea unui MUZEU COMEMORATIV. Acest muzeu va fi vocea
si dovada artifacturilor ce nu numai ca vor documenta aceste evenimente
barbarice dar va educa generatiile urmatoare de tumultul istoric al acestui pamint romanesc.
18. De ROMAN DIN IASI la 10.06.2011, ora 22:23
CITIND ACEST REPORTAJ MA CUPRINS TRISTETEA, LACRIMILE SI
SUPARAREA, E UNA DIN MIILE DE ISTORII ADEVARATE ALE ROMANI-
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LOR DEPORTATI ,PT SINGURA VINA ACEIA DE A FI ROMAN ,URASC
CALAII OCUPANTI RUSI PT TOATE NELEGILE SI UMILINTELE PE CARE
LE-U FACUT SI LE MAI FAC INCA IN BASARABIA ,SI FAMILIA ME-A A
AVUT DE SUFERIT DIN CAUZA CALAULUI RUS ,BUNICUL MEU PRIZONER DE RAZBOI A STAT 8 ANI IN GULAG LA MUNCA FORTATA ,A SCAPAT CU VIATA PT CA ERA TINAR SI A REZISTAT ,BUNICA ME-A A FOST
BATJOCORITA DE CALAII INVAZORI RUSI ,URASC DE MOARTE RUSI PT
TOATE NELEGILE ADUSE NEAMULUI ROMANESC ,IAR VOI FRATI
ROMANI DIN BASARABIA URMASI CELOR CARE AU FOST UMILITI ,
UCISI DEPORTATI TREZITIVA DIN SONUL DE MOARTE SI UNITIVA CU
TARA MAMA ROMANIA ACOLO UNDE VA E LOCUL ,FRATII VA
ASTEPATA
19. De Mihai Românul la 11.06.2011, ora 00:45
Felicit¶ri pentru articol! Era ideal s¶ realiza†i §i un material video care s¶ r¶mân¶ ca
m¶rturie a ororilor prin care a trecut aceast¶ familie.
20. De vandertoni la 11.06.2011, ora 12:20
un articol foarte bun.Va multumim!
21. De Costica la 11.06.2011, ora 14:51
Ce zici, bade Dodon, despre deportarea si ispravile prietenilor dumitale? Oare atit de
neinsemnate sunt faptele lor ca nu le vezi? De unde ai atita ura si romanofabie in
dumneta?

Unde vor fi nega†ioni§tii, antisemitizitorii mei: R. Ioanid,
Shafir, Laszlo, Pecican, Ion Vianu, Mu§at, Katz, Al. Florian? S¶
citeasc¶ aceste documente? £i, consecven†i, s¶ nu le cread¶!
La 12 Iunie 2011, ora 09:32

“Peste câ†i ani vor vorbi române§te ru§ii din Chi§in¶u?

Joi, înainte de §edin†a parlamentului, comuni§tii a scos un grup
de „protestatari” ca s¶ strige „Jos Alian†a!”. În fa†a „poporului revoltat” se afla o ceat¶ de „obidi†i ai soartei” în frunte cu cel mai mare
bog¶tan din Moldova – Voronin. Al¶turi de el erau Tkaciuk, Petrenko
§i – cum altfel – dolofanul candidat la func†ia de primar general al
capitalei, Dodon. Scena era mai mult sinistr¶ decât comic¶: vreo patru
babe, comsomoliste ale anilor „50, f¶r¶ din†i în gur¶, dirijate de o
focoas¶ fost¶ comsomolist¶ a anilor „80, au început a urla, în limba
rus¶, f¶r¶ prea mult auz muzical …”Interna†ionala”! Asemenea scene
pot fi v¶zute numai pe la periferiile fostelor imperii.
Fostele comsomoliste au fost instruite s¶ strige trei lozinci: „Jos
Alian†a”, „Demisia”, „Moldova”. Încep¶toare la compartimentul
înv¶†¶rii limbilor str¶ine, ele rosteau „aliansul”, „Maldova”, ca unele
reporteri†e de la Publika TV, dar rosteau corect, ca la PRO TV, „demisia” . În sfâr§it, m-am gândit cu bucurie, etnicii ru§i încep a înv¶†a
limba român¶. De-acum §tiu patru cuvinte – jos, alian†a, demisia,
Moldova! Dac¶ d¶ Dumnezeu §i comuni§tii îi mai scot în strad¶, peste
vreo sut¶ de ani reprezentan†ii minorit¶†ilor na†ionale vor înv¶†a vreo
câteva sute de cuvinte, suficiente pentru a comunica cu b¶§tina§ii în
limba oficial¶ a acestei †¶ri!
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£i, totu§i, se învârte! vorba ar†¶gosului astronom: dac¶ ru§ii din
Chi§in¶u încep a striga la noi române§te înseamn¶ c¶ Moldova e pe
calea cea dreapt¶. Cam lung¶, e adev¶rat, anevoioas¶, cu zigzaguri, dar
dreapt¶!”
Un articol de: Constantin T¶nase
Comentarii
1. De mihaita la 11.06.2011, ora 09:14
Vor invata atunci cand si moldovenii (romanii) de acolo vor inceta sa vorbeasca
"limba noastra" si vor vorbi romaneste. Dar mai e mult de asteptat.
2. De Gloria la 11.06.2011, ora 09:31
Niciodata nu vor vorbi romana, indiferent, ce nu s-ar intampla aici, din pacate!
Parerea unei optimiste realiste.
3. De Andrei la 11.06.2011, ora 09:48
Greseala noastra se trage din 90 incoace,prea buni(prosti) am fost si suntem! Trebuia
de urmat pasii tarilor baltice,acte de identitate/cetatenie daca stii limba de stat,sa se
vorbeasca doar intr-o limba! Si inca o prostie- Parca tii incomod sa nu vorbesti cu un
rusofon in rusa,dar pe el inversul nu-l deranjeaza deloc. Boala asta poate trece pasiv
cu timpul sau activ daca ne dam staruinta...
4. De SARMIS la 11.06.2011, ora 09:57
ATENTIE: A APARUT IARASI KGB-UL PE FORUM: = "ПЛАВЕЦ" = DUPA
VACANTA SA MARE LA MOSKOVA ! JOS OCUPATIA RUSEASCA DIN
MOLDOVA ! AFARA ARMATA RUSEASCA DE OCUPATIE DIN TRANSNITRIA ! JOS ASASINII PATRIOTILOR MOLDOVENI: ACTOR VENIAMIN
APOSTOL, CINEAST ION MIJA, ACTOR VICTOR CIUTAC, DEPUTATA SI
SCRIITOAREA LIDIA ISTRATI, POETUL ION VATAMANU, EPISCOPUL
DORIMEDONT, CANTARET VLAD GHEORGHELAS, SCULPTOR TUDOR
CATARAGA SI DORA, ETC.
5. De rodika la 11.06.2011, ora 10:55
eu m-am saturat pin in git de rusii astia tupeisti, zilele astea se apropie rus de mine
si ma intreaba ceva in rusa, eu ii raspund in romana si el imi zice "havari normalino",dupa o astfel de atitudine chiar nu stiu in cit timp o sa invete astia limba statului
ai carui cetateni sint, dar tare mi-as dori sa prind si eu acele vremuri
6. De mihaita la 11.06.2011, ora 11:04 Daca toti ar gandi ca Rodika poate mai ar mai
fi sperante. Dar se pare ca RM e populata de milogi si astronauti cu picioarele pline
de noroi. Cum am mai zis, o generatie.
7. De ion la 11.06.2011, ora 11:11
just Sandule, numai c¶ acolo nu numai rag ca boii dar §i cuvi†¶e - ceea ce înseamn¶
c¶ sperma de bou era în amestec cu cea de porc - pîn¶ nu ne vom mobiliza for†ele §i
nu vom alege corect, graiul nostru va r¶mîne pe al doilea sau al treilea plan - §i vom
fi nevoi†i s¶ ascult¶m ras de bou §i cuvi†¶it de porc. Ca s¶ vezi c¶ Cuzmin cel care
imediat pentru trucul de eri trebue expulzat din †ar¶ este foarte îngrijorat c¶ unii moldoveni la ei acas¶ nu doresc s¶ cuvi†¶e adic¶ îmi cer ertare s¶ vorbeasc¶ rusa, c¶ adic¶
acolo la ei ne realiz¶m produsele interzise de Oni§cenco - batjocuri - cu cît¶ viclenie
încearc¶ s¶-§i bat¶ joc de acest popor ?---8. De sandu la 11.06.2011, ora 11:14
Deoarece indivizii de care se va vorbi î§i permit s¶i numeasc¶ pe to†i cum le vine la
gur¶ am sa încerc §i eu §i de ce nu ? – igor DGONDON §i vova BO£OROGUL adic¶

©Paul Goma 1935-2011

wwww.paulgoma.com

PDF public și gratuit

31.12.2011

PAUL GOMA - JURNAL 2011

884

taic¶s¶u voronin au pierdut capital alegerile în localit¶†ile lor de ba§tin¶, un rezultat
bun pentru ei, dar §i un semn bun §i un indice pentru noi de a nui vota nici cînd – s¶
spui c¶ oamenii din acele localit¶†i nu au ra†ionament nu po†i dar §i nu ai nici un drept
– oamenii nu eau ales fiindc¶ îi cunosc §i nu au dorit s¶ încredin†eze via†a mîinilor
murdare de sînge ale acestor criminali—ear cei ce rag în jurul acestor dou¶ jigodii
comunisto-fasciste, b¶trîni, tineri s¶ în†elegem c¶ sunt concepu†i prin intermediul fertiliz¶rii în vitro, numai c¶ sperma era de bou – dac¶ nu m¶ crede†i uita†iv¶ la ei §i v¶
ve†i convinge c¶ gîndesc dar §i rag în tocmai ca boii –p¶i dar boul bou r¶mîne, bou
la bou trage – îns¶ noi trebue s¶ †inem minte c¶ locul boului e ocolul, dac¶l scapi din
ocolul împunge §i face victime – deci trebue to†i cei cu gândirea uman¶ s¶ mîn¶m
boii în ocol, adic¶ întracolo unde le este locul.
9. De mihaita la 11.06.2011, ora 11:27
Ioane, dupa cum vad eu lucrurile, bataia de joc nu e neaparat impusa ci acceptata
drept "normalitate". M-as fi bucurat nespus de gestul diplomatilor dar nu pot. Nu
cunosc contextul. Sper ca RM sa dea o declaratie in sensul asta. Azi. PS: Declaratia
MAE e ca si cum ai vrea sa te scarpini in cap si nu ai maini.
10. De MARIAN la 11.06.2011, ora 11:35
În orice caz, atât România, cât §i Federa†ia Rus¶ ar trebui s¶ se implice mai pu†in în
treburile interne ale Republicii Moldova, sus†ine el. “£i totul va fi bine”… FRAGMENT DINTR-UN INTERVIU ACORDAT DE CATRE DODON UNUI ZIAR
DIN ROMANIA … SI CE VEDEM NOI ? INTERVENTII BRUTALE ZILNICE
ALE RUSIEI CONTRA MOLDOVEI. CA ALEGERILE NU AU FOST CORECTE,
I SE DA CUVINTUL UNUI TERORIST SMIRNOVIST LA CHIAR AMBASADA
RUSIEI DIN CHISINAU… ASA CA DODOANE TE POTI ADRESA ORICIND
VREI STAPINILOR TAI DE LA MOSCOVA PENTRU CA SA SE “implice mai
pu†in în treburile interne ale Republicii Moldova” .
11. De tamara la 11.06.2011, ora 12:15
am revenit la chisinau dupa o absenta de lunga durata.1-ma impresie-barbatii umbla
in chiloti pe strada, parca ar fi fost la plaje. 2-a mai multe persoane it dau raspuns in
l.rusa si daca mai repeti intrebarea in engleza, scot din ei putin ce stiu in engleza,
important-sa nu rosteasca in romana.in rm rusii nu vor vorbi niciodata.
12. De alexs la 11.06.2011, ora 12:23 90% din "rusi" au 10 clase si au invatat româna
gratis. dar nu o vorbesc caci NOI o facem pe traducatorii la fel- GRATIS! Limba
romina este limba de comunicare interetnica in Moldova si nu sintem obligati sa le
INTELEGEM "limba", cu atit mai mult- sa le-o vorbim.
13. De Tudor Valdimirescu la 11.06.2011, ora 12:47 Stimati cititori ai forumului.
Raspunsul la intrebarea din titlul ar fi urm¶toarea..,dac¶ cu condi†ia c¶-i ducem intrun "gulag", ca pe timpuri cum îi duceau pe ai no§trri, atunci în 2 luni to†i vor cunoa§te
româna. Dar luând în considera†ie ca a§a ceva ast¶zi e imposibil, atunci doar prin lege
§i comportamentul nostru zi de zi. Cu excluderea condi†iilor de facilitare a documenta†iei statale în dou¶ limbi. A transfera toat¶ coresponden†a statal¶ intr-o singur¶
limb¶ cea român¶. £i f¶r¶ fric¶ !!! Mai dur, a§a cum au procedat pribaltica §i a§a cum
au procedat dân§ii (ru§ii) când au sosit pe acest meleag. Dân§ii ce ne-au întrebat vrem
sau nu a fi introdus¶ rusa???? P¶i de ce atât pupcurism?!
(…)
15. De Alex la 11.06.2011, ora 13:18
E vina noastra, nu trebuie sa vorbim ruseste !
16. De victor la 11.06.2011, ora 13:41
NU vedeti ca mai repede negrii invata romana decat rusii :)
17. De Alexa la 11.06.2011, ora 13:43
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Pina vor invata rusii limba romana, excat atunci va fi si Sfarsitul Lumii deja...
18. De toma la 11.06.2011, ora 13:52
paspuns: la sulivara.legea despre limba nu-i.nu stii limba nu sugi la treuca
statului,bugetului,nu te angajezi in domeniul public.
19. De Grigore la 11.06.2011, ora 14:28
Stimate domn Tanase. Imi place articolul. AM o singura obiectie. Rusii sunt minoritate etnica nu nationala. Minoritatea nationala sunt populatia bastinasa in cazul in
care sunt mai putini decat cei veniti, exemplu ar fi indienii din canada, sau, moldovenii din transnistria, rusii, gagaujii, ukrainenii, etc in schimb sunt minoritate etnica,
asa cel putin ne-a invatat domnul Boris Negru la cursul de Teorige Generala a
Dreptului. Apropo, trebuie sa il sunoasteti bine pe domnul Boris Negru, este unul din
parintii Constitutiei Moldave.
20. De liudmila la 11.06.2011, ora 15:34
numai prin lege §i comportamentul popula†iei b¶§tina§e.1)S¶ le fie impuse de lege
orice documentare : d¶ri de seam¶, eviden†¶ contabil¶ etc - numai în limba
român¶.2)Angajare la servicii în domeniu public numai în baza cunoa§terii limbei
române. £i cel mai important moment-DRAGI COMPATRIO¢I, NU VORBI¢I ÎN
L.RUS™ CU RU£II , nu v¶ adresa†i §i nu r¶spunde†i nim¶nui în l.rus¶ - sîntem acas¶,
e timpul s¶ înve†e ei limba noastr¶ cea român¶ !!!
(…)
22. De alexs la 11.06.2011, ora 16:09
adaug- nici sa INTELEGEM ce vorbesc arogantii venetici: este problema lor sa se
ecsplice. destul ca statul nostru le plateste cursul de romana in scoli
23. De www la 11.06.2011, ora 16:17
Dle Constantin Tanase, ce stiti despre ong-ul "Adunarea popoarelor din Moldova"?
In Georgia este inregistrata o organizatie similara dupa denumire "Adunarea popoarelor Georgiei". O oarecare Goncearova a candidat la consilier in consiliul municipal
Chisinau. Ce face ea in Moldova? Corecta observatie - RM este un stat polietnic, nu
multinational. Spunand "minoritati nationale" ati recunoaste ca in RM ar locui mai
multe natiuni, de aici alte concluzii interesante.
24. De nic la 11.06.2011, ora 16:22
Atunci cind noi nu vom vorbi cu ei in rusa.
25. De www la 11.06.2011, ora 16:35
Raspuns la intrebarea din titlu. Vor vorbi romaneste atunci cand vor scrie romaneste
incepand din clasa intai pana intr-a douasprezecea, pe urma la facultate, in institutiile
statului. Cand in banci, firme etc. private toate actele vor circula in l. romana. Cand
niciun magazin nu va avea dreptul sa-si puna numele "Пятерочка" pentru ca va fi
sanctionat. Si cand in strada si oriunde li se va raspunde in l. romana.
26. De alexs la 11.06.2011, ora 16:36
W- @alexs "Limba romina este limba de comunicare interetnica in Moldova" romanasule, limba de comunicare interetnica este rusa. Citeste constitutia. Asa e, dar
limba unei minoritati nu poate avea acest statut. E un atavizm sovietic.
27. De suffocated la 11.06.2011, ora 16:57
un video la tema http://www.youtube.com/watch?v =swqlZ9ZzoYM
28. De Magister P la 11.06.2011, ora 17:06
Am vazut reportajul,de cea mai mare idiotenie,babe indoctrinate carora li s-a dat,probabil,cate o sticla de "Tarancuta".Atata timp cat Kremlinul isi mentine agentii in
Chisinau,si rusofonii de aici vor avea mai mult curaj.Cred ca alianta este in deruta si
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nu se foloseste de faptul ca este la guvernare anume din acesta cauza...Daca pana si
UE satisface pretentiile "Rashiei",atunci noi chiar n-avem cum sa ripostam...
29. De Ca-ca... la 11.06.2011, ora 18:15 Rusii sa nu se cace peste tot globul. Sa stea
in derevnele lor, acolo la sever. Injcultura nomada, betiva si nespalata, cu pretentii
de eliberatori si iluminatori. Nu am vazut nici un rus cult in Moldova.
30. De MARIAN la 11.06.2011, ora 18:21
probabil rusofonii nu vor sa invete limba pamintului , limba de stat , pentru ca se pregatesc sa plece acasa de unde au venit la moldova ...ce rost are sa-si mai incarce
memoria ? sa le usuram plecarea atunci ... statul sa le ofere bilete gratuite ...doar dus!
31. De altu la 11.06.2011, ora 19:34
Cum au spus si ceilalti comentatori, nu e numai vina rusilor ca nu ne vorbesc limba,
dar mai ales e de vina caracterului moldovenilor care sunt molai de parca ar fi facuti
din mamaliga. Mereu cand apare subiectul demnitatii si promovarii limbii noastre,
imediat apar si argumentele "aici merge si asha", "cand a fost altfel" sau "acum nu
este momentul". Niste argumente false, pentru ca limba rusa ni s-a bagat pe gat doar
de 200 de ani, nu a fost mereu asha - vedeti numarul vorbitorilor de limba rusa inainte
de anexarea din 1812. Daca acum nu e momentul sa ne lepadam de rusificare si de
efectele ei, cand o sa fie? Deci raspunsul la intrebarea cand vor vorbi rusii in lb.
romana, este: la scurt timp dupa ce moldovenii insisi vor intelege ca a venit momentul sa-si recapete demnitatea nationala si nu se vor mai lasa calcati in picioare.
32. De VALENTIN ODOBESCU la 11.06.2011, ora 20:40
Minoritarii rusofoni vor isi vorba pune problema invatarii limbii romane atunci cand
bastinasii moldoveni,vor scapa in sfarsit de complexul de inferioritate pe care il au
fata de rusi,vor vorbi mai mult in public limba lor materna si vor acorda prioritate
limbii engleze pentru a se descurca mai tirziu in UE.Se spune ca orice limba straina
nu strica sa o stii,dar tare mi-e frica ca limba rusa este principalul instrument de deznationalizare in Moldova.
33. De laur la 11.06.2011, ora 20:52
Vorbiti mai mult limba engleza si nu rusa. Cu limba rusa nu faci nimic in lumea asta.
34. De adi la 11.06.2011, ora 20:54
Cea mai buna solutie. Trebuie de votat Chirtoaca si partidele democrate.
35. De BASARABU la 11.06.2011, ora 21:14
Ei sunt doar 8% ramasi pe teritoriul Republicii Moldova dar au posturi de televiziune
si radiouri in limba lor de parca ar fi ei majoritari, nu noi. Vinovati sunt cei de la putere care nu elaboreaza legi prin care ar proteja populatia autohtona. E chiar atat de
greu sa introduci in cadrul unui articol din lege un anume procent de posturi, publicatii, radiouri care ar fi direct proportional cu numarul de rusi ce locuiesc pe teritoriul
nostru? Nu se vrea! Pentru ca ei urmaresc alte interese decat cele ale populatiei bastinase. Prin urmare ar trebui sa fim atenti la cei ce ne cersesc votul si spun ca ne vor
''binele'' pentru ca de aici porneste totul.
36. De RUSOAIC™ la 11.06.2011, ora 22:09
Eu în†eleg tot ce voi spune†i, dar nu vorbesc însâ§i. Am înv¶†at limba voastr¶ cinstit
fiindc¶ am un fel de respect c¶tre alte culture §i am ob†inut chiar 10 la bacalaureat,
dar mi-e greu s¶ vorbesc din cauza barierului psihologic. Cînd eram mic¶ (începutul
anilor 90)educatorii la gr¶dini†¶ m¶ b¶teu dac¶ eu începeam s¶ vorbesc rus¶. Chiar
n-au încercat s¶-mi explice ceva.. VOI NU £TI¢I cum te sim†i cînd î†i e strict interzis
s¶ vorbe§ti limba ta natal¶.. §i î†i spun c¶ e§ti un ocupant josnic cînd ai doar 5 ani §i
nu e§ti vinovat c¶ ai fost n¶scut în †ara aceasta. Apoi din c¶r†i am citit despre ospitalitatea poporului moldovenesc... asta mi s-a p¶rut amuzant..dar §i trist. Voi n-a†i gîn-
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dit c¶ problema poate fi ascuns¶ nu numai în ru§ii? În orice caz..eu plec în Rusia.
Toate cele bune!
37. De de Cristi la 11.06.2011, ora 22:15
1 Cand moldovenii vor sti sa vorbessca olimba romana literara 2 Cand moldovenii
nu vor mai sti sa vorbeascs l.rusa 3 Cand moldovenii nu vor mai fi minoritari in
orase-4Cand presa si mas media vor fi predominant in l.romana 5 cand se va respecta
legea in domeniul lingvistic
38. De Ion Moldoveanu la 11.06.2011, ora 22:26
@rusoica; Drum Bun ! Fa un stop la Tiraspol , ia-l si pe Smirnov ! Vezi sa nu uiti sa
vorbesti in rusa cu el, caci nu cred ca stie alta limba !!!
39. De tamara la 12.06.2011, ora 06:37 pentru rusoaica--da nu mai spune prostii,ca
te-u batut educatoarele,pe mine nu ma batut niciunu,chiar si vorbeam gresit(sunt de
origine germana),moldovenii sunt prea buni ca nu va bat pe voi rusii,mai ignaranta
natie,dar de voi in lume nui....drum bun si carare batuta,si bilet numai dus.
40. De mihaita la 12.06.2011, ora 08:04
Carare batuta, rusoaico! Daca toti rusii ar gandi ca tine si ar pleca definitiv in Siberia
sa pliveasca balariile crescute pe mormintele strabunilor lor ar fi liniste in RM. Dar,
probabil, nici nu mai stiti de unde va trageti. Ce sa mai zic de morminte.
41. De Octavia la 12.06.2011, ora 08:05
Grigore, cel care v-a spus ca rusii sunt minoritate etnica a gresit. Rusii, ucrainenii,
gagautii, bulgarii, evreii sunt minoritate lingvistica, nu etnica. Rusii nu vor invata
niciodata l.romana, deoarece noi nu dorim s-o invete. Raspundem in ruseste si nu
protestam daca ni se raspunde in ruseste. Rusii nu invata l.romana nu deoarece nu
pot, nu invata l.romana deorece ne desconsidera pe noi, bastinasii, ne considera
"srani ciumazaia besporodnaia, ciumazae barani (forumurile ziarelor rusesti din
Moldova si Rusia)", l.noastra o considera "neceloveceschii iazac",cultura noastrabaranscaia culitura. Si, deoarece , in acceptia lor suntem barani, adica neoameni, de
ce ar invata ei, OAMENII, sa "behaie" ca si baranii maldafani. Rusii vor invata
limba, desi chiar vorbind limba noastra ne vor crea mari probleme si nu vor inceta sa
fie coloana a 5 a Rusiei pana nu-i vom asimila, daca-i vom asimila vreodata, doar
atunci cand noi vom inceta sa ne comportam ca "ciumazaie barani" si "moldovaninato diagnoz tuposti i gluposti (Zadornov)", cand vom intelege ca noi suntem la noi
acasa si trebuie sa avem constiinta de stapani si mentalitate de invingatori, mai si
pedepsind tradatorii de neam.
42. De mihaita la 12.06.2011, ora 08:11
PS: Rusoaico, cunosti semnificatia lucrului asta? Adica sa ai grija de mormintele
inaintasilor. N-as crede.
43. De mihaita la 12.06.2011, ora 08:18
Hai, rusoaico, ca te ajut putin: n-are legatura cu religia. Curaj!
44. De Octavia la 12.06.2011, ora 08:20
Rusoaicei. pleaca sanatoasa si ni uita sa-i duci cu tine si pe toti rusii din Moldova. Si
eu, nu sunt moldoveanca-romanca prin nastere, dar sunt purtatoare a culturii moldovenesti-romanesti prin educatie. Buneii mei (ceh, polonez, austriac si roman), au
considerat ca este corect, odata ce traiesti pe teritoriu romanesc, sa devina romani si
sa-si educe copiii si nepotii patrioti romani, ceea ce au si facut. Inteaga noastra familie a fost pe baricadele luptei pentru eliberare nationala incepand cu anul 1989 si astazi continua sa lupte pentru adevarul istoric si pentru libertatea romanilor -moldoveni,
din care suntem si noi parte
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45. De mihaita la 12.06.2011, ora 08:39
Octavia, (cehoaico, polonezo, austriaco si romanco) TOT RESPECTUL!
46. De vlad la 12.06.2011, ora 08:46
rusii vor invata limba romana abia peste 15-20 ani (daca rezistam), abia atunci vom
scapa de o mare parte de batrini rusofoni sovietici care voteaza PCRM (Dumnezeu
sai ierte), iar noi trebuie sa le raspundem cu mindrie in limba romana, iar cine nu va
intelege sa suporte consecintele ... Curaj!
47. De pt.18 @toma la 12.06.2011, ora 09:03
Malade† Toma! Numai Toma §i-a f¶cut teza. Dac¶ nu §tii limba “di stati” la nivelul
cuvenit - tule-o la mul†i kilometri de treuca bugetar¶, de sfera serviciilor în educa†ie,
s¶n¶tate... Pe deal cu sapa! Unde-i destul : “... †ine brazda, h¶is §i ceal¶ …”, chiar §i
fiind “pui de neam str¶bun”. Altfel înseamn¶ c¶ boborul iar¶§i a gre§it cu "ale§ii"...
48. De fara rusi la 12.06.2011, ora 09:12
Nu vorbiti rusesti, nu cumparati de la rusi , nu le atrageti antentiea cind va itreaba
rusesti si vedeti cum invata afurisitii romina, si constitutiea trebuie modificata privind limba de stat sa fie romina
49. De costin la 12.06.2011, ora 09:21
1 si cu 1 fac 2 ... se cere prea mult rusofonilor daca ar invata romana ? nu cred ...nu
vad ca numai cu rusa ai viitor doar in cadrul csi-ului ? in rest ...in afara csi limba rusa
e prea putin vorbita . si in moldova pina la urma rusa se va vorbi tot mai rar . cine
are planuri de raminere in moldova sa se puna cu burta pe carte si sa invete limba de
stat pentru ca vor veni vremuri in care folosirea ei va fi obligatorie . se vor schimba
generatiile ,toti cei care au prins urss-ul se imputineaza de la zi la zi ... tineretul rusofon e prea putin numeros ca sa forteze bastinasii sa vorbeasca in rusa . sa asteptam
recensamintul populatiei care trebuie sa aiba loc cit de curind . ce se va intimpla daca
15% - dupa cum ma astept eu - se vor declara romani ? vor deveni romanii dupa
canoanele comunistilor cea mai mare minoritate etnica din moldova ? va fi un mare
ris ca de unde sa apara peste noapte o asa mare minoritate ? minciuna cu impartirea
intre moldoveni si romani va iesi la suprafata iar tara se va face de ris la toate organismele internationale care se ocupa de problemele demografice .
50. De costin la 12.06.2011, ora 09:29
...e posibil ca la recensamintul populatiei pentru a ascunde numarul mare al celor
care se vor declara romani , sa se umble cu o chichita ... in loc de moldoveni si romani va apare rubrica moldoveni/romani . asa nimeni nu va mai sti citi se declara romani
. vom vedea atunci.comunistii vor putea spune si ca doar 1% sau declarat romani.
51. De iryna la 12.06.2011, ora 09:44
in Republica Moldova nu exista minoritati nationale, ci grupuri etnice. "Termenul
<<minoritate>> desemneaza un grup etnic numeric inferior restului populatiei, ai
caror membri au caracteristici etnice, religioase, lingvistice, culturale comune. Dar e
important ca aceste calitati sa se formeze un timp indelungat si ca grupului dat sa-i
apartina un teritoriu al sau distinct, unde aceste calitati au aparut. Caracteristic e si
faptul ca grupului dat sa-i revina aceleasi atributii ca si natiunii. Deosebirea dintre ei
consta doar in aceea ca grupul, in virtutea unor imprejurari cum ar fi colonizarea teritoriala, prigonirea, stramutarea fortata etc. s-au pomenit a fi in minoritate pe propriul
lor teritoriu. Astfel, turcii din Germania, algerienii din Franta, rusii din Republica
Moldova sau gagauzii nu sunt minoritati nationale. Ca minoritati nationale pot fi priviti romanii din Ucraina, maghiarii din Romania etc." Boris Negru, Alina Negru,
Teoria generala a statului si dreptului, editura "Bons-Offices", Chisinau 2006
(…)
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*

La 12 Iunie 2011
“Cum a cerut Stalin Basarabia §i ocuparea României.
16 decembrie 1941
În decembrie 1941 Stalin le prezenta britanicilor preten†iile sale pentru
sfâr§itul r¶zboiului. Dorea s¶ se înst¶pâneasc¶ asupra Basarabiei, urmând ca
în schimb României s¶ i se retrocedeze Ardealul de Nord intrat în componen†a Ungariei prin Diktatul de la Viena. Toate aceste detalii se desprind din
memoriul înaintat de ministrul britanic de Externe Anthony Eden, cel care sa întâlnit cu Stalin la Moscova pe 16 decembrie 1941. Memoriul lui Eden
(redactat pe 5 ianuarie 1942) cuprinde o transcriere a dialogului purtat cu
Stalin. Documentul poate fi desc¶rcat mai jos, integral în format pdf (documentul orginal provine din Arhivele Na†ionale de la Londra având cota
CAB/66/20/39).
Dictatorul URSS î§i continua vechile obiceiuri stabilite din vremea
colabor¶rii cu nazi§tii. Stalin dorea s¶ existe dou¶ tratate ce urmau s¶ fie
publicate: un tratat de alian†¶ între Marea Britanie §i URSS §i un al doilea tratat care s¶ prevad¶ un acord de natur¶ general¶ asupra reconstruc†iei Europei
dup¶ r¶zboi. La acest al doilea tratat public Stalin dorea un protocol secret
care s¶ cuprind¶ harta Europei de dup¶ r¶zboi. Aceea§i metod¶ ca în cazul
Protocolului Ribbentrop-Molotov din 23 august 1939. De remarcat siguran†a
de sine a lui Stalin: în decembrie 1941 trupele naziste se aflau la 30 de kilometri de Moscova, iar el planifica în detaliu viitoarele grani†e ale URSS
(cerând în mod special Basarabia!). Redau în rândurile urm¶toare spusele lui
Stalin (pagina 11 în documentul de mai jos)
În ceea ce prive§te frontierele Uniunii Sovietice ne-ar pl¶cea s¶ vedem
frontierele din Finlanda §i provinciile baltice restaurate la pozi†iile lor din
1941, imediat înainte de începerea r¶zboiului. În ceea ce prive§te Polonia,
frontiera acesteia ar trebui s¶ se bazeze pe Linia Curzon, cu mici modific¶ri.
Frontiera României ar trebui format¶ astfel încât Basarabia §i Bucovina de
nord s¶ fie incluse în Uniunea Sovietic¶.
În ceea ce privea viitorul României, Stalin avea §i aici opiniile gata formate: Ardealul de nord trebuia retrocedat §i trebuiau instalate baze sovietice
în †ar¶: Frontiera vestic¶ a României ar trebui extins¶ spre vest în defavoarea
Ungariei de vreme ce în acea zon¶ tr¶iesc 1.250.000 de români sub st¶pânire
maghiar¶, iar Ungaria va trebui pedepsit¶ pentru rolul ei în r¶zboi. Mi-a§ dori
de asemenea o alian†¶ între România §i Uniunea Sovietic¶ care s¶ ofere
garan†ii României împotriva Ungariei §i care s¶ dea Uniunii Sovietice puterea
de a men†ine baze militare §i navale pe teritoriul României.
Stalin §tia foarte bine ce vroia §i a reu§it s¶ ob†in¶. Click aici pentru a
desc¶rca documentul integral în format pdf.”
Sursa: blog-pentru-basarabia.ro Autor: George Damian
Comentarii
1. De UNCHIUL SAM la 11.06.2011, ora 09:43
Preciz¶m c¶ senatorul american John McCain, rivalul lui Barack Obama la alegerile
preziden†iale din SUA din noiembrie 2008, vine la Chi§in¶u duminic¶, 12 iunie, la
invita†ia premierului Vlad Filat. Oficialul va avea întrevederi atât cu prim-ministrl
Vlad Filat, cât §i cu pre§edintele interimar, Marian Lupu. Amintim c¶ ieri, 9 iunie,
MAEIE a calificat declara†ia MAE rus, care a pus la îndoial¶ legalitatea rezultatelor
scrutinului electoral din 5 iunie, drept stranie. Potrivit diplomaiei moldovene§ti,
aceasta ar putea fi interpretat¶ ca imixtiune în treburile interne ale Republicii
Moldova §i încerc¶ri de sus†inere f¶†i§¶ a unui candidat electoral. PCRM, îns¶, nu a
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comentat în niciun mod declaraia ministerului rus de externe. UNIMEDIA precizeaz¶ John McCain este pilot de profesie §i a luptat în r¶zboiul din Vietnamn. În
1967 acesta a fost prins de autorit¶†ile de la Hanoi §i supus torturii. A fost prizonier
de r¶zboi pân¶ în 1973. În activitatea sa, McCain a avut o retoric¶ dur¶ fa†¶ de
Federa†ia Rus¶, spre deosebire de contracandidatul s¶u de la preziden†iale, Barack
Obama.---- “Când vedem o Moldov¶ mic¶, guvernat¶ în sfâr§it de reformatori democra†i, dar înc¶ luptând contra for†elor interne §i externe, care doresc s¶ arunce †ara
înapoi în întuneric, trebuie s¶ recunoa§tem c¶ lupta lor nu este diferit¶ de cea a
Europei de Vest de dup¶ R¶zboi. Acum, trebuie s¶ facem tot ce st¶ în puterea noastr¶
ca s¶ înclin¶m aceast¶ balan†¶ spre libertate”,---- a declarat John McCain în luna
martie 2011 în discursul s¶u din cadrul Consiliului Atlantic anual.
2. De Andrei la 11.06.2011, ora 09:53
...Ce facem cu "stalinii" de azi (putin, lavrov, ziuganov, etc.)?
3. De Nick la 11.06.2011, ora 11:06
Pentru Unchiul Sam. Imi place cum scrii. Vreau sa mai citesc cate cava. Unde pot sa
gasesc ceea ce scrii? Sunt cercetator, nu securist...
4. De truth_for_freedom la 11.06.2011, ora 18:12
Se poate da o cautare pe Google dupa Brother Nathanael Kapner. Pe website-ul lui
sunt informatii despre asa-zisa revolutie rusa din 1917. Insa punctul lui de vedere nu
este acceptat in mod oficial deoarece nu ar conveni celor puternici, celor care conduc
lumea. "Iluminatii" marx si engels vedeau ca necesara exportarea prin forta a comunismului in Estul Europei: http://pages.interlo g.com/~girbe/Engels.html Si chiar asa
s-a intamplat, comunismul a fost implementat in Estul Europei folosind teroarea si
crima in masa. Exista informatii (de verificat) si despre ajutorul dat bolsevicilor in
1917 de unii generali ai armatei germane drept pentru care ar fi primit ca "recompensa" aurul din tezaurul Rusiei. Dar bolsevicii ar fi "tradat" apoi Germania repornind
razboiul impotriva Germaniei. Drept consecinta, Germania a pierdut primul razboi
mondial si aliatii din vest au confiscat germanilor aurul capturat in Rusia (aur care ar
fi si acum undeva in vestul Europei si/sau in USA). Nu slavii crestini ortodocsi sunt
responsabili de tragediile provocate de comunism. Ei au fost primele victime ale
comunismului care le-a fost impus cu forta. Majoritatea slavilor din Rusia si Ucraina
s-au opus de la bun inceput comunismului, de aceea au fost si atat de multe victime
in Rusia si Ucraina. Comunistii ("celebri") marx, engels, lenin, stalin, beria, trotski,
s.a.m.d., nu erau slavi ! Comunistii din Rusia au fost sprijiniti de forte straine, ostile
slavilor si crestinatatii. Se pot gasi informatii despre acest subiect si in cartea:
"Coruptia marilor puteri: strategii si minciuni in politica mondiala" de Miguel
Pedrero Marea problema a slavilor din Estul Europei este o anumita lipsa de organizare in viata politica si economica, lipsa de vointa pentru autodeterminare si uneori
admiratie excesiva fata de poleiala occidentala. Se incearca si astazi mentinerea unei
imagini false despre Rusia si Ukraina pentru a impiedica lumea sa afle adevarul.
Unul din motive este faptul ca Rusia a fost si este o tara foarte bogata, ceea ce atatza
poftele unor oameni puternici din vest.

*

“Drama deport¶rilor - evocat¶ în cadrul unei conferin†e

na†ionale
O conferin†¶ na†ional¶ cu genericul „70 de ani de la primul val de
deport¶ri în mas¶ din Republica Moldova - 13 iunie 1941” a avut loc
vineri, la Muzeul Na†ional de Arheologie §i Istorie a Moldovei
(MNAIM). Evenimentul a fost evocat de fo§ti deporta†i, savan†i istorici, juri§ti. În discursul s¶u, Valentina Sturza, pre§edintele Asocia†iei
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Fo§tilor Deporta†i §i De†inu†i Politici, s-a referit la necesitatea punerii
în toate drepturile a fo§tilor deporta†i. De§i ace§tia au fost reabilita†i,
nici pân¶ ast¶zi nu le-au fost întoarse averile, iar oamenii care au suferit în Siberia §i se afl¶ la o vârst¶ înaintat¶, sunt nevoi†i s¶ bat¶ în toate
u§ile §i s¶-§i caute singuri dreptatea. Gheorghe Cojocaru, directorul
Institutului de Istorie Stat §i Drept al A£M, Eugen Sava, dr. habilitat,
director al MNAIM, Alexandru Postic¶, avocat la Asocia†ia PromoLEX §i al†i participan†i la discu†ie au atras aten†ia asisten†ei asupra faptului c¶ nu to†i tinerii cunosc întreaga dram¶ a deport¶rilor, întrucât ei
nu au studiat aprofundat aceast¶ perioad¶ istoric¶ în §coal¶. Poate de
aceea, au estimat vorbitorii, mul†i dintre ei mai voteaz¶ §i ast¶zi un partid care nu renun†¶ la secer¶ §i ciocan, de§i anume sub aceste însemne
au fost du§i în gulag zeci de mii de români basarabeni.
La conferin†¶ a participat §i profesorul Grigore Ciobanu din
Vasilc¶u, Soroca, autorul c¶r†ii „Vasilc¶u”, scris¶ împreun¶ cu fiul s¶u
Tudor Ciobanu. Într-un capitol aparte, cartea reflect¶ ororile
deport¶rilor care au avut loc în satul s¶u de ba§tin¶.
Organizatorii conferin†ei au prezentat §i alte materiale din istoria
deport¶rilor - fotografii, h¶r†i, desene, tabele, unele dintre care se
p¶streaz¶ în depozitul muzeului.
În final, medicul Teodora Rotaru, din Cahul, a prezentat istoria
tragic¶ a tat¶lui s¶u, deportat în 1941. Ea §i-a exprimat dorin†a ca pe
viitor asemenea conferin†e s¶ fie organizate §i în afara Chi§in¶ului – în
satele §i ora§ele noastre, pentru a demasca adev¶rata fa†¶ a
comuni§tilor. Se §tie c¶, pân¶ în prezent, acest partid nu a condamnat
deschis crimele regimului totalitar.
La eveniment a participat §i Leonid Bujor, consilier principal al
Primului Ministru al R. Moldova pe probleme de Educa†ie.
Andrian Adam,
stagiar la TIMPUL”

Comentarii
1. De roma la 11.06.2011, ora 10:09
Cititi Paul Goma "Basarabia si Evreii - Saptamina Rosie"

*
“In Profunzime”

Marian Lupu crede ca a fost un incident nefericit intamplarea de
la ambasada rusa
Presedintele interimar al tarii s-a arata nemultumit de faptul ca o
parte a mass-media isterizeaza intamplarea. "Nu trebuie sa tensionati
situatia, pentru ca nu merita sa fie tensionata", a declarat Lupu.
"Da! A fost un incident nefericit! Cand este un incident, inseamna
ca e incident", a tinut sa sublinieze Lupu.
"Din punctul meu de vedere este o actiune izolata. Vreau sa va
spun cu siguranta ca dupa ce am fost informat am verificat mai multe
lucrurui si va asigur ca nu sunt niciun fel de actiuni coordonate cu cen©Paul Goma 1935-2011
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trala sau ceva planificat in acest sens", s-a aratat convins presedintele
interimar.
Lupu crede ca diplomatul nostru a procedat absolut firesc. "Eu zic
ca actiunile diplomatului nostru au fost firesti. Aceasta actiune nu a
avut loc in partea oficiala pentru ca am vorbit de rand cu ambasadorul
si aici s-a terminat", sustine Lupu.
"Gandesc ca cel mai important este ca regiunea transnistreana a
fost, este si va fi parte componenta a Moldovei, iar noi trebuie sa rezolvam aceasta problema pe calea rundei de negoieri de pe 21 iunie
curent", a tinut sa spuna Lupu.

*

Ghimpu: Ambasadorul rus trebuie sa paraseasca teritoriul
Republicii Moldova
Liderul PL crede ca a ambasadorul rus trebuie sa plece dupa incidentul de la ambasada rusa. "Prin acest gest, domnul ambasadorul a
vrut sa arate ca fac ce vor pe teritoriul Moldova. Acest ambasador trebuie sa paraseasca teritoriul Republicii Moldova", sustine Mihai
Ghimpu.
Ghimpu crede ca gestul ambasadorului Kuzmin de a-l prezenta pe
Vladimir Iastrebceak drep sef al diplomatiei transnistrene, s-a demonstrat ca se sprijina sprijina Transnistria.
"Un ambasador care nu respecta statul nostru, independenta,
suveranitatea, nu are ce cauta in tara noastra. Prin acest fgest a negat si
formatul 5+2, din care fac parte UE si SUA", a declarat Mihai Ghimpu.
COMENTARII
15:22, 11 Iunie 2011Votati Dorin Chirtoaca - un adevarat Roman la carma orasului
romanesc Chisinau! Votati unirea cu Patria-Muma Romania! (de Adrian)
Votati Dorin Chirtoaca - un adevarat Roman la carma orasului romanesc Chisinau!
Votati unirea cu Patria-Muma Romania! Maldavanii sunt plozii mujicilor cu curvele
basarabence, nu au produs decat paduchi in toata istoria lor. Faptul ca Basarabia are
azi un PIB mai mic decat un judet sarac al Romaniei, demonstreaza cat de harnici si
destepti sunt cei care au imputit aceasta provincie istorica romaneasca. Ultimul loc
in Europa, iar in topul mondial intre Burkina Faso si Somalia, asta e locul in care
maldavanii au dus ciobul de tara pe care Stalin l-a daruit acestor jegosi cu creierele
spalate de istoria sovietica. Acum, cand spiritul romanesc se trezeste in Basarabia,
ultimele fosile bolsevice, tradatori, isi dau ultima zbatere pe forumuri, inainte de a
muri sufocati de propriul rahat pe care il mananca de 60 de ani. Nu exista popor moldovenesc! Cei ce se socot moldoveni sint asa cum am spus mai sus plozii mujicilor
cu curvele basarabence! Basarabia e pamantul nostru - al Romanilor! Votati Dorin
Chirtoaca si Basarabia, mosia nostra romaneasca se va intoarce la Patria- Muma
Romania!
r15:29, 11 Iunie 2011
на фиг (de ruslan)
Абсолютно согласен с Господином Гимпу! На хрен с пляжа как
говорит В.Н. Воронин
15:44, 11 Iunie 2011 e bine asa (de Costesti) E orect ce spune Ghimpu.Multi din
astea tre sa nu stea la noi in tara.Ne pateaza singele si demnitatea...afara cu ei ...
straini pentru noi....jos comunistii

©Paul Goma 1935-2011

wwww.paulgoma.com

PDF public și gratuit

31.12.2011

PAUL GOMA - JURNAL 2011

893

15:45, 11 Iunie 2011
(de Basarabeanul)ALIANTA PENTRU CONTRABANDA. Lupu, Ghimpu §i Filat
jefuiesc poporul român §i moldovenesc.(Investiga†ie jurnalistic¶) http: //democracymd.blogs pot.com/2011/06/alia nta-pentru-contraban da.html
15:51, 11 Iunie 2011
CORECT ! (de MIHU ) AFARA CU EL !!!!!!!!!!
16:07, 11 Iunie 2011
mindriea nationala o valorifica tkaciuc: (de vai de capul moldovenilor)
unicul politician care spune adevarul! noi suntem mari si tari numai unul in fata
altuia!daca ramine acest cuzmin in tara noastra tot e clar cu moldova!daca ramine
acest diplomat in moldova atunci moldova e o stina de oi!
16:38, 11 Iunie 2011
DEŞTEPTARE BASARABENILOR... (de ¢EPE£)
.....a§a numita ambasad¶ rus¶ , cuib de agentur¶ de spionaj aicea la hotarele Europii,
trebuesc alunga†i, nu ne trebue§te o a§a mare ambasad¶ într-o ¢ar¶ mic¶ ca a noastr¶,.....toate focarile politice ce se fac în prejurul acestui cuib se dirijeaz¶ de aici...cu
cât mai pu†in or fi , cu atât pârghiile lor se vor sl¶bi §i va fi lini§te ....UNIRE BASARABENI,jos komuni§tii, SUS CHIRTOAC™ , VOT™M pe CHIRTOAC™, VOT™M
VIITORUL f¶r¶ hunta komunist¶???!!!
117:09, 11 Iunie 2011
bravo si mult respectD. GIMPU (de ion) BRAVO D.GIMPU, O SATI PLINGA
URMELE TOTI CEI CE NE TRADEAZA ASTAZI, SI COPII LOR FARA D.
GIMPU NU AU VIITOR,, RESPECT SI PLECACIUNE IN FATA ACESTUI ADEVARAT OM... SA NE TRAITI D. GIMPU....NOI VA SUSTINEM..
18:23, 11 Iunie 2011
AFARA RUSII (de nata)AJUNGE CIT AM TRAIM IN MINCIUNA SI MIZERIE.E
TIMPUL SA FIM STAPINI LA NOI ACASA.DRAGI MOLDOVENI NU VA
LASATI CALCATI IN PICIOARE.AFARA RUSII.
18:24, 11 Iunie 2011PL (de ...) BRAVO DOMNUL GHIMPU !!!
18:25, 11 Iunie 2011
fj (de ghj) Ertatil pe Ghimpu , el este bolnav de cap, se arata cu degetul, el e demult
bolnav psihic, sa si lecuit la spitalul de psihiatrie, dar din pacate virusul nu se lecueste
si este tare molipsitor, unde il poarta si Chirtoaca. Conduc tara doi bolnavi.De unde
bine in tara, ce ati votat asta ati cisticat
18:36, 11 Iunie 2011 cotropitorii (de las) foarte corect spus .porcii vor sa ne ia tara
. afara cu ei! 18:40, 11 Iunie 2011
19:02, 11 Iunie 2011
DA (de SANDA )DA MEREU SAU SIMTIT RUSIEA CA LA EI ACASA .AR
TREBUI DE ARATAT LOCUL LOR,CA NUMAI INTERESE AU CU TRANSNISTRIEA.ESTE SI POPULATIE VORBITOARE DE LIMBA RUSA CARE SUSTIN DEMOCRATII,NU SUNT TOTI PENTRU COMUNISTI SI LE ADUC MULTUMIRE ACESTORA,PENTRU CA RESPECTA PARERILE A MULTOR CETATENI DIN MOLDOVA.
20:03, 11 Iunie 2011
pentru ambasador (de w/G)afara din tara, cit mai repede cu atit mai bine nu au nici
un pic de stima fata de republica Moldova mii greata de ei....
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20:34, 11 Iunie 2011
la zi (de ff)Acest ambasador daca este prieten cu capul lui apoi trebuie sa plece din
tara pentru prostia pe care a facuto dar daca ei au educatie de agenti apoi nici poimine
nu va pleca ca o sai invinuiasca pe diploatii nostri cum face acel individ de la ravnopravie !!!!jos mancurtii si sa ne tinem bine pe picioare ca si rusii ii repecta pe acei
care isi tin pozitiile bine si stiu a negocia cu ei !!!!!
20:48, 11 Iunie 2011
drept vorbit (de nina)corect, ca-s obraznici al naibii.se simt la ei acasa,transnistria ei
si-au facut-o, si restul ce a mai ramas din tarisoara asta tot a lor este,ca daca ar fi a
noastra,nu indraznea sa se poarte porceste.nu candidau la primarii.nu .si e numai vina
noastra,a lui lupu,lui voronin siiiiiiiiiii.ai prostimii necarturare
raspunde
20:51, 11 Iunie 2011
kalashnik (de kalashnik)
Bravo Domnule Mihai,el trebuie declarat drep persoana "non grata"
21:04, 11 Iunie 2011
AI DREPTATE (de BRAVO GHIMPU)
ai dreptate GHIMPU!!!!!!!!JAVRA DE RUSOFON CARE ESTE UN CADAVRU
IN PUTREFACTIE SI DUHNESTE IN URMA LUI,SA O FACA PE STAPINUL
LA EL ACASA,IN SIBERIA,LUPU SI FILAT ACUM TREBUIA SAL CALCE PE
GIT,CA DE FRAIERI SI PANARAME DE ASTEA NU ARE NEVOIE MOLDOVA!!!!!!!!!
21:32, 11 Iunie 2011
CORECT DOMNULE GHIMPU....RUSSII IS PORCI SAU SUIT IN CAP SI SAU
BATUT JOC DE TARA NOASTRA.. (de DJ . VASILE)
SA TRAITI..SI SA FACETI O TARA DEMOCRATA
21:58, 11 Iunie 2011
cu respect Mihai (de M)
Numai cu asa mentalitate si asa indrazneala de a apara fata tarii noastre putem sa
iesim din incercuirea asta de multi ani. Cred, ca domnul Mihai este cel mai patriot
dintre toti politicienii curenti.
22:06, 11 Iunie 2011
Da la Ghimpu se agraveaz¶ simptoma de §izofrenie! (de §tirli†) Ia ce prost, ca §i
nepot-su Chirtoac¶ §pionu!
22:15, 11 Iunie 2011
sint de bastina din raionul Telenesti, imi fac studiile in Iasi, vin vineri in Basarabia
si vreau sa votez pe Dorin Chirtoaca pentru Primarul General de Chisinau, unde sa
ma adresez sa-mi fac viza de resedinta in Chisinau? (de Liliana)
*

Mark Tkaciuk are trei versiuni privind incidentul de la
ambasada rusa.
Potrivit membrului PCRM ar exista trei versiuni privind incidentul de la ambasada Federatiei Ruse, cand diplomatii moldoveni au
parasit receptia oferita de Ambasada Rusiei ca reactie la prezentarea
lui Vladimir Iastrebceak, drept ministru de externe al Transnistriei de
catre ambasadorul rus Valeri Kuzmin.
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Prima versiune e de natura psihologica. Tkaciuk sustine PCRM a
incercat sa concretizeze pe cont propriu incidentul petrecut. "Din punctul meu de vedere e o isterie a membrilor AIE, care a luat asa o forma.
Oficialii moldoveni n-au reactionat la declaratii si mai grave privind
independenta Moldovei", sustine membrul PCRM.
"A doua versiune a mea e ca reprezentantii europeni nici n-au
stiut despre asta. Ei au aflat prin intermediul internetului si nu cunosc
nimic despre incident", a tinut sa sublinieze Tkaciuk.
£i in final, cea de-a treia varianta este cea gastronomica.
"In timpul receptiei oamenii au baut, au mancat, apoi au spus
unele lucruri", sustine Mark Tkaciuk cu referire la membrii AIE.
*
Moldova colorata cu rosu: PCRM isi prezinta victoria in
alegerile locale
COMENTARII 14:22, 11 Iunie 2011 Tkaciuc stringe valizele (de andrei) ce versii
prostesti ..... ce vor mai spune PCRM (RUSII) ar sa ajunga timpul cind fiecare membrul al Pcrm va raspunde pentru faptele sale...
14:25, 11 Iunie 2011 (de niku)dar cine-i acest Tkaciuk ca sa se dea cu parerea?
bravo diplomatilor moldoveni ca au procedat asa,ma gindeam sa nu-l votez pe
Chirtoaca dar acum il votez
14:26, 11 Iunie 2011
Esti un prost (de Radu) Tkaciuc esti un prost comunist, de fapt cum si era de asteptat
de la voi comunistii ca veti reactiona in felul vostru de a fi. Daca erati voi la putere
cred ca despre acest incident nici vorba nu ar fi fost... ca pentru voi cum zice rusul
asa face moldovanul... Russia pentru voi comunistii este ca o vaca stearpa dar voi
credeti ca sugeti lapte.. de fapt voi sugeti numai zer.. Eu sper ca intro zi sa se adune
moldovenii din toata Moldova si sa va stirpeasca cape niste gindaci de Colorado.
Cred ca ar fi bine sa va ginditi la acest lucru si sa va faceti bagajele de pe acum...
bateti cararea cit mai este posibil.
14:31, 11 Iunie 2011
Actiune similara (de Виктор)De expulzat pe ambasadorul Rusiei. Daca nu vor executa, de invitat pe Medvedev in Ambasada Moldovei in Moscova , iar din partea
dreapta a ambasadorului de prezentat pe ministrul de externe nerecunoscut al
Ceceniei sau un alt rebel cautat de rusi. Vom vedea ce va spune Rusia ?
14:39, 11 Iunie 2011
ti kaci (de vasile) daca n-ai trage tu plapuma peste rusi?
14:40, 11 Iunie 2011
tkaciuk (de DUMITRU)esti un mizerabil domnule tkaciuk stiati?
14:43, 11 Iunie 2011 Tcaciuc smeker baiat (de eu)Tcaciuc smeker baiat,dar de data
asta a dat-o in bara.Probabil ca din start cind a fost prezentati toti oaspetii s-a produs
gafa asta intimplator sau intentionat.Fact este ca diplomatii nostri au reactionat
promt, ceea si ce trebuia.Probabil ca-l ia gura inainte pe tov.Tcaciuc,adica gura vorbeste fara voia stapinului.Ma indoiesc ca diplomatii europeni prezenti la o asa ceremonie sa fi stat cu nasu in internet si sa reactioneze asa cum au facut diplomatii nostri. Pacat ca se intimpla asta
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14:53, 11 Iunie 2011
... (de Ion)po reke pliveot kerpici dereveannii kak steklo... da Mark? vorbele din cintecu cela: "Douna-n cap si tat a s treaca.. si linga sarai tizic ai sa faaaci..."
15:03, 11 Iunie 2011
E de al nostru fratilor ... (de Valeriu)Credet-il , e "basarabean" get-beget de al nostru
!!! Am in vedere tkaciuk : super om : Pupa' n fund voroninii si pe altii ca el !!!
Aliniativa la el-iuda neamului nostru ! Ne vinde ca si acela, pe arginti, care la vandut
pe HRISTOS ! Buni comunari avem !
15:07, 11 Iunie 2011
JOS LINGAII DE COMUNISTI (de A PATRA VERSIUNE) A PATRA VERSIUNE ESTE CA SUNTETI NISTE CORUPTI SI HOTI,CADAVRE IN PUTREFACTIE,MORMINTE VARUITE,DUHORI DIN CAP PINA IN CALCIE ,LUATIVA
AMBASADA SI MARS IN SIBERIA!
15:09, 11 Iunie 2011
tcacaciuc (de mara)Nu-i de mirare parerea acestui individ.Iar daca in incident era
implicat cineva din ROM., atunci reactia era alta...
15:13, 11 Iunie 2011
are trei OUA. K...ae trei ! (de Valeriu)La mata pe cuptor trei ai sa ai !!! Aici e clar
ca buna ziua ! Vrei sa ameliorezi prostia rusafonilor ... ? На турбинку козлик !!!
15:15, 11 Iunie 2011 tkaciuk gandon (de 777)tkaciuk trebuie fugarit din moldova nu
intseleg ce kauta acest gandon la noi
15:18, 11 Iunie 2011 igariok (de dondon)Aha a 3-ia varianta cred cai cea mai potrivita pentru rusi, diplomatii s-au imbatat cliampa si au inceput sa zica lucrurilor pe
nume, trebuie sa fii nebun sa vii cu asha explicatii!!
15:20, 11 Iunie 2011 vfvfv (de de giculet)COMUNISTII JOACA DUPA CUM
CINTA RUSOFONII, DE ACEEA TREBUIE EVACUATI TOTI DIN TARA
ASTA, CA SA NU MAI JOACE POPORUL DUPA CUM NE CINTA PORCII DE
RUSNACI. FIECARE TARA CU CONDUCATORUL EI, SI REPUBLICA MOLDOVA ESTE O TARA INDEPENDENTA, DE UNDE DAR AVEM DE CONDUCATORI PE IDIOTII DE COMUNISTI ? LA RIPA CU VOI, GUNOAIE IMPUTITE, ATI NENOROCIT TARA ASTA COMPLET, VA MIROASE GURA LA
TOTI, DUCETI-VA SI VA MAI SPALATI , PUSLAMALE CE SINTETI.
15:34, 11 Iunie 2011 tirfà (de de) Bài comicule, adicà tu iii aperi pe rusi, tirfà
vindutà...
15:34, 11 Iunie 2011
nejili bogato nehui nacinati : (de om de rind)drept baranilor!! evreul spune drept!!
pina acum au facut tot ce vreti din voi da acum aratati nazururi!!??? CAPUL JOS!!
MULIDOVENI !! CU DOU LIMBI! DOUA BISRICI!!DOUA ISTORI!!evreii stiu ce
spun!! DA VOI DIDLELOR ASCULTATI! SI LA PRASIT!
15:36, 11 Iunie 2011
nici o data n-am avut tarie de caracter!!! (de sergei) tcaciuc crede ca e tare influent!!
da daca oficialii nostrii pleaca capul:( EU VOTEZ COMUNISTII:(
15:39, 11 Iunie 2011 la el (de costesti)la mama lui acasa sa-si expuna versiunile..dar
aici sa stea cuminte fiindca e la noi acasa,la Stefan cel Mare...
115:45, 11 Iunie 2011 pe mulidoveni !!ii tae ca pe niste BARANI!!! (de si familia o
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scrie cu ,, K ,, asa ura are fata de tot MULIDAV) LA TOT TREBUIE DE UITAT
PRIN PRIZMA banului! evreii au facut din russia o o baza de resurse naturale!! da
din TRANSNISTRIA o baza de contrabanda a acestor resurse! da noi bici prosti!credem si ne luptam unul cu altul:((si credem in tot ce spun comunistii sau russii:(( noi
nimic n-an invatat din toate lectiile ...... mulidovenii sunt prentru prasit. da majoritatea bicilor merg cu bite in masina..ei is tare rai cind trebuie sa crape un cap la alt bic
15:46, 11 Iunie 2011
Приплыли-клоуны (de Александр)
Неужели кто-то ещё слушает этого клоуна!!!
16:02, 11 Iunie 2011
nicaeri nu se spune ca in primul ambasaorul russ e DIPLOMA!! da nu un cioban care
poate face greseli! (de diplomat) eata si tcaciuc a aparut cu cotleta pentru moldovanu
nostru mindru si independent:)) interesant, o so manince BOLVANII nostri?
16:22, 11 Iunie 2011
tkaciuk- gânde§te-te bine ce faci? (de ale Basarabenilor) eu î†i spun numai o versiune
- dute §i te înpu§c¶.BASARABIA e P™MÂNT Românesc §i PUNCTUM!
16:30, 11 Iunie 2011
mnde (de mnde) jido mason puturos...uite ce declaratii face
16:32, 11 Iunie 2011 !!! (de nic) Nare nimic evreiesc in el - este comunist, adica
minciunos , hain si spurcat la gura.
16:47, 11 Iunie 2011 tkaciuk dute acas¶, c¶ te a§teapt¶ patria... (de ale
Basarabenilor)dac¶ am ajuns la noi acas¶ , §i jidani s¶ ne conduc¶ , s¶ ne înve†e cine
suntem §i ce trebue s¶ facem - p¶i vai de capul nostru a Basarabenilor....voi moldovenilor unii, ce sunte†i debili §i crede†i c¶ jidanii §i veneticii s¶ ne vrea bine , mai
sp¶la†iv¶ cu aghiazm¶ , ori a†i uitat cine l-au tr¶dat pe HRISTOS....
17:07, 11 Iunie 2011
Mai,tcaciuc.... (de Anita) dumitale nu ai probleme cu intestinul?.....Ceva incurci
lucrurile...si nu numai acuma,dar mereu
17:13, 11 Iunie 2011 RUSINE CU ASA DEFUTAT (de ION) MAI INSCURT TREI
VERSIUNI SI TOATE CONTRA POPORULUI PROPRIU DA? ASA EU INTELEG, RUSINE CELOR CE VOTEZA COMUNISTII, VEDETI CE SE INTIMPLA,
VA FI SI MAI RAU, INTRO TARA ASA MICA AVEM ASA NUMAR DE TRADATORI RUSINE, RUSINE RUSINE , UNDE SUNT COMUNISTI NU EXISTA
DEMOCRATIE...
17:33, 11 Iunie 2011 recep†ie (de Van)Marc! Pleac¶ la Israel. Acolo demult te
a§teapt¶ un palestinian, care ar dori s¶ bîjbîie un evreu mai proasp¶t. Nu încurca i†ele
aici.
19:06, 11 Iunie 2011
zzzzzzzzzz (de ana ) evrenl ista nu tre sa se amestice
19:09, 11 Iunie 2011 Subiectul mesajului: AU (de Numele tau:VOLODEA)
Mesajul tau: DA TKACIUC,CE MAI COMENTEZI.CUM VA PLACE LUME
ACESTEA NE VIND NICI NU SE RID ABEA ASTEAPTA SA SE INTOARCA
LA PUTERE SI IN SCURT TIMP NE FAC SFIRSITUL.NUMAI CE PRIVIRI
AU EI.
19:20, 11 Iunie 2011 Prost (de Jora)Tare prost mai eshti mai Tkaciuk. Nu shtiu cum
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te mai tzine Voronin in partidul lui. Rus imputzit ce eshti. Daca reprezintzi parlamentul Moldovei atunci fii moldovean da nu apara interesele rushilor. Nu cred k daca era
PCRM la guvernare, atzi fi procedat altfel.
19:31, 11 Iunie 2011 tkaciuk (de anton pan)dubina...invata romana kkaciuk
19:36, 11 Iunie 2011
MUDAC (de GHITA)IATA CU CE OAMENI VRIAU COMUNISTII SA CONDUCA TARA,TRADATORI ,SPIONI,CARE SLUJESC ALTEI TARI.AIST MUDAC,
NICI ODATA NU A SA SPUNA CEVA BUN PENTRU STAPINII ACESTEI
TARI.ACEST MAGAR E IDEIOLOGU COMUNISTILOR.
20:21, 11 Iunie 2011
зт (de Паниковский)
Нет, ты мне скажи, кто ты такой?
20:48, 11 Iunie 2011 liberal (de ab) tkaciuk tu nu prea ai destaptaciune in capul cela
al tau..toate 3 versiuni sint total aiurea care nici un copil de 10 ani nu le-ar crede..cik
ar fi baut si mincat....iata asta dragi cetateni am avut la guvernare niste nongrati si
fara nici un pic de minte in cap...JOS Comunistii!!!
20:53, 11 Iunie 2011 straniu (de lida) nu §tiu dac¶ cineva are nevoie de p¶rerile lui
Tcaciuc, ele oricum sunt subiective §i lipsite de sens
21:12, 11 Iunie 2011
tcaciuc (de ion) CEL MAI MARE GASTRONOM - TCACIUC!!!
21:14, 11 Iunie 2011 Кто это? (de Ваня) А что это такое Ткачук? Его зовут
Марк.... Теперь ясно ЖИД!
22:22, 11 Iunie 2011
la zi (de ff)mai ce miciuni -invitatii ua fost acolo si au plecat peste 40 de minute dupa
ce ambasadorul a spus aberatii -voi tot timpul ati lins papucii si in continuare ptostiti
oamenii asa si ati vindut si retelele de gaz din tara ca gaz-prom detine 51% si Palanca
in 2002 si multe altele -- de ce nu se spune despre cele 12 fabrici de vin care le avea
Modova in Rusia si pe timpul comilor a diparut totul si este un mister adevarat !!va
dati sama ce insamna 12 fabrici de vin ?????

*
Asear¶ am primit o veste bun¶. S¶ vedem dac¶ se materializeaz¶.
Ast¶-noapte, tot a§a: transpira†ie abundent¶. Polac peste
cuc¶z¶; din cauza calendarului, s-a amânat vizita la laborator - pe
când? Vom fi în§tiin†a†i.
Luni 13 iunie 2011
Ieri Filip mi-a f¶cut o mare bucurie - mai înainte §i-o f¶cuse
lui însu§i, dar p¶strase “secretul” câteva zile:
Mi-a afi§at pe ecranul ordinatorului un fragment dintr-un
text al meu, luat din vol 1 din Scrìsuri. Apoi a ap¶sat pe un
buton…
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…£i am auzit o voce de femeie rostind, în române§te,
acest text. Am fost fulgerat de aceast¶ întâmplare nemaiîntâmplat¶! De când visasem o asemenea posibilitate - care, pe atunci
nu se posibilità! De câte ori îl tot întrebasem pe Filip dac¶ înc¶
nu a fost inventat logicielul pentru român¶, care…! £i uite-l! ïn
carne §i oase! Pe ordinatorul meu! La data de 12 iunie 2011!
L-am rugat pe Filip s¶ pun¶ din nou, fragmentul vorbit de
Doamna Cutare. Era corect rostit în române§te, cu o excep†ie:
intona†ia era/este american¶. £i înc¶ o §chiop¶tare: în anume
locuri textul era rostit ca o… reluare, de pe un disc cu brazda
uzat¶, a câte unui cuvânt, înghi†it, repetat, mai degrab¶ îng¶lat…
ïn rest - corect. Audibil.
Vreo jum¶tate de ceas ne-am manifestat, în duet, euforia:
Se poate a§a-ceva §i în române§te! Doamne, ce bucurie, ce
fericire, ce perspective…
L-am rugat pe Filip s¶ “pun¶” un alt fragment - din Astra.
Rezultatul a fost nemul†umitor: Doamna cu pricina rostea
otova, în general, în special p¶strînd acea intona†ie nesuferit¶,
american¶, cu cârlion†i sonori la sfâr§it de propozi†iune, de fraz¶.
«Pe asta ai citit-o pentru Monica, la Europa libe¶?», a
întrebat Filip, punînd degetul pe ran¶.
«Nu», am r¶spuns, «dar am încercat în câteva rânduri s¶ m¶
înregistrez…»
«Asta o fi», a zis el, oftînd.
Asta era: mergeau a fi citite de c¶tre Doamna rostitoare texte
publicistice, acceptind o “sonoritate” gazet¶reasc¶, dar nu §i
cele… literare: pe aceste numai eu le puteam “zice”; §i Viorel
Ili§oi (care, dealtfel, înregistrase pentru Gelu Tofan Din calidor
§i Soldatul câinelui). Cum ar veni: voci vii.
*
Fac o pauz¶: mi-a scris Ion Proca de la Chi§in¶u:
“Maestre,

Fie-mi iertata indrazneala pentru deranj. Am scris si eu un roman autobiografic, vine vorba, poate sunt mai mult niste nuvelete impletite, si daca
aveti un piculet de timp sa va scaldati ochii in lacrimile mele, v-asruga sa
scrieti cateva cuvinte la un inceput de carte care va sa apara la Editura
Grafema libris mai spre toamna.
Aceasta idee mi-a sugerat-o Dinu Mihail. Am fost colegi la redactia ziarului Tinerimea Moldovei, pe vremea cand avea sa moara Brejnev.
Cu aleasa consideratie,
Ion Proca”

I-am r¶spuns:
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“Iubite Domnule Ion Proca,
Am citit, am recitit “romanul autobiografic”: Am fost atât de impresionat, de încântat - dar nu gelos, cum mi se mai întâmplà, când citesc o carte pe
care tare as fi vrut sà o scriu eu - ci de-a dreptul fericit cà existà un basarabean
care sà scrie, nu moldoveneste ca Ion Creangà (si ca mine…) - ci sà scrie…
maldavineste, dînd sama de limba sovieto-îngàlatà vorbità de
moldove†ii nostri.
Aveti, nu doar “ureche”, ci si o inimà care ascultà, aude, pune pe hârtie
tragedia limbii române dintre Prut si Nistru mutilatà, schilodità càlcatà în
picioare de ciubota Ocupantului rus.
Va felicit din inimà si và îmbràtisez frà†este.
Paul Goma”

A§tept toamna, cu apari†ia c¶r†ii.
ïn continuare, despre bucuria provocat¶ de Filip cu logicielul pricinatic: Dup¶ e§ecul Astrei, în vocalizarea Doamnei
Ma§in¶ (altfel cum s¶-i zic?), am în†eles: Inven†ia este bun¶ - dar
nu pentru mine. Care texte s¶ mi se vocalizeze? Numai cele
publicistice, îns¶ acum, când, atât de târziu (§i tot nesigur) au fost
adunate în volumele de Scrìsuri, la ce bun s¶ fie citite-de-altul,
iar acel altul s¶ fie o ma§in¶? Cât despre fic†iuni, nici vorb¶. Dac¶
va continua Tofan actiunea de “zicere” §i a altor c¶r†i ale mele,
foarte bine, s¶ o fac¶. De§i, dup¶ câte necazuri are §i el, dup¶
moartea tragic¶ a lui Patric(k) T¶p¶lag¶…
Acum partea a treia a istoriei: consolarea.
Sigur este c¶ pentru mine, “inven†ia” s-a ar¶tat la fa†¶ prea
târziu. Nu m¶ mai pot folosi de ea.
Eu. Dar ceilal†i? Al†ii? Lor ar putea s¶ le slujeasc¶ - fie
pentru sonorizarea unor texte scrise, fie sugerîndu-le un alt mod
de consemnare a scrisului. Acestora le doresc din inim¶, spor la
treab¶! Eu r¶mânînd, vorba poetului: romantic…
Mar†i 14 iunie 2011
Alt¶ noapte grea, ud¶, tocat¶, storc¶toare de vlaga.
Ghinionul: S¶rb¶torile la francezi au f¶cut ca nici laboratoarele s¶ nu lucreze, a§a c¶ am fost împins cu analizele §i mai
dincolo de încolo (15, 16 iunie). M¶ întreb când voi afla motivul
transpira†iei s¶lbatice. £i dup¶ ce voi afla, ce voi face cu aflareaafl¶tura?
Ab¶tut. M¶ mi§c - prin cas¶ - cu dificultate - cobor scara
interioar¶ (pentru buc¶t¶rie, pentru ma§ina de sp¶lat rufe) cu
inima †â†âind, s¶ nu cad, naibii, fiindc¶ atunci… Atunci numai
asta ar mai lipsi: s¶-mi rup picioarele, deci s¶ nu mai pot coborî
la buc¶t¶rie, s¶ las aceste trebi în grija Anei - care §i ea, biata
pâlpâie, gata-gata s¶…
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Cu Doamna Ma§ina Minunat¶ am încheiat socotelile.
A venit prea târziu §i chiar de ar fi venit mai devreme, le ce
mi-ar fi fost de folos? Gândul meu s-a oprit definitiv la textele
scrise, altfel numitele c¶r†i.
*
La 13 Iunie 2011, ora 19:10, Timpul Chi§in¶u.
“Cum furi o biciclet¶ legat¶ de copac?”
Ei, asta-i prabliema. Conna†ionalii mei, basarabeni au
rezolvat-o:
“Tai copacul...”
*
La 13 Iunie 2011, ora 18:25
“La Tighina au fost comemorate victimele deport¶rilor

Asocia†ia victimelor represiunilor politice din Tighina au comemorat
ast¶zi persoanele deportate pe 13 iunie 1941, care nu s-au mai întors din
coclaurile Siberiei, trasmite agen†ia Novyi Region 2.
Ceremonia de comemorare s-a desf¶§urat la gara feroviar¶ din Tighina.
Exact 70 de ani în urm¶, de aici au plecat spre Siberia 59 de vagoane în care
au fost înc¶rcate de c¶tre sovietici 2404 de familii din ora§ul Bender §i satele
din vecin¶tate. Fo§tii deporta†i §i-au amintit cum au fost du§i noaptea la gar¶
§i trimi§i în Siberia necunoscut¶. Mul†i nu au suportat c¶l¶toria grea §i au
decedat pe drum. Potrivit sursei citate, între anii 1941 §i 1949 de la gara
Tighina au fost deportate circa 500 mii de persoane”.
Timpul.md
*
REVOLU¢IA BOL£EVICA RADIOGRAFIAT™ DE ALEXANDR
SOLJENI¢ÂN ÎN CARTEA SA « 200 DE ANI ÎMPREUN™ » £I EVREII
May 27th, 2011 admin Posted in Condamnarea comunismului No Comments
» 142 views
Alexandr Soljenitan explica motivele principale care l-au determinat sa
scrie o asemenea carte: dorinta de a elimina petele albe din istoria Rusiei, de
a spune adevarul despre soarta evreilor din Rusia in ideea asigurarii coexistentei armonioase si colaborarii in continuare a popoarelor rus si evreu.
Scriitorul subliniaza ca in cercetarea sa s-a sprijinit intr-o mare masura pe
sursele si publicatiile evreiesti. Imediat dupa aparitie, cartea a provocat reactii contradictorii. Unii au salutat-o, au laudat bogatia materialului abordat si
analiza profunda si corecta, altii l-au acuzat pe autor de partinire si chiar de
antisemitism. Volumul al doilea trateaza o problema mai putin abordata in
istoriografia sovietica si rusa - participarea evreimii rusesti la revolutiile din
februarie si octombrie 1917 si rolul acesteia in proiectul comunist din URSS,
aducand cercetarea pana in zilele noastre.
“Comunitatea evreiasca din Rusia - arata autorul - a obtinut de la
Revolutia din Februarie absolut tot pentru ce s-a luptat si, intr-adevar, nu mai
avea nevoie deloc de lovitura din Octombrie, cu exceptia acelui tineret
evreiesc secularist cu inclinatii maximaliste, care impreuna cu fratii lor internationalisti rusi a acumulat un potential de ura fata de oranduirea de stat rusa
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si nazuia sa aprofundeze revolutia”. Situatia economica si financiara a tarii a
fost foarte grea. Si evreii, inclusiv milionarii din strainatate, participa activ la
imprumutul “Libertatea”. Evreii se inscriu activ in partidele de stanga si de
centru. Partidul etnic Bund, aliat al bolsevicilor si promotor al ideii de autonomie evreiasca, se bucura de un succes deosebit. La Petrograd si Moscova
creste numarul populatiei evreiesti, aceasta ajungand la 50.000 si, respectiv,
la 60 000. Se intorc ca revolutionari numerosi evrei din America (Trotki, cu
un pasaport american) si Anglia. Multi dintre ei vor ocupa pozitii-cheie, in
administratia bolsevica - Volodarski, Uritki (fondatorul CEKA, viitorul
NKVD), Larin (artizanul economiei comunismului de razboi), fratele lui
Sverdlov, Veniamin, alti camarazi de lupta ai lui Lenin si Trotki. Soljeniti n
releva ponderea foarte mare a evreilor in toate partidele politice care in anul
1917 au fost preocupate de “aprofundarea revolutiei” - cele ale bolsevicilor,
ale mensevicilor, ale socialist-revolutionarilor (eseri). In vara anului 1917
evreii au avut un mare succes in alegerile locale - la Moscova, Minsk,
Saratov si alte orase ei au ajuns in conducerea dumelor locale. Creste ponderea lor in Sovietele de Deputati ale Muncitorilor si Soldatilor (SDMS) in
pofida faptului ca in randurile lor nu se gaseau nici soldati, nici muncitori.
Prezidiul Comitetului Executiv Central al SDMS al Rusiei, principalul organ
al puterii din tara, numara noua evrei si doar un singur rus. Potrivit surselor
evreiesti, incepand cu luna mai, din cei 30 de membri ai Comitetului
Executiv al Sovietului de Deputatilor al taranilor doar trei erau tarani, iar
sapte evrei. Acest lucru batea la ochi si provoca o reactie de nedumerire
printre masele de oameni. Mai mult, evreii continua sa poarte pseudonime
rusesti: Sverdlov (Esua), Kamenev (Rosenfeld), Zinoviev (Radomislski),
Steklov (Nahamkis), Larin (Lourie)… Oamenii se intrebau: de ce oare?
Deoarece acesti revolutionari nu mai aveau nevoie sa se ascunda de puterea
tarista ca inainte. Soljenitan subliniaza caracterul antinational si antirus al
Comitetului Executiv Central al Sovietului din Petrograd, dispretul demonstrativ al acestuia fata de istoria rusa. Aceasta orientare este sustinuta si de
Guvernul Provizoriu, desi acesta este compus preponderent din rusi. El sustine continuarea cu orice pret a razboiului, punand interesele aliatilor pe primul plan.
Autorul aduce o marturie interesanta: inaintea Revolutiei din Februarie,
antisemitismul in Rusia nu se observase, cu exceptia regiunilor cu ghetouri
evreiesti. Dupa revolutie, insa antisemitismul creste din ce in ce mai mult.
Populatia este revoltata, vazand peste tot oratori si agitatori evrei si constatand ca ei ocupa pozitii privilegiate in viata (nu stau la coada dupa paine,
merg cu limuzinele etc). Din ce in ce mai des se aud lozinci: “Jos cu jidanii!”.
Evreii incep sa fie batuti, spre septembrie multe dintre magazinele si dughenele lor fiind devastate. Pogromuri popriu-zise nu au existat insa.
Evreii renegati au trecut la bolsevism
Evreii din randurile bolsevicilor, releva Soljenitan, au fost evrei renegati, adica cei care au rupt-o cu comunitatea si oranduiala lor traditionala. La
randul lor, rusii din bolsevism au fost renegati si ei, adica cei care au rupt-o
cu traditiile propriului popor.
Ei au fost, de fapt, antirusi si antiortodocsi. Exemplul caracteristic,
Lenin. Din intreaga literatura rusa el n-a insusit decat pe revolutionarul
Cernisevski, pe satiricul Saltikov-Scedrin, pe liberalul Turgheniev si pe
denuntatorul tarismului, Lev Tolstoi. El a urat istoria rusa si Volga unde a
crescut. In pofida faptului ca era metis, el este un fenomen rusesc, strain insa
de spiritul rus. Dar nu putem sa ne dezicem de el, spune scriitorul. In ceea ce
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priveste evrei-renegati, la Congresul Partidului Social-Democrat din Rusia
(PSDR), partid bolsevic, care s-a tinut in 1907 la Londra, din totalul de 305
delegati, 160 erau evrei. In vara 1917, la Congresul al Vl-lea al aceluiasi partid in CC au fost alesi 11 membri din care cinci erau evrei - Zinoviev,
Sverdlov, Uritki, Sokolnikov si Trotki. Insa evreii nu au fost uniti. Kamenev
si Zinoviev s-au pronuntat impotriva insurectiei armate a bolsevicilor. In
schimb, Trotki a fost singurul lider atotputernic, geniul loviturii din
Octombrie (Lenin se ascundea si nu s-a manifestat nicidecum in acel moment
istoric).
Imediat dupa victoria bolsevicilor, Lenin a folosit potentialul evreilor
din ghetouri, unde ei nu s-au mai intors, substituind pe aceasta cale pe functionarii de stat rusi care sabotau puterea bolsevicilor. Un citat a lui Lenin:
evreii “au facut un mare serviciu revolutiei”. Din primele zile bolsevicii i-au
chemat pe evrei, pe unii, pentru posturi de comanda, pe altii, pentru munca
executiva in aparatul sovietic. Si foarte multi au venit imediat. Si multi dintre
ei nu erau membri de partid. A existat si un simplu calcul practic, “insa fenomenul a fost de masa”, remarca autorul.
Soljenitan citeaza si un autor evreu, Sapiro: “Mii de evrei s-au indreptat
spre bolsevici, vazand in acestia pe cei mai hotarati aparatori ai revolutiei,
internationalistii cei mai de nadejde. Si evreii au fost prezenti din abundenta
in straturile inferioare ale structurilor de partid”. Inaltul grad de organizare a
comunistilor a fost asigurat in mare masura de comisarii evrei.
Puterea comunista s-a certat cu evreii
“Incepand cu finele anilor ‘40 ai secolului XX, se arata in carte, cand
puterea comunista s-a certat cu evreimea mondiala, aceasta participare furtunoasa a evreilor la revolutia comunista a inceput sa fie trecuta sub tacere din
prudenta, sa fie tainuita - atat de catre comunisti, cat si de catre evrei, iar
incercarile de a reaminti acest lucru au fost calificate din partea evreimii
drept un antisemitism extrem”.
In acest context, unul dintre autorii israeleni, Tirulnikov releva: “La
inceputul revolutiei evreii au servit drept baza a noului regim”. Presedintele
tarii a fost evreul Iakov Sverdlov, ministrul de Razboi, evreul Trotki
(Bronstein). Alte exemple: Moscova era condusa de Zinoviev; Petrogradul de Kamenev, Internationala sindicala - de Dridzo-Lozovski, Komsomolul de Oskar Rivkin etc. Tot anturajul lui Trotki, un internationalist convins si un
evreu-renegat, a fost compus exclusiv din evrei. Departamentul CK pentru
combaterea speculei a fost alcatuit, de asemenea, numai din evrei. Evreii,
precum Sverdlov, Brodski, Uritki, Gordon, Drabkin au jucat un rol activ in
sabotarea si desfiintarea Adunarii Constituante (ianuarie 1918), unde bolsevicii au avut o slaba sustinere. Autorul aduce zeci de nume ale liderilor bolsevici de la Moscova (Rozalia Zalkind-Zemliacika, Lazar Kaganovici si
altii), de la Odessa (Gamarnik), din Belorusia etc. cu numele evreiesti.
Cunoscutul scriitor rus Vladimir Korolenko a remarcat in Administratia
Kremlinului “abundenta de figuri evreiesti, ceea ce 1-a frapat”.
Ziua
CUM SE ADUN™ AST™ZI VE£NICII HOMO SOVIETICUS
May 18th, 2011 admin Posted in Condamnarea comunismului » Valeria
Novodvorskaia
“Fara indoiala, Germania hitlerista trebuia distrusa. Pentru omenire,
pentru nemti. Hitlerii nu trebuie sa invinga. Dar si URSS trebuia sa sufere
infringere, caci nici Stalinilor nu trebuia sa li se ofere victorii. Trebuiau sa
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invinga aliatii – Marea Britanie si SUA. Si ar fi facut-o. Nimeni nu l-ar fi
lasat pe Hitler la putere si la libertate, nimeni nu i-ar fi iertat Holocaustul.
Numai fara noi.”
Elena Sanikova: Dezbinarile in jurul Zilei Victoriei
“Se pot ofili floricelele, numai sa nu rugineasca mitralieristul ” – acest
proverb occidental de pe timpurile “ОУН” si “УПА”, Stepan Bandera si
Roman Suhevici, ar fi bine sa fie assimilate de provocatorii de la Sevastopol
si Odesa, de hranitii lui Lujkov si Rogozin, care au plecat cu dolari de la
Moscova in orasul antisovietic liber Lvov (adica intr-o manastire vestica) cu
Statutul lor invechit, alcatuit din portretele lui Stalin, din panglici
Sf.Gheorghe furate si cirpe rosii cu secera si ciocanul.
Ca intodeauna, provocatorii au ales reusit momentul: 9 mai – o sarbatoare a celor care si-au riscat viata pe front, care isi amintesc de tinerete, de
camarazi si de “luptele in care, impreuna, cadeau”, – si nu preferata celor care
li s-au alipit, care nu au luptat o zi, dar care au profitat de pe urma lor, de cele
mai multe ori nascuti dupa 1945, dar care nu si-au impuns un degetel de dragul Patriei, impototonati, ca ciorile in pene de paun, in simbolurile cavalerilor
cu Sfintul Gheorghe in piept (pacat ca nu-si fac si ordine din martipan), care
cara dupa ei in Piata Rosie niste bucati de tabla balistica si care privesc salutul ca pe unul de bazar.
Nu-i poti numara – de la banalii cu panglici Sfintul Gheorghe in piept,
moderatori de emisiuni televizate, pina la Putin si Medvedev, care au ajuns
la un piar cotidian pe oasele a 27 de milioane de cazuti in acel razboi.
Adaugati-le homo sovieticus, care s-au infiltrat in “Solidaritatea” germana si
care au aruncat blestemuri asupra lui Nicolae Hramov, un adevarat antisovietic si disident numai pentru ca a remarcat pe buna dreptate (dupa stralucitul
ziarist si unul dintre stilpii comuni§tii disidentilor – Aleksandr Podrabinek),
ca, pe 9 mai, nu avem ce sa marcam, o sarbatoresc numai oamenii inculti si
cetatenii sovietici, mereu obtuzi la minte.
Ziua de 9 mai este o sarbatoare corporativa a celor ce au luptat pe front
(minus “вохра”, “Смерш” si “НКВД”). Debarasati-va de ei, civili, oameni
ce nu au stat in linia de lupta, sobolani cu panglici straine, pentru ca nu ati
stat in linia intii si nici in transee. Mai intii luptati – (numai nu in Afganistan,
in Cecenia si nici in Georgia), dupa care vom mai discuta. Si eu sint veteran
al razboiului impotriva totalitarismului, cu o vechime de 43 de ani, ba chiar
si cu un ordin, pentru aceasta, din partea Lituaniei. Si noi am luptat, si colegii
mei disidenti, multi au cazut pe cimpul de lupta. Da, am pierdut razboiul, nu
am reusit sa eliberam Rusia de URSS, insa cine ar indrazni sa arunce cu o
piatra in noi pentru aceasta? Si noi vom merge la moarte, avem si noi sarbatorile noastre coporative: 21 si 22 august – zilele revolutiei in 1991 si de la 4
octombrie – cind a cazut puterea sovietica. Noi sintem veteranii unui razboi
pierdut si, asa nu ne este dat sa ii intelegem si nici sa ii veneram pe luptatorii
de pe front din anii 1941-1945, care, si ei, si-au pierdut razboiul. Cum scria
Iosif Brodski: “Spuneti acolo, sa nu mai fim treziti, sa nu ne deranjeze nimeni
somnul… Ce e din faptul ca noi n-am invins, din faptul ca, o stiti, – nici nu
am revenit!!!”
Pavel Kogan, Mihai Kulcitki, Boris, jucat de Batalov in “Zboara cucorii”, cei care au aparat Moscova, soldatii de la Cetatea Brest, Victor
Nekrasov, Vasili Bikov, Veaceslav Kondratiev, Vasili Grosman, Iuri
Levitanski – ei toti, vii sau morti, au vrut cum e mai bine, dar s-a intimplat
ca intotdeauna. Pentru tara lor ei nu au reusit sa faca nimic – tara a putrezit
in lagarul de concentrare stalinist, in Europa de Est, in Tarile Baltice, in
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Ucraina de Vest, in Bielarusi de Vest, in nefericita Basarabie – actuala
Moldova, inrobita cu ajutorul lor si minata in cireada comunista. Marea
Britanie si SUA si-au reeducat Germania lor si au facut-o democratie avansata. Iar noi am facut din partea noastra de Germanie o filiala a GULAG-ului.
Asa ca tuturor noua, nu luptatorilor de pe front, pe 9 mai nu saluturi trebuie
sa facem, ci sa varsam lacrimi. Pentru ca am pierdut nu numai razboiul, dar
si viata, si viitorul.
Desigur, a lupta contra lui Hitler a fost corect sau laudabil. Dar si sa
lupti contra lui Stalin a fost corect si demn de memorie vesnica. Aici sint
egali toti veteranii: si cei care au luat Berlinul, si cei care au plecat in “РОА”,
la Vlasov. Si aici iarasi are dreptate Colea Hramov. Si daca Vlasov in
Manifest avea niste rinduri rele, manifestele Armatei Rosii nu erau mai bune.
Iar Imnul Sovietic suna cu mult mai rau decit Imnul “РОА”. Si cit de invidiat
este destinul patriotilor ucraineni (botezati la noi ca “nationalisti”), care, in
rindurile “ОУН” si “УПА”, luptau, sub steaguri nationale, si contra fascistilor, si contra bolsevicilor!
Noi nu avem ce serba nici macar pe 8 mai. Lumea marcheaza linistit si
modest sfirsitul razboiului al doilea mondial. Insa pentru noi el nu s-a
incheiat pina in prezent. Rusia este ultimul agresor, ultimul aparator al
Pactului Molotov-Ribbentrop. Ribbentrop este demult spinzurat si ingropat,
in timp ce Molotov a renascut in Primakov, in Lavrov, in Putin, in Medvedev.
Noi continuam ocuparea Moldovei, adica a Transnistriei, a Georgiei, adica a
Samaceablo (Osetia de sud) si a Abhaziei, a insulelor japoneze si a unei parti
a teritoriului finlandez si estonian.
Si este cu totul ridicol cind cerem, in ziua de 9 mai, recunostinta si
aplauze de la popoarele asuprite de noi: de la ucraineni, estonieni, lituanieni,
letoni si moldoveni. Pentru ei, aceasta zi este o tragedie nationala. Si pentru
Georgia si Cecenia – la fel. In aceasta zi s-a inchis cu zgomot, in urma lor,
usita custii sovietice si ele au devenit robii lui Stalin si ai NKVD-ului. NKBD
si-a dezlegat definitiv miinile, cu forte proaspete a reluat operatiunile de
represiune contra rasculatilor ucraineni si lituanieni. Cititi-l pe Soljenitin si
pe Leonid Borodin! Priviti filmul “Noptile sub visin”! Ucraina de Vest a luptat pina in aanul 1956, provesticii mergeau in GULAG cu raioanele. Iar provocatorii din detasamentul “Moscova-Sevastopol” le-au carat steaguri rosii si
portretele lui Stalin, contind pe faptul ca, in invalmaseala, vor fi calcati in
picioare niste veterani si atunci se va putea racni in mare extaz contra acestui
fapt. Partidul lui Oleg Teagnibok “Svoboda” a crescut mult in ochii mei.
Aceasta si autoritatile orasenesti de la Lvov au aparat demnitatea nationala.
In Ucraina participarea la solemnitati in cinstea datei de 9 mai (ca si in
Moldova, Georgia, Tarile Baltice si Europa de Est) – este un semn de tradare
nationala. Ca si panglicile Sfintul Gheorghe si steagurile rosii.
Iar consulul rus m-a cutremurat. Treaba diplomatilor este sa stinga
conflictele, nu sa le aprinda. El trebuie revocat si trimis direct la Mecca.
Acolo sa dea foc Coranului la peretele principalului Monument sfint. Sau sa
fie trimis la New York – sa puna, probabil, acolo flori la Ground Zero, in
semnul memoriei teroristilor care au spart cu avioanele turnurile Gemenii. Sa
puna coroane la Monumentul ostasilor-asupritori la Lvov este alogic celor
doua happening-uri propuse. Ca bine ii mai invata la noi pe viitorii diplomati
la “MGIMO”.
Si, in general, e de ajuns ca vesnicii homos sovieticus sa caute peste tot
motiv pentru razbunare. Pentru aceste aberatii istoria deja s-a razbunat, si sa razbunat exact pe noi. Si judecind dupa stilistica de la 9 mai, Rusia e deja
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in mormint, cu mult mai adinca decit buncarul cancelariei Reihului. Sin u trebuie adusi la funeraliile noastre si lvovenii. S-ar putea ca acestia inca sa aiba
o nunta cu zestre europeana”.
*
“MASACRUL DE LA B™L¢I (1944) – UN HOLOCAUST ASCUNS £I
¢INUT SUB T™CERE ÎN ZILELE NOASTRE DE AUTORIT™¢ILE DIN
BASARABIA Teodor FILIP
Scrisoarea pe care o redau mai jos ar trebui publicat¶ de toat¶ presa din
România, iar politicienii, în special cei de la Ministerul Afacerilor Externe,
ar trebui s¶ ia m¶suri pentru a fi tradus¶ în toate limbile de circula†ie
interna†ional¶, §i adus¶ la cuno§tin†a opiniei publice interna†ionale. Este o srisoare zguduitoare, pe care Ierodiaconul Nicodin Schiopu din B¶l†i
(Basarabia), a trimis-o pe c¶i ocolite c¶lug¶rilor români de la Sfântul Munte
Athos, care, la rândul lor, au trimis-o ziarului „¢ara”, publica†ie Frontului
Popular Cre§tin Democrat, în coloanele c¶reia a fost publicat¶. Dar iat¶
con†inutul ei:
„În anul 1944, la n¶vala hoardelor ruse§ti care au ocupat Basarabia,
Armata Ro§ie a f¶cut prizonieri zeci de mii de militari. În ora§ul B¶l†i, au fost
concentra†i circa 50.000 de militari ai Armatei Române, care †inuser¶ piept
hoardelor dezl¶n†uite. Dintre ace§tia, 80% erau români, iar ceilal†i erau
aproximativ 5.000 germani, 2.000 unguri, iar restul cehi §i polonezi. În nordestul ora§ului, unde curge râul R¶ut §i se formaz¶ mla§tini, K.G.B.-ul a g¶sit
locul cel mai nimerit s¶ amplaseze lag¶rul, înconjurat de garduri înalte cu
sârmî ghimpat¶. Chinurile acestor prozoniei erau de neînchipuit: foamea era
flagelul num¶rul unu, înso†it¶ de lipsa de igien¶; bolile, frigul §i umezeala
produceau decese f¶r¶ num¶r. Din acest lag¶r, unii mai curajo§i au încercat
s¶ evadeze, dar au fost mitralia†i. Totu§i, au fost §i fugari sc¶pa†i, pe care nu
i-a g¶sit nimeni, decât atunci când s-au f¶cut cunoscu†i, dup¶ destr¶marea
Uniunii Sovietice. Informa†ii despre crimele din acest lag¶r s-au publicat în
„Curierul de Nord”, din ora§ul B¶l†i, s¶pt¶mânal al Basarabiei de Nord.
Ziarul mai apare §i acum, dar strangulat §i amenin†at de cei care ur¶sc tot ce
este românesc. Din declara†iile celor evada†i, s-au stabilit crimele K.G.B.ului s¶vâr§ite la B¶l†i: to†i cei 50.000 de prizonieri au fost împu§ca†i în ceaf¶
de militari K.G.B. §i arunca†i în §an†uri mocirloase. , pe care tot ei le-au s¶pat,
la ordin (exemplu tipic asasinilor K.G.B.-ului, întocmai ca în cazul Katynului, unde difer¶ numai num¶rul celor asasina†i – 14.000). Îndat¶ ce au fost
date în vileag cele petrecute, s-au f¶cut cercet¶ri în mla§tini, în anii 19911992. Rezultatele au fost cutremur¶toare: nici hârle†ele, nici lope†ile nu au
putut fi utilizate din cauza mul†imii de oseminte r¶spândite în aceste mocirle!
Inimile îndurerate ale bunilor români, ale evlavio§ilor cre§tini §i ale celor de
la s¶pt¶mânalul „Curierul de Nord” i-au împins pe ace§tia s¶ fac¶ o piramid¶
de oase §i cranii, care au fost strânse pe un loc uscat, peste care s-a a§ternut
o mare cantitate de p¶mânt b¶t¶torit §i s-a ridicat, în felul acesta, un delu§or
mai înalt, o movil¶ în form¶ de trepte, tot din †¶rân¶, iar pe partea ei de sus sa a§ezat o troi†¶. Troi†a de lemn sculptat¶ a fost darul credincio§ilor din raionul Ra§cani, din apropierea B¶l†ilor. Pe data de 7 mai 1992, aceast¶ troi†¶ a
fost sfin†it¶ de c¶tre Preafericitul Petru de B¶l†i, cu sobor de preo†i §i monahi,
la care sfin†ire au participat mii de credincio§i §i autorit¶†ile or¶§¶ne§ti.
Atunci, prin cuvântul solemn rostit de Ierodiaconul Nicodim Schiopu, s-a
lansat apelul ca, pe acest loc, s¶ se construiasc¶ o Biseric¶ sau M¶n¶stire a
Oaselor, pentru ca, zi §i noapte, prea-cuvio§ii monahi §i cucernici preo†i s¶
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pomeneasc¶ sufletele celor 50.000 de militari, uci§i mi§ele§te, cu un glon† în
ceaf¶, de c¶tre militarii sovietici. Preasfin†itul Petru de B¶l†i a investit, ca
preot paroh al viitoarei Biserici a Oaselor, pe tân¶rul preot Valeriu Cernei,
fost cancelar al Aparhiei B¶l†i (în decembrie 1992, Patriarhia Român¶ a reactivat Mitropolia Basarabiei). Dup¶ aceea, lucurrile au luat o întors¶tur¶ tragic¶: Preasfin†itul Petru a fost agresat, cu arme §i bâte, chiar în sediul
Palatului Episcopal, de un grup de c¶lug¶ri §i preo†i, agen†i ai arhiepiscopului
Vladimir, care †ine de Patriarhia Moscovei. Atacurile au fost extinse §i asupra
celor dou¶ m¶n¶stiri din Eparhia B¶l†i §i mai continu¶ §i azi, dup¶ doi ani,
împotriva a tot ce este românesc. În scaunul episcopal s-a a§ezat §eful agresorilor moscovi†i, arhimandritul tr¶d¶tor Marchel M¶h¶iescu. Din lips¶ de
fonduri, Biserica Oaselor a r¶mas numai un proiect, un plan f¶cut de arhitec†i
inimo§i. Oare de ce nu se vorbe§te nimic despre acest genocid împotriva
Poporului Român? De ce nu se stabile§te adev¶rul în privin†a masacrelor
f¶cute împotriva Neamului nostru? C¶ci §i aceste crime monstruoase nu sunt
nimic altceva decât un holocaust, trecut sub t¶cere. Oare, nici chiar mor†ii nu
sunt egali în fa†a Domnului?”
Aici se încheie scrisoarea. Despre acest Katyn românesc s-a scris foarte
pu†in dup¶ decembrie 1989. Dar prea târziu. Acest îngrozitor masacru ar trebui adus la cuno§tin†a întregii lumi. Cei asasina†i la B¶l†i sunt mor†ii no§tri,
care au ap¶rat ¢ara §i Neamul §i care au avut singura vin¶ de a fi solda†i
români care §i-au f¶cut datorie. Pe care i-au asasinat mi§ele§te „eliberatorii
†¶rii”. În opinia ru§ilor §i a Occidentului nu avem dreptul s¶ ne cinstim nici
mor†ii! £i a§a se scrie istoria: cel puternic, în ciuda crimelor s¶vâr§ite, este
întotdeauna înving¶tor §i are dreptate…
foaianationala.ro
*
BASARABIA LUI VOLODEA TISM™NEANU
ANDREI VARTIC
“Faptul ca Vladimir (Volodea) Tismaneanu, fiul activistilor comunisti
si nkvd-isti (kominternisti) de rang înalt Tismanetchi, a fost ales pentru a
condamna genocidul comunist în România are si latura lui “unionista”.
Vrea Traian Basescu sau nu vrea (ca el l-a numit pe Volodea în scaun
de Areopag), dar Leon Tismanetchi, tatal lui Volodea, s-a nascut la Soroca,
în Basarabia. El a intrat de tânar în miscarea mondiala comunist¶ si a înmultit
de la Moscova, mai ales prin radio, semintele comunismului în România mult
înaintea lui 28 iunie 1940. Tot el a întretinut relatii strânse cu fratii lui de
comunism de la Soroca si din toata Basarabia si a fondat celule teroriste
comuniste asa de multe ca, pe 26 iunie 1940, orasele basarabene erau violentate fara mila (exista documente) de nenumarate bande comuniste, care
împuscau, maltratau, furau si spânzurau cu o furie antidemocratica necrutatoare (politia, armata si siguranta române aveau ordin sa nu riposteze).
Asadar, profesorul Tismaneanu va trebui sa deschida dosarele condamnarii
regimului comunist începînd cu Basarabia (poate chiar cu Soroca, unde a
activat organizatia anticomunista “Arcasii lui Stefan”), daca nu vrea sa-si
pateze reputatia lui de “savant”. Si sa înceapa condamnarea asta mult înainte
de 1940, ba chiar înainte de 1924, când NKVD-ul a încercat distrugerea
României prin provocarea asa-ziselor rascoale de la Tatarbunar si Hotin.
Fiindca, dupa opinia noastra, documentata serios, genocidul comunist din
România nici nu poate fi cercetat fara iluminarea cuibarelor comuniste zidite
de NKVD si Komintern în Basarabia dupa 27 martie 1918.
Cercetarea sa înceapa din Basarabia
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Se vorbeste mult în ultimul timp despre faptul ca actuala clasa politica
româneasca, provenita din scoala comunista, a furat si revolutia, si reformele,
si democratia postdecembrista pentru a se capatui. Problema e mult mai complexa. Actuala clasa politica a fost tarata de sistemul comunist atât de adânc
încât nici nu a fost capabila sa se reformeze si sa reformeze România fara
resursele mentale comuniste. Or, aceste resurse nu puteau crea (asa cum a
creat Kogalniceanu sau Stere) o Românie noua, democratica si europeana, cu
economie functionala de piata, din simplul motiv ca tinta sistemului care lea format era distrugerea României democratice si scoaterea poporului român
din istorie. Exista în arhiva CC al PCUS documente care arata ca, mult înainte de 23 august 1939, Stalin a “ordonat” alfabetul latin în fosta RASSM (o
parte din actuala Transnistrie, cu capitala la Balta) pentru a-i învata fortat pe
viitorii agitatori, comisari, nkvd-isti si functionari limba româna si alfabetul
român, necesar nu numai pentru a instala “statul comunist” în Basarabia a
doua zi dupa 28 iunie 1940 (catre acea data pâna si stampilele sovietelor
satesti erau gata, iar cei vreo 5.000 doar de “predsedateli selisoveta” sedeau
pe bagaje de câteva luni, dar Siguranta româna “nu stia”), ci pentru a “uni”
cu URSS toata România (acest scenariu stalinist a salvat limba româna în
Basarabia si dupa 1949). Fara cercetarea acestor cuibare “basarabene” a
comunismului românesc, cruciale pentru devenirea contemporana a
României, practic este imposibila condamnarea atrocitatilor comuniste din
spatiul de locuire (si geneza) al poporului român.
Au disparut un milion de oameni
Volens nolens, Volodea Tismaneanu, colegul de clasa al multor odrasle
de comunisti de rang foarte înalt, va trebui sa ajunga la scenariile moscovite
ale instalarii comunismului în România. Fara cercetarea acelor scenarii judecarea comunismului românesc este o totala bataie de joc fata de memoria
sutelor de mii de inocenti ucisi în România. Iar acele scenarii nu pot fi descifrate fara cercetarea filierei basarabene a Partidului Comunist Român, care a
început realizarea lor mult înainte de 28 iunie 1940, practic imediat dupa
votul istoric din 27 martie 1918 care a declansat procesul Marii Uniri a poporului român.
Volens nolens, Volodea Tismaneanu va ajunge la dosarele martirilor
români din Basarabia, unii maltratati si ucisi pâna la 28 iunie 1940, altii luati
din casele lor chiar pe 28 iunie 1940 sau în zilele urmatoare, condamnati fara
alta vina decât aceea de a fi români (sau evrei, rusi, ucraineni, gagauzi, bulgari), apoi ucisi cu o cruzime despre care, cum spuneam mai sus, arareori
fiinta omeneasca a dat dovada în întunecata ei istorie.
Volens nolens omul de stiin†a Vladimir Tismaneanu este obligat deontologic sa ajunga la dosarele moscovite ale acelor martiri (nevinovati fata de
statul democrat român), dar si la informatorii care au transmis la Moscova
(din România democrata interbelica) informatii ce au pecetluit soarta lor mult
înainte de 28 iunie 1940. De pilda, Vasile Gafencu, deputat în Sfatului Tarii,
agricultor de la Sângerei, mort în Gulag, tatal lui Valeriu Gafencu, sfântul
închisorilor comuniste din România.
Volens nolens Volodea Tismaneanu va trebui sa ajunga macar la cartea
Naselenie Moldavsckoi SSR, de E. M. Zagorodnaia si V. S. Zelenciuc
(Cartea Moldoveneasca, 1987, Chisinev) unde la paginile 23 si 32 (ce oglindire numerologica!) se vede foarte clar faptul ca, între 28 iunie 1940 si
28 iunie 1950, din Basarabia au disparut un milion de oameni (din 3,3
milioane).
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Românismul, demolat cu bani românesti?
Azi, când aceiasi comunisti leninisti distrug tot ce este românesc în
Basarabia (inclusiv manualul de istorie a românilor sau arhitectura sacra a
poporului român), când pâna si denumirile liceelor românesti le stau în gât,
când sunt atacati, ca si în perioada interbelica, patriarhii reunificarii
Basarabiei cu România (cum ar fi Paul Goma, Grigore Vieru sau Mihai
Cimpoi), o întrebare grea de tot se pune si serviciilor secrete românesti, si
clasei politice de la Bucuresti: de ce demolarea românitatii în Basarabia se
face de peste zece ani pe banii statului român (Vieru este atacat în publicatiile
finantate de Departamentul Românilor de Pretutindeni, iar Paul Goma si
Mihai Cimpoi în cele finantate de Institutul Cultural Român)? De ce vestite
si foarte mediatizate ONG-uri, zise “democratice si anticomuniste”, din
România nu condamna atrocitatile actualilor comunisti, aflati la putere în
Republica Moldova (cum ar fi exodul unui milion de români)? De ce membri
marcanti ai acestor ONG-uri bucurestene tac despre uriasele monumente ale
ocupantului comunist, pe care le ridica în Basarabia, alt Volodea, comunistul
“leninist crestin ortodox” Vladimir Voronin sau despre lichidarea institutelor
academice de studiere a culturii si istoriei românilor? De ce acesti “anticomunisti” au luat apa în gura atunci când Volodea Tismaneanu a fost numit în
functia de “terminator” comunist al comunismului românesc? Poporul
român, ca si poporul rus, ca si poporul evreu, ca si poporul italian sau spaniol,
ca si poporul german, are destui nemernici comunisti si nazisti pe sufletul
sau. Dar oare asa de îmbolnavit de comunism sa fie presedintele României
(Einstein spunea ca stiinta fara morala e un nonsens) încât sa nu înteleaga ca
judecarea genocidului comunist este o problema morala si ca profesorul
Vladimir Tismaneanu va trebui sa înceapa judecarea comunismului românesc cu mama si tatal sau - nascut la Soroca, în Basarabia, stravechi pamânt
românesc?
*
“SECRETE DIN INIMA PUTERII STALINISTE: TAT™L MEU,
LAVRENTI BERIA”
Beria, mon père. Au coeur du pouvoir stalinien, de Sergo Beria, editura
Plon-Criterion, Paris
Istoria Europei a consemnat câteva nume de poli†i§ti infami. Francezii
l-au dat istoriei pe Joseph Fouché (1759-1820) în perioada imperiului, germanii l-au dat pe Heinrich Himmler (1900-1945) în perioada nazist¶, iar
sovieticii de†in suprema†ia cu Henrik Yagoda (1891-1938), Nikolai Iejov
(1895-1940) §i Lavrenti Beria (1899-1953) în perioada stalinist¶.
Ace§ti ultimi trei ofi†eri sovietici de†in un record sinistru prin num¶rul
imens de mor†i rezultat de pe urma activit¶†ii lor. Dar în galeria întregii istorii
universale a lumii nu exist¶ un exemplu de poli†ist infam care s¶-l fi întrecut
pe Lavrenti Beria. Dup¶ arestarea sa de c¶tre Hru§ciov în 1953, ancheta judiciar¶ a durat §ase luni §i cuprinde 39 de volume cu depozi†ii, documente §i
alte probe incriminatorii r¶mase secrete §i inaccesibile pân¶ azi. Numai Stalin
a mai beneficiat de o asemenea t¶inuire a trecutului s¶u criminal. Din acest
punct de vedere, cartea de fa†¶, Beria, mon pere. Au coeur du pouvoir stalinien, este un eveniment editorial prin aceea c¶ aduce detalii inedite atât
despre enigmaticul Lavrenti Beria, cât mai ales despre anturajul cel mai apropiat al lui Stalin de la Kremlin.
Sunt detalii valoroase întrucât ele provin de la o surs¶ capabil¶ s¶ redea
veridic atmosfera din interiorul Kremlinului, acel palat interzis oamenilor
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obi§nui†i. Istoricii occidentali cer, într-adev¶r, pruden†¶ §i spirit critic în preluarea portretului lui Lavrenti Beria prezentat în aceast¶ carte, deoarece autorul este fiul legitim al lui Lavrenti. Dar ceea ce autorul scrie despre Stalin §i
despre oamenii din jurul lui este fascinant §i, în multe privin†e, total inedit.
De aceea ne vom concentra îndeosebi asupra celor relatate de autor despre
ace§ti oameni §i despre circumstan†ele în care s-au petrecut evenimente capitale din istoria secolului XX.
Fiul lui Beria l-a spionat pe Roosevelt
Prima surpriz¶ a c¶r†ii este §tirea c¶ Lavrenti Beria, n¶scut §i crescut în
Georgia, privea cu ironie §ovinismul de mare putere al ru§ilor fa†¶ de cultura
popoarelor subjugate de ei, în general, §i fa†¶ de georgieni, în special.
Ilustrativ în acest sens este faptul c¶ fiul lui, autorul acestei c¶r†i, a f¶cut primele 7 clase primare la £coala German¶ din Tiflis, azi Tbilisi, iar la absolvirea ei a continuat studiile medii în limba englez¶.
Când avea 10 ani, fiul lui Beria, Sergo, a vizitat cu familia pentru prima
oar¶ capitala URSS, unde a provocat consternare fiului lui Stalin, Vasili
Iosifovici, pentru c¶ nu §tia ruse§te, iar acesta din urm¶ nu §tia limba tat¶lui
s¶u, gruzina. Buna cunoa§tere a limbii engleze l-a determinat pe Stalin s¶-l
foloseasc¶ pe fiul lui Beria ca translator personal într-o misiune ultrasecret¶.
L-a pus pe Sergo Beria s¶ asculte în secret convorbirile pre§edintelui
Roosevelt cu apropia†ii s¶i, când acesta era cazat în cl¶direa ambasadei
URSS, la Teheran, în timpul întâlnirii din 1943 a lui Stalin cu Roosevelt §i
Churchill. Sovieticii instalaser¶ microfoane în apartamentele locuite de
Roosevelt, iar Sergo trebuia s¶-i prezinte lui Stalin, la prima or¶ sinteza
convorbirilor din ajun purtate de Roosevelt cu colaboratorii s¶i, pentru a se
preg¶ti de negocieri.
Serviciile americane de informa†ii aflaser¶ despre planul secret al lui
Hitler, numit „Saltul cel Lung”, de a-l asasina pe Roosevelt la Teheran.
În acest scop, Hitler l-a trimis acolo pe celebrul Otto Skorzeny împreun¶ cu
echipa sa special antrenat¶ pentru aceste opera†iuni, §i care a devenit faimoas¶ prin scoaterea din captivitate a lui Mussolini. Sovieticii au reu§it s¶
captureze la timp, în Teheran, o parte dintre oamenii lui Skorzeny, înaintea
unui asalt asupra pre§edintelui SUA.
Sergo Beria a absolvit cursurile Academiei Militare „Budionîi” §i a
devenit inginer militar în specialitatea Transmisiuni radio. A refuzat, la
sfatul tat¶lui s¶u, ofertele excep†ionale de serviciu oferite de mare§alul
Voro§ilov, la Ministerul Ap¶r¶rii, §i ale lui Molotov, la Ministerul de
Externe. Lavrenti §tia ce pericole îl pândesc pe fiul s¶u în structurile guvernului sovietic. Sergo s-a dedicat §tiin†ei §i a devenit cercet¶tor la un institut
de proiect¶ri rachete intercontinentale. A r¶mas pân¶ la sfâr§itul carierei sale
un savant respectat de comunitatea oamenilor de §tiin†¶ ai Rusiei. Cum nu
de†inem spa†iul necesar men†ion¶rii tuturor dezv¶luirilor f¶cute de Sergo
Beria în aceast¶ carte, ne vom limita la cele mai surprinz¶toare dintre ele.
Moartea lui Beria, un asasinat politic
Prima dintre acestea este demascarea cu argumente §i probe verificabile
a versiunii false date de Hru§ciov privind arestarea, procesul §i moartea lui
Lavrenti Beria. Acesta n-a fost arestat în timpul unei §edin†e a Biroului
Politic din 26 iunie 1953 de c¶tre un grup de militari, condus de mare§alul
Jukov – cum este, de atâ†ia ani, versiunea oficial¶. Istorici din Occident §i din
Rusia au semnalat de-a lungul anilor numeroase inadverten†e, contraziceri §i
modific¶ri ale versiunii oficiale.
Autorul poveste§te cum a fost chemat acas¶, urgent, de la serviciu, în
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ziua de 26 iunie 1953, §i a aflat de la servitori, paznici §i santinele ale vilei c¶
totul s-a petrecut acolo, în diminea†a acelei zile. Lavrenti a fost împu§cat în
vil¶ §i Sergo a v¶zut urmele l¶sate de gloan†e în camerele tat¶lui s¶u. În anul
1997, publica†ia ruseasc¶ „Nedejia” a prezentat m¶rturia lui A. Vedenin, cum
c¶ a f¶cut parte din grupul trimis la domiciliul lui Lavrenti Beria pentru a-l
suprima (pag. 374).
Cartea men†ioneaz¶ §i depozi†ia unui contemporan, pe nume
Mirtskhulava, care face lumin¶ complet¶ în acest mister: „A fost o dublur¶
cel judecat în locul lui Beria, care era mort de mult. Ei au fost obliga†i s¶
fabrice un proces din cauza reac†iei str¶in¶t¶†ii. Hru§ciov nu §tia s¶-§i †in¶
limba cu nimeni. A m¶rturisit el însu§i c¶ procesul a fost regizat în toate detaliile. Eu l-am auzit exclamând: «Dac¶ l-am fi †inut în via†¶, el ar fi fost capabil s¶ recruteze pe toat¶ lumea, s¶ ias¶ din captivitate §i s¶ ne împu§te pe to†i.
Din cauza asta, noi l-am executat curând dup¶ arestare»” (pag. 378).
O alt¶ dezv¶luire f¶cut¶ de fiul lui Beria este faptul c¶ Stalin a urm¶rit
încordat, din or¶ în or¶, evolu†ia discu†iilor purtate în secret, în Anglia, de
Churchill cu Rudolf Hess, adjunctul lui Hitler, trimis acolo în anul 1940 cu
un avion echipat cu rezervoare suplimentare de benzin¶ §i pilotat de însu§i
Hess. Philby era cel care îl †inea pe Stalin la curent cu detaliile discu†iilor
secrete §i cu obiectivele urm¶rite de fiecare dintre cei doi. Sergo relateaz¶
faptul c¶ Churchill a salvat atunci Anglia de la invazie, promi†ând nazi§tilor
ceea ce Hitler dorea cel mai mult: absen†a unui r¶zboi pe dou¶ fronturi.
Premierul britanic s-a †inut de cuvânt timp de patru ani §i n-ar fi deschis al
doilea front nici în vara lui 1944, dac¶ nu era evident c¶ Armata Ro§ie avansa
negre§it, altfel, pân¶ la Atlantic.
Acum se cunoa§te faptul c¶ Marele Stat Major al Armatei Ro§ii întocmise în 1944 §i planurile de ocupa†ie ale Parisului! Sergo mai spune c¶ liderii
de la Kremlin erau convin§i c¶ dac¶ Churchill ar fi deschis al doilea front cu
un an mai devreme, în 1943, Armata Ro§ie n-ar fi avut timpul necesar s¶
ajung¶ la frontiera Poloniei, iar Germania ar fi fost ocupat¶ de anglo-americani în totalitatea ei (pag. 133)”.
*
Stalin §tia de „Planul Barbarossa“ din 1940
Autorul dezleag¶ un alt mister din perioada anterioar¶ invaziei URSS de
c¶tre Hitler. La 29 decembrie 1940, Beria îi înmâneaz¶ lui Stalin copia
„Planului Barbarossa” în toate detaliile sale, la câteva zile dup¶ ce el fusese
prezentat lui Hitler (pag. 106). Acest succes strategic al spionajului URSS
confirm¶ teza occidentalilor c¶ Stalin a avut un spion în cercul apropiat lui
Hitler, la cancelaria Reich-ului. Leon Kilzer, în cartea sa Hitler’s Traitor,
sus†ine c¶ tr¶d¶torul lui Hitler ar fi fost chiar §eful cancelariei Reich-ului,
Martin Bormann.
Pân¶ acum s-a §tiut cu documente c¶ Stalin a fost informat în luna mai
1941 despre ziua §i ora atacului german contra URSS de c¶tre super-spionul
sovietic Richard Sorge, infiltrat în anturajul ambasadorului german la Tokyo.
Acum afl¶m c¶ Beria i-a prezentat lui Stalin întregul plan de lupt¶ contra
URSS cu 6 luni înaintea invaziei! Ce a f¶cut dictatorul sovietic cu aceast¶
prob¶ cople§itoare este neverosimil – a †inut-o secret¶ în biroul lui de la
Kremlin, cu violarea tuturor regulilor de procedur¶ ale Biroului Politic. Beria
a ar¶tat planul §i mare§alului Vasilevski, favoritul lui Stalin, care a studiat o
lun¶ întreag¶ acest plan în biroul lui Beria de la Lubianka, îns¶ autorul c¶r†ii
nu precizeaz¶ dac¶ tat¶l s¶u a f¶cut acest pas de capul lui sau cu permisiunea
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lui Stalin. Mare§alii Jukov §i Timo§enko sus†in în c¶r†ile lor de amintiri c¶ nau §tiut nimic despre existen†a, în URSS, a copiei „Planului Barbarossa“, de§i
ei au de†inut pe rând func†ia de §ef al Marelui Stat Major al Armatei Ro§ii!
Nici Hru§ciov n-a §tiut, de§i era membru al Biroului Politic §i scrie în memoriile sale c¶ Stalin n-avea dreptul s¶ ascund¶ o asemenea prob¶ de r¶zboi iminent cu Germania.
Cunoa§terea limbii germane l-a f¶cut pe autorul c¶r†ii s¶ participe direct
la o alt¶ ac†iune ultrasecret¶: în luna mai 1941, deci cu o lun¶ înaintea invaziei URSS de c¶tre nazi§ti, c¶pitanul unui submarin german care patrula în
apele Leningradului a decis s¶-i informeze pe sovietici de ordinul de atac
contra URSS primit de la Berlin. Lavrenti Beria împreun¶ cu fiul s¶u pe post
de translator §i cu amiralii sovietici Kuzne†ov §i Galler au urcat în submarinul
german intrat în baza naval¶ de la Kronstadt.
În prezen†a celor patru demnitari sovietici, c¶pitanul german a desigilat
plicurile de la Berlin cuprinzând ordinul de lupt¶ contra URSS, la primirea
prin radio a unui semnal codificat. Pentru a putea face acest act de tr¶dare,
c¶pitanul german a declarat ru§ilor prezen†i pe submarin c¶ a ucis pe membrii
partidului nazist din echipajul s¶u care s-au opus ini†iativei lui. Auzind asta,
Lavrenti Beria l-a întrebat dac¶ el se mai poate întoarce la baza naval¶ de la
Kiel. „Pân¶ la declan§area r¶zboiului m¶ voi face c¶ patrulez, iar dup¶ începerea ostilit¶†ilor m¶ voi refugia cu echipajul într-un port sovietic” (pag.108).
România, s¶mân†¶ de scandal între Hitler §i Stalin
Pentru cititorul român, cea mai interesant¶ dezv¶luire a acestei c¶r†i este
probabil reac†ia lui Hitler la cererea lui Molotov, aflat în vizit¶ de stat la
Berlin, în luna noiembrie 1940, privind retragerea trupelor germane din
România §i din Finlanda. Hitler a r¶spuns c¶ „nu dore§te s¶ se opreasc¶ asupra unor m¶run†i§uri ca prezen†a trupelor germane în România §i în Finlanda.
Eu ofer Uniunii Sovietice o veritabil¶ împ¶r†ire a lumii” (pag.105).
Germania propunea URSS „s¶ fac¶ presiuni asupra Turciei pentru a modifica
statutul strâmtorilor §i s¶ constrâng¶ Japonia s¶ semneze un Pact de
Neagresiune cu URSS în schimbul adeziunii sovietice la Pactul Tripartit
încheiat la 27 Septembrie 1940 între Germania, Italia §i Japonia”. La aceea§i
audien†¶ la cancelaria Reich-ului, Molotov a reu§it s¶-l scoat¶ din s¶rite pe
Hitler cu repro§urile sale c¶ Germania a dat garan†ii României pentru frontierele sale f¶r¶ consult¶ri prealabile cu guvernul sovietic, a§a cum prevedea
Pactul Molotov-Ribbentrop.
Exasperat, Hitler a ordonat imediat dup¶ plecarea lui Molotov, întocmirea „Planului Barbarossa”. Ajuns acas¶, Molotov a prezentat Biroului Politic
raportul s¶u de activitate în Germania. Potrivit c¶r†ii de fa†¶, „Stalin §i-a
manifestat nemul†umirea fa†¶ de atitudinea lui Molotov la acea întâlnire,
repro§ându-i c¶ a fost lipsit de suple†e. Molotov trebuia s¶ lase u§a deschis¶
negocierilor, s¶ treneze lucrurile în loc s¶-i spun¶ brutal lui Hitler c¶ URSS
nu este interesat¶ de propunerile lui” (pag.105). Dup¶ aceast¶ §edin†¶ furtunoas¶ a Biroului Politic, Stalin l-a convocat la Kremlin pe ambasadorul german, contele von Schulenburg, pentru a-i notifica oficial Germaniei c¶ URSS
este gata s¶ adere la Pactul Tripartit. Tot legat de România, autorul aduce
detalii interesante privind planurile lui Stalin dup¶ anexarea Basarabiei:
„Stalin voia s¶ se apropie de regiunile petrolifere ale României pe care nu
avea inten†ia s¶ le abandoneze Germaniei” (pag.100).
„Turcia condi†iona intrarea ei în r¶zboi de partea Na†iunilor Unite de o
debarcare anglo-american¶ în Balcani. În acest context, s-a discutat la
Teheran trimiterea unor divizii britanice în Rhodos ca manevr¶ de scoatere a

©Paul Goma 1935-2011

wwww.paulgoma.com

PDF public și gratuit

31.12.2011

PAUL GOMA - JURNAL 2011

913

României, Ungariei §i Bulgariei din alian†a cu Germania” (pag. 149). Aceast¶
ocazie uria§¶ pentru România a fost pierdut¶ la masa tratativelor, pentru c¶
Churchill a f¶cut gre§eala s¶ condi†ioneze debarcarea în Balcani de
recunoa§terea de c¶tre URSS a guvernului polonez aflat în exil la Londra,
condi†ie neacceptat¶ de Stalin, care avea preg¶tit pentru Polonia un guvern
comunist condus de Boleslaw Bierut.
*
(Hru§ciov §i Beria, Malenkov, Bulgarin, Voro§ilov, Kaganovici, la
catafalcul lui Stalin, în 1953)
Lenin a cerut otrav¶, ca s¶ se omoare
Una dintre atrac†iile deosebite ale acestei c¶r†i o reprezint¶ portretul psihologic pe care autorul îl face fiec¶rui lider din cercul lui Stalin. Despre
Lenin scrie c¶ avea grave tulbur¶ri mintale §i c¶ a murit nebun. El cuno§tea
evolu†ia bolii sale §i, dup¶ izolarea la conacul din ora§ul Gorki, a cerut lui
Stalin s¶-i aduc¶ otrav¶ ca s¶-§i pun¶ cap¶t zilelor, dar Biroul Politic s-a opus
când Stalin a cerut aprobarea acestuia.
Merit¶ men†ionat¶ aici descrierea „in corpore” a ¢arului Ro§u: „Stalin
era Satana în carne §i oase. El nu comitea numai crime pentru a-§i atinge
obiectivele sale. Avea o pl¶cere maladiv¶ s¶ dea lovituri, s¶ doboare oamenii,
s¶-i distrug¶ pe cei care-i opuneau rezisten†¶. Ob†inea un fel de bucurie interioar¶. Cred c¶ era perfect con§tient de r¶utatea sa, altfel n-ar fi f¶cut din
ascunderea ei o art¶ §i n-ar fi c¶utat sistematic s¶ se arate altfel decât era în
realitate. Numai un scelerat con§tient de a fi astfel putea s¶ mascheze asta cu
atâta m¶iestrie. £i Stalin a fost un actor înn¶scut. Nu se putea spune c¶ el nu
cuno§tea consecin†ele actelor sale din lips¶ de inteligen†¶. L-am întâlnit de
mai multe ori spre sfâr§itul vie†ii sale §i am putut s¶-mi dau seama cu ce
u§urin†¶ prindea esen†ialul chiar §i în domeniile tehnicii unde el nu cuno§tea
nimic. Avea darul de a pune degetul pe punctele slabe. Organizator de geniu,
el putea crea un departament în câteva minute, s¶-i încredin†eze o misiune §i
s¶ ob†in¶ rezultatul dorit în timpul fixat de el. În aceast¶ privin†¶ îl întrecea
chiar §i pe tat¶l meu… Când era bolnav î§i ascundea sl¶biciunea. Stalin prefera buc¶t¶ria simpl¶, în special supele §i pe§tii. Nu era alcoolic. Se mul†umea
cu un vin sec pe care-l amesteca cu limonad¶ georgian¶ §i nu consuma niciodat¶ vodc¶ între mese. Nu folosea servitori nici când primea oaspe†i în vizit¶.
Cerea s¶ se fac¶ un bufet pe o mas¶ lung¶, b¶uturile erau puse separat pe dou¶
m¶su†e rotunde §i fiecare se servea singur. Unii oaspe†i se p¶tau cu mâncare
§i Stalin se amuza teribil. Se delecta la spectacolul oferit de sl¶biciunile
omene§ti” (pag. 200-201).
Despre mare§alul Voro§ilov, Sergo scrie c¶ tat¶l s¶u îl considera un
cretin absolut. Se l¶sa bruftuluit de nevast¶-sa, o evreic¶ gras¶ care nu sc¶pa
ocazia s¶ arate în public dispre†ul fa†¶ de so†ul ei (pag. 237).
Despre Lev Bronstein-Tro†ki, cartea spune c¶ dac¶ el i-ar fi succedat lui
Lenin lucrurile ar fi fost §i mai grave pentru URSS. „Tro†ki §i cu Lenin au
creat lag¶rele de concentrare §i comisarii politici ai Armatei Ro§ii. Ei au început cu împu§carea prizonierilor” (pag. 398).
Roosvelt, o marionet¶ a lui Stalin
Am l¶sat pentru final cea mai surprinz¶toare observa†ie a autorului
c¶r†ii: Stalin a fost sigur c¶ Roosevelt n-a murit de moarte natural¶ §i c¶ a fost
asasinat, repro§ându-i frecvent lui Beria c¶ n-a adus detalii despre acest
asasinat. „Dac¶ nu murea Roosevelt, spunea Stalin, URSS ar fi cucerit
întreaga Europ¶. America s-ar fi mul†umit s¶ mo§teneasc¶ toate coloniile
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Angliei §i n-ar fi mi§cat un deget împotriva celor 400 de divizii ale Armatei
Ro§ii” (pag. 174).
Este un fapt cunoscut de c¶tre istorici c¶ atât la Teheran, cât mai ales la
Yalta, Roosevelt l-a dezavuat pe Churchill la masa tratativelor §i l-a pus în
dificultate în prezen†a lui Stalin. Ceea ce se §tie mai pu†in este faptul c¶, la
Teheran, Roosevelt a avut o serie de întrevederi private cu Stalin în cl¶direa
ambasadei URSS, la care n-a fost prezent decât translatorul sovietic Valentin
Berejkov. Cartea spune c¶ translatorul a fost stupefiat când Roosevelt i-a
spus lui Stalin c¶-l va sprijini în distrugerea Imperiului Britanic, pentru c¶
asta corespunde intereselor Americii. Acest proiect a fost o preocupare principal¶ a lui Roosevelt la Teheran (pag. 148). Aceste convorbiri private dintre
Roosevelt §i Stalin stau, probabil, la baza declara†iilor lui Stalin c¶ URSS ar
fi controlat toat¶ Europa dac¶ nu murea Roosevelt la 12 aprilie 1945.
În anul 1944, Roosevelt i-a trimis lui Stalin o telegram¶ cifrat¶ în care
îi scrie, textual: „Dup¶ cum §ti†i, sunt în campanie electoral¶ pentru al patrulea mandat de pre§edinte al SUA. Ar fi extrem de jenant pentru mine dac¶ ar
transpira în pres¶ ceva din natura convorbirilor private avute cu
Dumneavoastr¶ la Teheran. Roosevelt”.
R¶spunsul lui Stalin a f¶cut senza†ie când jurnalistul american David
Brinkley a f¶cut publice aceste dou¶ telegrame la televiziunea na†ional¶ american¶: „Domnule Pre§edinte. Confirm primirea telegramei Dumneavoastr¶ §i
v¶ comunic m¶surile luate aici: stenogramele convorbirilor noastre au fost
arse, iar translatorul nostru a fost împu§cat. Stalin”
UN ME£TER AL OTR™VURILOR: HENRIK IAGODA
Adrian BUCURESCU
MO£TENIRE. Tat¶l lui Iagoda a fost farmacist. Aceasta poate explica
“talentul” s¶u de a prepara otr¶vuri
Desigur, cititorii no§tri î§i mai amintesc de otr¶virea cu dioxin¶ a fostului pre§edinte al Ucrainei Viktor Iu§cenko, pe vremea când era candidatul
opozi†iei la pre§edin†ie. E bine de §tiut c¶ nici ru§ii, nici ucrainenii n-au fost
prea surprin§i, fiind obi§nui†i cu „me§terii de otr¶vuri” în politic¶, înc¶ de pe
vremea †arismului.
Cel mai cunoscut caz de încercare de otr¶vire din istoria Rusiei este,
f¶r¶ îndoial¶, cel al lui Rasputin, cu cianur¶ pus¶ în vin §i în pr¶jituri.
Nereu§ind, du§manii acestuia l-au împu§cat, apoi l-au înjunghiat de mai
multe ori cu un cu†it uria§. KGB n-a f¶cut decât s¶ perfec†ioneze mijloacele
de asasinare a disiden†ilor, reali sau închipui†i, prin otr¶vire.
A§a c¶ nici c¶ se putea cineva mai nimerit în fruntea acestei organiza†ii
de sinistr¶ celebritate decât Henrik Iagoda, n¶scut în familia unui farmacist
evreu, în anul 1891, la Rîbinsk.
Adev¶ratul nume al viitorului §ef al poli†iei politice bol§evice era Enon
Her§evici Iehuda. S-a apropiat de bol§evici în anul 1907, iar dup¶ Revolu†ia
din Octombrie a p¶truns îndat¶ în aparatul organelor de represiune sovietice.
Astfel, în 1920 era deja în conducerea Ceka, iar în 1924 devine vicepre§edinte al GPU. Leg¶turile lui cu secretariatul personal al lui Stalin au f¶cut ca atât
pe vremea lui Dzerjinski, cât §i a lui Menjinski, Iagoda s¶ de†in¶ o putere cu
mult mai mare decât o presupunea func†ia sa nominal¶.
Între anii 1934 §i 1936 a fost §ef al NKVD. A îndeplinit cu cea mai mare
fervoare indica†iile lui Stalin privind represiunile împotriva unor frac†iuni
politice, oameni de partid §i de stat, conduc¶tori militari, lideri sindicali,
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oameni de §tiin†¶ §i cultur¶, mul†i dintre ace§tia fiind otr¶vi†i. El a inaugurat
sistemul sovietic de munc¶ for†at¶.
În septembrie 1936 a fost înl¶turat din func†ia de comisar al poporului
pentru afacerile interne, „întrucât nu s-a dovedit la în¶l†imea sarcinii sale în
cazul demasc¶rii blocului tro†kisto-zinovievist”. A fost îns¶ imediat numit
comisar al poporului pentru mijloacele de comunica†ie, post în care a
func†ionat numai câteva luni. A fost arestat la începutul anului 1937 §i implicat în „Procesul celor dou¶zeci §i unu”, ultimul act din §irul Proceselor de la
Moscova, procese-spectacole ale unor bol§evici de frunte puse în scen¶ din
ordinul lui Stalin.
„Procesul celor dou¶zeci §i unu” a avut loc în martie 1938, acuza†ii
principali fiind: Alexei Rîkov, Nikolai Buharin, Nikolai Krestinski §i Henrik
Iagoda. Ei §i ceilal†i au fost eticheta†i ca membri „ai blocului de dreapta
tro†kist”, care ar fi inten†ionat, printre altele, s¶ r¶stoarne comunismul §i s¶
restaureze capitalismul în Rusia.
Ca §i la procesele precedente, inculpa†ii au fost învinui†i pentru asasinarea lui Serghei Kirov, a lui Valerian Kuibî§ev, a §efului OGPU Viaceslav
Menjinski, a scriitorului Maxim Gorki §i a fiului acestuia, precum §i pentru
încerc¶ri e§uate de asasinare a lui Lenin, petrecute în urm¶ cu peste 20 de ani,
pentru complot privind asasinarea lui Stalin, Sverdlov, Molotov §i Voro§ilov!
În plus, inculpa†ii mai erau acuza†i de conspira†ii pentru ruinarea economiei
unionale, de conspira†ii pentru distrugerea puterii militare sovietice, de spionaj în favoarea unor †¶ri precum Anglia, Fran†a, Japonia §i Germania §i, în
plus, de tr¶dare prin perfectarea unor acorduri secrete cu Germania §i
Japonia, ce prevedeau predarea Ucrainei, Belarusului, Asiei Mijlocii sovietice §i a Extremului Orient rusesc puterilor str¶ine.
To†i inculpa†ii au recunoscut acuza†iile. Cu excep†ia a trei dintre ei,
ceilal†i au fost condamna†i pentru „comiterea unor crime de stat extrem de
grave (…), pentru care sentin†a este pedeapsa suprem¶ – executarea prin
împu§care”.
Executarea lui Iagoda, §eful NKVD, vroia s¶ arate c¶ perioada terorii
trecuse, ceea ce, de fapt, nu a fost nici pe departe adev¶rat.
*
PE EJOV BLESTEMELE CHIAR L-AU AJUNS
Adrian BUCURESCU
Cel ce avea s¶ dea numele de Ejov§cina perioadei Marii Epur¶ri din
URSS, Nikolai Ivanovici Ejov, s-a n¶scut la Sankt Petersburg, pe 1 mai 1895,
§i a absolvit numai cursurile §colii elementare. A lucrat ca ajutor de croitor §i
ca muncitor industrial.
Încorporat în armata †arist¶, s-a al¶turat bol§evicilor pe 5 mai 1917, cu
doar câteva luni înainte de izbucnirea Marii Revolu†ii Socialiste din
Octombrie. În vremea r¶zboiului civil rus a luptat în rândurile Armatei Ro§ii,
iar dup¶ februarie 1922 a lucrat în sistemul politic, mai mult ca secretar al
diferitelor comitete regionale ale Partidului Comunist.
A urcat rapid în ierarhia sovietic¶, pân¶ ce, în anul 1935, a ajuns secretar al CC al PCUS. Din 1935 pân¶ în 1939 a fost §i pre§edintele Comisiei
Centrale de Control a PCUS. A fost unul dintre cei mai credincio§i sus†in¶tori
ai lui Stalin. Într-un articol din 1935 a scris c¶ opozi†ia politic¶ duce în mod
obligatoriu în cele din urm¶ la violen†¶ §i terorism, anun†ând astfel una dintre
bazele ideologice ale epur¶rilor care au urmat.
Îns¶rcinat de Stalin cu controlul NKVD înc¶ din anii 1935-1936, N.I.
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Ejov îi va succeda lui Iagoda în calitate de Comisar al Poporului pentru
Afacerile Interne al URSS, adic¶ §ef al NKVD, fiind ales §i membru plin al
CC al PCUS. În timpul lui, epur¶rile au atins punctul culminant, NKVD procedând la lichidarea a numero§i lideri politici §i oameni de stat la nivel unional sau republican, a unor conduc¶tori militari, oameni de §tiin†¶ §i cultur¶,
ziari§ti etc., c¶rora li s-au intentat procese sub acuza†ii false.
Aproape jum¶tate dintre §efii partidului §i ai armatei au fost trimi§i în
închisori sau în fa†a plutoanelor de execu†ie, al¶turi de cet¶†eni obi§nui†i,
b¶nui†i de „disiden†¶” ori „sabotaj”. Îns¶, pe 8 decembrie 1938, Ejov a fost
„eliberat din func†ie la cerere”, iar în locul s¶u ca §ef al NKVD a fost numit
Lavrenti Beria. Adoptarea de c¶tre CC al PC (b) US §i Sovietul Comisarilor
Poporului al URSS, pe 17 noiembrie 1938, a hot¶rârilor „Cu privire la
arest¶ri, despre supravegherea de c¶tre procuratur¶ §i efectuarea anchetei” §i
„Recrutarea unor oameni cinsti†i pentru munca în organe” §i, ulterior,
înl¶turarea lui Ejov au vrut s¶ creeze, §i chiar au creat pentru o vreme, impresia c¶ Stalin era str¶in de situa†ie §i condamna asemenea metode.
În fapt, represiunile au continuat cu mult zel §i sub conducerea lui
Beria. Pe 3 martie 1939, Ejov a fost demis din posturile din CC al PCUS, iar
pe 10 aprilie acela§i an, a fost arestat §i judecat pentru mai multe capete de
acuzare, printre care spionaj §i tr¶dare, inclusiv tentativ¶ de asasinare a lui
Stalin §i homosexualitate. A fost de†inut în închisoarea Suhanova de lâng¶
Moscova, unde erau plasa†i „du§manii deosebit de periculo§i ai poporului”.
A fost împu§cat în 1940. N.I. Ejov nu a fost niciodat¶ reabilitat, ca
urmare a rolului s¶u important în timpul Marii Epur¶ri.
*
ILUZIA ANTICOMUNISMULUI
ziar.jurnal.md
TEROAREA RO£IE // Crimele comunismului trebuie cunoscute de
întreaga societate moldoveneasc¶
De mai bine de jum¶tate de an, suntem în a§teptarea Raportului final al
Comisiei preziden†iale de investigare a trecutului comunist în fosta RSSM,
amânat din cauza conjuncturii politice actuale. De§i membrii Comisiei
Cojocaru ofer¶ maxim¶ transparen†¶ în ceea ce prive§te deschiderea arhivelor
fostului CC, al MAI §i SIS, cu privire la represiunile politice din perioada
sovietic¶, prezentarea public¶ a raportului mai întârzie §i din motivul disensiunilor ap¶rute între savan†ii de genera†ii diferite §i cu instruire diferit¶, care
au format dou¶ tabere.
În aceste condi†ii, exper†i de pe ambele maluri ale Prutului î§i exprim¶
îngrijorarea §i discut¶ despre lacunele condamn¶rii comunismului în
România, care nu trebuie repetate în R.Moldova de Comisia Cojocaru mai
ales c¶ Raportul Comisiei Tism¶neanu scris în 2006 a fost aspru criticat de
un segment social important din †ar¶. £i, ca replic¶ la procesul condamn¶rii
trecutului comunist din România, un grup de intelectuali a publicat lucrarea
„Iluzia anticomunismului”. Ce e de f¶cut ca istoria s¶ nu se repete §i în
Basarabia, ne-au r¶spuns mai mul†i istorici §i scriitori. (Angelina Olaru)
Scriitorul Vasile Ernu: „Func†ia intelectualului este aceea de a fi critic fa†¶ de
orice putere”Cu “condamnarea” comunismului nu se ocup¶ oamenii de
§tiin†¶, ci politicienii. Politicienii pot condamna de la o alegere la alta regimul
precedent. Condamnarea este un act politic, nu §tiin†ific. Istoricii trebuie s¶
încerce s¶ ne explice argumentat, cu documente, ce s-a întâmplat pe toate
palierele sociale ale acelei epoci: de la Gulag pân¶ la re†eaua de libr¶rii
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„Lumini†a”. £i mai cred c¶ nu po†i acorda “epocii comuniste” o anumita aur¶
de excep†ionalism negativ. O epoc¶ trebuie analizat¶ în ansamblul ei §i, mai
ales, într-un anumit orizont de sens istoric.
Oamenii de §tiin†¶ trebuie s¶ ne explice acea epoc¶. Trecutul nu trebuie
caricaturizat, fie el trecut comunist sau capitalist. El nu trebuie iubit sau urât,
ci în†eles. Istoricii sunt obliga†i s¶ dep¶§easc¶ aceast¶ tendin†¶ politicianist¶
de la noi, prin care trecutul e utilizat ca o arm¶ politic¶. Elita politic¶ instrumentalizeaz¶, mai nou, acest tip de cercetare istoric¶, care are ca scop legitimarea noii elite §i a noii ideologii, prin care se creeaz¶ o anumit¶ amnezie a
istoriei precomuniste. Actuala putere o utilizeaz¶ §i îi d¶ §i o func†ie cu rol
protector. Adic¶, cine ne critic¶ pe noi, cine e împotriva noastr¶ e procomunist. E un fals. Func†ia intelectualului este aceea de a fi critic fa†¶ de orice
putere. Când renun†¶m la spiritul critic, atunci trebuie s¶ ne a§tept¶m la alte
forme de represiune, chiar §i cu “fa†a uman¶”.
Stej¶rel Olaru, ex-director al Institutului de Investigare a Crimelor
Comunismului: „Desp¶r†irea de comunism ar putea sem¶na cu ritualul
cânt¶rii prohodului acestei ideologii”
În România a existat o puternic¶ opozi†ie fa†¶ de procesul condamn¶rii
comunismului, înc¶ din 1990. Aceast¶ opozi†ie a fost generat¶ de for†ele politice care au ap¶rut pe ruinele fostului partid comunist, adic¶, Partidul Social
Democrat de azi. Din cauza acestui partid, extrem de puternic în anii ‘90, nu
am reu§it s¶ avem o lege a lustra†iei, care s¶-i oblige pe cei care au avut decizia în mân¶ în timpul comunismului s¶ nu mai aib¶ posibilitatea s¶ fie alese
sau numite în func†ii publice. Nu am reu§it s¶ deschidem arhivele partidului
comunist §i cele ale securit¶†ii decât extrem de târziu, dup¶ 2005 în totalitate.
£i tot din cauza lipsei voin†ei politice, nu am reu§it s¶ reform¶m institu†iile
statului, în sensul în care erau eliminate cadrele securit¶†ii §i ale PCR din institu†iile de dup¶ `90 decât foarte târziu §i mai mult cu sprijinul timpului care
i-a scos pe ace§tia la pensie.
Demersul înfiin†¶rii în RM a unei comisii de investigare a trecutului
comunist a fost evident politic, dar acesta este un lucru pozitiv, înseamn¶ c¶
scena politic¶ de la Chi§in¶u d¶ un semnal de maturitate. Speciali§tii moldoveni care fac parte din aceast¶ comisie trebuie s¶ aib¶ acces la toate arhivele
existente, pentru a putea prezenta societ¶†ii un raport coerent, obiectiv §i
amplu. În definitiv, scopul este s¶ reu§im s¶ ne desp¶r†im de aceast¶ perioad¶
din istoria noastr¶, cea a comunismului, iar aceast¶ desp¶r†ire ar putea
sem¶na cu ritualul cânt¶rii prohodului acestei ideologii.
Crimele comunismului, iar aceast¶ sintagm¶ cuprinde cam întreaga
politic¶ a statelor comuniste – colectivizarea, deport¶rile, sistemul de lag¶re
§i închisori, asasinatele §i execu†iile opozan†ilor regimului, înfometarea
popula†iei, înc¶lcarea zilnic¶ a drepturilor fundamentale ale oamenilor etc. –
trebuie cunoscute de întreaga societate moldoveneasc¶ §i româneasc¶, iar cei
care au avut de suferit în acea perioad¶ §i continu¶ s¶ mai fie printre noi au
nevoie s¶-§i recapete demnitatea prin interven†ia direct¶ a statului, adic¶, s¶
fie recompensa†i financiar pentru anii de suferin†¶.
Scriitorul Ciprian £iulea: „Raportul s¶ nu reprezinte dominant punctul
de vedere al unui singur grup social”
Cei care se ocup¶ de condamnarea comunismului în RM ar trebui s¶
evite politizarea demersului lor. Dac¶ ini†iativa pleac¶ de la un actor politic,
intelectualii implica†i ar trebui s¶ renun†e mai bine la întregul demers decât
s¶ cedeze unei eventuale cereri, fie ea §i mascat¶, de atacare a du§manului
politic. Sper¶m, colegii no§tri s¶ încerce o abordare comprehensiv¶ a trecu-
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tului, axat¶ mai mult pe în†elegere decât pe condamnare. S¶ nu reprezinte
dominant punctul de vedere al unui singur grup social, nici m¶car al victimelor comunismului, ci s¶ încerce s¶ reprezinte perspectiva întregii societ¶†i. S¶
vorbeasc¶ despre trecut, dar s¶ r¶mân¶ ancora†i în prezent §i s¶ aib¶ o deschidere clar¶ spre viitor. Altfel, un astfel de demers este inutil.
Istoricii din RM s¶ mizeze pe claritatea exprim¶rii §i perspectivei, chiar
în dauna detaliului analizei istorice. Istoria o fac istoricii. Un astfel de demers
trebuie s¶ aib¶ o dimensiune de atitudine, dar orice atitudine într-un astfel de
demers de raportare la o perioad¶ important¶ din trecut e absurd¶, dac¶ nu
reu§e§te s¶ reprezinte societatea în ansamblu.
Academicianul Florin Constantiniu: „Savan†ii din RM s¶ nu accepte s¶
devin¶ instrumente politice”
Felul cum s-a desf¶§urat în România procesul condamn¶rii comunismului pe mine m-a nemul†umit profund, din cauza c¶ nu a fost vorba de o cercetare riguroas¶, f¶cut¶ de speciali§tii c¶l¶uzi†i numai de gândul cunoa§terii
adev¶rului. La noi condamnarea comunismului a fost un instrument al puterii
care, în dorin†a de a câ§tiga voturi, a recurs la aceast¶ mascarad¶ public¶.
Dovada cea mai bun¶ e c¶, în fruntea Comisiei de condamnare a comunismului, a fost pus b¶iatul unui ilegalist comunist – Tismene†chi, devenit
Tism¶neanu. Vladimir Tism¶neanu este fiul lui Tismene†chi, care a luptat în
R¶zboiul civil din Spania. V¶ întreb: cum odrasla nomenclaturist¶ putea s¶
condamne sincer comunismul? Prin urmare, a§ recomanda savan†ilor din RM
s¶ nu accepte niciun moment s¶ devin¶ instrumentele puterii politice.”
*
“DE CE AU FOST ARSE ARHIVELE SECRETE ALE KGB-ULUI
DIN BASARABIA ?”
CRIMELE COMUNISMULUI
Dup¶ 1990, SIS-ul a distrus peste 15 mii de dosare §i tot atâtea cartoteci,
sau cum R. Moldova a r¶mas f¶r¶ turn¶tori §i disiden†i.
Semnarea, la 9 septembrie 1991, de c¶tre pre§edintele Mircea Snegur a
Decretului privind desfiin†area Comitetului Securit¶†ii de Stat (KGB) al
RSSM §i formarea Ministerului Securit¶†ii Na†ionale (MSN) al RM a însemnat nu doar trecerea monstruosului organ al poli†iei politice sovietice din
subordonarea centrului imperial în cel a noului stat independent, format la 27
august acela§i an, dar §i na†ionalizarea lui. Nu vom analiza oportunitatea
existen†ei acestei institu†ii pentru noul stat (§tiu c¶ nu toate †¶rile au, de exemplu, Minister al Finan†elor sau al Culturii, dar nu prea sunt state ce nu au institu†ii cu misiuni de securitate), întrucât atunci, dar §i acum, departamentul ce
asigur¶ securitatea statului a fost §i este conceput drept unul eminamente
aservit orânduirii politice, §i asta nu doar la noi.
Din p¶cate, în ace§ti 19 ani de independen†¶ a RM, „institu†ia de pe al
c¶rei acoperi§ se vedea Siberia”, a§a cum era numit odinioar¶ KGB-ul, a aplicat unele practici vicioase, mo§tenite de la vechiul sistem (dup¶ debarcarea
comuni§tilor de la guvernare exemplele curg gârl¶). S¶ sper¶m c¶ totul a
r¶mas în trecut. Ceea ce ne intereseaz¶ este istoria acestei institu†ii prin prisma arhivelor. Adic¶ ce fond de documente a adus fostul KGB, apoi MSN, dar
§i actualul Serviciu de Informa†ii §i Securitate în patrimoniul na†ional istoric
al RM? £i cum sunt p¶strate acestea?
A§adar, sesizând instabilitatea politic¶ din perioada final¶ a perestroik¶i
gorbacioviste, la ordinul Moscovei, toate filialele raionale ale KGB din
RSSM au predat, în anii 1990-1991, la sediul central din Chi§in¶u, arhiva §i
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documentele. Cit¶m dup¶ o recipis¶-model semnat¶ de p¶r†i:
„Act. (urmeaz¶ data §i anul), or. Chi§in¶u. Subsemna†ii, §eful (denumirea raionului) sec†iei raionale a KGB al RSSM §i (urmeaz¶ numele §i prenumele) colaboratorul sec†iei 10 a KGB al RSSM (urmeaz¶ numele), am redactat prezentul act prin care se certific¶ faptul c¶ primul a transmis, iar al doilea
a recep†ionat pentru p¶strare temporar¶ (urmeaz¶ num¶rul) de saci, sigila†i cu
§tampila nr. (urmeaz¶ nr. §tampilei §i semn¶turile)”.
Documentele, adic¶ sacii, au început a fi adu§i la Chi§in¶u în luna
februarie 1990. Primii care au predat „marfa”, la 2 februarie 1990, au fost cei
de la sec†iile raionale C¶l¶ra§i §i F¶le§ti - câte un sac, Edine†, R¶§cani §i
C¶u§ani - doi saci, Cotovsc, Nisporeni §i Râbni†a - câte trei saci. Unele sec†ii,
având în vedere „munca” depus¶ - dar, credem noi, §i întinderea teritorial¶,
inclusiv amplasarea raionului la grani†¶, cu punct de trecere de frontier¶ -, au
predat mai mul†i saci. De exemplu, sec†ia or¶§eneasc¶ B¶l†i a adus 11 saci,
Bender - zece, Slobozia - cinci etc. Au executat ordinul §i departamentele din
cadrul aparatului central: sec†ia II a depus 14 saci, sec†ia IV - nou¶, sec†ia VI
- 21, sec†ia or¶§eneasc¶ Chi§in¶u - §apte saci etc. În func†ie de graficul stabilit, pân¶ la 2 iulie 1990, s-au depozitat în total 158 de saci.
O prim¶ neregul¶ este c¶ documentele/sacii au fost transmise nu sec†iei
arhive, a§a cum era normal, ci sec†iei a 10-a a KGB, tocmai cea care se ocupa
de disiden†¶ §i mi§c¶rile antisovietice. Din acest moment, încep lucruri necurate. Nici nu a apucat s¶ se usuce bine cerneala de pe recipise §i de pe §tampila de pe saci, c¶ îndat¶ vine un ordin de la Moscova. La 6 septembrie 1990
§eful KGB-ului URSS de atunci, Nikolai Kriucikov, semneaz¶ ordinul secret
nr. 00111 „Cu privire la perfec†ionarea cadrului normativ de eviden†¶ §i
p¶strare a documentelor despre informatorii §i agen†ii organelor de securitate”. Sub paravanul acestei denumiri academice se ascundea un mare §iretlic
§i f¶r¶delege. C¶ci, potrivit ordinului, trebuiau nimicite dosarele privind
informatorii, dosarele proprietarilor apartamentelor de conspira†ie, dosarele
persoanelor în care KGB a pierdut încrederea, inclusiv fi§ierele celor viza†i
în ordin. În acest mod, cu mai pu†in de un an pân¶ la puci (19 august 1991),
Securitatea î§i proteja turn¶torii, informatorii §i gazdele lor… Preciz¶m c¶,
de§i eram înc¶ în URSS, la 23 iunie 1990 fusese adoptat¶ Declara†ia de
Suveranitate a RSS Moldova, care prevedea c¶ „Legile §i alte acte normative
ale URSS sunt valabile doar dup¶ ratificarea acestora de c¶tre Sovietul
Suprem al republicii”.
Primul foc este aprins la 9 octombrie 1990, într-o sob¶ special
construit¶ §i amplasat¶ în curtea interioar¶ a KGB-ului moldovenesc (procesul-verbal e redactat la 5 octombrie §i face trimitere direct¶ la ordinul din 6
septembrie, arderea fiind aprobat¶ de Dumitru Muntean, general-maior,
loc†iitorul pre§edintelui KGB-ului moldovenesc). În acea zi au fost arse dosarele a 4613 informatori §i turn¶tori. Alte 11 procese-verbale sunt redactate
pân¶ la finele lunii decembrie. „Lovitura” cea mare a fost dat¶ pe 30 decembrie 1990, când au fost „aprobate” §i arse 4931 de dosare. De data acesta, au
fost nimicite §i dosarele proprietarilor apartamentelor de conspira†ie. Pentru
a încheia opera†ia cu succes, la 31 decembrie 1990 sunt distruse înc¶ 230 de
dosare. În total, în mai pu†in de trei luni, au fost arse 10.004 dosare.Graficul
§i cantitatea de volume distruse/arse de c¶tre KGB al RSSM în 1990 (…)
Tot în acea toamn¶, prin excluderea din Codul Penal a pedepsei penale
pentru „agita†ie §i propagand¶ antisovietic¶”, acela§i Kriucikov semneaz¶ un
alt ordin, cu nr. 00150 din 24 noiembrie 1990, care obliga comitetele republicane ale KGB s¶ distrug¶ dosarele de urm¶rire, supraveghere, intimidare a
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persoanelor pentru agita†ie §i propagand¶ antisovietic¶. Nici acest ordin nu a
fost neglijat. Dup¶ o munc¶ riguroas¶ de selectare a dosarelor, începând cu 6
ianuarie 1991 §i pân¶ la 18 iunie acela§i an, au fost arse 3111 dosare ale persoanelor care au fost urm¶rite, supravegheate, §antajate de KGB etc. pentru
agita†ie §i propagand¶ antisovietic¶, dar §i 13.538 de fi§iere ale acestora.
Ultimele 241 de cartoteci sunt arse în decembrie 1991. În total, în 1991 au
fost arse 3111 dosare §i 14.377 de cartoteci.
De§i a fost na†ionalizat la 9 septembrie 1991, Ministerul moldovean al
Securit¶†ii continua s¶ execute ordinele de la Moscova, a§a încât distrugerile
nu s-au oprit aici. Astfel, în 1992, prin nou¶ procese-verbale, au fost arse alte
1956 de dosare ce con†ineau informa†ii foarte pre†ioase despre rezisten†a anticomunist¶ în RSSM. N-au fost cru†ate de distrugere nici 16 filme documentare. Lichid¶rile continu¶ §i în anii urm¶tori, a§a încât, f¶r¶ niciun temei, în
1993 au fost arse alte 436 de dosare. Aceasta s-a întâmplat în pofida faptului
c¶, la 27 august 1991, a fost adoptat¶ Declara†ia de Independen†¶ care stabilea: „Pe întregul s¶u teritoriu s¶ se aplice numai Constitu†ia, legile §i celelalte
acte normative adoptate de organele legal constituite ale Republicii
Moldova”. Tot din data de 27 august 1991, bunurile (citi†i dosarele din arhive) aflate pe teritoriul RM deveneau proprietate a statului.
Cu totul grav este c¶ distrugerile s-au extins asupra unor dosare care în
niciun caz nu trebuiau atinse. Este vorba de dosarele persoanelor supuse
represiunilor politice. Astfel, prin procesul-verbal nr. A/326 din 5 iulie 1995
§i A/305 din 17 iunie 1996, Ministerul Securit¶†ii Na†ionale a distrus 478,
respectiv, 35 de dosare. De§i aceste persoane fuseser¶ anterior reabilitate,
ast¶zi, dac¶ cineva din cele 513 persoane ori rudele lor vor solicita informa†ii,
SIS va r¶spunde c¶ acestea nu mai exist¶. Astfel, nu a fost de ajuns c¶ au fost
du§i în Siberia, iat¶ c¶ nici dosarul nu li s-a p¶strat… Ultimele cazuri de distrugere a dosarelor a avut loc în anul 2007- cinci la num¶r. În total, din 1990
§i pân¶ în zilele noastre, KGB, MSN §i SIS au distrus cel pu†in 15.589 de
dosare §i 14.377 de cartoteci, inclusiv 16 filme cu 53 de episoade.
P.S. Dl pre§edinte interimar Mihai Ghimpu, la sesizarea noastr¶, a cerut
Procuraturii Generale verificarea faptelor §i comunicarea rezultatelor investiga†iilor. Noi am depus toate probele la Procuratur¶…”
Mihai Ta§c¶,
dr. în drept, secretarul Comisiei preziden†iale pentru studierea §i
aprecierea regimului comunist totalitar din RM

Miercuri 15 iunie 2010
Tot a§a, tot a§a. £i mai am de a§teptat: analiza ceea (care m¶
va seca la buzunarul spart, prin avansarea costului taxiului) va fi
abia în 22 iunie - “când a-nceput r¶zboi-n lume”, ce s¶ fac dac¶
sunt robul calendarului, dup¶ care va trebui s¶ mai a§tept, pân¶ s¶
ia doctorii o hot¶rîre…
Se observ¶ c¶ nu m¶ mai preocup¶ starea lumii?: DSK, Siria,
vulcanul Cutare, m¶g¶ria imens¶ a lui Berlusconi - felicitat
fulger¶tor de Nethaniaou, pentru c¶ nu s-a declarat de acord cu
un stat palestinian…? Se observ¶ pentru cei 3-5-7 cititori întâmpl¶tori ai Jurnalului meu.
Ieri m-a bucurat un r¶va§ de la Aliona Grati - dulce-amar:
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fostul ei diriginte de la £coala pedagogic¶, un om pe care îl stimeaz¶, iube§te §i acum, i-a scris c¶ cite§te Din calidor… Aceast¶
parte a ve§tii m¶ bucur¶, îi bucur¶ §i pe apropia†ii mei. ïns¶
partea cealalat¶ a ve§tii: profesorul basarabean cutare, matematician §i cu înclin¶ri spre literatur¶ este silit s¶ lucreze în Italia, ca
s¶-§i ajute (sau între†in¶?) copiii de la Chi§in¶u. Compara†ie
for†at¶: în 1944 noi, refugia†ii basarabeni în Ardeal, lucram - cu
bra†ele, nu cu mintea - la †¶ranii localnici §i nu ne c¶dea blazonul,
vorba poetei. Da, îns¶ noi (vreau s¶ spun: refugia†ii în satul Gusu,
Sibiu) eram, cu to†ii din familii de înv¶†¶tori, nu de profesori; §i
era r¶zboi. Dar iat¶, nu conteaz¶ c¶ e§ti profesor, c¶ nu suntem în
perioad¶ de r¶zboi, din moment ce e§ti basarabean, e§ti refugiat fie în alt¶ provincie a României, fie în Italia (fie în Fran†a).
Ce blestem! S¶ ne c¶ut¶m pâinea în str¶in¶t¶†uri, fiindc¶
Ru§ii, Ovreii, Ucrainenii ne-au alungat de pe p¶mântul nostru,
ne-au dat afar¶ din acasa noastr¶.
Revin - m¶ repet, m¶ repet, m¶ repet - la durerea mea,
durerea noastr¶:
Pân¶ de curând nici nu aveam voie s¶ deschidem gura, s¶ ne
plângem §i noi de durerile noastre - toate pricinuite chiar de c¶tre
cei care zbierau pe toate drumurile, la toate r¶spântiile, c¶ noi
i-am obijduit, i-am chinuit, i-am ucis - f¶r¶ ca ei s¶ fi fost nici
atâtica vinova†i (nu, în general, de inventarea bol§evismului, dar
nici de vreo “pedepsire” a noastr¶, din senin): cu ce va fi fost
vinovat¶ fa†¶ de evrei o comunitate de †¶rani, ca basarabenii §i
bucovinenii, ca s¶ fie, întâi batjocorit¶, pe loc, apoi deportat¶ atâ†ia dintre membrii ei executa†i de politrucii evrei imediat dup¶
28 iunie 1940? Se poate accepta o astfel de “atitudine” fa†¶ de
localnicii ne-evrei din partea, mai ales, a istericilor, a fanaticilor,
a turba†ilor evrei care s-au trezit peste noapte st¶pâni pe vie†ile
noastre, cei “vinova†i” de faptul c¶ nu eram nici evrei, nici ru§i,
nici bol§evici? Vorba lui Theodor Mazilu: «Se poate» (dac¶
Rusul ocupant †i-a dat puterea §i pistolul).
Am suferit atroce, când am citit opinia prietenului meu, Ion
Vianu, despre mine (o repet):
«Goma: un antisemit basarabean»
De ce este Goma - în concep†ia întunecat¶ a fiului lui Tudor
Vianu - “un antisemit basarabean?
«Fiindc¶ a afirmat: evreii au adus, în România, pe
tancurile ruse§ti, comunismul»
Cum s¶ dialoghezi cu prietenul care, peste noapte a devenit,
nu doar du§man declarat, ci un monstru, un robot, o p¶pu§¶ mecanic¶ - de cum îi apas¶ burta un jeg absolut ca “Radu Ioanid”, un
prostal¶u c¶tunal, mulg¶tor incontinent al vacii numite:
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“Drogurile la scriitorii români”, ca “Oi§teanu” (cum de suport¶
un Vianu apropierea fizic¶, fiziologic¶ de un Oighenstein, fiu §i
nepot de criminali-criminali ca fra†ii R¶utu?, taman din aceia
“veni†i pe tancurile sovietice în România, s¶ ne înve†e bol§evismul”?), emite or¶c¶itul ne-uman, scrâ§netul de ma§in¶rie:
«Antisemitule!»?
Nu mai po†i comunica. El, Ion Vianu §i-a astupat, nu doar
urechile, ci §i capul; de inim¶ ce s¶ mai vorbesc - dar mai are
I. Vianu inim¶?
De la o vreme, convins c¶ faima literar¶ - larg meritat¶ §i
pentru care îl gelozesc - meritat¶ - îi îng¶duie s¶ fac¶ porc¶rii cât
bivolii, participînd - ca solist! - la campania de reinstaurare a
cenzurii: s¶ fie interzise nu doar dezbaterile, necum elogiile la
adresa facismului, dar nu §i reactivarea partidului comunist §i
l¶udarea bol§evicilor evrei! Se las¶ urcat în sl¶vi de membri
comunit¶†ii evreie§ti ca alde Oi§teanu, “Maria”, Mehr, Horodi,
Saxone, turn¶tori ca Edgar Reichman, ca Zalis, ca M.D.
Gheorghiu; ca Peter Dan, Peter Manu, Gheorghe Cîmpeanu,
Nedeea Burc¶ §i alte militante sioniste - mai ales dac¶ sunt fiice,
nepoate de generali de NKVD (generalul Burc¶ a fost responsabil MAI cu deport¶rile în B¶r¶gan) - ce s¶ mai spun de goi
slujnicari la oricine, avantagii s¶ ias¶, ca Mih¶ie§, Marta Petreu,
Carmen Mu§at, Simonca, Pecican, Laszlo, precum §i de românii
(!) basarabeni Vasile Gârne† §i Vitalie Ciobanu - adev¶rat, ace§tia
“constrân§i” (s¶ se poarte ca ni§te porci de câine cu cineva doar
declarat a fi “antisemit” - eu), pentru c¶, se justific¶ ei: “suferiser¶ presiuni”, bie†ii, din partea reprezentantului Securit¶†ii §i la
Chi§in¶u - presiunile fiind banii din bugetul statului cu care Gusti
Buzura, nepotul lui Gogu R¶dulescu - îl cuno§tea Manolescu, alt
vânjos ardelean - îi †inea în h¶† pe intelectualii (chiar poe†ii!) de
la Contrafort. Dar Liviu Antonesei, cu al s¶u protejat G.
Andreescu (trebuia protejat de el însu§i, nu de Antonesei).
Spune, scrie I. Vianu:
“Nu exist¶ drepturi ale omului de dreapta §i drepturi ale omului de
stînga. Totalitarismele de orice sens au fost, înainte de toate, uria§e înc¶lc¶ri
ale drepturilor omului“.

Ce folos, pentru “militantul pentru drepturile omului” - care
doar din acest motiv a semnat el Apelul nostru din 1977: ca s¶
poat¶ emigra…- în concep†ia lui despre lume §i via†¶ (pe stil
neobol§evic) exist¶ numai drepturi ale oamenilor evrei, “ceilal†i”,
goi-ii, când revendic¶ §i ei drepturi (ale omului) emit semnale
neomene§ti, r¶gete, mugete, insulte antisemite, legionare,
faciste, doamne-fere§te, nu animalico-bol§evice, ca evreii. Ca Ion
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Vianu, cel devenit, alalt¶ieri, foarte-foarte evreu.
“Ceilal†i” militeaz¶ pentru conformismul criminal al unei „politique
du pire“, care „a§teapt¶“ dezastrul †¶rii cu inevitabila lui consecin†¶ –
totalitarismul!

R¶u a ajuns - la b¶trâne†e - fiul lui Tudor Vianu.
Din a doua scrisoare a lui A. Ple§u c¶tre I. Vianu:
“Oricum, m-a interesat s¶ constat c¶ semn¶tura ta pe protestul lui
Goma §i plecarea ta din România anilor ’70 au avut ca motiva†ie real¶
antifascismul. E o perspectiv¶ cu totul nou¶ asupra disiden†ei autohtone”.
Din un text al lui Laszlo Alexandru:
“May 10, 2011 Trebuie lapidat Ion Vianu?
Filed under: Laszlo Alexandru — Tags: CNSAS, colaborator, Ion Vianu,
Nicolae Breban, Securitate — laszlo @ 12:11 am
Fire§te c¶ nu. El î§i exprim¶ doar un punct de vedere. Opinia public¶ a
aflat consternat¶, pe calea oficial¶ a unui dosar trimis în fa†a instan†ei, c¶
CNSAS cere s¶ se constate activitatea lui Nicolae Breban de colaborare cu
Securitatea comunist¶. Îndat¶ sare Ion Vianu s¶ ne lini§teasc¶: “Sub nici o
form¶, îns¶, Breban nu ‘turna’. Breban era indiferent politic, dar nu era un
cinic absolut. Avea sentimentul prieteniei. L-a ap¶rat pe Negoi†escu, m-a
ap¶rat pe mine”.
Nu §tiu dac¶ Ion Vianu a v¶zut cu ochii s¶i toate documentele pe care
se bazeaz¶ demersul CNSAS. Nu §tiu dac¶ Ion Vianu e atît de naiv încît
s¶-§i închipuie c¶ ap¶r¶torul s¶u de odinioar¶ nu putea, concomitent, s¶ fie §i
delatorul Monic¶i Lovinescu sau al lui Paul Goma. Nu §tiu dac¶ Ion Vianu
intervine atît de ferm acum, doar pentru a ne înv¶†a cum anume s¶ proced¶m,
ori de cîte ori avem de optat între interesul public §i îndatorarea personal¶.
Eu doar atîta spun. Nu cred c¶ Ion Vianu trebuie lapidat. Sau, în orice
caz, pe mine s¶ nu conta†i.”

Un fragment din comentariul lui Florin Iaru:
“Dac¶ sînt, totu§i, de acord s¶ discut¶m comunismul (ca victim¶
direct¶), de ce ar trebui s¶ îmi plec ochii cu sfio§enie cînd vine vorba de
pandantul legionar? Cu atît mai mult sînt uimit de pozi†ia profesorului Ion
Vianu - care numai de r¶zbunarea legionarilor n-a fugit din †ar¶…”
(sublinierile îmi apar†in P.G.)

Ca s¶ închei acest episod trist-gre†os, o întrebare naiv¶, dar
pe care naivul de mine §i-o pune:
Ce vor avea în comun Ion Vianu §i Andrei Oighen§tein, de
nu se mai pot desp¶r†i, nici în prezidiile a n’importe quoi, nici la
premii literare (aici url¶ invidia în mine: sunt gelos-galben pe
Oi§teanu c¶ nu se mai poate ap¶ra de grindina de premii, care de
care mai prestigios - care-i cad în cap - §i sun¶ a lemn). Chiar nu
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simte I. Vianu duhoarea de fiu §i nepot de criminali venind
dinspre vecinul s¶u de scaun, de premiu, de dezbatere? De ce,
Domnule, de ce, nene Anghelache? Pentru c¶ I. Vianu §i-a g¶sit
- în sfâr§it! - prietenul de literatur¶ sub†ire? Confratele intelectualicesc de care ducea lips¶ dup¶ dispari†ia lui Matei C¶linescu?
Sau pentru c¶ §i el, Ion Vianu este evreu “Weinberg”, se zice ziceau bunicii Anei, povestind cum tân¶rul giurgiuvean, proasp¶t
convertit la cre§tinism, fusese primit în familia lor?
Dar este suficient s¶ fii evreu, ca s¶ te †ii al¶turi de un pui triplu - de bol§evici criminali (Oighen§tainii, în familiile c¶rora,
în ghetoul Prim¶verii, se vorbea numai ruse§te, mai pu†in “limba
lui Pu§kin”, cât “limba lui Stalin” - da, da, din cei veni†i pe
tancurile ruse§ti în nefericita noastr¶ †ar¶, ocupat¶, umilit¶,
jefuit¶, martirizat¶ mai ales de evreii… “basarabeni”)?
Joi 16 iunie 2011
Alt¶ noapte grea: ud¶, zvârcolit¶. Storc¶toare de via†¶.
Din Le Figaro de azi, despre :
Le peintre le plus célèbre d'Inde meurt en exil
Par Marie-France Calle le 9 juin 2011 14h14
Souvent qualifié de "Picasso de l'Inde", MF Husain avait quitté son
pays natal en 2006 pour Dubaï après avoir reçu des menaces de mort d'ultranationalistes hindous. En cause, certaines de ses oeuvres dépeignant des déités hindoues nues. L'artiste s'est éteint ce matin à Londres à l'âge de 96 ans.
Maqbool Fida Husain adorait l'Inde. Il avait pourtant choisi l'exil de son
plein gré, se sachant en danger à cause d'une poignée de fanatiques hindous
qui jugeaient sa peinture "obscène". Dans l'une de ses dernières interviews,
MF Husain affirmait toutefois que c'était surtout pour pouvoir travailler en
toute sérénité et dans de meilleures conditions, qu'il avait choisi d'aller vivre
à Dubaï. En 2010, Doha lui avait offert la nationalité qatarie et il l'avait
acceptée. Depuis, il partageait son temps entre le Qatar et la GrandeBretagne. "Mon coeur sera toujours en Inde... c'est mon pays bien-aimé",
confiait-il en mars 2010 à la chaîne de télévision indienne NDTV.
Au cours des cinq dernières années, de nombreux artistes, des activistes
sont montés au créneau pour dénoncer l'inertie du gouvernement de centregauche à Delhi, et son incapacité à assurer une protection efficace à MF
Husain s'il voulait rentrer en Inde. Le peintre, lui, se montrait indulgent. "Je
ne me suis jamais senti trahi (par l'Inde)", avait-il affirmé à NDTV. Il se disait
fier de la démocratie indienne.
L'un des pionniers de l'art moderne indien, MF Husain avait acquis une
renommée mondiale dès la fin des années 1940. Musulman, il s'est largement
inspiré de la mythologie hindoue qui le fascinait. Il en reproduisait les nombreuses figures animales : singes, chevaux, éléphants. La femme, symbole de
vie et de fécondité, restait son sujet favori. Sur la forme, on a souvent comparé son art à celui des cubistes.
Dans les années 1990, les ultra-nationalistes hindous le traînent devant
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la justice pour un tableau intitulé "Mother India" (ci-dessus). Il représente
une femme nue à genoux en train de tracer les contours de l'Inde avec ses
frontières. D'autres le poursuivent pour ses déesses hindoues nues. Comment
un musulman ose-t-il ? s'insurgent-ils. En 2008, la Cour suprême blanchit MF
Husain, jugeant qu'il n'y a rien d'offensant dans son art, mais cela ne calme
pas ses détracteurs.
Dans les années 1960, MF Husain s'était essayé au cinéma. Et avec sa
mort, c'est tout Bollywood qui est en deuil, écrivaient hier sur Twitter ou
Facebook plusieurs acteurs de Bombay.
Dans le fond de son coeur, MF Husain espérait revenir au moins une
fois en Inde avant de mourir. Il sera enterré ce vendredi à Londres.

Este pentru prima oar¶ când aud de pictorul MF Husain. De
ce m-a impresionat via†a lui, fiindc¶ opera, mi-a r¶mas necunoscut¶ dintr-o fotografie a unei pagini de ziar, transmis¶ prin
internet…? Poate fiindc¶ §i el a murit printre str¶ini, cu gândul la
“Basarabia”lui.
*

“Nétanyahou veut réunir 30 pays de l'ONU hostiles à un Etat
palestinien LEMONDE.FR
Le premier ministre israélien, Benyamin Nétanyahou, a dit vouloir
réunir "une majorité morale" d'au moins trente pays hostiles à la reconnaissance par l'ONU d'un Etat palestinien dans les frontières de juin 1967, ont
indiqué, mercredi 15 juin, les médias israéliens.
"D'ici septembre, nous voulons œuvrer à réunir de trente à cinquante
pays qui diront non à la reconnaissance unilatérale d'un Etat palestinien par
l'assemblée générale de l'ONU (...) Il s'agira d'une majorité morale", a affirmé
M. Nétanyahou, mardi soir, lors d'une rencontre avec le président du
Parlement européen, Jerzy Buzek.
Si les Palestiniens obtiennent la reconnaissance de leur Etat par l'ONU,
"ils auront ensuite des difficultés à accepter par la voie de la négociation les
compromis indispensables" pour conclure un accord de paix avec Israël, a
encore dit M. Nétanyahou. "Il faut dire la vérité. La paix ne signifie pas
qu'Israël renonce à des parties de sa terre, mais que les Palestiniens renoncent
à leur volonté de détruire Israël", a-t-il continué, de mêmes sources.
"ISRAËL EST VICTIME DES MAJORITÉS AUTOMATIQUES À L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE L'ONU"
"Six chefs de gouvernement israéliens ont accepté la solution de deux
Etats, mais il n'a pas été possible de conclure un accord de paix parce que les
Palestiniens n'étaient pas prêts à formuler les mots suivants : 'j'accepte un
Etat juif'", a dit M. Nétanyahou. Un haut responsable israélien, qui a requis
l'anonymat, a confirmé qu'"Israël est victime des majorités automatiques à
l'assemblée générale de l'ONU, et multiplie donc les efforts pour qu'une
majorité morale de pays démocratiques s'oppose aux démarches unilatérales
en vue de la reconnaissance d'un Etat palestinien".
Les dirigeants palestiniens comptent demander l'adhésion d'un Etat
palestinien à l'ONU sur les lignes de 1967 lors de la session annuelle de l'assemblée générale, faute de perspective de négociation avec Israël.
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“Majoritatea moral¶”! - ar fi în stare s¶ chiar cread¶ în ea,
nethaniaotul! “Moralitatea” Ocupantului israelian! Ce p¶cat c¶
Ion Vianu înc¶ nu §i-a propus serviciile sale guvernului
Nathaniaou: ar fi f¶cut o pereche fericit¶ cu Avigdor Liebermann,
ministrul de externe, basarabeanul… - nu antisimit, ci de-a
dreptul facist! Ce ordine - moral¶ - ar fi instituit ei în Palestina!
*

“Lacrimi de durere dup¶ 70 de ani de la deport¶ri. La Chi§in¶u

au fost comemorate victimele regimului comunist
12 iunie 2011, 14:40 | Autor: Natalia Hadârc¶
EDUARD BÂZGU La miting au participat câteva mii de oameni
Câteva mii de moldoveni, s-au adunat, ast¶zi, în centrul Chi§in¶ului
pentru a comemora 70 de ani de la primul val de deport¶ri din Basarabia. La
eveniment au participat membrii Alian†ei pentru Integrare European¶, fo§tii
deporta†i, rude ale acestora. Ceremonia de comemorare a început cu depuneri
de flori la monumentul lui £tefan cel Mare §i Sfânt. Apoi, în scuarul Teatrului
Na†ional de Oper¶ §i Balet a avut loc un miting dup¶ care manifestan†ii au
organizat un mar§ spre Scuarul G¶rii din Chi§in¶u, unde guvernan†ii promit
deja de 15 ani s¶ construiasc¶ un monument în memoria celor deporta†i §i
condamna†i politic de regimul stalinist.
„De 20 de ani de independen†¶ avem doar pietre instalate. E timpul s¶
construim un monument", a declarat Mihai Ghimpu, în timpul mitingului.
Deputatul din partea Partidului Liberal a propus ca s¶ fie condamnate oficial
crimele comunismului". La final, to†i cei prezen†i la miting au votat pentru
acest lucru. Cei mai mul†i participan†i la ac†iune erau fo§ti deporta†i sau rude
ale acestora: majoritatea b¶trâni în cârje. „O s¶ murim §i nu o s¶ ni se mai
fac¶ dreptate. Dar, de fapt, plângem §i ne rug¶m s¶ murim ca s¶ nu vedem
cum revin la putere comuni§tii", a spus Elena Crudu din Cruze§ti. Femeia a
povestit c¶ atunci când i-a fost deportat¶ familia, avea doar zece ani.
£i Boris Vasiliev din S¶r¶tenii Vechi, Telene§ti, a fost deportat fiind
copil, împreun¶ cu familia, în diminea†a zilei de 13 iunie 1941. „Mai aud §i
ast¶zi vocile miilor de mame care boceau în Gulagul comunist §i r¶cnetul
pruncilor care nu au supravie†uit §i au fost îngropa†i în p¶mântul înghe†at al
Siberiei", a spus Boris Vasiliev. Familia acestuia a fost deportat¶ de dou¶ ori:
prima oar¶ în 1941. În 1946, mama lor a fugit acas¶. Pentru aceasta îns¶ au
mai fost deporta†i înc¶ o dat¶, în 1949. „Eu am îndr¶znit s¶ mai fug §i a doua
oar¶. £i-s fugar §i azi", a spus plângând Boris Vasiliev.
Petru Cosoi, din C¶l¶ra§i, a fost n¶scut în deten†ie. El cunoa§te de la
maic¶-sa ce s-a întâmplat în tragica noapte de 12 spre 13 iunie 1941. „Ora§ul
C¶l¶ra§i era împânzit de mili†ioneri care-i supravegheau pe aresta†i.
„I-au separat pe b¶rba†i de familii zicând c¶ îi duc înainte ca s¶ preg¶teasc¶
locuin†e. Dar multe femei nu §i-au mai v¶zut de atunci b¶rba†ii", spuse Petru
Cosoi. Valentina Sturza, pre§edintele Asocia†iei fo§tilor deporta†i §i de†inu†i
politici, a declarat c¶ guvernul AIE este primul executiv care a acordat aten†ie
deporta†ilor. Anul acesta a fost alocat un milion de lei pentru inaugurarea
unui muzeu al deporta†ilor, au fost oferi†i bani din buget pentru indemniza†ii
unice, a fost organizat¶ o expozi†ie cu poze din acele vremuri. La rândul s¶u
premierul Vlad Filat a recunoscut c¶ totu§i s-a f¶cut prea pu†in pentru
familiile care au avut de suferit în urma regimului comunist.
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Fericit, Ion Vianu: el nu cite§te jurnalul meu - cu atât mai
pu†in ziarele din Basarabia, deci este virgin: pentru el nu exist¶
ororile din Basarabia, Bucovina de Nord, Her†a, începute în 28
iunie 1940, pricinuite de ocupan†ii ru§i, cu vârful de lance:
politrucii evrei. Deci el va r¶mâne pe veci convins c¶ am min†it
când am afirmat - §i re-afirm - c¶ evreii ne-au venit pe tancurile
sovietice, din URSS, ca s¶ ne impun¶ comunismul.
Vineri 17 iunie 2011
Ast¶-noapte am transpirat muuult mai pu†in, dar… m¶ simt
muuult mai stors de puteri decât atunci când transpir. Dracu’ s-o
ia de via†¶!
*
Mare bucurie-mare: mi-au parvenit prin po§t¶ dou¶ exemplare din Culoarea curcubeului, «B¶rbosul», edi†ie integral¶
(a cincea), scoas¶ la Eagle/ Amazon/ Le-am scris pe dat¶: lui
Flori B¶l¶nescu, editoarea §i lui Gelu Tofan, sprijinitorul,
mul†umindu-le.
Copiez:
——————————————————————————

C¶r†ile Eagle Publishing House pot fi achizi†ionate prin libr¶ria
Amazon.com din Statele Unite sau Canada, §i de la Amazon co.uk, Amazon
de §i Amazon fr. din Europa print sau/§i în versiune electronic¶ pentru
utilitarul Kindle.
Elefant.ro este distribuitor exclusiv pentru România al versiunii print §i
detailist pentru versiunea electronic¶ (Mobi sau Epub).
Românii din diaspora pot accesa sec†iunea international¶ Eagle
BookStore de la www.imaginastore.com.
——————————————————————————————

Sâmb¶t¶ 18 iunie 2010
M-am trezit… aproape normal: nu am mai udat decât dou¶
bluze, dou¶ fe†e de pern¶. Te pomene§ti c¶ noul medicament §i-a
f¶cut fulger¶tor efectul (sic). Oricum, fiind într-o bun¶ dispozi†ie
- a§a ceva n-am mai avut de luni de zile - m-am hot¶rît s¶ iau în
seam¶ un text al lui Florin Constantiniu, trimis ieri de Flori
B¶l¶nescu (dar ap¶rut mai demult, în Cotidianul.
ïl reproduc în intregime: merit¶:
“Acad. Florin Constantiniu: „Politicienii postdecembri§ti au f¶cut
românilor mai mult r¶u decât mongolii, ungurii, turcii, nem†ii §i ru§ii"
De 21 de ani tr¶im vremuri pretins istorice. Totul a început la Revolu†ie,
când grupurile de tineri care ocupau Comitetul Central strigau exalta†i:
"Istorie, istoriee...". De atunci, a§tept¶m mereu s¶ se întâmple ceva istoric.
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A§tept¶m ca cineva, un om de cultur¶ sau un politician providen†ial, s¶ ne
spun¶ c¶ §tie încotro trebuie s¶ mearg¶ †ara, c¶ exist¶ un plan na†ional de dezvoltare. De fapt, vrem s¶ ne vedem pe noi în§ine în postura de f¶c¶tori de istorie. Din p¶cate, în alegeri, nu ne-am votat „vis¶torii" potrivi†i. Nimeni n-a
„visat" pentru †ar¶ §i pentru na†iunea român¶, ci eventual doar pentru sine,
pentru ai s¶i §i ai partidului s¶u. Mul†umit¶ politicienilor, în ultimii 21 de ani,
România aproape c¶ a fost scoas¶ din istorie. Nici unul dintre ei n-a avut
curiozitatea s¶ deschid¶ o carte de istorie, pentru a g¶si acolo un îndreptar, un
ghid de orientare, o solu†ie anticriz¶. Dimpotriv¶, ajun§i la putere, politicienii
au scos istoria pe tu§¶, marginalizând-o în §coli §i universit¶†i, împreun¶ cu
latina - limba întemeietoare a românilor. În fa†a acestui „holocaust" aplicat
trecutului românesc, un istoric de mare anvergur¶, precum este academicianul Florin Constantiniu, nu poate decât s¶ plâng¶, s¶ se r¶zvr¶teasc¶ sub o
cople§itoare durere. Pentru domnia sa, timpurile pe care le tr¶im sunt atât de
goale de con†inut istoric c¶ nu-§i mai dore§te decât s¶ dispar¶ fizic: „Îmi
doresc s¶ scap cât mai curând din aceast¶ lume de ho†ie, tic¶lo§ie §i nevolnicie, care este România de ast¶zi".
„Ne îndrept¶m spre o s¶r¶cire intelectual¶, care va transforma
România într-un de§ert cultural"
- Domnule profesor, toat¶ lumea §tie c¶ Istoria este dispre†uit¶ §i ignorat¶ în †ara noastr¶. Cât de gre§it¶ este aceast¶ atitudine din partea guvernan†ilor ultimilor 21 de ani?
- Cauzele restrângerii dramatice §i regretabile a[le] ponderii istoriei în
înv¶†¶mântul românesc trebuie c¶utate, în opinia noastr¶, mai întâi, în
confruntarea dintre globalism §i identitatea na†ional¶ §i, apoi, în percep†ia
eronat¶ a necesit¶†ilor de preg¶tire intelectual¶ §i cultural¶ a omului contemporan. Noile for†e economice globale î§i propun nu ocuparea unui teritoriu
sau dominarea unei †¶ri, ci subordonarea întregii lumi. În atingerea acestui
†el, globalismul întâmpin¶ un obstacol: identitatea na†ional¶ a popoarelor,
întruchipat¶ în statele na†ionale. Identitatea na†ional¶ se hr¶ne§te §i din
memoria istoric¶, §i, atunci, globalismul atac¶ istoria pentru a sl¶bi con§tiin†a
na†ional¶. În al doilea rând, globalismul nu are nevoie de oameni cu un larg
orizont de cultur¶, el vrea speciali§ti de ni§¶, performan†i într-un domeniu
restrâns. Ne îndrept¶m spre o s¶r¶cire intelectual¶, care va transforma
România într-un de§ert cultural. Cred c¶ în predarea istoriei, a istoriei românilor în primul rând, în ultimii 21 de ani, s-a înregistrat un regres pe cât de
d¶un¶tor, pe atât de condamnabil. £coala româneasc¶, o §coal¶ cu excelente
tradi†ii de înv¶†¶mânt solid §i fertil, a fost pus¶ la p¶mânt de coali†ia dintre
elevii lene§i, bolnavi de socializare pe Facebook; p¶rin†ii isteriza†i de odraslele nemul†umite c¶ trebuie „s¶-§i fac¶ temele acas¶", §i birocra†ii plafona†i,
grijulii cu scaunele lor, nu cu educa†ia, §i copiind mecanic din publica†ii
str¶ine, pentru a redacta legi, regulamente §i programe analitice. De 21 de ani
se fac reforme §i iar reforme ale înv¶†¶mântului, care, în realitate, submineaz¶
func†ia instructiv-educativ¶ a §colii. Primul pas în cretinizarea elevilor este
prigoana dezl¶n†uit¶ de birocra†ii Ministerului Educa†iei împotriva volumului
de cuno§tin†e transmise elevilor. La istorie - §i nu numai la noi - s-a început
cu îndep¶rtarea cronologiei: „S¶ nu înc¶rc¶m mintea elevilor cu date". Foarte
bine: istoria nu este o disciplin¶ de memorizare, ci de analiz¶. Dar f¶r¶ repere
în timp nu se pot stabili leg¶turile cauzale. Şi eu sunt împotriva înv¶†¶rii pe
dinafar¶ a datelor lesne de g¶sit într-o cronologie sau într-un manual, dar pentru Dumnezeu! - cum s¶ în†elegi raporturile de cauz¶-efect dintre evenimente dac¶ nu cuno§ti succesiunea lor în timp? Nu se dore§te ca elevii s¶ aib¶
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o preg¶tire temeinic¶, §i cei trei componen†i ai coali†iei de care am amintit
prefer¶ ni§te adolescen†i ignoran†i, incapabili s¶ dep¶§easc¶ limbajul „mi§to"
§i „na§pa". Cu astfel de cet¶†eni, viitorul României este sumbru.
- În timp ce bulgarii î§i împânzesc †ara cu §antiere arheologice, în
c¶utarea tracilor cu care nu au nici o leg¶tur¶, românii, urma§i direc†i ai
dacilor §i romanilor, sunt gata s¶ cedeze str¶inilor, spre distrugere, vestigiile
daco-romane de la Ro§ia Montan¶. Care ar trebui s¶ fie atitudinea statului
fa†¶ de cercetarea arheologic¶?
- De§i se vorbe§te de conservarea „patrimoniului na†ional", nu se face
nimic pentru p¶strarea §i valorificarea lui. S-a g¶sit un alibi: nu sunt bani. Dar
banii se g¶sesc imediat când se construiesc vile §i se achizi†ioneaz¶ ma§ini de
lux. Este o ru§ine c¶ statul român nu a participat la „licita†ia Brâncu§i", pentru
a achizi†iona m¶car pipa unui român care a deschis drumuri noi în art¶. Nu
ne pas¶ de Brâncu§i, dar avem bani pentru branduri care nu conving pe nimeni. Spre ru§inea guvernan†ilor no§tri, avem mult mai pu†ine §antiere arheologice ast¶zi, în România, decât pe vremea lui Mihail Roller, de trist¶ amintire.
Sentimentul patriotic se înfirip¶ la copil din interesul §i dragostea pentru vestigiile trecutului. Sentimentul istoric al continuit¶†ii se na§te din ata§amentul
pentru un monument, o cruce în¶l†at¶ s¶ ve§niceasc¶ un eveniment, un mic
schit, pierdut în mun†i. Cine-i înva†¶ pe copii s¶ le ocroteasc¶? Grija pentru
urmele înainta§ilor - vezi §i cazul Ro§ia Montan¶ - ar trebui s¶ fie un principiu s¶dit în con§tiin†a românilor înc¶ de pe b¶ncile §colii.
„Marii guru ai culturii române de ast¶zi nu mai vor s¶ §tie c¶ sunt
români"
- Cui crede†i c¶ i se datoreaz¶ situa†ia catastrofal¶ în care se afl¶ ast¶zi
România?
- Situa†ia catastrofal¶ în care se afl¶ ast¶zi România are, ca s¶ spun a§a,
doi responsabili, în afara crizei mondiale: clasa politic¶ §i masa poporului
român. Clasa politic¶ postdecembrist¶ nu a avut - indiferent de partid - nici
un proiect na†ional. A avut, în schimb, un unic gând: s¶ se c¶p¶tuiasc¶. S-a
repezit asupra României cu singurul gând al îmbog¶†irii. Oamenii politici au
ac†ionat ca ni§te vandali, distrugând §i jefuind totul. Mongolii, ungurii, turcii,
nem†ii, ru§ii nu au f¶cut românilor atâta r¶u cât au f¶cut politicienii postdecembri§ti în dou¶ decenii. Când, peste ani §i ani, se va scrie istoria timpurilor
de azi, „nu vor ajunge blestemele" pentru a-i condamna pe cei care au f¶cut
ca România s¶ rateze o mare §ans¶ de afirmare §i bun¶stare §i s¶ fie adus¶ la
sap¶ de lemn. Dar clasa politic¶ nu §i-ar fi putut desf¶§ura „opera" nefast¶
dac¶ în calea ei ar fi întâlnit rezisten†a hot¶rât¶ a opiniei publice, manifestarea
viguroas¶ a spiritului civic. Din nefericire, am r¶mas un popor de †¶rani - spiritul civic se na§te la ora§! -, o turm¶ de oi, care se las¶ exploatat¶, batjocorit¶,
c¶lcat¶ în picioare, f¶r¶ nici o tres¶rire de revolt¶ sau de demnitate (Goga
observase, în 1916, acela§i lucru). Clasa politic¶ din România este întocmai
ca un r¶uf¶c¶tor sigur de impunitate. Şi dac¶ §tie c¶ nu are a se teme de nimic,
atunci de ce n-ar jefui în continuare? Proteste ca în Grecia - leag¶nul democra†iei - sunt de neimaginat în România. Ăsta e marele nostru blestem: o mas¶
supus¶, resemnat¶, incapabil¶ s¶ se mobilizeze pentru un mare proiect sau
pentru o mare idee. M¶ întreb dac¶ noi, românii, nu am p¶r¶sit deja scena
istoriei. O bun¶ parte a elitei intelectuale a capitulat în fa†a globalismului, a
capitalismului de cumetrie §i a clientelismului politic, abandonând func†ia de
ghid spiritual al na†iunii. Oameni ca pa§opti§tii, oameni ca f¶uritorii
României Mari ar fi privi†i ast¶zi ca anacronici §i nostalgici. Marii guru ai
culturii române de ast¶zi nu mai vor s¶ §tie c¶ sunt români. Am avut un exem-
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plu la 1 Decembrie a.c.: câ†i dintre ei au scris sau evocat cu dragoste de trecut
împrejur¶rile cre¶rii României Mari?
„Din solda†i am f¶cut ho†i, din ofi†eri, pe§ti, dar cu caii ce s¶ fac,
domnule ministru?"
- Românii au mai trecut prin crize. Spre exemplu, Marea Criz¶ din
1929-1933. Cum s-au descurcat guvernele de atunci?
- Într-adev¶r, crize economice au existat §i în trecut, dar fiecare eveniment este generat de condi†iile istorice care îi confer¶ unicitate. Solu†iile,
deci, nu pot fi identice în cazul unor crize. Cea din anii 1929-1933 a lovit dur
România, §i guvernan†ii de atunci, ca §i cei de acum, au recurs la concedieri,
întârzierea pl¶†ii lefurilor, reduceri de salarii („curbele de sacrificiu"). A fost
marea ne§ans¶ a lui Nicolae Iorga, cea mai str¶lucit¶ minte a românilor, s¶ fie
prim-ministru în anii 1931-1932, când criza se îndrepta spre apogeu. A f¶cut
scandal în epoc¶ replica dat¶ de el unei delega†ii de agricultori, veni†i la
Mangalia, unde el î§i petrecea concediul, pentru a se plânge de situa†ia grea
în care se aflau, fiind presa†i de b¶nci s¶-§i achite datoriile. Iat¶ relatarea lui
Iorga însu§i: „Iar, cum un om mai simplu strigase la cap¶tul l¶muririlor mele,
c¶ el e «desperat», i-am spus, glumind: «Nu; fiindc¶ aici e casa mea, colo e
marea; dac¶ erai în adev¶r desperat, la mare te duceai»". Ziarele care-i erau
ostile l-au acuzat c¶ i-a trimis pe protestatari s¶ se arunce în mare. Exasperat
de „m¶surile de austeritate", un colonel, §ef de unitate, s-a dus la Constantin
Argetoianu, ministru de Finan†e în guvernul Iorga, §i l-a întrebat: „Din solda†i
am f¶cut ho†i, din ofi†eri, pe§ti, dar cu caii ce s¶ fac, domnule ministru?".
Criza s-a rezolvat când a încetat pe plan interna†ional. Sunt convins c¶ §i
acum va fi la fel. Adev¶rul este c¶ mari finan†i§ti nu am avut decât doi:
Eugeniu Carada §i Vintil¶ Br¶tianu. Nu am avut §i nu avem mari competen†e
financiare, capabile de elaborarea solu†iilor de criz¶. Guvernan†ii de ast¶zi
v¶desc o gândire rudimentar¶: „s¶ taie", s¶ reduc¶ salariile §i s¶ sporeasc¶
taxele. Un mare plan de investi†ii, de relansare a economiei, nu exist¶. S¶
a§tept¶m, a§adar, scrâ§nind din din†i, sfâr§itul crizei pe plan mondial.
- Care este epoca din istoria românilor pe care o admira†i cel
mai mult?
- Admira†ia cea mai puternic¶ o am pentru genera†ia pa§optist¶. O for†¶
de crea†ie politic¶, un devotament pentru interesul na†ional, un dezinteres
total pentru destinul personal, totul a fost închinat na†iunii române. E§ecul
revolu†iei din 1848 nu i-a descurajat pe pa§opti§ti. Au îndurat exilul, dar au
continuat lupta §i, în dou¶ decenii (1859-1878), au creat statul român
modern, c¶ruia i-au câ§tigat independen†a. Doar dou¶ decenii, adic¶ exact cât
i-a trebuit clasei politice postdecembriste s¶ pr¶bu§easc¶ România în haos §i
mizerie. Cum s¶ nu-i admiri pe pa§opti§ti? Sunt un model care ar trebui prezentat §i explicat în toate dimensiunile lui, nu ca o simpl¶ lec†ie de manual,
ci ca un prilej de medita†ie, responsabil¶ §i fecund¶, pentru adolescen†i, f¶uritorii României de mâine. Dar cum s¶ le „înc¶rc¶m mintea" cu evenimente §i
date? Nu se l¶uda, nu demult, Ministerul Educa†iei c¶ a mai redus cu 35%
cuno§tin†ele de transmis în înv¶†¶mânt?
- Ce v¶ dori†i în 2011?
- Ce-mi doresc în 2011? S¶ scap cât mai curând din aceast¶ lume de
ho†ie, tic¶lo§ie §i nevolnicie, care este România de ast¶zi. Întrucât sunt prea
b¶trân pentru a mai emigra, cum nu exist¶ la noi clinici de eutanasiere voluntar¶, cum procurarea Furadanului salvator e oprit¶ prin lege, nu-mi r¶mâne
decât s¶-l rog pe Dumnezeu s¶ m¶ ia la El rapid §i u§or.
- Ce urare le adresa†i românilor, domnule profesor?
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Urez poporului român, la începutul lui 2011, s¶ se revitalizeze §i s¶ fie
capabil s¶ reînnoiasc¶, în condi†iile secolului al XXI-lea, performan†ele
str¶mo§ilor din timpul lui £tefan cel Mare, Mihai Viteazul §i al lupt¶torilor
pa§opti§ti.
Publicat Mar†i, 04 ianuarie 2011Ion Longin Popescu

Ei, da. Florin Constantiniu spune mai pe-scurt ceea ce §i eu
spusesem pe-larg, începînd de la primele mele comiteri publicistice (vezi-le în vol 1 din Scrìeri)
£i pe Florin Constantiniu îl §fichiuisem în interven†iile mele
gazet¶re§ti dinainte de ‘89 refuzate de Europa liber¶, acceptate
doar de DW, unde m¶ ocrotea prietenul Georg Focke - pentru
plec¶ciunismul… istoric (în care excela Dinu C. Giurescu!).
Dup¶ §tiin†a mea, Constantiniu a fost singurul care, dup¶ 1989 a
azvârlit toga de pânz¶ de sac a istoricilor pe linie §i a început a
scrie liber. Motiv pentru care am §i scris favorabil despre a sa
Istorie sincer¶…, de mi-am atras fulgerele ‘patrio†ilor-labuc¶t¶rie’: cum, îl lauzi pe bol§evicul Florin Constantiniu?
*
O alt¶ surpriz¶ pl¶cut¶: ast¶-noapte am primit o scrisoare de
la un necunoscut (îl voi întreba dacà accept¶ s¶ semneza textul,
abia apoi i-l voi trece în Jurnal - acem timp, suntem abia în 18
iunie…).
De : Hermeziu Iulian <athommuska@gmail.com>
Objet :
Va multumesc!
Date :
17 juin 2011 23:31:37 HAEC
À : Paul Goma <paulgoma@free.fr>
Buna seara!
Sunt unul dintre acei copii care inainte de ’89 adormeam, imi scriam
lectiile ori ma jucam pe fundalul radio-ului bunicului meu dat in surdina.
Acultam fara a-mi da seama mai exact despre ce e vorba: Deutsche Welle,
Vocea Americii si Europa libera. Dupa '89 bunicul meu a incercat de nenumarate ori sa-mi explice, sa-mi povesteasca de ceea ce ...trebuie sa stiu. Insa,
a reusit prea putin deoarece a fost rapus de boala si ulterior a decedat acum
cativa ani in urma.
[ fac parte dintr-o familie in care Canalul si crima si persecutia au existat intr-o oarecare masura, varul bunicului a fost ucis – aruncat din tren [
numele lui: Ion Diaconescu – pictor – http://ro.wikipedia.
org/wiki/Ion_Diaconescu_ %28pictor%29 ], bunicul meu si cateva rude din
partea bunicii au fost detinuti, insa bunicul a scapat ieftin cu doar trei luni]
Nu pot decat sa va multumesc pentru faptul ca ceea ce bunicul meu ar
fi vrut sa-mi ,,cultive” - ati reusit-o Dumneavoastra. Am citit o parte din cartile Dumneavoastra. Incerc sa imi mai completez ideile si cu ajutorul siteului. Acolo, poate din anumite considerente nu exista sectiunea de contact, de
aceea am folosit adresa care era candva pe site-ul vechi al Dumneavoastra.
Banuiesc ca aveti probleme mari cu vazul, dupa cum am spus-o in Ultima –
autofilmare. La fel banuiesc ca fiul Dumneavoastra ar putea sa va citeasca.
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Se observa ca e un fiu minunat si ca incearca sa va ajute. Pe aceasta cale ii
urez multa sanatate!
In alta ordine de idei, va mai multumesc ca ,,va repetati”. Ma invata sa
lupt. Daca Dumneavoastra v-ati luptat o viata intreaga impotriva comunismului si rezultantilor lui, azi, in afara lui, la Orizont se ,,naste” un alt fel de
,,monstru” : globalizarea [corporatismul].
Deja sunt cativa ani de cand incerc sa ,,lupt” asa cum pot, impotriva
acestei idei nefaste. Senzatia e ca asemanarea dintre comunism si globalizare
este una destul de mare. Sau poate gresesc, nu stiu. Cert e ca, lupt pentru
drepturile individului ca persoana [ nu e o greseala ci o nuanta la ceea ce scriu
– dobandita oarecum din greseala - in facultatea de filosofie pe care n-am
reusit s-o finalizez, din diverse motive].
Va multumesc pentru imaginile pe care mi le-ati creat despre trecut! Va
multumesc pentru ca ati scris istorie!
Numai de bine,
Multa sanatate
Athommuska.

Iat¶ c¶ mai primesc câte o gur¶ de aer, câte un îndemn de a
continua - cât voi putea: repeti†iile, repeti†iile, repeti†iile.
*
Un alt mesaj, semnat Prof. dr. Nicolae Constantinescu,
ap¶rut în Via†a medical¶ - deci nu mai este necesar s¶ cer
consim†¶mântul autorului s¶-l reproduc integral în Jurnalul meu.
Multumiri, Domnule Doctor Nicolae Constantinescu.
“PIATA UNIVERSIT™TII” TR™IT™ DE UN CHIRURG
Prof.dr.Nicolae Constantinescu

Pentru ziarul „Via†a Medical¶”

Eram în primele luni ale anului 1990.M¶ schimbasem mult.Ororile pe
care mi-a fost dat s¶ le v¶d §i §ocul pe care l-am suportat în dup¶ amiaza zilei
de 21 decembrie 1989,când am v¶zut de la ferestrele spitalului Col†ea oameni
c¶zând pe caldarâm,în fa†¶ la Intercontinental,în timp ce trasoare br¶zdau
cerul,pentru ca dup¶ pu†in timp s¶ aflu c¶ fuseser¶ împu§ca†i de adev¶ratelea,c¶ se tr¶sese în ei,c¶ nu c¶zuser¶ doar de o sperietur¶,apoi cei 22 de oameni pe care i-am operat în orele §i zilele urm¶toare,ei bine toate acestea la un
loc m-au f¶cut s¶ declar:eu am fost un om §i un chirurg pân¶ în 21 decembrie
1989-sunt alt om §i alt chirurg dup¶ 21 decembrie 1989.Şi prima condi†ie pe
care mi-am impus-o atunci a fost s¶ nu mai tac!
Eu sunt fiu de medic militar.Tat¶l meu a fost chirurg ginecolog §i urolog la Spitalul Militar „Regina Elisabeta” din Bucure§ti,rebotezat de comuni§ti Spitalul Militar Central §i r¶mas cu acea§i titulatur¶ de 21 de ani.Tat¶l
meu mi-a spus-dup¶ ce a participat pe front în ambele r¶zboaie mondiale- c¶
în r¶zboi exist¶ doar dou¶ categorii de beneficiari:fabrican†ii de arme §i chirurgii.De ce chirurgii?Fiindc¶ chirurgii se întâlnesc în r¶zboi cu situa†ii pe
care nu le pot vedea nici odat¶ în timp de pace §i asta le permite s¶-§i desvolte
cuno§tin†ele,îndemânarea,aptitudinile,tactica §i strategia la cote mult superioare.
Intr-adev¶r ceea ce am tr¶it la Col†ea în decembrie '89,dep¶§e§te tot
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ceea ce v¶zusem în timp de pace în domeniul chirurgiei.Dar nu numai cazurile în sine m-au îngrozit ci mai ales bestialitatea cu care au fost împu§ca†i
f¶r¶ mil¶ ni§te oameni neînarma†i,de la 2-3 m.Mi-am zis atunci c¶ asemenea
lucruri nu trebuie s¶ se mai întâmple niciodat¶ ,c¶ poporul român trebuie
ap¶rat,c¶ pragul nebuniei în care se trage în propriul popor nu mai trebuie
atins niciodat¶,c¶ trebuie legiferat¶ interzicerea posibilit¶†ii ca oameni înarma†i reprezentând puterile statului s¶ trag¶ în oameni neînarma†i reprezentând popula†ia nemul†umit¶.
Acesta este resortul intim al implic¶rii mele în ac†iunile civice,înc¶ din
primele luni ale lui '90.Începând cu 21 decembrie am v¶zut adev¶rata fa†¶ a
comunismului,care ne fusese ascuns¶ cu grij¶ vreme de 45 de ani.Practic
pân¶ în decembrie 1989 noi nu am §tiut c¶ aceia§i bestialitate se ar¶tase §i fa†¶
de de†inu†ii politici,dar ace§tia nu le-au povestit pentru a nu-i face culpabili
§i pe auditori,care cu greu ar fi acceptat s¶ tac¶ §i s¶ nu povesteasc¶ mai
departe.Tehnica comunist¶ a ascunderii §i §tergerii faptelor am v¶zut-o în
noaptea de 21/22 decembrie '89,de la ferestrele spitalului Col†ea:ma§ini cisterne sp¶lau pavajul de sânge cu ap¶ §i detergen†i.A doua zi diminea†a,lun¶,
nici o urm¶,nici o dovad¶ a masacrului.̉Toate aceste lucruri pe care le-a practicat comunismul ca o „dictatur¶ a r¶ului în spatele u§ilor închise”nu le-am
§tiut decât fragmentar iar în 22 august 1968 am crezut chiar c¶ România s-ar
putea întoarce spre normalitate.În acea zi a invad¶rii Cehoslovaciei a avut loc
„prima §i ultima” manifestare public¶ de mas¶,în care zeci de mii de oameni
am venit în Pia†a Palatului pentru a ne manifesta sus†inerea fa†¶ de regimul
lui Dubcek înl¶turat de sovietici cu tancurile §i pentru a fi al¶turi de pozi†ia
lui Nicolae Ceau§escu.Timpul nu ne-a dat dreptate fiindc¶ Ceau§escu s-a servit, s-a folosit atunci de entuziasmul nostru pentru ca în urm¶toarele 2 decenii
s¶ instaureze în România cel mai tembel cult al personalit¶†ii pentru el §i
Elena,s¶ fac¶ din minciun¶-politic¶ de stat §i din valoarea uman¶-o categorie
care putea fi cump¶rat¶ cu „indulgen†e”de la un prim secretar de partid.
Primele luni ale anului 1990 ne-au confirmat un adev¶r: comuni§tii nu
renun†¶ nici odat¶ la putere pe cale pa§nic¶!For†a este principalul argument
al oric¶rui regim comunist prezentat¶ f¶r¶ echivoc prin sintagma luptei de
clas¶.Aceast¶ aplicare a for†ei ca argument politic a continuat-o FSN,devenit
partid competitor în mod fraudulos la alegerile din mai 1990 creind prin
aceast¶ manevr¶ o adânc¶ stare de nemul†umire la mul†i români.S-au organizat proteste care au fost tratate cu brutalitate, începând cu 28 ianuarie 1990
în fa†a palatului Victoria.
Dac¶ ”întinarea idealurilor socialiste” a f¶cut-o Ceau§escu,zbuciumul
social din prim¶vara §i vara lui 1990 „întinase” idealurile „democra†iei originale” oferite †¶rii de acela§i Ion Iliescu.Ori aceast¶ atitudine nepartizan¶ cu
politica „luminat¶” a CPUN-FSN,a fost demonstrat¶ cu prisosin†¶ în Pia†a
Universit¶†ii în aprilie-mai 1990,cu ocazia primei manifest¶ri publice de propor†ii §i de durat¶,care a satirizat,care a vitriolat comunismul §i pe
activi§ti,într-un fel nemai întâlnit pân¶ atunci: prin cântece,cu zâmbetul pe
buze,cu fa†a destins¶,cu oameni necunoscu†i care se îmbr¶†i§au cerând to†i
revenirea la normalitate.Adic¶: stat de drept,televiziune liber¶,respectul individului.Era prea mult! Paharul r¶bd¶rii se umpluse dup¶ 52 de zile de manifesta†ie continu¶, ignorat¶ de autorit¶†i §i de mass-media controlat¶ de ele!
Şi atunci de la tovar¶§ul mili†ian devenit peste noapte domn
poli†ist,pân¶ la tovar¶§ul prim-secretar devenit domn pre§edinte s-a pornit cu
o ur¶ s¶lbatic¶ mineriada din iunie 1990. ”Democra†ia original¶„ fusese un
moft, fusese o mascarad¶!Toate promisiunile fuseser¶ f¶cute de fa†ad¶!

©Paul Goma 1935-2011

wwww.paulgoma.com

PDF public și gratuit

31.12.2011

PAUL GOMA - JURNAL 2011

934

Pia†a Universit¶†ii merit¶ îns¶ mult mai mult decât o simpl¶ consemnare în
cadrul evenimentelor petrecute în 1990.
Pia†a Universit¶†ii este un sanctuar na†ional! Nimeni nu trebuie s¶ uite
c¶ acolo în decembrie 1989 oameni în genunchi au acceptat s¶ fie împu§ca†i
sau c¶lca†i cu §enilele declarând : ”vom muri §i vom fi liberi”!Cuvinte de
martiri.De altfel nu întâmpl¶tor Pia†a Universit¶†ii se întinde pe o parte a
domeniilor conacului lui Constantin Vod¶ Brâncoveanu, martirizat de
Biserica Ortodox¶ Român¶ în ziua de 16 august.Ortodoxia cre§tin¶ nu
cunoa§te un martiriu asem¶n¶tor,un martiriu mai cumplit: Constantin
Brâncoveanu a v¶zut cum celor 4 fii ai lui Constantin,Ştefan,Radu §i Matei li
se t¶iau capetele fiindc¶ nu se deziceau de religia cre§tin¶,pentru ca în cele
din urm¶ s¶ fie decapitat §i el. Pia†a Universit¶†ii este un loc sfânt,deasupra
c¶ruia eu am impresia c¶ §i acuma arde ceva.
Iat¶ de ce nu se poate în†elege Pia†a Universit¶†ii din aprilie,mai,iunie
1990 f¶r¶ s¶ §tii bine ce a fost acolo în decembrie '89.Starea de gra†ie pe care
am tr¶it-o noi la sfâr§itul lui '89 §i în primele 10 zile ale lui '90 am reg¶sit-o
în cele 52 de zile ale Pie†ii Universit¶†ii.Imi amintesc bine:eu am stat în spital
la Col†ea între 21 §i 27 decembrie neîntrerupt.În 27 decembrie 1989 a venit
fratele meu Dan,medic veterinar s¶ m¶ ia s¶ vedem cum arat¶ cl¶direa televiziunii.Cînd m-am dat jos din metrou am v¶zut un tân¶r care mânca o bucat¶
de pâine cu o felie de brânz¶ pe ea.Tân¶rul avea o fa†¶ pl¶cut¶ §i zâmbitoare.Lâng¶ el un necunoscut care îl privea.Tân¶rul l-a întrebat:”vrei §i dumneata”? §i f¶r¶ s¶ mai a§tepte r¶spunsul i-a dat jum¶tate din ceea ce mânca acelui
necunoscut.Acela§i lucru,aceia§i stare de spirit am retr¶it-o §i în Pia†a
Universit¶†ii.Venea lume §i împ¶r†ea sandwichuri la necunoscu†i, c¶ni cu
ceai,ap¶,cafea. Simplu,†i se oferea.Dar de ce oare toate acestea?
Fiindc¶ Pia†a Universit¶†ii a fost prima ocazie oferit¶ bucure§tenilor de
a vorbi liber dup¶ 45 de ani.Pia†a Universit¶†ii a fost str¶b¶tut¶ de un fior de
umanism,de curaj §i de solidaritate între semeni.Miile de oameni strân§i laolalt¶ zi §i noapte au stat tot timpul sub semnul Icoanei Maicii Domnului pus¶
în balconul de la care se vorbea al¶turi de un tablou al lui Mihail
Eminescu.Oamenii se sim†eau înt¶ri†i în curajul lor de rug¶ciunile p¶rintelui
Mehedin†u de la biserica Col†ei §i ale regretatului p¶rinte Voicescu de la
biserica Sapien†ei.
Am fost în Pia†a Universit¶†ii împreun¶ cu studen†ii §i am vorbit de la
balcon,deasupra a 30.000 de participan†i,care mi-au dat senza†ia c¶ m-ar
sus†ine §i fizic dac¶ mi-a§ drumul deasupra lor.Extraordinar!Dar §ocul cel
mai mare l-am avut atunci când am întâlnit în Pia†¶ pe r¶ni†ii pe care-i operasem.În decembrie '89 eu am hot¶rât s¶-i consider pe to†i cei pe care i-am
operat drept copiii mei.Erau acolo.
În Pia†a Universit¶†ii s-au spus de la balcon fraze de cea mai bun¶ substan†¶,d¶t¶toare de speran†¶ pentru România.Pia†a a fost ca un creuzet în care
s-a adunat tot ce era mai bun în fiecare,pân¶ s-a creiat o opinie.Acolo în Pia†¶
prelua†i de ireal,tr¶iam împreun¶ §i nu mai vroiam s¶ ne desp¶r†im.A fost
replica dat¶ de solidaritatea uman¶ egoismului supravie†uitorilor din timpul
perioadei comuniste.Pia†a Universit¶†ii a însemnat totodat¶ nevoia noastr¶
curat¶ §i profund¶ de clarificare.£i mesajul Pie†ei a fost sim†it cel mai clar de
televiziunea condus¶ la acea vreme de R¶zvan Theodorescu.Informa†iile
reale asupra evenimentelor din Pia†¶ au lipsit cu des¶vâr§ire de pe ecranul TV
în schimb cele deformate sau tenden†ioase au abundat.
Planul de compromitere a Pie†ei Universit¶†ii prin intermediul televiziunii a fost conexat cu ac†iunile coercitive brutale,mergând pân¶ la omucideri
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din zilele de 13,14,15 §i 16 iunie 1990. Dumnezeu a hot¶rât s¶ fiu de gard¶
în 13 iunie la fel cum fusesem în 20 decembrie 1989.Am v¶zut intrarea în
for†¶ a poli†iei în corturile grevi§tilor foamei §i camioanele care ardeau.În
noaptea de 13/14 iunie, pe la ora 2 am auzit un lung §i bubuitor r¶p¶it de arm¶
automat¶.Dup¶ un sfert de or¶ salvarea de la Médecins sans Frontières ne-a
adus r¶ni†i împu§ca†i pe calea Victoriei, în fa†¶ la Romarta Copiiilor, de c¶tre
trupe în îmbr¶c¶minte de camuflaj.Doi erau împu§ca†i în coapse iar unul în
cap,cu hernie de substan†¶ cerebral¶,pe care l-am trimis la spitalul de neurochirurgie.M-am decis pentru interven†ia chirurgical¶ §i am chemat
ajutoare,colegi de acas¶, care s¶ vin¶ la spital.Între timp sunt solicitat în curtea spitalului tot de cei de la Médecins sans Frontières pentru un r¶nit cu o
ran¶ transfixiant¶ prin glon† la nivelul gâtului.Am constatat decesul §i am dispus depunerea la morga spitalului, dup¶ care m-am reîntors în sala de
opera†ie. Acest ultim caz este emblematic pentru evolu†ia României în primii
ani de dupa 1989.Dup¶ evenimentele din iunie 1990 eu am fost chemat la
Poli†ia Capitalei,unde am relatat tot ceea ce v¶zusem în noaptea de 13/14
iunie inclusiv despre acest r¶nit.Mi s-a spus c¶ declara†ia mea privind decesul
ca fiind provocat de un glonte,care i-ar fi str¶b¶tut gâtul nu se
sus†ine.Individul-mi s-a spus - fusese omorât cu cu†itul într-o înc¶ierare la
Giurgiu §i apoi adus în Bucure§ti,pentru a compromite autorit¶†ile române în
leg¶tur¶ cu evenimentele din 13/14 iunie.Eu bine în†eles c¶ mi-am men†inut
punctul de vedere c¶ fusese plag¶ de glon† §i nu de arm¶ alb¶ §i c¶ individul
decedase de câteva minute.Dup¶ ani de zile am aflat c¶ pe mort îl chema
Drumea Drago§ §i c¶ fusese împu§cat în noaptea de 13/14 iunie în scara blocului Romarta.
Revin la noaptea de 13/14 iunie 1990.Pe la 4½ diminea†a,dup¶ ce am
terminat opera†iile m-am uitat pe fereastra spitalului §i fiind înc¶ noapte §i
cea†¶,am avut în fa†a ochilor o imagine nefireasc¶:roiau sute de licurici.Erau
de fapt l¶mpa§ele minerilor,care se deplasau ca într-o mi§care brownian¶.Pe
la ora 6 sose§te un miner –Pleiser Alexandru-din Livezeni cu o plag¶ t¶iat¶
la antebra†ul drept.Sl¶bu†.Îl întreb:”ce-i cu dumneata?P¶i,zice,m-am t¶iat în
vitrin¶ când am spart la liberali”....Se face diminea†a §i se dezl¶n†uie uraganul.Zeci de persoane sunt b¶tute pe strad¶ cu s¶lb¶ticie, inten†ia omuciderii
fiind cât se poate de evident¶.
Din datele pe care le-am ob†inut de la Direc†ia de S¶n¶tate a
Municipiului Bucure§ti (dr.Zorel Filipescu) reiese c¶ în perioada 13-16 iunie
1990 au fost îngriji†i în spitalele din Bucure§ti 507 r¶ni†i dintre care 6 au
decedat.Dintre ace§ti r¶ni†i 293 au suferit traumatisme cranio-cerebrale sau la
nivelul gâtului(57,8%),74 dintre ei necesitând spitalizare.Din totalul traumatismelor prezentate în acele zile 276 (54,4%) s-au produs în ziua de 14 iunie
§i dintre ace§tia 77 au fost spitaliza†i.De remarcat c¶ 54 dintre traumatismele
internate în ziua de 14 iunie au fost aduse la spital între orele 6 §i 18.În ceea
ce prive§te vârsta r¶ni†ilor,216 erau între 20 §i 30 de ani,129 între 30 §i 40 de
ani,restul fiind sub 20 de ani sau peste 40 de ani.Este de remarcat c¶ dac¶ 360
de traumatisme au fost produse prin lovituri cu obiecte contondente,care au
produs contuzii iar 76 au prezentat fracturi,în 16 cazuri s-au tratat pl¶gi prin
arm¶ de foc.Au existat r¶ni†i §i printre mineri, în condica de la spitalul Col†ea
fiind consemna†i mineri din Petro§ani, Petrila, Aninoasa, Vulcan, Livezeni.
Cei mai mul†i dintre ei au prezentat traumatisme la mâna dreapt¶ în urma
loviturilor pe care le-au aplicat. În ceea ce prive§te bucure§tenii trata†i la
Col†ea men†ionez un pacient care ni s-a adresat in 15 iunie cu traumatism la
ochiul drept §i scurgere de corp vitros pe obraz în urma agresiunii unui miner
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care l-a lovit cu un corp contondent.
În ziua de 15 iunie am fost anun†at de o infirmier¶ pe la ora 12 c¶ 2
mineri s-au postat în fa†a spitalului cu fotografia mea în mân¶, f¶cut¶ lâng¶
corturile grevi§tilor foamei din Pia†a Universit¶†ii. Dup¶ cum cred c¶ este
cunoscut de majoritatea bucure§tenilor, în aprilie-mai 1990 au fost instalate
4-5 corturi în fa†a Teatrului Na†ional,în care 30-50 de oameni(cu fluctua†ii
zilnice)au hot¶rât s¶ fac¶ greva foamei pentru solicit¶ri diverse,mai mult sau
mai pu†in bine exprimate.To†i erau îns¶ fermi împotriva regimului comunist.
Greva foamei nu fusese cunoscut¶ public în România.Ea existase în închisori
îns¶ fusese †inut¶ la mare secret fa†¶ de opinia public¶.La ini†iativa regretatului dr.Drago§ Niculescu s-a constituit o echip¶ de medici voluntari care-i mai
cuprindea pe dr.Camelia Doru §i pe mine §i care am acceptat s¶ le acord¶m
asisten†¶ medical¶.Acolo am aflat c¶ exist¶ ni§te reglement¶ri privind modul
de comportare al cadrelor medicale fa†¶ de o persoan¶ care declar¶ greva foamei stabilite prin Conven†ia de la Geneva.Am primit sprijin de la laboratorul
de analize medicale al spitalului Col†ea,efectuându-le grevi§tilor examin¶ri
periodice în sânge §i urin¶.Bine în†eles c¶ doream to†i medicii, s¶ se ias¶ f¶r¶
decese din aceast¶ situa†ie.Treptat grevi§tii foamei §i-au formulat o singur¶
dolean†¶:televiziune liber¶.Au mers la guvern §i au primit asigur¶ri pentru o
rezolvare favorabil¶ din partea lui Petre Roman.Este vorba despre postul TV
care peste ceva timp s-a numit SOTI. În aceast¶ situa†ie în ziua de 10 iunie
1990 to†i grevi§tii foamei au renun†at la a mai face greva foamei,cu excep†ia
unuia singur,care nu a vrut s¶ p¶r¶seasc¶ cortul lui §i a creat o stare de nervozitate în rândul celor care vroiau s¶ plece,acuzându-i de tr¶dare.O parte
dintre ei au acceptat s¶ r¶mân¶ §i în felul acesta for†ele de poli†ie au avut cu
cine s¶ se r¶fuiasc¶ în diminea†a zilei de 13 iunie. Pe acest domn care a spart
unitatea grevi§tilor îl chema parc¶ Marinescu §i s-a declarat matematician.
F¶r¶ interven†ia lui, Pia†a Universit¶†ii ar fi avut alt deznod¶mânt.
Deci...revin. În 15 iunie eram a§teptat de mineri în fa†a spitalului
Col†ea. Era ora prânzului §i trebuia s¶ plec acas¶.M-am dus în camera de
gard¶ a medicilor §i m-am rugat la o icoan¶ cerându-I Celui de Sus s¶ m¶
ajute s¶ ies din impas.În momentul imediat urm¶tor am sim†it un imbold s¶
ies afar¶ pe poarta spitalului §i s¶ vorbesc cu minerii.Am ie§it în curte §i mam îndreptat spre poart¶.Ca m¶sur¶ de precau†ie îmi scosesem ochelarii §i
îmi pusesem o bonet¶,care s¶-mi acopere cât de cât p¶rul alb.Se f¶cuse deja
ora 14 când am v¶zut intrând pe poart¶,un om cu capul spart §i c¶ma§a plin¶
de sânge înso†it de un miner. Minerul s-a îndreptat spre mine §i mi-a spus c¶
r¶nitul a primit din gre§al¶ o m¶ciuc¶ în cap §i c¶ m¶ roag¶ s¶-l tratez.I-am
invitat pe amândoi la biroul de intern¶ri. R¶nitul se numea Constantinescu
Alexandru §i prezenta o plag¶ sângerând¶ de 4 cm. în regiunea parietal¶
stâng¶. Am f¶cut hemostaza §i toaleta pl¶gii apoi am suturat-o sub anestezie
local¶.La un moment dat minerul care st¶tea pe un scaun lâng¶ mine a le§inat
pentru câteva zeci de secunde. Dup¶ ce am terminat pansamentul i-am spus
minerului c¶ dac¶ pacientul iese pe strad¶ o s¶ fie iar ciom¶git pân¶ s¶ apuce
s¶ dea explica†ii §i c¶ cel mai bun lucru ar fi s¶ îl ducem acas¶ la el cu ma§ina.
Minerul a acceptat §i m-a înso†it în ma§ina mea.Pe drum ne-a relatat c¶ era
din Com¶ne§ti §i c¶ pe 13 iunie directorul minei le-a spus c¶ Iliescu a fost
sechestrat,c¶ în locul lui Roman este Câmpeanu,c¶ fasci§tii §i legionarii au
pus mâna pe institu†iile †¶rii.În cursul dup¶ amiezii de 13 iunie,dup¶ ce s-a
întrerupt emisiunea la televiziune,toat¶ suflarea minereasc¶ a hot¶rât s¶ vin¶
la Bucure§ti ca s¶ îl „elibereze”. Minerul mi-a §i repro§at:”p¶i bine domnule
doctor, te v¶d om serios,cum de i-a†i l¶sat pe fasci§ti §i pe legionari s¶ ocupe
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institu†iile statului?!?”
Este clar pentru mine faptul c¶ minerii au fost mas¶ de manevr¶,dar
Seneca are o vorb¶ :”nimeni nu ajunge criminal doar prin voia
sor†ii”.Oamenii aceia aveau un cui pe bucure§teni,nutreau gânduri ostile pentru cei pe care-i considerau neserio§i:cu barb¶, cu ochelari de soare,etc. Ori
Iliescu §i echipa lui aveau informa†ii clare despre aceast¶ stare de spirit.Leau m¶rit lefurile,le-au mic§orat taxele c¶tre stat §i apoi i-au asmu†it c¶tre †inte
vii pentru a le distruge.
România §i organele abilitate din †ara noastr¶ au f¶cut foarte pu†in pentru tragerea la r¶spundere a celor care se fac vinova†i de faptele reprobabile
s¶vâr§ite în 1989,1990 §i 1991.
În februarie 1992 un grup de chirurgi din Bucure§ti am cerut
Procurorului General al României s¶ declan§eze procesul Bucure§ti,întrucât
dup¶ 1989 au existat procese doar la Timi§oara,la Cluj,la Bra§ov §i la Sibiu.În
memoriul adresat sub form¶ de plângere semnalam sub isc¶litur¶ leziunile
corporale grave §i decesul unor persoane internate în anii 1989,1990 §i 1991
pentru care existau indicii temeinice c¶ ar putea constitui infrac†iuni de omucidere sau v¶t¶mare corporal¶ grav¶,cerând începerea urm¶ririi penale pentru
stabilirea persoanelor vinovate penal de s¶vâr§irea lor.Dintre cei 33 de semnatari 11 nu mai sunt în via†¶.Îi consemnez deci pe cei înc¶ vii în ordinea
isc¶liturilor §i cu titlul lor actual:prof.dr.Nicolae Constantinescu, prof.dr.
£erban Gavrilescu, prof.dr. Ion Vereanu, dr.Eugen P¶cescu,
prof.dr.Alexandru Constantinovici, prof.dr.Silviu Constantinoiu, prof.dr.Dan
Gavriliu, Dr.I.Dr¶goi,dr.Radu Petrescu, prof.dr.Corneliu Dragomirescu,
dr.Eugen Nicolau, prof.dr.Ion B¶l¶nescu, prof.dr Nicolae Angelescu,
prof.dr.Tiberiu £eicaru, prof.dr.Virgil P¶unescu,prof.dr.Florin Isac,
prof.dr.Dan Niculescu, prof.dr.R.Popescu, dr.Constantin Antofie,
prof.dr.Tudor Zamfir.Nici pân¶ ast¶zi procuratura nu ne-a dat vreun r¶spuns.
Sunt îngândurat c¶ organele abilitate din România nu au supus înc¶
aceste evenimente unor analize juridice nep¶rtinitoare,cu concluzii §i
sanc†iuni conforme cu legisla†ia în vigoare.
În societatea româneasc¶, lanul de grâu are înc¶ multe buruieni,care
împiedic¶ cre§terea grânelor §i se cer a fi plivite.Acest rol revine în egal¶
m¶sur¶ ac†iunilor civice,justi†iei, opiniei publice dar §i fiec¶ruia dintre noi.
Dac¶ nu vom avea for†a s¶ tragem înv¶†¶minte din gre§eli,le vom repeta.De
abia dup¶ ce ne vom recunoa§te gre§elile vom putea purcede la o real¶ redresare a na†iunii,care s¶ duc¶ la refacerea demnit¶†ii noastre,la ob†inerea respectului cu care am vrea s¶ fim privi†i de alte popoare.

*
Miracolul dracului! ïn Observatorul cultural de ieri, 17 iunie
2011 re-apare textul “Paul Goma – intre Belleville si
Bucuresti” Autor: Radu IOANID | Categoria: Actualitate !
C¶utat la “Arhiv¶”, indic¶: 2003, iulie, nr. 177.
Ce s¶ însemneze? C¶ “cineva” profit¶ de sfâr§itul de
s¶pt¶mân¶, când st¶pânii nu-s acas¶ §i re-pun pe site articolul-far
Biblie a Holocaustologiei, semnat de r¶p¶nosul “Radu Ioanid”?
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*

Premiile USR 2010, varianta dublu jurizat¶
Autor: Alina PURCARU | Categoria: Actualitate |
Chiar de dinainte s¶ se acorde, Premiile USR pentru 2010 au fost privite
cu mefien†¶. Tensiunile generate de formula cu dou¶ jurii, unul pentru nominaliz¶ri, condus de Dan Cristea (Horia Gårbea, Antonio Patra§, Ovidiu
Pecican, Vasile Spiridon §i Slavomir Gvozdenovici, pentru literatura în limba
minorit¶†ilor), §i altul responsabil cu decernarea premiilor (Al. Dobrescu,
pre§edinte, Andrei Terian, Paul Cernat, Mircea Bîrsil¶ §i Gellu Dorian), au
creat o atmosfer¶ înc¶rcat¶, cu discu†ii, contest¶ri, comentarii §i interven†ii,
cele mai multe dintre ele expuse f¶†i§ pe bloguri, dar nu numai.
(…) Premiul special a fost ridicat de doi seniori ai galei, [!]Andrei
Oi§teanu §i Ion Vianu, pentru volumele Narcotice în cultura romån¶. Istorie,
religie §i literatur¶, respectiv Amor intellectualis, ambele publicate la
Polirom. Cu distinc†ie au vorbit amîndoi §i fiecare l-a evocat, prin prisma
unor leg¶turi intens personale,[curat intens-personale! nota mea, P.G.] pe
Matei C¶linescu. Cu alt¶ ocazie, Andrei Oi§teanu a împ¶r†it cu el, tot ex
aequo, un premiu la fel de greu, Marele Premiu al Asocia†iei Scriitorilor
Profesioni§ti din Romånia (ASPRO), primit atunci de istoric pentru Imaginea
evreului în cultura român¶.

*
Un roman la periferia Istoriei
Radu MARE£ : Cînd ne vom întoarce - Autor: Paul CERNAT

Nu am citit cartea lui Radu Mare§, dar am citit câte ceva - de
Radu Mare§. De aceea am resim†it ca pe o nedreptate cronica lui
Paul Cernat, mai mult - mai r¶u: acest Paul Cernat are ce are, nu
cu Mare§, ci cu legionarii. Dovada? Iat-o, subliniat¶:
(…) ireala Katria, contabilul Onofrei, cu decrepitudinea sa hîr§it¶, b¶trînul profesor Volcinschi, „constructivul“ dezam¶git de nimicnicia Statului
român, cîrciumarul „jidan“ Horovitz, (nota mea, P.G.) †iganca vr¶jitoare
Tina, bizarul bunic al Katriei (§i mai toate rudele ei), „c¶lug¶ra§ul“ legionar
Iliu†¶, tandemul exotic al b¶trînilor r¶t¶ci†i, ad¶posti†i la conac: Herr Franz
(austriacul vagabond §i orb) §i Olesia (mo§iereasa rus¶ cu min†ile r¶t¶cite),
obsedantul Wagner disp¶rutul §.a. Dar ce folos: ele se împotmolesc în magma
descriptiv¶ care le blureaz¶ mi§c¶rile. Degeaba me§tere§te, miop, prozatorul
la angrenajele lumii sale, pîn¶ la ultimul §urub: ma§in¶ria întîrzie s¶ se
urneasc¶. Dispersat¶ în toate direc†iile, dar derulat¶ cu încetinitorul, relatarea
la firul ierbii î§i deschide perspectiva §i cap¶t¶ suflu de epos abia odat¶ cu
explicit¶rile lui Vorobchievici. Adic¶ prea tîrziu.
Cel mai ambi†ios roman al lui Radu Mare§ r¶mîne, judecat inclusiv prin
raportare la vîrfurile prozei române§ti de anul trecut, o laborioas¶, atemporal¶
scriere de plan secund.

Ce îl va fi deranjat pe Cronicarul Paul Cernat: “jidanul”
Horovitz? Cum n-am citit cartea nu pot spune cui apar†in
ghilimelele: autorului c¶r†ii?; autorului rezumatului veninos?
Oricum, ghilimelele nu se afl¶ la locul lor. Locul lor fiind în
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capul rezumatorului Paul Cernat, altfel prefa†ator (cite§te:
garant moral) al lui Cosa§u, cel cu: “comunismul, le noi, a fost o
blenoragie de tinere†e” - de nemirare la acest alt holocaustololog
improvizat (sau din na§tere?).
*

Trombon:
De: Livia 11.10.2010 Aproape adevarat

Clienti mai vechi ai cluburilor Expirat, Control si Club A, dar si ai terasei Argentin, Liiceanu si Paul Goma au fost vazuti joia trecuta, la seara rockfolk din Club A, unde au consumat bauturi alcoolice, au imbrancit multimile
care dansau si s-au luat la injuraturi cu bodyguarzii. Se pare ca dupa mai
multe shoturi de whisky cu red bull, cei doi au parasit localul si au mers la
editura Humanitas unde au continuat petrecerea, deranjand sclavii care lucrau
noaptea in editura.
"Conflictele dintre ei sunt de domeniul trecutului, acum sunt prieteni
buni", declara un apropiat al cuplului Liiceanu-Goma, care i-a insotit pe acestia in mai multe escapade nocturne si chiar i-a carat acasa cand se simteau
putin mai confuzi din pricina bauturii.
Conform unor surse, dupa aceasta paranghelie cu nabadai, Liiceanu ar
fi declarat ca isi doreste sa republice cartile lui Goma, chiar daca nu i le cumpara nimeni. "Imi ajut prietenul la nevoie, data trecuta cand am dat cartile la
topit a fost o greseala, le-am confundat cu cele ale lui Paunescu", marturiseste
Liiceanu, hotarat sa o mai rareasca cu iesirile si cu viata de noapte.
"N-am fost niciodata suparat pe Gabi, acum el e familia mea pe care nu
am avut-o in Franta, ma iubeste, nu ca magarul ala de Dinescu care nu vine
cu noi la karaoke", ne-a declarat Paul Goma surprins in timp ce cumpara un
buchet imens de garoafe pentru aniversarea a 40 de ani de cand este prieten
cu Liiceanu.
Potrivit unor martori, Liiceanu si Goma au fost vazuti la inaugurarea
clubului Kulturhouse, loc in care, se pare, Liiceanu ar fi dat de baut la toti
clientii care stiu limba germana si greaca”.

Duminic¶ 19 iunie 2010
Azi am f¶cut, în sfâr§it, o înregistrare. Dup¶ trei luni.
Despre Culoarea… edi†ia Amazon. O or¶ §i ceva. Cred c¶
voi mai lungi vorba.
*
Am c¶zut întâmpl¶tor, pe Arte pe un concert pentru pian (dar
care?) de Rahmaninov. Dirijor Ghenadi Rojdestvenski. Solist¶:
Viktoria Postnikova, so†ia dirijorului.
M¶rturisesc: Rahmaninov mi-e apropiat mai mult prin via†¶,
decât prin oper¶. De aceea, din acel fragment de concert am
gustat pu†inele momente orchestrale, fiindc¶ cele pianistice nu
mi-au pl¶cut, în mod straniu: nu gust nici la Liszt, nici la Paganini
virtuozitatea (îmi evoc¶, nesmintit, cea a l¶utarilor †igani, înalt©Paul Goma 1935-2011
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aprecia†i, nu pentru muzica lor, ci pentru num¶rul de note/sunete
pe secund¶ produse…), îns¶ de ast¶ dat¶, la Rahmaninov, mi-a
pl¶cut… nepl¶cerea: pianista era impresionant¶: t¶ia lemne - cu
un topor foarte alert (sic) - avînd o u§urin†¶ §i o delicate†e ie§it¶
din comun.
*
A murit Elena Bonner. S¶ aib¶ pace în moarte, fiindc¶ în
via†¶ nu a avut. Dumnezeu s¶ o odihneasc¶.
*
DINTRE SUTE DE... DELATORI, înregistra†i în partea a
doua a c¶r†ii mele Culoarea curcubeului, «B¶rbosul”, iat¶
câteva nume:
„Ministerul de Interne – IMB – Securitate Strict Secret
Nr. 002525 din 3 dec. 1977 Exemplar nr. 2
NOT™
Plecarea lui PAUL GOMA din †ar¶ §i interviul acordat postului de radio
Europa Liber¶ [care interviu?: conferin†a de pres¶?] constituie subiectul
unor comentarii în mediul literar §i artistic, exprimîndu-se dezaprobare §i
indignare fa†¶ de atitudinea acestuia.
În acest sens scriitorul EUGEN BARBU §i-a exprimat mâhnirea
[«mâhnirea – la Eugen Barbu!»] c¶ «în urm¶ cu câtva timp când, personal
încercase s¶-l rad¶ pe GOMA într-un serial în care demonstra nulitatea sa
valoric¶, lui nu i s-a dat voie, în timp ce GOMA a continuat s¶-§i fac¶ mendrele §i s¶ transmit¶ în str¶in¶tate toate murd¶riile». Totodat¶ §i-a manifestat
indignarea fa†¶ de con†inutul interviului acordat Europei libere [iar interviul!]. Opineaz¶ c¶ «poli†ele trebuie pl¶tite de cei care au admis ca lucrurile
s¶ ajung¶ aici §i mai ales de cei care l-au creat caz, respectiv vechea conducere a C.C.E.S».
Criticul de art¶ RADU BOGDAN este surprins de «coinciden†a dintre
sosirea la Paris a lui GOMA §i faptul c¶ MONICA LOVINESCU a fost maltratat¶ pe strad¶ de ni§te necunoscu†i, ceea ce i-a permis lui PAUL GOMA s¶
ia în bra†e acest incident, s¶-l pun¶ pe seama autorit¶†ilor române§ti §i s¶ fac¶
o conferin†¶ de pres¶ în care s¶ împroa§te cu noroi pe însu§i, cel care [scrie –
este dactilografiat – a§a: …pe însu§i / virgul¶ / cel care…] în ultima instan†¶
a manifestat un act de clemen†¶, dîndu-i drumul cu toate riscurile ce le asuma
[?] un astfel de gest». Totodat¶ aprecia ca «odios interviul dat agen†iilor de
pres¶ str¶ine» §i consider¶ c¶ «ar fi o mare prostie dac¶ va fi l¶sat s¶ se
întoarc¶ în †ar¶».
Manifestîndu-§i dezaprobarea fa†¶ de ac†iunile lui GOMA, poetul
VIRGIL CARIANOPOL îl calific¶ pe acesta ca fiind «o mare lichea».
Muzicianul DORU POPOVICI §i-a ar¶tat satisfac†ia c¶ «în sfâr§it s-a
eliminat din via†a literar¶ un individ ca GOMA» §i c¶ «e genial faptul c¶ lam l¶sat s¶ plece – adev¶rat, cam târziu, dar acum se va dezumfla».
Poetul ADRIAN BELDEANU (…): «o neru§inare din partea lui
GOMA s¶ declare c¶ se va întoarce în †ar¶ (…) Cea mai mare prostie ar fi s¶
i se aprobe reîntoarcerea în numele libert¶†ii de a-§i ponegri propria †ar¶».
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GEORGE P™UN, secretarul cenaclului literar «George Bacovia» opineaz¶c¶ «se fac acte de generozitate cu cine nu merit¶, în timp ce adev¶ra†ii
militan†i a muncii literare sânt pu†in aprecia†i».
Scriitorul ZIGU ORNEA, §ef de redac†ie la editura Minerva este de
p¶rere c¶ «dup¶ interviul dat de PAUL GOMA soarta acestuia este pecetluit¶
§i am fi fraieri dac¶ îl vom mai primi în †ar¶. Atitudinea lui GOMA este a
unui nebun, ori provocator, iar ce face el †ine o s¶pt¶mân¶, apoi se termin¶,
va intra în uitare».
Desconsiderare §i dispre† fa†¶ de persoana lui PAUL GOMA a
exprimat §i TEODOR VIRGOLICI, critic §i istoric literar, redactor §ef al
editurii Minerva.
Organele noastre au în continuare în aten†ie starea de spirit existent¶
în acest mediu.
£eful Securit¶†ii
Colonel D¶nescu Gheorghe”
*
Antetul scris de mân¶:
„IMB. sec. 122/ON/0042/00876
Mr. Opri§an Oni†iu 5. 12. 1977
Inf. «Alexandru»
NOT™
Cu ocazia înmân¶rii premiilor literare, sursa a avut o conversa†ie cu
CONSTANTIN NOICA. Ar¶tîndu-se bucuros de faptul c¶ se afl¶ printre
laurea†i, C. NOICA i-a relatat incidentul pe care l-a avut la frontier¶ în urm¶
cu o s¶pt¶mân¶, când, plecînd la Paris a fost oprit la grani†¶ deoarece la
controlul vamal i s-au g¶sit multe colete con†inînd manuscrise, benzi de
magnetofon, c¶r†i vechi §i altele care au atras aten†ia vame§ului ca fiind
neobi§nuite. Relata cu umor faptul c¶ încercînd s¶ explice c¶ este a§teptat la
Paris la un congres interna†ional, ofi†erul care l-a controlat l-a întrebat dac¶
este academician sau membru de partid, iar la r¶spunsul s¶u negativ, a replicat c¶ neavînd aceste calit¶†i, nu are ce c¶uta la un congres. Un alt ofi†er, cu
un grad superior, interesîndu-se telefonic la Bucure§ti, i-a comunicat c¶ nu
exist¶ nici o opreli§te §i c¶ poate pleca cu trenul urm¶tor. Dar întrucât pierduse vagonul de dormit direct pentru Paris, el s-a întors la Bucure§ti, urmînd
a s¶ rezolve chestiunea plec¶rii ulterior, astfel avînd putin†a s¶ participe la
primirea premiului ce i s-a decernat.
(…) exist¶ aprecierea c¶ incidentul trebuia în cazul lui NOICA s¶ fie
evitat, întrucât se na§te fatal compara†ia c¶ [sic] Paul Goma a plecat f¶r¶
dificult¶†i iar un om de †inuta §i valoarea lui Noica este împiedecat s¶ se
manifeste la un congres interna†ional, unde ar fi contribuit notabil la
cre§terea prestigiului cultural al †¶rii. (subl. mea, P.G.)
De men†ionat c¶ s-a sim†it solidarizarea scriitorilor cu NOICA prin prelungitele §i demonstrativele aplauze ce au urmat înmân¶rii premiului s¶u.
5 dec. 1977”
*
AGERPRES din 5 decembrie 1977 preia §i transcrie emisiunea de la
Europa Liber¶ despre lungul articol din s¶pt¶mânalul francez Le Point din 29
noiembrie 1977.
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*
„IMB. sec. Mr. Opri§or 122/ON/ 00124
Inf. «NEAGOE» 30 37 / 6.12. 1977
NOT™
Sâmb¶t¶, cu ocazia înmân¶rii premiilor Asocia†iei Scriitorilor din
Bucure§ti, l-am v¶zut pe Constantin Noica destul de ab¶tut, re†inut §i bucuros
doar de îndelungile aplauze cu care a fost omagiat, minute în §ir, când a primit premiul.
Am c¶p¶tat explica†ia acestei atitudini ab¶tute de la Alexandru
Paleologu care mi-a spus: incidentul de la grani†¶ (…). Considera, ca dealtfel §i al†i scriitori c¶ nu este normal ca fa†¶ de Noica s¶ se adopte o astfel de
atitudine când §tiut era unanim c¶ el se ducea acolo ca s¶ câ§tige de partea
noastr¶ ni§te oameni de marc¶, s¶ contracareze efectele conferin†ei de pres¶
a lui Paul Goma sau propaganda lui B¶lan la Europa Liber¶ [subliniere cu
creionul, marcare pe margine]
S-a pierdut astfel un timp pre†ios §i s-a demobilizat inutil un om, pe
lâng¶ faptul c¶ desigur se §i §tia la ora aceasta în Occident de incidentul avut
la grani†¶ §i exploatat în defavoarea noastr¶”.
*
“Filosoful §i disidentul maghiar GÁSPÁR MIKLÓS TAMÁS (n¶scut
la Cluj în 1948), unul dintre cei mai importan†i intelectuali din Europa de Est,
este invitat în cadrul proiectului Conferin†ele CriticAtac, organizat de
CriticAtac în colaborare cu Funda†ia Friedrich Ebert România.
(…) G. M. Tamás s-a n¶scut la Cluj, în 1948. Dup¶ studii de filologie
clasic¶ §i filosofie la Bucure§ti §i Cluj, începînd cu 1972 a fost redactor la un
s¶pt¶mînal literar din Cluj. Retrogradat din pozi†ia de redactor la cea de
corector, dupa ce, din 1974, i s-a interzis – cu cîteva rare excep†ii – s¶ mai
publice §i a început s¶ fie h¶r†uit de Securitate, p¶r¶se§te în cele din urma
România [dup¶ ce a dat-dovad¶, în stil bol§evic, adic¶ “demascînd“ pe altul,
un ne-ungur §i un ne-evreu - observ. mea, P.G.]
Inspectoratul de Securitate Cluj (la 13 decembrie 1977) trimite la centru
un raport asupra comentariilor provocate de plecarea lui P. G. în Fran†a:
„(…) Într-o discu†ie purtat¶ de BAJOR ANDREI, scriitor, pensionar §i
BEKE GYORGY, redactor al revistei A Het, referindu-se la «Cazul Paul
Goma», cei doi ajung la concluzia c¶ acesta este un «provocator», c¶ ar fi
omul securit¶†ii – argumente:
«Toat¶ lumea §tie c¶ GOMA a fost b¶tut – dar nimeni nu l-a v¶zut b¶tut
[cugetare adânc¶, de adev¶rat husar… - nota mea, P.G.]; a fost închis §i i
s-a dat domiciliu for†at la Sinaia» (!) [semnul exclam¶rii apar†ine Securit¶†ii,
nota mea, P.G.]; «…el avea voie s¶ vorbeasc¶ despre drepturile omului, pe
cînd na†ionalit¶†ile conlocuitoare nu au» [alt¶ profund¶, pustnic¶ – de la
puszta – cugetare - n.m, P.G.]; «adic¶ GOMA care a f¶cut atâtea (?) poate
pleca în str¶in¶tate, iar ei maghiarii de aici nu pot pleca decât cu invita†ii prin
Uniunea Scriitorilor» [dac¶ ei, maghiarii nu fac §i ei, atâtea…].
Cei doi au insinuat c¶ prin «cazul GOMA» s-ar fi urm¶rit cauzarea unor
prejudicii morale maghiarilor din România. (…)
TOTH SANDOR, TAMAS GASPAR MIKLOS, MAROSI PETER,
SZILAGY ISTVAN, KABAI BELA, TELEKY ERNEST, fost conte [!],
NEMES ISTVAN avocat, ERDOS TIBOR, pictor – to†i ace§ti îl critic¶ pe
GOMA, «element exaltat, care are multe la activ, chiar §i în perioada anului
1956». [sublinierea mea §i mirarea: ungurii s¶ vorbeasc¶ a§a de un
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ne-ungur care se solidarizase cu ungurii în 1956? – înseamn¶ c¶ avea
dreptate securistul român de la Cluj când spunea ce spunea despre «revolu†ionarii unguri din Ardeal care vor un singur lucru: Ardealul!?»- P.G.]
Men†ion¶m c¶ organele noastre vor ac†iona §i în viitor pentru discreditarea lui PAUL GOMA, în cercurile elementelor na†ionaliste (…) alimentîndu-le ideea c¶ acesta ar fi un «provocator» care ar urm¶ri prin incit¶rile sale
s¶cauzeze prejudicii situa†iei maghiarilor din România”. [evreilor le
pricinuisem cauz¶ri, ungurilor le cauzasem pricin¶ri – dar românilor? observa†ia mea, P.G.]
£eful Inspectoratului, General-Maior CONSTANTIN IOANA”.

Nu §tiam de ce îmi suna… clopo†ìt numele lui TAMAS
GASPAR MIKLOS, filosoful prieten al lui Tudoran - mie îmi
era indiferent-antipatic: mai ales în fotografiile recente: parc-ar fi
frate cu Shafir. £i v¶r cu Vassili Ernu Uréséséscovici. Acum §tiu.
Ce bine, ce bine când †i se reediteaz¶ o carte: afli ceea ce nu
ai luat în seam¶ la prima… r¶sfoire a Arhivei MAI.
Luni 20 iunie 2011
ïn sfâr§it, o veste bun¶, mi-a dat-o Aliona Grati la orele 5
(Ora Parisului), când m¶ preg¶team de o nou¶ înregistrare.
Mi-am completat informa†ia :

“20 Jun 2011 | 05:00 Rezultate finale:
Dorin Chirtoac¶ - primar de Chi§in¶u!
sursa: jurnal.md
“Dorin Chirtoac¶ a fost reales primar al capitalei
pentru înc¶ 4 ani. Candidatul PL a acumulat 50,6% din
voturi, devansându-l cu 1,2% pe comunistul Igor
Dodon. Pentru Chirtoac¶ au votat 186,9 mii de
aleg¶tori, cu 4422 mai mul†i fa†¶ de Dodon.”
Numele acestui contracandidat kamunist, f¶lcosul Dodon,
mi-l evoc¶ - dar numai numele lui - pe preotul din Mana, Dodon
§i nu mai §tiu cum, cu toate c¶ îmi aduc aminte de parc-ar fi fost
ieri, imaginea picioarelor fetei sale (una dintre ele?: Valea Popii),
urcat¶ pe o scar¶ de zugrav, zugr¶vind de zor în tinda bisericii
scene din R¶zboiul Sfânt. Eu, ru§inos - mie-mi spui? - îi †ineam
culorile, în cutii de tabl¶ §i nu ridicam privirea (în deal, la Valea
Popii!), decât atunci când ea, Valea (Popii Dodon) se uita în sus,
la tavanul tindei (tinzii?); atunci §i eu priveam în susul meu, la
cicatricea alburie de lâng¶ genunchiul (care?), dar mai cu seam¶
la dragii ei chilo†i - de obicei viorii…
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Unde e§ti, copil¶rie, cu violo†ii t¶i cu tot…?
Ziceam de f¶lcosul Dodon: din fa†¶ aduce cu Filat - ori fi veri
§i fo§ti colegi de armat¶, în trupele NKVD. Din spate capul lui
Dodon aduce cu curul lui Varonin, n¶na§u-s¶u.

*

De : Dan Culcer <dan.culcer@gmail.com>
Objet : Poate c¶ v¶ intereseaz¶ Cazul T¶nase-Goma Dosar
Hernu CNSAS. O zi bun¶. Dan Culcer
Date :
19 juin 2011 21:40:02 HAEC
À : GOMA Paul <paulgoma@free.fr>, Paul Goma <paulgoma@gmail.com>
“Ceau§escu- Mitterrand, r¶zboi cu spioni
http://www.historia.ro/exclusiv_web/liviu-tofan/articol/Liviu Tofan
François Mitterrand §i-a „acoperit“ prietenul (pe Charles Hernu) de trecutul
s¶u în slujba KGB
Caraman în dic†ionarul de spionaj francez
„Dic†ionarul francez al spionajului – istorie §i tehnici“, ap¶rut în anul
1998, vorbe§te despre fostul §ef al SIE §i re†eaua de spionaj organizat¶ de el
pe teritoriul Fran†ei, în anii ‘60. În lucrare s‑au strecutrat îns¶ §i câteva mici
inadverten†e. Mihai Caraman a fost recrutat de Securitate, serviciul de informa†ii §i de poli†ie politic¶ român, la terminarea Universit¶†ii. În 1958, el activa în cadrul Ambasadei Române de la Paris. B¶rbat frumos, seduc¶tor, el s‑a
ocupat pe tot parcursul anilor ‘60 de constituirea unei re†ele de „coresponden†i“, plecând de la numeroasele sale cuno§tin†e feminine, p¶trunzând puternic în ministere precum Afacerile Externe §i Finan†ele, dar §i în birourile
NATO, aflate înc¶ la Trocadero. Re†eaua sa nu a fost demantelat¶ decât în
1969. În 1991, Serviciul Român de Informa†ii a înlocuit sinistra Securitate [în
realitate, acest lucru s‑a produs în martie 1990, n.r.] . Colonelul Mihai
Caraman a fost director adjunct al acestei institu†ii. [O alt¶ eroare; Mihai
Caraman a fost, din ianuarie 1990, comandant al Centrului de Informa†ii
Externe §i adjunct al Ministrului Ap¶r¶rii, devenind, în decembrie 1990,
director al Serviciului de Informa†ii Externe, de unde a fost înl¶turat în 1992,
la cererea expres¶ a secretarului general al NATO, Manfred Wörner – n.r.].
Re†eaua Caraman, dup¶ numele fondatorului ei, Mihai Caraman, ofi†er
român de Securitate, a fost creat¶ progresiv în Fran†a, începând cu anul 1960.
A început prin recrutarea lui Français Robert B., angajat al unui birou din
subordinea NATO. Biroul era îns¶rcinat cu preg¶tirea reuniunilor §i cu difuzarea coresponden†ei, respectând regulile de securitate §i confiden†ialitate.
Acest tr¶d¶tor i‑a livrat lui Caraman numeroase documente, contra cost.
Dup¶ ce a p¶r¶sit NATO, Robert B. i‑a livrat în continuare lui Caraman o
list¶ cu persoanele c¶rora NATO le re†inuse candidatura în vederea unui examen de recrutare. Caraman s‑a apropiat de una dintre acestea, care a semnalat
faptul la DST. Dar el a reu§it s¶ atrag¶ un alt candidat, Francis Roussilhe,
care avea s¶ fie condamnat la dou¶zeci de ani de închisoare, în 1971.
Fabricant artizanal de conserve de ficat de gâsc¶, el a fost folosit de cel mai
important client al s¶u, Mihai Caraman, pentru o serie întreag¶ de
malversa†ii. În 1965, Caraman §i colegul lui Victor Doroban†u au recrutat un
vânat §i mai mare, un diplomat, fost elev al ENA [£coala Na†ional¶ de
Administra†ie, prestigioas¶ institu†ie de înv¶†¶mânt, de unde se recruteaz¶
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viitorii demnitari francezi, n.r.]. Ei au reu§it s¶‑l atrag¶ prin intermediul unei
opera†iuni de avort a amantei sale, o femeie c¶s¶torit¶, de culoare, de origine
american¶. Timp de doi ani, aflat la post la Ambasada Fran†ei din
Washington, acest om a livrat informa†ii agen†ilor români. Apoi, el s‑a mutat
la Banca Mondial¶, unde nu a mai prezentat decât un interes limitat pentru
Securitate. Re†eaua Caraman s‑a mai bazat pe al†i membri precum: ‑ un secretar al ministerului francez al Ap¶r¶rii. ‑ un func†ionar austriac al OECD,
supus unui §antaj sexual. ‑ o func†ionar¶ a Direc†iei de Rela†ii Economice
Externe, sedus¶ de frumosul s¶u amant, care a ob†inut astfel de la ea numeroase dosare comerciale §i industriale. Un ofi†er superior al For†elor Aeriene,
fost combatant în cadrul Debarc¶rii din Normandia, care avea s¶ se sinucid¶.
DST a dezmembrat re†eaua în 1969, când adjunctul lui Caraman, c¶pitanul
Ion Iacobescu, a defectat în Anglia. Citi†i: „KGB în Fran†a“, de Thierry
Wolton. Consulta†i: Caraman
Polemic¶ în Fran†a
Acuzarea: Jean‑Marie Pontaud, redactor-§ef al Serviciului de Investiga†ii al
revistei „L’Express“ §i Jerome Dupuis, redactor al aceleia§i publica†ii, au
strâns într‑un volum rezultatele muncii lor de documentare. „Anchet¶ asupra
agentului Hernu“ a ap¶rut în 1997 §i îl acuz¶ pe fostul Ministru francez al
Ap¶r¶rii de colaborare cu KGB. Ap¶rarea: „Afacerea Hernu – Istoria unei
calomnii“, carte ap¶rut¶ la Paris în acela§i an, 1997, este scris¶ de Patrice
Hernu, fiul fostului ministru francez. În urma unor investiga†ii desf¶§urate în
Fran†a dar §i la Bucure§ti, Patrice Hernu ajunge la concluzia c¶ totul a fost o
diversiune, b¶nuielile planând fie asupra succesorilor KGB, fie asupra
Ministrului de Interne francez din epoca marelui scandal.
Dou¶ cazuri f¶r¶ vreo leg¶tur¶ aparent¶, petrecute la o distan†¶ în timp
de 14 ani. Primul, „Afacerea T¶nase‑Haiducu“, s‑a produs în 1982 §i a fost
comentat în România, abia dup¶ 1990; comentat pu†in §i în dodii. Cazul
„Hernu“, de§i mai recent, este aproape uitat. În octombrie 1996, un articol
ap¶rut în s¶pt¶mânalul „L’Express“ (1) declan§eaz¶ în Fran†a un veritabil
scandal na†ional prin afirma†ia c¶ Charles Hernu, fost Ministru al Ap¶r¶rii
între 1981 §i 1985, ar fi fost agent KGB.
O teribil¶ umilin†¶ pentru Fran†a, dac¶ lucrurile ar fi stat, într‑adevar,
a§a. Şi o grea lovitur¶ politic¶ pentru Partidul Socialist Francez, al c¶rui mare
exponent, fostul pre§edinte François Mitterrand (decedat la începutul lui
1996), ap¶rea vinovat de mu§amalizarea unui caz de o gravitate maxim¶ pentru Fran†a (§i nu numai pentru ea) din considerente partinice, dar §i personale.
Charles Hernu, un foarte apropiat prieten §i colaborator al lui Mitterrand,
murise înc¶ de la începutul anului 1990.
Mitterrand trimite dosarul „la secret“
„L’Express“ dezv¶luie faptul c¶, înc¶ din noiembrie 1992, un dosar de
88 de pagini a ajuns pe biroul lui Mitterrand, cu probe, în sensul c¶ bunul s¶u
prieten Charles Hernu, numit de el Ministru al Ap¶r¶rii în 1981, fusese agent,
bine remunerat, al sovieticilor, cu numele de cod „André“ – cu certitudine
pân¶ în anul 1963, dar probabil c¶ §i dup¶ aceea; c¶ci o asemenea „carier¶“,
odat¶ început¶, nu se încheie, de regul¶, decât fie prin deces, fie prin
(auto)deconspirare.
Mai rar prin demisie sau în†elegerea p¶r†ilor. Mitterrand declar¶ dosarul
„Hernu“ secret de stat (secret défense), crezându‑l îngropat pentru eternitate.
O precizare: cele 88 de pagini pe care le frunz¶rise pre§edintele Fran†ei nu
erau decât traducerea în francez¶ a unui dosar în limba român¶, provenind din
str¶fundurile arhivei Securit¶†ii (dosarul nr. 20508). Cum a ajuns acest dosar

©Paul Goma 1935-2011

wwww.paulgoma.com

PDF public și gratuit

31.12.2011

PAUL GOMA - JURNAL 2011

946

la Paris, §i de ce?
Caraman §i SIE intr¶ în joc, intervine §i Iliescu
La începutul aceluia§i an 1992, într‑o Românie care‑§i zice de‑acum
democratic¶, §eful Serviciului de Informa†ii Externe, fostul Centru de
Informa†ii Externe (CIE) al Securit¶†ii, este Mihai Caraman: un vechi cadru
CIE, faimos pentru ispr¶vile sale pariziene din perioada 1959 – 1969. Iar
Caraman a§teapt¶ o important¶ vizit¶ de la Paris: doi distin§i reprezentan†i ai
DST, contra‑informa†iile franceze ‑ Raymond Nart, nimeni altul decât directorul adjunct al DST, o somitate a contra‑spionajului francez, §i colonelul
Philippe Rondot, expert în probleme arabe, cel care se afla pe urmele teroristului Carlos £acalul înc¶ din anul 1976, §i chiar avea s¶‑l captureze la doi ani
dup¶ întâlnirea cu Caraman, în 1994, în Sudan.
£eful SIE §i fo§tii s¶i adversari francezi au multe amintiri comune, plus
c¶ acum se discut¶ ca între prieteni, n’est‑ce pas? Da, se discut¶ bine. Atât de
bine, încât se hot¶r¶§te continuarea dialogului ceva mai târziu, la Paris, unde
Caraman promite c¶ n‑o s¶ vin¶ cu mâna goal¶.
Pe parcurs se va ivi îns¶ o mic¶ problem¶: la presiunile NATO,
pre§edintele Ion Iliescu se vede nevoit s¶ primeneasc¶ conducerea SIE,
trimi†ându‑l pe Mihai Caraman la pensie. A§a se face c¶, în octombrie 1992,
pensionarul, de‑acum, Caraman este cel care întoarce vizita celor de la DST,
fiind totu§i primit cu toate onorurile. C¶ci, oricât ar fi fost el de pensionar,
Caraman n‑a venit – promisese doar – cu mâna goal¶. Avea cu el un dosar
(cel pu†in) despre care §tia c¶ îi va interesa pe francezi mult, mult de tot:
dosarul „Hernu“ din arhivele fostei Securit¶†i (2).
Charles Hernu, „Dinu“ pentru securi§ti
Fiind §i noi acum în posesia unui exemplar, putem l¶muri, în sfâr§it,
câteva lucruri. De pild¶, c¶ Hernu nu a fost niciodata agent al Securit¶†ii, cum
s‑a tot afirmat. Adev¶rul este c¶ s‑a încercat recrutarea lui, în 1962‑1963,
când i s‑a dat §i numele de cod „Dinu“. Dar tentativa a fost abandonat¶ la dispozi†ia KGB‑ului, în aprilie 1963. Apoi, gestul lui Caraman de a preda francezilor copia acestui dosar nu a fost o diversiune kaghebist¶, cum s‑a sus†inut
la Bucure§ti. Ideea diversiunii nu are nici o noim¶.
Cât prive§te autenticitatea materialului, ajunge s¶ men†ion¶m urm¶toarea afirma†ie a lui Jacques Fournet, §ef al DST pân¶ în 1993: „Nu exist¶ nici
un dubiu privind autenticitatea materialului din dosarul românesc.“ (3)
„Materialul“ despre care vorbea Jacques Fournet era râvnit de DST de
mult, înc¶ de la sfâr§itul anului 1981, începutul lui ’82, când Serviciul de
contra‑informa†ii francez aflase un lucru extrem de grav §i teribil de compromi†¶tor: Charles Hernu, propriul Ministru al Ap¶r¶rii, adic¶ de†in¶torul celor
mai sensibile secrete militare, ar fi fost agent sovietic. Verificarea acestei
informa†ii e pe cât de obligatorie, pe atât de dificil¶, mai ales din cauza faptului c¶ Hernu avea în subordine Serviciul de informa†ii externe (DGSE),
adic¶ taman spionajul francez de la care ar fi trebuit s¶ vin¶ elucidarea cazului. DST‑ul trebuie s¶ se descurce singur.
Este un moment de mare cump¶n¶ la Paris, în joc fiind guvernarea de
stânga a lui Mitterrand, abia înfiripat¶, dar §i, sau mai ales securitatea
na†ional¶ a Fran†ei. Verificarea informa†iei despre Hernu devine în acei ani o
prioritate absolut¶ pentru DST, dar trebuie s¶ se desf¶§oare în cel mai mare
secret, mai ales în raport cu propriul serviciu de spionaj. DST‑ul, ca serviciu
de contra‑informa†ii, nu are nici atribu†ii, nici mijloace pentru a deveni activ
în afara Fran†ei. Are îns¶ un as în mânec¶.
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Nea§teptatul caz T¶nase‑Goma
Dar, colac peste pup¶z¶, DST‑ul se vede nevoit s¶ trateze simultan un
alt caz: Virgil T¶nase §i Paul Goma, scriitori §i opozan†i ai regimului din
România, stabili†i la Paris, trebuiau s¶ fie lichida†i din ordinul lui Nicolae
Ceau§escu. Iar asul din mâneca DST‑ului este tocmai agentul român care primise aceast¶ misiune: Matei Pavel Haiducu, un „ilegal“ al CIE (serviciul de
spionaj român), aflat în Fran†a din 1975 sub acoperirea de refugiat politic.
A§a ajungem la fabuloasa Afacere T¶nase, ale c¶rei dedesubturi le putem
deslu§i abia acum, dup¶ aproape 30 de ani.
La începutul anului 1982, Haiducu prime§te din partea generalului
Nicolae Ple§i†¶, §eful CIE, o misiune deosebit de „onorant¶“ ‑ cu precizarea
c¶ „i‑ar face a§a o pl¶cere tovar¶§ului Ceau§escu“(4): asasinarea lui Virgil
T¶nase §i a lui Paul Goma. Virgil T¶nase tocmai publicase, în revista parizian¶ „Actuel“, un articol deosebit de acid despre regimul Ceau§escu §i cultul
personalit¶†ii, intitulat „Majestatea s¶ Ceau§escu întâiul, Rege Comunist“. Pe
„tovar¶§u’ §i tovar¶§a“, textul pare s¶‑i fi iritat peste m¶sur¶. Numai c¶ iritarea cea mare pentru Ceau§escu abia avea s¶ vin¶. C¶ci Haiducu este (de la un
moment dat) agent dublu în slujba contra‑informa†iilor franceze. DST‑ul,
informat imediat de Haiducu despre dublul asasinat pe care ar trebui s¶‑l
comit¶ la Paris, pune la cale una dintre cele mai spectaculoase opera†iuni de
diversiune din istoria spionajului. O vom parcurge, aici, în rezumat.
Actul I, 18 mai 1982, Hotel Concorde Lafayette: pentru eventuali
„observatori“ ai Securit¶†ii se alege o ocazie public¶, o recep†ie unde se
însceneaz¶ otr¶virea lui Paul Goma de c¶tre Haiducu, conform planului de la
Bucure§ti. Goma este „salvat“ de neîndemânarea unui ziarist (de fapt, un
agent francez) care îi r¶stoarn¶ „din gre§eal¶“ paharul în care Haiducu
tocmai pusese pilula cu otrav¶. Actul II, 20 mai, Strada parizian¶: ziua în
amiaza mare, Virgil T¶nase este luat pe sus de dou¶ gorile §i vârât cu for†a
într‑o ma§in¶, care demareaz¶ în tromb¶. Trec¶torii nu §tiu dac¶ se filmeaz¶
sau e pe bune. Poli†ia francez¶ se alerteaz¶; dar T¶nase disp¶ruse, §i r¶mâne
bun disp¶rut.
Ceau§escu, pus la zid. La Paris
Mediile franceze trateaz¶ „Afacerea T¶nase“, cum au numit‑o, insistent
§i în detaliu. Militan†ii pentru drepturile omului dau imediat vina pe
Ceau§escu §i Securitate pentru r¶pirea lui T¶nase. Pe 9 iunie, la o conferin†¶
de pres¶, pre§edintele Fran†ei, François Mitterrand, †ine s¶ avertizeze asupra
consecin†elor privind rela†iile dintre †ara sa §i România în „ipoteza tragic¶“ în
care Virgil T¶nase nu ar reap¶rea viu §i nev¶t¶mat. Implicarea ostentativ¶ a
pre§edintelui Mitterrand în aceast¶ afacere provoac¶ stupefac†ie, †inând
seama de conota†iile politice grave ale afirma†iei sale. Câteva s¶pt¶mâni mai
târziu, Mitterrand pluseaz¶: vizita pe care urma s¶ o fac¶ la Bucure§ti în luna
septembrie este amânat¶ sine die. Pentru prima oar¶, Ceau§escu se vede
sfidat de o asemenea manier¶. Prestigiul s¶u „de export“ prime§te o grea
lovitur¶.
Între timp, Haiducu se duce la Bucure§ti pentru a raporta îndeplinirea
misiunii în ceea ce‑l prive§te pe T¶nase. E destul de riscant, c¶ci acum el
lucreaz¶ pentru francezi, iar via†a lui este efectiv în mare pericol. Ple§i†¶ nu
realizeaz¶ îns¶ jocul dublu al lui Haiducu. Mai mult, îl promoveaz¶ la gradul
de locotenent‑colonel §i îl informeaz¶ c¶, prin decret preziden†ial, i se confer¶
„Steaua Republicii“ pentru merite excep†ionale. Ceau§escu îl felicit¶ pe
Haiducu personal la vila sa de la Neptun.
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Ple§i†¶, invitat s¶ fug¶ în Fran†a
La începutul lui august 1982, Haiducu p¶r¶se§te România cu destina†ia
Paris, urmând s¶ revin¶ la Bucure§ti o s¶pt¶mân¶ mai târziu. Dar acest lucru
nu mai este posibil deoarece în presa francez¶ apar scurgeri de informa†ii care
i‑ar pune via†a în pericol. Scurgerile provin din rândurile autorit¶†ilor franceze, §i sunt rezultatul unor intrigi politice de culise. Diversiunea împotriva
Securit¶†ii era prev¶zut¶ s¶ dureze pân¶ în luna decembrie, dar DST‑ul se
vede obligat s¶‑§i modifice planurile în prip¶. Generalului Ple§i†¶ i se transmite oferta de a se refugia în Fran†a pentru a sc¶pa de furia lui Ceau§escu la
aflarea deznod¶mântului diversiunii franceze. Acceptul lui Ple§i†¶ vine prin
telex pe 24 august. Se a§teapt¶ sosirea sa în Fran†a cel târziu la 1 septembrie.
Nu mai apuc¶ s¶ o fac¶ (presupunând dac¶ ar fi vrut cu adev¶rat) pentru c¶,
pe 31 august 1982, într‑un articol semnat de Bernard Poulet, ziarul „Le
Matin“ dezv¶luie totul despre Haiducu §i capcana întins¶ Securit¶†ii. În
aceea§i zi, la sediul revistei „Actuel“ are loc o conferin†¶ de pres¶. Sala este
arhiplin¶, subiectul este de mare senza†ie: spionaj, contraspionaj, demascarea
metodelor criminale ale unui regim comunist, cel al lui Ceau§escu. În premier¶ absolut¶, un spion ‑ Matei Haiducu ‑ se arat¶ §i se dest¶inuie presei.
Al¶turi de el, Virgil T¶nase, reap¶rut ca prin minune, §i Paul Goma.
Securitatea este dat¶ în vileag. Falsa r¶pire a lui T¶nase, pus la ad¶post de
francezi, a fost doar o curs¶ întins¶ lui Ple§i†¶ §i lui Ceau§escu pentru a‑i
blama. A doua zi, pe prima pagin¶ a ziarului „Le Monde“, se putea citi titlul:
„Ceau§escu demascat“.
Cadou de la Haiducu
Acestea sunt, în mare, faptele cunoscute. Ele nu au fost considerate
niciodat¶ suficiente pentru a explica în întregime aceast¶ poveste
senza†ional¶ cu implica†ii politice ie§ite din comun. S‑a speculat enorm cu
privire la implicarea public¶, ostentativ¶, a pre§edintelui Mitterrand în acest
caz. Apoi, diversiunea pus¶ la cale de DST împotriva Securit¶†ii a provocat
multe semne de întrebare, mai ales c¶ ea ar fi trebuit s¶ aib¶ ca deznod¶mânt
blamarea României printr‑un comunicat oficial francez. De ce s‑a lansat
DST‑ul într‑o opera†iune atât de riscant¶ pentru politica – atât intern¶, cât §i
extern¶ – a Fran†ei? Doar ca s¶‑i protejeze pe Goma §i T¶nase? Cum de a avut
DST‑ul atâta încredere în Haiducu, încât s¶ mearg¶ pe mâna lui împotriva
Securit¶†ii? De ce a vrut contra‑spionajul francez s¶‑i construiasc¶ lui
Haiducu un alibi atât de solid, încât acesta s¶ se bucure în continuare de toat¶
încrederea Securit¶†ii?
Lucrurile se leag¶ abia în momentul în care afl¶m c¶ Haiducu le‑a
dezv¶luit francezilor nu doar misiunea de a‑i lichida pe Goma §i T¶nase, ci §i
informa†ia despre Charles Hernu. Într‑o declara†ie f¶cut¶ în toamna lui 1996,
în toiul scandalului Hernu, Haiducu sus†ine c¶ el a fost cel care a primit
misiunea de a se apropia de Hernu §i de a‑l reactiva – un fel de finalizare
târzie a planului din 1963, cel stopat de sovietici. A încercat, dar s‑a dovedit
prea dificil, §i periculos, s¶‑l abordeze pe ditamai Ministru al Ap¶r¶rii.
Haiducu adaug¶: „am informat DST‑ul despre asta atunci când am trecut de
partea Fran†ei“.
Declara†ia lui Haiducu privind inten†iile Securit¶†ii fa†¶ de Hernu este
sus†inut¶ de materialele din Dosarul Hernu. Cât despre încrederea DST‑ului
în Haiducu: „Avem probe materiale ale veridicit¶†ii afirma†iilor sale.
Certitudinea noastr¶ absolut¶ se bazeaz¶ pe fapte †inând de tehnica noastr¶“,
declara o surs¶ a DST‑ului ziarului „Le Monde“ în septembrie 1982. Probe
materiale, certitudine absolut¶; se poate cere mai mult?
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Mitterrand îi pl¶te§te poli†a lui Ceau§escu
Informa†ia c¶ Ministrul Ap¶r¶rii ar putea fi agent sovietic era o
adev¶rat¶ bomb¶ cu ceas trântit¶ de Haiducu în bra†ele francezilor, iar
DST‑ul trebuia s¶ afle mai multe despre asta cu orice pre†. Acesta este motivul pentru care Haiducu trebuia s¶ se întoarc¶ la Bucure§ti bucurându‑se de
încrederea deplin¶ a Securit¶†ii. El trebuia, deci, s¶ poat¶ afirma, de o
manier¶ foarte credibil¶, c¶ a încercat (în cazul lui Goma) §i a reu§it (în cazul
lui T¶nase) s¶‑§i îndeplineasc¶ misiunea. Implicarea personal¶ a pre§edintelui Mitterrand în aceast¶ afacere nu trebuie s¶ ne mai mire, §i ar fi cazul s¶
în†elegem c¶ el nu s‑a r¶fuit cu Ceau§escu din cauza lui Goma §i a lui T¶nase,
ci a lui Hernu.
Pentru c¶ Securitatea a avut cutezan†a s¶ pl¶nuiasc¶ racolarea
Ministrului Ap¶r¶rii al Fran†ei. Pentru c¶ românii îl b¶nuiau pe bunul s¶u
prieten Hernu c¶ ar fi agent KGB. £i pentru c¶ regimul s¶u de stânga, abia
instalat la putere de un an, ar fi fost spulberat de un scandal politic declan§at
de aceste ma§ina†iuni. Mitterrand a f¶cut un joc pe muchie de cu†it, contrabalansând temeritatea cu pruden†a. Situa†ie în care, la un moment dat, atitudinea
Parisului a început s¶ se schimbe, iar difuzarea unui comunicat oficial despre
acest caz a fost abandonat¶.
Cum l‑a p¶c¶lit Ple§i†¶ pe Ceau§escu
Deznod¶mântul parizian al „afacerii T¶nase‑Haiducu“, din 31 august
1982, a avut de‑a face, evident, cu Haiducu, T¶nase §i Goma. Deznod¶mântul
bucure§tean al acestei afaceri se producea o zi mai târziu, la 1 septembrie, §i
avea de‑a face cu… Hernu. Lui Ceau§escu i se prezint¶ o NOT™
(nr.
00069427) scris¶ de mân¶ (gen scriere tehnic¶), cu litere mari: „Strict secret
de importan†¶ deosebit¶. Exemplar unic… Din pozi†ia de Ministru al Ap¶r¶rii
§i având în vedere §i leg¶turile sale cu Gaston Deferre – Ministrul de Interne
– ce are în subordine principalul organ de contraspionaj intern (D.S.T.),
Charles Hernu manevreaz¶ activitatea serviciilor speciale franceze spre unele
ac†iuni provocatoare la adresa Republicii Socialiste România… André mai
lucreaz¶ cu organele K.G.B.“.
Nici o vorb¶ despre Haiducu, T¶nase, Goma §i catastrofa mediatic¶ –
pentru regimul Ceau§escu – de la Paris. Pentru uria§a gaf¶ comis¶ de el ca §ef
al CIE, jucat pe degete de francezi, Ple§i†¶ g¶se§te o explica†ie aiuritoare: este
o manevr¶ anti‑româneasc¶ a „agentului KGB“ Charles Hernu. La
Ceau§escu, un asemenea argument p¶rea s¶ †in¶, iar Ple§i†¶ î§i va men†ine
scaunul de §ef al spionajului românesc înc¶ doi ani. Cât prive§te dilema
francezilor referitoare la Ministrul lor al Ap¶r¶rii, ea avea s¶ se rezolve
într‑un fel trei ani mai târziu, prin demisia lui Hernu în urma unui alt scandal
– afacerea Rainbow Warrior”.
Dan Culcer
écrivain, journaliste, traducteur-interprète

Mar†i 21 iunie 2011
Azi am mai f¶cut o înregistrare. M¶ tem c¶ ultima:
ast¶-noapte mi-a fost r¶u, r¶u, r¶u. Am transpirat §i mai mult
ca de obicei, se vede c¶ medicamentul ultim are tot atâta efect
ca §i precedentele.
Rezist¶m, ce naiba s¶ facem.
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*
De§i promisesem c¶ este ultima înregistrare, pentru azi, m-a
infuriat o emisiune TV de la Bucure§ti despre 22 iunie §i despre
Anonescu. Drept care am mai tras o înregistrare. Noapte bun¶.
*
“60 de ani de la formarea satelor de deporta†i din B¶r¶gan
Basarabenii au fugit de Siberia §i au sfâr§it deporta†i în B¶r¶gan 21
Iunie 2011
Petre Mariu†an a reu§it s¶ scape de deportarea în Siberia de dou¶ ori, o
dat¶ în Basarabia, a doua oar¶ în România Cum au fugit basarabenii de frica
ru§ilor, ca sa fie deporta†i în B¶r¶gan
Pe 18 iunie 1951, un tren format din mai multe bou-vagoane se oprea
în gara comunei Perie†i, regiunea Ialomi†a. Din vagoane au coborât oameni
§i animale, fiind condu§i în aceea§i zi c¶tre ceea ce aveau s¶ numeasc¶
„acas¶": pustietatea B¶r¶ganului.
Recent, s-au împlinit 60 de ani de la formarea celor 18 sate noi din mijlocul Câmpiei B¶r¶ganului. Comuni§tii au adus, în iunie 1951, peste 5.000 de
familii care s¶ „locuiasc¶" în câmp, pe locuri parcelate a câte 2.000-2.500
metri p¶tra†i fiecare, marcate de jur-împrejur doar cu †¶ru§i.
„Atunci când am coborât în gara Perie†i, ni s-au întip¶rit în minte trei
culori: cenu§iul prafului care era dincolo de peron, verdele culturilor care
erau nelucrate §i galbenul rapi†ei", î§i aminte§te Viorel Mariu†an, copil în
vârst¶ de 4 ani atunci când a ajuns în B¶r¶gan. Tat¶l s¶u, un b¶trân care nu§i arat¶ cei 88 de ani, st¶ lâng¶ el în curtea casei familiei dintr-o comun¶ de
lâng¶ Bucure§ti. Î§i întrerupe fiul, scurt §i sec: „Acum m¶ la§i pe mine s¶
continui povestea?!". Viorel se retrage §i r¶mânem cu b¶trânul care, în ciuda
celor trei „deport¶ri" pe care le-a tr¶it, se consider¶ un înving¶tor §i spune, cu
zâmbetul pe buze, c¶ tot ce i s-a întâmplat în via†¶ nu i-a adus decât bucurie.
„Dar s¶ o lu¶m cu începutul... 1944", spune b¶trânul.
„Pleca†i unde §ti†i în lumea asta!"
Pe 3 aprilie 1944, Petre Mariu†an, basarabean din comuna Cotigeni,
raionul Hotin, lua calea pribegit împreun¶ cu so†ia sa. A doua zi, l-au urmat
p¶rin†ii §i cei 11 fra†i. În aceea§i perioad¶ familia lui Ilie Frunz¶ l¶sa în urm¶
casa din Cern¶u†i, îndreptându-se c¶tre Moldova de dincolo de Prut. Atunci
nu se cuno§teau, dar aveau s¶ se întâlneasc¶ în 1946 în comuna timi§orean¶
£andra, iar în 1951 în pustietatea pr¶fuit¶ a B¶r¶ganului.
Familiile Mariu†an §i Frunz¶ au fost doar dou¶ dintre cele câteva mii de
familii din Basarabia care au fugit în 1944 din calea ru§ilor, sc¶pând astfel de
deportarea în Siberia §i, de ce nu, de moarte.
Ilie Frunz¶, acum în vârst¶ de 81 de ani, avea doar 13 ani când familia
lui a plecat din Cern¶u†i, dar î§i aminte§te exact cum, într-o noapte, au p¶r¶sit
casa §i animalele §i s-au urcat într-o c¶ru†¶, luând cu ei doar câteva merinde
§i haine, pentru a trece Prutul. Familia sa a fugit din Basarabia cu ajutorul
solda†ilor români deoarece tat¶l s¶u era închis într-un lag¶r de concentrare,
iar mama r¶m¶sese singur¶ cu cinci copii. Se întâmpla în 1944, în timpul
celui de-al doilea r¶zboi mondial, dup¶ ce ru§ii au ocupat Basarabia §i începuser¶ s¶ îi deporteze pe localnici în Siberia. „Solda†ii români, ni§te oameni
buni, ne-au spus: Pleca†i unde §ti†i în lumea asta!" Dar nu §tiau încotro s¶
plece. Familia Mariu†an a fost mai norocoas¶, fiind sf¶tuit¶ de un jandarm s¶
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plece din comun¶ cât mai repede pentru a nu fi deporta†i în Siberia. „Bunicul
nostru a avut o pr¶v¶lie. De aceea a fost trecut în tura a doua a deporta†ilor.
În prima tur¶ au fost primarul, notarul, înv¶†¶ torul... Bunicul a avut o infor
ma†ie c¶ urmeaz¶ s¶ fie ridica†i §i el, ca ne gustor, cizmarul §i al†i me§
te§ugari din sat", poveste§te Viorel Mariu†an.
Înainte de a pleca, tat¶l §i bunicul lui Viorel au luat hot¶rârea ca toat¶
marfa din magazin s¶ fie dat¶ gratuit oamenilor care r¶mâneau. „Am chemat
cet¶†enii §i am spus: «Noi nu mai r¶mânem, noi plec¶m», am deschis u§ile
magaziei §i am plecat", î§i aminte§te Petre Mariu†an.
O g¶leat¶ de porumb, ra†ia s¶pt¶mânal¶
Via†a de refugiat în propria †ar¶ nu a fost una tocmai u§oar¶. Oamenii
s-au oprit pe unde au g¶sit ad¶post, hran¶ §i ceva de lucru. Îns¶ pelerinajul lor
era abia la început, evenimentele urm¶torilor ani urmând s¶-i pun¶ din nou pe
drumuri.
„Ne-au primit oamenii în grajduri §i pe prispe §i ne d¶deau de mâncare
pentru c¶ noi nu aveam nimic. Cinci copii, §i cu mama §ase, mâncam
dintr-un chil de lapte pe zi §i pu†in m¶lai pe care îl primeam de la vecini",
po veste§te Ilie Frunz¶.
Au suferit aproape un an de zile de foame §i de frig, dar cel mai greu
era s¶ tr¶iasc¶ sub amenin†area ru§ilor. În plus, în perioada aceea se formaser¶ bande de †igani §i dezertori din armata sovietic¶ care jefuiau oamenii.
„Nici nu mai pot s¶ spun de câte ori am fost pr¶dui†i: alimente, b¶utur¶,
haine. Fra†ii mai mari aveau îmbr¶c¶minte mai mare §i le-au luat tot §i i-au
l¶sat f¶r¶ nimic. De multe ori ne-am opus §i au vrut s¶ îl împu§te pe tata, dar
p¶rin†ii mei §tiau limba rus¶", spune Ion Mariu†an, fratele lui Petre, care în
momentul plec¶rii din Basarabia avea 14 ani.
Familia lui Ilie Frunz¶ se refugiase ini†ial lâng¶ Vatra Dornei. Dar, de
frica ru§ilor, au fugit din comuna Bicul de Sus spre ora§ul R¶d¶u†i. Au g¶sit
un ora§ pustiu care fusese pr¶dat de nem†i §i s-au ad¶postit într-una din casele
p¶r¶site. Timp de o lun¶ de zile au dormit pe jos §i mâncau ce apucau. Apoi,
mama lui Ilie a decis s¶ plece la Bucure§ti s¶ î§i caute so†ul deoarece se zvonise c¶ de†inu†ii din lag¶rele de concentrare au fost elibera†i.
„Înainte s¶ plece, mama ne-a cump¶rat o g¶leat¶ de boabe. Diminea†a
mâncam porumb, la prânz porumb, seara porumb. Timp de o s¶pt¶mân¶",
poveste§te cu lacrimi în ochi b¶trânul. „Câte am tras...".
250 lei „recompens¶" ca s¶ ajungi în Siberia
Pe 23 august 1944 ru§ii au ajuns pân¶ în Râmnicu S¶rat, localitatea
unde se stabilise familia Mariu†an. Ru§ii au vrut „s¶ fac¶ o purificare", astfel
c¶ to†i localnicii au fost controla†i, iar basarabenilor li se impunea s¶ se
în-toarc¶ de unde veniser¶. Ru§ii mai spuneau c¶ persoanele care s-au aflat
în Basarabia în 1940 erau cet¶†eni sovietici. „Îns¶ noi eram români, nu
sovietici."
Petre Mariu†an î§i aminte§te c¶ se oferea §i o recompens¶ de 250 lei
pentru fiecare om care alegea s¶ mearg¶ înapoi în Basarabia. „În momentul
în care acceptai banii, erai deja obligat s¶ pleci", spune acesta. Ru§ii îl c¶utau
pe capul de familie. Astfel, domnul Petre a trebuit s¶ se ascund¶. Îns¶, într-o
zi l-au g¶sit prin poli†i§tii români §i l-au dat pe mâna ru§ilor.
„«Ia-l §i du-l la ru§i p'¶sta», i-a spus comandantul român unui poli†ist,
dându-mi dou¶ palme. M-au dus la Comisia Aliat¶ de Control. Comisia era
în curs de desfiin†are, mai r¶m¶seser¶ doar comandantul-§ef cu garda sa.
Când am ajuns, comandantul vorbea la telefon, în limba român¶, cu cineva
din comuna Zideni, unde veniser¶ ni§te ru§i - ori de-ai no§tri îmbr¶ca†i în ru§i
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- §i devastau casele oamenilor. La un moment dat, lui nu i-a convenit c¶ un
civil - adic¶ eu - asist¶ la discu†ie §i a întrebat santinela, în limba rus¶: «™sta
ce vrea?». Numai c¶ eu, imediat, i-am spus c¶ am venit s¶-l rog s¶ mearg¶ la
fa†a locului (n.a. - la Zideni). Comandantul i-a spus santinelei, în limba rus¶,
s¶ m¶ dea afar¶. £i când am ie§it, am luat bulevardul în bra†e §i du-te nene la
câmp din nou", î§i aminte§te Petre Mariu†an.
Calvarul p¶rea c¶ s-a terminat o dat¶ cu reforma agrar¶ a lui Petru
Groza din 1945. Astfel, refugia†ii basarabeni au fost împropriet¶ri†i cu câte 5
hectare de p¶mânt în Banat. Atât familia Mariu†an, cât §i familia Frunz¶ au
ajuns în aceea§i comun¶ timi§orean¶ - £andra. Îns¶, dup¶ ce §i‑au f¶cut un
rost în via†¶, din 1946 pân¶ în 1951, dup¶ ce au construit case, au muncit
p¶mântul §i s-au stabilizat... în noaptea de Rusalii, pe 15 iunie 1951, au fost
îmbarca†i în vagoane, transporta†i c¶tre inima B¶r¶ganului §i l¶sa†i în mijlocul câmpului. Acolo avea s¶ se nasc¶ - câteva luni mai târziu - satul Fundata,
cu str¶zile A, B, C... pân¶ la H, pline de colibe §i bordeie.
Ziua în care a început a treia deportare
„Era 15 iunie, într-o duminic¶. Zi frumoas¶, ne preg¶team de recoltarea
orzului §i p¶rin†ii au preg¶tit mâncare pentru o zi-dou¶ ca s¶ mergem acolo,
pentru c¶ atunci nu erau combine §i foloseam coasa. Tata cosea, mama lega
§i noi c¶ram §i f¶ceam c¶pi†e. N-am mai fost s¶ cosim pentru c¶ de pe 15 spre
16 noaptea ne-am trezit la u§¶ cu... poli†ia", poveste§te Ion Mariu†an.
Copil¶ria unui refugiat: pe câmp, la cules de bombe
„Nem†ii fugeau, americanii bombardau, ru§ii înaintau. A fost un dezastru", a§a descrie Ion Mariu†an (foto, al¶turi de so†ia, £anda) peisajul copil¶riei
sale. În 1944, când a trecut Prutul dinspre Basarabia spre Moldova cu familia
sa, Mariu†an avea doar 7 ani, dar nu poate s¶ uite ororile r¶zboiului. „Eram
copil, cu joaca... Priveam cum bombardeaz¶, cum mor oameni pe câmp
împu§ca†i de ru§i, de nem†i, de avia†ie. Din astea î†i mai aminte§ti", spune
Mariu†an.
Una dintre cele mai groaznice amintiri este moartea fratelui s¶u, care a
fost ucis în timpul unui bombardament în apropiere de Bac¶u. Nici nu a avut
timp s¶ plâng¶ pentru el. „Avea atunci vârsta de 14 ani. L-a omorât acolo.
A trebuit s¶ st¶m s¶ facem înmormântarea §i de acolo s¶ fugim mai departe",
î§i aminte§te cu triste†e Mariu†an.
Una dintre distrac†iile copiilor din acea perioad¶ era adunarea grenadelor de câmp. Mariu†an spune c¶ în fiecare zi to†i copiii erau a§eza†i într-o linie
§i porneau pe câmp în c¶utare de muni†ie. „Plecam pe teren §i unde vedeam
o grenad¶, o bomb¶, noi nu aveam voie s¶ punem mâna, dar îi anun†am pe cei
mai mari §i veneau §i le luau. Erau mun†i de armament, de bombe, de grenade, de tunuri, de proiectile, de tancuri, tot ce vrei. Unele nu mai func†ionau,
altele func†ionau."
De multe ori, propria lui via†¶ a fost în pericol, dar nu i-a fost niciodat¶
fric¶. Nu î§i d¶dea seama ce se poate întâmpla. „Într-o zi, în cursul
s¶pt¶mânii, ne-am dus cu tata, eu §i un frate mai mic al meu, Mihai, la
Râmnicu S¶rat. Noi st¶team la Obidi†i, o comun¶ aproape de Râmnicu S¶rat.
Dup¶ ce ne-am luat alimente §i trebuia s¶ ne întoarcem înapoi, au început s¶
sune sirenele §i a început un r¶zboi aerian între alia†i §i nem†i. Am b¶gat
c¶ru†a prin §an†, pe sub copaci, am legat calul de un pom §i noi ne-am b¶gat
pe dedesubt, pe sub c¶ru†¶. Tr¶geau cu mitralierele de sus, veneau gloan†e din
toate direc†iile. A durat vreo 15-20 de minute atacul asta aerian, dup¶ care
s-au lini§tit, ne-am închinat §i am plecat spre cas¶", poveste§te Mariu†an.

©Paul Goma 1935-2011

wwww.paulgoma.com

PDF public și gratuit

31.12.2011

PAUL GOMA - JURNAL 2011

953

Miercuri 22 iunie 2011
Azi am f¶cut înregistrarea închinat¶ 22-lui iunie.
Mai pu†in obosit ca de obicei.
*
Aura Christi îmi trimite §i mie:
De : Contemporanul <contemporanul@yahoo.com>
Objet :
USR l-a dat in judecat¶ pe Liviu Ioan Stoiciu. Dl N.
Manolescu §i... Constitu†ia României
Date :
22 juin 2011 15:54:57 HAEC
“Dl N. Manolescu §i... Constitu†ia României
Este incredibil, absolut incredibil! Uniunea Scriitorilor din România,
prin reprezentantul s¶u legal, dl N. Manolescu, l-a dat în judecat¶ pe Liviu
Ioan Stoiciu pentru... calomnie. O evident¶ tentativ¶ de intimidare, pe de o
parte. Iar pe de alta, o elementar¶ sfidare a unui drept constitu†ional. Sfidare
a membrilor USR.
Teama îmi este ca USR, prin conducerea sa, la comitetul director m¶
refer – c¶ruia, oare, îi sunt str¶ine apuc¶turile dictatoriale, abuzive? – va fi
pus¶ în situa†ia de a da în judecat¶ mai mul†i scriitori, care – aidoma poetului
incomod Liviu Ioan Stoiciu – au avut o atitudine critic¶, incomod¶, fa†¶ de
abuzurile conducerii USR: Nicolae Breban, Daniel Cristea Enache, £tefan
Agopian, Dan Mircea Cipariu, Bogdan Cre†u, Paul Cernat, Ovidiu £imonca
§i – cu permisiunea dvs. – subsemnata. Lista ar putea continua, evident.”

Ce simpatic¶, suava Aura Christi/ ce suav¶, simpatica Aura
Christi: se d¶ de ceasul mor†ii s¶-l scoat¶ pe Breban din ghearele
lui Manolescu, dar nu cunoa§te - mai degrab¶ : se preface a
ignora - trecutul ru§inos, p¶c¶tos, murdar al aceluia§i în raport cu
al†i “colegii de breasl¶”, de pild¶ cu Goma.
ïn urm¶ cu dou¶-trei s¶pt¶mâni am primit din partea Aurei
Christi §i a lui Nicolae Breban un mesaj prin care cereau permisiunea de a reproduce, din Jurnalul meu aflat pe internet, câteva
pasaje din care s¶ reias¶ c¶ §i mie “colegul N. Manolescu” îmi
f¶cuse porc¶rii, m¶g¶rii, tic¶lo§ii. Am fost de acord: i-am poftit
s¶ extrag¶ citate din manolesc¶rìile f¶cute (§i) mie.
Textul de mai sus - semnat: “Aura Christi” (în dou¶ ceasuri
mi-au parvenit trei exemplare !) dovede§te c¶ solicitan†ii nu au
“r¶sfoit” jurnalul meu, iar dac¶ au f¶cut-o, nu au g¶sit ce a§teptau
(din contra). Drept care m-au “pedepsit”: numele meu nu este
pomenit printre victimele lui Manolescu - scrie Aura Christi:
“d-sa a c¶lcat nu o dat¶ Constitu†ia României, denigrând – pe
întinderea unui an (subl.mea, P.G) – trei vârfuri incontestabile
ale literaturii române: Adrian Marino, Nicolae Breban, Ioan
Gro§an”.
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“Pe întindere unui an”? Ce oroare! O eternitate! Dar oare
câti ani vor fi trecut din 1977, când a participat §i el la excluderea mea?; câ†i ani §i cu ce mijloace mizerabile a organizat §i a
condus campania împotriva lui Caraion, antrenîndu-i §i pe
curatul, pe nonviolentul Matei C¶linescu, cel care a ajuns s¶-l
eticheteze pe nefericitul, pe mohorîtul mare poet: “un monstru”?
Cronologic, am fost primul dintre “colegii de breasl¶”) pe
care l-a atacat-condamnat - am mai spus, nu-i nimic, repet:
în 1977, în luna aprilie eu, arestat la Rahova, fusesem exclus din
Uniunea Scriitorilor, iar Manolescu figura printre cei care votaser¶ “scoatere mea în afara societ¶†ii” - adev¶rat, nu singur, ci
dimpreun¶ cu Blandiana, cu Doina§, cu F¶nu§ Neagu, cu Nichita
St¶nescu (suavul, §i el, cel care g¶sise înalt poetic faptul de a
scrie §i a publica un poem de punere-la-zid-pentru-tr¶dare-depatrie, a mea, arestatul - taman atunci, în aprilie-mai 1977).
Adev¶rat: eu l-am atacat primul pe Manolescu, dup¶
interviul ru§inos, criminal, luat lui Iliescu dup¶ Sângeroasa
Mineriad¶, cel din vara anului 1990. Tot adev¶rat: el nu a r¶spuns
(t¶cerea; mama în†elepciunii la§ului) decât abia dup¶ ce Iliescu
nu a mai fost pre§edinte (ce a “r¶spuns”?: c¶ Goma nu a citit bine
interviul, atribuindu-i abuziv, lui, Manolescului apelativul
“Om cu o mare”, când, în realitate /!/ el îl cita pe ¢oiu (care,
¢oiu?, cel care nu ap¶rea în text?);
ïns¶ el - Manolescu, în 1998, prin editorialul monumental
(de inteligent) “Adio, Domnule Goma!”, anun†a c¶ nu-mi va mai
publica nimic în revista România literar¶, pentru c¶ în ultimele
texte trimise, insultam organul Uniunii Scriitorilor §i pe el însu§i,
directorul - descriindu-m¶ ca un gândac care va fi adunat pe
f¶ra§, aruncat…- proza manoleasc¶ poate fi citit¶ cu folos, dar,
Doamne fere§te, nu în vreun volum, ci doar în colec†ia revistei;
El însu§i (dimpreun¶ cu Liiceanu, cu Tudoran), acuzat fiind
de… “antisemitism” - în realitate, de analfabetism profund: se
trezise/r¶/ comentîndu-l pe Garaudy! - a intrat în panic¶: î§i vedea
“cariera” compromis¶ definitiv. Dar, iat¶ ocazia, c¶zut¶ din cer:
turn¶torul veteran H. Zalis a §optit, în dreapta, în stânga c¶ în
recent ap¶rutul num¶r al Vie†ii Române§ti Liviu Ioan Stoiciu
publicase fragmente din Jurnalul pe 2005 a lui Goma - §i c¶
Ambasada Israelului (informat¶ chiar de el, de Zalis) a fost §ocat¶
de… “antisemitismul autorului §i a adresat un protest ferm
“forurilor în drept”! Ce ocazie mai nimerit¶ pentru a face s¶-i fie
iertat-uitat propriul “antisemitism” (am mai spus, repet: analfabetism) decât s¶ arunce pe altcineva acuza†ia mortal¶. Manolescu
a luat leg¶tur¶ cu ambasadoarea Israelului la Bucure§ti, Rodica
Gordon, cu ambasadorul USA, Taubman, s-au v¶ic¶rit în trei
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§oca†i de “antisemitismul lui Goma” §i s-au pus de acord s¶
formuleze proteste oficiale, de la stat la stat, demascînd astfel de
crime împotriva omenirii: “antisemitismul” lui Goma §i…
complicitatea lui L.I. Stoiciu, care ce putea semnifica decât…
“legionarism” curat?
Drept care, proasp¶tul pre§edinte al Uniunii Scriitorilor - de
Nicolae Manolescu este vorba - a înscenat o demascare ca pe
timpurile aurorale; cu complicitatea lui Horia Gârbea - §i cu complicitatea activ¶ a celor prezen†i, dar t¶cu†i - s-a luat hot¶rîrea de
a-l da afar¶ de la conducerea Vie†ii române§ti pe Liviu Ioan
Stoiciu, iar pe Goma de a-l condamna cu hot¶rîre pentru… antisemitism - acuzatorii erau §i ei profunda analfabe†i: în capul lor;
“antisemitism” (la Goma) erau opiniile lui despre statul Israel
(rasism, apartheidism, persecutarea oamenilor p¶mântului
Palestinei), nu despre… evrei.
Nici chiar eu, cel r¶u în cerul gurului nu b¶nuiesem c¶
manevrele lui Nicolae Manolescu (cite§te: acuza†iile mincinoase,
fabricate, dar sus†inute de… masele largi, îndobitocite ale
scriitorilor români prezen†i la acea adun¶tur¶) fuseser¶ puse la
cale în scopul - nobil - de a ob†ine postul de ambasador
UNESCO la Paris!
Suava Aura Christi, în diatriba recent¶ împotriva lui N.
Manolescu a g¶sit doar porc¶riile la adresa a trei scriitori:
“trei vârfuri incontestabile ale literaturii române: Adrian Marino,
Nicolae Breban, Ioan Gro§an” - am citat-o…
ïntr-o notare anterioar¶ îi recuno§team Aurei Christi calitatea rar¶, g¶sibil¶ mai cu seam¶ la femeile dekabri§tilor, cele care
sacrificau totul pentru a-§i ap¶ra, a nu-§i abandona “omul”;
Aura Christi îl ap¶r¶ pe omul ei, Breban. ïns¶, pasabil
analfabe†ic¶ §i dânsa, nu ia în seam¶ c¶ “literatura român¶”, chiar
dac¶ admitem c¶ Gro§an reprezint¶ unul dintre “vârfuri” (sic),
mai cunoa§te §i alte câteva vârfule†e.
O b¶gare de seam¶: nici o cauz¶ bun¶ nu se ap¶r¶ cu
mijloace rele: unul dintre ele: omisiunea fapte, oameni, “vârfuri”.
*

Din arhivele comuniste:
„Nu v¶ fie team¶, America §i Anglia ne vor ajuta!“Igor Ca§u
Dup¶ reocuparea Basarabiei în 1944, mii de basarabeni au tr¶it mai bine
de zece ani cu speran†a c¶ România î§i va lua revan§a fa†¶ de Moscova cu ajutorul englezilor sau americanilor.
Imediat dup¶ reocuparea Basarabiei în martie-august 1944 de c¶tre
Armata Ro§ie, regimul sovietic a început s¶ vâneze persoanele susceptibile
de a organiza rezisten†a împotriva comunismului. Cei care au rezistat, inclusiv cu arma în mân¶, aveau o anumit¶ logic¶ ce le justifica ac†iunile. Mul†i
dintre ace§tia credeau c¶ România î§i va lua revan§a fa†¶ de Moscova cu aju-

©Paul Goma 1935-2011

wwww.paulgoma.com

PDF public și gratuit

31.12.2011

PAUL GOMA - JURNAL 2011

956

torul englezilor sau americanilor.
Iluzia c¶ vor veni „românii" sau „englezii" nu a †inut prea mult, dar speran†a c¶ vor veni americanii a fost spulberat¶ abia în a doua jum¶tate a anilor
1950 din secolul trecut. Abia dup¶ colapsul URSS, americanii vor veni, dar
vor avea un comportament prea timid în raport cu a§tept¶rile moldovenilor.
Primul func†ionar de rang înalt care a f¶cut o vizit¶ la Chi§in¶u estesecretarul
de stat american James Baker (10-11 februarie 1992).
Acesta îns¶ a insistat atunci ca Republica Moldova s¶ devin¶ obligatoriu parte a Comunit¶†ii Statelor Independente. Urm¶toarea vizit¶ a unui oficial american important a urmat peste aproape 20 de ani. De data aceasta,
vicepre§edintele american Joe Biden aa adus un mesaj pe m¶sura a§tept¶rilor
moldovenilor: sus†inerea Republicii Moldova în eforturile sale de integrare în
Uniunea European¶ §i promisiunea de implicare direct¶ în rezolvarea conflictului de pe Nistru.
Foaie volant¶ din iunie 1946
„Domnilor! Omorâ†i-i pe pre§edin†ii de colhoz, pe comuni§ti, comsomoli§ti §i lucr¶tori de partid, utiliza†i toate posibilit¶†ile pentru a lichida
bol§evicii vagabonzi. Nu v¶ fie team¶, America §i Anglia ne vor
ajuta...Moarte bol§evicilor !" (s. Nicolaevca, jude†ul B¶l†i)
A§teptarea americanilor, o ac†iune antisovietic¶
Potrivit unor dosare descoperite recent în depozitul special al
Ministerului de Interne de la Chi§in¶u, în aprilie 1945 din Republica
Sovietic¶ Socialist¶ Moldoveneasc¶ au fost expulzate 3869 de persoane
venite din România în perioada 1941-1944.
Era vorba de cet¶†eni români n¶scu†i peste Prut, cei care se n¶scuser¶ în
Basarabia fiind considera†i din oficiu „cet¶†eni sovietici". Conform datelor
poli†iei politice sovietice, r¶m¶seser¶ îns¶ destule persoane din rândurile
popula†iei locale cu o con§tiin†¶ na†ional¶ bine închegat¶, care f¶ceau agita†ie
împotriva regimului. Acestea erau numite „na†ionali§ti româno-moldoveni".
În satul Pogrebeni, raionul Chiperceni, jude†ul Orhei, †¶ranca Voicu N.
P. chema cons¶tenii s¶ boicoteze alegerile în Sovietul Suprem al URSS, pe
motiv c¶ în scurt timp nu va mai exista puterea sovietic¶ §i c¶ vor veni englezii §i vor func†iona legile engleze§ti (noiembrie-decembrie 1945).
Atitudini similare au fost înregistrate în aceea§i perioad¶ în mai multe
localit¶†i din raioanele Soroca, Zguri†a, B¶l†i, Balatina, B¶l†i, Taraclia,
Costiujeni §i altele. Uneori, chiar §i cei care accept¶ s¶ serveasc¶ regimul
exprim¶ convingeri antisovietice: de exemplu, cet¶†eanul Lungu, secretar al
sovietului s¶tesc din P¶mânteni, raionul B¶l†i, spune c¶, dac¶ i s-ar oferi posibilitatea s¶ opteze la alegeri pentru URSS sau Anglia, ar vota pentru cea din
urm¶.
Al†i func†ionari care excelau în propaganda pentru alegerile în Sovietul
Suprem al URSS erau amenin†a†i s¶-§i mai domoleasc¶ elanul pentru c¶
„degrab¶ în ajutorul nostru vor veni Anglia §i America §i o s¶ v¶ ar¶t¶m noi"
(satul Stoianovka, raionul Baimaclia, jude†ul Cahul). În anii urm¶tori au fost
înregistrate alte atitudini §i apeluri de acest fel. Ele nu înceteaz¶ nici în timpul
foametei, nici în perioada de apogeu al colectiviz¶rii sau al deport¶rilor în
mas¶ din iulie 1949.
Încuraja†i de revolu†ia maghiar¶ din 1956
Mai mult, speran†a c¶ americanii vor veni se p¶streaz¶ la nivel de mas¶
pân¶ în anii 1956-1957. Asist¶m la o recrudescen†¶ fireasc¶ a acestor
a§tept¶ri mai ales dup¶ condamnarea cultului lui Stalin, în februarie 1956, la
congresul al 20-lea al PCUS, §i dup¶ revolu†ia maghiar¶ din toamna aceluia§i
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an.Expectan†ele exagerate din epoc¶, neîntemeiate pân¶ la urm¶, s-au datorat
§i mesajelor transmise prin intermediul posturilor de radio Europa Liber¶,
Vocea Americii §i BBC, mesaje care alimentau zvonurile c¶ „vin americanii".
Un episod relevant este legat de satele Zg¶rde§ti §i Mândre§ti din raionul Sângerei. În octombrie-noiembrie 1956, tinerii comuni§ti din aceste localit¶†i au intrat în panic¶ §i au început s¶ ias¶ din comsomol. Unii dintre ace§tia
au ars carnetele de membru UTC §i au mers s¶ depun¶ actele pentru admitere
la seminarul teologic. Credeau c¶, datorit¶ acestui gest, americanii îi vor ierta
pentru faptul c¶ au pactizat temporar cu anticristul.
Atitudini similare au fost semnalate de KGB în toate raioanele republicii, inclusiv în cele din sud, în rândurile g¶g¶uzilor, care ascultau postul de
radio BBC în limba turc¶ §i erau la curent cu evenimentele din Ungaria din
toamna anului 1956.
De ce n-au venit americanii în 1956?
Dup¶ în¶bu§irea revolu†iei maghiare de c¶tre tancurile sovietice, ungurii sunt decep†iona†i de reac†ia americanilor, care, contrar a§tept¶rilor, evit¶
confruntarea direct¶ cu imperiul sovietic. Strategia american¶ era bazat¶
atunci pe doctrina Truman, elaborat¶ în 1946 de c¶tre diplomatul George
Kennan, potrivit c¶reia SUA trebuiau s¶ nu permit¶ extinderea comunismului
în lume, evitând implicarea direct¶ în zonele care au revenit Moscovei dup¶
1945. Ideea era c¶ URSS se va pr¶bu§i de la sine, din interior, din cauza
contradic†iilor comunismului care îl f¶ceau sortit pierii, a§a cum §i s-a întâmplat de altfel. Mai amintim c¶, exact în toiul ac†iunilor de în¶bu§ire de c¶tre
ru§i a revolu†iei maghiare din 1956, America era antrenat¶, în pofida voin†ei
sale, în conflictul din Orientul Apropiat declan§at de c¶tre Marea Britanie §i
Fran†a împotriva Egiptului.
Au venit abia dup¶ colapsul URSS
Când s-a v¶zut c¶ americanii nu au intervenit în ajutorul Ungariei atunci
când tancurile sovietice au în¶bu§it revolu†ia din 1956, speran†a moldovenilor c¶ vor veni americanii s¶-i elibereze de „diavolul ro§u" s-a spulberat.
Abia dup¶ 20 de la colapsul URSS, Statele Unite manifest¶ un interes
sporit fa†¶ de soarta Moldovei. Sub impulsul schimb¶rilor democratice intervenite dup¶ evenimentele din 7 aprilie 2009, SUA au exprimat clar disponibilitatea de a ne ajut¶ s¶ ne desprindem de zona de influen†¶ rus¶ pentru a
deveni parte integrant¶ a spa†iului euro-atlantic. Vizita lui Joe Biden la
Chi§in¶u a confirmat acest lucru.”
*
“De zece luni Muzeul comunismului exist¶ doar pe hârtie
Valentina Basiul
Oficial avem, în Republica Moldova, o institu†ie cultural¶ dedicat¶ victimelor regimului comunist. Numai c¶ acest for exist¶ doar în acte, pentru c¶
autorit¶†ile au uitat de promisiunile f¶cute vara trecut¶.
Unii func†ionari spun c¶ muzeul s-a împotmolit în lipsa de finan†e, al†i
demnitari au uitat cu des¶vâr§ire de hot¶rârea de Guvern din 2 iulie 2010.
Documentul adoptat în ajunul comemor¶rilor victimelor deport¶rilor, prevedea ca, în termen de o lun¶, Ministerul Culturii s¶ aprobe regulamentul, structura, statele de personal §i devizul de cheltuieli ale noii institu†ii, iar
Ministerul Finan†elor trebuia s¶ aloce bani.
Administra†ia Muzeului Na†ional de Arheologie §i Istorie a Moldovei,
în a c¶rui subordine intr¶ muzeul victimelor deport¶rilor §i represiunilor poli-
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tice, a f¶cut tot pachetul de acte necesar §i l-a transmis Ministerului Culturii.
„S-AU PIERDUT ÎN CHESTIUNI BIROCRATICE"
„Demnitarii no§tri s-au pierdut în chestiuni birocratice, iar de câteva
zile au intrat în campanie electoral¶. Lor trebuie s¶ le cerem explica†ii",
afirm¶ Gheorghe Negru, pre§edintele interimar al Asocia†iei Istoricilor. „Din
p¶cate, în ace§ti doi ani am r¶mas cu concep†ia lui Stepaniuc (fostul ideolog
al comuni§tilor lui Voronin în materie de istorie - n.r.) de predare a istoriei
iar explica†ia clasei politice e c¶ suntem într-o criz¶ de identitate, ceea ce este
o mare prostie", mai spune revoltat acesta.
Foto: Basarabenii deporta†i în Siberia lâng¶ cadavrele semenilor lor/
Foto: Cartea Memoriei
„Sper ca deschiderea muzeului s¶ se fac¶ mai devreme decât c¶derea
comunismului", sus†ine Gheroghe Cojocaru, directorul Institutului de Istorie
al Academiei de £tiin†e §i pre§edintele Comisiei de studiere a regimului
comunist din Republica Moldova. „£tim c¶ guvernan†ii au avut o agend¶
înc¶rcat¶, dar asta nu înseamn¶ c¶ ar avea scuze. Odat¶ ce au promis, trebuie
s¶ g¶seasc¶ mijloacele necesare. Bani niciodat¶ nu ajung", a accentuat
Gheorghe Cojocaru.
În bugetul adoptat la sfâr§itul lui martie, este trecut¶ suma solicitat¶
pentru amenajarea expozi†iilor, nu §i banii necesari reconstruc†iei cl¶dirii §i
colectarea exponatelor, sumele cele mai mari.
INSTITU¢IA AR ADUNA OBIECTELE CONDAMNA¢ILOR
Viitorul muzeu va fi amenajat în casa unde a activat prima biblioteca
public¶ din Basarabia, de la intersec†ia str¶zilor Bucure§ti cu B¶nulescu
Bodoni. Edificiul, vechi de peste 150 de ani, se afl¶ într-o stare avansata de
degradare: îi cade tavanul, iar pere†ii exteriori sunt vizibil înclina†i. „Am
decis ca banii aloca†i s¶-i d¶m speciali§tilor care vor face proiectul de restaurare. Ei ne vor spune cât va costa restaurarea", spune Elena Postic¶, directoradjunct la Muzeul de Istorie.
Ion £tef¶ni†¶, directorul Agen†iei de inspectare §i restaurare a monumentelor, a Ministerului Culturii, sus†ine c¶ restaurarea cl¶dirii-monument ar
costa între §ase §i zece milioane de lei (între 350 §i 590 de mii de euro).
Muzeul comunismului ar aduna toate materialele fo§tilor deporta†i §i
condamna†i politic, obiecte care risc¶ ast¶zi s¶ se piard¶, mai atrag aten†ia
istoricii.
Expozi†ia din biseric¶
În perioada sovietic¶ au activat câteva zeci de muzee ale comunismului.
„Erau cam 70 de muzee de istorie local¶, dar care f¶ceau educa†ie patriotic¶
în spiritul comunismului. Principalele erau cele din Chi§in¶u: al istoriei
Partidului Comunist, al ateismului, al prieteniei popoarelor §i al «eroilor
r¶zboiului civil» S. Lazo §i Gr. Cotovschi", spune Maria Danilov, muzeograf.
Ie§it din comun era muzeul ateismului amenajat în Biserica Sf. Teodora de la
Sihla, cu icoane §i c¶r†i din bisericile închise abuziv. „Era o stranietate
aceast¶ expozi†ie. Icoane cu hot¶râri de partid", mai spune Danilov.

Joi 23 iunie 2011
Azi m¶ odihnesc. Azi nu fac înregistr¶ri.
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*
Paul Goma: Le Calidor – L’Épopée des habitants de Mana
Mariana PASINCOVSCHI
Mots-clés: poéticité, ludique, pittoresque, carnaval, fabuleux, Calidor
En construisant son œuvre avec un réalisme d'origine folklorique, sans
oublier l'ingéniosité, les bizarreries les de surprises qui peuplent cet espace
dans un contexte de l'histoire tumultueuse, la performance de Paul Goma est
« d’extorquer, d’une énorme tragédie, une occasion de plaisir si fertile »
(Walter 1987). Nous pénétrons donc dans un monde du paysan éternel, dans
un pays enchanté où, doués de « la sauvagesse naïve de la nature », les habitants – « écrasés, mais indestructibles » – affichent une façon particulière de
percevoir les drames humains, se libérant à travers la danse, le rire, le rituel
de production du vin, la pêche dans l’étang du monastère, l'attention obsédée
accordée aux perches, l’initiation aux mystères d'amour et la participation
aux moments fondamentaux de l'existence du village, du concrétisme historique, en construisant une mythologie et en s'inscrivant dans l'intemporalité :
« Le village ne s’est pas laissé tenté et attiré dans « l’histoire » faite par les
autres au-dessus de nos têtes. Il a gardé son innocence virginale intacte dans
l’autonomie de la pauvreté et de sa mythologie, pour des moments où il
pourra devenir le fondement solide d'une histoire authentique roumaine »
(Blaga 1937: 11).
En créant un espace restreint, Paul Goma l’affiche dans toute sa beauté,
en le construisant sous le ciel bleu, dans l’espace ouvert du calidor, en mettant en premier lieu, comme c’est le cas de tous les établissements de ce type,
le système des liens de famille. Selon la tradition inaugurée par Ion Creanga,
l'auteur crée des personnages fabuleux, mémorables grâce à la force magique
de raconter ou de « bricoler » autour de la maison. Un exemple illustratif dans
ce sens est le père Iacob, « mon voisin et grand-père adoptif »,
« mon
enfance de Mana ». En lui consacrant un chapitre portant son nom, l'auteur
souligne un tas de bizarreries et délices, en lui attribuant le rôle de magicien
et de bouffon, en dotant, en même temps, le personnage d’une importance
majeure, sans laquelle, bien sûr, le Paradis de Mana n'aurait pas été le même.
Plusieurs exemples confirment cette hypothèse, significatifs étant, à cet
égard, la poéticité avec laquelle le vieillard explique tous les secrets de la
nature de la forêt ou le vrai événement de « … des tonneaux et la mise en
place des cercles », rituel décrit avec une expressivité qui, en paraphrasant
Florin Ardelean, on dirait, mène le délice de la lecture à son paroxysme. En
rappelant la poétique des fêtes dionysiaques, le rire et la joie donnent à l'écriture une « franchise de carnaval », en l’ancrant fortement dans la tradition
populaire roumaine :
« - Chut! Qu’on ne nous entende pas… Que les douves et les cercles
n’entendent pas que nous voulons les mettre au travail ensemble. Les douves
et les cercles sont comme nos habitats de Mana, me disait le Père Iacob, n'ont
pas le désir de faire un travail commun, chacun avec son idée… … et lentement, petit à petit, nous nous approchions de la fleur : belle et pleine de toutes
sortes de mystères, ainsi, fermée à trois quarts ; doucement, lentement (qu’elle ne s’rende pas compte !), nous lui posons la couronne… après avoir arrangé chacune, le Père Iacob disait, en récitant, avec un doigt pointant le haut :
- « Papa avec ses trois couronnes l’une au-dessus de l’autre… » (mettait le
couvercle du tonneau).
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... On détachait la bonde avec le marteau d’à côté, on insérait le tuyau
dans le tonneau - ni trop, pour ne pas remuer la levure, ni trop peu, pour ne
pas laisser l’air dedans, on aspirait une fois, deux fois ; la troisième fois,
comme dans le conte, était la bonne : le vin coulait – on le dirigeait vers les
sceaux, puis on crachait une fois, deux fois, trois fois : je n’aimais pas ce qui
restait dans la bouche : c’était aigre – j’aimais que le Père Jacob l’aimait… »
(Goma 2004: 223-225).
La confection des cuillères en bois se déroule dans l’esprit de la même
tradition moldave, mais cette fois presque exactement comme chez Ion
Creanga :
« Et, mon Dieu (comme le dirait - et le dit même bien Creanga), quelles
merveilles sortaient de ses mains ! Pas seulement les manches formant des
serpents enroulés, des poissons avec la bouche ouverte (comme s’ils voulaient aussi le bortsch de la Tante Domnica), [...] – mais aussi les cuillerons
que les autres fabricants de cuillères traitent (!) selon des canons immuables,
le vieillard les faisait selon la bouche (la taille!) […]. … peu importe comment elles sortaient, l’important c’était qu’elles sortent… » (ibid: 230).
La préférence pour les jeux de mots, pour le ludique et pour le vocabulaire dialectal crée une atmosphère, en enveloppant l’écriture dans un espace
de conte où l'ironie subtile, l’intertexte et l'humour gratuit ne manquent pas.
La force du mot nous mène dans le pays de « il était une fois… », en constituant, ensemble avec les effets de « couleur locale », « l’élément de contrepoids pour la phrase syncopée et comme si étranglée », suite à l'urgence de
la communication. Une fois personnifiés, les objets s'animent, en donnant à
la création littéraire de l’intensité, un mélange d'humour et de tendresse. En
fait, l'ensemble du texte est parsemé d’une suite de tels procédées. L’auteur
a recours, dans ses tentatives de surmonter les obstacles, à une « véritable
poétique en action », suivie avec une rare cohérence. Il faut noter, à cet égard,
le calcul linguistique, l’anagramme, l’aphérèse et l’apocope, les mots adaptés
d'autres langues, le modèle russe ayant la priorité, les mots composés, les
mots péjoratifs, les métaphores et les épithètes, l’intertexte, les moldavismes,
les jeux de mots, sans oublier les personnifications, les phrases incidentes
peines, les onomatopées, la redondance, la langue populaire, l'allitération, le
charme, les déformations morphologiques et, aussi, la création de nouveaux
mots : « … l’auto est passée seule, là-bas, vers le milieu du village, l’auto a
tourné, s’est arrêtée devant la grille du Père Iacob » ; avant, à l'école, j'avais
eu une conversation avec Ghirei-Khan, NKVD-isé : Ghireikhanov,
Khanghireiev…. Khantatarov » ; « l’talien » ou « il faut que vous partiez,
Madame, que vous vous en alliez » ; « Quand on est arrivé aux bords du Prut,
Tchiolovetchiï (qu’il reste dans pantalon !) avait fermé la frontière. Comme
disait le Père Iacob : « Sans même réussir de mouiller vos pieds dans le
Jourdain du Prut, vous avez été baptisés : sovietski grajdanin! Au moins, moi
et la vieille, nous ne nous sommes pas fatigués à faire ce chemin : le grajdanin est tombé sur nos têtes… » ; « Je tremble maintenant pour le tremblement
d’alors : je ne me le rappelle pas, mais je l’ai appris comme à l'école » ou «
lorsque Madame pleure, ma mère la prend par la taille et lui dit que Dieu et
bon il va revenir » ; « Ivan le Brigand, Ivan Pravoslovan, menteurovan » ;
« J’évite une pile joufflue de foin bienparfumodoré », « Mon Dieu, quelles
bonnes belles filles juteuses et parfumées et! », « C'est de la pure provocation, j'appelle la Milice! Je voulais dire : Justement la Milice, mais gonflezle ! », « Certainement, les chevaux, affolés, se sont mis à courir : dans une
heure, l'impiété est comme la paille vanné / Et derrière, il y a l'imposante
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armée, enfin, roumaine, mais qu’on appelle, selon les papiers, Popescu » ; «
Eh bien, si Dieu donne un peu de pluie ; mais sans grêle, comme l’année dernière… Alors le pain de Dieu pousse, M’sieur le professeur » ; « Soyez les
bienvenus, doroghie tovaristchi, la collectivité m’a envoyé pour vous dire,
du fond du cœur, que nous vous avons beaucouuuup attendu ! Une fois que
vous êtes là, soyez les bienvenus ! », « Ion faisait l’assolement, dis-je. –
Fais… l’assoiliment… ».
En déformant le sérieux, ces procédées donnent lieu à « des scènes burlesques qui révèlent un sens comique, un peu excentrique et hermétique, qui
exigent des associations complexes rapides de nature philosophique et sociopolitique, un grand sens des subtilités de la parole et la connaissance du folklore dramatique roumain » (Grati 2008: 90). En même temps, ils dénotent un
style hybride et une manière particulière d'écrire, « qui laisse émerger les
voix lointaines des narrateurs folkloriques anonymes, des chroniqueurs moldaves ou du narrateur de Humulesti » (ibid.: 93), en exprimant, « dans le style
artistique économique de Paul Goma, le désir de créer un monde polyphonique, plurivoque […] » (ibid.: 94).
D'autres scènes s’inscrivent aussi dans la tradition du carnaval, telles
que le désenchantement contre la gale de Tente Domnica, le « repos » des
hectares, l’hospitalité excessive des habitants de Bessarabie, l’épisode de la
personnification des arbres allés à la recherche du père déporté, en particulier
la scène de la baignade, quand le narrateur voit, toujours du calidor, « le beau
tourbillon d’eau ; un à envier ; sans pareil ; sans parler trop, une vraie Fée…
». Quant à la danse du père revenu à la maison, en dansant avec la croix sur
sa tombe, bien qu’on puisse l’inclure dans la même catégorie, la danse
macabre fonctionne plutôt comme un motif de désacralisation du modèle
paterne. L’enfant quitte maintenant « l’univers paradisiaque de la fantaisie
pour la réalité coercitive. L’histoire pénètre et érode le paradis béni de l'imagination infantile » (Mali†a 1990: 44):
« Les grands hommes sont de grands voleurs, des voleurs, des voleurs
– et le Père Iacob ; dirigé par le père [...] – Les voleurs ! Vous êtes de grands
voleurs ! je pleure, en sanglots, du calidor (Goma 2004: 168 -169).
Nous voyons donc que les expériences traumatisantes sont encadrés par
d'autres, mirifiques, ce qui justifie l'affirmation selon laquelle, « depuis
Creanga la prose roumaine n’a jamais connu une évocation si tendre et nostalgique, que dans les pages avec les perches de Mana ou avec le « séjour »
dans la forêt » (Pecican 1994: 23). Même s'il n'y a rien de la technique et des
motifs du prosateur de Humule§ti, mis dans la page en fragments tels que «
La baignade » ou « La huppe du tilleul », « la Bessarabie et les Bessarabiens
de Goma viennent – avec leurs habitations ornées et endimanchées, surélevées sur des piliers verticaux – directement du Conte du bonhomme géant de
¢ic¶u » (ibid.). Détachés de « l'univers de Breughel », les héros de Paul
Goma, plutôt « contemplatifs que paresseux », traduisent par « le manque
d'intérêt marqué pour le bien-être et tout ce qui est lié à leur fonction terrestre,
[…] une aspiration vers l'espace de ceux qui, là-haut (sur les perches), sont
un peu plus près » (ibid.). En surprenant, d’une manière très originale, le
comportement de ceux de là-haut, qui, dès qu’ils voient un voyageur apparaître sur le chemin vers le village, crient : « Au voleur! », Ovidiu Pecican en
trouve l'explication dans « le détournement de la contemplation de leur flottaison statique » : « Ainsi, démasqué, le voyageur est immédiatement récupérée, intégrée dans le petit rituel – presque instinctivement – de communion
avec la transcendance : il est mis, tour à tour, tantôt sur une perche, tantôt sur
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l’autre, sous le prétexte de goûter les melons d’eau. Le banquet sui generis, à
l'air frais et fort des hauteurs évoqué une fois par Nietzsche, rappelle, bon gré
mal gré, l'idée selon laquelle le goûter est aussi dans l'ordre de la spiritualité
» (ibid.).
Une autre perspective concernant les rituels du Calidor, en commençant
par la description des jubilations corporelles, est surprise par Aliona Grati.
L’auteure considère que, « par la réhabilitation de la corporéité, Paul Goma
s’oppose à la tendance métaphorique de la littérature contemporaine, la description des jubilations corporelles dénotant une conception spécifique d'esthétisation du quotidien » (Grati 2008 : 91-92). En commençant par le réalisme d'origine folklorique qui perçoit la matérialité du corps d’une manière
profondément positive, comme un début de vie et non pas comme une
expression vulgaire matérialiste – comme elle l’affirme –, Aliona Grati croit
que, si au cours des années le culte religieux a excessivement compromis la
corporéité et ses besoins, le folklore les a abordés d’une manière ordinaire,
en leur donnant une valeur égale à des événements naturels, en les poussant
vers le quotidien. Ainsi, pour revenir au texte de Paul Goma, « on ne peut pas
y parler des pathologies et effets héréditaires maléfiques, mais d’une sensibilité du naturel, de la perception organique, qui établissent le domaine de l'humanité et de l'humain même dans les conditions d'une réalité mortifiante [...]
» (Ibid.: 92).
« Des scènes statiques, des scènes clés, des scènes-noyau : des
moments, des états qui, « touchés » plus tard (même aujourd'hui) avec le
souffle de la bouche vers le cuivre de cette cloche-là, commencent à
répondre, à vibrer, à sonner… » (Goma 2004 : 52) sont déclenchés par « les
principaux fournisseurs de mémoire déficitaire », le père et la mère, « provoqués de reconstruire leur passé ». Si le père, pleinement ancré dans la réalité
quotidienne, est destiné à présenter et nous guider sur le terrain vierge de
l'histoire et la géographie, en nous gardant de tomber dans le mythe et le rêve,
la mère, avec ses « bottes de danseuse », nous amène directement au ciel, la
culture et l'idéalisation du maternel, point de repère du refuge imaginaire et
du soin qui sont fortement invoqués dans les romans de prison. En nous référant au binôme statique / dynamique, on trouve, de même que Daniela SitarT¶ut, que le père constitue « l’entité dynamique, en étant associé au départ, à
la distance, au loin : « à la guerre, en déportation (mort), à la quête des aliments », c’est-à-dire « celui attendu et parfois rentré », tandis que la mère est
la personne statique, toujours en attente, mais qui assume l'ensemble des
tâches domestiques viriles » (Sitar-T¶ut 2009 : 84). Toujours à l’intermédiaire des parents, on réalise la fusion des deux éléments thématiques, l'histoire
et la femme, « selon une formule chimique d’ultimatum, mais définitoire
pour sa prose, et dans un alliage de complémentarité serrée » (S¶lcudeanu
2003 : 103).
On distingue, ainsi, deux niveaux spatiotemporels : « un (prépondérant)
de l'enfance passée en Bessarabie pendant la Seconde Guerre mondiale et
l’autre, complémentaire, qui – situé à un âge adulte – commente et complète
le premier, en jouant les dialogues de maturité avec les parents, pendant lesquels, le protagoniste-narrateur a l'intelligence de réserver pour soi-même,
dans ce qui suit, un rôle (provocateur) d’innocent » (Pop 2000 : 311). Ce
qu’on a d’ailleurs observé dans toute l’œuvre de l'écrivain bessarabéen est
que, en partant du défi des normes d’orthographe, d’orthoépie, lexicales,
grammaticales et syntaxiques, « il y a quelque chose de paradoxalement
féminins dans ce débordement de bavardage avec verve (qui s’établie – s. n.)
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et ce n’est pas sans importance que les personnages bien faits sont des
femmes » (Popa, 2009 : 662). Demandé dans un livre récent par Dinu Mihail,
publié à Chisinau, À qui pensez-vous quand vous écrivez?, Paul Goma
répond : « À qui je pense quand j’écris… La question me déroute. On ne m'a
jamais demandé : à qui? – habituellement je répondais à quoi…? Essayons…
En essayant, je vois que je pensais (en écrivant) seulement aux femmes. À
une fille, à deux, à cinq – puis à ma mère… Et puis je pensais de nouveau,
tout en écrivant, à une fille concrète – et puis, de nouveau, j’arrivais à penser
à ma mère… Je suppose que je ne suis pas du tout original : dans les moments
de tension, le regard cherche, si pas de consolation, alors certainement, de la
confirmation : « Ce qu'elle pense : je fais bien ce que je fais? » Elle – la fille
– les filles, la femme – les femmes, la mère (au singulier) – exerce la première « censure ». En étant librement consentie (voici un rappel – doux – du
matriarcat…), elle peut être prise comme autocensure : « Ce qu'elle pense: je
fais bien ce que je fais?
Voici une censure à laquelle celui qui porte la plume sur le papier se
soumet heureux, même avec jubilation (sans aller jusqu’à l'extase…) » (cité
dans Paul Goma, Dinu 2010 : 18-19).
La référence permanente à la femme, à la mère comme moyen d'autocensure, nous fait penser à « la reconnaissance de la permanence dans l'âme
humaine, d'un noyau d'enfance, une enfance qui, même si elle est fixe, elle
reste vivante, en dehors de l'histoire, cachée pour les autres, qui prend la
forme d'un conte quand elle est racontée, mais qui ne devient pas réelle que
dans ses moments d'illumination – en d'autres termes, dans les moments de
son existence poétique (s. n.) » (Bachelard 2005 : 104). En nouant le fil de
l'histoire là où le fil des souvenirs personnels se rompt, Paul Goma nous
séduit avec la grandeur des humbles, en éveillant en nous « la nostalgie du
paradis perdu », en le situant – sous le signe du père et de l'espace maternel
perdus – en quelque sorte au milieu, entre le dehors et le dedans : « … Peutêtre est-ce pourquoi mon lieu de retour n’est pas dans le dedans, comme les
non-nés, mais dans le Calidor, ce vestibule ouvert pour les deux parties, ce
dehors immédiat et non-définitif, cet endroit à l'air et à la lumière et à l'ombre
et à la chaleur, exposés aux agressions – mais pas mortelles : on peut à tout
moment revenir à l’abri ».
En déformant, par le sous-titre du roman, l’image classique d’un genre
– nostalgique, mais générateur d'harmonie si l'on pense éventuellement aux
Souvenirs d'enfance, l'auteur jette ce thème de l'enfance dans le vide de l'histoire, en altérant sa signification. Tout cela, dans une symbiose parfaite entre
l'enfance et le village, comme présenté, avec beaucoup d'habileté, par Lucian
Blaga : « … L’enfance passée dans le village semble être ma seule enfance.
Celui qui ne tourne pas son regard vers une telle enfance semble presque un
condamné de la vie […]. L'enfance et le village se complètent réciproquement en formant un tout indissociable » (Blaga 1937 : 4).
Situé à l'horizon cosmique, en se prolongeant dans le mythe, l'enfance
de Paul Goma semble être « la seule porte ouverte vers la métaphysique du
village, vers la métaphysique étrange et naturelle, vivante, cachée dans les
cœurs qui battent sous les toits de paille, et reflétée sur les visages hantés par
le destin, mais avec les yeux suspendus au ciel (s. n.) » (ibid.: 5). En vivant
du tout d’un monde - pour ce tout, dans un échange continu de mystères et de
révélations avec celui-ci, seulement une telle image, vivante dans le temps, te
fait revenir en arrière (« de la distance de quarante ans et trois mille kilomètres […] … et pas seulement avec la pensée… Que dire seulement avec la
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pensée de l’enfance heureuse ?... » – « On entre dans l'enfance « remémorée
» (on avance, on rétrograde, cela te concerne, en fait, concerne tous ceux qui
fraudent tout…); on pénètre dans l’enfance-rappelée comme le fil de blé
écrase la croûte du champ, soudainement ; et pour la première fois ; on entre
dans l’enfance avec amour ».
Valorisé du point de vue féminin par le symbole même autour duquel
tout le livre est centré, Le Calidor se lie à l’esprit masculin seulement à son
niveau historique, en construisant son monde de l'enfance heureuse moins
dans sa réalité, mais en la restituant dans l'idéal. On atteste donc « un mélange indécomposable de mémoire et d’imagination affective. Lorsqu’il revit,
l'écrivain devient aussi un architecte rêveur. Un architecte magique. Un
poète» (Podoab¶ 2004 : 259).
Conclusions
Sans entrer pour la première fois dans l’horizon de la prose de Paul
Goma, la patrie intacte et l'enfance heureuse apparaissant aussi dans les
romans du goulag comme « pôle nostalgique opposé au présent destructeur»,
Le Calidor apporte dans l’espace de l’écriture l’image d’une Bessarabie idyllique où l'auteur reviendra chaque fois qu’il sentira le besoin de puiser la sève
de la bleuverdure de l'eau de Mana.
Structuré, par l'agencement des chapitres, « dans une ligne de crescendo, avec des passages d’andante vers allegro (de La maison, L’école, etc. aux
expressions tumultueuses Les Roumains arrivent ! Les Roumains sont arrivés
!, Les Roumains sont partis !), comme même la technique du contrepoint
n’est pas étrangère à l’écriture roumaine (Pop 2000: 311), la polyphonie
musicale du roman est doublée par la plurivocité du discours, Le Calidor de
Paul Goma en devenant un microcosme du multilinguisme », selon Aliona
Grati. Le roman confirme ainsi le fait que la prose de Paul Goma est basée
sur des lois de composition empruntées à la musique. Il est à noter ici, comme
dans tous les ouvrages de l’auteur, la présence du leitmotiv (« Je suis dans le
calidor de la maison de Mana ») qui, « par la répétition fréquente, assure,
outre le caractère poétique du roman, une cohérence thématique ferme, ce qui
tourne vers lui tous les points d'évasion (apparente), en s'enrichissant par les
variations (digressions) mêmes du discours » (ibid.). En même temps, la
métaphore obsédante, le Calidor, construit « d’après la recette du bretzel »
(« … Bien qu’il soit écrivain comme moi, il n’aurait pas compris comment
je fais, avec mes mains, une maison – de mots. Eh bien, comment ! D’après
la recette du bretzel [qui est fait en tournant la pâte autour d'un trou donnée],
j’enroule les mots autour le calidor » (Goma 2004: 21) « il indique le programme spécifique (s. n.) d'esthétisation du quotidien d’une manière circulaire et délibérément concentrée, avec des reprises obsessives de thèmes, de
motifs, où seulement les outils d'expression varient » (Corcinschi 2010 : 80).
D’ailleurs, ce symbole circulaire traîne tout au long du roman, seulement vers
la fin en surclassant l’optique ordinaire pour s’installer dans le vide nostalgique du départ. En voici quelques exemples pertinents dans ce sens :
« Pour moi, tout part de là et d’alors, tout revient à moi, après de longs
détours, parfaitement ronds, après des départs définitifs – alors et là (p. 5).
– On y va, on y va, juste un petit détour autour de la maison… Juste un détour
et je vais amener un charretier… Juste un et on y va… (p. 9)
… Non seulement la terre, avec un geste arrondi d'indécision qui voudrait dire : « Par ici, quelque part… » (p. 20)
… Et encore : « l’élan » arrondi avec lequel elle allait, d'un endroit à un
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autre, dans la maison, en cherchant un objet… (à propos de la mère, p. 31)
C’est bien fait : le ciel est soudainement assombri – et seulement pour ce
moment le bruit est si épais, si plein et rond, qu’il éclate, il craque, il crève
(p. 72)
Donc je reviens… au début, pas juste dans ma Mana, dans son univers
rond et arrondi pour toujours, mais « par là » ; par autour – le plus par autour
possible. (p. 220)
Réponse adéquate : le Père Iacob le jetait, le fusillait, l'anéantissait ;
bref; perçant – mais… arrondi au bout, émoussé (il n'avait pas besoin de
pointe, pour percer l'air entre sa cour et notre calidor, bien sûr : après avoir
fais à trois reprises le tour de la Terre). (p. 222)
Je ne me souviens plus le départ, je me vois dans le calidor, dans l'attente […], je me vois quelque part, sur une large route, à pied, derrière le chariot, pour que les pauvres bœufs ne tirent pas trop péniblement, car ils sont
aussi des hommes – mais entre ces moments : rien.
Le vide. Le trou du bretzel (p. 271) » (Goma 2004).
Espace situé dans le centre du égo autobiographique, le calidor est aussi
un générateur de mythologie (interne) que Goma oppose à la menace de l’histoire. Par son sens originel, le calidor (cali-dor – belle nostalgie) semble être
un espace perdu, mais c'est surtout un espace créé, né de l'imaginationmémoire de l'écrivain, c’est la maison liée au destin d'enseignant de son père,
dans laquelle le père lui enseigne l'appartenance. Espace né d'une certaine
nostalgie, cette image de la maison (conservée uniquement dans la mémoire),
ré-imaginée après tant d'années, semble être une métaphore du rouleau de
l'histoire, le égo s’y positionnant comme déraciné, révolté, nostalgique, évocateur ou créateur de mythologie.
Victimes d’une histoire irrationnelle, les paysans de Paul Goma, « ne
sont que des gens fixés par le destin à la frontière entre deux mondes, humiliés systématiquement par les uns et par les autres, méfiants envers tous à
cause de cela ». Avec de nombreux documents sociaux, la prose de Paul
Goma « représente aussi l’effort de prolonger le document en symbole et de
saisir la tragédie d’un monde [...] marginal, un vieux monde, avec ses saints
(Stefan cel Mare), ses fantasmes, ses coutumes et ses peurs eux… » (Simon
2002 : 126). Bien sûr, on peut aussi parler d'une typologie structurée du livre,
en restituant premièrement le Bessarabéen, puis le Russe, en montrant que les
gens agissent différemment sous le même système.
Si dans les romans du goulag l'auteur est un auditeur qui, premièrement
« entend » et puis « voit », il faut noter qu’ici, bien qu'il y ait la même perception du monde par la sensorialité, elle est fait à l'inverse, en partant de ce
qu’on voit, « je suis assis et je vois » étant devenu des états favoris pour le
déplacement du monde du Calidor. L'auteur utilise des adverbes comme « ici
» et « maintenant », adverbes indiquant que le repère (temporel et spatial) ne
se trouve plus dans le passé, mais que l’axe du narrateur et celle de la narration se superposent. Ces adverbes temporels sont conçus pour donner au
temps une autre dimension, une « volée » du Jardin d'Eden, qui se déroule
dans un continu « maintenant », sous nos yeux, en engloutissant à la fois le
passé, le présent et l’avenir.
D'autre part, paradoxalement, si pendant l’enfance on voit tant de
choses qu’on perd le sens profond du voir, voir et montrer étant dans une
antithèse violente, l'enfant de Paul Goma préfère voir, car « comment les
adultes pourraient-ils nous montrer le monde qu’ils ont perdu ?! ». En s’inté-
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grant dans l’existentialisme du fabuleux, en remplacement la perception par
l'admiration, la prise de possession de l'enfance est réalisée par des couleurs,
des odeurs, des saisons. Ainsi, le dernier Noël ou la baignade de « l'été éternel
» deviennent de véritables valeurs spirituelles, des valeurs psychologiques
directes, immobiles, indestructibles. En filtrant les événements par « l'encre
des sens » et palpant le monde avec une « sensorialité exacerbée », « Paul
Goma, de son calidor avec des ombres, parvient à être « là où tu veux », mais
chaque fois à l’abri de la littéralité » (Salcudeanu 2003: 106-107).
Maîtriser les mots ou se laisser maîtriser par les mots, telle est la question ? « Maîtriser les mots veut dire te confondre avec leur destin et en être
responsable. Mais s’ils n’ont plus de destin ? Si le langage en crise – un ironiste tragique ?, un tragique hypocrite ? – ne peut plus remodeler aucun sens?
Etre responsable du sort des mots c’est conclure et respecter un contrat pour
la vie et la mort […]. C’est risquer. C’est répéter avec ta conscience la
conscience de celui qui dit qu’il dit : « Osez ! J'ai vaincu le monde ! »
(Caraion 1995 : 22). En s’assumant ce risque, Paul Goma s’assoit au centre
du monde, en découvrant « l’odeur du Paradis : c’est comme les collines de
Mana quand les vignes sont en fleur » – dans le passé, comme aujourd'hui,
une odeur douce est le centre d’une intimité (ibid.). En réalisant une poétique
individuelle du sens, selon l’affirmation de Nina Corcinschi (2010 : 80), les
couleurs, avec tout l'arsenal olfactif, visuel, tactile sont des marques imprimées directement sur la rétine de nos univers, « de-là-ici » d’où on peut voir
« seulement le bien ; le sens-vieillesse ». On peut donc parler d'une esthétique
de la volupté, l'art apparaissant, comme on le sait, seulement là où la concrétude maximale rencontre la signification maximale : « la beauté est toujours
individuelle et concrète, unique et non répétable, en ayant consubstantiellement le sens et le signe, l'apparence et l'essence, l'idée et l'expression »
(Vianu 1968 : 69).
Même s’il ne respecte pas l'ordre chronologique des événements, l'auteur construit une prose équilibrée, l'ironie et l'humour en la protégeant de «
tomber dans la sentimentalisme et l’idylle », mais pas de la chute du Paradis,
« du mythe en histoire ». Déraciné de l'espace sacré de l'existence, l'enfant
passe de la lumière dans l'obscurité, l'année 1944 constituant le début d’une
obscurité de refuge pour beaucoup de Bassarabéens. Maintenant le temps n’a
plus de patience, les gens étant confus entre « une arrivée et un départ ». Une
fois la rupture produite, il y apparaît un mur de protection entre le réfugié et
le refuge, un mur à travers lequel le premier est empêché de voir, jusqu'au
moment de la maturation, l'espace qui l’adopte : « La mère paie, l’homme
part comme s’il venait. C’est parce qu’il fait obscur. Je n'ai jamais vu une
obscurité si obscure. Il semble qu’il fait obscur à cause du refuge ; si on
n’était pas des réfugiés, on verrait, quelle qu’obscure soit la nuit ! Mais
comme ça… » (Goma 2004 : 278).
En voulant tout saisir – mise rapportée, en fait, à toute la création du
Bessarabéen, Le Calidor représente le début, mais en même temps, la continuité du début (un autre début). L'auteur ne fixe aucun seuil, en laissant la
porte ouverte pour pouvoir, n’importe quand, « avoir du travail là-bas,
autour», faire, refaire, revoir, défaire et faire à nouveau, « Comme le Premier
Jour. Bien sûr : du calidor ». En brisant les barrières de la syntaxe traditionnelle et en devenant un homme du verbe (doué pour les inventions verbales,
comme il le dirait), sans être gratuit, facile, « littérarisé », cathartique, Paul
Goma vit par écrit, à l’intensité maximale, en parodiant et, en même temps,
en poétisant; et tout cela « au bénéfice de la liberté, en tant que principe de la
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création » (Corcinschi 2010 : 83). En bâtissant son œuvre non seulement à
partir de ce qui « est arrivé », mais, plutôt, de ce qui « aurait pu arriver » («
la littérature ne travaille pas avec la vérité – ‘ce qui a été vrai’, mais avec le
véridique, avec ‘ce qui aurait pu être vrai’ » Apud Goma, Dinu Mihail 2010:
29), anticalophile et antimaniériste, en prouvant « un autre raffinement que
celui formel esthétisé, en découvrant une autre poésie que celle résultant du
lyrisme, de l'ethnographie ou de la préciosité textuelle, l’auteur des Passion
de Pitesti (Patimile dup¶ Pite§ti) refuse d’une manière programmatique la
poéticité, mais pas la poésie (on pourrait écrire même la Poésie) » (Turcanu
2010 : 88), en construisant, de son Calidor avec des ombres et des lumières,
non seulement une histoire à lui, mais une histoire à nous tous (« son drame
reflète parfaitement le drame de toute la nation »), comme l’observe Liviu
Cangeopol, en réverbérant, dans divers accords, soit une tension ontique soit
une récupération paradisiaque, « mais tout cela à la base du vécu » :
« – Écoute, mon petit poussin : tu es déjà grand ; tu dois déjà comprendre comment les choses sont dans ce monde ; et avec nous dans lui. Nous
sommes, maintenant, des réfugiés…
– Je ne veux pas être réfugié !
– Hélas, si c’était à nous de décider…
– Je ne veux pas être réfugié, c’est-à-dire couché par terre, dans le
bureau, dans l'obscurité et, en plus, long de faim !
– On dit : mort de faim. Ou crevé de faim – pas long.
– Je dis ce que je dis. Je ne suis ni mort ni crevé. Je suis vivant et j’ai
tellement faim que je sens comme je m’allonge. Je sens comment je grandis.
Je suis long et grand, de faim, maman… » (Goma 2004: 282)
Ces pages déchirantes, fermant-ouvrant les feuilles du volet autobiographique, passées par l'âme puérile de l'enfant, greffées par la main ferme et,
cependant, fatiguée par l'exil de l’adulte, en violentant le cours naturel des
choses, arrêtent le cours de l'histoire, en nous clouant devant la feuille sentant
encore l’odeur de l'école, du gazole pour le plancher, de la poussière du plancher, de l’élève, des livres de l’élève, et du maître…, en nous poussant vers
« l’orbite de la relecture » – infinie mais, en même temps, ample et totale,
émoussée, en jutant l'authenticité et le souffle vivant de l'ineffable. Peut-être
« qu'après avoir tout perdu, ce qui reste c’est le tout. De dire » (Balanescu
2010 : 21). L’écouter parler, participer au dialogue, en laissant notre
empreinte sur le loquet entrouvert de l’œuvre – c’est un signe que quelqu'un
attend avec acribie le moment du retour à Ithaque, c’est un signe qu’il croit
encore aux miracles. Les briser ? ou leur donner la vie ? – ceci reste une preuve de verticalité que nous assumons dans le désir de démontrer qu’on « peut
apprendre la liberté (s. n.) non seulement de ceux qui sont libres depuis longtemps. Mais aussi de ceux qui étaient esclaves jusqu'hier » (Apud Goma,
Dinu Mihail 2010 : 57), et tout cela dans les conditions où l'art n’exprime que
la nostalgie d'une liberté totale : « il (art) n’exprime jamais, profondément,
que la nostalgie d’une liberté totale, d’un détachement, d’une indifférence et
d’une innocence qui le laisseraient faire retour à sa seule vérité: celle d’être
le recommencement absolu dans un monde ou rien encore ne serait arrivé, et
prêt pour son seul avènement [...] » (Lefebve 1971 : 178).
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Paul Goma: Le Calidor – L’Épopée des habitants de Mana
En suivant le positionnement du narrateur dans le centre de
l'égo biographique par le placement de celui-ci dans le Calidor,
l’étude vise à illustrer un espace édénique à partir de l'image
d’une Bessarabie idyllique, regardée « nostalgiquement comme
pôle opposé du présent destructeur ». En percevant le monde à
travers la sensorialité et en s’intégrant dans l'existentialisme
fabuleux, le narrateur remplace la perception avec l’admiration,
et la prise en possession de l'enfance est réalisée par des couleurs,
des odeurs, des saisons. Ainsi, en désirant inclure tout, Le Calidor
représente le début, mais, en même temps, la continuité du début
(un autre début), en devenant une source sacrée de vocalités
douces, baignées dans l’huile sainte inépuisable de la parole.
Université « £tefan cel Mare », Suceava
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Vineri 24 iunie 2011
ïn zori am primit o scrisoric¶ de la Liviu Ioan Stoiciu.
Anun†at¶ astfel:
“Prea iubite Domnule Paul Goma - v-am pomenit pe
http://www.liviuioanstoiciu.ro/2011/06/am-luat-pozitie-de-drepti-traiti-dompresedinte-manolescu-ne-intalnim-iar-la-trebunal-caragiale-e-pe-faza-pecuvant/ Cu cele mai bune urari, devotat, LIS”
“Publicat pe 23 Iun 2011 - de Liviu Ioan Stoiciu în categoria: LIS JURNAL
“Joi, 23 iunie 2011. N-am citit demult un articol mai penibil §i de rea-credin†¶
decât cel semnat de N. Manolescu în România literar¶ din aceast¶ s¶pt¶mân¶, intitulat „Ura noastr¶ cea de toate zilele”, în care îi acuz¶ pe Liviu Antonesei, pe Daniel
Cristea Enache, pe Adrian Suciu, pe Iulian T¶nase, mai ales pe Dan Mircea Cipariu,
pe mine §i pe Aura Christi de calomnii §i atacuri la persoan¶. N. Manolescu se
confund¶ cu USR! Nimic mai trist. Se vede c¶-i joac¶ feste nervozitatea la masa de
scris. Domnului N. Manolescu îi cad pernele de pe scaun? A scrie din start c¶ „atacurile au c¶p¶tat în ultimul timp caracterul unei campanii contra USR” e descalificant. Culmea, de fapt tocmai acest articol jenant al lui N. Manolescu e plin de calomnii §i atacuri la persoan¶… Am s¶ m¶ refer la problema mea. S¶-i fie clar pre§edintelui trec¶tor al USR, N. Manolescu – observa†iile mele critice se îndreapt¶ exclusiv
c¶tre conducerea salariat¶ a USR, nu c¶tre USR. Apoi, s¶-i intre bine în cap: eu nu
ur¶sc pe nimeni! Nu i-am urât nici pe cei mai abominabili du§mani ai mei (cei ce au
vrut s¶ m¶ ucid¶, pân¶ la Revolu†ie; m¶ refer la securi§ti). E o calomnie s¶ spun¶ N.
Manolescu c¶ eu îl ur¶sc, personal (din contr¶, îl iubesc; cine nu §tie asta?). Îl citez:
„Liviu Ioan Stoiciu reprezint¶ un caz de mistificare care †ine de patologie. Aflat la un
metru de mine §i de colegii mei din conducerea USR în reuniunile de Consiliu,
a§adar, având acces pe viu la toate informa†iile, ca §i posibilitatea de a întreba sau
replica, notând grijuliu tot ce se discut¶ §i se hot¶r¶§te, pare cu des¶vâr§ire inapt s¶
în†eleag¶ ceva. Scrie apoi pe blogul propriu numai n¶zdr¶v¶nii, acuzându-ne de lips¶
de transparen†¶. Dac¶ ar fi s¶-i d¶m crezare, ar trebui s¶ admitem c¶ am privatizat
USR pe metoda MEBO (!) sau c¶ risipim bani pe un festival ca acela de la Neptun,
§i asta, fiindc¶ am invitat doi laurea†i Nobel §i nu pe Liviu Ioan Stoiciu. În sfâr§it, î§i
învinuie§te în bloc colegii din juriul de nominaliz¶ri al USR c¶ s-a f¶cut de râs
fiindc¶ nu l-au nominalizat §i pe el”.
O iau pe rând.
1). „Caz de misitificare, care †ine de patologie” – e atac la persoan¶, condamnabil. O asemenea afirma†ie e perfect valabil¶ §i domniei sale, nu? La tribunal va trebui s¶ vin¶ cu argumente. Ce am mistificat eu, despre ce patologie vorbim? Povestea
cu metoda MEBO (sic!) §i lipsa de transparen†¶, care s-au constituit într-o trimitere
a mea în judecat¶, de un ridicol total – se întâmpla în 2008, n-aveam cum s¶ scriu
pe blog asemenea „bazaconie”, cum spune N. Manolescu (†in blogul în fiecare zi fix
din ziua mea de na§tere: 19 februarie 2010 încoace). Aten†ie, N. Manolescu, e un
„caz de mistificare, care †ine de patologie”, ca s¶-i folosesc întocmai cuvintele. (…)
2). În chestiunea Festivalului de la Neptun, a†i citit §i ieri aici – bani publici
grei arunca†i pe fereastr¶ (repet, f¶r¶ nici un folos pentru literatura român¶; eventual,
îi umfl¶ în pene pe cei ce-l organizeaz¶ §i pe invita†ii lor). Dac¶ e vorba de invita†ii
ale premia†ilor Nobel, ei pot fi invita†i la Ateneu §i pu§i s¶ se m¶rturiseasc¶ pe domenii care intereseaz¶ România §i literatura român¶. Anul acesta festivalul de la Neptun
a atins culmea prostiei cu §taif – a avut drept tem¶ exilul (§i-au dat cu p¶rerea cine
vrei §i cine nu vrei, inclusiv scriitori compromi§i de comunism, sau str¶ini sau români emigra†i, care n-aveau nici o leg¶tur¶ cu subiectul) §i N. Manolescu nu l-a invitat
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pe mare exilat Paul Goma! Da, ar fi avut cap §i coad¶ m¶car aceast¶ edi†ie a acestui
festival, dedicat¶ exilului, dac¶ ar fi fost prezent extraordinarul Paul Goma §i eventual ar fi fost §i premiat cu 10.000 de euro (n-ar fi fost o excep†ie, N. Manolescu l-a
premiat pe Andrei Codrescu). V¶ anun† c¶ m¶ las¶ rece excluderile de pe list¶ §i ura
dumneavoastr¶ la adresa mea (boal¶ veche deja), domnule N. Manolescu.
3). În leg¶tur¶ cu Premiile USR, la care eu n-am fost nominalizat – domnule
N. Manolescu, îmi dau efectiv lacrimile! A†i ajuns s¶ face†i jocuri §i dumneavoastr¶,
de când nu mai citi†i decât c¶r†ile prietenilor? Am scris pe blog, aici, dup¶ ce am aflat
componen†a juriului de nominaliz¶ri, cu mult timp înainte de a fi anun†ate nominaliz¶rile, c¶ eu nu voi fi nici nominalizat, fiind du§m¶nit într-atâta, c¶ mi-e grea†¶ (în
condi†iile în care cartea mea, „Pe prag” a fost nominalizat¶ la Premiile Radio
România Cultural §i Premiile Observator Cultural, mai mult decât credibile; las la o
parte cronicile de-a dreptul remarcabile, care numai la debut s-au ad¶ugat a§a, una
dup¶ alta). O repet, juriul de nominaliz¶ri s-a f¶cut de râs (§i m¶ a§teptam la asta, a§a
cum v-a†i a§teptat §i dumneavoastr¶; a†i anun†at asta în Consiliul USR), juriul s-a
dovedit a fi dep¶§it de situa†ie – §i o spun cu tot regretul, fiindc¶ nu vreau
s¶-i
fac pe cei ce au fost nominaliza†i s¶ cread¶ c¶ am cu ei ceva de împ¶r†it, Doamne
fere§te, sunt valori §i valori. E culmea c¶ nu am dreptul s¶-mi ar¶t dezam¶girea pe
propriul blog. M¶ întreb, scriind aceste rânduri, de ce-mi pun eu mintea cu un editorial penibil scris de N. Manolescu (care se confund¶ cu „institu†ia” USR; r¶u a
ajuns)? Editorial care se încheie cu o amenin†are: „Am convocat în partea a doua a
lui iulie o reuniune excep†ional¶ a Comitetului Director, care va analiza situa†ia
creat¶, caz cu caz. Nu exclud posibilitatea de a da curs solicit¶rii unor filiale §i a unor
colegi de a proceda la sanc†iuni statutare”… Am luat pozi†ie de drep†i: „’Tr¶i†i, dom’
pre§edinte!”. Ne întâlnim iar la Trebunal? Caragiale e pe faz¶, pe cuvânt! Pân¶ s¶
veni†i la prima chemare, v¶ rog s¶ mai citi†i o dat¶ Statutul USR, pe care l-a†i impus
– libertatea de expresie a membrilor USR e pe primul plan, nu pute†i înc¶lca
Constitu†ia, care – asta e situa†ia, v¶ place, nu v¶ place –, e înaintea Comisiei de suspend¶ri a USR pe care vre†i s¶ o activa†i… Ce c¶uta†i în fruntea USR dac¶ nu respecta†i libertatea de expresie a scriitorilor? N-ar fi mai bine s¶ pleca†i în concediu de
odihn¶ în iulie? Îi ve†i lua lui Liviu Antonesei (care a demisionat din USR) condeiul?
Nu vre†i s¶ v¶ uita†i în jurul dumneavoastr¶ (§i s¶-l trimite†i la plimbare pe unul ca
Horia Gârbea, care v¶ toarn¶ în urechi premii)? Daniel Cristea Enache §i-a înregistrat
demisia din USR, v-a f¶cut pe plac – sunte†i mul†umit? Dac¶ demisioneaz¶ din cauza
comportamentului dumneavoastr¶, atunci dumneavoastr¶ a†i devenit o problem¶. £i
deja nu mai e de glumit, va trebui s¶ fi†i pus în discu†ia Comitetului Director al USR,
care s¶ ia sanc†iuni statutare împotriva dumneavoastr¶ (e de ajuns §i numai pierderea
sediului USR din Casa Monteoru s¶ v¶ fie pus¶ în cârc¶, v¶ reamintesc – a†i adus un
prejudiciu material USR).”

Mai întâi: “Ura noastr¶ ce de toate zilele” este titlul gre§it
dat de un anonim c¶r†ii mele: “U§a noastr¶ cea de toate zilele”,
altfel numit¶, scurt: U§a. S¶ nu fi g¶sit Manolescu un alt titlu
pentru scuip¶tura înspre LIS?
Spectacolul dat de Niki §i de adun¶tura sus†in¶torilor s¶i
(printre care marele poet român Codrescu, elogiat de B. Mehr,
Horodi, Saxone, “Maria” §i alte pseudo-femei, co-sibian al s¶u,
nu cumva chiar co-sibielean, judecînd dup¶ complicitatea Nikiului cu Taubmann §i Rodica Gordon?) - portretistul §i-maimarei-poete Firan Carmen, comparat¶ cu Llorca! - azi-mâine va
fi premiat Valery Oi§teanu, c¶ci §i el este poet român (vezi
“Kadish pentru Mi§a”, adic¶ pentru Mi§a Oighen§tain, directorul
Kakademiei “£tefan Gheorghiu”, uzina de capete cubice, fratele
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Monstrului Krokodilcik Lev Oigen§tein, cunoscut sub pseudonimul “Leonte R¶utu”) îmi provoac¶…
Ce: grea†¶? Mirà†ie? Indignà†ie? £i §i §i.
Despre klezmer:

*

Interviu cu Thomasz KUKURBA Cînd a†i descoperit muzica klezmer?
Cînd eram în liceu, iar în facultate, în 1992, am pus bazele Kroke, ideea
noastr¶ fiind s¶ facem poate un gen de folk, cu un fundal evident evreiesc,
balcanic etc. Noi avem preg¶tire muzical¶ clasic¶, atunci am descoperit acest
gen de muzic¶ din zona balcanic¶, romåneasc¶, †ig¶neasc¶, evreiasc¶ – era
ceva inedit, special, o muzic¶ pe care o sim†eam §i o sim†im profund, o
cînt¶m din inim¶.Pentru noi, aceast¶ muzic¶ are o înc¶rc¶tur¶ profund
emo†ional¶.(…)
Interviu cu Vanya ZHUK
“Cum e abordat¶ muzica klezmer în Europa §i în America?
În America, klezmerul e cîntat mai degrab¶ de evrei, în dorin†a lor de
a-§i redescoperi r¶d¶cinile na†ionale, pe cînd în Europa, e mai mult o mi§care
cultural¶. (…). De pild¶, în Germania, se ascult¶ peste tot klezmer, muzic¶
balcanic¶, romåneasc¶ etc. Am cîntat de curînd în München – noi eram
forma†ia care cînta live, iar DJ-ii, doi romåni, au pus o minunat¶ muzic¶
romåneasc¶, §i anume l¶ut¶reasc¶, iar mul†imea a fost în extaz, o noapte
întreag¶ s-a pus acest gen de muzic¶. A§a c¶ sîntem foarte entuziasma†i c¶ am
ajuns în Romånia pentru prima oar¶, pentru c¶ e o †ar¶ de unde acest stil
muzical î§i trage mult din r¶d¶cini §i m¶ bucur s¶ fim aici, într-un mediu unde
m¶ simt bine-venit.
Interviu cu Jacob SHULMAN-MENT Cum a prins via†¶ o
forma†ie de klezmer alc¶tuit¶ din cînt¶re†i americani §i moldoveni?
E un mix ce î§i g¶se§te o logic¶ perfect¶ – muzica klezmer, la originile
sale, este din Estul Europei, iar între 1880 §i 1925, a fost un val mare de imigran†i c¶tre Statele Unite, în New York în special, mul†i r¶mînînd acolo – §i
acesta este §i backgroundul familiei mele. Foarte multe forma†ii, cînt¶re†i §i
dansatori cunoscu†i din New York erau originari din Basarabia. Am crescut
în cultura idi§, în cultura de origine din Estul Europei, cîntînd melodii în idi§
§i înv¶†înd idi§. Acum, exist¶ conexiuni culturale ce se stabilesc mult mai
u§or, iar aceast¶ tradi†ie, din Estul Europei, care a migrat înspre New York,
î§i restabile§te acum leg¶turile cu spa†iul de origine. I-am întîlnit pe Efim §i
Suzanna predînd klezmer cu ocazia diferitelor festivaluri, iar pe Adrian, în
cadrul unui proiect, „Other europeans“ – despre leg¶turile dintre klezmer §i
muzica l¶ut¶reasc¶.
E greu de definit muzica klezmer... Istoria e foarte complicat¶. Înainte de ’70, nici nu exista termenul klezmer care s¶ defineasc¶ un gen.
Klezmer era cînt¶re†ul de muzic¶ idi§. Exist¶ o baz¶ de muzic¶ tradi†ional¶,
care era muzic¶ „func†ional¶“ – pentru petreceri, nun†i –, dar se stabilesc
conexiuni cu muzica jazz, rock etc. Pentru mine, cel mai important este s¶
în†eleg §i s¶ simt baza tradi†ional¶ §i de ce se cînta a§a. Îmi dau seama
imediat cînd un cînt¶re† de klezmer nu simte acest lucru.(…)
Cum explici faptul c¶ muzica klezmer reu§e§te s¶ comunice atît de
bine cu oameni din spa†ii extrem de diferite, mai bine decît reu§e§te alt¶
muzic¶ popular¶? Klezmer este un amestec între muzic¶ popular¶ pentru
dans §i ceva foarte profund religios. Klezmerul bun are un suflet care vine
din aceast¶ combina†ie. Klezmer e o modalitate de a comunica despre identitate. Pentru mine, e ceva foarte personal, nu e doar muzic¶ de dragul muzicii. M¶ intereseaz¶ mai mult muzica ce face ceva pentru oameni §i care are
un loc în societate. E o lume mic¶ cea în care se cînt¶ klezmer §i to†i se
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cunosc. Eu am prieteni peste tot în lume, datorit¶ acestui fapt, §i mi se pare
c¶ acesta e unul dintre cele mai frumoase lucruri pe care le realizeaz¶ muzica
klezmer.
Una dintre cele mai puternice influen†e asupra muzicii klezmer este
reprezentat¶ de muzica tradi†ional¶ romåneasc¶. Cum explici acest fapt?
Prin secolul al XIX-lea, melodii tradi†ionale, precum sîrba, începuser¶ s¶
devin¶ populare §i printre evrei, iar apoi, ace§tia le-au exportat atunci cînd
au emigrat. Are de-a face §i cu nivelul de interac†iune al romånilor cu cei din
comunitatea evreiasc¶. Între cele dou¶ culturi a existat o comunicare foarte
bun¶, interac†iunile au fost numeroase – în schimb, în †¶ri precum Rusia,
Ucrania, Polonia, a existat a§a-numita „pale of settlement“ (segregare între
zone locuite de evrei §i cele în care tr¶iau non-evrei – n.m.), gradul de
integrare fiind foarte sc¶zut.
*

Sorin Adam Matei posteaz¶ pe Antropografii, cu un titlu - ai
zice apar†inînd inocentei Elenei B¶sescu : “Legionarii §i mul†i
intelectuali interbelici îi urau pe evrei, în timp ce evreii iubeau
România cu patim¶”
S¶ se observe confuzia bouarului min†ii : România-intelectualii interbelici - care este limpezit¶ dup¶ ce, pân¶ §i Sorin Matei
Adam va reciti textul “de muzic¶ u§oar¶” fiindc¶ el de klezmer
nu a auzit.
“Aaron Lebedeff, un celebru cânt¶re† evreu de muzic¶ ”u§oar¶” idi§ din

anii 20-30 f¶cea inima evreilor emigra†i din România în America s¶ tresalte
de bucurie cu melodia ”România, România”. Versurile ei sunau cam a§a:
“Românie, Românie, Românie, Românie, Românie, Românie, Românie,
Românie, Românie, Românie, Românie!
A fost odat¶ o †ar¶ dulce §i drag¶.
Oh, Românie, Românie, Românie, Românie, Românie, Românie, Românie,
Românie, Românie, Românie, Românie!
A fost odat¶ o †ar¶, scump¶ §i fain¶.
S¶ tr¶ie§ti acolo era o pl¶cere.
Ce-†i dorea inima, aia mâncai.
Oh, m¶m¶ligile, pastramele, cârna†ile
Oh, vinurile.
Ce via†¶ era în România. Nu aveam nicio grij¶.
Toat¶ lumea bea vin §i mânca ca§caval.
Oh, Românie, Românie, Românie, Românie, Românie, Românie, Românie,
Românie, Românie, Românie, Românie!”
Cum se face c¶ românii îi urau pe aceia§i evrei cu atâta ur¶?”

ïnduio§¶tor: pentru bietul Lebedeff, dorul de România avea
aroma §i gustul… “Oh, m¶m¶ligile, pastramele, cârna†ile, oh,
vinurile, Oh, Românie, unde nu aveam nici o grij¶, toat¶ lumea
bea vin §i mânca ca§caval, Oh, Românie, Românie”
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Lebedeff: klezmer onest, l¶utar evreu, din stirpea legendarului Leme§, «Barbu L¶utaru al Basarabiei”.
£i iat¶-l pe Sorin Matei Adam:
Se întreab¶ ca un Bou al min†ii:
«Cum se face c¶ românii îi urau pe aceia§i (sic-sic-sic)
evrei cu atâta ur¶?»
*
Ce m¶gar acest B¶sescu! Cine s-a g¶sit s¶-i caute “gre§eli”
regelui! Un securist be†ivan, dintr-o band¶ de securi§ti analfabe†i,
dintr-o familie hazliu de rapace - nu rapacitatea este cusurul de
c¶p¶tâi al lui, ci mârl¶nia, borîturìa, neamprostìa. Analfabetitatea.
Ceea ce nu înseamn¶ c¶ Mihai I-ul, Mih¶i†¶, cum îi zicea
mama, este victim¶ inocent¶. Nu, nu. Arestarea lui Antonescu a
fost motivat¶ de ranchiuna adunat¶, “acum-mi-a-venit-§i-miemomentul-s¶-†i-dau înapoi”, nu din dragoste de †ar¶ §i de †¶reni.
Apoi: “abdicarea” lui nu a fost deloc o lec†ie de bravur¶ fa†¶ cu
amenin†¶rile Monstrului Sovietic; nici un act de în†elepciune din
partea unui rege amenin†at c¶ de nu va pleca el, vor fi executa†i
1 000 de studen†i aresta†i… Ci fric¶. Fric¶ omeneasc¶.
ïn niciun caz: regeasc¶. Este inutil s¶ fiu întrebat: ce a§ fi fi
f¶cut eu în locul lui: eu nu am fost, nu sunt rege!
Oricum, dac¶ nu ar fi executat ordinul ocupan†ilor - transmis
prin Marele Tr¶d¶tor de ¢ar¶, mult mai vinovat decât un
bol§evic: Petru Groza - nu ar fi fost ucis. Desigur, nu s-ar fi l¶sat
impresiona†i (vorbesc de sovietici), ci ar fi a§teptat. Nu mult. Iar
regele nostru - regi§orul, cum îl mai desmierda mama - ar fi
p¶r¶sit România, f¶r¶ scuza c¶ fusese silit de ocupan†i s¶ abdice.
Apoi, fie vorba între noi - c¶ tot nu fost amintit acest adev¶r:
Brutus Coste care nu era printre antimonarhi§tii fioro§i,
mi-a spus, în octombrie 1978 la New York, în prezen†a lui
Vi§oianu, a lui Ion Stere (fiul lui C. Stere) §i a lui Vardala c¶
regele nu deschisese gura în cei treizeci de ani de exil, ca s¶ apere
onoarea §i suferin†ele poporului român decât abia în 1977,
încurajat de ac†iunea noastr¶ pentru drepturile omului.
Dup¶ 1989 am avut o perioad¶ promonarhist¶. Sim†eam §i eu
nevoie unei… “apar†âneri” (nu apartenen†e).
Mi-a trecut.
Cum putusem uita c¶ Mihai I l-a dat pe mâna ru§ilor pe
Antonescu, cel care strigase: “Osta§i, ordon: trece†i Prutul!”;
Cum uitasem c¶ bol§evicii ru§i §i evrei îmi cotropiser¶
p¶mântul, îl înecaser¶ în sânge - dup¶ ce ei, nu fa§istii nem†i atacaser¶ coloanele de osta§i în retragere, dup¶ 28 iunie 1940? ;
Cum de uitasem c¶ tot ei ne l¶saser¶ f¶r¶ pâine, f¶r¶ b¶rba†i
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la casa omului - printre care: tata, deportat în Siberia - f¶r¶
biserici, f¶r¶ c¶r†i “tip¶rite cu caractere burgheze, antisimite”? S¶
uit, eu inversiunea timpurilor §i a cauzelor-efectelor, cum fac
mereu, cu o sete de minciun¶ neostoite, holocaustologii - recent
fiorosul holocaustolog I. Vianu?
£i cum s¶ o uit pe nefericita mea cons¶tean¶ §i vecin¶ de la
L¶te§ti, cea care pe foarte multi evrei sustr¶sese de la suferin†¶,
de la moarte : Maria Antonescu?
Nu am verificat adeveritatea afirma†iei lui Brutos Coste §i nu
cred c¶ ceea ce f¶cusem noi în 1977 a provocat luarea-deatitudine - care luare de atitudine?
Oricum: s¶ fim mode§ti.
Sâmb¶t¶ 25 iunie 2011
Aura Christi îmi trimite §i mie o… corectur¶. Nu a avut cum
afla ce anume scriam despre suavitatea cu care, în mesajul precedent, în§irînd “vârfurile” batjocorite de Manolescu în lunga sa
carier¶ de batjocoritor, pomenise doar de Breban, de Balot¶ §i de
Gro§an. Modest fiind, îl amintisem §i pe Caraion §i pe mine
însumi, ca unul dintre cei mai de mult¶ vreme §i mai mi§ele§te
ataca†i - §i mai cu treizeci de argin†ii UNESCO r¶spl¶tit.
Iat-o pe Aura Christi, revenind. Dar nu recunoscîndu-§i
p¶catul mititel al omisiunii de mai ieri, ci m¶r§¶luind mai
departe - prin usturoiul care nu aduce nicicacum cu usturoiul
comun, ob§tesc.
Iat¶ cum continu¶ dânsa discursul-propriu-§i-personal, ca s¶
nu r¶mân¶ poetul Dinescu ne-citat:
“E ceva putred în Danemarca conducerii USR
S¶-l tratezi cu aten†ie colegial¶ pe un plagiator, un autor
de versuri de mâna a §aptea spre a opta, §i s¶ te prefaci c¶ nu
exist¶ doi scriitori de vârf ai perioadei postbelice – i-am
numit, din nou, pe Norman Manea §i Paul Goma!
Nu vi se pare n¶ucitor?!”
Ba da, ni se pare n¶ucitor. Fiindc¶ “repera†ia” revendicat¶ nu
are prim-scop… repararea unei omisiuni, rea§ezarea, pe
“vârfurile” de pe care Manea §i Goma fuseser¶ doborî†i de
doborîtorul Manolescu, doborîtor profesionist, ci a “nedrept¶†ii”
prin care “un plagiator, un autor de versuri de mâna a §aptea
spre a opta (fusese tratat cu aten†ie colegial¶)”.
N¶ucitoare fiind - pentru c¶ †ine de neadev¶r, nu de
omisiune - afirma†ia:
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“- i-am numit, din nou, pe Norman Manea §i Paul
Goma!”
Care, “din nou”? Când-unde “i-am numit” pe X, pe Y?
Suava Aura Christi: nu se d¶ în l¶turi nici de la minciunele/
când cauza (breban¶) o cele!
£i o cam, mam¶, mam¶!
*
Continu¶ vânzoleala în groapa de gunoi care a devenit
Adun¶tura Scriitorilor, “administrat¶” de Niki al Monic¶i:
grindina de proteste, de demisii a atâtor oameni cu spinare
dreapt¶ nu-l impresioneaz¶ pe Prezident: se crede Voievodul
¢iganilor pe via†¶, merge cu vârfurile labelor în accent circumflex (are ceva urât de ascuns: impostoratul, sufletul de turn¶tor
i-a ie§it la lumina zilei, de când, pentru fotoliul de ambasador
UNESCO m-a acuzat de antisemitism - el, cu Gârbea-al lui…), s¶
fie atent, s¶ nu calce-n ea…
*
Octavian Mih¶escu îmi ap¶r¶ cauza pe blogul lui LIS:
“ Ei da, asta chair ca demonstreaza inca odata ca Paul Goma are mare
dreptate, deh, stie el ce stie, sa-l ia in suturi pe Niky-sorul asta al dvs, recunosc ca de l-asi vedea si eu i-asi trage un sut ca sa se duca in fundu tari pe la
vreo stâna si pasca iarba, ca de atâtea friptane halite in comunism si captialism se tâmpi rau de tot, se salbatici mai rau decât fiarele salbatice din
padure. (…) Ei cum sa-l invite pe Paul Goma, vrei sa faca pe el, crezi mata
ca sta in picioare in fata lu Goma, îi trage niste “scaltoace” de-l face praf si
pulbere. Cea mai mare nemernicie a acestui USR, conducerea lui, este tratamentul curat bolsevic ce il aplica lu Paul Goma,in loc sa-l invite in Tara, reacorde cetatenia, faca presiuni puteri politice reacorda cetatenia si bunurile cu
dobânda, sa repare ce se mai poate reapara, astia pun sare pe rana bietului om.
Câti Pauli Gomi avem noi, de este atât de greu, ce asteapta sa moara ca sa
dantuiasca de fericire, sa-si dea cu parerile, ca tot pe ei îi vom vedea palvragind de Goma, il vor face mare, atunci, dar de ce nu-l faceti azi , ah da, Goma
este prea, prea mare iar voi prea pitici si nemerniciti pâna-n maduva oaselor”.

*
S¶ râdem de Evenimentul…:
“SONDAJ
Crede†i c¶ reac†ia politicienilor la afirma†iile pre§edintelui B¶sescu
despre regele Mihai a fost exagerat¶, a§a cum sus†ine politologul Vladimir
Tism¶neanu?
Total: 252 voturi
Da 73% (184 voturi)
Nu 26.2% (66 voturi)
Nu §tiu/Nu r¶spund 0.8% (2 voturi)”
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ïntreb¶rile mele (naive):
- De ce Evenimentul l-a pus, în rolul profetului Bruc¶, pe
Vova? Dar nu se §tie c¶ Tism¶’ linge opincile lui B¶sescu, fiindc¶
l-a f¶cut diriginte peste Istoria deja rollerizat¶ a României?;
- De ce Evenimentul a pus întrebarea: afirma†ia lui B¶sescu
a fost exagerat¶ sau ba “a§a cum sus†ine politologul” lui pe§te,
Vova?
Pentru c¶(c¶ci) Evenimentul el este chiar mai bou decât
B¶sescu, atunci când Mitocanul Suprem î§i bag¶ râtul în Istoria
României, cea pe care mai întâi ar fi trebuit s¶ o cunoasc¶ la nivel
de §coal¶ primar¶.
Pentru-c¶ci, vorba analfabetului B¶sescu, Evenimentul este
un prost. Un cretinescu chiar mai adânc decât Geoan¶, fiul
generalului cu acela§i grad. Cam cât Gigi Becali, dac¶ tot a venit
vorba de macedoneni d-ai no§tri…
Duminic¶ 26 iunie 2011
Noapte grea, ud¶. Sunt stors de suc, de via†¶. Merg prin cas¶
†inîndu-m¶ de pere†i. M¶ tem de c¶z¶turi - asta îmi mai lipse§te.
*
R¶sfoind site-ul, am dat peste “Trei scrisori” ale lui Radu
Botta. Le cuno§team, câte una, e altceva s¶ le cite§ti “în volum”.
M¶rturisesc, mi-a f¶cut bine pe la inim¶ re-r¶sfoindu-le.
Luni 27 iunie 2011
Un prieten epistolar mi-a pus o întrebare jenant¶: de ce nu a§
face din nou apel la prieteni pentru editarea c¶r†ilor care zac, zac,
zac? ïnc¶ nu i-am r¶spuns. Ce s¶-i spun: c¶ momentul acela de
euforie editorial¶, în ciuda… euforiei mi-a l¶sat §i un gust amar?
C¶, pe de o parte colectarea “contribu†iilor” cum le ziceam banilor a cunoscut sc¶p¶t¶ri, §chiop¶t¶ri, neîn†elegeri, sup¶r¶ri - din
cauza cui? Fire§te, din cauza mea, a beneficiarului: eu m¶ aflam
la mama dracului, la Paris, încredin†asem administrarea b¶neasc¶
nepotului meu adoptiv Niculi†¶ Damaschin, care… Care nu a mai
putut face pe “reprezentantul” meu §i s-a, ca s¶ zic a§a: dezangajat? Târî§-gr¶pi§ D-na Rodica Elena Lupu a editat la Amarol, o
sum¶ de volume, îns¶ editura ei nu a asigurat §i distribu†ia…
Apoi: o mare-bucurie, ca decernarea premiului revistei Arge§ - pe
care eu fuga-fuga, cu complicitatea lui Jean Dumitra§cu l-am
schimbat cu… alte câteva c¶r†i editate tot la Amarol, de ast¶ dat¶
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pe banii arge§enilor…- s-a pref¶cut în jum¶tate înfrângere
(pentru prietenul Jean Dumitra§cu).
Am constatat c¶… “pe unde mergeam, pe unde umblam”
l¶sam în urm¶ nemul†umire §i, ceea ce e mai grav: sentimentul c¶
îi în§elasem pe prietenii care îmi s¶riser¶ în ajutor.
Nu am r¶spuns prietenului epistolar motivul pentru care nu
vreau o reeditare a experien†ei… edit¶rii prin “contribu†ii”, are s¶
citeasc¶ însemnarea de azi din jurnal §i are s¶ în†eleag¶.
*
Acest Manolescu, nesim†it: se tot propune la ziar cu texte
despre… cenzur¶! El, cenzorul-suprem, nu doar al meu - în fine,
eu am avantajul… vechimii în câmpul muncii lui Niki al Monic¶i
Lovinescu, dar asupra a tot ce se scrie, a tuturor “bresla§ilor”:
Manolescu - îi †ine, îi terorizeaz¶, chiar când nu deschide gura lui
imprudent¶, pe to†i, în fine, pe cei mai mul†i scriitori - cu cenzura
de tip Manolescu - a dracului de eficace!, altfel ar mai r¶mâne în
mo†ul Uniunii Scriitorilor un ins structural necinstit, calp,
ranchiunos - §i prost, de d¶-n gropi, prost, de rage (doar n-or s¶
pretind¶ gârbii §i chifii c¶ Jupânul Nicolae Canonescu a str¶lucit
prin inteligen†¶ în tratarea cazurilor Breban, I.L. Stoiciu)?.
*
Am nimerit din întâmplare (întâmplare!) - pe site-ul meu
peste Patimile dup¶ Pite§ti, “edi†ia” 2004.
Cumplit¶ carte, scria o forumist¶; atroce, spuneau fetele de
la Hachette (citind traducerea în francez¶).
Am r¶sfoit cam o sut¶ de pagini. Da, domnule: e bun¶. Bun¶,
a§a, rea. Atroce, cumplit¶… Dar bun¶.
*
Aflu c¶ Ion Coteanu, lingvistul, expulzat din Fran†a, ca spion
sovietic nu avea leg¶tur¶ cu “Coteanu, proprietarul casei din
Orhei în care se instalase NKVD-ul” §i în care au fost ancheta†i
de c¶tre “p¶rosul tor†ionar, comandantul G. Goldenberg” elevii
liceul Pedagogic din Orhei. Ci… fiu de frânar…
*
Israelul va expulza 400 de copii
Hotararea luata de guvernul Israelului de a expulza 400 de copii apartinand unor familii de imigranti care muncesc in Israel, pentru a conserva ceea
ce numesc ei "caracterul evreu al statului", i-a pus pe multi pe ganduri despre
ce inseamna sa fii israelian.
Mare parte a familiilor acestor copii traiesc la mii de kilometri distanta.
Pentru ei, Israelul este singura lume cunoscuta. Nascuti in Israel, vorbesc
evreieste, au prieteni evrei si cunosc foarte putin despre locul unde urmeaza
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sa fie trimisi. In ciuda acestor lucruri, nu sunt tratati ca niste adevarati cetateni. In ultimii ani, aproximativ 40.000 de filipinezi au fost atrasi de oferta de
munca si o noua viata in Pamantul Promis. Dar daca o femeie filipineza
ramane insarcinata, poate fi concediata si viza anulata, scrie RT.
Luni intregi, oficialii israelieni s-au tot gandit ce sa faca cu sutele de
copii care sunt nascuti si crescuti in Israel, dar care nu sunt considerati cetateni israelieni. Majoritatea parintilor acestor copii au venit in Israel la inceputul anilor '90. Au inlocuit forta de munca palestiniana, care era tot mai greu
de gasit din cauza interdictiilor. Din aceasta cauza, astazi, peste jumatate de
milion de straini muncesc in Israel, castigand mai mult decat o faceau in tara
de origine.
Ministerul de Interne spune ca trebuie sa deporteze acesti copii deoarece sunt numarul copiilor care traiesc ilegal in Israel a crescut foarte mult ai
ameninta caracterul evreu al statului. Este o decizie controversata, care pune
multe semne de intrebare: de ce copiii trebuie sa plateasca pentru lipsa de
viziune politica a guvernului?
Mania unora s-a revarsat pe strazi. Dupa luni de dezbateri, guvernul sa decis sa deporteze 400 de copii care nu corespund criteriilor - sunt in tara
de cinci ani, frecventeaza o scoala locala si au parinti cu permise de munca
valide.
Ministrul de Interne, Eli Yishai, a spus direct: "Vacanta s-a terminat."
"Acesti imigranti castiga de zece ori mai multi bani decat o fac in tara
natala, precum Armenia de exemplu. Destul cu aceasta ipocrizie!" a spus
minsitrul.
Acesti copii nu au un statut legal in Israel, a spus Yonatan Shahan din
cadrul Organizatiei pentru Drepturile Copilului din Israel, deoarece conform
legislatiei, daca un imigrant da nastere unui copil acesta isi pierde viza.
Cat despre opinia publica, "nimeni in afara de Ministerul de Interne nu
se impotriveste in a acorda acestor copii un statut legal, si ministerul este singurul care doreste asta," a mai spus Eli Yishai.
Remus Curt

Mar†i 28 iunie 2011
Cu modestele mijloace c¶utare pe internet am încercat s¶ dau
de vocea monarfistului Liiceanu în h¶rm¶laia provocat¶ de
B¶sescu. Nu voi fi c¶utat eu unde trebuia? Posibil. Mai degrab¶,
lui Liiceanu îi trebuie oarecare timp pân¶ î§i schimb¶ opinia, în
jur de cinci zile. S¶ fim optimi§ti, pozitivi, cum se esprim¶
intelectualii no§tri extrem de recen†i. Altfel-zi§ii: lichelele
zugr¶vite la oglind¶.
S¶ a§tept¶m în continuare cuvântul §i al lui Patapievici,
limbricul avînd un ro§u cioc papagalic (îmi vine în amintire un
coleg evreu de la Sibiu, Grünhutt, care vorbea de ‘papagalele
§i maimu†ii” - §i nu avea farmecul klezmerilor care vorbeaucântau o româneasc¶ poetic¶…; §i al lui Mih¶ie§ limb¶ie§ul de
serviciu; al lui Ungureanu, zis Gaur¶-n-Gur¶ - p¶i ce, numai
Andreea Pora s¶ fie o dezam¶git¶ de B¶sescu? Numai Ghinea §i
Zoe Petre? Dar Doina Uricaru, monarhista pân¶ peste urechi - o
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fi chiar acum în fundul gr¶dinii, printre urzici, nu poate fi
deranjat¶? Adev¶rat, Adame§teanca este prea ocupat¶ cu prezentarea literaturii române peste hotare - cite§te: propriile-i c¶r†i,
c¶ n-o fi proast¶ s¶ vorbeasc¶ de romanul lui Marius Robescu,
†inut sub curu-i ani §i ani, ca s¶ nu-i fac¶ umbr¶ (sic), s¶ spun¶ §i
ea ce crede despre “atacul la rege”. De ¢epeneag nici nu pomenesc, el este foarte abstras, abstras a fost o via†¶ întreag¶. Virgil
T¶nase la fel.
Eh, ‘telectualul român! Cum este el directorul de con§tiin†¶
al na†iei românestre, precum §i a na†io†ilor în stare s¶ se
isc¶leasc¶ singuri.
Adev¶rul de azi:

*

Primarul sectorului 5 din Capital¶, Marian Vanghelie, a declarat luni
sear¶, la B1 TV, c¶ dac¶ e§ti p¶mp¶l¶u, filiala PSD Bucure§ti "te ejaculeaz¶".
Vanghelie nu mai conduce, de luni, organiza†ia PSD Bucure§ti §i a spus
c¶ disputele din acest¶ filial¶ "nu sunt de azi, de ieri". "Eu sunt de 17 ani în
partid §i îmi aduc aminte c¶ §i atunci era o problem¶. Organiza†ia de
Bucure§ti nu ai cum s-o modifici, nu ai ce s¶-i faci. Nu merge la organiza†ia
de Bucure§ti s¶ fie un p¶mp¶l¶u. Organiza†ia de Bucure§ti ori are un lider, ori
îl exclude", a spus fostul lider PSD Bucure§ti.
"Nu po†i s¶ conduci organiza†ia de Bucure§ti decât dac¶ po†i §i dac¶ e§ti
bun, c¶ altfel te ejaculeaz¶. Te ejaculeaz¶... ¶¶, l¶sa†i-m¶ c¶... te ejecteaz¶", a
zis Vanghelie.

P¶i, ce: s¶ te lase a§a, neejaculat? Pe neejaculatul ¶sta îl
servea poetul Dinescu, “în calitate” de buc¶taro-chelner?
De ce nu?
Ce spune România liber¶? Ce s¶ spun¶:
Marian Vanghelie a declarat, mar†i, la prima §edin†¶ a Biroului coordonator impus de CExN la conducerea filialei, c¶ s-a n¶scut pre§edinte pentru
c¶ "a§a l-a f¶cut via†a", el apreciind decizia CExN ca fiind una constructiv¶.
"Eu m-am n¶scut pre§edinte c¶ a§a m-a f¶cut via†a, s¶ §ti†i!", le-a spus
Vanghelie jurnali§tilor care doreau s¶ §tie dac¶ mai este sau nu pre§edinte la
PSD Bucure§ti.
Vanghelie a apreciat c¶ decizia CExN este una constructiv¶ §i a comparat-o cu modul de func†ionare a societ¶†ii române§ti.
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*
Mariana Pasincovschi,
Universitatea ,,£tefan cel Mare”, Suceava
Paul Goma Sabina prima parte
Constituind al patrulea element în structura ciclului autobiografic,
romanul Sabina se define§te, înc¶ de la început, printr-o arhitectonic¶ a
construc†iei, respectiv a limbajului, care face trimitere la o alt¶ fa†¶ a prozatorului Paul Goma, cum atât de plastic §i-a intitulat textul £tefan Ion
Ghilemescu[1] în una din cele câteva analize ale romanului. Ap¶rut¶ în 1991
la Biblioteca Apostrof de la Cluj sub titlul Sabina, reprezentând doar prima
parte, cartea va cunoa§te o nou¶ edi†ie în 2005 la editura Universal Dalsi din
Bucure§ti, cuprinzând integralitatea romanului. Cu un num¶r consistent de
pagini §i f¶r¶ a fi o lectur¶ facil¶, Sabina reprezint¶ o provocare pe care Paul
Goma o lanseaz¶ cititorului, îndemnându-l s¶ ia parte la jocul dintre fic†iune
§i realitate §i s¶ descopere, într-o sinestezie a sim†urilor, arta scriiturii.
Dezv¶luit¶ progresiv începând cu celelalte scrieri ale ciclului autobiografic,
Sabina aduce, prin intermediului vârstei adolescentine naratoriale, un suflu
nou care, uzând de acela§i motiv al fugii, invocat cu dexteritate §i ,,pe fa†¶”
în textele anterioare, reu§e§te s¶ echilibreze romanul, dozând realitatea prin
apelul la fic†iune. Despre ce este vorba, a§adar, în text, §i care ar fi, la o prim¶
vedere, desenul nara†iunii?
Continuare a romanului Astra în sensul c¶ are loc la Sibiu, având ca
punct de plecare biblioteca, mai exact dup¶ redeschidrea acesteia, cartea trebuie citit¶ în acela§i context de am¶nunte §i întâmpl¶ri autobiografice, sub
presiunea unor vremuri de restri§te din partea ocupantului sovietic. Glisând
între timpul real §i cel imaginar, naratorul se opre§te asupra zilei de 14 martie
1950 focalizându-se, din postura unui observator, asupra unor evenimente
trecute, descrise prin prisma prezentului. F¶r¶ a fi linear, prezentat prin apelul
la retrospec†ie, anticipa†ie §i ruptur¶ cronologic¶, subiectul descoper¶ o carte
de dragoste, dup¶ cum avea s¶ o numeasc¶ Paul Goma[2] însu§i, Sabina
reprezentând numele fetei care îi împ¶rt¶§e§te naratorului faptul c¶ exist¶ în
pivni†a bibliotecii Astra c¶r†i gata s¶ fie arse, iar ea §i cu m¶tu§a sa l-au pl¶tit
pe ,,arz¶tor” s¶ †in¶ Fondul Blaga deoparte. În clasa a zecea la liceul de fete
,,Domni†a Ileana”, prost îmbr¶cat¶ pe timp de iarn¶, purtând ochelari negri,
Sabina se a§az¶, înc¶ de la început, sub semnul dualului inspirând neîncredere §i ilustrând, totodat¶, fa†a dramatic¶ a unei lumi care o someaz¶ s¶ se refugieze în garajul propriei case na†ionalizate de comuni§ti, ap¶rându-se de frig
cu haine b¶rb¶te§ti de pe timpul r¶zboiului, înfometat¶ §i dornic¶ de a intra
în rândul lumii. Cu dou¶ clase mai mic, elev intern §i basarabean refugiat,
,,un mucea de abia paisprezece ani §i dou¶-trei luni”[3], dup¶ cum însu§i se
caracterizeaz¶, devenit p¶rta§ la sustragere Fondului Blaga de la ardere, naratorul se îndr¶goste§te de Sabina, iar încerc¶rile de a intra în discu†ie cu
m¶tu§a acesteia, ca singura rud¶ pe care o cunoa§te, se transform¶ într-un
deliciu lingvistic în care apelul la inventivitatea lexical¶ na§te adev¶rate pagini de luare în r¶sp¶r onomastic. Reprezentând o reac†ie anticalofil¶, fug¶ de
compozi†ie, spontaneitate, textul îmbr¶†i§eaz¶ teoria autenticit¶†ii, eul moral
§i creator lasându-se descifrat cu greu pe fundalul amân¶rii epice, ca urmare
a motivului a§tept¶rii, invocat de-a lungul întregului roman.
De§i f¶r¶ for†¶ §i c¶rând sania pe pavele, cei doi tineri reu§esc s¶ recupereze sacii din Fondul Blaga, ca urmare a planului executat de Sabina,
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,,Fondul Blaga”, salvat cu pre†ul contract¶rii unei pneumonii de c¶tre personajul-narator dovedindu-se a fi nimic altceva decât ,,fondul” de carte al inginerului Liciniu Blaga, un unchi al Sabinei care cedase ni§te ,,c¶r†ulici” bibliotecii Astra. Vândute unui anticar din Bucure§ti cu sacul, ele sunt ,,valorificate
degrab¶ la o consigna†ie în schimbul câtorva desuuri de m¶tase §i a câtorva
l¶mâi […], gestul fetei fiind luat de intransigentul ei prieten ca o tr¶dare §i un
abandon al principiilor nescrise ale conspirativit¶†ii §i iubirii; o catastrof¶ cu
rezonan†e ale p¶catului adamic...”[4], când naratorul va sublinia, excedat:
,,via†a mea – o suit¶ de e§ecuri”.
Structurat în trei p¶r†i – I Olmul Sabinei, având dou¶zeci §i unu de subcapitole, II În a§teptarea Sabinei, cu dou¶sprezece subcapitole §i ultima parte,
a III-a, f¶r¶ titlu, alc¶tuit¶ din unsprezece subcapitole, romanul îmbin¶, §i de
aceast¶ dat¶, timpul epic cu timpul istoric. Dac¶ cel dintâi î§i îng¶duie numeroase licen†e precum anticiparea, recuperarea, contrac†ia §i dilatarea, cel de al
doilea timp este descris într-un perfect acord evenimen†ial, naratorul privind
realitatea nu doar din postura unui observator ci, mai ales, al unui refugiat,
privat de accesul la cultur¶ §i tr¶ind într-o societate mutilat¶ ca într-un pat al
lui Procust. Desf¶§urându-se într-un prezent etern, de fapt într-un dublu ,,prezent istoric”[5], întâlnirea generalului istoriei cu particularul biografic genereaz¶ efecte speciale, într-o dinamicitate în care violentarea linearit¶†ii §i a
uniformit¶†ii nu poate duce decât la o retragere într-o lume fictiv¶, unde fiin†a
iubit¶ devine con†inutul fiin†ei celui care o iube§te.
Debutând ex-abrupto cu însu§i laitmotivul scrierii: ,,Dup¶ §ase, cel
mult, dup¶ §i-jum¶tate”, timp relativ în care Sabina apucase s¶ promit¶ c¶ va
veni, naratorul realizeaz¶ un traseu invers al reconstruc†iei, amalgamând faptul consumat cu cel care urmeaz¶ a se produce, într-un melanj de fic†iune §i
realitate care abia la o lectur¶ atent¶ permite disiparea celor dou¶ planuri.
Înso†ite de suspense, cu apelul la premonitoriu, uzând de intertext, cu o varietate de simboluri, acestea introduc cititorul într-o lume a terorii §i a basmului
în care imperfectul devine ,,cel mai perfect timp, cel mai potrivit timp de
povestit...”[6]. Îmbinând arta cuvântului cu capacitatea de asimilare a vie†ii,
Paul Goma se situeaz¶ atât în perspectiva adolescentului, cât §i a maturului,
citind romanul pe m¶sur¶ ce îl scrie §i percepând lumea prin cele cinci
sim†uri. Dorindu-§i un lector activ, capabil s¶ ,,înve†e a§teptarea” §i s¶ descopere adev¶rul din vocalitatea silabelor, motivul a§tept¶rii, transferat cititorului, devine o surs¶ de echilibru, între†inând §i dirijând ac†iunea într-un roman
în care un detaliu neimportant devine un factor determinant, în m¶sur¶ s¶
exprime o filosofie a vie†ii. Totodat¶, a§teptarea exprim¶ dorin†a unei
schimb¶ri, într-o atmosfer¶ de tensiune în care istoria nu pierde nicio ocazie
de a-§i ar¶ta ,,col†ii trivialit¶†ii”.
Pornind de la valorile fundamentale ale existen†ei, iubirea §i sacrificiul
– ,,Una este amorul – pentru el faci, ce?: ce întrebare: orice!, §i oarecum
altceva cartea arzând¶: pentru ea ai face totul”[7] –, naratorul re-aduce în
discu†ie simbolul c¶r†ii arzânde, îmbinarea erosului cu istoria, idealului cu
terestrul constituind o lupt¶ între poli ambivalen†i, în budoarul unui destin
tragic : ,,... un foc, un rug semnificând ridicarea tatei pentru Siberia §i orf¶nia
mea; §i, în acela§i loc, semnificând întoarcerea tatei din Siberia §i desorf¶nizarea mea, prin arderea crucii de pe mormântul lui, gol; [...] Carte
arzând ar fi fost §i la £eica, dac¶ domni§oara de român¶ n-ar fi avut curajul
s¶-§i ri§te... – ce anume: ia, nimica toat¶: cariera, libertatea, chiar §i via†a; [...]
Vras¶zic¶ a§a ‹‹lumineaz¶›› lumin¶torii de la R¶s¶rit jum¶tatea ocupat¶ (ei
zic: liberat¶...) din Europa: cu fl¶c¶rile, la propriu, ale c¶r†ilor. Ei, bestiile,
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ard carte, iar eu (care trec drept cel mai citit internist din clasa noastr¶) eram,
sunt înc¶, în fapt, un analfabet! Asta sunt! În compara†ie numai cu Octavian
– dar cu Septimiu... Nici nu îndr¶znesc s¶-mi înal† gândul pân¶ la genunchiul
lui de b¶iat-citit”[8].
În slujba imaginilor §i a conceptelor, Paul Goma î§i construie§te romanul pornind de la dou¶ puteri sexuate, feminin (pentru imagini) §i masculin
(pentru concepte), dup¶ cum î§i dezvolt¶ teoria Gaston Bachelard[9], pornind
de la studiul lui Jung[10], respectiv anima §i animus, puterea masculin¶
exprimat¶ prin istorie violând intimitatea puterii feminine, perturbându-i
mersul §i desacralizându-i obiectul. Cum imaginile §i conceptele se formeaz¶
la cei doi poli opu§i ai activit¶†ii psihice: imagina†ia §i ra†iunea, între ele
ac†ionând o polaritate de excludere[11], tot astfel §i textul lui Paul Goma
pune în opozi†ie realitatea §i fic†iunea, dezv¶luind-o pe cea din urm¶ pentru
a reveni la cea dintâi, când impactul nu mai are aceea§i intensitate.
Constituind o parte component¶ din sine, acest du-te-vi-no între lumea real¶
§i cea imaginar¶ favorizeaz¶ apari†ia motivului fugii, pe fundalul unei istorii
zbuciumate, prezente în ambele sfere.
Pornind de la modelul de socializare care respinge exteriorizarea
emo†iilor, ca urmare a frustr¶rilor anterioare ce condi†ioneaz¶ camuflarea,
naratorul e caracterizat de anumite caren†e afective ce diminueaz¶ zona de
deschidere, comportamentul fiind dictat de frica de a nu fi acceptat, în†eles,
de teama de a fi umilit §i de durerea de a r¶mâne un în-plus. ,,Antimaterialist
§i un pic idealist”[12], Paul Goma evit¶ s¶ dezv¶luie latura sentimental¶,
ajungând la idee prin form¶, forma devenind o hain¶ de împrumut a ideii.
Protejându-i pe cei dragi §i evitând s¶ dea nume adev¶rate personajelor
pozitive, din contr¶, scriind r¶spicat numele securi§tilor §i analizându-le faptele cu o luxurian†¶ descriptiv¶, naratorul propune lectorului un joc în care,
apelând la sim†urile predilecte ale intimit¶†ii (mirosul, împreun¶ cu tactilitatea §i cu gustul)[13], dezv¶luind harta §i itinerarele obiectului, îl las¶ s¶ perceap¶ §i s¶ descopere enigma din miezul formei dup¶ puterea coapsei sale.
Totodat¶, îngustarea, pân¶ la obstruc†ie, §i ,,închiderea în enclave ca
într-un fel de rezerva†ii ale vie†ii private”[14] nu fac decât s¶ intensifice §i
mai mult puterea erosului în slujba expansiunii, deschiderii fizice ale eului în
momentul revel¶rii sim†urilor. Astfel se explic¶ preferin†a naratorial¶, de altfel consim†it¶, de a-§i exprima durerea interiorizându-se §i de a alege ca
modalitate de exteriorizare închiderea: ,,Îmi mai ziceam c¶, dac¶ asta mi-e
soarta: s¶ nu am §i eu, ca tot omul un Fond personal (când avusesem dou¶ !),
m¶car s¶ am pe um¶rul cui s¶ plâng, s¶ ùùi cinci s¶pt¶mâni, f¶r¶ s¶ explic de
ce m¶ exprim în u-u-u §i nu în a-a-a, ca mult mai deschis(¶) (s.n.). £i,
Doamne, ce bine mi-ar fi prins atunci sânul mamei §i glasul de mam¶ §i las¶las¶-urile de mam¶, totul trece, trece §i asta (dragu-mamii) - mi-a§ fi f¶cut
plânsul, apoi mi-a§ fi v¶zut de ale mele…”[15].
Scriindu-§i povestea dintr-un acum care se raporteaz¶ la un atunci, pe
urmele Sistemului Comunist care face ca timpul s¶ fie ,,foarte, extrem de probabil”[16], naratorul amestec¶ ,,timpurile cu timpii”[17], erosul cu istoria,
pornind de la un traseu prestabilit, pe care nu îl urmeaz¶ întocmai. Îng¶duindu-§i digresiuni, interpol¶ri explicative, distorsiuni, redundan†e, rupturi cronologice, el denot¶ o stare de spirit antiliterar¶ (autenticitatea constituind o
form¶ modern¶ de antiliteratur¶), cu un ,,epic sacadat, eruptiv, impulsiv
chiar, [...] proiectat spre un punct necunoscut, enigmatic, care-l atrage ca un
pol magnetic, nelocalizat pe nicio hart¶”[18], ca urmare a gândirii poetice,
haotice, nesupus¶ legilor, nerespectând regulile[19]. Cu toate acestea, macro-
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structura narativ¶ prinde contur, denotând o esen†¶ profund¶ prin conexiunea
vizibil¶ cu numeroase sfere la care face trimitere: psihologic¶, ontologic¶,
filofic¶, social¶, topologic¶, istoric¶, lingvistic¶, concentrând aluzii religioase
disipate pe tot cuprinsul c¶r†ii §i punând în scen¶ fascina†ia irezistibil¶ a
femeii.
Material¶ la început, Sabina se desprinde de con†inutul carnal §i, bucat¶
din coasta lui Adam, se contope§te cu naratorul, devenind o parte din el, imaterial¶ §i imponderabil¶: ,,Sunt un naiv dac¶-mi imaginez c¶ pot sc¶pa de
Sabina doar astupându-mi n¶rile. A intrat pe nas, dar nu iese pe nic¶ieri, face
parte din mine (s.n.)”[20]. Cuprinzând toate calit¶†ile femeie§ti, ea devine
simbolul Eternului Feminin, raportat la care celelalte reprezentante ale sexului frumos nu figureaz¶ decât ca o ram¶, ca un decor. Dornic s¶ p¶trund¶
dicolo de lumea sensibilului §i a tranzitoriului, naratorul urmeaz¶ un traseu
sinuos, realizând o paralel¶ între armonia limbajului §i acordurile olfactive,
în aceea§i accep†iune a lui Platon privitor la cunoa§terea perfec†iunii:
,,Pornind de la frumuse†ile din lumea noastr¶ pieritoare §i vrând s¶ ajungem la Frumuse†e, urc¶m necontenit, treapt¶ cu treapt¶, de la un trup frumos
la dou¶, de la dou¶ la toate; §i de la trupurile frumoase la faptele frumoase,
apoi de la acestea la înv¶†¶turile frumoase, pân¶ când de la acestea din urm¶
ajungem în sfâr§it la acea înv¶†¶tur¶ care nu este nimic altceva decât tocmai
înv¶†¶tura despre Frumuse†e, la al c¶rei cap¶t afl¶m ce este Frumuse†ea cu
adev¶rat”[21]. Ax¶ a lumii, femeia devine axa romanului, f¶cut¶ în ziua a
§asea din cuvânt, logosul precedând orice crea†ie, a§a cum ne întâmpin¶ la
începutul Evangheliei dup¶ Ioan. Astfel, simbolizând chipul femeii pe care o
a§teapt¶, Sabina reprezint¶, într-un alt sens, îns¶§i crea†ia prozatorului gata a
da în pârg sub ochii no§tri, întregind motivul a§tept¶rii §i a§ezând romanul în
perfec†iunea sferic¶ a pântecelui feminin.
Continuând liniile trasate în scrierile anterioare, cartea poate fi citit¶ §i
ca o lec†ie de via†¶, din postura unui observator matur, care a supravie†uit
r¶zboiului, închisorii, deport¶rii §i exilului. Preluând modelul patern, naratorul d¶ dovad¶ de demnitate atât în planul real, cât §i în cel fictiv, ea
func†ionând ca o pârghie de mi§care în macrostructura narativ¶, echilibrând
cele dou¶ planuri §i desfigurând minciuna, tr¶darea §i duplicitatea. Cu incursiuni în istoria vie a Comunismului, naratorul ne dezv¶luie o societate g
uvernat¶ de servitudine §i interese, în care ,,orice-se-face”, unealt¶ a suspenda†ionalismului, invoc¶ o lume a lui Caragiale, denotând o tr¶s¶tur¶ de caracter ,,veche cât… România…”[22]. Castra†i de libertate §i egaliza†i prin fric¶,
,,oamenii noi” î§i pierd identitatea, transformându-se în ma§ini, agregate,
ghida†i de ciomagul istoriei care continu¶ s¶ le zdrobeasc¶ capul, împ¶r†ind
lumea în dou¶ §i lipsind-o pe cea din urm¶ de orice surs¶ de informare: ,,s¶
afl¶m de la al†ii ce se petrece în Raiul Sovietic, fiindc¶ noi, aici, sântem obliga†i s¶ facem media între minciunile de la difuzor §i zvonurile de la gurasatului”[23]. Criticând lipsa de verticalitate §i de caracter, ironic §i pamfletist,
naratorul pune minciuna la baza tuturor nedrept¶†ilor, sanc†ionând personajul
principal ca urmare a înc¶lc¶rii codului moralit¶†ii prin la§itate, dezicere §i
compromis, sfidând, astfel, sacralitatea cuvântului: ,, – Când scrii cu mâna ta,
în române§te, e numai-de-form¶? Dar scrisul e cuvânt, cuvântul e adev¶r,
fiindc¶ de la Dumnezeu vine! Deziso!”[24].
Punând istoria în fundalul scriiturii, tânjind dup¶ nostalgia perpetu¶ a
unei sintagme noi, inventiv, ironic, ludic, înclinat c¶tre autoanaliz¶,
sanc†ionând pudicitatea, naratorul î§i propune s¶ dezv¶luie întregul farmec al
volupt¶†ii §i nudit¶†ii erotice, rela†ia cu Altul nerealizându-se altfel decât
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printr-un ter† pe care îl g¶se§te în sine[25]. Ad¶postit s¶-§i trag¶ seva din
t¶râmul odoral al autenticit¶†ii §i literarit¶†ii ca într-un cosmos de odihn¶ în
expansiune, el sfâr§e§te prin a se contopi cu lumea, cu via†a, îmbr¶†i§ând imagini §i idei, contempl¶ri §i experien†e, în slujba frumuse†ii §i a perfec†iunii
mult-râvnite.
I…
Pentru a în†elege arhitectonica scriiturii, dezv¶luind desuurile
romane§ti, ne propunem o privire de ansamblu asupra întregului roman,
încercând s¶ îl percepem ca pe o totalitate finit¶, f¶când abstrac†ie de
împ¶r†irea în trei p¶r†i §i explicând, totodat¶, importan†a acestora în
func†ionarea mecanismului narativ. Iar acest lucru se impune cu atât mai mult
cu cât o privire dispersat¶, necentrat¶ pe înglobarea esen†ialului, risc¶ s¶
creioneze o viziune opac¶ asupra scrierii, pierzându-se în am¶nunte §i ratând,
astfel, tocmai substan†a care genereaz¶ întregul. Situat într-un acum care analizeaz¶ cu luciditate comportamentul adolescentin de atunci, dedublat într-un
alter ego care poveste§te, se vede povestind, tr¶ie§te §i re-tr¶ie§te o experien†¶
re-n¶scut¶ sub condeiul unui prozator matur §i încercat de vremuri, palpabil¶
§i nu-prea, îmbinând timpul imobil, istoric, cu timpul dinamic, mitic, dispus
spre (auto)-reflexie §i -analiz¶, textul ne pune în fa†¶ povestea de dragoste a
unui refugiat basarabean, ,,suficient de naiv §i de, prin urmare: disponibil”[26]. Cu o deschidere vizibil¶ c¶tre fic†iune, sugerat¶ înc¶ din primul subcapitol prin glisarea temporal¶, apelul la adverbe de timp, conjunc†ii concluzive, naratorul ne situeaz¶ într-o lumea imaginar¶ a ac†iunii sale, determinat¶
de citirea §i de scrierea propriei vie†i, a propriului roman sus†inut de lecturi
serioase §i transpus într-un timp echivalent celui de dup¶ redeschiderea
bibliotecii Astra din Sibiu:
,,Atunci citeam un roman – §i-atunci citeam un roman
Citeam un roman §i cât timp, Doamne, era într-o mar†i, mar†i, 14 martie;
martie 1950
Acum suntem dup¶, mult, pu†in, oricum, nu înainte, a§a c¶ suntem în
anul câtva, în anii viitori, 51. Sau poate chiar ᾿52 – mai §tii? Tot într-un
martie §i tot într-unul din 14 – atât c¶ acuma suntem exact joi; sau miercuri,
depinde.
£i atunci, tot un roman – depindea foarte tare §i, dac¶ a§ spune, exact
acela§i! – cine m-ar crede? Nici m¶car eu §i, la dreptul vorbind, de ce m-a§
crede? Chiar dac¶ ar depinde: chiar dac¶ ar depinde de via†a aceluia, §i a lui,
un roman.
Ziceam c¶ a fost o pur¶ §i simpl¶ întâmplare; într-o oarecare mar†i dintrun oarecare an 1950 martie 14; ziceam c¶ s-a întâmplat s¶ o cunosc personal
– de Sabina vorbesc. Mai ziceam c¶ o §tiam, îns¶ nu f¶cusem cuno§tin†¶,
apoi, la dreptul vorbind, ea ap¶ruse la Astra abia dup¶ re-deschidere (din
decembrie ᾿49, biblioteca ¶ncis¶ fiind p. Iventr). A§a c¶.”[27].
Apelând la tehnica deducerii, peronajul narator, transpus parc¶ în ipostaza de cititor, încearc¶ s¶ explice cauza abord¶rii acestuia de c¶tre Sabina,
într-o îmbinare a premonitoriului §i a ac†iunii deja consumate, a c¶rei consecin†e le descrie înainte de a o prezenta ca atare. Inserând pe acest fundal diferite pasaje fic†ionale, îmbinând ludicul cu grotescul, basmul cu realitatea, textul dep¶§e§te nivelul de personaj al Sabinei, transformând-o într-o parte component¶ a naratorului, pe care o cânt¶ §i o a§teapt¶. De fapt, aceast¶ tehnic¶
a amân¶rii reprezint¶ un pilon de sus†inere pe care naratorul nu întârzie s¶ îl
dezv¶luie, contribuind la edificarea artei de a scrie:
,,S¶ spun, s¶ nu spun ? Dac¶ spun, neg ce spun ; dac¶ nu spun, neg
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totul. Din fericire, am darul… Îmi place s¶ povestesc. Iar o poveste povestit¶
doar cu intenția de a-†i face †ie pl¶cere - c¶ poveste§ti – de a face pl¶cere
celuilalt, iubitor de pove§ti povestite – o poveste, zic, face, nu cât o explicație, ci mai întâi cât povestitul drumului pân¶ la acea explicare (s.n.) – întortocheat¶ explicarea pove§tii (în fapt : povestea explic¶rii), dar asta este. Mai
bine s¶ fac ceea ce §tiu s¶ fac §i îmi place s¶ fac”[28].
Trasat¶ ca urmare a anticip¶rii §i a premonitoriului, ac†iunea în sine va
ocupa un spa†iu îngust de desf¶§urare, predominând reflec†iile de dup¶ eveniment, de dup¶ plecarea Sabinei, inexistent¶ §i, totu§i, prezent¶, eclipsând
celelalte personaje feminine, reg¶sindu-se în toate §i toate favorizând
construc†ia ei. Îndreptând aten†ia cititorului c¶tre un moment de maxim¶ tensiune – cel al descoperii ,,crematoriului” din curtea interioar¶ a Astrei, naratorul nu face decât s¶ preg¶teasc¶ lectorul pentru lovitura decisiv¶, cea a
tr¶d¶rii de c¶tre Sabina care, vânzând c¶r†ile salvate din rugul epur¶rilor, î§i
va cump¶ra ciorapi §i chilo†i de m¶tase…
Descris¶ la imperfect, rezumat¶ la perfectul compus sau ironizat¶ prin
amestecul celor dou¶ timpuri, ac†iunea reprezint¶ o copie fidel¶ a imaginii
Sabinei, în consens cu cele trei p¶r†i ale romanului, corespunzând duplicit¶†ii
întru ob†inerea unei cauze, ostilit¶†ii de dup¶ §i, în sfâr§it, neajutor¶rii §i
fricii ca urmare a locuirii sub cizma ocupantului sovietic: ,,Fata asta: te ui†i
la ea, o cuprinzi dintr-o ochire: pe de-o parte (ba nu: pe-o parte) arat¶
sl¶b¶noag¶, §leamp¶t¶, f¶r¶ gra†ie; pe de alta (nu alta, ci: pe cant), nu
str¶luce§te prin de§tept¶ciune, apoi e de-o rea-cre§tere, de te-ntrebi din care
bort¶ pe§teroas¶ a ie§it, în patru labe - am exagerat, ca s¶ se în†eleag¶… De
cealalt¶ parte (Sabina fiind ca o moned¶: are cap, pajur¶ - §i cant), a§adar,
dac¶ o pui jos, cu pajura-n sus… În ciuda atâtor defecte, în prima clip¶ spui
despre ea c¶ ascunde ceva; c¶ am¶râ†ica, neformata, copila - vizibila - este,
în realitate, o invers¶ (s.n.) […]. Când îns¶ o cuno§ti cât de cât, ca mine…
Dai de o c¶scat¶, neajutorat¶, z¶p¶cit¶ (s.n.): are nevoie s¶ i se arate unde s¶
pun¶ piciorul la fiece pas - pe strad¶, în timp… Ceva §i mai încolo te treze§ti
cu a treia Sabin¶: calculat¶, rece, t¶ioas¶, nemiloas¶; o Sabina-Ma§ina (s.n.)
care, ca s¶ ajung¶ unde §i-a propus, trece peste oricine, peste orice - tu,
înso†itor, crezi c¶ o conduci de mân¶, ca pe Oarba, he-he-he !, te duce ea de
nas, de c¶p¶stru, calule, de e§ti ditamai asinul m¶garic! - nu se opre§te, nu se
sinchise§te de ‹‹fleacuri›› ca : nu-se-face – e drept: f¶r¶ s¶ aib¶ con§tiința c¶
ea ar face ceea ce nu-s-ar-face…
Mai dincolo de siguran†¶, nep¶sare, nemil¶, o sim†i: nesigur¶ (s.n.), nu
fiindc¶ n-ar avea idee cum s¶ se descurce cu lumea din jur, ci pentru c¶ nu
§tie ce s¶ fac¶ cu sine în raport cu jurul, cum s¶ se a§eze - cum §i unde s-o
a§eze, cum s¶ §i-o poarte pre ea, Sabina…”[29].
Distan†ându-se într-o prim¶ instan†¶ §i sanc†ionând-o ca urmare a
tr¶d¶rii, minciunii §i la§it¶†ii, naratorul va consemna imposibilitatea unei
separ¶ri atâta timp cât ea ajunge s¶ fac¶ parte din el, ca simbol al unei unit¶†i
transcendente, devenind cutia de rezonan†¶ în care eul se poate reg¶si în
plenitudinea sa:
,,– Sabina, am zis. Eu…
– Tu, a zis ea, în cealalt¶ pauz¶ de s¶rut, apoi în urm¶toarea: Tu – f¶r¶
tine, ce-a§ fi fost eu f¶r¶ tine? Tu – f¶r¶ tine, nimica n-a§ fi fost.
– Sabina, nu. Nu, de ce ? Nu eu - noi doi. Mai adev¶rat: tu - f¶r¶ tine,
ce-a§ fi fost? Nimi’…
– Ba nu, zicea ea. Ba nu numai tu.
– Sabina, zisesem, fericit §i stingherit §i fericit de astfel de stìngher.

©Paul Goma 1935-2011

wwww.paulgoma.com

PDF public și gratuit

31.12.2011

PAUL GOMA - JURNAL 2011

986

Dac¶ tu nu erai, nici eu n-a§ fi fost. Dac¶ tu n-ai fi existat, ar fi trebuit s¶ te
inventez - am citit undeva, ori am scris altundeva - m¶ scutur §i m¶ zic: £i
Sabina (s.n.). £i eu, zic. £i oare, mai zic”[30].
Pornind de la dualitatea Sabinei se poate observa, a§adar, caracterul
dublu al scriiturii, diferen†a fe†ei §i a reversului, cu atât mai tentant cu cât nu
se ofer¶ privirii, împotrivindu-se a se revela altfel decât printr-un chip devenit trup, n¶scut din cuvânt §i reintrat în matca-i originar¶. Unitate a contrariilor, locuind în¶untru §i în afar¶, într-o ciudat¶ atemporalitate a incon§tientului: totul s-a întâmplat deja §i nu s-a întâmplat înc¶[31], romanul dezv¶luie
atributele necesare reu§itei pe terenul de curs¶ lung¶ al prozei, exemplificându-le printr-un bogat arsenal scriitoricesc, îmbinând realitatea cu fic†iunea,
într-o ,,copula†ie aromal¶”[32] cu o conota†ie estetic¶. Continuând acest
preambul, ne propunem s¶ reflect¶m modul în care se na§te §i se dezvolt¶
crea†ia prozatorului, realizând asocia†ii complexe la nivelul întregii scrieri §i
prezentând adev¶rata fa†¶ a artei: ,,De asta e mai bun cuvântul decât culoarea-formele, †ine ceva mister, nu spune totul, nu dezv¶luie întregul, l¶sându-te gol ca la Poarta Raiului, ci î†i las¶ o porti†¶, o cr¶p¶tur¶, o g¶urice pe-acolo str¶pungi, dup¶ puterea coapsei tale, v¶lul înconjur¶tor al sânului ei
(s.n.)”[33].
Pendulând între auto-dezv¶luire §i auto-camuflare, de partea femininului prin imagina†ie, intui†ie, dinamicitate, corporalitate §i subiectivitate, iar a
masculinului prin ra†iune, sistem, ordine, dinamism sacadat §i obiectivitate,
cu o barier¶ fragil¶ între cei doi poli, ,,Textul î§i dezv¶luie ,,moliciunea sa”,
[…] de fapt o no†iune explicativ¶ a scriiturii, ba chiar scriitura îns¶§i, în
desf¶§urare: scrierea în act, tremurând de dorin†¶, corporal¶: ‹‹Textul pe care
îl scrie†i trebuie s¶-mi dovedeasc¶ ceva: c¶ m¶ dore§te. Aceast¶ dovad¶
exist¶: e scriitura››”[34]. Compromis între dorin†¶ §i interdic†ie, n¶scut¶ din
unirea celor dou¶ jum¶t¶†i ale unei fiin†e unice, scrierea lui Paul Goma,
dep¶§ind stadiul primar al în†elegerii textuale, devine o medita†ie filosofic¶
pe t¶râmul artei, oferind o variant¶ a realit¶†ii ,,a§a cum este ea în realitatea…
mea”[35].
Îmbinând visul cu reveria, conceptele cu imaginile, ra†iunea cu imagina†ia, Paul Goma ilustreaz¶ dualitatea profund¶ a Psyché-ului uman punândo, asemeni lui Jung, sub dublul semn al lui animus §i a unei anima. Axândune pe acest suport teoretic §i îmbr¶†i§ând opera gânditorului francez Gaston
Bachelard, Poetica reveriei, conceput¶ sub semnul lui anima, vom demonstra
c¶, la fel cum masculinul §i femininul lui Jung ,,stau sub dublul semn a dou¶
substantive latine: animus §i anima: […] b¶rbatul cel mai viril, prea schematic caracterizat printr-un animus puternic, are §i o anima – o anima care poate
avea manifest¶ri paradoxale […], la rândul ei, femeia cea mai feminin¶ are §i
ea determin¶ri psihice care dovedesc existen†a în ea a unui animus”[36], tot
astfel §i textul lui Paul Goma denot¶ convie†uirea a dou¶ trupuri într-unul singur, trimi†ând la motivul biblic al Facerii, în virtutea profe†iei cre§tine §i a
rela†iei care se instituie între Crea†ie §i Creator: ,,Mama este o fecioar¶ §i tat¶l
nu §i-a cunoscut so†ia. £tiau deja c¶ Dumnezeu urma s¶ devin¶ om, c¶ci în
ultima zi, când aceast¶ oper¶ se va împlini, Creatorul §i creatul se vor contopi
într-unul singur (s.n.): Astfel se va înnoi tot ceea ce este vechi”[37].
Exist¶, astfel, un coeficient de feminitate în b¶rbat §i de masculinitate
în femeie, anima ca element feminin fiind ,,în exclusivitate o figur¶ ce compenseaz¶ con§tiin†a masculin¶. În cazul femeii îns¶, figura compensatorie are
un caracter masculin §i ar trebui numit¶ în mod adecvat animus”[38]. Pentru
a realiza o psihologie complet¶, în termenii lui Gaston Bachelard[39], Paul
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Goma al¶tur¶ omenescului ceea ce se desprinde de omenesc, punând laolalt¶
poetica reveriei §i prozaismul vie†ii[40], prin ,,proiectarea” asupra fiin†ei
iubite a tuturor valorilor pe care le venereaz¶ în propria lui anima (ca §i
femeia care ,,proiecteaz¶” asupra b¶rbatului iubit toate valorile pe care propriul s¶u animus ar vrea s¶ le dobândeasc¶). Ceea ce rezult¶ este o ,,claviatur¶ a patru fiin†e con†inute în dou¶ persoane”, ,,claviatur¶” realizat¶ prin
intermediul dedubl¶rii, transpunerii sau al transferului interior dincolo de noi
în§ine într-un alt noi în§ine, toate sub egida reveriilor de idealizare.
Cum se realizeaz¶, îns¶, uniunea cvadrupl¶ în text §i care sunt protagoni§tii acesteia?
Întrunind criteriile necesare unei unit¶†i transcendente, vom percepe
aceast¶ uniune servindu-ne de un crochiu care va viza I. Raportul celor dou¶
puteri sexuate, anima respectiv animus, II. Elementul compensatoriu din
fiecare, III. Dedublarea §i IV. Transpunerea.
Focalizându-ne aten†ia asupra primei categorii, vom observa c¶ naratorul denot¶ existen†a unui coeficient de masculinitate al fetei înc¶ de la începutul romanului, dovedind, mai apoi, existen†a aceluia§i coeficient, de ast¶
dat¶ feminin, în sine: ,,Fire§te, o §tiam de pe Corso, cum s¶ n-o §tiu, i se zicea
Amica Orbilor, din pricina ochelarilor cu lentile fumurii, întunecate, îns¶ la
Astra […] nu sem¶na deloc cu ea, cea trecut¶ prin Corso – nu §tiu cum s¶
spun, ca s¶ spun corect §i în acela§i timp s¶ n-o ofensez nici în lips¶ – a§a c¶
spun, totu§i: dac¶ era adev¶rat ce se spunea (eu nu mai cred, acum, îns¶
§tiin†ific s-ar fi putut dovedi), atunci p¶rin†ii ei, atunci când au vrut s¶ aibe o
fat¶, nu vor fi t¶iat suficient b¶iatul – de aceea el f¶cea naveta spre ea §i erau
doi nu unu, cam a§a cumva”[41].
Nuan†ând aceast¶ idee, alt fragment vine s¶ confirme faptul c¶, p¶r†i ale
unei unit¶†i complexe, fiecare dintre cele dou¶ jum¶t¶†i între†ine o component¶ a celuilalt, sesizabil¶ la nivel fizic sau reie§ind din comportamentul
celui analizat: ,,pendulându-mi privirea ei la ochiu-i, acum aproape urât, din
pricina picioarelor u§or îndep¶rtate, iar stalactitele ude, scârlion†ate, pres¶rate
m¶ f¶ceau s¶ cred iar¶§i în ce crezusem: c¶ fata este b¶iat t¶iat (s.n.)…”[42];
sau, într-un alt context: ,,A§ putea zmulge câteva scame succesivale din
ghemul Sabinei, mai degrab¶: agregat - de§i ea este un agregat, mergând ca
ceasul (cu excep†ia orelor de întâlnire, mai ales de venire), func†ionînd ca
Sabina-ma§ina - încolo, încoace, oarecum în gol, pendularea ei ar¶ta alt timp,
iar ea-i mai degrab¶ un cronometru decât un coleg (necum prieten!), fie §i
adversar, dar al¶turi ori fa†¶-n fa†¶, în aceea§i curs¶ […]”[43].
Cât prive§te dimensiunea naratorial¶, aceasta confirm¶ prezen†a aceleia§i m¶rimi, inversate §i trimi†ând limpede la feminitate: ,,mirosul de sabin¶
vine de uite-aici, din hainele, din gura, din nasul meu, atinse – ei, da, din chiar
nasul meu (s.n.), oricât ar p¶rea de ciudat”[44], ba, §i mai mult, figurând ca
un element vital în circuitul materiei: ,,Sunt un naiv dac¶-mi imaginez c¶ pot
sc¶pa de Sabina doar astupându-mi n¶rile. A intrat pe nas, dar nu iese pe
nic¶ieri, face parte din mine (s.n.)”[45].
Legat de elementul compensatoriu, acesta poate fi sesizat la nivelul
întregului roman, pornind de la construc†ia binar¶, vizând istoria §i fic†iunea,
dar §i la nivelul ac†iunii în care Sabina reprezint¶ ini†iativa, iar naratorul
materializarea acesteia. Desigur, textul pune la dispozi†ie §i alte afirma†ii
menite s¶ întregeasc¶ §i s¶ sus†in¶ acest ra†ionament. În sprijinul
demonstra†iei, elocvent¶ pare a fi ,,defini†ia” celor dou¶ puteri, b¶rbatul ocupând, conform celor patru func†ii a con§tiin†ei reprezentate schematic de C.G.
Jung[46] în forma unei sfere, func†ia principal¶, gândirea, în centrul jum¶t¶†ii
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luminate, iar femeia situându-se în partea întunecat¶ a jum¶t¶†ii de cerc,
reprezentat¶ de sentiment. De§i con§tient de acest ra†ionament, naratorul va
inversa cele dou¶ jum¶t¶†i, atribuind femeii, ca simbol al ,,Coloanei Infinite”,
vitalitate, permanen†¶ §i senzualitate: ,,R¶ul din noi, din to†i miroase (are
dreptate tata: r¶ii expir¶, eman¶ r¶ul, exhal¶ r¶u - îi sim†i, îi miro§i), dar
femeia, ea nu e r¶ul din noi, ci bunul din ea (s.n.). De aceea, când o s¶ fiu
mare, destul de m¶ri§or, ca s¶ pot scrie, am s¶ scriu pove§ti, un roman întreg
numai cu asta, numai despre asta: cum este femeia, ea, f¶cut¶, spre deosebire de b¶rbat, numai din materie vie, iar materia vie este vietate, iar vietatea
ce este dac¶ nu suc mustos, sev¶ suculent¶, zeam¶ mirosent¶, abur¶ olment¶?
(s.n.) Nu ca b¶rbatul: fier mort, beton armat”[47].
Un fragment care învedereaz¶ n¶zuin†a prozatorului c¶tre aspectele
insondabile ale structurilor lingvistice, dezv¶luind abilitatea descrierilor §i
capacitatea de surprindere §i de provocare a lectorului îl reprezint¶ p¶trunderea în spa†iul intim al Sabinei. Atenuând tragismul prin apelul la diminutive
§i augmentative, trimi†ând la basm sau la intruziunile lirice, amintind de
Creang¶, Paul Goma reu§e§te s¶ extrag¶ atributele frumuse†ii: candoarea,
puritatea, inocen†a, tocmai din spa†iul aparent al unei ,,cauze pierdute”,
demonstrând c¶ grotescul poate deveni un izvor al sublimului. Îmbinând
dedublarea cu transpunerea, naratorul face apel la toate subterfugiile scriiturii, mânuind cu des¶vâr§ire psihologia profunzimilor, situându-ne într-un
timp §i un spa†iu care demonstreaz¶ c¶ ,,uneori realitatea dep¶§e§te în imagina†ie imaginarul imaginat”[48]:
,,...£i m-am oprit în dreptul u§ii. N-am mai înaintat. Am a§teptat.
N-a tres¶rit, nu s-a mirat de glasul meu – concluzie: pe mine m¶ a§tepta:
Într-o poeni†¶. La un focu§or – lâng¶ un cortule†.
Corticelul era cortoi – oricum, facem media: cort. Din cela militarul.
£i nu se vedea, f¶r¶ binoclu, dac¶ el, cortul-militar se sprijinea pe stâlpi, în
centru, ori atârna de crengile vreunui stejar b¶trân.
Focul fiind re§ou, jos pe ciment; o lamp¶ cu picior flexibil a§ezat¶ pe o
l¶di†¶, al¶turi.
Glasul al ei fusese: mirosul mereu-mereu – al cui al alteia, dac¶ nu al
Sabinei? – inconfundabil.
Îns¶ pe o alt¶ l¶di†¶, la foc, în fa†a cortului, §edea altcineva: un fel de
militar, ofi†er, judecând dup¶ cizmele de cavalerist, îns¶ f¶r¶ pinteni:
r¶m¶seser¶ ros¶turile de pe c¶pute §i de la c¶lcâie. Totu§i, mâna ei, îngust¶,
alb¶, a ie§it din masa ofi†erimii §i s-a agitat, sonorizat: glasul Sabinei:
– Avem ceai. În dou¶ minute e gata.
Asta era o invita†ie. La ce-o fi, dar invita†ie. A§a c¶ m-am apropiat.
Apropiindu-m¶, perspectiva se modifica, dar, în continuare, cortul tot
cort era, iar culmea lui era atârnat¶ de o grind¶ din tavan, prin sfori; la
mijloc avea o form¶ oare§câtu§¶, ciudat¶, de parc-ar fi înghi†it o lad¶ – mai
degrab¶ un l¶doi ardelenesc [...].
– Nu te sf¶tuiesc s¶ te dezbraci, uite-te la mine..., a mai zis Sabina §i iar
a zâmbit, ar¶tându-se.
Aha, ea era cel¶lalt: ofi†erul de lâng¶. M-am uitat de form¶:
Pantaloni de golf, neîncheia†i sub genunchii b¶rabatului, l¶sa†i a§a, în
jos, s¶ acopere picioarele fetei, pân¶ la glezne; gambele ap¶rate §i de carâmbii cizmelor; pulover, §i el b¶rb¶tesc, foarte larg [...].
Tot de form¶ privind încolo, am v¶zut §i ce anume d¶dea cortului forma
ciudat¶: înghi†ise, nu o lad¶, nu un l¶doi, ci un pat...”[49].
Dedublând fiin†a prin idealizarea acesteia, naratorul o dedubleaz¶ în

©Paul Goma 1935-2011

wwww.paulgoma.com

PDF public și gratuit

31.12.2011

PAUL GOMA - JURNAL 2011

989

cele dou¶ energii ale sale de animus §i de anima, în care ea devine un acela,
,,prezent astfel la întâlnire §i pe care, în sânul mizeriei sale, Cel¶lalt îl sluje§te
deja”[50]. Stabilind un raport cu naratorul prin prezen†a unui ,,ter† care m¶
prive§te întotdeauna prin ochii celuilalt”, Sabina îi devine logodnic¶ în
s¶r¶cie §i exil, i se al¶tur¶ §i îi porunce§te ,,ca un Maestru” (tocmai ,,pentru
c¶ sunt eu însumi maestru”)[51]. Dep¶§ind atributele unei simple descrieri §i
vizând s¶ ilustreze tragismul unei întregi perioade consemnate istoric, discursul devine ,,predic¶, exhorta†ie, cuvânt profetic”[52], amintind suferin†ele §i
prevestind e§ecurile, într-un joc al identit¶†ilor, atât din postura unui observator, cât §i al unui participant extrem de matur la vârsta adolescentin¶.
Transpunându-se în rolul ei, al celuilalt, naratorul ajunge a se transpune, din
dorin†a de protec†ie, dar §i ca modalitate de compara†ie, în rolul propriului
model patern, amintind experien†a de la stân¶, unde s-au retras pentru a nu fi
repatria†i în Siberia, §i reintregind trinitatea de atunci, printr-o nou¶ trinitate:
,,... Ia s¶ vedem, ia s¶ vedem: ce a§ fi dorit eu, când eram în rolul ei, ca
cel¶lalt s¶ fac¶, s¶ spun¶, ca s¶ trecem împreun¶ peste? Nu mare lucru:
S¶ înceap¶ el.
Cel¶lalt s¶ treac¶ peste §i s¶:
S¶-§i frece mâinile a frig §i a mul†umire; s¶ zic¶, în treac¶t, c¶ el se
simte bine aici, la – în cazul de fa†¶ la ea, la Sabina [...].
A§a c¶, frecându-mi mâinile de mul†umit ce-s, am constatat c¶ aici suntem în deplin¶ siguran†¶ [...], oricum, nici azi, poate c¶ nici mâine n-or s¶ dea
peste noi ciobanii lui Turcu din Buia, s¶ ne lege cu sârm¶, s¶ ne dea pe mâna
jandarmilor, jandarmii s¶ ne dea pe mâna Ru§ilor, Ru§ii s¶ ne repatrieze-înpatria-lor-siberian¶. Era bine – este bine §i miroase cunoscut, de§i nu atât de
violent, a blan¶ de oaie, eram, sunt sigur, mirosul meu e f¶r¶ gre§, deci e bine
pentru toat¶ lumea c¶ fata-asta poart¶, pe sub pulover, un cojocel de miel. În
care caz, ea e mama noastr¶; eu, tat¶l vostru, iar b¶iatul nostru §i el pe-aici,
pe undeva, o s¶ bem ceai de izm¶, cu m¶m¶lig¶ §i o s¶ rupem zicale [...]
Apa forfotea în crati†¶. Acum venea momentul adev¶rului: Câte ce§ti?
[...]
Am a§teptat amândoi, în picioare: ea, s¶ se coloreze apa din unica
cea§c¶. Eu a§teptam s¶ se coloreze ceaiul din a mea §i din cea a b¶iatului – e
m¶ri§or, bea §i el ceai. £i s¶ vin¶ m¶car o linguri†¶ la trei ce§ti; s¶ amestec¶m
zah¶rul. Eventual”[53].
În ciuda expecta†iilor naratoriale, împ¶rt¶§ite, în totalitate, §i de c¶tre
cititor, prezentul, devenit imperfect, înn¶bu§¶ glasul trecutului, violentându-l s¶ recunoasc¶ imposibilitatea unei compara†ii atâta timp cât, imagine
fidel¶ a decorului, anatomia fiziologic¶ tr¶deaz¶ o existen†¶ precar¶, la limita
normalit¶†ii §i a suportabilului. Recunoscându-se în aceast¶ ipostaz¶ prin trimiterile retrospective la copil¶rie §i adolescen†¶, naratorul o percepe, de ast¶
dat¶, ca pe o insult¶ grav¶ la adresa tuturor femeilor, atributul probant al foamei §i persisten†a acestuia determinându-l s¶ se uneasc¶ cu Sabina, ca m¶rturie a solidarit¶†ii întru suferin†¶, pentru eternitate: ,,Aici nu era ment¶ în bul¶;
nici izma-broa§tei – era ceai de ceai. A§a se va fi bând pe-aici, pe lâng¶
Tribunal, ceaiul de ceai [...]; §i dintr-o singur¶ can¶ dou¶ persoane, §i aceea
f¶r¶ toart¶ §i ciobit¶ într-o parte [...].
Ea a luat cana cu, de ast¶ dat¶, o singur¶ mân¶; a îndep¶rtat-o de corp;
a venit în întâmpinare, cu ochii deschi§i.
I-am atins buzele cu toate buzele mele.
Atunci am auzit. Atunci – nu exact în momentul în care am început
începutul, ci în momentul de dup¶ – am auzit, s-a auzit un anume zgomot.
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M-am speriat, m-am ru§inat, m-am precipitat cu gura asupra gurii ei §i
numaidecât, cu bruiajul: cuvinte, morm¶ituri, oftaturi sonore, chicote, exclama†ii – totul mi se p¶rea bun, cu condi†ia s¶ §tearg¶, astupe, abat¶, distrag¶
de la... De la acela. Îmi era ciud¶, ciud¶, îmi venea s¶ bocesc de ru§ine, de
durere, de neputin†¶ [...].
Dac¶ acas¶, la †ar¶ (eu a§ putea spune: la †¶ri!) între noi trei, familia
noastr¶, îl auzisem, ba la unul, ba la alta, ba la mine – nu-l luasem în seam¶;
[...] nu se cade s¶-l iei în seam¶, de§i nu este, el, foarte de ru§ine, tocmai,
pentru c¶ nu e st¶pânibil, ca altul, acesta fiind legat de, de obicei, foame – de
moment, sau... mai-mult-sau-mai-pu†in-cronic¶ [...]. Bine-bine, neru§in¶tor
la basarabeni §i la b¶ie†i – dar la Fata Ardelean¶? La Sabina mea? Nu m-am
gândit niciodat¶ la semnifica†ia, alta, a lui, atunci îns¶ l-am resim†it [...] ca pe
o insult¶ la adresa tuturor femeilor; ca pe o ofens¶ definitiv¶, ca pe o negare
a lor. Înc¶ o dat¶: nu era ceva de ru§ine – mult mai grav: ceva nedrept.
Cred c¶ atunci m-am logodit cu Sabina. Pentru eternitate”[54].
Adaptat la realitate prin constrângerile func†iei realului, naratorul descoper¶, prin intermediul tr¶s¶turilor de unire ale celor doi poli: idealul de
b¶rbat proiectat de animus-ul femeii §i idealul de femeie proiectat de anima
b¶rbatului, posibilitatea de a dep¶§i obstacolele realit¶†ii. De fapt, cum bine
scrie Gaston Bachelard, ,,la oricare romancier, reveria de psihologie imaginat¶ se muleaz¶ pe multiplele proiec†ii care îi permit s¶ tr¶iasc¶, rând pe rând,
ca animus §i ca anima în persoana diferitelor sale personaje”[55]. În consens
cu acest ra†ionament, naratorul, devenit prin reverie un altul decât el însu§i,
altul care nu este decât el însu§i, reprezentat prin dublul s¶u, transfer¶ aceast¶
capacitate de dedublare §i fiin†ei proiectate de reverie astfel încât ,,‹‹dublul››”
devine ,,dublul unei fiin†e duble”. Rezult¶, a§adar, o situa†ie cvadripol¶ în
care ,,fiin†a idealizat¶ începe s¶-i vorbeasc¶ fiin†ei idealizatoare. Vorbe§te în
func†ie de propria-i dualitate. În reveria vis¶torului solitar începe un concert
pe patru voci”[56], la unisonul unei unit¶†i superioare a celor dou¶ sexe:
,,Începem s¶ iubim o femeie depunându-ne sufletul lâng¶ ea, bucat¶ cu
bucat¶. Ne dedubl¶m persoana, iar femeia iubit¶, care înainte ne era neutr¶ §i
indiferent¶, începe s¶ intre în cel¶lalt Eu al nostru, devine dubl¶”[57].
[1] £tefan Ion Ghilimescu, ‹‹Sabina›› sau o alt¶ fa†¶ a prozatorului Paul
Goma, în ,,Luceaf¶rul”, nr. 43/23 octombrie 1991, p. 4
[2] Paul Goma, Autofilmare, Despre cartea Astra, pe www.paulgoma.com
[3] Paul Goma, Sabina, Editura Biblioteca Apostrof, Cluj, 1991, p. 11
[4] £tefan Ion Ghilimescu, op. cit.
[5] Adrian Marino, Dic†ionar de idei literare, I, Editura Eminescu, Bucure§ti,
1973, p. 601
[6] Paul Goma, op. cit, p. 62
[7] Ibidem, p. 105
[8] Ibidem, pp. 107-109
[9] Gaston Bachelard, Poetica reveriei, traducere de Lumini†a Br¶ileanu,
prefa†¶ de Mircea Martin, Editura Paralela 45, Pite§ti, 2005, p. 60
[10] C. G. Jung, Personalitate §i transfer, Traducere de Gabriel Kohn, Editura
Teora, Bucure§ti, 1997, II Individua†ia, Anima §i animus, pp. 70-95
[11] Gaston Bachelard, op. cit, p. 62
[12] Paul Goma, Sabina, Editura Universal Dalsi, Bucure§ti, 2005, p. 279
[13] M¶d¶lina Diaconu, Despre miresme §i duhori. O interpretare fenomeno
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logic¶ a olfac†iei, Editura Humanitas, Bucure§ti, 2007, p. 52
[14] Ibidem, p. 138
[15] Paul Goma, op. cit, 1991, p. 291
[16] Ibidem, p. 60
[17] Ibidem, p. 55
[18] Adrian Marino, op. cit, p. 599
[19] Paul Goma, op. cit, p. 300
[20] Paul Goma, op. cit, 2005, p. 192
[21] Platon, Banchetul, Edi†ia a 2-a, Editura Humanitas, Bucure§ti, 2006, pp.
149-150
[22] Paul Goma, op. cit, p. 288
[23] Ibidem, p. 235
[24] Ibidem, p. 304
[25] Emmanuel Lévinas, Totalitate §i infinit. Eseu despre exterioritate,
Traducere, glosar §i bibliografie de Marius Lazurca, Postfa†¶ de Virgil
Ciomo§, Editura Polirom, Ia§i, 1999, p. 27
[26] Paul Goma, op. cit, 1991, p. 6
[27] Idem
[28] Ibidem, p. 285
[29] Ibidem, pp. 24-25
[30] Ibidem, p. 239
[31] C. G. Jung, op. cit, p. 248
[32] Apud Charles Fourier, ,,Théorie des quatre mouvements et des destinées
générales” (1808), în Œuvres complètes, Ed. Anthropos, Paris, 19661970, vol. I, 30, în M¶d¶lina Diaconu, op. cit, p. 34
[33] Paul Goma, op. cit, p. 303
[34] Apud Adriana Babe†i, prefa†¶, în Roland Barthes, Romanul scriiturii.
Antologie, traducere de Adriana Babe†i §i Delia Sepe†ean Vasiliu,
Editura Univers, Bucure§ti, 1987, p. 19
[35] Paul Goma, op. cit, p. 224
[36] Gaston Bachelard, op. cit, p. 68
[37] Apud Petrus Bonus, Theatrum chemicum, XVI, p. 649, în C. G. Junng,
op. cit, p. 288
[38] C. G. Jung, op. cit, p. 89
[39] Gaston Bachelard, op. cit, p. 64
[40] Idem
[41] Paul Goma, op. cit, p. 7
[42] Paul Goma, op. cit, 2005, p. 264
[43] Ibidem, 1991, p. 150
[44] Ibidem, p. 77
[45] Paul Goma, op. cit, 2005, p. 192
[46] C. G. Jung, Opere complete. Psihologie §i alchimie, Volumul 12,
Simboluri onirice ale procesului de individua†ie. Reprezent¶ri ale mân
tuirii în alchimie, Traducere de Carmen Oni†i §i Maria Magdalena
Anghelescu, Editura Universitas, 1998, p. 100
[47] Paul Goma, idem
[48] Ibidem, p. 264
[49] Paul Goma, op. cit, 1991, pp. 80-82
[50] Emmanuel Lévinas, op. cit, p. 185
[51] Idem
[52] Idem
[53] Paul Goma, op. cit, pp. 83-84
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[54] Ibidem, pp. 84-86
[55] Gaston Bachelard, op. cit, p. 81
[56] Ibidem, p. 87
[57] Apud Strindberg, în Légende, citat de Otto Rank, Don Juan, trad., p.
161, în not¶, în Gaston Bachelard, op. cit, p. 87, în not¶.

Miercuri 29 iunie 2011
Cei doi ostatici în Afganistan au fost libera†i. Ah, dac¶
jurnali§tii din studio nu ar întreba mereu, mereu, mereu:
«Cât a pl¶tit Fran†a pentru liberarea lor?»
£i ce dac¶ a pl¶tit?
*
Sfin†ii Petru §i Goma, vorba unei învechite glume.
*
Mi-a fost grea, grea, grea, noaptea de azi-noapte. Voi fi §i
r¶cit, de nemirare dup¶ c¶ldurile din ultimele zile. De azi
diminea†¶ aerul a devenit respirabil. De-ar †ine-a tot a§a.
*
Marian Lupu, azi, în Jurnal de Chi§in¶u:
„Îmi pare o abordare logic¶ ca s¶ ne întâlnim la §edin†a consiliului AIE,
apoi la §edin†ele plenului parlamentului. Domnul Ghimpu a avut dreptate.
Trebuie s¶ mai ploaie pu†in, s¶ se mai r¶coreasc¶. V¶d eu c¶ se cam evit¶
comunicarea §i se prefer¶ comunicare prin mass-media”, a mai spus Lupu.

Ca-ul este parazitar; apoi: se spune: “trebuie s¶ mai plou¶”,
nu s¶ mai ploaie”.Tovar¶§ul va fi înv¶tat de la tat¶l s¶u matematice, de la mama sa limba francez¶ - dar limba român¶? De la,
¶sta, cum îi zice: Voronin?
Ce-oi fi vrînd? S¶ vorbeasc¶ române§te - ca B¶sescu? Ori ca
Iliescu (singura calitate a mormolocului Constantinescu; vorbea
corect româna, de§i se n¶scuse la Tighina…)? Ori ca Ceau§escu?
Preten†ios mai sunt! Când e§ti înconjurat de vorbitori de
limb¶ româna ca Diacov, Plahotniuc, Voronin, Tkaci §i al†i al†i,
ca s¶ nu faci figur¶ aparte, te esprimi ca ei: în limba savietic¶ a
lui Stati, a lui Stepaniuk, aia care nu exist¶!
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Joi 30 iunie 2011
Groaznic¶ noapte. Ca si cum nu eram destul de minat de
boala cea de toate zilele (sic), ieri am r¶cit, cum se întâmpl¶ in
momentele de canicul¶. Am udat toate rezervele de ruf¶rie curat¶,
am avut §i momente de delir. Greu, greu s¶ fii b¶trân bolnav.
*
M-a consolat sosirea ostaticilor din Afganistan, de parc¶ ar
fi fost fra†ii mei. Bine, doar verii. ïns¶ mi-au sc¶pat dou¶ lacrimi,
de bucurie. A fost §i liberarea mea, chiar dac¶, în 1958, din
închisoare nu am c¶zut direct în libertate, ci în purgatoriul
domiciliului obligatoriu.
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IULIE
Vineri 1 iulie 2011
Am ajuns §i în iulie.
Am recitit jurnalul pe iunie: dar ce fac eu, m¶ v¶ic¶resc toat¶
vremea? Eu m¶ în†eleg (pe mine, fiindc¶ m¶ doare boalab¶trâne†ea), dar eventualii cititori? Chiar atât de plâng¶re†osnic
am ajuns?
Gata! M-am hot¶rît: nu m¶ mai plâng pe hârtia sticlei, decât
în momente cu adev¶rat grave! E bine a§a? Bine! Doar n-o s¶
intru în concuren†¶ cu C¶rt¶rescu - cu-C¶, treac¶ de la mine
c¶c¶rt¶re†ismul.
*
De ziua mea onomastic¶ (29 iunie, Sfin†ii Petru §i Pavel)
prietenul epistolar Ovidiu Ni†oi (el mi-a dat o hot¶rîtoare mân¶ de
ajutor la transcrierea unor texte pentru Scrìsuri 1) mi-a f¶cut un
dar de pre†: un televizor! Citise în Jurnal c¶ cel vechi se pr¶jise
demulti§or, c¶ m¶ slujeam de o improviza†ie me§terit¶ de Filip…
De§i oltean, va fi fost impresionat de c¶r†ile mele «de
refugiu”, astfel încât a inceput §i el s¶-§i încheie mesajele cu
leit-motivul r¶t¶citorilor basarabeni §i bucovineni:
“Bun¶ ziua §i mai ales s¶ †inem leg¶tura”
ïi mul†umesc pentru tot §i pe aceast¶ cale.
*
S¶ v¶d ce-mi trimite prietenul Ciucanu: ce s¶-mi trimit¶:
probe scrise la gazet¶ ilustrînd curajul, verticalitatea, fermitatea
opiniilor intelectualului-la-român.
Un articol de Ion Vianu în 22 :
(...) "Izbe§te în declara†iile actualului pre§edinte al României non§alan†a
cu care afirm¶ c¶ el însu§i nu ar fi §ov¶it s¶ pronun†e cuvintele: „V¶ ordon,
trece†i Prutul“. El, acest ordin f¶r¶ rezerv¶, a fost un autentic act de tr¶dare
na†ional¶: (subl. mea, P.G.) Antonescu nu a cerut germanilor nici o garan†ie,
nu a pus nici o limit¶ §i nu a formulat nici o rezerv¶ pornind r¶zboiul al¶turi
de acel Adolf Hitler care determinase dezmembrarea †¶rii prin Dictatul de la
Viena §i a Pactului Ribbentrop - Molotov (cu protocoalele lui secrete)."

Ion Vianu este un veteran analfabet în materie de Istorie a
României - dar când i-a p¶sat lui de România §i de români? Nici
atunci când a consim†it la imensul sacrificiu de sine : semnarea
Apelului nostru pentru ap¶rarea drepturilor omului. Pe el îl inte©Paul Goma 1935-2011
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resa doar dreptul de a emigra, el; atunci când a scris, împreun¶ cu
alt absent din cetate, Matei C¶linescu Amintiri în dialog, prima
edi†ie, “amintiri” în care nu aveau loc suferin†ele compatrio†ilor
stivi†i de comunism, nici a colegilor de facultate aresta†i, rup†i în
b¶t¶i, cu o singur¶ excep†ie: Miron Chiraleu, îns¶ numai fiindc¶
le era prieten dinainte de Revolu†ia din Ungaria? £i mai când a
fost Ion Vianu sensibil la suferin†elor românilor?: dup¶ ce a
emigrat §i min†ea, în adun¶ri publice, afirmînd c¶ el “criticase
psihiatria politic¶” înc¶ de pe când se afla în România, îns¶, la
invita†iile mele, repetate, nu o dat nici azi vreo indica†ie bibliografic¶; în care publica†ie §i când anume ap¶ruse “critica” sa inainte de a emigra?
Ion Vianu §i-a descoperit alalt¶ieri iudaitatea §i de-atunci
s-a pref¶cut în un fanatic holocaustolog, militînd g¶l¶gios - §i
penibil - doar pentru drepturile evreilor, victime ale fa§istilor
români, §i, nu, doamne fere§te, (§i) ale drepturilor românilor
martiriza†i de evrei, în Basarabia §i în Bucovina de Nord ocupate între 28 iunie 1940 §i 15 iulie 1941, apoi dup¶ iulie 1944.
Culme a neinteresului s¶u structural pentru români §i pentru
România: acuza†ia prin care m-a zugr¶vit - avîndu-l al¶turi pe
Oi§teanu, nepotul monstrului Leonte R¶utu - ca un “antisemit
basarabean”, fiindc¶ afirmasem - auzi†i, blasfemie la adresa
Poporului Ales! : - “evreii basarabeni ne-au venit pe tancurile
sovietice, ca s¶ instaureze bol§evismul §i în România”
Prin aceast acuza†ie-condamnare supraintelectulul Ion, fiul
lui Tudor Vianu a dovedit f¶r¶ t¶gad¶: nu cunoa§te nimic din
istoria României §i, dup¶ toate semnele, pu†in îi pas¶ - dovezile
recente fiind:
- interven†ia brutal¶, de cenzor sionisto-bol§evic în “cazul
Eugenia Vod¶”;
- interven†ia brutal¶, de adev¶rat cenzor bol§evic, evreu,
venit pe tancurile sovietice - prin afirma†ia : (…)“acest ordin
[“Osta§i, v¶ ordon, trece†i Prutul!”], a fost un autentic act de
tr¶dare na†ional¶”.
Pentru care na†iune a fost un act de tr¶dare, Ion Vianu? Pe
cine dintre na†ionali a r¶nit, a tr¶dat, a agresat “acest ordin”?
Dac¶ nici atâta lucru nu ai §tiut (pentru c¶ ai refuzat s¶
accep†i adev¶rul), iat¶ pe cine:
- pe ru§i - cei care, de un an de zile †ineau sub ocupa†ie
feroce, asiat¶ : Basarabia, Bucovina de Nord §i Her†a;
- pe evreii de pretutindeni, fiindc¶ Stalin promisese instalarea unei †¶ri a evreilor pe un teritoriu cuprinzînd §i provinciile
române§ti r¶pite.
Deci Ion Vianu, român declarat, este în realitate, un banal
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activist sionist în general, în special un vulgar holocaustolog
falsificator de adev¶r istoric, din familia Oi§teanu-Oighen§tain,
“R. Ioanid”, Ancel, Al. Florian, Katz, M.D. Gheorghiu, Shafir,
Corne tat¶l §i fiul, Laszlo, Pecican cîntînd în gura mare Aria
Calomniei, sub bagheta falsificatorului de adev¶r §i de istorie,
Wiesel.
Act de tr¶dare (“na†ional¶”, adaug¶ neru§inatul proasp¶t
iudeu, I. Vianu)? Despre care “na†ie” vorbe§te, cu gu§a umflat¶broscoi evreul Vianu? Despre na†ia român¶ care pierduse la un
pocnet de degete, al lui Stalin - nu al lui Hitler - peste dou¶ milioane de oameni din Basarabia, Bucovina de Nord §i din Her†a, la
28 iunie 1940 - apoi a fost martirizat¶, prin politrucii evrei o
eternitate de un an încheiat - nu §i dup¶ 21 iunie 1941, când
Antonescu d¶duse semnalul dezrobirii, iar politrucii criminali
evrei fugiser¶, peste Nistru, peste Don, peste Volga dup¶ ce
pref¶cuser¶ p¶mânturile noastre, române§ti în ruine fumegînde?
Vianu judec¶ istoria cu inima sa de evreu recent, crezîndu-se
obligat s¶ recupereze anterioara via†¶ de român; un ins dezechilibrat în judecat¶, par†ial pân¶ la delir, un mincinos sfruntat: din
28 iunie 1940 ocupan†ii bol§evici prin slugile lor fanatice, evreii,
au atacat coloanele de militari în retragere §i de civili care c¶utau,
în panic¶, s¶ treac¶ Prutul pe malul drept al lui; dup¶ care, vreme
de peste dou¶sprezece luni i-au terorizat pe românii c¶zu†i în
robia Rusiei, i-au arestat, i-au deportat, pe atâ†ia al†ii i-au asasinat
pe loc §i abia dup¶ ce Antonescu a rostit : “Osta§i, v¶ ordon:
trece†i Prutul!” - înc¶ o dat¶: dup¶ un an de Teroare Ro§ie evreii §i bol§evicii ocupan†i au cunoscut §i ei Mânia R¶zbun¶rii dar nu criminalii f¶pta§i, doar coreligionarii, mul†i nevinova†i.
ïntr-un interviu cu Vlad Mixich - sic - (HotNews.ro, 28
septembrie 2008), întrebat:
“… ce a fost mai important pentru dumneavoastra: libertatea sau
dreptatea?,

I. Vianu a r¶spuns:
“Cand eram adolescent mi-am jurat sa raman entuziast si increzator in
valorile tineretii, in spontaneitate, in puterea de creatie. Imi spuneam: "sa nu
devii niciodata un batran inacrit". Sper sa-mi pot duce la capat fagaduinta pe
care mi-am facut-o atunci.”

S-a †inut de cuvânt Ion Vianu: nu a devenit “un b¶trân
în¶crit”, ci un Mo§ Pâr†-Pâr†ag reac†ionar (în sensul originar),
opac - §i veninos - nuan†¶.
O… nuan†¶ introduce în “autobiografie”:
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ïntr-o convorbire cu acela§i Vlad Mixich - sic-sic (HotNews.ro Mar†i, 19 ianuarie 2010), îi furnizeaz¶ interlocutorului informa†iile biografice, iar acesta le scrie, negru pe alb(e):
“Ion Vianu s-a nascut in 1934 la Bucuresti. A urmat vreme de doi ani
cursurile Facultatii de Filologie din Bucuresti, devenind mai apoi student al
Facultatii de Medicina din capitala si medic psihiatru. In 1977 a fost nevoit
sa emigreze in Elvetia ca urmare a sustinerii publice a grupului Goma si
a Cartei 77. (sublinierea mea, P.G.). De la microfonul Europei Libere a
vorbit de nenumarate ori despre folosirea in Romania a psihiatriei ca forma
de represiune politica.”

Iat¶ cum falsific¶ evreii adev¶rul, iar când le atragi aten†ia c¶
s-au ori au în§elat, zbiar¶, cu stropi, tratîndu-te de antisemit
basarabean!
“ïn 1977” I. Vianu nu a fost deloc “nevoit sa emigreze în
Elve†ia (subl. mea, P.G.) ca urmare a sus†inerii publice a
grupului Goma si a Cartei 77”, cum scrie, ascult¶tor, Mixich
dup¶ dictarea Maestrului holocaustolog de-alalt¶ieri…
…ci dimpotriv¶: a izbutit, în sfâr§it, s¶ emigreze, datorit¶
semn¶rii Apelului nostru!
Acesta s¶ fie r¶spunsul pe care l-am a§teptat de atâta vreme?
Nu a recunoscut niciodat¶ c¶ a min†it - în chestiunea “scrierii
articolului demascînd psihiatria politic¶ înainte de a emigra”.
A trecut alert, în pa§i de curcan balerin peste contradic†ii, f¶r¶ a
r¶spunde întreb¶rii mele : când, unde, a scris el ce pretindea,
viteje§te, a fi scris?, fiind sigur c¶ cititorii timora†i,
holocaustiza†i, îl citesc (§i îl aprob¶) numai pe un evreu ca el, nu
pe un “antisemit” ca mine, aruncînd non§alant, peste um¶r
“explica†ia”- o repet:
“De la microfonul Europei Libere a[m] vorbit de nenumarate

ori despre folosirea in Romania a psihiatriei ca forma de represiune
politica.”

Când anume a vorbit el “de nenum¶rate ori despre folosirea
psihiatriei ca form¶ de represiune politic¶”? Pe când se afla în
†ar¶, a§a cum s-a l¶udat? Da de unde! £i unde s-a exprimat el
despre represiunea prin psihiatrie? ïn vreun ziar, în vreun interviu
radiofonic luat de jurnali§ti occidentali la Bucure§ti? Nici vorb¶ explic¶ abia acum, prin ucenicul întru §aib¶ sionist¶: Mixich: “De
la microfonul Europei libere” - or acel microfon se afla la
München, în Germania Federal¶, nu în România Socialist¶. Cu
acela§i prilej Ion Vianu încearc¶ s¶ strecoare o alt¶ minciun¶, o
repet: “In 1977 a fost nevoit sa emigreze in Elvetia ca urmare a
sustinerii publice a grupului Goma si a Cartei 77.”
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£i nu i-i crap¶ obrazul de ru§ine !
Vorba lui Bul¶: Care obraz? Care ru§ine?
*
ïn 2003, la colocviul organizat de Academia Civic¶
(R. Rusan, Courtois, Paraschiv, Ma§ec…), I. Vianu a spus:
“A venit si momentul Helsinki, in 1975. Ma gindeam ca trebuie sa fac
ceva. Nu stiam prea bine ce. Si atunci am facut ce stiam si eu sa fac, am scris
un articol, pe care l-am publicat in Viata Romaneasca din octombrie 1976,
intitulat Psihiatrie, antipsihiatrie si hiperpsihiatrie. Prin anii aceia, 19601970, era la moda in Occident un curent care se chema antipsihiatria si care
nega valoarea psihiatriei si punea accentul pe caracterul represiv, in general,
al acesteia. Pe de alta parte, era cuvintul hiperpsihiatrie, pe care eu il creasem
ad-hoc si prin care voiam sa descriu deviatia contrarie, si anume aceea ca psihiatria este folosita deliberat intr-un scop represiv. Ideea mea era ca adevarata, buna psihiatrie trebuie sa oscileze, trebuie sa gaseasca o cale de mijloc
intre represiune si lipsa absoluta a oricarei autoritati medicale. Si faceam si
citeva aluzii, destul de discrete, asupra hiperpsihiatriei pe care o cunosteam
eu. De pilda, pentru a nu degenera in hiperpsihiatrie, psihiatria isi va interzice
in modul cel mai riguros sa treaca peste ceea ce este de resortul ei propriu si
nu va constringe la tratament decit in circumstante bine definite, in care probabilitatea unei crime sau a unui act de violente poate fi dovedita. Asta se
intimpla in 1976. La inceputul anului 1977 a fost un moment de fierbere in
societatea romaneasca, pricinuit de Declaratia lui Paul Goma, scriitor foarte
curajos care a reunit in jurul lui oameni care protestau impotriva regimului
represiv comunist. Gestul a fost, de buna seama, inspirat si de Charta 77 din
Cehoslovacia, despre care veti auzi tot in cursul acestei sesiuni anumite detalii. Fapt este ca Declaratia lui Goma mi-a dat mie curajul sa vorbesc deschis
despre psihiatrie – ceea ce mi-a pricinuit unele neajunsuri. Am fost dat afara
din Facultate etc. – dar, in fond, esential este ca toate acestea m-au determinat
sa parasesc definitiv tara; deseori, cei care vor sa-ti faca rau iti fac cel mai
mare bine. Pentru mine, plecarea a insemnat o deschidere a orizontului, posibilitatea de a cunoaste lumea, de a fi liber si de a vorbi liber – chiar si in timp
ce mai eram inca in tara, nu numai dupa aceea”.

Stéphane Courtois : “(…)

As vrea sa va reamintesc ca practicile discutate de dr. Vianu au existat
inca de la inceputurile regimului comunist. In 1918 a avut loc la Moscova
ultima manifestatie publica a unei opozitii politice, Congresul Partidului
Socialist Revolutionar. Partidul Socialist Revolutionar obtinuse cele mai
multe voturi la alegerea Constituantei. Era condus de o femeie celebra, doamna Spiridonova. In timpul acestui congres, bolsevicii au taiat curentul, apoi iau arestat pe toti si au internat-o pe doamna Spiridonova intr-o clinica psihiatrica, unde a murit multi ani dupa aceea... Ii dau cuvintul domnului Alexei
Masec”.

Alexei MASEC: “Va multumesc, dle profesor. Sint fericit ca ma aflu

aici si ca aici se spune adevarului pe nume. „Veti cunoaste adevarul si veti fi
liberi“, se spune in Scriptura. Multumesc dnei Ana Blandiana si dlui
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Romulus Rusan pentru ca m-au invitat. Eu o sa va vorbesc despre folosirea
psihiatriei in Republica Sovietica Socialista Moldoveneasca. Am fost medic
psihiatru timp de peste 35 de ani intr-un spital clinic si deci cunosc situatia si
pe dinafara, si pe dinauntru; le-am vazut pe toate. Ma voi stradui sa va vorbesc despre aceste lucruri intr-un mod cit mai accesibil.
Dupa cum se stie, in 1945, dupa ce a trecut tavalugul militar strain peste
noi, a urmat dezmembrarea tarii. Republica Sovietica Socialista
Moldoveneasca a fost „fabricata“ unind teritoriul fostei Republici Socialiste
Autonome Moldovenesti de dincolo de Nistru, care intra in componenta
Ucrainei, cu teritoriul Basarabiei (mai putin Nordul si Sudul acesteia). In
aceasta republica, de la inceput au fost impuse noi principii – in mod dureros,
fortat, in toate domeniile de activitate. Bineinteles, si in medicina. Voiau sa
faca omul nou, homo sovieticus. Nu dupa mult timp, s-a observat ca medicina
sovietica e depasita de medicina din statele libere, occidentale. Cel mai mult
a avut de suferit psihiatria. Dl prof. Courtois a mentionat un caz ceva mai
vechi, dar cel mai frecvent a fost folosita psihiatria in scopuri politice de la
Hrusciov incoace. La inceput, profesor, sef de catedra, psihiatrul Nr. 1 a fost
un rus care a venit la noi in urma unui mare scandal la Moscova (cum nu sia mai putut gasi un loc de munca acolo, a venit in Moldova). Despre Alexei
Molohov, profesorul Molohov, as putea sa va spun ca numai stiinta nu a
facut. Dupa moartea lui, i-a urmat in functie prof. Alexandru Nacu.
Cre-deam cu totii ca treburile se vor schimba, cit de cit, spre bine. Imi permit
sa anticipez si sa spun ca eu insumi m-am facut vinovat ca am scris doua
articole (unul in urma cu vreo 27 de ani, unul in urma cu 5-7 ani) despre
mancurti*.
Mancurtii, dupa opinia mea, sint mai rai decit veneticii; iar in domeniul
psihiatriei, pina in ziua de azi, ramin la nivelul sovietic. In intregul imperiu
rus stapinea aceeasi dictatura. Patriarhul psihiatriei sovietice era acad. Andrei
Svejnevski, erou al muncii socialiste. El a descris o boala, schizofrenia cu
decurgere moderata, nerecunoscuta de nici un alt for psihiatric din lume. Mai
mult decit atit, medicii, chiar in Uniunea Sovietica, in discutii particulare,
mai putin oficiale, spuneau ca e gresit sa pui diagnosticul schizofreniei atunci
cind nu are loc degradarea personalitatii umane. Dar prin acest diagnostic,
folosind deci psihiatria in scopuri politice, regimul rezolva dintr-o lovitura
mai multe probleme. Omul caruia i se punea acest diagnostic pierdea toate
drepturile, pe viata. Nu avea dreptul sa fie ales, sa aleaga etc., fiind considerat
bolnav mintal. Si daca, pina la urma, cineva il angaja, totusi, pe un post oarecare, la cea mai mica greseala putea fi „luat“ si dus la spitalul de psihiatrie,
pe motiv ca i s-a agravat starea... Unii faceau acest lucru chiar cu placere, voi
oferi date concrete in continuare, si nu putine. Cert este ca psihiatria a fost o
arma pentru regimul comunist, o arma indreptata impotriva populatiei.
Fiind intrebat in anii din urma prof. Nacu de un corespondent de la Flux
daca s-a folosit psihiatria in scopuri politice, in timpul stapinirii sovietice, la
noi in republica, a spus (am sa dau un citat): „Atita timp cit m-am aflat in
functia de psihiatru principal al R.S.S. Moldovenesti, sint ferm convins ca nu
am cunoscut (sic!) nici un caz de violare a drepturilor cetatenesti prin internare in Spitalul clinic de psihiatrie Costiujeni. Pot afirma cu toata convingerea ca nici un om sanatos nu a fost internat aici cu diagnostic de ordin politic“. S-a facut ca uita ca, in urma deciziei lui si a comisiei pe care o conducea,
a fost internata nu putina lume, si nu numai in Costiujeni, ci si in alte azile
speciale, despre care a vorbit si dl Vianu. Culmea fatarniciei si a minciunii.
Fiindca toata lumea stie ca in toate republicile-colonii ale Uniunii Sovietice
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se promova aceeasi politica, dirijata de „cel mai central“ Comitet Central.
Daca dr. de garda nu putea rezolva o problema, intervenea Comisia.
Persoana „suspecta“ era pusa, deci, in fata comisiei conduse de prof.
Alexandru Nacu, cunoscut in colectiv drept un om de autoritate fara autoritate. Din comisie mai facea parte Mihail Zineac, seful Spitalului Clinic de
Psihiatrie de la Costiujeni, care fusese inainte seful unui spital dintr-un sat de
linga Orhei si, atunci cind Procuratura a inceput sa se intereseze de anumite
activitati ale lui, si-a gasit refugiul in partid (dupa cum stiti cu totii, pe membrii de partid nu-i judeca nimeni). Zineac a fost transferat la Chisinau sa
lucreze in calitate de medic-sef adjunct.
Iar seful spitalului, care era un rus, sovin convins, spunea deschis ca va
pune intrebari la biroul de partid, deoarece e evident ca Zineac nu stie psihiatrie, si va cere sa fie eliberat din functie. Dar nu a fost sa fie asa. Zineac avind
o ruda sus-pusa (la inceput, adjunct de ministru, mai tirziu chiar ministru),
seful rus a fost scos la pensie, iar numitul Zineac a fost pus sef. Dupa citiva
ani de activitate in calitate de medic-sef, Spitalul Clinic de Psihiatrie, unul
dintre primele zece din Europa, era deja la pamint. Si nu a fost eliberat din
functie ori transferat undeva – ci a fost inlaturat „cu muzica“ din functie. A
treia persoana membra a comisiei despre care vorbeam era Maria Vakalova,
o femeie cu care am fost, un timp, coleg de sectie. Seful sectiei respective era
Leiba Smilovici, un medic care inainte de razboi lucrase la Socola. Acesta ma preferat pe mine, iar pe Vakalova a retrogradat-o pe buna dreptate. Partidul,
insa, a judecat altfel. Dupa numai citeva zile, Maria Vakalova a fost aleasa
secretara de partid si, cum partidul conduce si ne-a dus ani de zile pe calea
cea dreapta, imediat dupa aceea a fost numita medic-sef adjunct, neavind nici
cultura profesionala, nici cultura generala. Alt membru in comisie era
Dumitru Mierla, care si acum lucreaza la Costiujeni, desi – dupa parerea mea
– e el insusi alienat mintal: ca endocrinopat, ura pe toata lumea si era foarte
brutal cu prizonierii politici. O alta membra era Lidia Kunikovski, o persoana
cu reputatie dubioasa, devenita medic-sef adjunct. Alt membru: Rodomir
Kisleakovski, om care a ajuns la noi in urma unui scandal in Bielorusia (dupa
tipar, cum in toata Bielorusia nu si-a mai putut gasi de lucru, a venit la noi),
membru permanent in Biroul de Partid, activist de partid si de pahar si sef de
sectie. El a fost numit de Biroul de Partid, ceva mai tirziu, „reeducatorul“
meu personal.
Ma chema sefa Vakalova, adjuncta a „sefului mare“, cu fisele medicale,
mi le controla si imi spunea: Vî, Alexei Antonovici, rabotaete, nu vas esti idei
vi nesoglasti ideologhiceschi nasem parti – adica: „Dvs lucrati, dar nu sinteti
de acord cu ideologia partidului nostru“. Ulterior, Kisleakovski a facut declaratii false pe linga autoritatile americane si a emigrat in SUA. Altul, Ilie
Batiusko, venit tot de la Socola, era medic psihiatru legist. Mai faceau parte
din Comisie uneori si medicii psihiatri de sector – uneori erau invitati si
medici psihiatri de la Catedra.
As vrea mai intii sa va arat, prin citeva exemple, cum erau internati
oamenii, iar apoi sa va vorbesc despre tratament. Numele unuia dintre
„pacienti“: Vasile Munteanu. A terminat Institutul din Odessa si lucra in
Chisinau la Institutul Politehnic, pe un post de conferentiar. Isi terminase teza
de doctorat, era primul pe lista celor care ar fi urmat sa primeasca apartamente de la stat si l-au chemat la organizatia de partid, propunindu-i sa devina turnator. A refuzat. In vremea aceea, la Chisinau era fierbere puternica in sinul
studentimii (pe atunci, pe cind au fost arestati Gheorghe Ghimpu, Usatiuc si,
tradati, arestati, judecati cu usile inchise, au fost dusi in Gulag; si cind, in
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plina zi, Mihai Morosanu a pus flori la monumentul lui Stefan cel Mare).
Dupa ce a refuzat, Munteanu a fost lasat sa lucreze, dar era deja pe lista neagra. Se practicau, in vremea aceea, sedinte de partid deschise. Partidul avea
„oratorii“ lui, hotaririle se stiau dinainte, dar foloseau ca fatada sedintele de
partid deschise – si Vasile Munteanu a hotarit, intr-o asemenea sedinta, sa ia
cuvintul. A spus ca, la noi in republica, lucrurile nu merg bine si ca uneori
merg rau de tot, din motiv ca nu putini factori decizionali nu corespund; ca
sa mearga treburile mai bine, a adaugat, aceia care urmeaza sa ocupe posturi
importante, inainte de a le ocupa, ar trebui sa fie testati. Consecinta? Imediat
a fost convocat la Biroul de Partid, care a tras concluzia ca Munteanu vrea sa
faca o revizuire a politicii partidului.
Dar cum ar putea cineva sa puna in discutie politica partidului, care e
atit de inteleapta si de dreapta? Nu dupa mult timp, la Vasile Munteanu acasa
a venit salvarea de la Costiujeni – cu o echipa de medici psihiatri si trei
kaghebisti. Au intrat in casa, i-au luat sotia de mina si au dus-o in bucatarie.
Tot asa i-au luat fiul si l-au dus pe balcon. „Gura, pe el il ducem la
Costiujeni“, li s-a spus. L-au dus mai intii la medicul de garda din spital.
Acesta, dupa ce a stat de vorba cu Munteanu, a vazut ca e o problema care il
depaseste – deci i-a dat un pat si i-a spus: „Miine dimineata o sa se intruneasca o comisie cu care o sa stati de vorba, sa va rezolvati problema“. A doua zi
s-a intrunit comisia si, fara multe discutii, l-a aruncat pe bietul om dupa gratiile spitalului. Prima data, l-au tinut in spital 75 de zile. Sotia lui a venit de
73 de ori sa-l vada. Se adresa dr. curant si ii spunea: „Dati-i drumul sotului
meu, si or intelege ei acolo la organizatia de partid. Mi-e greu, am doi copii“.
Si dr. curant ii spunea ca sotul ei suferea de o boala foarte periculoasa, e periculos pentru societate, deci trebuie sa i se aplice un tratament. Bineinteles ca
nu l-au externat, nu l-au eliberat. Iar lui Vasile Munteanu insusi, care cerea
sa fie externat, acelasi medic ii spunea: Ia budu tibea licit ot tovo sto, ta ne
liubis sovietski vlasti. Ia tibia nauciu... – „eu o sa te tratez aici pentru ca tu nu
iubesti puterea sovietica. Am sa te invat eu cum sa iubesti puterea sovietica“.
In concluzie, nici vorba de aspect clinic; omul era tinut la psihiatrie din motive sociale, politice, ideologice.
Ne-am putea intreba: si cum ramine cu Juramintul lui Hipocrate? In
toate publicatiile mele am spus raspicat: nu a fost niciodata la mijloc o greseala; toate acestea s-au intimplat ca rezultat al politicii impuse de partid.
Conform legii care functiona pina si in statul-mamut sovietic, medicii nu
aveau voie sa accepte asa ceva – dar una spunea legea, si alta cerea Partidul.
Si, in ultima instanta, toata lumea „mergea pe mina“ partidului comunist, toti
respectau in primul rind juramintul dat partidului comunist.
Nu demult, in Parlamenul Republicii, prof. Viorel Prisacaru a citit o
declaratie pe aceasta tema – scrisa, de altfel, de mina mea. Cind a inceput sa
citeasca declaratia, toti deputatii majoritari s-au ridicat si au iesit din sala.
Asa ca, sa va fie clar de la bun inceput: sa spui adevarul nu e atit de usor, nici
in contextul actual.
Un alt caz despre care as vrea sa vorbesc este Mihai Andronic, inginer.
Au venit cu salvarea si nu i-au spus nimic, l-au dus la Costiujeni. Comisia
respectiva l-a internat. A stat 4 luni de zile. Pe urma l-au externat si s-a dus
acasa. La serviciu, l-au intrebat unde a fost. „M-au dus la Costiujeni.“
Conducerea Institutului Politehnic a intrebat, printr-o scrisoare, conducerea
de la Costiujeni de ce s-a intimplat acest lucru. Raspuns: „Inginerul Mihai
Andronic nu s-a aflat in spitalul clinic de psihiatrie, nu a primit tratament, nu
se afla in evidenta“. La noile intrebari din partea Institutului Politehnic,
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Andronic a mentionat ca a fost vizitat acolo de sotie si de colegii de serviciu.
Pina la urma, indignat, a dat in judecata spitalul – si, din fericire, judecatorul
a fost un om cu scaun la cap si a dat o hotarire corecta. Am aici documente
noi referitoare la persoana lui Andronic si le voi citi. „Hotarire in numele
legii, la 14 aprilie 1997 [...] s-a constatat faptul aflarii ilegale si fortate din
motive politice a cetateanului Andronic Mihai in Spitalul Clinic de Psihiatrie
din Ministerul Sanatatii din RSS Moldova in perioada august 1976-noiembrie 1976.“
Sint foarte multi in situatia lui Mihai Andronic, nu numai in Chisinau,
ci si in judete. Mai am documente, voi citi inca unul, tinind tot de cazul
Andronic. Iata de ce a fost dus la Costiujeni... A fost arestat un om pe nume
Soltoianu. S-a banuit ca el se ocupa cu activitatea antisovietica. A fost arestat,
judecat si trimis in Gulag. Ce legatura e intre Andronic si Soltoianu? Banuiau
securistii ca Andronic a stiut despre activitatea antistatala, antisovietica a lui
Soltoianu, dar nu a anuntat autoritatile – si, daca nu a anuntat, e nebun: la
Costiujeni cu el! Pentru patru luni. Mai am un certificat de pe data de 29 martie 1993: „In baza hotaririi incorecte a judecatoriei el a fost concediat de la
serviciu si i-au fost stirbite si alte drepturi. In urma hotaririi judecatorului, el
a fost reabilitat complet“. Cu toate acestea, diagnosticul respectiv a ramas
pina in ziua de azi, iar Andronic si e inregistrat ca invalid de gradul II pe
viata. S-a dus inapoi la serviciu si nu l-au reangajat pe postul ocupat inainte,
ca inginer. Daca un om e reabilitat cu adevarat, ar trebui sa fie repus in pozitia
de pina la arestare, asa spune legea. Andronic a lucrat insa, dupa eliberare, ca
muncitor necalificat, a facut beton. Nici pina in ziua de azi, in concluzie, problema lui Andronic nu e rezolvata.
O alta persoana care a fost incarcerata a fost Pelaghia Smirnova.
Aceasta femeie si-a luat inima in dinti si a scris o scrisoare primministrului
de atunci de la Moscova, cu urmatorul continut (citez din memorie): „De ce,
Nikita Sergheevici, dvs vorbiti despre viata fericita a oamenilor sovietici?
Veniti la noi la Straseni si o se vedeti cum nu se mai termina cozile la piine“.
Bineinteles ca scrisoarea a fost interceptata, femeia arestata si trimisa de
Comisie (din care a facut parte si Ilie Batiusko, psihiatrul legist despre care
vorbeam, care a emigrat in America) intr-un azil psihiatric special de la
Cazani, unde se afla cei mai temuti infractori, care au savirsit cele mai groaznice crime.
A stat acolo 10 ani, dupa care au trimis-o la Costiujeni, de unde eu am
externat-o. Dupa parerea mea, nu a fost bolnava niciodata.
O alta persoana e Fevronia Navraciuc, taranca din Basarabia. Imediat
dupa ocupatie, a inceput foametea, au inceput deportarile – ea a fost deportata
impreuna cu sotul ei. Dupa moartea lui Stalin, i-au dat voie sa vina acasa. A
dormit, un timp, prin casele unde lucra si, intr-un tirziu, a adresat autoritatilor
rugamintea sa i se dea inapoi casa, pentru ca n-avea unde sa stea. Locuinta ei
fusese cea mai frumoasa casa din sat, iar sovieticii facusera din ea sediul
Colhozului. Nu i-au dat nimic, nici macar un loc pe care sa-si construiasca un
bordei. Femeia s-a dus la raion, a luat la rind organizatiile raionale, etc.
Oamenii partidului l-au sunat pe medicul-sef al spitalului raional si i-au cerut
sa faca ceva cu acea femeie care „nu ne da voie sa lucram“. A fost dusa cu
masina spitalului la Costiujeni. Comisia de expertiza a aruncat-o dupa gratii,
deci, pe motiv ca-si cerea casa ori un loc de casa. Calvarul ei a durat ani de
zile.
Iata, deci, cum era folosita psihiatria in scopuri politice: era destul sa
atingi interesele mai-marilor zilei (ori ale regimului), ca sa fii pur si simplu
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luat din casa si declarat bolnav.
Sa trecem acum la un alt aspect: cum erau tratati „bolnavii“? Daca omului i-a fost schimbat, din motive politice, statutul social de om sanatos in
acela de bolnav mintal, primea el acelasi tratament ca si ceilalti? Inainte de a
discuta propriu-zis tratamentul, o mica introducere in clinica acestei boli,
schizofrenia. Schizofrenia poate fi, ca forma, simpla, paranoida sau catatonica. Intotdeauna are loc o degradare a personalitatii umane, dupa cum am spus
deja. Atunci cind nu are loc degradarea si omul traieste in lumea reala, se
orienteaza corect, nu poate fi vorba despre schizofrenie. Forma paranoida e
asociata cu halucinatii. Cea catatonica poate fi: catatonie agitata si stupoare.
Ne vom ocupa mai ales de forma paranoida, fiindca acest diagnostic se fixa
de regula prizonierilor politici: schizofrenie, forma paranoida, comportament
antisocial cu desfasurare lenta (dupa Snejnevski). Psihiatria era condusa – de
la Moscova – de Institutul Central de Psihiatrie Legala Serbski. In acest institut au fost incarcerate personalitati celebre, de pilda un evreu care a devenit,
ulterior, ministru in Israel; un erou al natiunii ucrainene, Piotr Grigorenko, a
fost incarcerat si el acolo.
Trec acum la tratament. Pacientii primeau un medicament numit sulfazina. Cine a citit cartea lui Bukovski stie de acolo cum se putea folosi sulfazina. Eu voi descrie o alta metoda. Sulfazina se pregatea ex tempore la farmacie; se incepea injectarea de la 1 cm3 pina la 7 cm3. E un tratament barbar,
criminal, injectia aceea fiind foarte dureroasa. La inceput, oamenii se zvircoleau in pat, dar mai tirziu, de la a treia, a patra injectie, ajungeau ca nu se mai
poata misca, nici degetele nu mai puteau sa le miste. Imi amintesc un
Congres unde se povestea de un pacient tratat cu sulfazina. Daca, la inceput,
pacientul sustinea ca rusii ne-au ocupat tara, ca nu e o tara, ci un imperiu, ca
ne-au facut rau – dupa tratament, el deducea din intrebarile adresate de medic
ce trebuie sa raspunda si spunea: „nu este adevarat ce am spus, am gresit,
Uniunea Sovietica ne este prieten, rusii ne ajuta permanent“. Se constata astfel ca, in urma tratamentului, idelie gresite pe care le exprima „din cauza
bolii“ s-au dezactualizat. Deci, tratamentul a fost de folos. Iata un tratament
si un rationament la fel de barbare.
Trec la alta metoda – tratamentul cu hapoleridol. Este un medicament
antihalucinogen si e foarte toxic. Se foloseste intotdeauna cu corectori. Fara
corectori, medicamentul produce complicatii organice grave ale sistemului
nervos central. Dl Bukovski spune, in cartea sa, ca ii face pe pacienti sa se
comporte ca si cum ar suferi de Parkinson: tremura mai tare ca alcoolicii, li
se strimba gura, le curge saliva si medicii psihiatri au o expresie, spun ca
„bolnavii danseaza“. Se pune intrebarea: de ce le dadeau doze maxime, fara
corectori? Unor oameni care in viata lor nu au avut halucinatii? Nu cred ca,
pentru a raspunde, trebuie sa ai cunostinte biologice sau de medicina, raspunsul e simplu: regimul voia sa faca din oameni neoameni. Nu conta Juramintul
lui Hipocrate – ci doar acela fata de partidul comunist. Imi pare rau ca timpul
nu-mi permite sa spun mai multe.

Am reprodus în întregime interven†ia doctorului Alexei
Ma§ek, în scopul (secret, m¶rturisesc): în cazul în care Ion Vianu
a fost, ca de obicei, absent (cite§te: mo†¶ia) atunci când cuvântau
al†ii de la aceea§i tribun¶, m¶car prin existen†a acestui text care
vorbe§te §i despre el s¶ afle - acum, la b¶trâne†e - ce §i cum a fost
dup¶ 28 iunie 1940, în Basarabia - de unde ne-au venit evreii,
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pe tancurile ruse§ti, în 1944, s¶ ne impun¶ comunismul.
Sunt cunoscu†i adulatorii-f¶r¶-frontiere ai lui I. Vianu, orice
ar spune, orice ar scrie, dar îi mai pomenesc o dat¶: Oi§teanu,
Horodi, Shafir, B. Mehr, Peter Dan, Nedeea Burc¶ (fata generalului de sinistr¶ amintire, supraveghetorul deport¶rii în B¶r¶gan a
“b¶n¶†enilor”), M.D. Gheorghiu, Saxone, “Violetta” §i alte
isterice, H. Gîrbea, Laszlo, Dan Pavel, Pecican §i al†i pecicani…
*
Ecouri la textul lui Vianu “Cine este conformist”:
De ce a cazut comunismul?
Alcazar - Vineri, 24 Decembrie 2010, 23:27
La 21 de ani de la caderea comunismului, constat cu regret si stupoare ca romanii vor
din nou cenzura. E dreptul d-nei Eugenia Voda sa invite pe cine vrea si sa lase invitatul sa-si expuna punctul de vedere. Suntem suficient de maturi ca sa nu avem
nevoie de nicio cenzura si sa judecam in cunostinta de cauza. Atitudinea d-lui Vianu
nu ma mira: e fiul unui om care a servit regimul comunist ca ambasador si a beneficiat de privilegiile regimului comunist, ca academician. Mentalitatea de activist o va
fi mostenit din familie. Ma surprinde insa ca se mai pot gasi oameni care sa-l admire
si sa-l felicite. Triste vremuri! Sper sa aveti disponibilitatea de a accepta pe acest
forum si opiniile care contravin corectitudinii politice!
Felicitari Eugeniei Voda si celor zece!
Alex - Sambata, 25 Decembrie 2010, 00:13Dupa parerea mea, emisiunile Eugeniei
Voda sunt emisiuni foarte bune. Mi s-a parut total disproportionat si lamentabil tot
atacul in grup asupra emisiunii. In loc sa caute nod in papura splendidei scrisori in
aparare, semnate de oameni mai presus de orice banuiala, dl Vianu ar fi avut mult
mai multe de analizat si de ironizat in scrisoarea "de atac" (cu un limbaj de lemn,
amintind de epoca stalinista), pe care el insusi a semnat-o... Nimeni nu poate fi iubit
de toata lumea, e firesc sa fie asa, dar mi se pare excesiva si fara absolut nici o legatura cu emisiunea si cu dna Voda toata aceasta tevatura. Senzatia e ca emisiunea cu
pricina nu a fost cauza, ci ocazia unora de a plati niste polite, de a se elibera de niste
invidii, sau de a se afla, pur si simplu, in treaba. La multi ani cu fericire si cu sanatate
Eugeniei Voda si celor zece
(…) Felicitari Lou Gelehrter - Sambata, 25 Decembrie 2010, 14:12 Felicitari.
Din inima. Un Craciun Fericit si Senin!
Ce-ar fi spus oare Tudor Vianu?
Mihnea Moroianu - Sambata, 25 Decembrie 2010, 16:53 Care pericol presupuneti ca l-ar fi ingrijorat mai mult in contextul REAL al atmosferei intelectuale romanesti de astazi? Pericolul resuscitarii demonilor nationalisti ai trecutului, simbolizat
de incercarea (evident prost gandita si cu motivatii subterane neclare) lui Ion Cristoiu
de a redeschide dosarul Zelea Codreanu? Sau pericolul scufundarii ireversibile in
limbaj de lemn, mediocritate caldutza si reflexe conditionate de tip pavlovian, (cu
corolarul lor inevitabil: restrangerea progresiva a libertatii de opinie si a CAPACITATII de gandire proprie) ilustrat la perfectie de reactia CNA si a celor care au
aplaudat sanctionarea Eugeniei Voda? In ce ma priveste, sper din tot sufletul ca ilustrul invatat si profesor ar fi gasit suficienta libertate interioara si detasare de propria
suferintza istoric conditionata pentru a condamna minima rezistentza intelectuala si
conformismul, indiferent de uniforma sau masca de "stanga" sau de "dreapta" sub
care s-ar ascunde.
Replica lui Ion Vianu Mihai Manea - Duminica, 26 Decembrie 2010, 21:06 O
personalitate importanta, covarsitoare pentru cultura romana, Ion Vianu, autorul, in
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2009 si 2010, a doua volume exceptionale, "Exercitiu de sinceritate" si "Amor intellectualis", a dat o replica necesara, taioasa si adecvata scrisorii celor zece intelectuali.
Este o replica impecabil scrisa. Fata de textul dezlanat si craznit scris de Andrei Plesu
in "Dilema Veche" - pe aceeasi chestiune, articolul domnului Ion Vianu este de o
limpezime de invidiat. Felicitari, domnule Vianu, e foarte important ca personalitati
de talia Dvs. sa spuna ferm ce gandesc.
vticau@yahoo.com Vali - Sambata, 8 Ianuarie 2011, 23:49
D-le Shafir, Dv. aveti ochelari de cal?! M-am uitat si eu la clipul indicat de dv
(http://www.youtube.com/watch?v=YvtucVE4OKw) despre emisiunea facuta de
doamna Voda cu dl. Constantin Iulian si nu am sesizat nici o simpatie pro-legionara
din partea doamnei Voda (invitatul ei, da), ci dimpotriva. Macar de-ar fi amintit
despre crima lui Codreanu (asupra perfectului Manciu) si in emisiunea cu Cristoiu.
Deroude - Luni, 10 Ianuarie 2011, 16:13 E posibil sa atrageti cateva aplauze
de la prozeliti anti-legionari sau fani personali cu acest atac - dar numai daca sunt cel
mult vag literati. Imi pare rau sincer, pentru ca va admir in general scrisul (fara a face
parte totusi din cea de-a doua categorie enuntata). Este un articol discreditant si meschin, care seamana mai degraba cu o delatiune politica, decat cu un fragment dintr-o
conversatie intre oameni de cultura. Aveti oare atat de putine argumente?
triste vremuri, mister alcazar
boris marian - Marti, 11 Ianuarie 2011, 07:48 când un om nume§te pe Tudor
Vianu activist, repro§ând §i fiului acela§i lucru, în†eleg bine c¶ e§ecul este mare, alcazarii anonimi §i „de§tep†i” au voce, chiar §i f¶r¶ nici un habar, apoi, cine a cenzurato pe doamna Vod¶? Mr. Alcazar, |sunte†i mai aproape de Sevilla, decât de chestiunea
în discu†ie, mai ceti†i. Ciudata si aceasta identitate etnica
Eugen Marin - Joi, 13 Ianuarie 2011, 19:19 Ion Vianu este una din personalitatile mie dragi. L-am cunoscut la inceputul anilor '70, motiv ca i-am urmarit existenta, mai ales ca s-a intersectat cu a mea in cateva randuri. Dansul a fost intotodata
un prieten bun cu Matei Calinescu pe care l-am admirat foarte mult si a carui prietenie am impartasit-o.
Imi aduc aminte ca intr-un interviu dat de Ion Vianu acum cativa ani in urma
dansul declara cum a capatat identitatea de evreu. Prin anii '70, inainte de emigrarea sa galagioasa (cand a semnat scrisoarea lui Goma in 1977) la Lausanne,
Elvetia, Ion Vianu se simtea roman si prea putin evreu. Aceasta identitate si-a
dobandit-o in exil. (subl. mea, P.G.)
Asta imi aminteste de o alta identitate, a unei alte romance, exilata ca si Ion
Viana la Lausanne, Elvetia, sotia camandantului legionar Vasile Marin, mort alaturi
de Ion Mota in Spania, acolo unde Hristos era mitraliat pe cruce. Sotia lui Vasile
Marin a fost evreica, iar dupa moartea sotului ei, ea se retrage in Elvetia unde isi va
reface viata alaturi de un evreu si unde va descoperi identitatea ei de evreica. Ceea
ce imi aminteste de un alt evreu celebru al perioadei interbelice ce se identifica cu
romanii, dar care in finalul vietii isi descopera identitatea de evreu si isi zugraveste
in imagini antisemite prieteni precum Mircea Eliade, dand prilej formarii unui curent
impotriva lui Mircea Eliade sau Cioaran, pornit din cercurile israeliene ale simpatizantilor Jurnalului lui Mihail Sebastian.

Se putea s¶ nu-§i bage copitele Boris Mehr? L-a ofuscat
faptul c¶ Tudor Vianu a fost calificat de “activist” ? Tudor Vianu
mi-a fost §i mie profesor la Fabrica de Scriitori - îl respectam, îl
iubeam, îns¶, vai, §i el fusese un “-ist”: nu ‘activist’, ci colabora†ionist. Fiindc¶ pentru noi, românii, proba c¶ un om este de-al
nostru, nu de-al vostru : cum îi va suna r¶spunsul la întrebarea:
“Câte minute, ceasuri, s¶pt¶mâni, luni, ani ai fost
închis?”
Drept care îl întreb pe Ion Vianu: când, cât timp a fost închis
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Tudor Vianu, “vinovat” de… “intelectualism burghez?”- nu din
acela§i motiv fusese alungat de la Universitate - de c¶tre
ai vo§tri: Vitner, Paul Cornea, Chi§inevschi, Moraru,
Iosifescu, R¶utu, Crohm¶lniceanu?; dar fiul s¶u, Ion Vianu:
câte zile, câte s¶pt¶mâni, câte luni a fost †inut arestat la Securitate
pentru “crima” de a fi semnat Apelul pentru respectarea drepturilor omului în România?
*
Dau în Jurnalul lui LIS de acest pasaj:
“În condi†iile în care USR a dat disiden†ii de r¶sunet ai României (enumera†i mai sus; apropo, ce fapte de arme are Ion Vianu, medic psihiatru,
s¶ fie trecut în rândurile disiden†ilor? Când el recunoa§te c¶ a servit
cauza securi§tilor de a-i interna §i chinui pe r¶zvr¶ti†i în spitalele de
nebuni, de§i erau perfect s¶n¶to§i (subl. mea, P.G.) sigur, apropierea sa de
mi§carea extraordinarului Paul Goma e un motiv, dar cum proced¶m cu
învinov¶†irea altora care au colaborat cu sistemul §i apoi s-au întors împotriva
lui, nerecunoscu†i disiden†i?
*

In 21 iunie a.c. a avut loc o edi†ie special¶ a „Formulei 3“,
organizat¶ de revista Observator cultural (…) unui dialog cu
invitatul special al serii, Ion Vianu, despre memorie §i responsabilitate.
La întrebarea pus¶ de Carmen Mu§at:
“E bine, totu§i, c¶ avem chiar §i a§a, acces la trecut, e un punct de
plecare, dar pîn¶ unde jum¶tatea, sfertul de adev¶r este adev¶r §i nu fals?“
Ion VIANU: Aceast¶ dr¶muire a memoriei este foarte primejdioas¶, dar
cred c¶ trebuie s¶ o în†elegem ca rezultînd din raportul actual de for†e. Poate
cu schimbarea genera†iilor, lucrurile se vor a§eza. (…) Nu este vorba de
iertare, problema iert¶rii se pune într-un singur mod, expus foarte bine de
filozoful Vladimir Jankelevitch, care a spus c¶ iertarea a murit la Auschwitz.
(subl.mea, P.G.).
*
Deocamdat¶, discu†iile dintre Nicolae Breban §i Nicolae Ple§i†¶, reproduse din dosar, sînt „jenante“, cum afirm¶ Ion Vianu, dar pot acestea s¶-i
pun¶ calificativul de „agent de influen†¶“? C¶ Nicolae Breban se cobora, în
discu†ia cu Ple§i†¶, la bîrfe §i insulte la adresa lui Paul Goma §i a lui Eugen
Ionescu este un fapt care †ine de moralitate, egolatrie §i de o cale de „a-i face
pe plac“ securistului de la telefon. Dar sînt ele încadrabile la sintagma „agent
de influen†¶“? Cum scrie Ion Vianu, Nicolae Breban ar fi fost „agent de
influen†¶“, dar „nu cît Noica, cel care c¶uta s¶ îi abat¶ de la ac†iune…”
*

(Paul Cernat în 22 din 2110)
“Într-un registru asem¶n¶tor e prezentat „traseul“ lui Ivasiuc: recuperat
de Securitate dup¶ eliberarea din închisoare, dar evoluând spre o revolt¶ f¶r¶
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orizont, tragic încheiat¶ la cutremurul din 4 martie 1977 (când pare s¶ se fi
aruncat sub blocul ce se pr¶bu§ea - subl. mea, P.G.).
Comprehensiv, dar neconcesiv e §i diagnosticul aplicat lui Goma:
„S-a chircit, dezadaptat §i a fost singur, mic într-o lume mare, pe
care nu a încetat s-o urasc¶ §i s-o simt¶ str¶in¶. Mult curaj înghesuit
într-o inim¶ mic¶. E nobil s¶ fii amar, mai pu†in nobil s¶ fii acru“.

a) Ce-i aiureala - despre Ivasiuc, prin filiera I. Vianu: “pare
s¶ se fi aruncat sub blocul ce se pr¶bu§ea”? Trebuie s¶ fii un Paul
Cernat ca s¶-†i imaginezi o astfel de scen¶, în care Ivasiuc… urmeaz¶ explica†ia criticului care l-a pus pe bietul Sa§a - surprins
de d¶râm¶turi, cu cartonul de pr¶jituri în mân¶ -“aruncîndu-se
sub blocul ce se pr¶bu§ea”!
b) Cât despre “portretul lui Goma”: a fost copiat dup¶ cel
zugr¶vit de bunul s¶u prieten Matei C¶linescu, iar înaintea lui de
Ivasiuc în “caracterizarea” f¶cut¶ pentru Securitate, citit¶ de
mine, în anchet¶, în dosar, în luna mai 1977, îns¶… disp¶rut¶ §i
ea din “eviden†a CSNAS”. La Bloomington, în toamna anului
1978, viteazul anticomunist Matei C¶linescu s-a sim†it “ru§inat”,
ba chiar r¶nit de cuvintele invitatului s¶u (eu) rostite la
Universitate, în care critica f¶r¶ menajamente comunismul,
securismul din România §i, oroare!: pe însu§i Ceau§escu! Dup¶
întâlnirea cu studen†ii, Matei mi-a strecurat discret §i zâmbind
c¶… nu trebuia s¶ lovesc atât de dur în Ceau§escu, fiindc¶… “to†i
americanii îl pre†uiesc”. Eu, totu§i, b¶iat bine-crescut de-acas¶,
din Basarabia nu i-am atras aten†ia c¶, dintre americanii din sal¶
doar românii se ar¶tau nemul†umii de zicerile mele §i nu i-am
amintit c¶, pe vremea directoratului lui Breban la România
literar¶ §i el, Matei - dimpreun¶ cu Ivasiuc, cu Nichita St¶nescu,
Breban însu§i - participase la colonizarea revistei cu texte de
marxism-pentru-intelectuali-de-seam¶ (înc¶ nu se vorbea de
“boieri ai min†ii”) §i chiar cu câ†iva ditirambi cu art¶ plasa†i, la
adresa Ceau§escului…
£i nu i-am atras aten†ia - prietene§te, chiar de nu eram
prieteni - c¶ chiar în acel moment, soacra sa, Tamara Gane se afla
în vizit¶ la fat¶, ginere, nepot; c¶, la “Eminescu” Tamara Gane,
chiar de nu ceruse s¶ fiu arestat, m¶car eliminat pentru
“întreb¶rile la seminarul de marxism-stalinism al lui Radu
Florian” din iunie 1956, nu-mi fusese m¶car neutru-binevoitoare,
ceruse §i ea s¶ fiu pedepsit, nu avusese m¶car curajul-fricosului
ca asistentul s¶u, poetul de expresie idi§ Spiegelblatt, ca s¶ nu
mai vorbesc de curajul-bol§evicului Mihai Novicov, cel care m¶
ap¶rase astfel:
«Iel, Goma, iesti un riac†ianar - dar un riac†ianar cinstit!»
£i, bineîn†eles, nu i-am divulgat ginerelui ce îmi §optise, cu
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lacrimi în ochi, îmbr¶†i§îndu-m¶, D-na Gane:
«ï†i mul†umesc c¶ nu m-ai pus în c¶r†i, pentru c¶ m-am
purtat r¶u cu dumneata - dar îmi era fric¶, ce vrei, ca oric¶rui
basarabean refugiat…»
Ce s¶ fi spus - atunci, într-un cot de culoar, fa†¶ cu fosta mea
profesoar¶ de literatur¶ rus¶? Nimic. ïncercasem s¶ explic - eu ceva, nu mi-a ie§it decât penibilul:
«Nu-i nimic, am §i uitat…»
S¶ uit, eu? Mai ales când cineva, basarabean, î§i justific¶ o
gaf¶ (cel pu†in), prin frica oric¶rui basarabean refugiat… Or eu,
chiar dac¶ §tiam ce-i aceea frica refugiatului - de ru§i, de fra†iromâni vânz¶tori de frate - nu condamnasem pe nimeni dintre
semenii mei, refugiat basarabean sau ba.
ïn continuare, Matei C¶linescu…
“(…) Pe Paul Goma il apreciaza pentru curajul sau, in raport cu sinistra
tacere a scriitorilor. Cind ajunge in America, pentru o conferinta in fata unui
public universitar, dupa ce paraseste Romania in 1977, Goma ii prilejuieste
lui Matei Calinescu urmatoarea constatare: „conferinta lui de aici ar fi trebuit
sa fie mai mult decit un sir de izbucniri de natura pur politica contra regimului Ceausescu, impletite cu izbucniri anti-occidentale“.
Dupa ce citeste cartea lui Goma Le tremblement des hommes (Seuil,
1979), Matei Calinescu constata, poate prea drastic, ca ii lipseste ceva lui
Goma, „o anume adincime, o anume reflexivitate, o anume capacitate de a
privi mai de la distanta. Cartea e in acelasi timp dramatica si superficiala.
Supara egocentrismul autorului, suficienta lui, viziunea morala lipsita de
nuante“. (dup¶ O. £imonca)
*
Forum: Ladislau Verbar ianuarie 21, 2011 la 10:05 pm
Ion Vianu este evreu si si-a descoperit evreitatea dupa ce a emigrat in
1977 in Elvetia, la Lausanne. La fel si sotia lui Vasile Marin, comandantul
legionar mort in 1936 in Spania, care la randul ei a emigrat in Elvetia,
Lausanne, ca si doctorul Ion Vianu, si-a descoperit evreitatea in exil. Este
interesant cum toti evreii care-si descopera evreitatea, indiferent de pozitiile
ideologice detinute inainte, devin peste noapte solidari prin sionism. Iar de pe
aceste pozitii ei ataca aspiratia romanilor lasati acasa, de a intelege ce s-a
intamplat in comunism. Nu numai atata, evreii ce s-au descoperit evrei in exil
devin moralizatori. Ei detin adevarul absolut, ei critica, ei denunta, ei maltrateaza, ei terorizeaza, ei inalta monumente ale Holocaustului, ei interzic libertatea presei si libertatea de a gandi.
Interesant cum dupa 1941, cand legionarii au fost terminati (executati,
inchisi, internati in lagare naziste, etc) Mihail Sebastian se dezice de prietenii
sai, din cercul carora el insusi facea parte, denigrandu-i etc. etc. Iar prietenii
sai precum Mircea Eliade, Cioran etc erau ei insisi in acele momente niste
exilati. Iar Jurnalul lui Sebastian devine proba la dosarul fascistilor Mircea
Eliade si Cioran si la condamnarea lor ca antisemiti.
E clar ca evreul emigrat din Romania odata ce-si descopera evreitatea
devine un tradator al prieteniilor sale romanesti. Urat si total imoral.
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Florin ianuarie 21, 2011 la 4:54 pm
@Camelia Tabacu Ce mama dracului au genele evreiesti cu bunul simt pe
care trebuie sa-l aiba orice om?
Camelia Tabacu ianuarie 21, 2011 la 7:00 pm
Sunt tentata sa va dau dreptate…Dar ce altceva il zgandare pe domnul Vianu
sa afirme ca “in Romania partizanii complotului iudeo-masonic sunt cata
frunza si cata iarba”? Din pacate remarc si la domnia asa aceeasi pornire de
a culpabiliza la gramada…
BadDragon ianuarie 20, 2011 la 7:47 pm
Rabbi, mi se pare ca ai cazut in exces partinitor cu articolul asta. Epitetele
prin care descrii pe “cei zece” si scrisorile lor le inteleg. E alegerea ta. Ceea
ce nu inteleg este baza revoltei tale. Am citit cu atentie toate textele la care
faci referire si nu vad niciunde vreo propunere facuta initial de cei zece sau
ulterior de AP de a se da liber la pupat CZC, nici vreo aparare a lui Cristoiu.
As putea spune ca din contra, se clarifica destul de bine pozitia lor fata de
CZC. Eu vad doar atit, niste oameni care s’au pornit a apara un realizator TV
care a fost amendat, si aici ofera ei 2 variante, fie prea degraba (afirmatiile in
speta nici macar nu’i apartineau dar i se reproseaza absenta unei delimitari
ferme), fie dezechilibrat in comparatie cu alte situatii in care aceeasi regula a
jocului nu a fost aplicata la incalcari si mai grave.
De fapt, acelasi lucru i-l pot reprosa si domnului Vianu, o lectura mult
prea partizana a textului scrisorii initiale a celor zece, lectura care a pierdut
in asemenea masura nuantele textului incit mesajul citit n’a mai semanat in
nici un fel cu cel scris.
Din pacate nu e prima oara cind se intimpla asta in spatiul public romanesc.
Din pacate amendam prea usor si nu avem rabdarea de a patrunde sensurile.
Apoi ne plingem ca lumea ideilor devine din ce in ce mai saraca, ne plingem
ca personaje tip Vanghelie (ma refer exclusiv la stingacia lui oratorica) devin
norma. Eu zic ca nu ne’ar strica putina ingaduinta. Macar noua, astora care
stim sa citim, macar fata de aia care stiu sa scrie.
*
“Ion Vianu: “Eu am elaborat mai multe studii asupra acestei probleme
specifice, deoarece, f¶r¶ fals¶ modestie, am fost primul medic care, în
†ar¶ g¶sindu-m¶, am vorbit despre abuzurile politice ale psihiatriei în
mod public §i am f¶cut-o §i dup¶ ce am p¶r¶sit România”.

ïntr-adev¶r: cu (fals¶) modestie el a fost primul care în †ar¶ g¶sindu-se - a vorbit despre abuzurile politice ale
psihiatriei…
Am mai reprodus în Jurnal aceast¶ afirma†ie l¶ud¶roas¶,
mincinoas¶ a lui I. Vianu. Nu-i nimic, o repet.
*
A†i p¶strat leg¶tura cu Paul Goma?
“Goma nu este renegat de intelectuali, el îi reneag¶, în numele unor
criterii morale absolute pe care cred c¶ nu le putem aplica altora decât nou¶
în§ine. Dar, la judecata Istoriei, §i oricâte cusururi ar avea, el r¶mâne cel care
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a spus „nu” în 1977. Ce mai §tiu este c¶ nu m¶ împac cu ideile lui politice
actuale.”

Ideile mele politice actuale? Dar el era de acord cu
actualele în 1977, în 1987, în 1993… - abia dup¶ aceea Vianu nu
a mai fost de acord cu actualele-idei-politice ale mele - r¶mase
neschimbate. ïns¶ el, descoperindu-§i iudaitatea a devenit
militant sionist, holocaustolog, tovar¶§ de §aib¶ cu Oi§teanu, cu
Boris Mehr §i al†i tovar¶§i de-ai s¶i de idei.
*
Din r¶spunsul lui A. Ple§u (lui I.Vianu):
“R¶spunsul lui Andrei Ple§u:
Drag¶ Ion, diferen†a dintre noi e, în fond, urmtoarea: †ie †i se pare c¶
atac ziua de „ieri” §i nu atac destul ziua de „alalt¶ieri”. Adic¶ practic dubla
m¶sur¶. Tu, în schimb, echidistant, vorbe§ti de „emo†ia vie” stîrnit¶ de moartea lui P¶unescu. Ai dreptate: a fi antifascist nu e totuna cu a fi bol§evic. Dar
atunci de ce simt, printre rîndurile tale, c¶ a fi anticomunist e, ni†elu§, a fi fascist? Cît despre reac†iile stîrnite pe forum, te sf¶tuiesc s¶ nu le transformi în
criteriu de judecat¶. Scriu, s¶pt¶mînal, mai mult decît tine §i ecourile forumi§tilor „mei”, indiferent despre ce scriu, ar trebui s¶ m¶ determine, dac¶ a§
fi mai slab de înger, s¶ nu mai scriu nimic. De aici încolo îns¶, discu†ia dintre
noi nu mai are sens: ar fi simpla coreografie a unei perechi aflate în „nepotrivire de caracter”. Oricum, m-a interesat s¶ constat c¶ semn¶tura ta pe protestul lui Goma §i plecarea ta din România anilor ’70 au avut ca motiva†ie
real¶ antifascismul. E o perspectiv¶ cu totul nou¶ asupra disiden†ei autohtone. (subl. mea, P.G.) A§ spune c¶ reac†ia ta din momentul de fa†¶ este replica,
în oglind¶, la reac†ia dnei Lovinescu, pe care o incriminezi. „De dreapta ne
arde nou¶ acum?” – spunea dînsa. „De stînga ne arde nou¶ acum?” – spui tu.
În ce m¶ prive§te, cred c¶ ar trebui s¶ ne ard¶ de amîndou¶. Pe tine îns¶ te
îngrijoreaz¶ mai pu†in nostalgia dup¶ Ceau§escu a 75% dintre români §i mai
mult delirul cîtorva mo§negi §i al unor bezmetici legionaroizi, fascina†i de
figura C¶pitanului. În Occidentul pe care îl preferi lucrurile sînt mult mai
bine a§ezate: acolo nimeni nu prea mai îndr¶zne§te s¶ cocheteze cu nazismul.
În schimb, mitologia comunismului de „bun¶ inten†ie”, compromis prin
proast¶ aplicare, e universal victorioas¶. S-ar putea, deci, ca, pîn¶ la urm¶, s¶
ai cî§tig de cauz¶. Sper s¶ n-apuc.
A. P.

Forumul este monopolizat de fata generalului (Burc¶),
tovar¶§a sionist¶ Nedeea cu acela§i nume.
Dac¶ repet transcrierile deja transcrise - bine fac: e Jurnalul
meu. Cui nu-i place s¶ treac¶ la alte “jurnale”.
*

superioritatea nemotivata a dlui Vianu
ad¶ugat de ladislau la data de 27 Ianuarie 2011 01:01:24
“Razbate, in tonul scrisorii dlui Ion Vianu, o nuanta de superioritate
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absolut nemotivata. Pina si acea adresare din final, "cu incredere", suna pe
dos. Din toata atitudinea dlui Vianu, din toate articolele pe care le-a scris, cu
acest nefericit prilej, razbate nu increderea, ci NEINCREDEREA: neincrederea in buna credinta a unor oameni, neincredere in dreptul la sinceritate al
unui intervievat, oricine ar fi el, chiar si Cristoiu, neincredere in puterea de
discernamint a unui prestigios realizator de televiziune, care e dna Voda,
neincredere in puterea de discernamint a marelui public din Romania, neincredere in prieteni... Cu atitea neincrederi la purtator, acel final "cu incredere", al dlui Vianu suna fals si ironic, de unde, cred, si amaraciunea teribila din
raspunsul lui Andrei Plesu”.
Formatori de opinie ad baculum
ad¶ugat de Thalia la data de 21 Ianuarie 2011 05:01:39
“Domnule Vianu:
Constat ca sunteti ingrijorat ca telespectatorii si-ar putea forma o opinie
gresita care ar putea reactiva niste fosile legionare, ceea ce, banuiesc,ar provoca un mare pericol, cel putin la nivel ideologic. De aceea propuneti ca discutiile televizate sa fie supravegheate de moderatori "echilibrati" si priceputi
in a dirija gandirea telespectatorilor pe calea corecta.
Las la o parte "grija fata de om" (in special fata de creierului omului)
care va motiveaza interventia. Fiindca ce ma deranjeaza cel mai tare este
grava subestimare a telespectatorilor romani: adica daca Ion Popsecu aude la
tv ceva despre legionarti, imediat e patruns de dorinta de a ucide in numele
lui Hristos? Iar fosilele legionare (daca mai traiesc, sunt sariti de 90) ar putea
re-deveni un adevarat pericol social prin influentarea mintilor tinere si
docile?
Cu alte cuvinte, romanii (ma refer la masele care nu au nivelul dvs elevat de cultura) trebuiesc monitorizati ca sa n-o ia razna cu opiniile, ca altfel
putem ajunge iar la inchizitie sau alte tragedii istorice.
Scrisoarea lui Ion Vianu
ad¶ugat de Ovidiu Constant... la data de 20 Ianuarie 2011
“Mirarea domnului Vianu in legatura cu asimetria condamnarii fascismului si a comunismului mi se pare putin “naiva”. Romanii au trait sub fascism intre 1938-1943 iar sub comunism intre 1944-1989. Victimele si distrugerile provocate de primul totalitarism au fost evident mai putine, si nu numai
in Romania. Dezastrul actual se datoreste nu numai comunismului care a
supus tara intre 1947-1989, dar si a celui de dupa 1989. Este interesant ca
tarile care au fost supuse dictaturilor de dreapta si-au revenit social si economic iar cele care s-au aflat sub comunism nu? N-ar trebui oare cautat raspunsul in diferentele de profunzime ale raului celor doua sisteme? Un dilematic
vechi si indarjit, care isi manifesta frecvent in paginile acestei reviste nostalgiile comunistoide profunde, nu mi-a raspuns niciodata de ce nostalgiile fasciste (pe care nu le simpatizez, accept, sau sustin) sunt mai condamnabile. In
privinta lui Adrian Paunescu nu pot decat sa citez un fost coleg: Dumnezeu
sa-l ierte, ca are de ce.
Cu stima, Ovidiu Constantinescu, Uppsala.
Perpetuarea raului
ad¶ugat de ld la data de 19 Ianuarie 2011 11:01:21
“Domnule Vianu,
Capitanul a fost un criminal. De ce? Cred ca i-a placut.
Dl Cristoiu a facut aprecieri pozitive la adresa capitanului. De ce?
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Pentru ca este un jurnalist tipic al zilelor noastre care nu stie sa atraga decit
prin chestiuni socante.
CNA a sanctionat. De ce? Unele institutii si-au propus sa pindeasca si
sa distruga din fasa orice intentie de "albire" a unora din faptele criminale ale
trecutului, chiar daca acest lucru aduce victime nevinovate.
Un grup de intelectuali ce participa la viata cetatii a reactionat cerind
echitate. De ce? Ca sa ne aduca aminte si de multe alte fapte criminale ale trecutului.
Dl Vianu a adus acuze celor ce au cerut echilibru. De ce? Cred ca dl
Vianu se considera a fi superior celor pe care ii acuza si a simtit nevoia sa-i
puna la punct.
Dl Plesu publica o scrisoare deschisa. De ce? Pentru ca in final sa invite
la prietenie.
Si in acest moment dvs. dle Vianu dati la o parte prietenia ce vi se propune si invitati la perpetuarea unei balacareli. Nu avem nevoie de batai cu
mocirla. Avem nevoie de modele demne de urmat in gindirea lor. Cu parere
de rau, numarul acestor modele pentru mine s-a mai redus cu unul, cu dvs.
dle Vianu”.
Perpetuarea perpetuarii
ad¶ugat de nedeea burca la data de 20 Ianuarie 2011 03:01:03
Capitanul a fost un criminal. De ce? Pentru ca nu distingea intre BINE
si RAU. Dl. Cristoiu a facut aprecieri pozitive la adresa Capitanului. De ce?
Pentru ca nu poate sa distinga intre Bine si Rau. CNA a sanctionat. De ce?
Fiindca acea parte a emisiunii CONTRAVENEA LEGILOR IN VIGOARE!
Chiar daca ar fi fost "in direct" - emisiunea ar fi trebuit oprita si TVR ar fi
trebui sa ia imediat atitudine. Dar emisiunea n-a fost in direct... Sa fie inconstienta? Sa fie sarcasm? Sa fie, asa cum spune Nicolae Manolescu, provocare?
Inclin sa cred ca Manolescu a intuit corect. Un grup de intelectuali care participa la viata Cetatii (foarte multi - numarati-i dvs.! ) au atras atentia asupra
incalcarii legii in timpul unei emisiuni televizate. Un alt grup de intelectuali,
mult mai putini, au fost de alta parere. Nu discut parerea. Dl. Ion Vianu a
scris un articol in care avea o alta parere decat cei de mai sus... De ce?
Fiindca n-a stiut ca n-are voie, inainte de a anunta prin e-mail! Dl. Plesu s-a
suparat ca dl. Vianu scrie articole asa, de capul lui. De ce? Eu cred ca dl Plesu
se considera superior, unde mai pui ca i-a facut d-lui Vianu si recomandare
pentru USR! (Doamne, unde-o sa ajungem, in felul acesta????) Dl. Vianu a
raspuns acelei scrisori. De ce? Fiindca a dorit sa dezbata public o problema
importanta a societatii noastre. Nu e nici o pepetuare a vreunei balacareli.
Oamenii au dreptul sa aiba pareri si sa si le spuna - inclusiv dvs. aveti acest
drept, de ce nu l-ar avea altii? Cred ca si dvs. va simtiti superior si tineti sa
puneti lucrurile la punct. Asa ca v-ati apucat de dat verdicte. Nu c-ar fi interzis... doar ca ati uitat sa va declinati, in prealabil, identitatea. Avem nevoie de
modele de urmat. Fireste. Si fiecare isi ia "modelul" care i se potriveste mai
bine. E absolut normal. Gasesc foarte interesant, insa, faptul ca nu-l mai vreti
ca "model" pe Ion Vianu. Va rog sa ne anuntati si cand o sa va insurati (daca
nu sunteti inca), si cand veti divorta (daca sunteti insurat), iar daca nu intentionati sa divortati, de asemenea, sa ne spuneti de ce...De ce? Asa... ca sa stim
si noi...
Am revazut atit emisiunea cu pricina, cit si apelul de protest impotriva
dnei Eugenia Voda, redactat cu tonul unui jandarm mereu la pinda, gata sa
raporteze prompt crima "organelor superioare". O scrisoare contra deciziei
CNA era absolut necesara si e clar, pentru orice om de buna credinta, ca daca
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ar fi existat un apel in "sens contrar", in urma caruia Eugenia Voda ar fi fost
sanctionata cu unealta numita CNA pentru ca nu a amendat opiniile invitatului in favoarea unui personaj al extremei stingi, "cei zece" ar fi actionat la fel.
De cind responsabil pentru ceea ce spune cineva este un altul? Si, la urma
urmei, cum anume ar fi trebuit, practic, sa procedeze dna Voda? Sa se intoarca spre camera si sa le explice telespectatorilor mai slabi de inger ca ceea ce
aud ei in acele momente este doar opinia lui Ion Cristoiu si ca, in realitate,
CZC era un monstru?! Ar fi aratat caraghios, ca o emisiune pentru copii de
gradinita.
In numarul trecut dl. Andrei Plesu a lamurit foarte clar perspectiva din
care trebuie privita scrisoarea lor si, in mod normal, afacerea trebuia sa se
opreasca acolo. Articolul dlui Plesu a fost raspunsul necesar si suficient la
toata tarasenia si mi se pare dezamagitor ca dl. Vianu a continuat disputa si a
mentinut-o pe un substrat ideologic (pentru ca, printre altele, nu vad cum altfel poate fi interpretata ideea de a aduce in discutie fraza Monicai Lovinescu).
Dl. Vianu ii acuza pe semnatarii scrisorii ca nu au anticipat reactia entuziasta
a criptolegionarilor, dar ma intreb daca dinsul a anticipat reactiile de sens
contrar, din care avem exemple chiar in numarul de fata, prin care cu mare
usurinta dl. Plesu este acuzat de simpatii "nitel neo-naziste in stil romanesc".
Exact aceste doua tipuri de reactii confirma necesitatea amintita in scrisoarea
celor zece de a discuta deschis, fara falsa pudoare, colturile cele mai intunecate ale istoriei noastre. (Apropo, i-as provoca pe acesti comentatori sa aduca
in sprijinul acuzatiilor lor macar o singura fraza semnata de oricare din "cei
zece" din care sa rezulte vreo afinitate a acelora cu cei care devasteaza cimitire evreiesti. Iar daca nu pot, atunci sa taca rusinati.)
Este teribil de intristator sa vezi, iarasi si iarasi si iarasi, ca a fi "extremist de centru" este intotdeauna pozitia cea mai ingrata. Imi aduc aminte cum
pe la jumatatea anilor '90, aproape ca o reflectie in oglinda a timpurilor
noastre, dl. Plesu era necontenit acuzat de a fi de stinga si asta numai pentru
ca se purta civilizat si nu-l injura cu destul sirg pe Ion Iliescu.

Trei (nu patru ?, nu §apte?) interven†ii a Nedeei, dup¶ care
vreo alte… ale veteranului bol§evic “Cîmpeanu” - (‘telectualul,
de când a fost pensionat, a citit, cu ochii lui, §i vreo 3 c¶r†i), dup¶
care…s-a dedat la tr¶nc¶neal¶ în scop de diversiune tipic sionist¶.
Sâmb¶t¶ 2 iulie 2011
S-a observat c¶ azi nu m-am mai v¶ietat nici de boli, nici de
b¶trâne†e, nici de nenoroc?
Foarte bine: asta urm¶ream. M¶rg s¶ m¶ culc pe amândou¶
urechile, vorba celuia.
Duminic¶ 3 iulie 2011
M¶rturie înfrico§¶toare despre interna†ii în azile de nebuni:
“(…) Nestor Corneliu Popescu insa a refuzat categoric – cu ani in urma,
la acelasi spital, ca urmare a tratamentului aplicat, un fost coleg al sau de
facultate si detinut politic, scriitorul Mircea Palaghiu s-a sinucis.”
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Este prima informa†ie despre Mircea Palaghiu care ajunge
pân¶ la mine. El mi-a fost coleg la “Eminescu”, dar cu un an în
urma mea. Fiind arestat în noiembrie 1956, dac¶ am avut ve§ti
despre colegii §i prietenii mei, nimic despre Palaghiu. Doar c¶ §i
el fusese arestat. Pentru ce? Pe unde fusese? Iat`, abia acum aflu
c¶ Palaghiu fusese internat la nebuni §i c¶ (acolo?) s-a sinucis.
*
O not¶ biografic¶ de pe Google :
“Mircea Palaghiu (22 iunie 1932, Andrie§eni, jude†ul Ia§i - 1 octombrie
1978, Bucure§ti) este un prozator. Este fiul Emiliei §i al lui Mihai Palaghiu.
Absolvent al unei §coli tehnice de drumuri §i poduri la Ia§i, termin¶
Facultatea de Filologie la Bucure§ti, în 1960. Func†ioneaz¶ ca profesor în
satul Homorâciu, jude†ul Prahova. Primele schi†e îi apar în „Neuer Weg"
(1960). Dup¶ m¶rturia târzie a lui Dieter Schlesak, din pricina prozelor sale
satirice devine indezirabil pentru regim, este arestat §i sufer¶ o condamnare
de 7 ani. Marcat de aceast¶ experien†¶, se sinucide. Prozator pe deplin st¶pân
pe procedeele comice, Palaghiu izbute§te s¶ creeze o foarte personal¶ „saga"
umoristic¶.”
Plutesc în cea†¶: i se indic¶ decesul în 1978. Dac¶ primele
schi†e apar în Neuer Weg in 1960, înseamn¶ c¶ a fost arestat dup¶
acea dat¶. Am c¶utat cu Google, nu am g¶sit r¶spuns.
Bibliografia se prezint¶ bogat¶ - pân¶ în 1978:
• Orbit de prea mult¶ dragoste, Bucure§ti, 1972;
• Eram fericit în noaptea cu lun¶, Bucure§ti, 1974;
• Sublima Sora Camelia, Bucure§ti, 1975;
• Arhipelagul Alexandru, Bucure§ti, 1976;
• Petrecere la Mirmidon, Bucure§ti, 1979;
• La revedere, Cassiopeea!, Bucure§ti, 1980.

Dumnezeu s¶-l ierte §i pe Mircea Palaghiu.
*
Este pentru prima oar¶ când m¶ întreb (§i nu cred c¶ m¶
în§el): ce s-ar fi întâmplat cu mine dac¶ §i eu a§ fi fost supus
caznelor îndurate de Miron Chiraleu, de £tefan Negrea, de
Mircea Palaghiu?
Dumnezeu m-a ferit. £i, într-un fel, m-am ferit eu, cu
slabele mele puteri de arestat înc¶put în labele criminalilor de
securi§ti. Nu vorbesc de 1956, atunci îndurasem, la gr¶mad¶,
tortura ob§teasc¶, ci de 1977, când ei ar fi putut s¶ m¶ trimit¶ §i
pe mine la azilul de nebuni, s¶ m¶ prefac¶ în legum¶.
Ar fi putut? Nu e sigur. Bestii, bestii, dar vicleni, le
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“mergea mintea” când era vorba de fapte rele. ïn 1977, cu toat¶
ura adunat¶ în Corpul Securesc (nu m¶ laud, mi-am citit - §i
publicat în anexa Culorii… «B¶rbosul» - o parte din dosarul
recuperat de Stej¶rel Olaru), au încercat, e drept, m-au drogat cu
dracu §tie ce, la Rahova, pân¶ la a-mi ridica tensiunea la cote de
alarm¶, dar… s-au speriat singuri de rezultate §i nu au mai continuat: riscau (ei) ca eu s¶ le fac un pocinog; “s¶ le mor în bra†e”,
cum îi tot spuneam lui Grenad¶.
Nu fiindc¶ eram eu Zmeul Zmeilor, insul suprarezistent la
tortur¶, ci din alt motiv: se convinseser¶ în cele din urm¶ c¶, dac¶
scap din labele lor, spun totul; îi torn eu pe mae§trii turn¶torilor §i ai turn¶toriei; povestesc, scriu, difuzez “aventura mea
rahovean¶”. £tiam de la tata: ei - fie ru§ii atotputernici, fie românii care înv¶†aser¶ de la ru§i cum s¶ fie bestiali - se temeau de
ne-t¶cerea victimei (dac¶ supravie†uie§te).
S-ar fi putut foarte bine s¶ nu-mi reu§easc¶ “tactica” - de§i
nu amenin†am, doar promiteam c¶ nu voi t¶cea. ïns¶ uite: mi-a oarecum - reu§it.
*
Mi-am d¶ruit o pauz¶ balsamic¶ (sic); dup¶ ceremonia
c¶s¶toriei lui Albert de Monaco - am s¶ scriu câteva rânduri cu
alt prilej - azi am prins un sfârc dintr-o emisiune televizual¶,
“popular¶”, cu imitatorul Laurent Gera, cu Jean d’Ormesson
(se bag¶ peste tot, babacademicul §i nic¶iri nu distoneaz¶), cu
Guy Béart (ce pl¶cere mi-a procurat revenirea lui, la scen¶ §i la
via†¶!), cu luminoasa Julie Depardieu, cu Bernard Lavillier - nu
chiar antipatic - §i, ca invita†i “str¶ini” belgii Fra†i Taloche. Am
morm¶it cu ei, am cântat cu ei - mai ales neuitatele melodii ale lui
Béart - am râs, cântînd, piesa de rezisten†¶ a clownilor geniali,
altfel… talochi.
Zicîndu-mi c¶ merit o astfel de oaz¶ de ne-grij¶.
Luni 4 iulie 2011
Greu, greu.
Ab¶tut. Sper ca în curând s¶ fiu mai bine dispus.
*
Se zbat (iertare nu g¶sesc alt¶ compara†ie ca s¶ zugr¶vesc
“activitatea intelectual¶” a românilor de pe ambele maluri ale
Prutului), pref¶cîndu-se interesa†i de spusele b¶se§ti de mai
alalt¶ieri, îns¶ “tot pe loc, tot pe loc” (c-a§a-i jocul pe la noi).
Ce jeg! Ce rap¶n! Ce demisie (dac¶ demisia-i meseria
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noastr¶)! Ce la§itate general¶ - ceea ce înseamn¶: complicitate.
*
Prietenul M. Ciucanu îmi trimite:
“Cum a murit, ne§tiut de nimeni, tor†ionarul comunist
Gheorghe Enoiu
Autor: Andrei Udi§teanu
"Evenimentul zilei" pune punct biografiei temutului anchetator comunist Gheorghe Enoiu. Supranumit "M¶celarul de la Interne", acesta a murit în
decembrie anul trecut, înmormântarea din satul natal M¶nice§ti având loc
într-o discre†ie total¶.
Colonelul (r) Gheorghe Enoiu, temutul tor†ionar al Securit¶†ii din perioada anilor 50, a murit în decembrie 2010, la vârsta de 83 de ani.
Înmormântarea a avut loc într-o discre†ie total¶, la M¶nice§ti, Arge§, localitatea sa natal¶, unde Enoiu se §i retr¶sese, dup¶ 1990.
Ieri, biografia sa îl p¶stra îns¶ înc¶ în via†¶. £i îi enum¶ra faptele din
perioada cât a fost anchetator, câ§tigându-§i renumele de "M¶celarul de la
Interne".
În ciuda unei sesiz¶ri penale depuse pe numele s¶u de c¶tre Institutul
pentru Investigarea Crimelor Comunismului §i Memoria Exilului din
România (IICMER), în 2007, colonelul nu a fost chemat niciodat¶ s¶ dea
socoteal¶. Sesizarea IICMER sintetizeaz¶ metodele temutului tor†ionar: ar fi
ordonat sau ar fi aplicat, personal, torturi în baza unor vinov¶†ii inexistente,
în special în cazul anchetei din 1956-1957, ce viza tentativa de protest a unor
tineri, dup¶ izbucnirea Revolu†iei din Ungaria.
"Evenimentul zilei" a fost în satul unde Enoiu s-a n¶scut, s-a retras §i a
murit, recreând urmele l¶sate printre s¶teni de unul dintre cei mai temu†i
anchetatori ai Securit¶†ii.
"Câ†iva oficiali de rang înalt..."
Potrivit datelor oficiale ale prim¶riei B¶icule§ti, comuna de care apar†ie
satul M¶nice§ti, Enoiu a murit pe 5 decembrie 2010. La înmormântare au fost
prezen†i "fo§ti §i actuali oameni din sistem", dup¶ cum poveste§te un
cons¶tean apropiat al fostului colonel de mili†ie. "Doamna Enoiu n-a vrut
s¶-i cheme pe fo§tii lui colegi la înmormântare. Au fost îns¶ câ†iva oficiali de
rang înalt, al c¶rui nume nu-l spun. Au venit discret §i atât. Fo§ti §i actuali
oameni din sistem. Deci n-a fost chiar a§a de criminal, dac¶ ¶ia din sistem
au venit. A fost ca un p¶rinte pentru mine. A fost un mare patriot", e de
p¶rere cons¶teanul, care are numai cuvinte de laud¶ pentru cel care a fost
acuzat în m¶rturii c¶ b¶tea înf¶§urat într-un cerceaf, pentru a nu se murd¶ri
de sânge.
Gheorghe Enoiu (foto din 2007) a fost g¶sit mort, c¶zut pe jos, în camera sa, în urma unui atac cerebral. Avea diabet în stare avansat¶. F¶cea patrucinci injec†ii cu insulin¶ pe zi. "A avut c¶deri masive de insulin¶, pe fond
nervos. P¶i, dac¶ nemernicul ¶la de la Paris striga c¶-l bag¶ la pu§c¶rie,
Paul Goma, care se d¶ mare scriitor!", vine explica†ia admiratorului
tor†ionarului.
În ultima perioad¶ a vie†ii, tor†ionarul era v¶zut adesea de s¶tenii din
M¶nice§ti cum f¶cea, lini§tit, plimb¶ri revigorante, în c¶utare de plante medicinale.(…)
Când vine vorba de victimele pe care le-a f¶cut fratele s¶u, Valentin e
evaziv. Zice atât: "Dac¶ a f¶cut, trebuia s¶ trag¶. Dac¶ n-a f¶cut, atunci a fost
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altceva". Oricum, sus†ine c¶ Gheorghe Enoiu nu i-a vorbit niciodat¶ de perioada când ancheta §i-§i câ§tiga renumele de "M¶celarul de la Interne".
S¶tenii spun îns¶ c¶ Valentin, într-una din certurile sale cu tor†ionarul, i-ar fi
strigat în fa†¶ acestuia: "L-ai omorât pe Lucre†iu P¶tr¶§canu!".(…)
Omul se transform¶, e de p¶rere Valentin Enoiu. Despre asta crede c¶ a
fost vorba §i în cazul fratelui s¶u. Îi place s¶ cread¶ c¶ duritatea i se tr¶gea
lui Enoiu de la prima nevast¶. C¶ "era unguroaic¶, era mai rea". (…)
Cu câteva luni înainte de moartea sa, murise §i temutul Nicolae Ple§i†¶,
fostul §ef al spionajului extern, pe care Enoiu îl mai vizita uneori.
Potrivit datelor puse la dispozi†ie de IICMER, fostul colonel de
Securitate a participat la ancheta loturilor Vasile Luca, a "reeducatorilor" de
la Pite§ti, a "elementelor contrarevolu†ionare" arestate dup¶ protestele stârnite în România de revolu†ia maghiar¶ din octombrie 1956, precum §i a celor
implica†i în Jaful B¶ncii de Stat a RPR din iunie 1959. Tot el a contribuit la
"lichidarea §i anchetarea" principalelor "bande teroriste", adic¶ a mai multor
grupuri de partizani din primii ani ai comunismului românesc.
Enoiu a fost implicat §i în anchetarea liderului comunist Lucre†iu
P¶tr¶§canu, care fusese arestat în 1948. În urma anchetei, P¶tr¶§canu a fost
condamnat la moarte §i executat în aprilie 1954. Despre cruzimea metodelor
sale exist¶ zeci de m¶rturii, din cele mai §ocante. (…)”
*

Tristan Banon (Tristan este o tân¶r¶ femeie, era o fat¶ când
a fost agresat¶) va depune mâine plângere împotriva lui DSK
pentru tentativa de viol din urm¶ cu 7-8 ani.
Mar†i 5 iulie 2011
Mai §tii? Poate c¶ buturuga mic¶ va r¶sturna DSKul mare.
Orifiat¶ de hot¶rîrea tribunalului american de a reda libertate violatorului, ca §i de spectacolul grotesc §i degradant pentru
“înving¶tori“ de a o fi distrus o am¶rât¶ de camerista african¶, la
acestea adaugîndu-se tontoroiul la care s-au dedat socialezii
franci v¶zînd în u§urarea st¶rii de de†inut în America liberarea
DSK-ului, mai mult: prezentarea lui la alegerile pentru
preziden†iale, în Fran†a, juna scriitoare parizian¶ Tristan Banon a
luat hot¶rîrea de a depune plângere. £tie la ce se poate a§tepta dealtfel, dup¶ agresiunea de acum câtiva ani a gustat un “aperitiv” din produsele ce urmau s¶-i fie administrate - dac¶ depunea,
atunci, plângere: “tone de mesaje de amenin†are” din care nu
lipseau eternele: «£tii tu cu cine te pui? Te vom distruge!» pluralul colectiv fiind, atât anturajul lui DSK, dar §i evreiesc.
O tr¶i §i-om vidè. De§i sunt sceptic - avea dreptate Breban:
«Ei conduc lumea!».
Ei conduc lumea, dar dac¶ Tristan Banon va constitui, nu
doar buturuga-mic¶, ci mica-pietricic¶ intrat¶ în pantoful violatorului cu alur¶ de urangutan în rut, cum îl zugr¶viser¶ la început
ea îns¶§i. Dac¶ “victoria” asupra cameristei africane s¶rb¶torit¶
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de cuplul Anne-Dominique (cu nesim†ite pufnete de satisfac†ie în
v¶zul camerelor de luat vederi, semnificînd: «Uf!, în sfâr§it!») va
fi umbrit¶ de vestea proast¶ a plângerei junei fran†uzoaice? £i
dac¶, sc¶pat din ghearele justi†iei americane - cea brutal¶, la
arestare, dar în patru labe la “concluzie” - odat¶ liber ca pas¶rea
cerului, DSK va constata c¶ nu se poate întoarce în Fran†a, unde
îl a§teapt¶ alt proces - mai de lung¶ durat¶: un an, doi ? £i dac¶
va ra†iona ca Polanski - cel care “era, s¶r¶cu†ul, nevinovat, nu
pentru c¶ nu ar fi f¶ptuit nimic r¶u, ci pentru c¶ este evreu, or
se §tie: evreii nu fac rele, Doamne fere§te!” - motiv pentru care
a §i fugit de judecat¶! - va… ezita s¶ fac¶ o c¶l¶torie triumfal¶
în Europa?
Oricum, chiar dac¶ armada lui a distrus-o pe camerista
violat¶, el, DSK nu mai poate candida la pre§edin†ia Fran†ei.
Ce jale, ce nenorocire, ce tragòdie! Dominique, un b¶iat a§a
di bun, di curat, di curect, s¶ fie privat de candidatura la un post
pe care-l merita mai mult decât oricare dintre goi!
Acum s¶ vezi-auzi v¶ic¶reli ieremìice, plângeri, acuza†ii din
partea sociali§tilor, evrei sau ba: c¶ de ce “atât de târziu”
(a fost depus¶ plângerea!?); c¶ de ce “chiar acum” - când
Dominique e în pragul liber¶rii? Au §i început: Moscovici, Valls,
s¶ vorbeasc¶ de “valuri de gunoaie, chiar de c¶cat (merde)”
aruncate în partidul nostru” (socialist).
Ei, de ce! Fiindc¶ bestialul Sarkozy a pus de-un complot
odios, nu doar împotriva lui DSK, ci §i a partidului socialist!
Nemaivorbind de complotul antisemit, pus la cale de fa§i§ti
împotriva evreilor - de c¶tre evreul Sarkozy!
*
ïn Obs. cult. forum, Sanda V¶ran îl contrazice pe Al. Petria:
2.„ P.S. Nu sînt membru al Uniunii Scriitorilor din România din voin†a
mea, de§i puteam s¶ fiu din anii ’90. O s¶-mi fac cerere pentru intrare dup¶
ce-o s¶ fie reprimit Paul Goma. ”
Foarte, foarte riscant¶ declara†ie ! Risc §i eu atunci s¶ spun c¶ e foarte
posibil ca domnul Paul Goma [care de-a lungul anilor a fost mai întâi adulat,
curtat, flatat în fel §i chip de mul†i interesa†i (nu e nevoie s¶ dau nume, fiindc¶
citind jurnalele domnului Goma le g¶si†i) care, mai apoi, urcându-se în
copac, nu se stie prea clar de ce (problem¶ de caracter, probabil !) au s¶rit în
extrema cealalt¶ §i s-au purtat incalificabil] s¶ nu doreasc¶, accepte, suporte
epidermic s¶ fie « reprimit », cum crede†i c¶ politicos v¶ exprima†i, în uniunea, rebotezat¶ dup¶ Goma, « scriitorilor amnezici ». Ce ve†i face atunci,
domnule Petria ? V¶ ve†i putea consola s¶ r¶mâne†i pe via†¶ nemembru, s¶
scrie†i c¶r†i din aceast¶ pozi†ie marginal¶ §i chircit¶, din aceast¶ plebeitate
maxim¶ la români ?
Vom vedea. R¶bdare §i … un NU hot¶rât tutunului !”
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Miercuri 6 iulie 2011
Azi, pescuiesc de pe net:
“(…) Rabinul câ§tig¶
Dup¶ cum spuneam mai sus, rabinul a câ§tigat totu§i b¶t¶lia.
Ceau§escu, pe care Moses l-a servit în mai multe rânduri, i-a promis c¶ nu va tolera antisemitismul în România. Adev¶rat, liderul
de la Bucure§ti a dat pedepse de form¶ scriitorilor implica†i în
scandalul cu rabinul, îns¶ volumul X din Operele lui Eminescu a
fost blocat. £i a fost câ§tig¶tor §i dup¶ c¶derea lui Ceau§escu. La
1 iulie 1991, rabinul Moses Rosen a oficiat o comemorare a
400.000 de evrei, victime ale Holocaustului. Pentru prima dat¶ a
fost men†ionat¶ aceast¶ cifr¶ care i-a îngrozit pe români. Fire§te,
rabinul a fost întrebat de ce nu a vorbit niciodat¶ despre asta. A
r¶spuns: „Din 1941 pân¶ în 1991, nimeni n-a pomenit aceast¶
cifr¶ pentru c¶ evreii au fost a§a de teroriza†i în România, încât
nici m¶car nu îndr¶zneau s¶ verse lacrimi pentru mor†ii lor.” Zece
zile mai târziu, Senatul SUA condamna „resurec†ia antisemitismului §i a intoleran†ei etnice din România”. (Moses Rosen –
Wikipedia). Sursa: Gardianul.
Joi 7 iulie 2011
Din Wikipedia:

“Ceea ce se putea repro§a rabinului Rosen, cu toate marile sale contribu†ii la prezervarea mo§tenirii culturale evreie§ti, la facilitarea emigra†iei
spre Israel §i la promovarea rela†iilor de prietenie româno-evreie§ti §i româno-israeliene, era încurajarea de c¶tre el în anii 1970-1980 în rândul micii
comunit¶†i a unui cult formal al personalit¶†ii, ce p¶rea inspirat de obiceiurile
regimului lui Ceau§escu.
În septembrie 1980, a fost editat în România vol. IX al Operelor lui
Mihai Eminescu, cuprinzând publicistica, cu articolele antisemite scrise de
Eminescu. Moses Rosen s-a adresat Academiei Române cerând interzicerea
public¶rii acestui volum §i retragerea lui din tipografii.
La data de 1 iulie 1991, rabinul Moses Rosen a oficiat o comemorare a
400.000 de evrei victime ale Holocaustului de pe teritoriul României (inclusiv Transilvania de nord). Atunci a fost men†ionat¶ pentru prima dat¶
cifra de 400.000 evrei victime ale Holocaustului din România. Întrebat de
ce nu s-a men†ionat p¶n¶ atunci aceast¶ cifr¶, Moses Rosen a afirmat c¶ „din
1941 pân¶ în 1991 nimeni n-a pomenit aceast¶ cifr¶ pentru c¶ evreii au fost
a§a de teroriza†i în România încât nici m¶car nu îndr¶zneau s¶ verse lacrimi
pentru mor†ii lor".
Pe baza acuza†iilor sale, Senatul Statelor Unite ale Americii a emis la
11 iulie 1991 (la numai zece zile de la comemorare) o rezolu†ie care
„condamn¶ resurec†ia antisemitismului §i a intoleran†ei etnice din România".
Cu prilejul Conferin†ei de la Bucure§ti a rabinilor europeni, rabini prezen†i
i-au mul†umit lui Moses Rosen §i guvernului român „pentru c¶ au facilitat
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emigrarea masiv¶ a evreilor din aceast¶ †ar¶ în Israel §i au ajutat comunit¶†ii
care a r¶mas s¶-§i p¶streze viu iudaismul"[5].
*
‘(2002) Profesorul dr. Dennis Deletant, de la University College din
Londra, a afirmat, la randul lui, ca, tinand cont de cei aproape 300.000 de
evrei morti in Transnistria, "se poate spune ca a fost holocaust, mai ales in
Transnistria. In schimb, in vechiul regat, majoritatea evreilor au supravietuit
razboiului".
*
(26 iul 2003): Ziarul citat scrie ca "ministrul israelian al Justitiei, Yosef
(Tommy) Lapid, liderul partidului Shinui, membru al coalitiei de la putere, a
apreciat drept "lipsite de sensibilitate" comentariile facute de presedintele
Romaniei, Ion Iliescu, potrivit carora Holocaustul nu a fost un fenomen
limitat doar la evrei"
(…) Potrivit "Haaretz", Lapid, supravietuitor al Holocaustului, a declarat postului de radio Kol Israel ca "350.000 de evrei au ramas in Romania,
dar 420.000 au fost ucisi acolo si in teritoriile ocupate de armata romana".
"Nu este suficient pentru ca Iliescu sa recunoasca Holocaustul evreilor
romani?"
*
Une estimation du nombre de victimes de l'holocauste...
Vincent Châtel et Chuck Ferree
Cette estimation du nombre de victimes est basée sur les chiffres donnés
par Martin Gilbert dans son livre "Atlas de la Shoah". Elle représente le
nombre estimé de victimes juives ayant péri entre le 1er septembre 1939, date
de l'invasion de la Pologne, et le 8 mai 1945, date de la capitulation des forces
nazies. Le nombre total des morts recensés dans cette liste est d'un peu plus
de 5.750.000 morts.
Roumanie:
40.000
Transylvanie:105.000
*
La Roumanie Persécution et extermination des Juifs en Roumanie.
« Le Train du mort » Ia§i, 27 juin 1941
Membre de l'Axe depuis octobre 1940, le régime du dictateur
Antonescu est responsable de la mort d'environ 320 000 Juifs, ce qui met les
collaborateurs roumains au second rang des bourreaux de la Shoah après les
nazis et devant les Oustachis croates.
En 1941, 825 000 Juifs vivaient sur le territoire hongrois, dont 100 000
convertis ou chrétiens d'ascendance juive. 63 000 ont perdu la vie dès avant
le 19 mars 1944. Après cette date, 618 000 ont été victimes de la déportation
à Auschwitz, des marches de la mort ou de l'envoi au Service du Travail aux
armées : 501 500 y ont perdu la vie. 116 500 Juifs de Hongrie sont revenus
de déportation, 20 000 du Service du Travail, et 119 000 autres restés à
Budapest ont survécu75. Au total, si 225 000 Juifs de Hongrie ont survécu
(soit 31 %), une proportion très forte à l'échelle de l'Europe centrale et orientale, leur communauté a perdu 569 507 membres dont 564 507 assassinés et
5 000 autres exilés.
*
Cas particulier dans l'Europe du génocide, c'est un territoire entier, la
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Transnistrie, région ukrainienne occupée par la Roumanie, qui est transformé en territoire d’extermination pour 217 757 Juifs, dont 130 000 de nationalité soviétique et 87 757 Roumains. 139 957 des victimes sont mortes de
froid, de privations et de typhus dans les camps de fortune dressés par les
autorités d'occupation roumaines 90.
‘Dup¶ R. Hilberg=
Roumanie 850.000

*
340.000

Raport, Com Evr din România: (raport 2002) A. florian
“Holocaust Asa cum am mentionat deja, numarul oficial al evreilor exterminati in timpul celui de al doilea razboi mondial este de 400,000.”
*
Holocaustul din Romania si mastile aceluiasi diavol
de Vlad Mixich [intervievatorul preferat al lui I. Vianu)Hotnews.ro/Deutsche
Welle Joi, 8 octombrie 2009, 16:37
Memorialul Holocaustului din Bucuresti
La propunerea unui deputat al FSN, in 1991 Parlamentul Romaniei pastra un moment de reculegere in memoria maresalului Ion Antonescu ca semn
de multumire pentru “serviciile” aduse statului roman. Abia iesite de sub
poala unei dictaturi comuniste absurde, institutiile noului stat democratic se
grabeau sa-l recupereze pe un alt dictator, ale carui decizii au influentat tragic
viata a sute de mii de romani.
Mai multe masti
In 1940, statul condus de maresalul Ion Antonescu promulga prima lege
cu caracter antisemit, urmata de o serie de pogromuri, la Bucuresti, Iasi,
Galati sau Dorohoi, si de deportari ale evreilor si tiganilor din Romania.
Rezultatul? Peste 250.000 de evrei romani si cateva zeci de mii de tigani au
murit in acei ani. O tragedie care, in urma curgerii istoriei, a devenit unul
dintre cele mai sensibile subiecte ale Romaniei post-comuniste.

Iat¶ cum, de la 400.000, cifr¶ hot¶rît¶ de rabinul cu epole†i
alba§tri Rosen, Hoitul-Viu Wiesel §i jegul autonumit “director al
Holocaustului: “Radu Ioanid” num¶rul victimelor a sc¶zut la
250.000. Este bine? Este r¶u?
Este mizerabil pentru socotitorii de cadavre.
*

Holocaust: înve§nicirea numelor 4 March 2010; 1,197 af
La 3 martie, la Chi§in¶u, la Casa Evreilor KEDEM §i-a desf¶§urat
lucr¶rile Conferin†a interna†ional¶ §tiin†ifico-practic¶ „Memoria
Holocaustului”, organizat¶ de Complexul Memorial Yad Vashem, Israel.
Serghei Nazaria §i-a expus comunicarea întitulat¶ „Cu privire la planurile totale ale regimurilor fasciste de nimicire a evreilor în anii celui de-al
Doilea R¶zboi Mondial”. Oratorul insist¶ asupra cifrei de 500 000 – 600 000
de jertfe ale Holocaustului provocat de administra†ia româneasc¶ în
Basarabia, Nordul Bucovinei §i Transnistria în anii 1941-1943.În discu†ia pe
care am avut-o cu domnul Boris Maf†ir am constatat urm¶toarele: jertfe ale
Holocaustului sunt considerate doar persoanele masacrate pe criterii etnice
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(genocid). Evreii care au fost împu§ca†i de bol§evici în Basarabia, nordul
Bucovinei, ¢inutul Her†a în anii 1940-1941 nu se încadreaz¶ în no†iunea de
„Jertfe ale Holocaustului”. Ace§tia, sus†ine domnul Boris Maf†ir, au fost
împu§ca†i (teroriza†i) ca fiind du§mani de clas¶ sau du§mani politici ai comuni§tilor.
Voi aminti: în vara anului 1940 – vara anului 1941 Comunitatea evreilor din Basarabia §i Nordul Bucovinei a fost cvasi-distrus¶ de regimul
bol§evic de ocupa†ie. Voi reveni asupra subiectului”.
*
Evreii români, nemul†umi†i de discursul pre§edintelui
israelian Shimon Peres iulie 2011
Reprezentan†ii Centrului Simon Wiesenthal s-au declarat uimi†i §i dezamagi†i de discursul de joi al pre§edintelui israelian Shimon Peres, la
Bucure§ti, când acesta a mul†umit României pentru salvarea a 400.000 de
evrei la Holocaust, ignorând cei pe care regimul mare§alului Antonescu i-a
ucis.
*
Mare§alul Antonescu singurul vinovat al Holocaustului românesc?
Al Florian
Membrii centrului au precizat c¶ regimul mare§alului Ion Antonescu a
jucat un rol cheie în masacrul estimat la 280.000-380.000 de evrei români
§i ucraineni, în timpul Holocaustului, se arat¶ într-un comunicat de pres¶ de
vineri al Centrului Wiesenthal.

ïnc¶ o “concesie” f¶cut¶ goi-lor : evrei români §i ucraineni…
Ce jigodie acest “Florian”, fiul bestiei de Radu Florian.
Vineri 8 iulie 2011
Dup¶ Liviu Tofan:
“În anul 1981, dup¶ reorganizarea bra†ului extern al Securit¶†ii în urma
fugii generalului Pacepa, constat¶m o nou¶ ini†iativ¶: deschiderea ac†iunii
informative de influen†¶ cu nume de cod “Ene” (UM 0225 - 15.01.1981) –
pentru influen†area lui [Emil Cioran] s¶ adopte o pozi†ie realist¶ fa†¶ de R.S.
România §i s¶ vin¶ în vizit¶ în †ar¶. Ac†iunea purta numele “Recuperarea”.
Securitatea apreciaz¶ faptul c¶ Cioran a refuzat s¶ acorde sprijin lui Paul
Goma §i altor elemente ostile §i nu s-a angrenat în declara†ii sau ac†iuni
du§m¶noase la adresa R.S. România.”

Nu mai caut în jurnalele mele s¶ aflu când l-a primit Cioran,
la Paris, pe Radu Florian, iar eu, în prezen†a Monic¶i Lovinescu
(în fa†a Bisericii române§ti), l-am întrebat cum de l-a invitat în
cas¶ pe un bandit ca politrucul “Florian” (pe care i-l zugr¶visem
cu câ†iva ani în urm¶), iar el, râzînd, mi-a r¶spuns:
«Am vrut s¶ v¶d cum arat¶ un comunist”, iar eu, prostcrescut, am morm¶it:
«£i l-a†i v¶zut, în oglind¶?»
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Mai înainte - sfâr§itul anului 1977, când am ajuns la Paris
pentru a doua oar¶, de acea dat¶ definitiv - Cioran a exclamat
(despre mine):
«Licheaua de Goma! A venit s¶-§i ia banii!» (o alt¶ variant¶
ad¶uga, în gura lui Cioran, “ca plata a tr¶d¶rii” - care va fi fost,
în capul lui de cioran fricos, tr¶darea la care m¶ dedasem)? Cine
dintre “Floriani” îl va fi vizitat între timp, b¶gînd spaima în el
povestindu-i c¶ Goma e un tr¶d¶tor de †ar¶?
Permisiunea acordat¶ fratelui s¶u Aurel de a-l vizita în 1981 a f¶cut
parte din aceast¶ ac†iune “Recuperarea”. Noua abordare explicit¶ a “recuper¶rii” face ca, dintr-o Not¶ a Securit¶†ii din anul 1988 despre Emil Cioran,
s¶ lipseasc¶ brusc orice referire la legionarism, el devenind “frecventabil”,
cum s-ar spune. Cioran este descris doar ca principal reprezentant al “tr¶irismului.”

£i se mai indigneaz¶ ciorani§tii c¶ îl vorbesc de r¶u pe
idolul lor!

*
(Simona Sora, în Dilema veche nr. 385, 30 iunie) )
“Disiden†a lui Paul Goma i se pare lui Matei C¶linescu, în 1978,
fundamental¶ în simbolismul ei, de§i diferen†a de calibru între scriitor §i
omul politic îi apare înc¶ de atunci evident¶”.

Am mai notat opinia lui Matei C¶linescu - transcris¶ de fiica
Marianei £ora. O mai fac o dat¶, a§a, ca s¶ nu se uite; ca s¶ nu se
treac¶-peste.
Sâmb¶t¶ 6 iulie 2011
Dac¶ îmi pl¶cea s¶ cred c¶ Laszlo Alexandru, de§i m¶
atacase feroce, antisemitizîndu-m¶, r¶mânea, totu§i un polemist adic¶ un lupt¶tor respectînd regulile înfrunt¶rii, ale loialit¶†ii,
m-am în§elat: înc¶ de la bun începutul desp¶r†irii noastre el dovedise c¶ nu cunoa§te istorie - cu atât mai pu†in geografie - (ei, da,
Laszlo confunda cu senin¶tate Transnistria cu Basarabia care
este, pentru alfabetiza†i: “Cis-Nistria”!)
Acum observ c¶ folose§te o alt¶ metod¶ de a m¶ lovi (pe la
spate?, nu doar: ci pe-la-totul): “§tergerea din cartea de imobil”,
cunoscut¶ în universul comunist ca mijloc de a-§i învinge “adversarul” prin… t¶cerea asupra faptelor aceluia, fie în general, fie în
special legate de însu§i “lupt¶torul”?
Iat¶ cum poveste§te el întâmplarea cu traducerea c¶r†ii
Zazie dans le métro de Queneau:
“P.S. Am ob†inut din partea Editurii Gallimard, în noiembrie 1991,
acordul prealabil de publicare a lui Zazie… în România §i i-am încredin†at
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manuscrisul meu lui Marian Papahagi. Directorul Editurii Echinox a perfectat formalit¶†ile de copyright, îns¶ f¶r¶ a tip¶ri cartea. Dup¶ ce, în ianuarie
1994, m-a respins de la ocuparea unui post de asistent universitar, M.
Papahagi a decis s¶-§i combine r¶fuiala personal¶ cu blocada cultural¶.
Romanul tradus de mine a r¶mas, pîn¶ în 1996, prin sertarele înc¶p¶ttoare ale
editurii clujene. Într-un final, versiunea româneasc¶ a lui Zazie în metrou a
ap¶rut la Editura Paralela 45 din Pite§ti, edi†ia întîi în 2001, edi†ia a doua în
2004, iar edi†ia a treia în 2008.”

A§a este: Laszlo a ob†inut acordul editurii Gallimard acordul
de a traduce §i publica în România Zazie dans le métro de
Queneau…
“Într-un final, versiunea româneasc¶ a ap¶rut” …îns¶ abia
dup¶ interven†ia mea - repetat¶ - pe lâng¶ Gallimard, altfel
cartea nu ar fi ar fi fost editat¶ în române§te.
Un am¶nunt f¶r¶ mare importan†¶ - a§a îl credeam pân¶
adineauri. A trebuit îns¶ ca Laszlo s¶-mi atrag¶ aten†ia asupra lui
însu§i prin… nemen†ionarea am¶nuntului-neimportant.
ïn asta Laszlo nu este deloc original în universul “culturii
române”. Mânuitorii de condei de pe ale noastre meleaguri au
înv¶†at c¶ î†i po†i, nu doar învinge un adversar (eu, adversar al lui
Laszlo?!), nu r¶punîndu-l cu ajutorul unor argumente, dovezi,
probe, ci… prin negarea existen†ei înse§i a… “adversarului”!
Cum anume? Simplu pentru un intelectual românestru ca
Alexandru Laszlo:
- te prefaci c¶ “adversarul” nu te-a contrazis, nu †i-a
comb¶tut argumentele - mai ales când §tii c¶ în România postrevolu†ionar¶ o persoan¶ ca mine nu are acces la ziare, pentru a da
replica, iar când, naiv, acela se înc¶p¶†âneaz¶ s¶ trimit¶, un
r¶spuns, tu, directorul publica†iei (§i de con§tiin†¶, m¶ rog
frumos): Liviu Antonesei, Gabriela Adame§teanu, Rodica
Palade, Nicolae Manolescu, refuzi un drept, nu o favoare, cum o
consider¶ ei, neobouarii min†ii;
- te prefaci c¶ nici nu ai fost în§tiin†at (!) de vreun drept de
replic¶ - chiar dac¶ cel lezat are dovezi de expediere, prin po§t¶,
cu aviz de primire : în fa†a cui s¶ dovede§ti?: în a unui Liviu
Antonesei, cel care nici azi, dup¶ atâ†ia ani de la chemarea lui în
judecat¶, nu a… divulgat tribunalului adresa po§tal¶ a revistei
Timpul din Ia§i, al c¶rei director a fost §i este în continuare? ïn a
Gabrielei Adame§teanu, care se credea proprietar¶ a revistei 22,
deci publica ce voia dânsa - §i nu publica ce nu voia dânsa - iar
când catadicsea s¶ publice un drept la r¶spuns, îl punea întâi la
murat, a§tepta pân¶ când erau gata scrise contrareplicile, apoi
punea în pagin¶ textele astfel încât s¶ înece “plângerea” în
punerile-la-punct-cu-anticipa†ie ale celor acuza†i în plângere, ca
Liiceanu, care se obr¶znicea, explicîndu-mi, el mie (informat
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fiind de Monica Lovinescu, cea care habar n-avea), cum stau
treburile editoriale în Fran†a, în special la Gallimard, unde eu
publicasem o jum¶tate de duzin¶ de c¶r†i, ei doi, dimpreun¶, nici
una - pân¶ acum, iulie 2011.
Cu mul†i ani în urm¶, când “intelectualitatea curat¶” cu voie
de la Brucan c¶zuse de acord c¶ lui Goma nu i se poate închide
gura “cu care ne calomniaz¶ pe noi, rezisten†ii prin cultur¶”
decât… neluîndu-l în seam¶ (am¶nun†ireea ideii a apar†inut lui
Ple§u); nu i se r¶spunde, ci… este t¶cut; nu doar ignorat, ci
inexistat: Goma nu exist¶, deci nu are dreptul la replic¶.
Primind §i binecuvântarea Monicilor (ce plea§c¶, vorba lui
Paleologu-junior zis Plea§c¶) prin celebra zicere-scris¶: «ïmi
pare r¶u c¶ l-am cunoscut pe Paul Goma», culturrezisten†ii au
r¶suflat u§ura†i; nu mai era nevoie s¶ trudeasc¶ ei în§i§i
expunîndu-se, comb¶tîndu-m¶: eram gata… contestat (expresia
Monic¶i Lovinescu), deci ei nu aveau decât s¶ respecte Bula
Moniacal¶: t¶cerea absolut¶ asupra faptelor §i scrisurilor lui
Goma.
Ceea ce a f¶cut §i Laszlo, doar §i el este intelectual de vârf
român¶chesc : §tergîndu-m¶ (§i el!) din cartea de imobil.
S¶ nu uit: dimpreun¶ cu Pecican §i cu Solacolu.
Duminic¶ 10 iulie 2011
N-am noroc s¶ scap de DSK: s-a lipit de mine ca o scuip¶’
de gum¶ de mestecat, de pingea, ca un Boris Mehr, oriunde
g¶se§te “toleran†¶” pentru prostiile, idio†ìile, mehrismele sale
b¶loase, puturoase.
Alalt¶ieri, la New York avusese loc o scen¶ dezgust¶toare:
în timp ce camerista african¶ era c¶lcat¶ în picioare de zvonurile
lansate de dul¶ii avoca†ilor Brafman §i Tylor: c¶ a intrat ilegal în
USA; c¶ e mincinoas¶; c¶ e în strânse leg¶turi cu trafican†ii de
droguri, în fine: c¶ este o curv¶-curv¶! - cuplul imperial DSKAnne Sinclair ce-mi f¶cea? Ce le era în fire s¶ fac¶: ie§ise la un
restaurant; în v¶zul camerelor de televiziune planetare (se descria
menu-ul, ca nu cumva s¶ nu fie neinformat vulgul asupra a ceea
ce consumase), se întorsese la “domi†iliul penal”, cu faciesuri
deformate de satisfac†ia “victoriei” asupra curvei-mincinoasei,
ajuns¶ în personalul luxosului Sofitel prin §tim noi care manevre
- corporale - gras remunerate de clien†ii stabilimentului. Pentru
prima oar¶ de când era arestat, DSK zâmbea, împ¶r†ind în dreapta
§i în stânga saluturi discrete - dar cât de gr¶itor-dominatoare - iar
Anne Sinclair, ca o “adev¶rat¶”, ca o “aristocrat¶” doamn¶ a
executat acel gest de o nesfâr§it¶ distinc†ie: vrând s¶ ilustreze
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vulgului jurnalistic înghesuit la pârleazul gospod¶riei sale,
starea-i sufletal¶, a executat, cu gra†ie, din buze, acel gest care va
fi avut inten†ia s¶ comunice: un «Uf!» de u§urare, îns¶, vai a
alunecat într-un «Pâr†!» de cea mai puturoas¶, ca s¶ zic a§a
extrac†iune.
Triumful DSK-ilor asupra fioroasei cameriste africane fusese dublat în Fran†a de acelea§i oftaturi de u§urare, îngem¶nate cu
atacuri la adresa… dreptei sarkozyste, cea care “v¶rsase în capul
partidului nostru (Socialist) tone de noroi §i de c¶cat”, dup¶
expresia tovar¶§ului Emmanuel Valls.
ïn ziua urm¶toare : t¶cere radio (dinspre DSK): Juna jurnalist¶ - devenit¶ scriitoare, Tristan Banon - anun†ase c¶ va depune
plângere la Tribunalul Paris, împotriva lui DSK, pentru tentativ¶
de viol. Ceea ce, desigur, a provocat panic¶ printre avoca†ii de la
N.Y. §i… mânie socialist¶ la Paris: Moscovici a întrebat, cu gu§a
umflat¶: “De ce abia acum?” (a depus plângerea?, de§i victima
nu de p¶§ise termenul legal), iar Valls l-a secondat. «De ce chiar
acum?” §i s-a pornit¶r¶ socialezii-caviar s¶ recite teoria pecumc¶
l’Elysée a comandat… complotul!
Ce c¶c¶nari! Ai zice români de vi†¶ veche:
Cel pe care tu vrei s¶-l distrugi (visul lui Ivasiuc, al lui
Breban, al lui Manolescu, dar §i al avoca†ilor Benjamin Brafman
§i William Taylor) trebuie, mai întâi, acuzat-de-ceva, de regul¶
de p¶cate inexistente, abia apoi s¶ i se dea lovitura de gra†ie cu o
acuza†ie - fals¶ §i aceea, îns¶ dup¶ care s¶ nu se mai poat¶ ridica.
Re-re-revin la mine. Este adev¶rat, primul, cronologic,
acuzator al meu a fost Ed. Reichman, turn¶torul Securit¶†ii la
Universitatea Bucure§ti (mai ales în timpul “evenimentelor din
Ungaria”, cum denumeau, îndelicat, bestiile sece Revolu†ia
Maghiar¶), “reprezentantul literar la Paris al lui Eugen Barbu”. El
m¶ acuza de antisemitism pentru c¶ scriam în Din calidor c¶ tata
fusese arestat de un NKVD-ist evreu!)- inadmisibil din punctul
de vedere al… al cui? Al lui Reichman? Nu cred c¶ l-am pus la
punct prin textul publicat - în cele din urm¶ - de Minimum-ul lui
Mirodan, oricum, el nu a mai mârâit (atât de tare, o vreme),
fiindc¶ s-a îns¶rcinat prietenul meu bun §i traduc¶torul foarte bun
Alain Paruit cu preluarea §tafetei: în una din crizele de etilism, se
trezise indignat c¶ “Ioji”, persoana-personajul meu din Arta
refugii (carte pe care tocmai o traducea §i avea s¶ mi-o mutileze,
cu încuviin†area autorizat¶ a M¶linei Cutare) este… †igan: mi-a
repro§at rasismul anti†ig¶nesc! M-am ap¶rat copil¶re§te, spunînd
c¶ nu citise bine ceea ce de zor traducea: “Ioji” nu era †igan, ci
ungur. Atâta i-a trebuit lui Alain: s-a sup¶rat foc pe mine, pentru
c¶ o jignisem pe Edith, so†ia sa, unguroaic¶ (eram prieteni §i cu
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ea!), pe care so†ul Alain o p¶r¶sise dar, din dep¶rtare, de sub alte
fuste îi ap¶ra onoarea de unguroaic¶ ofensat¶ de Goma! ïns¶
ura-de-ras¶ a lui Goma - dup¶ delirantul Paruit (altfel b¶iat bun,
prieten bun, om bun - când nu bea) era… antisemitism curat,
Edith fiind unguroaic¶ evreic¶! Deci eu, când scrisesem ce
scrisesem despre Ioji, dibla§ul devenit Kiraly-ul (în ungure§te:
regele!) satului Buia, Târnava Mare, sub comuni§ti, o vizasem,
cum altfel, pe… Edith, deci pe to†i evreii în general!
Desigur, Alain a vorbit în jur despre “antisemitismul lui
Goma”; ¢epeneag, care nu citise nimic din ce scrisesem, dar
avînd interes la Paruit (s¶-i francizeze §i lui scrisul “direct în
fran†uze§te”), a început s¶ dea din falc¶ §i din pix, în leg¶tur¶ cu
ceva de care nu avea habar (§i, fie vorba între noi, pu†in îi p¶sa),
aflînd din vorba ceea, sursa sigur¶: Paruit, cel care se pomenise
acuzîndu-m¶ de ce-i venise la gur¶, pentru c¶… Uite c¶ nu §tiu
de ce a f¶cut el asta. Dar s¶ corijeze gre§eala, eventual s¶-§i cear¶
iertare - unde ne afl¶m? ïn Fran†a? Deloc, tot în Cloaca
Românìca, cu ¢epeneag, cu Mona Ionescu, cu Reichman! Pân¶
la moarte Paruit a †inut-o cu “antisemitul Goma”. Poate c¶ ¢epeneag era furios pe mine fiindc¶ zisesem c¶ el se desp¶r†ise, în
1978, de noi, exila†ii activi, ca s¶ nu compromit¶ vizitele în
Fran†a ale familiei socrului, popa Alexandru Ionescu-Grivi†a,
dipotatul MAN (cel care trudise din greu întru acapararea
Bisericii Române pariziene de c¶tre Bucure§ti) - dar, ciudat, nu
reu§ise, de§i toate condi†iile, din partea lui H¶ulic¶, Virgil
T¶nase, so†ii Stolojan erau reunite, dar §i de vizitele-vacan†ele în
România ale fiului s¶u Tudor, ale so†iei, Mona §i a fiicei lor.
C¶ mi-am re-v¶rsat veninul înspre ¢epeneag, m¶ r¶sucesc
din nou spre Manolescu - §i zic:
ïntre el §i DSK asem¶n¶rile sânt frapante - de§i “statùrile”
lor nu sufer¶ apropiere. Oricum, fiecare dintre cei doi aveau - au,
în cazul lui Niki al Monic¶i - convingerea c¶ puterea lor fusese
câ§tigat¶ prin mijloace cum nu se poate mai oneste §i le va
apar†ine totdeauna. De§i recunosc: sunt r¶u de gur¶, nu vreau
r¶ul celui care mi-a f¶cut r¶u. Fiind vorba de Manolescu, §i el
scriitor, las pe seama viitorului împ¶r†irea drept¶†ii literare. Nu
este treaba mea de a emite judec¶†i de valoare asupra a ceea ce a
scris Manolescu (nedrept¶†i†ii §i mai-tinerii abia a§teapt¶ ocaziahienei), dar am dreptul s¶ spun c¶ Manolescu a fost, este, va
fi o creatur¶ mizerabil¶, un ins r¶u, ranchiunos, mincinos,
tr¶d¶tor, turn¶tor? Am!
Dintre rela†iile sale cu oameni cunoscu†i de mine, înaintea
lui: Dana Dumitriu. Eu nu am fost “prezent” decât în momentul
1971, când ea, de dragul lui “Niki” §i-a abandonat to†i prietenii
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de pân¶ atunci, mai grav: a început s¶ laude “op†iunile politice”
ale lui Manolescu (care erau ale lui Iva§cu, deci… ale lui
Ceau§escu) - am mai scris despre ruptura cu Dana. £i despre…
întoarcerea ei c¶tre noi, prin 1988, când a venit la Paris, abandonat¶, bolnav¶ (dealtfel s-a pr¶p¶dit în scurt timp), iar Ana a
insistat s¶ o g¶zduim §i s¶ nu-i repro§¶m amorul ei pentru Niki.
Ca §i DSK, Manolescu “domne§te” peste o institu†ie, ceea
ce nu ar fi r¶u, dac¶ el, ca “el”, nu i-ar fi pref¶cut pe to†i - pe to†i
colaboratorii s¶i, la urma urmei: colegi, în slugi obediente,
umile, f¶r¶ opinii, f¶r¶ demnitate. Adev¶rat, a §tiut s¶-§i aleag¶
arga†ii: inenarabilul Gârbea, idiot §i analfabet, Chifu, un ins f¶r¶
sare §i f¶r¶ coloan¶ vertebral¶, Prelipceanu prelipsindu-se pe
lâng¶ n¶dragii §efului, ca §i “colaboratorii” întru g¶in¶rìi, ca
“finan†istul Guzganian” cum îi spun scriitorii lui Varujan eu;
cunoscîndu-mi lungul nasului îi spun: “Guzganistul Finan†ian”).
Ce groap¶ de gunoi, ce latrin¶!; ce paznic la poarta C¶minului Scriitorilor, §ef, proprietar: Nicolae Manolescu!
M¶ opresc aici, îngre†o§at. Nu pot prevedea “viitorul” lui
DSK - §i nu m¶ intereseaz¶; nu fac efortul de a-i ghici viitorul :
ce viitor poate avea un felon, un tr¶d¶tor, un turn¶tor? Unul, dac¶
nu chiar de-aur, atunci de tinichea daurit¶? £tiu c¶ în lumea
noastr¶ insul r¶u, mincinos, arogant, iese bine; mai §tiu c¶ victimele lor sunt blestemate s¶ r¶mân¶ cu statut de “vinovat”- cum,
de unde §tiu? Nu m-am privit în oglind¶?
Luni 11 iulie 2011
Mi-am promis c¶ nu m¶ mai vaiet. Dar pot? Nu prea, nu.
£i ast¶-noapte mi-a fost r¶u, r¶u, r¶u. Noroc c¶, în cele din
urm¶, m-am trezit.
*
Am transcris in jurnalul pe iunie prima parte a studiului
scris de Mariana Pasincovschi. Aici îl afi§ez în integralitate:
*
Mariana Pasincovschi, Universitatea ,,£tefan cel Mare”, Suceava
Paul Goma: Romanul Sabina
De ce nu e§ti nicicând singur¶ cu mine
Femeie adânc¶, mai adânc¶ decât abisul
În care se înfig r¶d¶cinile trecutului?
Cu cât m¶ apropii de tine, cu atât de scufunzi
În pr¶pastia existen†elor anterioare.
Yvan Goll, Femeie multipl¶
Constituind al patrulea element în structura ciclului autobiografic,
romanul Sabina se define§te, înc¶ de la început, printr-o arhitectonic¶ a
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construc†iei, respectiv a limbajului, care face trimitere la o alt¶ fa†¶ a prozatorului Paul Goma, cum atât de plastic §i-a intitulat textul £tefan Ion
Ghilemescu[1] în una din cele câteva analize ale romanului. Ap¶rut¶ în 1991
la Biblioteca Apostrof de la Cluj sub titlul Sabina, reprezentând doar prima
parte, cartea va cunoa§te o nou¶ edi†ie în 2005 la editura Universal Dalsi din
Bucure§ti, cuprinzând integralitatea romanului. Cu un num¶r consistent de
pagini §i f¶r¶ a fi o lectur¶ facil¶, Sabina reprezint¶ o provocare pe care Paul
Goma o lanseaz¶ cititorului, îndemnându-l s¶ ia parte la jocul dintre fic†iune
§i realitate §i s¶ descopere, într-o sinestezie a sim†urilor, arta scriiturii.
Dezv¶luit¶ progresiv începând cu celelalte scrieri ale ciclului autobiografic,
Sabina aduce, prin intermediului vârstei adolescentine naratoriale, un suflu
nou care, uzând de acela§i motiv al fugii, invocat cu dexteritate §i ,,pe fa†¶”
în textele anterioare, reu§e§te s¶ echilibreze romanul, dozând realitatea prin
apelul la fic†iune. Despre ce este vorba, a§adar, în text, §i care ar fi, la o
prim¶ vedere, desenul nara†iunii?
Continuare a romanului Astra în sensul c¶ are loc la Sibiu, având ca
punct de plecare biblioteca, mai exact dup¶ redeschiderea acesteia, cartea
trebuie citit¶ în acela§i context de am¶nunte §i întâmpl¶ri autobiografice, sub
presiunea unor vremuri de restri§te din partea ocupantului sovietic. Glisând
între timpul real §i cel imaginar, naratorul se opre§te asupra zilei de 14 martie 1950 focalizându-se, din postura unui observator, asupra unor evenimente trecute, descrise prin prisma prezentului. F¶r¶ a fi linear, prezentat prin
apelul la retrospec†ie, anticipa†ie §i ruptur¶ cronologic¶, subiectul descoper¶
o carte de dragoste, dup¶ cum avea s¶ o numeasc¶ Paul Goma[2] însu§i,
Sabina fiind numele fetei care îi împ¶rt¶§e§te naratorului faptul c¶ exist¶ în
pivni†a bibliotecii Astra c¶r†i gata s¶ fie arse, iar ea §i cu m¶tu§a sa l-au pl¶tit
pe ,,arz¶tor” s¶ †in¶ Fondul Blaga deoparte. În clasa a zecea la liceul de fete
,,Domni†a Ileana”, prost îmbr¶cat¶ pe timp de iarn¶, purtând ochelari negri,
Sabina se a§az¶, înc¶ de la început, sub semnul dualului inspirând neîncredere §i ilustrând, totodat¶, fa†a dramatic¶ a unei lumi care o someaz¶ s¶ se
ad¶posteasc¶ în garajul propriei case na†ionalizate de comuni§ti, ap¶rânduse de frig cu haine b¶rb¶te§ti de pe timpul r¶zboiului, înfometat¶ §i dornic¶
de a intra în rândul lumii. Cu dou¶ clase mai mic, elev intern §i basarabean
refugiat, ,,un mucea de abia paisprezece ani §i dou¶-trei luni”[3], dup¶ cum
însu§i se caracterizeaz¶, devenit p¶rta§ la sustragere Fondului Blaga de la
ardere, naratorul se îndr¶goste§te de Sabina, iar încerc¶rile de a intra în
discu†ie cu m¶tu§a acesteia, ca singura rud¶ pe care o cunoa§te, se transform¶ într-un deliciu lingvistic în care apelul la inventivitatea lexical¶ na§te
adev¶rate pagini de luare în r¶sp¶r onomastic. Reprezentând o reac†ie anticalofil¶, fug¶ de compozi†ie, spontaneitate, textul îmbr¶†i§eaz¶ teoria autenticit¶†ii, eul moral §i creator lasându-se descifrat cu greu pe fundalul
amân¶rii epice, ca urmare a motivului a§tept¶rii, invocat de-a lungul întregului roman.
De§i f¶r¶ for†¶ §i c¶rând sania pe pavele, cei doi tineri reu§esc s¶ recupereze sacii din Fondul Blaga, ca urmare a planului executat de Sabina,
,,Fondul Blaga”, salvat cu pre†ul contract¶rii unei pneumonii de c¶tre personajul-narator dovedindu-se a fi nimic altceva decât ,,fondul” de carte al inginerului Liciniu Blaga, un unchi al Sabinei care cedase ni§te ,,c¶r†ulici”
bibliotecii Astra. Vândute unui anticar din Bucure§ti cu sacul, ele sunt
,,valorificate” degrab¶ la o consigna†ie în schimbul câtorva desuuri de
m¶tase §i a câtorva l¶mâi […], gestul fetei fiind luat de intransigentul ei prieten ca o tr¶dare §i un abandon al principiilor nescrise ale conspirativit¶†ii §i
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iubirii; o catastrof¶ cu rezonan†e ale p¶catului adamic...”[4], când naratorul
va sublinia, excedat: ,,via†a mea – o suit¶ de e§ecuri”.
Structurat în trei p¶r†i – I Olmul Sabinei, având dou¶zeci §i unu de subcapitole, II În a§teptarea Sabinei, cu dou¶sprezece subcapitole §i ultima
parte, a III-a, f¶r¶ titlu, alc¶tuit¶ din unsprezece subcapitole, romanul
îmbin¶, §i de aceast¶ dat¶, timpul epic cu timpul istoric. Dac¶ cel dintâi î§i
îng¶duie numeroase licen†e precum anticiparea, recuperarea, contrac†ia §i
dilatarea, cel de al doilea timp este descris într-un perfect acord
evenimen†ial, naratorul privind realitatea nu doar din postura unui observator ci, mai ales, al unui refugiat, privat de accesul la cultur¶ §i tr¶ind într-o
societate mutilat¶ ca într-un pat al lui Procust. Desf¶§urându-se într-un prezent etern, de fapt într-un dublu ,,prezent istoric”[5], întâlnirea generalului
istoriei cu particularul biografic genereaz¶ efecte speciale, într-o dinamicitate în care violentarea linearit¶†ii §i a uniformit¶†ii nu poate duce decât la o
retragere într-o lume fictiv¶, unde fiin†a iubit¶ devine con†inutul fiin†ei celui
care o iube§te.
Debutând ex-abrupto cu însu§i laitmotivul scrierii: ,,Dup¶ §ase, cel
mult, dup¶ §i-jum¶tate”, timp relativ în care Sabina apucase s¶ promit¶ c¶ va
veni, naratorul realizeaz¶ un traseu invers al reconstruc†iei, amalgamând
faptul consumat cu cel care urmeaz¶ a se produce, într-un melanj de fic†iune
§i realitate care abia la o lectur¶ atent¶ permite disiparea celor dou¶ planuri.
Înso†ite de suspense, cu apelul la premonitoriu, uzând de intertext, cu o
varietate de simboluri, acestea introduc cititorul într-o lume a terorii §i a basmului în care imperfectul devine ,,cel mai perfect timp, cel mai potrivit timp
de povestit...”[6]. Îmbinând arta cuvântului cu capacitatea de asimilare a
vie†ii, Paul Goma se situeaz¶ atât în perspectiva adolescentului, cât §i a
maturului, citind romanul pe m¶sur¶ ce îl scrie §i percepând lumea prin cele
cinci sim†uri. Dorindu-§i un lector activ, capabil s¶ ,,înve†e a§teptarea” §i s¶
descopere adev¶rul din vocalitatea silabelor, motivul a§tept¶rii, transferat
cititorului, devine o surs¶ de echilibru, între†inând §i dirijând ac†iunea
într-un roman în care un detaliu neimportant devine un factor determinant,
în m¶sur¶ s¶ exprime o filosofie a vie†ii. Totodat¶, a§teptarea exprim¶
dorin†a unei schimb¶ri, într-o atmosfer¶ de tensiune în care istoria nu pierde
nicio ocazie de a-§i ar¶ta ,,col†ii trivialit¶†ii”.
Pornind de la valorile fundamentale ale existen†ei, iubirea §i sacrificiul
– ,,Una este amorul – pentru el faci, ce?: ce întrebare: orice!, §i oarecum altceva cartea arzând¶: pentru ea ai face totul”[7] –, naratorul re-aduce în
discu†ie simbolul c¶r†ii arzânde, îmbinarea erosului cu istoria, idealului cu
terestrul constituind o lupt¶ între poli ambivalen†i, în budoarul unui destin
tragic : ,,... un foc, un rug semnificând ridicarea tatei pentru Siberia §i orf¶nia
mea; §i, în acela§i loc, semnificând întoarcerea tatei din Siberia §i desorf¶nizarea mea, prin arderea crucii de pe mormântul lui, gol; [...] Carte
arzând ar fi fost §i la £eica, dac¶ domni§oara de român¶ n-ar fi avut curajul
s¶-§i ri§te... – ce anume: ia, nimica toat¶: cariera, libertatea, chiar §i via†a;
[...] Vras¶zic¶ a§a ‹‹lumineaz¶›› lumin¶torii de la R¶s¶rit jum¶tatea ocupat¶
(ei zic: liberat¶...) din Europa: cu fl¶c¶rile, la propriu, ale c¶r†ilor. Ei, bestiile, ard carte, iar eu (care trec drept cel mai citit internist din clasa noastr¶)
eram, sunt înc¶, în fapt, un analfabet! Asta sunt! În compara†ie numai cu
Octavian – dar cu Septimiu... Nici nu îndr¶znesc s¶-mi înal† gândul pân¶ la
genunchiul lui de b¶iat-citit”[8].
În slujba imaginilor §i a conceptelor, Paul Goma î§i construie§te romanul pornind de la dou¶ puteri sexuate, feminin (pentru imagini) §i masculin
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(pentru concepte), dup¶ cum î§i dezvolt¶ teoria Gaston Bachelard[9], pornind de la studiul lui Jung[10], respectiv anima §i animus, puterea masculin¶
exprimat¶ prin istorie violând intimitatea puterii feminine, perturbându-i
mersul §i desacralizându-i obiectul. Cum imaginile §i conceptele se formeaz¶ la cei doi poli opu§i ai activit¶†ii psihice: imagina†ia §i ra†iunea, între
ele ac†ionând o polaritate de excludere[11], tot astfel §i textul lui Paul Goma
pune în opozi†ie realitatea §i fic†iunea, dezv¶luind-o pe cea din urm¶ pentru
a reveni la cea dintâi, când impactul nu mai are aceea§i intensitate.
Constituind o parte component¶ din sine, acest du-te-vi-no între lumea real¶
§i cea imaginar¶ favorizeaz¶ apari†ia motivului fugii, pe fundalul unei istorii
zbuciumate, prezente în ambele sfere.
Pornind de la modelul de socializare care respinge exteriorizarea
emo†iilor, ca urmare a frustr¶rilor anterioare ce condi†ioneaz¶ camuflarea,
naratorul e caracterizat de anumite caren†e afective ce diminueaz¶ zona de
deschidere, comportamentul fiind dictat de frica de a nu fi acceptat, în†eles,
de teama de a fi umilit §i de durerea de a r¶mâne un în-plus. ,,Antimaterialist
§i un pic idealist”[12], Paul Goma evit¶ s¶ dezv¶luie latura sentimental¶,
ajungând la idee prin form¶, forma devenind o hain¶ de împrumut a ideii.
Protejându-i pe cei dragi §i evitând s¶ dea nume adev¶rate personajelor pozitive, din contr¶, scriind r¶spicat numele securi§tilor §i analizându-le faptele
cu o luxurian†¶ descriptiv¶, naratorul propune lectorului un joc în care, apelând la sim†urile predilecte ale intimit¶†ii (mirosul, împreun¶ cu tactilitatea
§i cu gustul)[13], dezv¶luind harta §i itinerarele obiectului, îl las¶ s¶ perceap¶ §i s¶ descopere enigma din miezul formei dup¶ puterea coapsei sale.
Totodat¶, îngustarea, pân¶ la obstruc†ie, §i ,,închiderea în enclave ca într-un
fel de rezerva†ii ale vie†ii private”[14] nu fac decât s¶ intensifice §i mai mult
puterea erosului în slujba expansiunii, deschiderii fizice ale eului în momentul revel¶rii sim†urilor. Astfel se explic¶ preferin†a naratorial¶, de altfel
consim†it¶, de a-§i exprima durerea interiorizându-se §i de a alege ca modalitate de exteriorizare închiderea: ,, Îmi mai ziceam c¶, dac¶ asta mi-e soarta:
s¶ nu am §i eu, ca tot omul un Fond personal (când avusesem dou¶!), m¶car
s¶ am pe um¶rul cui s¶ plâng, s¶ ùùi cinci s¶pt¶mâni, f¶r¶ s¶ explic de ce m¶
exprim în u-u-u §i nu în a-a-a, ca mult mai deschis(¶) (s.n.). £i, Doamne, ce
bine mi-ar fi prins atunci sânul mamei §i glasul de mam¶ §i las¶-las¶-urile
de mam¶, totul trece, trece §i asta (dragu-mamii) - mi-a§ fi f¶cut plânsul,
apoi mi-a§ fi v¶zut de ale mele…”[15].
Scriindu-§i povestea dintr-un acum care se raporteaz¶ la un atunci, pe
urmele Sistemului Comunist care face ca timpul s¶ fie ,,foarte, extrem de
probabil”[16], naratorul amestec¶ ,,timpurile cu timpii”[17], erosul cu istoria, pornind de la un traseu prestabilit, pe care nu îl urmeaz¶ întocmai.
Îng¶duindu-§i digresiuni, interpol¶ri explicative, distorsiuni, redundan†e,
rupturi cronologice, el denot¶ o stare de spirit antiliterar¶ (autenticitatea
constituind o form¶ modern¶ de antiliteratur¶), cu un ,,epic sacadat, eruptiv,
impulsiv chiar, [...] proiectat spre un punct necunoscut, enigmatic, care-l
atrage ca un pol magnetic, nelocalizat pe nicio hart¶”[18], ca urmare a gândirii poetice, haotice, nesupus¶ legilor, nerespectând regulile[19]. Cu toate
acestea, macrostructura narativ¶ prinde contur, denotând o esen†¶ profund¶
prin conexiunea vizibil¶ cu numeroase sfere la care face trimitere: psihologic¶, ontologic¶, filosofic¶, social¶, topologic¶, istoric¶, lingvistic¶, concentrând aluzii religioase disipate pe tot cuprinsul c¶r†ii §i punând în scen¶ fascina†ia irezistibil¶ a femeii.
Material¶ la început, Sabina se desprinde de con†inutul carnal §i,
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bucat¶ din coasta lui Adam, se contope§te cu naratorul, devenind o parte din
el, imaterial¶ §i imponderabil¶: ,,Sunt un naiv dac¶-mi imaginez c¶ pot sc¶pa
de Sabina doar astupându-mi n¶rile. A intrat pe nas, dar nu iese pe nic¶ieri,
face parte din mine (s.n.)”[20]. Cuprinzând toate calit¶†ile femeie§ti, ea devine simbolul Eternului Feminin, raportat la care celelalte reprezentante ale
sexului frumos nu figureaz¶ decât ca o ram¶, ca un decor. Dornic s¶ p¶trund¶
dicolo de lumea sensibilului §i a tranzitoriului, naratorul urmeaz¶ un traseu
sinuos, realizând o paralel¶ între armonia limbajului §i acordurile olfactive,
în aceea§i accep†iune a lui Platon privitor la cunoa§terea perfec†iunii:
,,Pornind de la frumuse†ile din lumea noastr¶ pieritoare §i vrând s¶
ajungem la Frumuse†e, urc¶m necontenit, treapt¶ cu treapt¶, de la un trup
frumos la dou¶, de la dou¶ la toate; §i de la trupurile frumoase la faptele frumoase, apoi de la acestea la înv¶†¶turile frumoase, pân¶ când de la acestea
din urm¶ ajungem în sfâr§it la acea înv¶†¶tur¶ care nu este nimic altceva
decât tocmai înv¶†¶tura despre Frumuse†e, la al c¶rei cap¶t afl¶m ce este
Frumuse†ea cu adev¶rat”[21]. Ax¶ a lumii, femeia devine axa romanului,
f¶cut¶ în ziua a §asea din cuvânt, logosul precedând orice crea†ie, a§a cum
ne întâmpin¶ la începutul Evangheliei dup¶ Ioan. Astfel, simbolizând chipul
femeii pe care o a§teapt¶, Sabina reprezint¶, într-un alt sens, îns¶§i crea†ia
prozatorului gata a da în pârg sub ochii no§tri, întregind motivul a§tept¶rii §i
a§ezând romanul în perfec†iunea sferic¶ a pântecelui feminin.
Continuând liniile trasate în scrierile anterioare, cartea poate fi citit¶ §i
ca o lec†ie de via†¶, din postura unui observator matur, care a supravie†uit
r¶zboiului, închisorii, deport¶rii §i exilului. Preluând modelul patern, naratorul d¶ dovad¶ de demnitate atât în planul real, cât §i în cel fictiv, ea
func†ionând ca o pârghie de mi§care în macrostructura narativ¶, echilibrând
cele dou¶ planuri §i desfigurând minciuna, tr¶darea §i duplicitatea. Cu incursiuni în istoria vie a Comunismului, naratorul ne dezv¶luie o societate guvernat¶ de servitudine §i interese, în care ,,orice-se-face”, unealt¶ a
suspenda†ionalismului, invoc¶ o lume a lui Caragiale, denotând o tr¶s¶tur¶
de caracter ,,veche cât… România…”[22]. Castra†i de libertate §i egaliza†i
prin fric¶, ,,oamenii noi” î§i pierd identitatea, transformându-se în ma§ini,
agregate, ghida†i de ciomagul istoriei care continu¶ s¶ le zdrobeasc¶ capul,
împ¶r†ind lumea în dou¶ §i lipsind-o pe cea din urm¶ de orice surs¶ de informare: ,,s¶ afl¶m de la al†ii ce se petrece în Raiul Sovietic, fiindc¶ noi, aici,
sântem obliga†i s¶ facem media între minciunile de la difuzor §i zvonurile de
la gura-satului”[23]. Criticând lipsa de verticalitate §i de caracter, ironic §i
pamfletist, naratorul pune minciuna la baza tuturor nedrept¶†ilor,
sanc†ionând personajul principal ca urmare a înc¶lc¶rii codului moralit¶†ii
prin la§itate, dezicere §i compromis, sfidând, astfel, sacralitatea cuvântului:
,, – Când scrii cu mâna ta, în române§te, e numai-de-form¶? Dar scrisul
e cuvânt, cuvântul e adev¶r, fiindc¶ de la Dumnezeu vine! Deziso!”[24].
Punând istoria în fundalul scriiturii, tânjind dup¶ nostalgia perpetu¶ a
unei sintagme noi, inventiv, ironic, ludic, înclinat c¶tre autoanaliz¶,
sanc†ionând pudicitatea, naratorul î§i propune s¶ dezv¶luie întregul farmec
al volupt¶†ii §i nudit¶†ii erotice, rela†ia cu Altul nerealizându-se altfel decât
printr-un ter† pe care îl g¶se§te în sine[25]. Ad¶postit s¶-§i trag¶ seva din
t¶râmul odoral al autenticit¶†ii §i literarit¶†ii ca într-un cosmos de odihn¶ în
expansiune, el sfâr§e§te prin a se contopi cu lumea, cu via†a, îmbr¶†i§ând
imagini §i idei, contempl¶ri §i experien†e, în slujba frumuse†ii §i a
perfec†iunii mult-râvnite.
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I
Pentru a în†elege arhitectonica scriiturii, dezv¶luind desuurile
romane§ti, ne propunem o privire de ansamblu asupra întregului roman,
încercând s¶ îl percepem ca pe o totalitate finit¶, f¶când abstrac†ie de
împ¶r†irea în trei p¶r†i §i explicând, totodat¶, importan†a acestora în
func†ionarea mecanismului narativ. Iar acest lucru se impune cu atât mai
mult cu cât o privire dispersat¶, necentrat¶ pe înglobarea esen†ialului, risc¶
s¶ creioneze o viziune opac¶ asupra scrierii, pierzându-se în am¶nunte §i
ratând, astfel, tocmai substan†a care genereaz¶ întregul. Situat într-un acum
care analizeaz¶ cu luciditate comportamentul adolescentin de atunci, dedublat într-un alter ego care poveste§te, se vede povestind, tr¶ie§te §i re-tr¶ie§te
o experien†¶ re-n¶scut¶ sub condeiul unui prozator matur §i încercat de vremuri, palpabil¶ §i nu-prea, îmbinând timpul imobil, istoric, cu timpul dinamic, mitic, dispus spre (auto)-reflexie §i -analiz¶, textul ne pune în fa†¶
povestea de dragoste a unui refugiat basarabean, ,,suficient de naiv §i de,
prin urmare: disponibil”[26]. Cu o deschidere vizibil¶ c¶tre fic†iune, sugerat¶ înc¶ din primul subcapitol prin glisarea temporal¶, apelul la adverbe de
timp, conjunc†ii concluzive, naratorul ne situeaz¶ într-o lumea imaginar¶ a
ac†iunii sale, determinat¶ de citirea §i de scrierea propriei vie†i, a propriului
roman sus†inut de lecturi serioase §i transpus într-un timp echivalent celui
de dup¶ redeschiderea bibliotecii Astra din Sibiu:
,,Atunci citeam un roman – §i-atunci citeam un roman
Citeam un roman §i cât timp, Doamne, era într-o mar†i, mar†i, 14
martie; martie 1950
Acum suntem dup¶, mult, pu†in, oricum, nu înainte, a§a c¶ suntem în
anul câtva, în anii viitori, 51. Sau poate chiar ᾿52 – mai §tii? Tot într-un martie §i tot într-unul din 14 – atât c¶ acuma suntem exact joi; sau miercuri,
depinde.
£i atunci, tot un roman – depindea foarte tare §i, dac¶ a§ spune, exact
acela§i! – cine m-ar crede? Nici m¶car eu §i, la dreptul vorbind, de ce m-a§
crede? Chiar dac¶ ar depinde: chiar dac¶ ar depinde de via†a aceluia, §i a lui,
un roman.
Ziceam c¶ a fost o pur¶ §i simpl¶ întâmplare; într-o oarecare mar†i
dintr-un oarecare an 1950 martie 14; ziceam c¶ s-a întâmplat s¶ o cunosc
personal – de Sabina vorbesc. Mai ziceam c¶ o §tiam, îns¶ nu f¶cusem
cuno§tin†¶, apoi, la dreptul vorbind, ea ap¶ruse la Astra abia dup¶ re-deschidere (din decembrie ᾿49, biblioteca ¶ncis¶ fiind p. Iventr). A§a c¶.”[27].
Apelând la tehnica deducerii, personajul narator, transpus parc¶ în
ipostaza de cititor, încearc¶ s¶ explice cauza abord¶rii acestuia de c¶tre
Sabina, într-o îmbinare a premonitoriului §i a ac†iunii deja consumate, a
c¶rei consecin†e le descrie înainte de a o prezenta ca atare. Inserând pe acest
fundal diferite pasaje fic†ionale, îmbinând ludicul cu grotescul, basmul cu
realitatea, textul dep¶§e§te nivelul de personaj al Sabinei, transformând-o
într-o parte component¶ a naratorului, pe care o cânt¶ §i o a§teapt¶. De fapt,
aceast¶ tehnic¶ a amân¶rii reprezint¶ un pilon de sus†inere pe care naratorul
nu întârzie s¶ îl dezv¶luie, contribuind la edificarea artei de a scrie:
,,S¶ spun, s¶ nu spun ? Dac¶ spun, neg ce spun; dac¶ nu spun, neg totul.
Din fericire, am darul… Îmi place s¶ povestesc. Iar o poveste povestit¶ doar
cu inten†ia de a-†i face †ie pl¶cere – c¶ poveste§ti – de a face pl¶cere celuilalt,
iubitor de pove§ti povestite – o poveste, zic, face, nu cât o explica†ie, ci mai
întâi cât povestitul drumului pân¶ la acea explicare (s.n.) – întortocheat¶
explicarea pove§tii (în fapt : povestea explic¶rii), dar asta este. Mai bine s¶
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fac ceea ce §tiu s¶ fac §i îmi place s¶ fac”[28].
Trasat¶ ca urmare a anticip¶rii §i a premonitoriului, ac†iunea în sine va
ocupa un spa†iu îngust de desf¶§urare, predominând reflec†iile de dup¶ eveniment, de dup¶ plecarea Sabinei, inexistent¶ §i, totu§i, prezent¶, eclipsând
celelalte personaje feminine, reg¶sindu-se în toate §i toate favorizând
construc†ia ei. Îndreptând aten†ia cititorului c¶tre un moment de maxim¶ tensiune – cel al descoperii ,,crematoriului” din curtea interioar¶ a Astrei, naratorul nu face decât s¶ preg¶teasc¶ lectorul pentru lovitura decisiv¶, cea a
tr¶d¶rii de c¶tre Sabina care, vânzând c¶r†ile salvate din rugul epur¶rilor, î§i
va cump¶ra ciorapi §i chilo†i de m¶tase…
Descris¶ la imperfect, rezumat¶ la perfectul compus sau ironizat¶ prin
amestecul celor dou¶ timpuri, ac†iunea reprezint¶ o copie fidel¶ a imaginii
Sabinei, în consens cu cele trei p¶r†i ale romanului, corespunzând duplicit¶†ii
întru ob†inerea unei cauze, ostilit¶†ii de dup¶ §i, în sfâr§it, neajutor¶rii §i
fricii ca urmare a locuirii sub cizma ocupantului sovietic: ,,Fata asta: te ui†i
la ea, o cuprinzi dintr-o ochire: pe de-o parte (ba nu: pe-o parte) arat¶
sl¶b¶noag¶, §leamp¶t¶, f¶r¶ gra†ie; pe de alta (nu alta, ci: pe cant), nu
str¶luce§te prin de§tept¶ciune, apoi e de-o rea-cre§tere, de te-ntrebi din care
bort¶ pe§teroas¶ a ie§it, în patru labe - am exagerat, ca s¶ se în†eleag¶… De
cealalt¶ parte (Sabina fiind ca o moned¶: are cap, pajur¶ - §i cant), a§adar,
dac¶ o pui jos, cu pajura-n sus… În ciuda atâtor defecte, în prima clip¶ spui
despre ea c¶ ascunde ceva; c¶ am¶râ†ica, neformata, copila - vizibila - este,
în realitate, o invers¶ (s.n.) […]. Când îns¶ o cuno§ti cât de cât, ca mine…
Dai de o c¶scat¶, neajutorat¶, z¶p¶cit¶ (s.n.): are nevoie s¶ i se arate unde s¶
pun¶ piciorul la fiece pas - pe strad¶, în timp… Ceva §i mai încolo te treze§ti
cu a treia Sabin¶: calculat¶, rece, t¶ioas¶, nemiloas¶; o Sabina-Ma§ina (s.n.)
care, ca s¶ ajung¶ unde §i-a propus, trece peste oricine, peste orice – tu,
înso†itor, crezi c¶ o conduci de mân¶, ca pe Oarba, he-he-he!, te duce ea de
nas, de c¶p¶stru, calule, de e§ti ditamai asinul m¶garic! - nu se opre§te, nu se
sinchise§te de ‹‹fleacuri›› ca : nu-se-face – e drept: f¶r¶ s¶ aib¶ con§tiin†a c¶
ea ar face ceea ce nu-s-ar-face…
Mai dincolo de siguran†¶, nep¶sare, nemil¶, o sim†i: nesigur¶ (s.n.), nu
fiindc¶ n-ar avea idee cum s¶ se descurce cu lumea din jur, ci pentru c¶ nu
§tie ce s¶ fac¶ cu sine în raport cu jurul, cum s¶ se a§eze - cum §i unde s-o
a§eze, cum s¶ §i-o poarte pre ea, Sabina…”[29].
Distan†ându-se într-o prim¶ instan†¶ §i sanc†ionând-o ca urmare a
tr¶d¶rii, minciunii §i la§it¶†ii, naratorul va consemna imposibilitatea unei
separ¶ri atâta timp cât ea ajunge s¶ fac¶ parte din el, ca simbol al unei unit¶†i
transcendente, devenind cutia de rezonan†¶ în care eul se poate reg¶si în plenitudinea sa: ,,
– Sabina, am zis. Eu…
– Tu, a zis ea, în cealalt¶ pauz¶ de s¶rut, apoi în urm¶toarea: Tu – f¶r¶
tine, ce-a§ fi fost eu f¶r¶ tine? Tu – f¶r¶ tine, nimica n-a§ fi fost.
– Sabina, nu. Nu, de ce ? Nu eu - noi doi. Mai adev¶rat: tu - f¶r¶ tine,
ce-a§ fi fost? Nimi’…
– Ba nu, zicea ea. Ba nu numai tu.
– Sabina, zisesem, fericit §i stingherit §i fericit de astfel de stìngher.
Dac¶ tu nu erai, nici eu n-a§ fi fost. Dac¶ tu n-ai fi existat, ar fi trebuit s¶ te
inventez - am citit undeva, ori am scris altundeva - m¶ scutur §i m¶ zic:
£i Sabina (s.n.).£i eu, zic. £i oare, mai zic”[30].
Pornind de la dualitatea Sabinei se poate observa, a§adar, caracterul
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dublu al scriiturii, diferen†a fe†ei §i a reversului, cu atât mai tentant cu cât nu
se ofer¶ privirii, împotrivindu-se a se revela altfel decât printr-un chip devenit trup, n¶scut din cuvânt §i reintrat în matca-i originar¶. Unitate a contrariilor, locuind în¶untru §i în afar¶, într-o ciudat¶ atemporalitate a incon§tientului: totul s-a întâmplat deja §i nu s-a întâmplat înc¶[31], romanul dezv¶luie
atributele necesare reu§itei pe terenul de curs¶ lung¶ al prozei, exemplificându-le printr-un bogat arsenal scriitoricesc, îmbinând realitatea cu fic†iunea,
într-o ,,copula†ie aromal¶”[32] cu o conota†ie estetic¶. Continuând acest
preambul, ne propunem s¶ reflect¶m modul în care se na§te §i se dezvolt¶
crea†ia prozatorului, realizând asocia†ii complexe la nivelul întregii scrieri §i
prezentând adev¶rata fa†¶ a artei: ,,De asta e mai bun cuvântul decât culoarea-formele în pictur¶: denume§ti ceva prin altceva. Drumul, imaginar, imaginat, de la sân la sân¶ (de pild¶) ; de la coaps¶ la-ntre ele, asta va fi
adev¶rata art¶: între†ine ceva mister, nu spune totul, nu dezv¶luie întregul,
l¶sându-te gol ca la Poarta Raiului, ci î†i las¶ o porti†¶, o cr¶p¶tur¶, o g¶urice
- pe-acolo str¶pungi, dup¶ puterea coapsei tale, v¶lul înconjur¶tor al sânului
ei (s.n.)”[33].
Pendulând între auto-dezv¶luire §i auto-camuflare, de partea femininului prin imagina†ie, intui†ie, dinamicitate, corporalitate §i subiectivitate, iar a
masculinului prin ra†iune, sistem, ordine, dinamism sacadat §i obiectivitate,
cu o barier¶ fragil¶ între cei doi poli, ,,Textul î§i dezv¶luie ‹‹moliciunea sa››,
[…] de fapt o no†iune explicativ¶ a scriiturii, ba chiar scriitura îns¶§i, în
desf¶§urare: scrierea în act, tremurând de dorin†¶, corporal¶: ‹‹Textul pe care
îl scrie†i trebuie s¶-mi dovedeasc¶ ceva: c¶ m¶ dore§te. Aceast¶ dovad¶
exist¶: e scriitura››”[34]. Compromis între dorin†¶ §i interdic†ie, n¶scut¶ din
unirea celor dou¶ jum¶t¶†i ale unei fiin†e unice, scrierea lui Paul Goma,
dep¶§ind stadiul primar al în†elegerii textuale, devine o medita†ie filosofic¶
pe t¶râmul artei, oferind o variant¶ a realit¶†ii ,,a§a cum este ea în realitatea…mea”[35].
Îmbinând visul cu reveria, conceptele cu imaginile, ra†iunea cu imagina†ia, Paul Goma ilustreaz¶ dualitatea profund¶ a Psyché-ului uman
punînd-o, asemeni lui Jung, sub dublul semn al lui animus §i a unei anima.
Axându-ne pe acest suport teoretic §i îmbr¶†i§ând opera gânditorului francez
Gaston Bachelard, Poetica reveriei, conceput¶ sub semnul lui anima, vom
demonstra c¶, la fel cum masculinul §i femininul lui Jung ,,stau sub dublul
semn a dou¶ substantive latine: animus §i anima: […] b¶rbatul cel mai viril,
prea schematic caracterizat printr-un animus puternic, are §i o anima – o
anima care poate avea manifest¶ri paradoxale […], la rândul ei, femeia cea
mai feminin¶ are §i ea determin¶ri psihice care dovedesc existen†a în ea a
unui animus”[36], tot astfel §i textul lui Paul Goma denot¶ convie†uirea a
dou¶ trupuri într-unul singur, trimi†ând la motivul biblic al Facerii, în virtutea profe†iei cre§tine §i a rela†iei care se instituie între Crea†ie §i Creator:
,,Mama este o fecioar¶ §i tat¶l nu §i-a cunoscut so†ia. £tiau deja c¶
Dumnezeu urma s¶ devin¶ om, c¶ci în ultima zi, când aceast¶ oper¶ se va
împlini, Creatorul §i creatul se vor contopi într-unul singur (s.n.): Astfel se
va înnoi tot ceea ce este vechi”[37].
Exist¶, astfel, un coeficient de feminitate în b¶rbat §i de masculinitate
în femeie, anima ca element feminin fiind ,,în exclusivitate o figur¶ ce compenseaz¶ con§tiin†a masculin¶. În cazul femeii îns¶, figura compensatorie
are un caracter masculin §i ar trebui numit¶ în mod adecvat animus”[38].
Pentru a realiza o psihologie complet¶, în termenii lui Gaston Bachelard[39],
Paul Goma al¶tur¶ omenescului ceea ce se desprinde de omenesc, punând
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laolalt¶ poetica reveriei §i prozaismul vie†ii[40], prin ,,proiectarea” asupra
fiin†ei iubite a tuturor valorilor pe care le venereaz¶ în propria lui anima (ca
§i femeia care ,,proiecteaz¶” asupra b¶rbatului iubit toate valorile pe care
propriul s¶u animus ar vrea s¶ le dobândeasc¶). Ceea ce rezult¶ este o ,,claviatur¶ a patru fiin†e con†inute în dou¶ persoane”, ,,claviatur¶” realizat¶ prin
intermediul dedubl¶rii, transpunerii sau al transferului interior dincolo de noi
în§ine într-un alt noi în§ine, toate sub egida reveriilor de idealizare.
Cum se realizeaz¶, îns¶, uniunea cvadrupl¶ în text §i care sunt protagoni§tii acesteia?
Întrunind criteriile necesare unei unit¶†i transcendente, vom percepe
aceast¶ uniune servindu-ne de un crochiu care va viza I. Raportul celor dou¶
puteri sexuate, anima respectiv animus, II. Elementul compensatoriu din fiecare, III. Dedublarea §i IV. Transpunerea.
Focalizându-ne aten†ia asupra primei categorii, vom observa c¶ naratorul denot¶ existen†a unui coeficient de masculinitate al fetei înc¶ de la începutul romanului, dovedind, mai apoi, existen†a aceluia§i coeficient, de ast¶
dat¶ feminin, în sine: ,,Fire§te, o §tiam de pe Corso, cum s¶ n-o §tiu, i se
zicea Amica Orbilor, din pricina ochelarilor cu lentile fumurii, întunecate,
îns¶ la Astra […] nu sem¶na deloc cu ea, cea trecut¶ prin Corso – nu §tiu
cum s¶ spun, ca s¶ spun corect §i în acela§i timp s¶ n-o ofensez nici în lips¶
– a§a c¶ spun, totu§i: dac¶ era adev¶rat ce se spunea (eu nu mai cred, acum,
îns¶ §tiin†ific s-ar fi putut dovedi), atunci p¶rin†ii ei, atunci când au vrut s¶
aibe o fat¶, nu vor fi t¶iat suficient b¶iatul – de aceea el f¶cea naveta spre ea
§i erau doi nu unu, cam a§a cumva”[41].
Nuan†ând aceast¶ idee, alt fragment vine s¶ confirme faptul c¶, p¶r†i ale
unei unit¶†i complexe, fiecare dintre cele dou¶ jum¶t¶†i între†ine o component¶ a celuilalt, sesizabil¶ la nivel fizic sau reie§ind din comportamentul
celui analizat: ,,pendulându-mi privirea ei la ochiu-i, acum aproape urât, din
pricina picioarelor u§or îndep¶rtate, iar stalactitele ude, scârlion†ate,
pres¶rate m¶ f¶ceau s¶ cred iar¶§i în ce crezusem: c¶ fata este b¶iat t¶iat
(s.n.)…”[42]; sau, într-un alt context: ,,A§ putea zmulge câteva scame succesivale din ghemul Sabinei, mai degrab¶: agregat - de§i ea este un agregat,
mergând ca ceasul (cu excep†ia orelor de întâlnire, mai ales de venire),
func†ionînd ca Sabina-ma§ina - încolo, încoace, oarecum în gol, pendularea
ei ar¶ta alt timp, iar ea-i mai degrab¶ un cronometru decât un coleg (necum
prieten!), fie §i adversar, dar al¶turi ori fa†¶-n fa†¶, în aceea§i curs¶ […]”[43].
Cât prive§te dimensiunea naratorial¶, aceasta confirm¶ prezen†a aceleia§i m¶rimi, inversate §i trimi†ând limpede la feminitate: ,,mirosul de
sabin¶ vine de uite-aici, din hainele, din gura, din nasul meu, atinse – ei, da,
din chiar nasul meu (s.n.), oricât ar p¶rea de ciudat”[44], ba, §i mai mult,
figurând ca un element vital în circuitul materiei: ,,Sunt un naiv dac¶-mi
imaginez c¶ pot sc¶pa de Sabina doar astupându-mi n¶rile. A intrat pe nas,
dar nu iese pe nic¶ieri, face parte din mine (s.n.)”[45].
Legat de elementul compensatoriu, acesta poate fi sesizat la nivelul
întregului roman, pornind de la construc†ia binar¶, vizând istoria §i fic†iunea,
dar §i la nivelul ac†iunii în care Sabina reprezint¶ ini†iativa, iar naratorul
materializarea acesteia. Desigur, textul pune la dispozi†ie §i alte afirma†ii
menite s¶ întregeasc¶ §i s¶ sus†in¶ acest ra†ionament. În sprijinul
demonstra†iei, elocvent¶ pare a fi ,,defini†ia” celor dou¶ puteri, b¶rbatul ocupând, conform celor patru func†ii a con§tiin†ei reprezentate schematic de
C.G. Jung[46] în forma unei sfere, func†ia principal¶, gândirea, în centrul
jum¶t¶†ii luminate, iar femeia situându-se în partea întunecat¶ a jum¶t¶†ii de
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cerc, reprezentat¶ de sentiment. De§i con§tient de acest ra†ionament, naratorul va inversa cele dou¶ jum¶t¶†i, atribuind femeii, ca simbol al ,,Coloanei
Infinite”, vitalitate, permanen†¶ §i senzualitate: ,,R¶ul din noi, din to†i miroase (are dreptate tata: r¶ii expir¶, eman¶ r¶ul, exhal¶ r¶u – îi sim†i, îi miro§i),
dar femeia, ea nu e r¶ul din noi, ci bunul din ea (s.n.). De aceea, când o s¶
fiu mare, destul de m¶ri§or, ca s¶ pot scrie, am s¶ scriu pove§ti, un roman
întreg numai cu asta, numai despre asta: cum este femeia, ea, f¶cut¶, spre
deosebire de b¶rbat, numai din materie vie, iar materia vie este vietate, iar
vietatea ce este dac¶ nu suc mustos, sev¶ suculent¶, zeam¶ mirosent¶, abur¶
olment¶? (s.n.) Nu ca b¶rbatul: fier mort, beton armat”[47].
Un fragment care învedereaz¶ n¶zuin†a prozatorului c¶tre aspectele
insondabile ale structurilor lingvistice, dezv¶luind abilitatea descrierilor §i
capacitatea de surprindere §i de provocare a lectorului îl reprezint¶ p¶trunderea în spa†iul intim al Sabinei. Atenuând tragismul prin apelul la diminutive §i augmentative, trimi†ând la basm sau la intruziunile lirice, amintind de
Creang¶, Paul Goma reu§e§te s¶ extrag¶ atributele frumuse†ii: candoarea,
puritatea, inocen†a, tocmai din spa†iul aparent al unei ,,cauze pierdute”,
demonstrând c¶ grotescul poate deveni un izvor al sublimului. Îmbinând
dedublarea cu transpunerea, naratorul face apel la toate subterfugiile scriiturii, mânuind cu des¶vâr§ire psihologia profunzimilor, situându-ne într-un
timp §i un spa†iu care demonstreaz¶ c¶ ,,uneori realitatea dep¶§e§te în imagina†ie imaginarul imaginat”[48]:
,,...£i m-am oprit în dreptul u§ii. N-am mai înaintat. Am a§teptat.
N-a tres¶rit, nu s-a mirat de glasul meu – concluzie: pe mine m¶
a§tepta:
Într-o poeni†¶. La un focu§or – lâng¶ un cortule†.
Corticelul era cortoi – oricum, facem media: cort. Din cela militarul.
£i nu se vedea, f¶r¶ binoclu, dac¶ el, cortul-militar se sprijinea pe stâlpi, în
centru, ori atârna de crengile vreunui stejar b¶trân.
Focul fiind re§ou, jos pe ciment; o lamp¶ cu picior flexibil a§ezat¶ pe
o l¶di†¶, al¶turi.
Glasul al ei fusese: mirosul mereu-mereu – al cui al alteia, dac¶ nu al
Sabinei? – inconfundabil.
Îns¶ pe o alt¶ l¶di†¶, la foc, în fa†a cortului, §edea altcineva: un fel de
militar, ofi†er, judecând dup¶ cizmele de cavalerist, îns¶ f¶r¶ pinteni:
r¶m¶seser¶ ros¶turile de pe c¶pute §i de la c¶lcâie. Totu§i, mâna ei, îngust¶,
alb¶, a ie§it din masa ofi†erimii §i s-a agitat, sonorizat: glasul Sabinei:
– Avem ceai. În dou¶ minute e gata.
Asta era o invita†ie. La ce-o fi, dar invita†ie. A§a c¶ m-am apropiat.
Apropiindu-m¶, perspectiva se modifica, dar, în continuare, cortul tot
cort era, iar culmea lui era atârnat¶ de o grind¶ din tavan, prin sfori; la
mijloc avea o form¶ oare§câtu§¶, ciudat¶, de parc-ar fi înghi†it o lad¶ – mai
degrab¶ un l¶doi ardelenesc [...].
– Nu te sf¶tuiesc s¶ te dezbraci, uite-te la mine..., a mai zis Sabina §i
iar a zâmbit, ar¶tându-se.
Aha, ea era cel¶lalt: ofi†erul de lâng¶. M-am uitat de form¶:
Pantaloni de golf, neîncheia†i sub genunchii b¶rabatului, l¶sa†i a§a, în
jos, s¶ acopere picioarele fetei, pân¶ la glezne; gambele ap¶rate §i de carâmbii cizmelor; pulover, §i el b¶rb¶tesc, foarte larg [...].
Tot de form¶ privind încolo, am v¶zut §i ce anume d¶dea cortului
forma ciudat¶: înghi†ise, nu o lad¶, nu un l¶doi, ci un pat...”[49].
Dedublând fiin†a prin idealizarea acesteia, naratorul o dedubleaz¶ în
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cele dou¶ energii ale sale de animus §i de anima, în care ea devine un acela,
,,prezent astfel la întâlnire §i pe care, în sânul mizeriei sale, Cel¶lalt îl
sluje§te deja”[50]. Stabilind un raport cu naratorul prin prezen†a unui ,,ter†
care m¶ prive§te întotdeauna prin ochii celuilalt”, Sabina îi devine logodnic¶
în s¶r¶cie §i exil, i se al¶tur¶ §i îi porunce§te ,,ca un Maestru” (tocmai ,,pentru c¶ sunt eu însumi maestru”)[51]. Dep¶§ind atributele unei simple descrieri §i vizând s¶ ilustreze tragismul unei întregi perioade consemnate istoric,
discursul devine ,,predic¶, exhorta†ie, cuvânt profetic”[52], amintind suferin†ele §i prevestind e§ecurile, într-un joc al identit¶†ilor, atât din postura
unui observator, cât §i al unui participant extrem de matur la vârsta adolescentin¶. Transpunându-se în rolul ei, al celuilalt, naratorul ajunge a se transpune, din dorin†a de protec†ie, dar §i ca modalitate de compara†ie, în rolul
propriului model patern, amintind experien†a de la stân¶, unde s-au ascuns
pentru a nu fi repatria†i în Siberia, §i reintregind trinitatea de atunci, printr-o
nou¶ trinitate:
,,... Ia s¶ vedem, ia s¶ vedem: ce a§ fi dorit eu, când eram în rolul ei, ca
cel¶lalt s¶ fac¶, s¶ spun¶, ca s¶ trecem împreun¶ peste? Nu mare lucru:
S¶ înceap¶ el.
Cel¶lalt s¶ treac¶ peste §i s¶:
S¶-§i frece mâinile a frig §i a mul†umire; s¶ zic¶, în treac¶t, c¶ el se
simte bine aici, la – în cazul de fa†¶ la ea, la Sabina [...].
A§a c¶, frecându-mi mâinile de mul†umit ce-s, am constatat c¶ aici suntem în deplin¶ siguran†¶ [...], oricum, nici azi, poate c¶ nici mâine n-or s¶ dea
peste noi ciobanii lui Turcu din Buia, s¶ ne lege cu sârm¶, s¶ ne dea pe mâna
jandarmilor, jandarmii s¶ ne dea pe mâna Ru§ilor, Ru§ii s¶ ne repatrieze-înpatria-lor-siberian¶. Era bine – este bine §i miroase cunoscut, de§i nu atât de
violent, a blan¶ de oaie, eram, sunt sigur, mirosul meu e f¶r¶ gre§, deci e bine
pentru toat¶ lumea c¶ fata-asta poart¶, pe sub pulover, un cojocel de miel. În
care caz, ea e mama noastr¶; eu, tat¶l vostru, iar b¶iatul nostru §i el pe-aici,
pe undeva, o s¶ bem ceai de izm¶, cu m¶m¶lig¶ §i o s¶ rupem zicale [...]
Apa forfotea în crati†¶. Acum venea momentul adev¶rului: Câte ce§ti?
[...] Am a§teptat amândoi, în picioare: ea, s¶ se coloreze apa din unica
cea§c¶. Eu a§teptam s¶ se coloreze ceaiul din a mea §i din cea a b¶iatului –
e m¶ri§or, bea §i el ceai. £i s¶ vin¶ m¶car o linguri†¶ la trei ce§ti; s¶ amestec¶m zah¶rul. Eventual”[53].
În ciuda expecta†iilor naratoriale, împ¶rt¶§ite, în totalitate, §i de c¶tre
cititor, prezentul, devenit imperfect, înn¶bu§¶ glasul trecutului, violentându-l s¶ recunoasc¶ imposibilitatea unei compara†ii atâta timp cât, imagine
fidel¶ a decorului, anatomia fiziologic¶ tr¶deaz¶ o existen†¶ precar¶, la limita normalit¶†ii §i a suportabilului. Recunoscându-se în aceast¶ ipostaz¶ prin
trimiterile retrospective la copil¶rie §i adolescen†¶, naratorul o percepe, de
ast¶ dat¶, ca pe o insult¶ grav¶ la adresa tuturor femeilor, atributul probant
al foamei §i persisten†a acestuia determinându-l s¶ se uneasc¶ cu Sabina, ca
m¶rturie a solidarit¶†ii întru suferin†¶, pentru eternitate:
,,Aici nu era ment¶ în bul¶; nici izma-broa§tei – era ceai de ceai. A§a
se va fi bând pe-aici, pe lâng¶ Tribunal, ceaiul de ceai [...]; §i dou¶ persoane dintr-o singur¶ can¶, §i aceea f¶r¶ toart¶ §i ciobit¶ într-o parte [...].
Ea a luat cana cu, de ast¶ dat¶, o singur¶ mân¶; a îndep¶rtat-o de corp;
a venit în întâmpinare, cu ochii deschi§i.
I-am atins buzele cu toate buzele mele.
Atunci am auzit. Atunci – nu exact în momentul în care am început
începutul, ci în momentul de dup¶ – am auzit, s-a auzit un anume zgomot.
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M-am speriat, m-am ru§inat, m-am precipitat cu gura asupra gurii ei §i
numaidecât, cu bruiajul: cuvinte, morm¶ituri, oftaturi sonore, chicote, exclama†ii – totul mi se p¶rea bun, cu condi†ia s¶ §tearg¶, astupe, abat¶, distrag¶
de la... De la acela. Îmi era ciud¶, ciud¶, îmi venea s¶ bocesc de ru§ine, de
durere, de neputin†¶ [...].
Dac¶ acas¶, la †ar¶ (eu a§ putea spune: la †¶ri!) între noi trei, familia
noastr¶, îl auzisem, ba la unul, ba la alta, ba la mine – nu-l luasem în seam¶;
[...] nu se cade s¶-l iei în seam¶, de§i nu este, el, foarte de ru§ine, tocmai,
pentru c¶ nu e st¶pânibil, ca altul, acesta fiind legat de, de obicei, foame –
de moment, sau... mai-mult-sau-mai-pu†in-cronic¶ [...]. Bine-bine,
neru§in¶tor la basarabeni §i la b¶ie†i – dar la Fata Ardelean¶? La Sabina
mea? Nu m-am gândit niciodat¶ la semnifica†ia, alta, a lui, atunci îns¶ l-am
resim†it [...] ca pe o insult¶ la adresa tuturor femeilor; ca pe o ofens¶
definitiv¶, ca pe o negare a lor. Înc¶ o dat¶: nu era ceva de ru§ine – mult mai
grav: ceva nedrept.
Cred c¶ atunci m-am logodit cu Sabina. Pentru eternitate”[54].
Adaptat la realitate prin constrângerile func†iei realului, naratorul descoper¶, prin intermediul tr¶s¶turilor de unire ale celor doi poli: idealul de
b¶rbat proiectat de animus-ul femeii §i idealul de femeie proiectat de anima
b¶rbatului, posibilitatea de a dep¶§i obstacolele realit¶†ii. De fapt, cum bine
scrie Gaston Bachelard, ,,la oricare romancier, reveria de psihologie imaginat¶ se muleaz¶ pe multiplele proiec†ii care îi permit s¶ tr¶iasc¶, rând pe
rând, ca animus §i ca anima în persoana diferitelor sale personaje”[55]. În
consens cu acest ra†ionament, naratorul, devenit prin reverie un altul decât el
însu§i, altul care nu este decât el însu§i, reprezentat prin dublul s¶u, transfer¶
aceast¶ capacitate de dedublare §i fiin†ei proiectate de reverie astfel încât
,,‹‹dublul››” devine ,,dublul unei fiin†e duble”. Rezult¶, a§adar, o situa†ie
cvadripol¶ în care ,,fiin†a idealizat¶ începe s¶-i vorbeasc¶ fiin†ei idealizatoare. Vorbe§te în func†ie de propria-i dualitate. În reveria vis¶torului solitar
începe un concert pe patru voci”[56], la unisonul unei unit¶†i superioare a
celor dou¶ sexe: ,,Începem s¶ iubim o femeie depunându-ne sufletul lâng¶
ea, bucat¶ cu bucat¶. Ne dedubl¶m persoana, iar femeia iubit¶, care înainte
ne era neutr¶ §i indiferent¶, începe s¶ intre în cel¶lalt Eu al nostru, devine
dubl¶”[57].
II
Dezv¶luind biografia istoriei §i a geografiei concomitent cu propria
autobiografie, naratorul p¶trunde, prin intermediul Sabinei, în spa†ii diferite,
dovedind existen†a celor dou¶ niveluri textuale. Dac¶ cel de al doilea nivel,
istoric, nu poate fi sesizat la o prim¶ vedere, revelându-se abia în urma lecturii, primul nivel î§i anun†¶ prezen†a chiar din titlul celui dintâi capitol,
Olmul Sabinei trimi†ând, inevitabil, la cunoa§terea prin sim†uri. Sim† al
memoriei, întrucât ,,evoc¶ mai nemijlocit decât orice altceva impresia specific¶ a unui proces sau a unei atmosfere chiar §i din trecutul cel mai
îndep¶rtat”[58], mirosul, situat în vârful buclei narative, desemneaz¶ prezen†a unei absen†e, reactualizând un întreg context §i confirmând identitatea
dintre eul actual §i cel care fusese cândva. Legând prezentul de trecut, prozatorul realizeaz¶ o întreag¶ ,,morfologie cultural¶ a tipurilor feminine”,
îmbinând generalul cu particularul pentru a le aduna, ca într-un fascicol, în
trupul unei singure femei, pe care o a§teapt¶ §i o cite§te: ,,A§tept §i citesc
romane. O a§tept §i o citesc”[59]. Dep¶§ind stadiul de personaj, material¶ la
început §i imaterial¶ odat¶ cu avansarea în economia epic¶, Sabina devine,
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prin intermediul unei scenografii derutante, pe care tocmai istoria are func†ia
de a o valida, parte component¶ a naratorului, perceput¶ ca pe o crea†ie pe
care o a§teapt¶ §i, în acela§i timp, ca pe o legitimare a actului profetic de a o
na§te. Acreditând aceast¶ explica†ie, exemplele concludente ilustreaz¶
mecanismul invocat, a§ezând scriitura sub semnul circular al perfec†iunii.
Vis¶tor de cuvinte, scotocind în ,,h¶†i§urile vocabularului” noi sonorit¶†i
lexicale, prozatorul realizeaz¶ ,,‹‹dublete›› pe tema genurilor, punând unde
trebuie un masculin §i un feminin bine asociate”[60]. Din nevoia de a sim†i,
cum scrie Gaston Bachelard, cuvântul feminizat dintr-un cap¶t în altul, naratorul are o predilec†ie pentru cuvintele feminine construind, pe baza vocalelor, buchete de silabe, dând textului elasticitate, evitând monotonia, lipsa de
ecou, caracterul abstract §i masiv al scriiturii. Interesat de vibrarea frazei,
Paul Goma se a§az¶ în poala feminit¶†ii prin apelul la toate atributele femininului, îmbinând sunetele prin contopirea sinestezic¶ a tuturor sim†urilor:
,,... Într-un cuvânt: Sabina miroase bine – ce spun eu: bine, Sabina,
domnule, miroase dumnezee§te (Doamne!); dac¶ el ar avea gur¶, a§a i-ar...
ba nu: El, m¶car gramatical, fiind de gen masculin, or Sabina este femelina...
(s.n.)”[61];
,,De asta e mai bun cuvântul decât culoarea-formele în pictur¶: denume§ti ceva prin altceva. Drumul, imaginar, imaginat, de la sân la sân¶ (s.n.)
(de pild¶); de la coaps¶ la-ntre ele, asta va fi adev¶rata art¶ [...]. O c¶utam
cu gâtul lungit peste romanul altuia deschis undeva, peste romanul nostru
deschis altundeva, al¶turi, amu§inam tufi§urile, c¶utam pe dup¶ copace
(s.n.), cu dosurile mâinilor c¶utam sânul natal, cel mult sim†ual – amiroasa
era, amiroasa (s.n.) ba – unde-o fi? Unde s¶ se fi dus? Ori nici nu venise?
Sau: înc¶nu?...”[62];
Predispus c¶tre ludic, realizând asocieri complexe cu trimitere la intertext, naratorul se deplaseaz¶ în interiorul cuvintelor, schimbându-le sexul,
feminizând masculinul sau eliberând femininul de atributul grav al masculinit¶†ii închis în propriul sens. De§i insereaz¶ în text §i grupuri consonantice
– grupuri ini†iale de dou¶ consoane, muta cu lichida: pl ̴ , ,,plimb¶m”, pr ̴ ,
,,prindem”, tr ̴ , ,,transpirat¶”, fricativa cu muta: sc ̴ , ,,scoas¶”, fricativa cu
lichida: vl ̴ , ,,vl¶guit¶”, acestea nu fac decât s¶ înfumuse†eze corul vocalic,
sus†inându-l împreun¶ cu multitudinea de indici gramaticali ai femininului:
sufixe diminutivale, articole hot¶râte §i nehot¶râte, rim¶, adjective demonstrative etc.:
,,Ne plimb¶m, ne juc¶m de-a, ne hârjonim, ne fug¶rim, iar când ne
prindem, ne mu§c¶m. Ne pup¶m pe din†i, vorba ei. Uneori n-o prind: ca s¶
m¶ pot uita în urma ei – §i s¶ zic: «Fata asta galopeaz¶ ca o regin¶», cu toate
c¶ pân¶ §i eu §tiu c¶ reginele p¶§esc, domnesc, urzesc, poart¶ tot felul de
coroane, se culcheaz¶ depreun¶ cu o parte dintre cumna†i, mai taie capetele
ce nu vor s¶ li se culce – dar de galopat, nu, ca mânza asta: cu coama-n vânt,
cu gâtu-ntins, spintecînd v¶zduhul, cu Cheia-i. Când simte c¶ nu mai alerg
dup¶ ea, se opre§te; e mânioas¶, bate, scurm¶ cu copita, necheaz¶.
Când Olimpia necheaz¶, /pe mine m¶ curenteaz¶ (s.n.). Îmi seac¶ gura,
mi-o umple de ap¶, îmi ia capul foc, de la ghea†¶, inima-mi coboar¶ jos, în
fa†¶, treaz¶ ca parul.
Alerg spre ea, ocolit, întru r¶corit, o mângâi pe gât, o mângâi pe coam¶:
– El Zoraba, Elzoraba (s.n.)…
Ea bate aerul cu copitele mâinilor – §i mu§c¶. De-adev¶ratealea,
m¶g¶ri†a, mânziapa, col†ata, mu§c¶cioasa, canibala de Ala Zorabala (s.n.) –
pân¶ la sânge […].

©Paul Goma 1935-2011

wwww.paulgoma.com

PDF public și gratuit

31.12.2011

PAUL GOMA - JURNAL 2011

1041

Dac¶ tot m¶ (mu§c¶ – s.n.), atunci mai bine s¶ fug. În p¶dure, adânc,
mult, în poeni†a noastr¶, cu iarb¶ net¶v¶lit¶ nici de Adama §i Evul (s.n.) lui,
la începutul romanului. […] Trag mult aer în piept §i m¶ trântesc pe burt¶.
Alzorabìa (s.n.) se apropie în trap obosit, cu limba scoas¶: cade în genunchi;
se rosrostogole§te peste mine: nu mai poate, s¶r¶cu†a mânzu†¶ (s.n.), e
vl¶guit¶, epuizat¶ – §i transpirat¶; pe-pe-pe-peste tot îmbrobonat¶
(s.n.)”[63].
,,Gura Sabinei pe ninsoare (asta-i una). Gura Sabinei ap¶rat¶ de
ninsoarea c¶z¶toare de sus în jos, dar ne-ap¶rat¶ de frigul, de friga (s.n.) cea
care, se §tie: urc¶, suie, p¶trunde susul prin jos - e-he, dac-ai putea ocroti pe
sus joasa, ce bine - de nu, iar¶§i bine, sim†i prin gura Sabinei cum înghea†¶
genunchii lumii §i cum coboar¶ la fluiere, la glezne, la c¶lcâie §i la tot, dup¶
ce-a luat-o cu-nghe†atul de la mijloc - al trupului…”[64]
Cât prive§te cel de al doilea aspect, vizând eliberarea femininului de
atributul masculinit¶†ii, acesta se poate observa, mai ales, în ultima parte a
romanului când, din dorin†a de a proteja femeia, naratorul realizeaz¶ un joc
în care schimbarea genului este perceput¶ ca ridicarea unei anateme grele,
aduse sexului frumos:
,, … Orice-ar crede comuni§tii, femeia nu-i egal¶ cu b¶rbatul […]. Fie
el Pop cât de vigilent […] – a§adar, oricât ar vrea el, Pop, s¶ m¶ pun¶ la zid,
s¶ m¶ insulte, umileasc¶ – ei, ce-ar zice, cum m-ar face: de§¶n†at? Ei §i?
Destr¶b¶lat? – la b¶ie†i, la b¶rba†i nu înseamn¶ acela§i lucru ca la femei,
oricum, nu atât de grav, nici atât de precis. Cum s¶-mi mai spun¶, ce s¶ m¶
fac: curv¶? – dar cuvântul n-are masculin. S¶ m¶ acuze c¶ m¶ regulez cu
toate ofi†eresele? – dac¶ mi-ar aduce acuza†ia asta în public, ar face om din
mine, mi s-ar duce faima! Ce s¶ mai spun¶: c¶ le regulez pe ciorapi de
m¶tase? Pe chilo†i - tot de m¶tase ? Pe?
– Tu râzi! De ce râzi tu? ¢i se pare vesel ce mi s-a-ntâmplat?
O asigur, gr¶bit – §i râzînd – c¶ nu râd. Ba râd un pic, dar nu de ea, de
ce i s-a-ntâmplat ei, ci de ce mi s-ar fi putut întâmpla mie, dac¶ dirigintele
meu, Pop m-ar trata de…
– «Tu e§ti un curv (s.n.), m¶!», îl imit, r¶sfoindu-mi mult buza de jos.
«Te refulezi cu ofi†eresele patriei, curvule (s.n.) ce e§ti! Pe ciorapi de
m¶tase! £i pe chilo†i de…»
Sabina r¶mâne de lemn. Ori n-a p¶truns marele meu talent de imitator
(§i ea îl are pe Pop la francez¶), ori n-are umor, ori… Bine-n†eles, ea n-are,
n-are nimic. Zice :
– Tu vorbe§ti foarte murdar. £i foarte incorect – se spune: regulez, nu
refutez. £i foarte ilogic.
E-he, dac-ar avea – dar de unde ? Nici pân¶ acum n-a dat semne; §i nu
sunt semne c¶, din situa†ia de fa†¶ ar avea timp, chef s¶ înve†e. Totul este trist
pe lume…”[65];
,,…Ce crucea m¶-si de pr¶p¶dit de arz¶tor de c¶r†i: schimb cu el
parole? Îi fac eu lui cruce – cu stânga, nu cu dreapta? De ce nu-mi va fi cerut
s¶-l iau pe dup¶ cap: de, nu-i a§a, fr¶†ietate; §i con-lu-crare; §i s¶-l pup §i pe
obrazul lui de arz¶tor de c¶r†i c¶ nu arde c¶r†ile mo§tenite de Sabina?! Dup¶
care s¶ ne lu¶m de mân¶ §i s¶ ne ducem la crâ§m¶; §i la curve – mama lui de
curv (s.n.)!...”[66].
F¶r¶ a avea un epos linear, atitudinea naratorial¶ fa†¶ de Sabina favorizeaz¶ deschiderea romanesc¶, func†ionând ca o busol¶ în interiorul întregului perimetru textual. Subordonându-se aceluia§i principiu, varietatea onomastic¶, caracterizat¶ printr-o deschidere vocalic¶, dezv¶luie diversele
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schimb¶ri atitudinale, naratorul precizând foarte clar pozi†ia abordat¶.
Numit¶, la începutul romanului Amica Orbilor, Sabina-Drezina, cu trimitere
evident¶ la dualitatea acesteia ea devine, odat¶ cu desf¶§urarea epic¶, Amica
Ar¶t¶torilor, Sabina-ma§ina, C¶scabina, Amica Orbe†ilor (,,§i nepoata
spa†iului mioieritic”), Sabina-Sardina, Sabina-Citina, Sabina-femina,
Sabina-Delfina, cr¶iasa din Pove§ti-Leordeni, Sabina-Profitina, Sâmbina,
Herr Fleac¶, Sabina ᾿Mperialina (§i Lipitorina), Amirosina, pentru a se
transforma, în cele din urm¶, în Ariadna (sau Suzana – sau chiar Sabina), în
,,o sabin¶” care va dep¶§i calitatea de personaj, devenind parte component¶
a naratorului. În slujba comportamentului estetic §i servindu-se de înzestrarea de a percepe mai multe în lucruri decât sunt ele de fapt, cu o privire sub
care Fiindul se transform¶ în imagine[67], Paul Goma ajunge a se delecta
estetic ,,nu numai cu imaginile figurate, ci §i cu însu§i sunetele cuvântului”,
dup¶ principiul simbolistului rus, Andrei Belâi[68], implicând factorii vizuali, auditivi, kinestezici, gustativi, §i favorizând sistemul olfactiv prin asocierea acestuia cu propriul sim† neobi§nuit de ascu†it §i sensibil la lumea
exterioar¶:
,,… dac¶ doar trec pe-lâng¶ o femeie, fie c¶-mi place foarte tare, fie c¶
nu-mi place atât de foarte tare, prind, p¶strez – ca apoi s¶ întorc, r¶sucesc,
pe de o parte, pe cealalt¶, cu limba, cu nasul, cu sufletul: mirosul ei. Din elele îi fac portretul; din miroase o fac, o re-fac, eu pe ea (s.n.) – f¶r¶ ca ea s¶
§tie cine §i ce face un el cu ea, din ea, prin ea.
În cazul de fa†¶, nu putem spune dac¶ îmi pl¶cuse femeia, nu pentru c¶
n-ar fi fost Sabina femeie (dar oare, era, atunci?) (s.n.), ci, a§a; sau c¶ mi-ar
fi displ¶cut – nu, nu, altfel se vor fi petrecut lucrurile: întâi §i-ntâi îmi
fusese profound indiferent¶ (de ce se va fi zicând: profund?, ca s¶ compenseze indiferen†a?, ori s-o accentueze?); apoi m¶ uimise – pe dinafar¶, adic¶
vizual, cum s-ar spune: m¶ pleznise peste v¶z. Cu efect întârziat, fiindc¶
mult dup¶ plecarea ei în†elesesem c¶ îmi l¶sase ceva din ea; adev¶rat, ceva
care nu se d¶, nu se pierde: mirosul. Mirosul de ea, înfipt în n¶ri, pe
din¶untru. Miros de gur¶ deschis¶, râzând¶, gust de miros de vie §i de adânc¶
§i de pip¶rat¶ a viului, mi§când¶. £i înc¶ o dat¶: pip¶rând¶”[69].
Dând consisten†¶ întâmpl¶rilor ca sim† ce permite respira†iei universale
s¶ p¶trund¶ în adâncul fiin†ei noastre, nasul, în leg¶tur¶ esen†ial¶ cu gustul,
ca ,,instrument al începutului dorin†ei”[70] devine, conform demonstra†iei
lui Hegel, ,,miros teoretic, […] nas fin pentru ceea ce este de natur¶ spiritual¶”[71]. Interpretat de Nietzsche ca instrument subtil §i infailibil al psihologiei: Geniul meu st¶ în n¶rile mele[72], el reprezint¶ simbolul unei
cunoa§teri intuitive, preconceptuale §i instinctive, transformând filozoful, ca
§i psihologul, respectiv scriitorul, am spune noi, într-un fel de ,,copoi care
adulmec¶ adev¶ratul ‹‹miros al sufletului›› (Duft der Seele), ia urmele
adev¶rului §i, pentru a-l g¶si, demasc¶ nemilos f¶†¶rnicia §i iluziile, m¶§tile
religiei §i ale culturii”[73]:
,,...o (dar ce s¶ mai vorbim, pierdem timpul, ar trebui s¶ adulmec¶m) o
nu §tiu cum s¶-i zic, ceva atât de mirositoare, emi†¶toare de odori, degajatoare degajând¶ (fiindc¶ ea produce, nu doar poart¶), încât te-te-te ucide –
adev¶rat, în primul moment, te doare capul, dar bag mâna-n foc: imediat
dup¶ aceea te atrage, te suge, te-nghite cum se-nghite, ce s¶ mai ocolim, vorbind: te pur §i simplu omoar¶!
Pân¶ atunci îns¶, m¶ doare capul. Cum nu m-a durut vreodat¶. M-a
deocheat, chioampa; m-a otr¶vit, m-a întors pe dos ca pe o m¶nu§¶, cu
mirojnele ei vr¶jitore§ti [...].
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Am l¶sat pe mas¶ cartea deschis¶, m-am ridicat – dup¶ miros.
Am pornit spre u§¶ – a§ fi g¶sit-o cu ochii închi§i, chiar dac¶ n-a§ fi
cunoscut ca pe buzunarul meu sala de lectur¶: mirosul.
£i-l l¶sase, inten†ionat, deliberat; dac¶ a§ fi privit mai atent pe jos, l-a§
fi v¶zut, dâr¶, urm¶, ca pietricelele din basm, pres¶rate (nu boabe, nu firimituri, ca într-o alt¶ variant¶ – acelea pot fi ciugulite, înghi†ite de p¶s¶ri, ci pietricele; §i, de asemeni, nu fir-de, ca al Ariadnei: te împiedici în el, îl rupi –
§i gata; hai s¶ zicem, ceva modern: o dâr¶ de vopsea, îns¶ pe care numai eu,
cu nasul meu de ogar, o ... v¶d...)”[74].
F¶r¶ a putea fi cuprins, re†inut §i înregistrat, cum î§i fondeaz¶ explica†ia
M¶d¶lina Diaconu, mirosul cunoa§te dou¶ posibilit¶†i de manifestare: sau îl
cople§e§te pe subiect cu penetran†a sa §i cu sentimentul unei prezen†e intense, sau, odat¶ ,,trecut”, las¶ în urma lui dâre pe care subiectul le adulmec¶.
În ambele cazuri, precizeaz¶ autoarea, este vorba doar de trepte de intensitate, un miros resim†it fiind întotdeauna prezent, chiar §i atunci când din el na mai r¶mas decât urma, aceasta trimi†ând tocmai la trecutul trecerii (le passé
du passage)[75].
Realizând portretul olfactiv al Sabinei, naratorul pune mirosul (nasul)
în leg¶tur¶ direct¶ cu gustul (gura), asociind astfel dou¶ sim†uri ,,chimice §i
subiective” care produc impresii mai intense, întrucât procesele lor presupun, conform teoriei lui Kant, o ,,încorporare intim¶”[76]. Într-o interdependen†¶ direct¶ prin pozi†ia pe care o ocup¶ pe partea din fa†¶ a capului, cu
rolul de a diferen†ia (pe când auzul §i vederea integreaz¶, mirosul §i gustul
diferen†iaz¶)[77], ele particip¶ la realizarea portretului Sabinal în care gura,
figurând mai întâi ca element al cunoa§terii, va dep¶§i aceast¶ semnifica†ie,
copiind §i exprimând, în partea a doua a romanului, ,,originalul din centrul
corpului”[78]:
,,Dac¶ nu i-a§ fi sim†it, la urma urmei: cunoscut, gura, pe din¶untru,
Sabina ar fi r¶mas, în continuare, pentru mine, un nume §i o legend¶-deCorso (aia de se reguleaz¶ cu ofi†erii); poate nici atât – din moment ce eu
i-am scris, în gând legenda. […]
[…] Între timp (am avut a§a ceva…), mi-am ordonat impresiile; adic¶:
odorile §i i-am f¶cut portretul (§i moral §i odoral) […]
Atunci, pe loc (pe locul acesta, acela§i, în sala de lectur¶), încercând s¶
reconstitui momentul §i, eventual, izvorul, mi-am zis:
‹‹£i totu§i, totu§i: nu a mirosit tot timpul, oricum, nu la început […]. A
explodat în miros numai când a râs (fiindc¶ m¶ aplecasem spre ea, cu mâna
pâlnie la ureche §i continuasem, eu, daravela cu m¶ritatul ei cu mine –
dac¶…)››.
[…] Urât¶ ca dracu, fata: ochelari de orb, nas ascu†i§nind, b¶rbie la fel,
galo§oas¶; glas nepl¶cut, m¶c¶it, r¶†¶it, ca al surzilor – îns¶ §i când tace §i
când r¶mâne f¶r¶ ochelari, nu se arat¶ mult mai breaz¶: doar o v¶zusem la
fereastr¶, când m¶ soma s¶ m¶ uit la subsol; nici eleva în uniform¶ de LDI
(§i f¶r¶ ochelari negri!) nu ar¶ta mai ne-urât¶ decât cealalt¶, cu toate c¶ nu
sem¶na deloc, dar deloc cu cea de pe coridor, ochelarista în pardesiu de
c¶p¶tat; era altfel – tot insipid¶ §i rea, îns¶ alta. Iar cu adev¶rat frumoas¶
(fulger¶tor frumoas¶) devenise numai atunci când râsese: patru, cinci
secunde”[79].
Percepând personajul prin miros, protagonistul ajunge a-l percepe pân¶
în m¶duva oaselor, consisten†a carnal¶ a Sabinei, ca fenomen al oglinzii[80],
a§ezând-o sub simbolul p¶catului §i prevestind inevitabilul: vinderea ,,pe
argin†i”, tr¶darea, §i izgonirea din Rai: ,,În care caz, a ce ziceam c¶ mirosea
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gura ei râzând¶? Deschizând¶? Înflorind¶? Pâlniind¶: a miere de albine? –
da, §i a, îns¶ am hot¶rât c¶ nu floare, nu fruct, nu ceva din afara omului
tr¶itor, dinafara fetei promi†¶toare, a femeii f¶c¶toare…
Hai s¶ zicem c¶ mirosea a carne proasp¶t t¶iat¶ – numai c¶ acesta e
miros, nu parfum – vreau s¶ zic: carnea t¶iat¶ miroase, nu amiroase (ca gura
Sabinei).
Gura Sabinei. Ea amiroase a ne-fruct, a ne-floare, a ne-parfum, a
ne-vegetal. Gura Sabinei miroase a regn animal; a regn sabinal, a viu, a
vietate, carne-vie – pe din¶untru – a mi§care, cu mult suc §i oarb¶; §i
palpitoas¶; §i pip¶rând¶ – sângeratic.
[…] Am sim†it-o, cu spatele: venind. Am mirosit-o cum se apropie.
Mi-am cuprins capul în palme, am închis ochii; nasul îmi atingea
,,Ro§u §i Negru”, deschis. Voisem s¶ m¶ ascund – c¶zusem cu toate picioarele mele în capcan¶: ro§negru era Sabina.
O vedeam cu ceafa, o §tiam venind, îi sim†eam drumul, traseul indirect
– îi cuno§team †inta: eu”[81].
Dac¶ la început avem certitudinea c¶ Sabina exist¶, în existen†a real¶
sau relativ¶, ca personaj, c¶ poate fi pip¶it¶, c¶ este, cum spune Tudor
Arghezi, odat¶ cu derularea scenografic¶ ea dep¶§e§te aceast¶ calitate, o
amplific¶, preluând alte calit¶†i §i devenind, prin excelen†¶, simbolul femeii
pe care naratorul o a§teapt¶ §i, totodat¶, simbolul scrierii care se na§te din
aceast¶ a§teptare. Iar ca titlu de exemplu e îns¶§i grafierea numelui Sabinei,
grafiere care, în mod voit, transform¶ o majuscul¶ într-o minuscul¶, preschimbând particularul în general, îns¶, §i acesta, particularizat:
,,A§ mai sta. Azi n-am citit o singur¶ pagin¶; m-a durut capul, m-a
durut grea†a, m-a, m¶, în continuare, nasul, limba, fundul ochilor. De sabina
(s.n.)”[82]; ,,mirosul de sabin¶ (s.n.) vine de uite-aici, din hainele, din gura,
din nasul meu, atinse – ei, da, din chiar nasul meu, oricât ar p¶rea de ciudat!”[83]; ,,– Tre-tre-tre sss¶ re-re-cuper¶m Fondul Bla-bla-blaga.../ Îns¶ o
singur¶ dat¶ zisese asta, mai apoi nu a pomenit de, la urma urmei, proprietatea, mo§tenirea ei, a lor, a muierilor, mai târziu a tremurat §i a suferit în
general §i cred c¶ atunci am început eu s-o iubesc cu adev¶rat pe fata-asta,
Sabina – citisem undeva-ceva, nu era neap¶rat ca în c¶r†i, devenise ca într-o
carte a mea: în aceea Sabina tremura de grija ei, fiindc¶ în carte urma s¶ fie
ars¶ pe rug, ea – §i nu-mi mai aduc aminte cuvintele, doar mirosul: de sabin¶
(s.n.) ars¶”[84]; ,,Noroc c¶ vizita n-a durat mult – a§a mi s-a p¶rut, ocupat
fiind cu lingerea buzelor sabinuite (s.n.)”[85]; ,,Darîns¶totu§i – l-am citat iar
pe St¶nescu – oricât de sabin¶ (s.n.) ar fi înc¶ o fat¶, oricât de în patul ei
m-ar fi g¶sit culcat, oricât de tare, de abundent i-a§ fi umezit, udat de transpira†ie perna sunt sigur: nu mi-ar fi f¶cut a mia parte din ce mi-a f¶cut
ea”[86]; ,,Dar m¶ sim†eam beat de miros de sabin¶ (s.n.), o b¶usem, o
sorbisem pe-peste tot, o supsesem pân-la fund pe fiin†a de scoic¶ de floare
de carne de musc de musc [...]”[87]; ,,Am zis împ¶ciuitor, înotând înceti§or
în dragoste de sabin¶ (s.n.):/ –Sabina, ce frumo§i, ochelarii. Ai ochelari noi,
î†i stau foarte bine.../ M-a lovit peste mâna întins¶. Nu mâna m-a durut:
sufletul”[88]; ,,... – £i-altfel, ce mai faci, cum s¶ nu-mi plac¶ lucrurile? Ce
s¶ fac – î†i stau foarte bine. Dac¶-i a§a, atunci – parc¶ nu e§ti tu, sabin¶ (s.n.),
te-ai schimbat, parc¶ te-au schimbat ele, lucrurile”[89]; ,,S¶ fiu eu o femeie;
o fat¶; o sabin¶ (s.n.)[...]”[90]; ,,...Nu v¶d de ce n-a§ fi dr¶gu† cu o biat¶
sabin¶ (s.n.), acolo, nu prea-prea, nici foarte-foarte...”[91].
Pornind de la descrierea celorlalte fete §i recurgând la cunoa§terea prin
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sim†uri, naratorul ilustreaz¶ modul în care este construit¶ femeia, ca ax¶ a
lumii, respectiv modul în care o face el, ca ax¶ a romanului. Contrazicând
parc¶ traseul onomastic, protagonistul se întoarce de la general la ,,particularul drag” în care Sabina, imaterial¶, absoarbe ca într-un turbion toate
calit¶†ile materiale, instalându-se într-o linie de ne-comparat: ,,... De obicei,
se întoarce singur¶, când m¶ §tie cu alt¶ fat¶, atunci se instaleaz¶ în prima
coloan¶, cea de comparat. £i-atunci, îmi stric¶ noua rela†ie – cum s¶ reziste
compara†iei fete normale, reale, cu gur¶, mâini, ochi, picioare, †â†e, pâ†e, zâ†e
– toate reale? Dar realele Cecilia §i Heidi §i Olimpia §i Emilia §i Doina §i
Maricica §i mai ales fata-babei (adineauri descoperit¶), al¶turi de Sabina,
apar... f¶r¶ carne, tocmai pentru c¶ au (§i unele au-au!), lipsite de via†¶,
tocmai pentru c¶ sunt vii, mi§c¶, (§i înc¶ cum, altele!)”[92]; sau ,,nu exista
pentru mine alt¶ fat¶ pe lumea asta larg¶ decât strâmta de Sabina (nu
ap¶ruse, dar era pe cale de apari†ie: sim†eam, o miroseam venind). De parc¶
ea singur¶ cuprindea toate calit¶†ile fete§ti §i femeie§ti, celelalte fiin†e cu
fuste existând doar ca decor, ca o ram¶, cum erau internele Ceciliei”[93].
Criticând pudicitatea §i apelând la ,,incarnarea grafic¶”[94] cu scopul
de a pune în valoare func†ia ornamental¶ a cuvântului[95], Paul Goma se
abate de la canonul prestabilit, creând un ,,univers verbal autonom”[96] în
care expresivitatea §i ornamentul, în diferen†ierea lor, se armonizeaz¶ §i se
su†in, pe fundalul unui tablou estetic reprezentând îns¶§i diferen†a:
,,...Am citit într-un roman [...] cum un personaj b¶rbat zicea despre un
personaj femeie :
«Madam, ai gura ca o puncte-puncte!»
Puncte-punctele ar fi mers §i la un, dar în acel roman era clar femininul
(deci nu era fran†uzesc !): ‹‹o puncte-puncte››. Nu, era clar o-ul, mai pu†in
puncte-punctele, a§a : …
Romanul era tradus (fie vorba între noi: foarte prost – dar când te
gânde§ti ce catastrof¶ va fi fost în original!). În original vor fi fost scrise
negru pe alb toate cuvintele, chiar §i cele de ru§ine – îns¶ noi, români
ru§ino§i… Înseamn¶ c¶ traduc¶torul în române§te înlocuise fiecare cuvânt
(care exprim¶ adev¶rul – or cum adev¶rul totdeauna sup¶r¶…) cu punctepuncte. Românul: înjur¶ ca un porc §i ca un birjar, mai ales cel din Regat: nu
poate rosti o propozi†iune f¶r¶-njur¶tur¶, dar nu permite, m¶-n†elegi, s¶ le §i
vaz¶ scrise, porc¶riile de care i-i plin¶-ochi gura…
Fie §i a§a, mi-am zis, citind de zor la cartea punctìt¶, fiindc¶ orice cetitor cât de cât normal constituit poate s¶ deduc¶ ce anume se ascunde
înd¶r¶tul frunzei de vi†¶ a punct-punct-ului – §i nu se-n§al¶, nu încurc¶ μ
cu μ, din contra, ca s¶ zic a§a: μ, dar mai §tii ? – mai bine cu ‹‹perdea
tipografic¶››, am cetit eu în alt roman (f¶r¶ puncte-puncte): mult mai…
interesant, mai stimulant, mai sculant devine ceea ce se ascunde, acopere,
dat dup¶ frunze-puncte decât, cum spuneam noi de-a dreptul, la internat : la
pielea goal¶ […]”[97].
Într-o perpetu¶ nostalgie a unei forme noi, având ca arhetip gura
Sabinei §i râvnind perfec†iunea, naratorul porne§te pe ,,drumul în form¶ de
forma ei” – ,,simt, v¶d, olmulmec, nu numai mi§carea, nu doar trecerea corpului femeii, în prezent – ci §i urma trecerii, în trecutul mai apropiat, mai
îndep¶rtat; ca o gaur¶ de cheie, în aer, urma; iar cum aerul este via†¶, recunosc recunosc¶tor: îmi place, iubesc, sunt îndr¶gostit de forma ei, l¶sat¶,
lung, în urm¶; îndr¶gostit de trecutul ei scobit în form¶ de tunel, l¶sat cu
limb¶ de via†¶; îndr¶gostit de prezentul meu în c¶utarea trecutului trecerii
ei”[98] –, realizând o incursiune în miezul corporal al feminit¶†ii. Semn spe-
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cific al perceperii artistice, dep¶§ind stadiul de ambalaj, forma devine un plin
dinamic §i concret[99], corespunzând energiei vocale a cuvintelor §i prezentând, într-o erotic¶ a numirii, însu§i mecanismul de pl¶smuire al crea†iei auctoriale, cu trimitere evident¶ la motivul biblic al Facerii: ,,Totu§i: dac¶ eu a§
fi fost traduc¶torul, a§ fi potrivit puncte-frunzele, nu doar pe orizontal¶; ci,
ca s¶ respect¶m topografia cea armonioas¶ §i dulce buzei noastre de jos, §i
pe vertical¶. Ar fi dat:
«Sabina are gura ca o ©»
«Sau, mai plastic, mai precis :
«Sabina are μ ca o ©»
Ba nu: nu Sabina, ci un personaj, altul, unul adev¶rat. În primul rând,
c¶ Sabina nu are gura: μ , ci : ◊ – când vorbe§te, îns¶ când, chiar dac¶
vorbe§te, se apropie de mine, atunci se face: ¡; în al doilea rând, nu sânt
deloc sigur c¶ © ei este a§ezat¶ în spa†iu ca la toat¶ ginta femeìn¶, pe
vertical¶, când tu, vertical foarte, i te ui†i drept în fa†¶ – ea pe orizontal¶,
coinciden†¶ – §i nu cumva tot μ ca gura în odihn¶ – dar nu: gura ei nu
cunoa§te odihna, chiar dac¶ uneori, chiar adeseori, §ade închis¶; sau una §i
aceea§i ≈ , ca Crucea pe care am jurat eu c¶ ea r¶mâne singura mea logodnic¶ pe acest p¶mânt”[100].
Cu o privire retrospectiv¶ din acum în atunci, urmând firul narativ,
tr¶dat §i hot¶rât s¶ nu-i mai acorde Sabinei nicio §ans¶, negând pân¶ §i dragostea m¶rturisit¶ anterior, (de fapt, sugerând existen†a, în text, a mai multor
tipuri de iubire) – ,,Dup¶ rafala de e§ecuri în plin piept (unele gloan†e mi-au
secerat picioarele), mi-am zis c¶ s-au adunat prea multe pentru o singur¶ persoan¶: §i aceea minor¶ §i etern intern¶. Poate ar fi timpul s¶-nchid pr¶v¶lia
§i s¶ pun pe u§¶ în§tiin†area: NU MAI PRIMIM PICIOARE-N CUR DE LA
SEXUL GINGA£!
A§ mai accepta dou¶, hai trei; dac¶ a§ fi cu adev¶rat îndr¶gostiti. Dar
nu e cazul – §i nu fusesem vreodat¶. Poate un pic, a§a cât s¶ dea impresia de
mare amor mare, atunci, când cu ancheta. În garaj. Garajul ei. Ca §i ancheta”[101] –, naratorul î§i propune, ca modalitate de evadare dintr-un destin
tragic asumat, ,,întoarcerea” la celelalte fete, ele simbolizând, dac¶ ar fi se
prelu¶m terminologia M¶d¶linei Diaconu, ,,izotopii ideali ai feminit¶†ii
(spre deosebire de Eternul Feminin care este unul)[102], cea dintâi fiind
Şoricica. În†eleapt¶ §i dispus¶ s¶ îl a§tepte ,,cu credin†¶ §i r¶bdare de
Penelop¶”, Şoricica nu se ridic¶ la nivelul expecta†iilor naratoriale, p¶lind în
compara†ie cu Sabina, devenit¶ o parte component¶ a naratorului, plecat¶ §i
în acela§i timp, prezent¶: ,,A§a stînd lucrurile, m-am întors la Șoricica: o fi
ea cum este, dar cu ea po†i discuta chestii serioase, domnule: c¶r†i, iubire,
via†¶, destin – despre orice-i înalt §i adînc, cam ca în romanele ruse§ti. Cu
fata asta po†i sta de vorb¶ zile-n §ir, f¶r¶ s¶ te sâcâie gândul §i pofta al¶turi,
printre, pe sub, cum ar fi normal la altele, pe urma mirosului de punct¶punct¶. £oricica are pu†ica… cum o are ? Nu ca toat¶ lumea feteasc¶: ©,
nici: μ ; nici vorb¶ s¶ fie: ß, a ei nu-i din puncte-puncte, ci din unu singur
§i acela §oricic’: . £oricica miroase drept, cinstit a s¶pun de rufe, a fier de
c¶lcat uniformele §colare fete§ti, a cerneal¶ de stilou din asta, nou¶, patent
rusesc §i treab¶ local¶, comunist¶: apoas¶, cu miros de o†et; §i mai miroase
£oricica a parfum de l¶cr¶mioare […]
Dar când m¶ sim†eam mai în apele mele de om cu carte care nu se
gânde§te c¶ partenera de discu†ii are §i parte (nu doar de lecturi) – uite-o pe
Sabina! Ca s¶ ne strice combina!
S-a b¶gat între scaunele noastre cuviincios, intelectual al¶turate, a
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împins-o cu jum¶tate de metru pe prietena mea, pe mine m-a luat de gât,
vârându-mi în suflet lânetul-englezetul, §i-a introdus coapsa dreapt¶ prin
ca§mirul consignat §i înc¶, înc¶, †urloaiele ei noduroase acum în înm¶nu§i de
înm¶tase – §i mi-a §optit la ureche… Nu m-am l¶sat, m-am ferit, demn. La
plecare a avut nemaipomenita neru§inare s¶-mi pupe un deget – în fine, s¶
§i-l pupe (s.n.), apoi s¶-mi lipeasc¶ de buze degetul ei, gata-pupat”[103].
Pe terenul fic†iunii, acordând exteriorul cu un interior care este în
concordan†¶ cu sine însu§i, Paul Goma transform¶, în acela§i sens în care
ac†ioneaz¶ arta, conform opiniei lui G.W. Hegel, ,,fiecare form¶, în toate
punctele suprafe†ei vizibile, în ochi”[104], p¶trunzând în m¶dularele fiin†¶rii
§i demonstrând c¶ a fi un corp înseamn¶ a fi eu tr¶ind în altul[105]. Are loc,
astfel, ,,configurarea unei rela†ii în care se desf¶§oar¶ jocul posibilit¶†ilor
eului, §i în acest joc, sub speciile eului, se produce originea în fiin†¶. În ea,
fiin†a nu se produce ca definitivul unei totalit¶†i, ci ca un început necurmat
§i, prin aceasta, ca infinit”[106] reunind, sub ,,simbolul cordonului ombilical, niciodat¶ t¶iat, al cosmosului legat de centrul originar”[107], dou¶ puteri
conjuncte care, izolate, î§i pierd realitatea: ,,Chestiunea-i alta: §tiind c¶ £oricica m¶ a§teapt¶, eu o a§tept pe Sabina. £i nu-n†eleg ce vrea (ce mai vroia?)
de la mine. Înregistrasem §o§oteala, doar mi-o v¶rsase toat¶ în ureche, îns¶
nu eram sigur c¶ ar fi fost cuvinte adev¶rate, sau doar mimate. În n¶ri – din
comoditate, spun: n¶ri, cu toate c¶ nu sunt dou¶ §i nu este una, cred c¶ sunt
una, îns¶ dac¶ r¶mânem la n¶ri, cum ele au fost plasate de Dumnezeu la doi
centimetri de gur¶, cum pe orizontala gurii mele se lipise verticala Sabin¶,
f¶cînd: (cruce) – sau poate c¶ verticala gurii mele intrase în contact cu orizontalica ei, dând, dimpotriv¶ (cruce) – oricum, topografia anatomiei e mult
mai poetic¶ decât anatomia poeziei, astfel se va fi explicând inexplicatul –
iar pentru c¶ sântem azi: -bilul.
Sunt un naiv dac¶-mi imaginez c¶ pot sc¶pa de Sabina doar astupîndumi n¶rile. A intrat pe nas, dar nu iese pe nic¶iri, face parte din mine. £i de
parc¶ odorile ei n-ar fi de-ajuns s¶ colonizeze trei turme de vi†ei ca mine, mai
exist¶ §i un miros al fo§netului produs de pielea ei §i de lâna de deasupra, de
m¶tasea dedesubt - de aici, nu doar electricitate static¶ §i desc¶rc¶ri, ci furtunoas¶ reac†ie chimic¶: bolboroseli, forfoteli, chior¶ieli, buhnituri”[108].
Deosebind înflorita de înflorat¶ – ,,înflorita e plin¶ de culori delicate,
nu totdeauna parfumat¶, iar atunci doar cu parfume §i ele, delicate; pe când
înflorata e o dezghiocat¶, o desf¶cut¶, despicat¶, deschis¶, întoars¶ pe dos §i
în meree mi§care, cu mult must, adiind greu, strâns, amar, de concentrare; §i
a viu mirosul olm; a ea”[109], protagonistul percepe lumea prin toate nervurile senzorialit¶†ii, pornind de la mirosuri, forme, sunete, gusturi, §i culori,
într-o îmbinare sinestezic¶ care dep¶§e§te a§tept¶rile, instaurându-se în
bra†ele poeticit¶†ii:
,,Ce s¶ fac, a§a am fost eu f¶cut. Uneori m¶ simt, întreg, un nas.
Dac¶ a§ fi orb, nu m-a§ conduce în lume dup¶ auz, pip¶it - numai pe urma
mirosului.
N-o fi bine c¶ sânt ce sânt – dar e bine. De aceea nu port ochelari,
de§i-s miop r¶u. A§a chiomp, orbete, chior, sânt un aproape bun portar de
fotbal: miros mingea. N-am discutat cu nimeni despre secretul meu §i nu v¶d
ce-a§ spune altora: c¶ v¶d cu mirosul? c¶ percep cu nasul volumele, formele,
culorile obiectelor? c¶ aud cu n¶rile mi§carea lor prin aer, mai ales deplasarea viet¶†ilor dragi §i atât de ar¶toase pe-pe-pe la olm: femeile?”[110].
Trecând în revist¶ fetele ,,ratate” ca urmare a comuniunii cu Sabina,
,,leg¶turi”, ,,iubiri” §i ,,experien†e” desf¶§urate dup¶ plecarea acesteia, în
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virtutea relativit¶†ii §i, în aceala§i timp, continuând s¶ o a§tepte, a§teptarea
fiind ,,m¶sura venirii”[111], naratorul se întreab¶ retoric care ar fi reac†ia lor
la vederea lui cu Sabina, împânzind textul cu o voluptatic¶ expresivitate,
caracteristic¶ inocen†ei adolescentine: ,,Încerc s¶ m¶ privesc pe mine, din
acum – §i ce v¶d?: cum Maurul (cu-n corn de Taurul), cu limb¶ de bou, cu
ochi de vi†¶lou vrea s¶-§i refac¶ datoria lui de maur cretinaur. Tolomacaur.
S¶ m¶ vad¶ b¶ie†ii de la internat cum umblu, bezmetic, f¶r¶ pic de demnitate b¶rb¶teasc¶ – dup¶ cine? Ba nu: colegii de internat altfel ar pune problema: «Dup¶ ce?»: e urât¶ pe fa†¶, pe verso nici m¶car o sugestie de
pereche…Dar s¶ m¶ vad¶ fetele… De-o pild¶ £oricica – trebuie s¶ fie peaici, pe undeva, prin sala de lectur¶ – ce-ar zice? Dup¶ obicei, nimica, îns¶
t¶cerea ei comp¶timitoare, chi†c¶itoare ar fi îndelung gr¶itoare…
Dar Olimpia? Ce întrebare: ar râde în hohote, cu lacrimi §i cu pumni
ciob¶ne§ti la adresa-mi, ca semn material de mil¶ ciob¶neasc¶.
Dar Otilia? Ce ru§ine, Doamne… S¶ m¶ vad¶ ‘Tilia cu, dup¶, înd¶r¶tul,
la-coada… – dealtfel sunt colege de clas¶… Tocmai de aceea a§ intra în
p¶mânt de ru§ine – dac¶ m-ar vedea Sabina.
Nu: Dac¶ m-ar vedea cu Sabina. Dar celelalte – c¶, slav¶ Domnului,
sunt vreo aproape unsprezece – ce-ar zice Alina? Dar Andreea? Heidi, Nora,
Cecilia…£tiu ce :
«Ce Dumnezeu va fi g¶sit la ea: ochelari de orb-mort, picioare: fuse,
nimic piept, nimic spate –doar †âfna de ea?»
S-ar întreba… Cine ?
Nu s-ar întreba: ar râde – cu mâna la gur¶, ca fetele de la †ar¶, ca §tirbele chiar dup¶ ce §i-au pus din†i – n-ar mai fi nevoie de cuvinte…”[112].
Iar aceast¶ întrebare nu este decât deschiderea spre o nou¶ evaziune pe
t¶râmul retrospec†iei unde va a§eza, ca pe o ,,Coloan¶ a Infinitului”, amintirile genuine, în încercarea de a umple golul format din lipsa ei, într-o ,,a§teptare dilatat¶ în în-trup¶ri feminine languroase, coagul¶ri voluptos-carnale ale
memoriei; £oricica, Otilia, Cecilia, Olimpia, Heidi fiind variante-surogat ale
Imperialinei, rechemate cenestezic cu scopul definirii propriei dorin†e”
[113]. În acela§i timp, ele reprezint¶ o modalitate de a accede spre uniunea
final¶, deplin¶ §i transcendent¶, de a întregi unitatea §i de a dezv¶lui mecanismul ,,facerii”, reprezentând îns¶§i facerea: ,,În cas¶ nu ne s¶rutam – ea a
impus regula. Dealtfel, în cas¶ eram tot timpul ocupa†i – cu ascultatul.
S¶ fi sim†it nevoia §i de altceva? Eu, nu: nu cred, cu ea. Mai cred c¶
nici ea, cu mine. De aceea era firesc, decent s¶ p¶streze, s¶ capete atitudini
corporale care, cu alte fete, mi-ar fi ars ochii §i n¶rile din m¶runtaie: m¶
c¶uta cu mâinile, cu obrazul, cu pieptul, cu coapsele; nu m¶ mângâia: m¶
modela, m¶ cuno§tea, m¶ parcurgea; m¶ citea: va fi vrut s¶ afle cum sânt
f¶cut. Va fi vrut s¶-mi arate cum este f¶cut¶, pentru ca, de la mine, la
oglind¶, s¶ afle cum arat¶ ea prin cele mai ascunse locuri la care nu putea
ajunge cu privirea, cu în†elegere – cel mai ascuns r¶mânîndu-i, în continuare, cel mai acoperit.
Poate pentru c¶ nu §i-l ferea, m¶ l¶sa s¶ i-l v¶d perdelei albe, atât c¶ nu
era §i din tul transparent, m¶car translucid, ca cea de la ferestre §i §tiam, cu
tremur c¶, dac¶ a§ fi întins mâna sau buzele §i a§ fi apucat-o §i a§ fi
îndep¶rtat-o, ea ar fi tremurat, pe loc. £i atât.
În al doilea rând – gura”[114].
Dac¶ de la începutul romanului naratorul descrie gura Sabinei apelând
la calculul lingvistic (,,înainte de r¶zboaie, nu §tiam c¶ o gur¶ poate fi alt¶
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gur¶, când râde; cu totul alta decât aceea§i când ea nu râde. £i nu §tiam – de
unde s¶ §tiu? – cum râde o gur¶ f¶r¶ ochelari. Pe scurt: o gur¶ sabin¶”)[115],
el va insista asupra acesteia §i în cea de-a doua parte a scrierii, întregindu-i
semnifica†ia §i înt¶rind ideea rotundului ca pe o tendin†¶ de a cuprinde perfec†iunea. Înconjurat de acest simbol înc¶ din primul volet al ciclului autobiografic, romanul Din Calidor, Paul Goma denot¶ dorin†a de perfec†iune a
scrierii, intensificat¶ de la un roman la altul, într-o ascensiune echivalent¶ cu
maturitatea, cu experien†a de via†¶ §i de lectur¶. În slujba acestui deziderat,
simbolul central, ilustrat mai întâi prin gura fetelor, se va transforma în
însu§i simbolul uterului matern, ,,copiind originalul din centrul corpului”
pentru a deveni, ca urmare a na§terii prin cuvânt, simbolul trupului cosmic
al scriiturii: ,,La internat am auzit teoria potrivit c¶reia gura fetei copiaz¶, la
vedere §i cam cu 60 cm mai sus originalul din centrul corpului (când se
coace: al trupului) †inut acoperit, învelit, ascuns – de ru§ine. Sau invers –
depinde, adic¶ gura fiind originalul.
Nu m¶ pot pronun†a categoric: când vedeam, nu m¶ uitam cu gând de
compara†ie; oricum, figa nu se compar¶ cu nimic pe lume – îns¶ dac¶ for†¶m
lucrurile, putem spune:
«Fiecare fat¶ are gura pe care o merit¶» – §i reciproca: «Fiecare gur¶ –
fata corespunz¶toare». Sau: «Spune-mi ce gur¶ ai, ca s¶-†i spun cine (dar mai
ales: cum) e§ti». £i înc¶: «Cum e gura §i st¶pâna» – adic¶ §i sufletul, adic¶
§i miezul trupului”[116].
Prezentând gura fetelor ,,cu care s-a avut bine”, naratorul înf¶†i§eaz¶
însu§i procesul de na§tere al artei, cu o coresponden†¶ între sunete, parfumuri, culori, într-o fuziune a percep†iilor senzoriale care îl transform¶, cum bine
observ¶ Nicoleta S¶lcudeanu, într-un ,,voluptatic povestitor”[117]:
,,S¶ r¶mân la fetele cu care m-am avut bine aici, la Sibiu – s¶ încep cu
£oricica (s.n.):
Fata asta are nu doar gur¶ §oricoas¶, un botic §oricesc, ci §i o fire §oriceloas¶ – a§a i-o v¶d cu ochiul-min†ii… B¶g¶rea†¶, tenace, p¶trunz¶toare; se
strecoar¶, se fofileaz¶, se prelinge oriunde, pe oriunde (§i în sufletul meu
§i-a scobit galerii – chiar culcu§);
[…]Dac¶ m-ar întreba cineva: mi-a§ lega via†a de gura ei? (am vrut s¶
spun: de via†a ei), a§ r¶spunde c¶ nu §tiu ce s¶ r¶spund, c¶ înc¶ n-am ajuns
la pagina aceea”[118].
,,Altfel stau lucrurile cu gura Ceciliei (s.n.):
[…]Putem spune c¶ gura Ceciliei este inversul (sau reversul) gurii
Sabinei. Gura Ceciliei este o-pe-dinafar¶, o pe-fa†¶: spre deosebire de
Sabina, Cecilia are o gur¶ exteriorizat¶; una crescut¶ fain de tot, ca aluatul
bun, cu drojdie îndestul¶; o gur¶ înfoiat¶, înflorat¶, o înflorescent¶, o
infloar¶; o rotofeie, aproape bufant¶; gur¶, ca s¶ zic a§a, bine f¶cut¶, avînd
tot ce-i trebuie, ‘plinit¶ de forma†iuni topografice: o gur¶ zdrav¶n¶,
s¶n¶toas¶, †ap¶n¶; planturoas¶, trupe§¶ (de ce nu: †â†o§¶? – fiindc¶-i gur¶?,
atunci: cure§¶) – iar când se proste§te de tot purt¶toarea, purtata devine
bulbucat¶; buricat¶; exorbitat¶ – §i borc¶nat¶. […]
Cecilia ar fi negativul Sabinei; sau viceversul, depinde – atât c¶ nu
depinde de neap¶rat v¶zut, de cunoscut sub cort. La Cecilia totul, totul (chiar
esen†ialul – ce nu se las¶ v¶zut) e construit, construit pentru-pe-dinafar¶:
sânii din fa†¶ §i piep†ii de la spate, §oldurile §i umerii, ochii §i vocea §i (mai
ales!) gura”[119].
[…] Gura Doinei (s.n.)? Binecrescut¶, cuviincioas¶; gur¶ de bun¶
familie, cu vaz¶ în Sibii §i împrejurimi; gur¶ cu doic¶ românc¶, bon¶
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fran†uzoaic¶, servitoare unguroaic¶, Fräulein austriac¶; gur¶ cu educa†ie
aleas¶: limbi str¶ine §i “Für Elise” la pian; gur¶ §tiind cum se †ine cea§ca de
ceai, cum se poart¶ linguri†a, cum se între†ine conversa†ia – interesant¶ –
despre (în prezen†a ‹‹str¶inilor››) numai timp, doar timp – nu §i despre
(aceste cumplite) timpuri… […]
Înapoi, la gura Doinei – în fapt, gurile: în cas¶ o gur¶ (de masc¶); în
ora§ alta. Dac¶ în cas¶ col†urile gurii stau mereu în sus, ca la mâ†¶, pe strad¶
devin perfect orizontale, îns¶ la prima întâlnire cu popula†iunea, coboar¶. În
parc, pe banc¶, col†urile pâlpâie, fâlfâie ca aripile; m¶ întreb dac¶ nu se iau
dup¶ ale mele”[120].
Cât despre gura Olimpiei, aceasta reprezint¶ puseul unor volupt¶†i languroase, sc¶ldate în dulcea†a, lini§tea §i lentoarea femininului, rostite cu o
sinceritate de poet, într-un peisaj care convoac¶ toate sim†urile la un dans de
procreare §i de ini†iere în taina procre¶rii:
,,E bun¶ de p¶scut poiana Olimpiei: soarele scade, se-ntoarce cu spatele spre noi, s¶ nu deranjeze, scade dincolo de copaci, de p¶dure, de lume;
miroase a ierburi de p¶dure, a scoar†¶ de stejar; a floare s¶lbatic¶, mânzatic¶,
numit¶ ‘loarea-mânzdei; a paji§te de poeni†¶ de feti†¶; a iarb¶ verde
§i-ncre†it¶ umed; §i-a înChèia aduce, dar §i-a desCheia – §i a amurg; §i-a
miereaursei §i-a ‘zda-’lìmbiei. Ne adulmec¶m, ne amu§in¶m, ne respir¶m,
inspir¶m, gust¶m, degust¶m, îngust¶m, înghi†im, bem, inhal¶m… Lumina a
sc¶zut de tot, a plecat, s-a avcarizat: plutim, înot¶m; ne înnod¶m, molcom §i
fosforescent, verzulindic. Ca în vis, încetinit. Cu gurile dezbumb¶m bumbii
§i bumbele; cu buzele dezbuzindem îmbuzele – tragem, împingem,
scutur¶m, lent, ca în ap¶, înl¶tur¶m alge, ne cur¶†im de foi de c¶ma§¶, de
frunze, de blunze, de fuzde; §i de înc¶ foi de foaie. Mâinile slujesc doar la
înc¶lzit, la cel¶lalt, p¶r†ile înc¶ neamu§inate. Ne vedem prin întunericul
str¶verzuliu, fosforescentric, cum anume sântem f¶cu†i §i verific¶m, cu
boturi umede, c¶ut¶m ugere – pe-peste tot g¶sim †â†e de cunoscut, ne facem
unul pe altul, ne model¶m din ce sântem, ne întrefacem, congust¶m, pân¶
g¶sim c¶ sântem buni – era sar¶ §i era diminea†¶”[121].
Prins în acest joc amoros, lectorul devine spectatorul unui ,,adev¶rat
poem iscat din anamnez¶ erotic¶”[122], în care personajul feminin este
,,topit la temperatura fervorurilor pygmalionice ale autorului §i redat lumii
în starea paradisiac¶ a inocen†ei sp¶late de pudori”[123]:
,,Bun¶, gura Olimpiei: nu §i-o fere§te, nu §i-o ascunde înd¶r¶tul, ori
între; nu strânge, nu respinge, ba avanseaz¶ ea cu ea, ca s¶ umple un spa†iu
crezut mort în timp: ori o las¶ a§a propus¶, prognat¶, din†at¶, nu ne mai sun¶
ciocni†i din†ii, buzele pâlpâie, vibreaz¶, bat fluture§te din pleoape, se
deschid-închid-dezînchid ca scoicile-n ap¶, ca-n ap¶ scoica valvuleaz¶,
pompuleaz¶, fâlfâie mi§care pe loc; apoi vine în întâmpinare c¶p¶tâiul
limbii, dulce-pip¶rat-îmbroburat-s¶r¶†at-iodurat §i cu adiere exchis¶, de
Cheia. Catifelat; §i-n catifelung, limbul…
Vin îns¶ §i împrejur¶ri în care lingua ei o fulger¶ cu vârful în vârf pe a
mea – în timp ce malurile cu flori palpituie, buzele înc¶rcate de rou¶
sorbeaz¶; trag, aspir¶, sug – atunci pornesc la r¶zbatere, str¶batere, sfredelire – scotocesc, l¶rgesc, p¶trund.
Nu intru: r¶mân în prag.
[…] – Dac¶ tu §tii c¶-i mai frumos: cum vrei – dar s¶ §tii c¶ eu nu
vreau. Nu vreau înc¶, î†i spun eu când…
Îmi zvâcnesc umerii, adic¶ : las¶-m¶-n pace !, c¶ sânt nefericit, umilit,
plin de dureri pe-peste tot.
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Ea în†elege ce în†elege, nu m¶ întreb de unde în†elegerea asta, de§i am
citit c¶ femeile n-au nevoie de înv¶†¶tur¶, vin pe lume cu ea-n gur¶ - se
r¶suce§te, se potrive§te, m¶ s¶rut¶ cu gura ei cea plin¶ de din†i, pân¶ când
†â§ne§te flac¶r¶-nalt¶ §i sângerie.
£i nu m¶ mai doare capul. Acum m¶ doare sufletul. Îmi vine s¶ plâng
de mila mea - care ce-am fost (al patrulea pe †ar¶, la cros !) - §i ce-am ajuns,
în gura ei : vl¶guit, aburit, pe trei sferturi murit de guaura Limbiei”[124].
Cu o ,,psihologie de maratonist”, apelând la intertext, naratorul
preg¶te§te terenul p¶trunderii în lascivitatea nudit¶†ii erotice, ad¶postindu-se
în intimitatea femininului ca posibilitate de sanc†ionare a pudicit¶†ii, prezervând morfologia corporal¶ de ,,frunza de vi†¶ a punct-punct-ului”.
Referindu-se la simbolul oglinzii[125], aburit¶ la început ca m¶rturie a spiritului întunecat de ignoran†¶, naratorul trimite la existen†a unei configur¶ri
între subiectul contemplat §i oglinda care îl contempleaz¶. Are loc, a§adar, o
participare §i nu o simpl¶ reflectare: observatorul particip¶ la frumuse†e în
m¶sura în care se îndreapt¶ în direc†ia ei, o atinge §i o simte sub degete, o
face. Totodat¶, motivul b¶ii, ca element generator al spectacolului reprezint¶, conform viziunii lui C.G. Jung, ,,o revenire în obscurul stadiu originar,
în lichidul amniotic al Uterus-ului fecundat”[126], din care rezult¶ o fiin†¶
nou¶, în a§teptare s¶ se nasc¶ sub condeiul Inteligen†ei creatoare: ,,Fata era
al¶turi, ca la începutul începutului; §i tot ca atunci nu se sinchisea de goliciune, abia astfel se dezvelise în întregime frumoas¶, nu numai pe la cap, ci
pe la – era frumoas¶ peste tot §i tot timpul, în stare, ca §i în alergare. Dar
cum nu eram deloc sigur c¶ nu-visez, ori c¶ nu-citesc romanul Facerea, am
întins cu precau†ie mâna dreapt¶: am dat de cotul ei stâng; de um¶r; de gât,
chiar erau, sub degetele mele. Sim†eam c¶ §i ea simte atingerea – ce prostie:
sim†eam c¶ ea simte sim†irea-sim†itul meu, dar nu se ferea din cale, nu se
opunea atingerii.
I-am pus mâna pe spate, cu degetele r¶sfirate mult, ca s¶ cuprind cât
mai îndelung-§i-ndelat din ea. Am coborât-o, am venit cu ea între noi: i-am
apucat genunchiul stâng.
Ea m¶ sprijinea cu o mân¶ de ceaf¶, cu cealalt¶ îmi aducea ap¶ – se
pierdea aproape toat¶, §i în ochi, clipeam des, dar vedeam pentru prima oar¶
din acest unghi, π de la baza Δ-lui, o strângeam din ce în ce mai viguros,
mai ritmat; […]
Mai v¶zusem a§a (π)-ure, în plin¶ lumin¶, la Buia, la Mana; de copile,
dar §i de ne-copile, cu negru-ro§u la Tecla, cu galben pai §i roz la B¶lana –
uneori li se f¶cea ro§u, apoi violet, apoi vân¶t de tot, spre negru, poate din
pricina vecin¶t¶†ilor culorilor acelora acolo-atunci era atr¶g¶tor-resping¶tor;
mare §i mic; sugînd §i scuipînd, nelini§titor dar §i ogoitor a§a-ul †inut ascuns
§i vârât în privire ca un par, cel care nu se face : Ω… Pe când aici, a§a. A§a:
trandafiriu; potolit, senin, se purta firesc §i drept, a§a cum †i-ai purta, pe
Corso, nasul: la vedere - a§a ^”[127].
Cu o înzestrare genetic¶ de invidiat (,,nu vreau s¶ v¶z, m¶ doare capul
de-atâta v¶z, m¶ doare totul, m¶ dor to†i ochii de pe cap (s.n.)…”[128];
,,Cred c¶ ar trebui s¶ m¶ fac povestitor – de ce? Fiindc¶… am un mare cusur:
v¶d ce n-am v¶zut, aud ce n-am auzit, miros ce n-am adulmecat...”[129]) §i
cu o imagina†ie care tinde spre ideal, Paul Goma p¶trunde în mrejele ascunse
ale privirii, dezvelind v¶lul st¶vilit de normele §i barierele literare, ajungând
a exprima, prin apelul la atributele grotescului[130]: gura, organele genitale,
sânii, falusul, pântecele, nasul, puritatea imaculat¶ a trupului sabinal, ca o
copie fidel¶ a celui de la începutul lumii.Vivificând arta prin cuvânt proza-
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torul zide§te, pe o dubl¶ temelie a sim†urilor §i a evenimentelor istorice, personajul, st¶pânindu-§i crea†ia asemeni Creatorului care st¶pâne§te lumea §i
l¶sând cititorul prad¶ fascina†iei abisurilor nesurvolate: ,,Oglinda s-a aburit
de tot. Pot s-o §terg cu prosopul; cu un deget: fac gaur¶-n gard §i. £i v¶d:
nimica, o simt cu spatele: e cu totul în cabin¶. Dar mai am nevoie de oglind¶,
s¶ v¶d prin ter†¶ persoan¶ ceea ce v¶zusem cinstit, drept, fa†¶ c¶tre fa†¶?
totul-totul, §i ceva pe deasupra? Doar la o întinz¶tur¶ de – de ce: de mân¶?
de buz¶, de? Îns¶ ea nu §tia c¶ o v¶d – cum nu: ba §tia, dar nu s-a
sinchisit
s¶-mi arate c¶ mi-o arat¶, s¶-mi arate c¶ nu trebuie s¶ m¶ sinchisesc când
cineva apropiat §i drag §i dezbr¶cat mie îmi arat¶ ceea ce nim¶nui, niciodat¶.
[…]
[…] Acum pot s¶ m¶ uit în voie, s-o calc cu fierul privirii, s¶ simt, sub
palme, cum fac eu fata. Când te gânde§ti c¶ omul nume§te asta cu ni§te
cuvinte urâte, de ne-scris pe hârtie – pentru mine, român; nici fran†uze§te nu
sun¶ mai frumos: cul, în total, des fesses, ca s¶ arate c¶ e pereche, dou¶
unit¶†i, în fapt una, despicat¶ ca… Am v¶zut la Septimiu fotografii cu sculpturile lui Brâncu§i; când am ajuns la cele de la Târgu-Jiu, la Poarta S¶rutului,
ne-a ar¶tat, lui Octavian §i mie, medalioanele t¶iate în dou¶, pe vertical¶ §i
a zis c¶ ele reprezint¶ §i s¶rutul §i pu†ica fetei (chiar a§a i-a zis, diminutivîndo, cu toate c¶ era ditamai muieroiul). Octavian, ro§u, asudat, a gâfâit c¶ nu
se gr¶ie§te a§è de marii no§t’i arti§ti, c¶ cercul acela împ¶r†it reprezint¶
s¶mân†a, gr¶untele – nu seam¶n¶ cu un bob de grâu? Acum îns¶ m¶ gândeam c¶, pe lâng¶ ce spuseser¶ prietenii c¶ ar reprezenta cercul despicercat:
¡, ar putea foarte bine s¶ fie §i asta – de acord, a ei e înc¶ mititic¶, atâtic¶:
 – st¶pâna fiind tineric¶ §i avînd o morfolologic¶ de p¶s¶ric¶ (dar dac¶:
p¶s¶ric¶ de morfolo - -ic¶?) – îns¶ §i a ei; leit Brâncu§i!
Stau cu prosopul în mân¶, preg¶tit pentru dup¶-scalda
£u§anei…”[131].

.

Îmbinând istoria cu iubirea, datoria cu sentimentul, erosul cu resentimentul, Paul Goma realizeaz¶ o ,,sintez¶ a mai multor f¶pturi încorporate
concentric”[132] în care Sabina, ca etalon al feminit¶†ii, le cuprinde pe toate,
reg¶sindu-se în fiecare: ,,Dac¶ vrei s¶ nume§ti lucrul cel mai pur §i cel mai
perfect zici femeia. Dac¶ vrei s¶ nume§ti lucrul cel mai slab, cel mai delicat,
zici femeia. Dac¶ vrei s¶ nume§ti spiritul care planeaz¶ deasupra
senzualit¶†ii zici femeia. Dac¶ vrei s¶ dai o idee despre senzual zici femeia.
Dac¶ vrei s¶ nume§ti poc¶in†a deprimat¶ zici femeia [...]”[133]. Astfel, surprinzând abisul propor†iei de agonie §i extaz a omenescului, dup¶ cum scrie
Ştefan Ion Ghilimescu, ,,prin interesul ar¶tat arhitecturii §i întregii schel¶rii,
prin aten†ia acordat¶ construirii personajului, tema dublului, autoreferen†ialitate, grij¶ pentru productivitate, precum §i adoptarea unor solu†ii de sorginte
naratologic¶, între atâtea alte chestiuni de tehnic¶, Sabina pare a fi o carte
care anun†¶ o alt¶ fa†¶ a prozatorului Paul Goma”[134].

III
C¶utând în afar¶ un obiect al dorin†ei, protagonistul îl descoper¶ în
însu§i actul scrierii, pe care îl va r¶sfrânge §i asupra lecturii, compensând
absen†a real¶ a purit¶†ii prin inventarea acesteia, într-o lume vitregit¶ de
sacralitate, în perfect acord cu afirma†ia lui Nietzsche ,,Dumnezeu a murit”.
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Demascând orgiile §i pedepsind profanatorii de morminte, naratorul d¶
dovad¶ de demnitate înalt¶, neîngenuncheat¶ de atributele mecanismului
comunist: minciuna, foamea, frica, teroarea, na†ionalizarea, deportarea,
concesiile. Aflându-se în punctul ini†ial – ,,praful §i scrumul. Tot în punctul
de plecare m¶ g¶seam, de parc¶ niciodat¶ n-a§ fi pornit; de parc¶ f¶cusem un
tur de pist¶, de plecare, dar uitasem s¶ plec; ori nu putusem; ori Dumnezeu
§tie, iar acum a§teptam, pe loc, ‹‹adev¶rata plecare››”[135], cu aluzie la
rotunditatea p¶mântului basarabean, el intersecteaz¶ erosul cu istoria într-o
spiral¶ generatoare de decep†ii, cu atât mai amare, cu cât se transform¶ întro permanen†¶ de neevitat: ,,spirala istoriei repetându-se (dar nu întocmai) e
ca dragostea mea pentru Sabina: când este, când nu prea este, ba chiar din
contra – dar f¶r¶ a înceta s¶ fie, foarte; când este întocmai, când o varia†iune
pe aceea§i sabin¶…”[136]. Construind romanul în func†ie de evenimentele
reale §i oferind o alt¶ variant¶ a realit¶†ii (,,Chiar de nu sânt prin structur¶,
un realist înr¶it, printr-un eventual roman, §i el îndârjit realist, f¶r¶ s¶ abandonez realul, realitatea, a§ putea oferi o variant¶ a realit¶†ii (a§a cum este ea
în realitatea… mea)”[137], având ca †int¶ primordial¶ descrierea unei
societ¶†i în care lipsa de pudoare devine o caracteristic¶ esen†ial¶ a ,,normalului”, Paul Goma va aborda un traseu corespunz¶tor, evitând liniaritatea §i
reflectând cu fidelitate dezordinea lumii evocate: ,,Oh, acele zile de sanie
(s¶niile de-alt¶dat¶…)! Adev¶rate curse – de adev¶rate o-mie-cinci-suteplat; nu po†i povesti, f¶r¶ teama c¶ faci o facere împotriva-naturii (eu nici un
pr¶p¶dit de cros nu fusesem în stare s¶ prind în cuvinte). £i la urma urmei,
cinste aceluia care, întinzând un punct de capete, are s¶-l fac¶ linie, tr¶gând
dintr-o frac†iune de secund¶, s¶ ajung¶ pân¶ la patru-minute-§i (n-am coborât sub patru – poate dac¶ m-a§ l¶sa de fumat…). Sigur c¶ în realitate cam
a§a-cumva se petrec lucrurile, mai degrab¶ pare succesiune, eu îns¶ vorbesc
de ceea ce se întâmpl¶ în relativitate: concentrare, simultaneizare”[138].
Cu toate acestea, gramatica narativ¶ trimite la o structur¶ închegat¶, cu
o scenografie bine gândit¶, cu atât mai eficace cu cât al¶tur¶ presiunii istoriei
poeticitatea, basmul §i ludicul, într-un joc al îmbin¶rii contrariilor în care se
definitiveaz¶ arta scriiturii: ,,sânt un realist, nu-mi permit s¶ sar de la una la
alta f¶r¶ tr¶s¶tur¶ de unire: la mine mâna §i gândul pleac¶ aiurea – dar numai
dup¶ ce au studiat temeinic harta. Sau: eu visez cai verzi pe p¶re†i – dar în
cadru real…”[139].
Rezult¶, de aici, o tem¶ a dublului, perceput¶ înc¶ din descrierea
Sabinei §i dezvoltat¶ în cadrul unor structuri binare, amintind de romanul
precedent. Dac¶ în Astra duplicitatea ocupantului este direct propor†ional¶
cu tendin†a de creare a ,,omului nou”, Sabina pune lectorul în fa†a faptului
împlinit, binomul de acum ilustrând o critic¶ sever¶ la adresa regimului, în
care comportamentul personajului central î§i va g¶si pe deplin explica†ia:
azi/mâine, acum/atunci, refugiat/nerefugiat, na†ionalizat/nena†ionalizat,
basarabean/nebasarabean, omenos/neomenos, om normal/om ne-normal,
normal/anormalizat, omul-om/omul-nou, omul nou/omul vechi, viitor/neviitor, spa†iu/timp, real/ireal, se-cade/nu-se-cade, în-plus/în-minus, prezen†¶/absen†¶, orice-se-face/nu-se-face, facere/re-facere, scriitori/nescriitori,
profesori/ne-profesori, real/uman, Enkavedist/Securist, spirit/materie, a
uita/a nu uita, Raiul Sovietic/ Cealalt¶ Lume, corp/trup, fat¶/femeie,
frumoas¶/ne-frumoas¶, etic¶/estetic¶, bine/r¶u.
Iar pe acest fundament motivul a§tept¶rii va amâna dezam¶girea final¶,
descriind momentul din timpul, dar §i de dup¶ sustragerea fondului prin apelul la realitate, fic†iune §i, în final, negarea celei dintâi ca imposibilitate de a
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accepta adev¶rata dimensiune a tragicului. De fapt, aceast¶ atitudine naratorial¶ vine din îns¶§i structura psihic¶ a prozatorului, mefien†a sa fiind o
urmare cert¶ a agresiunilor externe pe care, din dorin†a de protec†ie a cititorului, le îndulce§te, impactul preg¶tit nemaiavând aceea§i intensitate.
Interiorizat §i, ,,eventual, patetic”, naratorul î§i dore§te a fi în†eles, §i nu
comp¶timit, iar perspectiva abordat¶, cu apelul la ironie §i umor, v¶de§te în
mod clar o deschidere spre aceast¶ op†iune:
– ,,De ce povesti†i voi tragediile, râzând: v¶ bate†i joc de ele, de voi?
– Am ridicat din umeri – râzând.”[140]
,,Praful-§i-scrumul – nu exageram? Nu exagerez, acum? Nu cumva
cedez patetismului, pateticului ce sunt, pathosului din fiecare fibr¶ a mea?
Dup¶ atâtea §i-atâtea romane ruse§ti înghi†ite, înfulecate pe ner¶suflate voi
fi început §i eu s¶ m¶... romanesc-ruse§te, s¶ m¶ rusesc (poate c¶ da, vorba
garsonierei septime, poate c¶ mai §tii? ce ne rezerv¶ viitorul? de aur al? †¶rii
noastre de carne macr¶…?), încercând s¶ m¶ ap¶r, s¶ previn agresiunile, voi
fi c¶p¶tat obiceiul de a m¶ umfla, de a chiar inventa pericole – ca s¶-mi justific reac†ia...; poate chiar pe mine s¶ m¶ explic, justific: ce sunt eu §i cum
anume, f¶cut; de ce eu, nu altul; de ce a§a, nu altfel – exact ca în proza
ruseasc¶, etern¶ §i uneori atât de proast¶, încât, dup¶ ce-o cite§ti, te întrebi
dac¶ prostul nu e§ti tu... Fiindc¶, pe de o parte, exagerez, pe de alta (alteori,
simultan), minimalizez întâmpl¶ri adev¶rate §i mai ales cumplite; teribile,
crâncene, barbare; crude, crunte §i sângeroase, ba chiar sanghinare – a§
putea spune: uciga§e – în orice caz: schiloditoare. Pe acestea le iau peste
picior, le râd în nas de preten†iile lor §i le pun la locurile cui le are (s.n.)
”[141].
Pentru a în†elege acest mecanism §i pentru a putea judeca schimbarea
discursiv¶, evident¶ odat¶ cu transformarea Sabinei, ar trebui s¶ cunoa§tem
factorii care determin¶ aceast¶ transformare, prevestit¶ înc¶ din primele file
ale romanului, pornind de la simbolul unei m¶§ti sub care se ascund ochii
bestiali ai sistemului. Astfel, într-o societate sc¶ldat¶ de minciun¶, ipocrizie
§i concesii, economia-de-r¶zboi, ,,necunoscut¶ în timpul r¶zboiului împotriva ru§ilor, instalat¶ dup¶ pacea ruseasc¶” va dicta legea, iar frica va na§te
pl¶cerea de a mutila aproapele, c¶lcând peste moralitate §i con§tiin†¶,
înfr¶†indu-se cu prostia §i slujindu-i cu devotament. Supus¶ acestei realit¶†i,
,,cu o mie de calit¶†i §i cu un mare defect: frica” Sabina, ca exponent¶ a
materialismului, va denigra numele dragostei, dând declara†ii de dezicere §i
sfidând naratorul, ca lege a autonomiei personajului. În acela§i timp, crescendo-ul monologului în dialog va intensifica drama naratorial¶, prin apelul
retrospectiv la evenimetele reale, autobiografice, din contextul închisorii §i
a interogatoriului de la Securitatea din Media§, în 1949, când pâng¶rirea §i
macularea trupului matern a întrecut orice imagina†ie.
Transpus în timpul adolescentin §i vizând s¶ pedepseasc¶ moralizator
acest adev¶r prin consemnarea lui cu exactitate, naratorul face o sintez¶ a
orgiilor sociale, invocând modelul patern, setos de ac†iune §i de cunoa§tere.
Cu toate acestea, ,,salvarea fondului” contrazice psihologia basarabeanuluiintern dornic de fapte mari (,,eram setos de ac†iune, fl¶mând de f¶ptuiri, nu
conta cum erau, în mod obiectiv, conta c¶ pentru mine sunt totdeauna
mari”[142]), dovedindu-se a fi ,,o opera†ie secret¶ [...] des¶vâr§it¶ cu complicitatea pazei”. N¶scut sub zodia e§ecului, realizând un act de transport §i
nu de opozi†ie anticomunist¶, în disperare de cauz¶, naratorul d¶ vina pe
istorie, apelând la sugestii senzoriale care ,,guverneaz¶ istmurile amintirii în
efortul recuper¶rii”. Astfel, ,,atât evenimen†ialul, cât §i reconstruc†ia inter-
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ioar¶ apar contaminate de aceast¶ sinestezie a sim†urilor, amintirea este
atins¶, mirosit¶, pip¶it¶”[143]: ,,Aveam impresia c¶ – nu impresia, certitudinea – c¶ n-am nici un chef s¶ m¶ îns¶n¶to§esc; nici s¶ mai tr¶iesc. Îmi venea
s¶ m¶-ntind, dac¶ nu sub lespedea-grea-§i-mortuar¶, atunci într-un pat normal, de ne-dormitor, s¶ zac un an de zile; sau zece, când scârbavnica, putoarea, curva de istorie se va fi astâmp¶rat, r¶corit, a§ezat la casa ei, de-acum
b¶trân¶, de nefolosit”[144].
Cum se constituie, a§adar, ,,deontologia” textual¶ §i care ar fi partitura
ideal¶ de interpretare a romanului?
Pentru a r¶spunde problematicii scriiturii, ne propunem s¶ p¶trundem
în interiorul mecanismul social evocat, generator de divergen†e §i
contradic†ii, care fertilizeaz¶ mi§carea romanesc¶, favorizând trecerea din
planul real în cel fictiv §i invers. Ceea ce vom observa este c¶, agent al sistematiz¶rii, naratorul ilustreaz¶ modul în care ac†ioneaz¶ vectorii de creare
a ,,omului-nou”: Minciuna, Frica, Teroarea, Concesiile, Reeducarea,
Egalizarea §i Suspenda†ionalismul, dând na§tere unui întreg autonom §i
indispensabil. Analizând aceste categorii, vom urm¶ri s¶ cre¶m o viziune de
ansamblu, definind Comunismul, ,,omul-nou”, ar¶tând cum func†ioneaz¶
aceste elemente §i cum fuzioneaz¶ cu cele din prima parte a analizei.
Întruchipând diferen†a, naratorul se a§az¶, înc¶ din primele rânduri, sub
semnul binomului, relatând întâmpl¶rile din perspectiva unui ,,noi” care
vizeaz¶ refugia†ii din Basarabia §i Bucovina, ignorând vârsta de drept §i subliniind-o pe cea de basarabean-refugiat. Opus celorlal†i, el explic¶ soarta
cona†ionalilor prin apelul la nesfâr§itul re-fugiu, devenit cauz¶ a
schimb¶rilor fiziologice §i anticipând pretimpuriu muta†iile cauzate de
vârst¶: ,,La vârsta mea se vorbe§te de înc¶-cre§tere, îns¶ eu am o vârst¶, alta;
altele – oricum, a doua fiind aceea de basarabean-refigiat: noi str¶inii-în-proprie-†ar¶ ne ofilim, ne trecem iute-iute, coborâm înainte de a fi urcat, ne ofilim înainte de a fi dat poame – cel pu†in a§a cred eu c¶ se petrec lucrurile cu
noi. O fi din cauza Soarelui: noi am tot fugit, ne-am tot re-fugit spre Apus,
mereu spre Apus, adic¶ în sensul mersului §i al lui, ziua ne-a fost mai lumg¶
decât a altora §i nu ne-am odihnit, de noapte, cât trebuia, cât aveam nevoie
– când aveam nevoie mai mult¶ decât ceilal†i. [...]
Am spus c¶ noi, Basarabenii, suntem invers decât g¶ina stoars¶ din ou
– om fi §i a§a, §i a§a, noi combin¶m scurtul cu lungul, iar rezultatul e
riguros acela§i ca la g¶inile mult-ou¶toare: via†¶-scurt¶ – când m¶ uit la
mama, o v¶d cum se termin¶, sub†iaz¶, apropie de cap¶t. De aceea. De aceea
noi, Basarabenii, nu mai cre§tem pe în¶l†ime, ci în adâncime – ca s¶-i fim
aproape”[145].
Ironizând ,,prietenia de veacuri româno-sovietic¶”, el pune minciuna,
ca prim¶ categorie, la baza tuturor nedrept¶†ilor, deconspirând adev¶rul,
hot¶rât s¶ nu uite §i s¶ povesteasc¶ totul: ,,... §i dac¶ nu mi-ar fi, nu fric¶, dar
jen¶ de vorbe-mari, a§ zice c¶ toat¶ suferin†a noastr¶, de Basarabeni, cei care
am luat-o din iunie 1940 se reduce la un singur cuvânt-umflat: minciun¶.
Oricum ai lua-o, da-o, întoarce-o, dac¶ nu r¶mâi doar în curtea ta §i în cazul
t¶u, personal, în†elegi c¶ totul, totul: invazia ruseasc¶, jaful, foamea,
Securitatea, Canalul, colectivizarea, arderea c¶r†ilor (§i n-am terminat; abia
am început), toate astea pornesc de la minciun¶; se nasc din minciun¶ §i
nasc, la rându-le, minciun¶. Minciun¶, la începuturi, venit¶ dinspre ei – invadatorii, confiscatorii, epuratorii, colectivizatorii – atâta ne-au b¶tut cu ea la
cap §i al cur, încât de la o vreme, noi, b¶tu†ii, începem s-o repet¶m, purt¶m;
ba chiar s¶ credem c¶ ea este adev¶rul nostru. [...]
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Cum uit¶ omul, cum uit¶ Ardeleanul, domnule... Dar cine i-a spus, înc¶
din martie 1944, c¶ Ru§ii or s¶ aduc¶, nu doar rusismul, ci §i comunismul?
– noi, refugia†ii din Basarabia §i Bucovina! C¶, atunci, Ardelenii îi a§teptau
pe Ru§i, s¶ ia de la Unguri §i s¶ le pun¶ lor în bra†e Ardealul de Nord –
treac¶-mearg¶, cum a trecut §i timpul, dar de ce, acum, când am fost egaliza†i
în suferin†¶ §i-n mizerie, Ardeleanul tot se fere§te de Basarabean – ca ceva
mai înainte, Sasul... Poate pentru c¶ fiecare comunitate, când ajunge la greu,
în loc s¶ caute, în jur, la al†ii, reconfort, ajutor, se închide în sine – altfel de
ce, §i noi, Basarabenii, în ’44, nu i-am c¶utat pe Ru§ii, pe Ucrainenii fugi†i
încoace, în România, dup¶ revolu†ia lor, unii chiar în preajma r¶zboiului din
urm¶...? De ce: fiindc¶ am uitat; am vrut s¶ uit¶m – ei, to†i, nu §i eu, eu nu
uit ce §tiu prin mine, ce am aflat de la al†ii: când o s¶ m¶ fac povestitor (nu
scriitor!), o s¶ povestesc. Totul”[146].
Deformând realitatea, minciuna devine o arm¶ sigur¶ în mâinile delapidatorilor de spirit §i de materie, înlesnind dezinformarea §i eradicând orice
posibilitate de a intra în rândul lumii: ,,Am intima convingere c¶ se laud¶ cei
care pretind c¶ au prins Viena, Parisul, Londra – adic¶ Vestul; adic¶
Cealalt¶ Lume. E ca §i cum ai ‹‹prinde›› Saturn. Ori Luna. Nu mai prindem
posturi decât dinspre R¶s¶rit: Radio România (de la Bod), Ia§i, Chi§in¶u,
Kiev, Moscova – §i Vladivostok (deci tot vostokul ne m¶nânc¶). Jum¶tatea
de principiu îmi va fi venind de la faptul c¶ noi n-am avut radio, c¶ eu n-am
v¶zut aparat func†ionând, nici mân¶ de om umblând pe la butoane. £tiu:
securi§tii trec pe la cei c¶rora nu le-au confiscat aparatele, ca s¶ le pun¶
‹‹frâu››; sau ‹‹frân¶›› – al†ii vorbeau de o ‹‹piedec¶››, o §i descriau, o explicau: o pastil¶ de plumb care era §i sigiliu fixat¶ pe cureaua scalei: s¶ te
frâneze, s¶ te opreasc¶, s¶ nu te lase s¶ ajungi în Vest, s¶ r¶mâi aici, în insul¶,
la cheremul difuzorului. [...] Dac¶ au pus ei atâta omenire în uniforme de
gr¶niceri chiar spre ‹‹†¶rile fr¶†e§ti›› (sânt convins: pe Prut, c¶tre Basarabia
a fost, este §i va fi mult mai mult¶ paz¶ decât spre Iugoslavia c¶l¶ului Tito),
cum s¶ nu pun¶ gr¶niceri §i în interiorul †¶rii, în interiorul fiec¶rui om – la
gur¶ avea deja ‹‹piedec¶›› – de unde §i noua lozinc¶: ‹‹Gura bate curul›› –
cum s¶ nu încerce ei s¶ pun¶ frân¶, z¶bal¶, botni†¶ §i urechii, cea cu care
i-ar putea auzi pe Americani zicând:
‹‹Rezista†i, fra†i români, c¶ci clipa liber¶rii se apropie!»
[…] M¶ ardea buza s-o întreb dac¶ ea ascult¶ printre pic¶turile conferin†elor, ale concertelor §i altceva: §tiri, de pild¶. Nu se poate ca în pauze s¶
nu fie §tiri, ca s¶ afl¶m ce se petrece acolo, sus, la suprafa†a P¶mântului; pe
Adev¶rata Lume. £i la noi – în atâtea rânduri am aflat de la ei ce se-ntâmpl¶
la, cu noi… Ca s¶ §tim ce mai face, ce mai drege lumea asta mare, dintrodat¶ rupt¶-n dou¶, micìt¶, b¶gat¶-n sârme, pref¶cut¶ în lag¶r înd¶r¶tul
Cortinei de Fier, cum se zice c-ar fi zis Churchill, singurul lucru inteligent
spus vreodat¶ despre noi de perfidul purt¶tor de palbion; s¶ afl¶m de la al†ii
ce se petrece în Raiul Sovietic, fiindc¶ noi, aici, sântem obliga†i s¶ facem
media între minciunile de la difuzor §i zvonurile de la gura-satului”[147].
Cât despre fric¶, prezent¶ înc¶ din scrierile precedente, aceasta evolueaz¶ pe m¶sura ,,evolu†iei” sociale, n¶scând prostia, ,,recuno§tin†a de veacuri fa†¶ de marele popor sovietic”, ,,recuno§tin†¶” pentru mutilare, viol,
pentru egalizare, reeducare, transformare în agregat, în sfâr§it pierderea
identit¶†ii, a umanit¶†ii §i înzidirea în mortarul securist: ,,[…] Mi-a mai ajuns
la n¶ri abur de fric¶ – tot ardeleneasc¶ (sau nem†easc¶?) în 49, la Buia: prin
martie, înc¶ nu avusesem vorbitor cu mama, de Pa§ti, îl ridicaser¶ §i pe
Heinrich, fetele erau la lucru, la ferm¶, f¶ceau s¶pt¶mânal naveta, cu camio-
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nul, acas¶ r¶m¶seser¶ mama lor §i bunica. […]
Asta-i interesant: înainte (adic¶: pân¶ la Sabina – mai corect: pân¶ la
Sabina de-adineauri), pentru mine mama fetelor era acea s¶soaic¶ slab¶,
vânoas¶, cu ochi de albu§, urât¶ – §i-atât¶. Nu era înc¶-ntr-o ureche, cred c¶
de curând devenis¶ †¶c¶nit¶: vas¶zic¶ b¶rbatu-t¶u, ofticos în ultimul hal, î§i
scuip¶ pl¶mânii în beciul Securit¶†ii din Media§, dup¶ cum aflasem de la
Emil […]; fetele tale, de paisprezece §i treisprezece ani lucreaz¶ la ferm¶ –
nu doar cu bra†ele, ci §i cu – cine nu §tia cu ce anume trebuiau s¶ mai
trudeasc¶ s¶soaicele, de copile, vai de curule†ul lor neîndestul¶tor, c¶ dac-ar
fi fost curve cinstite, cu condicu†¶, m¶car formate cât de cât, ai fi §tiut o
socoteal¶: munc¶ grea / cartel¶ A – dar fetele, surioarele mele descul†e din
Raiul de la Tizu de la o vreme se duceau la ferm¶, la mont¶, la Kupplerei,
a§a cum s-ar fi dus la Kindergarten §i tot ele trebuiau s¶ mul†umeasc¶ dumnezeului de brigadier §i de mili†ian §i de activist §i de director §i de ultim
conductor de atelaj c¶, regulîndu-le, le las¶, în continuare, la lucru; […]
animalele-noi de comuni§ti §i profitori de r¶zboi, regulatori de du§mani de
clas¶ de ambe sexe – dare-ar Dumnezeu cel Mare s¶ li se usuce organul cel
mic §i s¶ le pice!, cum am citit eu într-o carte pe care-am s-o scriu!”[148].
Acaparând întregul perimetru social, frica se na§te din ,,preacunoa§tere” sau, din contr¶, din teama de necunoscut, contribuind la apari†ia
dispre†ului ca urmare a profundei dezam¶giri a elevilor fa†¶ de profesori,
egalizând oamenii prin la§itate, lips¶ de caracter §i indiferen†¶: ,,… A trebuit
s¶ cunoa§tem n¶v¶lirea comuni§tilor ca s¶ constat¶m schimbarea §i în
atitudinea elevilor fa†¶ de profesori: prin apari†ia dispre†ului, urmare a
profundei dezam¶giri. În asta nu trebuie c¶utat¶ g¶ina sau oul – profesorii au
început: ei, prin la§itate, fric¶, lips¶ de caracter au cl¶dit perseverant imaginea, dac¶ nu a antiprofesorului, atunci, hot¶rât, a ne-profesorului. Iar unde
apare dispre†ul, dispare, nu doar înv¶†¶mântul, ci încrederea în adul†i, în
modele”[149].
F¶când compara†ie între §tiin†ifici §i umani§ti §i dându-le câ§tig de
cauz¶ celor din urm¶, ca responsabilitate pentru prezentul materiei predate,
naratorul va ilustra, împreun¶ cu cei doi prieteni, trei tipuri de dispre† la
adresa celor dintâi, practican†i de ,,rezisten†¶ anticomunist¶ la oglind¶; în ea
te prive§ti, î†i supraveghezi … curajul”: ,,Sibiul nu-mi poart¶ noroc la umanioare: la început, în ‘46, la Normal¶, animalul de ¢¶ran: a f¶cut cu noi
‹‹boxeal¶››, noi îns¶ n-am f¶cut cu el român¶. S¶rind peste £eica: aici, la
LGL, întâi l-am avut pe Copac: zero t¶iat în pai§pe; acum îl am pe Gogea –
mai întâi ar trebui s¶ se aib¶ el pe sine… Ce fel de oameni vor fi fost ¶§tia,
înainte? £tiu de la elevii mai mari: fuseser¶ oameni normali, foarte buni profesori de român¶ – de ce nu sunt m¶car acceptabili ca profesori, ca oameni?
De fric¶. Frica î†i ia, nu doar… curajul, ci mintea: te face prost,
prostizat. Copac – pentru c¶ a f¶cut pu§c¶rie §i i-i fric¶ s¶ nu-l ridice iar,
s¶-l duc¶ acolo unde §tia el…; Gogea n-a f¶cut – de asta i-i fric¶: s¶ nu-l
ridice §i s¶-l duc¶ în ne§tiut. Unul prea-cunoa§te: moare de fric¶; cel¶lalt
crap¶ de frica de necunoscut.
Frica-de-pu§c¶rie. Dar de închisoare sunt amenin†a†i §i profesorii de
neumanioare – aceia îns¶ au o singur¶ fric¶: dosarul. Ei or s¶ intre, n-or s¶
intre, dar nu pentru fapte, de acum, de sub comuni§ti, ci pentru… st¶ri,
dinainte: †¶r¶ni§ti, liberali, legionari, regali§ti – deci pe-baz¶-de-dosar.
Ce§tialal†i, umaniori§tii au dou¶ frici: dosarul (ca toat¶ lumea) §i materia lor,
specialitatea, umanioara. £tiin†ificii se tem numai de propriul trecut, nu §i de
prezentul materiei predate – ca umani§tii. […]
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Fire§te, nu am acces în cancelarie, deci nu §tiu, la zi, ce se petrece între
profesori – dar, vorba tatei: în comunism to†i oamenii devin egali – prin
fric¶. […]
Bineîn†eles, noi avem un dispre† regal (eu ; Octavian are dispre†princiar, Septimiu : imperial) fa†¶ de §tiin†ele exacte - fiindc¶ avem note
mici? Sau notele sunt efectul dispre†ului nostru ? - iar fa†¶ de profesorii
pred¶tori, dac¶ nu mergem pân¶ la dispre† simplu, ne oprim în pragul
indiferen†ei active. £i suferim neputincio§i, al¶turi de neputincio§ii de
umanioare. Dar nu prea mult…”[150].
Intra†i în raza mor†ii, din teama de a nu pierde bunurile materiale sau
din dorin†a de a recupera ceea ce li s-a confiscat, oamenii înceteaz¶ de a mai
fi la fel, fiind predispu§i c¶tre concesii, uitând de solidaritate, gata s¶ mearg¶
pân¶ la dezicere, s¶ nege valorile venerate de-o via†¶ §i s¶ îmbr¶†i§eze nonvalorile. Antimaterialist, cu origine ,,înplusic¶”, în a§teptarea unui model –
,,Octavian §i Septimiu sunt ideali§ti – adic¶ antimateriali§ti (fiindc¶-s anticomuni§ti). Nu particip la dezbaterile lor, a§a c¶ m¶ întreab¶: ce sânt eu?
R¶spund c¶ s¶ fiu scuzat, dar eu, neavând cap filosofic, nici num ¶ bag unde
nu-mi fierbe oala, îns¶ dac¶ ei sunt materiali§ti, atunci sânt, ca tot Rumânul,
anti –. £i un pic idealist, am ad¶ugat, ar¶tând distan†a dintre degetul mare §i
ar¶t¶tor, doi centrimetri §i jum¶tate. […] Ciudat, dar asta este: cu prietenii
mei n-am discutat niciodat¶ despre fric¶. Septimiu are, orice-ar declara el,
origine mare-burghez¶, Octavian: muncitoreasc¶; dac-a§ fi întrebat, a§ spune
despre Septimiu: origine bucure§tean¶, despre Octavian: foarte ardeleneasc¶
– despre mine, în dosar a§ scrie: înplusic¶”[151] – , naratorul critic¶ vehement lipsa de caracter a scriitorilor, sanc†ionându-i ironic prin indicii sintactice §i stilistice, într-o coliziune de presupuneri care determin¶ adev¶rul:
,,În primele s¶pt¶mâni sibiene, la Astra, îl a§teptam pe Camil Petrescu
(citisem de el tot-tot-tot). Ce mare scriitor §i ce mic om a devenit peste
noapte prin ce a scris dup¶ […].
B¶iat bun, Octavian se întreab¶ dac¶ nu cumva marii no§tri micì†i,
fo§tii mari deveni†i ling¶i scriu ceea ce scriu… cu pistolul în ceaf¶… În
cazul lui Sadoveanu, pretinde c¶ §tie «de la un cheferist de-al nostru c¶
Mitrea Cocor nu-i scris¶ de Sadoveanu, doar isc¶lit¶ – cu pistolul în ceaf¶»
M-am uitat la Octavian… – §i nu l-am v¶zut pe Sadoveanu (isc¶lind cu
pistolul în ceaf¶). Am întrebat:
– Cine s¶ fi fost tovar¶§ul-cu-pistolul, adev¶ratul autor ?
– Moraru §i Novicov!, a r¶spuns pe dat¶ Octavian – Septimiu §i cu
mine am izbucnit în râs. Ori R¶utu, dar nu tartoru-¶l mare, Ki§inevski cu
Pauk¶ri†a!
– Ki§inevski?, s-a mirat Septimiu. Dar el nu §tie nicio limb¶, abia se
isc¶le§te, de§i unii pretind c¶ umbl¶ cu o §tampil¶…
– Ce-i trebuie §tampil¶, când are degetul-gros?, am glumit eu.
Octavian renun†¶ la varianta Ki§inevski-Pauker, dar nu la pistolul-înceaf¶: e-he, câte declara†ii mincinoase, câte ‹‹recunoa§teri cinstite›› zmulsese Securitatea – cu pistolul în ceaf¶…
La noi în cas¶ Ceahl¶ul este considerat o târâtur¶, o curv¶, un mânc¶tor
de c¶cat. La noi în cas¶ nu se atinge în discu†ii paternitatea Mitreacoicoiului:
un fleac – dar articolele? Acolo limb¶mânt neru§inat! […]
Pistol-în-ceaf¶… Nu cred. Nu pentru c¶ ar fi Securistul bun, ci
Scriitorul e ne-bun. Ce nevoie s¶-l mai sperie §i cu pistolul?, când e suficient
s¶-i treac¶ pe sub nas un teanc de bani… Dac¶ partidul îi promite marelui
scriitor c¶, pe lâng¶ bani, are s¶ primeasc¶ §i un titlu de academician, de
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pre§edinte al cut¶rui comitet pentru pace, c¶ are s¶ c¶l¶toreasc¶ în
Occidentul putred – §i-i arde tovar¶§ul nostru Dej §i o muncitoreasc¶ strângere de mân¶, fotografiat¶ §i dat¶ la gazet¶…[…]
Zic §i eu… Nu cunosc scriitori contemporani, cu atât mai pu†in
cotidieni… Nu §tiu nici cum st¶m cu literatura: dac¶ scriitorul trebuie s¶ fac¶
un milion de compromisuri, s¶ m¶nânce o mie de c¶ca†i, s¶ ucid¶ cinci
neveste, trei copii – ca s¶-§i vad¶ c¶r†ile scrise, tip¶rite? N-oi fi §tiind, dar
§tiu. Nu se poate. Fiindc¶ nu se poate – basta! […]
Nu §tiu. Ce §tiu: nu am §i eu un maestru, s¶ pot urma, imita – §i iubi.
Unul viu - ne-dat cu ¶§tia. Au mai r¶mas câ†iva: Arghezi, Blaga, Barbu,
Doamna Papadat-Bengescu §i… £i cam atât, or mai fi, dar nu-i §tiu eu. Care
nu §tiu nimic.
Oricum, a§tept. Asta mi-e meseria – a§tept cu aproape pl¶cere: nu se
poate ca într-o bun¶ zi, cum stau, ca acum, la Astra…”[152].
Operând cu o ideologie probat¶, con§tien†i c¶ materia determin¶ spiritul, comuni§tii vor folosi aceast¶ realitate împotriva omului – ,,materialismul
va înv¶†a c¶ materia trebuie confiscat¶, posesorul lichidat”, manipulându-l §i
distrugându-i prin exterior, interiorul. Iar pentru a ilustra acest adev¶r, prozatorul va construi o piramid¶ a originii bestiale, incluzând reprezentan†ii ei
într-o ,,categorie psihologic¶, §i nu o p¶tur¶ social¶”, în care ,,orice-se-face”
devine o deviz¶ §i o cale de ascensiune spre cizma st¶pânului. Se va contura,
astfel, o ,,popula†ie” de ,,suspenda†i” trudind de cu zor în slujba ,,Partidului
Cizm¶rist Pararomân”, str¶ini de credin†¶, uitând de solidaritatea adev¶rat¶
a muncii industriale §i amintind de ,,o tr¶s¶tur¶ de caracter veche cât…
România” – suspenda†ionalismul: ,,Bineîn†eles: nu proletariatul de†ine puterea §i adev¶rul ciomagului. Tata, care simte ca un câine de vân¶toare (de
parc-ar fi el fiu-meu), a zis de câteva ori:
– Ascult¶-m¶ pe mine; tr¶im sub domnia cizm¶rimii! Ce comunism?
– cizm¶rism! Ce proletariat ? – cizm¶riat! Cizm¶ri§tii ne conduc, ne lumineaz¶, ei ne fericesc – dup¶ ce ne-au fericit cu Republica Cizmar¶ Român¶,
în care for†a c¶conduc¶c¶toare-i Partidul Cizm¶rist Pararomân!
– Sssst !, face mama, terifiat¶.
Nu exagereaz¶ foarte tare: la †ar¶, în posturi de conducere: sfat popular,
sindicat, partid, colhoz, sovhoz, cooperativ¶, colectare, comer† – peste tot
unde, dac¶ nu curge, tot pic¶, în majoritate zdrobitoare: cizmari, croitori,
cojocari, fierari, tâmplari – rar de tot câte-un tovar¶§ †igan. De§i meseria§ii
aveau, înainte, atelierul lor, sculele lor, materialele lor – în plus: calfe,
ucenici… niciunul n-a fost pedepsit ca ‹‹exploatator››; în schimb, un †¶ran
cu o moar¶ de ap¶ (mai degrab¶ ornamental¶), o batoz¶ (func†ionînd cel mult
o lun¶ pe an), un joag¶r - acela devenea ‹‹proprietar de mijloc de produc†ie››:
i se confisca mijlocul, iar proprietarul vedea pe dracu’ la Canal. Dar nu §i
meseria§ul – de ce? Mai ales dac¶ era ungur? Simplu: meseria§ul (mai ales
ungur) se punea minteni în slujba comuni§tilor – †¶ranul (fie el §i f¶r¶ moar¶,
batoz¶, joag¶r): ba”[153].
,,Învârtind f¶r¶ contenire în cazanul istoriei”, adept al a§a-zisei egalit¶†i
prin deportare, Canal, umilin†¶, minciun¶, partidul comunist promoveaz¶
,,întresc¶una†i, curlùntrici, suspendo§i” care cunosc bine lumea bun¶, la
dispozi†ie oricând pentru concesii §i favoruri: ,,frizeri, au umblat cu foarfeca
§i pieptenele prin m¶trea†a academicienilor; cu t¶i§ul briciului pe la gu§a
mini§trilor; cizmari, ‹‹au pus mâna cu mâna lor›› pe picioru§ele cuconi†elor:
actri†e, neveste de angrosi§ti, curve de lux, boeroaice, prin†ese – chiar §i
dentiste; croitori, §i-au plimbat metrul cu mâinile prin sub†iorile picioarelor
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deputa†ilor, industria§ilor, mitropoli†ilor (doar §i ei î§i comand¶ izmene de
gal¶); chelneri, ‹‹au servit›› pe conu Cutare, mare proprietar, ‹‹au conversat,
cum convers¶m noi›› cu dom’ director Cut¶ric¶; cunosc tabieturile ‹‹maestrului›› Cut¶rel; ca tâmplari, instalatori, parchetari, zugravi, electricieni,
sobari, tapi†eri au fost ‹‹invita†i›› în case-mari; în vile; în palate – adev¶rat,
totdeauna prin u§a dindos; acolo s-au, nu-i a§a, frecat de lumea bun¶, au
cunoscut-o intim de tot…”[154].
Ceea ce rezult¶ este, a§adar, o societate guvernat¶ de indivizi cu o
,,structur¶, mentalitate §i filosofie de via†¶ de chelner, de cizmar”, care risc¶
s¶ r¶mân¶ ,,ani, decenii, secole, bine însu§uraba†i în suspensie”, ca urmare a
unei tare ereditare consemnate înc¶ de Caragiale: ,,Concluzia mea (verificat¶): nu proletariatul dicteaz¶ în comunism – nici m¶car tovar¶§ii ‹‹din
conducerea superioar¶››: §i ei sunt suspenda†i, §i ei ciocnesc c¶lcâiele §i zic,
plini de oloi pe obraz: «Se face, se tr¶i†i – orice !» – §i execut¶ pe loc comanda clientului-rege-rus. Chiar dac¶ nu to†i marii §tabi sunt fo§ti chelneri, (dar
jum¶tate din ei, da), cu to†ii au o structur¶, o mentalitate, o ‹‹filosofie de
via†¶›› de chelner; de cizmar. Ei alc¶tuiesc mai degrab¶ o categorie psihologic¶ decât o p¶tur¶ social¶: nu au r¶d¶cini, nici coroan¶ (de copac); […]
Burjuimea îi spune acestei categorii: mitoc¶nime. Nu cred c¶ mai are
dreptate: mitocanul este un ‹‹str¶in››, un individ scos din mediul s¶u §i nimerit în altul; nu-i cunoa§te legile, regulile; se poart¶ prost (ca un mitocan),
fiindc¶ nu §tie cum se cade s¶ se poarte în noul mediu – de care i-i fric¶…
Mitocanul poate fi ‹‹rezolvat››: fie înva†¶ bunele maniere (?) §i r¶mâne, fie
e trimis de unde-a venit. Suspendatul nu e mitocan, nooo…– din aceast¶
pricin¶ el nu risc¶ s¶ nu mai corespund¶. Chiar de a venit târziu la
împ¶r†eal¶, a §tiut s¶ se fac¶ indispensabil §efilor, s¶ fie temut de subalterni
– chiar §i de egali, el §tiind ca nimeni altul s¶ dea de în†eles c¶ are dosarcurat, spate-gros… Iar cum morala lui se rezum¶ la: S¶-tr¶i†i-se-face, suspendatul risc¶ s¶ r¶mân¶ ani, decenii, secole (cât va mai dura comunismul)
bine în§urubat în… suspensia lui. S¶ zicem: fiindc¶ suspenda†ionalismul
nu-i o tr¶s¶tur¶ de caracter nou¶, comunist¶ – e veche cât… România: dac¶
o g¶sim la Caragiale, înseamn¶ c¶ va mai dura înc¶ cel pu†in un veac…
Citesc romane – nici m¶car din cele sovietice, realist-socialistele nu
aflu asta: domnia supsenda†iona†ilor. De ce? Fiindc¶ realismul din socialism
nu exist¶ în realitate? Realismul din realitate exist¶, dar socialismul nu permite s¶ fie divulgat, pus-bine, negru-pe-alb – doar ¶sta ar fi rolul literaturii
realist-socialiste: s¶ vorbeasc¶, tare, despre irealitate, ca s¶ nu se vad¶ realitatea-a§a-cum-este-ea (costeliv¶, rupt¶-n cur – §i mai ales foarte murdar¶).
Citesc romane.
Citesc romanele scrise, tip¶rite – asta o aflu din romanul meu: c¶ eu
citesc romane.
Dar nu aflu din acelea, altele; o s¶ §tiu când o s¶-l scriu”[155].
Dac¶ grupul amintit, caracterizat de servilism, ocup¶ vârful anarhiei,
exemplul basarabenilor reprezint¶ tocmai contrariul acestuia, naratorul referindu-se la ei ca la un reper de înalt¶ conduit¶ moral¶. ,,Ovreii zilelor
noastre”, supravie†uitorii Ced¶rii din ’40, ai Reced¶rii din ’44, fugind mereu
spre Apus, basarabenii dau dovad¶ de o înalt¶ cultur¶ §i inventivitate – ,,am
inventat, nu numai bordeiul (sovietic), ci §i avizul telefonic”[156], contribuind nu doar la propria salvare, ci §i la salvarea altor categorii na†ionale,
lichidate §i deportate în necunoscut:
,,– A§a s-a aflat de fiecare ietap’: din bile†elele azvârlite din trenuri de
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Basarabenii no§tri. A§a s-a §tiut c¶ nu i-a deportat pe malul Amurului, numai
pe-al Dun¶rii; §i nu la dracu,-n Siberia lor, ci la tat¶-s¶u, în Siberia noastr¶
na†ional¶, în B¶r¶ganul neao§, cel cuprins între Br¶ila §i C¶l¶ra§i, cu centru
la Fete§ti… M¶ întreb: de ce nu la Slobozia? Doar eu l-am inaugurat, în ‘43,
ca prizonier… sovietic!
Tata se preface c¶ e mândru – de inaugurare. Dar nu e - deloc. Se învesele§te cu altceva:
– M¶i, ce oameni, Basarabenii no§tri! Ce s-ar fi f¶cut f¶r¶ ei neputincio§ii, ne§tiutorii de b¶n¶†eni?
Ce s-ar fi f¶cut, nu numai B¶n¶†enii, dar §i Oltenii §i Dobrogenii §i
Muntenii – chiar §i Ardelenii, orice-ar zice ei (nu mai vorbim de
Moldoveni)? Cine n-are basarabeni - s¶-§i cumpere. Nu s¶-i vânz¶ (s.n.). []
– M¶i, ce oameni, Basarabenii no§tri! Dac¶ n-ar fi fost ei, B¶n¶†enii ar
fi pierit degera†i – §tii ce f¶ceau s¶racii? £edeau lâng¶ †¶ru§ul de pe lotul
repartizat, chinci†i, înveli†i în †oale, a§teptînd s¶ coboare pe p¶mântul
B¶r¶ganului Mântuitorul, s¶-i mântuie – de frig, de cald, de foame, de sete…
Noroc cu Basarabenii: ai no§tri i-au înv¶†at pe b¶n¶†eni s¶ nu a§tepte
minuni din cer, s¶ dea din mâini, din picioare, din gur¶, din suflet – mai întâi,
ca s¶ produc¶ oleac¶ de c¶ldur¶, nu? Prin frecare! Prin tremurare! În al
doilea, s¶ nu moar¶; în al treilea… Am uitat care-i al treilea, oricum, noi,
Basarabenii avem o mare cultur¶, bre! O cultur¶ cu care ne-am ales de la
ru§i, dar pe care o împ¶rt¶§im tuturor celor f¶r-de noroc, noi nu sântem
netkulturnâi…”[157].
Aferent¶ clasei enun†ate, mama naratorului, privat¶ de ,,sensul unei
vie†i de om §i de înv¶†¶tor de †ar¶: Monografia”[158], victim¶ a croitorilor
§i frizerilor, produsul unui destin terifiant, lipsit de scrupule, mereu în alert¶
§i pledând pentru prigoan¶, confirm¶ §i întrege§te ,,topografia” umanist¶,
înfruntându-§i soarta cu demnitate, în ciuda durerii §i a ororii îndurate: ,,[]
– D¶-o dracului de Monografie!, intervenea tata. Noi s¶ fim s¶n¶to§i.
Cum cui pe cui se scoate, hai s¶ facem, împreun¶ de data asta, Monografia
satului Agârbici – o facem, m¶i fat¶ ?
– Facem, facem…
Nu s-a apucat de ea nici în ziua de azi – §i n-are s¶ se, nici în cea de
mâine. Presupun c¶ §tiu ce gânde§te: e prea târziu ca s¶ mai înceap¶ ceva, fie
§i o Monografie. Mama a îmb¶trânit fulger¶tor; întâi pe din¶untru s-a surpat,
apoi pe-afar¶. Mamei i-a îmb¶trânit, i s-a mic§orat, ofilit, zbârcit sufletul –
de-acum trupul nu mai conteaz¶. Dar chiar în starea în care se afl¶
(con§tient¶), niciodat¶ n-am auzit-o zicînd: Ce s¶ mai…?, de§i ea ar avea
toate motivele din lume…”[159].
Punând dragostea la temelia tuturor, a§a cum o cânt¶ Apostolul
Pavel[160] în imnul iubirii §i criticând pseudoegalitatea instaurat¶ de
Comuni§ti [,,Acum, c¶ ne-au ocupat Ru§ii, ne-au egalizat, ne-au f¶cut o ap¶
§i-un p¶mânt (tata zice: «Acum sântem egali – în mizerie…»), noi trebuie s¶
înv¶†¶m egal la toate materiile], naratorul d¶ slav¶ §tiin†elor umaniste,
demonstrând c¶ omul se hr¶ne§te nu numai cu pâine p¶mânteasc¶, ci §i cu
pâine cereasc¶, cu cuvântul lui Dumnezeu, care nu are nevoie s¶ se ,,înghesuie la poarta inginereasc¶”: ,,La noi în cas¶ nu se vorbe§te de r¶u de ingineri
– nu se vorbe§te. La noi în cas¶ vorbim despre înv¶†¶tori, profesori. […] Nam sim†it vreodat¶ c¶ p¶rin†ii î§i doresc un fiu profesor de fizico-chimice (fie
§i universitar); am sim†it îns¶ c¶ n-ar fi nemul†umi†i s¶ le fie fiul
profesor de român¶, de istorie… Ar avea cu cine sta de vorb¶…
Cred c¶ §tiu de unde li se trage asta: de la £coala Normal¶ cea roman-
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tic¶, apostoleasc¶: imediat dup¶ R¶zboi (Primul), în România Mare, s-a luat
de la începuturi totul, pentru c¶, în Basarabia cea s¶tenizat¶, analfabetizat¶,
patrupedizat¶ de pe urma veacului de ocupa†ie slav¶ – era ca în Cartea
Facerii: ‹‹p¶mântul netocmit §i gol››. […] ne-inginerii dovediser¶ c¶ se
poate face din rahat bici, din basarabean o fiin†¶ (aproape) european¶; dovediser¶ ne-inginerii c¶ omul se hr¶ne§te, nu numai cu pâine p¶mânteasc¶ –
pentru a se putea ridica în dou¶ picioare.
Înv¶†¶torii de p¶rin†i ai mei, ‹‹apostoli ai neamului›› r¶spândiser¶
s¶mân†a §i a ‹‹§tiin†elor exacte›› – dup¶ programa analitic¶ – îns¶ aflaser¶
la ei, la Normal¶ (§i le pl¶cuse foarte ce aflaser¶): oricât de mult¶ §i de
adânc¶ §tiin†¶ ar st¶pâni cineva, dac¶ dragoste nu are, cum zice apostolul
Pavel, nimica nu este; dac¶ nu este el mai întâi om (nu ma§in¶) – degeaba
§tiin†a aceea”[161].
Ilustrând diferen†a dintre Enkavedist §i Securist, pornind de la defini†ia
,,omului nou” – ,,dar §tii ce e omul-nou, savietskii celaviek? Creatura care
tr¶ie§te într-un viitor permanent – §i-a uitat trecutul, nu †ine seama de prezent, îl prime§te §i-l judec¶ de parc-ar fi deja viitor... La el timpul curge
invers: la deal” –, §i invocând teoria cu orizontalitatea Slavilor în contrast cu
verticalitatea invada†ilor, povestitorul explic¶ mecanismul reeduc¶rii,
ar¶tând cum ucenicul î§i va întrece maestrul în materie de bestialitate: ,,Tata
nu-l cunoa§te pe Sclifos, deci nu §tie teoria cu orizontalitatea Slavilor în
contrast cu verticalitatea (geologic¶) a invada†ilor, b¶§tina§ii din sud-estul
Europei. Îns¶ §i el vorbe§te de Ru§i: au †ar¶ întins¶ §i ‹‹timp întins››; despre
timpul românilor: ‹‹cam strâmticel, nu ne-ncape – de asta n-om fi avînd
r¶bdare…››
Tata zice §i zice :
– Mi s-a dat prilejul unui studiu comparativ, râde el. La prima vedere
Enkavedistul se arat¶ mai… omenos decât Securistul: nu se omoar¶ el cu
omorâtul de†inutului, îl d¶ pe mâna întinderii: Rossia are sibir, are vremia –
fiecare pe m¶sura celuilalt, adic¶ pe ne-m¶sur¶. Ce s¶ se osteneasc¶ vistavoiul s¶ te bat¶, când deportarea-dep¶rtarea, munca, foamea, frigul, p¶duchii
fac treab¶ tot atât de bun¶? Pe când Securistul sufere de strâmtorare, de
r¶mânere-în-urm¶ – de asta-i mai neomenos decât enkavedistul; mai bestial
decât bestia ruseasc¶, mai prostal¶u decât nesfâr§ita prostie ruseasc¶, mai
prostovan decât prostovieticul – cel mai prost durak din lume. De asta închisoarea noastr¶ tricolor¶, daco-roman¶ e mai îndesat¶, mai pip¶rat¶; adunat¶
– ai zice c¶, din lips¶ de spa†iu pe orizontal¶, ai no§tri ca brazii au f¶cut-o pe
vertical¶ – mai corect: pe adâncime. Ehei, dac-ar fi avut §i Românul timp
larg §i spa†iu lung… Dar a§a… - p¶i se compar¶ Siberia cu B¶r¶ganul?
R¶spuns: nu. Re-întrebare: De ce? Re-r¶spuns: Fiindc¶ B¶r¶ganul e în
Europa! […]
– Sigur, a§a-i, dar mai e §i altfel: Bineîn†eles, tot r¶ul a venit de la…
Lumina R¶s¶ritului – mama lui de hazna cu lavalier¶! – îns¶, în materie de
represiune, dup¶ ce ma§âna a început a func†iona, spre deosebire de alte
sectoare, a fost l¶sat¶ pe seama coloniza†ilor, a aborigenilor. S¶ însemne c¶
ne-a l¶sat mai mult libertate? Enkavedeul a l¶sat Securit¶†ii, nu libertate, ci
spirit de ini†iativ¶ – nou¶, victimelor h¶r¶zindu-ne o soart¶ mai grea,
fiindc¶… Cine †i-a scos ochiul? Fratele… A-ha, de asta †i l-a scos a§a de
bine…”[162].
Astfel, ,,libertatea omului de a face r¶u omului”[163], Comunismul
transform¶ prostia într-o arm¶ eficient¶, justificând deviza ,,S¶ munceasc¶,
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nu s¶ gândeasc¶”. Contestând aceast¶ formul¶ §i sanc†ionând-o prin intermediul Sabinei care ilustreaz¶ ,,‹‹diviziunea muncii›› comuniste: eu cu sapa, ea
cu mapa”, Paul Goma î§i construie§te romanul râvnind la un lector activ,
într-o scriere care întrune§te toate calit¶†ile femeii: ademenitoare, misterioas¶, senzual¶, luând numele §i forma Ei, printr-o suit¶ de galerii §i de obstacole cu cât mai ascunse, cu atât mai tentante de desoperit: ,,C¶r†ile sânt ca
femeile, ascult¶ ce-†i spun eu, care m¶ pricep în materie: cu cât sunt mai
ascunse, mai mascate, mai interzise, cu atât mai tentante; mai de-dorit; mai
de-gândit numai §i numai la”[164]. Situându-se în dou¶ planuri distincte,
diferen†iate la început printr-o ,,lume a torporilor lascive”[165], reprezentat¶
de jocurile erotice pe marginea scrierii, protagonistul le va percepe ca pe un
întreg, ca rezultat al deziluziei §i tr¶d¶rii survenite din ambele sfere. F¶r¶
posibilitatea de a se eschiva, ,,istoria e (s.n.) femeia, cu toat¶ versatilitatea §i
tr¶darea ei”[166], exprimat¶ spiralat, în comuniune cu stilul prozatorului. De
aceea, pentru a sus†ine pulsul narativ, palpându-§i scriitura sub degete, naratorul va îmbina cele dou¶ ,,realit¶†i”, identificând existen†a cu transenden†a
§i echilibrându-le prin intermediul demnit¶†ii de care d¶ dovad¶ în ambele
planuri. Apelând la ,,timpul mesianic, în care perpetuul se converte§te în
etern”[167], într-o v¶dit¶ foame de expresie §i din dorin†a unei scriituri perfecte, Paul Goma vizeaz¶ dincolo de fiin†are, ,,readucându-ne la virginitatea,
în ve§nicie inviolat¶, a femininului”[168], ca simbol al des¶vâr§irii, sesizabil
§i, în acela§i timp, de nest¶pânit în contactul evanescent al volupt¶†ii creatoare.
IV
Ie§ind din cursivitatea ,,cotidianului” prin violentarea linearit¶†ii §i a
uniformit¶†ii, în dorin†a de a-§i definitiva arta scrierii, Paul Goma sfideaz¶
normele, structurându-§i romanul dup¶ o lege sui-generis a selec†iei §i a
ordon¶rii. F¶r¶ a crea în conformitate cu regulile general acceptate ale literaturii, printr-un limbaj §i un stil exprimând ,,abaterea”, ,,deformarea”,
,,dep¶rtarea”, ca semn al particulariz¶rii literare[169], într-o scriitur¶ stabilit¶ sub presiunea istoriei, prozatorul ini†iaz¶ un joc în care ludicul, basmul
§i fic†iunea, ca actan†i principali, vor întregi §i lumina jum¶tatea aflat¶ ,,la
umbra Sabinei în floare”. St¶pânind tehnica quiproquo-ului §i având puterea
de decizie, apelând la memoria olfactiv¶, naratorul va construi imagini, sentimente §i atmosfere, legând biografia ,,operei” de propria autobiografie.
Sim†ind gustul Sabinei, el ne va face s¶ sim†im gustul artei, printr-o incursiune în identitatea personal¶ a subiectului, într-o contempla†ie estetic¶
gr¶itoare, în care ,,verbul se concepe în carne, l¶sându-i neatins¶ fecioria”[170].
Opunând literatura celorlalte arte, Paul Goma nu se desprinde de realitatea real¶ ci, pornind de la ea, o modific¶ pe m¶sura necesit¶†ii, st¶pânind-o cu ochii deschi§i, prin intermediul aten†iei, observa†iei §i a memoriei.
Dac¶ alte arte au menirea de a distan†a, de a ,,scoate din via†¶” prin mutarea
într-un eu diferit celui dintâi, romanul, din contr¶, reflect¶ o lume identic¶
(vie†ii), oferind posibilitatea unei previziuni, dar §i capacitatea de dozare a
realit¶†ii dure: ,,Eu m¶ mut, nu în alt¶ realitate; nu în altceva, ci în altfel: prin
romane. Altfelul meu nu poart¶ semnul opus vie†ii, ci acela§i – u§or deplasat;
oleac¶ decalat. Atunci nu-mi era clar¶ deosebirea, între timp n-a devenit mai
limpede, totu§i încerc s¶ spun:
Când eu, amator, ascult muzic¶, plec, ies, m¶ scot cu totul din via†¶ §i
din mine – m¶ mut în muzic¶; într-un alt mine;
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Mai încerc s¶ spun: poate fiindc¶ filmele au §i muzic¶ (unele prea
mult¶, covâr§ind, înecând, ucigând filmul – care e literatur¶), atunci când m¶
duc la cinema, §i eu m¶ simt mutat cu totul – încolo, dincolo, în altceva.
Muzica este… noroc c¶ n-o spun tare: adev¶ratul opiu al popoarelor: te
alin¶, te leag¶n¶, te consoleaz¶, te obi§nuie§te cu dulcea†a ei – iar când n-o
mai ai, suferi: nu ca de lips¶ de morfin¶ (§i nici ca lipsa de fig¶), dar
ori§icâtu§i…
Dac¶ e s¶ evadez, atunci o fac eu cu mâinile mele: prin romane. Nu mai
§tiu când anume am p¶r¶sit credin†a c¶ lumea-c¶r†ii este alt¶-lume (s.n.),
desp¶r†irea de ea se va fi f¶cut de la sine, pe m¶sur¶ ce înfulecam alte c¶r†i.
Bineîn†eles, plec, prin romanul citit, c¶l¶toresc, v¶d noi peisagii, mai ales
oameni (§i mai cu seam¶: femei, femei), aud noi al¶tur¶ri de cuvinte, aflu
mici-secrete-mari despre limba practicat¶ – în acela§i timp… am sentimentul c¶ nimic nu-mi este nou, în romane: ca §i cum scriitorii dinainte, care
le-au scris, n-au f¶cut decât s¶ confirme ceea ce §tiam eu, de totdeauna.
Nu cred c¶ lumea este o scen¶, via†a o pies¶ de teatru, iar noi doar
interpre†ii unor roluri. Nu sânt de acord nici cu cei care spun c¶ via†a e un
joc (s.n.). Cel pu†in a mea §i a p¶rin†ilor: n-a fost, nu este… de joac¶. Îns¶
nu fugim de ea, nici prin morfin¶, nici prin muzic¶: chiar de nu putem evita
necazul, durerea, st¶m cu fa†a spre ea: o lu¶m în bot, dar §i în piept.
Nu-i chip s-o schimbi, s-o faci mai bun¶, mai… altfel – dar dac¶ stai cu ochii
pe ea, începi s¶ o st¶pâne§ti, s¶ o prevezi (s.n.). Metoda mea (§i a tatei):
cite§ti romane, descoperi ou¶ ale lui Columb, zici: «Dar bine-n†eles c-a§a
trebuia s¶ fie!»
Cam la astea m¶ gândeam pe drumul de întoarcere la internat: la for†a
teribil¶, terifiant¶, de vr¶jire, de anesteziere – a muzicii. £i la consecin†e:
sub, în muzic¶, nu mai eram interesat de §tiri, nici m¶car nu-mi d¶deam
seama c¶ nu m¶ interesau… Cam pe când intram pe strada internatului îmi
spuneam: nu trebuie s¶ m¶ las muzicii. Poate singurul mijloc de a m¶ împotrivi somnului adus de ea, al be†iei procurate de ea: literatura – §i nu oricare,
ci numai proza. Ca s¶ gu§ti (apoi s¶ scrii) proz¶, ai nevoie de ochi deschi§i,
de exersarea aten†iei, a observa†iei, a memoriei – s¶-†i p¶strezi neaburit de
muzic¶, de alcool, geamul spre lume (s.n.) ”[171]; sau, în aceala§i sens,
extinzând exemplul §i referindu-se la tr¶darea Sabinei: ,,Via†a mea – o suit¶
de e§ecuri – am închis citatul.
De aceea o a§tept. Trebuie s¶ vin¶. Cum vine, cum i le povestesc. Nu
§tiu dac¶ pe toate; nu §tiu dac¶ toate e§ecurile legate de ea sunt povestibile,
oricum, povestindu-le, devin suportabile, fiindc¶ la faci tu povestabile,
povestindu-le (s.n.) ”[172].
Povestitor §i nu scriitor, tr¶ind împreun¶ cu personajele sau venind în
urma acestora §i relatând ,,ce-a în†eles el din ce-a v¶zut, auzit, mirosit”, ce
s-a întâmplat sau ,,§i ce nu s-a chiar întâmplat”
– ,,Am mai spus: dac¶ m¶ fac literator, atunci povestitor m¶ fac, nu
scriitor – adic¶ nu pedagog, director de internat, cu personajele; scriitorul î§i
închipuie c¶ a venit pe lume doar ca s¶ §tie, în fiecare moment, ce fac elevii
din roman, iar dac¶ nu fac ce scrie regulamentul, §i nu întocmai, §i nu acolo,
în spa†iu, misia lui nenorocit¶ de scriitor-pedagog este s¶-i cheme la ordine;
s¶-i bage la loc în front. Pe când povestitorul… El îi las¶ în pace pe oameni:
fac¶ ce vor ei, ce e omene§te s¶ fac¶, netulbura†i, neconstrân§i; el vine în
urma elevilor-personaje: prive§te, ascult¶, miroase (mai ales) – §i poveste§te
ce-a în†eles el din ce-a v¶zut, auzit, mirosit (s.n.) ”[173] –, prozatorul î§i
construie§te subiectul pornind de la un eveniment consemnat istoric, c¶ruia
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îi va da, prin intermediul fic†iunii, propor†ii neb¶nuite, într-un melanj de
poeticitate, ironie, ludic, basm §i umor: ,,…Umblau zvonuri §i la noi, la
internat: unele dintre ele spuneau c¶ Ru§ii le car¶ (c¶r†ile – s.n.) cu camioanele la gar¶, le încarc¶ în vagoane – pentru Rusia. Varianta asta era cea mai
sl¶bu†¶: ce s¶ fac¶ Ru§ii cu carte româneasc¶, în Rusia?; n-o în†eleg, n-o pot
folosi – dealtfel, nu s-ar putea sluji nici de cartea ruseasc¶, tocmai, pentru c¶
au ars-o cu dou¶zeci de ani înainte, vorba lui Papa§a. Alt zvon pretindea c¶
sunt arse c¶r†ile la Crematoriul Uman – îns¶ nimeni nu putea spune unde se
g¶se§te acel crematoriu, pe lâng¶ care spital (uman…)? Nu era de crezut. Cu
ce umbla vorba nu se putea construi un roman – am vrut s¶ spun: mortarul
dintre c¶r¶mizi, acela e important, el face sau des-face un roman, face s¶ fie,
ori s¶ ne-fie un roman §i nu dup¶ adev¶rul-adev¶rat, ci dup¶ adev¶rul-carear-putea-fi-adev¶rat – a§a cumva (s.n.) ”[174].
Prin excelen†¶ tragic, punctul generator este atenuat de inser†ii ludice,
înlesnind perceperea operei de art¶ §i transformând ,,e§ecul” evenimen†ial,
ca pivot enun†iativ, într-o surs¶ de reflec†ii creatoare de efecte speciale,
sus†inute de-a lungul întregii scriituri: ,,Schiller spunea undeva c¶ omul n-ar
fi cu totul om decât atunci când se joac¶. Când judec¶ desf¶tându-se §i se
desfat¶ judecând, individul î§i îndepline§te menirea. [...] Desf¶tându-se
judecând, individul percepe opera de art¶”[175].
Într-o lume a lui Creang¶, z¶bovind pe marginea cuvântului, Paul
Goma î§i proiecteaz¶, astfel, structurile imaginarului într-un conglomerat de
fraze care, la ad¶postul oric¶ror priva†iuni, au rolul de a men†ine jocul, echilibrând receptarea §i transferând cititorul într-un peisaj al tuturor
posibilit¶†ilor:
,,Fiindc¶ eu am s¶ scriu romane, dar n-am s¶ m¶ chem romancier; nici
scriitor – ci povestitor; de romane. [...]
Dialogul nostru era o joac¶ §i un monolog – hai, dou¶, îns¶ paralele –
pân¶ la ac†iune mai va (s.n.).
Nu mai va, deloc, pân¶ la ac†iune, eram în:
Cu stânga o †ineam bine, în fa†¶, de-a curmezi§ul §eii, cu dreapta t¶iam
de zor la du§mani ca la bostani. Calul alb, §aua verde, cin’ nu vede nu ne
crede, ei §i?, m¶ cred eu §i-mi ajunge, du§manii-inumanii cât¶ frunz¶,
precum nisipurile m¶rilor §i foarte du§m¶no§i în sinea lor, iar noi doi (§i,
dac¶-l socotesc §i pe cal, pe mândrul Ducipal, atunci trei, iar cu sergentul,
zece), zburam cum se zboar¶. Zburam cu avionul §i o iubeam cu foc pe
r¶pit¶ – povestea vie†ii mele: simpl¶ ca un basm: fata asta, Sabina, ceruse
ajutor §i eu îi s¶risem în, cu un cuvânt, fusesem de acord cu orice, a§a c¶ o
re-r¶pisem r¶pitorilor r¶pitornici”[176].
Cât despre alte fragmente vizând deschiderea protagonistului c¶tre
zonele insondabile ale limbajului, acestea capteaz¶ cititorul înc¶ din primele
file ale romanului, pornind de la stâng¶cia adolescentului de a intra în
gra†iile Sabinei, tr¶ind evenimentele la o intensitate maxim¶, similar¶ celor
din basme, §i pân¶ la descrierea, cu o m¶iestrie interpretativ¶, a momentului
desp¶r†irii, ca atribut hot¶râtor în paleta de previziuni, justificând §i întregind motivul a§tept¶rii:
,,... M-am împiedicat în prag – de§i nu exist¶ prag; am încasat o u§¶-n
§ale, cu toate c¶ u§a de-acolo nu are închiz¶toare-întârzietoare; mai lipsea s¶
fac pasul drept, la orizontal¶, s¶ cad la vertical¶, în groap¶ – §i ce dac¶ nu
era?”[177]; ,,...Am f¶cut prezent¶rile. Septimiu a s¶rutat mâna fetei. Pe urma
lui, i-am re-s¶rutat-o §i, în continuarea avântului, am luat mâna lui Septimiu,
am pupat-o...Fata a râs:
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– Acum, c¶ ai terminat de pupat tot ce mi§c¶: râul, ramul, putem pleca
– §i m-a luat de bra†. Mi-a f¶cut pl¶cere s¶ v¶ cunosc!, a spus peste um¶r, în
direc†ia lui Septimiu”[178].
Îmbinând senzualitatea cu ironia, naratorul deformeaz¶ realitatea
romanesc¶ printr-un peisaj fictiv cu trimitere la ritualul logodnei. Enun†at,
mai intâi, cu sacralitate în cadrul unui spa†iu derizoriu – în interiorul unui
garaj înghe†at, el va fi completat de alt fragment constituind, cum bine subliniaz¶ Nicoleta S¶lcudeanu, ,,o vag¶ aluzie la cea biblic¶, mai degrab¶ o
parodie a ei”[179]: ,,Cu mâini albe îmi prindea mâna stâng¶, îmi trecea pe
degetul inelar un inel, inelul; apoi îmi întindea între deget, al doilea inel – în
fapt, verighet¶ – pentru dege†elul ei. Îi s¶rutam mâna cu inel. Ea îmi lua mâinile, le punea pe obraji; ne s¶rutam – pe gur¶, lung §i adânc, treceam unul
prin altul, unul în alta, prin viu, mi§c¶tor, pip¶rat. [...] Eu o luam în bra†e. De
tot, pe sus, pe sus. Atent s¶ nu calc poala rochiei atârnânde, în sunet dulce
de flaute de m¶tase §i oboaie de m¶rg¶ritar (cu o not¶ de ghidu§ie de internat,
adus¶ de fagot), o duceam la patul cu baldachin, pat de aur §i de filde§; §i din
m¶tase alb¶. Ea †inea ochii închi§i, gura între-. Când o depuneam pe pat, ea
îmi cuprindea capul §i m¶ tr¶gea spre ea, cu ea – §i ne logodeam noi doi, de
tot, de tot §i mai tr¶iam §i azi dac¶ nu muream”[180]; ,,Venea, din cort, în
alb, cu mâinile întinse – §i cu inele, mâinile; §i cu s¶rutarea gurii sale; §i cu
iezii-cucuiezii; §i cu mieii tun§ii-felegun§ii, iar eu veni-voi dimpotri-v¶-†i,
delule† de mirt, munti§or-t¶mâi§or (cam a§a ceva) §i cu gâtul precum Turnul
Post¶varilor, ziceam §i noi a§a, ca în Cântarea Cânt¶rilor”[181].
Dispus c¶tre sacrificiu, cu trimitere intertextual¶ la Sfântul Gheorghe:
,,f¶tfrumosul Sfântgheorghe de mine”, naratorul nu ac†ioneaz¶ decât mânat
de propria-i dorin†¶, sus†inut¶ printr-o ,,împungere romanesc¶” menit¶ a
transforma diegeza într-un spectacol dirijat cu dib¶cie: ,,Dac¶ stai în sala de
lectur¶ cu un roman dinainte, î†i zici: E-hei!, câte se întâmpl¶ pe lumea asta,
mai ales minuni…- dac¶ le aju†i un pic; nu cine §tie cât, dar s¶ §tii unde
ape§i, unde pui ajutorul acela, ca s¶ împingi…£i cât¶ §i cum¶ s¶ fie împungerea romanesc¶ (s.n.) (dac¶ putem spune a§a).
Nici acum nu pot pretinde c¶ o st¶pânesc mul†umitor, dar în urm¶ cu
exact un an sau mai mul†i m¶ aflam la începuturi; se nimerise s¶ nimeresc
din prima încercare!”[182]; De fapt, el va sus†ine §i exemplifica acest adev¶r
§i în partea a doua a romanului, ilustrând importan†a reu§itei celei dintâi
încerc¶ri:
,,…Debutul în literatur¶ e ca desfeciorarea virginei, trebuie s-o nimere§ti din prima-ncercare, altfel îi strici juc¶ria”[183].
Cât prive§te momentele de desp¶r†ire, acestea au rolul de a introduce
cititorul în subiectul romanului, ilustrând cele trei fe†e ale Sabinei §i realizând, în conformitate cu ele, un traseu invers al reconstruc†iei.
Corespunzând acestei traiectorii, desp¶r†irea ini†ial¶ din col†ul Justi†iei va
favoriza inser†ia unui adev¶rat tablou al z¶pezii, puritatea albului imaculat
reflectând candoarea §i inocen†a feminin¶, sc¶ldat¶ în albia fulguind¶ a naturii, în slujba puterii de decizie naratoriale. Reactualizând, prin intermediul
mirosului, experien†ele personale §i episoadele biografice, mirosurile înscriind memorii în memoria subiectului[184], povestitorul va dezv¶lui miza
textual¶, pledând nu atât pentru înscrierea în tiparele unui roman de dragoste, cât pentru re-facerea acestui moment, înzidindu-l în propriile tipare,
originale §i autentice: ,,S-ar putea scrie zeci, sute de romane despre momentul desp¶r†irii, seara, dintre un b¶iat §i o fat¶. Nu vorbesc de desp¶r†irile de
tot, acelea n-au importan†¶, ci despre desp¶r†irea mea, din ast¶ sear¶; dintre
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mine §i Sabina – în vederea întâlnirii de mâine sear¶.
S¶ începem cu exteriorul: ninsoarea. Chiar de nu cade în virtutea gravit¶†ii, ci r¶mâne suspendat¶, acolo, sus – în virtutea mea, care pot opri, nu
doar timpul… - ninsoarea e prezent¶ prin miros; adeseori ninsoarea exist¶,
nu pentru c¶ ar exista (nici nu exist¶ !), ci pentru c¶ miroase, iar atunci are o
mie (hai, zece) func†ii […];
Iar dac¶ ne oprim aici, cu ninsoarea (de§i a§ putea continua: nu doar
Villon are z¶pezile lui d’antan) §i a§ merge mai departe (pân¶ unde: pân¶ la
ninsorile din Buia, pe când fugeam de ru§i, la stâna directorului?, pân¶ la
cele de la Media§, de pe strada cu Securitatea – pe care mi-am petrecut eu
copil¶ria fericit¶?, sau, oh, z¶pezile de la Mana, cu fulgi ca valurile, / n¶me†i
cât malurile…), pân¶ aici, în aceast¶ Justi†ie, unde ninsoarea a încetat de a
mai fi singur¶ (în-sine, ar spune Septimiu): fiindc¶ Sabina.
Iar Sabina-i numai una: […]
Chiar de n-ar interveni, nu s-ar b¶ga în suflet ninsoarea cu gust de zid
§i de lemn putreg¶it al por†ii închise pe dinafar¶, de meree fug¶ §i de mereu
Asfin†it, sensunicul nostru, al refug¶torilor: s¶ruturile de desp¶r†ire iau o
culoare colorat¶ (deci o coloare) §i o consisten†¶ de cuplu alc¶tuit §i obi§nuit
cu alc¶tuitura, dedat cu starea de pereche-mpereche… - §i nu-i deloc
adev¶rat c¶ noul, necunoscutul este neap¶rat dragoste, ori sarea §i piperul ei,
mie mi se pare mult mai descoperitor, mai nou gestul de repetare a unui gest
de repetare, în fine, o re-facere, o tocit¶, o umblat¶, o a§a mai dep¶rtapropiat¶, iar dac¶ nu dezvele§ti prin el ceva orbitor de noutate, scrâ§nitor de
prospe†ime, atunci descoperi altceva, mai de pre†, mai profund, mai dincolo
de coaja cu tiv de punte: s¶ zicem: constatarea c¶ aceast¶ fat¶ este a ta […];
Dac-a§ fi scriitor. Dac-a§ fi povestitor, mi-a§ scrie toate poves’… Dac¶ a§ fi
romancier, a§ scrie romanele numai pe acest moment, cu el, despre el, în el,
în jurul lui. […]
Gura Sabinei… În acea sear¶, în patul meu de procust intern, gândindu-m¶ la ziua ce trecuse, n-am g¶sit-o pierdut¶. Ceva r¶m¶sese din ea. Nu
doar vorbisem vorbe, ci f¶cusem oarecari faceri, f¶ptuisem fapte - de pild¶
dez-împ¶r†irea de Sabina. Zicere fiind facere, cu atât mai plin¶, cu cât, pe
drumul spre internat o continuasem, o împlinisem, o dusesem cu mine în
ceea ce doar aparent se oprise pe o strad¶ col† cu Justi†iei; purtasem ca pe o
sarcin¶; nu doar fructul dragostei noastre speciale, dar §i generala: via†a azi-mâine are s¶ vin¶ c¶s¶toria, mul†i-copiii, c¶r†ile multe-multe-multe, din
fondurile noastre împerecheate §i, pe deasupra, cuno§tin†a cu Blaga – î†i dai
seama? Dup¶ ac†iunea de recuperare, fac cuno§tin†¶ cu autorul fondului –
personal”[185].
Atent la detalii, investigând transformarea Sabinei prin cernerea
am¶nun†it¶ a evenimentelor prin sita unui observator erudit, scriitorul o va
judeca retrospectiv, dedublând-o în ipostaza unui cel¶lalt ,,într-o luminozitate convertit¶ în ardoare §i întuneric”[186]: ,,Când, necând, a fost. În plus,
t¶iat¶. În dou¶ – nu ca un întreg, în jum¶t¶†i, ci ca un fel de pereche de
picioare; ca ni§te siamezi desiamiza†i. Fiindc¶ una era Sabina de care m¶
desp¶r†isem în col†ul Justi†iei §i alta, a doua zi spre sear¶, pentru lemne §i
c¶rbuni; §i înc¶ o alta, cea de a treia zi, de la recuperare”[187].
Evocând, pe acest fundal, momentul din timpul, dar §i de dup¶ salvarea
,,Fondului Blaga”, prin inser†ia unor bijuterii narative, capabile a ,,resuscita”
personajul expus frigului, suferind de foame §i de epuizare, naratorul se va
situa, din pl¶cerea de a ocroti femeia, sub simbolul uterului protector, sugerând existen†a mai multor tipuri de iubire. În acela§i timp, el va creiona
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mecanismul de construc†ie al scrierii, într-un r¶sf¶† lexical contravenind
tuturor normelor, ilustrând abaterea §i ac†ionând în slujba ei: ,,
– Vrei tu ca eu eu s¶ te întind? Pe pat? Vrei tu, Sabina? […]
... a pleop¶it. C¶ da. Numai ochii r¶m¶seser¶ vii din ea, buzele nu se
mai uneau, nu se mai apropiau, st¶teau a§a, oprite buzi§, uitate deschise; prin
tocul f¶r¶ u§¶ sticleau din†ii, alb¶strui […].
– Sabina, vrei s¶ te ajut eu pe tine? S¶ te ajut eu s¶-†i sco†i tu pantofii?
Sunt uzi, uzi §i reci §i…
£i-atât, pantofii; mai departe nu se spune c¶ pantofii (ei) erau, nu doar
uzi-reci – acesta fiind efectul, cauza fiind alta, nerostibil¶: pantofii Sabinei
erau spar†i […] nu de azi, ci de la începutul ac†iunii noastre, poate chiar
dinainte de coborârea mea pe p¶mânt […].
Când am s¶ fiu povestitor, o s¶ m¶ aplec asupra chestiunii: limbajul
pref¶cut, f¶cut: a§a apare pentru un al treilea personaj, unul inutil, alungabil,
pentru c¶ oamenii se sc¶lâmb¶ie prin cuvinte numai în doi (iar în cazul în
care mi s-ar adresa mie un al treilea, a§ face s¶ devin¶ monolog), între, de
obicei mam¶ §i copil (s.n.), mama putând fi o vecin¶, o iubit¶, proprietar¶ de
pisic¶; iar copilul: mâ† –în cazul de fa†¶, eu fiindu-i mam¶…
– Vrei tu (deci) s¶ te ridic pe tine pu†in? Cum vrei tu…- ziceam, ca s¶
se în†eleag¶ c¶ aveam bilet de voie de la însu§i corpul ei s¶-l iau în bra†e,
s¶-l men†in cu o mân¶, cu cealalt¶ s¶ îndep¶rtez plapoma… Vrei tu ? […]
Apoi (de§i într-o lume normal¶ ordinea ar fi fost alta, ca s¶ nu spun
invers¶):
– Vrei tu Sabina s¶ te ajut pe tine s¶-†i sco†i pardesiul t¶u? […]
Nu conta incorectitudinea gramatical¶, r¶sf¶†ul lexical, conta c¶ldura
de care avea nevoie fata asta, cea pe care o puteam eu produce, emite, transmite prin foarte multe mijloace §i c¶i (s.n.).
– Cum vrei tu - uite, î†i scoatem pardesiul t¶u…
Pentru a doua oar¶ într-o singur¶ via†¶ constatam cât de îngrozitor de
u§oar¶ […]: Sabina, atunci, chiar dac¶ nu avea materie, avea în schimb… tot
materie, dar, cum s¶-i spun eu: imaterial¶, mai degrab¶ imponderal¶ (s.n.)
[…]Cuvintele nu mai contau - ba conta sonoritatea lor §i am mai în†eles :
conta f¶r¶întreruperea lor, a§a putea fi men†inut¶ sub vraj¶, într-un fel oprit¶
pe buza pr¶pastiei în care ar fi urmat s¶ se aplece, dreapt¶, vertical¶ ca un
copac - în moarte.
– Po†i. Se face. Te rog. Eu nu…
– ‘Zleag¶…, am auzit”[188].
F¶r¶ a avea partea de acela§i tratament din partea fetei, în imposibilitatea de a descrie durerea §i din dorin†a de a o înl¶tura, naratorul va modifica
realitatea, situându-se într-un cadru fabulos, de unde va relata întâmpl¶rile
ca dintr-o trans¶: ,,‹‹Du-te drrracului, mojicule!››, mi-a zis […].
– Sabina, mi-e r¶u, am rostit, aproape horc¶ind, oricum, dând ochii
peste cap. M¶ doare v¶zutul, m¶ doare auzitul, m¶ doare carnea pe mine §i
m¶ doare †inutul minte – totul m¶ doare, peste tot, peste tot […].
…nu era deloc r¶u, a§a; ba chiar bine. A§a se modific¶ realitatea:
descrii viitorul în culori atât de frumoase, încât se preface în prezent; cu atâta
must î†i manife§ti dorin†a, încât pe dat¶ devine putin†¶ - asta - fiind §i re†eta
comuni§tilor […].
…Sabina a încetat s¶ m¶ mai, bruftuluiasc¶. Înmuiasem o†elul inimii
sale de ma§in¶ de g¶urit tuneluri, înc¶lzisem inima de piatr¶, rece (nu degeaba tocmai rula filmul dup¶ un basm german - exist¶ basme germane s¶ nu
fi fost culese-§i-prelucrate de fra†ii Grimm ?- ‹‹Das Kalte Hertz››) ; chiar de
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nu ajunsesem s¶ i-o frâng de mila mea, gravbolnavul, eram pe calea bun¶:
azi-mâine are s¶ m¶ ia la pieptu-i §i are s¶-mi dea pep†i - nu mai r¶mânea
decât, în elanu-i maetern feminin, s¶ m¶ primeasc¶, nu doar la sân, ci §i-n
cortu-i[…].
Cam a§a cumva.
Asta a fost. £i a§a.
Ce s¶ mai vorbim…”[189].
Similar acestei construc†ii, pornind de la reflec†iile asupra artei §i
ac†ionând în conformitate cu firea realist¶ pe care o dezv¶luie, Paul Goma
reface traseul ini†ial în conformitatea cu adev¶rul adev¶rat, pentru a-l modifica, mai apoi, la nivelul perceperii logice, frângând linearitatea §i îngreunând în†elegerea h¶r†ii textuale: ,,Necazul cu mine: nu prea sânt; mai exact:
sânt cam. Vreau s¶ spun: am o fire cam realist¶ de felul ei. N-a§ fi bun scriitor – ziceam c¶ am §i talent… Nu, nu: deloc bun. Prea întocmai, prea motà-mot, prea adev¶rul §i numai adev¶rul, prea reproducere conform¶ cu ceea
ce e adev¶rat… Am citit §i din str¶ini §i din români : nu se adun¶ merele cu
perjele ; în art¶ nu are ce c¶uta adev¶rul, ea lucreaz¶ cu alt¶ categorie, frumosul, dac¶ sânt iubitor de adev¶r, s¶-l caut în alt¶ parte, ca dealtfel §i binele, nu în literatur¶, nici în art¶… […] De alt¶ parte, zic c¶ tot eu am dreptate,
de§i minor, nu cei care împart lumea în estetic¶ §i etic¶ §i pretind c¶ arta nu
este nici bun¶, nici moral¶, nici adev¶rat¶ - ea este frumoas¶ ori ne-frumoas¶
; sau : este ori ba. Dup¶ p¶rerea mea (niciodat¶ sonorizat¶ în discu†ii cu
b¶ie†ii) gre§esc cei care judec¶ astfel, incluzînd literatura la arte. Materialul
pictorilor, al sculptorilor, al muzicienilor (culori, forme, sunete) pot fi frumoase ori pl¶cute (ori dimpotriv¶), niciodat¶ nu po†i spune despre ele c¶ ar
fi adev¶rate ori bune. Literatura îns¶… Materialul ei: cuvântul, cuvântul
poate fi bun, adev¶rat - uneori i se cere s¶ fie astfel. Nu mincinos (fiindc¶
vine de la Dumnezeu), mai ales în roman…”[190].
Dac¶ pentru început prozatorul descrie am¶nun†it întoarcerea naratorului la internat la o or¶ târzie, grav bolnav §i cu riscul de a fi eliminat din
liceu, îngrijit de directorul Iorgu împreun¶ cu so†ia acestuia – ,,tata §i
mama”, pe parcursul derul¶rii epice el contrazice acest adev¶r, inserând în
text dialoguri fictive §i modificând realitatea în func†ie de propriul deziderat.
Instaurat într-o lume imaginar¶ ca imposibilitate de a accepta tragismul evocat, el va renun†a la varianta dintâi, sc¶zându-i intensitatea prin intermediul
nega†iei. Cu toate acestea, o lectur¶ atent¶ faciliteaz¶ reconstruc†ia epic¶,
înlesnind nu doar percep†ia mesajului central, ci §i a întregii schel¶rii textuale, ridicate pe acest suport:
I. ,,Ceasurile din turnuri b¶teau într-una §i unu-n altul, se
întreb¶teau cu timpurile, nu puteam citi cu auzul cât putea fi ora, îns¶ dup¶
lumin¶, dup¶ miros (dup¶ hain¶, dup¶ port), b¶nuiam c¶ suntem bine dup¶
miezul nop†ii (sinistru, San Marc) bate, Preot r¶mas din a vechimii zile: – Cu
glas adânc, cu graiul de sabine, Roste§te lin, în clipe caden†ate: «Nu-nvie
mor†ii, e-n zadar, copine!» […]
Am ridicat degetul ar¶t¶tor pân¶ în dreptul butonului soneriei. £tiam ce
risc: eliminarea din internat, pentru întoarcere atât de foarte târzie (dup¶
miros, dou¶-trei dup¶ miezul nop†ii). £i nu doar din internat, ci §i din liceu.
«Din toate liceele din †ar¶!!», r¶cnea Difuzorgu, somnoros §i speriat
§i mânios.
Cum a descuiat, cum m-a-nh¶†at de revere. M-a mirosit în lungi§, în
curmezi§. N-a g¶sit ce c¶uta, a reluat adulmecatul, de ast¶ dat¶ în diagonali§.
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A zbierat în noapte, Zbierorgu:
- Nu miro§i a b¶utur¶¶¶ !! A ce mirooo§i ?!”[191].
II. ,, Bun, eu relatez visul din vis, nu realul din realitate […]
Când am ajuns aici, am în†eles fulger¶tor: Sabina tare ar fi vrut s¶ nu-i pun
a doua întrebare, ea s¶ nu-mi r¶spund¶, chit c¶ ar fi pl¶tit pentru asta, în natura vorbelor, cum mai pl¶tise §i m¶ritatul, dac¶. […]£tiam cum are s¶ sufere,
îns¶ nu mai depindea de mine: eram în vis, acolo nu e§ti st¶pân pe tine, nu
te por†i tu, te poart¶ el - nu-†i r¶mâne decât nemul†umirea, teama, spaima, c¶
nu po†i tu, poate el în locul t¶u. Astfel mi-a vorbit visul, el a vorbit în locul
- la urma urmei, împotriva vrerii mele:
– Unde-i fondul ? Unde l-a†i ad¶postit ?
Tocmai atunci, ca în realitatea cea real¶, a fost ridicat capacul de pe
odaia din cale-afar¶ de înc¶lzit¶ §i glasul b¶boiului s-a auzit, prost :
– Zabineeee-eu’!! […]
– Ce n-ai v¶zut? Dar †i l-am… Vrei s¶ †i-l mai ar¶t o dat¶? Vrei iar,
vrei tu ?
Redevenise Sabina-pronumeabuzivina, dar nu era momentul
– Vreau s¶ mi-l ar¶†i - dar de ce spui c¶ mi l-ai mai ar¶tat? Unde-i?
– Aici !, a zis Sabina.
Era vag mirat¶ c¶ nu o urm¶ream; c¶ nu o p¶trundeam - ba da, dar
parc¶ de pe alt¶ lume (§i nu: tot din asta, atât c¶ între noi cineva montase un
perete de sticl¶: ne vedeam, nu ne auzeam - §i ce era pentru mine de-a dreptul tragic: mirosul nu trecea prin sticl¶!). […]
– …se cheam¶ ca§mir, de§i nu din Cashmir vine; lâna asta se cheam¶
shetland §i vine chiar din insulele Shetland - î†i plac Englezii?, dar lucrurile
lor? Lucruri, acum, ale mele - î†i plac? Ele, la plural? Dar la singular, eu, î†i
plac? Î†i plac eu †ie, ti-ne-re? […]
– … cum s¶ nu-mi plac¶ lucrurile? Ce s¶ fac - î†i stau foarte bine.
Dac¶-i a§a, atunci - parc¶ nu e§ti tu sabin¶, te-ai schimbat, parc¶ te-ar fi
schimbat ele, lucrurile…”[192].
III. ,,Plecasem de la num¶rul 9 cam tot a§a cum plecasem de la num¶rul
6 (zic a§a, ca s¶ fie mai caragial’), cu zece zile în urm¶; sau §apte - sau câte
vor fi fost, eu unul aflat pe §apte sârme. De acea dat¶ am ajuns devreme la
internat, u§a era larg descuiat¶: Iorgu nu m-a amenin†at cu darea-afar’ din
internat, dar nici nu m-a mai c¶rat în spinarea-i de director †¶c¶nit, pân¶ la
mama dracului, sus, la infirmerie; doamna domnului nu m-a-mbr¶cat în
C¶ma§a Domnului, nimeni n-a mai alergat prin z¶pad¶, în miez de noapte,
s¶-l caute pe doctorul Manuil¶. Sau chiar £ov¶ial¶ - dac¶ nu Bese. […]
A§a s¶ fi fost, iar dup¶ mâna de tat¶ s¶ fi venit mân¶ de mam¶… Dar
nimeni nu mi-a ie§it în cale; nimeni nu m-a ajutat m¶car cu gândul s¶ urc
drumul Golgotei - întâi, pân¶ în dormitor, ca s¶-mi iau din cuf¶r o pijama
curat¶; apoi pân¶ sus, la infirmerie; apoi §i mai sus: cincizeci de centimetri,
în pat. Singur- singurel am urcat sc¶rile, singur m-am b¶gat în mormântul
infirmeriei, în co§ciugul alb - §i m-am predat.
Pierdusem lupta, pierdusem r¶zboiul.
M-am gândit dup¶ aceea: dac¶ n-a§ fi fost atât de bolnav, m-a§ fi sinucis. Îns¶ nu mai aveam strop de via†¶ în corpul meu, alt¶dat¶ atât de sportiv…; cum începusem s¶ aiurez cam de pe când îmi des§iretam bocancii…
«M¶ restabilesc, prind ceva puteri - §i m¶ sinucid! Pun punct vie†ii
mele, f¶r¶ rost pe lume. Îmi curm destinul - ca s¶ afle ea, bestia cu chip de
om ce anume a f¶cut! S¶-i par¶ r¶u, dar s¶ fie prea târziu!»”[193].
Gustând din pomul cunoa§terii prin achizi†ionarea, de pe urma vânz¶rii
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c¶r†ilor, a lucrurilor materiale, Sabina se transform¶ în femeie, corpul devenind trup la atingere cu m¶tasea: ,,... dac¶ haina face pe om, atunci chilo†ii
de m¶tase fac femeia, peste noapte: o-nfloresc, o explodeaz¶, o rodesc,
f¶când-o din copil mam¶...”[194]. Într-o ,,realitate timorat¶ de spaim¶”,
,,epifania lumescului se consum¶ – cu pierdere de inocen†¶ – la etajul senzorial al tactilului”[195], ,,fiindc¶ asta se simte în contact cu m¶tasea: fi-o-rul!,
apoi pe picior, [...] îns¶ nu cu neap¶rat picioarele se percep, se simt, se-numai-§tie-ce-se, ci cu în¶untrul, cu m¶runtaiele, cu inima, cu sufletul, cu
str¶fundul trupului ei care n-a mai cunoscut m¶tase, dar o §tie, cum o §tia §i
mama ei §i mama mamei ei §i tot neamul de femei, ca pe adev¶rata
piele”[196]. £i tot la nivelul epidermei – continu¶ Nicoleta S¶lcudeanu –, se
percepe cruzimea vremurilor, frigul t¶ios, concret, sosit dinspre r¶s¶rit, sursa
tuturor relelor[197].
F¶r¶ a invoca aleatoriu sim†ul tactilului, atingerea provocând întotdeauna o reac†ie §i completând imaginea lumii insuficient reprezentat¶ de
v¶z, luând în st¶pânire obiectele din jur, ca sim† activ[198], prozatorul ilustreaz¶ for†a pip¶itului ca mijloc de facere a crea†iei, atingând-o:
,,cu buricele degetelor mâinii drepte, am atins, i-am atins, am atins-o,
pânza f¶cea acolo un decolteu suficient de dezgoltat, ca s¶ stârneasc¶ decoltenta†ia de a intra în desi§ul floculet al flocuitoarei floriginei; al floarei florilor; floareola florbilor”[199].
Iar în acest sens, concludent¶ este afirma†ia lui Michel Serres, oglindind rela†ia dintre Crea†ie §i Creator: ,,Înaintea oric¶rei forme, înaintea culorii §i a tonului, trebuie atins neap¶rat suportul. [...] scriitorul sacrific¶ sau
marcheaz¶ hârtia, apas¶ asupra ei, o preseaz¶, o imprim¶, moment în care
privirea se pierde... Nimeni nu a pl¶m¶dit vreodat¶, nu a luptat vreodat¶,
dac¶ a refuzat atingerea, nimeni nu a iubit §i nici nu a cunoscut vreodat¶.
Ochiul, la distan†¶, leneve§te pasiv. Nu exist¶ impresionism f¶r¶ o for†¶
imprimat¶, f¶r¶ presiunea pip¶itului”[200].
Traducând ,,din doar sfârcuri de miros, a§chii de sunet, p¶reri de vederi”[201], Paul Goma se ad¶poste§te în l¶ca§ul formei perfecte, ilustrând
mecanismul Facerii. Dac¶ ochii cunosc dinafar¶, mirosul str¶punge
din¶untru, ca leg¶tur¶ direct¶ cu Dumnezeu, urechea percepe pulsul locului,
tactilul ia în st¶pânire, iar gustul re†ine §i apreciaz¶, cea mai puternic¶ arm¶
r¶mâne, totu§i, cuvântul. Trezind materia la via†¶, el se vrea perfect prin
îns¶§i originea-i divin¶, primit¶ la Începutul Începuturilor, a§teptând s¶ se
nasc¶ §i poruncind prin vibra†ia sa liric¶, epic¶ sau dramatic¶: ,,Cuvântul?
Nu-mpiedic¶, l-am auzit strigând. Vreau s¶ m¶ nasc! Leap¶d¶-m¶ de frânghii! Taie parâmele cu care m-ai legat! Am nevoie de spa†iu! [...] Am nevoie
de spa†iu, de larg, de plutire! Nu-s barc¶ la †¶rm! Trebuie s¶ m¶ izbeasc¶
valurile necuprinsului, ale imensit¶†ii! S¶ plutesc! S¶ lupt! S¶ risc! Am
nevoie de identitatea mea!
£i s-a n¶scut. £i... la început a fost cuvântul”[202].
R¶spunzând acestui apel §i sanc†ionându-i drastic pe cei care ,,î§i prostitueaz¶ arta” cu materialul scriitorului: cuvântul, prieten cu poezia, filosofia
§i proza, prin trio-ul reprezentat de Octavian (poezia), Septimiu (filosofia),
respectiv persoana supra-povestitoare (romanul), într-o unitate nedesp¶r†it¶
în simbolul treimii – ,,Era cald, ad¶postitor – §i unitor, pe atunci fiind încredin†at c¶ nimeni, nimic, nicicum nu ne va desp¶r†i, vom r¶mâne în vecii
vecilor ca degetele, trei, pentru cruce, numi†i dup¶ ciobanii din Miori†a:
“grosu: ardelean - Octavian; ‘jlociul: reg¶†ean - Septimiu ; ‘r¶t¶torul: ‘sarabean - eu…”[203], naratorul, în imposibilitatea de a copia fidel proz¶, o
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creaz¶ sub egida unei con§tiin†e ocupate care r¶mâne la masa de lucru pân¶
la ultima suflare[204]. Divizând-o mai întâi în cele dou¶ structuri de animus
§i de anima, transformând-o din fat¶ în femeie, din material¶ în imponderabil¶, dep¶§ind func†ia de personaj, Paul Goma o reunific¶ sub simbolul circular al perfec†iunii, eliberând-o de func†ia realului, ad¶postind-o în sine ca
suflet-pereche al propriului eu, dându-i identitate §i contopind-o cu lumea:
,,O c¶utam cu gândul, cu dosurile palmelor; §i cu înc¶: retina gata s¶ o
primeasc¶, precum o mantie; ori un cerceaf, prosop, dup¶ Baia Suzanei (sau
a Sabinei - dup¶ r¶pire): cu adulmecul. Ochii, urechile spuneau: Nu-i aici!,
dar mirosul povestea pe îndelete cum §i pe unde fusese, pe unde se mai
dusese §i cum §i pe unde plecase când plecase - era s¶ spun; de tot, a§a ar
spune ochii-urechile, îns¶ nasul spune c¶ nu de-tot, c¶ tocmai de-aceea-§i
l¶sase acest Fir, urm¶ de odoare, molecule din corpul ei cel trupesc, nu
degeaba o cheam¶ Ariadna (sau Suzana - sau chiar Sabina).
O c¶utam: cu sufletul cu pip¶i§ul, cu amirositul: fusese, m¶ am¶gise,
m¶ hiclenise; mu§case din m¶rul de m¶tase, i se f¶cuse dintr-o dat¶ ru§ine –
se ascunsese – dar de ce singur¶, doar eram scri§i doi: §i goi,/ ne-ar fi fost
mai pu†in greu în doi, din Poarta Raiului am fi plecat de mân¶, cum am v¶zut
atâtea reproduceri ale Alung¶rii: tu erai foarte buc¶lat¶, în schimb cerul de
deasupra tare amenin†¶tor.
Ca s¶ §tim ce ne a§teapt¶”[205].
C¶utând ,,viitorul la modul infinit, ceea ce trebuie s¶ fie n¶scut, […]
pl¶cere §i egoism în doi”, cum o reprezint¶ Emmanuel Lévinas[206], dragostea se a§az¶, §i la Paul Goma, sub semnul binomului, în care naratorul,
transpus în Adam ,,simbolizeaz¶ animus-ul femeii care d¶ na§tere din organul ei gândurilor ‹‹filosofice›› […]”, iar Sabina, ca prototip al Evei, ,,reprezint¶ […] anima b¶rbatului, din al c¶rei cap izvor¶sc con†inuturile ideatice
ale operei”[207]: ,,Nu iubesc pe deplin decât dac¶ cel¶lalt m¶ iube§te, nu
pentru c¶ a§ avea nevoie de recunoa§terea Celuilalt, ci pentru c¶ voluptatea
mea se hr¶ne§te din voluptatea lui §i pentru c¶ în aceast¶ conjunctur¶ […],
în aceast¶ trans-substan†iere, Acela§i §i Altul nu se confund¶, ci – dincolo de
orice proiect posibil –, dincolo de orice putere cu sens §i inteligen†¶ – nasc
un copil”[208]: ,,£i (mi-am adus aminte!): în noi-doi ne-ar fi fost mai u§or
la trasul s¶niei, la înc¶rcat-desc¶rcatul sacilor; §i pe la sudoarea frun†ii ne-ar
fi fost mai u§or – ce s¶ mai vorbim de durerile facerii: aritmetica ne demonstreaz¶ c¶ ele se împart în por†ii egale, dac¶. A§ fi primit partea mea de facere,
nu doar din datorie, ci cu pl¶cere: în sfâr§it, o s¶ aflu cum; poate c¶ chiar
izbutesc s¶ m¶ transpun: nu în capul unui cal, ci în burta unei femei – în pântece, se spune; sau; vintre. Sau §i mai poetic: trup. Ori cum zice Biblia, ocolit: sân. Femeia are sân, b¶rbatul coaps¶ – din ciocnirea lor iese
copila§ul”[209].
De§i ar da impresia c¶ instituie o rela†ie amoroas¶ cu textul, confirmat¶
în Roman Intim: ,,lectura era dragoste adev¶rat¶ (cu Sabina): §i sufleteasc¶
§i trupeasc¶”, scriitura devenind, în termenii lui Roland Barthes, un obiect al
dorin†ei, prozatorul are grij¶ s¶ sublinieze c¶ ,,destr¶mând imobilitatea steril¶ a imaginarului amoros”, el ,,d¶ ‹‹aventurii›› (s.n.) sale o generalitate
simbolic¶”[210], pledând pentru o dragoste curat¶, la nivelul transcenden†ei
neîntinate de p¶cat: ,,A§a o fi cu femeia iubit¶ cu adev¶rat: deplin iubit¶; §i
cu sufletul §i cu trupul: pe la sufletul trupului, iubirea. O §tii atât de bine, prin
toate ascunzi§urile, nuan†ele, încât †i-e tot timpul proasp¶t¶, neînceput¶, ca
§i cum din coasta ta ar fi fost adineauri extras¶, tras¶ §i oferit¶ – ca §i Adam,
te miri de fiecare dat¶ de întâlnirea cu coapsa; ba nu: coasta. £i consta†i c¶
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tu e§ti aceea, cel¶lalt/¶; §i nu te miri foarte: accep†i c¶ s-a r¶sturnat ordinea,
osia lumii §i, la urma urmei, de ce nu s-ar, de ce n-ar fi gata r¶sturnat¶, lumea
– de dragoste? [...]
…omul, fie el §i b¶rbat, […] se mul†ume§te §i cu amintiri-din-adolescen†¶, f¶cute din cuvinte, atingeri, cuvinte, s¶ruturi, cuvinte, priviri, cuvinte,
adieri, cuvinte (s.n.)”[211].
În ritmul muzical al vocalelor §i consoanelor, întâlnind memoria
vizual¶ cu cea emo†ional¶, f¶r¶ a se ascunde înd¶r¶tul m¶§tii altor persoane,
naratorul se transpune în cel¶lalt, z¶mislindu-l ,,prin conlucrarea actului
deliberat al voin†ei cu gra†ia”[212]. Rezult¶, astfel, un fenomen unic în care
,,Cel¶lalt este prezent în fa†a lui Eu, ca un Tu care i se adreseaz¶ în mod
concret, nu ca o crea†ie a imagina†iei sale, nici ca un simplu sentiment al
apari†iei lui, cu atât mai pu†in ca obiect de cunoa§tere; ci ca termen al unei
st¶ri de gra†ie, în care, o dat¶ cu rev¶rsarea din sine a lui Eu, o dat¶ cu misterul esen†ial al acestuia, persoana înva†¶ misterul complet al lui Tu care-i
vine în întâmpinare”[213]. Concepând corpul în stare de limbaj, naratorul îl
modeleaz¶, descoperindu-l ,,pân¶ la os” §i a§ezându-l în simbolul circular al
începuturilor:
,,Întind mâinile, îi apuc ochelarii, i-i înal†. Îi dezvelesc ochii, pe ea
întreag¶ o, o, o descoperesc, pân¶ la os. Azi are ochi mari. Azi are ochi
alba§tri, nu verzi, ca ast¶-iarn¶, aste-ierni – s¶ fie schimbarea propus¶ prin
m¶tase? […] În schimb, îi simt pântecul cu pântecele; pulpele cu coapsele.
Îmi simt pântecele concavindu-se §i, în acela§i timp, crescând în p¶r†i, în sus,
în jos, primindu-i, învelindu-i pântecul de sear¶ §i din ce în ce mai convexit,
mai pântecelos: §i coacsele mele devenind concavice §i pe lung, ca ni§te
scocuri, ca ni§te femei în care se-intr¶ §i se-r¶mâne ca de-acolo b¶rbatele de
pulpe ale ei…”[214].
Dezv¶luind ochii Sabinei §i distrugându-i m¶§tile, continuând s¶ o
a§tepte, ,,actul erotic neconsumat se sublimeaz¶ în cuvânt, acesta preluând
incoeren†a sacadat¶ §i fierbinte a uit¶rii orgastice de sine, dulcele abandon
mutându-se în tremurul silabelor”[215]: ,,Sabina a dar re†eta §i dup¶ care a
fost ea §i desf¶cut¶ dup¶ ce mereu întruna eu am f¶cut-o bine §i mi-a sc¶pat
pe jos §i s-a aproape tot atuncea mama mea cea mam¶ sabina sabina sabi
dup¶ re†eta cu eu am vrut eu n-am vrut s¶ doar iubirea mea pe fruntea mea
cea jupuit¶ de fl¶c¶ri, ea n-a vrut ea a †ipat cu †ip¶t c¶ nu nu nu §i-atuncea eu
am dat s¶-nclin cornul lin §i-atuncea Sabina a dat s¶ se fereasc¶ §i-atuncea a
strigat la mine
saule saule de ce m¶ de ce m¶ de ce m¶
Sabina ea eu am dispre†uit-o fiindc¶ e mult mai slab¶ decât sine în schimb
s-a dezis…”[216].
Înv¶l¶tucind cuvintele de-jur-împrejurul calidorului, conlucrând cu
Erosul prin respingerea posed¶rii, ,,om obi§nuit §i f¶c¶tor de oameni”, prozatorul sculpteaz¶ imaginea Eternului Feminin, dup¶ principiul lui Victor
Hugo ,,intr¶ bine în ochii mei ca s¶ te †in minte”. Unind toate eurile punctuale §i trecute într-un ego extenso[217] care are chip de femeie, atingând-o
cu degetele §i studiindu-i ,,cartografia senzitiv¶”[218], prozatorul o
d¶ruie§te lumii printr-un clocot verbal ,,aburind viu”, într-o simfonie a apelor montane, pr¶bu§ite cu gra†ie în h¶ul înspumat al necunoscutului: ,,Sabina
a zis §i eu am zis §i ea n-a mai zis §i eu recunosc cinstit am vrut s¶ v¶d cum
este ea f¶cut¶ pe din¶untrul cel f¶cut de mine cu mâna mea dreapt¶ dar ea
s-a dezis §i atunci am constatat c¶ n-o mai pot controla §i a divor†at autono-
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mie a personajului jur c¶ nici un fir de p¶r de pe capul ei, dac-a§ avea
prieteni mari mi-ar povesti cum st¶m cu Proust acela carele a adunat toate
parfumele lumii într-o pr¶jitur¶ cu nume de femeie §i ce femeie Maria din
Magdala eu mult mai modest învârtesc parfumele în jurul Sabinei cea mai
adev¶rat¶ decât adev¶rul care unde-i
Sabina ea iese cu o re†et¶ dar nu iese face gaur¶ ca în via†¶ curge
aburind viu §i
Sabina era într-o mar†i §i citeam romanul cu
Sabina era într-o urm¶toare mar†i §i citeam romanul f¶cut cu
Sabina §i-atuncea noi f¶ceam copìi de hârtie §i tr¶iam §i azi dac¶ §i
Sabina - o a§tept
Sabina - citesc

dar mai întâi o scriu” [219].

Concluzii
Continuare a romanului precedent, Sabina define§te arta scrierii,
enun†at¶ înc¶ din romanele anterioare, într-un melanj de realitate §i fic†iune
care dep¶§e§te a§tept¶rile cititorului. Perceput¶, la început, ca o poveste de
dragoste, cartea degenereaz¶ într-o poveste a povestirii, se scrie v¶zându-se,
într-o radiografie gradual¶, contrazicând structura narativ¶. Dând o §ans¶
personajelor §terse, deschis c¶tre monolog, cu o fraz¶ nesfâr§it¶, în care ,,nu
po†i înainta gr¶bit, ci lent, palpându-i toate reliefurile, suprafa†a alertat¶
mereu de jocurile sensului, de focurile limbajului”[220], Paul Goma realizeaz¶, pornind de la ,,dubletele” pe tema genurilor, o transpunere la nivel
transcendent, penetrând identitatea Celuilalt §i contopindu-se într-o uniune
des¶vâr§it¶. Cu o înzestrare genetic¶ de invidiat, lucrând ,,cu al §aptelea (sau
al unsprezecelea) sim†”[221], naratorul împânze§te textul de proiec†ii
premonitorii, întregind motivul a§tept¶rii §i ,,rezumând” subiectul scrierii.
Propice acestei macrostructuri, diegeza î§i îndreapt¶ aten†ia c¶tre zonele
nesurvolate ale epicului, nivelând ruptura cronologic¶ §i întregind desenul
narativ.
Glisând între timpul mitic §i istoric, ref¶când traseul biografic, deschis
c¶tre autoanaliz¶, prozatorul construie§te o scriere tentant¶, preluând modelul Eternului Feminin §i transformându-l într-un simbol central al romanului.
Minimalizând situa†iile dramatice, respingând exteriorizarea, dorindu-se a fi
în†eles §i nu comp¶timit, el râvne§te un lector activ, capabil a-l percepe §i
în†elege în suita de podoabe lexicale cu ochiul format al unui bijutier iscusit.
Sfidând normele prestabilite, inventiv, cu spirit de ini†iativ¶, p¶strând echilibrul între eros §i pornografie, în c¶utarea formei perfecte, Paul Goma învie,
prin reverie, o polifonie a sim†urilor, p¶trunzând tainele ascunse ale naturii
§i sl¶vindu-le cu o sinceritate de poet: ,,Dac-a§ fi scriitor… S¶ pun eu pe hârtie mirosul de transpira†ie al Olimpiei; în iarb¶. £tiu: cititoriul ar închide cartea cu pocnet §i-ar azvârli-o: cum î§i permite acest neru§inat, scârnav, porcograf s¶ scrie-n v¶zul lumii c¶ el se d¶-n vânt dup¶ sudoarea (!) de la,
dintre, de pe la – fie nesp¶lata aceea §i o fat¶ de paisprezece ani…? Ai
sictir, i-a§ zice §i-a§ mai zice: paisprezece, dar sp¶lat¶ cu cheia, nene!,
prosp¶toas¶, mânzoas¶, din†oas¶, elzoraboas¶! Bine-bine, ar zice indigna†ele
largi, n-are decât s¶-i plac¶ – dar s¶ nu scrie pe hârtie porc¶rii, ca pe gard,
pul¶rii! Noi s’tem demne, decente, ne d¶m cu parfum pe la transpira†iuni!
Da†i-v¶, ‘gnatelor! Iar pe mine: a m¶ sl¶bire: eu n-o s¶ scriu pentru voi,
m¶soasele-largice (s.n.), n-ave†i decât s¶ v¶ face†i singure romanele odicolo-
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nate pe la pu†¶ - eee !
În romanul meu personal a§ merge mai departe; a§ ad¶uga:
«Îmi place abura†ia Olimpiei!» - na!
£i ce dac¶ m-ar giudeca pentru atentat la pudoarea bunelor mirosuri
cump¶rate de la pr¶v¶lie, §i ce dac¶ m-ar condamna la moarte, nu chiar pentru porno-, ci pentru olfacto-, odoro-, duhnigrafie ? £i ce dac¶ m-ar executa
de tot §i nu mi-ar acorda ultima †igar¶ – a§ muri nefumat, ca un mare martir,
dar nu m-a§ l¶p¶da (ca L¶p¶dosu cel împu†ituros) de cel mai curat, mai
adev¶rat, mai…- s¶ afle Onortribunalul c¶ nu exist¶ calificative înc¶p¶toare! £i ce s¶ fac dac¶ mie-mi displac mirosurile cu adev¶rat urâte […], în
schimb, ‘plac-de-mor cele bune, fete§ti? Ca sub†iorile-nrourate v¶ratic, cu
Cheia, ale Olimpiei; ca celelalte, toate sub†iorile ei, crude, desnude, înmiresmate, cu frez¶ umed¶ înc¶ nearanajat¶ din pieptene”[222].
Frângând identitatea dintre autor, narator §i personaj, f¶r¶ a scoate
scrierea din perimetrul realului, prozatorul d¶ o alt¶ variant¶ a realit¶†ii, ,,a§a
cum este ea în realitatea mea”: ,,…începând de la Sabina §i în alte dou¶ c¶r†i,
care sunt ultimele din ciclu, apare destinul eroului care e §i narator, de aceea
mi-i foarte u§or s¶ m¶ confund cu el, în care, în mare, faptele s-au petrecut
a§a. Dar exist¶ §i mult¶ inven†ie, care nu contravene realit¶†ii §i, vorba lui
Caragiale viceversa. Astfel, dac¶ e vorba de inven†ie, eu a§ fi putut concura
cu oricare din inventatori§tii din România”[223].
A§ezând în fundalul scriiturii motivul dragostei, protagonistul
ilustreaz¶ existen†a mai multor tipuri de iubire, copiind traseul narativ §i
reflectând ideile romane§ti. Astfel, dragoste adolescentin¶, iubirea se
transform¶, odat¶ cu derularea epic¶, în dragoste matern¶ pentru copil,
dragoste pentru femeie §i, în final, dep¶§ind stadiul de personaj, dragoste
pentru crea†ie. Ajuns¶ aici, scrierea r¶bufne§te în cele mai ascunse m¶dulare când, sub impulsul fluxului creativ, prozatorul va exclama ,,eu sunt
cartea, tr¶iesc prin c¶r†ile mele!”[224].
Contopindu-se cu scriitura §i dându-i chip de femeie, cercetându-i
desuurile §i analizându-i structura, prozatorul explic¶, de fapt, arta de a fi
scriitor, f¶r¶ a omite riscurile crosului de curs¶ lung¶: ,,S¶ te transpui. S¶ fii,
pe rând, simultan, altul decât tine: om obi§nuit §i f¶c¶tor de oameni; s¶ fii
doi; cinci, unsprezece al†ii, dar s¶ te po†i întoarce la tine §i, de fiecare dat¶
s¶ te gânde§ti schimbat. Cu ceva din cel în care ai fost; dedat dup¶ acela;
Asta va fi însemnând s¶ fii scriitor – romancier…”[225].
Iar toate acestea, sub simbolul circular al perfec†iunii, ca modalitate de
a închide, prin scris, sub fo§netul silabelor, întregul univers ideatic, mustind
de sucul viu al procre¶rii, în care literaritatea, izbind cu toate degetele cuvintelor, va rupe v¶lul Singur¶t¶†ii cosmice, risipindu-i contururile într-un Joc
cu m¶rgelele de sticl¶:
,,M-a apucat de revere – de ast¶ dat¶ ale c¶m¶§ii. Întâi m¶ zguduie (nu
m¶ poate clinti din loc), apoi vrea s¶ m¶ trag¶ spre ea – nu m¶ las.
Dintr-o dat¶ cineva îi trage a†a: cade, r¶spândindu-se în m¶rgelele componente.
Nu: a§a pornise s¶ cad¶, îns¶ eu am reflexe de portar: o re†in, o men†in,
†in în bra†e. U§oar¶, Sabina. Neînsemnat¶ – în principiu, dezarticularea o
face, nu chiar de plumb, îns¶ greu de ridicat.
Sau de coborât. Nici n-am sim†it când s-a depus în bra†ele mele dup¶
cl¶tin¶rile, pe vânt, ca fulgul.
Nu chiar fulg, dar nu cânt¶re§te mai mult ca un câine. A§a cum mi-a
c¶zut, nu mai §tiu unde i-i capul, unde picioarele, un fel de cizm¶ cade
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singur¶ de undeva, de lâng¶ o mân¶ trans-lucid¶, o p¶rere de alt¶ mân¶,
str¶vezie aceea – îns¶ glasul vine, distinct:
– Te rog, du-m¶ în pat […]
M-a§ putea opri aici: cu ea în bra†e.
Altceva trebuia s¶ spun: m-a§ fi oprit aici, cu el, dac¶ s-ar fi oprit el cu
mine. În bra†e.
În trei, opri†i, ar fi bine, cald. Dac¶ s-ar sfâr§i, ar fi în apoteoz¶ – nu în
z¶ng¶nit final de cinèle, ci în inflorescen†¶ sfârâind¶ de foc de artificii (s.n.)
– cum a sim†it-o eu cu fata babei, chiar lal¶”[226].
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Câte lucruri frumoase, ne§tiute aflu, despre mine, v¶zute
abia de dragele mele fete basarabence! Nu vor fi ele la zi cu
ultimele fleacuri franceze, americane (de care nimeni nu are
nevoie), dar ele §tiu ruse§te; cunosc marea literatur¶ ruseasc¶,
cea din care m-am ad¶pat din plin §i eu, deci vorbim aceea§i
limb¶… a prozei.
£i din acest motiv le iubesc eu pe “amazoanele” mele.

*
Dac¶ s-au mobilizat juri§tii de culoare din USA, nu miroase
a bine pentru DSK. Dar nici pentru… societate, în general.
M¶ tem de o lupt¶-de-ras¶: negrii contra evreilor. Este adev¶rat:
misia avoca†ilor este s¶ asigure victoria clientului - cu orice pre†;
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este adev¶rat c¶ victoria-cu-orice-pre† - prin distrugerea cameristei - avoca†ii lui DSK au început-o, îns¶ dintr-un (alt) r¶zboi
dintre negri §i evrei, nu negrii au s¶ ias¶ înving¶tori. Iar p¶guba§i
vom fi cu to†ii, negri sau albi, ne-evrei.
Mar†i 12 iulie 2011
Ce citesc sub semn¶tura împu†iturosului Sergiu Andone,
ultrainformatul securist, în Cultura, în leg¶tur¶ cu M.
Iorgulescu?
“Ca urmare, respectând sarcinile primite, a semnalat atmosfera de la
Uniunea Scriitorilor pe marginea votarii premiilor acordate, punctând ca
„D.D. a insistat mult pentru D.S.“ ca „a fost lovita in perioada stalinista“,
„D.T. a fost sustinut si s-a facut atmosfera pentru el /…/“, „R.V. a parasit
sala in mod ostentativ“ – (vezi I 153657, vol. 1, f. 102). Amintim si discutia
pe care sursa a purtat-o cu titularul dosarului referitoare ca „cel in cauza
si-a exprimat parerea ca el ar vrea sa nu mai fie tot timpul ‹tap ispasitor›,
‹omul care scoate castanele› si ca ar prefera si el sa stea mai in spate, intrucât
prea a avut mult de patimit de pe urma unor ‹atitudini de curaj› pe care le-a
adoptat“. Respectând sarcina de a-l influenta pozitiv, sursa „a incercat sa-i
intareasca aceasta convingere /…/, dar a remarcat ca nu intelege astfel lucrurile. El ar vrea sa se faca totusi vâlva, dar el sa fie ‹cel care trage
sforile›“(vezi I 153657, vol. 1, f. 168). In dosarul de urmarire I 1852 deschis
asupra unui alt scriitor român semnalat cu „creatii literare ce contravin organelor de partid“, sursa ‹DORIN› relateaza organelor de securitate despre
rasunetul actiunilor lui Paul GOMA, in special despre scrisoarea pe care I.N.
a adresat-o „lui P. GOMA ca unui sef de stat“.

Ce e asta? Nu în†eleg nimic, decât c¶ javra de Andon înc¶
mai respir¶. Nu-i aceasta o nedreptate strig¶toare la cer?
Porcurorul Andon de la Fete§ti, unde mi-am f¶cut… domiciliul
obligatoriu, cunoscut ca o bestie - al¶turi de Livescu - devenit,
uite-a§a, revolu†ionar-foc, în fine jurnalos scînteic de mod¶
nou¶.
*
Nicoleta S¶lcudeanu, în Cultura:
“(…) De morala – spuneam – se face caz, dar cei mai vocali „moralisti“
sunt tocmai cei mai tacuti in vremuri de scârbavnic, nu-i asa, regim comunist, cei incotosmanati in nonsensul „rezistentei prin cultura“ (rezistenta, in
termeni reali, presupune ofensiva, lupta, operatiuni militare, din interior,
impotriva trupelor de ocupatie, dar si impotriva propriului guvern tradator).
Asta in conditiile in care, chiar daca sporadica, disidenta a existat. „Adio,
domnule Goma!“, articolul publicat de seful celei mai prestigioase, daca nu
si celei mai valoroase, in postcomunism, reviste a breslei scriitorilor, da
seama despre cum rezistenta invinge disidenta. Pentru cineva care a apucat
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sa traiasca in acest regim, dar nu a apucat sa se compromita, spectacolul este
aiuritor. Ca intr-o stranie inchidere a cercului vicios al istoriei, sentimentul
de intoarcere la stalinism si la metodele lui devine tot mai acut.
(…) “Citesc uluita editorialul domnului Nicolae Manolescu, „Ura
noastra cea de toate zilele“, din nr. 25/24 iunie 2011. Domnia sa sustine, cu
frivola seninatate, daca nu si serenitate, ca vocile care ii contesta prestatia
din ultima vreme ca director al revistei scriitorilor si ca presedinte al organizatiei de breasla nu sunt decât zgomote ale urii. Sa fie libertatea de opinie
interzisa la U.S.?!, chiar in conditiile in care unele voci se mai ratacesc prin
argumente nu din cele mai elevate si elocvente, ton pasional, limbaj nu totdeauna din cel mai adecvat si nu intotdeauna de ordin strict intelectual, cum
s-ar cuveni. Pâna la urma un lider de breasla ar trebui sa stie ca aceasta a fost
si este prin excelenta, pe lânga un tezaur de talente de diferite marimi, si unul
de vanitati si orgolii. Asta nu inseamna ca nu exista nemultumiri autentice,
deceptii reale, si ca ele nu ar trebui exprimate si luate in seama. Finalul editorialului, daca nu am sti ca, la urma urmei, Comitetul Director nu e
Inchizitie si nici Comitet de Partid, ne-ar trezi fiori reci pe spinare: „Am
convocat in partea a doua a lui iulie o reuniune exceptionala a Comitetului
Director, care va analiza situatia creata caz cu caz (!!!). Nu exclud posibilitatea de a da curs solicitarii unor filiale (care filiale mai exact, prin vocea
cui?!, adunari ale oamenilor muncii, COM-uri?!, n.m., N. S.) si a unor colegi
(care? Presedintele e dator sa-i numeasca, e chiar obligat, n. & s. m., N. S.)
de a proceda la sanctiuni statutare. Reuniunea va face publice concluziile, nu
inainte de a pune pe doua coloane acuzatiile (!!!) si, respectiv, actiunile
intreprinse de USR in folosul obstei“. Dar pe cine reprezinta reuniunea
aceasta ca sa puna pe coloane acuzatii si sa intreprinda actiuni, fie si in folosul obstei? Cine este U.S.R.? Este o persoana sau un grup de persoane? Este
procuratura literara? Cum stabileste „USR-ul“ acesta ce este in folosul obstii? Pentru ca, nu-i asa, dl. Manolescu nu poate si nici nu cred ca se incumeta
sa decida de unul singur sanctiuni, nici chiar impreuna cu Comitetul
Director, nefiind ei detinatorii adevarului absolut, si nici arogându-si astfel
de abuz, chiar daca meandrele statutului le-ar permite-o. Sa fie asta un fel de
propunere mai alambicata de alegeri anticipate?”

Combate puternic Nicoleta S¶lcudeanu. M¶ bucur pentru
ea. Atât c¶ o ia peste ar¶tur¶ din neinforma†ie, zic eu, tandru:
(…)“Se intâmpla ca, pe fondul absurdului razboi rece fratricid anticomunist postcomunist, sa fi plecat de lânga noi, alaturi de Mircea Horia
Simionescu, Fanus Neagu si Ion Zubascu, cu siguranta intr-o lume mai buna,
unul din criticii „României literare“, unul din cei mai importanti critici si
istorici literari ai literaturii contemporane, supus lapidarii publice, fara
probe concludente, al carui adevarat nume de cod, Grigore Negrescu, cel
sub care a publicat, din tara, una din cele mai virulente critici aduse regimului comunist, este adevaratul sau blazon: Mircea Iorgulescu. Cele patru
plecari au fost bifate de „USR“ in cel mai formal mod cu putinta. In cazul
lui Mircea Iorgulescu ar fi fost nevoie, poate, de mai mult. El a fost sufletul
a ceea ce s-a consacrat deja sub formula „generatiei de aur a «României
literare»“. (subl. mea. P.G.)

Am subliniat pasajul privindu-l pe Iorgulescu-Negrescu,
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fiindc¶ îmi place s¶ cred c¶ Nicoleta S¶lcudeanu va fi citit în
scrìsurile mele “povestea lui Negrescu”, dar a uitat-o; sau nu a
g¶sit-o adev¶rat¶. Iat-o, reluat¶:
Cum §i eu primeam Buletinul Europei libere, am început
a avea senza†ia de déja-lu a unor texte “sosite din †ar¶”, semnate
“Grigore Negrescu”, prezentate ditirambic de Monica
Lovinescu. La a treia sau a patra «contribu†ie» a lui “Negrescu”,
m-am sesizat, cum spune Breban, am c¶utat printre textele mele
difuzate numai la Deutsche Welle - Europa liber¶ fiindu-mi
inaccesibil¶ de când Gelu Ionescu devenise “supraveghetorul”
chiar §i cenzorul emisiunilor Monic¶i.
Avusesem dreptate: h¶lci, fragmente, mai cu seam¶ “idei”
(cine nu are a§a ceva, chiar §i “Negrescu”, îns¶ cele de peste gard
sunt mai tentante, mai ales când le vinzi - adic¶: pe bani - sub
pseudonim) din articolele mele trecuser¶ în proprietatea
Negrescului. Am întrebat-o pe D-na Lovinescu cine este autorul.
Dup¶ ce domnia-sa m-a chestionat câteva zile dac¶ sunt gelos c¶
cineva scrie mai bine decât mine - cineva-ul aflîndu-se în
România - mi-a divulgat numele autorului: Mircea Iorgulescu.
Nu mi-a r¶mas decât s¶ înghit un nod, s¶ râd ca un idiot §i
s¶-mi v¶z de treab¶. Fiindc¶ nu era nimic de f¶cut:
- Monica Lovinescu nu citea textele mele nici atunci când
colaboram la Europa liber¶, cu atât mai pu†in (cite§te: de loc) pe
cele trimise la Deutsche Welle. Deci nu puteam protesta, cu
toate c¶ §i prietenul Focke, cel care m¶ difuza la acest post,
observase “ciupelile” §i m¶ îndemnase s¶-l dau în judecat¶,
pentru… furt;
- Iorgulescu nu-mi fusese prieten în România, dar îi citisem
“Marea tr¶nc¶neal¶” §i (probabil) eseul despre Istrate: era un bun
scriitor, nu m¶ puteam “deda” la o de demascare a lui.
Dup¶ ce s-a exilat §i el - §i am rugat-o pe D-na Mitterrand
s¶ intervin¶ pentru recuperarea fiicelor lui Iorgulescu, r¶mase în
†ar¶, apoi - la un moment dat, pe un ton de glum¶, i-am spus ceva
în genul:
«Dar te-ai înfruptat puternic din textele mele difuzate la
Deutsche Welle».
La care el mi-a r¶spuns, tot glumind:
«Am dat o mai mare r¶spândire - adev¶rat, sub numele
“Negrescu” - unor articole care altfel ar fi r¶mas cvasinecunoscute. S¶-mi mul†ume§ti de serviciul f¶cut».
Ca §i dup¶ “dialogul” cu Monica Lovinescu, am înghi†it
g¶lu§ca §i am râs, proste§te. Ce era s¶ mai zic-fac?
Miercuri 13 iulie 2011
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Am bolit, am gogit toat¶ ziua. R¶ceal¶ curat¶, mânce-o
cânii. M¶ duc s¶ mai iau dou¶ buline de eferalgan.
Joi 14 iulie 2011
Toat¶ noapte m-am zvârcolit, în sudori, încercînd s¶ nu uit
“ceva important” de pus în jurnal. £i, bineîn†eles, am uitat. Cu
toate c¶ era foaaarte important.
Vineri 15 iulie 2011
Tot a§a, tot a§a. Am devenit c¶rt¶resc’: m¶ plâng tot timpul
de dureri trupalo-sufletale. Dac¶ a§ avea ocazia - fiindc¶ chef am
- l-a§ consola pe bietul geniu na†ionale: «Las¶, bre, c¶ trece asta,
vine alta…».
In num¶rul curent din Obs. cult. sunt vreo trei cronici la
Jurnalele lui. Toate laudative - §i decep†ionate: C¶rt¶rescu nu
mai are vân¶ de romancier, de aceea a trecut la jurnal… Ca unul
care am tras-o pe dreapta de câteva decenii, le-a§ spune cronicarilor c¶ “trecerea la jurnal” (abandonînd fic†ia drag¶ tutulor
prozatorilor români), nu este înfrângere, deci “retrogradare” ci…
trecere la jurnal, devenit¶ mai la îndemân¶ scriutorului. Bine,
bine, eu sunt dispus s¶ deschid gura ordinatorului, dar cine m¶
ascult¶? “Colegii” mei dragi sunt traumatiza†i (sic), ei, de ceea
ce mi s-a întâmplat mie, în 1997, din pricina Jurnalelor I-II-III,
la Nemira. £i, dup¶ ce au asistat - sau au participat la muncavoluntar¶ a punerii la zid a mea - §i-au zis, în sinea lor (dac¶ o
aveau §i pe aceea), c¶ nu este… literar s¶ †ii jurnal. C¶ nu jurnalul este m¶sura lucrurilor, cum îi sc¶pase unuia, Goma, ci romanul, m¶i frate! Romanul cinstit, fic†iunea!
Rezultatul autosperierii: începînd cu Monica Lovinescu:
Cea mai sever¶ acuzatoare a mea, pentru… jurnal («ïmi
pare r¶u c¶ l-am cunoscut pe Paul Goma»), ce a f¶cut, în, ca s¶
zic a§a, via†a de toate zilele Monica noastr¶ na†ional¶, cea generos dispensatoare de sfaturi est-etice? Ce s¶ fac¶: pentru c¶
tocmai afirmase, repetat, c¶ jurnalul (meu) este un r¶u, un nerecomandabil mijloc de comunicare (doar la mine); trecînd peste
am¶nuntul important c¶ jurnal †inuser¶ foarte mul†i dintre scriitori (chiar atunci - în 1997 - se discuta de zor, al lui Sebastian,
cel care, fiind evreu, era judecat aparte, juca în alt¶ divizie nu în
categoria: bârf¶-r¶ut¶†i-vulgarit¶†i despre femei!, nu, Doamne
fere§te!), drept care domnia-sa Monica Lovinescu declarase, c¶
distrusese toate însemn¶rile, toate consemn¶rile sale, c¶ azvâr©Paul Goma 1935-2011
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lise la gunoi toate jurnalele scrise vreme de ani, decenii…
Din acel moment - din 1997…, a încheiat iute-iute seria
Unde-scurte §i a trecut la La apa Vavilonului. Apoi la cea de
Jurnale, blestematele (numai la Goma):
Dup¶ ce sub bagheta sa am fost executat - pentru crim¶-dejurnal - Monica Lovinescu, consecvent¶ cu sine s-a a§ternut pe…
recuperat distrusele; pe “reintegrat” alungatele-azvârlitele la
gunoi. £i pe publicat volume dup¶ volume de… jurnal, uitînd
propria-i afirma†ie : “nu se face s¶ scrii un jurnal cu inten†ie de
publicare” («decât eventual, dup¶ 50 ani de la moartea ta
(atunci §i nici atunci) - ca nu care cumva s¶-i afle Eugen
Barbu… con†inutul, c¶ ne d¶ la S¶pt¶mîna»). Uitase oportun ce
anume îi repro§ase lui Goma - de care, din pricina Jurnalului s¶u
se desp¶r†ise, îns¶ nu ca s¶ r¶mân¶ impar†ial¶, cum îi §ade bine
românului oltean (bine: româncei oltence, ca s¶ nu fie uitat¶ /§i/
Gabriela Adame§teanu, bra†ul drept al Liicheanului cu acela§i
supranume), ci îmbrigadîndu-se în “colectivul de scriitori
ap¶rînd fapta intelectual¶ a filosofului cel mai tân¶r la români,
vâlceanul getbegetnic, aceea de a trimite la topit c¶r†i care… nu
le conveneau lor, aflau abia acum c¶ le erau potrivnice, fiindc¶
“demascau” impostura hoitarilor, a celor care îl linseser¶ pe
Ceau§escu, trecuser¶ la Iliescu, îl luaser¶ la curlins¶toare §i pe
¢ucu Constantinescu, apoi pe… Or ataca†ii, împro§ca†ii cu
noroi, acuza†i de minciun¶, de poltronerie, de turn¶torie, de
vânzare de frate nu era obi§nui†i cu “sp¶larea rufelor în pia†a
mare”, ei practicau §o§otitul în doi, la closet, cu ochii roti†i, semn
c¶ ei sunt periculo§i, deci asculta†i de Secu, nu admiteau s¶ fie
“denun†ati în gura mare” de c¶tre un vulgar, un lipsit de talent,
un ingrat ca Goma - ah, ingratitudinea lui/la Goma, în care crezuse §i scrisese, condamnînd-o pân¶ §i Grigurcu, cel Just.
Aflu c¶ anul trecut Liiceanu i-a editat Monic¶i Lovinescu un
volum intitulat Jurnal esen†ial. Cei care l-au citit afirm¶ c¶ ar
cuprinde ultimele 6 jurnale, rezumate… Nu l-am citit, deci nu
§tiu nici cine l-a esen†ializat-rezumat: Ioana Pârvulescu, ori D.C.
Mih¶ilescu: tot laba Liicheanului a umblat la alc¶tuirea lui.
O parantez¶ care nu este o parantez¶: înc¶ din 1997, citind
declara†ia Monic¶i Lovinescu: “Imi pare r¶u c¶ l-am cunoscut pe
Paul Goma” am dedus c¶ nu domnia sa o rostisese, ci doar o
semnase la gazet¶, dup¶ dictarea, la telefon, a Liicheanului §i a
Vic¶i Adame§teanca. Nu am avut vreo confirmare c¶ a§a au stat
lucrurile - dar nici o infirmare. Urmez:
Nu voi spune c¶ restul scriitorilor s-a luat ca oile dup¶
Monica Lovinescu, încredin†a†i c¶ “li se d¶duse voie la jurnale”,
dar a§a, nespunînd în gura mare, scriu aici, cu gur¶ mic¶, în
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jurnalul meu intimo-internetizat.
Brusc, la semnalul dat de Doamna Lovinescu (în†elepciune
poporan¶: «S¶ faci ce zice Papesa est-eticei, nu ce face Dânsa»),
au început a scrie §i ei, a publica §i ei - jurnale.
Spirit de imita†ie? Nu. Ci nevoia de a se exprima §i altfel
decât prin romane c¶r¶midoase §i eseuri postmodernicole.
£i nici nu m¶ întreb ce ar fi r¶spuns Monica Lovinescu ziceam c¶ ar mai fi tr¶it - la întrebarea mea, ner¶ut¶cioas¶:
“Cum mai st¶m cu jurnalele, doamn¶ Lovinescu? Tot a§a,
tot a§a: al meu este detestabil, în schimb (ale domniei voastre,
scrise dup¶ apari†ia jurnalului meu, cel criticat, blestemat) cu
totul §i cu totul onorabile, citabile? Chiar dac¶ ultimul,
“Esen†ialul”, a fost scris de altcineva, unul dintre cei care
v-au dictat, iar Dvs. a†i semnat mahalagismul de neimaginat la o
boeroaic¶ oltenian¶:
“Imi pare r¶u c¶ l-am cunoscut pe Paul Goma”.
Sâmb¶t¶ 16 iulie 2011
Nu-mi iese - din minte, din sim†iri… - Jurnalul esen†ial al
Monic¶i Lovinescu, cel ap¶rut anul trecut, în 2010, la doi ani
dup¶ moartea autoarei.
Nu cred c¶ Jurnalul esen†ial a fost rescris de Liiceanu
&Arga†ii (Ioana Pârvulescu, D.C. Mih¶ilescu), ci asamblat din
c¶r¶mizile recuperate dup¶ demolarea jurnalelor - cele abhorate
de Monica (la al†ii!), încleiate cu mortarul GDS Humanitas - §i
iat¶ o carte a nim¶nui semnat¶ Monica Lovinescu! Nimeni nu a
mirosit f¶c¶tura? Nu le-a pu†ìt liichenetura? “Jurnalul (esen†ial)
cuprinde note destul de succinte, din 1981 pân¶ în 2000, care
men†ioneaz¶ activitatea de la Europa Liber¶”, ne explic¶
arg¶†imea, dar tot n-am în†eles de ce, la lansare, a ap¶rut §i un
tovar¶§ de la raion, Stanomir, care a anun†at c¶ Jurnalul esen†ial
este un parteneriat. Parteneriat, jurnalul publicat pe numele
Monic¶i Lovinescu? Numai un liichean a putut fi bântuit de o
astfel de idee. M¶ întreb retoric §i inutil: ce va fi zis Abuzata
v¶zînd cum fost abuzat¶ §i ce a ajuns Jurnalul (la singular) s¶u?
£i ce va fi avînd în comun Stanomir cu Monica Lovinescu?
Au oare s¶ se fi introdus în “parteneriat” §i Tism¶neanu? Dac¶
s-a înfipt c¶pu§a Patapievici, de ce nu §i p¶duchele Volo ?
ïl criticasem pe Lupescu, directorul Poliromului pentru c¶…
parteneriaz¶ cu alde “Radu Ioanid”, “Manolescu” (în cazul lui
D. Tudoran), cu acela§i “Ioanid” §i cu bicicletosul “Cosa§u” (cel
cu blenoragia de tinere†e: comunismul, în “†ara noastr¶” - care
†ar¶ a noastr¶, tovar¶§u Radu: cea a M¶tu§ilor de la Tel Aviv?),
©Paul Goma 1935-2011

wwww.paulgoma.com

PDF public și gratuit

31.12.2011

PAUL GOMA - JURNAL 2011

1089

pu§i s¶-l p¶zeasc¶ pe tovar¶§ul Vassili URSS s¶ nu beie peste
m¶sur¶, c¶ risc¶ s¶ devin¶ cam-mort - uite c¶ §i directorul
Liiceanu practic¶ încadrarea autorilor nesiguri c¶ respect¶ calea
just¶, trasat¶ de mereu aceia§i trasatori de cale luminoas¶ - de
ast¶ dat¶ infinit mai detestabil¶, fiind vorba de un Monument al
nostru, al Românilor: monumentul Monica Lovinescu…
Necunoscînd am¶nunte ale târgului liichean, m¶ aplec
asupra… cre§terii §i des-cre§terii prieteniei noastre.
Iat¶ ce scriam în prefa†a la volumul C¶ldur¶ Mare, mai
ales din ultimul capitol Unde am gre§it? ce urma s¶ fie reeditat
în 2004 - §i nereeditat a r¶mas: dac¶ tovar¶§ii evrei de la
Chi§in¶u s-au opus cu îndârjire bol§evic¶ repatrierii mele citatul e lung, plicticos, gr¶bi†ii s¶ sar¶ peste el, tot nu-l merit¶:
…“ïn ziua de 28 iunie 1989, la orele 14,00 (vezi vol I al Jurnalului (pe
S¶rite) Monica Lovinescu mi-a telefonat, întrebîndu-m¶ dac¶ nici pe mine
nu m¶ contactase Nedelcovici, în vederea… Am r¶spuns negativ. ïntre 28
iunie §i 11 iulie (1989) Monica Lovinescu - nu m¶ sl¶bise cu “complotul” pus
la cale de ¢epeneag §i Breban (sub forma unei “Uniuni a Scriitorilor alc¶tuit¶
la Paris”) ce avea drept scop înl¶turarea lor, a Monic¶i §i a lui Virgil, atît de
la microfonul Europei libere, cît mai ales din fruntea exilului cultural.
Fire§te, m-am solidarizat (§i eu) cu ei.
Abia acum, în februarie 2004 (dup¶ 15 ani!) am aflat, din memoriile lui
Dan Culcer c¶… lucrurile st¶tuser¶ altfel - astfel:
Bini§or înainte de 28 iunie 1989 Dan Culcer îi propusese Monic¶i
Lovinescu - prin ea, lui Virgil Ierunca - s¶ participe la alc¶tuirea unei
Asocia∞ii a Scriitorilor, la Paris. Monica Lovinescu a r¶spuns c¶ ei doi sunt
lega∞i în scris fa∞¶ de americani, deci nu pot face parte din nici o asocia∞ie.
Culcer a mai spus c¶, vorbind cu ¢epeneag, acesta îi comunicase c¶ Monica
Lovinescu îi d¶duse §i lui r¶spunsul-cu-Americanii. Concluzie: Monica
Lovinescu m¶ min∞ise, pretinzînd - la 28 iunie 1989 - c¶ nu §tia nimic de
Asocia∞ia (sau Uniunea) pus¶ la cale de ¢epeneag §i de Breban, prin
Nedelcovici; c¶ aflase despre ea abia în acel 28 iunie, cînd mi se plînsese de
“complotul” pus la cale de ¢epeneag §i de Breban…
De ce a f¶cut asta? De ce m-a min∞it? De ce m-a manipulat, de ce mi-a
jucat scena panicii, a isteriei, a amenin∞atei - în tain¶ ! - cu detronarea? De ce
m-a împins s¶-i atac pe to∞i ceilal∞i? Iar pe aceia nu-i somez s¶ dea r¶spuns la
aceste întreb¶ri pentru care, în 1997, la apari∞ia Jurnalului I-II-III la
Nemira, m-au atacat in corpore, în grup, în hait¶, pentru “calomnie”, la
semnalul dat de îns¶§i Monica Lovinescu prin deja clasicizatul:
“ïmi pare r¶u c¶ l-am cunoscut pe Paul Goma” - adic¶: D.C. Mih¶ilescu, Alex £tef¶nescu, Pruteanu, Manolescu, Ioana Pârvulescu, Ple§u,
Adame§teanu, Tudoran, Liiceanu, Paler, Bianca Marcu-Dumitra§cu-Balot¶,
A. Cornea, Gabriel Andreescu, Gro§an, Gabriel §i Georgeta Dimisianu,
C. Teodorescu, Alexandru George, ¢oiu, Buduca, Grigurcu, Zaciu,
Iorgulescu, Tudoran, Paruit, Angela Marinescu, Barb¶neagr¶, Mircea Martin
(în 1999)… Fiindc¶ ei m-au atacat în perfect¶ necuno§tin∞¶ de cauz¶: nu
citiser¶ ceea ce puneau pe rug.
Nu o invit nici pe Monica Lovinescu s¶ explice de ce m-a min∞it.
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Tot nu-§i mai aduce aminte.
Eu îmi aduc aminte: aceasta - din 1989 - a fost întâia excludere-a-meadin-rândurile-lor-“cei-buni”.

Un alt fragment - din Unde am gre§it?:
“Tot atunci [1990], acolo, la Aix-en-Provence [Liiceanu], mi-a propus
s¶ fac parte din comitetul (?) Funda∞iei Humanitas. Am acceptat cu pl¶cere,
îns¶ am refuzat, vehement, printr-o scrisoare, dup¶ ce mi-a trimis de la
Bucure§ti statutele §i l-am v¶zut pe Dinu C. Giurescu printre funda†ioni§ti...
Insul care, potrivit tradi∞iei de familie, pîn¶ prin 1988 fusese ceau§ist devotat,
cu pana §i cu limba lui de istoric, iar dup¶ acea dat¶, ajuns la Washington, de
la în¶l∞imea catedrei cump¶rate la supermarketul din col∞ de I. Ra∞iu, îi
“informa” pe americani: Monica Lovinescu §i Virgil Ierunca - la Europa
liber¶, post pl¶tit de contribuabilul american, fire§te - sunt “prea critici”,
“Ceau§escu are §i multe calit¶∞i, nu doar defecte, de ce s¶ fie înjurat tot
timpul ?” (iat¶: devenise §i Monica o “înjur¶toare” !) ; “Goma a fost §i r¶mîne
un provocator, agent al KGB”, iar Tudoran ,,lucreaz¶ la minarea (ce s¶ fac¶
§i el, s¶racul!) bunelor rela†ii americano-române”... etc.
ïn chestiunea Giurescu, Liiceanu procedase ca §i în a lui Pl¶m¶deal¶:
m¶ întrebase, m¶ descususe, se mirase, se uimise, se indignase (s-o cred
eu !) de faptele Sfîntului Antonie, legionarul-securist (d¶dea impresia c¶
atunci le auzea întîia oar¶), pentru ca, la urm¶:
«Nu-mi vine s¶ cred: un atît de fin anglist...»
Despre Giurescu :
«Nu-mi vine s¶ cred: dintr-o familie atît de eminent¶...»
Tot la Aix l-am întrebat, foarte în treac¶t:
«Cum merg vînz¶rile cu Gherla, Culoarea curcubelui?»
«Bine, cum s¶ mearg¶ - bine !»
Atât de bine, încât… în primele s¶pt¶mîni ale anului 1991, m-a anun∞at
c¶ problema hîrtiei a devenit dramatic¶, va avea mari dificult¶∞i s¶-mi scoat¶
patru volume pe an - în 1990 îmi scosese dou¶, Soldatul... era împins în al
doilea semestru al lui ‘91. La urm¶toarea c¶l¶torie la Paris, mi-a spus c¶ în
‘91 nu va scoate mai mult de dou¶ titluri - “în nici un caz Scrisorile...”, de el
insu§i sugeraten comandate pentru Humanitas.
«De ce “în nici un caz Scrisorile” ?», am întrebat.
«ïn redac∞ie s-a constatat c¶ sunt cam deranjante...»
«Ce limb¶ vorbe§ti tu ?», l-am întrebat pe filosof. «Cum, “s-a constatat”? Cine s-a constatat ? D¶-mi numele constatatorilor c¶ Scrisorile mele
sunt “cam deranjante”!»
«Nu se poate! A§ comite un act de dela∞iune !»
«Ei, nu ! Dar, domnule, §i zidurile Casei Scînteii lucreaz¶ asupra noilor
locatari, nu numai ale sediului Ministerului de Interne asupra C.C.-i§tilor
ceu§ezi! Am ajuns s-o aud §i pe asta: Liiceanu vorbind ca... - hai s¶ nu te
ofensez de tot, doar s¶ te “cam ofensez” : vorbe§ti ca Dimisianu, relativizatorul de serviciu de la România literar¶»...
Liiceanu a declarat c¶ l-am ofensat de tot, nu doar cam - l-am invitat
s¶-§i explice spusele de adineauri despre volumul Scrisori: cine “din
redac∞ie” a constatat - §i pe cine anume “cam deranjeaz¶”? El a refuzat,
demn, repetînd c¶ nu toarn¶... Degeaba am încercat s¶ spun c¶ îmi datoreaz¶
o explica∞ie: motivul pentru care respinge volumul Scrisori - a replicat c¶
motivul mi l-a furnizat adineauri, ce vreau mai mult? Am spus c¶ nu vreau
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“mai mult”, de ceea ce mi se cuvine: un r¶spuns...
Nu l-am c¶p¶tat. Am renun∞at, leh¶metit, s¶-i aduc aminte c¶ el avusese
ideea volumului, el mi-l ceruse, tocmai pentru c¶ îi pl¶cuser¶ scrisorile-deschise. Ne-am desp¶r∞it sup¶ra∞i. ïnainte de plecare, mi-a dat un sfat :
«Ai destui du§mani, nu trebuie s¶-∞i mai faci al∞ii - tu de prieteni ai
nevoie...»
N-am fost suficient de alert s¶-i r¶spund c¶, desigur, am nevoie de
prieteni - dar nu ca el...
Nu ne-am mai întîlnit de-atunci. Uitase el, uitasem §i eu promisiunea lui
de a face o discu∞ie filmat¶ - cea cu Eugène Ionesco fusese proiectat¶ în
circuit închis la Aix-en-Provence, b¶trînul domn fiind, ca de obicei, formidabil (despre împrejur¶rile în care fusese filmat-interogat de Liiceanu am s¶
revin la capitolul Mariei-France Ionesco §i la Monica Lovinescu). Mi-a
telefonat pu∞in, nesemnificativ - pîn¶ la... Pîn¶ la deznod¶mînt (telefonic,
fire§te) - tot ce a mai fost informa∞ie editorial¶ mi-a parvenit prin canalulfiltru Monica Lovinescu...
ïn mai (‘91) a avut loc Colocviul de la Roma - cînd am în∞eles c¶ între
“interiori” (rezisten∞ii prin cultur¶) §i “fugi†i” (exila∞i) nu mai poate fi
stabilit un limbaj comun decît cu condi∞ia ca “exteriorii” s¶ joace atît de bine
rolul mînc¶torilor-de-salam, încît s¶ retrogradeze §i biologic; în miezul verii
a avut loc ,,scandalul Goma-Breban”, prin publicarea textului meu “Capra §i
C¶prarul”. Cam tot atunci a ap¶rut Soldatul câinelui...
(…) Am aflat mai tîrziu: “Capra…” a produs mare tulburare - nu atît din
pricina eternelor nemul∞umiri ale autorilor (ce bine ar tr¶i editorii, dac¶ n-ar
exista ace§ti încurc¶-lume de autori !) ; cît mai ales pentru c¶... divulgam
(eu !) nume... secrete: al tovar¶§ului nostru Jean Blaga, stîlp de n¶dejde al
Editurii Politice, mo§tenit de Humanitas ; numele - si el secret - al tovar¶sului
Dumitru F. Dumitru, responsabil (din umbr¶) cu Soldatul câinelui..., trecut
§i el prin r¶mînere pe loc de la Walter Roman la Gabriel Liiceanu...
Dup¶ ,,scandalul Goma-Breban”, în cadrul c¶ruia ¢epeneag se plînsese
c¶ îl tratasem de securist (cînd eu nu f¶cusem decît s¶ citez din Negoi∞escu el însu§i citat de Breban) §i o rugase-somase pe Monica Lovinescu s¶
intervin¶ - Monica intervenise cu un text publicat în România literar¶ în care
nu se dezmin†iser¶ calit¶†ile sale de analist. ïntr-atît i-a impresionat pe
litera∞ii de la 22, încît literata Adame§teanu scrisese, f¶r¶ a semna, c¶
autoarea “d¶duse dovad¶ de un înalt profesionalism” (subl. mea)...
Textul era foarte bun - dar era de a§teptat s¶ fie a§a (pentru cineva cu
un înalt profesionalism). Ceea ce a fost mai pu†in... foarte bun: insisten†a
Monic¶i ca eu s¶ recunosc c¶ dânsa îmi s¶rise în ap¶rare împotriva lui Breban
§i mai cu seam¶ împotriva lui ¢epeneag... O vreme am încuviin∞at neangajant: “Da, sigur...” “Fire§te...” - îns¶ nu era mul∞umit¶ cu atîta - §i insista, s¶
reproduc eu, cu gura mea, ce spusese ea : “îmi s¶rise în ajutor împotriva lui
Breban §i a lui ¢epeneag!”... Excedat¶ c¶ nu p¶r¶seam încuviin∞¶rile vagi,
m-a întrebat de ce nu vreau s¶ recunosc adev¶rul (c¶ mi-a s¶rit în ajutor,
împotriva...). Cu multe precau∞iuni am spus: dac¶ într-adev¶r mi-ar fi s¶rit în
ajutor (împotriva, deocamdat¶, a lui Breban), ar fi f¶cut-o demult, hai, nu de
acum 18 luni (din mai ‘90), de cînd Breban scrie istoria omenirii în gazeta-i
proprie de perete, Contemporanul - dar m¶car înainte ca eu s¶ dau publicit¶∞ii
“Capra §i C¶prarul”... ; dac¶ ar fi vrut s¶-mi sar¶ în ajutor împotriva lui
¢epeneag, ar fi putut-o face din urm¶ cu 18 luni, atacurile lui împotriva mea
tot de atunci datînd”...
Monica era nedumerit¶, îndurerat¶: Ea nu putea interveni - nu se f¶cea.
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Abia dup¶ ce ¢epeneag i-a cerut... Asta §i spun - am spus: dac¶ ¢epeneag nu
i-ar fi cerut, ea nu s-ar fi implicat - atunci de ce s¶-i mul∞umesc: pentru c¶ a
dat curs invita∞iei lui ¢epeneag ? Apoi: nu se poate spune c¶ textul ei este
“împotriva lui ¢epeneag” (nici “favorabil lui Goma’’), ci unul restabilind un
adev¶r - ∞ine neap¶rat s¶ i se ridice statuie pentru asta? Monica s-a sup¶rat mai ales din pricina statuii.
Cam pe atunci a început §i “prepararea” mea în vederea respingerii
volumelor ce nu apucaser¶ s¶ intre în tipografie. Nu era zi l¶sat¶ de la
Dumnezeu în care Monica Lovinescu, despre orice ar fi fost vorba, s¶ nu
aduc¶ discu∞ia despre criza de hîrtie, despre faptul c¶ îl ofensasem pe
Liiceanu, acuzîndu-l pentru nedifuzare unei c¶r∞i: «Gherla sau poate
Bonifacia, nu mai ∞in minte...»; c¶ îl pusesem «într-o situa∞ie imposibil¶ cu
Scrisorile: trei volume a cîte o mie de pagini fiecare...» - §i, la urma urmei,
ea nu în∞elege de ce ∞in s¶ încalc o regul¶ nescris¶, de a nu da publicit¶∞ii
chestiuni intime înainte de trecerea a 50 de ani... (subl. mea); iar cu
Articolele: i-am dat s¶ publice nu §tiu cîte volume: «Ce-ar fi dac¶ mi-a§
propune §i eu toate articolele difuzate la Europa liber¶?...», a înt¶rit D-sa
chestionarea.
Eu s¶ §tiu: tocmai pentru c¶ ei sunt prietenii mei, m¶ sf¶tuiesc s¶ renun∞
la Articole: «Nu publici chiar tot ce ai scris...» - §i mai cu seam¶ la Scrisori:
«din care esen∞ialul a fost publicat - §i z¶u c¶ nu sunt de acord cu dumneata:
publici numai scrisorile dumitale - cine a mai v¶zut asta? - nu-i permi∞i
celuilalt s¶-∞i dea replica, nu reproduci §i scrisorile altuia...» (…)
«Am în†eles, doamn¶ Lovinescu: visul dumneavoastr¶ este ca eu, autor,
s¶ declar c¶ îmi retrag de bun¶ voie §i nesilit de nimeni volumul de Scrisori
§i cel de Articole de la Liiceanu - ca s¶ nu-l pun pe el, bietul, în situa∞ia de a
mi le... respinge, c¶ci el este vîlcean de-al domnului Ierunca, fire timid¶
§i-ndelicat¶ - n-o s¶ am inima aceea de a-l l¶sa singur în fa∞a hot¶rîrii...»
Doamna Lovinescu s-a sup¶rat - în acea zi, în urm¶toarea mi-a ∞inut
acela§i discurs, cu acelea§i argumente; în a treia la fel, în a patra, în a cincea...
ïns¶ Liiceanu lucra nu doar prin Monica Lovinescu de la Paris, ci §i prin
Gabriela Adame§teanu de la Bucure§ti, de la 22. Telefon de la Bucure§ti :
«B¶i», începe romanciera, «Gabriel nu te mai public¶! N-ai respectat
clauzele !»
«Cele pe care nu le-a respectat el? Dar el mi-a promis, sub semn¶tur¶,
c¶-mi public¶ patru titluri pe an - în 1990 mi-a scos dou¶, în ‘91 un singur
volum...»
«Aiurea, sub-semn¶tur¶ !» pufne§te în rîs. «Eu nu §tiu ce tot zici tu de
patru pe an - dar mai bine-ai vorbi cu el...» - §i Gabriela Adame§teanu,
pretextînd c¶ e chemat¶ pe alt¶ linie, îmi închide telefonul în nas !
Pe de alt¶ parte, m¶tu§a Anei de la Bucure§ti, împuternicita mea, vreme
de un an încheiat a tot încercat s¶ ob†in¶ audien†¶ la Liiceanu - n-a reu§it.
ïntr-o zi s-a dus direct, a intrat neanun†at¶ în biroul lui Sorin M¶rculescu (se
cuno§teau, doar “f¶cuser¶” împreun¶ trei volume de-ale mele) §i l-a întrebat
ce se mai aude cu Scrisorile - trebuiau s¶ apar¶ cu un an în urm¶. M¶rculescu i-a r¶spuns c¶ n-au ap¶rut §i n-au s¶ apar¶; la fel Articolele. M¶tu§a
Anei a spus c¶, în acest caz, s¶-i restituie dactilogramele. M¶rculescu s-a
mirat foarte: cum, s¶ i le restituie ? - dar sunt proprietatea Editurii Humanitas!
Iar Humanitas nu le mai public¶...
«Da, dar asta nu înseamn¶ c¶ Goma poate s¶ le predea altei edituri, pîn¶
nu expir¶ contractul cu noi - altfel îl d¶m în judecat¶!»
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ïnainte de a fi înv¶∞at s¶ se §tearg¶ la gur¶ dup¶ atîtea neadev¶ruri spuse,
promovate, publicate pe timpul lui Ceau§escu la editura lui Preda, dup¶ atîta
c¶cat mîncat pe furi§, cu capul b¶gat în dulapul editurii C¶r∞ii Române§ti,
rezistentul poet cre§tin M¶rculescu - frate cu cealalt¶... rezisten∞¶ m¶rculeasc¶... - înv¶∞ase s¶-i amenin∞e pe autori cu datul în judecat¶!
ïntr-o zi Ana, furioas¶: vorbise la telefon cu m¶tu§a ei, care-i relatase
urm¶toarele: cu cîteva zile în urm¶ fusese convocat¶ la editur¶ de Liiceanu,
prin secretar¶, fire§te: «Domnul Director dore§te s¶ v¶ vad¶ într-o chestiune
de mare importan∞¶ §i extrem¶ urgen∞¶». S-a prezentat cînd i s-a indicat, a
a§teptat vreo jum¶tate de or¶, dup¶ care o femeie a întrebat-o dac¶ ea e
cutare; aflînd c¶ da, i-a pus în bra∞e un teanc de manuscrise §i a anun†at-o:
«La cererea autorului, contractul cu noi a fost reziliat.»
«Dar autorul nu §tie nimic, de unde: «la cererea autorului»? £i cum a†i
reziliat contractul, cînd cu mine a fost încheiat, eu sunt împuternicita lui Paul
Goma... ?»
«Eu nu stiu ce vorbi†i, vorbi†i cu domnul Liiceanu, dar s¶ §titi c¶
dînsu-i cam tot timpul plecat»…
Ce bun¶-i o ardeleanc¶ (ori asimilat¶) “cam”-izatoare la casa omului:
explic¶ limpede - cît de cam-plecat-tot-timpul e domnul Liiceanu.
Mi-a c¶zut foarte r¶u “rezilierea” - a§a se chema acum - de§i fusesem
temeinic preg¶tit, pe de o parte de absen∞a lui Liiceanu (de la Bucure§tiul
m¶tu§ii Anei; de la Parisul meu), pe de alta de prezen∞a alternat¶, ai fi zis :
preparat¶ pe tabla de §ah de ¢epeneag, a Gabrielei Adame§teanu §i a Monic¶i
Lovinescu. Fire§te, era mînia prim¶: fusesem respins de editur¶ cu un termen
consacrat : “mi se puseser¶ manuscrisele în bra∞e” - dar nu mai pu∞in
r¶v¶§itoare era mînia-secund¶: deci a§a se rezolv¶ litigiile între editor §i autor
- în România post-ceau§ist¶ ! ïntre, hai s¶ spun: amici, dac¶ nu prieteni... Ca
un piron ruginit r¶mînea la§a (dar ce abil¶ ! - se v¶zuse de-aici) manevr¶ a lui
Liiceanu, f¶cut¶ cu mîinile albe ale Gabrielei si ale Monic¶i...
Mai mult decît mine - sau mai vizibil - suferea Ana.
«ïl las deoparte pe Liiceanu: nu ni s-a lipit niciodat¶ de inim¶, ba chiar
bunele-rela∞ii cîte au fost erau, v¶dit, împotriva naturii - dar Gabriela ? De ce
a acceptat s¶ se lase manipulat¶, murd¶rit¶, folosit¶? Nu ∞i-am mai spus: §tii
ce bun¶ prieten¶ era ea cu Lulu - de unde pîn¶ acum vreo dou¶ luni mereu în
vizit¶, îi telefona zilnic, mereu îi cerea câte ceva, medicamente, †oale,
argint¶rie… Dintr-o dat¶ a devenit foarte ocupat¶, la telefon îi r¶spundea
scurt, agasat. Bine, trebuie s¶-§i p¶streze scaunul de §ef al 22-lui, asta
depinzînd de Liiceanu, de Brucan, de Petre Roman - dar Monica? Nu m¶
întreb care-i va fi interesul s¶-l împing¶ pe Berindei ca agent preparator de
teren. Atunci care-i impulsul? Ce-o împinge s¶ ia partea cuiva, într-un
diferend care nu pune în pericol prietenia dintre noi §i ei, ci doar rela†iile
dintre tine §i Liiceanu ?» A§a am trecut în anul 1992.”
“Asta era: cenzura comunist¶ nu mai func†iona - cinstit¶ în necinstea
ei… Atunci care era cenzura (necomunist¶) care folosea limbajul §i metodele
comunistei, dar nu-§i declina identitatea? Cine, dintre oamenii care au un prenume, un nume (chiar §i pseudonume !) se temea(u) de c¶r∞ile mele publicate
în române§te? Iliescu, Roman, M¶gureanu, Ple§i∞¶, Burtic¶ §i al∞i tovar¶§i,
dar ace§tia nu mai aveau puterea dinainte de decembrie ‘89 ; dac¶ ar avea
puterea de a-mi interzice editarea c¶r∞ilor, ar face-o ca-nainte: brutalbol§evice§te, dar anun†înd culoarea! Adev¶rat: nici în ‘67, în ‘68, în ‘69,
cînd’ mi se respingea repetat Ostinato, confra∞ii nu se pierdeau cu solida-
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ritatea - cei mai “prieteno§i” m¶ sf¶tuiau : «Scrie si tu altceva...»; nici cînd,
în ‘70, am fost total interzis, n-au suferit colegii, cei mai apropia∞i f¶ceau:
«Dac¶ §i tu...» - în sensul c¶ am avut ce-am c¶utat, de ce m¶ plîng... ?
Nu, nu; nu-mi intra în cap - pentru c¶ nu-mi intra în inim¶.
ïn vara anului 1992 - tocmai primisem premiul Uniunii Scriitorilor de
la Bucure§ti §i pe cel al Uniunii Scriitorilor de la Chi§in¶u - cînd aflu din
presa româneasc¶:
Editura Humanitas a trimis la topit, la fabrica Bu§teni, “vagoane
întregi cu c¶r∞i” - printre ele §i Culorile (pluralul gre§it al editurii) curcubeului, Cutremurul oamenilor ‘77.
Ce s¶ fac: s¶ cred? ïmi era antipatic Liiceanu, dar asta era o percep∞ie
personal¶, subiectiv¶. C¶ îmi f¶cuse “figuri” - da, îns¶ de aici pîn¶ la distrugerea unei c¶r∞i... - chiar dac¶ de la bun început îi fusese tulbure atitudinea
cînd îl întrebam de ce scriau cronicarii ceea ce/cum scriau ?
Cîteva s¶pt¶mîni am t¶cut, nici Anei nu i-am spus ce citisem la gazet¶.
Iar Monicilor nu le puteam comunica a§a-ceva: i-a§ fi r¶nit de moarte, chiar
de-a§ fi luat precau∞ia de a face o introducere în genul:
«Românii ¶§tia, pun pe hîrtie ce le vine la gur¶ - ultima n¶scocire...»
Dar iat¶ c¶ aceeasi §tire - v¶dit, nu citat din vreun ziar - se repet¶, se
îmbog¶∞e§te: Liiceanu a trimis la topit §i c¶r∞i de Cioran, de Ierunca...
Aveam un pretext s¶ încep vorba - i-am telefonat Monic¶i Lovinescu :
«A∞i auzit ultimul banc cu Liiceanu ?», m-am crezut eu comic. «Cic¶ ar
fi trimis la topit vagoane cu c¶r∞i de Cioran, de Ierunca, de mine ...»
Monica începuse a vorbi, f¶r¶ ca eu s¶ fi terminat ce aveam de spus a§a c¶ n-am înregistrat decît:
«...esti în bun¶ companie...»
Probabil nu voi fi fost suficient de explicit - am dat s-o iau de la cap¶t,
Monica m-a oprit:
«Ai mai spus asta - s¶racul Gabriel, n-are spa∞iu de depozitare, ∞i-am
mai explicat eu, a§a c¶ a fost silit s¶ trimit¶ la topit...(subl.mea)»
Am r¶mas f¶r¶ glas. Monica zicea înainte ce va fi zis, n-o mai auzeam.
Deci era adev¶rat, deci e adev¶rat..:
«Ce-i adev¶rat ?» - de data aceea am înregistrat-o.
«C¶ mi-a trimis cartea la topit (…)...»
Am auzit din Monica:
«…Nu-i adev¶rat §i nu-n∞eleg de ce te superi - uite, Cioran nu s-a
sup¶rat, nici Virgil, ∞i-am spus c¶ e§ti în bun¶ companie, de ce te superi ?”
Am min∞it, spunînd c¶ sunt obligat s¶ încetez convorbirea telefonic¶,
m-am scuzat, am salutat, am închis telefonul... Aveam nevoie de aer. £i de
timp în care s¶... respir. Am telefonat mai tîrziu. ïmi fabricasem o explica∞ie:
Monica încercase s¶ r¶spund¶ cu o glum¶ la gluma îndoielnic¶ a mea! încep:
«A∞i auzit ultimul banc cu Liiceanu? Cic¶ ar fi...»
«Nu-i adev¶rat !», a strigat Monica.
«Ce nu-i adev¶rat, doamn¶ Lovinescu ?»
«Nimic nu-i adev¶rat ! Nimic!!»
Dup¶ o pauz¶ am reluat:
«S-o lu¶m altfel: a∞i spus c¶ domnul Ierunca nu s-a sup¶rat c¶ Liiceanu
i-a trimis c¶r∞i la topit - nu cumva s-a bucurat? Nu cumva i-a mul†umit din
inim¶ c¶ i-a distrus c¶r†ile ?»
«Nu-i adev¶rat !!» a strigat iar Monica. «N-a distrus nimic, a fost silit
s¶ trimit¶ la topit...»
«Nu-i acela§i lucru? A trimite la topit nu înseamn¶ deloc a le trimite la
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bibliotecile §colare. La nevoie, a§a poate s¶ explice un director de depozit c¶ trimiterea la topit nu e distrugere - dar nu un scriitor... »
«Crezi c¶ lui nu i s-a rupt inima cînd le-a trimis ?»
«Nu m¶ gîndeam la Liiceanu, m¶ gîndeam la dumneavoastr¶.»
«La mine? Dar mie nu mi-a dis’... Mie nu mi-a trimis nici o carte la!»
«£i eu care credeam c¶ un scriitor este scriitor pentru faptul c¶ sufer¶
atunci cînd c¶r∞ile, în general, sunt distruse.»
«Dar ∞i-am mai spus, omul lui Dumnezeu: Gabriel n-a distrus nimic!»
«A§a spuneau comuni§tii - nu c¶ îi trimit pe oameni la închisoare, la
Canal - ci la reeducare-prin-munc¶.»
«Mul∞umesc pentru compara∞ie !»
«Nu eu am f¶cut apropierea, dumneavoastr¶ v-a∞i apropiat de un
distrug¶tor de c¶r∞i §i v-a∞i îndep¶rtat de victim¶, autor ale c¶rui c¶r†i au fost
distruse...»
«Dar ∞i-am spus c¶ Cioran nu s-a sup¶rat, Virgil nu s-a sup¶rat - ce mai
vrei ?»
«Inutil s¶ mai vreau, ce-o s¶-mi deie, în loc, Liiceanu: past¶ de hîrtie ?»
«Z¶u dac¶ te în∞eleg - te superi a§a, din senin...»
Am l¶sat-o moart¶. De acea dat¶ i-am spus Anei ce citisem în ziare, c¶
Liiceanu trimisese la topit Culoarea curcubeului... Ana a început s¶ rîd¶:
«ïn sfîr§it ! Cam tîrziu - dar vorba ta : mai bine mai tîrziu decît mai
niciodat¶! Mi-a spus Lulu c¶ §tia de cîteva luni de la Tia Serb¶nescu - dar
n-am vrut s¶ te mai am¶r¶sc... Monica ce zice: “Nu-i adev¶rat!”?» Nu pretinde c¶ bietul Gabriel, prin acest act, ∞i-a f¶cut un imens bine? Un serviciu,
cum se spune pe-acolo?»
«Nu, asta nu... Dar Liiceanu a trimis la topit §i c¶r∞i de Cioran, de
Ierunca...»
«A trimis loturi nevîndute din a nu §tiu cîta edi†ie din Cioran, din
Ierunca - or, †ie nici pe prima nu ∞i-a distribuit-o.»
Nu m¶ gîndisem la acest ,,am¶nunt”. A doua zi am întrebat-o pe
Monica: ce titluri ale lui Virgil fuseser¶... ? Monica a remarcat ezitarea, evitarea - a r¶spuns cu voie bun¶: o parte din al treilea tiraj - dac¶ nu se vindea...
«Cînd ∞i-am spus c¶ risc¶m s¶-i sufoc¶m pe bie∞ii cititori...»
Am întrebat dac¶ din Cioran tot din suplimente de tiraj: da. Eu:
«De§i mi-a∞i recomandat s¶ m¶ bucur de companie - nu m¶ bucur deloc:
o carte distrus¶ e o carte distrus¶, oricîte tumbe stilistice am executa - dar
chiar a§a stînd lucrurile: nu intru în categoria lui Cioran si a lui Ierunca :
volumul meu Culoarea curcubeului nu a fost tras în tirajul ini∞ial de 80 000,
cît zicea contractul»
«Nu-i adev¶rat !»
«...ci în vreo 15 000...»
«Nu-i adev¶rat! Vrei s¶ spui: 150 000! Iar îl vorbe§ti de r¶u!»
«Era∞i de fa∞¶, la Aix-en-Provence, cînd mi-a explicat c¶ volumul a fost
dat la Arta Grafic¶, acolo n-au avut suficient¶ hîrtie si s-au oprit la în jur de
15 000 - acum îl citez pe Liiceanu: “Cum m¶ întorc la Bucure§ti, cum dau la
alt¶ tipografie”»...
«Ei, vezi? L-a dat !»
«Nu numai c¶ nu l-a dat, dar exemplarele trase de Arta Grafic¶, cu patru
luni înainte - aten∞ie: înainte de mineriad¶ - n-au fost distribuite, ci adunate,
b¶gate în depozit...”
«Nu-i adev¶rat! Ai ce ai cu bietul Gabriel !»
«Dumneavoastr¶ n-a∞i avea - dac¶ v-ar fi tras din Unde scurte 20 000
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în loc de 200 000 ? Dac¶ ar fi distribuit în Bucure§ti vreo mie de exemplare,
nici unul în provincie? Dac¶ le-ar fi retras pe toate de pe pia∞¶, le-ar fi b¶gat
în depozite, iar de acolo direct la topit ?»
«Nu-i adev¶rat! Gabriel nu poate face una ca asta! ïi por∞i pic¶ fiindc¶
n-a scris despre dumneata în Jurnalul de la P¶ltini§! £i pentru c¶ nu ∞i-a
editat cîte zece volume pe an - nu m¶ a§teptam la a§a ceva de la dumneata !»
- mi-a închis telefonul în nas.
Mult¶ vreme nu ne-am mai telefonat - orice-am fi f¶cut, tot la Liiceanu
§i la topitul c¶r∞ilor ajungeam. Ciudat: pe m¶sur¶ ce trecea timpul, Monica
accepta tot mai pu∞in, mai pu∞ine din faptele mucenicului Gabriel - ajunsese
s¶ nege chiar trimiterea la topit a c¶r∞ilor de Cioran §i de Ierunca.
Peste cîteva luni bune am reu§it s¶ rostesc urm¶toarele (m¶ întreb acum:
de ce n-am scris pe hîrtie, atunci, toate acestea: n-am mai fi pierdut timpul cu
telefoanele, iar acum ar exista negru pe alb, în volumul de Scrisori
întredeschise, textul adresat Monic¶i Lovinescu) :
1. Liiceanu, “cel care nu poate face una ca asta” - a§a, neputînd, a
f¶cut: a trimis la topit c¶r∞i.
2. Liiceanu, intelectual român, editor în România cea f¶r¶ de c¶r∞i,
trimite la topit ,,suplimente de tiraj” - fie c¶ cititorii nu mai cump¶r¶ în acel
moment, fie c¶ el nu are spa∞iu de depozitare... Dar Liiceanu are sau ba
sf¶tuitori? Aceia ar trebui s¶-l sf¶tuiasc¶ (fiindc¶ el, v¶dit, nu §tie) s¶
cedeze, cu un leu exemplarul, vînz¶torilor de strad¶ §i/ori s¶ d¶ruiasc¶
volumele “nevîndute” - de Cioran, de Ierunca - bibliotecilor, mai cu seam¶
celor din Basarabia §i din Bucovina lipsite de carte româneasc¶ (aici
Monica Lovinescu a f¶cut o remarc¶ dintre cele mai în∞elepte: «Dar nu-∞i dai
seama cît ar costa transportul pîn¶-n Basarabia dumitale ?»).
3. ïntre Ierunca §i Cioran, pe de o parte, §i mine, pe de alta, exist¶ o
deosebire de... statut: lor Liiceanu le-a distrus suplimente de tiraj - nu ca
mie, tirajul ini∞ial (§i acela diminuat la sub un sfert, nici el distribuit, din
depozit trimis la topit).
Totul s-a desf¶§urat pe felii: h¶r∞uieli, diversiuni, nega∞ii-ini∞iale din
partea Doamnei Lovinescu. La un moment dat, a spus ce mai spusese:
«£tii c¶ e§ti modest? Vas¶zic¶ Cioran nu se sup¶r¶, Virgil nu se sup¶r¶
- te g¶se§ti dumneata s¶ te superi...»
La acestea am zis :
«Foarte r¶u c¶ nu se sup¶r¶! E vorba de carte, nu de mioaie!»
«De ce s¶ se supere ?», a f¶cut Monica. «Ei nu sunt ca dumneata!»
«Foarte r¶u c¶ nu sunt ca mine», am riscat imodestia. «Au fost distruse
c¶r†i - nu doar cartea mea !»
“Prin luna februarie’ 1993, Gabriela Adame§teanu, care demulti§or
r¶rise, apoi încetase rela∞iile de prietenie cu Luiza, m¶tu§a Anei - îi telefoneaz¶ în plin¶ noapte, întrebînd-o dac¶-i adev¶rat ce se zvone§te, anume c¶
«Paul î§i scoate edi†ia a doua la Culorile... într-o editur¶ de care nu §tie
nimeni, din Arad ori din Satu-Mare...» Luiza se arat¶ mirat¶ c¶ vorbe§te de
zvonuri, când ea îns¶§i îi spusese Gabrielei în mai multe rînduri, “pe cînd ne
vizitam”..., de inten∞ie - asta fiind una, a doua:
«Nu este a doua edi∞ie, ci adev¶rata - cea de la Humanitas fiind incomplet tras¶, incomplet distribuit¶, apoi, din depozit, trimis¶ la Bu§teni...»
Gabriela Adame§teanu s-a aricit, a anun∞at-o pe Luiza N¶vodaru c¶ ea
nu-i permite s¶-i aduc¶ asemenea acuza∞ii lui Liiceanu, care este “un intelectual ales §i s-a purtat totdeauna corect cu Paul”. Luiza a replicat:
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«Ai g¶sit cui s¶-i spui cît de corect s-a purtat Liiceanu cu Paul!» §i a
vrut s¶ încheie discu†ia aici…
…ïns¶ a auzit în receptor cum cineva îi §optea Gabrielei :
«ïntreab-o în ce tiraj !? ïn cîte exemplare o scoate Oradea ?!» (cel¶lalt
§tia c¶ la Oradea urmeaz¶ s¶ fie editat¶, nu la Arad, nici la Satu-Mare’), iar
Gabriela a repetat, tare, întrebarea. Apoi vocea:
«ïntreab-o prin ce re∞ea are s¶ fie difuzat¶ !», Gabriela s-a executat,
Luiza a r¶spuns c¶ nu §tie... Gabriela Adame§teanu, prieten¶ a mea de peste
dou¶ decenii - §i prieten¶ §i cu Luiza N¶vodaru - a început s¶ rîd¶:
«Dou¶zeci de mii de exemplare, f¶r¶ o re∞ea de distribu∞ie serioas¶,
cunoscut¶ - dar unde se treze§te Paul?» (subl. mea), apoi, dup¶ alt schimb de
§oapte cu nev¶zutul : «¢i-am mai spus (inexact: nu-i mai spusese - nota mea):
c¶r∞ile lui Paul nu se mai cer pe pia∞¶, a fost la început o curiozitate, dar...» s-a oprit.
Editor novice (ca de altfel to∞i de la revista Familia), Florin Ardelean a
început a se interesa de posibilit¶∞ile de distribuire a c¶r∞ii. Mi-a relatat în
scrisori cum anume a fost primit: telefona la sec∞iile jude∞ene, cerea s¶
vorbeasc¶ cu §eful. Cu mici deosebiri “dialogul” suna astfel:
«Alo ! Aici Florin Ardelean de la revista Familia din Oradea. Ne-am
alc¶tuit o editur¶, Biblioteca Familia se numeste §i suntem în curs de a
scoate o carte de Paul Goma...»
«A, Goma. ™l cu... Zi-i mai departe, tovar¶§e» (subl. mea).
«... ne-ar interesa s¶ ne spune∞i cîte exemplare a∞i putea difuza din
Culoarea curcubeului...»
“P¶i nu ∞i-am mai spus (§i ¶sta umbla cu mai-spus-ul) c¶ nu comand¶m
nimic? Goma nu se vinde, avem destul în depozite §i nu se caut¶...»
«Ce anume ave†i de Goma si nu se vinde? »
«P¶i... toate chestiile lui, de nu le cump¶r¶ nici dracu’ !»
«Noi vrem s¶ scoatem Culoarea curcubeului, asta ne interesez¶»
«Nu ∞i-am mai spus? Zace nevîndut¶, la noi în depozit...»
«Mai ave∞i exemplare din ea? Cîte ?»
«Nu §tiu, dar multe! Toate edi†iile de le-a scos...»
«Humanitas a scos o singur¶ edi∞ie, n-a distribuit-o, dup¶ doi ani a
trimis-o la topit...»
«P¶i da, c¶ nu e spa∞iu...»
«£i cum r¶mîne cu edi†ia asta, adev¶rat¶, din Goma, pe care o tip¶rim
noi - chiar nu v¶ intereseaz¶ ?»
«Nu, tovar¶§e, nu se cere. Nu-l iube§te cititorii!»
Cu excep∞ia celui de la Sibiu (un sas, pe nume…Ungar), nici unul dintre
tovar¶§ii cu distribu∞ia n-a vrut s¶-§i spun¶ numele:
«Ce te-ntereseaz¶ numele - vrei s¶ faci reclama∞ie? F¶, tot la noi vine
pentru rezolvare !»
“Am avut timp s¶ m¶ întreb - pentru a nu §tiu cîta oar¶: de ce - §i pe cine
- deranjeaz¶ Culoarea curcubeului? Pe cine - §i de ce deranjeaz¶ aceast¶
carte §i nu altele, mai “dure” : Gherla, Patimile dup¶ Pite§ti, Soldatul cîinelui ? O iau de la cap¶t: în fruntea listei ,,sup¶ra∞ilor” se afl¶ - cum altfel?
puterea terorist¶, poli∞ieneasc¶: Securitatea. Numai c¶ Securitatea este vizat¶,
ve§tejit¶, afurisit¶ în toate c¶r∞ile mele - §i nu doar în ale mele! - de ce s-ar
ofusca taman din pricina Culorii... ? R¶spuns provizoriu: nu Securitatea este
la originea execut¶rii (prin nedistribuire, topire) Culorii curcubeului, scoas¶
în iunie 1990 la Humanitas.
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Puterea politic¶ (cum ar veni: “tovar¶§ii în civil”) ? Aici exist¶ dou¶
categorii: Puterea-putere §i Opozi∞ia (fiindc¶, dac¶ te ui∞i la Radu Câmpeanu...). ïns¶ chiar avîndu-i în vedere pe tic¶lo§i dovedi†i ca Iliescu, Roman,
Mar†ian, Bârl¶deanu, Voican (si alti daniosifi) ; chiar dac¶ pentru întîia oar¶
apare în tip¶riturile din România (iunie ‘90) informa∞ia potrivit c¶reia
Iliescu, Burtic¶, Mar∞ian sunt implica∞i direct în campania de exmatricul¶ri
a studen∞ilor nearesta∞i dup¶ Revolu∞ia Maghiar¶ din 1956... (iar toate acestea se afl¶ în Culoarea...). S¶ fie oare de conceput ca oamenii politici de prim
rang s¶ se fi preocupat de o oarecare carte, în chiar acea perioad¶ cînd erau
ocupa∞i cu provoc¶rile de tulbur¶ri antimaghiare, cu alegerile din 20 mai, §i,
dup¶, contestarea vehement¶ a incorectitudinii electorale ?
De§i nu este exclus ca “intelectualul” echipei esoterico-kremlineze,
Clytorelu’ Voican-Sturdza, s¶ fi g¶sit timp chiar §i pentru a§a ceva, avansez
o ipotez¶, asumîndu-mi riscul de a gre§i, deci de a-i calomnia pe dragii mei
colegi de genera∞ie - §i, desigur, de breasl¶... :
Cei-buni - pe care eu îi atacasem ca ne-buni, ca fal§i, ca tr¶d¶tori ai
misiunii lor: Manolescu, Liiceanu, Ple§u, f¶r¶ a-mi (mai) fi prieteni, f¶r¶ s¶
fie nevoie s¶ se întîlneasc¶ la drum-de-sear¶, în scop de complot odios,
g¶sindu-se pe aceea§i lungime de und¶ în iritarea, în mînia lor provocat¶ de,
nu atît repro§urile, cât de “demascarea” lor (ca ni§te colabora∞ioni§ti - fiindc¶
cine nu se opune: consimte §i, prin absen∞a al¶turi de adev¶r, î§i semnaleaz¶
prezen∞a la cizma minciunii), s-au gîndit cum ar face ca s¶-mi închid¶ gura.
Cum se închide gura unui scriitor? O, atît de u§or, de simplu - în aceasta
comuni§tii le fuseser¶ excelen∞i profesori, iar scriitorii adev¶ra∞i avuseser¶
timp, din 1977, dela “desfiin∞area cenzurii”, s¶ o exercite ei, cumplit de eficace, pentru c¶ func∞iona prin §antajul (mai mult sau mai pu∞in sentimental)
exercitat asupra nefericitului de “confrate” : prin nepublicarea lui! Astfel,
f¶r¶ a face valuri, f¶r¶ “a l¶sa ceva la mîn¶”, editurile c¶rora le încredin†asem
manuscrise m¶car jum¶tate din ele fiind predate nu doar la cererea”, ci de-a
dreptul la milogeala directorilor (Sorescu, ,,solicitînd” Gard¶ invers¶) - au
tot amînat editarea, neezitînd s¶ provoace legitima ner¶bdare, nemul∞umire
de autor, pentru a avea pretext de a spune c¶ s-a rupt “colaborarea” din
ini∞iativa mea! (Iar dac¶ nu mi le-am retras eu, cu mîna mea, mi le-a retras...
Liiceanu - cu mîna lui Sorin M¶rculescu...).
Ce s-a întîmplat cu Scrisorile §i cu Articolele de la Humanitas - de
Liiceanu sugerate, solicitate ? Ce s-a întîmplat cu acelea§i Scrisori §i
Articole, §i ele solicitate - de Viorica Oancea? Pe primele... n-a putut s¶ le
editeze, mi le-a pus în bra∞e (§i ea) ; Articolele, în schimb, le-a ∞inut; le-a
blocat; le-a b¶tut în cuie - acolo, ca s¶ le fac¶ harcea-parcea, s¶ scoat¶, la
futu-i m¶-sa, cîte-o ciosvîrt¶, din an în Pa§te... M¶ p¶zesc ca de foc (§i cît pot)
s¶ nu v¶d comploturi împotriv¶-mi - dar nu m¶ pot împiedica s¶ observ
anume “conexiuni” : la volte-face a lui Liiceanu se poate explica §i prin îndatorarea lui fa∞¶ de Brucan ; si prin “contractul” încheiat cu Petre Roman în
chestiunea “mo§tenirii” Editurii Politice a lui ta-su ; §i prin prietenia lui, de
nezdruncinat, ca s¶ spun a§a, cu figuri odioase ca Pl¶m¶deal¶, cu notorii colabora†ionisti de bun¶-familie ca Dinu C. Giurescu - §i nu în ultimul rînd, prin
strania leg¶tur¶ cu M¶gureanu - de acord, nu este “omul lui M¶gureanu” - în
acest caz de ce a ini∞iat §i a impus §i altora (Doinei Cornea, de pild¶) participarea la “dialogul” de la GDS (de împ¶care cu scîrbavnicul, criminalul
organ) ? ïncerc s¶ nu v¶d “mafii uneltitoare” - dar ce caut¶, ca redactor de
carte (la Amnezia cea masacrat¶ §i falsificat¶), Ioana Pârvulescu? Accept:
nu a cerut ea s¶-i fie încredin†at manuscrisul Articolelor - îns¶ o dat¶ în
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mîinile ei, cucoana a lucrat în folosul lui... Manolescu, în asta, nici un dubiu.
Fac eforturi s¶ nu cad în delir de persecu∞ie - dar fapt este: cînd i-am încredin†at Vioric¶i Oancea (la cererea sa !) Scrisorile si Articolele respinse de
Liiceanu, eram bun prieten cu fratele s¶u, Mihai Botez. Nu am nici o vin¶ c¶
Botez s-a dovedit a fi §i el un fals - îns¶, cronologic, dup¶ ce încredin∞asem
dactilogramele directoarei Literei. Fire§te, cînd am aflat c¶ Mihai Botez a
acceptat s¶ intre în slujba lui Iliescu, nu mi-am ∞inut limba în buzunar, am
spus ce cred despre astfel de oameni §i despre asemenea “op∞iuni”. Or, sora
tot sor¶... Cum s¶ nu fie tentat¶ s¶ apere virginitatea fr¶∞iorului, m¶car dînd
cîte-un picior pe sub mas¶ “calomniatorului”?
ïn continuare: ce s-a întîmplat cu Gard¶ invers¶? De ce romanul cer§it
de Sorescu (acesta fiind cuvîntul)... (am mai spus; am s¶ mai spun: în primele
zile dup¶ “revolu∞ie”, cine-§i face apari∞ia carne §i-n oase la biroul Europei
libere de la Paris? Merin Sorete ! ïnaintatorul pe brînci, prin §an∞uri, pîn¶ la
22 decembrie 1989, cel ce se ducea pe furi§ la Monici, rugîndu-i s¶ nu-i
spun¶ lui Goma c¶ a fost pe-aici ! Acela carele, în vara trecut¶, la Lyon, întrebat de jurnali§ti ce e cu d¶rîm¶rile din România, r¶spunsese curajos-oltene§te: «D¶rîm¶rile au §i partea lor bun¶ - nu e dracul chiar atît de negru...» ei bine, aceast¶ otreap¶, din cauza c¶reia avusesem discu∞ii aprinse cu
Monicii înc¶ de cînd fusesem întîia oar¶ în Fran†a - 1972 - are neru§inarea
s¶-mi ias¶ înainte, cu bra∞ele deschise pe coridoarele Europei libere, de parc¶
nu ne-am fi v¶zut de ieri! M-am oprit, m-am uitat înd¶r¶t, §i nev¶zînd pe
nimeni, mi-am continuat drumul, f¶r¶ s¶-l iau în seam¶ pe Sorescu, r¶mas cu
mîinile-ntinse §i cu lacrimile pe obraz ; Monica Lovinescu - spre care m¶
îndreptasem, a început s¶ m¶ probozeasc¶ : de ce sunt atît de r¶u cu un poet
atît de bun, care vine spre mine cu dragoste - iar eu m¶ prefac c¶ nu-l v¶d «Ia te rog s¶-i dai mîna §i s¶-l îmbr¶†i§ezi, c¶ n-o fi foc !» - la care eu am
r¶spuns c¶ nu-i dau mîna, cu atît mai pu∞in s¶-l îmbr¶∞i§ez pe un Marin
C¶l¶torete, cel care trece drept vertical, pentru c¶ face plec¶ciunile c¶tre
Ceau§escu numai la radio; cel care, ast¶-var¶, la Lyon... N-o mai lungesc:
Monica nu s-a l¶sat pîn¶ nu i-am întins mâna lui Sorescu, iar acest ivan-deoltean a profitat §i, în continuarea mi§c¶rii, m-a pupat pe gur¶, de parc¶ ar fi
fost nepotul lui Brejnevete !). A§adar îi dau - la insisten∞ele Monic¶i - Gard¶
invers¶, el îmi trimite §palturile… - apoi t¶cere. Fa∞¶ de mine, pentru c¶ fa∞¶
de puterea lui Iliescu, prin Literatorul de Curte Nou¶, devenise grozav de locvace, în tandem cu Eugen Simion. Ce era s¶ fac eu - ca s¶ nu-mi “periclitez
cartea”, vorba unei poete provinciale - altfel creierale? S¶ tac mîlc, s¶ nu auz¶
tovar¶§ul Sorescu ce-am zis de el ? Bineîn†eles, am scris, am zis tot r¶ul (în
fine : o parte) pe care-l gîndeam de totdeauna, îns¶ acum, de cînd se întinsese, demn-pre§, sub gumarii prolet¶rescului de Cotroceni... ïl în∞eleg pe
Sorescu : eu s¶-l “înjur”, vorba protectoarei sale, Monica Lovinescu, iar el s¶
m¶ publice - “pe banii statului”, cum scria, indignat, el despre al∞ii, în
Literatorul? Numai c¶... Dup¶ ce datorit¶ ei, Monic¶i Lovinescu (s-a observat, n-am spus: din cauza...), am cedat, dînd mîna cu Sorescu, l¶sîndu-m¶ §i
pupat, i-am dat §i Gard¶ invers¶... ïn octombrie ‘90 primesc §palturile, îi
comunic §i Doamnei Lovinescu bucuria. Surpriz¶:
«Aaaa, publici la porcul de Sorescu ?», m¶ ia Monica la trei p¶ze§te iar Virgil :
«Cum, domnule, publici la porcu-¶la ? E-un porc, domnule! Un mare
porc, de parc¶ n-ar fi oltean de-al nostru !»
ïn momentul în care (în scrisoarea c¶tre Liviu Antonesei, publicat¶ în
Timpul) m-am plîns c¶, atît Liiceanu, cît §i Sorescu, îmi distruseser¶ câte o
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carte, Monica m-a aprobat zgomotos pentru “raderea” lui Sorescu, dar s-a
sup¶rat c¶... îl b¶gasem pe Liiceanu în aceea§i oal¶.
Nu s-a terminat: dup¶ ce Sorescu a distrus plumburile G¶rzii inverse,
am prezentat cartea la Univers (Mircea Martin inaugurase colec∞ia ,,Ithaca Scriitori români din exil” cu Ostinato, avusese cuvinte bune despre mine, atît
cu prilejul lans¶rii, cît §i într-un num¶r din Vatra). Cum a primit aceast¶
ofert¶ delicatul, onestul Mircea Martin ? Astfel :
«Se zice c¶ Gard¶ invers¶ e în curs de apari∞ie altundeva...»
ïn ce lume tr¶im? £i Mircea Martin ? Directorul Editurii Univers avea
o alt¶ porti∞¶ de sc¶pare: s¶ pretexteze c¶ nu are hîrtie, c¶ starea financiar¶ a
editurii este precar¶... - ar fi fost un argument, chiar dac¶ neadev¶rat! El a
preferat Calea Balcaniei (în patruzeci de ani omul se dezb¶n¶∞enizase) : a dat
un r¶spuns (nu), îns¶ f¶r¶ a rosti cuvîntul, oferindu-i interlocutorului...
decodificarea cu care s-a obi§nuit scriitorul român sub vremi...
R¶spunsurile primite de Florin Ardelean de la §efii jude∞eni ai difuz¶rii
poart¶ marca Securit¶∞ii: indivizii fuseser¶, continuau s¶ fie securi§ti. ïns¶ nu
ordinul, ca înainte, ci sugestia de a da aceste r¶spunsuri la acele întreb¶ri dac¶ nu tr¶sne§te a obial¶ securist¶, pute a gumar de director de con§tiin∞¶.
Astfel b¶nuiesc a se fi încheiat Micu∞a Antant¶ : nu, Doamne-fere§te,
împotriva nebunului de Ceau§escu §i a furiei sale distrug¶toare (doar nu erau
pro§ti!), ci ca acum, dup¶ 22 decembrie ‘89, cînd marii rezisten∞i precum
Manolescu, Liiceanu, Blandiana, Sorin M¶rculescu au primit de la Brucan
(loc∞iitorul lui Gogu R¶dulescu) bilet de voie s¶ se exprime. £i se exprim¶!
Cu cît acel individ fusese mai fricos, mai obedient, mai acomodant - mai
colabora∞ionist (dar nu la gazet¶, scriind de-a dreptul imnuri de laud¶, ci
acceptind §i practicînd diversiunea de stat §i de partid con∞inut¶ în îndemnul:
“Scrie∞i, b¶ie∞i, numai scrie∞i... bine, dar nu v¶ atinge∞i de adev¶r, cu ¶sta ne
ocup¶m noi...”), cu atît, acum, pentru urechile Occidentului, dar mai ales
pentru propria-le con§tiin∞¶ vinovat¶ de dezertare, s-au dezl¶n∞uit în laude de
sine, ei, rezisten∞ii prin cultur¶; ei, cei ce, crezînd c¶ dac¶ sunt buni poe∞i,
buni prozatori, buni critici literari, în mod necesar sunt §i vajnici rezisten∞i
antibol§evici ; c¶, din moment ce, pîn¶ adineauri, cultivaser¶ cu sîrg doar
estetica, trebuie s¶ se g¶seasc¶ §i ceva etic¶ pe-acolo...
Dar iat¶: în aceast¶ pia∞¶-a-universit¶∞ii-pentru-scriitori-dezertori, cînd
totul mergea bine în cea mai bun¶ dintre lumi (lumea româneasc¶), intervine
un neispr¶vit, un netalentat, un veleitar (s¶ nu fie uitat resentimentarul!) §i le
pune dinainte oglinda crud¶ a subrealit¶†ii în care subvie†uiser¶, f¶cînd art¶de-stat-si-de-partid ! Punctul culminant a fost atins la Colocviul de la Roma,
unde se adunaser¶ “corifeii rezistentei de la Bucure§ti”: Doina§, Blandiana,
Adame§teanu, M¶l¶ncioiu, Uricariu, Ulici, Papahagi - iar acest neica-nime
(vorba lui Eugen Barbu), individul f¶r¶ patrie (dup¶ I.C. Dr¶gan): numitul
Goma le arunc¶ în fa∞¶ comunicarea cu titlul: “Numai activi§tii §i securistii
au confiscat revolutia român¶ ?” - dac¶ ar fi r¶mas la întrebarea retoric¶, ar
mai fi mers, dar el a dat r¶spunsul:
“£i intelectualii !”
(…)
“Cum s¶ r¶mîn eu nepedepsit pentru toate aceste afronturi (cel mai
insuportabil: dovedisem c¶ se putea spune nu) ? Cum s¶ accepte Manolescu,
Liiceanu, Ple§u, M¶rculescu, Blandiana, Zaciu (§i atî∞ia al∞i buni) c¶, în chiar
momentul agresiunii lui Ceau§escu împotriva culturii, se putea scrie împotriva barbarului §i a barbariei asiate chiar dac¶ nu în presa din România?
S¶ accepte cei numi∞i §i înc¶ al∞ii, mult prea mul∞i pentru o literatur¶ atît de
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combativ-estetic¶, faptul c¶, în timp ce ei f¶ceau aranjamente cu puterea
(mizerabile, pe centimetru p¶trat, pe firimitur¶), î§i f¶ceau din ob∞inerea unei
vize (pentru a zecea c¶l¶torie în Germania) un ideal de via∞¶ - s¶ accepte c¶
se putea privi normal, se putea judeca normal §i critica normal o situatie anormal¶, riscînd s¶ devin¶ - a §i devenit, mai curînd decît ne temeam - anormalizatoare, avînd în vedere interesele literaturii, nu pe ale fiec¶rui literator
român, acomodant, r¶bd¶tor, omenos..., altfel antibol§evic din tat¶-n fiu ?
Cum s¶ nu fie luate m¶suri de retorsiune împotriva celui care... îi f¶cea de
ru§ine - în fa∞a ne-românilor ? ïn fine, cum s¶-mi publice Liiceanu volumul
de Articole în care figura un text publicat în german¶, în 1972 [a fost publicat în 2010, în volumul Scrìsuri 1, la Curtea Veche, nota mea], despre
cenzur¶-autocenzur¶-întrecenzur¶ (pe timpul cînd el nu îndr¶znea s¶ rosteasc¶ nici în gînd unul din cele trei cuvinte... du§m¶noase la adresa partidului ?)- asta la pu∞in timp dup¶ Revolu∞ia Cultural¶ ceau§ist¶, în care
zugr¶veam tabloul: la noi, în spa∞iul românesc, se scrie o literatur¶ în stare
de levita∞ie : încifrat¶, esopic¶, aluziv¶, relativizatoare pîn¶ la anulare - pe
scurt: o paraliteratur¶ ? Chiar de-§i exprimase admira∞ia fa∞¶ de Le
Tremblement... (pe atunci nu era editor), cum s¶ duc¶ pîn¶ la cap¶t responsabilitatea de a edita o carte de m¶rturii în care sunt ataca†i nu doar cei r¶i ci §i (inadmisibil !) unii dintre cei mai buni: Breban, Ivasiuc, Preda, Gafi∞a...?
Pedepsirea mea a fost pe deplin justificat¶: eu i-am atacat, ei mi-au
replicat... f¶r¶ cuvinte, f¶r¶... semn¶tur¶ - de în∞eles la o comunitate tr¶ind sub
semnul lui Farfuridi cel Anonimidescu!
Iat¶ de ce Liiceanu... a încetat brusc de a avea hîrtie pentru Articole.
Din acela§i motiv, sora lui Mihai Botez, Viorica Oancea, mi-a ∞inut, re∞inut
acelea§i Articole, pîn¶ §i-au publicat compunerile cu voie de la Brucan tot
felul de “jurnali§ti” adineauri de§tepta∞i, “anali§ti politici” alat¶ieri alfabetiza∞i - ca Manolescu ; filozofi ai disiden∞ei (sic) ca Gabriel Andreescu ; gorbaciovi§ti în serviciu comandat, ca fr¶∞iorul, Mihai Botez... £i Ileana
M¶l¶ncioiu, redactor la Litera, a apucat s¶-§i scoat¶ un volum cu articole
scrise dup¶ decembrie ‘89 - în timp ce ale mele, bietele, scrise-publicate în
Occident cu aproape dou¶zeci de ani în urm¶ tot n-au ap¶rut. Dac¶ a§ fi
întrebat-o pe directoare, mi-ar fi r¶spuns, rîzînd, b¶tîndu-m¶ pe burt¶:
«E§ti obi§nuit s¶ a§tep∞i - mai a§teapt¶...»
S¶ fiu crezut pe cuvînt: niciodat¶ nu m-am zb¶tut, nu m-am b¶tut,
îmbrîncit, luptat pentru... prioritate. Iat¶ îns¶ c¶ sunt mereu §i mereu împins
în l¶turi, scos în afara §irului-popular, alc¶tuit dup¶ criteriul cel mai cinstit,
mai comod: cronologic. M-am întrebat mult¶ vreme: de ce - acum §tiu; m-am
întrebat, chinuit: cine face asta acum §tiu - le-am scris numele §i am s¶ li-l
scriu (ca s¶ nu r¶mîn¶ nescris). Nu m¶ simt dat jos de pe soclul statuii, constat
c¶ b¶ie∞ii descurc¶re∞i ce s-au aranjat §i sub Ceau§escu ∞in, post-festum, s¶ fi
fost §i morali, §i rezisten†i. £i, în acela§i pre†, frumo§i, mânca-i-ar mama!
Spectacol grotesc; dezgust¶tor. £i adînc jignitor, fiindc¶ “actorii” sunt
dintre cei-buni. Mai grav: regia este semnat¶ de o persoan¶ pe care atîtea
decenii cei mai mul∞i dintre noi am respectat-o, am iubit-o, i-am fost recunosc¶tori pentru ceea ce f¶cea, atunci, înainte de decembrie ‘89 - dar care
dup¶ s-a raliat, trup §i suflet, unui distrug¶tor de c¶r∞i - c¶r∞i tip¶rite §i cu
banii guvernului francez: Monica Lovinescu.
Uitîndu-m¶ la Liiceanu §i la sudoarea lui gras¶, gr¶soas¶, la ochii lui
vicleni, frico§i, m¶ întreb (recunosc: proste§te) cum de Monica Lovinescu §i
Virgil Ierunca, cei ce au introdus în con§tiin∞a româneasc¶ termenul est-etic¶,
pot, nu doar s¶ r¶mîn¶ al¶turi de directorul Editurii Humanitas, ci §i s¶-i
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furnizeze, chiar confec†ioneze argumente (proste§ti - s¶ recunoasc¶) în
chestiunea distrugerii c¶r†ilor ?”
(…)
“Cum se întîmpl¶ în via∞¶, mai degrab¶ vezi paiul din ochiul celuilalt
decît bîrna proprie... - primul §oc (dac¶ a§ spune : nepl¶cut, n-ar fi
îndestul¶tor) dinspre ei spre mine a venit prin Noël Bernard. ïn timpul uneia
din întîlniri, la München, vorbind despre rela∞iile foarte bune cu Monicii,
m-a l¶sat s¶ m¶ sufoc în elogii, apoi a spus cam a§a:
«Si Monicii, cum le zici, te vorbesc numai de bine - astfel: “Paul Goma:
ce om onest, curajos - dar a§a de apucaaat !”. Asta cînd le-am spus c¶ vreau
s¶-†i încredin†ez o rubric¶...»
Preciz¶ri necesare: atunci aflam de rubric¶ - alta decît cea cu drepturile
omului; nu-i cerusem Bernardului nici rubric¶, nici emisiune - ba o
refuzasem repetat pe cea cu “drepturile” - mai §tii, poate din pricina numelui
de scen¶ g¶sit mie de însu§i Bernard : “Monsieur Drepturile-Omului” !
Nici fa∞¶ de Bernard, atunci, nici fa∞¶ de Monici, mai tîrziu, n-am adus
vorba de portretul zugr¶vit de prietenii mei... Fire§te, între Monici §i Bernard,
cu ochii închi§i îi alegeam pe primii. ïn concluzie : nu l-am crezut pe Bernard.
Peste cî∞iva ani, sub directoratul lui Vlad Georgescu, în una din pu∞inele
discu∞ii în leg¶tur¶ cu eventuala colaborare regulat¶ la Europa liber¶ (eu
visam la patru texte pe lun¶ - visuri au r¶mas!): “Coane”, cum îi spuneam eu
lui Vlad - a zîmbit, apoi a l¶sat s¶-i scape:
«¢i-a§ da (colaborarea regulat¶), dar nu ai referin∞e bune, tovar¶§e...»
A rîs el, am rîs eu... El a continuat:
«Monica §i Virgil spun despre tine c¶ ai o mie de calit¶∞i, dar c¶ e§ti
apucat - or, americanii cer disciplin¶, punctualitate, supunere...»
Doi directori, dou¶ accidente; sau: dou¶ neadev¶ruri, fiecare dintre ei
c¶utînd pretexte de refuz - de§i, repet: lui Bernard nu-i cerusem nimic, pe
Vlad îl întrebasem ce crede despre o eventual¶ colaborare regulat¶ a mea...
R¶mînea îns¶, de la unul la altul, calificativul : apucat...
A venit al treilea director (provizoriu) : Nestor Ratesh, în vara lui ‘89.
Acestuia, într-adev¶r, m¶ adresasem astfel: «Propun colaborarea mea cu
patru texte pe lun¶», el mi-a acceptat-o, de§i...
«…De§i Doamna Lovinescu a spus despre dumneata c¶ e§ti apucat r¶u
- nu mai sunte†i în bune rela†ii ?»
M-am gr¶bit s¶-l asigur c¶ a§a glumim noi înde noi. M-a usturat la
inim¶: era pentru a treia oar¶.
Rela∞iile s-au degradat începînd din toamna ‘89 - am mai scris la capitolul ¢epeneag, am scris în Jurnalul de c¶ldur¶ mare. Atunci am observat
tendin∞a mai veche a sa de a m¶ a∞î∞a împotriva du§manilor ei din acel
moment (T¶nase, Gelu Ionescu, ¢epeneag, Manolescu), apoi de a m¶ l¶sa
singur în ac∞iune - eu r¶mînînd ,,¶la care-njur¶ pe toat¶ lumea” (asta spunînd-o cu prec¶dere Monica, ea r¶mînînd persoana binecrescut¶ care dialogheaz¶ cu T¶nase, ¢epeneag, Gelu, Manolescu §i, bineîn†eles, cu Pruteanu!).
Trec episodul Marie-France la “sc¶p¶ri” : Monic¶i Lovinescu îi sc¶pase
r¶utatea mea la adresa lui Pintilie - îns¶ episodul Liiceanu... Acesta, întins
pîn¶ la punctul de ruptur¶, a f¶cut ca prietenia noastr¶ s¶ se... rup¶. Definitiv.
Am mai povestit ce s-a întîmplat cu volumul Culoarea curcubeului,
cum Monica încerca s¶ m¶ conving¶ c¶ Liiceanu nu a f¶cut a§a ceva, pentru
c¶ nu poate face una ca asta, în acela§i timp îndemnîndu-m¶ s¶ fiu mîndru de
compania lui Cioran §i a lui Ierunca - §i ei trimi§i la topit - de cine ? - întîmpl¶tor de cel ce nu era în stare “de a§a ceva” : Liiceanu! Mai tîrziu am dedus
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- apoi am aflat (cum se afl¶) : aceast¶ ap¶rare a lui Liiceanu era concertat¶ cu “interesatul” §i cu Gabriela Adame§teanu : Timpul de la Ia§i a publicat o
scrisoare a mea c¶tre Liviu Antonesei în care m¶ plîngeam de soarta a trei
c¶r∞i: Culoarea curcubeului trimis¶ la topit de Liiceanu; Gard¶ invers¶:
plumburile topite de Marin Sorescu - iar ïn Cerc (trimis¶ chiar prin el, prin
Antonesei, la Editura Junimea, înc¶ din 1990), disp¶rut¶ f¶r¶ urm¶ (avea s¶
apar¶ în 1995 la... Eminescu !). ïn aceea§i scrisoare relatam episodul cu
telefonul de la miezul nop∞ii dat de Gabriela Adame§teanu m¶tu§ii so†iei,
vocea de al¶turi care o îndemna s¶ întrebe în ce tiraj scoate Familia volumul
pe care Humanitas îl distrusese...
Gabriela Adame§teanu a contestat adev¶rul spuselor mele într-o interven∞ie din revista 22. Am trimis un text de l¶murire, atr¶gînd aten∞ia c¶ organul GDS nu a reprodus nici m¶car în rezumat scrisoarea din Timpul - pe care
o contest¶, o combate cu putere. 22 a publicat textul meu, încadrat de unul al
directoarei revistei §i de altul al directorului editurii, în care cei doi directori
(de con§tiin∞¶) nu iau în seam¶ acuza†ia formulat¶ de mine la adresa lui
Liiceanu de a fi distrus c¶r†i, nici nu o pomenesc - pentru a o contesta - ci
vorbesc de toate - chiar §i de Gallimard...
Fo§tii de∞inu∞i politici fac de multe ori afirma∞ii-f¶r¶-probe (“Ixulescu
trebuie s¶ fi fost ag¶∞at de Secu, altfel nu se explic¶...”), adev¶rul fiind confirmat tîrziu, cînd acuzatorul a fost pus la stîlpul infamiei pentru calomnie, dac¶
nu de-a dreptul “dela∞iune”. Nu to∞i de∞inu∞ii au fler §i nu totdeauna
func∞ioneaz¶ el f¶r¶ gre§ - voi spune, cu toat¶ modestia: dintre afirma∞iile
(calomnioase!) ale mele mai sunt cîteva ce înc¶ n-au fost confirmate - îns¶
nici una din afirma∞ii n-a fost infirmat¶. ïn continuare voi spune c¶ §tiu s¶
plasez un text, mai cu seam¶ publicistic, de dup¶ decembrie ‘89 în... context.
Cu vreo s¶pt¶mîn¶ înainte de apari∞ia num¶rului din 22 în care eram
aduna∞i sub genericul “Replici incomode”, Liiceanu fusese la Paris. Nu ar
avea o semnifica∞ie deosebit¶ prezen∞a lui la Paris, dac¶... La telefon, Monica
Lovinescu, readucînd în discu∞ie “înjurarea lui Liiceanu”, a încetat brusc de
a mai sus∞ine c¶… Liiceanu nu putea face a§a ceva - chiar dac¶ admitea, în
continuare, senin¶, c¶ §i lui Ierunca §i lui Cioran li se întîmplase acel lucru a schimbat unghiul:
«Parc¶ n-ai fi publicat atîtea c¶r∞i în Occident - chiar §i în Fran∞a ∞i s-au
trimis c¶r∞ile la pilon, dar nu i-ai înjurat pe directorii editurilor - sau poate nu
§tiu eu ? Uite», a continuat Monica Lovinescu, neobi§nuit de a§ezat, de
profesoral: «Gallimard, cît e de Gallimard, dar ∞i-a trimis exemplarele
nevîndute la pilon! Nu-i a§a? De ce taci ?»
Nu t¶ceam: începusem a t¶cea. Cu strîngere de inim¶. Cu durere (de
inim¶). Chiar dac¶ de la o vreme se stîrniser¶ între noi neîn∞elegeri, cele mai
multe din pricina mea, prietenia noastr¶ rezistase si avea s¶ reziste, fiind
dincolo de accidente... £i iat¶ c¶... Ceea ce f¶cea Monica acum (prin cuvinte
- pentru noi: fapte) nu mai era o gaf¶. Nici accident.
Aveam impresia c¶ la picioarele mele se deschide o cr¶p¶tur¶, un §an∞,
o pr¶pastie. Pe m¶sur¶ ce Monica Lovinescu vorbea, cerea s¶-i r¶spund,
insista, soma, pr¶pastia se l¶rgea, se adîncea, se c¶sca, malurile se îndep¶rtau
- auzeam glasul ei tot mai îndep¶rtat:
«De ce taci? Nu †i-a trimis §i Gallimard c¶r†ile nevîndute la pilon ?»
Dac¶ a§ fi fost somat s¶ r¶spund la : de ce (eram atît de îngrijorat), de
ce (vedeam pr¶pastia c¶scîndu-se), n-a§ fi putut r¶spunde pe loc. M¶
însp¶imînta perspectiva a ceea ce avea s¶ vin¶. A durat mult “dialogul”.
Monica Lovinescu întreba, eu t¶ceam.
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Tîrziu am r¶spuns cu manifest¶ lehamite, încercînd astfel s¶
atrag aten∞ia partenerului asupra pericolului de la picioarele mele §i ale lui am zis, alb:
«Gallimard nu trimite c¶r∞i la... pilon, cum zice∞i.»
«Dar ce face Gallimard ?», s-a ag¶∞at pe dat¶ Monica. «De ce? £i ce :
nu e corect în române§te : a trimite c¶r†i la pilon? - dar a§a se spune în
fran∞uze§te ! R¶spunde: ce face Gallimard cu c¶r∞ile nevîndute ?»
Intrasem iar în t¶cere. Tare a§ fi vrut s¶-i trimit, de pe acest mal,
semnale: s¶ înceteze cu întrebarea-cu-Gallimard, fiindc¶ din pricina ei se
l¶rge§te-adînce§te pr¶pastia dintre noi. Zadarnic: nu auzea, nu pricepea, insista §i mai verbos. A§ fi zis c¶ chiar asta vrea partenerul : separarea definitiv¶.
Sperînd într-o minune, am spus ce mai spusesem:
«Gallimard nu trimite c¶r∞i la pilon.»
Monica s-a precipitat iar¶ - cu for∞e noi. Cu întreb¶ri ca :
«Dar ce face ?», apoi: «Dar de ce... ?»
Istovit, trist, am “r¶spuns” :
«A§a, pentru c¶ Gallimard e Gallimard - sau: de asta Gallimard e
Gallimard : fiindc¶ nu trimite c¶r∞i la... pilon».
«Dar unde le trimite ?»
Nu m¶ mai iritau întreb¶rile copil¶re§ti: îmi era jale. Vedeam: nu se mai
putea salva nimic - chiar de nu cuno§team conturul amenin†¶rii.
«E§ti sigur c¶ Gallimard nu trimite c¶r∞i la pilon ?» - era suficient¶
îngrijorare în glasul Monic¶i, pentru a m¶ face s¶ r¶spund pe dat¶:
«ïn dou¶ rînduri le-am cerut c¶r∞i editate înainte de r¶zboi - am a§teptat
dou¶ luni - mi le-au trimis.»
A t¶cut o vreme - se auzea în receptor dezorientarea, agita∞ia.
«Nu-i adev¶raaat !» - mi s-a p¶rut ati mai degrab¶ tînguial¶ decît
fermitate în convingeri.
«Ba e adev¶rat», am r¶spuns. «To∞i cei care cunosc Casa Gallimard §tiu
asta - de altfel, nu doar ei : se §tie.»
«Uite, eu nu §tiu !»
«Parizianc¶ de-atîtea decenii? Ar fi trebuit...»
«Ei, atîtea decenii !»
«...iar domnul Ierunca a colaborat la...»
«Sigur-sigur, la Pléiade... Dar tot nu e§ti sigur c¶ Gallimard nu trimite
la pilon c¶r∞ile nevîndute !»
Aici am f¶cut o gre§eal¶; una mare:
«Nu în∞eleg de ce insista∞i atîta cu trimisul la... pilon - a∞i dori ca
Gallimard s¶ aib¶ acest obicei ?»
«Nu-i adev¶rat !» - s-a ap¶rat cu nega∞ia.
Dup¶ câteva ore mi-a telefonat iar : sunt eu sigur-sigur c¶ Gallimard nu
trimite c¶r∞ile la pilon? S¶ m¶ mai gîndesc, poate c¶...
Sim∞ind amenin∞area venind, implacabil¶, nu mai a§teptam decît lovitura de berbece în poart¶ - n-a venit imediat; în fiecare zi, uneori de mai multe
ori pe zi, Monica Lovinescu îmi telefona - la un moment dat, m-a întrebat:
«Nu te-ai r¶zgîndit cu Gallimard ?»
N-am §tiut ce s¶ r¶spund - §i n-am r¶spuns.
Brusc, Monica a încetat de a-mi telefona; m-am îngrijorat: o fi bolnav¶?
I se va fi întîmplat ceva, sau tot-cu-Gallimard ? - îns¶ n-am sunat-o.
ïntr-o bun¶ (rea) zi, îmi sose§te prin po§t¶ revista 22. ïn paginile 14 §i
15, sub genericul “Replici incomode”, într-o caset¶, redactorul-§ef scria:
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“ïn acest num¶r redac∞ia noastr¶ î§i face datoria de a publica toate
textele (sublinierea mea) privitoare la articolul (sic!) “Paul Goma împotriva
tuturor» ap¶rut la Timpul (drepturi la replic¶ apar†inînd Gabrielei
Adamesteanu, lui Paul Goma §i lui Gabriel Liiceanu), pentru ca cititorii s¶
poat¶ avea la dispozi∞ie o documentare complet¶”.
“Documentarea complet¶”, “toate textele” în concep∞ia Gabrielei
Adame§teanu : f¶r¶ scrisoarea (nu articolul!) mea din Timpul, în schimb, cu
textul lui Liiceanu, publicat pentru a doua oar¶ (prima: în Timpul) ; al ei...
pentru a treia oar¶ - a doua în propria-i revist¶...
Intereseaz¶ replica lui Liiceanu: f¶r¶ a r¶spunde direct la repro§ul meu
- topirea volumului nedistribuit - el scria :
“Fluiditatea unui depozit de carte este pentru editur¶ o chestiune vital¶
§i «darea la pilon» a c¶r∞ilor, în Fran∞a, de pild¶, este o practic¶ obi§nuit¶ pentru to∞i editorii... Nu cred c¶ lui Goma i-a venit în minte s¶-l compare pe
Gallimard cu Chi§inevski sau cu R¶utu, (subl.mea) dar desigur Bucure§tiul
nu e Parisul §i ceea ce acolo ∞ine de legi economice elementare aici devine
crim¶ cultural¶. £i un elev de prima clas¶ de liceu cred c¶ e capabil s¶ disting¶ între topirea unor c¶r∞i (pe care pia∞a nu le mai absoarbe) de c¶tre fabricantul lor în vederea posibilit¶∞ii de fabricare a noi c¶r∞i §i arderea c¶r∞ilor
(pe care publicul le-ar devora) - pe considerente ideologice.”
Am prezentat în Scrisori întredeschise “dialogul” cu Liiceanu §i cu
Adame§teanu - nu mai am poft¶ s¶ revin.
Ceea ce a urlat ca o siren¶ de alarm¶: Gallimard.
Nu m¶ in§elasem cînd b¶nuisem a fi ceva în neregul¶ cu “Gallimard” în gura Monic¶i Lovinescu. ïn ultima scrisoare adresat¶ Gabrielei
Adame§teanu (vezi Scrisori întredeschise), spuneam:
“...dac¶ mi-e mil¶ de cineva, apoi de sfetnicii s¶i (ai lui Liiceanu - nota
mea) mi-e mil¶: nu cuno§teau «am¶nuntul» (dar l-au transmis directorului
Editurii Humanitas, pentru ca acesta s¶-l pun¶ cu botul pe labe pe calomniatorul, pe mincinosul, pe înjur¶torul Goma) - iat¶ «am¶nuntul» pe care îl
cunosc, vorba Directorului, pîn¶ §i copiii de §coal¶: Gallimard nu trimite la
topit (au pilon) c¶r∞ile nevîndute. A§a. S¶ nu m¶ întrebe sf¶tuitul §i sf¶tuitorii: De ce ? - ar fi trebuit s¶ §tie §i singuri, pîn¶ la vîrsta pe care o au.”
“Cu asta am spus - din nefericire - totul.
Aveam de gînd ca, o dat¶ recuperate hîrtiile de pe unde mi-au fost - a
câta oar¶? - împr¶§tiate, s¶ dau citate din Jurnalul pe 1993 §i 1994, ca s¶
ilustrez agonia prieteniei noastre. Acum c¶ am ajuns la sfîr§itul transcrierii la
ordinator a dactilogramei ini†iale, nu mai am chef.
Nu mai am chef de nimic - nici de citate, nici de “probe”; nu vreau s¶
probez, a§ vrea (pentru prima oar¶) s¶ uit.
…£i s¶ fie ca si cum nici n-ar fi existat prietenia cu Monica Lovinescu
§i cu Virgil Ierunca ; s¶ fie ca §i cum niciodat¶ (dar cum de pot crede c¶ a
putut fi ?), ace§ti oameni de carte ce au slujit o via∞¶ de om cartea, într-o disput¶ dintre autor-de-carte-victim¶ §i editor-topitor-de-carte - pot lua partea
editorului distrug¶tor de carte... Ar fi putut r¶mîne curajos-impar∞iali (chiar
dac¶ impar∞ialitatea, în acest caz, este par∞ialitate v¶dit¶), încercînd o mediere, un dialog - o împ¶care, de ce nu ? - între Liiceanu §i mine. Ei au ales
“partida Liiceanu”, cu arme §i bagaje: au furnizat distrug¶torului de c¶r∞i nu
doar explica∞ii, justific¶ri ale actului de a distruge c¶r∞i, ci §i argumente (vai:
si acelea neadev¶rate, ca “Gallimard”).
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“Ultima pe care am aflat-o: la sfîr§itul unei conferin∞e de la Casa
Român¶ din Paris, o persoan¶ din sal¶ i-a pus lui Liiceanu întrebarea: Care
este adevarul cu acea carte a lui Goma: a fost doar par∞ial distribuit¶, apoi
depozitat¶, apoi, din depozit, trimis¶ la topit - f¶r¶ ca autorul s¶ fie avertizat
în nici una din “etape” ?
Se zice c¶ Liiceanu s-a ridicat s¶ r¶spund¶, îns¶ Monica Lovinescu,
aflat¶ lîng¶ el, ca gazd¶-prezentatoare, l-a re∞inut pe scaun §i a început a
striga la persoana din sal¶ c¶ nu are dreptul s¶ pun¶ asemenea întreb¶ri
jignitoare unui intelectual de talia lui Gabriel Liiceanu - cel care a f¶cut atîta
pentru cultura român¶ §i pentru demnitatea ei...”
“Penultima ; nu în∞elegeam de ce Bazin (nu cunosc prenumele lectorul
francez de la Ia§i, prieten cu Dan Petrescu, Luca Pi∞u, Antonesei, Cangeopol,
Al. C¶linescu - de§i înainte de decembrie ‘89 revenea frecvent în Fran∞a, nu
m-a contactat §i pe mine, chiar de-mi exprimasem repetat dorin∞a fa∞¶ de
Monica Lovinescu - s¶ fi fost ne-dorin∞a lui? Dac¶ da, nimic de zis ; dup¶
cum n-am în∞eles cum se face c¶ persoane ce-§i manifestau prin telefon (de
la Paris) ori prin intermediari voin†a sau interesul de a m¶ vizita... nu au
f¶cut-o în ace§ti peste §ase ani: Mircea Dinescu, Dan Petrescu, Doina Cornea,
Lucia Hossu-Longin, Patapievici, Zografi, Marilena Rotaru §i înc¶ al∞ii - cu
to∞ii trecu∞i înainte pe la Monica Lovinescu. Am aflat ceva-ceva de la cî∞iva
români necunoscu∞i publicului: Monica §i Virgil le d¶duser¶ adresa mea,
telefonul - si sfatul:
«ïn ultima vreme nu se simte prea bine - e de crezut, cu via∞a pe care a
avut-o... S-a retras, nu mai vrea s¶ vad¶ pe nimeni, înjur¶ pe toat¶ lumea,
chiar §i pe noi ne bruscheaz¶... Nu credem c¶ ar fi momentul».
“Nu-i momentul...”
Am mai vorbit despre asta: în vara lui ‘90, Monica Lovinescu a intervenit în pres¶ pe urma unui text de Norman Manea defavorabil lui Eliade
(sus∞inea c¶ Eliade ar fi scris articole antisemite). ïn esen∞¶, ce a spus? Nu a
contestat adev¶rul (Eliade a chiar scris articole antisemite - salutar ar fi fost
dac¶ §i le-ar fi recunoscut §i asumat), ci a avansat o tez¶ aiuritoare pentru
mine, dar ce balsam pentru mînc¶torii de soia, pentru rezisten∞ii-în-gînd,
anume c¶ nu este momentul de a vorbi despre faptele rele ale mi§c¶rii legionare, cînd abia am ie§it (ce optimism!) din comunism §i cunoa§tem prea
pu∞ine despre crimele comuni§tilor.
Am mai spus ce am replicat - la telefon - fa∞¶ cu acest... §ablon al cenzurii comuniste : “nu-i momentul”.
Iat¶ îns¶ c¶, de cînd a ap¶rut cartea lui M. Ni∞escu ce a stîrnit mare
tulburare printre “cei buni” (de ce au fost tulbura†i, scriitorii no§tri dragi dac¶ sunt atît de buni ?; §i cura†i?), unul dintre cei mai fideli ucenici ai
Monic¶i §i ai lui Virgil, anume Dan C. Mih¶ilescu, scriind despre necesarul
act de salubritate moral¶ scriitoriceasc¶ - vorbesc de cartea postum¶ a lui
Ni∞escu - conchide c¶ aceast¶ carte... “pic¶ prost chiar acum, cînd se apropie
alegerile, iar Opozi∞ia trebuie s¶ cî§tige...” (sublinierea îmi apar†ine - dar
numai sublinierea) !
Riscînd s¶ fiu acuzat iar de calomnie, fac apropiere între “Nu-i momentul” lansat de Monica Lovinescu în Anul Domnului 1990 si “Pic¶ prost...” al
lui D.C.M., în ecou.
Nu-i momentul: pic¶ prost! - ar putea pretinde §i al∞ii, de-o pild¶ cei ce
au g¶sit abuziv¶ lansarea, de c¶tre Virgil Ierunca (dup¶ spusele lui Ovidiu
Cotru§), a cuvintelor atribuite lui Mircea Vulc¶nescu pe priciul de moarte:
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“S¶ nu ne r¶zbuna∞i !” Fiindc¶, de spaima dreptei judec¶∞i, s-au repezit s¶
citeze-din-clasici, s¶-§i confec∞ioneze o justificare-certificat-de-bun¶-purtare
to∞i poci∞ii, to∞i beli∞ii, to∞i gu§a∞ii - de la Ple§u (trecînd prin Buzura cu al lui:
“F¶r¶ violen∞¶ !”) §i pîn¶ la ultimul securist: aceia care, dup¶ ce-au mînjit, au
împu∞it, au terorizat, au distrus o †ar¶, acum ne îndeamn¶ s¶ fim cre§tini! S¶
nu ne r¶zbun¶m pre ei !, doar a§a ne-a înv¶∞at însu§i Mircea Vulc¶nescu,
na∞ionalist §i cre§tin de-al nostru, din popor...
“Am ajuns la sfîr§itul acestui text - am s¶ r¶suflu u§urat cînd am s¶-i
pun punct.
Nu mai e nevoie s¶ repet: nu am schi∞at aici “portrete” - ci am încercat
s¶ dau seama de ruptura cu, în ordine cronologic¶: Ivasiuc, ¢epeneag,
T¶nase, Manolescu, Marie-France Ionesco, Monica Lovinescu. Ace§tia
exist¶ în textul meu numai în m¶sura în care mi-au fost de folos în c¶utarea
motivului rupturii, dup¶ decenii de prietenie.
Dac¶ nu am reu§it - foarte r¶u pentru mine; dac¶ am reu§it, tot foarte
r¶u: fiinc¶ nu am reu§it s¶-mi p¶strez prietenii...
Numai c¶ eu (am mai spus, nu-i nimic: repet) pun pre∞, în primul rînd,
pe prietenie : atunci cînd m¶ despart de cineva, îmi r¶mîne ceva; nu mai am
prieteni, mi-a r¶mas prietenia.
Paris, rue Bisson, 19 decembrie 1995”

Duminic¶ 17 iulie 2011
(…)“A§adar, veniser¶ la noi Liiceanu si Ple§u. Nemaiz¶bovind asupra
“temelor” atinse la Monica §i la Virgil - ei trecuser¶ la altceva (avusesem
vaga impresia c¶ a§teptaser¶ acest moment - repet: era o impresie) : la cartea
mea citit¶ de ei în traducere francez¶: Le Tremblement des Hommes (în
române§te : Culoarea curcubeului). G¶seau c¶ titlul este cum nu se poate
mai potrivit, dar se întrebau §i ei dac¶ trecerea în române§te prin Cutremurul
oamenilor este acceptabil¶ din punctul de vedere al limbii. Eram de acord cu
ei, îns¶ atunci nu m¶ preocupa deloc g¶sirea unui titlu în române§te - eram un
“optimist-realist” : m¶ temeam c¶ nu voi mai apuca doborîrea comunismului
în România... Mai g¶siser¶ (mai mult Liiceanu, în fapt) c¶ subtitlul, în francez¶ este §i el gr¶itor: Peut-on vivre en Roumanie aujourd’hui ? - §i repetau cu voce joas¶, ca pentru ei în§i§i, subtitlul (pe care eu îl refuzasem, dar
Seuil mi-l b¶gase pe gît “din ra∞iuni comerciale”):
«Peut-on vivre en Roumanie? Peut-on vivre? Aujourd’hui?».
Dup¶ ce au spus tot binele despre acest volum de m¶rturii, la îndemnurile mele (rugate), am trecut la alte cestiuni de pe ordinea de zi. Liiceanu îns¶
revenea mereu la Le Tremblement...: ce bine era prins¶ cutare situa∞ie; ce
reu§it portretul cut¶ruia ; ce fericit¶ expresia cutare... Dup¶ fiecare laud¶, m¶
întreba de foarte aproape, în §oapt¶:
«Ce-ar trebui s¶ facem noi, cei r¶ma§i în România ?»
ïntîia oar¶ am ridicat din umeri ; am schimbat vorba. A doua oar¶ m-am
pref¶cut c¶ nu auzisem (ce întrebare era asta? Nu m¶ temeam de “urm¶ri” dac¶ lor nu le era team¶ - dar ce eram eu, c¶ruia îi punea întreb¶ri existen∞iale,
fiindc¶ suna: «Ce s¶ facem?», dar semnifica: «Ce s¶ fim ?». Or eu eram
depaaarte §i de P¶ltini§ul lor §i de Noica al lor...). A treia oar¶ am... r¶spuns:
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«Ce s¶ face∞i... ? Ce v¶ lumineaz¶ Dumnezeu !»
Credeam c¶ terminasem - nu-l cuno§team pe Liiceanu: nu s-a l¶sat pîn¶
nu m-a f¶cut s¶ bîigui ceva din care ar fi trebuit s¶ se în∞eleag¶... ce ar fi bine
s¶ fac¶ ei - în România... Liiceanu era numai urechi. ïi atr¶sese aten†ia §i lui
Ple§u - care discuta cu Ana - s¶ fie atent la ce spun eu... O vag¶ §i sup¶r¶toare
senza∞ie de jen¶ a început a-mi da tîrcoale - pîn¶ cînd Ana a spus :
«Dar ce faci tu ? Dai indica∞ii-pre∞ioase? Niciodat¶ n-ai f¶cut a§a ceva,
ce te-a apucat chiar acum ?»
Avea dreptate: ce m¶ apucase ? Chiar acum? Liiceanu-Ple§u au protestat: cine s¶ dea sfaturi, dac¶ nu eu ? Experien∞a mea de via∞¶ era inegalabil¶,
de ce s¶ nu o împ¶rt¶§esc §i altora?
«A împ¶rt¶§it-o, în scris, a∞i citit Le Tremblement... “, a observat Ana.
Nu s-au l¶sat. Au insistat s¶ continuu, s¶ le spun, s¶ le împ¶rt¶§esc s¶-i sf¶tuiesc. N-am mai cedat. M¶ trezisem. Pe chipul lui Liiceanu nu se
citea nimic dincolo de sudoarea uleioas¶, îns¶ pe al lui Ple§u... parc¶-parc¶
citeam o inten∞ie (cel pu∞in) de luare a mea peste picior...
Nu se poate, nu se poate, îmi spuneam, nu vor fi venit ei de la
Heidelberg doar ca s¶ încerce s¶ fac¶ mi§to (acesta era cuvîntul, ca o masc¶
vene∞ian¶ cu cioc lipit¶ de nasul lui Ple§u, în partea de sus, la mijlocul unicei
sprîncene) ; unii veniser¶ - special, din Germania, din Danemarca, din Nordul
Fran∞ei - ca s¶ m¶ întrebe cum s¶-§i scoat¶ fratele din pu§c¶rie, copilul ∞inut
ostatic; al∞ii veniser¶ - special, pretindeau ei §i nu aveam nici un motiv s¶-i
contrazic - ca s¶ m¶ vad¶; al∞ii, în fine, ca s¶-mi dea sfaturi: cum s¶ m¶
protejez, cum s¶ m¶ ap¶r dac¶ mai sunt agresat... Dar s¶ vii din vîrful
P¶ltini§ului, prin Heidelberg, ca s¶ m¶ întrebi ce-ar trebui s¶ faci tu, în
România... Bine-bine, doar trecuser¶ pe la mine - îns¶ nu m¶ în§elam, mai
ales în privin∞a lui Liiceanu: venise cu întrebarea gata-înv¶∞at¶, repetat¶...
Cît au mai r¶mas la noi, ne-am sim∞it bine, fiindc¶ n-am mai atins
“ïntrebarea”, de§i Liiceanu, ritmic, deschidea gura §i se preg¶tea s-o repete eu îns¶ îl rugam, mut, cu mîinile împreunate, s¶ o lase pe alt¶dat¶.
Dup¶ plecarea lor am r¶mas mult¶ vreme de vorb¶ cu Ana: impresia
nelini§titoare, dezagreabil¶ l¶sat¶ de cei doi, mai ales de Liiceanu, era mai
acut¶ la ea (…). De ce veniser¶ cei doi §i la noi? Din simpatie?, din
admira∞ie?, din solidaritate? aten∞ie; ei ne vizitau într-o perioad¶ “alb¶”; dup¶
atentatele cu bomb¶ §i cu otrav¶, nici scriitorii cu care fusesem în rela†ii în
România nu mai d¶deau pe la noi, ne trimiteau vorb¶ prin Monici c¶ ei ne
iubesc §i c¶ ne ∞in pumnii… Vizitîndu-i f¶r¶ team¶ pe Monici, apoi venind §i
la noi, dovedeau c¶ nu sunt atît de “pruden∞i” ca scriitorii... Da, acesta era
punctul pozitiv al lor, dar r¶mînea, sîcîitoare, întrebarea: de ce insistaser¶,
mai ales Liiceanu, s¶ le dau sfaturi în privin∞a comportamentului lor de dup¶
întoarcerea în România? Din capul locului era exclus¶ inten∞ia de provocare
(…) Am discutat cu Monicii (…) cum s¶ încerce s¶-§i bat¶ joc de mine, cînd
ei m¶ iubeau nespus, mi-au spus §i mie nespusul în fa∞¶, ce vreau mai mult ?
«E§ti sup¶rat pe Liiceanu c¶ în Jurnalul de la P¶ltini§ n-a vorbit de
dumneata? - nici de noi n-a vorbit §i nu ne sup¶r¶m... Nu putea, §tii bine c¶
numele dumitale a devenit odios în România...»
ïnc¶ de pe atunci Monica, din comoditate, reducea obiec∞iile mele la
adresa cuiva (pe care ei îl sus∞ineau f¶r¶ rezerve) la “umorile personale” ale
mele. ïi era peste puteri s¶ accepte - c¶, de pild¶, Sorescu este departe de a fi
ceea ce î§i impuseser¶ ei s¶ cread¶ despre… “Las-o moart¶ !”, cum îi zicea
cu dragoste Virgil - §i mai grav: foarte departe de ceea ce colportau ei în§i§i
despre acela§i. N-aveau timp, nu era momentul - începusem s¶ întrev¶d rolul
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de umbrel¶ a acestor sintagme.
ïnainte de venirea încoace a bursierilor heidelberghezi, vorbind despre
Jurnalul de la P¶ltini§, zisesem:
«A∞i observat cînd anume începe Jurnalul... ?» (am spus data: martie
‘77). «Nici o aluzie la ce se petrecea atunci, nu doar în Evropa, ci §i în
†¶ri§oar¶...»
«¢i-am spus c¶ nu se putea! N-ar fi ap¶rut, dac¶ ar fi f¶cut aluzii.»
«O fi scris dar i-o fi scos cenzura», a presupus Virgil.
«N-a scris deloc !», a f¶cut Monica. «£tia c¶ n-are s¶ apar¶, asa c¶
n-avea rost s¶ mai scrie...»
«Moniiiiic…», a f¶cut Virgil a repro§ - Monica a ridicat din umeri.
«De acord, de acord», am zis. «ïns¶ dincolo de cenzur¶ - chiar dincolo
de autocenzur¶... S¶ reu§e§ti tu, mînuitor de condei, performan∞a nu de a
§terge din manuscris ceea ce presupui c¶ cenzura n-ar permite... (astfel,
f¶cînd tu munca ei împu∞it¶), ci s¶ §tergi §i din memorie fapte, nume... Tu,
care mînuie§ti cuvîntul întru neuitare §i de§i filozof, desi scriitor de fic†iune,
scrii totu§i istorie...».*)

______________________________
*) Abia acum îmi cade în mîn¶ terrrribila scrisoare a lui I.D. Sîrbu c¶tre
Mariana £ora (5 sept. 1987), reprodus¶ în Familia (? 1995) §i nu rezist pl¶cerii de a
cita din ea cîteva fragmente:
“(…) pe vremea cînd am citit Jurnalul de la P¶ltini§ am fost vîn¶t de mînie §i
revolt¶: nu pentru motive literare (cartea este un act de nobil¶ literatur¶), ci pentru c¶
ea este, ca model de via∞¶ §i de filozofare, o form¶ de fals §i de teatru, o form¶ de
ame∞it pro§tii §i de un ciocoism levantin la nivelul de sus, la cel mai înalt nivel de
tr¶nc¶neal¶ tr¶irist¶ (...).”
“(...) m¶ doare, citesc, rîd, m¶ scarpin: Doina§ - campion al publicit¶∞ii f¶r¶ riscuri se înscrie §i el la cuvînt, de cînd a tradus Faust se consider¶ superior lui Blaga
(de asta §i l-a tradus, nu ca s¶ înve∞e nem∞e§te f¶r¶ profesor, pe parcurs). Are loc o
impostur¶ bizantin¶, e vorba totu§i de cultur¶, de cultura noastr¶, teatrul continu¶,
sunt l¶sa∞i în pace, cine se teme de ni§te frico§i care se joac¶ cu baloane nem∞e§ti §i
grece§ti; ei nu se ating de popor §i de drama lui nici cu o floare (…).”
“(...) Iart¶-m¶, voi citi, sine ira, Jurnalul, voi încerca s¶ fiu cuminte în banca
mea, voi parcurge Epistolarul, ca s¶ înv¶∞ arta distan∞¶rii de istorie, popor, tragic
(prin be∞ia de cuvinte), prin citate §i citiri, atît de subtile §i de culte, încît îmi vine s¶
iau lupta de clas¶ de la început. Eu nu mai îndr¶znesc, de cel pu∞in 30 ani, s¶ pronun∞,
de pild¶, sintagma: «clas¶ muncitoare» - de§i a§ avea oarecari drepturi. Mai ales azi...
Nu o pronun∞ din motive de pudoare, luciditate, bun sim∞. Am pierdut din 1950 orice
contact cu filozofii, biblioteca §i fi§ele mele au fost date la topit (...) ...am constatat
c¶ marele Noica e un uria§ fricos, un atlet al pruden∞ei §i un campion la fug¶ (de
r¶spundere); §tiu din pu§c¶rie cum era acolo; s¶ mi se ierte prejudecata de clas¶, am
v¶zut ∞¶rani, muncitori, popi de ∞ar¶ §i studen∞i care se purtau ca ni§te cavaleri
crucia∞i, §i am v¶zut înalte fe∞e biserice§ti, mari poe∞i §i mari critici înc¶c¶na∞i pîn¶
la limita ru§inii muierine. Noica nu s-a dus la P¶ltini§ ca s¶ scape de fric¶, s¶ se
c¶iasc¶ de anii de la§itate §i tr¶dare: s-a dus ca s¶ transforme în stil acest mod de a
ignora esen∞ialul (…) ...a§teptam de la Papa din P¶ltini§ o epistol¶ c¶tre mitìci, o analiz¶ a lichelismului, la§it¶∞ii, bizantiniei §i semidoc∞iei noastre thraco-getice. El,
nimic, «s¶ facem o §coal¶ ca o echip¶ de fotbal: doar 12 genii, plus rezerve» (...).
Arde ∞ara, arde Europa, Noica se desparte de Goethe; piere limba român¶: el pledeaz¶ pentru deschiderea care se închide (...).”.
“(...) r¶sfoind acest Epistolar (...), sim∞ind cum se redoreaz¶ ni§te blazoane
boiere§ti, cum se mateinizeaz¶ ni§te spirite pline de complexe pariziene, cum arta
pentru art¶ devine filozofie de dragul filozof¶rii în sine, cum s-a transformat, cu
învoire de la prim¶rie, libertatea de gîndire în libertatea de a ignora total §i limba §i
drama istoric¶ prin care trece dricul culturii (...), am citit, cu nesfîr§it¶ bucurie, epis-
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tola ta c¶tre Gabriel Liiceanu (...) în care (...) î∞i spui cu curaj adev¶rurile tale: care
ar fi fost §i ale mele, dar eu nu voiam s¶ le scriu, nu aveam voie s¶ dau ap¶ la moara
cultului personalit¶∞ii, nu voiam s¶ stric ritualul de noble∞e §i de protocol al acestor
scrisori, pe cît de frumoase, pe atît de inocente §i inutile.”
“(...) Un demon al satirei m¶ tot îndeamn¶: de ce nu am f¶cut tot ce se putea
face, s¶ merg, s¶ scriu la P¶ltini§, s¶ m¶nînc Lysis, s¶ îmi bat trupul-porc ca s¶ adun
acel material prin care, acum, a§ fi putut s¶ scriu cea mai acidulat¶ satir¶ despre ace§ti
pre∞io§i-ridiculi, ace§ti circari ai somnambuliei aristocrate, ace§ti onani§ti care vorba lui Blaga, ignoratul - «consum¶ numai m¶rg¶ritare, dar produc doar
c¶c¶reze»” (not¶ din 6 aprilie ‘96).

Monica a încercat s¶-mi închid¶ gura de la întîia propozi∞iune cu
legendarul ei : «Nu-i adev¶rat !», rostit cu mult înainte ca eu s¶ formulez vreo
acuza∞ie. Dar n-am ∞inut seam¶. ïns¶ ajuns la urm¶, am constatat c¶ eu vorbisem, eu m¶ auzisem: ei nu voiau s¶ §tie altceva decît: sunt sup¶rat pe
Liiceanu, pentru c¶ nu m-a pus în Jurnal!
Chiar dac¶ m¶ întrerupsese Ana (înainte de a înceta eu) s¶ dau sfaturi,
apucasem totu§i s¶ formulez cîteva, printre ele §i normalul reflex de a
trimite în Occident manuscrisele refuzate de cenzur¶.
Trecut-au anii (ca nouri lungi...) §i nu au venit - s¶ se observe, nu am
spus: nu mi-au venit-parvenit manuscrise respinse de resping¶torii de la
Bucure§ti. Nici Istoria literaturii române promis¶-jurat¶ de Manolescu, nici
“altceva” la care tocmai lucra Ple§u, nici un “altfel” de jurnal al lui Liiceanu.
Pe atunci nici cu gîndul nu gîndeam care era adev¶rul. A trebuit s¶ cad¶
comunismul peste tot în Europa, apoi în anul 1991 Manolescu s¶ scrie în
recenzia la cartea lui Negoi∞escu ïn cuno§tin∞¶ de cauz¶ : “tot ce a fost
valoare, în cele din urm¶, a fost publicat la noi” (subl. mea), eu s¶ nu-l cred
§i abia în 1994 s¶ am “revela∞ia”: Manolescu avea dreptate: în România, cu
excep∞ia celor patru scriitori - pe care îi semnalasem în aprilie 1990 - nu mai
existau al∞ii avînd ceva în sertar.*)

––––––––––––––––––––
*) Scriitorii români într-atît au încifrat ,,mesajul”, încît au ajuns s¶ nu mai respecte proprietatea cuvîntului: a§a cum, ceva mai demult, N. Breban folosea no∞iunea
de exilat dup¶ cum îi convenea lui, ,,exilatului cu dubl¶ cet¶∞enie româno-german¶”
(iar dup¶ el s-au luat al†i naveti§ti cu voie de la Securitate: Pintilie, Cernescu §i alti
oameni-de-teatru-§i-de-nimica), mai incoace termenul de literatur¶ de sertar este
folosit (de Z. Ornea în Timpul, de £tefan Borbely în Familia) foarte dup¶ ureche. Ar
fi trebuit demult s¶ se §tie: în acest sfîr§it de secol XX un exilat din ∞¶rile comuniste
nu se mai putea întoarce în ∞ara de origine, nici de “s¶rb¶tori”, nici în ,,concediu” nici m¶car la înmormîntarea mamei sale; s¶ se §tie, de asemeni: literatur¶ de sertar,
într-o †ar¶ comunist¶, nu înseamn¶... suma acelor manuscrise predate, îns¶ din diferite motive respinse de cenzur¶ ori amînate (§i p¶strate în sertar), ci acele manuscrise
care, g¶site la operchezi∞ie, puteau fi confiscate, iar autorul risca s¶ fie dus la
Securitate (pentru trei nop∞i sau pentru §apte ani).

Ehei, apuseser¶ timpurile fioroase în care scriitorul român “se b¶tea” cu
cenzura (vorba vine: redactorul de carte îi transmitea autorului “cerin†ele de
sus”). Ceau§escu, acela c¶ruia prea-mul†i tineri îi acordaser¶... “Stima noastr¶
§i Mîndria” în impunerea revolu∞iei chineze din 1971, §tiind c¶ scriitorimea
nu se opune; c¶ suport¶ orice; c¶ nu are coloan¶ vertebral¶ - a hot¶rît s¶…
desfiin†eze cenzura - astfel: “Tovar¶§i, la noi nu exist¶ cenzur¶, a§a c¶ am
hot¶rît s-o desfiin†¶m !” (aplauze îndelungate, Ceau§escu-România !) : un
consilier “psiholog” MAI îi §optise adev¶rul potrivit c¶ruia un scriitor bun îl
va cenzura mai eficace pe un scriitor mai pu∞in bun decît un tovar¶§-de-la-
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controlul-presei, oricît de devotat partidului ar fi acela - asta fiind una, a
doua: vom putea pretinde c¶ la noi nu exista Cenzur¶: doar n-o cuprinde pe
to∞i scriitorii redactori în edituri §i la reviste! Nici chiar cei mai optimi§ti “psihologi” dintre consilierii ceau§e§ti nu prev¶zuser¶ c¶, în mai pu∞in de cinci
ani, scriitorii-redactori vor face ravagii în distrugerea volumelor “îngrijite”,
cu tot cu autorii lor. Rezista vreun poet la tînguielile delicatului §i bolnavului
poet Florin Mugur? Cine avea inima aceea s¶-i fac¶ “tocmai lui” greut¶∞i,
refuzînd “modific¶rile cerute”? Numai un nesim∞itor la suferin∞a aproapelui
redactor de carte §i a so∞iei sale! - §i iat¶ cum ap¶reau, mutilate de mîna unui
bun poet, volume de poezie la Cartea Româneasc¶! Dar numai de poezie ?...
Rolul nefast jucat de acei scriitori-buni, în acela§i timp redactori de edituri §i
periodice (cei care dup¶ “revolu∞ie” ne-au venit la Paris, s¶ ne explice nou¶,
becisnicilor de exila∞i, c¶ ei, cei de acolo, “de pe baricade”, rezistaser¶ comunismului prin cultur¶! - unul dintre ace§ti neru§ina∞i fiind chiar Sorin M¶rculescu, editorul Jurnalului de la P¶ltinis) nu a fost scos la iveal¶, pagubele
înc¶ nu au fost evaluate. O promiscuitate moral¶ inimaginabil¶ a domnit
printre scriitorii cei mai buni - din 1977, iar efectele se vor resim∞i atîta vreme
cît cei care au participat la acest Pitesti literar-cultural vor mai fi în via†¶.
Ceea ce înseamn¶ - în continuare, dîndu-i dreptate lui Manolescu: în
România, (exceptîndu-i pe Noica, Steinhardt, Mihada§, I.D. Sîrbu), nici un
scriitor nu a fost respins de cenzur¶ (ca s¶ recurg¶ la trimiterea în Occident)
pentru un motiv foarte simplu: scriitorul român (nepu§c¶ria§ politic) nu a
scris ceva susceptibil de a fi respins de cenzur¶! Prin urmare, nici
Manolescu, nici Ple§u, nici Liiceanu. Nu §tiam de ce îmi suna straniu numele
redactorului de carte - de la Cartea Româneasc¶, îngrijind §i Jurnalul de la
P¶ltini§ ca §i Epistolarul : Sorin M¶rculescu : “prietenul din copil¶rie” al lui
¢epeneag §i colegul de prim¶ facultate al meu era-este cunoscut ca un om de
o “pruden∞¶” patologic¶, nici nu se putea un cuplu autor-redactor de carte mai
agreat de cenzura comunist¶ : fricosul legendar Liiceanu §i fricosul nu mai
pu∞in legendar M¶rculescu nu puteau s¶ nu publice acele c¶r∞i - care, în anul
1977, vorbeau (vorba Ardeleanului) despre ñiñica.
M¶ laud c¶ înc¶ din 1972 am scris pentru jurnalul german Die Zeit un
text în care vorbeam de cenzur¶, de autocenzur¶ - si de întrecenzur¶; nu m¶
bucur c¶ “profe∞iile” s-au împlinit... Scriam acolo (de altfel nu descopeream
roata) c¶ scriitorul are nevoie de poli∞ie: ca în Orwell, scriitorul-nou îl iube§te
atît de mult pe Big Brother, încît acesta poate avea deplin¶ încredere în inginer(ul sufletului omenesc) : se va aseza la masa de scris si va scrie numai ceea
ce va fi publicat...
Astfel a ajuns scriitorul român (valoros, nu este nevoie s¶ insist) autor
de texte publicabile - deci publicate !
De fiecare dat¶ cînd îmi exprimam regretul c¶ “cei buni - chiar foarte
buni” nu vor fi ei “atît de buni cum zicem noi” - dovada: cu excep∞ia lui
Tudoran §i a lui Nedelcovici (iar recent Dan Petrescu, Liviu Cangeopol, Luca
Pi∞u), nici un alt scriitor n-a îndr¶znit s¶ fac¶ “ceea ce f¶cuse pîn¶ §i T¶nase:
s¶-§i trimit¶ textele refuzate...”. Monica §i Virgil, dup¶ ce în prima parte se
declarau de acord, oftau apoi numaidecît treceau la ap¶rarea celor care,
«bie∞ii de ei, se lupt¶ cu Eugen Barbu»,
«De ce cu Barbu? - s¶ se lupte cu Ceau§escu !», ziceam eu.
«Fac §i ei ce pot, cît pot, cum pot, cu ce pot...»
«Era o vorb¶ în România: iaurt m¶nînci - iaurt po∞i. Dar s¶ poat¶ ceea
ce poate un om normal, nu un scriitor la români !»
«Ai pe altcineva, s¶ fac¶ altceva ?» - credeau c¶ îmi închideau gura.
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Eu îns¶ una §tiam, una ziceam: ar fi “bie†i” scriitorii români cotidieni
dac¶, de-o pild¶, s-ar afla în închisoare - bineîn∞eles, nu doresc nim¶nui s¶
cunoasc¶ pu§c¶ria, dar o comunitate declarat anticomunist¶ ca a noastr¶ d¶
semne contrare: din 1977 nici un scriitor n-a intrat în pu§c¶rie - m¶car pentru
“agita∞ie public¶”; nici un scriitor n-a fost total interzis (discu∞ia avea loc
înainte de 1989). “Bietul Manolescu” ? - de ce, “biet”? : î§i pierduse rubrica
fix¶ ? Apartamentul? Postul de asistent la Universitate? - da’ de unde, e bines¶n¶tos, scrie cu voio§ie despre Popescu-Dumnezeu... De ce “biata
Blandiana” ? Fiindc¶ de un an n-a mai fost la Paris, de trei la Tokyo, de patru
în America §i nu i s-a publicat volumul antologic în BPT ? Cu Arpagicul o s¶
intr¶m noi în istoria rezisten∞ei anticomuniste? *)
––––––––––––––

*) R¶spunsul la aceast¶ întrebare retoric¶ este: Da ! Cu Arpagicul ! Mama lui
- precum §i a poemului de neuitat: “ïn noaptea asta ud¶ ca o ploaie/Am scris întîiul
cîntec comunist”; §i a: “Slav¶ anului acesta/Ce-a ucis în colb milenii ;/Si de fl¶c¶ri,
ca drapelut/Slav¶ ve§nic¶ lui Lenin” - a declarat, de curînd (30 martie ‘96), la Paris:
Dac¶ n-am avut adev¶ra†i disidenti, am avut adev¶ra∞i rezistenti (subl. mea). Nu este
primul scriitor dezertor pe timpul lui Ceau§escu, dup¶ moartea lui...: rezistent. Dar
Foarte Rezistenta Blandiana cunoa§te §i istoria †¶rilor din jurul României - iat¶ ce
este în stare s¶ spun¶, în prezen∞a unei comunit¶∞i alfabetizate, f¶r¶ a fi pus¶ la locul
ei: ïn România, cu excep∞ia URSS-ului, represiunea a fost cea mai dur¶. Dar cine
s-o pun¶ la punct pe Blandiana? Rusan? Sau poate Manolescu ? Ce ne-ru§ine!

Sau poate cu nenorocitul de Ursu, victim¶ a familiei si a tovar¶silor s¶i?
Ce fel de “lupt¶ scriitoriceasc¶” e consim∞¶mîntul la diversiunea Eugen
Barbu (cine n-o vede e un tolomac - a§a cum tolomac la cub este cel ce nu
observ¶, acum, diversiunea V.C.Tudor, dup¶ ‘89). ïn schimb, pentru chestiuni esen∞iale - ca de pild¶ Dic∞ionarul Zaciu - bravii scriitori români (în frunte
cu chiar autorii) umbl¶ cu memorii adresate în cel mai ,,sinuciga§” caz
Suzanei Gâdea ; cu “plîngeri pe cale ierarhic¶” §i cu tînguieli între patru ochi.
De ce nu s-au adunat de pe drumurile ghi§eului Fondului literar §i ale “întîlnirilor cu cititorii” (ei, care-l vorbesc de r¶u pe P¶unescu, dar cu ce se deosebesc ei, calitativ, de Bardul Bârcii, dac¶ §i ei se duc prin ∞ar¶ §i, dup¶ ce
arunc¶ zece cuvinte indiferente spre fl¶mînzii, istovi∞ii, agonicii aduna∞i cu
mili∞ia la “întîlniri”, se îndreapt¶ spre adev¶ratele “rosturi” ale scriitorului
român: ghiftuirea pîn¶ la vom¶ prin casele de primire ale regionalelor de partid, iar diminea∞a c¶rarea desagilor, a damigenelor, a sacilor cu ce-o fi - tot de
la Gospod¶ria de partid ?), s¶ lucreze pentru adev¶ratul rost al unor scriitori:
Dic∞ionarul? De neîn∞eles, de neacceptat (acceptat îns¶ în România) : de§i îl
vizita frecvent pe Gogu R¶dulescu - în bun¶ companie: nelipsitul Buzura,
indispensabila Blandiana, inenarabila Geta Dimisianu - Zaciu nu a încercat
m¶car s¶-i cear¶ Buldogogului s¶ fac¶ ce nu f¶cuse în via∞a lui: un bine general-cultural (ei, ce i s-ar fi întîmplat lui Gogu dac¶ ar fi intervenit: l-ar fi
mîncat Ceau§easca ?). De ce ? Fiindc¶, întrebat, Buzura (Gusti) îl sf¶tuise s¶
nu-i roage pe “unchiul” a§a ceva? Ei da, acesta era rolul lui Buzura (sentinel¶
la poarta lui Gogu) : s¶ proclame : “adev¶ratul pericol nu e Ceau§escu, nu e
comunismul - ci ungurii”, s¶-i descurajeze pe cei ce ar fi avut de gînd s¶-i
cear¶ ceva “unchiului Gogu” - dar Zaciu? Ditamai profesorul universitar,
§colit, c¶l¶torit - de ce nu a avut reflexul normal (pentru c¶ tot se murd¶rise,
frecventînd cocina lui Gogu R¶dulescu - cel care a supravie∞uit doar pentru
c¶ i-a vîndut pe to∞i din jur) s¶-i cear¶ s¶ fac¶ ceea ce putea face: s¶ intervin¶
pentru a curma aceast¶ anomalie: nepublicarea unui monument cultural:
Dic†ionarul? S¶ fi redactat, în german¶, în francez¶, o pagin¶ de informa∞ii
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în leg¶tur¶ cu Dic∞ionarul, pe care s-o fi trimis unei publica∞ii occidentale ce i s-ar fi întîmplat lui Zaciu? Nimic - îns¶ el (se pref¶cea c¶) nu §tia:
Dic∞ionarul ar fi ap¶rut, iar lupii de la Putere n-ar mai fi îndr¶znit, o vreme,
s¶ fac¶ ce f¶cuser¶: s¶ terorizeze o turm¶ de oi. Se vede îns¶ c¶ nu avea cine
s¶ apere Dic∞ionarul - dac¶ pe Zaciu îl preocupa mai degrab¶ viitoarea viz¶
pentru Germania, decît publicarea... monumentului...
De§i cu inima erau de (aproape) aceea§i p¶rere - cu excep∞ia lui Barbu,
pe care nu-l vedeau ca mine : diversiune de partid §i de stat, ci ca principala
amenin∞are a culturii române - Monica §i Virgil se întorceau degrab¶ în
plato§a de lupt¶, a§a c¶, în primul rînd, nu permiteau s¶ le fie urechea∞i (ori
atin§i cu o floare) copiii, aici intrînd §i n¶scu∞ii dup¶ 1940, ca Iorgulescu,
Blandiana ; mai în vîrst¶ decît ei în§i§i: Paler, Doina§, Paleologu... ïnchiderea
spectacolului (pentru copii) se f¶cea prin :
«Dumneata ziceai : “Pe ¶§tia-i avem, cu ¶§tia defil¶m”. Ai al†ii ?»
Nu, n-aveam - al†ii. ïnchideam gura - f¶r¶ s¶ devin mai în∞elept. A§a
trecut-au anii - pîn¶ cînd, în 1989, s-au semnalat “cei opt” - dintre care Ple§u.
ïns¶ nu §i-Manolescu ; nici §i-Liiceanu. De ce ?
La aceast¶ întrebare, de altfel... vinovat¶, au venit, dup¶ ani, ceva
r¶spunsuri dinspre Mircea Iorgulescu, Manolescu §i al∞i fii spirituali ai
Monic¶i §i ai lui Virgil: ini∞ial (?), ei - Iorgulescu, Manolescu §i cu Liiceanu
- ar fi trebuit s¶ redacteze protestul, îns¶ unii s-au opus, considerîndu-l “prea
tare” (Doina§) ; al∞ii, ca H¶ulic¶ §i ca Ple§u, s-au gr¶bit s¶ fac¶ public¶ varianta lor - “pur administrativ¶”, a§a o calific¶, acum, cei r¶ma§i de c¶ru†¶, cu
adev¶rat culturalii - “astfel irosindu-se ocazia de a fi ap¶rat¶ cultura aceea
român¶”...
Au început a se banaliza “dovezile de rezisten∞¶” (de dup¶ r¶zboi). Doar
la început noi, exila∞ii, am fost r¶u impresiona∞i, mirati, §oca†i de laudele de
sine f¶r¶ de ru§ine ale unor Sorescu, Buzura, Vulpescu, Sorin M¶rculescu care cum mai rezistaser¶ ei ! - urmate, în timp, de vocile mai nuan∞ate (!) ale
Anei Blandiana, a lui Doina§, a Gabrielei Adame§teanu (§i chiar a lui Eugen
Uricariu - ce, el nu-i om - de§i aparatcik n¶scut nu f¶cut?). Azi nici nu le mai
lu¶m în seam¶ - am muri de trei ori...
Nu l-am auzit-citit pe Liiceanu, pretinzînd c¶ ar fi rezistat culturalice§te.
Oricum, textul s¶u “C¶tre lichele” nu mi-a pl¶cut, am g¶sit c¶ sun¶ fals,
strident - neadev¶rat; impresia mi s-a înt¶rit ceva mai tîrziu, cînd i-am citit:
“De ce sunt monarhist ?” (chiar asa: de ce ?, m¶i b¶iete, e§ti tu monarfist?),
unde m¶rturisea c¶ abia acum (în 1991?) “descoperea” semnifica∞ia monarhiei (adev¶rat, cam tîrzior : i-o luaser¶ înainte-regali§tii din ilegalitate,
precum Mircea Ciobanu, Doina Uricariu...). Dar s¶ nu anticipez:
ïn primele s¶pt¶mîni ale anului 1990, Liiceanu, proasp¶t director al
proaspetei Edituri Humanitas, venise la Paris pentru a-§i alc¶tui portofoliul
editorial. Monica mi-a telefonat, fericit¶, febril¶ (cum altfel ?), recomandumi s¶-mi rezerv seara cutare: ne vom întîlni “cu to∞ii”, ca s¶-l ajut¶m pe
Liiceanu s¶-§i alc¶tuiasc¶ planul editorial. Un telefon asem¶n¶tor am primit
de la Mihnea Berindei.
Am început s¶ m¶ preg¶tesc. £i eu, ca tot exilatul literator, visasem o
revist¶ (dar o editur¶!) ; apoi, spre deosebire de ceilal∞i, aveam ceva experien∞¶ editorial¶ francez¶, cî§tigat¶ prin colec∞ia “Est-Ouest” de la Hachette,
mutat¶ la Albin Michel. Am scos dosarele, am selec∞ionat o sum¶ de liste, de
“hîrtii” - §i am a§teptat. Cu o zi înainte de data convenit¶, am telefonat la
Monica Lovinescu, întrebînd dac¶ r¶mînea valabil¶ întîlnirea; mi-a r¶spuns
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c¶ Liiceanu are, de la venire, un program foarte-foarte înc¶rcat, dar de cum
va §ti ceva precis, m¶ va anun∞a.
Am a§teptat. F¶r¶ grij¶ - Monica a promis, Monica se ∞ine de cuvînt.
A venit dup¶-amiaza zilei în chestiune - am tot încercat s¶ telefonez la
Monici : ocupat. Nu m-am nelini§tit: dac¶ urma s¶ se fac¶ întîlnirea, Monica
îmi va telefona - cum altfel? S-a f¶cut “momentul”. Am mai încercat cu telefonul - tot ocupat, dar mi-am spus c¶ Liiceanu nu va fi putut veni la timp,
întîlnirea se va fi amînat - s¶ m¶ las în grija Monic¶i ; ea are s¶ m¶ anun∞e,
doar §i eu fac parte dintre ,,ai no§tri”, din “to∞ii” aduna∞i, în cursul anilor, în
jurul ei §i al lui Virgil Ierunca. (Doar dac¶ nu scosesr¶ telefonul din priz¶, ca
s¶ nu fie deranja†i - dar nu, imposibil s¶-mi fac¶ Monicii una ca asta!)
A doua zi pe la orele dou¶ dup¶-mas¶ telefoneaz¶ Monica - m¶ întreab¶
de una, de alta, îmi comunic¶ ni§te informa∞ii cu totul nesemnificative...
O întreb ce se mai aude cu întîlnirea de la ei, cu Liiceanu - s-a amînat?
ïmi r¶spunde, dup¶ un timp :
«S-a f¶cut. Am stat toat¶ noaptea, dar am lucraaaat...»
N-am în†eles. Mai tîrziu în†elesesem c¶ atunci nu voiam s¶ în†eleg. M¶
§tiam prieten al ei §i al lui Virgil, iar ,,secretele” lor (mai cu seam¶ în leg¶tur¶
cu “clandestinii”) le respectam, nu ceream am¶nunte (a§a cum f¶cea Monica,
atunci cînd secretele erau ale mele...). De data asta îns¶ nu era vorba nici de
“clandestini” (“Scriitorul român la Paris, dup¶ 22 decembrie ‘89, a ie§it din
clandestinitate”, aveam s¶ spun), nici de secrete - ci de o întîlnire “cu to∞ii”;
anun∞at¶ în urm¶ cu peste o s¶pt¶mîn¶.
Am îng¶imat ceva în genul:
«Bine, dar era vorba s¶ vin §i eu...»
Monica m-a asigurat pe dat¶:
«Am lucrat foarte bine, ∞i-am impus Gherla §i Cutremurul oamenilor.
Ce, n-ai încredere în noi? ïn Micnea ?” (a§a pronun∞¶ Monica: Micnea - §i:
Racmaninov).
«ïn Mihnea ? Am încredere - ca ce ? Ca turcolog ? Dar Berindei nu are
nici cea mai vag¶ idee despre literatura român¶ - nu degeaba a fost bun prieten §i coleg cu Vlad Georgescu... Or, era vorba de portofoliul literar al editurii lui Liiceanu...»
«Dac¶ n-ai încredere nici în Micnea - care te iube§te foarte tare...», s-a
a§ternut Monica pe diversiuni.
Pe atunci aveam încredere absolut¶ în ea, în ei doi, drept pentru care am
c¶zut în capcana întins¶ - am pierdut vreo cinci minute dezb¶tînd arz¶toarea
cestiune : m¶ iube§te foarte tare Micnea - au numai tare...? Am încercat s-o
aduc la obiect: ïntîlnirea de acum dou¶ (§i dac¶ trei ?) seri de la ei, cu
Liiceanu, la care §i eu fusesem chemat: de ce nu m¶ anun†aser¶ ?
Monica Lovinescu mi-a dat atunci un r¶spuns care m-a paralizat:
«Dar nu ∞i-am spus, omule, c¶ am stat toat¶ noaptea §i c¶ am f¶cut
treab¶ bun¶ cu Micnea si cu Adriana... ?»
«A∞i vrut s¶ spune∞i: Catherine - a§a o cheam¶ pe so∞ia lui Berindei, nu
Adriana.»
«Am spus: Adriana? Am gre§it, trebuia s¶ spun: Ariadna - în ea ai încredere, nu ? E profesoar¶ de francez¶ !»
«Cine-i profesoar¶ de francez¶ ?”, am întrebat, perfect n¶uc.
«Fata Doinei Cornea - doar o stimezi pe Doina Cornea.»
Eu voiam s¶ r¶mînem la Liiceanu §i la portofoliul Editurii Humanitas Monica Lovinescu m¶ r¶t¶cise la Berindei, la Adriana care era, în fapt,
Ariadna, la Doina Cornea - primul m¶ iubea, a doua era profesoar¶ de
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francez¶, pe a treia o stimam...
Am încheiat acea convorbire telefonic¶ într-o stare ce nu m¶ mai încercase din copil¶rie: îmi venea s¶ plîng. Nu §tiam de ce, dar singura “solu∞ie” :
plînsul. Aveam aproape 55 de ani, scrisesem 22 de c¶r∞i, trecusem prin atîtea
§i atîtea - iar acum m¶ n¶p¶dise plînsul. S¶ fi sim∞it, c¶, atunci, se încheia o
perioad¶, un ciclu din via∞a mea? C¶ ceea ce fusese n-avea s¶ mai fie ? - din
pricina acelei întîlniri cu Liiceanu de la Monici, la care, de§i invitat, nu fusesem anun∞at cînd anume s¶ vin.
Acum m¶ gîndesc: atunci, la începutul anului 1990, a început s¶ se
degradeze prietenia noastr¶ - §i a fost prima expulzare a mea prin voin∞a
Monic¶i Lovinescu §i a lui Virgil Ierunca (ultima fiind în mai 1994, cînd, la
Colocviul despre exil ∞inut la Paris, la care au participat Paler, Blandiana,
Doina Cornea, B¶canu §i al†i... exilofili: atunci ei au condi∞ionat prezen∞a lor
de absen∞a mea - iar Paul Barb¶neagr¶, ascult¶tor, s-a executat: nu m-a
invitat, ca s¶ nu-i contrariez pe Paler, pe Blandiana, pe B¶canu, adev¶ra∞ii
prieteni ai exilului... - apoi a explicat în Dilema c¶ el regret¶. dar s-a petrecut
ceva grav cu mine în vremea din urm¶... ; da, §i cu mine...).
A doua zi cînd a telefonat Monica eram gata-sup¶rat. A crezut c¶ m¶
îmbuneaz¶ dac¶-l readuce pe tapet pe Micnea cu tot cu iubirea fa∞¶ de mine:
am r¶mas insensibil la acest argument §i cu o proast¶-cre§tere evident¶ am
întrebat iar de ce nu m¶ anun∞aser¶ §i pe mine...
«Dar ∞i-am spus, omul lui Dumnezeu, c¶ am f¶cut treab¶ foarte bun¶ §i
f¶r¶ dumneata - uite, Micnea a impus Gherla, Adriana a pledat pentru
Cutremurul... - ce mai vrei ?»
Acest “ce mai vrei?” nu are o semnifica∞ie, este un tic verbal - îns¶ eu
eram sensibilizat din ajun. ïntr-un tîrziu am morm¶it:
«Frumos din partea lui Berindei §i a profesoarei lui de francez¶ c¶ au
impus; au pledat pentru includerea în portofoliu a c¶r∞ilor mele - au pledat
îndelung? Liiceanu a cedat în cele din urm¶, a consim†it s¶ includ¶ în plan un
volum pe care-l l¶udase înc¶ de acum §ase ani ?”
«Sigur c¶ a cedat - dac¶ l-ai fi auzit pe Micnea cum te ap¶ra...»
«Micnea, cum îi spune∞i, nu avea motiv s¶ m¶ apere - decît dac¶ al∞ii
erau împotriv¶...»
T¶cere asurzitoare. Monica nu suport¶ s-o taci, a§a c¶ nu s-a l¶sat pîn¶
n-am deschis gura:
«M¶ întreb: pentru c¶r∞ile mele n-ar-fi fost mai bine s¶ fiu eu de fa∞¶?
Nici pentru dumneavoastr¶ autorul nu conteaz¶? - interesele lui fiind ap¶rate
de Berindei, de Ariadna, c¶ tot e ea profesoar¶ de francez¶... ?”
Monica m-a anun∞at c¶ o jignesc pe… Doina Cornea; §i c¶ de data asta
se sup¶r¶ ea. Ceea ce a §i f¶cut - ceea ce §i a§tepta: ca eu s¶ spun ceva
oarecum “jignitor”, ca ea s¶ aib¶ prilejul s¶ nu mai r¶spund¶ la întreb¶rile
mele. N-am aflat niciodat¶ am¶nunte despre faimoasa întîlnire în care
Mihnea §i Adriana pledaser¶ cauza c¶r∞ilor mele Gherla si Culoarea...
[Am mai descris scena. Bine am f¶cut. A§a-mi trebuie dac¶ o cred pe
Monica Lovinescu.]
La proxima întîlnire cu Liiceanu, la hotel, nu am pomenit de Berindei cu atît mai pu∞in de Adriana de francez¶ - ci de adjunctul s¶u, Sorin M¶rculescu. De asemeni am discutat propunerea mea de a fi integral editat la
Humanitas - a fost de acord...
Pîn¶ la apari∞ia celor dou¶ volume ale mele (pentru care asudaser¶
Micnea cu Ariadna-i personal¶), l-am întîlnit pe Liiceanu prin Paris: m¶ ∞inea
la curent cu mersul culesului, al corecturii ; în timpul c¶l¶toriei dinainte de
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prima mineriad¶ (13-15 iunie ‘90), m-a anun∞at §i pe mine - pe lîng¶ Ionesco,
Cioran, Monica Lovinescu §i Virgil Ierunca c¶ are de gînd s¶ fac¶ “des entretiens” cu noi, cu fiecare - mi-a §i spus numele cameramanului. Televiziunii
bucure§tene îi d¶dusem un scurt interviu la Salonul C¶r∞ii organizat la Porte
de Versailles, repetate interviuri d¶dusem televiziunilor poloneze, baltice,
ruse§ti, “moldovenesti” mai multe, cehoslovace (înc¶ nu se separase Cehia de
Slovacia), bulg¶re§ti, ungure§ti...
In 18 iulie 1990 (∞in minte data) am primit de la Bucure§ti cîte un exemplar din Gherla §i din Culoarea curcubeului 1) - cu titlul gre§it-corectat în
redac†ie : Culorile...
A fost o imens¶ bucurie, drept care la prima ocazie m-am §i gr¶bit spre
studioul Europei libere de pe Avenue Rapp, unde, la “cafeneaua noastr¶”, am
stropit debutul meu în române§te.
Ca o ghioag¶ (mioritic¶) a c¶zut în cre§tetele noastre ale tuturor
mineriada din 13-15 iunie. Am aflat c¶ Liiceanu, la Bucure§ti, fusese urm¶rit,
h¶ituit de masele largi înghiogate de partidul lui Gelu Voican-Sturdza - §i
mi-am repro§at c¶ avusesem re∞ineri în 1984, nedîndu-i un sfat: cum s¶ fugi
de masele populoase... Se mai spunea c¶, datorit¶ bunului Ple§u, ministru al
Culturii, sc¶pase teaf¶r prin subteranele Casei Scînteii, apoi fusese escortat
pîn¶ la aeroport...
«…A sosit asear¶», m¶ †inea informat Monica Lovinescu.
«…A sosit acum o s¶pt¶mîn¶», m¶ ∞inea la curent Monica Lovinescu,
«dar e a§a de §ocaaaat... Nu vrea s¶ vorbeasc¶ cu nimeni în afar¶ de noi...»
«…A sosit §i Gabriela Adame§teanu de la Oslo, a§a c¶ po∞i s¶-i
telefonezi lui Liiceanu, §ade la Glucksmann, îi §tii num¶rul - vezi cum te
por∞i cu el, c¶ e cu so∞ia, cu fata, cu b¶iatul...»
Cam la dou¶ s¶pt¶mîni de la sosirea lui la Paris (timp în care aflasem,
cu pi§c¶turi de gelozie în inim¶, c¶ se întîlnise cu cvasitotalitatea prietenilor
- cu unii de dou¶, de trei ori), am reu§it s¶-l întîlnesc pe Liiceanu în casa lui
André Glucksmann.
Dup¶ ce ne-am dat întîlnire prin telefon, m-am dus înso∞it de Ana §i de
Gabriela Adame§teanu. Ne-am dus f¶r¶ chef, mai mult din datorie (†ineam
s¶-i mul∞umesc prin viu grai pentru publicarea celor dou¶ c¶rti) si... din interes: ardeam de ner¶bdare s¶ aflu dac¶, în urma “evenimentelor de la
Bucure§ti”, mai st¶tea în picioare în∞elegerea dintre noi de a-mi publica integralitatea scrierilor la Humanitas. Nu, nu sim∞eam c¶ m¶ duc la întîlnirea cu
un prieten trecut recent prin încerc¶ri cumplite, avînd nevoie de reconfort.
Aveam sim∞¶mîntul sîcîitor c¶ m¶ duc undeva unde nu sunt dorit, m¶car
acceptat, c¶ îi for∞asem mîna s¶ m¶ primeasc¶.

––––––––––––––––––
1) Citesc pe ultima copert¶ a volumului Gherla:
“ïn colec∞ia «Totalitarism §i literatura Estului» (de ce nu : Totalitarismul? dac¶ e literatura?) au ap¶rut:
Virgil Ierunca, Fenomenul Pite§ti
Paul Goma, Culorile curcubeului 77.”
Am f¶cut aceast¶ precizare pentru Gabriela Adame§teanu : ea pretinde c¶ cele
dou¶ volume ap¶ruser¶ “într-o editur¶ prestigioas¶”. Prestigiul unei edituri se contureaz¶ dup¶ ceva mai mult de 2 (dou¶) volume publicate…

Era foarte cald în Paris, întîlnirea urma s¶ aib¶ loc la orele dou¶, iar cînd
ie§isem din r¶coarea metroului în canicula str¶zii, Ana a zis c¶ ea tare n-ar
merge - ce s¶ fac¶?, ce s¶ zic¶?, ce s¶ r¶spund¶? Are senza∞ia c¶ merge în
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audien∞¶ la tovar¶§ul director al Editurii Cutaritas - audien†¶ ob†inut¶ prin
interven†ia energic¶ a Monic¶i, în doar trei s¶pt¶mîni, acum condu§i de
Gabriela... Am spus c¶ nici eu nu am poft¶, îns¶ e prea tîrziu: am fixat ora,
trebuie s¶ mergem.
«Hai, b¶ !», ne-a încurajat îndelicat, feminin, Gabriela.
Prima parte a vizitei a fost pl¶cut¶, am vorbit despre toate. Cînd ne-am
a§ezat pe fotolii §i a început discu∞ia despre “întîmplare”...
Nu aveam de unde §ti cît de §ocat fusese el atunci, în 13 iunie, cînd
“minerii” i-au intrat în birou cu bîtele, îns¶ mi se p¶rea neconvenabil (am
g¶sit termenul) ca, acum, dup¶ atîta amar de timp §i la o distan∞¶ de siguran∞¶
de mii de kilometri, s¶ mai tremuri, piftios ; s¶ mai asuzi, gr¶sos. £i s¶-∞i scazi
glasul de tot, de tot - ca s¶ nu †i-l aud¶ cei r¶i.
Nu-l cunoscusem înainte de 1984, cînd venise la Paris de la Heidelberg;
nu avusesem prilejul s¶ st¶m ceva mai mult de vorb¶ dup¶ “revolu∞ie” - el era
mereu gr¶bit, îl interceptam în holuri de hotel, de cîteva ori în sta†ii de
metrou... Ar fi fost multe §anse de a m¶ în§ela cînd, în ‘84, fusesem aproape
sigur c¶ nu avea el ce face cu sfaturile pe care mi le tot cerea; dup¶ cum se
prea putea s¶ m¶ în§el §i acum: Liiceanu nu era chiar atît de însp¶imîntat, de
terorizat, de §ocat, cum mi-l tot anun†ase Monica - de cele ce i se întîmplase
cu minerii patriei. ïn care caz ce era cu el ?
Primul cuvînt care mi-a venit atunci, în casa lui Gluck’, auzindu-lv¶zîndu-l-mirosindu-1 pe Liiceanu gîfîind §i asudînd, a fost: fals (nu era oare
acesta calificativul dat de Paleologu lui Noica ?).
Ce urm¶rea el, prin încercarea de a p¶rea a§a, cînd, v¶dit, era altfel? Nu
§tiam dac¶ avea o inten∞ie imediat¶ ori limpede a “manevrei” ; poate c¶ din
obi§nuin∞¶, prin structur¶, refuza s¶ se arate a§a cum era. Mai tîrziu mi s-au
confirmat temerile - doar în leg¶tur¶ cu mine: niciodat¶ nu §i-a recunoscut
vreo eroare, m¶car gaf¶ (cine nu comite în via∞¶ ?), chiar s-a str¶duit s¶ le
“betoneze”, acumulînd alte neadev¶ruri, alte gafe, alte erori, febril, încrîncenat: iute-iute, s¶ acopere ce fusese “din inadverten∞¶” descoperit : el nu
trebuie s¶ admit¶ c¶ a gre§it; el nu trebuie s¶ fi gre§it, fiindc¶ recunoa§terea
c¶ s-a în§elat ori c¶ a p¶c¶tuit ar fi echivalat cu negarea sa, în totalitate;
apoi niciodat¶ nu mi-a dat ceva “la mîn¶” (vorbesc, în continuare, de mine §i
de rela∞iile mele de autor cu directorul editurii ce îmi era §i prieten) excep∞ie: semn¶tura pe exemplarul meu, dactilografiat, prin care îi
încredin∞am spre editare scrierile; tot ce mi-a mai comunicat a fost fie verbal,
prin intermediari, fie “direct” (prin telefon). Trebuie s¶ fi fost tare mîndru de
sine, filozoful Liiceanu: nu se l¶sase prins în capcana scrisului-care-r¶mîne...
£tia c¶ eu îl pîndesc, acesta fiind visul vie∞ii mele: s¶-l prind cu ceva “la
mîn¶”.
M¶ întorc la dup¶-amiaza din casa lui Gluck :
Mi s-au p¶rut penibile, indecente - ofensatoare la adresa mea cererile
insistente, de a-i da sfaturi: ce s¶ fac¶? Ce trebuie s¶ fac¶ el, dup¶ ceea ce se
petrecuse la Bucure§ti? Ce-l sf¶tuiesc eu, ca un prieten ce-i sunt: s¶ cear¶ azil
politic în Fran∞a? S¶ se întoarc¶ în România?..
S¶ fiu bine în∞eles: §tiu ce înseamn¶ s¶ fii în panic¶ - §i eu am fost, nu
o dat¶. Cu certitudine c¶ §i eu puneam întreb¶ri proste§ti din punctul de vedere al martorului zbuciumului meu, admit c¶ voi fi fost de-a dreptul penibil îns¶ de un lucru sunt sigur: în acele momente eram sincer. Nu jucam sinceritatea, nu m¶ pref¶ceam, nu tri§am cu adev¶rul - nu eram fals, ca Liiceanu.
Senza†ia, acut¶ - sonor¶ a§ zice : acest om, acest prieten nu era sincer cu
mine - §i nu eu îi pusesem o întrebare la care el s¶ nu r¶spund¶, ci el
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avusese ini∞iativa (ca §i în 1984), el m¶ somase s¶-i dau sfaturi - de care nu
avea nevoie - asa cum f¶cea §i acum: m¶ întreba ce s¶ fac¶ el; cu gîndul în
alt¶ parte: §tia el foarte bine ce s¶ fac¶, oricum, §tiuse înainte ca eu s¶ sun la
u§a locuin†ei lui Glucksman. De ce a§a ?”
O sim∞eam pe Ana, f¶r¶ s-o privesc: se afla în aceea§i întrebare: De ce
a§a ? Mental, c¶utam u§a prin care s¶ plec¶m cît mai degrab¶ (fuga - solu∞ia
la§ului...), cînd l-am auzit:
«...Cum o s¶ putem tr¶i, de-acum încolo, în România ?»
Instinctiv am ridicat din umeri (e-he, nu m¶ mai prinde el dîndu-i
“r¶spunsuri”!). El a repetat întrebarea, u§or modificat¶:
«Se mai poate tr¶i, azi, în România? Cum?»
ïn lini§tea instalat¶ am auzit glasul Anei:
«Cum a∞i tr¶it §i pîn¶ acum, pui§orilor : rezistînd prin cultur¶.»
«Dar eu am întrebat cu toat¶ seriozitatea !», a protestat Liiceanu,
ofensat.
«Am r¶spuns cu toat¶ seriozitatea !», a f¶cut Ana, cu cel mai dulce
zîmbet al ei.
«Hai, b¶¶¶...», a f¶cut Gabriela înspre Ana - dar prea tîrziu.
Liiceanu a mai r¶mas la Paris - o dat¶ au fost invita†ii no§tri, la prînz de dou¶ ori, de trei ori a venit el singur. Atîta timp cît nu punea întreb¶rile lui
asudate, totul era bine. ïn una din vizitele la noi - spre sfîr§itul lunii iulie mi-a propus alc¶tuirea unui volum care s¶ cuprind¶ scrisorile deschise ale
mele - îi pl¶cuser¶, mi-o spusese înc¶ din ‘84, cele incluse în Le
Tremblement... ; apoi cele publicate în Limite - §tia din auzite c¶ mai comisesem §i altele... Am fost nespus de bucuros - eu nu m¶ gîndisem la o asemenea eventualitate - §i m-am apucat de lucru: am triat, am fotocopiat, am ordonat textele, am scris §i o pagin¶ de prezentare... A ie§it nu “un voluma§”, cum
îi spusesem amîn-doi, la început, ci ditamai volumul de 400 de pagini
conven∞io-nale (intitulat, provizoriu, curat-original: Scrisori-deschise).
La urm¶toarea întîlnire, Liiceanu mi-a propus un alt volum (la care de
asemeni nu m¶ gîndeam c¶ ar fi editabil), cuprinzînd articolele scrise (m-a
flatat : cuno§tea textul ap¶rut în 1972, în Die Zeit, despre cenzur¶, autocenzur¶, paraliteratur¶), în diferite publica∞ii române§ti din exil, neromâne§ti,
precum §i “dac¶ mai p¶strezi copii”, cele pentru Europa liber¶ §i Deutsche
Welle. Eram atît de fericit - iat¶: îmi ap¶ruser¶ dou¶ c¶r∞i - Gherla §i
Culoarea... (chiar dac¶ îi gre§iser¶ titlul) - potrivit în∞elegerii verbale, pîn¶ la
finele anului (1990), aveau s¶-mi mai ias¶ alte dou¶: Soldatul cîinelui §i,
poate, Ostinato ; la anul, alte patru titluri - iar acum, în ciuda nenorocirilor
ab¶tute asupra lor, a tr¶itorilor în România, iat¶: prietenul meu Liiceanu
mi-a sugerat, el, alte dou¶ volume... Am lucrat cu pl¶cere - pîn¶ la epuizare
(ce pl¶cere s¶ fii... epuizat astfel !), încît, în ziua plec¶rii lui spre Bucure§ti,
la mijlocul lui august, l-am interceptat pe aeroportul Orly §i i-am înmînat dactilogramele volumelor “comandate” (articolele erau înghesuite în un singur
volum de 1 000 de pagini - ca s¶ nu sperie - c¶p¶taser¶ un titlu, §i el provizoriu: Butelii aruncate în mare) ; am semnat fiecare în∞elegerea de care am
mai vorbit (pentru totalitatea scrierilor, ce ar urma s¶ fie publicate într-un
ritm de patru titluri pe an) §i... ne-am desp¶r∞it în cei mai buni termeni posibili
- uitate erau “întreb¶rile”, uitate... uit¶rile (de a m¶ chema la alc¶tuirea portofoliului)...
Prin septembrie a venit iar la Paris - la Bucure§ti totul era bine (cu
excep∞ia studen∞ilor mor∞i ori schilodi∞i), în sensul c¶ nu-i fusese amenin∞at
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directoratul editurii. Singurele “întîmpl¶ri” nepl¶cute pentru mine erau
primele momente ale discu∞iilor telefonice ori ale întîlnirilor fa∞¶ c¶tre fa∞¶ cu
Monica Lovinescu §i cu Virgil Ierunca :
«Am auzit c¶ i-ai dat lui Gabriel totalitatea operelor complete cîte ai : o
sut¶ ?», deschidea focul Monica.
«Nu, Moniiic’», intervenea Ierunca. «Numai optzeci !»
Eu oftam, rîdeam galben, încercam s¶ schimb vorba - o schimba
Monica:
«Am auzit c¶ i-ai impus lui Gabriel s¶-∞i publice cîte cincisprezece
titluri pe an - sau numai cîte dou¶sprezece, Virgiiil?»
«Nu, Moniiic’, câte zece», îmi s¶rea în ajutor Ierunca.
Culpabilizat (de ce? c¶ scrisesem atâtea c¶r†i?), încercam s¶ explic:
nu-i impusesem lui Liiceanu, ci îi propusesem (iar el acceptase) ; a§ vrea eu
s¶ am o sut¶ de titluri - dar n-am; în∞elegerea era: patru titluri...
«Fie §i patru - e prea mult !», f¶cea Monica.
«Prea mult - pentru cine? Pentru mine, care debutez abia acum, dup¶ 22
de ani de t¶cere? Nu s-au adunat o sut¶ de c¶r∞i, nici optzeci - dar s-au
adunat... cîteva - cînd ajung s¶ le public ?»
«Dar nu te gînde§ti c¶ îi sufoci pe cititori? - patru c¶r∞i dintr-o dat¶ !» Monica.
«Nimeni nu-l oblig¶ pe cititor s¶ se lase sufocat de c¶r∞ile mele»,
“glumeam” eu. «S¶ nu le cumpere, simplu !»
«Dar nu te gînde§ti la bietul Gabriel? I-ai for∞at mîna, l-ai obligat s¶
accepte - abia dup¶ aceea §i-a dat seama c¶ nu §tia la ce se înham¶. N-are
experien∞¶ editorial¶, trebuie s¶-l ajut¶m noi la început... »
«Mi-a∞i mai spus astea §i ieri §i alalt¶ieri - dac¶ Liiceanu are senza∞ia c¶
am abuzat de inexperien∞a lui, de, ce nu mi-o spune el ?»
«E un mare timid - vîlcean de-al meu...» - acesta fiind Virgil.
«Nu poate s¶-∞i spun¶ în fa∞¶ c¶ ai abuzat de el - nu v¶ cunoa§te∞i atît de
bine - dar noi, care suntem prieteni de atîta timp, î∞i spunem»
«Tot nu în∞eleg - nu în∞elesesem nici ieri, nici alalt¶ieri: îmi spune∞i c¶
îi sufoc pe cititori, c¶ am abuzat de Liiceanu, cel f¶r¶ experien∞¶ - dar
Liiceanu însu§i mi-a sugerat s¶-i dau dou¶ volume: cel de Scrisori §i cel de
Articole...”
«Fiindc¶ e un om bine-crescut, timid, nu poate s¶ spun¶ în fa∞¶ c¶...
§i-a dat seama dup¶ aceea c¶ nu se poate ∞ine de cuvînt - în fine, de angajamentul pe care i l-ai smuls...»
La un moment dat am f¶cut:
«ïmi transmite†i cuvintele lui Liiceanu, ori îmi comunicati opiniile
dumneavoastr¶ ?»
Monica Lovinescu a g¶sit c¶ aceast¶ întrebare n-are sens - dar absolut
nici unul. Eu am încheiat:
«Foarte bine: poimîine vine Liiceanu iar la Paris - am s¶-l întreb, de fa∞¶
de dumneavoastr¶: de ce se plînge? - dac¶ într-adev¶r s-a plîns»...
«A, nu, s¶ nu faci asta !!» - Monica §i Virgil la unison. «Liiceanu e un
mare timid, un b¶iat extrem de bine-crescut, l-ai face s¶ se simt¶ r¶u dac¶
i-ai pune problema astfel...»
Nu la Liiceanu m-am gîndit cînd m-am hot¶rît s¶ nu-i spun nimic din
“discu∞iile” cu Monicii, autonumi†i paznici la poarta Editurii Humanitas, mai
ales c¶ ap¶ruser¶ primele, ca s¶ le spun a§a, nedumeriri:
Atunci - în 1990 - ca toti exila†ii, primeam §i eu mult¶ pres¶ din
România. Ca un f¶cut, în vreo trei-patru cronici la Culoarea curcubeului
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(una dintre ele mi-o trimisese, prin Negoi∞escu, chiar autorul, în dactilogram¶
- fiindc¶ fusese programat¶ s¶ apar¶ abia peste trei luni în Steaua), existau
comentarii mai degrab¶... administrative - de genul:
“N-am g¶sit acest volum la Oradea, nici la Cluj, nici la Sibiu, am aflat
de la un prieten c¶ nici în Moldova nu s-a aflat în libr¶rii - mi-a împrumutat
exemplarul s¶u o veri§oar¶ din Bucure§ti...”;
“Am cunoscut doar doi oameni care au izbutit s¶ ob∞in¶ Culorile (sic !)
curcubeului 77 (unul e ministru !). Gurile rele - “fabrica de zvonuri” - spun
c¶ “unii dintre cei picta∞i în paginile c¶r∞ii ar fi pus mîn¶ de la mîn¶ §i ar fi
cump¶rat (cvasi-)totalitatea exemplarelor... (subl. mea).”
Am dedus cine era ministrul, a§a c¶ la prima întîlnire l-am rugat s¶
confirme (ori s¶ infirme) spusele-scrise ale lui Ovidiu Pecican - el fiind
autorul cronicii. Ion Vartic a ezitat §i a evitat s¶ dea un r¶spuns net (a spus
c¶… n-ar putea spune...). Atunci l-am întrebat dac¶ Pecican - pe care eu înc¶
nu-l cuno§team - este o persoan¶ demn¶ de încredere - la care Vartic a
r¶spuns hot¶rît c¶ da, desigur.
Bucuria de a fi, în sfirsit, editat în limba în care-mi scrisesem c¶r†ile,
aceea de a fi chiar solicitat de editor cu alte volume - în fine, cronicile, în cea
mai mare parte favorabile - era umbrit¶ de “zvon”.
ïmi parveniser¶ §i informa∞ii directe, de la persoane care m¶ vizitaser¶,
în majoritate scriitori tineri. Unii pretindeau c¶ fuseser¶ martori oculari la
vizita insolit¶ a unor indivizi suspec∞i la libr¶ria de lîng¶ Universitate, cînd
unul care p¶rea a fi §eful o întrebase pe responsabil¶ dac¶ trimisese la
depozit “cartea-aia a lui Goma - aia cu calomniile”, îns¶ n-a auzit r¶spunsul
(dedus din faptul c¶ nu exista nici un exemplar din Culoarea... în libr¶rie) ;
al∞ii povesteau c¶ auziser¶ de la cineva care auzise... c¶ volumul meu
Culoarea... provocase alian∞e împotriva naturii, de pild¶, Ple§i∞¶ §i Breban
(ziceau ei, necunoscind cartea, ne§tiind c¶ chiar despre aceast¶ alian∞¶, în ‘77,
scrisesem...) ; Gelu Voican §i Manolescu... Ba chiar între Liiceanu, ca
director al Editurii Humanitas, Ple§u, ministru al Culturii, §i Petre Roman,
primul ministru al lui Iliescu...
ïmi erau foarte simpatici vizitatorii, cu mul∞i dintre ei am r¶mas în
rela∞ii epistolare, îns¶, atunci, nu-i credeam. Cum s¶ cred a§a ceva? Binebine, în cucuiul statului era tot o putoare de bol§evic, Iliescu, în jurul lui roiau
tot jigodiile securiste - îns¶ de necontestat erau dou¶ “cuceriri” : libertatea de
circula∞ie §i libertatea de exprimare. Cum s¶ cred c¶ Liiceanu care îmi
publicase dou¶ c¶rti si îmi comandase alte dou¶, a§a, lipsit de experien∞¶, a§a,
antipatic §i asudatic, ar putea s¶-mi spun¶ mie una, Monicilor alta (despre
acela§i lucru) iar la Bucure§ti, cu totul altceva în discu∞iile cu aranjamente ale
lui cu Roman §i cu Ple§u... ?
M-am hot¶rît s¶ nu mai cred nimic din ce auzeam sau citeam r¶u despre
Liiceanu. O vreme, nu l-am întrebat dac¶ este adev¶rat ce se zvone§te c¶
volumul Culoarea... nu s-ar fi g¶sit în libr¶riile din Ardeal, din Moldova, din
Banat, din..., iar în Bucure§ti disp¶ruser¶ pu∞inele exemplare ini∞ial puse în
vînzare. A§ fi putut s¶-i întind cronicile cu pricina, s¶ citeasc¶ ce scriau
oamenii din †ar¶ - da, a§ fi putut, dar n-am f¶cut-o. £i, ciudat, nici Monicilor
nu le-am m¶rturisit - hai s¶ nu spun: temerea, în urma citirii cronicilor la
Culoarea..., ci amuzamentul: «Ia te uit¶ ce mai scornesc românii no§tri...»
Nu, nu credeam nimic din ce auzeam, citeam: ar fi fost monstruos s¶ fie
adev¶rat - §i nu doar pentru c¶ eram eu în cauz¶, ci pentru c¶ era vorba de
carte. Insemna c¶ nimic nu s-a schimbat de pe timpul Ceau§escului. Atunci
mi se interzisese Camera de al¶turi: fusese scoas¶ din libr¶rii, din biblio-
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teci - dar nu mai suntem pe timpul lui Nea Nicu!
£i totu§i, la un moment dat - spre sfîr§itul anului 1990 mi-am spus c¶
necinstit a§ fi de nu i-a§ spune ce auzisem §i ce cred (sau nu cred) eu. Am
scos fotocopiile cronicilor în care era scris negru pe alb faptul c¶ nu fuseser¶
distribuite exemplare din Culoarea... în provincie...
«Ce crezi despre... ?» - atît am apucat s¶ rostesc.
Ori c¶ Liiceanu avea nemaipomenita facultate de a citi, fulger¶tor, o
hîrtie împ¶turit¶, ori c¶ o citise înainte §i se a§tepta demult s¶-l întreb - mi-a
spus, punîndu-mi mîna pe mîn¶:
«Cîte nu se spun - parc¶ despre tine... £i o §tii foarte bine: nu noi facem
difuzarea, exist¶ un organism cu care încheiem contracte...»
Am fost fericit - aproape recunosc¶tor lui Liiceanu c¶ m¶ scutise de a-l
întreba (§i nu pentru ceea ce îmi r¶spunsese). Mi-am cerut iertare dac¶-l ofensasem, el mi-a acordat-o, m¶rinimos... Dup¶ ce ne-am desp¶r∞it, mi-am adus
aminte: de mult¶ vreme (din var¶, de la Glucksmann) nu mai asudase
Liiceanu atît de abundent, de consistent... Dac¶ nu era amestecat în nici un
chip în distribuire, de ce secretase atîta seu? Am alungat amintirea, am
taxat-o de r¶uvoitoare si am încercat s¶-mi v¶d de ale mele...
...Pîn¶ a doua zi, la prima or¶ a Monic¶i (pe la dou¶ dup¶-amiaz¶) cînd
mi-a telefonat, luîndu-m¶ direct :
«Ascult¶, Paul, de ce l-ai atacat iar pe bietul Gabriel ?”
Cunoscînd modul în care percepe Monica Lovinescu semnalele din
exterior, aducîndu-mi aminte §i de abundenta asuda∞ie de cu o zi în urm¶ a
bietului-Gabriel, am luat-o de la capul rîndului: ‘Iat¶, de cîteva luni am
început s¶ primesc anume cronici la Culoarea... în care se pun întreb¶ri
ciudate în leg¶tur¶ cu ne distribuirea...’
Mi-a retezat explica∞ia cu :
«Nu-i adev¶rat !»- abia apoi a început s¶ pun¶ întreb¶ri: cine semneaz¶
cronicile, în ce publica∞ii, dac¶ îi cunosc pe cronicari, dac¶ prezint¶
încredere...
Am fost extrem de politicos, uluitor de r¶bd¶tor, am r¶spuns la toate,
chiar dac¶ le punea pentru a treia oar¶... ïn concluzie:
«L-ai acuzat direct pe bietul Gabriel c¶ nu §tiu ce, i-ai b¶gat sub ochi
ni§te hîrtii pe care nici nu i le-ai dat s¶ le citeasc¶ - de cînd un director de
editur¶ este responsabil de difuzarea c¶r∞ilor?»
ïns¶ cel mai ap¶sat repro§:
«De ce nu ne-ai spus nou¶, înainte? ¢i-am fi explicat noi cum
func∞ioneaz¶ editura §i nu l-ai fi jignit pe bietul Gabriel - e distrus de cînd
l-ai acuzat c¶...»
Am apucat s¶ strecor:
«Dar nu l-am acuzat! Am început s¶-l întreb dac¶-i adev¶rat ce se
zvone§te: Culoarea... nu s-a g¶sit în libr¶riile din provincie §i extrem de
pu∞in la Bucure§ti... Am dat s¶-i ar¶t cronicile, dar el m-a oprit…»
Monica m-a întrerupt cu:
«Nu-i adev¶rat! Dac¶ ne ascultai pe noi §i nu-l sufocai cu cîte zece
titluri pe an... Lui, care te iube§te atîta, s¶-i faci una ca asta...”
Am întrerupt-o eu :
«Era vorba de nedifuzarea unei c¶r∞i tip¶rite §i nu de “cele zece titluri
pe an”, netip¶rite, cu care îl sufoc pe bietul Gabriel... - cel care m¶ iube§te».
«Bine, nu pe Gabriel îi sufoci, pe cititori!», a “corectat” Monica
Lovinescu.
Se împlinise anul de cînd între Monici §i mine curentul încetase de a
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mai trece (de la întîlnirea ei secret¶ cu ¢epeneag) ; se f¶cuser¶ nou¶ luni de
cînd, cu toate c¶ m¶ invitaser¶, nu-mi spuseser¶ cînd anume s¶ vin - la
întîlnirea cu directorul noii Edituri Humanitas (“partea mea de treab¶”, ca
autor §i... co-editor, fiind foarte bine îndeplinit¶ de turcograful Berindei §i de
profesoara de fran∞uzoaic¶ Adriana) ; §ase luni de la c¶l¶toria lor în România,
la Congresul Scriitorilor, dup¶ care a fost v¶dit: nu ne mai în∞elegem, ba
vorbim graiuri dac¶ nu limbi - diferite...
Ce s¶-i mai fi spus, pe lîng¶ ceea ce §tia foarte bine §i tot din gura mea:
publicînd în române§te doar bro§ura Camera de al¶turi, în 1968, cu atîta
r¶m¶sesem, ca scriitor român, vreme de peste dou¶ decenii ? M¶ gîndisem cu
strîngere de inim¶ (nu doar cu satisfac∞ie) la cantitatea de hîrtie scris¶,
alc¶tuind, atunci, vreo 30 de volume §i la eventualitatea c¶ nu mai apuc
editarea lor, cu doar dou¶ pe an - mie §i cîte patru p¶rîndu-mi-se pu∞in fa∞¶ de
timpul scurt, scurtat, ce-mi mai r¶m¶sese de tr¶it?
Adev¶rat, totdeauna refuzasem s¶ vorbesc de num¶rul volumelor
scrise, spunînd c¶ nu cantitatea conteaz¶ - ei bine, se pare c¶ acea cantitate
conta în ochii Monicilor (§i nu doar dup¶ decembrie ‘89) : frecvent
“glumeau”, întrebîndu-m¶ cîte c¶r∞i mai scrisesem de la ultima noastr¶
întîlnire: dou¶? cinci? Dar în total ?..., iar Virgil, iubitor de cuvinte mari,
rostea detestatul de mine cuvînt-mare: oper¶:
«Dumneata ai, nu zece-dou¶zeci de c¶r∞i - ai oper¶, domnule!» - noroc
c¶ Monica nu mai participa la duetul func∞ionînd de peste patruzeci de ani.
La mijlocul lui octombrie, la Aix-en-Provence, prietena noastr¶ Annie
Terrier a organizat în cadrul festivalului “Lettres croisées” o întîlnire cu scriitorii români din †ar¶ §i din exil. A fost un prilej fericit §i m¶ gîndesc la
Aix-octombrie 90 ca la ultima §ans¶ (ratat¶) de a ne în∞elege între noi, cei
care, la urma urmei, oriunde pe glob am fi, tot române§te scriem, tot
române§te vis¶m. Acolo, la Aix, ¢epeneag §i cu mine am tr¶it trei zile de
pace-§i-prietenie, f¶r¶ a ne aminti reciproc “figurile” pe care ni le f¶cusem în
ultimii unsprezece ani ; acolo, la Aix, am stat mai pe îndelete de vorb¶ cu
Liiceanu, atît despre c¶r∞ile mele, cît §i despre proiectele lui generale
(libr¶rie, re∞ea proprie de difuzare, funda∞ie...) ; tot acolo, la Aix, împreun¶ cu
Sorin M¶rculescu, am g¶sit un titlu pentru Chassé-croisé : Soldatul câinelui,
carte ce trebuia s¶ apar¶ pîn¶ la sfîr§itul anului, îns¶, din p¶cate, avea s¶ fie
§i ultima, deci a treia. Cînd i-am atras aten∞ia lui Liiceanu c¶ începem
§chiop¶tînd colaborarea noastr¶, el m-a asigurat pe dat¶:
«N-am putut scoate anul ¶sta decît trei în loc de patru. La anul o s¶
scoatem cinci ! Chiar §apte - te deranjeaz¶ ?»
Nu, pe mine nu m¶ deranja deloc, îns¶ Monica Lovinescu, aflat¶ în
preajm¶, dac¶ ar fi auzit cum îl sufoc pe bietul Gabriel... I-am atras îns¶ prieteneste - aten†ia:
«Am mai discutat despre asta: nu pot a§tepta “compensa∞ia” de la anul,
timpul meu se num¶r¶ cu zilele. Editura s¶ fac¶ un efort s¶ publice m¶car trei
în acest an - altfel, a§a cum te-am anun∞at, dup¶ 1 ianuarie, m¶ adresez altor
edituri...»
«£tiu c¶ ai luat leg¶tura cu un disident al meu, Cruceru, cel care a fost
responsabil de carte la Gherla... I-ai dat o sum¶ de c¶r∞i...»
«Nu “o sum¶”, ci dou¶ titluri pe care tu nu le re∞inuse§i: Camera de
al¶turi - o reediteaz¶ - §i Bonifacia - nici pe asta n-ai acceptat-o, fiindc¶
Monica ∞i-a spus c¶ ea n-a în∞eles-o, deci e proast¶...»
«Dar Pite§tiul ?»
«Ce facem, lu¶m lista de la cap¶t? Dar cînd v-a∞i întîlnit voi la Monici
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§i a∞i alc¶tuit singuri singurei, f¶r¶ mine, portofoliul editurii - cu ajutorul
neprecupe∞it al profesoarei de francez¶ a lui Berindei... (Liiceanu a tu§it, s-a
uitat în jur), Patimile dup¶ Pite§ti era demult la Cartea Româneasc¶, trimis¶
prin Manolescu...”
«£i Gard¶ invers¶?»
«Observ c¶ îmi cuno§ti titlurile pe care nu le-ai re∞inut pentru
Humanitas - repet: cu ajutorul neprecupe∞it al Adrianei §i al lui Micnea... Dar
Monica Lovinescu m¶ aproape obligase s¶ dau mîna cu jigodia de Sorescu ;
tot ea insistase, pîn¶ cedasem, s¶-i dau lui Marinete §i o carte s-o editeze la
Scrisul Românesc... - asta se petrecuse mult înainte de faimoasa voastr¶ întîlnire în care Ariadna Combes trasase, o dat¶ pentru totdeauna, liniile directoare ale literaturii române contemporane-de-la-origini-pîn¶-n-pînzele-albe»
“Parc¶ am semnat o în∞elegere; cu ni§te obliga∞ii care trebuie respectate...”, a observat Liiceanu.
«Eu sunt cel care §i-a respectat obliga∞iile: pîn¶ în momentul de fa∞¶ - §i
pîn¶ la 1 ianuarie ‘91- nici unul dintre titlurile incluse pe în∞elegerea noastr¶
n-au s¶ apar¶ altundeva ; Humanitas nu §i-a respectat obliga∞iile: suntem la
mijlocul lunii octombrie §i ai publicat dou¶ - observ¶: n-am spus: doar dou¶
- din cele patru titluri promise...”.
«A fost caz de for∞¶ major¶ - minerii...«
«For∞a-major¶ o pot invoca §i eu, oricînd», am zis. «Am mers pe încredere, rela†iile noastre sunt, dac¶ nu de amici†ie, atunci de colegialitate...»
«Cum, nu de amici∞ie ?», a protestat Liiceanu.
Tot atunci-acolo, la Aix-en-Provence, mi-a propus s¶ fac parte din
comitetul (?) Funda∞iei Humanitas. Am acceptat cu pl¶cere, îns¶ am refuzat,
vehement, printr-o scrisoare, dup¶ ce mi-a trimis de la Bucure§ti statutele §i
l-am v¶zut pe Dinu C. Giurescu printre funda†ioni§ti... Cel care, potrivit
tradi∞iei de familie, pîn¶ prin 1988 fusese ceau§ist devotat, cu pana §i cu
limba lui de istoric, iar dup¶ acea dat¶, ajuns la Washington, de la în¶l∞imea
catedrei cump¶rate la supermarketul din col∞ de I. Ra∞iu, îi “informa” pe americani: Monica Lovinescu §i Virgil Ierunca - la Europa liber¶, post pl¶tit de
contribuabilul american, fire§te - sunt “prea critici”, “Ceau§escu are §i multe
calit¶∞i, nu doar defecte, de ce s¶ fie înjurat tot timpul ?” (iat¶: devenise §i
Monica o “înjur¶toare” !) ; “Goma a fost §i r¶mîne un provocator, agent al
KGB”, iar Tudoran ,,lucreaz¶ la minarea (ce s¶ fac¶ §i el, s¶racul!) bunelor
rela†ii americano-române”... etc. ïn chestiunea Giurescu, Liiceanu procedase
ca §i în chestiunea Pl¶m¶deal¶: m¶ întrebase, m¶ descususe, se mirase, se
uimise, se indignase (s-o cred eu !) de faptele Sfîntului Antonie, legionarulsecurist (d¶dea impresia c¶ atunci le auzea întîia oar¶), pentru ca, la urm¶:
«Nu-mi vine s¶ cred: un atît de fin anglist...»
Despre Giurescu :
«Nu-mi vine s¶ cred: dintr-o familie atît de eminent¶...»
Tot la Aix l-am întrebat, foarte în treac¶t:
«Cum mai merg vînz¶rile cu Gherla, Culoarea curcubelui?»
«Bine, cum s¶ mearg¶ - bine !»
ïns¶ în primele s¶pt¶mîni ale anului 1991, m-a anun∞at c¶ problema
hîrtiei a devenit dramatic¶, va avea mari dificult¶∞i s¶-mi scoat¶ patru
volume pe an - în 1990 îmi scosese doar dou¶, Soldatul... era împins în al
doilea semestru al lui ‘91. La urm¶toarea c¶l¶torie la Paris, mi-a spus c¶ în
‘91 nu va scoate mai mult de dou¶ titluri - în nici un caz Scrisorile...
«De ce “în nici un caz Scrisorile” ?», am întrebat.
«ïn redac∞ie s-a constatat c¶ sunt cam deranjante...»
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«Ce limb¶ vorbesti tu ?», l-am întrebat. «Cum, “s-a constatat”? Cine
s-a constatat ? D¶-mi numele constatatorilor c¶ Scrisorile mele sunt “cam
deranjante”!»
«Nu se poate! A§ comite un act de dela∞iune !»
«Ei, nu ! Dar, domnule, §i zidurile Casei Scînteii lucreaz¶ asupra noilor
locatari, nu numai ale sediului Ministerului de Interne asupra C.C.-i§tilor
ceau§ezi... Am ajuns s-o aud §i pe asta: Liiceanu vorbind ca... - hai s¶ nu te
ofensez de tot, doar s¶ te “cam ofensez” : vorbe§ti ca Dimisianu, relativizatorul de serviciu de la România literar¶»...
Liiceanu a declarat c¶ l-am ofensat de tot, nu doar cam - l-am invitat
s¶-§i explice spusele de adineauri despre volumul Scrisori: cine “din
redac∞ie” a constatat c¶ deranjeaz¶ - §i pe cine anume “cam deranjeaz¶”? El
a refuzat, demn, repetînd c¶ nu toarn¶ - în via∞a lui nu turnase, n-o s¶ se apuce
acum... Degeaba am încercat s¶ spun c¶ îmi datoreaz¶ o explica∞ie: motivul
pentru care respinge volumul Scrisori - a replicat c¶ motivul mi l-a furnizat
adineauri, ce vreau mai mult? Am spus c¶ nu vreau “mai mult”, ci doar ce mi
se cuvine: un r¶spuns...
Nu l-am c¶p¶tat, am renun∞at, leh¶metit, s¶-i aduc aminte c¶ el avusese
ideea volumului, el mi-l ceruse, tocmai pentru c¶ îi pl¶cuser¶ scrisorile-deschise. Ne-am desp¶r∞it sup¶ra∞i. ïnainte de plecare, mi-a dat un sfat (§i el !) :
«Ai destui du§mani, nu trebuie s¶-∞i mai faci al∞ii - tu de prieteni ai
nevoie...»
N-am fost suficient de alert s¶-i r¶spund c¶, desigur, am nevoie de
prieteni - dar nu ca el...
Nu ne-am mai întîlnit de-atunci. Uitase el, uitasem §i eu promisiunea lui
de a face o discu∞ie filmat¶ - cea cu Eugène Ionesco fusese proiectat¶ în
circuit închis la Aix-en-Provence, b¶trînul domn fiind, ca de obicei, formidabil (despre împrejur¶rile în care fusese filmat-interogat de Liiceanu am s¶
revin la capitolul Mariei-France Ionesco §i la Monica Lovinescu). Mi-a telefonat pu∞in, nesemnificativ - pîn¶ la... Pîn¶ la deznod¶mînt (telefonic, fire§te)
- tot ce a mai fost informa∞ie editorial¶ mi-a parvenit prin canalul-filtru
Monica Lovinescu...
ïn mai (‘91) a avut loc Colocviul de la Roma - cînd am în∞eles c¶ între
“interiori” (rezisten∞ii prin cultur¶) §i exila∞i nu mai poate fi stabilit un limbaj
comun decît cu condi∞ia ca “exteriorii” s¶ joace atît de bine rolul mînc¶torilor-de-salam, încît s¶ retrogradeze chiar §i biologic; în miezul verii a avut loc
,,scandalul Goma-Breban”,prin publicarea textului meu “Capra §i C¶prarul”.
Cam tot atunci a ap¶rut Soldatul cîinelui...
Ca orice autor, mi-am luat dreptul de a judeca ultima “conlucrare”,
drept care i-am scris o scrisoare lui Gabriel Liiceanu în care mi-am exprimat
dou¶ nemul∞umiri :
(Din capitolul “Marie-France Ionesco”)
(…) Totdeauna, în toate am fost de acord... Ultima oar¶ în august 1990,
dup¶ “pedepsirea” lui Berindei din pricina m¶g¶riilor complotative împotriva Ligii pentru ap¶rarea drepturilor omului: dup¶ ce, în reuniune, am votat
debarcarea lui (ea a §i luat cuvîntul în numele ei §i în al lui I. Vianu, absent,
dar care îi d¶duse procur¶ §i-i trimisese textul interven∞iei), la încheierea
§edin∞ei, în∞elegînd cît de nefericit §i de surprins era Mihnea (lipsit de inteligen∞¶, Turcul, nu se a§tepta “la una ca asta”, credea c¶ minabila lovitur¶-destat prin care, in urm¶ cu doi ani, el, pe atunci secondat de Dinu Zamfirescu,
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ne-o pur §i simplu b¶gase pe gît - ca vice-pre§edinte! - pe Andriana, fata
Cornii, avea s¶ dureze o mie de ani - ca Imperiul Otoman...), ne-am hot¶rît s¶
facem ceva ca s¶ nu mai fie atît de fle§c¶it. £i Marie-France si eu i-am telefonat lui Mihnea, seara, m¶rturisindu-i c¶ acum regret¶m duritatea cu care-l
tratasem - cite§te: d¶dusem afar¶ din vicepre§edin∞ia Ligii - §i pe el §i pe
Coarna, cea care nu fusese la nici o reuniune de cînd Berindei o “alesese”)...
Atît le-a trebuit Monic¶i Lovinescu §i lui Liiceanu - aflat la Paris, dup¶
mineriada prim¶: ca ni§te hultani s-au repezit asupra noastr¶ §i ne-au c¶lcat
în picioare, pentru ceea ce-i f¶cusem bietului Micnea...
ïn Jurnal I-II-III am relatat pe larg scena supremei satisfac∞ii, vecin¶
cu extazul, resim†it¶ de Liiceanu - aici o reiau:
El era la noi, a doua zi dup¶ §edin∞a prin care-l trimisesem la plimbare
din fruntea Ligii (dup¶ o întîrziere vinovat¶, a noastr¶..) pe Berindei, cu tot
cu Adriana, c¶l¶rea∞a pe doi (atî∞ia §tiam eu) cai - l-am amintit §i pe
Zamfirescu, §i el complotist în urm¶ cu doi ani... I-am povestit ce se petrecuse în §edin∞¶, ce anume se întîmplase cu Marie-France §i cu mine, dup¶
aceea (am verificat mai tîrziu : nimeni în afar¶ de so∞ii Planche nu mai
regretase detronarea Sultanului - din contra !), i-am spus §i prin viu grai cît
regretam aceast¶ “m¶sur¶”...
Liiceanu, fericit c¶-i venise §i lui rîndul s¶ trag¶-tare în cei care pîn¶
adineauri îl striviser¶ (sub sfaturi, desigur, mai ales din cele de el cerute insistent...), m-a d¶sc¶lit o or¶ întreag¶, explicîndu-mi, reexplicîndu-mi, re-venind-asupra - cît de valoros este Mihnea Berindei §i cîte lucruri bune f¶cuse
el pentru GDS (încercam s¶-i spun c¶ Liga nu este - nici nu trebuie s¶ fie acela§i lucru cu GDS - degeaba) §i ce eroare (da: eroare!) comisesem, înlocuindu-l pe Berindei cu Paleologu (proasp¶t debarcat de la ambasadoriat) dar pot fi compara∞i cei doi? Iar¶§i încercam s¶ explic: Berindei nu fusese
înlocuit, ci, întîi, dat jos, pentru obr¶znicie, abuz de putere, refuz de comunicare cu Liga (î§i f¶cuse o echip¶ care lucra sub umbrela Ligii, supervizat¶ de
Monica Lovinescu, folosind hîrtiile cu en-tête-ul Ligii, f¶r¶ §tirea noastr¶ «Liga-i o tîmpenie !», zicea Mihnea cel De§tept; în al doilea rînd, Berindei
fusese vicepre§edinte, or, pe Paleologu îl alesesem pre§edinte în locul Sandei
Stolojan, demisionar¶ - deci nu putea fi vorba de “înlocuire”). Ap¶r¶torul lui
Mihnea î§i continua monologul avîntat - §i patetic: cum se poate ca noi («voi,
dintre cei buni !» - conceda el, ar¶tîndu-m¶ pe mine, direct, pe Marie-France
peste um¶r) s¶-i facem «una ca asta: S¶-l da†i afar¶ ca pe un ∞igan?» («Ca pe
un turc», încercam eu coarda comic¶ - era descordat¶...), §i mai ales: «s¶ nu
accepta†i mutarea Ligii la Bucure§ti ?» - asta ne repro§a Liiceanu (§i
Monica Lovinescu) la o lun¶ dup¶ ïntîia mineriad¶!
Venind iar vorba despre Marie-France Ionesco, Liiceanu relatase: ieri
se afla la Ione§ti (pentru filmarea lui Eugène), în momentul în care MarieFrance se preg¶tea de plecare la Lig¶... Fiindc¶ Rodica §i Eugène, suferinzi,
nu puteau merge la §edin∞a Ligii (ai c¶rei membri erau - spre deosebire de
Monica §i de Virgil: lor nu le permiteau americanii s¶ activeze în astfel de
organiza∞ii ne-neutre), i-au dat fiicei procùri - mai ales c¶ se anun∞au hot¶rîri
importante, prin vot.
A§adar, a doua zi dup¶ §edin∞a Ligii, la noi, Liiceanu, în vizit¶ la noi
povestea ce se petrecuse ieri, la Ione§ti... A§a-i dac¶-i dai nas: ce m¶ apucase
s¶ fiu sincer §i s¶-i m¶rturisesc humaniiteanului regretul încercat dup¶ debarcarea lui Berindei? Liiceanu povestea, deci, c¶ privea la scen¶ (scena
preg¶tirii de plecare la Lig¶), dar înc¶ nu realiza c¶ acele persoane, «abia
con§tiente de ce se petrece pe lume, aveau s¶ hot¶rasc¶ (prin votul prin
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procur¶ - nota mea) destinul unui om de talia lui Mihnea Berindei - care
a f¶cut atîta pentru GDS»…
Eu r¶m¶sesem tetanizat, Ana îns¶ a reac∞ionat pe dat¶, cu mare violen∞¶,
interzicîndu-i oaspetelui s¶ vorbeasc¶ astfel de Ione§ti. Prea tîrziu: Liiceanu
terminase de spus ce avea de spus, iar acum zîmbea; de parc¶ ar fi întrebat,
nedumerit: ce spusese el, de stîrnise indignare? (…) Pe la sfîr§itul anului
1993, într-o discu†ie telefonic¶ avut¶ cu Monica Lovinescu, venind vorba de
Petru Dumitriu, ca de obicei, l-am atacat pe Canalìu. Pentru nesinceritate,
fiindc¶ el zice cam a§a: «Privi∞i, comp¶timi∞i-m¶: suf¶r peste poate, parc¶
sunt turbat... la gîndul c¶ a§ fi putut gre§i pe cînd eram în România - vaaai,
cît am suferit în exil, dar l-am g¶sit pe Dumnezeu !».
Ca de obicei, Monica l-a ap¶rat:
«A fost aici, la noi în cas¶ §i a declarat c¶ a f¶cut mari gre§eli... Apoi în
c¶r∞i... în toate c¶r∞ile de exil Petru §i-a f¶cut mea culpa...»
Am adus vorba de filmul pe care Pintilie urma s¶-l fac¶ dup¶ “Salata”
Petrului Dumitriu. Monica a g¶sit c¶ e bine, chiar foarte bine, “Salata” fiind
un text bun... - nu ? Am r¶spuns c¶ o fi “Salata” un text bun, dar vorba e, aici,
de Dumitriu-autorul (ales de Pintilie), nu de foarte-buna “Salat¶.” Am mai
spus c¶ nu m¶ mir¶ involu∞ia lui Pintilie: §i-a g¶sit peticul - Petru Dumitriu !
Monica a protestat pe dat¶:
«Nu-i adev¶rat !» - eu am urmat:
«Vrea s¶ dovedeasc¶ a fi cel din timpul studen∞iei, a§a, cam prin 1953 cînd a depus ca martor al acuz¶rii în procesul politic al profesoarei (§i
binef¶c¶toarei) sale...»
Monica a strigat, cu durere, cu disperare:
«Nu-i adev¶rat!»
«Ba-i adev¶rat», am r¶spuns, cu trei tonuri mai jos.
«De unde §tii? Dac¶ Barb¶(neagr¶) ∞i-a spus, e o minciun¶ §i o r¶utate
din gelozie profesional¶ !»
«Nu era nevoie s¶ vin la Paris, ca s¶ m¶ informeze Barb¶neagr¶ - §tiam
din închisoare...»
«Nu-i adev¶rat! Acum te porne§ti §i pe bietul Lucian - dar ce ai cu el,
omul lui Dumnezeu, c¶ nu e§ti regizor, s¶ ∞i se fi ciocnit interesele de
ale lui...?»
«S¶ zicem c¶ nu pot uita cum, atîtea decenii (ca tot de§teptul-laromâni, exilat-ca-Breban ce face naveta Bucure§ti-Paris), a t¶cut, în∞elept - în
multele lui interviuri n-a scos un singur cuvin∞el despre teroare, despre
distrugeri, despre analfabetizarea de stat §i de partid; el, ca la Urzica, a
criticat doar pe «unii func∞ionari» care pun be∞e-n roate...»
«Ce voiai s¶ fac¶: s¶ se sinucid¶ ?»
«...§i, iat¶-l, taman în 25 decembrie ‘89, pe platoul canalului de televiziune 5, adus de cel¶lalt antibol§evic cu voie de la prim¶rie, ¢epeneag...»
«Eh, ¢epeneag ! Te miri ?», face Monica, semn c¶ iar e sup¶rat¶ pe el.
«...§i, ca s¶ fie : Trei Crai de la Asfin†it, uite-l §i pe cel¶lalt mare
rezistent anticomunist: Ilie N¶stase !»
«ïl bagi în aceea§i oal¶ cu N¶stase ?»
«Nu eu, Pintilie s-a b¶gat în aceea§i oal¶ cu învîrti∞ii, oportuni§tii,
profitorii, mincino§ii, c¶c¶narii - m¶ întreb de ce va fi lipsit dinamovistul-dela-Steaua, ¢iriac...»
«Las¶-l pe ¢iriac - ce, Pin†i n-a vorbit bine, pe platou ?»
«Ba a vorbit foarte bine. Dar oare de ce nu vorbise m¶car acceptabil
înainte de 25 decembrie ‘89? A-ha, nu primise bilet de voie de la §oferul
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Ambasadei RSR !»
«Ei, §i dumneata, acum! N-a putut... Nu s-a putut...»
«£i ce-i cu declara∞iile lui la radio, la televiziune, pecumc¶ §i el a colaborat, §i el a f¶cut “pactul diabolic”? - în atî∞ia ani de cînd freac¶ Parisul ar fi
putut s¶ înve∞e atîta francez¶... S-a gr¶bit, ca T¶nase, s¶-§i fac¶ autocritica, s¶
spun¶ iute-iute un sfertule∞, ca s¶ nu-i aminteasc¶ al∞ii întregul dosar…»
«E§ti foarte r¶u cu bietul Lucian, ce ai si cu el, omule ?»
«Am ce am cu cei care, vorba lui, au încheiat “pactul diabolic“»...
Discu∞ia s-a oprit cam pe-aici. Acesta este capitolul despre MarieFrance Ionesco, iar eu tot despre Monica Lovinescu vorbesc (ca si la
Liiceanu, de altfel) - de ce?
Iat¶ de ce : dup¶ ce a încheiat convorbirea cu mine, Monica Lovinescu
i-a dat telefon lui Marie-France, povestindu-i ce alte r¶ut¶∞i spusese Goma
despre Pintilie! Dup¶ vreun sfert de or¶ de pauz¶ telefonic¶, m¶ sun¶ MarieFrance Ionesco. ïmi spune c¶ noi nu mai putem fi prieteni dup¶ cele ce
afirmasem despre Pintilie: c¶ §i-ar fi denun∞at profesoara §i binef¶c¶toarea...
La tot ce a spus ea m-am m¶rginit s¶ îngaim : «Da. Da. Da.» - ce altceva
s¶ fi zis ? Era adev¶rat - în mare, dar puteam s¶ detaliez, la telefon, ce anume
rostisem §i ce nu, cum spusesem §i cum nu cînd fata vorbea gîtuit¶ de durere,
de indignare? Puteam s¶ remarc: cele spuse de mine erau numai pentru uzul
Monic¶i...? Nu puteam ! Chiar dac¶ era adev¶rat, nu-mi era de folos acest
adev¶r...
Deci: Marie-France a rostit trei propozi∞iuni - §i gata. Gata §i prietenia
noastr¶ de peste dou¶zeci de ani!”

Luni 18 iulie 2011
ïmi trimite Flori B¶l¶nescu - a primit de la av. Antonie
Popescu:
“Din Odiseea Bisericii din Hagi Curda a Mitropoliei Basarabiei:
La 16 iulie 2011, Mitropolitul Petru al Basarabiei a oficiat slujba de
sfintire a Bisericii din Hagi Curda, rectitorite prin efortul unui brav roman
localnic, Nicolae Iordachescu, care dupa dezmembrarea imperiului sovietic
infrunta obstacolele, intimidarile, agresiunile (inclusiv incendierea casei!)
provocate sau tolerate, contrar Constitutiei, de autoritatile statului independent Ucraina.
Vechea Biserica romaneasca a fost dinamitata in anii 70 de sovietici. Pe
temelia bisericii a fost inaltat, ostentativ si dispretuitor, monumentul ostasului sovietic, simbol al ocupatiei in urma raptului teritorial si inrobirii
Romaniei la sfarsitul celui de-al doilea razboi mondial.
Romanii din Camusovca au inlaturat in 1997 monumentul sfidator, dar
tot nu au fost lasati sa refaca biserica. In anul 1999 se decide achizitionarea
privata a unui teren (un alt amplasament) si ridicarea bisericii. Un ajutor
constand in materiale de constructie este impiedicat de autoritatile ucrainene
in anul 2000. Consiliul Romano-American din SUA se implica si proiectul
incepe sa prinda contur. Familia din Florida a fostului detinut politic anticomunist Nicolae Popa, nascut la Galati (17 ani de inchisoare comunista), eliberat din captivitate in urma interventiei Presedintelui Jimmy Carter - ca si
alti romani din diaspora, contribuie masiv si decisiv pentru ca recladirea
Bisericii sa inceapa.
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In anul 2006, ajutorul semnificativ al Guvernului Roman a contribuit la
ceea ce vedem acum - lacasul sfintit astazi de un sobor de preoti ai
Mitropoliei Basarabiei a Patriarhiei Romane - intre care Pr. Nicolae Asargiu
si Pr. Anatolie Cristea - indelung persecutati de autoritatile ucrainene incepand cu anul 1994. Cei doi preoti au si fost expulzati in 1996 din Ucraina prin
grija SBU, serviciul secret ucrainean - intocmai precum jurnalistii Tigau si
Lazar sau Marian Voicu in anul 2000 si alti confrati.
O alta prigoana asupra clerului si credinciosilor Mitropoliei Basarabiei,
mitropolie canonica in zona, a fost facuta si continua si astazi de filialele din
Izmail si Odesa ale Patriarhiei Moscovei.
Aceasta este, pe scurt, odiseea Bisericii din Hagi Curda (Camusovca) si
asa sunt incalcate drepturile romanilor din regiunea Odesa, azi Ucraina.

*
Cotidianul din 28 aprilie 2008

Gabriel Liiceanu: Monica Lovinescu în c¶utarea mamei

“(…) Stau a§ezat pe un scaun tras lâng¶ patul ei. Dar tot nu m¶ prive§te.
Fixeaz¶ un punct de pe peretele aflat în fa†a mea. Buzele, neînchise bine, las¶
s¶ apar¶, c¶zut în col†ul drept al gurii, vârful limbii. T¶cerea se prelunge§te
minute în §ir. Dup¶ o vreme spun: „Atunci o s¶ plec, Monica“. - „O s¶
pleci...“ - „Dac¶ îmi da†i voie.“ - „Î†i dau voie.“
“M¶ ridic §i m¶ aplec asupra ei. Încep s¶ o mângâi cu mâna pe obraz. O
fac cu ging¶§ie, încercând s¶-i transmit prin mângâierea mea tot ce altminteri
nu mai poate fi spus. Întoarce capul spre mine, m¶ prive§te direct în ochi, f¶r¶
expresie, în vreme ce limba îi alunec¶ încet din gur¶, flasc¶, înghi†it¶ la
r¶stimpuri §i scoas¶ iar, cu un plesc¶it înfundat. Ce batjocur¶! Acesta era
omul cu care, al¶turi de Virgil, ob†inuser¶m de-a lungul anilor, în marginea
unui anumit mod de a comenta existen†a - cu un amestec straniu de competen†¶, indignare §i umor -, o complicitate care ne scosese oarecum în afara
lumii.”

Dup¶ acest pasaj impresionant - dac¶ era vorba de agonia
cuiva pe care îl iube§ti, Monica Lovinescu - iat¶ altul, reprodus
mai sus, tot despre iubirea fa†¶ de cineva (Eugéne Ionesco), diminuat §i el de vârst¶, de boal¶:
“Liiceanu, fericit c¶-i venise §i lui rîndul s¶ trag¶-tare în cei care pîn¶
adineauri îl striviser¶ (sub sfaturi, desigur, mai ales din cele de el cerute insistent...), m-a d¶sc¶lit o or¶ întreag¶, explicîndu-mi, reexplicîndu-mi, re-venind-asupra - cît de valoros este Mihnea Berindei §i cîte lucruri bune f¶cuse
el pentru GDS (încercam s¶-i spun c¶ Liga nu este - nici nu trebuie s¶ fie acela§i lucru cu GDS - degeaba) §i ce eroare (da: eroare!) comisesem, înlocuindu-l pe Berindei cu Paleologu (proasp¶t debarcat de la ambasadoriat) dar pot fi compara∞i cei doi? Iar¶§i încercam s¶ explic: Berindei nu fusese
înlocuit, ci, întîi, dat jos, pentru obr¶znicie, abuz de putere, refuz de comunicare cu Liga (î§i f¶cuse o echip¶ care lucra sub umbrela Ligii, supervizat¶ de
Monica Lovinescu, folosind hîrtiile cu en-tête-ul Ligii, f¶r¶ §tirea noastr¶ «Liga-i o tîmpenie !», zicea Mihnea cel De§tept; în al doilea rînd, Berindei
fusese vicepre§edinte, or, pe Paleologu îl alesesem pre§edinte în locul Sandei
Stolojan, demisionar¶ - deci nu putea fi vorba de “înlocuire”). Ap¶r¶torul lui
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Mihnea (Liiceanu) î§i continua monologul avîntat - §i patetic: cum se poate
ca noi, «voi, dintre cei buni !», conceda el, ar¶tîndu-m¶ pe mine, direct, pe
Marie-France peste um¶r - s¶-i facem «una ca asta: S¶-l da†i afar¶ ca pe un
∞igan?» («Ca pe un turc», încercam eu coarda comic¶ - era descordat¶...), §i
mai ales: «s¶ nu accepta†i mutarea Ligii la Bucure§ti ?» - asta ne
repro§au Liiceanu §i Monica Lovinescu la o lun¶ dup¶ ïntîia mineriad¶!
Venind iar vorba despre Marie-France Ionesco, Liiceanu relatase: ieri
se afla la Ione§ti (pentru filmarea lui Eugène), în momentul în care MarieFrance se preg¶tea de plecare la Lig¶... Fiindc¶ Rodica §i Eugène, suferinzi,
nu puteau merge la §edin∞a Ligii (ai c¶rei membri erau - spre deosebire de
Monica §i de Virgil: lor nu le permiteau americanii s¶ activeze în astfel de
organiza∞ii ne-neutre), i-au dat fiicei procùri - mai ales c¶ se anun∞au hot¶rîri
importante, prin vot.
A§adar, a doua zi dup¶ §edin∞a Ligii, la noi, Liiceanu, în vizit¶ la noi
povesteà ce se petrecuse ieri, la Ione§ti... povesteà, deci, c¶ privea la scen¶
(scena preg¶tirii Ione§tilor de plecare la Lig¶), dar înc¶ nu realiza c¶ acele
persoane, «abia con§tiente de ce se petrece pe lume, aveau s¶ hot¶rasc¶
(prin votul prin procur¶ - nota mea) destinul unui om de talia lui Mihnea
Berindei - care a f¶cut atîta pentru GDS»” - subl. mea, ap¶sat¶.

Pentru a reaminti c¶ Liiceanu este autorul de c¶r†i care, prin
titluri, vorbe§te cel mai mult §i mai sonor despre iubire, iat¶
câteva:
Declara†ie de iubire, Despre ur¶, Despre seduc†ie, Pove§ti de
dragoste la prima vedere, Sebastian, mon frère, Strategii ale seduc†iei,
De la Romeo §i Julieta la s¶rutul cioranian…

Am c¶utat în cele dou¶ fragmente citate iubirea lui Liiceanu
fa†¶ de so†ii Ionesco, fa†¶ de Monica Lovinescu.
Nu am g¶sit-o. Ci doar numirea ei, uscat¶, impotent¶,
calculat¶ - §i asudat¶.
Cine g¶se§te c¶ m¶ în§el, c¶ Liiceanu s-a ar¶tat plin, covâr§it
de iubire - fa†¶ de Ione§ti, fa†¶ de Monica Lovinescu - s¶ fie
s¶n¶tos, dimpreun¶ cu Liiceanu.
*

La 16 Iulie 2011, ora 15:13 Timpul Chi§in¶u
"Dictatorul" Putin nu va mai primi premiul Quadriga, dup¶ ce
Vaclav Havel a avertizat c¶ renun†¶ la trofeul primit
Slovacia a deschis „VÂN™TOAREA de vr¶jitoare comuniste”
Vladimir Putin nu va mai primi premiul Quadriga, dup¶ ce Vaclav
Havel a avertizat c¶ renun†a la trofeul primit în 2009.Organizatorii premiului
Quadriga din Germania au anun†at sâmb¶t¶ c¶ renun†¶ s¶ mai acorde premiul
în acest an, în urma unei avalan§e de proteste declan§ate de anun†area
numelui celui care ar fi urmat s¶ fie laureatul din 2011: premierul rus
Vladimir Putin, relateaz¶ AFP.
Organizatorii au invocat "criticile masive din pres¶ §i din lumea politic¶", exprimându-§i totodata "regretul profund la vestea c¶ Vaclav Havel
dore§te s¶ înapoieze premiul s¶u primit în 2009", în semn de protest fa†a de

©Paul Goma 1935-2011

wwww.paulgoma.com

PDF public și gratuit

31.12.2011

PAUL GOMA - JURNAL 2011

1130

distinc†ia promis¶ lui Putin.
Premiul Quadriga recunoa§te contribu†ia a patru oameni sau grupuri
pentru devotamentul de a inova, reînnoi §i a pionera prin spirit politic, economic §i cultural.
Dup¶: hotnews.ro

Bravo, Havel! Bravo, cehilor!
Mar†i 19 iulie 2011
Am transpirat mai pu†in. Tot degeaba, nu exist¶ leg¶tur¶
între una §i niciuna.
Ca totdeauna în momentele de mare suferin†¶, am intrat iar
în Utopie: din satelit se vede, în ora§ul Orhei, o groap¶, lung¶, de
cca 5 km, lat¶ de 1 km - probabil o carier¶, umplut¶ cu ap¶ aproape în mijlocul ora§ului! Fotografierea este relativ recent¶
(10 ani). Nu exist¶ indica†ii ca s¶ §tiu ce e acolo, dar nu am
nevoie de mai mult: groapa aceea va deveni o salb¶ de lacuri,
separate prin câteva poduri. Sus, va fi cl¶direa £colii Normale.
M-am tot gândit la ea, asudînd de zor. I-am scris Angelei Goma
s¶-mi trimit¶ o hart¶ am¶nun†it¶ a ora§ului.
Va fi foarte frumoas¶ £coala Normal¶.
£i foarte bun¶ - cum altfel?
Miercuri 20 iulie 2011
Sfântu-Ilie. Doar el s¶ ne scape de acest noiembrie în iulie.
Tot a§a, tot a§a. Sabourina, întrebat¶ de Ana dac¶ a aflat ceva
în leg¶tur¶ cu boala mea, a r¶spuns ce mai r¶spunsese: c¶ nu.
St¶m bine.
Drept care nu mai fac Scoala ceea Normal¶ la Orhei: e prea
mare, pentru mine. O s¶ fac o £coli†¶ de ceva, la Mana - dac¶-mi
ajung banii de cafea.
*
Am consemnat opinia lui Ovidiu Nimigean, 6 Oct 2010:
"Sunt umilit c¶ Paul Goma împline§te 75 de ani în exil, dup¶ ani de
„capitalism", iar Sorin Ovidiu Vîntu este proclamat de Dinescu „un mare
c¶rturar."
Dar în cultura român¶ în general - pe cine preferi: Herta Muller sau
Gabriel Liiceanu?
“Am spus mai înainte: pe Paul Goma”.
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*
Comunismul §i rezisten†a la români,Timpul Chi§in¶u; 25 Februarie 2011,
La Bucure§ti fierbe o dezbatere mai veche cu privire la comportamentul
elitelor în perioada comunist¶. Chestiunea nu este lipsit¶ de interes pentru
Chi¶in¶u. La Bucure§ti bântuie de mai mul†i ani mitul „rezisten†ei prin cultur¶” - adic¶, în perioada comunist¶, anumi†i oameni au preferat s¶ se refugieze într-un turn de filde§ al ideilor s¶ gândeasc¶ separat §i diferit de dogma
oficial¶. În prezent, „rezisten†ii prin cultur¶” domin¶ pia†a ideilor de la
Bucure§ti, iar aceast¶ domina†ie le-a adus §i un mare num¶r de contest¶ri.
Pentru a-§i consolida pozi†ia, elitele rezistente prin cultur¶ au adus la
Bucure§ti nume sonore - Herta Muller, Adam Michnik -, îns¶ au avut parte
de o surpriz¶ major¶: niciunul dintre cei chema†i la sus†inere nu au prea fost
de acord cu teza „rezisten†ei prin cultur¶”. Pozi†ia aceasta nu este nou¶: eseistul Dan Petrescu spunea cu mul†i ani în urm¶ c¶, dac¶ Mircea C¶rt¶rescu a
tr¶it în comunism în lumea poe†ilor americani, asta nu reprezint¶ un act de
rezisten†¶, ci mai degrab¶ o chestiune patologic¶ - spitalele sunt pline de
oameni care tr¶iesc în alte lumi, posibil mai bune decât realitatea curent¶. În
discu†ie nu este pus¶ calitatea operei acestor oameni, ci teza în sine a „rezisten†ei prin cultur¶” în fa†a comunismului.
Profesorul francez Claude Karnouh a fost cel care a spus lucrurilor pe
nume: singurii care au rezistat în fa†a comuni§tilor în România au fost legionarii, greco-catolicii §i romano-catolicii. Dac¶ lu¶m în considerare componenta ortodox¶ a ideologiei legionare, putem spune c¶ singurii care au rezistat cu adev¶rat în fa†a agresiunii comuniste din România au fost cre§tinii
(fiecare având plusurile §i minusurile de rigoare). Rezisten†a prin cultur¶ nu
se pune - a fost un act individual. Au existat §i acte de opozi†ie deschis¶ din
partea oamenilor de cultur¶, de§i pu†ine. Cazul Paul Goma este unul dintre
ele - §i e destul de pu†in cunoscut. Ce se ocole§te în discursul public: Paul
Goma a fost dat afar¶ din Uniunea Scriitorilor inclusiv cu voturile unora care
ast¶zi trec drept „rezisten†i prin cultur¶” (vai de rezisten†a asta!).
Herta Muller nu a gre§it când i-a catalogat drept colabora†ioni§ti ai sistemului pe rezisten†ii prin cultur¶ - a se vedea votul dat în cazul Goma. Nici
Adam Michnik nu a gre§it când i-a tratat drept procurori bol§evici pe rezisten†ii prin cultur¶ care au ridicat piatra s¶ loveasc¶ dup¶ c¶derea comunismului. Crimele comunismului ar fi trebuit tratate a§a cum au fost tratate crimele
nazismului: la tribunal. Arhivele scot la iveal¶ nenum¶rate dovezi ale acestor
crime - mai trebuie doar identifica†i f¶pta§ii §i pedepsi†i în conformitate cu
legile în vigoare. Trebuie cunoscute numele victimelor §i numele f¶pta§ilor.
În lume, au fost membri ai partidelor comuniste care nu §i-au mânjit mâinile
cu sânge, care nu au înc¶lcat legea. Men†inerea perdelelor de fum ale rezisten†ei prin cultur¶, a condamn¶rii unei ideologii nu fac decât s¶ întârzie
adev¶rata judecat¶. Nu ideologia a ucis oameni, ci unii oameni i-au ucis pe
al†ii, de multe ori înc¶lcând chiar legile pe care pretindeau c¶ le ap¶r¶. Aceste
fapte trebuie scoase la iveal¶ §i pedepsite.
Un articol de: George Damian

Joi 21 iulie 2011
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Flori B¶l¶nescu mi-a trimis aceast¶ scrisoare, înso†ind-o de
multe §i bune cuvinte.
Oricum, pe mine m-a ridicat din patul de agonic.
“Scrisoarea unui elev revoltat face furori pe Internet
"Genera†ia rata†ilor - a§a sunt cataloga†i tinerii care au sus†inut examenul de Bacalaureat în acest an - se revolt¶ împotriva stigmatiz¶rii la care sunt
supu§i. O scrisoare de protest, scris¶ de un tân¶r care a sus†inut BAC-ul în
acest an, a devenit deja viral¶ pe Facebook.
Autorul protestului îi acuz¶ pe cei care i-au crescut §i care acum se delimiteaz¶ de ei.
"Ru§ine pentru c¶ a†i ajuns s¶ da†i vina pe o genera†ie crescut¶ de voi,
ar¶tat¶ cu degetul acum tot de c¶tre voi! Ru§ine sistemului care ne-a crescut!
Ru§ine modelelor care ne sunt promovate de mai bine de 20 de ani încoace!
Ru§ine nou¶, vou¶, profesorilor, elevilor, politicienilor, mass-mediei,
ROMÂNIEI!", se arat¶ în scrisoarea de protest.
Scrisoarea de protest, care face furori pe Facebook, acuz¶ corup†ia din
societatea româneasc¶, personajele dubioase prezentate drept modele de
succes, schimb¶rile haotice din sistemul de înv¶†¶mânt §i sus†ine c¶ rezultatele examenului de Bacalaureat din acest an reprezint¶ o oglind¶ fidel¶ a realit¶†ilor române§ti.
Scrisoarea de protest:
"Genera†ia rata†ilor! Genera†ia etnobotanistilor! Genera†ia idio†ilor!
Genera†ia facebook! - a§a ne catalogheaz¶ mass media §i opinia public¶ din
întreaga †ar¶ în zilele acestea pe to†i care am dat Bacalaureatul - eu le spun
doar atât - RUSINE! Ru§ine tuturor!
Ru§ine pentru c¶ a†i ajuns s¶ da†i vina pe o genera†ie crescut¶ de voi,
ar¶tat¶ cu degetul acum tot de c¶tre voi! Ru§ine sistemului care ne-a crescut!
Ru§ine modelelor care ne sunt promovate de mai bine de 20 de ani încoace!
Ru§ine nou¶, vou¶, profesorilor, elevilor, politicienilor, mass-mediei,
ROMÂNIEI!
Am ajuns dup¶ 20 de ani de §pag¶, de modele gen Becali §i Bianca
Dr¶gu§anu, de înv¶†¶mânt prost manageriat, de legi prost f¶cute s¶ profite cei
puternici, de facult¶†i pe pile §i pe bani din care au ie§it genera†ii întregi de
dasc¶li care ne-au educat pe noi, cei idio†i §i fraieri cei care ne aflam acum în
aceea§i oal¶, indiferent dac¶ ne-am luat sau nu BAC-ul, am ajuns la o limit¶!
Nu mai suportam! Refuzam sa credem c¶ suntem o genera†ie pierdut¶!
Suntem de fapt prima genera†ie care va fi sacrificat cu folos, §i asta deoarece
ne-am saturat de ce se întâmpl¶ în †ara asta! Totul trebuie s¶ înceteze! Pentru
asta vom ie§i în strada §i vom cere dreptate! Cerem ajutorul oamenilor
corec†i, ajutorul moral de care avem nevoie pentru a progresa! Toat¶ lumea
este acum §ocat¶ de rezultatul Bacalaureatului §i implicit de înv¶†¶mântul
romanesc. Ohh, dar ce surpriz¶! Cât de nea§teptat! Ce §oc! INCREDIBIL!
SENZAŢIONAL!
Adic¶ din ace§ti copii care din '99 pân¶ acuma li s-a schimbat programa
de n'spe ori, care au intrat la liceu s¶ dea bac din geografie §i s-au trezit în a
12-a c¶ dau din fizica, ace§ti copii care au v¶zut zi de zi la televizor cum este
încurajat¶ prostia §i incultura al¶turi de b¶ie†i cu bani f¶cu†i fraudulos înconjura†i de curve semi-îmbr¶cate în direct la televizor, ace§ti copii b¶tu†i de
soart¶ c¶ s-au n¶scut într-o †ar¶ ca asta, o †ar¶ în care e mai important ce
chilo†i are Crudu decât rezultatele sportive §i intelectuale ale tarii, ace§ti copii
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nu au devenit ni§te genii eminesciene??? Serios??? Ace§ti copii nu au
intelect nici m¶car cât Einstein??? DOAMNE! CE NERU£INARE!! Mai
nemernici etnobotanisti!!! Cum pute†i mai gunoaielor, mai loazelor s¶ nu
înv¶†a†i §i s¶ intra†i f¶r¶ pile §i copiat la facult¶†i când ave†i atâtea modele
demne de urmat??? CUM E POSIBIL O ASEMENEA DEPRAVARE?
Adic¶ mai bine sta†i pe facebook si pe messenger decât sa urm¶ri†i modelele
oferite la tv???
Adev¶rul e c¶ de 20 de ani ne a§teptam sa ias¶ ni§te flori de nuf¶r în
locuri în care nu am aruncat nici m¶car semin†e de urzica! Asta e realitatea!
Va uime§te promovabilitatea de la BAC? Dar de cea de la titulariz¶ri de ce
nu zice†i nimic? Ei nu-s loaze, etnobotanisti? E posibil sa iei 1.20 la titularizare §i sa te mai consideri profesor? E posibil sa iei diploma frauduloasa la
Spiru Haret si sa educi apoi genera†ii întregi? £tia†i ca 25% din to†i profesorii
actuali au studiile f¶cute la Spiru Haret? Sau asta nu e important pentru voi?
£tia†i c¶ suntem pe penultimul loc din Europa §i la egalitate cu Congo la nivelul înv¶†¶mântului? £i asta nu de acuma, de un an-doi ci de aproape dou¶
decenii!!! A§adar, de ce va mira†i? De ce sunte†i indigna†i? aaaa... avea†i
impresia ca dac¶ le oferi†i p¶rin†ilor §i bunicilor no§trii spectacole tv ieftine
§i barbare, adev¶rate sugative de rating, sau dac¶ le cump¶ra†i votul §i ii
min†i†i în campanii electorale infinite, noi odraslele lor o sa fim dintr-o dat¶
altfel?
Ei bine, suntem altfel, dar nu asa cum crede†i voi! Suntem diferi†i!
Suntem diferi†i prin faptul c¶ §tim sa spunem GATA! Gata cu adev¶ratele
gunoaie din †ara asta! Nu va mai merge! Noi avem onoare §i demnitate, nu
mai suntem ni§te slugi în fata voastr¶, iar dac¶ nu vom reu§i s¶ v¶ schimbam,
vom pleca din †ar¶, §i atunci sa r¶mâne†i voi s¶ v¶ plânge†i de mil¶! Noi,
genera†ia etnobotanistilor cum ne spune†i voi o s¶ v¶ ar¶tam ca avem mai
mult curaj decât toate genera†iile voastre de comuni§ti la un loc!
Reprezentam adev¶rata for†¶ deoarece noi suntem VIITORUL iar voi sunte†i
doar ni§te am¶râ†i care vor muri §i vor fi uita†i de istorie! Voi a†i fost PERIOADA NEAGR™ din istoria acestei tari §i asa ve†i fi †inu†i minte, iar noi,
noi suntem PRIMII! PRIMII care se revolta împotriva voastr¶!"

Deie Domnul ca m¶car acest strig¶t de disperare §i de alarm¶
s¶ nu fie îngropat în n¶molul molicel, tricoloresc’ al na†iei
noastre (aia, de se trage direct, f¶r¶ intermediari, din Traian §i din
Decebalul cu pricina). M¶car dac¶ tot ei, tinerii ar face ceva în
maniera în care tinerii de acum multe decenii au f¶cut, cântînd
colinde (de-au b¶gat spaima-n bol§evicii de ta†i, unchi, veri - §i
m¶tu§e care vorbeau numai ruse§te, în ghettoul Prim¶verii). £i s¶
dea - ni†el - de p¶mânt cu bol§evicii-zilelor noastre: B¶sescu,
Iliescu, Boc, Udrea, Becali, L¶z¶roiu, Vozganian, Tism¶neanu,
Manolescu, Liiceanu, Ple§u etc.
Forum
Frumos, dar 14:09:48, 19 Jul 2011
MITRU : intotdeauna mai exista si un dar. Scrisoarea poate este opera unui tanar absolvent de
liceu, daca este asa felicitari. Dupa stil si modul revansard de exprimare din ultimul paragraf
al scrisorii, in care toti, dar absolut toti oamenii maturi, responsabili sau mai putin responsabili
de domeniul educatiei, politicieni sau nonpoliticieni, sunt vinovati asa dea valma pentru rata-
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rea BAC-ului de catre multi, chiar prea multi elevi, mai mult sa extrem de putin silitori seamana foarte mult cu tehnica de mani*editat*re. O tehnica in care pentru greseala/greselile unei
anumite persoane responsabile cu un anumit domeniu si care trebuie absolvita de vina sau
macar minimalizate carentele de pregatire in domeniu si erorile manageriale facute se folosesc
tehnici de disipare a vinovatiei in cele patru vanturi, dupa sistemul: este adevarat, omul nostru
este slab pregatit dar altii mai buni nu vedem pe piata si se mai adauga si vina precursorilor
Decebal si Traian, Cuza si Carol I, Bratienilor, Ceausescu, Suzana Gadea, M.Malita,
Teodorescu si mai stiu eu cine. Parca prea seamana si inca destul de mult cu ideile si tehnicile
de mani*editat*re ale d-lui Dan Andronic si la care se mai adauga asertiunile in materie ale
\"ministrului muncilor lui Hercule\", d-l Lazaroiu. Le amintesc domnilor - Andronic si
Lazaroiu- ca nu sunt singurii detinatori de ceva cunostinte in materie. Nu ii mai repet d-lui
Andronic spusele marelui si regretatului psiho-pedagog Paul Popescu Neveanu privin faptul
ca ,dincolo de catedra oricand poate exista cineva care cunoaste la fel de bine problema expusa, chiar daca in sala sun doar doi auditori!
+24
ROMANIA 14:14:04, 19 Jul 2011
morerosu : Daca a fost scrisa de un elev care a terminat acum liceul , merita zece cu felicitari
. Acesta este tristul adevar , doar cu o singura precizare , cuvintul RUSINE , trebuie atribuit in
mod exclusiv ,doar clasei politice . Ea este cea care timp de douazeci de ani a permis si totodata impus in functie de interese aceasta decadere pe care a cunoscut-o aceasta TARA , Iar
decaderea a fost pe toate planurile nu numai in educatie , totul a fost distrus , nu au iertat nimic
, parca nu ar fi si tara lor . Iar voua , celor din generatia tinara a acestei TARI , NU va pot
spune s-a plecati din tara , caci nu as mai fi roman . Deci imi ramane doar sa va sustin , atit
timp cit va iubiti aproapele si locul in care vati nascut .
+24
Oare, ineptul conduc¶tor a citit-o?
14:44:19, 19 Jul 2011
Carol : Dac¶ a citit-o e de r¶u!: scrisoarea e prea frumoas¶ §i arat¶ cum n-ar trebui s¶ se exprime un copil §colit în România. C¶ nu se vorbe§te nic¶ieri despre succesuri §i nici c¶ respectivul
ar fi fost vreun coleg neutru... Drept urmare, s¶ vedem ce mai urmeaz¶ a fi demolat!
+29
Bravo!
15:27:09, 19 Jul 2011
Daniel : Indiferent cine a scris-o, chiar si un adult, dar daca este a unui elev e formidabil, scrisoarea asta ar trebui sa faca inconjurul tarii pana romanii se vor trezi din votatul si admiratul
infractorilor si respectiv promotorilor prostului gust. Si din amorteala de a sta acasa, fara a protesta nici cand macar sindicatele mai organizeaza cate ceva. Nu trebuie sa ne deranjeze ca, in
aparenta, se adreseaza tuturor ceor din anumite generatii, educate sub comunisti, pentru ca trebuie sa intelegem ca tinta e, de fapt, una singura si o stim cu totii, inclusiv \"ei\".
+21
este adevraul lor, al celor 16:23:59, 19 Jul 2011
Cata : au resimtit in plin si in plex ce inseamna politicianismul! ce inseamna gargara penibila
a unor indivizi care de 20 de ani distrug Romania cu un elan greu de inteles. apoi va fi una din
generatiile care va plati incompetenta politicianului roman pentru ca vor fi nevoiti sa achite o
suma imensa de bani celor carora le datorm acesti bani. vor munci degeaba achitind doar datorii. si se vor naste iar si iar, din saracie, alte generatii de \"ratati\". faptasul , in aceasta tara,
intotdeauna este considerat onest si este ba presedinte, ba ministru, ba presedinte de camera,
ba secretar de stat etc. avem, sint in viata cei care au generat un sistem penibil, primitiv in toate
laturile sale. troneaza incompetenta pe toata verticala puterii si ne miram ca invatamintul
esueaza. voi, politicienii, l-ati facut sa esueze! acestea sint roadele muncii voastre! asumati-vile si apoi plecati!
+7
suntem aici de mii de ani 16:57:06, 19 Jul 2011
canabis : Frumoasa tinerete revolutionara! In restt copilaros, lipsit de notiuni istorice... si din
pacate nerealist
-19
un strigat de durere ! in sfarsit!! 17:10:36, 19 Jul 2011
Cristian : este un strigat de durere pentru prima generatie de absolventi de liceu evaluata printr-un BAC cat de cat corect! asta este nivelul, din pacat, dar sa nu dam cu piatra in acesti copii,
copiii nostri! eu au cules doar rezultatul deciziilor noastre, ca popor \"liber\" timp de 20 de ani.
cei care ne-au condus si ne conduc, sunt aceiasi fara nicio deosebire, s-au ridicat de langa noi.
au profitat de lenea de a merge la vot, de dorinta de a avea o punga de faina, de pomana, pentru
ca munca terenului este dificila daca nu da statul subventii,de nivelul de educatie, de un revelion subventionat de \"primarie\",etc! Daca s-ar pune piciorul in prag, in mod real, in tot ce tine
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de societatea romaneasca, in special in justitie si media ( unele ziare si unele televiziuni sunt
cancer care distruge simturile tinerei generatii), atunci ar putea sa apara modele pentru tineri,
alaturi de cele existente, care nu sunt mediatizate ca \"nu au trup ispititor,poate!\" si nu aduc
raing-ul scontat! Imi cer scuze daca supar pe cineva, dar raul care ne striveste acum este rezultatul indiferentei noastre fata de societate, pentru ca s-a ridicat dintre noi si nu am luat atitudine
niciodata, cu adevarat! Dar inca putem sa ne revenim!
+5
un strigat de durere ! in sfarsit!! 17:21:57, 19 Jul 2011
Cristian : este un strigat de durere pentru prima generatie de absolventi de liceu evaluata printr-un BAC cat de cat corect! asta este nivelul, din pacat, dar sa nu dam cu piatra in acesti copii,
copiii nostri! eu au cules doar rezultatul deciziilor noastre, ca popor \"liber\" timp de 20 de ani.
cei care ne-au condus si ne conduc, sunt aceiasi fara nicio deosebire, s-au ridicat de langa noi.
au profitat de lenea de a merge la vot, de dorinta de a avea o punga de faina, de pomana, pentru
ca munca terenului este dificila daca nu da statul subventii,de nivelul de educatie, de un revelion subventionat de \"primarie\",etc! Daca s-ar pune piciorul in prag, in mod real, in tot ce tine
de societatea romaneasca, in special in justitie si media ( unele ziare si unele televiziuni sunt
cancer care distruge simturile tinerei generatii), atunci ar putea sa apara modele pentru tineri,
alaturi de cele existente, care nu sunt mediatizate ca \"nu au trup ispititor,poate!\" si nu aduc
raing-ul scontat! Imi cer scuze daca supar pe cineva, dar raul care ne striveste acum este rezultatul indiferentei noastre fata de societate, pentru ca s-a ridicat dintre noi si nu am luat atitudine
niciodata, cu adevarat! Dar inca putem sa ne revenim!
+2
Trist 17:41:36, 19 Jul 2011
Jack : E trist, trist sa vad cata atentie i se acorda acestui semi-analfabet. Manelistii astia mici
se dau acum nevinovati si inocenti. Vina e a parintilor lor, care le-au dat frau liber in cluburi
si discoteci. Acum 9 ani, cand am terminat eu, parintilor nu le era frica sa imi dea o palma
sanatoasa daca nu imi faceam lectiile. Si nu am fost nevoit sa plec la cules capsuni. Isi merita
destinul. Nu e vina guvernului! Inveti, stii, nu inveti - trist. Nu e nici vina profesorilor sub-calificati: nu intelegi in clasa, inveti acasa, citesti manualul, te descurci!
-14
Darwin
17:55:05, 19 Jul 2011
Florin : In timp se va regla si sistemul de invatamant. Atunci cand nu se vor mai face angajari
pe baza de diploma ci dupa abilitatile reale ale candidatului la \"job\". Facultatile particulare
sau de stat vor crapa singure administrate fiind de proprii absolventi nepregatiti.Cand bugetul
tarii va fi impartit de catre specialistii scosi de scoala din ziua de azi. Sunt tata de copil in clasa
I si din primul trimestru , cand am vazut noul stil de invatamant am luat decizia de a emigra,
pentru binele copilului meu. Mai mult nu pot face .Aici nu va creste intr-un sistem de valori
care sa o ajute in viata. Felicitarile mele exceptiilor, adica, acelor copii cuminti si care au invatat ceva carte in aceste conditii .Rusine profesorilor care mai au si tupeul sa ceara salariu de la
statul roman. Respect profesorilor care , in aceste conditii de criza financiara si-au facut datoria de dascali cu stomacul gol.
+2
Ce tare este \"Jack\"!
18:08:47, 19 Jul 2011
rxctps : Nu numai ca a terminat acum 9 ani (nu spune si CE a terminat dar,ma rog)dar mai si
primea cate o palma pentru ca nu-si facea lectiile.Se pare ca a neglijat destul de des sa-si faca
lectiile,se vede clar ca prea multre palme primite afecteaza judecata!Deci bai ratatilor,daca nu
intelegeti in clasa,invatati acasa puneti bai mana si cititi manualul,descurcati-va si nu o sa
ajungeti sa culegeti capsuni...Dumnezeule,ce vremuri!
+5
Elena Udrea, un model pentru... 21:03:08, 19 Jul 2011
generatia dezastruoasa... : Doamna ministru Elena Udrea este un model pentru tineri... si mai
ales pentru tinere... Ea a plecat de jos... a ajuns sus... parcurgand centura... iar acum se concentreaza din ce in ce mai mult pe acte sexologice, acte care au propulsat-o... si doreste sa scoata
PD-l din starea de psihastenie obsesivo-fobica... Recunoa§te†i c¶ va pl¶cut mar§ul târfelor de
la londra §i v¶ rug¶m s¶-l organiza†i §i dumneavoastr¶, doamna ministru, împreun¶ cu pd-l,
unde este destul¶ materie prim¶ §i s¶ §ti†i c¶ v¶ admir din punct de vedere dendrologic, politic
§i sexual, pentru c¶ sunte†i înalt¶, ave†i atâtea calit¶†i de expus încât nu §tiu ce s¶ mai spun...
V¶ respect §i prostia dumneavoastr¶ imens¶, intens¶, întreag¶ §i asumat¶ sub deviza portocalie
I am a big slut! V¶ respect §i incultura dumneavoastr¶ care mi se pare vast¶, §i ciorapii ro§ii
care se asorteaz¶ minunat cu prostia dumneavoastr¶ elevat¶. Îmi place §i cum c¶l¶re§te iapa
calul în peisaj turistic, rustic, ministerial §i vamal. Îmi place foarte mult cum v¶ plimba†i prin
parlamentul României, de parc¶ a†i face centur¶, oricum eu v¶ respect pentru c¶ sunte†i o hai-
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mana nesim†it¶ cu bilete §i bile†ele fel de fel, cu casu†a voastr¶ cuibu§or de nebunii de prin
Mih¶ileanu §i atâtea alte jocuri §i juc¶rii pentru care eu v¶ respect ca membru pd-l. Eu v¶ respect foatre mult pentru c¶ sunte†i regina kaka maka din Ple§coi cu un coin… nimeni n-are
atâ†ia bani ca dumneavoastr¶… un adev¶rat sistem monetar… s¶ achi†i 3 milioane de euro a§a,
dintr-o dat¶, într-o rat¶, primului venit, despre care nici nu §tii cum îl cheam¶…e o mare nedumerire ascuns¶ de regionalizare, mascat¶ de reforma administrativ¶, deci de scandaluri create
pentru a§a ceva…a§a c¶ d¶i ’nainte cu tupeu §i †ine aparen†ele de mironosi†¶ c¶ noi a§a te vrem,
s¶-l îmbrobode§ti cu e§arfele m.a.t.a.le scumpe pe chiorul ¶sta de basescu, c¶ §i a§a nu vede
prea bine, §i s¶ le-ar¶t¶m noi ce-nseamn¶ urdea, zer §i alte produse etnobotanice… a§a c¶
vorba matale în†eleapt¶ dac¶ avem pre§edintele avem tot ce vrem noi: §i legea capitalei, §i
reorganizare administrativ-teritorial¶, §i referendum, pe care dac¶ vrem îl avem, dac¶ nu, nu...
a§a c¶ nu v¶ mai r¶mâne decât s¶ v¶ dori†i s¶ trece†i prin parlament ca o lege asumat¶, dac¶
lumea nu v¶ vrea la referendum...adic¶ a§a, ca o para§ut¶ portocalie pe centura capitalei... cu
sprijin de la presedintele jucator care va este l a l.a.t.u.r.i. Este jucator pe la toate chermezele
cu bercea mondialul, cu interlopii si cu altii de teapa lui, dar nu prea joaca pe plan international, pentru ca n-are cu cine. Sarkozy nu vrea, se vede, nu-l accept¶, pentru ca n-are nevoie de
tainul dumnealui, Berlusconi nu vrea nici el, si-i face un semn la cap, pesemne c¶ este dus cu
pluta…c¶ flot¶ nu mai are…Angela Merkel nu vrea nici ea sa se compromita cu un asemenea
jeg...doar Bercea mondialul, cumatru ministru Igas, cumatru Falc¶, cumatru Nicolaiciuc…
planeta râde de noi…n-a v¶zut a§a gunoi…Recunosc c¶-mi place foarte mult §i cum sta†i desfacut¶ la plaj¶ ca s¶ vad¶ turi§tii întreg litoralul românesc, toat¶ plaja neru§in¶rii dumneavoastr¶ doamn¶ ministru… Imi place si faptul decolteului dumneavoastra ca turistii sa zareasca si
statiunile noastre…Va admir doamna ministru pentru ca reusiti sa calariti zilnic atatea ministere, ca rasplata de la j.a.v.r.a. ordinara pentru casa din Mihaileanu pe care si-a atrbuit-o incorect, iar dumneavoastra doamna ministru atat de corect ati legalizat aceasta incorectitudine…
cum sa nu-mi placa de dumneavoastra doamna ministru…Imi mai place si cum suna clopo†elul
§i de prin v¶i s-adun¶ ga§ca asta de b¶§tep†i din energie: urdea, stolojan, cucos, bercea, basescu… to†i mondiali, to†i barosani, punga§i de vi†¶ veche… §i to†i într-o ureche! Toate aceste
argumente logice, lingvistice, juridice, dendrologice, somatice, ma fac sa afirm si sa sper ca
dumneavoastra sunteti salvarea pedelatrailor competenti! …Fiind urmasa lui traian basescu…
sunteti, intr-adevar, prototipul, sau, mai adanc, arhetipul monumental al pedelistului parvenit
si corupt, parvenit dintr-o lume a prostitu†iei, pe care a†i urcat-o la cel mai înalt nivel,
murd¶rind totul…culoarea portocalie v-a fost §ansa…se vede clar, din marturisirea dumneavoastra, ca sunteti o urmasa model a lui nea traian dipsomanu’… Asa c¶, în final, nu v¶ mai
lega†i de b¶ie†ii din opozitie,... n-are niciun rost...critica†i actul de guvernare, care este deplorabil, sau mai bine mergeti s¶ v¶ mai pu†ui†i... În privin†a poneilor… ce s¶ spun… recunosc c¶
sunt dr¶gu†i dar sunt mici pentru dumneavoastr¶… nu va pot satisface doamn¶ ministru…
dumneavoastr¶ a†i avea nevoie de un arm¶sar… c¶ doar sunte†i Maria Tereza…
+20
generalul si particularul 21:49:52, 19 Jul 2011
prof univ : la gramada, in aceeasi oala.pina la un punct e de inteles revolta, frustrarea,,indemnul, dar de ce-ai asteptat sa te dai cu capul de pereti ca sa vezi ca nu oana si pepe, iri si moni,
becali si mitica sunt idoli, personalitati, ci nonvalori, pitifelnici promovati de o mass medie
interesata in a demola si nu a construi, a cistiga si nu a cladi. pune mina la munca, la a construi,
fa-ti o echipa si afla ca un prof univ sau academician nu este dat pe post intr-un an cit becali,
moni, iri intr-o singura zi.in rest, iti stau la dispozitie. ai nevoie de comunicare, dialog,
confruntari in oglinda.succes!
+15
gaozarul si tiganca imputita
22:37:16, 19 Jul 2011
Cata : reprezinta portdrapelul societatii actuale! este chintesenta si exemplul pentru generatiile
prezente si viitoare, titlurile de noblete si valorile acestei societati!
+13
si ca sa nu existe 22:46:20, 19 Jul 2011
Cata : niciun dubiu privind persoanele la care ma refer, voi spune ca sint exponatele care se
exhiba in politica din familia celui care a folosit aceste cuvinte in spatiul public. este adevarat,
in cazul lor, scoala a scos doar timpiti! pentru ca nu mai un astfel de timpit isi permite sa ingenuncheze o natiune, spunind ca prefera sa suga ..... unui singur licurici. cele scrise mai sus sint
perfect adevarate iar cel care le-a scris nu a facut decit sa surprinda realitatea! ba chiar a fost
mult prea blind cu scursurile politice!
+11
tristetea e... 10:06:36, 20 Jul 2011
D. : Un optimist zice ca \"...se va regla in timp \"(sistemul de invatamant) ;acel timp pare insa
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extrem de indepartat , deoarece si scoala este o institutie care face parte dintr-un sistem (deci
dintr-un intreg in care toate au legatura cu toate ) si pana cand intreg acest sistem nu se \"vindeca\"macar partial ,nici \"rotita\"numita \"scoala\" nu va putea decat sa se erodeze functionand intr-un mecanism defect ;necazul e insa ca vor ramane generatii de oameni pe care nu-i
mai poti \"repara\"si pentru care statul va trebui sa cheltuiasca mult mai mult decat in cazul
unor indivizi bine formati de scoala ,familie etc.;ca sa repet ce spunea o celebritate :\" Ziceti
ca educatia costa mult ?sa vedti cat o sa coste lipsa educatiei\"...iar noi vedem tot mai mult
aceasta realitate si tot ne prefacem ca nu exista
+4
GATA NEPOTISMUL????
10:53:45, 20 Jul 2011
Zmeianu : Da, se pare c¶ s-a îngr¶dit cumva ,nepotismul\'. Unii dintre politicieni, desigur ultraneru§ina†i, se laud¶ c¶ §i-au trimis odraslele, pe bani foarte, foarte, foarte mul†i în alte †¶ri.
Despre banii ,,babacilor\'\', cu odrasle ce trebuie s¶ devin¶ ,,site de m¶tase\'\' cu orice pre†, este
lesne de închipuit cum le-au câ§tigat. Unii, chiar §i din ,,gunoaie\'\'! Despre odrasle, ce s¶ spui?
Unele a§ijderea, altele îns¶ ,,cozi de câine\'\', to†i îns¶ sfid¶tori §i plimb¶tori de limuzune de
multe zeci de mii de euro, limuzine din care se inund¶ toren†ial muzica maneli§tilor
deschiz¶tori de gen... sau metali§tilor cu lan†uri în nas, verigi în urechi §i tatuaje interminabile.
De ce ne mai mir¶m???? £coala a devenit simbolul Hare§tenilor §i conduc¶torilor acestei institu†ii. Da suntem vinova†i ! Suntem complice la distrugerea înv¶†¶mântului românesc, care
mai bine de o jum¶tate de secol a dat lumii, unele dintre cele mai luminate min†i în aproape
toate domeniile. Primul vinovat, ION ILIESCU, care ca primul pre§edinte de dup¶, trebuia s¶
se opun¶ maneliz¶rii înv¶†¶mântului românesc. Unii dintre copii n¶scu†i §i educa†i sub noile
condi†ii impuse sub egida psd-ist¶, au devenit mon§trii, în timp ce Adrian N¶stase se laud¶ cu
§colirea odraslelor lui la §coli de mare prestigiu. Nu am nimic cu aceste odrasle, numai c¶
DAC™ ce na§te din pisic¶ §oareci m§nânc¶, ATUNCI §i aceste odrasle vor reveni s¶ numere
oule în România sau s¶ nasc¶ ,,alte idei geniale\'\'.
+1
JOS INCULTURA 12:32:37, 20 Jul 2011
AVOCATUL : Cine mai face educatia generala a generatiilor ce subxista azi? In proportie de
peste 90% MASS MEDIA , in spcial posturile tv, de care vreau cu voia dv. sa ma ocup acum.
Cine sunt capii farurilor de referinta din mass media? Pe langa postul tvr 1 sau 2 si ,,cultural.
tv\'\' ,-unde in treacat fie spus sunt coptate pe diferite motive si foarte multe nonvalori - celelalte posturi, asa zise ,,comerciale\'\' sau ,,particulare\'\', sunt adevarate bombe cu efect imediat
in educatia cultural-stiintifica a romanilor de azi. Pe langa ciopartirea agresiv de nerusinatapentru publicitate- a programelor difuzate, realizate de persoane inculte sau lipsite de educatia
celor 7 ani, suntem obligati sa ne spalam mintea cu personaje mondene de o groteasca frumusete sufleteasca, politica sauy culturala. La un anumit post, o persoana divorsata si recasatorita
de vreo 7-8 ori ne intoxica cu emisiuni realizate de o renegata a societatii, care nu si-a insotit
mama pe ultimul drum. Adica, asa faceti si voi copii, renegati-va parintii ca de, sunt niste
inculti in raport cu cu voi supermanelistii!!!. In alte parti ,, adrian minune\'\', ,,salam\'\' ,,oana
si pepe\'\', ,,iri si moni\'\' sau ,,gigi becali\'\' au devenit ,,ve-de-te\'\', ca sa nu mai amintesc de
cel mai jalnic personaj de la OTV, care -bine i-a facut !!- l-a pus pe patron la cosul de gunoi!. De ce nu s-au luat masuri de ingradire ale acestor posturi, sau macar cand se difuzeaza filme
educative sa se limiteze ,,cioparteala\'\'. Desigur spun patronii de posturi particulare, ,,muta
postul\'\'!, numai ca incitati de ce va urma, toti rabdam 5-10 minute din reclamele care aduc
zeci de mii de euro ,,desteptilor\'\' . S-a ajuns ca un film de 90 minute sa dureze pana la 180
de minute, ca sa nu mai vorbim de seriale, care sunt intrerupte din 8 in 8 minute cate 5 minute.
De ce. Ce face audiovizualul. Ce fac cei care se ocupa de educatia acestei generatii. Un singur
raspuns. Cei care s-au cocotat in posturile de decizie pe aceasta linie, provin dintre propulsatii
politici sau sunt odraslele cu studii in strainatate , care au devenit ,,site de matase\'\'. Chiar si
printre ziaristii care se autointituleaza -de mare prestigiu- si ne dau lectii de conduita morala,
am convingerea ca se ascund minti criminale care scapa de lege, dar sper nu si de constiinta
lor morala , daca o au......
+3
Excelent dar...
12:33:43, 20 Jul 2011
GMV : Prima parte a scrisorii este exceptionala. Stralucita. Pacat ca a incheiat-o intr-un mod
de-a dreptul imbecil culpabilizand o intreaga generatie care a avut ghinionul sa se nasca la
momenul nepotrivit. Iar modul de gandire al majoritatii tineretului de azi care considera ca in
scoala se fac o multime de materii care nu le vor folosi niciodata in carierele lor profesionale
este iarasi o mare eroare. Aceste materii de cultura generala ii va deosebi pe cei care vor deveni
doar niste simpli roboti care se vor multumi cu o casa, o masina, icre negre si eventual o croaziera in jurul lumii de cei care vor fi oameni adevarati care sa-si foloseasca si creierul nu numai
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stomacul, picioarele si alte parti anatomice din zona mediana a trupului.
+5
are dreptate ! 13:20:57, 20 Jul 2011
alex Platon : E normal ca generatiile virstnice si mature sa protesteze sau sa rinjeasca \"minzeste\", dar ARE DREPTATE !! Are dreptate ! Are dreptate ! Cu invatamint, sanatate, ordine
publica, cultura , orase, sate,...... sub finantate , asta rezulta !
+3
CUM ESTE CONDUCATORUL ASA ESTA TARA
13:30:30, 20 Jul 2011
DETEST PDL ==MAFIA ROMANEASCA !! : AM CITIT MES UNORA DIN ACESTI
POSTACI SI SURPRIZA MARE CIT LUMEA CINE CREDETI CA BLAMEAZA O SCRISOARE INDIFERENT DE CINE ESTE SCRISA SAU CUM ESTE SCRISA DAR STUPOARE SUNT POSTACI PLATITI DE MAFIA TIGANEASCA CARE ESTE LA GUVERNARE
SI AUTO INTITULATA PDL !! DAR IN ACEST PARTID AU FOST OAMENI DE ONOARE NU SCURSURILE CARE IES SI TIPA CA AU FACUT CA AU DRES ..NU NU AU
FACUT NIMIC DECIT AU DEVALIZAT ACEASTA TARA ptr COPII LOR CARE AU
CONTURI GRASE-N STRAINATATE SI COPII MOR IN SPITALE DIN LIPSURI DE
MEDICATIE !NU MAI VORBIM DE BATRINI CARE NU AU BANI NICI DE O PUNGA
CU LAPTE !! CUM A JURAT CHIORU STRIMB PE BIBLIE ASA SA-I AJUTE DUMNEZEU LA TOATA FAMILIA LUI PRAFUL SI PULBEREA SA SE ALEAGA DE EI SI DE
NUMELE LOR SA NU MAI RAMINA NICI UNUL .!!
+5
adevarul adevarat 15:17:03, 20 Jul 2011
pit : Are dreptate tipul indiferent cum o intoarcem,la noi fiecare fuge de raspundere si da vina
pe altcineva la urma urmelor toti suntem de vina ca am permis si permitem in continuare sa se
intample asa ceva intr-o tara europeana.PS daca este absolvent de liceu de anul acesta merita
doar pentru aceasta scrisoare sa treaca bacalaureatul.
+2
Ce au tinerii astia in cap 15:49:34, 20 Jul 2011
un inginer : Ce au tinerii astia in cap, care ne condamna la moarte asa usor pe cei batrani ? Pai
ascultati-i cum vorbesc si veti afla: la fiecare 3-4 cuvinte folosesc o injuratura de tipul \"mortii
masi\" \"p...mea\" , subiectul principal este masina , telefonul mobil, gaica lui, cum i-a zis-o
lui taca-su si ma-si, cum ii exploateaza cei unde lucreaza, etc. In tmpul asta , mananca seminte
si le scuipa pe jos, striga cat mai tare posibil sa se auda in tot cartierul, fumeaza , se drogheaza,
beau bere, vin si sucuri si arunca pe jos sticle goale, arunca pe jos servetele, fac p.. pe langa
gardurile parculetelor, pun sa urle difuzoarele din masini, Se straduiesc sa distruga gardul de
fier al parculetului, sa rupa bancile pe care stau, sa rupa instalatiile de joaca pentru copii. Stau
in fata blocurilor si in parcletele din jur , toata seara si aproape toata noaptea. Sunt prieteni
buni cu drogatii de serviciu, care-si fac veacul pe langa blocuri, sunt fascinati de ei, de libertatea lor de a fi murdari, tampiti de droguri, de a dormi pe pe asfalt. Idealul lor este sa aiba
bani , sa nu trebuiasca sa munceasca, si sa bea, sa asculte manele, sa-i urasca pe cei batrani.
Astia sunt viitorul tarii ? astia sunt ratatii tarii. Vai de biata tara ! spunea un celebru carturar
in 1848. Ei vor desavarsi distrugerea a ceeace a mai ramas dn Romania.Noi batranii vom muri
natural sau fortati de PDL. Dar noi am construit o tara. Voi dormiti si traiti in blocurle
construite de noi. Primiti caldura , lumina, gaze din instalatiile proiectate si construite de noi.
Mergeti pe sosele, cai ferate poduri construite de noi. Parintii vostri au lucrat in fabricile
construite de noi. Dar voi nici macar sa invatati nu sunteti in stare. Nu mai dati vina pe altii,
vina este in voi. Cine va forteaza sa va uitati la TV, sa va drofgati, sa va purtati urat cu parintii,
sa va alegeti ca modele curve si derbedei, cine va impiedica sa invatati ? Nimeni. Numai voi
+4
incapabil s¶-§i recunoasc¶ vina 19:56:12, 20 Jul 2011
Catalink
:
I-am
r¶spuns
acestui
\"tân¶r
neajutorat\"
aici:
*editat*catalincocos*editat*/2011/07/20/raspuns-unui-elev-revoltat/ Ar fi fost mult mai
câ§tigat dac¶... restul este în link
-1
Sistemul si Liceul 20:10:49, 20 Jul 2011
ileana : Baiatul acesta da vina pe sistem pe non valorile promovate de mass media,pe schimbarile multe din programa,pe lipsa de sprijin a societatii -nu s-au semnat nici semninte de urzica dar de altceva,pe nepotism si odraslele bogatilor ,pe faptul ca sunt denumiti etnobotanisti,ca
lumea se delimiteaza de ei ,ca parintii sau comunistii sunt buni de a muri si anonimi ca le-au
construit o societate nedreapta ,ca ei se vor revolta cu folos si succes si daca nu vor reusi vor
pleca din tara etc...Este o analzia,un strigat de revolta si o responsabilizare, replica aceasta
arata culpe din afara lor...Ei au dreptate intr-un fel -au trait si invatat in aceasta perioada de
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tranzitie as zice -fara busola intre cele 2 sisteme -fost comunist cu ramasite si actual pseudocapitalist...Viata lor este foarte dificila si ii inteleg. Vreau sa spun acestui tanar ca in aceasta
perioada de tranzitie si copiii mei au dat BACul si au facut o facultate,cu efort si lupta. Insa ei
nu au avut masini si ghiului pe maini, nu au batut si scuipat profesorii, nu au ascultat manele,
nu au batutu barurile si cluburile etc...Este necesara supravegherea parintilor si lipsa influenteleor nefaste...De fapt este un ciur,o grila depinde ce vrei sa alegi,cum iti pui sa aleaga liberul
arbitru...Sunt nedreptati sociale si ideologice de pilda aceste generatii nu le vad de etnobotanici,dar este adevarat ca in ac.problema dupa opinia mea criminalul la vedere este Atilla Cseke
si inca 2- Basescu si Boc- via Eba...Neaplicarea legii,dispretul fata de ea contribuie...Am citit
cum se vand tot felul de celulare si instrumente de copeire si comunicare la examene ,cum sau perfectionat metodele de inselare si furt in acest domeniu al
invatamantului...Trist,cumplit...Spun acestui tanar ca pe vremea lui Ceausescu am dat maturitatea asa se munea la 2 probe scris si 5 oral si undeva in provincie primeam felicitari...Era atunci o greata pt.ca trebuia sa stii,studiezi doc.de Partid si de Stat,pe tovarasul ,ca imi pusesem
vata in urechi si nu auzeam ce se intampla cu megalomania lui-adica laude,osanale -in orice
secunda i se invoca rostea ,lauda numele...traiam in cultul personalitatii si totusi citeam toata
literatura universala, aveam acea rezistenta pasiva ,ne cream universul..Azi,raman cutremurata
cand vad multimi de tineri facand acelasi lucru cu adrian copilul minune,ac.starpitrua slinoasa
care a cumparat Protevul etc, -zic asta nu sa-l jignesc ,dar cati de pilda au audioat Bethoven,pe
Angela Gheorghiu etc? de ce artisti valorosi mor in uitare?Mass media intr-adevar are o vina
colosala privind educatia tinerilor...Acest rating -consitie idioata impusa sau creeata trebuie sa
dispara, tvurile trebuie sa-si faca harakiri mai bine decat sa distruga tineri -de pilda antena
2,kanal D ,acasa etc, ac.tinere desucheate si lipsite de demnitate ce apar vanzandu-si carnea si
patroni verosi ,comercianti slinosi de suflete...Guvernul si ministerele ce raspund de educatie
sunt tradatorii de baza ai natiei...Boc si Basescu ca si prestanta nula ca si distrugatori sub lozinca de \"reforma\",acest sinistru si oligofren Funeriu ...Pt.ca daca analiza paleta de BACuri
diversa pt.specificul liceelor ,daca tine cont de atatea si atatea modificari nu se repezea ca zbirul sa demonstreze ca tinerii sunt prosti...Poate nepregatiti si fiecare merita o a doua sansa,dar
nu prosti..Insa nimeni absolut nimeni nu poate invata in locul altcuiva si in definitiv trebuie
creeate calificari si licee si pt.cei ce nu pot,trebuie sa urmeze neaparat o facultate...Dar totul
cu demnitate si cap...Nu distrugand sperantele ci sprijinind si stimuland fiecare elev,om...Iar
elevul daca nu alege munca este liber sa ajunga in sant-aceasta inseamna democratie- fiecare
este liber sa aleaga ce vrea...Nu mai este obligat ca pe timpul lui Ceausescu,fiecare eelv trebuie
sa gandeasca liber pt.el ce vrea...Tot ce maie xista in tara asta s-a facut pe timpul lui Ceuasescu
de oamenii de jos,de popor...In tranzitie ,ramane sarcina istoriei sa stabileasca cine si cum a
distrus...In nici-un caz poporul care doar a fost mani*editat*t sau furat,sau batjocorita sau mintit si ajuns de rasul Europei! Eu doresc tinerilor sa aiba vointa, sa citeasca si sa munceasca si
cine are capacitate,staruinta si drum drept va reusi daca vrea adica daca are vointa...Sa-i luam
pe placinta junior,pe EBa -oricat s-ar impinge in ei tot nuli vor ramane...deci nu sunt determinanti banii ine ducatie...Sper sa vina vremea in care sa fie numite competente nu portocalii in
functie- si nu orice portocalii ci impostori,fara studii si dupa ureche etc...Sp[er sa fie respectata
legea- promovare pe baza de concursuri si nu numire dupa rudenie si clan de partid...Sper sa
se creeze joburi si tinerii sa ramana aici ,in patria lor unde leprele actuale ce guverneaza si
conduc politic-PDL-nu mai au ce cauta!Nu mai au ce cauta UNPR care printr-u securist ca
Gigi Netoiu racoleaza primari si electorat, se pregateste fraudarea alegerilor ...Au amplificat
haosul,coruptia,saracia si debusolarea- tineri nu mai votati PDL! Bafta si curaj ,aveti sanse
,apreciati-va parintii au suferit si trecut prin multe...Unitate,romani adevarati!
+3
BOULE
20:35:14, 20 Jul 2011
CLEMENTINA DIN COLENTINA : JACK ESTI UN BOU,MERGI LA PASUNE, NU MAI
STA PE NET CA NU PRICEPI NIMIC
0
doar tinerii sunt salvarea tarii
22:58:07, 20 Jul 2011
horea : dar oare sunt multi tinerii care gandesc atat de critic ? daca da, atunci tara are un viitor.
Daca sunt putini si marea majoritate sunt vrajiti de asa zisele modele si vor cauta sa urmeze
acelasi drum murdar, nu am facut nimic
0
Tepes 01:16:48, 21 Jul 2011
Vlad : Cum zicea un MC din Romania : Orice colos se face moloz cand cade jos! Cum au cazut
atatea imperii asa vor pica si tradatorii de tara care ne conduc si ne injecteaza prin mass media
cu tot felul de mizerii!Are dreptate ca vom fi generatia sacrificata,iar cei care nu vor sa isi
asume acest sacrificiu sunt liberi sa plece unde vor,noi vom ramane aici,e tara NOASTRA NU
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A LOR,suntem CRESTINI si ROMANI autentici ,vom reusi! +1

Am reprodus întregul Forum. A§a. S¶ r¶mân¶ m¶car aici, în
intimitatea jurnalului meu.
Vineri 22 iulie 2011
Alt¶ noapte chinuit¶, ud¶. Nu m¶ mai fac eu bine.
*
Credeam c¶ notasem, ieri, plecarea §i a lui Mircea Iv¶nescu,
n¶scut în 1931. Preocupat de plecarea mea, curând¶, nu am mai
înregistrat-o pe a lui Mircea Iv¶nescu. Nu ne-am cunoscut mân¶c¶tre-mân¶, îns¶ îi urm¶ream poezia - ce bun¶, ce bun¶!
S¶ odihneasc¶ în pace.
*
“£coala Normal¶” m-a preocupat în aceste dou¶ zile numai
în momentele - multe - de boal¶, de semidelir din cela bun,
consolator. Am c¶utat §i ieri un loc în spa†iul Moldovei unde s¶
împlânt £coala ceea. Am §ov¶it mult, nu m-am hot¶rît: o pun în
Orhei, acolo unde §i istoric îi este locul (istoric)? Fiindc¶
geografic… Am fost tentat s¶ o a§ez în coada lacului (numit, cu
nesfâr§it¶ fantezie: “Lacul Orhei”. Sau mai în jos, în continuarea
natural¶ a lacului - firul apei s¶ fie pârâul Ivanos, acolo unde am
dedus c¶ fusese o carier¶ de piatr¶, judecînd dup¶ malurile
zdren†uite, în col†uri, nerotunjite de mâna omului, dar v¶dit:
umplut¶ cu ap¶?
Am tot c¶utat o hart¶ a ora§ului, ca s¶ aflu unde pun
piciorul. Nu am g¶sit.
Fiindc¶ risca s¶ ia propor†ii gigantice (de £coala Normal¶
vorbesc), am mic§orat-o mental §i am mutat-o la Mana - dar
unde: în estul satului, cam pe unde fusese lotul §colar, de unde
mama §i premiltarii adunaser¶ mor†ii no§tri (ai no§tri fiind chiar
§i ru§ii - din moment ce chiar §i ei muriser¶)? Da. Mda, numai c¶,
la Mana, pârâul Vatici este prea firav, ca s¶ antreneze “subprodusele” unei £coli, urmînd s¶ devin¶ principala arie de activitate.
In vestul satului, spre Curchi? Nu schimb¶ nimic, fiindc¶ tot va fi
nevoie de o sta†ie de epurare. Oricum, dac¶ £coala va fi a§ezat¶
la Mana, satul va cre§te, se va dezvolta - în jurul £colii.
Am spus? Chiar dac¶ da, repet:
Scoala va fi, în inten†ia mea, un unicat - m¶car în Basarabia
§i Bucovina de Nord, teritorii strivite de ru§i, rusificate. Va §colì
£coala o nou¶ genera†ie de educatori de care p¶mânturile acelea
au nevoie; au mare nevoie. M¶ gândeam c¶ absolven†ii vor
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promite c¶ nu-§i vor c¶uta norocul în alte p¶r†i/†¶ri, decât pentru
întruniri, colocvii, conferin†e. De ei va fi nevoie acolo, unde
limba a fost ruinat¶, îmboln¶vit¶, îngropat¶ sub garduri, unde
memoria este invalid¶. £coala va avea, cum se cuvine, o £coal¶
de Aplica†ii unde elevii din ciclul superior vor face… aplica†ii.
Totodat¶, dup¶ moda veche (Orhei, Sibiu), £coala va avea un
teren agricol-pomicol-legumicol, pe care vor da o mân¶ de ajutor
(chiar dou¶) elevii. Apoi: dotat¶ cu un fond de carte important,
£coala va deveni un Centru de documentare, unde vor putea veni,
locui o vreme în Hotelul £colii, doritorii de informa†ii. £coala va
avea §i o tipografie, unde, pe lâng¶ manuale §colare (“alternative”), va scoate §i c¶r†i de limb¶ §i de istorie.
Da, da…Complexul mân¶stiresc Curchi fiind la doar 5
kilometri, va putea s¶ se îngem¶neze cu £coala.
23 iulie 2011
Azi este-cam sâmb¶t¶, vorba Ardeleanului. Mâine cam,
vorba Ardelencei, Duminic¶.
Iar eu am - cam - ajuns la cap¶t.
£i ast¶-noapte mi-a fost r¶u, deci nici cam-mâine n-are s¶-mi
fie mai bine (de acord: mai pu†in r¶u), deci voi l¶sa la o parte
durerile lumii §i m¶ voi concentra asupra alor mele.
ïn somnul de bolnav din ultimele nop†i, gândesc (sic) cu
încetinitorul la dou¶:
- la c¶r†ile mele (în leg¶tur¶ cu care tot nu mi-a r¶spuns
Grigore Arsene);
- la textele altora (la feminin) despre c¶r†ile mele: Aliona
Grati §i Mariana Pasincovschi.
Dar mai ales - mai des, mai adeseori, mai-tot-timpul-r¶mas m¶ gândesc la £coala Normal¶.
Cea care va purta numele p¶rin†ilor mei, Maria §i Eufimie,
va fi implantat¶ la Mana §i va fi cea mai frumoas¶ £coal¶
Normal¶ din aria româneasc¶ (se îndoie§te careva? eu: nu).
Am spus: “mai tot timpul r¶mas?” A§a am spus.
ïntre 19 §i 22 iunie, vesel nevoie-mare c¶ ie§isem din boal¶,
am f¶cut iute-iute 5 înregistr¶ri. Aveam de gând s¶ le dau la
postat pe internet înainte de 22 iunie (aniversarea ordinului drag
inemii noastre, a basarabenilor §i a bucovinenilor §i a her†enilor:
«Osta§i, trece†i Prutul!»). Nu s-a putut: Filip nu era disponibil.
Zilele au trecut, Filip tot nu a postat înregistr¶rile…
Ana mi-a strecurat, dup¶ o vreme, c¶ lui Filip i se pare c¶ în
ultimele înregistr¶ri, ar¶t r¶u de tot §i m¶ exprim greu, cu lungi
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pauze… £i c` bine ar fi s¶ nu le afi§¶m pe internet…
M-am uitat peste ele… ïntr-adev¶r, mi se… r¶rise debitul,
f¶ceam pauze lunge - credeam c¶ Filip are s¶ le suprime cum
f¶cuse la precedentele…
Am cedat, cu inima strâns¶ pentru soarta mea, cu inima
umflat¶ de recuno§tin†¶ fa†¶ de ai mei, în primul rând de Filip;
el nu voia ca “lumea” s¶ vad¶ în ce hal m-a diminuat boala.
Au dreptate. Nu sunt (atâta de) masochist; nici atât de
voyeurist ca s¶ m¶ zgâiesc la agonia altora §i s¶ pun pe hârtie
ceea ce mi se pare c¶ am v¶zut. De curând îi probozisem pe
Doina Jela §i pe Liiceanu, c¶ profitaser¶ de faptul c¶ fuseser¶
aproape (fizic, dar numai atât) de Monica Lovinescu §i iute-iute
a§ternuser¶ pe hârtie impresiile lor, “m¶rturia” lor de fal§i reporteri de pe Frontul Mor†ii, când ei fuseser¶ totdeauna incapabili s¶
fac¶ deosebirea între personaje (literare) §i persoane care agonizeaz¶, grija lor de c¶p¶tâi fiind aceea de a înmagazina, memoriza
fiecare am¶nunt, pentru a scrie, ei, textul lor personal, vorba lui
Dinescu cel poet despre clipele din urm¶ ale Monic¶i Lovinescu
§i nu, Doamne fere§te omagiul obligatoriu la ni§te “apropia†i” ca
ei adus personagiului literar, dar mai întâi persoanei Monica
Lovinescu. Am tot promis c¶ voi scrie despre acest¶ monumental¶ lips¶ de sensibilitate, de ru§ine a celor doi, la urma urmei,
hoitari, nu “ucenici”. £i deloc prieteni, ci profitori.
A§adar, am constatat, nu cu senin¶tate, nici cu în†eleapta
resemnare, c¶ am ajuns la sfâr§itu-mi; a§a c¶, dac¶ mai fac câte
ceva, apoi acel ceva r¶mâne jurnalul…
ïnc¶ o dat¶: binecuvântat s¶ fie ordinatorul care îng¶duie §i
unor împu†ina†i (ce cuvânt bine g¶sit!) ca mine s¶ nu apar¶ §i
handicapa†i-pe-la-cap, vorba unui simpatriot forumistru: omul se
opre§te din clapàt (hait!, am mai comis o “inven†ie”!), pân¶ î§i
vine în fire, î§i recap¶t¶ respira†ia (§i memoria), dup¶ care mai
face un pas, o jum¶tate - uneori chiar trei! - pe calea din ce în ce
mai piepti§¶, mai strâmt¶, mai sugrumat¶ a consemn¶rii prin scris
a ceea ce a r¶mas din inten†ie.
Bine ar fi fost ca £coala s¶ fie ridicat¶ în Orhei, în coada
(nu capul?) Lacului Orhei, pe o în¶l†¶tur¶. Ora§ul ar fi “oferit”
alimentare cu ap¶, canalizare, vecin¶tate bun¶… Dar dac¶ £coala
va purta numele p¶rin†ilor mei, ce le-ar fi evoca orheienilor
“Maria §i Eufimie Goma”? Nimica. ïn schimb, m¶nenilor…
Mai ales c¶ £coala ar fi - §i va fi! - locomotiva care va trage
dup¶ ea, în primul rând satul nostru, nenorocit, Mana; apoi
Luca§euca; apoi Hirova pisti deal (ini†ial se chemase Ciorova]
apoi… altele, dac¶ aria Mana va deveni un satelit al ariei Curchi.
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N-am spus prin ce va fi Normala de la Mana deosebit¶. O fac
acum, de§i doar repet ce am spus în urm¶ cu ani:
£coala Normal¶ de la Mana va fi acea pepinier¶ de pedagogi, pe de o parte în spiritul haretian (“Apostoli ai neamului”),
pe de alta adaptat¶ la… afurisita de istorie violat¶, pâng¶rit¶,
stricat¶ de ocupa†ia ruseasc¶, de rusificarea limbii, a sufletului
românilor “moldoveni”, cic¶. Absolven†ii (ce cuvânt vulgar!) se
vor lega §i prin contract c¶ nu vor p¶r¶si aria Basarabia, Bucovina
de Nord, pân¶ când… Pân¶ când vor constata ei în§i§i c¶ elevii
lor, elevii elevilor lor se vor putea descurca de-acum încolo
singuri-singurei ca ni§te b¶ie†i mari.
Recrutarea se va face prin concurs - dup¶ o campanie de
informare în toate §colile din România. Se va preciza c¶ £coala
de la Mana este un a§ez¶mânt de elit¶, rolul ei fiind, nu doar
educarea în general, ci educarea în spiritul istoriei adev¶rate, al
limbii române reabilitate.
Raportul dintre b¶ie†i §i fete va fi 50/50%, de§i eu înclin la
un mai mare num¶r de fete, ele fiind prin natur¶ mai… devotate.
Situarea £colii în satul Mana va obliga elevii la un regim de
internat. Clasele vor fi mixte, dormitoarele: în cl¶diri separate.
ïnvoiri în ora§ (Orhei) de dou¶ ori pe s¶pt¶mân¶, acas¶ pe timpul
vacan†elor. Elevii vor fi încuraja†i s¶ lucreze câteva ore pe zi în
sectoarele agricole, precum §i în cele de servicii interne - pl¶tite,
desigur. Cei ce vor dori s¶ lucreze în timpul vacan†elor, vor fi
ajuta†i (§i pl¶ti†i)?
Am f¶cut o pauz¶. Lung¶, am §i a†ipit oleac¶.
£coala Normal¶ va avea, pe lâng¶ cl¶direa g¶zduind s¶lile de
clas¶, amfiteatrele, laboratoarele, etc, cl¶direa Bibliotecii, unde
va fi g¶zduit¶ §i Tipografia.
£coala Normal¶ va avea un Auditoriu - sal¶ de concerte,
precum §i s¶li pentru repeti†ii (muzic¶ instrumental¶, vocal¶).
£coala Normal¶ va avea un Spa†iu de Expozi†ie: grafic¶,
pictur¶, sculptur¶.
£coala va fi construit¶ pe schema: 2 turnuri §i 2+2 turnuri.
ïn pauza urm¶toare am c¶zut pe o emisiune televizual¶
despre Alain Bashung (realizare Laurent Delahousse). Atât de
cald¶, de respectuoas¶, atât de… ne-voyeurist¶, încât, cum altfel,
am comparat-o cu productele scrise, cu merde, ale Doinei Jela §i
Liiceanului, la moartea Monic¶i Lovinescu.
Bashung îmi fusese drag de cum îl auzisem (la radio). Apoi
îl v¶zusem la televizor §i impresia nu mi se alterase, din contra.
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A fost §i el un foarte, foarte mare cantaor. Realizatorul filmului a
f¶cut, construit, un elogiu, nu doar al muzicianului f¶r¶ pereche
care a fost Bashung, dar §i al bolnavului care a urcat pe scen¶
pân¶ în ultima clip¶ - a§a, devastat de boal¶ (cancer), f¶r¶ p¶rul
lui de cal s¶lbatic §i abia mai †inîndu-se pe picioare: aveam
impresia c¶ se †inea de… ghitar¶.
£i din acest motiv îi detest pe Jela §i pe Liiceanu, ace§ti
hoitari care nu au respectat-o pe Monica Lovinescu, în agonia sa,
nevegheat¶ de nimeni ca s¶-i alunge cu parul - bine: doar cu
biciul - pe cei doi nesim†i†i.
Cabinetul medical al £colii. Va fi, nu o infirmerie, cum o am
cunoscut noi, ci cabinet. Cu un generalist pentru b¶ie†i §i doi
medici femei pentru fete.
Duminic¶ 24 iulie 2011
Urmez delirul “constructivist”, poate §i pentru c¶ noaptea
mi-a fost mai pu†in ud¶ ca alt¶ dat¶:
Bine ar fi ca între M¶n¶stirea Curchi §i £coala din Mana s¶
fie stabilit¶ o rela†ie de întrajutorare: fiindc¶ M¶n¶stirea Curchi a
reparat, nu doar cele trei biserici ruinate, dar §i pavilioanele
fostului spital, i-ar putea g¶zdui, în perioada construirii £colii pe
elevi §i pe profesori. Dac¶ M¶n¶stirea va invoca pierderea
turi§tilor, prin cedarea unei suprafete de închiriat, £coala va
adapta programul de înv¶†¶mânt astfel încât s¶ ocupe o cl¶diredou¶ în perioadele neturistice (toamna, iarna).
£i iar¶ m¶ gândesc la depopularea Basarabiei prin “plecareala-munc¶” în str¶in¶tate.
Crearea unui loc-de-munc¶ pe loc, adic¶ la Mana - atât în
momentul construc†iei, apoi în al func†ion¶rii £colii (care va avea
nevoie de “personal” numeros), atunci mult mai pu†ine femei §i
fete s-ar sim†i obligate s¶ plece, în c¶utare de lucru, aiurea. Nu
toate fetele, femeile, dar o bun¶ parte dintre ele ar r¶mâne acas¶,
s¶ lucreze acas¶, iar copiii nu ar r¶mâne în grija (sic) a bunicilor
neputincio§i.
ïn perioada construc†iei £colii, copiii neglija†i, cvasi-orfani
vor fi primi†i în c¶min-internat. Dac¶ vor fi lipsi†i - o vreme - de
c¶ldura p¶rinteasc¶, nu vor duce lips¶ de cele strict necesare: un
ad¶post, o cantin¶, îmbr¶c¶minte-înc¶l†¶minte.
Aceast¶ anex¶ a £colii Normale va putea func†iona §i dup¶
normalizarea situa†iei (?), ca £coal¶ de Aplica†ie.
S-a observat: am vorbit mai mult despre femei §i copii.
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Despre b¶rba†i, ce pot spune? C¶ vor avea §i ei de lucru - acas¶ numai s¶ beie mai pu†in.
Utopia-i/ ca be†ia. De droguri nu vorbesc, nu §tiu cum-eatuncea-când. Utopia mea e ca un bu§tean de care m¶ ag¶†, ca s¶
nu m¶ scufund cu totul. Acum, bu§teanul m¶ duce la…
…La bi-triciclet¶.
Dac¶ s-ar asfalta §oseaua Orhei-Curchi… Dac¶ s-ar asfalta
m¶car câteva uli†e din Mana… Ce bine ar fi pentru popula†ia de
pe Valea Vaticiului, cea care lucreaz¶ la £coala Normal¶ §i la
M¶n¶stirea Curchi - §i trebuie s¶ se deplaseze de ici-colo. Vorba
(cântat¶) a lui Yves Montand, dat¶ pe rumânìe:
«Pe bi§§§icleeet¶¶¶!»
Dac-a§ fi rege… A§ face o f¶bricu†¶ de ‘ciclete, la Mana.
Bi-:
trac†iune… animal¶:
- simple, dou¶ m¶rimi, nediferen†iate b¶rbat-femeie;
la acestea s¶ poat¶ fi ata§at o remorc¶ (pe o roat¶, pe 2 ro†i).
Trac†iune electric¶ (mixte);
Tri-:
- pentru o persoan¶;
- cu o remorc¶.
- acestea putînd fi dotate cu “cabin¶”, ad¶postind §i
con†inutul remorcii.
Ro†ile.
De g¶sit solu†ia ro†ilor “pline” (fagure).
Transmisia:
La “ma§inile de transport”: transmisia, de preferat cardanic¶.
Parc¶-i v¶d pe m¶neni transportînd cu triciclul jini§or în
polobocele. Sper s¶ nu-l beie tot, pân¶ ajung la destina†ie (dac¶
mai ajung…)
*
Au început a m¶ plictisi porc¶riile liiceane §i nu doar în
leg¶tur¶ cu mine. Iat¶ o scrisoare publicat¶ în ultimul num¶r al
revistei Cultura:
“Rãspuns domnului Gabriel Liiceanu
ELEONORA EMILIA CIORAN
“Domnule Liiceanu,
In imprejurari normale, firesc era sa ma adresez cu „Draga Gabi“.
(Si Dumneata ai inceput o scrisoare, candva, cu: „Draga Ica“). Dupa interventia Dumitale la Televiziune si dupa interviul aparut in revista „22“ (nr.
17(1102) din 19-25 aprilie 2011), nefirescul a devenit firesc si nu ma pot
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adresa – cu regret – decat cu „Domnule Liiceanu“. Fara indoiala, va reamintiti ca v-am primit in casa noastra de la Sibiu de multe ori si atunci ne-ati multumit prieteneste. Acum, la centenarul nasterii lui Emil Cioran, tot ceea ce
ati socotit ca este oportun sa faceti era sa ii atacati familia. Ceva mai mult,
ati instigat pe directorul Bibliotecii judetene Astra din Sibiu sa ma defere justitiei, dar vi s-a raspuns ca nu este cazul. Nu ati ezitat sa va adresati si altor
foruri. Cu ce scop, domnule Liiceanu, si in ce calitate v-ati angajat intr-un
asemenea demers? Ce v-a suparat asa de mult? (subl. mea, P.G.)
Consider ca am procedat conform dreptului meu de legatar universal, cu
avizul juristilor, eu fiind ruda cea mai apropiata, ca sotie a lui Aurel Cioran.
Credeati ca totul va revine, asa cum ati afirmat la TVR 1, dupa ce v-au fost
imprumutate aceste documente timp de doi ani?
V-ati ofensat ca documentele au ajuns la Academia Romana, dupa o
aventura sfarsita cu bine? Tot ce am facut a fost legal. Adica am predat imediat dupa moartea sotului meu 650 de volume din biblioteca Cioran, iar Aurel
Cioran a predat 520 manuscrise la Biblioteca judeteana Astra din Sibiu. Nu
stiati acest lucru? Lista donatiilor este deja partial publicata pe Internet, ca sa
se edifice toti cei interesati.
Ma intreb inca o data in ce calitate va permiteti sa faceti pe justitiarul
cu mine? Documentele, despre care afirmati ca au fost sustrase de mine,
le-am gasit ravasite, dupa 13 ani de la decesul sotului meu. Consider ca imi
apartineau de drept. Le-am gasit, le-am sortat si le-am valorificat. Daca nu le
gaseam eu, ar fi fost probabil aruncate. Justitia franceza a dat castig de cauza
menajerei care a gasit 37 caiete ale lui Emil Cioran, pentru simplul motiv ca
le-a gasit si le-a pastrat.
Daca nu stiti, va spun eu ca sunt foarte multumita pentru faptul ca
manuscrisele lui Emil Cioran, cele romanesti, au ajuns la Biblioteca
Academiei Romane, fond invidiat de orice scriitor roman care se respecta.
In 20 de ani, Dumneavoastra ati publicat scrierile Rasinareanului
intr-un tiraj de aproape un milion de exemplare.
Va foarte multumesc!
Dar nu ma pot abtine sa va spun ca la Centenarul Nasterii n-ati
reeditat nici o carte a Lui, ci doar una a Dumneavoastra despre El…
Va apreciez, domnule Liiceanu, ca scriitor. Ca om, foarte putin.
(s. mea, P.G.)
Sibiu 24 iunie 2011”

Luni 25 iulie 2011
Noapte cu, doar (!) dou¶ bluze §i dou¶ fe†e de pern¶, ude.
ïn schimb (!), mai ame†it, la ridicarea din pat. Au oare
aceasta s¶ fie o compensa†iune? Au oare nu §tiu. Câte dintre
tainele naturii mi-au r¶mas necunoscute! £i a§a or s¶ r¶mân¶.
Greu, din ce în ce mai greu s¶ †in drumul. M¶car atât cât s¶
scriu in jurnal - ce, e pu†in lucru pentru mine?

*
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Am g¶sit textul care a provocat mânia lui Liicean’ cel
peleian §i l-a împins la atacul împotriva so†iei lui Aurel Cioran.
Nu-l mai reproduc: este înc¶ o nesfâr§it¶ mizerie a hoitarului
cobili†ar. Dealtfel titlul este ‘împrumutat’ de la Marta Petreu:
“Posteritatea deocheat¶ a manuscriselor lui Cioran
Gabriel Liiceanu Interviu cu Rodica Palade în 22, din 19 apr.”
*

“Pentru un muzeu al totalitarismului
Ion Vianu Editorial revista 22 19 apr.
“În calitate de prim-vicepre§edinte al PDL, d-l Teodor Baconschi §i-a
asumat ini†iativa unei hot¶râri de guvern privind „înfiin†area unui muzeu
na†ional al dictaturii comuniste“. D-sa a identificat sediul viitoarei institu†ii:
Hala Filaret. Subliniind c¶ Bucure§tiul este singura capital¶ est-european¶
unde un asemenea muzeu nu exist¶, ministrul nostru de Externe a sugerat c¶
muzeul ar putea avea „un discurs mai larg“, ar¶tând „suferin†ele prin care au
trecut §i minorit¶†ile na†ionale în perioada dictaturii comuniste“.
Nu exist¶, în Capital¶, o astfel de institu†ie (exist¶, totu§i, la Sighet un
admirabil Memorial al victimelor comunismului §i al rezisten†ei); o astfel de
ini†iativ¶ nu poate decât s¶ ne bucure..., dar, în acela§i timp, ne întreb¶m
dac¶, folosind sintagma „un discurs mai larg“, d-l Baconschi nu s-a f¶cut
purt¶torul unui mesaj mai îndr¶zne† §i, totodat¶, mai apropriat”.

S-a observat ce anume vrea Ion Vianu, proasp¶t, deci viteaz
holocaustolog, s¶ fie eventualul muzeu al totalitarismului: al
n-lea memorial al Holocaustului, inaugurat, în urm¶ cu 20 de ani
cu… astronomica cifr¶ - dup¶ ini†iatori: rabinul Rosen §i premiantul pentru Pace Wiesel - de 400 000 de evrei uci§i - care,
îns¶, între timp a sc¶zut la… 230 000 “evrei români §i ucraineni”
- acel §i ar vrea s¶ comunice, nu doar ucrainitatea victimelor,
dar §i a uciga§ilor, îns¶ aceast¶ necesar¶ precizare (c¶, din p¶cate,
executarea multor evrei a fost fapta mili†ienilor ucraineni)
este interzis¶ de Comandamentul Evreilor de Pretutindeni care
†in cu din†ii ca toate p¶catele s¶ cad¶ pe capul numai a românilor
- §i nu, Doamne-fere§te §i pe al ungurilor §i pe al ucrainenilor
§i pe al ru§ilor.
S-a observat - cu toate eforturile proasp¶tului holocaustolog
Vianu de a nu sufla o vorb¶-despre (dac¶ ar fi dup¶ el §i ai s¶i, ar
fi §ters-o, r¶zuit-o, zmuls-o cu cle§ti de potcovar din memoria
noastr¶) - ce anume nu vrea Ion Vianu s¶ fie Muzeul cu pricina
- coinciden†¶: un/o ceva care s¶ copieze “adev¶rul istoric” al
Comisiei T¶riceanu - dulgherit¶ de istoricul goi Marius Oprea §i cel al Comisiei B¶sescu, fabricat¶ de Tism¶neanu: adev¶rul
istoric (§i tragic) al ocupa†iei Basarabiei, a Bucovinei de Nord
§i a Her†ei de c¶tre Uniunea Sovietic¶, la 28 iunie 1940, iar
urm¶rile acestui rapt, prin for†a militar¶ a sovieticilor agresori,
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fiind multiplicat¶ de agresiunile barbare ale majorit¶†ii evreilor
asupra cre§tinilor români - arest¶ri, execu†ii sumare, jaf, deportare, înfometare - ur¶, ur¶, ur¶ §i moarte, moarte, moarte.
I. Vianu §i-a f¶cut public¶ opinia, sub titlul ”O declara†ie
uimitoare” §i 28 iunie, a.c. în aceea§i publica†ie, la care s-a abonat
pe via†¶ (nu era el §i în colegiul de onoare, pe când Adame§teanu
organizase una din campaniile cele mai mincinoase, mai vulgare,
mai îndârjite împotriva mea, ca urmare a Jurnalului editat în
1997?, îns¶ nu deschisese gura [înc¶ nu se pensionase - vezi mai
încolo, “pensia la proaspe†ii holocaustologi”], ca s¶ articuleze o
singur¶ chemare la ra†iune împotriva ciuberelor de l¶turi aruncate
în capul prietenului s¶u: eu - adev¶rat, nici G. Andreescu, nici M.
Berindei nu crâcniser¶, asta mai zic solidaritate scriitoriceasc¶!)
Cum s¶ “cedeze” Ion Vianu §i s¶ aminteasc¶ de… “evreii
care veniser¶, în 1944 pe tancurile ruse§ti, s¶ ne impun¶ comunismul” - afirma†ie a mea, pentru care am fost fulger¶tor acuzat de
“antisemitism basarabean”, atât de el (Vianu) cât §i de c¶†elimea
de la revista Observator cultural, unde “Radu Ioanid” a publicat
întâiul atac împotriva mea, primit favorabil de Carmen Mu§at, de
I.B. Lefter, de £imonca, de Oi§teanu, de Andrei Cornea, de
Shafir, de restul intelectualit¶†ii curate care nu cite§te ce a scris
acuzatul, ci doar acuza†iile gata rumegate §i redactate la Centrala
de la Tel Aviv.
Comentarii
1 Peter Manu : “May the Lord bless you and keep you”.
Se putea ca Pètru†, fostul meu prieten, s¶ nu fie în fruntea lupt¶torilor
împotriva fa§i§tilor-legion¶roi?
(…)
5 rizoaicad.arges 2011-07-19 “Aveti dreptate, dle Vianu!”
Cum s¶ nu aib¶ dreptate “dl Vianu”, în gura lui Rizoaica?
6 Camelian Propinatiu 2011-07-20
Desiluzie: M¶ a§teptam la altceva de le un r¶ze§ de-al nostru
7 Rotaru Constantin 2011-07-20 “Domnule Vianu, se exagereaza cu
pogromuri si alte asemenea ! Este condamnabila crima indiferent de numarul
de victime. Dar a pune semnul egal intre pogromul facut de regimul
Antonescu si genocidul urias facut de Ana Pauker & comp. este cred o mare
eroare, daca nu este unact deliberat de FALSIFICARE A ISTORIEI !”
(…)
9 Peter Manu 2011-07-21 "«Se exagereaza cu progromuri si alte asemenea»
crede Constantin Rotaru. «Alte asemenea» ar fi cei 280.000 [iar a crescut
num¶rul lor? - n.m; P.G.] de evrei omorati in Transnistria de regimul
Antonescu. Existenta unor Constantin Rotaru este dovada cea mai buna ca
Dl. Ion Vianu are dreptate”.
Cum altfel? Pètru† repet¶ ce i s-a bàgat in ureche, în cadrul familiei sale
de securi§ti unguri. Dar cei un milion §i jum¶tate de basarabeni §i bucovineni victime ale sovieticilor?
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10 un comunist 2011-07-21
“Comunistul” face §i el, dup¶ puteri: diversiune: îl pâr¶§te pe Baconschi
pentru favorizarea (sic) Laurei Benea. Atât.
11 Peter Dan 2011-07-21 “Dl. Vianu are, ca intotdeauna dreptate pentru ca
propunerea sa are la temelie un fundament moral ireprosabil”.
Pe unde fusese tovar¶§ul nostru Peter Dan de intervine abia acum?
12 Gheorghe Campeanu 2011-07-21 (…) “Ultimele patru paragrafe ale articolului scris de dl. Vianu mi se par exemplare in aceasta directie.
Multumesc.”
Se putea s¶ nu dea din cozorocul capelei proletare veteranul bol§evic?
14. Mirel Horodi “Dl. Ion Vianu are perfecta dreptate”.
Contrariul ar fi fost de mirariul - cum s¶ nu aib¶ Vianu dreptate când ia
cuvântul tovar¶§ul inginer - pensionar - Horodi?
16. Arpad 2011-07-23 “Autorul se foloseste de pretextul acestui muzeu
al totalitarismului (bolsevic) pentru a mai trage, de la amvonul domniei sale,
un perdaf "fascismului" care, nu-i asa, a terorizat si, daca e sa luam in serios
discursul public occidental, continua sa terorizeze Europa. La stanga se
poarta si azi un antifascism fara fascisti la care domnul Vianu se aliniaza cu
zel. Pustimea consumatoare de echidistanta (dar care n-a trait in mod
constient si pe pielea ei nici un totalitarism) ar fi bine sfatuita sa se informeze
cam cate muzee ale comunismului exista in capitalele occidentale pe langa
cele ale Holocaustului si ale ororilor naziste. La fel si adultii amnezici sau
ignoranti. Din informatiile mele nici in Israel nu exista vreun muzeu antibolsevic desi cetateni de origine evreiasca se aflau in "elita" purtatorilor acestei
ideologii criminale. In Romania au trebuit chiar importati in vederea "implementarii" societatii socialiste (m-ar bucura sa ma insel si astept cu speranta
infirmarea). Informarea publicului despre hecatomba comunista este atat de
precara incat multora li s-a sugerat ca e vorba de un sistem bun aplicat mizerabil cand de fapt este exact invers. Aceasta eroare sau, mai bine zis, falsificare a istoriei se datoreaza exact tehnicii pe care o foloseste domnul Vianu.
Aici se inchide bucla. Intrebarea este de ce condamnarea comunismului trebuie obsesiv si sistematic contrabalansata. E un reflex pavlovian?”

Sper c¶ s-a v¶zut cu ochiul liber:
Participan†ii evrei §i feroci combatan†i sioni§ti - se
recruteaz¶ de la o veme numai dintre pensionari - în frunte cu
Pètru† Manu.
Atât c¶ lipse§te - deocamdat¶ - inenarabilul Boris Mehr; §i
narabila fiic¶ a generalului de Securitate Burc¶, Nedeea,
urc¶toare în sl¶vi a nemuritorului I. Vianu; Shafir, Andrei
Cornea, fiul javr¶ al p¶rintelui s¶u, neasemuitul politruc bol§evic
militant Paul Cornea, cel muuult apreciat de c¶tre Norman
Manea, (altfel ar fi angajat, de curând, la Bucure§ti, un dialog
intelectual cu sinistrul epurator al c¶r†ilor noastre, al scriitorilor
no§tri, al profesorilor no§tri (printre care G. C¶linescu, Tudor
Vianu)?, “dom’ profesor”, tovar¶§ toat¶ ziua, pre†uit §i de
Manolescu - s¶ ne mai întreb¶m de unde i se trag lui Niki toate
câte i se trag? - c¶ despre Norman nu m¶ mai întreb, de când
“s-a exilat cu o bursuli†¶ confortabil¶ în RFG”, apoi a fost
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naturalizat american - în America, desigur - §i se plânge pe toate
drumurile c¶ este… antisemitizat de colegii români. Chiar a§a?
“antisemitizat” de c¶tre fiica (so†ia)? securistului Gheorghe
Mu§at, Carmen, care îi dedic¶ numere întregi din Observator
Cultural (lui Norman) îns¶ nu g¶se§te un col†i§or pentru a anun†a
dispari†ia poetului f¶r¶ seam¶n care a fost Mircea Iv¶nescu? - a
se verifica, prin Arhiv¶: numele s¶u a fost pomenit în ultimele
numere, îns¶ numai în texte despre M.H. Simionescu)…
*
“Manastirea Curchi a avut sase biserici:
- biserica de lemn Sfantul Dumitru, ridicata in 1775 de monahul Ioan
Curchi si demolata dupa 1820
- biserica de piatra Nasterea Maicii Domnului, ctitorita in 1810 si demolata prin anii 1860
- biserica de iarna Sfantul Dumitru, zidita in 1844
- biserica de vara Nasterea Maicii Domnului, ridicata in 1872, considerata cladirea de capetenie a manastirii, redeschisa si sfintita la 21 septembrie 1993
- biserica cimitirului, cu hramul Toti Sfintii
- biserica de iarna Sfantul Nicolae, ridicata in anii 1936-1939 (nefinisata).”
“ïn anul 1958 puterea sovietica a izgonit calugarii, a distrus numeroase
icoane si a ars literatura religioasa si artistica, ridicata la un total de aproape
4 mii de volume. Bisericile Nasterea Domnului si Sfantul Nicolae au fost
transformate in depozite, biserica Sfantul Dumitru in club, iar Toti Sfintii in
morga.
In anul 1959 pe teritoriul manastirii a fost construita o colonie de alienati, care a ajuns apoi spital de psihiatrie. Abia in anul 2002 complexul
monastic Curchi a fost transmis in gestiunea Bisericii Ortodoxe din Moldova.
Biserica principala a manastirii, catedrala cu hramul Nasterea Maicii
Domnului, a fost construita intre 1862-1872, dupa un proiect al arhitectului
italian Bartolomeo Rastrelli. Executata in stil baroc, este cea mai inalta catedrala din Moldova - cupola de mijloc avand 57 de metri, este geamana cu
Soborul Sfantul Andrei cel ïntâi Chemat de la Kiev”.

Nu am g¶sit nici o men†iune despre Curchi în “bibliografia”
lui Rastrelli. ïn schimb, despre Dimitrie Cantemir da: el l-a
prezentat la Curte, facilitîndu-i, probabil-sigur multe comenzi.
Unele planuri ale sale nefolosite la catedrala Sfântul Andrei din
Kiev au fost “trecute” la Curchi, sub conducerea altcuiva.
C¶ tot nu m-a întrebat nimeni: nu sunt deloc impresionat de
stilul Rastrelli. Avea dreptate ¢arina Ecaterina a Doua: Rastrelli
a fost un cofetar în piatr¶.
£i mai pu†in impresionat de “restaur¶ri”. ïn asta m¶ lucreaz¶
§i faptul c¶ la o “sfe§tanie” l-am v¶zut §i pe tavari§c’ Varonin,
prezen†¶ murdar¶, murd¶ritoare. A, c¶ §i el “contribuise” din
banii lui, câ§tiga†i cu sudoarea frun†ii sale de bovin¶ general de
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Mili†ie? Porcul! Trebuia pus la c¶rat roabe cu moloz!
Sim†eam eu c¶ ceva nu st¶ cum trebuie în restaurarea
m¶n¶stirii, c¶ e str¶in: s-au cheltuit atâ†ia bani ca s¶ se deie cu
v¶psea lucioas¶, sticloas¶ ni§te ziduri? S¶ fie pictate ni§te scene
cu personaje †epene, realist-socialiste, altfel ortodoxe? Nu era
mai pu†in r¶u s¶ fi fost l¶sate a§a cum r¶m¶seser¶, ciuruite, dup¶
mitralierea bol§evicilor liberatornici?
Eu cred c¶ da. ïns¶ cine se uit¶ în gura mea?
Dealtfel mi se strânsese inima v¶zînd (în fotografii, în
filmule†e) dominanta de verde violent, de verde s¶lbatic, de verde
rusesc al zidurilor caselor, al gardurilor, lemn, metal, cochile†i
mânji†i cu aceast¶ v¶psea acoperind s¶r¶cia. Acesta fiind un
“element”
Al doilea: acoperi§urile din ciment (azbest?) gofrat. ïntâia
oar¶ le-am z¶rit de pe Dun¶re pe malul stâng al fluviului - înainte
de desp¶r†irea bra†elor, pe acolo unde b¶nuiam Reniul - acolo
unde fusese Basarabia mea §i devenise Rusia lor. ïn ciuda
distan†ei §i în a verdelui vegeta†iei aceste acoperi§uri (reci,
cenu§ii, urâte) mi-au provocat o durere ca de înjunghiere. Iar
acum §i v¶pseaua verde, atotacoperitoare…
“In timpul celui de-al doilea razboi mondial a avut loc un incendiu, care
s-a soldat cu arderea completa a picturii dinauntru si a catapetesmei poleite
cu aur. Dupa un puternic bombardament, din cele patru clopotnite ale
catedralei s-au pastrat doar doua”.

Pasaj voit confuz, ori autorul este neinformat: “Dup¶ un
puternic bombardament” - cine a bombardat (puternic) catedrala?
ïn 1941, dup¶ obiceiul lor, de a nu l¶sa “du§manilor” nimic în
retragere, ru§ii au tras cu tunurile în l¶ca§ul sfânt - deci numai ei.
ïn 1942 sau 1943, am fost cu mama la re-sfin†irea Bisericii,
de Var¶ de la Curchi, reparat¶, am scris în Din Calidor despre
acest eveniment de neuitat. “Puternicul bombardament” nu putea
fi nici la retragerea românilor din Basarabia, în 1944 pentru motivul simplu c¶… Românii nu tr¶geau cu tunurile, nu bombardau
din avioane l¶ca§urile sfinte - ale lor - simplu! £i nu distrugeau
în retragere casele, podurile, bisericile lor. Se vede treaba c¶ tot
bol§evicii au tras §i au distrus dou¶ din cele patru clopotni†e, dup¶
cum victorio§ii osta§i sovietici au tras cu armele, în interiorul
bisericilor - au d¶inuit urmele gloan†elor pân¶ acum câ†iva ani,
când a început restaurarea.
“Catapeteasma actuala, fara icoane, dateaza din 2000, fiind realizata
de niste mesteri din Romania. Pictura catedralei s-a facut in anul 1943.
Urmatoarele lucrari de reparatie au fost efectuate abia in 1993.
In preajma fostului altar, in exterior, am gasit o piatra funerara din
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textul romanesc al careia aflam urmatoarele cuvinte:
“Supt aceasta marmora odihneste trupul raposatului Arhimandrit
ieroshimonah Chiril, proim protoi Manastirilor Rasca din Moldavia si
Curchiu din oblastia Bassarabiei, carele la anul 1825 Martie 23 (de) zile
au implinit obsteasca datorie, fiind in orasul Chisinaului.”
La 15 februarie 2006, compania Teleradio-Moldova a organizat
radiomaratonul "Manastirea Curchi: Din ruine spre inaltare". Acesta a fost un
act de sensibilizare a opiniei publice, un indemn pentru crestini de a
contribui financiar la renasterea acestui important monument de cultura si
spiritualitate.
Tot ansamblul monahal de la Curchi este inconjurat de un zid inalt de
piatra. Manastirea Curchi este unul dintre multele asezaminte romanesti
aflate pe lista monumentelor de arhitectura UNESCO.
Ruinat¶ §i aproape distrus¶ ar¶ta M¶n¶stirea la 27 august 1999, când
conducerea ei a fost încredin†at¶ p¶rintelui Arhimandrit Siluan £alaru, actualul stare† al M¶n¶stirii Curchi §i Exarh al M¶n¶stirilor din Moldova. Mai mult
decât atât, la acel moment, în biserica „Tuturor Sfin†ilor”, din cimitirul
m¶n¶stirii, era amenajat¶ o morg¶, de pe timpul când aici se afla spitalul psihiatric, iar în interiorul bisericii înc¶ mai erau cadavre umane. Dorin†a ferm¶
a ob§tii monahale venit¶ la acea vreme la M¶n¶stire a fost de a reîn¶l†a
M¶n¶stirea pentru a-i reda chipul de alt¶dat¶ §i pentru a o face ceea ce a fost
ea - una din cele mai bogate m¶n¶stiri din punct de vedere duhovnicesc,
material, arhitectural, organizatoric cât §i din cel al vie†ii m¶n¶stire§ti, c¶ci la
momentul închiderii în anul 1958, num¶rul c¶lug¶rilor la M¶n¶stirea Curchi,
dup¶ cum se §tie din documentele timpului, dep¶§ea cu mult cifra de 100.”

S¶ fie cinsti†i cei care §i-au dat obolul pentru repararea unei
mici p¶r†i a distrugerilor pricinuite pe p¶mânturile noastre române§ti de invadatorii ru§i, cu “contribu†ia” luminat¶ a politrucilor
evrei, printre care inevitabilul pictor - suprarealist, a nu se uita; §i
suprarealist-socialist-sovietist, Jules Perahim. Ca majoritatea
tovar¶§ilor s¶i evrei, dup¶ ce a pus §i el um¶rul la distrugerea
culturii române§ti, în “Basarabia sovietic¶”, în anul de co§mar
1940-41; apoi dup¶ 1944 în ce mai r¶m¶sese din România, §i la
“demascarea fasci§tilor”, pân¶ în 1969 când, s¶tul de raiul comunist, la care §i el §i ai s¶i trudiser¶, a cerut… azil politic în Fran†a,
motivînd cererea prin “antisemitismul” c¶ruia îi fusese victim¶ el Tartorul Arti§tilor Plastici §i al “Artei plastice” din România
sovietizat¶ (§i de el, nemijlocit - §i el venit pe tancurile sovietice, ca s¶ nu fie uitat Ion Vianu!), precum §i “persecu†iilor anticomuniste” din †ara noastr¶. Nu era primul §i nu avea s¶ fie
ultimul dintre evreii distrug¶tori a bietei culturi române§ti care se
plânseser¶ occidentalilor de “pogromurile” care-i alungase pe ei,
s¶rmanii ovrei de pe p¶mântul iubit al României: Nina Cassian,
Maria Banu§, Vera C¶lin, Ileana Vrancea, Georgeta Horodinc¶,
Tertulian, Crohm¶lniceanu, Andrei B¶leanu, Sami Damian,
Mirodan, Volovici, Shafir, Jean Ancel, Radu Ioanid, Norman
Manea, Liviu Rotman, Shaul Carmel, Andrei Codrescu, Mioara
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Cremene, Toma Pavel, Mariana £ora - §i atâ†ia al†ii…
Trag f¶r¶ a †intì, trag la întâmplare “în to†i intelectualii de
valoare ai †¶rii”, dup¶ cum se plîng chiar… intelectualii de
valoare ai †¶rii?
Da de unde! Nu eu “trag” în ei (cu glon†ul-patriei, cu bâtana†iei), ci doar le (pro)pun, dinainte, o oglind¶ - am mai
spus-o, dar dac¶ nu am alt¶ spunere… Nu eu lovesc în bunii,
blânzii - de geniali, ce s¶ mai vorbesc, de morali a§i§deri cobresla§i, dup¶ cum bine-§i zice Dimisianu, Eternul Adjunct,
ci, cronologic, ei s-au c¶c¶n¶rit, cum spunea I.D. Sîrbu, ei s-au
b¶l¶c¶rit, s-au sc¶ldat în propria scârn¶, s-au vândut unul pe altul
(§i cu to†ii pe mine, “¶la cu, sanchi, dreptur’li”), abia apoi am
venit eu, Omul cu Oglinda. £i nu le-am/s-au pl¶cut: s-au
constatat urâ†i, la§i, murdari, ranchiuno§i - §i pro§ti.
Asa au r¶mas pân¶ azi, atât c¶ “dup¶ Rivulu†ie” - la care au
participat, cu pieptul dezgolit /cu piep†ile-n vânt to†i c¶c¶narii-detustrele-sexele-“rezisten†ii-prin-cultur¶” mâncatul c¶catului nu
s-a mai pl¶tit, fie c¶ era consumat îndelicat, cu linguri†¶ de aur,
ca Nichita, fie c¶ era dat pe gât, cu tineta, ca P¶unescu.
Dau cu întârziere peste :

*

“Polemic¶ în intelighen†ia israelian¶
99 de intelectuali evrei împotriva lui Elie Wiesel 27 Aprilie 2010
Apelul scriitorului Elie Wiesel, supravie†uitor al Holocaustului, publicat în ziare din SUA, pentru 'capitala spiritual¶ a iudaismului mondial',
Ierusalim, a primit riposta a 99 de intelectuali israelieni, semnatarii unei scrisori adresate laureatului premiului Nobel pentru pace, în care afirm¶: ”Este o
eroare s¶ aperi implant¶rile de la Ierusalim”, relateaz¶ mar†i ziarul Corriere
della Sera, consultat de Agerpres.
“Pentru mine, pentru evreul care sunt, Ierusalimul este mai presus de
politic¶”. ”Nu, drag¶ domnule Wiesel, pentru noi evreii din Ierusalim ceea ce
sus†ii este frustrant §i scandalos”. Pagini cu plat¶ contra pagini de pe web. Un
laureat al Premiului Nobel contra laurea†i ai ”Israel Prize”. Pe lâng¶ eternul
duel dintre Ierusalimul de Est arab §i cel de Vest evreiesc, proclam¶rile
privind capitala etern¶ §i indivizibil¶ §i necesitatea de a o t¶ia în dou¶,
precum §i cearta privind a§ez¶rile dintre premierul Benjamin Natanyahu §i
pre§edintele american Barack Obama, o nou¶ polemic¶ agit¶ de o s¶pt¶mân¶
intelighen†ia israelian¶.
De o parte, Elie Wiesel, 81 de ani, care cump¶r¶ pagini publicitare în
patru ziare americane pentru a-§i publica articolul cu titlul ”For Jerusalem” un imn adus inegalabilei ebraicit¶†i a ora§ului - iar de cealalt¶ parte 99 de
intelectuali de stânga - de la Avishai Margalit, fondatorul ”Peace Now”, la
Avraham Burg, fost pre§edinte al Knessetului - care îl acuz¶ pe laureatul
Premiului Nobel pentru Pace c¶ vorbe§te din ”sanctuarul” din SUA, unde
locuie§te din 1963 §i îl invit¶ ”în ora§ul nostru s¶ vezi cu ochii t¶i efectele
catastrofale ale freneziei de a construi”.
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“Angoasa privind Ierusalimul - scrie Wiesel - nu prive§te pia†a imobiliar¶, ci memoria”. ”Tu vorbe§ti despre un Ierusalim ceresc - riposteaz¶ cei
99 -; noi tr¶im în cel terestru”.
Ora§ sfânt sau p¶c¶tos? Sediu al lui Dumnezeu sau, mai banal, consacrat implant¶rilor evreie§ti. Ora§ al p¶cii cere§ti sau prozaic, metropol¶
pr¶fuit¶ de lupt¶? Ierusalimul nu are un fluviu, nici mare, nu are pozi†ii strategice nici venituri din pozi†ie, nu are mine ci numai trei pietre sfinte: Zidul
Plângerii, Calvarul, Stânca lui Mahomed. A fost de 50 de ori asediat, de 26
de ori cucerit, de 18 ori distrus §i reconstruit. Wiesel nu este uimit c¶ centrul
tuturor ciocnirilor se afl¶ aici: ”Nici Atena sau Roma nu au suscitat atâtea
patimi”. Acest loc, care ”este citat de peste 600 de ori în Biblie §i nici m¶car
o dat¶ în Coran”, a fost surs¶ de inspira†ie §i obiect de studiu pentru teologi
§i preo†i. ”Când un evreu îl viziteaz¶ pentru prima dat¶, nu este prima dat¶;
este o revenire acas¶. Primul cântec pe care l-am auzit era unul de leag¶n al
mamei mele despre Ierusalim”. Wiesel pledeaz¶ pentru ca Ierusalimul s¶
r¶mân¶ ”capitala spriritual¶ a ebraismului mondial”.
Polemica a fost declan§at¶ de un pasaj aflat spre sfâr§itul pledoariei lui
Wiesel, în care acesta scrie: ”Contrar celor relatate de unele mass-media,
evreii, cre§tinii §i musulmanii au permisiunea de a-§i construi casele în
oricare loc al ora§ului”. Reac†ia celor 99 de intelectuali este dur¶: erori istorice, reprezent¶ri false, riposteaz¶ ei laureatului Nobel. A§a cum remarc¶,
arabii nu au deloc aceast¶ autoriza†ie: ”Dac¶ ai tr¶i aici, drag¶ Wiesel, ai
vedea inegalit¶†ile grosolane dintre Est §i Vest în repartizarea resurselor
prim¶riei §i servicii”. Burg §i ceilal†i 98 de semnatari ai scrisorii men†ioneaz¶
cazurile cartierelor palestiniene Sheikh Jarrak §i Silwan, unde primarul
Barkat este angajat de luni de zile în evacuarea a zeci de familii care ocup¶
case abuziv. ”Te vom duce acolo unde familiile palestiniene sunt pe cale s¶
fie smulse din casele lor pentru a face loc noii vecin¶t¶†i evreie§ti. Sau acolo
unde zeci de case vor fi demolate deoarece Prim¶ria a refuzat s¶ elibereze
autoriza†ii de construc†ie palestinienilor”.
Pentru moment, Wiesel 'a încasat' §i nu a comentat. La 26 aprilie,
când a circulat ipoteza c¶ Netanyahu ar fi acceptat un moratoriu privind
construirea de noi case în Ierusalimul de Est, ceea ce de fapt înseamn¶ reluarea pre-negocierilor cu palestinienii, nimeni nu a crezut foarte tare în acest
lucru. Ora§ul etern a§teapt¶, de o eternitate, fapte concrete, încheie Corriere
della Sera.”

Mar†i 26 iulie 2011
Noapte asem¶n¶toare celorlalate.
Plictisitoare constata†ie.
*
I-am scris lui Oleg Brega, ca unul dintre internau†ii care îmi
g¶zduiser¶ textele, mi le afi§aser¶ - pe Curaj Net -, ca prieten, ca
unul dintre cei care puseser¶ mân¶ de la mân¶ ca s¶ am un nou
ordinator în locul celui ars (unde mai pun c¶ Oleg este §i el un fiu
adoptiv al meu):
Dragà Oleg Brega (…)
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Date : 25 juillet 2011 16:22:05 HAEC
À : Oleg Brega <curajtv@gmail.com>
Regret, dar nu-mi pot tine promisiunea de a trimite inregistràrile (5 la
numàr). M-au convins ai mei sà nu le fac publice. Aràt ràu de tot, mà exprim
cu mare dificultate. Làudat fie scrisul electronic. Dupà acesta nu se vede cât
de ràu am ajuns.
ïmi cer iertare. Veti întelege optiunea (?) mea.
Va imbratisez, Paul Goma

Oleg Brega mi-a r¶spuns:
(…) ïn†elegem, accept¶m §i sper¶m s¶ v¶ face†i mai bine, nu doar
pentru filmat, dar §i ca s¶ fim noi lini§ti†i, con§tien†i c¶ ne sunte†i al¶turi...
S¶n¶tate!
O.Brega

Miercuri 27 iulie 2011
DSK: Comparu†ia care trebuia s¶ aib¶ loc la 1 august, la
New York, s-a amânat pentru 23 august.
*
Noapte grea. Asudat¶. Picioare mult sl¶bite. Sper s¶ nu-mi
fac pocinogul de a c¶dea de pe scaunul din fa†a ordinatorului, c¶
nu m¶ mai ridic.
*
Flori B¶l¶nescu îmi trimite un text din revista Agero din
Stuttgart:
“Cu durere despre cei vii §i cei mor†i

(Discurs rostit pe data de 3 iunie 2011 la Cimitirul Eroilor)
Ion UNGUREANU ex-ministrul Culturii §i Cultelor, Republica Moldova
“Ne-a adunat azi aici, de Zilele În¶l†¶rii, un act de vandalism feroce,
care în fond s-a întâmplat chiar sub ochii unora dintre noi. Este o dovad¶
elocvent¶ c¶ ora§ul Chi§in¶u de la 1944 încoace nu ne-a apar†inut nou¶,
b¶§tina§ilor. Pentru a ajunge aici, în locul unde are loc slujba de pomenire, a
trebuit s¶ trecem azi prin b¶l¶rii §i h¶†i§uri, ca în vremurile vechi, când primii
cre§tini se adunau în pe§teri pentru a se ruga împreun¶ lui Dumnezeu. Iat¶-ne
arunca†i înapoi în epoca p¶gânismului. Cei care s-au întrunit azi aici sunt,
dup¶ expresia biblic¶, sarea p¶mântului, ei sunt purt¶torii f¶cliei memoriei
noastre istorice. E bine §tiut c¶ atitudinea fa†¶ de cimitire relev¶ gradul de
civiliza†ie al unui stat. Ne-a adunat aici investiga†ia jurnalistei Angelina
Olaru despre aceast¶ monstruozitate care s-a s¶vâr§it chiar în inima
Chi§in¶ului – demolarea Cimitirului Eroilor – un complex memorial §i arhitectural unic. Dar dac¶ le punem pe toate cap la cap, era inevitabil ca toate
astea s¶ se întâmple. Pe timpuri, n¶v¶leau t¶tarii, turcii, pr¶dau cu nemiluita
tot ce le ie§ea în cale – §i dac¶ de la p¶gâni nici nu te puteai a§tepta la mil¶ §i
îndurare, atunci când lor li se al¶turau cazacii, n¶v¶lind §i ei peste noi, e un
lucru absolut de neîn†eles. Cre§tini ca noi, ne ardeau bisericile, ne furau
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c¶r†ile sfinte, icoanele… (despre aceasta ne-a amintit recent Nicolae Dabija
în unul din editorialele sale). Dar chiar §i ei, dup¶ o vreme, se întorceau cu
prada la ei acas¶ – pe unde le-o fi fiind casele.
Ast¶zi avem de-a face cu un alt soi de n¶v¶litori. Ei î§i spun „eliberatori”, dar nu pleac¶ înapoi, de unde au venit (deci sunt ocupan†i!). Nu-u-u!,
nu-u-u! riposteaz¶ ei indigna†i, suntem eliberatorii vo§tri. Ace§ti neaveni†i
distrug ce-i al nostru §i-§i instaleaz¶ kibitcile ro§ii în casa noastr¶ str¶mo§easc¶. Între timp î§i educ¶ demolatori §i pr¶d¶tori din semin†ia noastr¶.
Religia, care ne-o impun, e ura fa†¶ de frate §i dragostea fa†¶ de pr¶d¶tori.
Ni s-a implantat în creier c¶ nu mai suntem ceea ce am fost, c¶ nu mai avem
nevoie de memorie, de legi morale, ni se rescrie, ni se falsific¶ trecutul
istoric.
Noi, b¶§tina§ii, n-am fost a§a, dar ne-au înv¶†at s¶ fim a§a cei care au
venit cu “mî starâi mir razru§im do osnovania” (“vom distruge vechea lume
pân¶ în temelii”). Dup¶ ce §i-au aruncat în aer bisericile, catedralele (e de
ajuns s¶ pomenim doar “hram Hrista Spasitelea” la Moscova, având apoi
inten†ia s¶ distrug¶ pân¶ §i celebra biseric¶ a lui Vasile Blajennâi din Pia†a
Ro§ie, §i numai printr-un miracol în ultima clip¶ s-au r¶zgândit), ei bine,
ace§ti neobarbari au venit §i la noi s¶ ne înve†e a demola, a arunca în aer, a
§terge cu buldozerele orice urm¶ de civiliza†ie, de cre§tin¶tate. I-a†i v¶zut
chiar zilele astea m¶r§¶luind obraznic cu drapele ro§ii, sângerii prin Chi§in¶u,
scandând “na§a Moldova!” (“Moldova noastr¶”), de§i nu ne cunosc limba, cu
atât mai mult istoria. Ce anume au ei în vedere când zic Moldova, se vede la
Tiraspol, în acest vechi p¶mânt moldav devenit azi o enclav¶ ruseasc¶, unde
numele de “Republic¶ Moldoveneasc¶” e pus doar de form¶. Ei zic
“Moldova”, dar subîn†eleg Rusia, subîn†eleg o gubernie ruseasc¶. Dac¶ nu
m¶ crede†i, întreba†i-l pe Patriarhul Rusiei, Kirill, care în toamn¶ î§i va vizita
la Chi§in¶u spa†iul canonic al “Vseia Rusi” (al întregii Rusii), în timp ce
Patriarhul României n-are voie s¶ vin¶ pe mo§ia lui £tefan cel Mare §i Sfânt.
Tr¶im timpuri apocaliptice, unde minciuna e întronat¶ împ¶r¶teas¶. Eu nu
le-a§ dori ru§ilor ca într-o bun¶ zi ni§te venetici s¶ m¶r§¶luiasc¶ seme† pe
str¶zile Moscovei scandând, cu accent specific, “nasa Moscava, nasa
Moscva!”. £i s¶ cear¶ obraznic ca limba lor s¶ fie decretat¶ limb¶ de stat în
Rusia. Poate c¶ atunci ru§ii din Rusia s-ar trezi §i ar în†elege mai bine situa†ia
dramatic¶ în care ne afl¶m noi, b¶§tina§ii, §i i-ar sf¶tui pe consângenii lor,
odat¶ ce ei n-au de gând s¶ se întoarc¶ în Rusia, cel pu†in s¶ se poarte cu
respect fa†¶ de noi, pe p¶mântul nostru, pentru c¶ oricât de mul†i ar fi, oricât
de mult s-ar întinde – pân¶ la urm¶, tot la matca lor vor trebui s¶ se întoarc¶,
a§a cum se întorc apele rev¶rsate dintr-un râu în albia de unde s-au pornit.
Sunt ei oare vinova†i, ace§ti m¶r§¶luitori pe meleagurile noastre? Doar
par†ial, cred eu. Principalii in§i care poart¶ vina sunt cei din spate, care-i
asmu†¶ contra noastr¶, care în fond nu-§i cru†¶ propria semin†ie. Celebra zicere stalinist¶ “Mî za †enoi ne postoim!” (“Nici un pre† nu e prea mare pentru
noi!”) e aplicat¶ §i azi. Despre aceasta vorbea Aleksandr Soljeni†ân – marea
con§tiin†¶ civic¶ a Rusiei, atunci când afirma cu am¶r¶ciune c¶ Rusia timp de
sute de ani a fost condus¶ de conduc¶tori care au urât §i ur¶sc poporul rus, §i
de aceea nu-l cru†¶, îl trimit peste tot în r¶zboaie §i misiuni inutile. Acela§i
Soljeni†în a formulat un deziderat nemaiîntâlnit la nici un alt popor din lume
“O sberejenii naroda” (despre cru†area, ocrotirea, p¶strarea poporului). Care
“sberejenie”, care grij¶ de consângeni? Aminti†i-v¶ cum pe timpul conflagra†iei militare de la Nistru, impus¶ de for†ele proimperiale ruso-sovietice, ni
s-a t¶iat gazul în Moldova (dac¶ ar fi putut, ne-ar fi oprit §i aerul!). Gazul a
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fost t¶iat pentru toat¶ popula†ia – altfel tehnic nu se putea. £i cine a suferit în
primul rând? Ru§ii! Ei, spre deosebire de popula†ia autohton¶, n-aveau cum
s¶ se descurce. B¶§tina§ii au apelat la neamurile lor de la †ar¶, pe când ru§ii
au fost cel mai grav afecta†i de aceast¶ pedeaps¶ a Rusiei. Ca §i atacul cu gaze
nocive împotriva cecenilor din Teatrul Sud-Vest de la Moscova, care a f¶cut
un num¶r infinit mai mare de victime în rândul ru§ilor decât puteau s-o fac¶
cecenii. E aceea§i mentalitate: “Mî za †enoi ne postoim!” O mentalitate de
s¶lbatici. Ea e aplicat¶ în permanen†¶.
Dar s¶-i l¶s¶m în plata Domnului. Întrebarea e ce ne facem cu neobarbarii no§tri autohtoni, din stirpea noastr¶, care s-au înh¶itat cu ei? Aminti†iv¶ de romanul Clopotni†a al lui Ion Dru†¶, de vechea clopotni†¶ a lui £tefan
cel Mare, ars¶ pân¶ în temelii nu de cei care ne pâng¶resc plaiurile, ci de unul
de-ai no§tri. Acest act de vandalism e descris într-o oper¶ de fic†iune. Dar
uita†i-v¶ ce ne spune realitatea: dup¶ cum s-a aflat, demolarea definitiv¶ a
acestui cimitir sacru a fost aprobat¶ de unul din mai-marii republicii noastre.
Ast¶zi el se justific¶, precum c¶ n-a §tiut. Dar, vorba str¶mo§ilor no§tri
latini, domnule Tarlev: Ignorantia non est argumentum! (Ignoran†a nu este un
argument). E însp¶imânt¶tor ceea ce se întâmpl¶ la noi sub ochii no§tri.
Tot în zilele astea a fost difuzat¶ §tirea c¶ acum câteva zeci de ani a fost
ras¶ cu buldozerele por†iunea din Cimitirul Central unde se afla mormântul
unui primar excep†ional, Karl Schmidt, care a condus prim¶ria timp de 28 de
ani. Tot atunci a fost §ters de pe fa†a p¶mântului mormântul marelui arhitect
Alexandru Bernardazzi, care a eruoepenizat Chi§in¶ul. Pe locul mormintelor
lor s-a în¶l†at “kinoteatr 40 let VLKSM” – tr¶iasc¶ comsomolul! Aceast¶
cl¶dire are în fa†¶ acea oribil¶ statuie c¶reia nici Ministerul Culturii de
atunci nu i-a dat aviz de instaurare: “Iz-za hudojestvennoi nepolno†ennosti”
(“Din lips¶ de valoare artistic¶”). Dar ia încearc¶ azi s¶ te atingi de ea,
imediat e§ti etichetat barbar §i… rusofob (de§i e un monument sovietic, cum
vedem, ru§ii §i sovieticii au devenit sinonime). Iat¶ de la cine a preluat §tafeta
domnul Tarlev atunci când a aprobat demolarea definitiv¶ a tot ce e legat de
cimitirul gloriei militare, de osemintele osta§ilor c¶zu†i în dou¶ r¶zboaie,
c¶lcate §i m¶cinate de buldozere…
Desigur, în ochii unora noi, cei aduna†i aici, ar¶t¶m ca ni§te naivi, ca
ni§te romantici. Ia auzi, domnule, noutate! Când tot la Chi§in¶u §i în împrejurimi au fost tortura†i §i împu§ca†i f¶r¶ judecat¶ mii de oameni – §i pân¶ azi
g¶sim noi §i noi gropi cu cei executa†i, iar unii dintre autorii acestor atrocit¶†i
mai sunt înc¶ în via†¶, tr¶iesc printre noi §i primesc pensii grase. Pe ace§ti
criminali, pe ace§ti c¶l¶i nu-i caut¶ judec¶toria de la Haga, crimele lor n-au
fost catalogate drept “crime împotriva umanit¶†ii”. Ce le putem r¶spunde?
Una n-o exclude pe alta. Dar nimic nu e mai urât, decât un om f¶r¶ memorie,
nimic mai periculos decât o societate care degenereaz¶ într-o mas¶ de consumatori biologici sau, cum se spune la noi de la o vreme: n-are importan†¶
limba, ci ceea ce pui pe limb¶… Deci suntem invita†i s¶ coborâm la regnul
animalic. Îi în†elegem §i pe cei din Occident, care depind §i ei, s¶rmanii, de
gazele ruse§ti, vor §i ei s¶ aib¶ “ce pune pe limb¶”, dar e prea sinistr¶ aceast¶
alian†¶ dintre “materiali§tii” no§tri §i “ideali§tii” din Occident, care-§i limiteaz¶ c¶ut¶rile criminalilor doar pân¶ la grani†ele fostului imperiu sovietic.
Noi, b¶§tina§ii, am f¶cut §i facem parte dintr-un str¶vechi popor care n-a
râvnit niciodat¶ de la nimeni un petic de p¶mânt str¶in, n-am înc¶lcat legea
lui Dumnezeu: ce †ie nu-†i place, altuia nu face. Ne-am cinstit totdeauna
str¶mo§ii, uita†i-v¶ cât¶ lume e în cimitirele noastre de Pa§tele Blajinilor! Iat¶
de ce îndr¶znim s¶ cerem s¶ ne fie ascultat glasul.
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Iar celor care convie†uiesc al¶turi de noi, le-a§ pune o singur¶ întrebare:
cum v-a†i sim†i, tov¶r¶§eilor, dac¶ din porunca cuiva (n-are importan†¶ a cui)
ar fi aruncat în aer complexul gloriei militare “Eternitatea” de pe strada Pan
Halippa? E de neimaginat a§a ceva! Dar voi cum a†i procedat cu Cimitirul
Eroilor? Istoria pe aceste meleaguri n-a început cu voi. Pân¶ la venirea voastr¶ aici au tr¶it oameni, care au avut un trecut, au avut str¶mo§i, au avut ca §i
voi, eroii lor, pe care i-au îngropat cu cinste. £i voi, venind,
ce-a†i f¶cut
cu osemintele lor? Spune o vorb¶ veche din b¶trâni: cine trage în trecut din
pistol, viitorul va trage în el cu tunul. Nu v¶ purta†i cu noi ca ni§te cuceritori
– altfel va trebui s¶ suporta†i consecin†ele. Nu e o amenin†are, e o avertizare.
Nu suntem ni§te “piei-ro§ii”, noi nu trebuie s¶ fim cre§tina†i. Am fost
cre§tina†i înainte de venirea voastr¶ (cam cu vreo jum¶tate de mileniu), a§a
c¶ voi ar trebui s¶ fi†i subordona†i spa†iului nostru canonic §i nu invers. E deajuns c¶ a†i încercat s¶ ne descre§tina†i. Nu trop¶i†i cu cizmele voastre în casa
care v-a g¶zduit. Cine nu încalc¶ legea noastr¶ str¶mo§easc¶ §i se poart¶ cu
respect, va fi tratat adecvat. Cine încalc¶ aceast¶ lege i se va ar¶ta u§a. (Nu
v¶ sup¶ra†i, vorba românului!, dar a§a se procedeaz¶ peste tot în lume.)
Mult încercat¶ matu§k¶ Rusie! Opre§te-te! Ai grij¶ de semin†ia ta, n-o
sem¶na pe toate coclaurile, pe toate meridianele. Mai cite§te o dat¶ parabola
lui Tolstoi “De cât p¶mânt are nevoie omul?”. Risca†i s¶ l¶sa†i Rusia f¶r¶
ru§i. £i ar fi p¶cat. Te ia groaza, când te gânde§ti cine le-ar putea lua locul.
Din nou înapoi la pecenegi, “prietenii” no§tri comuni? Nu-i o figur¶ de stil.
Ne-am convins nu o dat¶ c¶, în lumea în care tr¶im, totul e posibil. F¶r¶ s¶
vrei te întrebi: oare Rusia pân¶ acuma nu s-a dumerit c¶ a fost supus¶ unei
experien†e nefaste? Scria cancelarul Germaniei Bismarck într-o scrisoare de
r¶spuns socialistului Bebel, care îl tot presa cu ideile lui socialiste: “Curioase
idei! Ar trebui s¶ g¶sim o †ar¶, de care nu ne este prea mil¶, de exemplu,
Rusia, §i s¶ le prob¶m”.
Le-au “probat”, începând cu anul 1917. (Pre†ul a fost de zeci §i zeci de
milioane de vie†i omene§ti.) Am nimerit §i noi, al¶turi de ru§i, în malaxorul
acestei experien†e tragice.
Eu, care mi-am f¶cut studiile la Moscova în timpul dezghe†ului hru§ciovist, iar mai apoi am §i lucrat acolo, comunicând cu celebra intelighen†ie rus¶,
v¶ spun sincer c¶ m¶ simt îngrozit când v¶d ace§ti rinoceri cu drapele ro§ii,
m¶r§¶luind pe str¶zile Chi§in¶ului. Mi-e ru§ine §i m¶ doare inima v¶zând c¶
ru§ii au ajuns s¶ fie confunda†i cu comunismul, cu fioroasele fiare bol§evice!
Nu for†a†i nota, nu întinde†i coarda, ea poate plesni. În casa spânzuratului nu
se vorbe§te de funie. Nu mai m¶r§¶lui†i, nu mai flutura†i aceste drapele sângerii. Veni†i al¶turi de noi s¶ refacem ceea ce au distrus p¶rin†ii vo§tri
buim¶ci†i de-o propagand¶ care i-a f¶cut neoameni, haide†i s-o începem chiar
de la restaurarea acestui cimitir în cinstea eroilor c¶zu†i, mai ales c¶ al¶turi de
osemintele osta§ilor no§tri români sunt §i osemintele solda†ilor ru§i, ale altor
etnii, asta, desigur, dac¶ vre†i o via†¶ civilizat¶. Trezi†i-v¶, afar¶ e un alt veac,
sunt alte vremuri, imperiile §i-au dat duhul, împ¶ca†i-v¶ cu gândul acesta,
nimeni, nici un popor nu poate fi mai presus decât alt popor, fie el mare sau
mic. În fa†a lui Dumnezeu suntem to†i egali. Nu v¶ irosi†i puterile s¶ p¶zi†i
ceea ce nu v¶ apar†ine. Dup¶ cum s-a v¶zut, nici o ideologie, nici o doctrin¶
nu poate asigura nim¶nui domina†ia mondial¶ – aceast¶ de§ert¶ciune a
de§ert¶ciunilor! Stima†i alogeni, astâmp¶ra†i-v¶ §i purta†i-v¶ civilizat cu
na†iunea titular¶, dac¶ vre†i s¶ tr¶im în pace §i bun¶ în†elegere. Iar r¶t¶ci†ilor
no§tri le-a§ aduce aminte c¶ nici un popor nu-§i glorific¶ vânz¶torii de neam.
Ei sunt pu§i pe vecie la stâlpul infamiei. Aceasta v¶ a§teapt¶ dac¶ nu v¶ dez-
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metici†i din buim¶ceala care v-a cuprins.
£i ca s¶ n-o închei pe-o not¶ pesimist¶, s¶ ne aducem aminte de
luminata noapte a Învierii cu acele miraculoase cuvinte: “Hristos a înviat
din mor†i cu moartea pre moarte c¶lcând §i celor din morminte via†¶
d¶ruindu-le”.
Ast¶zi au nevoie §i cei vii, nu numai cei din morminte, s¶ învie din
mor†i. Doar a§a putem spera c¶ ni se va d¶rui via†¶ ve§nic¶. Trebuie s¶ refacem în întregime Cimitirul Eroilor, a§a cum a fost edificat de înainta§ii no§tri.
Şi atunci poate c¶ Dumnezeu î§i va întoarce fa†a spre noi. Vom fi trata†i cu
respect de popoarele lumii – va fi examenul nostru de †ar¶ civilizat¶. Prin
aceasta ne vom poc¶i cu to†ii, numai a§a î§i vor g¶si odihna de veci cei care
§i-au dat via†a pe aceste meleaguri, §i-au dat tot ce au avut mai scump. S¶ le
fim recunosc¶tori §i s¶ fim demni de ei!
Ion UNGUREANU, ex-ministrul Culturii §i Cultelor”

Bun, acum cunoa§tem numele §i celui de al doilea
distrug¶tor: Tarlev - primul: arhitectul evreu care mai tr¶ia acum
câ†iva ani §i amenin†a c¶ îl d¶ în judecat¶ pe Iuri Colesnic pentru
c¶… repetase ce spusese-scrisese chiar el, “arhitectul”, în presa
ruseasc¶ de la Chi§in¶u l¶udîndu-se c¶ dinamitase, în iulie 1941,
§i cl¶direa B¶ncii din Tighina.
Dar ceilal†i distrug¶tori? M¶car atâta s¶ §tim. Ca apoi s¶ afle
§i fiii §i nepo†ii §i str¶nepo†ii acelora cum au “construit” ei comunismul pe p¶mânturile noastre române§ti. £i s¶-i comunice §i lui
I. Vianu isprava.
*
O scrisoare din One§ti. Mi-a f¶cut cald pe la inim¶
(înainte de a o afi§a, am cerut încuviin†area expeditoarei)
De : <matei_monica_onesti@yahoo.com>
Objet :
Salutari din Onesti.
Date :
26 juillet 2011 19:42:27 HAEC
À : Paul Goma <paulgoma@free.fr>
<matei_monica_onesti@yahoo.com>

“Buna ziua,
“Am gasit lucrarea dvs. Basarabia, pe care mi-am permis sa o
public, la adresa de mai sus. Nu din rea-vointa, ci din iubire sfinta pentru ca
Moldova va iubeste si se roaga pentru sanatatea dvs. cum nu a facut-o pentru
nimeni de la Maresalul I. Antonescu incoace.
Un grup de elevi si studenti din Onesti ( in numele carora va scriu ) va
doreste sanatate si numai bine.
Personal, consider ca dvs si dl Virgil Gheorghiu sinteti si veti fi o
nobila legatura in paginile Istoriei Literaturii Romane.
In speranta unei intelegeri reciproce, va dorim sanatate si numai bine.
Cu stima, Matei Monica.
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Joi 28 iulie 2011
A dat Dumnezeu! S-a trezit Observatorul cultural s¶ se
scuture de mormanele de frunze uscate c¶zute de la coroni†ele
împletite cu pio§enie servil¶ explicabilo-explicat¶ de holocaustologii goi §i s¶ publice - un text: “La desp¶r†irea de M. Iv¶nescu”
de Raluca Dun¶ - impresionant, dar vechi - despre Mircea
Iv¶nescu.
S¶ le fie ru§ine putorilor mu§a†i, §imonci !
Am s¶ împrumut de la £erban Foar†¶ un neasemuit poem
dedicat Plecatului:

“Spectacol cu Dimov
Pe domnul care-§i face pete
pe mâini, când scrie, – pe „Mopete”
l-am cunoscut (când da s¶ urce,
noi coborând) în prag de lift.
Ploua cu ace de molift
§i n-ar fi vrut s¶ ne încurce
pe mine §i Dimov, – cu care
ar fi f¶cut o patrulare
prin ploaia de a c¶rei ap¶
se ap¶ra prin ridicare
de guler §i prin dou¶ sticle
de amprentabile bezicle.
Era-nso†it de-o groas¶ map¶
cu poesii, mai vechi, mai nou¶,
în care, îndeob§te, plou¶
§i-n care el, pe larg, descrie
cum e pe cale s¶ le scrie
într-un poem care transcrie,
în §iruri paralele, ploaia;
sau cum „se a§eza s¶ ning¶”
§i fulgii ezitau în aer
mai înainte s¶ ne-ating¶;
iar dac¶ se porneau cu droaia,
înv¶luindu-ne-ntr-un §laier,
doar ceaiul lumina odaia
obscur¶, cu lumina aia
care, datând din Biedermeier,
nu mai e cine s¶ o sting¶.”
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*

*
Azi, la New York, Nafissatou Diallo, asistat¶ de avocatul
deja celebru, Kenneth Thomson a fost organizat¶ o conferin†¶ de
pres¶ - adunare de mul†umire pentru sus†inerea victimei.
Un moment istoric - zic eu (am s¶ revin).
Vineri 27 iulie 2011
Dup¶ ce notasem, asear¶, §tirea conferin†ei de pres¶ a
victimei lui DSK, am ezitat, atunci, apoi în cursul nop†ii, ude
întrebîndu-m¶ dac¶ las “momentul istoric“ sau g¶sesc un
înlocuitor mai pu†in pompieristic. Nu am g¶sit. Acum, diminea†a,
îmi spun s¶ las a§a. A§a las.
ïnc¶ de la începutul scandalului DSK î§i scosese nasul un
pui de minir¶zboi de ras¶. Acum minir¶zboiul a devenit r¶zboi
între comunitatea afroamerican¶ (deocamdat¶ din USA) §i cea
evreiasc¶, de mult¶ vreme… interna†ional¶.
E prea deveme ca s¶ vedem care va fi reac†ia DSK-ilor la
tr¶znetul (“din senin”) de asear¶. Este sigur c¶ avoca†ii ap¶r¶rii
nu vor r¶mâne cu mâinile-n sân, iar sociali§tricii franci vor
reîncepe s¶ zbiere, denun†înd “o campanie antisemit¶”… Dar!
Dar, începînd de aseara “ciom¶geala” adversarului nu va mai
fi monopolul evreilor, loviturile vor fi date (§i încasate) de
ambele tabere.
Ceea ce nu este bine. ïn disperarea lor - visceral¶ - c¶ sunt
amenin†ati s¶ piard¶ o lupt¶, evreii vor fi ceea ce au fost de totdeauna: excesivi. Vor fabrica probe, vor min†i cu neru§inare;
avoca†ii lui Dominique Strauss-Kahn, Benjamin Brafman et
William W.Taylor III, au §i denun†at «un cirque indecent» destinat s¶ influen†eze opinia publique”, îi vor acuza pe adversari
de… de ce, dac¶ nu de antisemitism? Afroamericanii se vor
st¶pâni o vreme - dar cât¶? Toat¶ ranchiuna adunat¶ împotriva
albilor, vreme de secole de sclavaj se va concentra împotriva lor.
Am fost silit s¶ fac o pauz¶. Nu am reu§it s¶ (mi-o)adorm,
îns¶ a fost benefic¶: mai pot sta pe scaun o jum¶tate de ceas.
Nu mai †in minte dac¶ am scris despre asta - §i nu am
puterea s¶ verific: asta fiind “analiza” unei fran†uzoiace
apropiat¶ cuplului DSK. Nu reiese dac¶ §i ea fusese pu†in-agresat¶-sexualnic de Dominique, îns¶ concluzia ei - dealtfel, comu©Paul Goma 1935-2011
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nicat¶ so†iei Anne Sinclair (§i respins¶ cu indignare de
consoart¶): “Dominique nu poate face a§a ceva” - îmi aduc aminte de Liiceanu, disculpat de Monica: “Gabriel nu poate face a§a
ceva”, era vorba de trimiterea la topit a Culorii…) era:
Dominique a§a fusese crescut, a§a se maturizase, ajungînd un
b¶trân copil râzgâiat, c¶ruia i se iart¶ toate copil¶riile, apoi, vai,
porc¶riile. Se §tie cum le “trateaz¶” pe femeile din preajm¶: ca un
predator niciodat¶ pedepsit. De aceea a fost surprins, “§ocat”
când o camerist¶ african¶ a refuzat s¶ se lase violat¶, ba chiar l-a
denun†at poli†iei, de§i el i se… “prezentase” în stilu-i, orbitor de
inteligent, când te n¶puste§ti la o camerist¶ african¶ ca s-o fu†i:
«Cum, nu §tii cine sunt eu?» Astfel se va fi explicat telefonul, în
panic¶, dat nevesti-si, Anne Sinclair, la Paris, prin care spunea c¶
f¶cuse… “une petite connerie” - pentru DSK toate marile porc¶rii
- ale sale - sunt “des petites”… Ceea ce a urmat: arestarea pe
aeroportul JFK, încarcerarea, br¶†ara electronic¶, desigur, a fost
greu suportabil¶, îns¶ DSK s-a l¶sat pe mâna avoca†ilor s¶i,
Taylor §i Brafman, §tiind, desigur c¶ dac¶ nu chiar ei îl sf¶tuiser¶
pe Polanski s¶ o §tearg¶… engleze§te în Europa, ca s¶ scape de
justi†ie, ace§tia fuseser¶ capabili s¶-l scape pe Simpson, juc¶torul
de fotbal american, de pedeapsa pentru crim¶, “mijlocind” 30
milioane de dolari.
*
Observatorul cultural al Mu§atei §i a lui Norman Manea s-a trezit, nu chiar cu totul, dar important este c¶ a aflat de la
vecinii de bloc pecumc¶ un oarecare poeta§, Mircea Iv¶nescu a
plecat dintre noi §i dup¶ “semnul” de ieri, se gr¶be§te s¶
recupereze ceea ce nu se recupereaz¶ §i nu se iart¶: La-Timpul.
Fiindc¶ exist¶ un timp-pentru, un timp pentru-nepentru.
*
Dorin Tudoran - ca §i Alina Mungiu - nu sî lasî!, dar ardelene§te: se treze§te admirîndu-l pe DSK, pentru presta†ia sa undeva
pe la Washington (ce a priceput Tudoran din conferin†a ‘intelectualului clasi’?), comp¶timindu-l pe bietul “Dominique” pentru
c¶ “fusese purtat cu belciugul în nas”, dup¶ arestare… - în rest
sem¶nînd cuget¶rile sale adânci c¶rora doar un Antonesei le-ar fi
dat o înalt¶ pre†uire, prin r¶cnete de entuziasm: «Fraaate
Dorineee!». Tudoran, cet¶†ean american de un sfert de veac, nu
§tie ce se petrece în America; nici al¶turi de el; habar n-are c¶
popula†ia este alc¶tuit¶ §i din femei; c¶ dintre femeile americane
un procentaj impresionant - suntem informa†i chiar §i noi, cei
veni†i din România - sunt de origine african¶, iar str¶mo§ii/
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str¶moa§ele lor cunoscuser¶ ceea ce se cheam¶ §i azi: sclavajul.
Ba chiar, citîndu-l pe marele filosof Sloterdijk (!), descoperit din
revista francez¶ Le Point îi împu§c¶ §i Dorin al nostru o teorie
demn¶ de crâ§ma Casei Scriitorilor (nu conteaz¶ care, plin¶ de
haz s¶ fie). Ba are neru§inarea s¶ atrag¶ aten†ia unui forumist
(anonim, ca tot rumânul-la-român) [“@Radu Humor] s¶ nu
întind¶ coarda (…) 2. Copiii din flori nu sunt o “inventie” brevetata de “camatarii pistruiati”; nici in Romania, nici altundeva. 3.
Domnul Radu, fiindca aveti humor si va dati in vant dupa “povesti” cu “pistruia†i”, iata o poveste foarte scurta despre intinsul
corzi”…] - ajuns aici poetul §i disidentul Tudoran repet¶ aiurea
bancul r¶zb¶§inat cu: «Gdaaansk»! ïns¶ culmea :
Anonimescul “Radu Humor” se… conformeaz¶! Ciocne§te
c¶lcâiele, oameni buni! §i ascult¶ de sfatul-prietenesc parvenit de
la Washington cu mari sacrificii.
C¶ci mare-i frica, la români, de holocaustologii recruta†i
dintre goi, ca fostul Dorin Tudoran, consilier al suprasecuristului
Voiculescu Crescent. £i nu degeaba s-a l¶sat el pe mâna unui
suprafalsificator de istorie §i de toate ca “Radu Ioanid”, dîndu-i
mân¶ liber¶ acestui jeg absolut s¶-l acopere de ocar¶ pe bunul
prieten §i binef¶c¶torul s¶u: Mihai Botez.
Care va fi urm¶torul pas pe calea coborî§¶ a lui Dorin
Tudoran?
Sâmb¶t¶ 30 iulie 2011
Noapte grea, foarte grea. £i-au dat mâna vechile boli §i
r¶ceala nou¶ (sic): m-au r¶pus. Am r¶zb¶tut la lumina zilei în
patru labe. M-am sim†it ca biata pisic¶ “sp¶lat¶” în ma§in¶, o or¶
§i jum¶tate: ea c¶p¶tase înc¶ o pereche de labe, dar pe toate §ase
se cl¶tina.
Greu, greu. M¶ întreb dac¶ mai apuc s¶ notez ceva în
jurnalul pe august.
Moartea m¶-sii de moarte ‘pu†it¶! Cum îmi stric¶ ea
socotelile §i calendarul!
*
29 Jul 2011 Jurnalist agresat §i sechestrat la Universitatea Slavon¶
sursa: jurnal.md
“Jurnalistul Oleg Brega este implicat într-un nou scandal. Asta dup¶ ce
a fost agresat de c¶tre administra†ia Universit¶†ii Slavone.
Brega a mers la universitate împreun¶ cu o student¶ de la Cahul, care
vrea s¶ se transfere la o alt¶ institu†ie de înv¶†¶mânt.
Administratorul Universit¶†ii Slavone, Andrei Babenco, §i al†i trei
angaja†i ai institu†iei l-au luat la pumni pe jurnalist pentru c¶ acesta filma în
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interiorul institu†iei.
În momentul în care jurnalistul a vrut s¶ p¶r¶seasc¶ înc¶perea, s-a
pomenit c¶ e... sechestrat. Angaja†ii universit¶†ii nu i-au permis s¶ se mi§te
din loc pân¶ când a venit poli†ia.
Oleg Brega a depus o plângere pe numele celor care l-au agresat. Cazul
este investigat de poli†ia sectorului Râ§cani”.

I-am scris:
Dragà Oleg Brega
Date : 30 juillet 2011 09:26:39 HAEC
£i nu i-ai dat înapoi màcar un cap în gurà?
Mài bàiete, tu ai s¶ te faci sfânt!
Sà nu uiti sà-l iei si pe “Gicu”, voi doi mi-a†i dat lectii de… toleran†¶
fa†¶ de intoleran†i.
Te imbràtisez,
Tatàl tàu adoptiv, Paul Goma

Mi-a r¶spuns:
N-am f¶cut decît s¶ r¶cnesc, iar asta, într-o universitate, se pare c¶ i-a
derutat mai mult decît filmatul. Probabil dac¶ eram în taiga, a§ fi încercat s¶
m¶ ap¶r §i cu for†a, c¶ nu-s chiar din lut, dar aici încerc¶m s¶ rezist¶m
de§tept. O s¶-i bat cu legea §i cu banul... poate.
Cu drag,
O.Brega

Duminic¶ 31 iulie 2011
Tot greu, tot greu, tot greu.
M¶ întreb dac¶ mai apuc s¶ citesc textele iubitelor mele fete,
Aliona Grati, Mariana Pasincovschi despre mine §i despre
scrierile mele.
*
Se putea un mai prost sfâr§it de lun¶ - §i de via†¶ - decât
Scrisoarea lui Laszlo despre Grigurcu §i despre mine? Nu.
*
Din Re†eaua literar¶ 30 iulie:
Aici îl ia la refec Laszlo pe Grigurcu: cum l-a g¶zduit la
Cluj, mult¶ vreme, l-a asistat, l-a ajutat în perioada grea a
ascu†irii bolii. Apoi…
“(…) ïn plan publicistic, fiecare §i-a v¶zut de drumul lui. Am înregistrat
în trei, la invita†ia lui Ovidiu Pecican, o serie de convorbiri culturale, pe care
eu le-am transcris mig¶los §i care ulterior au ap¶rut în volumul Vorbind.
Nu re†in s¶-mi fi mul†umit pentru efort.” (sub. mea, P.G.)
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Desigur, “transcrirea mig¶loas¶” a convorbirilor, în trei, cu
Pecican” a fost o isprav¶ ce a cerut mai mult efort decât drumurile mele la Gallimard, pentru a-i ob†ine (lui Laszlo) dreptul de a
traduce “Zazie” de Queneau. ïns¶ eu o f¶ceam normal, din prietenie - a§a cum mai f¶cusem cu al†ii, nu a§teptam “mul†umiri
pentru efort”, vorba lui. “Mul†umirile” au venit, le-am considerat
normale, îns¶… de curînd, în Leonardo, Laszlo Alexandru
povestind-povestea edit¶rii în române§te a c¶r†ii “Zazie…”, uit¶
mâna de ajutor a lui Goma: am scris în Jurnalul pe acest an, 2011
despre “§tergerea din cartea de imobil”, pedeaps¶ aplicat¶ mie
post-festum (dac¶ n-am fost cuminte §i m-am dedat la holocaustoloagele sale, apoi am atras aten†ia polemistului c¶ i se încurcaser¶ picioarele §i confundase Transnistria cu… Basarabia!).
“Pe ce anume se baza Grigurcu, speculînd c¶, dac¶ ar fi tr¶it, Sebastian
s-ar fi dat cu comuni§tii?!”

Cum, tovar¶§e Laszlo, “pe ce anume se baza Grigurcu”
pretinzînd c¶ Sebastian, dac¶ ar fi tr¶it, s-ar fi dat cu comuni§tii?”
Pe docomente, tovar¶§e dragoiubit! Publicate în presa de
limba român¶ de la Bucure§ti!
Cine nu este informat nu se n¶puste§te s¶-§i comunice neinformarea (cum f¶cuse cu Transnistria luat¶ drept Basarabia).
“Pot s¶-l asigur pe Gh. Grigurcu de faptul c¶, inclusiv în prezent, tr¶iesc
în acela§i apartament strîmt pe care-l cunoa§te prea bine. Pentru publica†iile
mele care vizeaz¶ corecta cunoa§tere a Holocaustului, am primit din partea
Ocultei Evreie§ti Mondiale acelea§i sume fabuloase pe care le-am c¶p¶tat §i
din partea lui Gheorghe Grigurcu, pe vremea cînd locuia la mine pentru a se
trata de cancer: absolut nimic”.

Eu, dac-a§ fi Laszlo - Doamne fere§te! - nu a§ fi scris
ultimele cuvinte din acest ultim pasaj citat.
S¶ nu m¶ întrebe autorul acestor puturoase rânduri: «De ce?»
- n-am s¶-i r¶spund: nu merit¶.
*
Pu§i Dinulescu îmi scrie c¶ un prieten al s¶u, japonez, este
interesat de c¶r†ile mele. I-am r¶spuns c¶, ce coinciden†¶: §i eu!
I-am indicat blogul meu §i modalitatea de a vedea ce l-ar
putea interesa.
Ana îmi aminte§te c¶ înc¶ din 1971 venise o misiv¶ la
Uniunea Scriitorilor în care se zicea c¶ japonezii sunt interesati
de Ostinato. M¶rturisesc: îmi aduc, vag, aminte de asta.
S¶ fie interesul lor într-un ceas bun!
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AUGUST
Luni 1 august 2011
Vasile Gorduz §i Silvia Radu au avut, în luna care s-a
încheiat, o expozi†ie la Chi§in¶u: ce s¶rb¶toare!
Scriu basarabenii, entuziasma†i: «Noi, la noi, n-am mai v¶zut
a§a ceva!»
S¶ fie lini§ti†i: nici reg¶†enii nu au mai v¶zut - la ei - a§a-ceva
- cu excep†ia prietenilor, a admiratorilor lui Vasile: H¶ulic¶,
Sorin Dumitrescu, presupun Horia Bernea, Gherasim.
Trife§ti, Orhei, unde s-a n¶scut Gorduz, în 1931 este un sat
la NE de Chi§telini†a mamei, la vreo 10-15 kilometri.
*
Remember
Contestatarii lui Eminescu:

“Un moment semnificativ al contest¶rii poetului de c¶tre un grup de critici literari consacra†i, din care f¶ceau parte Nicolae Manolescu, Ion Bogdan
Lefter, Mircea C¶rt¶rescu, un politolog - profesorul de §tiin†e politice
Cristian Preda, dar §i de un num¶r de tineri scriitori, §i anume de cel care
coordonase num¶rul, redactorul Cezar Paul-B¶descu, R¶zvan R¶dulescu,
T.O.Bobe, studentul Marius Chivu, l-a constituit numarul 265 din 1998 al
revistei "Dilema", care a stîrnit o reac†ie foarte puternic¶ a lumii culturale
române§ti dar §i a jurnali§tilor de la diverse publica†ii, toate aceste reac†ii
fiind adunate de Cezar Paul-B¶descu într-o antologie intitulat¶ "Cazul
Eminescu".

Nu m-a interesat “dezbaterea”, am socotit-o pu†oiasc¶. Am
avut dreptate: cine, pe cine voia s¶… impun¶, în locul r¶mas gol
dup¶ scoaterea lui Eminescu din ram¶?
Manolescu: pe C¶rt¶rescu; C¶rt¶rescu: pe sine; I.B. Lefter
nu §tiu pe care cumnat a vrut s¶-l promoveze, dar s¶ nu se uite: el
a f¶cut parte din echipa de §oc a Observatorului Cultural, (dimpreun¶ cu Carmen Mu§at) cea care a publicat - repetat - textul
antisemitizator “De la Belleville la Bucure§ti…” semnat de paznicul de la poarta Centrului de la Washington, protectorul §i
prefa†atorul lui D. Tudoran: “Radu Ioanid”… Cât despre Cristian
Preda, politologul, nu-i suficient c¶ poart¶ ochilari (de politolog),
ca s¶-§i deie cu p¶rerea despre “oportunitatea” sau ne- de a-l
cultiva pe Eminescu, “æla care a scris r¶u despre evrei”.
Ah, dar când a coborît din cocotier heideggerul na†ionale,
altfel papagalele-§i-maimu†ii Patapievici, f¶cut din tin¶ §i scuipat
de Liicheanu, purt¶torul de, vorba lui Labi§, “clon† de rubin”…
Atunci, trai, neneaco, pe mormântul sfânt al dulapurilor din
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debara!Tontoroiul dr¶cesc al holocaustologilor - vechi §i… nou¶.
Mar†i 2 august 2011
Aceast¶ noapte grea nu mi-a devenit mai u§oar¶ datorit¶
ve§tii bune de la Pu§i Dinulescu: un japonez, traduc¶tor din
român¶ vrea s¶ se încerce §i cu mine… I-am transmis
preferin†ele: urmeaz¶ s¶ m¶ r¶sfoiasc¶ pe internet §i s¶ decid¶:
dac¶ da, care carte? A§tept, deci, c¶ vorba ceea, nu am altceva de
f¶cut decât s¶ to-ot a§tept.
Am anun†at aceast¶ veste §i Floarei B¶l¶nescu §i Alionei
Grati, §i Marianei Pasincovschi, s¶ se bucure §i ele, dac¶ nu de
o reu§it¶ a mea, atunci m¶car de o posibilitate-care-bine-ar-fi-s¶
se-fie-posibil¶…
*
Ast¶ noapte, c¶ tot am delirat (“pe bune”, vorba dacoromanului b¶§tinethic), am g¶sit c¶ arhitecturarea £colii Normale de la
Mana s¶ fie… cam cum mai f¶cusem eu ne§te chestii, cu vreo
treizeci (nu patruzeci?) de ani în urm¶, când aveam de gând s¶
ridic ceva “cultural” pe Dun¶re, în Ostrovul Oltina - la Altina:
ceva tot neoriginal: m¶ luasem dup¶ Bidermeier, cum îi ziceam
eu cu o glum¶ nes¶rat¶ lui Oscar Niemeyer, autorul Braziliei, dar
§i al sediului Partidului Comunist parizian din vecin¶tatea noastr¶
de atunci (arondismentul 19): am ciupit din Brazilian National
Museum, Brasilia, îns¶ numai calota superioar¶, or eu, b¶iat
modest, re†inut, vreau pentru Mana o sfer¶! ïntreag¶, plutind pe
ape. Coaja: metalic¶, str¶lucitoare, din pl¶ci de tabl¶ nichelat¶,
“joint”-urile vizibile, în u§or relief, liniile dominante : pe
meridiane. Diametrul: 77 m.
Va ad¶posti :
- la parter: holul care va fi folosit §i ca spa†iu de expozi†ii,
rectoratul, secretariatul;
- la subsolul I: spa†ii de expozi†ie, mult mai întinse decât diametrul sferei (111:111m);
- la subsolul II: tipografia - va avea o ramp¶ de înc¶rcaredesc¶rcare, îndreptat¶ spre est, dep¶§ind aliniamentul cl¶dirilor;
- etajele I §i II: biblioteca (central¶);
- etajele III §i IV: sala de spectacole, concerte.
- etajul V §i VI: destinate redac†iilor, periodicelor, editurii
£colii, atelierelor grafice etc, precum §i spatiilor destinate comunica†iilor.
Sfera va fi amplasat¶ în partea de sud a suprafe†ei destinate
£colii, la cca l km de la §osea. O perdea de arbori - aproximativ
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50 m. l¶†ime va fi plantat¶ “la §osea”. O fâ§ie de cca 150 m. va fi
destinat¶ serelor, §i suprafe†elor ne-protejate.
S¶ nu se uite: £coala va fi a§ezat¶ la est de Mana, spre
Luca§euca. Va avea spa†iu îndestul¶tor, chiar §i pentru un modest
stadion - cu pist¶ de atletism, cu dou¶ bazine de înot sub tribune.
Stadionul î§i va avea loc la est de aliniamentul principal (cel
dinspre est.
Aliniamentul estic va fi consacrat s¶lilor de clas¶, pe trei
nivele, cu logii largi, care s¶ se închid¶ iarna. Ultimele dou¶
etaje: dormitoatoare, s¶li de studiu.
Al¶turi, spre sud: “Medicalul” cu o sec†ie important¶ de
spitalizare.
Din nou: £coala va avea un serviciu medical bine dotat, cu
material, cu personal, cu localuri (cabinete, laboaratoare, saloane
de internare).
Pe alinamentul vestic vor fi :
Orfelinatul (£coala de Aplica†ie) cu program de internat.
ïn stânga §i în dreapta por†i(lor) de intrare: dou¶ spa†ii
destinate locuin†elor profesorilor §i a personalului administrativ
al §colii, precum §i pentru g¶zduire temporar¶ a (auto)invita†ilor.
Vor fi apartamente de 2-3-4 camere, în blocuri avînd trei etaje,
«pe dou¶ coloane”, cu câte dou¶ intr¶ri, al¶turate, dar distincte.
ïn fat¶, desigur, gr¶dini†e cu flori - chiar §i cu legume pentru
“cadrele avînd “mân¶ verde”, cum spun francezii iubitorilor de
sân al naturii (dar cu modera†iune…)
La parterul aliniamentului de est va fi amenajat cantinaresaurant - frecventat¶ de normali§ti §i de cadre didactice.
Orfelinatul (£coala de Aplica†ie) va avea cantina sa, pe
aliniamenutul vestic.
Miercuri 3 august 2011
Alt¶ noapte; tot grea: printre valurile n¶moloase ale viiturii
de, cic¶, somn, am dat din bra†e, am dat, din panic¶, s¶ nu m¶ scufund, naibii, rezultînd un acela §i mai stors de vlag¶ §i de noroc.
*
Flori B¶l¶nescu mi-a trimis “o p¶rere” despre mine a lui
Nicolae Coande. Chiar de nu-mi place “marginalitatea”, îmi spun
c¶ va fi ceva adev¶r §i în asta. Iat-o, din Obiectiv, 3 august:
Nicolae Coande scriitor, publicist
“Din punctul meu de vedere, strict personal, noi nu avem marginali cu
"aur¶", lucru imposibil, de altfel, întrucât marginalul este un troglodit, în sens
etimologic, fire§te. Adic¶, unul care locuia sau locuie§te în gropi, în
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fund¶tur¶ §i se exprim¶ de acolo.
Cum exprimarea †inea de stricta comunicare, ce avem aici? Câ†iva in§i
care strig¶ §i mul†i care nu aud. În sens strict, marginalul este unul care a
decis s¶ nu intre nic¶ieri, chiar dac¶ nimeni nu l-a chemat. Ei au lumea lor §i
lumea asta a lor îmi face grea†¶ / §i chiar cu o cutie goal¶ de conserve în gur¶
sunt gata s¶ urlu / §i chiar cu o bomb¶ în m¶duva spin¶rii sunt gata s¶ urlu /
c¶ au lumea lor §i c¶ lumea asta a lor îmi face grea†¶ - a†i recunoscut marca
celui mai puternic poet al tardomodernit¶†ii române§ti, olteanul bucure§tenizat Virgil Mazilescu. A scris §i a b¶ut central, la cafenele §i birturi din capitala Valahiei negre.
Marginalul este cel care stric¶ socotelile, chiar dac¶ nimeni nu pare
încurcat. Simplu spus, este cantitate neglijabil¶ în aproape orice, mai pu†in
propria lui con§tiin†¶. Ei, cum majoritatea s-a operat de a§a ceva §i îi merge
bine, marginalul este un ciudat §i, mai mult, un tip de 100% în orice afirm¶
§i face. Atât de ciudat (inclusiv procentual) încât îl vezi uneori t¶if¶suind cu
in§i afla†i la centru, pe care îi detest¶ sincer pentru mitoc¶nia suspus¶, dar de
care pare fascinat. E privilegiul §i neputin†a marginii, natural asumat¶.
Singurul marginal român pe care îl cunosc, dar nu tr¶ie§te la noi, ar fi
Paul Goma. Se în†elege de ce, nu mai explic. A luptat cu Molohul §i, cum
spunea §i pe patul de moarte Monica Lovinescu, a luptat pe fa†¶. Ceea ce-i
smulge Doina Jela de pe patul de suferin†¶, în ciuda eforturile de a auzi
contrariul, este adev¶rul despre un om care a dus r¶zboiul s¶u pân¶ la ultimele consecin†e: Compromis este s¶ gânde§ti într-un fel §i s¶ ac†ionezi în felul
invers. Din punctul meu de vedere, grosso-modo, asta e defini†ia. Dar s¶
ie§im din general §i s¶ intr¶m în concret: nu suport compromisul §i pentru c¶
în România au fost mai mul†i compromi§i decât în alt¶ parte. Sau n-au fost
destui necompromi§i care s¶ spele p¶catele neamului. La noi n-a fost, decât,
grosso-modo, Goma care s¶ ia o atitudine atât de tran§ant¶.
Restul sunt lupte pentru orgoliul nostru, mai mult sau mai pu†in
sclifosit. Da, scriitorul poate fi ucis, dar numai cu ajutorul s¶u.

(…)

*
M. Ciucanu îmi trimite acest articol ap¶rut în Corriere della
sera, pagina Cultura:
RIVELAZIONI - CINQUANTUNO ANNI FA IL PREMIO NOBEL
MORIVA IN UN INCIDENTE
Il giallo Camus
Una confessione inedita rilancia l'ipotesi del delitto politico. L'ombra
del Kgb dietro la sua fine: una vendetta dopo i fatti di Budapest
È la scena di un delitto probabile, quasi certo. Muore Albert Camus, 46
anni, di professione scrittore, autore dello Straniero, della Peste, del Mito di
Sisifo, della Caduta, il più giovane letterato mai insignito di un Nobel. Il suo
è un incidente d'auto inspiegabile e fatale; un caso che pareva destinato a dormire negli archivi francesi, tra i misteri insoluti. Invece la chiave si trovava
da tutt'altra parte, molto più a Est, e là sarebbe rimasta se la vedova di uno
scrittore ceco non avesse incontrato uno slavista italiano, mostrandogli certi
documenti, rivelandogli due nomi. Ed ecco la verità: la ragionevole convinzione che Camus sia stato assassinato dal Kgb, addirittura su ordine di un
ministro di Mosca, perché tacesse una volta per tutte dopo le denunce pubbliche sull'invasione sovietica in Ungheria.
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Un’immagine dell’auto semidistrutta su cui viaggiava Camus il giorno
della morteDunque è la mattina del 4 gennaio 1960, un lunedì freddo e nebbioso, l'asfalto intorno al villaggio di Thoissey, nella Francia centrale, è
coperto di brina. Sono partiti il giorno prima dalla Riviera, e ora viaggiano in
quattro alla volta di Parigi, sulla macchina guidata da Michel Gallimard; oltre
a Camus ci sono Janine, la moglie dell'editore, e Anne, la figlia, loro due sistemate sui sedili posteriori. La sera precedente l'hanno trascorsa in allegria
alla locanda Chapon Fin, con brindisi e auguri di rito per Anne che compiva
diciott'anni. Ripartiti dopo colazione, tra le nove e le dieci del mattino, procedono tranquilli, a velocità moderata, su una strada rettilinea e larga nove
metri, quasi senza traffico, con buona visibilità. Scherzano sulle avventure
sentimentali dello scrittore e sull'identità dell'amica che sembra lo attenda a
Parigi. Giunti all'altezza di una minuscola frazione, Petit-Villeblevin, a
Janine Gallimard pare di sentire il marito esclamare merde! , e subito dopo
una sterzata improvvisa, inspiegabile, seguita da una scossa tanto forte da
farle sembrare che «qualcosa crollasse sotto la vettura». Gli esperti diranno
che probabilmente il blocco di una ruota o la rottura di un'asse hanno fatto
perdere il controllo a Gallimard, mandandolo a sbattere contro uno dei platani che costeggiavano la strada. Camus era stato estratto dalle lamiere contorte
già agonizzante, il cranio fratturato e il collo spezzato.
Fine della storia per mezzo secolo. Ma ecco che lo slavista e poeta
Giovanni Catelli, oggi di casa in molte università della Repubblica Ceca,
incontra Maria Zabranova, vedova di quel Jan Zabrana noto come scrittore
ma soprattutto traduttore dal russo (incluso il mitico Dottor Zivago di
Pasternak, ottenuto a suo tempo in copia dall'Italia a coronamento di una
vicenda romanzesca). Con Maria, redattrice dell'editore Odeon a Praga,
Catelli parla del diario postumo del marito, Tutta la vita, pubblicato in edizione ridotta in Francia e in Italia (per Duepunti di Palermo). E rileva che, rispetto all'edizione originale in ceco, manca una testimonianza fondamentale,
passata inosservata, quella sul caso Camus. Qui conviene cedere la parola
allo stesso Zabrana, che nel brano non tradotto riferisce di un incontro con un
suo conoscente russo, evidentemente legato al Kgb: «Da un uomo che sa
molte cose, e ha fonti da cui conoscerle, ho sentito una cosa molto strana.
Egli afferma che l'incidente stradale in cui nel 1960 è morto Camus è stato
arrangiato dallo spionaggio sovietico. Loro hanno danneggiato uno pneumatico dell'auto grazie a uno strumento tecnico che con l'alta velocità ha tagliato
o bucato lo pneumatico. L'ordine per questa azione è stato dato personalmente dal ministro Shepilov, come "ricompensa" per l'articolo pubblicato su
«Franc-Tireur» nel marzo 1957, nel quale Camus, in relazione ai fatti
d'Ungheria, ha attaccato quel ministro, nominandolo esplicitamente...».
Lo scrittore francese Albert Camus visto da Henri Cartier-Bresson, in
una fotografia tratta dal volume «Tête à Tête - I ritratti»Il racconto di Zabrana
prosegue con altri particolari, ma l'essenziale è già qui. Salvo che, dopo
ricerche attente, la sua vedova ha potuto restringere a due sole persone la rosa
degli informatori del marito: uno è George Gibian, ceco-americano, docente
di letteratura russa alla Cornell University e di frequente a Mosca e Praga
dagli anni Sessanta in poi. L'altro è Jiri Zuzanek, docente all'università canadese di Waterloo, autore di un saggio importante sull'Urss e a lungo presente
a Mosca. Solo quest'ultimo, vivente, adesso potrebbe confermare o smentire
di essere lui l'informatore: resta però il fatto che tutti i particolari, e gli indizi,
si incastrano perfettamente nel puzzle. Anzitutto Zabrana, riferendo i discorsi
del suo confidente, nel 1980, menziona con precisione il discorso antisovie-
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tico pronunciato da Camus ben ventitré anni prima in Francia: vivendo a
Praga e Mosca, come avrebbe potuto esserne a conoscenza se non attraverso
quella fonte? Quanto al testo del discorso, venne riportato dal «FrancTireur» il 18 marzo, ma tre giorni prima l'impatto pubblico della conferenza,
alla Salle Wagram di Parigi, era stato enorme. Violento e indignato, addirittura temerario, Camus nel clima arroventato dall'invasione dei carri armati
a Budapest aveva addirittura denunciato «i massacri coperti o ordinati da
Shepilov e da coloro che gli somigliano». E, come se non bastasse, si era
adoperato l'anno seguente, pubblicamente, perché Pasternak ottenesse il
premio Nobel: un altro schiaffo al potere sovietico.
Ce n'era abbastanza perché partisse da Mosca l'ordine di eliminarlo,
certo con l'abituale professionalità degli agenti del Kgb. Manomettere l'auto,
parcheggiata di notte e incustodita fuori dalla locanda di Thoissey, doveva
essere stato un gioco da ragazzi. Missione compiuta secondo lo stile del servizio segreto più potente di allora: «cuore caldo, mente fredda, mani pulite».
Dario Fertilio 01 agosto 2011 17:57

Incredibil !, zici. Apoi zici: Tâlharii de ru§i! Apoi, dup¶
apoi, adaugi:
Dumnezeii vo§tri de criminali bol§evici!
*
Dan Culcer http://jurnalulunuivulcanolog.blogspot.com/

“Laszlo Alexandru mai emite un gândem
La 27 iulie 2011, Laszlo Alexandru emite un gândem (vezi mai jos).
Puturos. Se bucur¶ §i se gudur¶ c¶ l-a prins cu ra†a-n gur¶ pe Paul Goma.
Când de fapt ra†a e-n gura lui Laszlo. Probabil c¶ a început s¶ se ia în serios
ca specialist holocaustic §i tocmai cite§te bibliografia pe care o ignora pân¶
nu a început s¶ fie invitat la diverse ac†iuni ale Comunit¶†ii. Invita†iile, ba la
Ierusalim, ba la Ia§i sau Popricani sunt gesturile de pre†uire ale acelora pentru
care scrie. Normale gesturi. Totu§i, doar relativa raritate a combatan†ilor
poate induce asemenea confuzie dintre un specialist §i un amator, în acest
domeniu. Cele câteva articole despre Mihail Sebastian sau câteva recenzii s¶
fi fost suficiente pentru a în§ela atâta lume?
A§a, citind ce nu citise, L.A. a aflat de existen†a legilor privitoare la
evrei, din vremea lui Antonescu. £i pac ! la blog cu descoperirea, aplicat¶ la
obsesiile sale. £i-i repro§eaz¶ lui Paul Goma c¶ scriitorul nu le citise pe vremea când s-a însurat cu o evreic¶, actuala sa so†ie, amândoi al¶turi la greu. £i
nici dup¶. C¶ci altfel, cum ar fi cutezat s¶ spun¶ ceva de bine despre mare§al.
Ipotez¶ gratuit¶. Oricum, Paul Goma scrie mereu despre Basarabia, nu
despre Ion Antonescu. Asta e rana din sufletul lui Paul Goma §i dac¶ a acordat eventuale cuvinte bune mare§alului, acestea i se datorau, din acest unghi,
pentru asumarea actului de recucerire §i decomunizare a Basarabiei. Asta se
pare c¶ Laszlo Alexandru nu o va putea în†elege niciodat¶.
În†elegerea lui Laszlo Alexandru are deci limitele ei. A§a cum ziceau
filojofii comunismului, Stalin în spe†¶ : «Nu exist¶ limite eterne pentru
cunoa§terea adev¶rului absolut, dar etern va exista o limit¶.»
Dan Culcer
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*
Laszlo Alexandru — Ion Antonescu, naivitate, Paul Goma —
laszlo @ 12:42 am
“Unul dintre partizanii cei mai surprinz¶tori, de dat¶ recent¶, ai
mare§alului Antonescu este prozatorul Paul Goma. În lamentabilul s¶u eseu
antisemit S¶pt¶mîna Ro§ie, scriitorul îi împinge dictatorului sub t¶lpi un
soclu, promovîndu-l pe post de “erou” §i “martir”, declarîndu-i recuno§tin†¶
personal¶ pentru sold¶†ismele sîngeroase puse la cale în Basarabia etc.
M¶ gîndesc c¶, dac¶ Paul Goma ar fi fost cu vreo 25 de ani mai vîrstnic,
§i-ar fi g¶sit materie prim¶ cît s¶-l înjure o via†¶ întreag¶ pe Antonescu. În
calitatea sa de scriitor §i ziarist, adic¶ de func†ionar public în domeniul cultural, Goma ar fi trebuit s¶-i solicite dictatorului fascist permisiunea de-a se
c¶s¶tori cu Ana Maria N¶vodaru. £i ar fi trebuit s¶ prezinte, în vederea
aprob¶rii oficiale, “certificatul de na†ionalitate §i origine etnic¶ româneasc¶ a
viitorului so†” (conform Decretului Lege în vigoare pe vremea lui
Antonescu). Întrucît so†ia de peste patru decenii a fostului disident este, ea
îns¶§i, evreic¶, tare m¶ tem c¶ “eroul” §i “martirul” Ion ar fi sugrumat înc¶
din fa§¶ o frumoas¶ poveste de dragoste.
Iar asta echivaleaz¶ cu a prosl¶vi ceea ce nu cuno§ti”.
Dan Culcer) LUNI, 1 AUGUST 2011
Ideologi, provocatori §i slugoi. Despre «acumi§ti», ca neopolitruci
“Discu†iile în jurul provoc¶rilor lansate sub semn¶turi diverse pe
ACUM.TV sunt inutile. Nici o logic¶ a polemicii nu func†ioneaz¶, nu se aduc
argumente §i atunci când se aduc ele se bazeaz¶ pe anacronisme sau prejudec¶†i, adesea din ambele p¶r†i. Nu m¶ intereseaz¶ dac¶ fostul disident Stefan
N. Maier îl consider¶, în consens cu Petru Clej, antisemit pe Eminescu. Nici
c¶ Moses Rosen §i tagma au reu§it s¶ blocheze, sub un regim nazional-comunist de parad¶, terminarea edi†iei eminesciene, cinci decenii.
Nu asta e problema.
Problema era, atunci când a fost scris¶ poezia Doina (De la Nistru pânla Tisa) ca §i toate articolele eminesciene privitoare la chestiunea israelit¶ sau
a Orientului, c¶ România fusese invadat¶ de o popula†ie alogen¶ §i c¶ aceast¶
invazie f¶cea r¶u cet¶†enilor români ai acelei †¶ri, prin exploatarea f¶r¶ limite,
prin c¶m¶t¶rie, prin incitarea la alcoolism, cu alcool fabricat clandestin, în
cadrul unui conflict de interese care nu era liber negociabil între p¶r†i, din pricina imixtiunii violente §i a §antajului operat de imperii sau state cu politici
imperialiste, care voiau s¶ controleze Gurile Dun¶rii, una din cheile
comer†ului spre Orient §i blocau invazia de s¶r¶cie spre Vest a popula†iei din
Zona de Reziden†¶ a Imperiului †arist rus, prin fixarea s¶r¶ntocilor evrei la
periferia Europei.
Patriotismul poetului era rezultatul unei alegeri întemeiate pragmatic,
dup¶ principiul func†ional §i azi : decât s¶ moar¶ mama mea, mai bine s¶
moar¶ mama lui, dac¶ situa†ia, pe care nu eu am creat-o, m¶ oblig¶ s¶ aleg.
Este o dilem¶ tragic¶ pentru un om de bine, cum era Eminescu, dar nu se
putea extrage din acest context istoric.
Clej, Maier, Laszlo, Sabin Gherman, Ivanciu se fac c¶ nu observ¶
asem¶narea esen†ial¶, nu superficial¶, între cele dou¶ epoci §i în numele unor
principii transna†ionale sau restrâns comunitare (ardelenisme) se aburc¶ pe
tribune de unde dau lec†ii celor slabi de înger. Mistific¶ contextele, le ignor¶,
le falsific¶ sau le manipuleaz¶ cu neru§inare. Maier nu admite scuze pentru
xenofobie în nici o epoc¶. Dar admite, implicit, toate ac†iunile de agresiune
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politic¶, demografic¶ §i economic¶ care au provocat §i provoac¶ xenofobia.
Pentru ce? Fiindc¶ e solidar cu agresorii? Muscalii au invadat România, nu
românii Rusia. Sau nu este a§a?
Nu înseamn¶ c¶ ace§ti sicofan†i nu produc uneori fragmente critice
valabile, dar ideologia care le subîntinde este una antiromâneasc¶, fiindc¶ ei
presupun c¶ principiile în numele c¶rora scriu ar aduce o substan†ial¶
îmbun¶t¶†ire a condi†iei românilor. Ceea ce nu poate fi dovedit. Pentru
moment, cele dou¶ decenii de restaura†ie dovedesc, cu cifrele la îndemân¶,
contrariul. Nu e vorba de a regreta trecutul recent, ci de a respinge cu toat¶
hot¶rârea prezentul, cu regulile impuse de centre de putere imperialiste, cu
valorile sale de import, care au indus o mare parte a distrugerii, a devaliz¶rii
României, prin împletirea complice a intereselor str¶ine cu interesele unor
români colabora†ioni§ti.
Problema antisemitismului lui Eminescu este fals¶ §i modul în care se
prezint¶ chestiunea de c¶tre Clej, prin citarea poeziei Doina (De la Nistru
pân-la Tisa), este un caz tipic de manipulare, de decontextualizare. Prin acest
lucru Clej se dovede§te fie un redus mintal, fie o slug¶.
Eminescu nu avea nici un motiv s¶ accepte ca pe o fatalitate invadarea
Moldovei de c¶tre o semin†ie migratoare (vezi Youri Slezkine, Le siecle juif
§i Soljeni†în, Dou¶ secole împreun¶), nici exploatarea §i devalizarea
României de c¶tre str¶ini, cum nici devalizarea ei de c¶tre unii români, complici sau nu cu str¶inii. Dar alegea s¶ se ocupe cu mil¶ §i plângere de soarta
românilor, în acest context, §i alegerea lui era perfect îndrept¶†it¶. Ca §i a
mea, acum.
Statisticile arat¶ clar situa†ia de atunci, de dup¶ 1850. Un regim de invazie în Moldova. S¶ citeasc¶ indivizii cita†i mai sus, h¶r†ile publicate mai nou
de Carol Iancu, R¶zvan Pârâianu, sau cele vechi editate de Radu D. Rosetti,
ca s¶ vad¶ c¶ în decurs de o jum¶tate de secol românii moldoveni au devenit
minoritari în propriile lor ora§e sau târguri, cu tot ce înseamn¶ control al alogenilor, de cultur¶ rus¶ sau german¶, de moravuri diferite, comunit¶†i închise
în ghettouri asumate sau impuse, asupra vie†ii economice, a pre†urilor, a
exportului §i importului, ulterior a înv¶†¶mântului superior etc. Reac†ia de
ap¶rare, în astfel de cazuri, este normal¶ §i necesar¶.
Cei care submineaz¶, în condi†iile actuale, coeren†a social¶, solidaritatea comunitar¶, care sus†in solu†iile individualiste, liber-schimbiste, sunt în
mod obiectiv, du§mani ai românilor. Detaliile, ca §i aparenta bun¶-inten†ie
critic¶, nu mai au aici importan†¶.
România are nevoie de o politic¶ echilibrat¶ în care interesele colective
s¶ fie prioritare pân¶ ce se reduce efectul individualismului dirijat de importatorii de ideologie, care au adus biblia lui Hayek, bursele lui Soros, ongeurile
cu teoriile despre democra†ia minoritarilor, care ascund iredentisme, despre
meltingpot, §i distrug mitologia na†ional¶, de care mai este nevoie, ca s¶ nu
devenim o past¶ modelat¶ de oameni pentru care nu exist¶m decât prin
consum, credit, for†¶ de munc¶ ieftin¶ §i t¶cere supus¶.
O economie dirijat¶ §i planificat¶, în parte, ar fi redus, dup¶ 1989,
dezastrul supraproduc†iilor locale, al dependen†ei excesive de importuri, în
domenii vitale.
Iar acum, când milioane de români au ajuns s¶ lucreze în str¶ini, dup¶
ce toat¶ industria României a fost stârpit¶ sub diferite pretexte, dintre care
privatizarea obligatorie a fost cel mai nociv, nici nu mai §tim dac¶ neamul are
vlaga de a se scoate din mocirl¶. Efectul combinat al supunerii sub ceau§ism
cu acela al destr¶m¶rii sociale produse de restaura†ia individualismului capi-
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talist este notoriu. S¶ sper¶m c¶ nu §i ireversibil. Ideologiile au efect dac¶
sunt sus†inute de bani sau prin izolare. De izolarea comunist¶ am sc¶pat.
E nevoie s¶ ignor¶m ideologiile «acumiste». £i s¶ gândim cu al nostru cap,
în baza organicismului eminescian, solu†ii proprii pentru interese proprii. De
ceilal†i, s¶ se ocupe Clej §i ceilal†i.
Nu înseamn¶ s¶ ne izol¶m ci s¶ stabilim priorit¶†i. Colaborarea se poate
construi pe baz¶ de egalitate. Nu merge într-o Europ¶ unde sunt câ†iva dul¶i
îndestula†i §i mul†i c¶†ei înfometa†i.
Eminescu a semnalat un pericol §i a sunat adunarea. Solu†ia eminescian¶ nu a fost practicabil¶. Nici nu este practicabil¶ în a§teptarea unui F¶t
Frumos §i salvator. Acum românii sunt mai greu mobilizabili iar complexitatea lumii noi cere multe capete reci colaborând cu cele fierbin†i, lucizi cu spirite puternice, organizate în re†ele orizontale. Nu mai putem tolera gândemele
emise de capetele seci ale politicienilor pe care i-am ales, am¶gi†i de discursuri populiste §i de foame.
Dar «na†iunea care separ¶ întelep†ii de r¶zboinici va avea la§i care s¶
cugete §i pro§ti care s¶ lupte.»
Dan Culcer
Petru Clej crede c¶ aceast¶ poezie ar fi dovada xenofobiei §i antisemitismului la Eminescu. Individul nu cunoa§te istoria românilor. Articolele sale
sunt me§te§uguri de tâmpenie.
Eu cred c¶ poemul este expresia disper¶rii §i descrierea tragic¶ a unei
realit¶†i trecute.
Doina (necenzurat¶)
De la Nistru pân¶ Tisa
Tot Românul plânsu-mi-s-a
Ca nu mai poate strabate
De-atâta strainatate.
Din Hotin si pân’la Mare
Vin Muscalii de-a cãlare
De la Mare la Hotin
Calea noastrã ne-o a†in
Si Muscalii si Calmucii
Si nici Nistrul nu-i înneacã
Sãracã tarã, saracã!
Din Boian la Cornu Luncii
Jidoveste ‘nvatã pruncii
Si sub mânã de jidan
Sunt românii lui Stefan.
Vai de biet român sãracu
Cã’ndãrãt tot dã ca racul
Fãrã tihnã-i masa lui
Si-i strãin în tara lui.
Din Brasov pân’la Abrud
Vai ce vãd si ce aud
Stãpânind ungurul crud
Iar din Olt pânã la Cris
Nu mai este lumini§
De greul suspinelor
De umbra strãinilor,
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De nu mai stii ce te-ai face
Sãrace, român, sãrace!
De la Turnu ‘n Dorohoi
Curg du§manii în puhoi
Si s-a§eazã pe la noi;
Si cum vin cu drum de fier
Toate cântecele pier
Zboarã paserile toate
De neagra singurãtate
Numai umbra spinului
La usa crestinului.
Codrul geme si se pleacã
Si izvoarele îi seacã
Sãracã, †arã, sãracã!
Cine ne-a adus jidanii
Nu mai vazã zi cu anii
£i sã-i scoatã ochii corbii
Sã rãmâie-n drum ca orbii
Cine ne-a adus pe greci
N-ar mai putrezi în veci
Cine ne-au adus Muscalii
Prãpãdi-l-ar focul jalei
Sã-l arzã, sã-l dogoreascã
Neamul sã i-l prãpãdeascã,
Iar cine mi-a fost misel
Seca-i-ar inima ‘n el,
Cum dusmanii mi te seacã
Sãracã, tarã, sãracã!
£tefane, Mãria Ta,
Lasã Putna, nu mai sta,
Lasã Arhimandritului
Toata grija schitului
Iara grija gropilor
Dã-o-n seama popilor
La metanii sã tot batã,
Ziua toatã, noaptea toatã,
Sã se-ndure Dumnezeu
Ca sã-ti mântui neamul tãu…
Tu te-nal†ã din mormânt
Sã te-aud din corn sunând
Si Moldova adunând
Adunându-ti flamurile
Sã se mire neamurile;
De-i suna din corn o datã
Ai s-aduni Moldova toatã
De-i suna de douã ori
Vin si codrii-n ajutor;
De-i suna a treia oarã
To†i dusmanii or sã piarã
Dati în seama ciorilor
Si-a spânzurãtorilor.
Stefane, Mãria Ta,
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Lasã Putna, nu mai sta
Cã te-asteaptã litvele
Sã le zboare tigvele
Sã le spui motivele
Pe câti pari, pe câti fustei
Cãpãtâni de grecotei
Grecoteii si strãinii
Mânca-le-ar inima câinii
Mânca-le-ar †ara pustia
£i neamul nemernicia
Cum te pradã, cum te seacã
Sãracã, †arã, sãracã!
(Dan Culcer) VINERI, 22 IULIE 2011
Holocaust românesc? Cine define§te §i prin ce se define§te
specificitatea etnic¶?
“Folosirea corect¶ a limbii române a devenit facultativ¶ sau ne afl¶m în
fa†a unei noi manifest¶ri a propagandei §i manipul¶rii? Autorii textului de
prezentare, Victor Gavril §i Flavia Dr¶gan, sunt ni§te ziari§ti analfabe†i sau
execut¶ ordine fiind, ca §i Alexandru Florian, în slujba unor patroni propagandi§ti ?
Copiez mai jos con†inutul unei prezent¶ri video de pe situl ziarului
România liber¶.
Folosirea adjectival¶ a cuvântului «românesc» este, aici, un abuz de
limbaj. Nu exist¶ nici un argument care s¶ permit¶ afirma†ia c¶ ar exista o
specificitate etnic¶ determinabil¶ §i definibil¶ a unei astfel de abomina†ii. Nu
se spune §i nu se poate spune holocaust nazist, german, holocaust unguresc.
Ar fi un contrasens. Deci nu se poate spune §i scrie «holocaust românesc»
decât în sensul în care ar fi vorba de un holocaust în care victimele ar fi fost
români. Este limpede, din discursul rezumativ §i dogmatic al lui Alexandru
Florian, c¶ nu la un astfel de holocaust se refer¶. Nu asta este sarcina §i motiva†ia vorbirii sale.
«Alexandru Florian, director al Institutului pentru Studierea
Holocaustului Românesc, descrie pesisajul politic românesc din perioada de
dinaintea mare§alului Antonescu, atunci când se presupune c¶ ar fi fost puse
bazele holocaustului românesc.
Alexandru Florian aminte§te în interviul acordat romanialibera.ro
despre g¶rzile legionare, a c¶ror ideologie cuprindea §i antisemitismul.
Florian mai spune c¶ în perioada holocaustului românesc au fost date peste
90 de legi cu caracter antisemit.
Cu privire la ac†iunile mare§alului Ion Antonescu, Florian consider¶ c¶
acesta poate fi considerat antisemit, mai ales având în vedere faptul c¶
"Antonescu a spus într-o §edin†¶ de guvern faptul c¶ ar fi fost crescut cu ur¶
fa†¶ de evrei, de turci §i alte minorit¶†i".
Ce s-a întâmplat în perioada celor trei pogromuri române§ti»
Evident, nu se citeaz¶ ce a spus §i în ce context a f¶cut Ion Antonescu
o astfel de afirma†ie. Ar fi fost prea mult, dar propaganda are nevoie de scheme ca s¶ fie eficient¶.
Dan Culcer”
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(Dan Culcer) JOI, 21 IULIE 2011
Gheorghe GRIGURCU.Un partizanat p¶gubos
“Reproduc integral r¶spunsul elegant al criticului Gheorghe Grigurcu la
insinu¶rile partizane ale lui Laszlo Alexandru, unul din «filosemi†ii» oportuni§ti ap¶ru†i din te miri ce considerente de carier¶ sau din convingeri induse
§i transformate în filtre ideologice.
În ce m¶ prive§te, ipoteza bunei credin†e acestor in§i nu mi se mai pare
verosimil¶, ca alt¶dat¶. Ori c¶ este vorba de o prostie neagr¶, ori de un soi de
«partizanat p¶gubos», cum scrie Gheorghe Grigurcu, buna credin†¶ a celor
care î§i ofer¶ condeiul este exclus¶, fiindc¶ v¶d c¶ nu au bunul sim† s¶ asculte
altera pars sau s¶ se îndoiasc¶, nedogmatic, inteligent.
A§a cum func†ioneaz¶ acum, pe aceast¶ tem¶, sunt simpli distribuitori
de etichete de lipit pe caiete §colare. £colarii, adic¶ mai tinerii sau mai vîrstnicii pe care îi admonesteaz¶ uneori chiar cu be†iga§ul, au destul spirit critic
§i sunt mai bine informa†i decât profesora§ii.
Dan Culcer
„Mi-a m¶rturisit în tain¶ c¶ e filosemit.
L-a§ fi preferat neutru” (F. Aderca).
“De la o vreme, interesul sus†inut al lui Laszlo Alexandru (demn de o
cauz¶ mai bun¶, întrucît e vorba, în vederile d-sale, de o revist¶ „provincial¶”) îl constituie Acolada. O conspecteaz¶, biata de ea, pagin¶ cu pagin¶,
o întoarce pe toate fe†ele, compar¶ rubricile între ele printr-un joc de oglinzi
paralele, bomb¶nind mereu, apoi o ia de la cap¶t, doar-doar va mai g¶si vreun
cusur ce i-a sc¶pat la prima vedere. Grija d-sale de c¶petenie e de a-i înmul†i
sl¶biciunile la p¶trat, la cub, dac¶ se poate, iar dac¶ nu, de a le inventa. Ce,
numai poezia sau proza au dreptul s¶ opereze cu fic†iuni? De ce nu §i polemica? A§adar polemistul absolut (nume de rezerv¶: criticul „pam-pam”, ca s¶
ne servim de materialul clientului) †ine mor†i§ s¶ acrediteze „absurditatea”
unui comentariu al meu, închinat unei c¶r†i a lui Nicolae Florescu, Înapoi la
Aristarc, vol. II (respir u§urat: acum e vorba doar de „absurditate”; alt¶ dat¶
mi se repro§au „absurdit¶†i aiuritoare”).
În principal, d-sa ne acuz¶ de „antisemitism”. De faptul c¶ am cutezat a
numi o seam¶ de scriitori evrei care s-au pus în slujba propagandei comuniste, cu o presta†ie atît de bine cunoscut¶ ca atare, încît b¶nuiesc c¶ marele
regret al interlocutorului meu îl constituie neputin†a de a-i scoate basma
curat¶. Regret¶m §i noi impasul d-sale, dar asta e situa†ia. Metaforizînd strepezit, Laszlo Alexandru îi nume§te pe evrei indivizi cu „platfus”. De§i nu e
foarte m¶gulitor pentru ei, fie §i a§a. De mai multe ori se ivesc sub pana polemistului absolut erori de atribuire pe care, iat¶, pentru a nu-l zdruncina prea
tare din capul locului, suntem dispu§i a le considera pagube colaterale:
„Bun¶oar¶ Z. Ornea e un «remarcabil istoric literar», dar, vai, «incapabil s¶
poarte un dialog», din cauza platfusului. Sau iat¶ activitatea de la Yad Va§em
a lui Leon Volovici, care «deformeaz¶ realitatea istoric¶ în prezentarea
contextului interbelic românesc», în func†ie de interesele sale de om cu platfus, atunci cînd editeaz¶ Jurnalul lui Mihail Sebastian”.
Nici N. Florescu nici subsemnatul n-am indicat „platfusul”, adic¶ originea iudaic¶, drept surs¶ a insuficien†elor în chestiune. Ni se atribuie f¶rîme
din fantezia efervescent¶ a polemistului absolut. Dup¶ cum nu mai pu†in frapant¶ ni se prezint¶ o alt¶ atribuire vînjos adus¶ din condei pe un f¶ga§
convenabil acestuia: „Al†i §i al†i scriitori cu platfus, care î§i permit s¶ dea
«lec†ii politice poporului român» sunt ve§teji†i de vajnicul lupt¶tor de la
Acolada: I. Ludo, Ury Benador §i I. Peltz (din perioada interbelic¶), Baranga,
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Davidoglu, Veronica Porumbacu, Maria Banu§, Crohm¶lniceanu §i mul†i
nenumi†i care «fac aceea§i treab¶ de lichelism»”. Infamul care a emis atari
aprecieri nu e nici N. Florescu, nici cel ce scrie prezentele rînduri, ci un evreu
de bun¶ credin†¶, rabinul Dr. David £afran, dup¶ cum rezult¶ clar din textul
nostru. Se mai întîmpl¶ s¶ încurc¶m borcanele, nu-i a§a? „Platfusul” §i „antiplatfusul” ne pot juca renghiuri…
Fondul chestiunii e îns¶ altul. Laszlo Alexandru se erijeaz¶ în postura
de pledant al cauzei evreie§ti cu atîta zel încît trece peste ni§te considerente
elementare, plutind extatic în imaginarul d-sale absolutoriu. Realitatea, aspra
realitate, statistic probant¶, e cea a particip¶rii unui num¶r mare de evrei la
aparatul de control §i orientare (recte subjugare, f¶r¶ drept de apel) a culturii
române§ti din perioada 1945-1965, num¶r flagrant dispropor†ionat cu cel al
procentului minorit¶†ii respective în România. Num¶r dep¶§ind frecvent
procentul majoritarilor.
Personal, m¶ simt departe de ura interetnic¶. Nu numai în leg¶tur¶ cu
evreii, ci §i, de pild¶, cu maghiarii, privi†i acum chiorî§ de „omul nou”, produs în maleficele laboratoare ideologice, supravie†uitor, în plin¶ putere, pîn¶
în ceasul de fa†¶. Comentariul meu pe acest subiect n-a§ crede c¶ e „duplicitar” §i nici purt¶tor de „perfidie”, deoarece m-am rostit totdeauna cu
franche†e. Se afl¶ în discu†ie un aspect al fenomenologiei social-politice din
prima perioad¶ a func†ion¶rii comunismului în †ara noastr¶, cu suportul cel
mai obiectiv cu putin†¶, de factur¶ matematic¶. Scrie polemistul absolut:
„Gh. Grigurcu î§i grupeaz¶ †intele mai întîi dup¶ originea lor etnic¶, §i
abia apoi dup¶ concep†iile sau faptele lor”. Dar „†intele” nu s-au grupat astfel
singure? N-au ele o pondere numeric¶ elocvent¶ prin ea îns¶§i? Situa†ia poate
fi interpretat¶ într-un chip sau într-altul, dar în nici un caz nu poate fi negat¶.
Nu se afl¶ în obiectiv, sub condeiul meu cel pu†in, „accentuarea culpei evreilor §i ascunderea în peisaj a vinov¶†iei române§ti”, întrucît am scris, cutez s¶
afirm, în pagini de oarecare notorietate, §i despre scriitorii români
colabora†ioni§ti, cum ar fi Adrian P¶unescu, Marin Preda, Petru Dumitriu,
Nichita St¶nescu, Eugen Barbu, C.V. Tudor §.a. E o delicioas¶ n¶scocire pro
domo aser†iunea absolutului c¶ „§efii comunismului românesc sunt piti†i pe
dup¶ piersic, iar secunzii lor vremelnici, rapid îndep¶rta†i de la pîrghiile de
decizie, ne sunt agita†i ostentativ pe sub priviri”.
Gheorghiu-Dej, Ceau§escu, Iliescu au avut parte în scrisul subsemnatului de judec¶†ile aspre care socotesc c¶ li se cuvin §i, din cîte §tiu, nici un analist onest nu i-a menajat pentru ca, în schimb, s¶-i „diabolizeze” pe cei cu
„platfus”. Dac¶ ultimii au predominat într-o îndeajuns de lung¶ perioad¶,
p¶trunzînd §i în istoriile literare recente, sub etichete nu o dat¶ excesiv
m¶gulitoare, nu e vina anali§tilor respectivi. Scociorînd detaliul pe care l-ar
vrea din r¶sputeri compromi†¶tor, Laszlo Alexandru se arat¶ surprins c¶
„s-ar putea vorbi despre «epopeicele vremuri ale Anei Pauker», în locul celor
ale lui Gheorghiu-Dej §i Nicolae Ceau§escu”. Ei, ce s¶-i faci! Vîrsta mai
tîn¶r¶ nu i-a dat, din norocire, prilejul de a le cunoa§te pe piele proprie §i, din
nefericire, nici nu-l îndeamn¶ la o atitudine mai încrez¶toare fa†¶ de cei ce leau tr¶it. Suficien†a circumspect¶ m¶ tem c¶ nu e un sfetnic bun. Exista, în anii
îndep¶rta†i, o lozinc¶ de mare circula†ie, ai c¶rei gl¶suitori n-a§ crede c¶
voiau a-i face în ciud¶ lui Laszlo Alexandru, avant la lettre: „Ana, Luca §i cu
Dej bag¶ spaima în burgheji”. „Neînfricata” Ana, cea cu leg¶turi în cercurile
comuniste cele mai simandicoase din Moscova ca §i din Occident, se afla prin
urmare în frunte. Dac¶ preopinentul nostru, cu riscul de a-§i contraria linia
ultrafiloiudaic¶, nu accept¶ drept figur¶ emblematic¶ pe Ana Pauker, e o
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chestiune care îl prive§te…
Alte linii sofistice ale lui Laszlo Alexandru îi pun, iar¶§i, la grea încercare coeren†a demonstra†iei: „Dar de ce s¶ fie oare mai relevant¶ provenien†a
evreiasc¶ a lui Silviu Brucan, de pild¶, în compara†ie cu abuzurile sale comuniste, totalitare? Dac¶ Grigurcu nu le dovede§te cititorilor s¶i – în mod mai
presus de orice îndoial¶ – c¶ Brucan a ac†ionat, în anii ’50 ai secolului trecut,
în calitate de evreu §i nu în calitate de stalinist impenitent, discursul gazetarului de la Acolada are incontestabile accente antisemite”. În primul rînd,
n-am sus†inut niciodat¶ c¶ repulsivul personaj, odinioar¶ unul din acuzatorii
furibunzi ai liderilor opozi†iei democratice la abuzurile puterii comuniste §i,
mai încoace, unul din autorii masacrului de dup¶ fuga lui Ceau§escu, al¶turi
de Ion Iliescu §i Nicolae Militaru, ar fi activat „în calitate de evreu”. Dac¶ lui
Laszlo i s-ar n¶z¶ri c¶ laud un scriitor pentru c¶ are ochii c¶prui §i-l refuz
pentru c¶ are nasul acvilin, ar fi treaba d-sale intim¶. Dar dac¶-l obsedeaz¶
„provenien†a evreiasc¶” ori, s¶ zicem ca d-sa, „platfusul” unor nomenclaturi§ti ori condeieri afilia†i puterii comuniste, atunci s¶ st¶m strîmb §i s¶
judec¶m drept. Etnia nu reprezint¶, nu se cade a reprezenta o tem¶ tabu. Fie
c¶-i convine sau nu polemistului absolut, particularit¶†ile psihologiilor
na†ionale au devenit de mult locuri comune, formule de ampl¶ circula†ie în
mentalul umanit¶†ii, a c¶ror reamintire nu implic¶ neap¶rat o ierarhie, o execrare, în duhul intolerant al unui Gobineau sau al unui Alfred Rosenberg, a
„raselor inferioare”. Pur §i simplu caracteriz¶m adesea un popor printr-o fi§¶
generic¶. Astfel francezii sunt ra†ionali §i libertini, italienii logoreici, familiari §i fanfaroni, spaniolii pompo§i §i vanito§i, britanicii flegmatici, cu un umor
sec, sco†ienii zgîrci†i f¶r¶ pereche, ru§ii mistici §i iubitori de pahar,
germanii metafizici, interioriza†i, cu puseurile de violen†¶ ale timizilor (v.
Thomas Mann) etc. Dar evreii? Pe de-o parte min†i agere, iscoditoare, creatoare, nu o dat¶ la cotele cele mai înalte ale culturii, pe de alta adaptabili,
mar§înd la conjuncturi, în virtutea, de bun¶ seam¶, a unui pragmatism milenar, debitor istoriei lor zbuciumate.
Abili comercian†i §i „ghe§eftari”, comparabili doar cu armenii. Iat¶
tipul evreului, caracterizat de G. C¶linescu, învinuit, în momentul apari†iei
Istoriei sale mari, de favorizarea elementului iudaic, în leg¶tur¶ cu
Dobrogeanu-Gherea: „Se adapteaz¶ cu o u§urin†¶ uimitoare mediului, cu care
nu voie§te s¶ se confunde, r¶mînînd mereu un spirit instigator, subversiv, pe
deasupra idealurilor restrînse ale unei na†iuni.
Însufle†it de idei umanitare, el propag¶ colectivizarea propriet¶†ii, el
însu§i dovedindu-se un foarte bun agonisitor de bunuri (…). Specula†ia lui e
practic¶, din ordinea sentimentului §i a politicei (…)”.
A§a s-ar explica participarea masiv¶ a evreilor la întemeierea comunismului, la Moscova ca §i aiurea. E adev¶rat c¶ unii dintre ei au ajuns victime
în arena luptei acerbe pentru putere din mediile conducerii comuniste (la noi,
Bellu Silber, la urma urmei §i „eroica” Ana Pauker), îns¶, în aceea§i m¶sur¶,
§i „vîrfurile” autohtone, care nu ezitau a se suspecta §i spiona între ele. Aici
am putea indica cel mult o paritate”.
MAR¢I, 12 APRILIE 2011
“Laszlo Alexandru si problema prepu†ului, la «scriitorincul» din
România
«Critic literar antisemit – persoan¶ care cite§te c¶r†ile pornind de la
prepu†» crede criticul Laszlo Alexandru. Poate. £tiam câte ceva despre c¶r†i,
nu §i c¶ ar fi de genul masculin, (o carte/dou¶ c¶r†i) c¶ sexul lor poate fi iden-
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tificat prin metoda «Habemus Papam», dup¶ tradi†ia c¶ut¶rii sub copert¶.
Propun ni§te variante pentru uzul gândirii prepu†iale a lui LA.
Critic literar antisemit – persoan¶ care cite§te c¶r†ile doar dac¶ au penis,
nu §i dac¶ n-au prepu†.
Critic literar «filosemit» - o persoan¶ care laud¶ c¶r†ile circoncise.
Critic literar «filosemit» - o persoan¶ care cite§te §i laud¶ mai ales
c¶r†ile autorilor circonci§i.
Critic literar - o persoan¶ care înainte de a citi §i comenta c¶r†i, nu
«bele§te» penisul autorilor.
Lazlo Alexandru nu poate ie§i din aceast¶ circularitate. Crede dânsul c¶
lumea s-ar împ¶r†i doar în dou¶, cei cu sau f¶r¶ prepu†(ulic¶). Sau mai e
nevoie §i de texticule?
Dan Culcer
Defini†ia "scriitorincului" dup¶ inventatorul cuvântului, Dan C.
Mih¶ilescu, ar fi, parafraz¶m cu ajutorul lui C. Rogozanu, «Omul care nu
face nici istorie literar¶, nici critic¶ pur¶, nici "întîmpinare", c¶ruia nu-i place
prea mult "specializarea"». Este LA un scriitor, critic literar sau un scriitorinc? Porecla asumat¶ devine renume, în cazul lui DCM. În cazul lui LA, asumarea «scriitorincit¶†ii» ar merge dac¶ autorul s-ar ocupa de teme frivole sau
strict culturale, literare. Dar ideologia, politica, sociologia, mentalit¶†ile,
mul†imi care integreaz¶ «antisemitismul», tema favorit¶ a lui LA, nu sunt
domenii unde se poate cânta dup¶ ureche.
Dan Culcer”

Joi 4 august 2011
Nesfâr§it de grea §i noaptea asta. Nu pot sc¶pa de imaginea
bietei mâ†e dat¶ prin ma§ina de sp¶lat rufe: eu sunt dânsa, vai de
coada mè.
Mi-au f¶cut pl¶cere textele lui Dan Culcer. Nu, nu m-au
surprins, mi-au confirmat. Cât despre Laszlo… Mai bine tac.
Aveam de gând s¶ notez ceva foaaarte interesant; §i important. Am uitat ce anume.
Am primit un bile†el:

*

De : ancuta coza <coza_ancuta@yahoo.com>
Objet :
buna ziua
Date :
4 août 2011 17:58:19 HAEC
À : Paul Goma <paulgoma@free.fr>
Stimate domnule scriitor, Paul Goma, numele meu este Coza Ancu†a
Maria, sunt doctorand¶ a Universit¶†ii de Nord, Baia Mare. Teza mea, intitulat¶ Paul Goma. Scriitura disiden†ei, abordeaz¶ sub forma unei lucr¶ri monografice toate scrierile d-voastr¶, accentul c¶zând pe romane, volumul de
proz¶ scurt¶. Am citit tot ceea ce a-†i publicat în limba român¶ §i v¶ consider
cel mai mare scriitor român.
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V¶ rog s¶-mi permite†i s¶-mi manifest aprecierea §i respectul §i ar fi
pentru mine o onoare s¶ pot s¶ adaug lucr¶rii mele prezen†a d-voastr¶. V-a§
fi recunosc¶toare dac¶ a†i dori s¶-mi r¶spunde†i la câteva întreb¶ri sau sa-mi
trimite†i câteva gânduri, pe care s¶ le folosesc ca moto al tezei, cu acordul
domniei voastre.
Cu acest¶ ocazie vreau s¶ v¶ spun c¶ numele scriitorului Paul Goma
este cunoscut, §i apreciat. În prim¶var¶ am fost la Chi§in¶u unde am sus†inut
un o lucrarea despre opera d-voastr¶ §i am în†eles c¶ sunte†i un punct de referin†¶ atât pentru Republica Moldova, cât §i pentru România. Poate o s¶ vi se
par¶ pueril¶ confesiunea mea, dar inclusiv poli†istul de frontier¶ citea un
roman semnat Paul Goma.
Pentru mine este o mândrie c¶ am avut posibilitatea s¶ v¶ citesc, s¶ scriu
despre d-voastr¶. V¶ mul†umesc.”

Cum s¶ nu m¶ simt sculat din mor†i dup¶ un asemenea
mesaj? I-am r¶spuns expeditoarei, cerîndu-i un fragment din tez¶.
Vineri 5 august 2011
Acum ce fac, cum m¶ manifest(ez)? Strig «Victorie!» doar
pentru c¶ ast¶-noapte am udat numai trei bluze, trei fe†e de pern¶,
un cearceaf - nu ca de obicei (ca ieri, de pild¶), o ma§in¶ plin¶?
A§ striga cu drag¶ inim¶, dac¶ a§ în†elege de ce-ul: de ce
ast¶-noapte a§a, pe când în noaptea precedent¶ altfel? M¶car
pentru sufletul meu stors de… suc, ca s¶ §tiu ce am f¶cut (bine),
ce am f¶cut r¶u, ca s¶ nu mai fac §i s¶ fiu l¶sat a§a, ne-asudat,
ne-dat prin ma§in¶, ca biata mâ†icu†¶?
Sfera nu a fost judicios destinat¶: ea nu poate g¶zdui
Biblioteca. Aceasta are nevoie de un “local” al ei, separat de rest
§i mai ales securizat în caz de incendiu, inunda†ii, pane de curent,
de comunicare, etc. De aceea va fi plasat¶ pe axa Sferei, la Est.
Simetric, la vest s¶ fie Administra†ia £colii de Aplica†ie (§i a
Orfelinatului). S¶ aib¶ doar 70 m diametru §i va fi la 100-111 m
de la intrare.
Revin la £coala de Aplica†ie: va avea programul unei §coli
primare apoi al unui liceu. Va fi un orfelinat cu program de
aplica†ie, unde se vor exersa normali§tii din clasele superioare.
Clasele vor fi mixte, dar dormitoarele separate. Va avea o curtevast¶, §i, în custodie: stadionul cu pist¶ de atletism, cu tribunele
amenajate ca s¶li acoperite pentru iarn¶ §i o piscin¶ acoperibil¶.
Aceste spa†ii §i cl¶diri vor ocupa “spatele Aliniamentului de
Vest”. “Curtea” Scolii Normale se va afla în spatele Aliniamentului Estic. Acolo vor exista câteva terenuri de tenis, precum
§i lacuri (!) amenajate, iarna, în patinoare, terenuri de hockey.
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*
ïn Timpul, Chi§in¶u, Dumitru Crudu:
5 August 2011, Cine vine din urm¶?
“O nou¶ promo†ie literar¶ este pe cale s¶ se impun¶ în literatura român¶
din Republica Moldova §i din România. E vorba despre cea mai tân¶r¶
promo†ie de scriitori basarabeni, cu vârste cuprinse între 16 §i 25 de ani. Nu,
nu m¶ refer la gruparea Human Zone a lui Hose Pablo §i Corina Ajder, cu atât
mai mult la promo†ia Nicoletei Esinencu §i a lui Sandu Vakulovski. Ace§tia
deja s-au clasicizat sau par a fi b¶trâni, comparativ cu tinerii care bat în u§a
editurilor chi§in¶uiene sau bucure§tene. E vorba despre ni§te scriitori §i mai
tineri ca ei. Deocamdat¶, cea mai tân¶r¶ grupare de scriitori basarabeni nu are
un nume, cu toate c¶ unii au poreclit-o Noii barbari, dar, sunt sigur c¶, în
curând, î§i va g¶si o denumire a sa §i va intra impetuos în aten†ia lumii literare. A§adar, cine sunt scriitorii care constituie cea mai nou¶ grupare literar¶
basarabean¶? Majoritatea dintre ei sunt elevi, studen†i §i proasp¶t absolven†i
§i aproape to†i sunt rebeli §i vor s¶ scrie o alt fel de literatur¶ decât înainta§ii
lor postmoderni§ti, minimali§ti sau moderni§ti. Majoritatea dintre ei frecventeaz¶ cenaclurile din Chi§in¶u (Atelierul de proz¶ Vlad Iovi†¶ din cadrul
Bibliotecii Municipale B. P. Hasdeu, cenaclul Republica de pe lâng¶
Biblioteca Na†ional¶, cenaclul Casei Scriitorilor) sau din B¶l†i (Cenaclul
Kontur) §i acolo i-am cunoscut §i eu. I-am cunoscut într-o dubl¶ ipostaz¶: §i
de poe†i sau prozatori, dar §i de critici §i comentatori ai crea†iei colegilor lor.
De regul¶, în calitate de critici sunt necru†¶tori. Spun adev¶rul pe române§te.
Nu se sfiesc de autorit¶†i sau de prieteni. De cele mai multe ori, taie în carne
vie, cu toate c¶ sunt prieteni înde ei, dar prietenia r¶mâne în spatele u§ii, atunci când vine vorba despre discutarea textelor lor. Ca prozatori sau poe†i, ceea
ce m-a frapat cel mai tare e capacitatea lor de-a scrie în orice condi†ii §i spontaneitatea scrisului lor. Iu†eala cu care scriu e dublat¶ §i de facultatea lor dea reproduce în poezia sau povestirile lor universul tinerei genera†ii §i viziunea
tinerilor asupra societ¶†ii moldovene§ti.
Una dintre reprezentantele cele mai de seam¶ a promo†iei e Carolina
Vozian, care descrie în povestirile ei tensiunile pe care le tr¶iesc adolescentele, care, nu de pu†ine ori, se nasc din confruntarea cu lumea violent¶ a maturilor. Cu toate c¶ Ecaterina Bargan este cunoscut¶ în special ca poet¶, iar cel
mai nou volum al ei, Cântece de la §ase, e chiar unul foarte bun, sunt foarte
interesante §i prozele sale, care se nasc din jurnal ca Afrodita din spuma
m¶rii. Nu sunt, îns¶, ni§te memorii deghizate. Ecaterina nu le schimb¶ oamenilor numele §i nu îngroa§¶ culorile. Cele mai bune povestiri ale ei debuteaz¶
ca o fil¶ de jurnal §i, pe nesim†ite, se transform¶ într-o proz¶ minimalist¶
foarte fin¶. Personajul-narator din povestirile Nataliei Graur se uit¶ la lume
cu o privire de hippy §i asta nu poate s¶ nu plac¶. Cristi Mariu†¶ se
diferen†iaz¶ de Natalia Graur prin predilec†ia sa pentru descrierea violen†ei
lumii în care tr¶im §i a impactului acesteia asupra tinerei genera†ii. Nu pot s¶
nu amintesc în acest sens de proza sa despre un circar care se mutileaz¶ în
fa†a publicului. Totu§i, dac¶ ar fi s¶ r¶spundem la întrebarea cine e liderul
acestui grup, atunci, sigur, îl voi numi pe Ion Buzu. El nu numai c¶ este un
tân¶r rebel, dar mai e, în acela§i timp, §i un mare admirator al prozatorilor
americani din ultimele valuri.
Una peste alta, în literatura român¶ e pe cale s¶ se afirme o nou¶
promo†ie literar¶ basarabean¶. Cred c¶ aceasta o s¶ ne furnizeze foarte multe
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surprize.
Un articol de: Dumitru Crudu”
*
Tot din Timpul, Alexandru Vakulovski:
3 August 2011Spitalul de Urgen†¶ – celula de baz¶ a societ¶†ii
“În Spitalul de Urgen†¶ nu e a§a de r¶u. E deja bine dac¶ ai ajuns acolo.
Te plimbi printre oamenii t¶ia†i prin baruri, pe strad¶ sau acas¶ §i te gânde§ti
c¶ e chiar bine. Printre unii le§ina†i §i al†ii pe punctul de-a le§ina. Te gânde§ti
c¶ spre deosebire de ei, dup¶ care merg femeile de serviciu §tergând sângele,
pentru tine e chiar minunat, cum îi place s¶ spun¶ scriitorului Oleg Carp.
Via†a în Spitalul de Urgen†¶ e normal¶. Gata cu insomniile, cu nop†ile
pierdute la calculator sau la televizor. Spitalul î†i organizeaz¶ via†a, î†i
creeaz¶ un regim normal. La 6.30 e§ti trezit pentru verificarea temperaturii §i
pentru injec†ii. La 9 vine doctorul. La 12 †i se schimb¶ pansamentele, prime§ti
perfuzii sau injec†ii. La 18.00 iar †i se m¶soar¶ temperatura, iar injec†ii.
Pentru dureri §i insomnii prime§ti o injec†ie pe la ora 21.00. Totul e intercalat
cu multe mese, patru sau cinci – cu cât mai des m¶nânci, cu atât e§ti mai
s¶n¶tos, cu to†ii o §tim. Iar ceaiul negru la c¶ldare §i ca§a sunt esen†iale. Bine,
po†i coborî §i la etajul 1, pentru o cafea sau, dac¶ e§ti total incon§tient, pentru
cârna†.
În Spital te po†i cultiva. Ai timp pentru citit, dac¶ nu cumva pove§tile
colegilor de camer¶ bat realitatea §i fic†iunea. Cite§ti pân¶ adormi, de mai
multe ori pe zi. Somnul e s¶n¶tos. Te po†i plimba prin curte – pe lâng¶ miile
de rândunele, care-§i fac cuiburi chiar pe cl¶direa Spitalului – vei vedea §i
dou¶ case foarte vechi, te vei gândi la istorie. O cas¶ foarte frumoas¶ e în
ruine, plin¶ de gunoi §i de rahat. Vizavi de ea e una cu pl¶cu†¶ de monument
istoric. Po†i prezice viitorul – cea ruinat¶ va mai sta a§a câ†iva ani, pân¶ când
va fi imposibil de reparat, apoi în locul ei va ap¶rea o m¶g¶oaie cu termopane. A vreunui politician sau om de afaceri.
O arip¶ a Spitalului e amor†it¶, s-au terminat banii pentru a o finaliza.
În schimb ea e un serios suport pentru cultura urban¶. De gardul ei se reazem¶ o gr¶mad¶ imens¶ de calculatoare vechi – deci Spitalul a primit tehnic¶
nou¶. Fondurile pentru co§uri de gunoi înc¶ n-au venit, dar moldovenii sunt
inventivi, a§a c¶ mizeriile pot fi aruncate în cutii de carton, frumos aranjate
atât prin curte, cât §i prin spa†iul Spitalului de Urgen†¶. Dar nu aici se limiteaz¶ inventivitatea moldoveanului. Ferestrele aruncate prin curte au menirea
de-a †ine locurile de parcare. Dac¶ te apropii de ele vezi inscrip†ii: „Nu
parca†i!”.
La fiecare etaj sunt mai multe du§uri. Pentru ordine §i disciplin¶ – exist¶
§i orar. Dar nimeni nu se sup¶r¶ dac¶ orarul e înc¶lcat. Din contra – în fiecare
camer¶ este câte-un cet¶†ean certat cu apa cald¶. Nu §tiu, din iner†ie, din
comoditate? Noroc de balcoane, noroc c¶ cerul nu miroase a ciorapi murdari.
Balcoanele de la Spitalul de Urgen†¶ au o perspectiv¶ aparte. Po†i urm¶ri
macaraua de pe Parlament. Într-o s¶pt¶mân¶ eu am observat cum o dat¶
macaraua s-a mutat de la stânga la dreapta. Am avut ca reper tricolorul.
Printre vârfurile copacilor z¶resc §i tricolorul de pe Pre§edin†ie. Din redac†ia
revistei Stare de Urgen†¶, din imediata apropiere, la Uniunea Scriitorilor,
unde st¶team acum doi ani – nu vedeam a§a ceva. Dar atunci nu se lucra la
Pre§edin†ie §i Parlament, atunci de-abia începea lucrul.
Dac¶ stai la etajele superioare, înseamn¶ c¶ ai noroc. C¶ nu stai la
Reanimare. De§i nici acolo nu pare a§a de r¶u. Un coleg de camer¶, cu tot
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capul pansat, a vorbit toat¶ ziua despre vodc¶. La miezul nop†ii a disp¶rut. A
revenit la Reanimare, peste dou¶ zile, pentru înc¶ dou¶ zile, înainte de-a se
întoarce în camera noastr¶.
În Spitalul de Urgen†¶ po†i cunoa§te mai bine natura uman¶. Am observat o categorie aparte care se plimb¶ f¶lo§i prin curte cu capul §i câte o mân¶
pansate. Mai sunt §i eroii be†i – cei care cu opera†iile proaspete sar de pe targ¶
§i pot fi întor§i doar de bravii poli†i§ti.
Ordinea §i disciplina dispar odat¶ cu ie§irea din spital. Pe un gard scrie
– Kishinev – russkii gorod. Ajungi acas¶ §i vezi c¶ în tot ora§ul s-a luat apa
cald¶ pe o lun¶. Începe s¶ picure §i se ia §i curentul. M¶ gândesc c¶ o ducem
totu§i bine – unora li s-a luat §i gazul.
M¶ gândesc c¶ e totu§i minunat – într-o parte a Moldovei înc¶ n-a ajuns apa
cald¶ §i gazul.”

*

Timpul, 5 August 2011, ora 11:23
“Generalul Ion Costa§ atac¶ persoNULIT™¢ILE”

Ce bine le-a zis-o, mo§ generalu’!
*

Dorin Tudoran §i diferite „Meridiane”
Scrisoare deschis¶ adresat¶ istoriei literaturii române (nici mai mult, nici
mai pu†in)
Autor: Mircea ILIESCU
“¢i-am descoperit, întîmpl¶tor, articolul omagial referitor la aniversarea
revistei Meridian, al c¶rei ini†iator §i redactor-§ef ai fost în urm¶ cu 20 de ani
(www.dorintudoran.com/2011/05/15/meridian-acum-20-de-ani).
Mi-a readus în amintire complicatele sentimente pe care le încercam de
fiecare dat¶ cînd îmi c¶dea în mîn¶, aici, în Stockholm, un num¶r nou al
revistei. Pe de-o parte, era mul†umirea de a reg¶si gîndurile unui amic al c¶rui
drum nou mi se p¶rea asem¶n¶tor cu cel pe care fusesem obligat s¶ p¶§esc §i
eu. Pe de cealalt¶ parte, simpla întîlnire a numelui t¶u pe o pagin¶ tip¶rit¶ îmi
permitea s¶ retr¶iesc fragmente dintr-o realitate pe care via†a de emigrant –
a§a cum bine §tii – tinde s¶ o îmbrace în ve§minte frumos colorate, cu o tent¶
indubitabil proustian¶. Li se ad¶ugau acestora fragmente de existen†¶
comun¶, evenimente disparate, uneori cu o tent¶ dionisiac¶, personaje întîlnite pe drum sau la r¶scruci, unele care †ie †i-au r¶mas în preajm¶ cu luminoas¶ prelungire, ba chiar – ca fulgurante imagini – întîlniri întîmpl¶toare în
momente pentru mine dureroase (îmi aud §i acum tonul voit deta§at al vocii,
vorbindu-v¶, †ie §i Corei, pe strada cunoscut¶ din Balta Alb¶, despre accidentul cardiac al tat¶lui meu, survenit cu pu†in înaintea întîlnirii noastre. Nu
b¶nuiam atunci c¶ înc¶p¶†înata repetare a accidentului avea s¶-i încheie via†a
cîteva ore dup¶ aceea).
Dar mai era ceva: atunci î†i citeam articolele – cum l-am citit §i acum
pe cel laudativ la adresa propriei tale reviste editate în exil, Meridian, cu
naiva §i neobosita speran†¶, niciodat¶ împlinit¶, c¶ voi g¶si undeva, printre
rînduri, o cît de mic¶ referire la tat¶l meu, Tiberiu Iliescu, cel pe care într-un
amplu interviu (îl pot pune la dispozi†ia celor interesa†i) îl numeai: „entuziastul care, între 1934-1946, scosese la Craiova una dintre cele mai spectaculoase reviste progresiste de avangard¶, Meridian“ (Luceaf¶rul, 7 februarie
1976). Nu am g¶sit-o nici m¶car acum, în acest moment care †i-a prilejuit

©Paul Goma 1935-2011

wwww.paulgoma.com

PDF public și gratuit

31.12.2011

PAUL GOMA - JURNAL 2011

1185

rememor¶ri suficiente la adresa revistei cu acela§i nume, pe care †i-o aniversezi. Gîndurile stîrnite de lecturile desp¶r†ite de cei dou¶zeci de ani elogia†i
ast¶zi, pe blogul t¶u personal, se deosebesc îns¶ fundamental.
Atunci g¶seam puterea s¶-mi dep¶§esc deziluzia §i am¶r¶ciunea aducîndu-†i în dar o mul†ime de scuze, incon§tient menite s¶-mi p¶streze intacte (§i
nep¶tate) amintirile despre care î†i vorbeam. Î†i în†elegeam tenacitatea cu care
luptai s¶-†i p¶strezi locul de literat cu misiune comunal¶. Eram chiar dispus
s¶ consider c¶ absen†a unei referiri la anterioara revist¶ Meridian, condus¶ de
Tiberiu Iliescu, slujea (absurd!) unei cauze nobile, comune, ce ap¶ruse brusc
pe scena emigra†iei române§ti dup¶ 1989!
£i a§a am continuat, cramponîndu-m¶ cu înd¶r¶tnicie de amintirile care
m¶ legau de via†a mea anterioar¶, de§i – trebuie s¶ recunosc – toate argumentele favorabile prin care î†i scuzam gestul inexplicabil erau serios subminate
uneori de rememorarea unor alte situa†ii legate de termenul de rezonan†¶ geografic¶ „Meridian“. Spre exemplu, la Editura Meridiane, unde mi-am
încheiat cariera de salariat în România, mi s-a relatat disputa dintre tat¶l meu
§i conducerea editurii, în leg¶tur¶ cu dreptul de folosire al acestei denumiri.
Nu §tiam nimic despre acest diferendum §i mare mi-a fost surpriza cînd am
aflat c¶ tata renun†ase la ac†iunea judec¶toreasc¶ numai atunci cînd avocatul
editurii i-a demonstrat diferen†a juridic¶ dintre Meridian §i Meridiane. În†elesesem de mult c¶ tata se identificase cu revista pe care o editase, mai ales în
perioada grea care urmase dup¶ ce aceasta î§i încetase apari†ia. Era felul lui
de a rezista unei agresiuni politice (mult mai dure decît ne-am imaginat), care
îi impunea s¶ renun†e la crezul s¶u literar, s¶ se dezmint¶ de prieteni §i de
colaboratori, s¶-§i uite, cu alte cuvinte, idealurile. Felul în care a reac†ionat în
leg¶tur¶ cu denumirea editurii îmi revenea îns¶ continuu în memorie, ca o
dureroas¶ acuz¶, în contradic†ie cu argumentele favorabile pe care – cu o
generozitate acum de neîn†eles – eram dispus s¶ †i le ofer.
În perioada lui de apari†ie, Meridianul t¶u a existat în mine înso†it întotdeauna de asemenea sentimente. Eram în Bucure§ti, într-o var¶ torid¶ (dac¶
nu m¶ în§el, în 1993), cînd, în fa†a unui chio§c de ziare invadat de noile
jurnale libere, mi-au c¶zut ochii pe un cotidian „de mare tiraj“, Meridian.
F¶r¶ nici cea mai mic¶ ezitare – de aceast¶ dat¶ nu mai era vorba despre un
jurnal editat de un amic –, mi-am îndreptat pa§ii spre redac†ia din apropiere
a ziarului, undeva vis-à-vis de Spitalul Col†ea, la ultimul etaj al cl¶dirii în
care, pe atunci, mai exista Cinematograful Luceaf¶rul. Am cerut s¶ fiu primit
de director §i, dup¶ o îndelungat¶ a§teptare în c¶ldura de amiaz¶, a ap¶rut un
personaj incitat de con†inutul c¶r†ii de vizit¶ pe care o înmînasem la intrare.
Era redactorul-§ef al ziarului. Numele mi-a disp¶rut din memorie, dar – alert
§i totu§i circumspect, afabil §i abil – nu m-a§ mira s¶-l reg¶sesc printre numele recen†ilor magna†i ai presei române§ti. M-a ascultat cu o r¶bdare ce devenea, treptat, tot mai evident condescendent¶, pentru ca, spre sfîr§it, s¶-mi
expun¶ cu claritate juridic¶ dreptul publica†iei de a folosi titlul Meridian.
Conform afirma†iilor sale, conducerea ziarului negociase cu tine preluarea
titlului §i, în urma unui acord economic profitabil – sus†inea el –, ob†inuse de
la tine confirmarea scris¶ a ced¶rii drepturilor (tale!) asupra acestei
denumiri (subl. mea, P.G.). Desigur nu avea la dispozi†ie actul respectiv pe
care am dorit s¶-†i v¶d isc¶litura. Directorul ziarului, în posesia c¶ruia se afla
respectiva dovad¶ juridic¶, nu era de g¶sit decît dup¶ 1 septembrie, dat¶ la
care eu eram obligat s¶ fiu deja la catedr¶, în Stockholm. Încerc¶rile mele de
a relua discu†iile în anul urm¶tor s-au dovedit inutile. Cotidianul de mare tiraj
î§i încetase apari†ia. Eventualul t¶u profit economic în urma acestei tranzac†ii
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m¶ interesa foarte pu†in, a§ putea spune chiar c¶ nu m¶ interesa de loc. A§teptam îns¶, cu ner¶bdare, l¶murirea motivelor înc¶lc¶rii regulii esen†iale a
meseriei de ziarist – probitatea profesional¶. Consideram c¶ – a§a cum medicul trebuie s¶ cunoasc¶ principiul de baz¶ al meseriei, formulat de Hipocrate:
„mai întîi s¶ nu faci r¶u“, §i s¶ jure c¶-l va urma, tot astfel un scriitor este
obligat s¶-§i recunoasc¶ sursele. În istoria de art¶ înc¶lcarea acestei reguli se
pedepse§te implacabil prin exilarea definitiv¶ a gre§itului din rîndul
cercet¶torilor istoriei. Nu §tiu dac¶ istoria literar¶ îi trateaz¶ cu aceea§i duritate pe scriitorii care-§i însu§esc ideile altora f¶r¶ s¶ men†ioneze sursa. Sînt
convins c¶ da.
În ceea ce m¶ prive§te, recunosc acum, cu durere, c¶ o la§itate de neiertat m-a f¶cut s¶ m¶ ru§inez de neru§inea ta în fa†a celor care, aici la
Stockholm, î†i acordaser¶ un incredibil credit moral §i nu am avut for†a s¶ dau
curs inten†iei imediate de a-†i întoarce spatele. Am f¶cut-o îns¶ în gîndurile
mele §i a§a a§ fi r¶mas §i ast¶zi dac¶ – dup¶ descoperirea adresei tale virtuale
§i a articolului omagial la care m¶ tot refer – n-a§ fi g¶sit §i o admirativ¶ elogiere (anonim¶, dar admirativ¶) a profesiunii tale de credin†¶, ap¶rut¶ într-un
interviu în revista Formula AS: „Eu nu sunt dezam¶git c¶ un du§man face
porc¶rii sau compromisuri, dar cînd le face un prieten de-al meu, le iau foarte
personal, reac†ionez foarte violent §i m¶ delimitez de el public“. Mi-am dat
seama brusc de ridicolul situa†iei în care m¶ aflasem pe acea strad¶ din
Stockholm, reprimîndu-mi „reac†ia violent¶“ §i contribuind astfel la perpetuarea falsific¶rii imaginii tale reale.
Continuînd s¶ cercetez gîndurile pe care recent le-ai r¶spîndit în lumea
revistelor §i a blogurilor virtuale, am observat c¶ renun†i – §i anun†i c¶ renun†i
– la polemici, stopînd blogul în clipa în care comentariile î†i devin inconfortabile. Ai sesizat, sper, c¶ tot ceea ce am scris pîn¶ acum nu con†ine nici un
element polemic. A fost numai o descriere „de facto“ a unor evenimente (§i
sentimente) care mi-au intersectat existen†a în aceste dou¶ decenii pe care
(singur?) le aniversezi. Probabil c¶ aceast¶ scrisoare ar fi r¶mas nescris¶
dac¶, privind înapoi, nu mi-a§ fi dat seama c¶ la§itatea mea de pe strada
stockholmez¶ §i t¶cerea prelungit¶ în care ea m¶ a§ezase îmi interziceau
accesul „curat“ la amintirile despre care vorbeam la început. În mijlocul lor,
ap¶reai ca o liter¶ neterminat¶ ce îmi întrerupea cursivitatea dialogului cu
mine. Acum mi-am întregit litera incorect §i cu la§itate întrerupt¶ pe strada
stockholmez¶. Asta f¶r¶ s¶ a§tept r¶spuns (nici m¶car o reac†ie) din partea ta
la aceste rînduri. Am r¶bdarea necesar¶ pentru ca scrisoarea s¶ ajung¶ la
cuno§tin†a destinatarului ini†ial.
În ceea ce te prive§te, a§ vrea numai s¶ contribui – cu aceste cîteva dioptrii suplimentare – la conturarea mai clar¶ a acelei imagini din oglind¶, care
îi impresioneaz¶ (înc¶) pe cititorii textelor tale virtuale §i pe care o admiri în
fiecare diminea†¶, dup¶ cum recuno§ti în interviul citat: „Ce m¶ face pe mine
mul†umit e s¶ tr¶iesc în acord cu mine însumi, cu ceea ce cred §i simt profund. Recunosc, nu e o re†et¶ de a trece prin via†¶ prea u§or. Dar nu-†i e ru§ine
diminea†a, cînd te ui†i în oglind¶ §i te b¶rbiere§ti“?
À propos: te b¶rbiere§ti zilnic? Stockholm, 22 iulie 2011”

Ei, §i-acum ce mai zic? Credeam c¶ zisesem toate relele
despre Tudoran. Dar c¶ este §i un g¶inar, înc¶ nu.
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*
Fiindc¶ tot m-a stârnit, iat¶, m¶ stârnesc §i eu, cu o scrisoare
a mea adresat¶ lui în 1998:

Paris, 26 iunie 1998
“Despre ce nu vorbim
Ultima scrisoare c¶tre Dorin Tudoran
Dorin Tudoran este un redutabil polemist. S¶ te fereasc¶
Dumnezeu de pana lui ! ïi m¶rturiseam într-o scrisoare din 1991 c¶
sânt gelos pe el : executase obiectul-obiectiv (întâmpl¶tor, atunci
Breban prin “Adio, Grobeimea Voastr¶”, îns¶ au urmat Brucan, ¢epeneag, Eugen Florescu, Buduca, Bianca Balot¶…), astfel încât nu mai
r¶m¶sese nimic pentru al∞ii…
Acestea fiind zise, trec la ceea ce m¶ intereseaz¶ pe mine în volumul de publicistic¶ scos în splendide, în occidentale condi∞ii de
editura Arc din Chi§in¶u.
Cel ce va r¶sfoi volumul, va observa : între Dorin Tudoran §i
mine exista o strâns¶ rela∞ie de camaraderie, de chiar prietenie. Ar fi
b¶gat de seam¶ aceast¶ leg¶tur¶ mult mai devreme, dac¶ volumul de
Scrisori întredeschise (Biblioteca Familia, 1995) ar fi cunoscut o
distribu∞ie normal¶ : 14 dintre scrisorile re∞inute îi erau adresate.
Revenind : cititorii avînd normalul obicei ca, într-o culegere de
texte, s¶ priveasc¶ §i data (scrierii, a public¶rii în vreun periodic), vor
crede c¶ rela∞iile dintre noi au început a se tulbura dup¶ apari∞ia
Jurnal-ului meu, la Nemira, în februarie 1997 ; vor face leg¶tura de la
cauz¶ la efect, considerînd Jurnal-ul acela carele, pe mult¶ lume
sup¶rînd, l-a sup¶rat §i pe Dorin Tudoran (vezi, în volum, “Musca din
fri§ca noastr¶”, text publicat ini∞ial în Vatra 5/97).
Lucrurile nu stau deloc a§a. O spun §i cu acest prilej (am mai
f¶cut-o în leg¶tur¶ cu articolul lui Gheorghe Grigurcu, “Radiografie
Paul Goma”; am f¶cut-o în emisiunea lui Nicolae Manolescu - la care
am participat… telefonic) :
Nu pretind c¶ tot ce am scris în Jurnal este adev¶rul-adev¶rat ;
unele afirma∞ii ale mele s-au dovedit inexacte, altele interpretabile - în
niciun caz cum le consider¶, global, Dorin Tudoran : “o abstrac∞iune”;
Nu de toate adev¶rurile scrise negru pe alb sânt mândru (am ofensat, am r¶nit persoane care nu meritau asta - s¶-mi fie îng¶duit a nu le
numi, ar fi o a doua §i mai dureroas¶ lovitura) - §i nu m¶ laud cu
asemenea isprav¶.
Dorin Tudoran formuleaz¶ §i altfel de contest¶ri : de pild¶ spunescrie c¶ Goma ar fi afirmat despre X c¶ a f¶cut ori a spus cutare lucru
- îns¶ X… “neag¶ r¶spicat afirma∞iile (…) cu privire la acest episod” ;
Goma spune-scrie c¶ Y, în cutare chestiune (în care a fost amestecat §i
el, Tudoran ) : “Am c¶zut de acord c¶ pe mine nu avea de ce s¶ fie
sup¶rat, (…) «intriga» pe care a§ fi comis-o (…) ne-a fost greu s¶ îi
d¶m de urm¶”.
Prima contestare (citat¶), din textul lui Dorin Tudoran m¶ planteaz¶ dinaintea unui zid f¶r¶ poart¶, f¶r¶ u§¶ : fa∞¶ cu “nega∞ia r¶spicat¶” a Monic¶i Lovinescu §i a lui Virgil Ierunca (pag. 535) în leg¶tur¶
©Paul Goma 1935-2011

wwww.paulgoma.com

PDF public și gratuit

31.12.2011

PAUL GOMA - JURNAL 2011

1188

cu textul “NU” ce a ap¶rut ca deschiz¶tor al revistei Agora, ce a§ putea
replicà: «Ba da, a§a a fost!»?; în continuare, c¶ n-ar fi folosit §i la adresa lui Dorin Tudoran - dealtfel cu tandre∞e : “apucatul nostru”? £i, din
nega∞ie r¶spicat¶ în nega∞ie r¶spicat¶, unde ajungem ? Unde altundeva
decât la concluzia-i : “…Când Monica Lovinescu este obligat¶ s¶
m¶rturiseasc¶ public regretul de a-l fi cunoscut…”;
Cu a doua lucrurile stau mai pu∞in definitiv. ïn Jurnal-ul meu
Lucian Raicu zice :
“«(Dinescu) e sup¶rat pe tine, fiindc¶ Dorin Tudoran a spus la
Vocea Americii c¶ tu (adic¶ eu, Goma) l-ai primit în PEN Club, de-au
râs securi§tii»”.
Fiecare copil, dinaintea juc¶riilor din vitrin¶, se opre§te numai la
cea care-l intereseaz¶ pe el (aici, zisa lui D.T. - c¶reia nu-i d¶ de urm¶,
citind împreun¶ cu M. Dinescu “pagina cu pricina” din Jurnal-ul lui
P.G.). ïi credeam adul∞i : dac¶ tot discutaser¶ ei doi, de ce nu l¶muriser¶ §i chestiunea pentru care fusese a§ternut pe hârtie episodul anume : de ce era sup¶rat Mircea Dinescu pe Paul Goma ? N-am aflat
în prezentul atunci-ului (în 1990), n-am aflat nici acum, în 1998, din
contestarea lui Dorin Tudoran - §i, fie vorba între noi, de mult¶ vreme
nu m¶ mai intereseaz¶ eventualul r¶spuns.
Iar acum un alt citat (o alt¶ iritare - o alt¶ deplasare a discu∞iei) :
textul despre Mihai Botez - l-am c¶utat în volumul editat la Chi§in¶u,
îns¶ nu am dat de el : s¶ nu-l fi v¶zut eu ?; s¶ fi fost l¶sat la o parte, ca
inoportun ?). Dorin Tudoran produce citatul din Jurnal (19 oct. 1993) - §i
îl comenteaz¶ astfel (pag. 536):
“Textul nu era, într-adev¶r, despre omul Mihai Botez, ci despre o
mentalitate Botez (subl. în text). (…) cine l-a împiedecat pe Paul Goma s¶
scrie el «adev¶ratul» articol despre Mihai Botez ?”
Nu m¶ a§teptam la o astfel de “replic¶” din partea lui Dorin
Tudoran. £i dac¶ i-a§ întoarce-o : «Cine l-a împiedecat pe Dorin
Tudoran s¶ scrie, el, “adev¶ratul” Jurnal al… lui Goma ?»
ïn continuarea interoga∞iunii - Dorin Tudoran :
“Apoi de ce crede Paul Goma c¶ «adev¶rul meu» despre
Manolescu, Paler §i Doina§ trebuie s¶ fie, în mod necondi∞ionat, identic cu «adev¶rul s¶u» despre ace§ti oameni? Când vorbe§te despre
libertatea par∞ial¶ a unora dintre noi, Paul Goma o face, pare-mi-se,
f¶r¶ a se gândi de dou¶ ori la ce spune (subl. m. P.G.) (…) Dac¶ a§ fi
Paul Goma, nu m-ar l¶sa chiar rece o fraz¶ a dlui Andrei Ple§u - «e cu
atât mai greu s¶ accept¶m c¶ din curajul de a spune adev¶rul n-a mai
r¶mas, ast¶zi, decât îndr¶zneala de a spune orice» («Exigen∞a adev¶rului»,
Dilema nr. 223, 2.05 1997)”.
L¶sîndu-l pe Ple§u cu a sa dilem¶ - din care Tudoran citeaz¶ cu
atâta respect plec¶ciunist - voi atrage aten∞ia pentru a multa oar¶ c¶ nu
am pretins nim¶nui, niciodat¶, nic¶iri c¶ adev¶rul s¶u trebuie s¶ fie “în
mod necondi∞ionat, identic” cu adev¶rul meu. Altceva cred - în Jurnal
era limpede : c¶ adev¶rul s¶u (al lui Tudoran) nu este adev¶rat - nu mai
mult, dar nici mai pu∞in.
Spuneam, la început, c¶ prietenia noastr¶ a început s¶ dea semne
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de oboseal¶ cu mult înainte de apari∞ia Jurnal-ului meu (1997) : la
sfâr§itul anului 1993. Ce s-a petrecut atunci ?
ïn 24 iunie 1993 îi comunicam lui Dorin Tudoran :
“…din scrisoarea ta ultim¶ în∞elesesem c¶ §tii ce hram poart¶
Funda∞ia Cultural¶ România (…), §tii §i cine public¶ în Editura
Funda∞iei : Breban, ¢epeneag, Vi§niec, Edgar Reichman, Paul
Dimitriu (avocatul ambasadei de la Paris, cel cu «adopt¶rile»: copiii
fura∞i p¶rin∞ilor §i vându∞i occidentalilor), Petru Dumitriu, Petru
Popescu, Ilie Constantin, Ion Milo§, Usc¶tescu, Nedelcovici, Papilian,
Duda (…)? Cum vine asta : Nedelcovici s-a dovedit a fi… ce este, înc¶
înainte de a publica în Culturala lui Cândea-Buzura, iar tu, Dorin
Tudoran, ca o floare, îi publici în ultimul num¶r /din Agora/ reclama
pentru o carte? Dac¶-i pe-a§a, de ce nu §i pentru o carte de-a lui
Breban ? (…) Tun¶m §i fulger¶m împotriva lui Buzura - dar îl cultiv¶m
pe Nedelcovici; te deranjeaz¶ Ioana Ieronim - nu te deranjeaz¶ Eugen
Simion, cu care angajezi dialog(uri). (…) P¶i, drag¶ Dorine, eu nu a§a
v¶d lucrurile. £i cum sântem doar prieteni, nu §i so∞i, deci nu pot
divor∞a de tine, te rog s¶ m¶ §tergi din cartea de imobil, unde f¶ceam
figura∞ie ca “redactor” - c¶ (din spusele tale) tot nu mai apare decât un
num¶r : cum nu s-a b¶gat de seam¶ prezen∞a mea, ca autor, n-are s¶ se
observe absen∞a ca redactor”.
Urm¶toarea - din 18 oct. 93 :
“(…) nu mi-ai mai scris de când ∞i-am trimis scrisoarea cea rea
(cu Eugen Simion, cu Nedelcovici, cu Papilian) (…)”;
“(…) regret c¶ ∞i-am adresat ∞ie textul în care îi pizdeam pe cei
pomeni∞i mai sus (…). Te asigur : nu m-am sup¶rat c¶ nu ai publicat
textul meu (câte pagini avea : de dou¶ ori mai multe decât un num¶r
de revista?), ci : motivele de refuz invocate de tine erau debile. Dac¶
te-ai sup¶rat definitiv pe mine - foarte r¶u ai f¶cut. £i pentru mine, dar §i
pentru tine”.
La 31 oct. 1993 îi scriam din nou lui Dorin Tudoran - la
Washington :
(…)“sânt gelos pe tine : tu, reg¶∞eano-ardelean, s¶ te duci în
Basarabia, iar eu, basarabeano-basarabean s¶ nu m¶ pot duce decât
cu gândul §i cu po§ta la ai mei…”;
(…) “Vei fi aflat c¶ Liiceanu mi-a trimis la topit o mare parte din
tirajul (nedistribuit !) al c¶r∞ii Culoarea curcubeului, m¶rturia despre
anul 1977 ; la fel a f¶cut Marin Sorescu (…) a distrus plumburile la
Gard¶ invers¶…”.
ïn leg¶tur¶ cu acuza∞ia de antisemitism :
“Nici unul dintre amicii t¶i nu te-a ap¶rat de calomnii - cum a§a:
dar Volodea /Tism¶neanu/ al t¶u ? ; dar Eskenazy al t¶u? Dar Mihai
/Shafir/ al meu ?”
“Eu cred a§a, drag¶ Dorine : când ai s¶ încetezi de a-∞i mai face
iluzii în leg¶tur¶ cu «prietenii», cu «colegii»; «Românii», «Evreii» atunci, dac¶ n-ai s¶ devii un om fericit, certamente vei fi un om nenefericit (progres considerabil)”.
ïn continuare, din aceea§i scrisoare :
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“Tu, iubitule, vrei s¶ fii §i cu curu-n (nu §tiu ce) §i cu sufle-tu-n
(în ce?), cum ar veni : s¶ ai §i aia §i ailalt¶ (…). Tu p¶s- trezi înc¶
reflexe, obi§nuin∞e de om-social - când, din momentul în care ai deschis gura mare, în România §i ai strigat (ce nu se strig¶), ai f¶cut ceea
ce nu se face - ai fost expulzat : din breasl¶, din ga§c¶, din societate.
(…) Tu ai r¶mas «înscris» în re∞eaua de rela∞ii-sociale.(…). Tu e§ti
fidel prietenului, orice s-ar întâmpla, orice porc¶rie (repetat¶) ar face
acel prieten al t¶u - dintre cei cunoscu∞i de noi doi: Manolescu, Paler,
Papilian, Nedelcovici (…); oricât s-ar schimba - în r¶u - ei, oricâte
porc¶rii ar face altora decât tine - tu le r¶mâi fidel. Eu nu sânt fidel
celui care nu mai este fidel prieteniei”.(…)
“Tu, drag¶ Dorin, ai f¶cut pân¶ acum ca un adev¶rat om-social:
de§i prietenul cutare - s¶-i zicem Manolescu - s-a dovedit a fi din ce în
ce mai… nedemn (î∞i place eufemismul ?), tu nu l-ai abandonat ; tu ai
zis (mi-ai zis mie, taman ca Ileana M¶l¶ncioiu despre D. R. Popescu):
“Mie nu mi-a f¶cut nimic r¶u, (…) a fost al¶turi de mine în momente
grele…”
“Tu tratezi prietenia de parc¶ ar fi dragoste - p¶rerea mea:
gre§e§ti. (…) Iube§ti o femeie chiar §i dup¶ ce afli c¶ se reguleaz¶ cu al∞ii
(…), îns¶ în prietenie acest «cârlig» nu poate func∞iona”.
“Monica - cea pentru care am rupt-o cu ¢epeneag, cu Manolescu
- judec¶ asemeni ∞ie. Voi sânte∞i eminamente (iremediabil…) sociali,
robi ai rela∞iilor”.
Nu aveam de unde §ti, atunci, c¶ era ultima scrisoare : el nu mi-a
r¶spuns - eu nu i-am mai scris, fiindc¶… nu-i §tiam adresa. Când
mi-a telefonat (de dou¶ ori în cinci ani : o dat¶ în prim¶vara lui 1995,
a doua oar¶ acum vreo §ase luni), a ezitat (am g¶sit eufemizantul)
s¶-mi dea adresa - “de la mine, de la Chi§in¶u”, cum a explicat când
l-am întrebat de unde-mi vorbe§te…
Dup¶ cum se poate constata, în octombrie 1993 îmi exprimasem
temerea privind devenirea (§i dac¶ : încremenirea ?) prietenului Dorin
Tudoran. ïn cei 4 ani (socotind pân¶ în februarie-martie 1997, când a
scris “Musca din fri§ca noastr¶”, despre Jurnal-ul meu), nu se observase vreo desmin∞ire a “caracteriz¶rii” mele, ba, prin textul numit, o
confirmare ap¶sat¶.
Nu sânt deloc bucuros c¶ “diagnosticul” din 1993 s-a adeverit cu
vârf §i îndesat. Ca §i în celelalte prietenii rupte, sânt primul care
deplor¶ separarea. Iat¶ argumentele mele :
Pe cine în∞eap¶ ori de-a dreptul atac¶ (dealtfel, magistral) în
textele sale Dorin Tudoran ?
Pe Ion Gheorghe, pe Ana Blandiana, pe Iliescu - Petre Roman,
Militaru, Brucan, Cioran, Emil Constantinescu, Nelega, Eugen Barbu,
Voiculescu-Sturdza-Voican, Cândea, Viorel Roman, Tribuna
României, Curierul românesc, M¶gureanu, Breban, ¢epeneag, Eugen
Florescu, Ungheanu, Drago§, V.C Tudor, Dumitru Popescu, P¶unescu,
Pelin, Neac§u, Silvestri-Târn¶cop, Rosen Moses, Bianca Marcu,
Teoctist, Cristoiu, Buduca, Ciorbea, Radu Florian, Zoe Bu§ulenga,
R¶zvan Theodorescu, Alina Mungiu, Zoe Petre, Zoe Ceau§escu…
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Pe cine nu-i atinge m¶car cu o floare, nu-i atac¶ ? Persoanele se
confund¶ cu institu∞ii :
- Institu∞ia Eugen Simion ;
- Institu∞ia Mircea Dinescu ;
- Institu∞ia Andrei Ple§u ;
- Institu∞ia Gabriel Liiceanu ;
- Institu∞ia Nicolae Manolescu ;
- Institu∞ia Monica Lovinescu.
S-a în∞eles : este vorba de persoane care reprezint¶, chiar sunt o
institu∞ie ce nu cunoa§te nici “schimbarea”/, nici debar-carea - ele
fiind… cam ve§nice, cum ar spune un ardelean.
S¶ m¶ întorc la repro§ul formulat în 1993 : Dorin Tudoran r¶mâne
fidel prietenului, în ciuda faptului c¶ acela calc¶ pe de l¶turi cu tenacitate - deci calc¶ prietenia.
I-l numeam pe Eugen Simion : atunci când acesta se afla în
conflict deschis cu to∞i cei buni (pentru faptele sale rele), iar dintre
prietenii s¶i îi amintesc doar pe Monica Lovinescu, pe Virgil Ierunca
§i pe Nicolae Manolescu - Dorin Tudoran angaja cu el un dialog (de ce
nu l-a inclus în volum ?). Nu era nedumeritoare, tulbur¶toare apropierea sa de unul dintre sus∞in¶torii agresivului apolitism iliesc’ ?; s¶ nu fi
fost îngrijor¶toare frecventarea unuia dintre partizanii literaturii procomuniste, proilie§ti ?;
I-l numeam pe Manolescu : pe Dorin Tudoran nu-l va fi deranjat
brusca schimbare de “orientare” a prietenului : de unde în primul
num¶r liber al României literare (în dialog cu O. Paler) se declara
pentru literatur¶ f¶r¶ politic¶, în conflictul cu Eugen Simion (care,
consecvent, o ∞inea pe-a lui), a f¶cut, senin, elogiul… politicii ! ; s¶
nu-l fi deranjat în nici un fel interviul luat lui Iliescu imediat dup¶
Mineriada Sângeroas¶, în care, din prima întrebare îl numea “Om cu O
mare ?”; nu l-a contrariat defel faptul c¶, vreme de un an încheiat,
Manolescu a g¶sit timp-§i-spa∞iu pentru a comenta, a da cuvântul unora
ca Petru Dumitriu, Em. V. Galan, Jacob Popper, Ed. Reichman - dar
nu Monic¶i Lovinescu, nu lui Virgil Ierunca, p¶rin∞ii spirituali ai s¶i ?;
c¶ abia în urma repetatelor repro§uri f¶cute de Rodica Iulian, de Oana
Orlea §i de mine, Manolescu l-a pus pe Pruteanu s¶… prut¶ recenzia la
Unde scurte?; nu a sim∞it deloc-deloc lipsa, în România literar¶
condus¶ de Manolescu a unor interviuri, dialoguri cu Monica
Lovinescu §i cu Virgil Ierunca ?- dup¶ trei ani a f¶cut-o un “extern” :
Gh. Grigurcu)? Iat¶, nu vorbesc de faptul c¶ Manolescu i-a încredin∞at
lui Gelu Voican 5 (cinci) pagini din dou¶ numere consecutive ale
revistei, pentru “dosarul de securitate” al supra§efului securit¶∞ii ;
Sturdza-Voican, intitulat : Scrisoare deschis¶ lui Paul Goma, §i nu
comentez prezentarea redac∞ional¶, nu doar nesfâr§it de imbecil¶, ci §i
adânc tic¶loas¶ - trec la declara∞iile lui N. Manolescu, în leg¶tur¶ cu
samizdatul - s¶ recunoasc¶ Dorin Tudoran : de o perfect¶ tâmpenie egalat¶ doar de r¶spunsul dat lui Michnik la întrebarea : de ce nu au
existat în România disiden∞i ? - ei, de ce: fiindc¶ disidentul principal
era Ceau§escu…
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Dac¶ Dorin Tudoran îmi va r¶spunde c¶ el i-a atras aten∞ia lui
Niki, ba chiar s-a §i certat cu Niki în leg¶tur¶ cu cutare, cu cutare - îi
voi r¶spunde : cutare §i cutare nu sânt chestiuni intime, ce r¶mân “în
familie”, sântem oameni publici, faptele noastre sunt fapte de cultur¶,
publice, deci §i eventualele repro§uri trebuiau s¶ ajung¶ la cuno§tin∞a
publicului. Fiindc¶, t¶cînd, Dorin Tudoran a dat de în∞eles c¶ este de
acord cu faptele-rele ale lui Manolescu ;
A§adar, Dorin Tudoran este prietenul meu. Dorin Tudoran st¶ de
vorb¶ cu Dinescu despre Jurnal-ul meu §i dezbate cu el arz¶toarea
problem¶ : este au ba sup¶rat Dinescu pe Tudoran - cum pretinde
Goma ? Dar nici în al cincilea rând nu-l întreab¶ pe Dinescu : de ce a
refuzat s¶ reprimeasc¶ în Uniunea Scriitorilor, nominal, pe exila∞ii
exclu§i nominal - printre ei Goma?
ïn leg¶tur¶ cu asta, am dreptul s¶ întreb :
«Tu, Dorin Tudoran, cum ai fost re-primit : la-gr¶mad¶ : “Hai, b¶,
c¶ v-am primit pe to∞i !”, de parc¶ ne-ar fi b¶gat pe blat, la meci, la
Slobozia ? Sau tu, ca prieten al lui Dinescu §i ai lui Doina§, Manolescu
- cei care ne excluseser¶ - ai fost re-primit… nominal §i în secret ?
Cum, spune-mi §i mie, ca unuia aflat în aceia§i situa∞ie ? De ce m¶
sile§ti s¶-mi aduc aminte c¶ în 1965-66, îl întrebam pe prietenul meu
Ivasiuc : Tu cum ai publicat ?- spune-mi §i mie, te rog - vreau §i eu s¶
debutez…; cum, prin 1969-70, îi întrebam pe prietenii mei Ivasiuc,
Marino, Caraion, Doina§, Paleologu: Voi cum a∞i fost reabilita∞i juridic spune∞i-mi §i mie, s¶ fac la fel…?» ;
Deci, Dorin Tudoran este prietenul meu. El este scriitor, om al
c¶r∞ii ; prietenul s¶u, Goma i se plânge înc¶ din octombrie 1993 c¶
Liiceanu i-a dat la topit o carte : Culoarea curcubeului ; c¶ Marin
Sorescu distrusese plumburile romanului Gard¶ invers¶.
Ce putea face scriitorul Tudoran, aflînd c¶ scriitorului Goma i
s-au distrus c¶r∞i ?
Ce întrebare ! S¶ se intereseze dac¶ sunt adev¶rate alega∞iile sale.
S-a interesat ? Nu. Dac¶ ar fi f¶cut-o, ar fi avut timp s¶-i comunice
prietenului s¶u rezultatul :
a) nu-i adev¶rat, a stat el de vorb¶ cu Liiceanu, cu Sorescu, apoi
cu X, cu Y, cu Z - deci Goma s-a în§elat ;
b) este adev¶rat (a stat de vorb¶ cu… X, Y, Z), prin urmare Goma
nu s-a în§elat.
Iar dac¶ nu s-a în§elat, ce face un scriitor aflînd c¶ altui scriitor
(chiar de nu i-ar fi prieten) i s-au distrus c¶r∞i? Ce întrebare!: deschide
gura §i-l interpeleaz¶ pe distrug¶tor !
El nu a pomenit m¶car de vreo “acuza∞ie nefondat¶”- de ce ?
Pentru c¶, dac¶ Sorescu a murit, Liiceanu : ba, el r¶mâne Institu∞ia
Humanitas, iar Tudoran nu se atinge de institu∞ii.
Fa∞¶ de Institu∞ia Ple§u - aceea§i atitudine. Ca §i cum nu el,
Tudoran mi-ar fi scris, în 1993, despre “Funda∞ia Carmen BuzuraAugustin Firan”, iar despre Dilema c¶ este doar un început al diversiunii - în “Musca din fri§ca noastr¶” schimb¶ orientarea : îl citeaz¶ pe
Ple§u (§eful organului diversiunii na∞ionale), cu cel mai mare respect §i
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cu cel mai inexistent à propos.
Cu atât mai pu∞in fa∞¶ de Institu∞ia Monica Lovinescu. Lui Dorin
Tudoran am a-i repro§a exact ce-i repro§asem Monic¶i Lovinescu în
leg¶tur¶ cu Liiceanu (care a distrus o carte nedistribuit¶): c¶ a luat,
f¶r¶ §ov¶ial¶, partea distrug¶torului.
Dac¶ Dorin Tudoran crede c¶, nu : altfel, ci : invers au stat lucrurile cu discutarea NU-ului s¶u, §i cu “apucatul nostru” - nu am cum
s¶-i probez adev¶rul afirma∞iilor din Jurnal, pag.151, vol II. Dac¶
Grigurcu (sau Gabriela Adame§teanu) ar fi formulat asemenea contesta∞ii, le-a§ fi spus :
«Nu pot proba c¶ despre tine, Grigurcu §i despre motivul exmatricul¶rii tale din Institutul de literatur¶, în 1954, îi vorbisem Monic¶i
Lovinescu de cel pu∞in cinci ori în 1972-73, apoi de înc¶ cel pu∞in zece
dup¶ 1977 - degeaba : Monica nu ∞inea minte ; nu pot proba c¶, despre
tine, Gabriela, vorbisem de cum revenisem la Paris, în 1977, în 1984 îi
d¶dusem Monic¶i §i Diminea∞¶ pierdut¶: Monica nu ∞inuse minte, iar
dup¶ (mult¶) vreme, când altcineva îi d¶duse aceea§i carte, îmi
repro§ase : de ce nu-i spusesem c¶ prietena mea scrie atât de bine : din
gelozie ? Nu m-am gândit la probe - am pus pe hârtie adev¶rul».
Dorin Tudoran are îns¶ o prob¶ - indirect¶ : cuvintele auzite din
chiar gura Monic¶i Lovinescu despre conflictul meu cu Liiceanu :
acuza∞ia mea (calomnioas¶ !) c¶ îmi distrusese o carte. Dar cunoa§te el
adev¶rul-adev¶rat (despre Culoarea curcubeului)? Dac¶ n-a auzit de
“afacere”, cu ce drept afirm¶ (la pagina 532) : Monica Lovinescu are
dreptate s¶ declare c¶ regret¶ c¶ m-a cunoscut (fiindc¶ i-am repro§at,
nu o eventual¶ neutralitate, ci ap¶rarea lui Liiceanu, distrug¶torul de
carte, precum §i acuza∞ia la adresa victimei de a fi… calomniator al
bietului Gabriel)? Iar dac¶ a auzit de “afacere”, care este opinia sa de
scriitor ? Nu i-am auzit glasul rostindu-se despre aceast¶ chestiune
gravissim¶ la noi, Românii, comunitate f¶r¶ hârtii : distrugerea c¶r∞ilor
nedistribuite. De ce ? Iar dac¶ a§a stau lucrurile (§i t¶cerile) cum
îndr¶zne§te Dorin Tudoran s¶ rosteasc¶: “n¶ucitoarea piatra de mormânt c¶zut¶ peste o prietenie…” etc, etc - imagine folosit¶ înaintea lui
de argatul lui Liiceanu, D. C. Mih¶ilescu - dac¶ nici m¶car din gre§al¶
nu a comunicat cu cealalt¶ parte - cu mine, adic¶? M-a întrebat în
leg¶tur¶ cu “scandalul” : este adev¶rat c¶ Liiceanu…?, este adev¶rat c¶
Monica…? Nu m-a întrebat, doar s-a indignat c¶ în Jurnal, exist¶,
dovedite (nu premonitorii, ci pur §i simplu descriptive) temerile din
1993 - le re-citez :
“Tu, iubitule, vrei s¶ fii §i cu curu-n (nu §tiu ce) §i cu sufletu-n (în
ce?).(…) p¶strezi înc¶ reflexe, obi§nuin∞e de om social (…) ; ai r¶mas
«înscris» în re∞eaua de rela∞ii-sociale (…). Tu e§ti fidel prietenului, orice
s-ar întâmpla, orice porc¶rie (repetat¶) ar face acela (…). Eu nu sânt
fidel celui care nu mai este fidel prieteniei. (…) Tu zici : Mie nu mi-a f¶cut
nimic r¶u (…). Monica - cea pentru care am rupt-o cu ¢epeneag, cu
Manolescu - judec¶ asemeni ∞ie. Voi sânte∞i eminamente (iremediabil…)
sociali, robi ai rela∞iilor”.
Am ajuns la Basarabia. S-a observat cu cât foc trateaz¶ Dorin
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Tudoran “problema NATO”. ïns¶ nimeni n-a observat (nici Leo
Butnaru, nici Vitalie Ciobanu, care l-au intervievat ; nici Gheorghe
Chiri∞¶, nici Eugen Lungu, care i-au scos volumul) c¶ Dorin Tudoran,
avînd unul din domicilii la Chi§in¶u, despre acel p¶mânt §i despre,
totu§i, acei oameni, a morm¶it câte ceva depreciativ, în leg¶tur¶ cu
Dru∞¶, Lari, Vieru - atât. Pentru el “Problema Basarabia” (“Republica
Moldova”, zice el) - nu exist¶. Dorin Tudoran nu a scris niciun cuvânt
despre criminalul Tratat cu Ucraina.
De ce ? Americanul Dorin Tudoran va r¶spunde c¶ el, ca
func∞ionar al USA, are obliga∞ia de rezerv¶. Asta era ! Cum ar veni: nu
are dreptul - de la americani - de a spune ce gânde§te singur, ci doar
ceea ce trebuie s¶ fie - pe ambele maluri ale Prutului - americanmente
corect - corect ? Am cunoscut pe piele proprie aceast¶ doctrin¶,
potrivit c¶reia Americanii le aduceau la cuno§tin∞¶ românilor c¶
România trebuie s¶ fie independent¶ de ru§i - din moment ce strategii
de la Washington hot¶rîser¶ pe malul Potomacului c¶ Ceau§escu
este… antirus!
Am în∞eles, deci, pentru ce neag¶ el, acum, anume plângeri ale
sale dinainte de 1990 “împotriva americanilor” - de§i scrisorile-i stau
m¶rturie : atunci se considera cioar¶ alb¶ al¶turi de Brezianu §i Târziu;
era ofensat de consiliile consilierului ceau§ist la Vocea Americii Dinu
C. Giurescu. Acum contest¶ adev¶ruri cunoscute de toat¶ lumea printre ele : Americanii nu i-au vrut, consecvent, la microfon, nici pe
Virgil T¶nase (când era înc¶ bun…), nici pe ¢epeneag, nici pe mine îns¶ pe Tudoran - da! Noi “f¶cusem prea mare scandal”, sabotasem
“prietenia de veacuri ceau§o-român¶”, buni pentru ei fiind mormoloci ca
Gelu Ionescu, ‘telectuale ca Petrulian, pioniere ai patriei ca Giurcheasca,
Hurezean, uteci§i ca N.C. Muntean, editoriali§ti la România literar¶ ca
Iorgulescu, dârji tremurici ca Stroescu §i Ratesh;
Am în∞eles de ce prietenul meu Dorin Tudoran, începînd din
momentul în care a fost trimis la Chi§in¶u, a rupt orice leg¶tur¶ cu un
cunoscut stric¶tor al armoniei de veacuri, româno-americane (s¶ i se va
fi ar¶tat dosarul meu de agent KGB, întocmit de Dr¶gan §i de Pelin?);
Am constatat (nu m¶ intereseaz¶) motivele pentru care Dorin
Tudoran nu îl mai atac¶ pe Aurel Drago§ Munteanu, fost §ef FSN al
Televiziunii §i ambasador al lui Iliescu la ONU ;
Am în∞eles §i pentru ce Dorin Tudoran se angajeaz¶ în dialoguri,
domnìndu-i la fiecare propozi∞iune pe urdori politruciste, ca C.
St¶nescu §i ca monstrulescul C.T. Popescul de la Adev¶rul (chiar a§a:
de ce lipsesc din volum “conversa∞iile” cu ace§tia, mustind de civilitate ?) ; am în∞eles de ce ultimului i-a recenzat favorabil o carte, sub
titlul kurat kakistokratnicesk : “Nu m¶ simt inocent, m¶ simt curat”halal!, cum s¶ nu fie kurat un K.K.T. Popescu, dac¶-l spal¶ însu§i
Tudoran de KKT, dup¶ re∞eta ïnsu§iului Manolescu ? S¶-i fi repro§at,
fie §i între patru ochi, kuratului Popesku articolul de prim¶ pagin¶
intitulat : Gomora, din 23 iulie 1995, în care-l zugr¶vea pe bunul s¶u
prieten Goma, drept un ling¶tor al cizmelor lui Ceau§escu ? Da de
unde! Tudoran o calc¶ în picioare pe inexistenta Bianca, îns¶ nu se
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atinge de institu∞ia (înc¶ una !) Adev¶rul. Dup¶ cum poate constata
orice r¶sfoitor al volumului, polemistul a colaborat o vreme la
Adev¶rul (chiar s¶ nu §tie atote§tiutorul Tudoran ce Scînteie poart¶ în
vintre cotidianul cu acela§i nume ?).
Am în∞eles, în fine, ce anume face §i drege Tudoran la Chi§in¶u.
Ce s¶ fac¶, bietul american : î§i public¶ §i el o carte ! - la Chi§in¶u. S¶
nu fie uitat¶ men∞iunea :
“Aceast¶ carte apare cu sprijinul Funda∞iei Soros-Moldova”.
Cine scria despre “o n¶ucitoare piatr¶ de mormânt c¶zut¶ peste o
prietenie ”?
Paul Goma
(1 august 1998)
ïnainte ca textul de fa∞¶ s¶ fi fost definitivat, am primit de la Chi§in¶u o
scrisoare de la Dorin Tudoran (datat¶ 11 iunie a.c.). Era întâiul mesaj scris de
mâna lui adresat mie, din 1993 - acesta constituind un r¶spuns la scrisoarea
mea de mul∞umire trimis¶ (în 29 iunie) la editura Arc, pentru expedierea
volumul de publicistic¶.
M-am hot¶rît s¶ nu m¶ pripesc, s¶ nu dau publicit¶∞ii textul de mai sus
- doar s¶-l anun∞ pe Dorin Tudoran c¶ o voi face în curând. Drept care i-am
trimis un “rezumat” al ei.
Pentru c¶ scrisoarea sa (din 13 iulie) aduce noi elemente (prin r¶spunsuri), m¶ voi ocupa de acestea. (Atrag aten∞ia : este pentru a doua oar¶ când,
contrariu obi§nuin∞ei, public fragmente din scrisori mie adresate - prima a
fost când, dup¶ dispari∞ia lui Negoi∞escu, unii fo§ti colegi ai s¶i de Cerc
sibian: £t. Aug. Doina§, Ioana Postelnicu începuser¶ - ori continuau - s¶-§i
aroge, dac¶ nu paternitatea, atunci coautoratul activ la redactarea
Manifestului din 1943 §i al celui din martie 1997).
I. La repro§ul meu c¶ s-a luat pe dup¶ cap cu C.T. Popescu §i colaboreaz¶ la Adev¶rul, Dorin Tudoran îmi r¶spunde astfel :
“Scuz¶-m¶, dar, de§i nu-i împ¶rt¶§esc toate gesturile, eu unul nu-l pot
compara pe Cristian Tudor Popescu cu Ion Cristoiu”.
De acord, nu-l poate compara - dar despre Cristoiu era vorba? Nu:
despre Dorin Tudoran, interlocutorul, recenzentul §i prietenul lui KKT
Popescu. £i continu¶ :
“Cel dintâi nu a lucrat pentru Securitate”.
Scuze-se, dar nu v¶d ce are Securitatea aici. Nu este neap¶rat¶ nevoie
ca un tic¶los s¶ fi “lucrat” §i pentru Securitate. De pild¶ fostul §i actualul s¶u
prieten, Adrian P¶unescu.
Despre discu∞ia Tudoran-St¶nescu-C.T.Popescu, publicat¶ în Adev¶rul
- dar neinclus¶ în volumul editat la Chi§in¶u :
“Oricum, a§a cum era el, cu destule incongruen∞e, interviul acela nu
era ce a scris despre el în Vatra prietenul t¶u Ara £i§manian…”
Nu, nu era - au oare despre £i§manian s¶ fi fost vorba ?
II. Pe “lista neagr¶” (apud Mircea Farfuridescu, fondist emerit la România literar¶, sub Iva§cu, acum, sub Ple§u, la Dilema Europei libere) a celor
care nu au citit Jurnal-ul meu, dar se pronun∞¶ despre el (proasp¶tul fost∞¶r¶nist Alexandru £tef¶nescu, fostul recent-∞¶r¶nist George Pruteanu, eternul Buduca, ve§nicul Nuimomentul D.C. Mih¶ilescu, Gabriela Adame§teanu,
Monica Lovinescu), îl voi include §i pe Dorin Tudoran - pentru c¶ - citez:
“Vorbe§ti în Jurnal despre lista pe care începuser¶∞i s¶ o face∞i tu cu
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Monicii §i Gabriel pentru c¶r∞i de ap¶rut la proasp¶t înfiin∞ata Humanitas.
Nu cred c¶ i-a dat prin cap vreunuia din voi (subl. mea, P.G.) s¶ pun¶ §i
numele meu pe acea list¶.”
Dac¶ ar fi citit Jurnal-ul, despre care Tudoran a scris în Vatra, scrie §i
acum, despre care a vorbit la emisiuni de televiziune - ar fi observat: voi nu
m¶ implic¶, pentru c¶ întâia (cronologic) nemul∞umire fa∞¶ de “Monici” a fost
pricinuit¶ de faptul c¶, de§i r¶m¶sese stabilit s¶ particip §i eu la alc¶tuirea
“portofoliului editorial” (Humanitas), Monica Lovinescu a evitat (“uitat”) s¶
m¶ anun∞e, la acea “list¶” colaborînd în schimb Mihnea Berindei §i fata
Doinei Cornea - (vezi Jurnal vol I p. 259, însemnarea de la data de 19 ian.
1990).
III. Mai scrie :
1. “Tu de ce nu te revol∞i c¶ în cele nu §tiu câte zeci de episoade ale
Memorialului durerii se vorbe§te despre oricine, numai despre Tudoran nu?”
La asta r¶spund : Nu m¶ revolt (sic), pentru c¶, urmare a priete-ne§tilordescuraj¶ri din partea nepre∞uitei mele prietene Monica Lovinescu, Lucia
Hossu-Longin m-a contactat abia în decembrie 1997 (la opt ani dup¶ inaugurare), iar ce a filmat s-a difuzat în martie §i în mai acest an, 1998 ; spre deosebire de el, de Tudoran, eu nu am cuno§tin∞¶ de nici un alt episod al celebrei
emisiuni §i nici n-am v¶zut-o la fa∞¶ pe realizatoare decât în momentul înregistr¶rii. Adev¶rat, voletul nr. 68 a fost ciuntit în favoarea lui Rusan, vorbind
de un volum despre Arn¶u∞oiu, §i a Monic¶i Lovinescu, recenzînd
varianta francez¶ a C¶r∞ii negre a comunismului - îns¶ nu m-am plâns
nim¶nui c¶ mi s-a scos un bun sfert de or¶ din ceea ce m¶rturisisem, pentru
întâia oar¶, eu, ca s¶ i se dea unui abonat de veci §i unei colaboratoare
permanente.
2. Mai scrie D. Tudoran :
“S¶-l înjur pe prietenul meu de o via∞¶, D¶nu∞ Cristea, director la
Cartea româneasc¶, fiindc¶ public¶ pe oricine, dar nu-i d¶ prin cap s¶-mi
publice §i mie, fie §i numai o antologie cât de cât cuprinz¶toare?”
Dac¶ Dorin Tudoran ar fi citit Jurnal-ul, n-ar fi scris asemenea rânduri
: el d¶ de în∞eles c¶ asupra mea editorii s-au n¶pustit, mi-au zmuls manuscrise…; c¶ alor mei “le-a dat prin cap s¶-mi publice (§i mie) fie §i o antologie”,
etc., etc… Repet pentru to∞i cei ce n-au citit Jurnal-ul (precum Dorin
Tudoran) : au fost editori care mi-au solicitat c¶r∞i - în ordine cronologic¶:
Liiceanu, Marin Sorescu (care dup¶ aceea a distrus plumburile romanului
Gard¶ invers¶), Mircea Martin (numai Ostinato, cu Gard¶ invers¶ a fost o
altfel de poveste…), Mihai Sin (pentru Albatros, Din calidor), Dan Petrescu,
pentru Nemira - îns¶ numai Jurnal-ul, nu §i Justa - precum §i Marian
Papahagi: el mi-a cerut s¶-i dau un volum pentru Echinox - i-am dat Patru
dialoguri : Papahagi a luat banii de la Soros, “în schimb”, nu a publicat cartea…; celorlal∞i le-am propus eu - unii au acceptat §i au publicat : Igna, la
Dacia, Florin Ardelean de la Biblioteca Familia, Marta Petreu la Biblioteca
Apostrof (numai prima parte din Sabina), Andrei Vartic la Basarabia,
Chi§in¶u - al∞ii nu au publicat, cu toate c¶ în primul moment fuseser¶ de
acord, încheiasem §i contracte (Viorica Oancea).
IV. La repro§ul meu c¶, de§i avertizat din 1993 de faptul c¶ Liiceanu
îmi distrusese volumul Culoarea curcubeului, el, dup¶ modelul Monic¶i
Lovinescu, al lui Virgil Ierunca §i al Gabrielei Adame§teanu, n-a avut nici o
tres¶rire §tiind bine c¶ unui coleg - dac¶ nu prieten - i se distrusese o carte,
Dorin Tudoran r¶spunde:
“Cît prive§te distrugerea c¶r∞ii tale de c¶tre chiar editorul ei
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înainte de a o distribui mi se pare una dintre cele mai încurcate (…) întâmpl¶ri. Ce interes avea un om întreg la cap s¶ publice o carte §i apoi s¶ o distrug¶ f¶r¶ a o distribui ? Am vorbit o singur¶ dat¶ cu Gabriel despre asta §i
mai c¶ nu m-a strâns de gît, vorba vine, s-a enervat c¶ pot crede a§a ceva.
S¶ fie un actor atât de mare încât s¶ joace a§a u§or o furie sincer¶ (sublinierile mele, P. G.)?”
La acestea dau un r¶spuns de rabin, cu o întrebare (bifurcat¶): De ce îmi
pune mie întreb¶rile, când normal ar fi fost s¶ i le adreseze lui Liiceanu?:
1. «Ce interes ai avut tu - om întreg la cap - s¶ publici o carte §i apoi s¶
o distrugi f¶r¶ a o distribui ?» ;
2. «S¶ fii tu un actor atât de mare încât s¶ joci a§a u§or o
furie sincer¶?»
Iar rezultatul (cum ar veni : r¶spunsurile lui Liiceanu) s¶ mi le comunice
§i mie - fiindc¶ eu, în opt ani încheia∞i, nu le-am aflat.
ïn fine, Dorin Tudoran m¶ las¶ neluminat în chestiunea Monica
Lovinescu: în scrisoare le g¶sisem tr¶s¶turi comune, prin atitudinea lor nici
m¶car curajos-neutr¶ în leg¶tur¶ cu distrugerea c¶r∞ii unui coleg §i prieten,
mai degrab¶ înclinînd spre distrug¶tor decât spre distrus.
Ce importan∞¶, din moment ce n-a citit Jurnal-ul, dar, dup¶ exemplul
Monic¶i Lovinescu î§i ia libertatea s¶-l comenteze §i s¶-l amendeze pe autor
- taman ca Gabriela Adame§teanu, în emisiunea lui I. Sava din 22 februarie
1997, când, dup¶ ce a declarat c¶ nu citise Jurnal-ul, «ca s¶ nu-mi tulbur
senin¶tatea» (mai corect ar fi fost: «Ca s¶ nu-mi ‘seninez tulbur¶tatea»), dimpreun¶ cu Andrei Cornea a atacat la baionet¶ Jurnal §i diarist…
Inutil s¶ mai spun c¶ surpriza a fost pe m¶sura prieteniei dinainte de
1993.
P.G.
P.S. ïl anun∞ pe Dorin Tudoran c¶ la mine nu mai func∞ioneaz¶ “reflexul
solidarit¶∞ii” cu care m-a, de multe ori, înfluen∞at - de tipul :
“R¶u ai f¶cut oprind scrisoarea deschis¶ (…). De ce nu s-ar mai îngr¶§a
Cristoiu un pic v¶zîndu-l pe Tudoran luat la bani m¶run∞i de Goma ?”;
“Da, fiindc¶ te ur¶sc (§i m¶ ur¶sc) o gr¶mad¶ de moldoveni patrio∞i din
Basarabia” ;
C¶ nu mai func†ioneaz¶ “secretul coresponden†ei”, în sensul c¶ ceea ce nu-i
mai convine lui s¶ se afle ca a scris, cu aceea§i mân¶ - a lui, nu a mea;
ïn fine citez iar¶:
“ïmpac¶-te cu ideea c¶ pentru români nu mai exist¶m decât în co§marurile lor
sau doar ca subiecte de luat peste picior la o bere. Sântem extrateritoriali §i cu asta
basta. Nu am avut dreptate §i nu vom avea nicodat¶. E dreptul lor. Noi l-am înt¶rit
§i parafat când ne-am l¶sat sco§i în afara României. Breban este unul din marii
câ§tig¶tori §i m¶ întreb dac¶ nu a avut dreptate când §i-a ales strategia - interesul
operei mai presus de orice…”
A§a o fi. A§a este. Ai dreptate, Dorin Tudoran, îns¶ din 1993 dreptatea ta §ade
al¶turi de a mea, nu mai fac una. P.G.”

Celor ce îmi vor repro§a c¶ am dezgropat o istorie veche de
peste un deceniu, le voi r¶spunde:
Am dezgropat “vechea istorie” - unde? ïn jurnalul meu,
afi§at pe internet, acolo public ce vreau eu, f¶r¶ a cere voie
niciunui cenzor-voluntar.
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Sâmb¶t¶ 6 august 2011
Azi Ancu†a Coza mi-a trimis câteva capitole din tez¶. I-am
mul†umit, am felicitat-o.
Duminic¶ 7 august 2011
Azi facem 43 de ani de la c¶s¶toria noastr¶ civil¶. Mul†i
înainte!, ne urez.
Vorbind, în zilele din urm¶, despre “eveniment”, ne surprindeam chicotind; “ne umfla râsul”. Cum s¶ nu ne, dac¶ era o
chestie nostim¶; caraghioas¶; de-necrezut:
Cum a§a, trecuser¶ 43 ani de când ne luasem, cu acte, la
Prim¶rie? Atâta timp?, atâta vreme? Unde mai pui c¶ al†i ani§ori
- doi - pacinic coabitasem noi doi în Podul lui Sterescu. Asta dînd
45 de ani, cifr¶ rotund¶?
Doamne, c¶ Mare mai e§ti!
Chicoteam, râdeam, ne luam peste piciorul interior (vorbesc
de piciorul sufletelor noastre, îmb¶trânite în rele, dar, se vede, nu
chiar atât de rele, din momente ce acum ne râdeam ca proasta-n!)
A§adar, povestea cu Prim¶ria (Amzei, de ea apar†âneam) a
fost în 7 august 1968 - habar n-aveam c¶ §i atunci d¶deam cu
coarnele-n istorie, c¶ a§a suntem noi: corno§i (sic)! Altfel zis:
antici §i d¶ d¶mult, vorba lu’ Nu†i a lu’ Z¶p¶citu.
Ziceam, deci, c¶ Ana §i cu mine nu realiz¶m trecerea
timpului - §i ce timpuri, soro!, ce vremuri, fr¶†ioare! Se vede c¶,
tot încercînd s¶ ne protej¶m de ‘venimente - altfel de mult am fi
dat ortul popii - tot pretinzînd, la fiecare mic¶-tragedioar¶ c¶,
vaaai, dar ce bine ne-am distrat! (Ana fiind campioana
distrac†iilor de acest fel); neluîndu-le în serios, nici nu le-am
înregistrat de-a serioaselea.
Avem o fotografie din 7 august 1968 : noi, proasp¶t
c¶s¶tori†ii §i martorii, pe treptele Prim¶riei: singura dintre rudele
noastre: tat¶l Anei. O privesc din an în pa§te, de ast¶ dat¶
mi-e greu s¶ o caut. £i nici pl¶cere nu-mi face, fiindc¶ ar fi un
Apel al Mor†ilor:
ïncepînd cu Petre N¶vodaru, tat¶l Anei; continuînd cu
Vintil¶ Iv¶nceanu; cu Lumini†a Coler; cu Tita Chiper §i
Alexandru Ivasiuc. Cu mai cine, dintre pleca†i? A, da: cu Ion
Omescu. £i cu… £i cu? Dintre vii: Dina Vasiliu, Horia Florian
Popescu, Eric, colegul de liceu al Anei… £i mai cine? £i-mai nu
§tiu. Mai u§or mi-ar veni dac¶ a§a avea fotografia în fa†¶ §i a§
zice: «™sta. Asta…™sta…Asta…» ïns¶ mai bine a§a: pentru
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mine to†i sunt vii - fiindc¶ nu fotografiezi un mort, decât… Decât
cu acordul mortului…
La “nunta” noastr¶ nu a c¶zut o stea, apoi data ei c¶dea prost
(vorba vorbistului slujnicar al liicheanului: D.C. Mih¶ilescu); în
plin¶ var¶, în plin¶ vacan†¶, în plin august… Doamne, ce c¶ldura
era… Ca într-un august bucure§tean.
Bine-bine, a doua zi ne-am dus la Mareea cea Saree, la
Doimai, îns¶ pân¶-mâine am îndurat etuva din podul lui Sterescu.
Noroc: aveam antrenament; §i aveam doar… Câ†i ani§ori aveam
în august 1968? Nu mul†i - dar destui. V’o 33. E-he, pân¶ la azi:
75, aproape 76 f¶r¶ dou¶ luni…
Da, domnule: 43 de ani. Ca ieri - bine: ca alalt¶ieri - ai zice.
£i zic, hlizindu-m¶. Adineauri i-am dus Anei o floricic¶, o
gura-leului, ro§ie, alb¶ n-am g¶sit în gr¶dini†a-ne suspendat¶ hlizindu-m¶. Râzînd §i ea, ce s¶ fac¶, s¶raca: s¶ plâng¶? Cum, s¶
plâng¶, de ce s¶ plâng¶, Ana mea? Ana mea, s¶ plâng¶,
domnilor? S-o fi dedînd la a§a ceva, dar numai când nu e v¶zut¶.
*
Mariana Sipo§ îmi trimite trimite urm¶torul bilet:
“Am citit luna iulie (din Jurnalul meu, n.m.).
- pagina 1023: Simona Sora nu e fiica Marianei Sora: Mariana Sora are
o fiica (Sanda) la Munchen si doi baieti (Andrei si Tom).
- pagina 1028: Dana Dumitiru nu putea sa va viziteze la Paris prin 1988.
A murit in octombrie 1987.
Multa sanatate!
MS”

I-am mul†umit pentru îndrept¶ri.
*
Remember M.D. Gheorghiu
Dan Stanca : Paul Goma pus la zid.
România liber¶ 1 sept. 2007
“Capul de acuzare: cartea sa "Saptamana rosie"
Intr-un numar de la inceputul acestei veri cotidianul Le Monde a publicat un articol al sociologului roman Mihai Dinu Gheorghiu, articol care-l are
in vizor pe Paul Goma.
Titlul articolului ne da fiori: Onoarea pierduta a unui disident roman.
Subtitlul: Cum a putut Timisoara, oras-simbol al revolutiei din 1989, sa-l
omagieze pe autorul unor scrieri negationiste?
Articolul a fost tradus in romaneste intr-o revista saptamanala de
audienta. [ 22? vorba lui Barb¶neagr¶: «De ce nu?»] Deci unii dintre noi
cam stiu despre ce e vorba. Revenim totusi pentru ca Paul Goma e Paul Goma
si probabil mai sunt inca destui nepusi la curent cu ceea ce s-a intamplat.
In ianuarie 2007 primarul Timisoarei Gheorghe Ciuhandu i-a decernat
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scriitorului disident titlul de cetatean de onoare al orasului, avand in vedere
meritele sale remarcabile in lupta anticomunista. Asa cum aflam, acel gest a
fost aspru criticat de comunitatea evreiasca din Romania precum si de
Ambasada Israelului in tara noastra. La o prima vedere nu prea intelgem ce a
putut sa starneasca indignarea celor mai sus amintiti. Autorul articolului din
Le Monde ne improspateaza insa repede memoria aducand in discutie cartea
lui Paul Goma Saptamana rosie, 28 iunie, 3 iulie 1940, carte publicata in
2002 de editura Vremea.
Intamplator cunosc lucrarea si cred ca am si semnalat-o in cuprinsul
aceluiasi suplment. Ce face Paul Goma in cartea sa? Pur si simplu el se refera
la un fapt consemnat de istorie, acela ca in momentul sinistrei si rusinoasei
retrageri a trupelor romane din Basarabia in urma ultimatumului sovietic din
28 iunie 1940, o parte a populatiei bastinase le-a huiduit si le-a scuipat,
printre cei care s-au facut vinovati de o asemenea atitudine numarandu-se si
destui evrei. Paul Goma vine in cartea sa cu documente pentru a-si sprijini
teza. In ciuda stilului pe alocuri alambicat care face dificila intelegerea, mai
ales cand ai nevoie de precizie si nu de patos, in cartea cu pricina el face eforturi pentru a fi limpede si a risipi price dubiu ce ar putea plana asupra mesajului transmis cititorului.
Asadar Paul Goma se refera la un segment al istoriei contemporane care
dincolo de orice partizanat, se cuvine luat ca atare, in litera sa. Evident, din
acest moment incolo portile sunt deschise si pe calea asternuta se pot furisa
orice puncte de vedere tendentioase. Explicatia lui Paul Goma potrivit careia
brutalitatea cu care regimul Antonescu i-a tratat pe evrei in timpul campaniei
militare din 1941 s-ar datora comportamentului acestora din urma cu un an
inainte la adresa ostasilor romani, este propusa si nu impusa. Fiindca suntem
crestini si nu acceptam formula de altminteri vetero-testamentara, ochi pentru
ochi si dinte pentru dinte, o asemenea explicatie, de inteles totusi fiindca la
urma urmei oameni cu slabiciuni suntem, nu are cum sa stea in picioare, mai
ales ca e mai mult ca sigur ca evreii pedepsiti in campania din 1941 nu erau
neaparat aceia care in 1940 ne huiduisera. Poate, acestia au scapat nevatamati, dar atasamentul fata de statul sovietic ii descalifica oricum.Deci daca au
avut de suferit in momentele ofensivei armatei romane, aceasta s-a in--tamplat fiindca erau bolsevici si cominernisti si nu evrei asa cum, din pacate, cei
care nu-l agreeaza pe Paul Goma insinueaza.
Dar autorul articolului semnalat merge si mai departe. Oare este posibil
ca un autor care continua sa alimenteze polemicile antisemite din Romania
sa beneficieze de protectia statului francez? Este posbil ca statul roman sa
ignore starea de fapt si sa nu sanctioneze potrivit propriilor legi pe aceia care
ignora asemenea atitudini ? Daca tac nu inseamna ca si personalitatile culturale care l-au sustinut pe Paul Goma sunt de acord cu atitudinea sa si atunci
se discrediteaza de la sine?
Ideea ca un autor care toata viata a luptat pentru libertatea de opinie sa
ajunga sa fie aruncat in strada fiindca emite niste pareri, oricare ar fi acestea,
reprezinta o reactie antidemocratica extrem de urata. £tim ce-a patit Roger
Garaudy intrucat si-a ingaduit sa pun¶ in discutie anumite aspecte ale
Holocaustului. Poate intr-adevar el a sarit peste cal deoarece cu suferinta unor
semeni de-a-i nostri nu are rost sa te joci. Sau sa-i pui la indoiala temeiurile.
Numai ca Paul Goma nu e nici pe departe Roger Garaudy. El nu se leaga de
evrei ci de acei evrei bolsevici care prin angajamentul internationalist si ateu
se desparteau ei insisi de tot ceea ce inseamna etnie si traditie iudaica.
Saptamana rosie este rosie deoarece acesta este adevarul istoric. Crimele din
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[1940-]1941 sunt si ele tot un adevar. A le apropia sau a le deduce unele din
altele e o greseala, a persevera in greseala e tot o crima. Numai ca in calitatea
de fiinte ganditoare si nu roboti programati avem dreptul sa facem asocieri,
disocieri, intepretari. Paul Goma este la randul lui un interpet al istoriei sale
care-l doare asa cum pe fiecare om il doare ceea ce are legatura cu neamul
sau. Nu i se poate imputa suferinta si chiar si anumite excese facute in numele
acesteia. Acordandu-i-se titlul de cetatean de onoare al Timisoarei
s-a
avut in vedere tocmai aceasta suferinta pe care el a vrut sa si-o exprime fara
sa-i fie frica. Sa ajunga curajul din virtute pacat si din onoare dezo-noare?
Iar adevarul este unul singur. Nu sunt adevaruri mai adevarate decat altele.
Daca e asa, atunci intervin din nou puterea, abuzul, dictatul, falsul. Asta
vrem? Sa ne intoarcem de unde am plecat?”

Voi fi reprodus articolul lui Dan Stanca precum §i comentariile anonimi§tilor, la timpul potrivit (2007), dar nu stric¶ s¶-l
împrosp¶tez. Poate îl cite§te chiar §i M.D. Gheorghiu, autorul
denun†¶tor, ca pe vremea Ocup¶rii Fran†ei de Nem†i, când evrei
ca Gheorghiu erau turna†i de goi (ca mine!).
Ehei, dar timpurile s-au, ca s¶ spun a§a, r¶sturnat: o putoare
ca Gheorghiu, la incita†ia Moscovicilor, t¶t¶l §i fiul, la instiga†ia
Lavastinei-Hurezinei, m-a pârît autorit¶†ilor franceze, cerînd s¶
fiu expulzat din Fran†a unde g¶sisem ad¶post ca refugiat politic
din 1977…
“Onoarea pierduta a unui disident roman.” Subtitlul: “Cum a putut Timisoara, oras-simbol al revolutiei din 1989, sa-l omagieze pe autorul unor scrieri negationiste?”
Articolul a fost tradus in romaneste intr-o revista saptamanala de audienta. Deci unii
dintre noi cam stiu despre ce e vorba. Revenim totusi pentru ca Paul Goma e Paul Goma si
probabil mai sunt inca destui nepusi la curent cu ceea ce s-a intamplat.
2. Pitici, peltici... 11:45 | 7 SeptembrieCamelian Propinatiu
Le Monde a mai atacat prin 2000 pe dnii Liiceanu si Manolescu pentru... legionarism, rezultatul tarziu fiind o o mare pierdere pentru cititorii de rand: cu piele de iepure in spinare, elitele
noastre n-au mai serbat serios in 2007 Centenarul Mircea Eliade, dar nici pe al lui Mihail
Sebastian, pagubindu-i egal pe cei doi mari prieteni.
Jurnalele incomodului scriitor (paulgoma.free.fr) dovedesc ca tracasarile privind expulzarea sunt serioase si o pata de dezonoare ar putea rezulta pentru autoritatile romanesti, prin
nerezolvarea vreme de 18 ani a problemei cetateniei romane retrase de Ceausescu.
Nu e usor a negocia cu Paul Goma, dar presupunem si lasitate aici, cum este si in ocolirea istoriei dintre Prut si Bug de catre cercetatorii romani. Pare ca numai Gheorghe Buzatu a
trecut prin arhivele Kremlinului sau ca, postmodernisti in postistorie, "nu ne mai tinem de neamuri" cu moldovenii. Daca asupra controverselor ar fi pre-existat adevarul fixat de istorici, de
specialisti, atunci nu s-ar mai fi facut, cu limbaj, temperament si metoda inadecvate, literatura
de substitutie, usor de interpretat ca justificand genocidul din Transnistria. Soljenitin (pe care
rusii au stiut sa-l aduca acasa, si in ce casa!) n-a iesit mult mai bine cu "Doua secole impreuna", scriind tot in locul istoricilor, despre evrei si rusi inainte de Revolutie si dupa.
In schimb, nu a fost deloc lasitate, ci o foarte mare intelepciune, pentru un impulsiv ca
Regele Carol al II-lea, retragerea din 1940 din Basarabia si Bucovina, cand Romania nu avea
nici un aliat in fata Armatei Rosii intacte, capabile sa ajunga pana la Atlantic daca Stalin l-ar
fi devansat cu prima lovitura pe Hitler. Dupa spulberarea cavaleriei noastre, pretextand razboiul si securitatea URSS, tancurile lui... Molotov ar fi asezat frumusel granita pe Siret sau pe
Carpati. Si acolo ar fi ramas si in ziulica de azi bunkerele Armatei a XIV-a! Ca doar nu s-ar fi
ostenit Occidentul sa elibereze niste moldoveni "pitici, peltici si degraba varsatori de sange
nevinovat", cum apar pe vecie si probabil involuntar infierati, intr-o usor memorabila formula,
la pagina 420 din Orbitor 3, datorata maestrului Cartarescu.

©Paul Goma 1935-2011

wwww.paulgoma.com

PDF public și gratuit

31.12.2011

PAUL GOMA - JURNAL 2011

1202

(…)La zid cu Goma!Il cunosc pe Mihai Dinu Gheorghiu din copilarie , era un baietel
slabut cu parul rosu , foarte bine inbracat si curatel . Nu era atat de incisiv si bantuia prin randul marilor sperante de atunci Paul Balahur , Vasile Mihaescu , Catalin Bordeianu Il cunosc
din auzite si din citite si pe Paul Goma. Paul Goma , duce in Franta o viata mai mult de cat
modesta din punct de vedere material , acum din cate inteleg , Mihai Dinu Gheorghiu ii creaza
toate sansele sa o duca si mai bine;
11.Am citit cartea lui Paul Goma si e documentata. O societate democratica trebie sa lase
dreptul la exprimare si sa nu puna la zid un autor documentat!
10. sociologului roman Mihai Dinu Gheorghiu ???!! 19:12 | 6 Septembrie Cine e gugumanul
E fratele lui Stefan Gheorghiu?! sau un baiat de la baneasa cu misiune?! Cit despre alde
brucan ce acum sunt ingropati cu fanfara... flit napircilor!
5. comentariu 12:07 | 6 SeptembrieProcust
Nu am citit cartea, dar cunoscandu-l pe Goma, cred ca n-a facut altceva decat sa descrie o
situatie de fapt. Nu cred ca exista vre-o natiune, care, aflata in situatia noastra sa nu se simta
prost ca o minoritate i-a scuipat la retragere. mai ales ca nu e vorba de minoritate direct interesata(rusi, ucrainieni,....), ci de una sterila, ce se vrea apolitica. Mai ales ca invingatorul era
odiosul ...
22. .... 16:13 | 5 SeptembrieNeoNazistul
Sunt super-saturat sa aud ca orice critica adusa evreilor se poate sfarsi in inchisoare. Unde mai
e libertatea de opinie.
21. CINE ESTE SOCIOLOGUL/SCRIITOR ? 17:42 | 5 SeptembrieCINE SA IL PUNA LA
DUPA TITLUL ARTICOLULUI, AI PUTEA CREDE CA O SUPREMA INSTANTA L-A
JUDECAT PE GOMA SI L-A CONDAMNAT LA PUSUL LA ZID ?
DE FAPT ESTE O RE,RE,RELUARE A UNEI TEME SECURISTICE, SEMNATA DE
UNUL DE CARE EU NU AUZIT PANA ACUM (APROPOS CATE CARTI ARE GOMA
STIE DOMNIA SA ?).PACAT DE ROMANIA LIBERA, CA SUB HUREZEANU A AJUNS
AICI ! CA SI EL DE ALTFEL, DE SUB ADRIAN NASTASE A AJUNS MANGAIETOR
DE DOS LA BASE.
IN REST, MAI RASFIRATI, BAIETI !
20. Incitare la violenta a lui Puregoldj 19:27 | 5 SeptembrieVrancean
Incitare la violenta a lui Puregoldj.Moderatorul paginii sa sesizeze Parchetul.O forma normala
de manifestare a minoritarilor!, Propun sa faca o lista cu toti cei care posteaza si sa o trimita
mosadului
24. Paul Goma 13:40 | 5 Septembriepaul
daca spui adevarul despre evrei automat esti stampilat antisemit, dupa razboi evreii veniti din
URSS in frunte cu Ana Pauker su instaurat teroarea in Romania, au fost asasinati peste
500.000 de oameni, 2 milioane inchisi, distrusa toata clasa politica si o mare parte din intelectualitate, jefuita tara de ocupantul sovietic, toate cu concursul nemijlocit al nomenclaturii
evreo-comuniste, nu le convine sa spui toate adevarurile astea, le convine sa spuna ca in
Romania a fost holocaust, nu prea a fost, a fost in Transnistria, unde evreii au murit de foame,
nu gazati, nu impuscati, nu in lagare, dar in Transnistria era adminitratie comuna cu germanii,
iar de foame au murit peste 5 milioane de oameni in timpul razboiului, la sfirsitul lui au murit
de foame 2 milioane de germani, e acesta un genocid? cine l-a facut?, Goma spune adevaruri
incomode, iar evreii vor doar adevaruri care le convin lor, asta n-are legatura cu istoria si dreptatea.
29. Paul Goma nu este un erou. 12:44 | 4 SeptembrieNu
Este doar un martor in viata care scrie despre neamurile lui basarabene arestate intre 19401941 prin delatiunile evreilor, neamuri deportate in Siberia si ucise de foame, de frig, de
munca grea. Nu de evrei. Apoi, nu trebuie sa uitam cele 3 milioane de evrei facuti sapun de
camarazii germani ai românilor.
28. d-le Pitt 13:24 | 4 SeptembrieMorar Zaharia
Aveti imaginatie bogata! Cele relatate de Paul Goma sunt adevarate. Dupa 1944 aceiasi evrei
basarabeni au invadat Romania si s-au orentat in 2 directii: ori in Securitate ori in birourile de
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personal(de cadre) cum li se spune si de unde dispuneau de destinele multor oameni. Mult rau
au mai facut din ambele directii. Cand comunistii romani s-au trezit, toti dat aproape toti evreii
din securitate ...
27. GOMA 10:38 | 3 SeptembrieMARIGET
DOMNII EVREI N TREBUIE SA SE SUPERE CONSIDERAND CA ORICE CETATEAN
EVREU ESTE DUMNEZEU; ORICE PADURE ARE USCACIUNI SI NEAMUL
EVREIESC A AVUT USCACIUNI SI IN :1940-41,1950-1960 CAND DETINEAU FCTII
FOARTE INALTE SI MULTI ROMANI AU INTRAT IN PUSCARII NEVINOVATI
IN URMA LEGATURILOR A UNOR EVREI CU SECURITATEA; NU TOTI AM MURIT
CARE AM
TRAIT PE VIU ACEA PERIOADA.
26. Dlui care ne spune 'Paul Goma: Valoare literara ze 11:44 | 5 SeptembrieUn oarecare
'Ce povesti cu antisemitismul. Goma asta este o nula, a aparut in ziare ca a fost dizident. Ok,
a fost , sa fie apreciat pentru asta nu pentru gunoaiele care le produce'. Ei, nu, zau ! Afla, domnule, ca din nici un punct de vedere nu esti calificat sa il apreciezi pe dl Paul Goma ! Ne-o
arati, fara gres ! Nu stii nici sa citesti, nu esti nici roman ca sa stii despre ce-a fost si despre
ce-i vorba. sau nu vrei. N-ai nici cea mai mica bunavointa de a afla Adevarul ! In cel mai bun
caz, cunosti 1/2 din Adevar ! Ma indoiesc si de acest 50% ! Despre opera dlui Goma:
Exceptionala, din toate punctele de vedere ! Despre profilul dlui Goma: prin atitudinea demna
si foarte curajoasa, in fara unui regim criminal foarte periculos, ne-a ajutat sa supravietuim
Dictaturii si ne-a salvat putin din onoarea pe care spuneam (si spunem) ca o avem; a spus adevaruri foarte importante din Istoria poporului roman, bune-rele, in continuare ascunse cu obstinatie de o Coterie bine cunoscuta, noua, romanilor; personaj incomod, pentru noi, toti, pentru
ca ne aduce mereu aminte ca se putea si se poate si altfel !
25. Adevarul si Justitia in Romania, cu sau fara dl Pa 11:23 | 5 SeptembrieUn oarecare Autorul
articolului din RL, ne arata esenta Adevarului: "...adevarul este unul singur. Nu sunt adevaruri
mai adevarate decat altele" ! Dar si a Democratiei si Justitiei: pana ce nu vor fi spuse si cantarite toate aspectele acestei probleme, pana atunci nu va fi nici Adevar, nici Dreptate, ci doar
Neadevar si Injustitie, de tip Visinski-Pauker, sau Freisler, in aceasta problema, extrem de
rusinoasa pentru poporul roman ! Dl Paul Goma, un erou exilat pentru ca nu putem privi
Adevarul in ochi, este o victima a Injustitiei asumata si impusa ! (…)
34. Angajez un calau 07:02 | 4 SeptembrieOFERTA
Puregoldj gata sa traga intr-un ‘Goma [care] merita a fi pus la zid’ este disponibil?
33. ‘Evreii basarabeni 06:56 | 4 SeptembrieLOGICA
erau negustori sau oameni de afaceri, si deci anti-comunisti!’ Friedrich Engels era om de afaceri. Asta nu l-a impiedicat sa scrie Manifestul Comunist!
32. libertatea de gandire 09:59 | 4 Septembriecartouche
de cand oamenii nu mai au dreptul sa se exprime liber? omul e liver sa creada in ce vrea si sa
nu creada ceea ce i se pare de neacceptat. A i se impune unui om ce sa creada si ce nu este la
fel de periculos cum faceau comunistii.
Sa fie doar o intamplare oarecare ca comunsismul nu este pus pe aceeasi treapta cu fascismul,
desi a facut mult mai ulte victime?
nimeni nu are dreptul sa se lege de Paul Goma-atata vreme cat nu se poate dovedi ca el a facut
ceva rau, ca din cauza lui au suferit pe nedrept semeni de-ai lui. Restul e ura si invidie
31. Paul Goma 10:11 | 4 SeptembrieItic Strul
1.Paul Goma este un erou si merita toata stima pt. activitatea lui de dizidend anticomunist.
Curajul si demnitatea sint apreciate de toata lumea indiferent de religie, etnie, etc. 2. Prin ideile
sustinute in "Saptamina Rosie" Paul Goma s-a dovedit a fi "un clasic in viata" sau (mai putin
frumos) "o relicva vie" a antisemitismului romanesc al anilor '40. Un avocat al scuzelor si pretextelor celor care au omorit sau au nenorocit vietile la atita amar de oameni numai si numai
pt. faptul ca erau evrei si nu din alt motiv. Pt. asta protestez impotriva ideilor exprimate in
aceasta carte si voi continua sa protestez chiar daca dl. Goma a fost un merituos disident anticomunist. In numele fair-play-ului astept de la dinsul o carte cu titlul "Saptamina Neagra" in
care sa descrie trenurile mortii din Moldova si pogromul din Iasi, fara a incerca sa le
justifice...
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30. Singurul cu coloana vertebrala!!!!! 13:14 | 4 SeptembrieEu
Nu exista alticineva, decat Paul Goma, care sa ne spuna adevarul istoric si trait al comunismului(si neocomunismului) din romania!!
(…)Amintirile lui Goma s-ar putea sa fi fost rascolite si incurajate de niste prieteni militanti arabi la Paris... si inspiratia din cartea amintita de jurnalist in articol, sa fie rezultatul sprijinului primit de la prietenii dezinteresati din tarile amintite...
38. Goma merita a fi pus la zid 19:53 | 3 SeptembriePuregoldj
Sunt d'accord cu dle Lazaroiu. Dar as adaug ca in mai mult parte, evreii basarabieni
erau (a) foarte religiosi, sau (b) negustori sau oamenii de afaceri -- si deci, ANTI-communisti!
Goma este un antisemit paranoid si apologet pentru criminali legionari. Cei care le-au huiduit
si l'au scuipat trupelor Romani au fost in mare majoritate agenti sovietici. Legionari -- si Goma
-- a vazut numai evreii. Are destul de disidenti democratici care putem a onora (Maniu,
Caposu, Cornea, samd.).
Pentru D.S. -- Garaudy nu "a ingaduit sa pune in discutie anumite aspecte ale holocaustului";
el este negationist!
37. Secu nu iarta si nu uita 20:30 | 3 SeptembrieEscu
Ma tem ca cei mai activi detractori ai lui Paul Goma sunt fostii securisti. Ei alimenteaza campaniile anti-Goma demonstrându-i marelui dizident ca se pot razbuna, si inca bine de tot.
36. Paul Goma 04:07 | 4 SeptembrieZisu
Articolul e bine scris si nu ia parte nimanui. Lui Paul Goma trebue sa i se dea credit pentru ca
a fost disident si a avut curajul sa se opuna comunismului. Cei ce am trait perioada comunista
stim ce inseamna asta. Cei ce au facut-o si-au riscat viata si pina la urma au avut o mica contributie la sfirsitul acestui cosmar.
Nu l-am citit pe Goma si nu pot face comentarii despre ce a scris. Oricum, ii dau mare credit
pentru ca a fost unul dintre cei mai stiuti disidenti. Pe de alta parte, nu vad de ce evreii sunt
suparati pe el. Care e deosebirea dintre ei si arabii ce tipa gihad cind cineva publica o caricatura despre Mohamed? Israel e o tara democratica dar de multe ori nu intelege democratia.
Acum citiva ani s-a scris mult in presa despre Omul de stiinta Roman Paulescu ce a descoperit
insulina. Evreii din toata lumea au protestat impotriva lui pentru ca Paulescu scrisese citeva
articole antisemite. Guvernul Francez a fost fortat sa-i dea jos statuia din fata spitalului
Francez unde a lucrat el. E o biserica in Piata Muncii unde e o statuie mica a lui Antonescu.
Ultima data cind am trecut prin fata ei, avea o galeata mare deasupra ca sa nu se vada (evreii
au vrut asta). Cea ce evreii nu inteleg este ca asta nu inseamna democratie si practic lucreaza
in defavoarea lor. Am mare stima pentru evrei: cred in educatie, au produs oameni de mare
valoare, Israelul este singura democratie in acea zona a lumii. Dar, evreii au un procent ce nu
inteleg democratia si care prin actiunile lor nu fac decit sa contribue la cresterea antisemitismului in Europa. Acest mic procent are ceva in comun cu estremistii islamisti
35. Descurajare 02:57 | 4 SeptembrieTruda
Goma ramine Goma ca si ceilalti care au stiut sa ne mentina creierul sa nu fie spalat de tot ,iar
cei care dezinformeza cauta sa diminueze rolul fiecarui dizident pt a descuraja si diminua lupta
acestora impotriva comunismului.Iar cu privire la partea evreiasca totul trebuie contestat in
contextul acelor vremi si nu a acelor dictate de azi
44. România 05:47 | 1 SeptembrieCorector
se scrie cu majuscula. Daca esti cu adevarat român. ‘Nu ei au smuls Basarabia României”?
Cam superficial spus. Au facilitat raptul Basarabiei. Ar fi multe de comentat la + - Goma, dar
Dumneavoastra nu sunteti cu adevarat român si nu veti intelege. A propos, in scoala comunista
ne invatau ca germanii au facut sapun din 3 milioane de evrei. Acum Yad Vashem neaga toate
acestea. Este Yad Vashem negationist? Românilor le place logica.
43. Un pas inainte! 02:21 | 1 Septembriesemnatara a ...
Curajul lui Goma de a spune intotdeauna ce crede, ce stie, aroganta ambasadorului israelian
de se amesteca in treburile interne ale romaniei (in fond cine dicteaza cum se aleg eroii?) si
lasitatea clasei intelectuale speriata de taboo-uri impuse de comunitatea evreiasca, in sfirsit
discutate liber in presa. Cind un om de stiinta sau un critic de arta propune o teorie considerata
falsa, este ...
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42. "Riscul" de a spune adevarul 23:50 | 31 AugustDan Paun
Goma a avut curajul in "Saptamana Rosie" sa spuna adevarul, realitate istorica ce multi o stiu
dar nu au curajul s'o faca, si o plateste. Felicitari pentru analiza corecta din articolul ziarului.
41. Stangismul la romani. 22:49 | 31 AugustMoby Dick
M. DINU GHEOGHIU este un stangist de proasta factura . Venit in Franta pe baza unei relatii
cu Pierre Bourdieu , un cripto-comunist sociolog in timpul liber, M.D. Gh. ii duce mai departe
gandirea.Atat. Si cam gata.
40. cam superficial 22:41 | 31 August+- goma
goma opozantul - tot respectul. goma din saptamina rosie - rusine. nu citiva franctirori rosii,
fie ei chiar evrei, au provocat legile discriminatorii ale guvernului goga - cuza. nu ei au smuls
basarabia romaniei. nu se ucid femei, copii, batrini si nu se deporteaza... rromi in transnistria
pentru ca au fost extremisti care au tras impotriva romanilor in retragere.
49. sclavii evreilor 16:36 | 1 Septembriecititor
credaem ca numai americanii sunt sclavii evreilor, da se pare ca si in europa francezii si germanii se bat pentru acest "titlu".
adica sa dam afara un crestin care nu e sclavu' nostru dar sa primim la paris cohorte de musulmani. se pare ca francezii au "orbu gainii".
li se pregateste o implozie "powered by jew".
48. Supraoameni? 12:56 | 1 SeptembrieVolodea
Goma este un scriitor adev&#259;rat in definitia caruia intra si curajul de a spune adevarul.
Evreii sunt cumva superoameni? Nu gresesc, nu mint, nu ucid? A-i trata atat cu virtu&#355;ile
pe care le au, dar si cu pacatele inerente speciei umane înseamna,., anti-semitism? Asta s-o
creada doar prostii, conformistii si conjuncturistii...
47. Problema se complica 11:35 | 1 SeptembrieNohope
atunci când un intelectual tinar si energic, cu mintea incarcata de toate ideologiile antiromânesti : ‘Eu sunt un patriot român crestin, dar iubesc adevarul, nu lozincile nazisto-legionare,
care au facut atâta rau tarii noastre si ne-au dezonorat !’, ne loveste cu imperativul : ‘Va rog
sa va puneti la curent cu istoria !’ Din ce familie provii?, intrebau basarabenii. Câti din familia
ta au ...
46. Paul Goma 10:26 | 1 Septembrie Lazaroiu D.F. - ...
Si eu am citit cartea lui Goma. Se refera la fapte cunoscute, dar exagerate. In primul rând
Basarabia a fost luata de Rusi, nu de Evrei. In al doilea rând, Evreii care s-au bucurat de venirea Rusilor nu erau singuri, era vorba de comunisti, fie ei Evrei, Români (PCdR-isti), Rusi,
Ucrainieni si altii. Unii au vrut sa-i vada numai pe Evrei (eram în plina efervescenta legionara.
Pe de alta parte, legile Goga-Cuza din 1938 a anulat cetatenia româna a Evreilor din Basarabia
(va rog sa va puneti la curent cu istoria !). Si vrea cineva sa creada ca este posibil ca persoane
decazute din drepturi, sa-i iubeasca pe Români ? Domnilor, s-au aliat cu Rusii comunistii, indiferent de origine nationala, Slavii si Evreii decazuti din drepturi de regimul Fascist al lui GogaCuza. Repet, învatati istoria.
PS. Eu sunt un patriot român crestin, dar iubesc adevarul, nu lozincile nazisto-legionare, care
au facut aâta rau tarii noastre si ne-au dezonorat ! ...
(Nu §tiam unde se ascundea cre§tinul patriot român L¶z¶roiu !)
45. Franta este un stat talmudic? 09:09 | 1 Septembrieion
Doar repet intrebarea la care poate dl Stanca sau oricine va raspunde:Franta ese sau a devenit
un stat talmudic, prin stat talmudicintelegand statul care este guvernat conform preceptelor talmudului, asa cum stat musulman este statul guvernat conform coranului.
54. sa nu fie prea tarziu 08:06 | 2 Septembrievalentin
sper ca domnul Paul Goma sa revina in tara , avem mare nevoie de dumnealui , poate se implica basescu pt ca a condamnat comunismul .
53. Oare lumea in care traim exista libertate? 22:46 | 1 SeptembrieAmericanul
Intr-o lume cu adevarat libera fiecare din noi are dreptul sa afirme si sa nege orice subiect
doreste.Delictul de opinie exista numai in societatile totalitare.
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Cit despre Goma, cine se oboseste sa-i citeasca opera vede ca nu e negationist, ce face el se
numeste punere in context si prezentarea adevarurilor romanilor, chestie care deranjeaza la
culme unele cercuri ...
9. Le Monde. 16:51 | 2 SeptembrieCezar Teodorescu
Le Monde e o gazeta de extrema stanga inbracata in haina democrata.In materie politica ei se
cred alfa si omega ideilor "sanatoase".Ei cred ca sunt singurii care au dreptul la idei si atitudini
politice.Ei au dezarmat Franta si continua s'o dezarmeze.Imaginativa planeta noastra condusa
de asemenea democrati:ar fi infernnul ce ni s'a prezis de-atata timp.
58. Când plânge 11:28 | 2 SeptembrieCriticaliterara
pentru neamurile lui ucise, este de fapt vorba numai despre ‘gunoaiele care le produce’ Paul
Goma, ‘o nula’. Si nici macar nu erau neamuri alese.
57. Valoare literara zero 11:07 | 2 SeptembriePaul Goma
Ce povesti cu antisemitismul. Goma asta este o nula, a aparut in ziare ca a fost dizident. Ok,
a fost , sa fie apreciat pentru asta nu pentru gunoaiele care le produce.
55. GOMA- CETATEAN DE ONOARE AL ROMANIEI ! 09:27 | 2 SeptembrieTITUS
Obraznicia unor membri ai acestei minoritati este fara margini! Minoritate al carui numar adevarat, ne este tinut secret de catre autoritati pt. a nu ne speria.Poate ne ajuta MIHAI EMINESCU in ,,CHESTIUNEA EVREIASCA'' pe care incercati sa-l cenzurati de 100 de ani, de parcaa-ti fi la voi acasa...unde-o fi asta !

Luni 8 august 2011
Pentru c¶ noaptea nu mi-a fost atât de foarte grea: pre† de o
ma§in¶ - îmi ziceam, în gândul meu din somn, ca azi, de cum
încep a scrie în Jurnal, s¶ revin la Utopia mea.
M-am poticnit de la început:
Iar? Aceea§i? S¶ repet ce am spus/scris, mereu, mereu, ca un
disc uzat, vorba fie-Iertatei?
Bine dar despre ce altceva s¶ scriu - în Jurnalu-mi?
Despre… via†¶, despre moarte…
A propos: ïi dau înainte cu Utopia, cu £coli Normale
sferoide, destinate a u§ura via†a femeilor noastre din Mana §i
împrejurimi, când eu nu am un costum de înmormântare?- lips¶
despre care am mai scris, fiind eu repeti†ionist enervant, agasant?
Uite, am citit pe undeva c¶ “la ei” mor†ii s¶raci, care tot
urmeaz¶ a fi ar§i, sunt îmbr¶ca†i în costume (de înmormântare)
din hârtie. Ieftin, curat, nepoluant: hârtia se consum¶ rapid,
r¶mînînd doar “con†inutul”: mortul. Unde mai pui c¶ r¶m¶§i†ele
p¶mânte§ti au mirosul meu: de hârtie ars¶.
A§a-ceva, a§a-cumva mi-ar conveni:
Pentru c¶ m-ar scuti (în fine, pe Ana) de “achizi†ionarea unui
costum din †es¶tur¶ textil¶” - aici, în târgul s¶pt¶mânal de pe Bd.
Belleville g¶se§ti costume cu 50, ba chiar cu 20 euro, un chilipir,
o, plea§c¶ vorba finului intelectual Paleologu junior. Dar pentru
c¶ “procesul”, ca s¶ m¶ alint, ar fi în firea lucrurilor mele, al vie†ii
mele, crescut printre c¶r†i arse - de bol§evici, de antibol§evici
însp¶imânta†i de însp¶imânt¶torii bol§evici, de liicheni de-ai
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no§tri, din popor, interpretînd o vorb¶ mai a§a, a eternilor brucani
c¶… dac¶ nu face s¶ dispar¶ cartea cutare, adineauri tip¶rit¶ dup¶ ce fusese l¶udat¶, apoi solicitat¶, apoi cerut¶ autorului dracu-l ia: pierde, i se retrage, de sus-de-tot (a§a cum i se d¶ruise:
tot de sus-de-tot), Editura Politic¶!
Asadar, ce modalitate de a dispare de pe acest rotund
p¶mânt, înv¶luit în miros de carte ars¶ - vreau s¶ spun: hârtie,
ceea ce, pentru mine, scriutor, este acela§i lucru?
Bun, mi-au zis poezeaua de azi, m¶ pot îndrepta spre alte
orizonturi…
*
Mi-a scris traduc¶torul japonez recomandat de Pu§i
Dinulescu. Eu m-am bucurat, i-am transmis lui Pu§i s¶-i transmit¶ titlurile câtorva c¶r†i. £i a§a. Se nume§te SUMIYA Haruya.
Zice c¶ i-a pl¶cut Justa - ce coinciden†¶: §i mie ! A g¶sit pe internet Ostinato, “dar (deocamdat¶) nu §tiu cum s¶ operez aceast¶
pagin¶”. I-am scris c¶ nici eu nu §tiu (de fapt, nu am în†eles ce
în†elege el prin “a opera”). £i a§a. A§tept s¶-mi r¶spund¶.
Folose§te o limb¶ român¶ corect¶ - dar nu chiar totdeauna. £i a§a.
Mar†i 9 august 2011
£i m¶car dac¶ a§ afla motivele pentru care într-o noapte
transpi§ mai pu†in, în alta mult mai mult : a§ încerca s¶ fac în a§a
fel încât s¶-mi fie mai-pu†in-r¶u.
Dar nu aflu.
Ieri Ana mi-a cump¶rat patru bluze-de-noapte: mai
groscioare, ca s¶ re†in¶ cât de cât lichidul (înc¶rcat de s¶ruri,
încât, la fiecare trezire m¶… trezesc cu ochii lipi†i, cu genele
înc¶rcate de sare, de parc¶ m-a§ fi/ a§ fi fost scufundat în Marea
Moart¶). Frumoase, bluzele: nu-i p¶cat s¶ le stric, îmbibîndu-le
cu rezultatul exuda†iilor mele proprii §i personale? £i nocturne?
Ba da, e mare p¶cat.
£i a§a.
*
Camerista african¶ a înaintat o plângere “în civil”, pentru
comportament sadic în-timpul. Asta nu anuleaz¶ “penalul”, dar
jurnali§tii §i mai ales avoca†ii lui DSK o acuz¶ c¶ “vrea bani”.
Foarte bine! S¶ cear¶ milioane de dolari - ce, i-ar strica ne§te
milioane de dol¶ra§i? £i-ar cump¶ra o c¶su†¶, dou¶ capre, chiar §i
trei g¶ini.
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Miercuri 10 august 2011
Minune: az’ noapte am asudizat¶r¶ numai… dou¶ bluze §i
dou¶ fe†e de pern¶. C¶, de ce? C¶ - nu §tiu.
N-o s¶-mi spun c¶ mi-a trecut boala. Deci §i b¶trâne†ea,
futu-i cre†ea!
(De§i, mai §tii de unde sar minunile în lumea noastr¶?)
*
Devast¶rile, vandaliz¶rile, incendierile din Anglia:
Jurnalezii franci (fra†i buni cu dâmbovi†elinii no§tri dragi) se
întreb¶ în toat¶ inocen†a:
“De ce asemenea acte (vandaliz¶ri, mai degrab¶ în scopul de
a distruge, decât în acela de a fura) nu s-au manifestat la noi, în
Fran†a?”
Ba “asemenea acte” s-au manifestat, la voi, în Fran†a, dar
vorba lui Alex £tef¶nescu: “eu nu m¶ n¶scusem în acel moment”,
nu a†i avut cum s¶ le observa†i: uite, eu, metec, am scris un text
despre “Piromani”- acum vreo zece ani - vorbind de furio§ii din
banlieues care îi atacau pe liceeni, nu ca s¶-i jefuiasc¶, ci ca s¶
distrug¶ ceea ce ei nu aveau: telefoane portabile, “adida§i” etc.
*

“Evreii cer Academiei Române schimbarea defini†iei cuvântului
“jidan” din DEX - Observator. 8 august 2011 – 17:50
Centrul pentru Monitorizarea §i Combaterea Antisemitismului a solicitat Academiei Române s¶ schimbe defini†ia cuvântului “jidan” din dic†ionar
§i s¶ specifice clar c¶ este vorba de un cuvânt periorativ.
“Academia Român¶ a luat acest cuvânt anti-semit §i l-a transformat
într-unul legitim. Dic†ionarul precizeaz¶ c¶ termenul este unul colocvial, dar
omite s¶ spun¶ c¶ are în†elesuri profund anti-semite. Este cuvântul pe care îl
auzeau evreii când erau urca†i în ternurile mor†ii”, a declarat directorul
Centrului, Maximilian Katz, pentru Associated Press.
Katz a ad¶ugat c¶ termenul este frecvent utilizat pe forumurile online
ale publica†iilor române§ti. “Asist¶m la o drastic¶ cre§tere a încerc¶rilor de a
arunca vina asupra evreilor pentru criza mondial¶, pe internet”, a spus Katz.
Acesta a ad¶ugat c¶ men†inerea sensului de “colocvial” al cuvântului
poate genera confuzii, mai ales c¶ mul†i români folosesc cuvântul “jidan”,
chiar dac¶ nu sunt anti-semi†i.
Academia Român¶ a mai primit în februarie o cerere similar¶ din partea
organiza†iilor de romi, care s-au plâns c¶ la defini†ia cuvântului “†igan” din
dic†ionar este apare explica†ia “Epitet dat unei persoane cu apuc¶turi rele”.
Scrisoarea a fost trimis¶ §i pre§edintelui Consiliului Na†ional pentru
Combaterea Discrimin¶rii, Csaba Ferenc Asztalos, care a declarat c¶ cererea
Centrului este întemeiat¶.
“Oamenii trebuie s¶ în†eleag¶ cuvântul în sensul s¶u real, care este peiorativ §i rasist, atât fa†¶ de evrei, cât §i fa†¶ de †igani”,
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Nu cred c¶ «Evreii (articulat, cum a cerut Lumin¶†ia sa
Gârbea s¶-i numesc) au cerut Academiei Române schimbarea
defini†iei cuvântului “jidan” din DEX», ci analfabetul
Maximilian Katz, profitînd de faptul c¶ sediul “Centrului pentru
Monitorizarea §i Combaterea Antisemitismului”- pe care îl
conduce el (“pe culmi”) a intrat în vacan†¶ §i cum s-a trezit
singur-singurel în ditamai Centroiul (“pentru Monitorizarea
afacerilor”!) hai s¶ se joace cu “dot¶rile”, ba chiar s¶ le pun¶ la
treab¶. A§a va fi ie§it, nu cererea, ci dictatul: nu al evreilor (la
plural), ci al singularului Max Katz. Cine s¶-l certe pentru gaf¶
(eu îi spun, politicos: cretin¶rie). Oi§teanu? “Radu Ioanid”?
Wiesel? Dar ace§tia, ei în§i§i str¶luci†i falsificatori de istorie, de
adev¶r - chiar de limb¶ - l-ar felicita, pentru… “ini†iativ¶”.
Inocentul - ca s¶ nu spun: ignarul - Katz nu §tie (privindu-i
fotografia nu-l cred atât de inteligent, încât s¶ se prefac¶ a nu §ti
- c¶, în limba român¶, cuvântul jidan a fost prezent de când
purt¶torii acestei comunit¶†i au n¶p¶dit p¶mânturile române§ti,
alunga†i din cele dou¶ Imperii, rus §i austroungar, adic¶ bini§or
înainte ca Eminescu s¶ scrie ce a scris despre acest Pericol Negru
- §i nu cum se esprim¶ el ca un vi†el repetent: “Este cuvântul pe
care îl auzeau evreii când erau urca†i în trenurile mor†ii”.
De unde vine, în române§te “jidan”? Desigur, de la “iudeu”,
Max Katz - nu §tiai? Dar ce §tiai tu (care nu §tii nimica decât s¶
pui la cale escrocherii dintre cele mai murdare - §i care ne
explici nou¶, normal-informa†ilor, gogori†a:“Este cuvântul pe
care îl auzeau evreii când erau urca†i în trenurile mor†ii”!)?
O distorsiune cronologic¶ mai neru§inat¶ decât asta am
auzit-citit-o în Cartea Neagr¶ a lui I. Ehrenburg §i a lui V.
Grossman: acolo cauza §i efectele erau intervertite pur §i simplu!
Nu §tiai, m¶garule, ignarule c¶ iudeu, a dat în limbile din
Europa de Est §i central¶ (grafiez în limba român¶): jid, în polonez¶, jîd în rus¶, jid §i jidov în maghiar¶, jidan în român¶?
Cuvântul pe care îl preferi, m¶ rog frumos, ca o putoare ce e§ti,
crezîndu-te mereu la o cantin¶ de lux (sic) a partidului comunist,
unde chelneri goi î†i execut¶ pe loc comanda. Evreu ne-a venit
târziu, de la ru§i, ca un dublet… respectuos, ceea ce nu justific¶
dictatul obraznic, tic¶los, al t¶u, Max Katz, de a “explica” termenul jidan oamenilor care“(nu) trebuie s¶ în†eleag¶ cuvântul în
sensul s¶u real, care este peiorativ §i rasist”
De ce “trebuie”, trebuitorule, trebuitnikule, dictator infantilo-handicapat sever, cu facies de tâlhar de drumul mare, Katz?
£i care, m¶ rog, este sensul real al cuvântului “jidan”? “Nejidan”? Sau mai pe linia… Monitorului vostru Abuziv (ca o
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monstruoas¶ Ambasad¶ URSS în plin Bucure§ti) : “Anti-jidan”?
Dar cine este tovar¶§ul Marco Maximilian Katz? Din ce
bort¶ a ie§it el, gata uns (de Wiesel) §ef monitorist - desigur
antiantisemitorist - profilul o cerea.
S¶ afl¶m ce spune Google:
1) “Marco Maximilian Katz s-a nascut in Bucuresti in 1959 si a emi-

grat din Romania in 1977. In anul 1994, a fost trimis in Romania de un investitor strain, ocupandu-se de infiintarea si managementul departamentelor
resurse umane, administratie si securitate ale unei societati care a pus bazele
unei afaceri ce a operat in Romania pana in 1998. In acel an Marco
Maximilian Katz, fost solicitat sa se alature unui alt investitor strain care a
condus activitatile duty free si servicii aeroportuare din aeroporturile
Otopeni, Timisoara si Constanta incepand cu anul 1992.”
2) Plangere Penala la adresa lui Marco Maximilian Katz (Centrul pentru
Monitorizarea si Combaterea Antisemitismului din Romania) pentru denunt
calomnios si incitare la ura
By bizman on 28 Feb 2011, 11:26
| In Conspiratii | 203 views |
Astazi, 22.02.2011, Asociatia Civic Media a depus la Parchetul
General, Direc†ia de Investigare a Infrac†iunilor de Criminalitate Organizat¶
§i Terorism, urmatoarea
PLÂNGERE PENAL™ Împotriva:
-numitului Marco Maximilian Katz în calitatea acestuia de pre§edinte al
MCA Romania – „Centrul pentru Monitorizarea si Combaterea Antisemitismului” in Romania, cu sediul în Bucuresti, Str. Cristian Popisteanu 2-4,
Sector 1, adresa web www.antisemitism.ro, cunoscut cu antecedente legate
de crima organizata si in dosarele DNA din timpul Guvernarii Nastase
-persoanelor necunoscute care au proferat ca urmare a plangerii MCA catre
Patriarhia BOR amenin†¶ri cu moartea la adresa ieromonahului Justin Pârvu,
staret al M¶n¶stirii Petru Vod¶, judetul Neam, si pe care aveti posibilitatea sa
le identificati cu usurinta
-Cine este acuzatorul Parintelui Justin Parvu? Marco Maximilian
Katz, implicat intr-o spaga de 2,5 milioane euro pentru Guvernul
Nastase Luni, 21 februarie 2011
Sursa: Ziaristi Online Autor:
- Parintele Justin Parvu de la Petru Voda, batranul duhovnic al Ortodoxiei Romane, cu 17 ani de temnita bolsevica in spate, a fost sarbatorit la implinirea celor 92 de ani ai sai, pe 10 februarie, cu cantece din tineretea sa, perioada interbelica, printre care si imnul Miscarii lui Corneliu Zelea Codreanu,
Sfanta Tinerete Legionara, pe versurile marelui poet roman Radu Gyr.
O serie de publicatii cu orientare ideologice neo-kominternista a raspuns imediat la apelul unei organizatii-fantoma de “monitorizat antisemitismul” care se scandaliza aberant fata de o manifestare privata si personala.
Vezi Doamne, corectitudinea politica neo-marxista permite homosexualilor
exhibitionismul in public dar nu ar permite sa se cante “asa-ceva” in propria
chilie a unui martir al inchisorilor comuniste. Un comentator al articolele
incriminatorii observa sec: “Daca se canta o manea de Guta sau Adrian
‘Copilu’ Minune’ era bine? Atunci era ‘roman’ si nu se mai supara nimeni?
Dar Internationala?”.
Am fost curiosi sa stim, totusi, si cine sta in spatele organizatiei-fantoma atat de bine mediatizata. Si am aflat:
Scandal electoral “duty-free”
DNA-ul a primit joi de la ziaristii unui cotidian central o inregistrare
“bomba”, care reaprinde un scandal din epoca guvernarii Nastase, legat de
afacerea duty-free-urilor din aeroportul international Otopeni, semn ca s-a
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dat liber la scandaluri politice electorale. Potrivit inregistrarii, fostul secretar
de stat Liana Iacob si Marco Maximilian Katz (foto), reprezentant al companiei EDF, au avut o conversatie de 27 de minute, in anul 2001, la trei luni
dupa ce fostul sef al cabinetului Nastase, Sorin Tesu, s-ar fi intalnit cu patronul firmei, Henrique Weil, si i-ar fi pretins 2,5 milioane de dolari pentru prelungirea contractelor de exploatare a magazinelor duty – free. Caseta nu a
fost pomenita la cercetarea penala din 2006, dar, miracol, a iesit la iveala tocmai acum, in campania electorala din 2008.
Jurnalistii unui cotidian central au intrat in posesia unei inregistrari,
datata din 2001, in care se arata cum omul de afaceri Marco Maximilian Katz
reprezentant in Romania al firmei EDF, companie care opera magazinele
duty-free de pe Aeroportul international Otopeni, impreuna cu fostul secretar
de stat din Guvernul Nastase, Liana Iacob, incearca sa negocieze un comision
de 2,5 milioane de dolari, pentru ca firma EDF sa-si pastreze contractul de pe
aeroportul Otopeni. Inregistrarea conversatiei a fost depusa joi, la Directia
Nationala Anticoruptie, drept proba, dupa ce oficialii firmei au cerut redeschiderea dosarului in care procurorii anticoruptie au dat de doua ori solutia
de neincepere a urmaririi penale. Magazinele de pe Aeroportul Otopeni sunt
subiectul unui proces pe care firma EDF l-a intentat, in 2005, Guvernului
Romaniei. Reprezentantii EDF cer despagubiri de 120 de milioane de dolari,
pentru blocarea afacerilor din Romania. Audierile pentru acest proces incep
pe data de 5 mai.
Duty-free-urile de partid
Sorin Tesu a mai fost anchetat, in 2006, de DNA, dar a declarat ca nu
s-a intalnit niciodata cu patronul firmei EDF, dar ca l-ar fi cunoscut in Israel.
Scandalul magazinelor duty-free din Aeroportul Otopeni a inceput inca din
2002, cand cotidianul german Die Welt scria ca Weil ar fi fost supus unui
santaj pentru ca EDF sa-si continue administrarea spatiilor comerciale de pe
Otopeni. Marco Maximilian Katz s-a nascut in Bucuresti, in 1959, si a emigrat din Romania in Israel in 1977. Dupa 1994, el se intoarce in tara, ocupandu-se de infiintarea si managementul unei societati, care a operat in
Romania pana in 1998. In 1992, Marco Maximilian Katz, impreuna cu un
investitor strain, a condus activitatiile duty Ð free din aeroporturile Otopeni,
Timisoara si Constanta. De profesie comisionar vamal, M.M. Katz este un
personaj multilateral, care utilizeaza Holocaustul ca un business personal.
Katz pretinde ca organizatia sa – Centrul pentru Monitorizarea si
Combaterea Antisemitismului din Romania – este “afiliata ADLÒ, cunoscuta
organizatie americana de lupta impotriva defaimarii. Am intrat pe
site-ul ADL si nici vorba de vreun link, de vreo nota sau de cea mai mica
mentiune de acest tip. Nu rezulta de nicaieri ca ADL ar avea vreo
legatura institutionala cu Marco Katz.
Holocaustul ca paravan
Am cautat pagina de web a asa-zisului Centru de combatere a antisemitismului, insa adresa de internet www.antisemitism.ro, la care s-ar afla
Centrul pentru Combaterea si Monitorizarea Anti-semitismului din
Romania, este – momentan - inactiva. Katz a inregistrat pe adresele unor
firme cu mari probleme cu legea - EDF ASRO SRL si SC EDF Properties
SRL, cu adresa Soseaua Bucuresti-Ploiesti km. 16,5, mai multe domenii de
web care se refera la Holocaust, amestecate cu domenii personale si de firma:
www.antisemitism.ro, www.bonded.ro, www.dutyfreeromania.ro, www.esky.ro, www.edf.ro, www.edfbonded.ro, www.edfgroup.ro, www.edflogitech.ro, www.holocaust.ro si desigur exista si un www.katz.ro .Cele doua firme
se ocupau cu afaceri vamale si fac parte din grupul de firme EDF, intre care
se afla si EDF Bonded Stores SRL, din Giurgiu Ð care nu a avut nici un fel
de profit in anii 2002, 2003, 2004, inregistrand, in schimb, numai pierderi, cel
putin conform declaratiei fiscale.
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Coruptie la nivel inalt
In 1998, Daniel Daianu a retras autorizatia firmei EDF ASRO pentru
magazinele duty-free din Aeroportul Otopeni. Ministrul Finantelor a decis
atunci retragerea definitiva a autorizatiei de “duty-free shop”, eliberata de
MF societatii EDF ASRO SRL pentru magazinele situate in perimetrul biroului vamal de frontiera Otopeni-calatori, precum si retragerea temporara a
autorizatiei de “duty-free diplomatic shop” societatii comerciale EDF PROPERTIES SERVICES (ROMANIA) SRL, pentru magazinul amplasat langa
biroul vamal Targuri si Expozitii. Verificarile efectuate la cele doua societati
au scos la iveala numeroase ilegalitati, precum evaziune fiscala, fals, si uz
de fals fiind constatate si incalcari grave ale Legii 87/1994, Codului Vamal,
Legii nr. 12/1998 si Ordinul 586/1993 al Ministerelor Finantelor si
Comertului. In data de 15 martie 1999, Directia Cercetari Penale din cadrul
IGP a inceput urmarirea penala impotriva directorului general al Directiei
Generale a Vamilor, Nini Sapunaru, pentru abuz in serviciu contra intereselor private (art. 246 Cod Penal). In calitate de director general al DGV, Nini
Sapunaru era cercetat deoarece a refuzat, in mod nejustificat, incalcandu-si
atributiile de serviciu, sa inainteze la Ministerul Finantelor documentatia
intocmita de SC EDF Astro SRL Bucuresti si SC EDF Properties SRL
Bucuresti pentru avizarea functionarii magazinelor tip duty-free in mai multe
puncte de frontiera. Asadar, chestiunea, tipic romaneasca am spune in alte
circumstante, sta in felul urmator: Holocaustul, antisemitismul si combaterea
sa stau la un loc cu duty-free-ul, cu afaceri dubioase sau oricum aflate in
vizorul legii, iar Katz, cocotat peste aceasta ingramadeala, da lectii despre
morala si justa conduita fata de teme majore – cum sunt antisemitismul si
Holocaustul. Cum a ajuns gestionarea unor termeni atat de tragici in ograda
unor firme de duty-free antrenate in mari scandaluri de coruptie, numai
Yahve stie.
Integral pe Ziaristionline.ro
Dan Culcer - LUNI, 21 FEBRUARIE 2011
Opinii despre Marco Maximilian Katz, director al Centrului de
Monitorizare §i Combatere a Antisemitismului în România (MCA)
“Marco Maximilian Katz este director al Centrului de Monitorizare §i
Combatere a Antisemitismului în România (MCA).
ACTUAL » JUSTI¢IE »
"Cotidianul" a publicat o înregistrare audio care arat¶ negocierea unei mite
uria§e în guvernul N¶stase
24 Apr 2008, 20:07 |Realitatea TV C¶t¶lin Prisacariu, §ef departament
Investiga†ii Ca†avencu: Exist¶ confirm¶ri oficiale
Dezv¶luire de senza†ie a jurnali§tilor de la Cotidianul. Ace§tia au intrat
în posesia unei înregistr¶ri care arat¶ cum erau negociate §i împ¶r†ite comisioanele pl¶tite de firmele care aveau contracte cu statul român §i care vroiau
s¶ le prelungeasc¶.
Este vorba despre o conversa†ie de 27 de minute purtat¶ de fostul secretar de stat din guvernul N¶stase, Liana Iacob, cu reprezentantul în România
al firmei EDF Marco Maximilian Katz, principalul operator al duty-free-urilor de la Aeroportul Henri Coand¶.
Potrivit jurnali§tilor de la Cotidianul, fostul secretar de stat §i reprezentantul EDF s-au întâlnit în octombrie 2001. Ziari§tii spun c¶ discu†ia ar fi avut
loc la trei luni dup¶ ce fostul §ef al cabinetului N¶stase, Sorin Te§u, s-ar fi
întâlnit cu patronul firmei §i i-ar fi cerut 2,5 milioane de dolari pentru prelungirea contractelor de exploatare a magazinelor duty-free.
Din înregistrare rezult¶ c¶ Liana Iacob încerca s¶ îl conving¶ pe reprezentantul EDF s¶ pl¶teasc¶ banii ceru†i de Te§u, din care 95 la suta ar fi
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urmat s¶ ajung¶ la Adrian N¶stase. Liana Iacob a amintit, în discu†ie, §i de
întâlnirea dintre Te§u §i patronul EDF, cel de la care a pornit scandalul
mitei pentru duty-free-uri.
Înregistrarea conversa†iei a fost depus¶ joi, la DNA, ca prob¶, dup¶ ce
oficialii firmei au cerut redeschiderea dosarului în care procurorii
anticorup†ie au dat de dou¶ ori solu†ia de neînceperea a urm¶ririi penale.
Magazinele de la Aeroportul Henri Coand¶ mai fac subiectul unui
proces pe care firma EDF l-a intentat guvernului României în 2005. Oficialii
companiei cer 120 de milioane de dolari desp¶gubiri pentru blocarea afacerilor din România. Audierile în acest proces încep pe 5 mai.
Printre martorii cita†i se num¶r¶ fostul §ef al cabinetului N¶stase, Sorin
Te§u, fostul secretar de stat Liana Iacob §i fostul ministru al Transporturilor
Miron Mitrea.
"Exist¶ confirm¶ri oficiale din partea a doi dintre participan†i, Marco
Maximilian Katz, care a recunoscut, §i Liana Iacob, care nu infirm¶ cele
spuse. Nu exist¶ niciun motiv s¶ ne îndoim de autenticitate (...) Nu e de mirare c¶ în locuri în care se afl¶ înal†i demnitari exist¶ dispozitive de înregistrare", a declarat C¶t¶lin Prisacariu, §ef departament Investiga†ii Ca†avencu.
Întreaga înregistrare poate fi ascultat¶ pe site-ul www.cotidianul.ro
Money”

Joi 11 august 2011
Nici o logic¶: ieri, ziua, nu am transpirat, dar noaptea am
udat dou¶ bluze §i un cearceaf. ïn†elege dac¶ ai ce.
Aliona Grati mi-a trimis ieri prima variant¶ a textului s¶u.
ïndrept sc¶p¶rile din condei.
Vineri 12 august 2011
Prietena mea epistolar¶ Sanda V¶ran - cu ea am schimbat
câteva mesaje în urm¶ cu ani, apoi, dup¶ o pauz¶, acum câteva
luni - îmi trimite:
“Am terminat de citit si jurnalul pe luna iulie si de cateva zile bune ma
chinui intre dorinta de a va scrie ce gandesc si teama ca indrazneala asta imi
va atrage dizgratia dvs. .Poate ma veti ierta.
Boala si batranetea sunt experiente pe care nu le putem imparti cu nimeni sau doar partial. Imi dau seama ca suferiti mult fizic, dar aveti o memorie
extraordinara si scrisul nu vadeste niciun semn de slabiciune. Nu stiu daca
familia a facut bine, sfatuindu-va sa nu faceti publice recentele filmari.
Uneori, cei dragi incercand sa ne protejeze, ne strica starea de spirit si
entuziasmul. Da, tocmai entuziasmul, care este esential in realizarea oricarui
proiect.
Citind povestea extraordinara a devenirii si transformarii intelectualitatii romane dupa '89, a evolutiei unora din reprezentantii notorii ai lumii culturale si literare din tara si din diaspora... relatiile dvs. cu ei si toata tesatura
de intrigi, lupta pentru putere si formele pe care aceasta le ia, toata mizeria si
uraciunea sufleteasca a unora... mi-a aparut in minte un soi de viziune, pe
care n-am putut-o indeparta: domnul Paul Goma, pe care toata ticalosimea
literata s-a unit pentru a-l marginaliza, defaima si ignora, domnul Paul Goma
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se intoarce in Romania pentru o seara macar. O seara la Ateneul Roman!
Va imaginati ce fe†e ar avea toti??? De la Liiceanu la Laszlo si de la
Manolescu la Nedeea Burca si Dorin Tudoran... Si apoi, toata agitatia si
zarva, toata presa care ar vui, bucuria oamenilor simpli (cei trecuti de 40)
care isi mai aduc cu siguranta aminte de dvs. de la Europa Libera.
Un dialog la Ateneul Roman, cu macar o televiziune care sa transmita
in direct. Sa le explicati romanilor ce inseamna curaj, onoare, cinste si credinta intr-un ideal...
Dar cu cine ati putea vorbi despre toate acestea in Romania?
Nu prea vad pe nimeni de talia dvs. morala, iar dintre vechii ''dusmani''
(poate e doar impresia mea!), parca tot pe Nicolae Breban il dispretuiti mai
pu†in... ca si atunci in '77, cand v-ati hotarat sa va duceti la el, sa-i propuneti
sa vi se alature in protestul pe care il pregatea†i.
(Citeam chiar astazi ca mai nou dl.Breban e acuzat nu doar de colaborare cu Securitatea, ci si de propaganda legionara si antisemita. Shafir si
Antonesei zburdau deja de bucurie pe blogul lui Dan Grosu.)
Va cer iertare pentru paranteza si, inca o data, pentru indrazneala.
Cu stima,
Sanda Varan

Da, Drag¶ Sanda, îns¶ cât voi mai r¶mâne în via†¶, so†ie îmi
va fi Ana, fiu: Filip-Ieronim.
*

Ce este asta, oameni buni? Nici în visele rele care m¶
bântuie de când îmi tot trag sufletul nu am fost c¶lcat în §enilele
tancurilor ruse§ti ca aceast¶ hot¶rîre a lui Filat.
Ce ziceam de acest Filat? C¶ a f¶cut armata în trupele
NKVD §i c¶ are facies de cur al lui Voronin? Se vede c¶ nu
rostisem tot r¶ul gândit de acest r¶uf¶c¶tor kamunist-rusist de cea
mai puturoas¶ specie: maldavian!
Contrariul ar fi fost de mirariul:
“Platforma Civic¶ AC¢IUNEA 2012 condamna in termeni duri
eliminarea „Istoriei Romanilor” din programa scolara din Basarabia
Joi, 11 August 2011 Bucuresti-Chisinau/Romania/Romanian Global News

Platforma Civic¶ AC¢IUNEA 2012 condamn¶ în termenii cei mai duri
decizia Guvernului Republicii Moldova, în frunte cu premierul Vlad Filat §i
ministrul Educa†iei Mihai £leahti†chi, de a elimina disciplina de studiu
,,Istoria românilor" din programa §colar¶ a institu†iilor de înv¶†¶mânt preuniversitar, transmite Romanian Global News citand un comunicat al
Platformei.
„Organiza†iile componente ale Platformei Civice AC¢IUNEA 2012
consider¶ c¶ excluderea materiei ,,Istoria românilor" din curricula §colar¶ §i
înlocuirea acesteia cu disciplina ,,Istorie", care comaseaz¶ elemente de istorie
universal¶, istorie na†ional¶ §i istorie regional¶, reprezint¶ un atentat la
con§tiin†a na†ional¶ a românilor basarabeni pe care numai regimul comunist
al lui Vladimir Voronin a mai îndr¶znit s¶ îl pun¶ în practic¶.
Platforma Civic¶ AC¢IUNEA 2012 solicit¶ respectuos Guvernului §i
Ministerului Educa†iei din Republica Moldova s¶ revin¶ asupra hot¶rârii de
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a înlocui materia ,,Istoria Românilor" cu disciplina ,,Istorie". Lans¶m un apel
c¶tre societatea civil¶ §i c¶tre politicienii din Republica Moldova §i România
de a întreprinde ac†iuni de informare §i contestare a acestei m¶suri a
Guvernului R. Moldova, care ignor¶ adev¶rul §tiin†ific §i care este profund
antiromâneasc¶ §i reprezint¶, în esen†¶, o revenire la inten†iile de a se promova la nivel de stat ideologia pseudo-na†ional¶ moldovenist¶.
Reamintim Guvernului Filat c¶ aceia dintre noi care am ie§it în strad¶
pentru d¶râmarea regimului comunist al lui Vladimir Voronin în 7 aprilie am
f¶cut-o nu pentru a aduce la putere un nou regim antiromânesc dar pentru a
sprijini un guvern democratic, fidel pricipiilor europene, care încurajeaz¶
afirmarea identit¶†ii §i a dialogului, inclusiv referitor la aspectele trecutului
comun al românilor de pe cele dou¶ maluri ale Prutului. Nu am uitat pentru
ce am luptat în 7 aprilie §i nici pe cei care au murit pentru acele idealuri. De§i
sper¶m s¶ nu fie nevoie, o putem lua oricând de la cap¶t", se arata in comunicatul facut public de Platforma Civic¶ AC¢IUNEA 2012.”
Iat¶ cum Flori B¶l¶nescu înso†e§te aceast¶ cumplit¶ §tire
(ea mi-a transmis-o):
“In Romania, istoria romanilor a fost inlocuita cu istorie - pur si simplu,
pentru a ne <ralia> (detest o asemenea terminologie) la normele impuse de
Uniunea Europeana. Moldova nu este stat UE si nici nu va deveni pentru ca
adopta in avans o astfel de masura. Asadar, care sa fie ratiunea (intr-o tzarisoara cu un stat strutzo-camilesc)? Rivna unora de a fi considerati europeni
sau, mai degraba, strategii de scalimba diplomatie interna(tionalista)? Intr-o
tzara in care o parte a oamenilor vorbesc <moldoveneste>, altii ruseste,
pastrarea particulei roman/ romanesc in titulaturi este un gest de curaj, dar si
unul de demnitate a fiintzei comunitare ce-si cauta restabilirea identitatii.
Oricit de depasit ar suna, Vlad Filat si compania nu-si dau seama ca vor pieri
pre limba lor, pentru ca nu-si dau seama care-s adevaratele repere ale
momentului istoric. Nimic trainic nu s-a construit pe: <Acum nu e momentul!> Si cum sa dobindesti o identitate transnationala (europeana) daca nu esti
sigur de identitatea ta nationala? Oricit de deranjati ar fi teoreticienii mai
vechilor sau mai noilor concepte din jurul NATIUNII, nu putem fi despartiti,
ruptzi din matricea noastra, oricare ne-ar fi limba materna. Si nici nu putem
trece peste DEZNATIONALIZARI facute prin teroare si crima, de dragul
unui viitor in care nu reprezentam nimic. Din nefericire, in ultimii 20 de ani
am fost reeducati prin diversiune mediatica sa privim <Tot inainte> (va mai
amintiti lozinca asta? Ii intreb pe aceia care sunt macar de virsta mea). Dar
trecutul, dar memoria noastra? Putem avea viitor fiind amnezici, autisti?

La acestea nu am de ad¶ugat decât o neputincioas¶ înjur¶tur¶
de mam¶ la adresa tr¶d¶torilor neamului nostru de neamuri-proaste.
Un articol Stela Popa din Jurnal.md. 11 Aug 2011
Pe când obiectul „LIMBA” în loc de „LIMBA ROMÂN™”?
“Tinerii pe care îi vede†i în imagine sunt de la protestele din 2002-2003,
atunci când, condu§i de un ideal, au ie§it §i au protestat cu manualele de
Istoria românilor §i Limba român¶ în mâini contra comuni§tilor. Sunt cei care
ceva mai târziu, pe 7 aprilie 2009, au ie§it §i s-au revoltat tot contra regimului
Voronin. Acum, unii lideri de la Chi§in¶u, în care au investit încredere §i
care au luptat cot la cot al¶turi de ei în fa†a Pre§edin†iei §i a Parlamentului le-
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au furat aceast¶ mic¶ revolu†ie (vezi titlul unei c¶r†i), dar nu numai. Vor s¶ le
fure acum §i istoria – istoria românilor. Mul†i se simt tr¶da†i. Pragmaticii de
la Chi§in¶u ne îndeamn¶ s¶ fim aten†i la “con†inut” §i s¶ nu reac†ionam la
“forme”. Este oare suficient? Nu risc¶m s¶ repet¶m istoria? Dup¶ 20 de ani
de “independen†¶”, facem la fel ca §i cu “limba moldoveneasc¶ cu grafie
latin¶” din Constitu†ia din 1994…
De ce oare se ating politicienii democra†i de acest subiect sensibil? De
ce o fac înainte de o toamn¶ care se anun†¶ fierbinte §i în care apar semnele
unor noi “coali†ii monstruoase”? S¶ fie oare comuni§tii mai tari, mai abili §i
mai §mecheri decât to†i cei de la putere? A§a se pare. Un lucru este cert: cu
asemenea lucruri în RM nu se joac¶. Au mai fost unii “pro-români” care au
mizat pe sentimentele celor ie§i†i în Pia†¶ §i… unde au ajuns?
£i înc¶ ceva: are §i “patriotismul pragmatic” limitele lui…
PS: Ce se mai aude cu aducerea steagului lui £tefan cel Mare în asemenea condi†ii, domnilor? Vorba lui Constantin T¶nase: “întreb, nu dau cu
barda”.
Stela Popa”
11 Aug 2011 Excluderea materiei ,,Istoria românilor” din curricula
§colar¶ §i înlocuirea acesteia cu disciplina ,,Istorie” reprezint¶ un atentat la
con§tiin†a na†ional¶ a românilor basarabeni.
Rusine Guvernului Filat! Asta inseamna politica antinationala!
*
£leahti†chi face apel la calm: „Istoria Românilor” r¶mâne la ea acas¶
11 Aug 2011 jurnal.md
„Istoria Românilor” va continua s¶ fie studiat¶ în §colile din Republica
Moldova. Declara†ia apar†ine Ministrului Educa†iei, Mihai £leahti†chi, care a
precizat c¶ s-a schimbat doar forma, nu §i con†inutul acestei discipline.
„Istoria Românilor r¶mâne la ea acas¶. Nu exist¶ temei pentru a spune
c¶ în §colile din R. Moldova nu se va studia Istoria Românilor. Nu s-a schimbat absolut nimic în compara†ie cu anul trecut. În compartimentul de istorie
na†ional¶ se reg¶se§ete tot ce †ine de istoria spa†iului românesc”, a explicat
£leahti†chi în cadrul unui breafing.
Ministrul Educa†iei a men†ionat c¶ acest subiect trebuie scos din zona
politic¶ §i c¶ informa†iile precum c¶ „Istoria Românilor” nu va fi studiat¶ în
§colile din R. Moldova sunt gre§ite.
„Procesul de modernizare a sistemului educa†ional a început înc¶ din
2009. Ne-am consultat cu profesorii §i istoricii. Este rezultatul unei munci
colective. Am ajuns la concluzia c¶ avem foarte multe obiecte §i c¶ cele care
sunt apropiat pot fi comasate. Ca §i geometria §i algebra pot fi combinate §i
s¶ avem un singur obiect „Metamatica”, „Astronomia” §i „Fizica” la fel. În
cazul „Istoriei” am avut „Istoria Românilor” §i „Istoria universal¶”. Ne dorim
§i istoria local¶. Astfel le comas¶m pe toate trei. Am schimbat forma, nu §i
con†inutul”, a mai spus £leahti†chi.
El a precizat c¶ pe parcursul acestui an urmeaz¶ s¶ fie lansat¶ procedura
de tip¶rire a noilor manuale de istorie.
*

Ei, da: vechea metod¶ a idio†ilor f¶r¶ leac: arunc¶ în ap¶ un
pietroi §i când acesta provoac¶ “mica stropeal¶”, ditamai ministrul (ministrul!) d¶ “o mic¶ desmin†ire”, pecumc¶ n-am în†eles
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noi ce a avut de gând s¶ balege el pre gur¶!
*
Nu va fi la zi articolul lui Negru - dar la obiect este :

A doua „limb¶ moldoveneasc¶”
Jurnal de Chi§in¶u09 Aug 2011
“Îmi amintesc, la începuturile Mi§c¶rii democratice, am avut o discu†ie
lung¶ §i dificil¶ cu §eful meu de atunci, Veaceslav Kutîrkin, pre§edintele
Gosplan-ului RSSM, în imensul s¶u cabinet din casa guvernului. M¶ invitase,
dup¶ ce aflase c¶ urma s¶ fiu printre vorbitorii primului miting al MD, organizat la teatrul de Var¶. (Conform spuselor sale, fusese informat în privin†a
mea de Ivan Petrovici Calin, pre§edintele Sovietului Mini§trilor, ceea ce
demonstreaz¶ c¶ autorit¶†ile urm¶reau din strâns noua organiza†ie în sprijinul
perestroik¶i gorbacioviste, §i KGB plasase oamenii s¶i în grupul de ini†iativ¶
al MD.) Kutîrkin încerca s¶ m¶ conving¶ c¶, în calitatea mea de func†ionar al
unei institu†ii de stat, nu aveam dreptul s¶ vorbesc la miting. (Întâmpl¶tor sau
nu, inten†ia mea nu s-a realizat. În pofida scenariului discutat la §edin†a grupului de ini†iativ¶, mie nu mi s-a dat cuvântul, aparent – din cauza afluen†ei
de vorbitori neprev¶zu†i.) În discu†ia care a durat aproape dou¶ ore, s-a ajuns
în mod inevitabil §i la problema alfabetului latin. „Voi (mi§carea) nu sunte†i
sinceri, voi spune†i A, dar nu dori†i s¶ spune†i §i B: dac¶ v¶ permitem s¶
trece†i la alfabetul latin, voi ve†i spune c¶ limba moldoveneasc¶ este limba
român¶.” Ca fiu de enkavedist, Kutîrkin a pus cu precizie degetul pe rana
imperiului. Ascun§i dup¶ paravanul diferen†ei de alfabete, alchimi§tii de la
Kremlin fabricaser¶ o nou¶ limb¶ literar¶ §i un nou popor sovietic moldovenesc. Reintroducerea alfabetului latin punea în pericol întreaga construc†ie
etnolingvistic¶ artificial¶, f¶când s¶ dispar¶ principala diferen†¶ dintre limbile folosite pe ambele maluri ale Prutului, iar cu aceasta disp¶rea §i „independen†a limbii literare moldovene§ti”.
Tactica pa§ilor mici
Mai mult instinctiv, decât în urma unui calcul, MD, transformat¶ ulterior în Front Popular, adoptase atunci tactica pa§ilor mici. La 31 august 1989,
deputa†ii Sovietului Suprem al RSSM au votat legea prin care limba moldoveneasc¶ era recunoscut¶ drept limb¶ de stat §i se stipula trecerea ei la alfabetul latin.
Cum a §i prev¶zut Kutîrkin, „limba moldoveneasc¶” a disp¶rut ca o
cea†¶ în zi cu soare. P¶rea c¶ pentru totdeauna. Dup¶ alegerile din 1990 §i instalarea guvernului Druc, cu Nicolae M¶tca§ la cârma Înv¶†¶mântului, limba
§i literatura român¶ a fost introdus¶ în programa §colar¶ §i lucrurile au pornit
pe un f¶ga§ normal. De§i legea din 31 august 1989 privind func†ionarea limbilor nu fusese schimbat¶, în declara†ia de independen†¶ a RM, semnat¶ de
278 de deputa†i din cei 380, (inclusiv 60 de deputa†i transnistreni care au lipsit de la §edin†a respectiv¶) aceasta figura într-o form¶ „îmbun¶t¶†it¶”, vorbindu-se despre „legile §i hot¶rârile Parlamentului Republicii Moldova privind decretarea limbii române ca limb¶ de stat §i reintroducerea alfabetului
latin, din 31 august 1989...”.
Duhul revan§ard
E ciudat §i regretabil c¶ nu s-a pus problema amend¶rii legii func†ion¶rii
limbilor, pentru a o aduce în corespundere cu declara†ia de independen†¶.
Explica†ia e c¶ nu a existat o for†¶ politic¶ na†ional¶ suficient de consolidat¶,
cu o strategie coerent¶ în acest sens §i c¶ au existat for†e care nu au dorit acest
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lucru. În 1994, Partidul Agrar Democrat, care a câ§tigat alegerile, a insistat
ca în prima constitu†ie a RM articolul referitor la limba oficial¶ se fie redactat
în conformitate cu „tradi†ia” sovietic¶: „Limba de stat a Republicii Moldova
este limba moldoveneasc¶, func†ionînd pe baza grafiei latine.” N-a contat
pentru deputa†ii agrarieni nicio autoritate, apelul somit¶†ilor lingvistice
na†ionale §i interna†ionale l¶sându-i reci, neclinti†i în duhul revan§ei românofobe.
Totu§i, aceasta era o alt¶ „limb¶ moldoveneasc¶”, a doua la num¶r, deosebindu-se esen†ialmente de prima. În primul rând, „limba moldoveneasc¶”
aprobat¶ de agrarieni, nu difer¶, vorba lui Marian Lupu, din punct de vedere
lingvistic, ba chiar este „identic¶” cu limba român¶, dar se nume§te moldoveneasc¶ din considerente politice, istorice §i... juridice: 1) pentru c¶, din
punct de vedere politic, moldovenii au dreptul s¶-§i numeasc¶ limba dup¶
cum doresc, 2) pentru c¶, de fapt, numele adev¶rat al limbii române ar fi
limba moldoveneasc¶, deoarece limba moldoveneasc¶ este mama limbii
române, 3) pentru c¶ a§a scrie în Constitu†ie.
Una dintre mame
Îns¶ toate aceste explica†ii au câte un „defect” evident. Limba scris¶
folosit¶ de moldoveni este cea care s-a format în România §i s-a numit
român¶. Ca Pu§kin la ru§i, Eminescu este considerat modelatorul formei limbii române moderne. Moldovenii au dreptul s¶-§i numeasc¶ limba cum
doresc, dac¶ dispun de alta, decât româna, dar nu au dreptul s¶ se foloseasc¶
de limba român¶, schimbându-i denumirea. Nu po†i s¶ dai denumire decât
propriilor „produse”. Graiul moldovenesc este una dintre mamele limbii
române, dar nu singurul. Din cauza ocupa†iei †ariste, contribu†ia basarabenilor la procesul de formare a limbii române e dintre cele mai modeste.
Argumentul „juridic”, pe care unii îl vor consolidat printr-un referendum,
este pur §i simplu stupid. Dac¶ ai fixat prin lege c¶ albul este negru, vina pentru nerespectarea unei asemenea legi o poart¶ cel care a elaborat-o. Vorba
regelui din „Micul Prin†” de Antoine de Saint-Exupery, dac¶ i-am porunci
unui general s¶ zboare din floare în floare, asemeni unui fluture, a cui ar fi
vina pentru neîndeplinirea poruncii?
Ajustarea strategiei
Trebuie s¶ distingem aceste dou¶ limbi „moldovene§ti”, deoarece ele
indic¶ o ajustare la situa†ie §i, implicit, o lips¶ de consecven†¶, un „c¶lcâi vulnerabil” al ofensivei antiromâne§ti în regiune. Strategia a§tept¶rii, în speran†a
c¶ lucrurile se vor clarifica treptat, se dovede§te a fi gre§it¶. Chestiunea denumirii limbii se acutizeaz¶ în loc s¶ se aplaneze în mod firesc. Orice debil politic, din lips¶ de idei, se adreseaz¶ acestei teme „generoase”. Oricât de naivi
am fi, nu putem s¶ nu observ¶m c¶ în spatele celei de-a doua „limbi moldovene§ti” st¶ iar¶§i Rusia, c¶ efortul ei în acest sens e în cre§tere. Scandalul în
leg¶tur¶ cu limba român¶ la Comrat, ap¶rut din nimic, ridic¶ suspiciuni de
acest fel .£i aceast¶ a doua „limb¶ moldoveneasc¶” are acela§i rol ca §i prima:
s¶ men†in¶ hotarul de pe Prut, într-o form¶ sau alta, a§a încât un gard de
sârm¶ ghimpat¶ s¶ par¶ la locul s¶u oricând.
Forum

Gica Petre atita timp cit basarabia va mai sta in csi-ul bolsevic al agentului fsbputin si nu se va renunta la transnistria bolsevica si daca nu va fi introdusa limba
romana,ca limba vorbita in basarabia,asa cum este firesc si normal,basarabia se va
duce si mai rau la vale si-asa situatia basarabiei este astazi foarte foarte grava,pt.ca
uitati-va ca basarabia este tot in cimpul rusiei bolsevice si la chisinau se vb.de independenta. care independenta?,independenta care i-a facut-o cadou basarabiei in anul
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1991,de catre bolsevicul ion ilici iliescu,care era tot omul rusiei bolsevice?,care independenta?,cu uniforme militare sovietice si uniforme ale politiei,tot sovietice si cu
sarbatorile bisericesti care se sarbatoresc in continuare cu sfintenie,pe ritul
rusesc,auzi anormalitate,in loc sa se sarbatoreasca craciunul pe 25 decembrie,basarabi...See More·

*
Timpul Chi§in¶u:“11 August 2011, ora 05:25
Noul manual de istorie nu se va mai numi „Istoria Românilor”
La toamn¶, elevii din Republica Moldova vor avea un nou manual de
Istorie. Potrivit declara†iei ministrului Educa†iei, Mihail £leahti†chi, f¶cut¶
dup¶ §edin†a Guvernului, pentru anul de studii 2011-2012 a fost elaborat curriculumul §colar la disciplina Istorie, care va con†ine: istoria universal¶,
na†ional¶ §i cea local¶. Manualul de Istoria Românilor va fi unul cu titlu
op†ional. Declara†ia a fost f¶cut¶ dup¶ ce PSD a acuzat autorit¶†ile c¶ au
introdus în curriculumul §colar Istoria Românilor.
„În anul 2010, în R. Moldova a fost elaborat¶ concep†ia educa†iei istorice în baza c¶reia a fost elaborat curriculumul §colar la disciplina Istorie,
care este în concordan†¶ cu standardele europene §i punctul de vedere al organismelor interna†ionale. Astfel c¶ în R. Moldova manualele se vor numi
„Istoria”, a declarat ministrul Educa†iei.
Conform ministrului, disciplina §colar¶ Istoria va consta din trei compartimente, al c¶ror volum este repartizat în felul urm¶tor: istoria universal¶
– 50%, istoria na†ional¶ – 45% §i istoria local¶ sau regional¶ – 5%, iar denumirea cursului va fi „Istoria”. „În acest an, vom avea trei manuale de istorie:
pentru clasa a V-a, a X-a §i a XII-a. Manualul „Istoria Românilor” va fi unul
op†ional, care va fi recomandat de c¶tre profesori în anumite situa†ii, pe anumite segmente de studiu”, a subliniat ministrul.
Solicitat de TIMPUL, istoricul Ion Negrei a men†ionat c¶, prin aceste
ac†iuni, va fi reparat¶ gre§eala f¶cut¶ de comuni§ti în 2006, când au fost introduse ni§te „manuale ideologizate”. „În 2011 se revine la cele dou¶ manuale,
dar este regretabil c¶ ministerul nu vrea s¶ revin¶ la dou¶ cursuri, cum a fost
pân¶ la 2006”, a men†ionat Ion Negrei.
V¶ reamintim c¶ în 2006 a fost introdus¶ no†iunea de „istorie integrat¶”,
elevii studiind un singur curs, §i nu dou¶, cum era pân¶ atunci.
Un articol de: Ala Coica
*
Istoria românilor versus istoria rusilor
“Gata, la Chi§in¶u istoria românilor a devenit materie op†ional¶. În §coli
§i licee se pred¶ istoria pur §i simplu. Sau nu este chiar a§a, oricum
declara†iile ministrului £leahti†chi sunt cel pu†in ambigue. Cert este c¶ istoria
românilor este pus¶ din nou în discu†ie la Chi§in¶u. Cine §i-a dorit acest
lucru? P¶i nu trebuie s¶ c¶ut¶m foarte mult, doar s¶ lu¶m aminte la cele mai
recente declara†ii ale deputatului de la Moscova, Serghei Markov.
Deputatul rus ne înva†¶ c¶ Rusia este un fel de mam¶ a României, iar
f¶r¶ Rusia nici nu ar fi existat România. Serghei Markov spune c¶ românii au
fost elibera†i de sub jugul turcesc în urma r¶zboiului balcanic din 1876-1878.
Doar c¶ trebuie s¶ privim §i din punctul de vedere al românilor acest r¶zboi.
Ru§ii sus†in c¶ ei singuri au eliberat popoarele balcanice. Doar c¶ pe lâng¶ cei
aproape 200.000 de solda†i ru§i, în r¶zboiul din 1877 au luptat §i 60.000 de
solda†i români. România a fost aliat¶ cu Rusia în acest r¶zboi, o alian†¶ în
bun¶ regul¶, semnat¶ §i parafat¶. Mai greu de spus c¶ Rusia a eliberat
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România. Rusia a eliberat Bulgaria, unde nu exista niciun fel de armat¶ sau
administra†ie. România avea în 1877 armat¶ §i administra†ie proprie, avea un
suveran propriu. În sfâr§it, dup¶ participarea în comun la acest r¶zboi, Rusia
nu §i-a mai respectat angajamentele din tratatul de alian†¶ cu România. Din
acel moment, încrederea românilor în ru§i a disp¶rut. Restul rela†iilor româno
ruse din istorie au fost marcate de b¶nuiala c¶ Rusia vrea, într-un fel sau altul,
s¶ ocupe sau s¶ subordoneze România. Iar faptele §i evenimentele au confirmat de fiecare dat¶ aceast¶ b¶nuial¶.
Spre deosebire de ucraineni, pentru români cuvântul „moscal” nu are o
conota†ie peiorativ¶. În literatura român¶ §i în documentele istorice, moscalii
sunt o§teni viteji care se lupt¶ cu turcii. Tudor Vladimirescu a luptat al¶turi
de ru§i – §i ca el au fost mult mai mul†i. La începutul secolului al XIX-lea nu
exista niciun fel de re†inere fa†¶ de moscali, erau primi†i cu bra†ele deschise
peste tot în †¶rile române. Generalului Pavel Kiseleff românii îi datoreaz¶ §i
prima constitu†ie modern¶, Regulamentele Organice din 1831. Modernizarea
României într-adev¶r a început cu sprijinul Moscovei. Îns¶, din momentul în
care Moscova §i-a înc¶lcat în mod brutal angajamentele asumate, încrederea
a disp¶rut. Românii nu sunt du§manii Rusiei §i greu îmi vine a crede c¶ cineva de la Moscova se teme cu adev¶rat de România. Doar c¶ experien†a istoric¶ ne arat¶ c¶ trebuie s¶ fim pruden†i.
Restul declara†iilor lui Serghei Markov, referitoare la Moldova Mare,
intr¶ la alt¶ categorie. Dac¶ ne aplec¶m cu aten†ie asupra istoriei ru§ilor, descoperim o mul†ime de ac†iuni agresive de cucerire a altor teritorii. Popula†iile
siberiene au fost decimate de boli §i r¶zboaie, resursele unor teritorii care nu
apar†ineau ru§ilor au fost jefuite. Rusia nu a devenit cea mai întins¶ †ar¶ din
lume prin mijloace pa§nice, ci prin v¶rsare de sânge. Iat¶ de ce au nevoie
românii de istoria românilor §i nu doar de „istorie” general¶”.
Un articol de: George Damian

*
£i-acum ce fac eu cu Utopia-mi? Cu £coala Normal¶ de la
Mana? Cu acel a§ez¶mânt de elit¶ menit s¶ prepare înv¶†¶tori §i
profesori, mai ales de Istorie (a Românilor) §i de Limb¶ - tot a
Românilor?
Nimic!, îmi vine s¶ spun dup¶ o asemenea veste mai rea
decât un cutremur de p¶mânt, mai uciga§¶ decât o epidemie de
cium¶? ïmi vine, dar n-o las s¶-mi vin¶: eu nu sunt doar administratorul virtualelor milioane de euro cu care vom finan†a
construc†ia, apoi func†ionarea £colii Normale de la Mana (cea
care va preg¶ti educatorii de mâine, etc…), dar §i paznicul
fondurilor destinate numai scopului enun†at: extragerea oamenilor no§tri din n¶molul mla§tinilor (bine, atunci: din b¶legarul)
ruso-bol§evic, urcarea lor pe maluri, sp¶larea de scârna în care au
fost obliga†i s¶ se zbat¶, îndreptarea spin¶rii încovoiate de robie
asiato-ruseasc¶, dezlipirea ochilor lipi†i de atâta ne-vedere.
Iar dac¶ eu, acesta, a§a cum m¶ vede†i, cu trei picioare în
groap¶, sprijinindu-m¶ de aerul împrejmuitor, ca s¶ pot face doi
pa§i prin odaia din care nu am mai ie§it de o eternitate,
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sunt p¶str¶torul pungii cu bani - virtuali - pentru £coala Normal¶,
de ce s¶ m¶-mpiedec de cioturi ca alde Filat, Sleahti†chi §i al†i
plahotniuci - “factori de conducere a Republicii Nuastre”, în loc
s¶ preg¶tesc terenul - pentru £coala Normal¶ cea drag¶ inemii
mele - cu lovituri de picior în curul acestor p¶duchi, limbrici,
lipitori, vânz¶tori de frate §i chiar vânz¶tori de izmene ale fra†ilor,
jefuite la margine de drum?
A§adar, chiar de nu voi fi eu nemuritor (a pretins cineva
contrariul?), am, la îndemân¶ - cât timp o voi mai avea - Utopia.
Cu ea, prin ea fac-desfac, repun pe picioare c¶zutele, refac
d¶râmatele, în deplin¶ libertate.
Când n-oi mai fi… va fi altul. Se va g¶si un altul nu? Ba da!
*
ïntr-o l¶l¶ial¶ anonimizat¶ provocat¶-g¶zduit¶ de Liviu
Antonesei pe blogul s¶u din revista Cultura ultimul num¶r, în
leg¶tur¶ cu Manolescu, singurul care a pomenit §i de imensa
porc¶rie f¶cut¶ de pre§edintele-ales-de-ambasadoarea-IsraeluluiGordon-§i-de-ambasadorul-USA-Taubman, lui LIS §i mie - cu
antisemitizarea-legionarizarea - a fost Ovidiu Nimigean:
“ovidiu nimigean says: 09/08/2011 at 12:05
Draga Liviu, Totusi, chiar cu riscul de a le preda eternitatii, rosteste
acele nume de juni si copti care il sicaneaza pe Nicolae Manolescu in multiplele sale ipostaze (critic si istoric literar, presedinte al USR, ambasador
UNESCO, director al “Romaniei literare” s.a.m.d.)! Eu, bunaoara, tin minte
ca o seama de critici tineri au discutat fara complexe Istoria critica a literaturii romane, constatind, in urma unui examen acribios, uneori poate nu lipsit
de malitie, ca impozantul tom e mai fisurat decit casa Usher. Iata niste nume:
Alex Goldis, Bogdan Cretu (care o spune inca din titlu: Esecul lui Nicolae
Manolescu), Paul Cernat, Doris Mironescu, Daniel Cristea-Enache. Cel din
urma, desi Nicolae Manolescu afirma, intr-un editorial recent din “Romania
literara”, ca nu citeste ce se scrie despre el, deoarece stie Domnia-Sa ca e
musai superficial (nu ti se pare penibil?)… reiau: Daniel Cristea-Enache a
fost interzis la “Romania literara” (se mai intimplase, in 1999, cu Paul Goma;
dar cite nu s-au intimplat cu Paul Goma?!… ).
Tu care esti un aparator al dreptului la opinie, cum gasesti deciziile
d-lui Nicolae Manolescu? Cum gasesti, mai cu seama, aceasta mentalitate
discretionara, dupa care functia bate argumentul? Il bate adminstrativ, il
alunga la propriu din agora…
Imi mai amintesc, desigur, de interviul de dupa mineriada cu Ion
Iliescu, de paginile oferite generos in “R.lit.” lui Gelu Voican-Voiculescu si,
nu demult, lui… Horia Moculescu, de nonsalanta cu care dl Nicolae
Manolescu ii dadea credit odinioara lui Eugen Uricaru in pofida dovezilor de
colaborare cu securitatea puse la dispozitie de CNSAS (dar nici un credit lui
Nicolae Breban, zilele trecute), de scandalul “Viata romaneasca” din 2006,
cind Liviu Ioan Stoiciu a fost retrogradat si amenintat cu darea afara din
serviciu pentru ca publicase un fragment asa-zis antisemit din jurnalul lui
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Paul Goma…
Imi mai aminesc o multime de lucruri, dar ma opresc aici, cred ca e
destul pentru ca orice om de buna credinta sa sta serios pe ginduri inainte de
a-l victimiza mamos pe dl Nicolae Manolescu si a pune pe seama urii sau a
manevrelor lui… Eugen Simion (cum te grabesti tu) reactiile mai tinerilor sau
mai coptilor critici si literatori.
Te rog, asadar, vorbeste cu nume si fapte si, daca intr-adevar ai dreptate,
o sa ma alatur grabit celor care lupta pentru indreptarea nedreptatilor la care
e supus presedintele USR, Criticul si istoricul literar, directorul “Romaniei
literare”, ambasadorul Romaniei la UNESCO, Excelenta-Sa, Dl Nicolae
Manolescu.”

Nu m¶ mir¶ normalitatea lui Ovidiu Nimigean, l-a§ ofensa,
m¶ bucur¶: fiindc¶ nu a§teptarea m-a dezmin†it - ci anormalitatea
“resturilor din sal¶”. Ca de obicei în adun¶rile - §i nu doar din
recentele forumestro-internetice, dar §i în cele “de pe timpul
dictaturii”, de cum un nebun ia cuvântul §i roste§te (oroare! de
trei ori: oroare!) adev¶ruri-adev¶rate §i acceptate, în gând de
toat¶ lumea, cum scriitorul român, ca melcul atins de o adiere…
str¶in¶, se retrage fulger¶tor în cochilia sa - personal¶! - (turnul
de filde§ al rezisten†ei prin cultur¶!), pref¶cîndu-se a nu fi auzit
nimic-nimic-nimic, a nu fi aflat nimic-nimic iar dup¶ ce
“pericolul” se îndep¶rteaz¶, el î§i urmeaz¶ litania numai a lui,
adev¶rurile sale… personale.
A†i observat, fra†i români - chiar §i armeni, ca alde Agopian
sau Vozganian, finan†istul lui Pe§te Manolescu - vreo tres¶rire
la… colegii de breasl¶ citindu-l pe O. Nimigean? La confârta†ii
vo§tri? Privi†i-l - §i asculta†i-l pe vânjosul Iaru, cel ca bradul:
nimic, el, adolescentric pârâcios, d¶ vina pe Agopian c¶ l-ar fi
indus cândva în eroare; Pecican îi d¶ dreptate lui Liviu; Vasile
Gogea §i el combatant pe front înc¶ din tran§eele funda†iilor, al
AC si PAC…, vorbe§te despre altceva; nici chiar Dumitru
Ungureanu, prietenul meu, nu a scos vreun mieunat. Prelipceanu
îl justific¶ (pe Manolescu!, pe cine altul?, pe mine? - feri, drace!).
De Antonesei ce s¶ mai spun, doar n-o s¶ m¶rturiseasc¶ - sincer,
cum i-i obiceiul - c¶ a fost §i el complice la antisemitizarea mea,
m¶car pentru c¶ l-a protejat, l-a “acoperit”pe G. Andreescu, cel
care m¶ atacase feroce din cauza… a dou¶ c¶r†i: “S¶pt¶mâna
ro§ie” §i “Basarabia §i Evreii” - dovad¶ c¶ atacatorul nici nu
v¶zuse cartea incriminat¶, ca s¶ §tie c¶ “cele dou¶” una iele ieste,
cu titlu §i subtitlu - dar nici Antonesei nu l-a corectat - fiindc¶ nici
el nu v¶zuse obiectul, îns¶ m¶ reprimandase pe mine, victim¶,
explicîndu-mi c¶… obraznicul analfabet (Andreescu) “nu comisese nimic necuviincios”! Au oare despre necuviin†¶ era vorba
sau despre o grav¶ acuza†ie, în necuno§tin†¶ de cauz¶ - ca cele
aruncate în obrazul meu ca ale lui “Radu Ioanid”, Oi§teanu,
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Shafir, Laszlo, “A. Florian”, ca Katz, ca Mu§ata, ca I.B. Lefter,
ca…?). La un moment dat (când se apropie pericolul
contamin¶rii!) Antonesei pune cap¶t “dezbaterii” b¶tînd din
palme, instructor-pioniere§te (ca Ion Pop la Aix-en-Provence, ca
£imonca, în b¶t¶tura securistului Mu§at - exist¶ o gen¶ a instructorismului pioneresc la români) astfel:
“5. Eu credeam ca am fost destul de limpede înc¶ din text. V¶d ca nu.
Sper s¶ am mai mult noroc de data asta!”

Limpede ca un Antonesei!
£i se mai §i laud¶ - aiurea:
“1. Am dovedit in doua articole succesive, unul la Sarcofagul… din
Timpul, altul in Contrapunct, care mai aparea pe vremea aceea, ca Istoria…
dlui Manolescu e gresita si inca in doua sensuri: e plina de greseli (nici macar
Agopian, cu acribia lui, n-a divulgat toate erorile de informatie) si e construita gresit.”

Ca §i cum doar despre Istorie ar fi fost vorba… £i nu despre
Eugen Simion, unde o trage el, mereu, ca s¶ nu se observe c¶ ar
avea cumva ceva contra lui Manolescu - Doamne fere§te!
*

“Rodica St¶noiu, acuzat¶ de fals de CNSAS”
“Ristea Priboi vrea pensia înapoi”;
“De la Securitate la „M¶tu§a Tamara”

Ristea Priboi a absolvit £coala de Securitate de la B¶neasa (1968) §i a lucrat în
Direc†ia de Infroma†ii Externe- ocupând func†ia de adjunct al §efului Direc†iei, generalul Nicolae Ple§i†¶. Aici el s-a ocupat de ac†iuni represive privind postul de radio
„Europa Liber¶”. Un fost participant al Revolu†iei din Bra§ov, Werner Sommerauer
l-a acuzat c¶, în anul 1987, a fost unul dintre ofi†erii care s-a ocupat cu reprimarea
manifesta†iei §i c¶ l-ar fi b¶tut cu brutalitate. În octombrie 2009, Ristea Priboi a fost
trimis în judecat¶ fiind acuzat de complictate la luare de mit¶ §i complicitate la dare
de mit¶ în dosarul denumit ”M¶tu§a Tamara”, al¶turi de fostul premier al României
Adrian N¶stase §i de fostul §ef de la Sp¶larea Banilor, Ioan Melinescu.”

Sâmb¶t¶ 13 august 2011
Azi: tot a§a, tot a§a. Mai pu†in¶ transpira†ie, dar rezultatul
fiind acela§i: stors de suc, de vlag¶, de via†¶.
*
Ce bun e Bedros Horasangian - când e bun, ca acum, în
Observator cultural, cu textul “Un proiect pentru România”!
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*
«Muzeul „Vladimir Tism¶neanu“» î§i ‘tituleaz¶ Marius
OPREA textul din Obs. cult. îns¶ la capitolul “lipsuri” nu g¶se§te
nimic de repro§at cuplulului de autoîmpropriet¶ri†i ai Sighetului.
ïi aduc aminte istoricului Oprea c¶, în urma “vizitei de
control” a doi rabini newyorkezi, Blandiana §i umbrela-i: Rusan
i-a suprimat-o din memoria… Memorialului de la Sighet pe
Maria Antonescu §i pe Ogoranu.
Nu m¶ mir¶ comportamentul de slugi f¶r¶ leac a “disiden†ilor” blandieni cu voie de la Gogu R¶dulescu, m¶ mir (nu mult:
oleac¶…) de autoamnezierea istoricului Marius Oprea. ïns¶ când
îmi aduc aminte c¶ istoricul cu pricina i-a fabricat impostorului
Ursu junior o statuie (§i o funda†ie…) nu m¶ mai las prad¶
uimirilor proste§ti.
*
“Radu Mare§, Când ne vom întoarce…”
De dou¶ s¶pt¶mâni, de când tovul Nicu Ilie nu mai schimb¶
§i el firma revistei Cultura, nu dau de blogul revistei, ca pân¶
acum, activînd indica†ia de sub titlu, ci… ocolit: prin “Radu
Mare§: Când ne vom întoarce”.
Mai cu seam¶ pentru c¶ acest titlu este un titlu multezic¶tor;
Pentru c¶ Radu Mare§ este un scriitor apropiat mie;
Zic¶tor, titlul c¶r†ii, fiindc¶ e nostalgic, trestior, cum
spunea mama ca s¶ îmblânzeasc¶ o triste†e sau de-a dreptul o
nenorocire.
Am zis: nostalgic (titlul). Nu. Roste§ti titlul (Când ne vom
întoarce) §i numaidecât completezi, optimist: «Dac¶ ne vom mai
întoarce».
Duminic¶ 14 august 2011
Ziua Anei. Azi împline§te oare§cari ani.
Draga de ea: din 1965, de când ne-am cunoscut, în amfiteatrul R III, nu ne-am mai descunoscut. Ce-i va fi trebuit ei, fat¶
jun¶, frumu§ic¶, de§tept¶†ic¶, din familie bun¶, chiar dac¶ nu era
cu-pian, nici cu-Fräulein, dar cu alte multe calit¶†i?
Reiau: ce-i trebuia ei, de cum intrase la Facultate, s¶-§i lege
capul (sic) de un babac costeliv, îmbr¶cat corect, pentru timpurle
acelea, dar s¶r¶cu†, privind din azi, cu pantofi v¶xui†i, uuu§or
scâlcia†i, cu §osete †esute de el însu§i pe rotundul unui bec ars în plus: fost pu§c¶ria§ politic? - când era plin¶ Filologia de b¶ie†i
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tineri, fromo§i, d¶§tep†i, ca s¶ nu mai vorbim de Bucure§tiul iubit:
ar fi avut de unde alege. Or ea, flea†a… m-a g¶sit pe mine, cel
mai “necorespunz¶tor”!
£i a§a, vorba mea. Nu mai num¶r anii de când suntem
împreun¶ (mai ales la r¶u decât la bine), dar sunt mul†i, doamnelor §i domnilor.
£i iat¶, am ajuns s¶-i s¶rb¶torim ziua de na§tere, b¶trânèi §i
boln¶vèi §i… ne-nemul†umi†i de via†a împu†it¶ pe care am
str¶b¶tut-o împreun¶, de mân¶.
Acum e prea devreme, dar pe la orele 8 am s¶-i duc câteva
fire de gura-leului (dealtfel singura floare din gr¶dina noastr¶
suspendat¶, supravie†uitoare a acestui an de p¶r¶sire, de neputin†¶, de boal¶). £i am s¶ i le ofer. £i am s¶-i s¶rut mâna. £i am
s¶-i urez La Mul†i Ani. £i ea are s¶ fie fericit¶. £i frumoas¶ ca
totdeauna când e mul†umit¶ de ceva.
£i a§a. Probabil, la prânz vom “servi” (ca s¶ nu uit¶m c¶ din
România venim, spa†iu în care toat¶ omenirea “serve§te”- pe
gur¶, prin cuvinte, c¶ doar nu prin §ira spin¶rii frânt¶ de
slug¶real¶ din bunic în str¶nepot, încât te miri cum ni§te oameni
ca str¶mo§ii no§tri f¶ceau copii: tot pe-gur¶?, ca unii pe§ti?) pizza
coapt¶ la cuptor, de noi §i înso†it¶ cu câte o gur¶ de vin de
“Sancerre”, ro§u. Da, oameni buni: avem §i noi preferin†ele
noastre vinuale, vorba Luc¶i Pi†u: Sancerre alb pentru… toate
ocaziile din cinci în cinci ani §i ro§u - pentru aniversarea de anul
acesta.
S¶ ne fie de bine!
*
Descop¶r în Nord Literar (iunie 2009) textul urm¶tor:

Gheorghe ANDRASCIUC
“DISPUTA DINTRE PAUL GOMA £I ALEXANDRU IVASIUC
Sistemul comunist a creat nenum¶rate animozit¶†i între scriitori, datorit¶ suspiciunii generalizate, pe care a promovat-o, în toate sferele activit¶†ii
umane. Competi†ia afirm¶rii, dup¶ semiliberalizarea din 1965, a avut numeroase urm¶ri. O parte a scriitorilor, mai intuitivi, au g¶sit rapid acele modalit¶†i artistice §i nonartistice pentru a-§i implementa crea†ia în istoria literaturii. Unii dintre ei nu au intuit acele mijloace ale afirm¶rii, fie c¶ au fost lipsi†i
de talent, fie c¶ discursul lor a fost prea radical, ceea ce nu era pe placul dirijorilor culturali. Dup¶ eliberarea din deten†ie, Paul Goma §i Alexandru
Ivasiuc au urmat c¶i diferite de promovare. Alexandru Ivasiuc a reu§it rapid
s¶ debuteze, s¶-§i creeze o imagine de scriitor respectat printre colegii de
breasl¶ §i printre criticii literari, în timp ce Paul Goma nu s-a putut bucura de
aceste privilegii. De aici a pornit conflictul dintre cei doi.
Paul Goma a împ¶rt¶§it acela§i destin tragic ca §i Alexandru Ivasiuc.
Ambii au cunoscut dramele deten†iei comuniste §i, dup¶ eliberare, „domiciliul obligatoriu” în B¶r¶gan. Dup¶ 1970, prietenia celor doi a trecut într-un
con de umbr¶. Paul Goma a început s¶ manifeste o atitudine mali†ioas¶ fa†¶
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de Ivasiuc, ceea ce a dus la r¶cirea rela†iei dintre ei.
Goma, coleg de celul¶ cu scriitorul sighetean, timp de opt luni, dup¶
eliberare, îl roag¶ pe acesta s¶-l ajute pentru a putea debuta. Ivasiuc se comport¶, în opinia lui Goma, într-un mod egoist, fiind preocupat de propria-i
afirmare. De aici porne§te revolta lui Goma, care-i aduce foarte multe
acuza†ii privind colaborarea cu Securitatea. Este invocat¶ ascensiunea prea
brusc¶ a lui Ivasiuc, spre deosebire de fo§tii colegi de închisoare, care nu
s-au putut afirma. Exist¶ o scen¶ în romanul Bonifacia ce ilustreaz¶ aversiunea lui Goma fa†¶ de acesta: „Abia acum îl descop¶r. Pentru întâia oar¶ cu
propriii mei ochi. În prim¶vara lui ’57, la închisoarea Jilava, fo§tii lui colegi
de Medicin¶ §i de lot: «E-un porc de câine, un tr¶d¶tor!», la care eu: «Nu se
poate, îl cunosc §i eu, de la Interne», iar ei: «Îl cuno§ti prin perete, dar chiar
dac¶ ai fi stat în aceea§i celul¶ cu el, tot n-ai fi aflat cine-i cu adev¶rat - un
paranoic §i-un iresponsabil, la anchet¶ a spus, nu numai ce trebuia s¶ fac¶, dar
a §i inventat. A nenorocit o mul†ime de oameni», în prim¶vara lui ’58, tot la
Jilava, în carantina de plecare la Gherla, exact aceia§i colegi ai lui de
Medicin¶ §i de lot: «E un om minunat, dac¶ va fi avut ceva p¶cate §i le-a
pl¶tit...», la care eu: «Nu se poate, voi a†i umplut închisorile cu turn¶torul,
iresponsabilul care...», la care Mihai £tef¶nescu, cel mai aprig acuzator din
’57, acum cel mai insistent ap¶r¶tor: «Oricum, trebuie s¶ †inem seama c¶ e o
mare capacitate.»” (Paul Goma, Bonifacia)
Un alt motiv al disputei dintre Paul Goma §i Alexandru Ivasiuc este
opozi†ia acestuia din urm¶ privind publicarea romanului lui Goma U§a noastr¶ cea de toate zilele. Ivasiuc sus†inea c¶ Paul Goma introdusese în carte o
scen¶ preluat¶ dintr-o anecdot¶ pe care a spus-o Tita Chiper. Astfel, ar fi
pus-o pe so†ia scriitorului într-o situa†ie extrem de periculoas¶. Scena ar fi
ilustrat o împrejurare în care, un †¶ran, într-o vizit¶ a Elenei Ceau§escu, în
timpul colectiviz¶rii, s-ar fi pref¶cut mort, pentru a nu adera la sistemul
colectivist. Dup¶ ce Elena Ceau§escu l-ar fi p¶lmuit, †¶ranul „mort” s-ar fi
trezit. A§adar, în opinia lui Paul Goma, romanul a fost respins datorit¶
„decodific¶rii” întreprinse de Alexandru Ivasiuc. („sub personajul Florica
se ascunde, în fapt, Elena Ceau§escu, sub al lui Iosub, Nicolae Ceau§escu”).
O asemenea relatare nu se g¶se§te în romanul amintit. Paul Goma îl acuz¶
pe Alexandru Ivasiuc c¶ nu a citit cartea. A sus†inut un lucru care nu se
confirma. Din pozi†ia sa, i-a influen†at decizia lui Marin Preda, precum §i
cea a lui Gafi†a, care s-au asociat opiniei lui Ivasiuc §i i-au respins cartea.
Singurul care a contestat varianta lui Ivasiuc a fost Alexandru Paleologu.
La un moment dat, în 1977, Securitatea intervine pe lâng¶ scriitorul
sighetean, pentru a-i cere sprijinul s¶-l dema§te pe Paul Goma, care a
reu§it s¶-§i impun¶ un statut de scriitor dizident. S-a organizat o expozi†ie
de carte româneasc¶ în R.F.G., iar la acea expozi†ie a fost expus¶ §i cartea
acestuia. Delega†ia român¶, din revolt¶, §i-a retras expozi†ia. Acest lucru a
dus la crearea reclamei lui, care, în aceea§i zi, a vândut peste 10 000 de
exemplare. [episod fals : Andrasciuc vorbe§te de Târgul de carte de la
Frankfurt din 1971, “actualizîndu-l” în 1977 - n. m. P.G]
Într-o conversa†ie cu ofi†erul de Securitate, Ivasiuc este de acord s¶ participe la clarificarea adev¶rului în ceea ce-l prive§te pe Paul Goma: „Este un
lucru pe care îl fac cu mare pl¶cere deoarece sunt convins c¶ nu gre§esc
cu nimic când demasc un impostor care pur §i simplu nici el nu §tie pe
ce pozi†ie se afl¶, care nu are niciun pic de talent. £tiu c¶ m¶ ur¶§te, c¶
peste tot m¶ denigreaz¶. Nu vreau s¶ m¶ r¶zbun (spre deosebire de el) eu
vreau s¶ spun adev¶rul. Îl cunosc foarte bine, am stat cu el în aceea§i celul¶
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8 luni de zile, §tiu c¶ în ultima carte Gherla, minte cu neru§inare.” Ivasiuc
este dispus s¶ colaboreze pentru a restabili adev¶rul prin: întreprinderea unei
analize a c¶r†ilor lui Paul Goma, punctând neadev¶rul, cu citate §i a omului
Paul Goma, a§a cum l-a cunoscut §i prin elaborarea unei liste cu persoanele
care au stat în celul¶ cu el §i cu Paul Goma, persoane care pot confirma sau
infirma cele spuse în carte. Ivasiuc este de p¶rere c¶ „nu trebuie pornit de la
ideea c¶ nu s-au petrecut unele lucruri în deten†ie, c¶ trebuie speculat faptul
c¶ el jigne§te pe to†i care au fost condamna†i, socotindu-i la§i, incapabili s¶ ia
în prezent o anumit¶ atitudine. Dac¶ la cei de afar¶ (Monica, Ierunca) vor
ajunge ni§te nemul†umiri ale lui Coposu, B¶lu, Alexandru Zub, persoane care
au o oarecare greutate în exterior §i care vor ar¶ta c¶ nu sunt de acord cu
Goma §i cu cartea lui, sigur nu mai va fi †inut în bra†e de cei din emigra†ie.”
(A.S.R.I., dosar nr. I. 2635/3, vol. 3, f. 198) În aceast¶ privin†¶, Ivasiuc î§i
ia angajamentul: „Pentru preg¶tirea celor men†iona†i mai sus m¶ angajez
s¶ m¶ ocup eu. Cred de asemenea c¶ e bine s¶ folosesc posibilit¶†ile ce le
am la ziari§tii str¶ini. Ginerele lui H. Barnes este primul secretar al
ambasadei S.U.A. la Paris, un personaj pe care îl pot folosi foarte u§or.
Tot la Paris se afl¶ M. Serdaru, §eful unei clinici de neurologie, personaj
cu mare influen†¶ asupra lui Monica Lovinescu. El este unul dintre cei
mai buni prieteni ai mei cu care am stat to†i anii în închisoare §i care mia dedicat teza lui de doctorat. Când am fost la el în 1974 mi-a spus c¶ la întâlnit §i pe Paul Goma la Paris §i când acesta a început s¶ m¶ bârfeasc¶ fa†¶ de el, l-a oprit §i i-a spus c¶ nu-i permite s¶ fac¶ acest lucru.
Are o p¶rere foarte proast¶ despre Paul Goma, ca om §i ca scriitor. Poate
fi folosit cu mare efect pe lâng¶ Monica Lovinescu §i V. Ierunca.
Mai poate fi folosit §i Varlam, descendent din familia Ghica, care
a stat tot cu noi în deten†ie §i are mare influen†¶ asupra unor persoane
din emigra†ie.” (A.S.R.I., dosar nr. I. 2635/3, vol. 3, f. 198) În acest caz,
Ivasiuc are rug¶mintea s¶ fie considerat un fel de „consilier”, §i nu un executant. În analiza pe care acesta o elaboreaz¶, relateaz¶ autenticitatea
multor fapte petrecute în închisoarea de la Gherla. Ceea ce-i imput¶ lui
Paul Goma este faptul c¶ nu a încercat s¶ creioneze mai multe portrete
ale victimelor. Cartea se bazeaz¶ pe principiul „eu” - victim¶, cel mai
curajos §i cel mai ambi†ios, singur în fa†a gardienilor §i a ofi†erilor
tor†ionari. Analiza se întinde pe §ase pagini. Concluzia lui Ivasiuc este
„Romanul Gherla nu poate fi decât foarte pu†in atacat pentru ceea ce
spune. B¶t¶i, brutalit¶†i, înc¶lc¶ri ale legalit¶†ii §i regimului penitenciar,
stabilit de lege au avut loc. Fiecare poate povesti zeci de asemenea fapte.
Unde era el vulnerabil, e în ceea ce nu spune, în privin†a variet¶†ii de
tipuri, a solidarit¶†ii, a diversit¶†ii de pozi†ii, chiar politice, în prezentarea celorlal†i, ca la§i §i a sa drept singurul erou, în spiritul s¶u vindicativ
fa†¶ de tovar¶§ii de închisoare, în caracterul ira†ional al genului s¶u preferat, mult mai redus în realitate. Paul Goma nu iube§te pe nimeni. El
are nevoie «s¶ ias¶ în fa†¶»”. (A.S.R.I., dosar nr. I. 2635/3, vol. 3, f. 202)
Paul Goma va confirma faptul c¶ Alexandru Ivasiuc a fost la München
pentru a-l convinge pe Nöel Bernard, directorul postului „Europa Liber¶”, s¶
nu-l mai „cultive pe Paul Goma §i s¶ înceteze cu transmiterea pe unde a unor
texte de-ale lui, lipsite de valoare estetic¶ §i suspecte ca m¶rturie, Gherla de
pild¶... De la München, Al. Ivasiuc se duce singur la Paris, încearc¶ s¶ fac¶
s¶ se publice în presa francez¶, cu osebire în «Le Monde», informa†ii potrivit
c¶rora... acel Goma este un veleitar, un calomniator, mai ales prin ultima
carte, Gherla, fojg¶ind de neadev¶ruri, de calomnii la adresa... fo§tilor
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de†inu†i politici... contest¶ autenticitatea anumitor fapte relatate în Gherla.
Alexandru Ivasiuc nu reu§e§te s¶-§i plaseze «articolele» nici m¶car în «Le
Figaro», pe atunci jurnal proceau§ist. La Paris, Alexandru Ivasiuc ia leg¶tura
cu prieteni comuni §i colegi de închisoare: Mihai Serdaru (coleg al amândurora la Gherla) §i cu Ion Varlam. Nu reu§e§te s¶-l conving¶ pe Serdaru de...
minciunile lui Goma, pe Ion Varlam, da: Exact în luna aprilie, 1977, când
Paul Goma era (re)arestat, Ion Varlam, aflat de mul†i ani la Paris, adreseaz¶
o «scrisoare deschis¶» lui Paul Goma, în care contest¶ «autenticitatea» unor
fapte relatate în Gherla - de pild¶, b¶taia pe care o încasase autorul cu dou¶
zile înainte de liberare - §i calific¶ §i el (dup¶ Alexandru Ivasiuc) drept
«calomnioas¶» cartea în întregul ei («Scrisoarea deschis¶» a fost trimis¶ editorului Claude Gallimard)” (Paul Goma, Delir de persecu†ie, www.oglindaliterar¶.ro). Paul Goma va g¶si o confirmare a implic¶rii lui Ivasiuc în neutralizarea sa: „În dosarul meu de Securitate existau mai multe note informative... dou¶ caracteriz¶ri §i o transcriere dup¶ înregistrarea variantei transmis¶ la Europa liber¶ a Gherlei (oper¶ nu a Securit¶†ii: îi cuno§team marca
dactilografic¶), toate semnate: Al. Ivasiuc.” (Paul Goma, Solidaritatea la
scriitorul român: complicitatea, www.geocities.com)”.
Nicolae Manolescu subliniaz¶ relativitatea celor sus†inute de Goma:
„Paul Goma a pretins c¶ a v¶zut, la una din anchetele de Securitate, un
denun† olograf al lui Ivasiuc. (Chiar a§a m-a întrebat Manolescu? Dac¶ mi-e
cunoscut “olograful” lui Sa§a? M¶i, comèdie! - n.m. P.G.) L-am întrebat dac¶
îi cuno§tea scrisul. Dac¶ nu gre§esc, mi-a r¶spuns c¶ nu i-l cuno§tea. Ivasiuc
avea un scris foarte u§or de re†inut. (deci Manolescu nu †ine seama c¶ eu
vorbisem de “operele lui Sa§a dactilografiate” - a) la ma§ina sa de scris,
marca Remington §i b), la ma§inile de scris ale Securit¶†ii - Niki îi d¶ înainte
cu “manuscrisele ivasiuce - n. m. P.G.). Manuscrisele articolelor lui din
«România literar¶» de la începutul anilor ’70 au trecut, toate, prin mâna mea.
Întrebarea pe care i-am pus-o lui Goma nu era întâmpl¶toare. Ivasiuc îmi
relatase c¶ a avut cu Goma un incident, când a vrut s¶-i publice la «Cartea
Româneasc¶» un roman în care exist¶ o scen¶ cu un activist superior al PCR
ordonând armatei s¶ împu§te ni§te †¶rani ostili colectiviz¶rii. Ivasiuc pretindea c¶ scena i-o povestise el însu§i lui Goma §i c¶ activistul era, nenumit,
fire§te, în roman, Nicolae Ceau§escu. I-a cerut lui Goma s¶ renun†e la ea.
Goma a refuzat §i romanul n-a mai ap¶rut. Nici vorb¶ c¶ o astfel de scen¶,
chiar dac¶ protagonistul era anonim, nu putea fi tip¶rit¶ în 1971 sau 1972.
Nici m¶car nu putea fi l¶sat¶ în exemplarul trimis la cenzur¶. În ce m¶
prive§te, nu cred c¶ Ivasiuc a informat Securitatea de toat¶ istoria. Dar se prea
poate s¶ fi întocmit un referat editorial (asta era practica) în care s¶ fi socotit
romanul nepublicabil. Chiar §i în aceast¶ ipotez¶, m¶ îndoiesc c¶ ar fi f¶cut o
trimitere clar¶ la scena cu Ceau§escu. Referatul putea ajunge pe o cale sau
alta la Securitate.” (Nicolae Manolescu, Prietenul meu Ivasiuc, în „Cultura cardiograme”)
Cert este c¶ în dosarul de la Securitate nu exist¶ niciun document
prin care acesta s¶-§i fi luat angajamentul de a colabora cu Securitatea.
Referitor la Paul Goma, apare doar dorin†a de a demonstra c¶ în romanul Gherla au ap¶rut §i alte portrete ale opozan†ilor sistemului comunist, care
nu au putut fi intimidate nici în spa†iul carceral. Ivasiuc a dorit s¶ dovedeasc¶
existen†a unui puternic val anticomunist, în centrul c¶ruia se g¶sea chiar el.
La Gherla, au existat foarte mul†i de†inu†i care au luat atitudine împotriva sistemului, ci nu numai Goma. Cu acest prilej, Ivasiuc a atras aten†ia asupra
atrocit¶†ilor comise în sistemul carceral. Vom reveni cu un alt articol prin
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care vom demonstra atitudinea demn¶ a scriitorului Alexandru Ivasiuc, care
nu s-a l¶sat manipulat de aparatul ideologic al partidului.

Am reprodus textul în integralitate. Nu §tiu cine este autorul
probabil un hagiograf al lui Sa§a - dar atrag aten†ia c¶ omul se
contrazice: afirm¶ c¶ în dosarul lui Ivasiuc, - ca §i cum m-ar
contrazice - nu exist¶ niciun document prin care acesta s¶-§i
fi luat angajamentul de a colabora cu Securitatea.
Dar eu am spus-scris primul acest lucru, în Culoarea
curcubeului, carte scris¶ în 1978, publicat¶ în traducere francez¶
în 1979 la Seuil, Paris. Afirmasem acolo c¶, la prima lectur¶ a
dosarului, în prezen†a lui Gheorghe Vasile, comandantul
Rahovei, se aflau între coper†i mai multe “produc†ii” despre mine
semnate de prietenul Sa§a Ivasiuc, una dintre ele fiind mai grav¶
decât un angajament sau o turn¶torie obi§nuit¶, pentru c¶ era o
lung¶ §i am¶nun†it¶ “caracterizare” a mea, semnalînd, nu doar
actele-contra-regimului, dar §i sl¶biciunile mele, sugerînd m¶suri
apropriate. ïn alta, tot caracterizare, scria neadev¶ruri violente
despre rela†iile cu mama mea, bolnav¶, internat¶ în spital, afirmînd c¶ nu o luasem la mine, în apartamentul de 5 camere,
repartizat mie de el, de Ivasiuc… (când apartamentul, de dou¶
camere fusese ob†inut de socru-meu “la schimb”). Se mai afla în
dosarul meu transcrierea c¶r†ii Gherla, transmis¶ de Europa
liber¶ în lectura mea - §i, ca din gre§eal¶ (Securitatea s¶ comit¶
astfel de gre§eli?) câteva file din “Biserica Neagr¶” a lui
Bakonsky, §i aceea transcris¶ tot dup¶ înregistrarea de la radio.
Pe acest Andra§ciuc nu-l iau în seam¶, îns¶ pe tic¶losul de
Manolescu, da: ce §i-o fi b¶gînd botul dihoresc în chestiunea
c¶r†ii U§a…?; precum §i în a… grafiei lui Ivasiuc, despre care
m-ar fi întrebat el, Manolescu §i care… nu “corespundea”, Niki
cunoscîndu-i scrisul de mân¶? Aiureal¶ manoleasc¶: nu am
vorbit vreodat¶ c¶ a§ fi cunoscut-recunoscut scrisul de mân¶ al
lui Sa§a, ci numai rapoartele §i caracteriz¶rile lui, privindu-m¶,
b¶tute la o ma§in¶ de scris cunoscut¶ de mine (Remington), pe
care numai el, truditor §i la ambasada american¶ o avea, în 1977
§i transcrise la ma§inile Securit¶†ii - îns¶ toate acestea disp¶ruser¶
din dosare a doua zi dup¶ întâia lectur¶ §i n-au mai ap¶rut nici
când le-a c¶utat Stej¶rel Olaru - acest lucru a fost scris negru pe
alb în Culoarea…Dar Manolescu nu scrie rezemîndu-se pe
textele incriminate (ca în cazul “antisemitismului”), ci pe bunul
plac al s¶u §i pe interesele sale, “superioare”.
Dealtfel §i Andra§ciuc uit¶ de la mân¶ pân¶ la gur¶: în unele
locuri citeaz¶ din dosarele mele “documente” care mie nu mi
s-au dat (prin Stej¶rel Olaru, împuternicitul), dar afirm¶ - §i
promite viitoare dezmin†iri ale celor ce scrisesem eu.
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M-a otr¶vit “opinia” acestui individ de la Baia Mare, consilier preziden†ial pe probleme minorit¶†ilor. Am c¶utat continuarea promis¶ - în 2009 -, nu am g¶sit-o. Poate c¶ la anul…
Luni 5 august 2011
Alt¶ noapte grea, ud¶, fr¶mântat¶. Dar e bine atât timp cât
func†ioneaz¶ ma§ina de sp¶lat rufe. £i cum e norocul meu: în
aceste momente §i doctorii se afl¶ în concediu, nu am cui s¶
m¶ plâng de… r¶ceal¶, ea fiind capacul peste pup¶za de mine.
S¶-mi aduc aminte:

*

DER SPIEGEL28.02.1972
Siegfried Lenz über Paul Goma: Ostinato
Das Gefängnis ist überall
Von Lenz, Siegfried
Siegfried Lenz, 45, dessen Deutschstunde" zu einem der grösten Erfolge
deutscher Nachkriegsliteratur wurde, arbeitet zur Zeit an einem neuen
Roman, "Vorbilder". -- Paul Goma, 36, lebt in Bukarest.
Ostinato: im Italienischen heist es eigensinnig; in der Musik
bezeichnet es ein fortgesetzt wiederholtes Motiv (Basso ostinato), und als
Romantitel bei Paul Goma steht es für die eigen- und kunstsinnige
Wiederholung von Motiven einer Gefangenen-Existenz, die nach kontrapunktischem Muster dargestellt wird.
Eine Ästhetisierung der Haft also? Oder gar eine riskante
Harmonienlehre der Gefangenschaft? Nichts dergleichen; was der rumänische Schriftsteller mit diesem -- in Einzelheiten autobiographischen -Roman anbietet, das ist eine Art Kosmologie der Zelle, und das ist der
Versuch, Innenwelt und Ausenwelt einer Gefangenschaft nach einem
Prinzip gegenseitiger Durchdringung und Erhellung zu beschreiben.
Ilarie Langa heist der "Held", der epische Belastungszeuge. der die
krebskranke Mutter mit einer Überdosis Morphium auf eigenes
Verlangen getötet hat und dafür zu sieben Jahren Haft verurteilt wird;
Fluchtversuche bringen ihm vier weitere Jahre ein. Zu Anfang des
Romans sitzt er -- durch äusere Ereignisse ein "Politischer" geworden -in der Entlassungszelle, memoriert und analysiert, bewertet und begründet, läst Zeit verstreichen und nimmt Zeit vorweg, vor allem nimmt er
sich vor, zu schreiben, denn: "Jeder halbwegs gebildete Häftling verfällt
dieser Versuchung, im Glauben, es sei genug, etwas zu erzählen, damit
Literatur daraus wird."
Je länger der Tag der Entlassung auf sich warten läßt. desto enger
werden die Kreise des Erinnerns und Vorerzählens, im Bewustsein des
Häftlings sind innen und außen keine sicheren Kategorien mehr, sie
ergänzen oder heben sich auf: eine Psychose ist unvermeidlich. Da
erscheint es denn auch nur gesetzmäsig, wenn der entlassene Häftling
später in der Freiheit nicht zurechtkommt, die Erfahrungen der Zelle
vereiteln eine glückliche Anpassung. Das Gefängnis ist überall.
Man glaubt, dies Muster von irgendwoher zu kennen, man glaubt
auch, gewisse Einsichten und Motive zu kennen, und in der Tat, was Paul
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Goma aus der Welt des Häftlings berichtet, gehört mittlerweile zum
Haushalt archetypischer Erfahrung. Sein Roman fast alle diese
Erfahrungen, die wir aus einer Literatur der Gefangenschaft kennen. beispielhaft zusammen und belegt sie durch Szenen, durch Träume und
Bekenntnisse.
Alles kehrt wieder und wird bestätigt: die unwillkürliche Entstehung
einer Zellen-Hierarchie: die Heiligsprechung von verbliebenem
Eigentum -- ein Nagel, ein Stück Seife -, das man durch alle Filzungen
gerettet hat; das Verhältnis des Gefangenen zur Zeit, das gekennzeichnet
ist durch wiederbelebte Vergangenheit, durch entwertete Gegenwart und
vorverlegte Hoffnung; die permanente Bilanzwut, sozusagen als
Ausgangspunkt für das Abenteuer des Planens; das Gerücht, die Parole,
als Therapie entwickelt gegen die Krankheit des Wartens; die Erhebung
des Ichs zum Mittelpunkt der Welt.
Dies alles kann die Zelle sein: eine schwarze Börse überkommener
Werte: eine Bühne, auf der List, Verstellung und Gewitztheit triumphieren; ein Ort ohne Grundsätze und dennoch ein Ort der Reinigung. Ein
wesentlicher Ort? Unbedingt -- auch wenn ihn niemand freiwillig aufsucht.
Wie sich nun der "Held" des Romans, Ilarie Langa, vornimmt, über
diesen Ort nicht beliebig zu "erzählen", sondern nach bestimmtem
Prinzip über ihn zu "schreiben", so bemüht sich auch Paul Goma, die
Erfahrungen der Zelle nicht als "Sklave der Sukzession" wiederzugeben
-- also im Sinne biederer Episierung -, sondern unter Zuhilfenahme aller
verfügbaren Ausdrucksmittel. Innerer Monolog und schlichte
Deskription" essayistische Erörterung und Rückblende, typographische
Kommentierung und sogar musikalisches Zitat: Offenbar verdient erst die
kombinierte Anwendung ·dieser Mittel das Prädikat "schreiben"; zumindest glaubt Goma sie aufbieten zu müssen, um das Phänomen Zelle nach
jeder Richtung hin auszufragen.
Und das gelingt ihm eindrucksvoll. Wie er innen und außen vermischt; wie er die Identität des Häftlings auf verschiedenen Ebenen feststellt; wie er das beschädigte Bewustsein des Zellenbewohners aufdeckt;
und wie er schlieslich die unterschiedlichen Folgen langer Isolation an
den einzelnen Insassen deutlich macht: All das beweist, wie sehr es dem
Schriftsteller gelungen ist, aus einer konkreten persönlichen Erfahrung
eine allgemeine Erfahrung zu machen.
Freilich, auch wenn man dem Häftling eine besondere psychologische Situation zugute halten muss: Ein wenig zuviel des Guten, scheint
mir, tut der schreibwillige "Held" bei der theoretischen Überprüfung literarischer Mittel. Das Plädoyer für eine unvollkommene. angedeutete, mit
einem Wort: für eine Literatur der Konturen, an der der Leser sogenannte
Ko-Autorenrechte haben sollte -- es ist einmal nicht neu und erscheint
hier auserdem als ästhetische Selbstrechtfertigung Paul Gomas.
Der Autor setzt sich so dem Anschein aus, als wollte er eine
Gebrauchsanweisung für sein Buch liefern. Da liegt nebenbei die Gefahr
einer Literarisierung in der Luft, und einmal ist er ihr wohl auch erlegen
-- bei der grosen Anrufung Dostojewskis nämlich und bei der
Beschwörung seines epischen Personals, das dem Leidensgrund des
Häftlings klassische Dimension geben soll. Doch aufs Ganze gesehen
beeinträchtigt das kaum den Wert dieses düsteren Buches. in dem einige
vortreffliche Geschichten erzählt werden (beispielsweise die listige
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Verteidigung einer Mutter durch ihren halbwüchsigen Sohn), und dessen
anklägerischer Ernst durch einige Passagen von gewagter Heiterkeit
bestätigt wird.
Allerdings, ich bin nicht der Ansicht, dass durch dieses Buch der
politische Roman neu definiert wird. "Ostinato" ist nicht mehr und nicht
weniger ein politischer Roman, als es einige Bücher Solschenizyns auch
sind: Politik liefert allemal nur die Anlässe, die Vorwände, die
Stichworte. sie bereitet das Klima.
Beide -- man vergleicht sie gern. doch man sollte ihnen den
Vergleich ersparen -, Goma und Solschenizyn, beschäftigen sich mit den
Resultaten, die Politik im Menschen hinterläst, und sie zeigen, wozu der
Mensch werden kann durch Politik. Sagen wir so: Gomas Ilarie Langa
und Solschenizyns Iwan Denissowitsch stellen zwar durch ihr Schicksal
eine bestimmte Politik blos: gleichzeitig denunzieren sie aber die irritierende Bereitschaft des Menschen, diese (und damit wohl jede) Politik zu
vollstrecken. Der formulierte Zweifel am Menschen überwiegt mitunter
die Kritik an einem politischen System.
Wie bei Solschenizyn, so war es auch bei Goma: Ihre Bücher wurden unvermeidlich zu einem Fall. "Ostinato" blieb in Rumänien bis heute
unveröffentlicht. Die deutsche Veröffentlichung bei Suhrkamp hat dann
zum Auszug der rumänischen Delegation auf der letzten Frankfurter
Buchmesse geführt.
Der Grund? Der wichtigste Grund scheint wohl darin zu liegen, das
Paul Goma eine Spielregel verletzt hat, auf deren Einhaltung kleinliche
Kulturfunktionäre rigoros bestehen: Er hat über das Gefängnis und somit
über eine "Schattenseite" sozialistischer Wirklichkeit geschrieben. Er hat
sich über die unausgesprochene Tabuisierung verschiedener Inhalte hinweggesetzt. Zwar hat Parteichef Ceausescu durchaus auch von der
Möglichkeit des Schriftstellers gesprochen, die Schattenseiten einer
sozialistischen Gesellschaft darzustellen -- freilich habe dies in sorgfältiger Ausgewogenheit zu geschehen, in ansprechender Balance zur
Lichtseite.
Wir kennen diese kosmetische Besorgnis, und wir kennen auch die
Konsequenzen eines sozialistischen Utopieverlangens, das auf eine
Wirklichkeit fixiert ist, die erst noch erreicht werden soll, schattenlos.
Pingelige Ausgewogenheit allerdings, gefälliges Sowohl-als-Auch,
angestrengte Balanceakte zwischen Licht und Schatten: sie machen
Literatur zwangsläufig steril und zu einer bestellten Sache.
Die Leute, die Paul Goma eine Verletzung der Spielregeln vorwerfen, sollten doch endlich zur Kenntnis nehmen, das er und seinesgleichen
mehr zum Ansehen und zur Beweiskraft von Literatur beigetragen haben
als viele Autoren des Halbdunkels und der Wohltemperiertheit.

Mar†i 16 august 2011
Noapte cumplit¶, cumplit¶, cumplit¶.
Nu m¶ plâng, dar zic. Fiindc¶ m¶ gândesc la cei care au
plecat dintre noi dup¶ luni, ani de suferin†e atroce… Eu, a§a,
handicapat, neputîndu-m¶ duce nici pân¶ la magazinul de la
parterul imobilului pentru cump¶r¶turi, m¶car m¶ pot ridica
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din pat, s¶-mi pun de cafea, s¶-mi fac singur toaleta, ba chiar
(când nu sunt cu totul sl¶bit pe la picioare), s¶ cobor co§ul cu
rufe de sp¶lat §i s¶ urc s¶ le întind la uscat - singur-singurel
(sprijinindu-m¶ de pere†i la caz-c¶…). Ce s¶ mai spun de
imensa satisfac†ie c¶ pot scrie.
£i mai ales m¶ bucur (dar ssst, s¶ nu ne-auz¶, c¶ se
treze§te §i se-apuc¶ de… recuperat…) c¶ ceea ce am eu acum
nu este înso†it¶ de dureri. ïnc¶.
ïn ciuda “prietenilor mei, în general scriitori “importan†i”,
vorba lui Breban; §i români, vorba mea, veninoas¶. Cât oi mai
putea-o duce a§a, de§i eu tot sper c¶ s’tua†ia are s¶ se amelioreze - c¶ci to†i sper¶m în câte ceva… C¶ci to†i muncim, nu?
Noaptea îns¶… ïn loc s¶-mi fie de odihn¶ - c¶ oi fi obosit
§i eu, ca un Mo§ Repro§ ce-mi sunt - mi se veste§te cu-amenin†¶ri. Vom vedea dac¶ întoarcerea Sabourinei-Doctorinei
din concediu va provoca §i ameliorarea st¶rii mele (poate-i
vine o idee nevenit¶ pân¶ acum), s¶ fac¶ s¶ sl¶beasc¶, dac¶ nu
s¶ înceteze transpira†iunea, care m¶ ucide - bine, nu ucide,
doar stoarce de via†¶. £i nu m¶ pune pe sârm¶, la uscat.
*
M-a sâcâit, m-a enervat m-a înfuriat acest Andra§ciuc.
A promis continuarea textului, dar prinzînd gustul politichiei,
a uitat de literatur¶: ca un brav român.
(“Prof. drd. Gheorghe Andra§ciuc a fost numit consilier al primului
ministru pentru problemele de înv¶†¶mânt al minorit¶†ilor na†ionale
re-prezentate în Parlamentul României”)

El, Andra§ciuc f¶cînd parte din care minoritate? R¶d¶cina
numelui s¶u este maghiar¶, termina†ia hu†ul¶.
Un comentator observ¶ c¶ “Prof. drd.” este un fals,
Andra§ciuc nu avea titlul de doctor în acel moment.
Uite cu ce m¶ ocup: cu drd Andra§ciuc!
Miercuri 17 august 2011
Noapte mai pu†in grea.
Drept care, cu for†e noi (sic), înzecite (fa†¶ de zero?), m¶
n¶pustesc la £coala Normal¶ de la Mana, c¶ tot refuz¶
actualii guvernan†i de la Chi§’n¶u s¶ recunoasc¶ necesitatea
urgent¶, stringent¶ a Istoriei Românilor, a Limbii române, a
demnit¶†ii fa†¶ de Ocupan†ii bol§evici.
Cine este cel mai liber om? Cel care a pierdut totul §i a
r¶mas doar cu chelea pu†i’. Ca mine.
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Sfera. Va fi… sferic¶, str¶lucitoare, albastr¶ (de la albastrul cerului Manei), i se va vedea rotunditatea dominatoare,
în acela§i timp potolitoare, de la Orhei, ba chiar §i de mai de
dincolo de el.
Noaptea… Noaptea, de la Orhei, de pe dealurile Isacovei,
dinspre Curchi, ba chiar de pe la Vatici, se va vedea sfera…
împr¶§tiind raze - prin ferestrele desc¶p¶cite prin motora§ele
fotovoltaice care §tiu ele, dragele, cum §i ce s¶ fac¶…
Asta fiind vederea de departe. De aproape…
“Coaja” va fi bortilit¶-frumos §i dotat¶ cu deschiz¶turi
automatizate, ca Institutul Arab de la Paris, din Coasta
Catedralei Notre-Dame.
Interiorul sferei va fi… gol - vreau s¶ spun: nu va fi
împ¶r†it pe etaje, decât doar de la exterior, pe meridian, de
câte un “inel” de cca 20 m. l¶†ime, în rest: descrescînd în sus
§i în jos. Nu va avea un ax, deci nu vor exista ascensoare
(verticale), ci altceva. Mai ales altceva - în afar¶ de o scar¶
larg¶, lipit¶ de coaj¶, in spiral¶. La primul “nivel” se va accede
normal, pentru persoanele cu handicap motor. Dar nu va fi
imposibil s¶ se monteze un ascensor de tip Stanaah în
apropierea “cojii”.
Bun pe asta am rezolvat-o, s¶ trec la altele.
*
£i ce dac¶ am mai reprodus în Jurnal acest text al lui LIS?
ïl re-reproduc! Sunt atât de pu†ine semnele de solidaritate,
încât, iat¶, risc s¶ ofensez bunul-sim† la scriitorul român:
Cenzura la revista "22"? Aldine, 7 Octombrie 2005
Domnule redactor-coordonator,
Revista "22", prin redactorul-sef Rodica Palade, mi-a solicitat prin
telefon joi, 29 septembrie, o atitudine publica legata de "Cazul Viata
Romaneasca-Paul Goma-antisemitism-LIS-USR", pe care sa o trimit pe
e-mail intr-un sfert de ora, "ca se grabeste, trebuie sa plece din redactie"
(dupa ce am refuzat un interviu prin telefon cu domnia sa, patit fiind cu
alte ocazii, cand nu mi-am recunoscut cele declarate, o data transpuse
trunchiat in scris de cel ce mi-a luat interviul). Am scris "la prima mana"
ce am crezut de cuviinta, un text cu titlul "Cateva consideratii", l-am trimis pe e-mail, Rodica Palade (prozatoare pretuita de mine) a confirmat
primirea, a subliniat ca e in regula, dupa care am avut impreuna, pe telefon, un dialog privat (repet, privat), amical, cu "altfel, ce mai faci, de aici
inainte cum o sa te descurci" etc. Numai ca pe 4 octombrie, cand a aparut
revista "22", spre consternarea mea, n-a aparut deloc textul "Cateva
consideratii" (lamuritor), ci... dialogul privat cu domnia sa (neimportant
pentru cititori)! Marturisesc, nu m-am asteptat sa am parte de atata reacredinta si lipsa de profesionalism... Va rog sa publicati dumneavoastra
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acest text cenzurat de revista "22". Va multumesc pentru intelegere.
Redactorului-sef Rodica Palade "Revista "22"
Cateva consideratii
Totul a pornit de la un comunicat al USR, in care era blamata redactia Viata Romaneasca (VR), deoarece a permis aparitia unui fragment din
Jurnalul pe acest an al lui Paul Goma, care ar avea "continut antisemit".
O prostie. Urmarea? Un ziar de tiraj titra mare: cum e posibil ca
Ministerul Culturii sa dea bani publici unei reviste care promoveaza antisemitismul? Eticheta a fost pusa asupra VR. Personal, cred ca ar fi normal
sa-si dea demisia directorul de imagine al USR (cel ce a trimis acest
comunicat iresponsabil), macar dupa acest scandal.
Caz fara precedent, USR, proprietara VR, si-a executat public propria revista. Un abuz regretabil, care compromite. VR e o revista pur literara, in paginile ei totul se relativizeaza. Un scriitor nu trebuie cenzurat,
el scrie texte literare, nu are cum sa fie condamnat pentru ceea ce semneaza. Conform carui cod deontologic si caror criterii de a determina gradul de "antisemitism" al unui scriitor care publica in VR am fost eu (ca
redactor-sef adjunct al revistei) judecat? Exista in Romania o lege privind
antisemitismul, cum exista in Franta si Germania, dar nu exista in Anglia
si SUA? De ce se arunca anatema antisemitismului dupa ureche, numai
pentru a compromite pe cineva, din motive pe care le vom afla la un
moment dat, institutie sau persoana?
Brusc, USR a devenit o instanta a intolerantei, care reinstituie cenzura si face un proces ideologic redactorului care a publicat Jurnalul lui
Paul Goma. Repet, Jurnalul, care e o specie literara si nimic din ce e scris
acolo nu poate intra sub incidenta unei legi, e pura literatura. Opiniile dinlauntrul Jurnalului raman acoperite de literatura.
USR a luat si masuri administrative in contul delictului de opinie,
"retragandu-mi" functia numai fiindca l-am publicat pe Paul Goma!
USR ameninta libertatea de exprimare in Romania, caz inadmisibil.
Nu numai atat, instrumenteaza o judecata a mea in fata Comitetului
Director pentru indrazneala de a-l publica pe celebrul scriitor Paul Goma,
recunoscut polemist in tot ce scrie. Judecata in stilul inchizitiei, cu hotarari si etichete de antisemitism puse dinainte. O ticalosie de-a dreptul.
Cum, e posibil ca un Comitet Director al USR (format din 11 membri,
condus de N. Manolescu) sa se transforme intr-o adunatura de oportunisti, care judeca inchizitorial?
VR si-a facut datoria si a publicat un mare scriitor-disident, singurul
cunoscut in strainatate. Ati aflat, Mario Vargas Llosa, premiat in
Romania in acest an de aceeasi USR, auzise de doi scriitori romani,
Panait Istrati si Paul Goma. Oare cand va veni vremea ca USR sa-l premieze si pe Paul Goma? Pe 2 octombrie Paul Goma implineste 70 de ani
si din partea actualei conduceri a USR nu are parte decat de injuraturi si
jigniri publice. Rafuiala cu Paul Goma si diabolizarea lui de catre membrii USR ma fac sa-mi fie rusine ca sunt membru al USR. Paul Goma are
tot dreptul, tradat de toti scriitorii, sa fie polemic, peste orice limita, atata
i-a ramas dupa cate suferinte a indurat. El atrage atentia asupra lipsei de
clarviziune a scriitorului roman, chiar daca-i place, chiar daca nu.
Numarul incriminat din revista VR 6-7/2005 are si acoperire juridica, nu numai morala (doua casete mari atrag atentia ca semnatarii raspund
de ceea ce scriu si ca USR n-are nici o responsabilitate pentru ceea ce
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apare in revista). In plus, pentru echilibru si credibilitate a revistei, in alt
Jurnal publicat, semnat de Florenta Albu, la cateva pagini de Jurnalul lui
Paul Goma, il vorbeste de rau pe Paul Goma deoarece isi permite sa-i
injure pe toti... Apoi, Paul Goma publica in Jurnalul lui opinii scrise in
luna ianuarie, care au fost publicate atunci cand au fost scrise in presa
romaneasca si nimeni n-a reactionat atunci, sa-l acuze de "antisemitism".
Eu nu admit cenzura si cu atat mai putin procesele de intentie, mascarada unor procese, dupa ce am fost executat public. Am experienta procesului instrumentat de Securitate, din 5 decembrie 1989, cand tot scriitori m-au judecat in fata unei sali arhipline, la Focsani, deoarece am semnat acel Apel impotriva realegerii lui N. Ceausescu la al XIV-lea Congres
al PCR, cerandu-se sa fiu degradat, trimis la mina de la biblioteca la care
lucram.
Paul Goma cere insistent azi sa i se demonstreze "antisemitismul"
din Jurnal. El atrage iar atentia ca si in 1977, cand a fost tradat de conducerea USR si dat afara din USR, i s-a pus aceeasi eticheta de antisemit.
Ce se intampla? Mentalitatea de tip securistic s-a permanentizat la USR.
Faptul ca USR a ajuns sa interzica aparitia scrierilor lui Paul Goma este
degradant, nedemn, condamnabil. In conditiile in care USR nu i-a luat
niciodata apararea public lui Paul Goma, nici macar atunci cand tortionarii lui l-au amenintat cu moartea! USR a trecut la vanatoarea de vrajitoare? Nu e interesata de colaboratorii cu Securitatea si activistii PCR pusi
in conducerea ei, sa fie dati deoparte, se lupta cu scriitorii cu coloana vertebrala, dovediti caractere si dinainte de 1989? Paul Goma cel incomod si
cel intransigent merita o statuie. Sa ne bucuram ca vocea lui libera, fara
prejudecati si tabuuri, spune lucrurilor pe nume, deschis. Sub nici o forma
celebrul scriitor-disident Paul Goma nu poate fi acuzat ca e antisemit.
Laturile turnate asupra lui in ultima vreme arata care e adevarata fata a
scriitorului roman, azi. Iar Protestul aparut in urma scandalului, de solidarizare cu Paul Goma (si cu mine, in secundar, pentru demitere), arata
care mai e gradul de lasitate al scriitorului roman. Scriitor roman care na castigat in credibilitate morala, dupa 15 ani, nici cat o ceapa degerata.
In sfarsit, despre mizeria morala a scriitorului roman delator. Tot
scandalul se pare ca a pornit de la delatiunea lui Henri Zalis, fost colaborator al "Saptamanii" Securitatii. Conform gazetei comunitatilor evreiesti
din Romania, "Realitatea evreiasca", el e cel ce "a atras atentia". Dar pana
azi nu exista un protest oficial al niciuneia dintre comunitatile evreiesti
din Romania pe seama Jurnalului 2005 al lui Paul Goma, in care Paul
Goma nu face decat sa inteleaga de ce s-a trezit cu eticheta de antisemit
dupa ce a publicat "Evreii si Basarabia". La redactia VR nici pana azi nu
s-a dat macar un telefon de dezavuare a Jurnalului lui Paul Goma. Sa fie
tot acest scandal produs de USR o reglare de conturi, o lupta pentru putere, in care eu trebuia sa fiu sacrificat si Paul Goma pus la zid?
29 septembrie 2005, Bucuresti
Liviu Ioan Stoiciu

Pentru a câta oar¶? regret c¶ Liviu Ioan Stoiciu a fost
ciom¶git (ciomagiat, g¶selni†a lui Cornel Regman) de haita
adun¶turii “confârta†ilor”, a celor care, nemul†umi†i c¶
ciomegele care, lor, urma§i ai ciobanilor, de milenii joac¶ rol
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mai ales apendic gânditor-rostitor nu au efectele scontate
asupra mea, lovesc proste§te, ciob¶ne§te, manole§te, gârbe§te
în prietenii §i - adev¶ra†ii - colegi ai mei.
*
Nu am încotro: M¶ citez, dup¶ un citat al Floarei
B¶l¶nescu:
“Sa suferi si sa ai dreptate, dar sa fii mereu tradat de ai tai...
Date : 16 août 2011 11:20:01 HAEC
In toate chestiunile esentiale Paul Goma a avut dreptate, si pe zi ce
trece se mai adevereste cite ceva din spusele-scrisele lui. Aici cred ca
rezida strategiile de pe ambele maluri ale Prutului, aranjamentele de
tzinere a lui Paul Goma la distanta, atit fatza de Romania, cit si fatza de
Basarabia. Iar scriitorii si intelectualii romani, majoritatea fara sa isi dea
seama, participa la marele plan de marginalizare prin atitudinea execrabila fatza de scriitorul nostru si marea noastra constiintza. Suntem capabili de micime sufleteasca, pentru ca avem un orgoliu mai mare decit
statura morala si intelectuala.
Si pentru ca suntem atit de innebuniti sa parvenim material, social,
profesional, nu bagam de seama ce se intimpla linga noi si cu ai nostri.
Ca ne doare mai mult sau mai putin, ca ne impresioneaza in grade diferite,
ca ne place sau nu: basarabenii si bucovinenii sunt romani, sunt, deci,
de-ai nostri. Aici nu este vorba de nationalism, nici macar de patriotism
(sunt doua concepte alterate, mai ales din cauza mizeriei noastre structurale si a securismului manipulator de constiintze, care a monopolizat rind
pe rind tot ceea ce tzinea de o anume curatzie a noastra, fie ea cit de
necultivata), ci de bun simtz - cind ai o problema in propria ograda
trebuie sa ti-o rezolvi singur. Iar ei - buni, rai; frumosi, uritzi - sunt ca noi,
sunt ai nostri, sunt din noi. Sa ne privim in oglinda!
Iata ce spunea Paul Goma dupa semnarea tratatului cu Ucraina, prevazind inrautatirea situatiei basarabenilor din Bugeac, si nu numai:
<Deci, a trebuit s¶ vin¶ §eful opozi†iei noastre democratice,
Constantinescu, ca s¶ se semneze acest pact prin care renun†¶m la
Basarabia, la Bucovina, la Insula £erpilor. £i nu sunt doar teritorii acolo.
£i nu spun asta doar pentru c¶ eu sunt nativ, sunt n¶scut în Basarabia, dar
totu§i sunt acolo ni§te milioane de români, care au fost acuma chiar
definitiv abandona†i. Definitiv abandona†i! ... Ceea ce m¶ mir¶ pe mine §i
m¶ îndurereaz¶ §i m¶ revolt¶ c¶, totu§i, foarte pu†ini dintre jurnali§ti §i
dintre oamenii care sunt directori de con§tiin†¶... au negat valabilitatea
sau temeliile acestui pact criminal/cel din 1939!/. Au spus, daaa, acuma o
s¶ facem o regiune economic¶, economie cu Ucraina - nu am g¶sit alt
partener decât Ucraina! S¶ facem noi o regiune economic¶ în partea de
jos. Acuma, consolare!, zice: românii din Bucovina care erau foarte
persecuta†i de ucraineni, acuma or s¶ poat¶ s¶...
N-or s¶ poat¶ nimic!!! Pentru c¶ acuma exist¶ actul. Pân¶ acuma era
o persecu†ie ilegal¶, s¶ zicem, §i în a§teptarea unei legisla†ii, iar de acum
nu or s¶ fac¶ nimic! N-or s¶ fac¶ nimic!! Deci, totul a fost vândut.>
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Joi 18 august 2011
Noapte mai pu†in grea. ïn jurul prânzului m¶ prezant la
Dr. Sabourin. Poate-mi g¶se§te un leac împotriva (a)suda†iei.
*
O §tire din aprilie 2011 din Adev¶rul zice:
“Cine este Radu Câmpeanu
Radu-Anton Câmpeanu s-a n¶scut la 28 februarie 1922, la
Bucure§ti. £ef al Tineretului Liberal înainte de cel de-al Doilea R¶zboi
Mondial, a fost student în decursul r¶zboiului. Dup¶ r¶zboi, particip¶ la
manifesta†iile anticomuniste din 24 - 28 februarie 1945. Radu Câmpeanu
a fost arestat în 1948 §i a petrecut mai mul†i ani în închisorile comuniste.
Dup¶ eliberarea sa ca de†inut politic, emigreaz¶ în Fran†a împreun¶
cu so†ia sa Monica §i cu fiul lor Barbu. La Paris, se arat¶ foarte activ în
rândurile exila†ilor, dar dar dup¶ sosirea lui Paul Goma, este suspectat
ca informator al securit¶†ii.” (subl. mea, P.G.) (…)

Este pentru prima dat¶ când aflu c¶… dup¶ sosirea mea
la Paris, Cîmpeanu a fost suspectat ca informator. Era
puternic suspectat de mai înainte, eu doar am refuzat s¶
colaborez cu el la ridicarea propriei statui de erou al luptei
anticomuniste.
*
Am fost la Saburina (cu chiu cu vai). Mi-a prescris un alt
leac - de încercare, pentru 15 zile. ïl vom încerca…
Vineri 18 august 2011
N-am putut merge, ieri, la farmacie, pentru noul medicament, a§a îmi explic faptul c¶ iar am ‘sudat de-un co§.
Dar las¶, las¶, la noapte n-am s¶ mai pi§trans - în fine,
încolo, peste 3-4 zile…
*
Dan Culcer mi-a trimis recolta adunat¶ între timp. ïi
multumesc §i ciugulesc ce îmi este apropiat.
Studii ale lui Pavel Moraru am mai reprodus în Jurnalele
mele §i bine am f¶cut. Poate-poate le cite§te §i “Radu Ioanid”,
cel care nega r¶pirea osta§ilor români de c¶tre “populatia
indignat¶.” Eu reproduceam ce povestise tata; c¶ în lag¶rele
ruse§ti întâlnise “prizonieri de r¶zboi” români, dintr-un r¶zboi
care nu izbucnise înc¶, Putoarea Ioanid¶ m¶ contrazicea: “acei
solda†i în retragere, a§a-zi§i r¶pi†i de populatie maldavineasc¶
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fiind originari din Basarabia, se întorseser¶ acas¶”…
Istorie recenta: Pavel Moraru. Basarabia sub urmasii lui
Felix Dzerjinski
Scris la Wednesday, July 27 @ 19:46:46 CEST de catre asymetria
Basarabia sub urma§ii lui Felix Dzerjinski:organele securit¶†ii statului în Republica Sovietic¶ Socialist¶ Moldoveneasc¶ (1940-1991).
Introducere.
Capitolul I: Structurile de securitate sovietice din Basarabia, în
primul an de ocupa†ie (1940/1941).
Instalarea organelor N.K.V.D. în Basarabia ocupat¶. Organizare §i
reorganizare.
Activit¶†i de anihilare a „elementelor contrarevolu†ionare”.
N.K.V.D.-ul R.S.S.M. în timpul opera†iunii de repatriere a germanilor
basarabeni în Reich-ul german.
Organizarea ac†iunii informative sovietice privind situa†ia din România.
Executarea opera†iunii de deportare a basarabenilor în Siberia (iunie
1941).
Capitolul II: N.K.V.D.-ul moldovenesc în timpul R¶zboiului germano-sovietic.
2.1. Evacuarea autorit¶†ilor sovietice din Basarabia.
2.2. Organizarea ac†iunilor de diversiune în teritoriul p¶r¶sit.
Capitolul III: Organele securit¶†ii moldovene§ti de la „eliberarea” din
1944 §i pân¶ la procesul de destalinizare.
3.1. Reinstaurarea autorit¶†ilor sovietice în Basarabia. Organele
securit¶†ii statului §i ale afacerilor interne în anii postbelici.
3.2. Lupta cu rezisten†a anticomunist¶ basarabean¶.
3.3. Ac†iuni de anihilare a Bisericii Ortodoxe §i a asocia†iilor religioase.
3.4. Activit¶†i de combatere a spionajului inamic în R.S.S.M.
3.5. Organizarea §i executarea opera†iunilor de deportare a basarabenilor
în regiunile îndep¶rtate ale U.R.S.S.
3.6. Organele de securitate §i ale afacerilor interne din R.S.S.M. în timpul
procesului de destalinizare.
Capitolul IV: Activit¶†ile K.G.B.-M.A.I. din perioada destinderii hru§cioviste §i a stagn¶rii brejneviste.
4.1. Organele de securitate §i ale afacerilor interne din R.S.S.
Moldovene§ti în anii 60-70.
4.2. Combaterea „na†ionalismului moldovenesc” §i a manifest¶rilor antisovietice în timpul lui N. Hru§ciov.
4.3. Prigonirea credincio§ilor.
4.4. Lupta cu disiden†a §i „na†ionalismul moldovenesc” în perioada lui L.
Brejnev.
Capitolul V: K.G.B.-ul R.S.S.M. de la „perestroik¶” §i pân¶ la pr¶bu§irea
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regimului comunist.
5.1. Situa†ia din Uniunea Sovietic¶ în a doua jum¶tate a anilor `80.
Mi§carea de emancipare na†ional¶ a românilor basarabeni §i separatismul
din sudul §i estul R.S.S.M.
5.2. Structura organelor K.G.B. al R.S.S.M §i combaterea disiden†ei
politice.
5.3. Activit¶†i în domeniul spionajului extern.
5.4. Organele moldovene§ti de securitate de la suveranitatea §i pân¶ la
independen†a Republicii Moldova.
5.5. Arhiva K.G.B. al R.S.S.M. o problem¶ controversat¶ de actualitate.
(…)
*
Istorie recent¶: Pavel Moraru.
Structurile de securitate sovietice din Basarabia, în primul
(an de ocupa†ie)…
Scris la Wednesday, July 27 @ 19:40:19 CEST de catre asymetria
Basarabia sub urma§ii lui Felix Dzerjinski: organele securit¶†ii statului în Republica Sovietic¶ Socialist¶ Moldoveneasc¶ (1940-1991) este
o cercetare de istorie recent¶ realizat¶ de Pavel Moraru. Vom publica
întreaga lucrare ¶n Asymetria, difuzarea ei pe toate c¶ile fiind o obliga†ie
de memorie na†ional¶.
Introducere.
Istoria organelor securit¶†ii statului din U.R.S.S. este istoria c¶l¶ilor
§i a jertfelor lor – pe plan intern, a provoc¶rii §i diversiunii – pe plan
extern.
Politica Statului sovietic, promovat¶ cu agresivitatea caracteristic¶
ideologiei comuniste, i-a avut printre executori, în prima linie, pe subordona†ii, disciplolii §i urma§ii lui Felix Dzerjinski.
Ma§ina represiv¶ sovietic¶ – V.C.K.-G.P.U.-O.G.P.U.-G.U.G.B.N.K.V.D.-N.K.G.B.-M.G.B.-K.G.B. – care, pe drept cuvânt, poate fi
considerat¶ cea mai monstruoas¶ creatur¶ a secolului XX, a fost cea care
în mare m¶sur¶ a realizat inten†iile conducerii de la Kremlin, de lichidare
a oric¶rei opozi†ii interne §i externe, necesar¶ men†inerii regimului comunist în Rusia (apoi în U.R.S.S.) §i în lume.
ïn iunie 1940, N.K.V.D.-ul (înfiin†at în 10 iulie 1934) venea în
Basarabia §i în nordul Bucovinei împreun¶ cu alte autorit¶†i sovietice,
pentru instalarea §i consolidarea regimului sovietic prin asasinate,
deport¶ri, intimid¶ri, etc. Atunci (§i mai apoi, în 1944), Basarabia §i nordul Bucovinei în compara†ie cu România, au cunoscut varianta clasic¶ a
regimului comunist, sovietic, cu accent nu numai pe înl¶turarea
„du§manilor de clas¶”, dar §i a elementelor „na†ionaliste moldo-române”.
într-un an de ocupa†ie sovietic¶, 1940/1941, Basarabia §i nordul
Bucovinei a cunoscut ceea prin ce trecuse R.A.S.S. Moldoveneasc¶ §i
restul teritoriului sovietic – asasinate politice, deport¶ri, colectivizare
for†at¶, foamete, etc.
Implimentarea „reformelor sovietice” în R.S.S. Moldoveneasc¶ a
continuat §i dup¶ anul 1944, când Basarabia a fost reanexat¶ la U.R.S.S.
Totul se f¶cea cu ajutorul N.K.V.D.-N.K.G.B.-M.G.B.-K.G.B., c¶ci
rezisten†a fa†¶ de regim era înver§unat¶. Popula†ia R.S.S.M. s-a opus
mobiliz¶rii în Armata sovietic¶ §i la munc¶ în întreprinderile industriale
din U.R.S.S., na†ionaliz¶rii §i colectiviz¶rii, rusific¶rii §i ateismului
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comunist.
Totul pare c¶ s-a încheiat în august 1991, când regimul sovietic s-a
pr¶bu§it, iar Uniunea Sovietic¶ s-a destr¶mat. R¶mân îns¶, consecin†ele
domina†iei comuniste §i ale activit¶†ii organelor speciale sovietice, care
vor fi resim†ite înc¶ mult timp înainte.
Lucrarea de fa†¶ prezint¶ într-o form¶ succint¶ activitatea N.K.V.D.N.K.G.B.-M.G.B.-K.G.B. în teritoriul Republicii Sovietice Socialiste
Moldovene§ti, de la instalarea în acest teritoriu (1940) §i pân¶ la
destr¶marea Uniunii Sovietice (1991).
La elaborarea prezentului studiu, am folosit o gam¶ ampl¶ de surse
bibliografice, documente publicate, documente de arhiv¶, jurnale, memorii, presa timpului, articole, studii §i diverse exegeze §tiin†ifice.
Capitolul I: Structurile de securitate sovietice din Basarabia,
în primul an de ocupa†ie (1940/1941).
Instalarea organelor N.K.V.D. în Basarabia ocupat¶.
Organizare §i reorganizare.
ïn urma realiz¶rii prevederilor Pactului Molotov-Ribbentrop,
Uniunea Sovietic¶ a ocupat la 28 iunie 1940, Basarabia §i nordul
Bucovinei. Tancurile sovietice aduceau pentru basarabeni §i bucovineni
un regim cu totul inedit, despre care doar auziser¶ §i de care li era fric¶.
Aceast¶ fric¶ a fost justificat¶, c¶ci a urmat un an de groaz¶, înso†it de
multiple m¶suri represive din partea noilor autorit¶†i.
Retragerea administra†iei române§ti din aceste teritorii peste Prut,
urma s¶ dureze doar patru zile, adic¶, pân¶ la 2 iulie inclusiv, timp în care
trebuiau evacuate autorit¶†ile, bunurile Statului român, precum §i o bun¶
parte a popula†iei, care nu dorea s¶ r¶mân¶ sub regimul sovietic de
ocupa†ie.
£i cu toate c¶, s-a stabilit un termen de patru zile pentru evacuare,
sovieticii au încercat s¶ z¶d¶rniceasc¶ pe toate c¶ile opera†iunea de retragere. Urm¶rindu-se acest scop, ocuparea armat¶ a Basarabiei §i nordului
Bucovinei, s-a f¶cut în cel mai scurt timp posibil §i cu toate mijloacele
avute la dispozi†ie.
La orele 13.20 din data de 28 iunie, V. Homenko, loc†iitorul comandantului trupelor de gr¶niceri ale N.K.V.D. al R.S.S. Ucrainene, a solicitat §i a ob†inut aprobarea Consiliului militar al Frontului de Sud, pentru
ocuparea pichetelor de gr¶niceri, p¶r¶site de gr¶nicerii români. La 28
iunie, ora§ele Cern¶u†i, Hotin, B¶l†i, Chi§in¶u §i Cetatea Alb¶ – importante noduri de comunica†ii – erau deja ocupate de unit¶†ile militare sovietice. în cursul zilelor de 29-30 iunie, pe unele direc†ii, elemente militare
rapide sovietice, întrecând ritmul de evacuare convenit, dep¶§eau trupele
române în retragere, generând incidente locale. „în acela§i timp, avia†ia
sovietic¶ evolua pe deasupra trupelor române în retragere, producând o
mare panic¶”. Mul†i dintre militarii români au fost dezarma†i §i aresta†i.
ïn sprijinul unit¶†ilor militare sovietice, operau mai multe grupuri
teroriste, formate din comuni§ti (§i simpatizan†i) localnici sau din elemente venite cu trupele sovietice. Acestea, la fel, încercau s¶ împiedice evacuarea, „executând arest¶ri §i sechestrând §efi de autorit¶†i, insultând
§i molestând ofi†eri, subofi†eri §i solda†i”, etc.
La ora 14.00, în ziua de 3 iulie 1940, la termenul indicat de
Guvernul sovietic, noua grani†¶ sovieto-român¶ a fost închis¶.
ïn data de 8 iulie 1940, unit¶†ile militare sovietice de pe grani†a
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sovieto-român¶, au fost retrase §i aduse deta§amentele de gr¶niceri ale
N.K.V.D. (7 deta§amente, divizate pe 120 de pichete), pentru paza noii
frontiere.
Dup¶ instalare în teritoriile ocupate, autorit¶†ile sovietice au declarat
în afara legii fostele organe administrative, organe judiciare, militare,
poli†iene§ti. A fost interzis¶ activitatea partidelor politice (cu excep†ia
celui comunist) §i a sindicatelor (considerate fasciste §i reac†ionare).
Asupra teritoriului Basarabiei au fost extinse legile din U.R.S.S., iar basarabenii au fost declara†i „cet¶†eni sovietici”.
Ini†ial, func†iile administrative au fost preluate de comisariatele
militare §i de organele politice ale Armatei ro§ii, acestea din urm¶ asumându-§i prerogativa form¶rii noilor organe administrative locale. Au
fost create consiliile s¶te§ti (selsovet), comitetele executive raionale
(ispolcom) cu sec†iile: agrar¶ (raizerno), financiar¶ (raifino), etc. Au fost
instituite tribunale, sec†ii de mili†ie, reprezentan†e ale Securit¶†ii statului.
ïn cazul organelor securit¶†ii statului, era vorba de faimosul
N.K.V.D. (Народный Коммисариат Внутренних Дел –
Comisariatul Poporului al Afacerilor Interne), care §i-a extins
competen†ele din Republica Autonom¶ Sovietic¶ Socialist¶
Moldoveneasc¶ (R.A.S.S.M.) asupra Basarabiei ocupate. Unele organe
teritoriale de securitate §i-au amenajat sediile chiar în l¶ca§urile sfinte,
a§a precum a fost la Soroca, unde biroul N.K.V.D.-ului §i-a început activitatea în localul parohiei din ora§. [toate sublinierile îmi apar†in, Paul
Goma]
Dup¶ 28 iunie 1940, conducerea R.A.S.S.M., §i-a extins împuternicirile asupra Basarabiei doar formal, toate directivele venind de la
Moscova. Prima decizie oficial¶, privind instaurarea regimului bol§evic
în noile teritorii ocupate, a fost cea din 2 iulie 1940, întitulat¶ Probleme
ale C.C. al P.C. (b) din Ucraina. Aceasta prevedea constituirea comitetelor jude†ene de partid §i a comitetelor executive în Basarabia §i nordul
Bucovinei. Deja pe 3 iulie, Biroul politic al C.C. al P.C. (b) din Ucraina,
a aprobat pre§edin†ii §i membrii comitetelor executive jude†ene ale
Sovietelor §i ale comitetelor jude†ene de partid din Basarabia §i nordul
Bucovinei. Din totalul persoanelor confirmate în func†iile de conducere
(51), numai dou¶ erau de origine român¶ – T. A. Konstantinov §i S. S.
Zelenciuk (transnistreni), din care, nici un basarabean.
ïn ziua de 2 august 1940, la Moscova §i nu la Chi§in¶u, pentru românii-basarabeni, f¶r¶ participarea împuternici†ilor din partea majorit¶†ii lor,
prin hot¶rârea sesiunii a VII-a a Sovietului Suprem al U.R.S.S., a fost
decis¶ crearea Republicii Sovietice Socialiste Moldovene§ti (R.S.S.M.),
prin unirea („reuniunea” (sic!), potrivit Legii de alc¶tuire a Republicii
Sovietice Socialiste Moldovene§ti Unionale), Basarabiei cu Republica
Autonom¶ Sovietic¶ Socialist¶ Moldoveneasc¶. De subliniat este c¶, faimoasa Constitu†ie stalinist¶ din 1936, acorda dreptul Sovietului Suprem
al U.R.S.S. s¶ accepte includerea unei noi republici în componen†a
U.R.S.S., dar nu §i s¶ creeze noi republici în teritoriile Uniunii
Sovietice.£i dup¶ ce la 2 august a fost creat¶ R.S.S. Moldoveneasc¶, la 3
august s-a adoptat decizia privind includerea ei (precum §i a R.S.S.
Lituaniene, §i a nordului Bucovinei în cadrul R.S.S. Ucrainene) în componen†a U.R.S.S.
Proclamarea R.S.S.M. s-a f¶cut înainte de a i se fixa frontierele.
Doar la 4 noiembrie 1940, prin Decretul Prezidiului Sovietului Suprem al
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U.R.S.S., privind delimitarea frontierei dintre R.S.S. Ucrainean¶ §i R.S.S.
Moldoveneasc¶, au fost stabilite frontierele R.S.S.M. Basarabia pierdea
jude†ele Ismail, Cetatea Alb¶ §i Hotin (peste 15.000 km2), care intrau în
componen†a R.S.S. Ucrainene §i era unit¶ cu un teritoriu din stânga
Nistrului (raioanele Grigoriopol, Dub¶sari, Camenca, Râbni†a, Slobozia
§i Tiraspol), mult mai mic decât fosta R.A.S.S.M., din care o bun¶ parte
(8 raioane) i-a fost dat¶ tot Ucrainei. în aceia§i zi, în componen†a R.S.S.
Ucrainene, a fost inclus¶ partea de nord a Bucovinei, denumit „regiunea
Cern¶u†i”. R.S.S.M. avea o suprafa†¶ de 33,7 mii km2 §i o popula†ie de
aproximativ 2,7 mil. de locuitori.
Ca rezultat al politicii Kremlinului, R.S.S. Moldoveneasc¶ a fost lipsit¶ de ie§ire la Marea Neagr¶ §i Dun¶re. Pentru R.S.S.M., ca subiect al
Uniunii Sovietice, au fost stabilite frontierele: la nord, est §i sud – cu
Ucraina Sovietic¶, iar la vest, pe Prut, – cu România.
Posturile importante din cadrul noii administra†ii a R.S.S.M., au
fost încredin†ate func†ionarilor adu§i din Rusia §i Ucraina, dar §i unora
din fosta R.A.S.S.M., considera†i de mare încredere. Comuni§tii basarabeni, (în num¶r de 285 în luna august 1940, dintre care 186 erau
evrei, 28 ucraineni, 21 ru§i §i 21 români), mizând pe sus†inerea P.C. (b)
din Uniunea Sovietic¶, sperau c¶ anume ei vor veni la putere în Basarabia
ocupat¶. ïns¶, C.C. al P.C. (b) al U.R.S.S. nu i-a r¶spl¶tit pentru serviciile
lor §i nu numai c¶ nu i-a numit în conducerea R.S.S.M., dar i-a §i l¶sat în
afara partidului bol§evic: la 14 august 1940, organiza†ia regional¶ de partid din R.A.S.S.M. a fost transformat¶ în Partidul Comunist (bol§evic) al
Moldovei, în care nu a intrat nici unul din comuni§tii basarabeni.
Comuni§tii-ilegali§ti basarabeni, care au activat într-un teritoriu aflat sub
„domina†ia burghezo-mo§iereasc¶” §i deci, erau dubio§i §i periculo§i, c¶ci
puteau fi recruta†i de serviciile speciale inamice, au fost declara†i indezirabili. Mul†i dintre ei au fost deporta†i în Siberia sau condamna†i la ani
grei de pu§c¶rie. Elocvent este cazul unui basarabean, condamnat de
autorit¶†ile române pentru activitate comunist¶ §i persecutat de noua
autoritate. Acesta a declarat în fa†a instan†elor sovietice de judecat¶ c¶,
a lucrat pentru Soviete §i i s-a r¶spuns: „D-str¶ a†i lucrat pentru noi fiind
pl¶tit, noi recunoa§tem numai pe aceia care au activat din convingere”.
ïn postul de prim-secretar al C.C. al P.C. (B) M., a fost numit P. G.
Borodin, ex-prim-secretar al organiza†iei de partid din R.A.S.S.M. £i în
alte func†ii importante au fost numi†i func†ionari din stânga Nistrului; la
conducerea Procuraturii nou înfiin†atei republici, era desemnat Serghei
Bondarciuk, care pân¶ atunci activase în procuratura fostei R.A.S.S.M.
ïn prim¶vara anului 1941, din cei circa 9.000 de comuni§ti din
R.S.S.M., aproape jum¶tate erau veni†i din alte republici sovietice.
La 8 august 1940, prin ordinul N.K.V.D. al Uniunii Sovietice cu
nr. 00961, a fost înfiin†at N.K.V.D.-ul R.S.S. Moldovene§ti, care urma
s¶-§i desf¶§oare activitatea în conformitate cu Hot¶rârea Comitetului
Executiv Central al U.R.S.S. din 10 iulie 1934, despre formarea
N.K.V.D., ca o component¶ a N.K.V.D. al U.R.S.S. La conducerea
N.K.V.D.-ului R.S.S.M. a fost numit Nikolai Stepanovici Sazîkin, general-maior de securitate §i acolit al comisarului N.K.V.D. al U.R.S.S.,
Lavrentii Beria (1938-1946; 1953). S-a dovedit a fi cea mai bun¶ candidatur¶ trimis¶ de la Moscova, menit¶ s¶ contribuie la instaurarea §i
consolidarea regimului sovietic în Basarabia, prin anihilarea antisovietismului §i a viziunilor „burgheze”, unde era necesar¶ o persoan¶ „aspr¶,

©Paul Goma 1935-2011

wwww.paulgoma.com

PDF public și gratuit

31.12.2011

PAUL GOMA - JURNAL 2011

1244

întreprinz¶toare §i care î§i atinge scopul propus prin orice mijloace”. Era
ajutat de loc†iitorul s¶u, Iosif Lavrentievici Mordove†, precum §i de
Serghei Arsentievici Goglidze, împuternicit al C.C. al P.C. (b) §i al
C.C.P. al U.R.S.S pentru R.S.S. Moldoveneasc¶ (numit în aceast¶ func†ie
doar la 7 mai 1941). Numirea primului §ef al N.K.V.D.-ului R.S.S.M., a
fost precedat¶ de demiterea ultimului §ef al N.K.V.D.-ului R.A.S.S.M.,
Vladimir Matveevici Trubnikov (3 septembrie 1939-7 august 1940), trecut în func†ia de §ef al Direc†iei N.K.V.D. a regiunii Jitomir, (7 august
1940-28 martie 1941), apoi transferat în func†ia de §ef al Direc†iei
N.K.G.B. al regiunii Cern¶u†i.
N.K.V.D.-ul era alc¶tuit din aparatul central, direc†ii, sec†ii §i servicii. Componentele de baz¶ ale sistemului organelor afacerilor interne din
1940 erau: Direc†ia mili†iei muncitore§ti-†¶r¶ne§ti, Sec†ia institu†iilor
penitenciare, Sec†ia serviciului de pompieri, Sec†ia arhive, Serviciul securit¶†ii de stat §i paza frontierei. în baza aceluia§i ordin din 8 august 1940,
au fost înfiin†ate 6 sec†ii jude†ene ale organelor afacerilor interne §i 14
sec†ii raionale în stânga Nistrului.
La 3 februarie 1941, la nivel unional a avut loc reorganizarea
N.K.V.D.-ului, prin dedublarea c¶ruia s-a creat N.K.G.B.-ul
(Народный Коммисариат Государственной Безопасности –
Comisariatul Poporului al Securit¶†ii Statului), condus în R.S.S.M., începând cu 26 februarie 1941, de Nikolai Sazîkin. Misiunea N.K.V.D.-ului
– activitatea c¶ruia era coordonat¶ de comisarul Iosif Mordove†, locotenent major, – r¶mânea a fi prevenirea §i combaterea crimelor de drept
comun, iar a N.K.G.B.-lui – prevenire §i combaterea crimelor îndreptate
împotriva securit¶†ii statului.
Pe atunci, nu s-a spus care era cauza acestei reorganiz¶ri. Dar se
sus†ine c¶, s-a f¶cut pentru a nu concentra în mâinile unei singure persoane toate prerogativele de ordine public¶ §i securitate, transformând-o întro persoan¶ extrem de influent¶ §i temut¶. La sfâr§itul anilor 30 – începutul anilor 40, dar §i mai târziu, în cadrul conduceri U.R.S.S. existau dou¶
tabere în aceast¶ problem¶: una sus†inea p¶strarea N.K.V.D.-ului ca
structur¶ unic¶ centralizat¶, iar alta milita pentru divizarea institu†iei în
dou¶ organisme – pentru afacerile interne §i pentru securitatea statului.
Existen†a unui supermonstru, precum N.K.V.D., p¶rea pentru mul†i
extrem de periculoas¶. în acela§i sens, se mai sus†ine c¶, toate
reorganiz¶rile care au avut loc, nu erau dictate de o oarecare logic¶, ci de
dorin†a lui Stalin de a mai vântura înc¶ o dat¶ structurile de securitate ale
statului.
Potrivit altor opinii, reorganizarea din februarie 1941, a fost dictat¶
de anexarea la U.R.S.S. a unor noi teritorii (¢¶rile Baltice, Basarabia §i
nordul Bucovinei), în care erau multe „elemente contrarevolu†ionare” §i
pentru anihilarea c¶rora era necesar¶ o institu†ie separat¶ care s¶ se ocupe
de reprimarea elementelor ostile statului.
Dup¶ izbucnirea R¶zboiului germano-sovietic, s-a revenit la vechea
organizare, c¶ci pe timp de r¶zboi, era necesar¶ centralizarea eforturilor
serviciilor speciale sovietice împotriva inamicului: prin decretul
Prezidiului Consiliului Suprem al U.R.S.S. din 20 iulie 1941, N.K.G.B.ul a fost reintegrat în N.K.V.D., sub conducerea lui Beria. Apoi, la 14
aprilie 1943, I. Stalin iar¶§i a divizat N.K.V.D.-ul: Vsevolov Merkulov a
fost numit la conducerea N.K.G.B., iar activitatea N.K.V.D.-ul era coordonat¶, în continuare, de Lavrentii Beria. Aceast¶ m¶sur¶ s-a impus dup¶
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b¶t¶lia de la Stalingrad, când trupele sovietice au recucerit teritorii cu
numeroase „elemente antisovietice”, care au colaborat cu autorit¶†ile germano-române de ocupa†ie, s-au implicat în lupta armat¶ contra regimului
sovietic §i de care acum trebuiau s¶ se ocupe organele N.K.G.B.
Aceast¶ organizare a serviciilor speciale sovietice a durat pân¶ la 15
martie 1946, când comisariatele poporului au fost transformate în ministere. Atunci, a fost format Ministerul Afacerilor Interne §i Ministerul
Securit¶†ii Statului (M.G.B. – Министерство Госсударственной
Безопасности – Ministerul Securit¶†ii Statului), condus de Vsevolod
Merkulov. Direc†ia General¶ de contrainforma†ii militare din cadrul
Ministerului Ap¶r¶rii al U.R.S.S., cunoscut¶ sub denumirea de SMERŞ
(СМЕРШ de la aglutinarea cuvintelor Смерть шпионам – „moarte
spionilor”), a fost trecut¶ în cadrul M.G.B.-ului, cu denumirea de Direc†ia
General¶ a III-a, responsabil¶ de contrainforma†ii în armat¶.
Au urmat alte reorganiz¶ri similare: la 15 martie 1953, cele dou¶
institu†ii au fost comasate, formând Ministerul Afacerilor Interne, iar
exact peste un an de zile, la 13 martie 1954, au fost iar¶§i divizate, în
M.A.I. §i K.G.B. (Comitetul Securit¶†ii Statului – К.Г.Б. – Комитет
Государственной Безопасности).
Activit¶†i de anihilare a „elementelor contrarevolu†ionare”.
Procesul de sovietizare §i comunizare a teritoriilor ocupate a început
imediat. Urma procesul de „cur¶†ire a teritoriului” de elementele ostile §i
periculoase, de lichidare a tot ceea ce era considerat „burghez” §i antisovietic. De subliniat este c¶, „Exemplul basarabean se distinge în ansamblul arealului românesc prin faptul c¶, în compara†ie cu România,
Basarabia a cunoscut experien†a comunist¶ în varianta sa clasic¶, sovietic¶. Dac¶ în România inamicii regimului comunist erau identifica†i, de
regul¶, din rândurile claselor exploatatoare, în Uniunea Sovietic¶, mai
ales în republicile na†ionale preponderent rurale, du§manul de clas¶
coincidea adesea cu o anumit¶ comunitate etnic¶”.
Toate organele, institu†iile, partidele politice, sindicatele, asocia†iile,
societ¶†ile, ligile, etc. din trecut, au fost scoase în afara legii. întreaga
societatea trebuia trecut¶ pe calea „construc†iei socialiste”. Au început
transform¶rile „menite s¶ schimbe modul de produc†ie capitalist prin acel
socialist”.Economia basarabean¶ trebuia urgent integrat¶ în spa†iul sovietic, a§a c¶, la 15 august 1940, Prezidiul Sovietului Suprem al Uniunii
Sovietice, a emis decretul Cu privire la na†ionalizarea b¶ncilor, întreprinderilor industriale §i comerciale, a transportului feroviar §i pe ap¶, a mijloacelor de comunica†ie ale Basarabiei. Potrivit decretului, toate mijloacele de produc†ie au fost declarate, înc¶ din 28 iunie 1940, proprietate a
statului sovietic. Au fost na†ionalizate toate întreprinderile Statului român
§i cele ale cet¶†enilor care au reu§it s¶ se evacueze peste Prut. A urmat
apoi §i na†ionalizarea întreprinderilor, a c¶ror proprietari nu au reu§it s¶
se evacueze.
ïn aceia§i zi, de 15 august, a fost declarat¶ na†ionalizarea p¶mântului
în Basarabia, astfel fiind stabilite formele sovietice colectiviste de folosire a lui. Unii †¶rani au fost împropriet¶ri†i cu p¶mânt, îns¶ dup¶ ce a fost
cultivat §i îns¶mân†at, a început crearea gospod¶riilor agricole colective
de produc†ie. La data de 15 februarie 1941, oficial existau 29 de colhozuri, înglobând 3.629 de gospod¶rii individuale.
Tot în data de 15 august 1940, a fost decretat sistemul fiscal sovietic,
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cu impozite extrem de grele pentru †¶ranii basarabeni.
M¶surile noii autorit¶†i în domeniul economic, au perturbat întreaga
via†¶ social-economic¶. Aprovizionarea popula†iei cu produse alimentare,
sc¶zuse brusc.¢¶ranii nu mai erau interesa†i s¶-§i vând¶ produsele lor la
ora§. Mult¶ lume a r¶mas f¶r¶ lucru §i o ducea extrem de greu. Multe mori
§i fabrici de ulei fuseser¶ demontate §i transportate peste Nistru.
De§i locuitorilor Basarabiei li s-au eliberat pa§apoarte, ei erau lega†i
de locul de trai, având dreptul s¶ se deplaseze doar în baza unor permise
speciale, de la caz la caz, nu mai mult de trei luni de zile.
A fost declan§at¶ §i o intens¶ campanie propagandistic¶, „de denigrare a armatei §i autorit¶†ilor române, de falsificare a situa†iei politice
din România §i de prosl¶vire a regimului comunist din Uniunea
Sovietic¶”. Propaganda era desf¶§urat¶ de agen†ii comuni§ti, „plasa†i
dinainte în Basarabia §i Bucovina de Nord” (pân¶ la ocupa†ie), precum
§i de cei veni†i cu primele unit¶†i sovietice. Ace§tia, „au f¶cut aprecieri
jignitoare §i de ponegrire a armatei române §i a Comandamentului s¶u,
au criticat vehement §i cu ostilitate activitatea desf¶§urat¶ de autorit¶†ile
române, c¶utând s¶ dovedeasc¶ incapacitatea §i lipsa de gospod¶rie a
conduc¶torilor §i starea de mizerie a popula†iei în compara†ie cu situa†ia
din U.R.S.S.”. Agen†ii sovietici de propagand¶ declarau c¶, „în România
este o mare s¶r¶cie, c¶ a izbucnit revolu†ia, c¶ Ungaria §i Bulgaria au
declarat r¶zboi României, ocupând Transilvania §i Dobrogea, §i c¶ trupele germane, au ocupat Bucure§tiul pentru a restabili ordinea”.
Basarabenii §i bucovinenii, încercau s¶ fie convin§i a nu se evacua peste
Prut, promi†ându-li-se de c¶tre propagandi§ti, „acela§i regim de
bun¶stare” ca cel existent în U.R.S.S. Se tindea spre provocarea unui spirit de ostilitate fa†¶ de România §i de stopare, prin propagand¶, a
evacu¶rilor.
Pe parcursul întregului an de ocupa†ie (1940/1941), organele
N.K.V.D. §i-au adus din plin contribu†ia la instaurarea §i consolidarea
noului regim al „dictaturii proletariatului” în R.S.S.M., comi†ând un §ir de
crime, care au îngrozit întreaga popula†ie a Basarabiei, iar pretin§ii
„eliberatori”, în ochii basarabenilor de atunci, erau simpli criminali,
preocupa†i de jafuri §i profanarea tuturor valorilor.
Primele arest¶ri, operate cu concursul unor elemente din sânul
popula†iei minoritare, au avut loc chiar în timpul ocup¶rii teritoriului
dintre Nistru §i Prut, §i i-au vizat în primul rând, pe osta§ii români care
se evacuau, fiind re†inu†i §i dezarma†i (au fost aresta†i 282 de ofi†eri, din
care aproximativ 100 erau activi). Motivele arest¶rii erau unele imaginare: „ofi†eri români §i educa†i – deci – împotriva U.R.S.S. §i regimului de
acolo”; „au f¶cut educa†ia solda†ilor de sub comand¶ în spirit anticomunist §i antisovietic”; „au tolerat maltratarea solda†ilor basarabeni de sub
comand¶”; „au executat ordinele guvernului român de a face lucr¶ri §i a
se preg¶ti pentru un eventual r¶zboi împotriva U.R.S.S.”; „au f¶cut propagand¶ antisovietic¶ printre solda†i §i popula†ia civil¶”; „au f¶cut §i
ordonat rechizi†ii de la popula†ia basarabean¶ §i bucovinean¶”; „b¶nuiala
c¶ au f¶cut spionaj în favoarea României”. „în general, arest¶rile ofi†erilor
români s-au f¶cut numai pentru §icanarea, molestarea §i batjocorirea lor,
f¶r¶ motive juridice întemeiate”.
Ofi†erii aresta†i erau închi§i în subsolurile cl¶dirilor Facult¶†ii de
Teologie din Chi§in¶u, unde N.K.V.D.-ul î§i amenajase una din închisori,
(specializat¶, mai cu seama, în anchetarea osta§ilor r¶pi†i în timpul
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retragerii).
Condi†iile de deten†ie în care erau †inu†i ofi†erii §i solda†ii români, au
fost din cele mai inumane. Cercetarea lor se f¶cea de regul¶ noaptea, „sub
continui amenin†¶ri (împu§care, deportare în Siberia), insulte, ofense §i
înjur¶turi”. Erau for†a†i s¶ semneze diverse declara†ii al c¶ror con†inut
nu-l cuno§teau, c¶ci era scris de organele anchetatoare în limba rus¶. Li
se cerea „s¶ dea informa†ii asupra organiz¶rii, dot¶rii §i comandamentului
armatei române”. Au fost obliga†i s¶ declare domiciliile §i rudele lor din
România. Majoritatea au fost impu§i s¶ semneze o declara†ie pe propria
r¶spundere c¶, „vor servi statul sovietic, dând informa†ii asupra inten†iilor
probabile ale Germaniei fa†¶ de U.R.S.S. §i c¶ nu vor spune nim¶nui
[despre] tratamentul la care au fost supu§i în timpul arest¶rii §i
anchet¶rii”. Unor ofi†eri li s-a propus s¶ r¶mân¶ în serviciul Armatei
sovietice, „cu acelea§i grade sau altele mai superioare”.
Dup¶ o perioad¶, majoritatea au fost l¶sa†i s¶ plece în România.
ïns¶, „Ofi†erii combatan†i, basarabeni §i bucovineni, au fost opri†i – f¶r¶
excep†ie – în închisori §i trimi§i în judecat¶”.
A§adar, unor militari li s-a propus s¶ r¶mân¶ în „armata moldoveneasc¶”, altora li s-a propus s¶ fac¶ spionaj, s¶ fie gazde de spioni.
Majoritatea au fost exploata†i informativ în privin†a Armatei române. Ca
recompens¶, unora li s-au promis grade militare foarte mari (de colonel
sau general), „atunci când trupele ro§ii vor ocupa România”.
Dup¶ cum rezult¶ din documentele serviciilor speciale române§ti,
unii militari au acceptat ca la reîntoarcerea acas¶, în România, s¶ lucreze
în interesul spionajului sovietic. Au fost descoperi†i agen†i externi sovietici, trimi§i din Basarabia pentru spionaj în România, care urmau s¶ se
întâlneasc¶ cu agen†ii sovietici locali – reveni†i din Basarabia, unde
f¶ceau armata.
Arest¶rilor au fost supuse §i persoanele considerate suspecte din
punct de vedere al sentimentelor fa†¶ de noul regim. Era vorba, în primul
rând, de func†ionarii Statului român, care nu s-au refugiat peste Prut (sau
au fost împiedica†i s¶ se refugieze) – prefec†i, primari, poli†i§ti, jandarmi,
agen†i fiscali, etc. Erau aresta†i, averile lor – confiscate, iar familiile lor –
l¶sate pe drumuri, „f¶r¶ nici un mijloc de trai” sau arestate §i ele. Mul†i
erau executa†i doar în baza b¶nuielilor c¶ ar fi ostili regimului sovietic.
Toate acestea se f¶ceau în urma denun†urilor f¶cute de agen†ii comuni§ti
locali sau în baza informa†iilor culese înainte de ocupa†ie de c¶tre agen†ii
sovietici, care au venit în România cu misiuni informative. Conform unor
date, pân¶ la 3 iulie 1940, regimul sovietic a arestat în Basarabia
1.042 de oameni b¶nui†i de colaborare cu Statul român.
Mul†i fo§ti func†ionari români, care nu au fost aresta†i în primele zile
dup¶ ocupa†ie, au fost obliga†i s¶-§i continue serviciul, iar cei care au
refuzat, au fost aresta†i §i judeca†i pentru sabotaj.
Represiunea i-a vizat §i pe fo§tii oameni politici, în special pe fo§tii
deputa†i ai Sfatului ¢¶rii, care în 1918 au votat unirea Basarabiei cu
România, iar acum erau aresta†i sub învinuirea „de tr¶dare §i pactizare cu
autorit¶†ile române”. Potrivit informa†iilor de†inute de serviciile secrete
române§ti la data de 18 iulie 1940, în Basarabia au fost aresta†i de
N.K.V.D. un num¶r de cinci fo§ti deputa†i ai Sfatului ¢¶rii, un fost senator, doi fo§ti ofi†eri în Armata alb¶ §i numero§i func†ionari civili §i militari români (Pan Halippa, N. Secar¶, I. Ignatiuc, G. Turcuman, £t.
Botnariuc, A. Baltaga, T. Neaga, V. Bodescu, P. Sinadino, C. Bivol, I.
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Codreanu, F. Uncu, E. Catelei). Ace§tia au fost întemni†a†i la Chi§in¶u §i
apoi o parte, transfera†i la Tiraspol, deoarece în închisoarea din capitala
Basarabiei nu mai era spa†iu.
Situa†ia fo§tilor deputa†i ai Sfatului ¢¶rii, r¶ma§i sub ocupa†ie, era
necunoscut¶ la Bucure§ti. Doar la 24 februarie 1941, Serviciul Special de
Informa†ii (S.S.I.), prin §eful lui, Eugen Cristesci, a informat conducerea
României c¶, fo§tii deputa†i ai Sfatului ¢¶rii nu au fost judeca†i sau deporta†i în interiorul U.R.S.S. §i sunt „concentra†i la închisorile din Chi§in¶u
§i Tiraspol”. S.S.I.-ul considera c¶, ace§tia vor fi adu§i în fa†a instan†ei de
judecat¶, dar f¶r¶ s¶ li se prezinte acuza†iile. Era remarcat¶ atitudinea
dârz¶ a unor fo§ti deputa†i – Ion Codreanu, Catelli, Leanc¶, Secar¶ §i al†ii,
care au declarat c¶: „Au votat Unirea fiindc¶ a§a le-au dictat convingerile
§i con§tiin†a româneasc¶. Republica Moldoveneasc¶ actual¶ este un instrument de dezbinare a poporului român. Basarabia fiind pl¶m¶dit¶ cu
sângele §i oasele str¶mo§ilor lor, va r¶mâne totdeauna româneasc¶ §i,
orice ar face Sovietele, ea fiind a românilor, tot lor le va reveni”.
La repetatele cereri ale autorit¶†ilor române pentru eliberarea acestora, sovieticii nu au dat nici un r¶spuns. Dar, în final, au acceptat eliberarea lor, condi†ionat¶ de schimbarea lor cu un lot de 246 de persoane
comuniste, aflate în închisorile române§ti, condamnate pentru spionaj,
tr¶dare §i activitate comunist¶. Pân¶ la urm¶, sovieticilor li s-a predat un
num¶r mai mic de persoane, printre care figura: Ana Pauker, Emil
Bodn¶ra§, Liuba Chi§inevski §.a.
Prigoana a fost întreprins¶ §i împotriva legionarilor, a fo§tilor militari din Armata alb¶, a bog¶ta§ilor, indiferent de na†ionalitate §i religie.
To†i ace§tia, dac¶ nu erau asasina†i, erau aresta†i (de obicei, noaptea, între
orele 1 §i 3, pentru ca efectul psihologic (de intimidare) s¶ fie cât mai
mare) §i interna†i în închisori, unde li se aplica tratamentul de†inu†ilor de
drept comun, înso†it de ur¶ §i batjocur¶. Unii, din cauza torturilor fizice §i
psihice, nu au rezistat §i au decedat, al†ii s-au sinucis. De subliniat este c¶,
cei viza†i de ac†iunile represive sovietice (inclusiv în anii postbelici), de
regul¶ erau egala†i cu criminalii de drept comun. Din aceast¶ cauz¶, cercetând documentele de epoc¶, este dificil s¶ se fac¶ o diferen†iere între
criminalii de drept comun §i cei condamna†i pe motive politice.
Apoi, represiunea s-a îndreptat spre cei care se opuneau „reformelor” ocupantului sovietic. în special, procesul de na†ionalizare a general o
rezisten†¶ dârz¶ din partea popula†iei.
De pe urma represiunii §i a reeduc¶rii sovietice a avut de suferit
majoritatea popula†iei. Unul din martorii calvarului basarabean, relata
despre acele timpuri: „Peste câteva zile de la a§a-zisa «eliberare», mascat¶ cu manifest¶ri stradale, cu agitatori sovietici, dar §i de ai no§tri (mai
mult evrei), care î§i rupeau gura, f¶g¶duiau o via†¶ nou¶, fericit¶, bun¶
pentru to†i, au început arest¶rile. Ele se f¶ceau mai mult noaptea, venea
„duba” (ciornîi voron) §i st¶pânul casei disp¶rea, era dus la închisoare.
închisorile erau pline, gemeau. Arestau pe fo§tii membri ai Sfatului ¢¶rii,
pe primari, prefec†i, preo†i, comercian†i, pe fo§tii poli†i§ti, pe fo§tii ofi†eri
din armata român¶, dar §i din cea †arist¶, intelectuali, membri ai partidelor
politice, func†ionari.
Sovieticii, lucr¶torii N.K.V.D.-ului, aveau liste, în care erau înscri§i to†i acei care luptaser¶ cu cuvântul §i fapta împotriva sovieticilor, în
fosta †ar¶ România, pe acei în care nu aveau încredere, care nu simpatizau
noul regim.
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Bineîn†eles c¶, a§a cum e la moldoveni, s-au g¶sit usc¶turi, lichele,
care pe din dos, dar §i cu spum¶ la gur¶, î§i tr¶dau nu numai cunoscu†ii §i
prietenii, dar §i du§manii. Din închisori au fost elibera†i to†i ho†ii §i delicven†ii, care acum se r¶zbunau slujind noii st¶pâniri”.
Pentru judecarea celor aresta†i, la 9 iulie 1940, pe când Basarabia §i
nordul Bucovinei aveau doar statut de teritorii cucerite, Consiliul
Comisarilor Poporului al U.R.S.S. a aprobat hot¶rârea secret¶, Cu privire
la activitatea tribunalelor militare în teritoriile Basarabiei §i Nordului
Bucovinei. Potrivit ei, tribunalele militare au fost împuternicite, temporar, s¶ examineze cazurile privind „crimele contrarevolu†ionare §i de banditism a locuitorilor Basarabiei §i Nordului Bucovinei”, precum §i a celor
referitor la „specula cu m¶rfuri §i produse alimentare”, §i s¶ le judece în
baza Codului penal al R.S.S. Ucrainene.
Num¶rul celor aresta†i era extrem de mare, încât închisorile au devenit neînc¶p¶toare. Organele speciale aveau foarte mult de lucru, fiind
necesar¶ sporirea num¶rului de oameni pentru executarea represiunii. ïn
acest sens, la 10 iulie 1940, Lavrentii Beria, comisarul poporului al afacerilor interne al U.R.S.S., a solicitat aprobarea pre§edintelui Consiliului
Comisarilor Poporului al U.R.S.S., Veceaslav Molotov, pentru suplimentarea num¶rului trupelor de escort¶ ale comisariatului de interne pân¶ la
1.910 de persoane, în vederea constituirii unui regiment §i a unui batalion.
Era necesar¶ m¶rirea efectivului de paz¶ al închisorilor din Basarabia §i
nordul Bucovinei, precum §i al celui implicat în arest¶ri §i escorta
de†inu†ilor.
Din cauza ostilit¶†ii înver§unate a popula†iei fa†¶ de noile autorit¶†i,
capitala R.S.S. Moldovene§ti – ora§ul Chi§in¶u – a devenit ora§ cu regim
special: potrivit Hot¶rârii Consiliului Comisarilor Poporului al U.R.S.S.
nr. 1.667 din 10 septembrie 1940, Chi§in¶ul a fost trecut în categoria
ora§elor cu regim special de gradul II, în care nu aveau dreptul s¶
locuiasc¶ persoanele condamnate penal (în conformitate cu prevederile
Codului penal al Ucrainei, aflat în vigoare în R.S.S.M. pân¶ în anul
1961), în baza articolelor: 58 (crime contrarevolu†ionare), 59-3 (banditism), 74 (acte de huliganism din partea indivizilor cu dou¶ condamn¶ri),
107 (specul¶), 193-24 (spionaj). De asemenea, nu aveau dreptul s¶
locuiasc¶ în Chi§in¶u, persoanele condamnate în baza legii sovietice
„despre lupta împotriva sustragerii din proprietatea socialist¶” din 7
august 1932. Fo§tilor condamna†i penal, nu li se permitea nici m¶car s¶
viziteze capitala. De respectarea acestor prevederi era responsabil
N.K.V.D.-ul. Acest regim special pentru Chi§in¶u, s-a men†inut §i în
anii postbelici.
ïn septembrie 1940, Nikolai Sazîkin insista asupra solu†ion¶rii grabnice a tuturor problemelor provocate de „elementele vechi” – adep†i ai
a§a-zisei „româniz¶ri” a popula†iei basarabene. R.S.S.M. era considerat¶
o periculoas¶ pepinier¶ de atitudini antisovietice §i burgheze. Dar cel mai
mult organele unionale ale securit¶†ii statului erau deranjate de problema
orient¶rii clare proromâne§ti a majorit¶†ii popula†iei. „Solu†ionarea”
tuturor acestor probleme, a fost înso†it¶ de un §ir de asasinate politice comise la Chi§in¶u, Ismail, Cetatea Alb¶ §i în alte localit¶†i ale
Basarabiei ocupate, finalizate cu deportarea din iunie 1941, a unui
num¶r însemnat de basarabeni în Siberia.
Revenirea autorit¶†ilor române§ti în vara anului 1941, în Basarabia,
a f¶cut posibil¶ descoperirea multora din acele asasinate, executate de
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autorit¶†ile sovietice în acest teritoriu timp de un an de ocupa†ie.
Rezultatele uneia din investiga†iile efectuate în capitala Basarabiei
au ar¶tat c¶, „în partea din fund a cur†ii fostului local al Consulatului italian din Chi§in¶u, strada Viilor nr. 97, devenit în timpul regimului sovietic sediul central al N.K.V.D.-ului local, în prezent distrus complet, întrun loc acoperit cu scânduri înalte, s-au descoperit dou¶ gropi mari §i altele mai mici, în care au fost îngropate ultimele victime ale N.K.V.D.-ului”.
Raportul inspectorului regional de poli†ie, Alfred Pacsimade, men†iona
c¶, execu†ia s-a f¶cut în beciul fostului Consulat italian, unde au r¶mas
urme evidente §i unde s-au g¶sit dou¶ t¶rgi pline de sânge. Dup¶ s¶p¶turi
intense au fost deshumate 85 de cadavre, din care un grup de 15 persoane aruncate într-o groap¶ comun¶ aveau mâinile, iar un grup §i picioarele legate. Unele cadavre erau în costume sumare (pijama, c¶ma§¶ de
noapte), ceea ce denot¶ c¶ victimele au fost ridicate în timpul nop†ii de
acas¶ §i executate imediat f¶r¶ a fi cercetate. S-au g¶sit, de asemenea,
§epci de elevi, un grup de 6 ceferi§ti, doi preo†i. Dup¶ sentin†ele de
condamnare, s-au putut identifica fra†ii Petre §i Pavel Tan†u, Cernovschi,
fost §ef de sec†ie de gardieni publici în Chi§in¶u; ceferi§tii Ion Teslaru,
Ilie Banu, Dionisie Doroftei, Grigore Ene Tlu§ca, Dimitrie Vieru, Teodor
Gu†u, David Filipenco, Melentievici §i £evcenco. Dup¶ anumite indicii, a
fost identificat §i unul dintre preo†i, care ar fi fost frunta§ul legionar Gh.
Tudorache. în buzunar la Pavel Tan†u, s-a g¶sit o sentin†¶ dat¶ de
Tribunalul militar al N.K.V.D., circumscrip†ia Kiev, prin care condamna
pe ace§ti doi fra†i, în ziua de 21 iunie 1941, la moarte prin împu§care §i
confiscarea averilor, ca fiind fii ai unui fost ofi†er din Armata alb¶.
S-a constatat c¶, împu§carea s-a f¶cut în serie, iar cadavrele au fost
aruncate în stare muribund¶ în gropi, în dezordine. Majoritatea
cadavrelor au r¶mas neidentificate, c¶ci fuseser¶ mutilate, batjocorite, arse la flac¶r¶ în timpul „anchetei”, iar dup¶ moarte date cu var
nestins §i cu acizi.
ïn subteranele Palatului Mitropolitan din Chi§in¶u, unde s-a aflat
Consistoriul bisericesc §i fabrica de lumân¶ri, §i unde sovieticii aveau
sec†ia de spionaj a N.K.V.D., s-au descoperit mai multe celule individuale, unde erau de†inute cele mai suspecte §i mai importante persoane, care
trebuiau s¶ fie cercetate cu o grij¶ deosebit¶. în aceia§i subteran¶, s-au
g¶sit instrumente speciale de tortur¶, unele cu folosirea curentului electric. Sovieticii au distrus aceste instala†ii în timpul retragerii, îns¶ speciali§tii români au fost în m¶sur¶ s¶ le reconstituie.
La data de 7 septembrie 1941, la Chi§in¶u au avut loc funeraliile
na†ionale ale celor 450 de persoane g¶site în gropile din cur†ile
Consulatului italian, Palatului Mitropolitan, Facult¶†ii de Teologie, multe
ramase neidentificate din pricina mutil¶rilor.
La 16 octombrie 1941, Guvern¶mântul Basarabiei raporta
Pre§edin†iei Consiliului de Mini§tri despre s¶p¶turile efectuate în beciul
imobilului din str. General V¶itoianu nr. 25 din Ismail, fost sediu al
N.K.V.D.-ului local. Acolo s-au g¶sit cadavrele a cinci b¶rba†i cu vârsta
cuprins¶ între 45-60 de ani §i a unei femei de 22-23 de ani.
„Cadavrele – se spunea în raport Guvern¶mântului Basarabiei
– au fost îngropate cu capul în jos, legate cu mâinile la spate §i la ochi.
Din expertiza f¶cut¶ s-a stabilit c¶ sunt îngropa†i de aproximativ 78 luni. Cadavrele prezint¶ arsuri pe corp, deducându-se c¶ au fost stropi†i
cu vitrol.
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Descoperirea a f¶cut adânc¶ impresie în rândurile popula†iei din
ora§ul Ismail §i acest fapt a m¶rit ura popula†iei contra evreilor din ghettoul local.
Popula†ia a venit în pelerinaj compact, crezând c¶ va identifica
vreun membru al familiilor, disp¶ru†i sub ocupa†ia bol§evic¶. Pân¶ în prezent nu s-a putut identifica nici un cadavru.
Din partea poli†iei §i garnizoanei locale, s-au luat m¶suri de
men†inerea ordinii”.
La Cetatea Alb¶ au fost descoperite 19 jertfe ale totalitarismului
comunist, majoritatea fo§ti militari din Armata †arist¶.
ïn perioada noiembrie 1940 – ianuarie 1941, organele N.K.V.D. au
realizat verificarea §i trierea întregii popula†iei a R.S.S.M., cu scopul
fix¶rii vizelor de re§edin†¶ §i a pa§aportiz¶rii generale a popula†iei. Pentru
eliminarea anumitor persoane din via†a social¶ §i politic¶, în pa§apoarte li
s-a indicat categoria de indezirabilitate. Mul†i cet¶†eni nici nu b¶nuiau c¶,
în pa§apoartele lor deja exist¶ informa†ia necesar¶ organelor sovietice de
securitate, pentru a §ti la momentul oportun, cum s¶ procedeze cu fiecare
în parte. Unora li se fixa domiciliu obligatoriu, pentru a puteau fi supraveghea†i mai u§or.
De rând cu transform¶rile politice §i social-economice, înso†ite de
anihilarea elementelor ostile, mul†i tineri basarabeni au fost mobiliza†i la
munci for†ate în regiunile industriale ale U.R.S.S. – Dondass, Ural,
Siberia, etc. – de unde, o bun¶ parte, nu s-a mai reîntors acas¶.
Basarabenii erau trata†i de sovietici ca o surs¶ de for†¶ de munc¶ ieftin¶,
necesar¶ §antierelor industriale §i minelor de c¶rbune din diferite regiuni
ale U.R.S.S. Deja la o lun¶ de la ocupa†ie, în august 1940, organele locale
de stat §i de partid, au mobilizat §i trimis la munc¶ for†at¶ în interiorul
U.R.S.S., 53.356 de tineri din satele Basarabiei. Unii încercau s¶ scape de
aceast¶ deportare la munci for†ate, prin fug¶.
Dup¶ o statistica sumar¶, alc¶tuita de autorit¶†ile române§ti
(dup¶ 1941), între 28 iunie 1940 §i 22 iunie 1941, în spa†iul dintre
Prut §i Nistru au fost asasinate sau moarte sub tortur¶ circa 300.000
de persoane. Dup¶ arestarea, deportarea, asasinarea a peste 300.000
de români în 1940/1941, reprezentând 12,23% din popula†ie, în 1944,
procentul victimelor avea s¶ urce la peste o treime din totalul
popula†iei.
Crimele comise de regimul sovietic în Basarabia §i cruzimea cu care
erau executate, au îngrozit popula†ia. Cei care au adus noua autoritate în
teritoriul dintre Nistru §i Prut, f¶ceau parte dintr-o cu totul alt¶ civiliza†ie,
cu o alt¶ mentalitate, în care valorile general-umane au fost deturnate, iar
sentimentele lichidate. Dou¶ decenii de comunism în Rusia, înso†ite de
transform¶ri social-economice §i politice nemaiîntâlnite, soldate cu
milioane de oameni mor†i, au format un cu totul alt individ, care venise
acum în Basarabia s¶ realizeze acelea§i transform¶ri. Cineva, dup¶ eliberarea din 1941, spune c¶, „Am mai tr¶it noi cu ru§ii, dar aceia aveau
team¶ de Dumnezeu: dar «tovar¶§ii» i§tia, cum li se spune, sunt al†i ru§i;
îs p¶gâni, lep¶da†i de lege...”.
Chiar §i cei ce s-au bucurat de instaurarea regimului sovietic în
Basarabia, la scurt timp au avut de regretat. Unii din ei declarau c¶, „Noi
am crezut c¶ tovar¶§ii au venit pentru a ne elibera §i nu pentru a ne sugruma”. Al†ii î§i manifestau public nemul†umirea. Astfel, în februarie 1941,
elevi §i studen†i de la §coala nr. 2 §i £coala Pedagogic¶ din Orhei au scos
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un manifest pe care l-au lipit pe u§a §colii. Manifestul, printre altele,
con†inea urm¶toarele revendic¶ri: „Ne-am s¶turat de pâinea sovietic¶.
Vrem pâine româneasc¶. Jos Stalin §i comunismul. Jos N.K.V.D.-ul...”.
Autorii manifestului au fost denun†a†i de o coleg¶ de-a lor, de origine
evreiasc¶, originar¶ din comuna Leu§eni, jud. Orhei, evacuat¶ în U.R.S.S.
la retragerea armatelor sovietice în vara anului 1941. Chiar a doua zi au
început arest¶rile: peste 40 de elevi §i studen†i au fost deporta†i în Siberia.
Printre ei au fost: O. Frunz¶, D. Stâci, I. Bala§, S. Bacalu, Ciumac, V.
A§ve†, P. Bogos, V. Bogos, B. Veslovschi, A. Levin†a, V. Eprov, D.
Avramoglu, T. Cojocaru, V. Guma, etc.
Pe parcursul întregului an de ocupa†ie, N.K.V.D.-ul s-a dovedit a fi
extrem de „eficient” în represiunile sale. Aceasta denot¶ faptul c¶, avea
adunate din timp, înc¶ înainte de ocupa†ie, materialele de acuzare, precum
§i listele cu adresele celor care urmau s¶ fie aresta†i.
Timp de un an de ocupa†ie sovietic¶, în Basarabia §i nordul
Bucovinei, haosul §i dezm¶†ul erau la ei acas¶. Totul era dezorganizat.
Represiunea nu a contenit nici o clip¶. Basarabenii §i Bucovinenii erau
deprima†i, mul†i s-au refugiat în România, al†ii nu au reu§it s¶ se refugieze, dar î§i doreau s¶ ajung¶ pe cel¶lalt mal al Prutului. Persoanele dornice
de a pleca în România, „au fost §icanate, purtate din loc în loc, în scopul
de a renun†a la aceast¶ idee, bunurilor lor mobile §i imobile confiscate §i
obliga†i s¶ semneze declara†ii c¶, dup¶ sosirea în România, vor activa în
favoarea serviciului de spionaj sovietic, p¶rin†ii lor fiind opri†i ca ostatici”. Multora li s-au confiscat banii §i obiectele de pre†, l¶sându-li-se
numai câte 1.000-2.000 de lei, restul sumelor fiind oprite, c¶ci constituiau
„o contraband¶ de valut¶”. Pe cei evacua†i peste Prut, sovieticii doreau
s¶-i transforme, prin diverse mijloace, în agen†ii lor de spionaj §i propagand¶.
Cu toate acestea, num¶rul celor refugia†i (oficial §i neoficial) în stânga Prutului, era în continu¶ cre§tere. Spre sfâr§itul lunii octombrie 1940,
num¶rul celor pleca†i din Basarabia trecuse de 100.000 de persoane.
Exodul nu a încetat nici în lunile urm¶toare. Num¶rul doritorilor de a
pleca era destul de mare. Dup¶ cum estimau unii refugia†i, „dac¶ s-ar
l¶sa grani†a deschis¶”, 80% din popula†ia Basarabiei ar fi trecut în
România. Al†ii afirmau „c¶ românii din Basarabia doresc din tot sufletul
r¶zboiul, credin†a lor fiind c¶ numai a§a vor sc¶pa de st¶pânirea sovietic¶”. Unii, neavând posibilitatea s¶ se refugieze, din disperare, s-au
sinucis.
Forme de rezisten†¶ armat¶ organizat¶ nu s-au înregistrat, îns¶ au
avut loc incidente între popula†ia civil¶ §i autorit¶†i, în special în timpul
implement¶rii „reformelor sovietice”, a colect¶rii impozitelor §i pe parcursul desf¶§ur¶rii opera†iunii de deportare (din iunie 1941).
*
Pavel Moraru.Din istoria Sigurantei Generale în Basarabia
(1918-1940)
Scris la Saturday, June 11 @ 00:03:34 CEST de catre asymetria
„Nistrul nu este numai o frontier¶ care separ¶ dou¶ popoare, nu este
numai o linie de demarcare a dou¶ state; Nistrul este hotarul care separ¶
dou¶ lumi §i dou¶ concep†ii de via†¶”, iar Basarabia „este fereastra deschis¶ prin care Interna†ionala a III-a î§i întinde arma înc¶rcat¶ spre inima
Europei”.
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Gheorghe T¶t¶rescu, M¶rturii pentru istorie. Ed. Enciclopedic¶,
Bucure§ti, 1996, pp. 104-108.
Not¶ introductiv¶.
Mult studiata perioad¶ interbelic¶ a Istoriei românilor, mai continu¶
s¶ atrag¶ aten†ia istoricilor §i a celor interesa†i de trecut. Acest interes este
alimentat de descoperirea a noi §i noi documente de arhiv¶ (mai ales
acum, când accesul la documente este mai liber), care vars¶, de fiecare
dat¶, o nou¶ lumin¶ asupra trecutului §i scoate la iveal¶ subiecte inedite,
care provoac¶ la o nou¶ cercetare.Cercetarea activit¶†ii Siguran†ei din
Basarabia, ne-a ar¶tat complexitatea acestui subiect, care ofer¶
investiga†iilor §tiin†ifice resurse inepuizabile. De aceia, concluziile studiului, la care am ajuns, bazate pe documente de arhiv¶ (în mare parte
inedite), constituie rodul muncii dintr-o prim¶ etap¶ de cercetare, care ne
oblig¶ la continuarea investiga†iilor.
Studiul de fa†¶, este un prin pas, în aportul nostru adus cunoa§terii
trecutului interbelic al României. P.M.
Introducere
Pr¶bu§irea regimului comunist, a dus dup¶ sine la pr¶bu§irea tuturor
miturilor §i falsurilor din istoria na†ional¶ §i universal¶, create de acesta.
Desecretizarea arhivelor a dat posibilitatea revizuirii istoriei §i trat¶rii
nep¶rtinitoare a acesteia. De rând cu combaterea cli§eelor, adânc
înr¶d¶cinate în mentalitatea societ¶†ii post-comuniste, în aten†ia cercet¶rii
istorice au intrat un §ir de subiecte inedite din trecutul nu prea îndep¶rtat,
referitoare la perioada interbelic¶, la cea a R¶zboiului II Mondial, precum
§i la perioada postbelic¶.
De un interes aparte este activitatea Siguran†ei în Basarabia, mai
pu†in cunoscut¶, dar care, ca §i în restul †¶rii, a †inut de monitorizarea
vie†ii social-politice §i de combaterea agen†ilor curentelor subversive, mai
ales a celor comuni§ti. Desigur c¶, în acest context, deosebit de interesante/importante sunt „buletinele informative” – important¶ surs¶ de informa†ii – în privin†a diferitelor probleme, care, analizate §tiin†ific, ne pot
relata de mai toate aspectele vie†ii interbelice române§ti.
ïn ultimul timp, s-au scris tot mai mult lucr¶ri (mai cu seam¶, privind mi§carea subversiv¶ comunist¶), care, într-o m¶sur¶ mai mare sau
mai mic¶, au reflectat activitatea Siguran†ei. Autorii acestora, în baza
investiga†iilor de arhiv¶, au prezentat diverse fapte §i probleme din trecut,
unele dintre care §ocheaz¶, sunt incredibile, dar adev¶rate!
Cercet¶rile de arhiv¶ scot la iveal¶ noi §i noi fapte cu totul inedite.
în aceast¶ lucrare, am încercat, în limita posibilit¶†ilor §i a accesului pe
care l-am avut la documentele de arhiv¶ (o bun¶ parte din ele, mai cu
seam¶ „dosarele personale”, continu¶ s¶ fie secrete), s¶ reconstituim doar
unele aspecte din activitatea Siguran†ei în Basarabia, care mai ascunde o
multitudine de subiecte interesante.
Autorul,
Sibiu, 17 februarie 2008
Capitolul I: Documente ale Siguran†ei în Arhivele de la Chi§in¶u.
„Am crezut necesar a pune la îndemâna doritorilor de a se consacra
acestui serviciu §i care, pentru întâia oar¶, p¶§esc pe terenul spinos al noii
lor profesiuni, o modest¶ parte din rezultatele unei experien†e, dobândite
cu grele sfor†¶ri, spre a le sluji ca început de îndrumare, iar celor ce, necunoscând rolul §i activitatea Siguran†ei Statului, în loc de a-i da tot concur-
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sul, s-au f¶cut ecoul r¶uvoitorilor, ce urm¶resc desfiin†area ei, le ofer prilejul de a-§i revizui atitudinea §i p¶rerile asupra acestei institu†iuni, care,
prin necesitatea §i importan†a ei, se poate identifica cu îns¶§i existen†a
Statului”.
Zinovie Hus¶rescu, inspector general al Siguran†ei din Basarabia,
Mi§carea subversiv¶ în Basarabia. Atelierele Imprimeriei Statului,
Chi§in¶u, 1925, p. 3.
La fel ca §i românii §i unele teritorii ale României, o parte din arhivele române§ti, pe parcursul secolului XX, s-au pomenit în afara hotarelor române§ti. Unele fonduri de documente ale autorit¶†ilor civile sau
militare române le putem g¶si la Cern¶u†i sau Odessa, la Kiev sau
Moscova.
O bun¶ parte din documentele Siguran†ei Statului, se afl¶ la
Chi§in¶u, în depozitele Arhivei Na†ionale a Republicii Moldova §i reprezint¶ arhiva Siguran†ei din Basarabia. Aceasta con†ine, în cea mai mare
parte, documente inedite, care constituie un bogat izvor de cunoa§tere a
trecutului politic §i social-economic al României, datorit¶ vastului diapazon de probleme care s-au aflat în sfera preocup¶rilor Siguran†ei. în arhiva de la Chi§in¶u, majoritatea documentelor Siguran†ei sunt neexploarate,
ceea ce provoac¶ un interes deosebit pentru studierea lor.
O parte din documente, o constituie coresponden†a purtat¶ între
Subinspectoratul/Inspectoratul Siguran†ei de la Chi§in¶u cu subdiviziunile din subordine – serviciile §i brig¶zile de siguran†¶ jude†ene. O alt¶
parte, extrem de consistent¶ în date §i informa†ii inedite, sunt dosarele
personale ale func†ionarilor, agen†ilor §i informatorilor Siguran†ei din
Basarabia. De asemenea, sunt multe dosare cuprinzând investiga†iile
diverselor cazuri de spionaj, propagand¶ bol§evic¶, antiromâneasc¶, etc.
Toate sunt cuprinse în fondul de documente cu num¶rul 680 –
Inspectoratul Regional de Poli†ie Chi§in¶u – 1919-1944. Dosarele 1-126
§i 3103-5178, inventar 1, con†in coresponden†a dintre organele
poli†iene§ti din Basarabia, rapoartele §i „notele informative” referitoare la
curentele subversive, partidele §i mi§c¶rile politice, minorit¶†ile etnice,
sectele religioase, organiza†iile de spionaj sovietic, etc., etc. (1918-1944);
dosarele 127-136 includ liste, pe jude†ele Basarabiei, cu persoanele care
în 1944, sub presiunea ofensivei armatelor sovietice, doreau s¶ se evacueze în Vechiul Regat; dosarele 137-3102, sunt „dosarele personale” ale
func†ionarilor de poli†ie §i siguran†¶ din Basarabia, ale agen†ilor §i informatorilor, chiar §i a personalului auxiliar de la poli†ii (§oferi, electricieni,
mecanici, derdic¶tori), care au activat între 1918-1940. Multe din aceste
„dosare personale” înc¶ nu pot fi cercetate, deoarece nu le-a expirat termenul legal de 75 de ani de p¶strare sub regim „secret”.
Alte fonduri din Arhiva Na†ional¶ a Republicii Moldova, referitoare la
activitatea organelor poli†iene§ti §i de informa†ii române §i †ariste ruse,
sunt urm¶toarele:
(…) O bun¶ parte din aceste fonduri de documente au ajuns la
Chi§in¶u în urma captur¶rii lor de c¶tre autorit¶†ile militare sovietice în
anul 1944 de la autorit¶†ile române§ti, care se evacuau din Basarabia §i
Bucovina sub presiunea ocupantului, precum §i de la unit¶†ile militare §i
serviciile secrete române§ti de pe frontul de est, care, de§i dup¶ capitularea României din 23 august 1944, nu se mai considerau în r¶zboi cu
U.R.S.S., au fost deposedate de arhive.
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Alte documente ale Siguran†ei din Basarabia care s-ar mai afla la
Chi§in¶u, sunt în Arhiva Serviciului de Informa†ii §i Securitate (S.I.S.) al
Republicii Moldova. Conducerea actual¶ a S.I.S. declar¶ c¶, „depozitul
special arhivistic al Serviciului nu dispune de materiale documentate privind istoria serviciilor secrete din teritoriul actual al Republicii Moldova,
pe parcursul secolului XX”. ïns¶, conform datelor Serviciului de Stat de
Arhiv¶ al Republicii Moldova, la 1 ianuarie 2006, în depozitul special al
S.I.S. se p¶strau 77.798 (!) de dosare, ceea ce ar exclude faptul c¶ în arhiva S.I.S., nu s-ar g¶si documente cu caracter istoric (potrivit unei surse
confiden†iale, în arhiva S.I.S. s-ar afla §i documente române§ti din 1920,
deci, ale Siguran†ei). De asemenea, studiile unor istorici, la baza c¶rora
stau documentele din arhiva S.I.S., demonstreaz¶ clar c¶, în arhiva S.I.S.
sunt documente referitoare la „istoria serviciilor secrete din teritoriul
actual al Republicii Moldova, pe parcursul secolului XX”, dar la care
accesul este neoficial oprit.
*
Pavel Moraru. Din istoria Sigurantei Generale în Basarabia.
1918-1940
Friday, June 10 @ 23:57:30 CEST de catre asymetria
ïncepem publicarea unor capitole din lucrarea istoricului Pavel
Moraru, «La hotarul românesc al Europei. Din istoria Siguran†ei
Generale în Basarabia (1918-1940)» Carte de documente pasionante.
Pentru urm¶rirea seriei ce urmeaz¶, reproducem Curpinsul c¶r†ii.
Mul†umim autorului pentru îng¶duin†a de a prezenta publicului revistei
Asymetria aceast¶ contribu†ie istoric¶ pasionant¶.
La hotarul românesc al Europei.
Din istoria Siguran†ei Generale în Basarabia (1918-1940).
Capitolul I: Documente ale Siguran†ei în Arhivele de la Chi§in¶u.
Capitolul II: Siguran†a Statului în Basarabia interbelic¶.
II.1. înfiin†area Poli†iei de Siguran†¶ General¶ a Statului.
II.2. Unirea Basarabiei cu România.
II.3. Activitatea Siguran†ei din Basarabia în primii ani de dup¶ Marea
Unire.
II.4. Reorganizarea Siguran†ei Statului din 1929.
II.5. Activitatea Inspectoratului Regional de Poli†ie Chi§in¶u în domeniul
siguran†ei Statului.
II.6. Evreii §i bol§evismul în Basarabia interbelic¶ (1917-1940).
II.6.1. Evreii §i „revolu†ia” rus¶ din 1917.
II.6.2. Evreii din România la sfâr§itul Primului R¶zboi Mondial.
II.6.3. Evreii §i Conferin†a de Pace de la Paris.
II.6.4. Evreii în România interbelic¶.
II.6.5. Evreii §i mi§carea subversiv¶ din Basarabia.
II.6.6. Evreii §i lobby-ul antiromânesc din Occident.
II.6.7. Evreii §i activit¶†ile comuniste de la Odessa.
Capitolul III: Func†ionarii Siguran†ei basarabene §i agen†ii sovietici
urm¶ri†i sau neutraliza†i.
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III.1. Petre Anton.
III.2. Constantin Apostolescu.
III.3. £tefan D. Atanasiu.
III.4. Emil Bobeic¶.
III.5. Nicolae Budurescu.
III.6. Alexandru T. Damian.
III.7. £tefan Dr¶g¶nescu.
III.8. Ioan Georgescu.
III.9. Petre Georgescu.
III.10. Dumitru Hus¶rescu.
III.11. Zaharia (Zinovie) Ion Hus¶rescu.
III.12. Constantin I. Ionescu.
III.13. Traian Ionescu.
III.14. Constantin I. Constantinescu.
III.15. Constantin Maimuca.
III.16. Gheorghe Manolescu.
III.17. Aurel M¶rculescu.
III.18. Nicolae T. Mo§cu.
III.19. Vladimir Gr. Palada.
III.20. Grigore Petrescu.
III.21. Alexandru R¶ileanu.
III.22. Tudor Sfetcovici.
III.23. Nicolae £tef¶nescu.
III.24. Boris Colpacov Lago.
III.25. Isai Konstantinovici Parfeliuk.
III.26. Grigorii Ivanovici Kotovski.
III.27. Lev Zadov-Zinkovski.
Capitolul IV: Siguran†a român¶ v¶zut¶ de sovietici.
Capitolul V: Propaganda sovietic¶ în lupta cu spionajul inamic.
(?)

*

Ioan Rosca. Scrisoare deschisa catre Ana Blandiana
«Dup¶ 20 de ani dedica†i unei cauze, a venit momentul s¶ facem un
bilan† §i o analiz¶ critic¶ a activit¶†ii noastre. S¶ ne spunem public
punctul de vedere, pîn¶ la cap¶t, renun†înd la orice discre†ie, la menajamente. Nu se mai pune problema s¶ ap¶r¶m "unitatea frontului anticomunist", care a pierdut r¶zboiul (sau mai degrab¶ l-a ratat, evitîndu-l).»
Ioan Ro§ca
Nota: Rolul social, politic, poli†ist al câtorva personaje mai pu†in
cunoscute sau foarte cunoscute, m¶ preocup¶ de vreo 30 de ani. Se poate
spune c¶ sunt obsedat §i, f¶r¶ s¶ pot face investiga†ii în arhive, simpla
adunare de elemente coerente, de§i întâmpl¶tor ajunse la mine, permite o
concluzie, pentru mine, f¶r¶ echivoc. E vorba de agen†i de influen†¶,
manipula†i de Securitate, în diferite perioade. Persoanele sunt reprezentative pentru trei categorii de cet¶†eni români, colabora†ioni§ti, lucr¶tori pe
diverse terenuri ale ac†iunii politice comuniste.
E vorba de Pavel Platona, fost diplomat, Sergiu F¶rc¶§anu, scriitor
§i activist de partid, evreu, emigrat în Canada, devenit profesor de
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marxism; George Alexe, preot nehirotonisit, agent de influen†¶ la DetroitSUA; Ana Blandiana, scriitoare, agent¶ de influen†¶ extern¶, mai apoi
intern¶, complex legendat¶, peste tot, mai ales în anticomunismul benign.
Conturul ac†iunii acestora va fi trasat mai clar §i probabil definitiv, cînd
dosarele lor de la Securitate sau/§i de la SIE vor fi studiate de speciali§ti.
Orice informa†ie suplimentar¶ va fi binevenit¶.
Dezv¶luirile recente -octombrie 2010-, cu privire la rolul informatorilor, dovedi†i sau presupu§i, Mircea Iorgulescu, Andrei Brezianu, Mihai
Botez, din dosarul de urm¶rire informativ¶ a scriitorului Dorin Tudoran,
ne arat¶ complexitatea §i densitatea re†elelor de spionaj, manipulare §i
informare ale Securit¶†ii.
La 1979 Ana Blandiana §i Romulus Rusan colaborau la revista lui
George Alexe, Comuniunea Româneasc¶, în care despre Paul Goma se
insinua ca ar fi agent sovietic, acuz¶ tipic securist¶, fabricat¶ pentru români expatria†i §i naivi. Naivitate §i la cei doi Blandieni sau obliga†ie unor
agen†i de a participa la intoxicarea cititorilor români din Canada, ai acestei publica†ii de agentur¶ securist¶?
A se vedea mai pe larg notele mele din Asymetria, 2006
Dan Culcer
*
La o aniversare : Paul Goma, anul 1977 si recunostinta
tinerei generatii
Scris la Thursday, September 02 @ 13:46:36 CEST de catre asymetria
La 2 octombrie 2010 Paul Goma împline§te 75 de ani. In semn de
omagiu, membrii ai tân¶rei genera†ii din 1977, care aveau dou¶zeci §i
ceva de ani atunci, iar Paul Goma patruzeci §i doi, îi adreseaz¶ acestuia
un measaj pentru a sublinia c¶ îi p¶streaz¶, treizeci §i trei de ani mai tîrziu, aceea§i respectuoas¶ recuno§tin†¶ pentru exemplul d¶ruit, care i-a
c¶l¶uzit c¶tre cunoa§terea de sine §i reg¶sirea demnit¶†ii de Om. Revista
Asymetria deschide acum seria de articole cu care dorim s¶ marc¶m
aceast¶ aniversare.
Paul Goma, anul 1977 §i recuno§tin†a tinerei genera†ii
A fi singur împotriva tuturor nu este ceva nou pentru Paul Goma,
întrucât Domnia sa a mai avut §i alte prilejuri de a cunoa§te acest nepl¶cut
sentiment :
- în 1940, (inexact: în 1940 nu am putut trece Prutul, tata a fost
deportat în Siberia, abia in martie 1944 ne-am refugiat în Ardeal - n. m.
P.G.) când fuge împreun¶ cu p¶rin†ii la Sibiu, p¶r¶sind Basarabia natal¶
ocupat¶ de Armata Ro§ie
- în 1952, când, elev fiind, este anchetat de Securitatea din Sibiu §i
exmatriculat din liceu
- în 1956, când, student fiind, se solidarizeaz¶ cu Revolu†ia
maghiar¶ §i este exmatriculat din facultate, arestat §i condamnat la Gherla
§i Jilava, unde este de†inut timp de trei ani
- în 1960, când este trimis în B¶r¶gan, cu domiciliu for†at, timp de
patru ani
- în 1965, când a încercat s¶-§i reia studiile întrerupte în anul trei §i
nu i s’a permis, trebuind s¶ dea din nou examen de admitere
- în 1971, dup¶ publicarea romanului ,,Ostinato’’ în RFG §i în 1972,
dup¶ citirea altui roman, ,,U§a’’, la Radio Europa Liber¶
- în 1977, dup¶ publicarea în Occident a unei scrisori deschise de
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protest contra nerespect¶rii Drepturilor omului în România ceau§ist¶,
când este iar¶§i arestat de Securitate, dec¶zut de na†ionalitate §i expulzat
în Fran†a
- în Exil, când a fost pe punctul de a fi asasinat de mai multe ori de
agen†ii guvernului de la Bucure§ti - dup¶ publicarea ,,Jurnalului’’ din
2002, în care se revolt¶ împotriva editorilor Gabriel Liiceanu, Marin
Sorescu, Marian Papahagi, Viorica Oancea §i Nicolae Manolescu din
¢ar¶, dar §i a prietenilor acestora din Paris, care-i saboteaz¶ c¶r†ile (vezi
Addenda Jurnalului de Noapte-lung¶)
- în 2002, dup¶ publicarea eseului ,,S¶pt¶mâna ro§ie’’, în care
consemneaz¶ atrocit¶†ile comise de evreii bol§evici în timpul retragerii
armatei §i administra†iei române din Basarabia §i Bucovina, §i când to†i
detractorii s¶i au profitat de ocazie pentru a-l acuza §i de ,,antisemitism’’
A fi singur împotriva tuturor este nepl¶cut, chiar dac¶, cu timpul, te
obi§nuie§ti. Este mai comod s¶ fii cu turma, cu Puterea, la ad¶postul
c¶ldu† al acesteia, chiar dac¶ nu-i împ¶rt¶§e§ti politica, dar ,,capul plecat
sabia nu-l taie’’. Atunci nu po†i fi dezam¶git, decât poate doar de tine
însu†i…
***
Astfel, †in minte c¶, dup¶ ’89, românii no§tri se agitau cu mult entuziasm si pasiune, atât în ¢ar¶ cât §i în Exil, în lupta cu fiara comunist¶
care înc¶ nu murise, protestând, întocmind peti†ii, strângând semn¶turi, în
fine, oamenii sperau s¶ aib¶ un cuvânt de spus, iar cei din Exil c¶utau s¶
se implice, sprijinindu-i pe fra†ii lor de-acas¶.
ïntr’o zi, un c¶pitan de Securitate numit Soare, ca în bancul acela cu
Ceau§escu, primise ordin, pe la începutul anilor ‘90, s¶-l h¶ituiasc¶ pe H.
R. Patapievici, care voia s¶ fragilizeze ,,tân¶ra §i vulnerabila democra†ie
român¶ de dup¶ ’89’’, §i-§i îndeplinea cu mult zel misiunea, dup¶ unii
doar o pur¶ diversiune a M¶gureanului cel diabolic. Bineîn†eles c¶ Dl.
Patapievici nu era arestat §i torturat în beciurile Securit¶†ii ca înainte de
’89, a§a cum am cunoscut noi, acum se lucra cu m¶nu§i, cu §opârle, dar
înc¶ se mai ,,lucra’’.
Aflând de acest abuz, am ini†iat o list¶ de sus†inere printre personalit¶†ile din Exil, cerând încetarea persecu†iilor.
Nu pentru c¶ l-a§ fi cunoscut personal pe Dl. Patapievici sau c¶ acesta ar fi avut nevoie de sprijinul §i semn¶turile noastre, întrucât Domnia sa
a §tiut întotdeauna s¶ se apere singur foarte bine, dar noi sim†eam nevoia
s¶ d¶m un exemplu de solidaritate împotriva Securit¶†ii §i a metodelor
sale infame de a-i reduce la t¶cere pe opozan†ii democratici ai comunistului Iliescu, prietenul minerilor-b¶t¶u§i.
Ori, toat¶ lumea a semnat protestul, cu îndrept¶†it¶ indignare, mai
pu†in Monica Lovinescu §i Virgil Ierunca, care au refuzat. Exprimândumi nedumerirea, Doamna Lovinescu mi-a r¶spuns : ,,Dar, Domnule
Negrescu, §ti†i foarte bine c¶ noi nu facem politic¶ !’’, ceea ce putea fi o
form¶ elegant¶ de a se desolidariza pe moment de Patapievici sau de a
sus†ine partea advers¶, cum afirmau gurile rele, de§i acest lucru p¶rea de
neconceput, dar c¶ile Domnului sunt uneori tare încurcate §i Doamna
Lovinescu tocmai primise din partea M¶gureanului, în semn de înalt¶
pre†uire, dosarul Mamei sale, Ecaterina B¶l¶cioiu, exterminat¶ în deten†ia
de la Jilava.
Eu nu m-am sup¶rat atunci pe Doamna Lovinescu, dar recunosc c¶
am fost dezam¶git. Ce s¶ spun îns¶ de Paul Goma, pentru care
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dezam¶girile s’au †inut lan† ?
Bineîn†eles c¶ dac¶, în rela†iile cu semenii t¶i, vei avea preten†ia ca
ace§tia s¶ gândeasc¶ întotdeauna ca tine, deziluziile vor fi mari §i permanente. Dar în cazul s¶u, dezam¶girile au fost dureroase prin faptul c¶
ace§ti oameni gândiser¶ la fel ca el înainte, cel pu†in aparent §i f¶cuser¶
împreun¶ o seam¶ de ac†iuni în Exil, întru ajutorarea fra†ilor n¶p¶stui†i
din ¢ar¶.
îns¶, mul†i români din Exil, virulen†i anticomuni§ti, §i-au g¶sit dup¶ ’89
interese puternice în cealalt¶ parte, cea pe care o atacau crâncen înainte,
§i cum românul are o fire versatil¶, au regretat repede faptul de a-l fi
cunoscut pe Paul Goma.
Acestuia nu-i pare r¶u c¶ i-a cunoscut, ci doar c¶ drumurile lor s’au
desp¶r†it într’o zi. Unora le dedic¶ capitole întregi, pe al†ii îi pomene§te
doar în treac¶t, îns¶ cu aceea§i am¶r¶ciune : Paul Barb¶neagr¶, Mihnea
Berindei, Nicolae Breban, Pr. Calciu-Dumitreasa, Teodor Cazaban,
Matei Cazacu, Petru Dumitriu, Virgil Ierunca, Marie-France Ionesco,
Monica Lovinescu, Leonid M¶m¶lig¶, Lucian Pintilie, Edgar Reichmann,
Sanda §i Vlad Stolojan, Virgil T¶nase, Dumitru ¢epeneag, Matei Vi§niec
§i mul†i al†ii.
Rela†iile cu ace§tia, sau doar cu unii dintre ei, au intrat, dup¶ vorba
sa, ,,în vacan†¶’’. Goma le repro§eaz¶ prea multe : inconsecven†¶ în gândire §i ac†iune, colaborarea cu Bucure§tiul înainte sau dup¶ ’89 §i faptul
c¶ nu au luat, în România comunist¶, nici cea mai mic¶ pozi†ie împotriva
regimului pe care-l detestau, pe care-l urau, care le distrusese vie†ile §i
familiile. A te fi manifestat dup¶ ’89 este bine, a fi f¶cut-o înainte ar fi
fost mai conving¶tor…
***
ïn fine, oricum a fost, este cert c¶ noi nu am a§teptat anul 1989 pentru a ne manifesta opinia, ci am f¶cut-o în 1977, îns¶, f¶r¶ exemplul lui
Paul Goma, nu am fi avut curajul de a o face, a§a c¶ recuno§tin†a noastr¶
este îndrept¶†it¶, natural¶ §i necesar¶.
F¶r¶ exemplul s¶u, nu am fi §tiut ce înseamn¶ a te confrunta f¶†i§ cu
atotputernica §i blestemata Securitate §i nici la Canal n’am fi ajuns, nici
în Rahova sau în Beldiman, unde opozan†ii erau da†i lui ,,Radu’’ pentru a
fi iradia†i, dup¶ cum ne dest¶inuie chiar Pacepa.
N’am fi §tiut nici ce înseamn¶ greva foamei la care am recurs în
semn de protest §i cum va reac†iona Puterea la aceast¶ form¶ disperat¶ de
a contesta Justi†ia comunist¶, nedemna sa unealt¶.
Dac¶ am ie§it cu to†ii cu fruntea sus din lupta cu fiara, o dator¶m în
primul rând exemplului încurajator al lui Paul Goma, care ne-a dovedit
c¶, având pu†in¶ îndr¶zneal¶, lan†urile umilitoare ale fricii pot fi rupte. Iar
dac¶ am ie§it vii din aceastà confruntare, §i nu cu picioarele înainte,
aceasta o dator¶m doar Celui de Sus, care nu a permis biruin†a R¶ului.
Profit deci de aceast¶ ocazie pentru a-i exprima înc¶ o dat¶ Dlui. Goma
recuno§tin†a profund¶ pentru exemplul de curaj §i probitate pe care ni l-a
dat nou¶ §i întregii ¢¶ri atunci, în 1977, §i care ne-a schimbat radical
cursul vie†ii.
Exprim atât recuno§tin†a postum¶ a lui Dan Ni†¶, Raymond P¶unescu, Ioan Marinescu, Nicolae Windisch §i a Manuelei Negrescu, cât §i cea
a celor care înc¶ mai suntem în via†¶, respectiv a Gabrielei Ni†¶ §i a mea.
Nu oricine avea îndr¶zneala de a se confrunta pe fa†¶ cu Securitatea
lui Ceau§escu în 1977, lupta fiind inegal¶ §i f¶r¶ mul†i sor†i de izbând¶ §i
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opozan†ii regimului nu erau prea mul†i. Nu includ aici pe cei care trimiteau la Europa Liber¶ o scrisoare de protest pe care o semnau : ,,un
cet¶†ean revoltat din România’’, ceea ce constituia totu§i un act de curaj,
îns¶ ceva mai moderat.
Tân¶ra genera†ie de atunci (noi aveam dou¶zeci §i ceva de ani, iar
Dl. Goma patruzeci §i doi) nu mai este ast¶zi chiar atât de tân¶r¶, unii au
decedat, al†ii s’au pensionat, dar to†i, treizeci §i trei de ani mai târziu, îi
p¶streaz¶ aceea§i respectuoas¶ recuno§tin†¶ pentru exemplul care i-a
c¶l¶uzit c¶tre cunoa§terea de sine §i reg¶sirea demnit¶†ii de Om.
A fi singur împotriva tuturor nu este prea pl¶cut, chiar dac¶, cu timpul, te obi§nuie§ti. Domnul Goma împline§te la 2 octombrie 2010, §aptezeci §i cinci de ani §i se lupt¶ de o via†¶ pentru Basarabia lui, pentru
Basarabia noastr¶, pentru România. ïl asigur¶m c¶ nu este singur, suntem
cu dânsul §i-i ur¶m din inim¶:
La mul†i ani, Paul Goma !
Radu Negrescu-Su†u, Paris
Gabriela Ni†¶, Los Angeles

*
C¶ tot am ocazia s¶-l jefuiesc pe Dan Culcer de texte
adunate cu trud¶ §i devo†iune, mai ciupesc câteva din
Asymetria: unul despre Tob¶-Hatmanul, altul despre scriitorul
basarabean Vasile Vasilache, ultimul - dar nu cel din urm¶ despre Odessa ocupat¶ de români:
Asymetria, VINERI, 19 AUGUST 2011
Cum a r¶mas m¶n¶stirea Putna în grani†ele României
V¶ rog s¶ citi†i acest text selectat de mine, în speran†a c¶ v¶ poate
interesa. Cu prietenie, Dan Culcer
Decît s¶ tr¶im în genunchi mai bine murim în picioare!
“Anul 1940, cînd României i se r¶pesc mai multe †inuturi istorice
(Basarabia, Bucovina de Nord, Her†a), va consemna la m¶n¶stirea Putna
una din cele mai str¶lucite fapte de arme ale militarilor români.
Dup¶ ultimatumul sovietic din 28 iunie 1940 are loc retragerea trupelor române din Bucovina de Nord care intr¶ astfel sub ocupa†ia sovietic¶. De§i pe harta cu noua delimitare a frontierei româno-sovietice comuna Putna dimpreun¶ cu chilia Sfîntului Daniil Sihastrul §i cu m¶n¶stirea
figurau în interiorul statului român, totu§i, în ziua de 6 iulie trupele ruse§ti
au ocupat aceste locuri sfinte pentru orice român. Numai hot¶rîrea, curajul §i dragostea de †ar¶ a cîtorva militari ai Grupului de CavalerieRecunoa§tere nr. 25 au f¶cut ca acest “Ierusalim al neamului românesc”
s¶ r¶mîn¶ în limitele grani†ei actuale.
Informa†ii despre inten†ia ocup¶rii satului Putna sosesc la statul
major al Divizei 13 Infanterie comandat¶ de generalul D¶sc¶lescu înc¶
din diminea†a zilei de 6 iulie. Numero§i localnici au sesizat autorit¶†ile
române despre ac†iunea de incitare la revolt¶ a popula†iei de c¶tre patronul fabricii de sticl¶ din localitate (situat¶ în vecin¶tatea m¶n¶stirii), care
prin noua linie de demarca†ie a frontierei î§i vedea cea mai mare parte a
for†ei de munc¶ (ce provenea din satele recent înstr¶inate) în imposibilitate de a veni la lucru.
Sensibilizat¶ de faptul c¶, în urm¶ cu cîteva zile, printr-o provocare
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asem¶n¶toare, †inutul Her†a – despre care nu se amintise nimic în ultimatul U.R.S.S. – fusese ocupat ilegal de trupele sovietice, conducerea diviziei ordon¶ Grupului de Cavalerie 25 “mar§ galop la Gura Putnei §i satul
Putna care este amenin†at”. În dup¶ amiaza zilei bol§evicii deja ocupaser¶
m¶n¶stirea Putna, satul §i zona chiliei Sfîntului Daniil Sihastrul. Sosi†i la
fa†a locului dup¶ ora 20, militarii români condu§i de c¶pitanul Ioan Tob¶
(Hatmanul) angajeaz¶ imediat lupta cu inamicul. Dup¶ luptele din timpul
nop†ii, spre diminea†¶ agresorii sunt dezarma†i §i alunga†i peste limita noii
grani†e. În documente se men†ioneaz¶ faptul c¶ pentru partea român¶
aceste ciocniri au dus la r¶nirea a 4 osta§i, în timp ce de partea sovietic¶
au existat mai multe pierderi, mor†ii fiind îngropa†i pe malul rîului
Suceava, iar r¶ni†ii fiind preda†i armatei ro§ii.
Importan†a acestui act de b¶rb¶†ie §i curaj al militarilor români este
cu atît mai mare cu cît †inutul Her†a, pierdut printr-o lips¶ de fermitate §i
hot¶rîre, a r¶mas pîn¶ ast¶zi înstr¶inat de România. Oare ce-ar fi fost în
inima românilor care ar fi trebuit s¶ treac¶ grani†a cu pa§aport ca s¶ se
poat¶ închina la mormîntul marelui £tefan? £i oare unde ar mai fi ajuns
tezaurul de carte veche §i broderie medieval¶ p¶strat cu atîtea sacrificii de
c¶tre c¶lug¶ri? Comandantul grupului ce a eliberat m¶n¶stirea Putna în
acele zile fierbin†i a suferit pentru acest act de curaj deportarea în †inuturile Siberiei între 1948-1964. Red¶m mai jos o serie de m¶rturii-document, deosebit de emo†ionante, referitoare la aceast¶ pagin¶ de istorie
militar¶ scris¶ la m¶n¶stirea Putna:
“PREA FERICITE P™RINTE PATRIARH,
Subsemnatul Ion Tob¶-Hatmanu, Lt. Colonel-pensionar domiciliat
în Bra§ov pe str. Poarta Scheii nr. 25, cu filial¶ §i cre§tineasc¶ supunere
rog respectuos s¶ binevoi†i a cunoa§te cele mai jos expuse:
ïn calitate de C¶pitan-Comandant al Escadronului 25 C¶l¶ra§i m¶
aflam în primele zile ale lunii iulie 1940 în ora§ul R¶d¶u†i-Bucovina când
am primit ordin din partea Comandantului Diviziei 13 Inf. Colonel
D¶sc¶lescu, s¶ inspectez noua linie de frontier¶ trasat¶ pe baza actului de
la 28 iunie 1940 intervenit între noi §i Moscova, deoarece s-au semnalat
incidente cu înc¶lc¶ri de frontier¶ §i dep¶§iri de teritoriu în dauna noastr¶.
Ajuns în regiunea Putna, am întîlnit un grup de †¶rani în frunte cu
numitul Bivolaru Ilie fugi†i din Putna care mi-au spus c¶ trupe r¶zle†e
ruse§ti au ocupat localitatea cu M¶n¶stirea cu mormîntul lui £tefan cel
Mare §i chilia lui Daniil Sihastrul.
Din spusele †¶ranilor §i din informa†iile culese, acele trupe fuseser¶
invitate f¶r¶ §tirea autorit¶†ilor superioare sovietice s¶ înainteze peste
frontiera trasat¶ de o delega†ie de evrei în frunte cu fabricantul Fischer,
proprietarul fabricii de sticl¶ din Putna, deoarece evreimea din partea
locului î§i vedea situa†ia amenin†at¶ din cauza st¶rii de spirit creat¶ de
activitatea curentelor de dreapta din acea vreme care î§i aveau conducerea local¶ în ora§ul R¶d¶u†i în persoana fostului Comandant legionar
Ia§inschi, membru în senatul legionar.
În fa†a acestui act abuziv, necunoscut de oficialitatea sovietic¶, am
ordonat ofi†erilor §i osta§ilor subordona†i s¶ restabileasc¶ imediat frontiera respingînd efectivele sovietice pe pozi†iile ini†iale. Am predat apoi
frontiera consolidat¶ posturilor de gr¶niceri din Regimentul 3 Gr¶niceri
fost cu sediul în Cern¶u†i cum §i unui pluton de vîn¶tori de sub comanda
Lt. Andronic Titus.
Ajungînd la concluzia c¶ odoarele M¶n¶stirii, valorile de art¶ cum §i
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celelalte obiecte de pre† nu erau în siguran†¶, le-am înc¶rcat pe toate în
dou¶ ma§ini militare a§a dup¶ cum sunt ele specificate în Dos. Nr. 1/940
fila 77-80 dispunînd expedierea lor sub paz¶ la Cozia.
Ele au fost astfel salvate §i se afl¶ de cî†iva ani din nou la M¶n¶stirea
Putna.
Rog respectuos a re†ine c¶ un incident similar s-a petrecut în aceea§i
perioad¶ cu circa 26 de comune din nordul fostului jude† Dorohoi
r¶mase §i ast¶zi în afara frontierelor noastre, datorit¶ unei invita†ii
asem¶n¶toare, f¶r¶ §tirea autorit¶†ilor superioare sovietice, f¶cut¶ de o
delega†ie din târgul Her†a în frunte cu Dr. Max Weissman, medic veterinar §i Carol Pomîrleanu, negustor de manufactur¶.
În dovedirea ac†iunii de mai sus aduc urm¶toarele: PROBE:
1. Copie-extras din Registrul Escadronului 25 C¶l¶ra§i cu o schi†¶ a
teritoriului înc¶lcat §i o fotografie a unora dintre ofi†erii §i osta§ii care au
participat la ac†iune.
2.
Declara†ia s¶teanului Bivolaru Ilie §i a c¶lug¶rului pensionar
Schipor Damaschin din Putna.
3. Scrisoarea fostului S.Lt. Constantinescu-Ghiocel, azi pensionar
domiciliat în Ploie§ti, str. Em. Zola nr. 2, et. I.
4. Declara†ia scriitorului Ion Larian Postolache, fost soldat T.R. din
unitate, domiciliat în Bucure§ti, str. A. Ip¶tescu 11 A.
5. Men†iunea asupra valorilor inventariate în Dos. 1/940 al M¶n¶stirii
Putna fila Nr. 77-80.
PREA FERICITE P™RINTE PATRIARH al TUTUROR ROMÂNILOR,
Prin fapta mea nu mi-am f¶cut decât datoria de supus credincios al
Bisericii str¶mo§e§ti §i de osta§ al ¢¶rii.
Drept aceea pentru salvarea acestui p¶mînt, pentru salvarea acestui
l¶ca§, pentru salvarea acelui mormînt §i pentru salvarea acelor odoare, am
p¶strat în suflet o pioas¶ mul†umire de cre§tin §i de român timp de aproape 35 de ani f¶r¶ s¶ zic nimic.
Nici acum, Prea Fericite P¶rinte Patriarh, n-a§ fi cutezat s¶ ajung pe
nici o cale în fa†a Prea Fericirii Voastre, îns¶ cei 72 de ani rostogoli†i
peste mine §i peste so†ia mea bolnav¶ §i prins¶ în ghipsuri, m¶ apas¶ cu
greutatea §i cu mul†imea lor §i ca s¶ nu ne în¶bu§e rug¶m u§urarea lor a§a
cum Prea Fericirea Voastr¶ va hot¶rî cu înalt¶ în†elepciune.
Al Prea Fericirii Voastre prea supus §i credincios fiu,
Ioan Tob¶ Hatmanu

Pe Hatmanul Tob¶ l-am cunoscut… de dou¶ ori (sau în
dou¶ feluri): întâi, prin aprilie 1956, când am fost b¶gat (§i
eu), împreun¶ cu mai mul†i studen†i în camera 35 de pe reduitul Jilavei. Atunci am v¶zut, pe soba de tabl¶ scris un nume cu creta? cu altceva, tot alb, dar care nu putea fi §ters?
“ION TOBA”
«Ion Tob¶», ne-a spus un vechi pu§c¶ria§ «este un erou al
neamului! A fost §i la ru§i, prizonier, a fost ‘l¶sat la vatr¶’, am
stat cu el, în alt¶ celul¶».
Pe Hatmanul Tob¶ aveam s¶-l întâlnesc fa†¶ c¶tre fa†¶,
dup¶ liberare, la Bra§ov, într-o iarn¶. M-a prezentat Ion
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Omescu. Eram atât de uimit-emo†ionat, încât nu am re†inut
nimic din “întâlnirea” noastr¶ - s¶ fi fost prin 1964…
*

JOI, 18 AUGUST 2011
Vasile Vasilache - l’ « Esope » moldave
On le considérait comme un phénomène dans la littérature moldave
et on le surnommait l’Esope moldave. Il s’agit de l’écrivain Vasile
Vasilache.
Vasile Vasilache est né le 4 juillet 1926 dans le village de Untesti,
district de Ungheni. En 1937, il est admis au Lycée Nationale de Ia§i,
mais, à cause de la taxe d’études exagérée, son père le fit transférer au
Lycée d’application, connu aussi comme le Séminaire Pédagogique de
l’Université de Ia§i. Quand la Bessarabie devint une partie composante de
l’Union Soviétique, Vasile se vit contraint à interrompre ses études pour
revenir dans le village natal.
En 1940, il est inscrit à l’école de Ungheni qu’il quitte aussitôt vu le
fait que l’enseignement était dispensé en russe. Lors de la période 19411944, il poursuit ses études au Lycée d’application de Ia§i. Revenu en
Bessarabie, Vasile Vasilache est désigné comme maître d’école dans son
village natal. En même temps, il fait ses études par correspondance à la
faculté de lettres de l’Institut Pédagogique de Chi§in¶u. Au terme de ses
études supérieures, en 1958 il est désigné comme responsable de la section Ecoles de l’hebdomadaire “Cultura Moldovei” (“La culture de la
Moldavie”). Ainsi, il commence à exercer le journalisme qu’il combine
ultérieurement avec la création littéraire. Ensuite il a été rédacteur à la
revue littéraire „Nistru”, rédacteur au Studio ,,Moldova-film”, rédacteuren-chef de la revue „Columna”.
Vasile Vasilache a fait ses débuts dans la littérature en 1961 quand
il a publié le recueil de récits pour enfants intitulé « Trisca ». Ensuite, il
a fait publier de nombreux autres écrits de valeur : « Rasarise un soare in
vie” (1961), “Doua mere tigance” (1964), “Povestea cu cocosul rosu”
(1966), “Tacerile casei aceleia” (1971), „ „Elegie pentru Ana-Maria”
(1983), „Mama-mare, profesoar¶ de istorie” (1988), „Navetista §i
p¶durea” (1989), „Surâsul lui Vi§nu” (1993).
“Povestea cu cocosul rosu” (« Le conte du coq rouge ») constitue
le point culminant de son œuvre épique. Selon les critiques d’arts, ce
roman-parabole est un des plus intéressants romans de notre littérature
et fut le premier roman post-moderniste paru en Moldavie. Le prosateur
Vladimir Besleaga, ami d’âme de Vasile Vasilache, considère que « Le
conte du coq rouge » est un livre unique qui exprime d’une manière absolument profonde et originale l’essence du destin national des Moldaves
dans l’histoire. « Vasile Vasilache n’a pas été tout simplement un homme
de lettres, il était aussi un inégalable maître de la parole. Il possédait le
charme de conquérir dès qu’on commençait à discuter avec lui. Son talent
d’écrire vient de la sagesse populaire accumulée le long des siècles par
les Moldave et matérialisée dans son livre. On a l’impression qu’il est le
dernier auteur à avoir exprimé dans une version littéraire la sagesse populaire millénaire du peuple. On aura peut-être d’autres auteurs doués,
modernes, sophistiqués, mais il leur manquera cette profondeur de la
sagesse », considère Vladimir Besleaga.
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Très apprécié par le public et les spécialistes, ce livre a constitué la
cible des autorités, ce qui a contraint l’écrivain à se retirer dans le domaine des traductions. On lui doit la version en roumain des écrits de
Tchéchoff, Pouchkine, Hachek, Choukchine, Rasputine, etc.
Vasile Vasilache a été détenteur de « L’insigne d’honneur » (1986),
Chevalier de l’,,Ordre de la République” (1996), lauréat du Prix National
pour la littérature (1994) et du prix ,,Opera Omnia” de l’Union des
Ecrivains de Moldavie. Il s’est éteint le 7 juillet 2008.
Vasile Vasilache a été un des plus actifs promoteurs du mouvement
de renaissance nationale. Il a été un serveur fidèle de la langue roumaine
et un chevalier de la vérité. Ses collègues ont toujours apprécié sa verticalité morale et sa façon ferme de prendre attitude à l’égard des problèmes de la vie publique et culturelle. Pareil au philosophe grec Socrate,
Vasile Vasilache prononçait souvent ses monologues juste dans la rue, au
milieu des étudiants ou marchands, tout comme au milieu des fleurs et
des arbres de son jardin.
L’Esope moldave, c’est ainsi que le surnommait le poète Nicolae
Dabija. « Vasile Vasilache a été plus qu’un écrivain, il a été une légende.
C’était notre enseignant, notre maître. Nous avons grandi avec ses livres.
C’était un Esope moldave, un homme d’une sagesse extraordinaire. Il
parlait avec des métaphores et paraboles. »
“Quand j’étais étudiant à la faculté de lettres, aux années 1977-1982,
se souvient l’écrivain Constantin Cheianu, les écrits de Vasile Vasilache
ne faisaient évidemment pas partie du curriculum scolaire. Il était impossible de trouver dans une bibliothèque “Le conte du coq rouge” et il était
également impossible de voir une photo de l’écrivain, fait qui m’avait
engendré à un certain moment un désir obsessif de voir cet “auteur dangereux”.
A travers le paravent mystérieux qui couvrait le nom de l’écrivain
ne passaient que quelques bruits que Vasile Vasilache n’aurait pas vécu
en Moldavie, ni en URSS. Conformément à une autre hypothèse, il n’aurait même pas été parmi les vivants...
Je ne l’ai vu que beaucoup de temps après, aux années de la pérestroïka, aux réunions de l’Union des Ecrivains où ... j’ai eu une autre surprise.
Au lieu de voir devant moi, comme je m’attendais, une personne
blessée et acharnée, qui aurait sévèrement accusé le régime et ses collègues collaborationnistes, j’ai découvert une personne qui me semblait
d’une certaine façon incompatible avec l’image de “rebelle” et de héros.
En vain, m’ai-je attendu à le voir “bouillir” pareil à plusieurs de ses collègues, qui étaient en fait des flagorneurs tenaces du régime communiste.
Sa façon sage de prendre des attitudes fermes, même si le faisait une personne à craindre (et, pour certains, insupportable) à l’Union des
Ecrivains, manquait d’ostentation, tout comme le personnage de son
célèbre roman.
Les choses ont entre-temps évoluées : les « commodes » d’hier ont
adopté un autre genre de conformisme, tandis que Vasile Vasilache était
resté le même “non-héros” qui servait calmement, profondément, sans
spectacle, la vérité."
Selon le poète Arcadie Suceveanu, « Vasile Vasilache semblait être
fait pour l’éternité, il était une personne qui semblait ne pas se laisser
affecter par les érosions physiques et morales, d’une volonté et d’une fraî-
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cheur de la vie qui défiait les rigueurs de son âge biologique. Malgré son
âge, il n’était pas vétuste, son esprit n’était pas archaïque. Par contre, il
avait une exceptionnelle force et capacité d’adaptation aux sensibilités
des nouvelles époques, à la façon d’être des nouvelles générations. »
Vasile Vasilache était original par les formules linguistiques adoptées, la structure psychologique-sociale de ses écrits, par sa vision tantôt
ironique, tantôt parodique, par la combinaison de la fantaisie, de l’intuition, de la structure linguistique-stylistique de la phrase, aux côtés de
nombreuses autres facettes de son talent. Il savait revenir à la mythologie
qui lui permettait de créer des états spécifiques de mythe, des sentiments
d’attentes de quelque chose d’inconnu, de quelque chose qui existe audelà de notre perception, c’est à dire au-delà de l’existence terrestre.
D’ici, probablement, cette capacité unique de „dompteur du temps”
(comme le disait le critique littéraire Mihai Cimpoi). A travers ses écrits,
le temps semble souvent être sacrifié, comme si l’action se passait au-delà
des temps.
Son œuvre, complexe, avec des couches et des sous-couches idéelles
intenses, constituera dorénavant l’objet de nouvelles et profondes interprétations, puisqu’un écrivain instruit à l’« école » de la sagesse humaine,
de la culture universelle, des philosophies du monde entier, est toujours
capable de donner naissance à des mystères pleins de sens et de significations polyvalentes. Des mystères qu’il nous invite aimablement à
rechercher et à dévoiler.
Le 25 juillet 2010 Publicat de Dan Culcer.

Din p¶cate nu am citit nimic din Vasile Vasilache. Mi-au
vorbit în superlative basarabenii - dar mai ales basarabencele.
Le-am crezut, cum s¶ nu le cred pe iubitele basarabence?
*
MIERCURI, 17 AUGUST 2011
Gherman Pântea, românul care a f¶cut minunea de la Odessa
(1941)
Mar†i, 01 Martie 2011 10:17 | Cultur¶
“Pentru un om ca mine, format pe timpul comuni§tilor, Gherman
Pântea este o revela†ie târzie, de dup¶ 1990. Pe vremea regimului condus
de Mult Iubitu, abia am aflat, din lecturi interzise, adev¶rul despre
Gheorghe Alexianu, un alt martir al propagandei staliniste. Despre cel
care a fost primar la Odessa în perioada 1941-1944, niciun cuvânt.
Treptat istoricii au început s¶ sape §i a ie§it la lumin¶, în toat¶ str¶lucirea
moral¶, o statuie...
Am descoperit recent, pe un portal rusesc de la Chi§in¶u, o m¶rturie
uluitoare despre acela§i Gherman Pântea. Un fost ofi†er NKVD, care a
tr¶it §i co§marul catacombelor din Odessa, noteaz¶ minu†ios, ca un profesionist al jocului multiplu, tot ceea ce a însemnat administra†ia româneasc¶ din acest ora§ din sudul Ucrainei. În sfâr§it, aflu de la un rusofon
rezonabil adev¶rul tr¶it, cum a fost posibil ca Odessa distrus¶ de sovietici s¶ dep¶§easc¶ nivelul de trai al Berlinului în plin r¶zboi. A fost un
miracol sau Pântea chiar a sfin†it locul prin matematica administra†iei
moderne? Nu mai vezi aici imaginea românilor odio§i, a§a cum ne-a sufocat literatura sovietic¶. M-a uimit apoi nota optimist¶ în care autorul î§i
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încheie ampla evocare: „Eu nu am nicio îndoial¶ c¶ România are anumite
planuri cu aceste p¶mânturi...”
Pentru cei ce nu §tiu ruse§te, propun urm¶toarea traducere a acestui
text pentru care românii ar trebui s¶ fie recunosc¶tori.
Odessa pe vremea românilor
Filmul "Lichidarea" prezint¶ Odessa imediat dup¶ al Doilea R¶zboi
Mondial §i dup¶ plecarea românilor cu nem†ii. Dar ce a fost pân¶ atunci?
Î§i aminte§te de acea perioad¶ autorul însemn¶rilor "P¶mânt nepârjolit".
Iat¶ varianta prescurtat¶.
Destul de aproape de frontierele de vest ale URSS, se aflau 4 ora§e
legendare, cu o arhitectur¶ remarcabil¶.Vilnius §i Liov au avut noroc în
1941, au avut noroc §i în 1944. De aceea, în aceste ora§e, chiar §i acum,
vin o mul†ime de turi§ti. Sankt-Petersburg a avut noroc mai pu†in pentru
c¶ locuitorii au r¶mas ostatici timp de 900 de zile, cât a durat blocada.
Kievul a fost bombardat. Dar aici este vorba de Odessa.
Pe durata întregului r¶zboi, Stalin a dat dou¶ decrete celebre. Primul
decret purta num¶rul 227 §i interzicea militarilor s¶-§i abandoneze
pozi†iile, altfel erau executa†i. Publicul l-a botezat "Niciun pas înapoi!"
Al doilea decret a fost secretizat, de aceea, num¶rul lui începea cu 0.
Acesta este Prikazul № 0428 din 17 noiembrie 1941, cu privire la
crearea echipelor de distrugere a localit¶†ilor puternic populate din spatele armatelor germano-fasciste.
Comandamentul Suprem a ordonat "distrugerea §i arderea pân¶ la
temelii a tuturor a§ez¶rilor din spatele trupelor germane, la o distan†¶ de
40 - 60 km în adâncime de la limita frontului §i 20 - 30 km la dreapta §i
în stânga a drumurilor". "În fiecare regiment se vor crea echipe de
vân¶tori de câte 20 - 30 de persoane pentru a arunca în aer §i pentru a
incendia a§ez¶rile unde se afl¶ inamicul"; în timpul retragerii, "este obligatoriu s¶ se distrug¶ toate a§ez¶rile, f¶r¶ excep†ie, astfel ca inamicul s¶
nu le poat¶ folosi."
De fapt, era întruchiparea frazei celebre a lui Tro†ki: "Dac¶ trebuie s¶ p¶r¶sim locul, apoi dup¶ noi trebuie s¶ r¶mân¶ cimitir."
La începutul lui august 1941, românii, împreun¶ cu nem†ii, au ocupat u§or teritoriul de pân¶ la Bug, dar în septembrie au avut numai
e§ecuri. La început, într-o catastrof¶ aerian¶, a murit generalul Ioani†iu,
creierul opera†iunilor de la Odessa. Apoi, Armata Ro§ie a izbutit s¶ efectueze un desant de succes în satul Grigoriovka, ob†inând un punct de sprijin important în partea de nord. Dar aici, comandamentul sovietic a f¶cut
o gaf¶ monumental¶ §i nem†ii au p¶truns în Crimeea din care se putea
face o cetate inexpugnabil¶...
Ap¶rarea Odessei devenise f¶r¶ sens, trebuiau evacua†i 80.000 de
militari din garnizoan¶ pentru ap¶rarea Sevastopolului.
Au fost 15 zile pentru predarea Odessei. Pe nimeni nu interesa c¶ în
ora§ r¶mân 300.000 de cet¶†eni c¶rora puterea sovietic¶ le declara iubire de o sut¶ de ori pe zi. Tot transportul - 2500 de automobile §i autobuze,
180 de tractoare au fost aruncate în mare, 90 locomotive au fost distruse,
9000 cai au fost sacrifica†i §i par†ial transforma†i în cârna†i, dar, mai
ales, au fost mitralia†i de NKVD-i§ti. Toat¶ strada Primorskaia era plin¶
de cadavrele cailor. Toate c¶ru†ele au fost arse - aproximativ 9000.
În noaptea de 15-16 octombrie 1941, echipa demolatorilor a distrus
tot ce era de oarecare valoare în ora§. Este interesant c¶ localnicii i-au
împiedicat s¶ distrug¶ unele obiective de importan†¶ social¶ din ora§.
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Fapt recunoscut de literatura sovietic¶. Erau numi†i "spioni germanoromâni".
În ora§ mai r¶m¶seser¶ prizonieri români §i germani, nimeni nu
poate s¶ spun¶ câ†i erau, probabil de la 900 la 3000-4000. To†i au fost
împu§ca†i.
Dar acest lucru nu era de ajuns, au hot¶rât s¶ inunde o parte a
ora§ului, care era sub nivelul limanurilor. Noaptea au aruncat în aer
centrala electric¶, toate fabricile de pâine. Au dat drumul la vanele
de ap¶ §i au secat bazinele, iar spre diminea†¶ ardeau practic toate
§colile din ora§.
Ai no§tri, armata au plecat din Odessa, de parc¶ în ora§ nu mai
r¶m¶sese niciun suflet viu.
La 15 septembrie, a fost aruncat în aer în mod absurd §i Farul
Voron†ov. În zorii zilei, deasupra pie†ei noi, au ap¶rut avioane cu stele
ro§ii §i pe deasupra capetelor zburau bombe. Sute de civili au fost uci§i
a§a atunci.
Bombele au f¶cut praf un depozit de lâng¶ muzeul actual al Marinei,
unde erau depozitate aparatele de radio, confiscate de la popula†ie. Spre
sear¶, au început s¶ intre în ora§ primele unit¶†i militare de români.
În pozi†iile de ap¶rare, au fost arunca†i câteva mii de solad†i §i marinari sovietici. Pur §i simplu i-au abandonat acolo. Cum st¶teau în tran§ee,
ei au aflat de la localnici c¶ Odessa a c¶zut în mâinile românilor de câteva
zile.
În timp ce plecau, comuni§tii l¶sau în urm¶ pliante cu un con†inut de
o arogan†¶ fenomenal¶:
"C¶tre to†i cet¶†enii Odessei §i Regiunii Odessa!
Comitetul de partid regional §i Comitetul Executiv al
Consiliului Regional v¶ roag¶ s¶ nu pune†i armele jos niciun minut
în lupta contra ocupan†ilor româno-germani. Trata†i-i f¶r¶ mil¶ pe
invadatori, s¶-i bate†i la fiecare pas, s¶-i urm¶ri†i mereu, omorâ†i-i ca
pe ni§te câini la§i. În fiecare cas¶, în fiecare curte sau uli†¶, pe
drumurile mari sau mici, du§manul s¶ fie primit cu moarte. În
fiecare raion, în fiecare sat din regiunea noastr¶ §i în ora§ul Odessa,
s¶ ard¶ flac¶ra r¶zbun¶rii partizanilor! Ac†iona†i cu îndr¶zneal¶ §i
f¶r¶ mil¶, s¶ bate†i §i s¶ distruge†i f¶r¶ mil¶ inamicul! La arme,
tovar¶§i! La arme, §i r¶zbunare groaznic¶ contra du§manilor!"
Odessa a fost cea mai mare cucerire a României în toat¶ istoria
existen†ei ei.
Antonescu a c¶utat mult¶ vreme un candidat pentru postul de primar
al Odessei. Trebuia s¶ fie un român care s¶ vorbeasc¶ liber ruse§te, în plus
s¶ cunoasc¶ perfect ora§ul §i s¶ aib¶ experien†¶ în munca de administra†ie.
Un asemenea om a fost Gherman Pântea, fost locotenent în armata
†arist¶, participant la Primul R¶zboi Mondial. Guvernator a fost desemnat
profesorul Alexianu.
Situa†ia era grea: în pragul iernii, un ora§ cu 300.000 de oameni
r¶mâne f¶r¶ ap¶, f¶r¶ curent electirc, f¶r¶ transport, f¶r¶ alimente, f¶r¶
leg¶turi telefonice. Din spitale fusese luat¶ toat¶ aparatura. În fa†a lui
Pântea §i a celor 16 func†ionari pe care i-a adus cu el, era o sarcin¶ complex¶: în cel mai scrurt timp, s¶ readuc¶ via†a în ora§.
Este uimitor, dar a reu§it. În iulie-august 1942, nivelul de trai din
Odessa, în multe privin†e (§i poate chiar pe ansamblu) dep¶§ea nivelul de
trai de dinaintea r¶zboiului. Cum a f¶cut asta?
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A jucat un rol deosebit administra†ia competent¶. Românii i-au înregistrat pe to†i care §tiu s¶ fac¶ ceva cu mâinile lor: ingineri, medici, tehnicieni §i i-au atras (pe bani) s¶ fac¶ ora§ul s¶ func†ioneze. Apoi au dat
lumin¶ verde pentru ini†iativa particular¶. Magazine private, restaurante,
cafenele, frizerii, ateliere de repara†ii s-au deschis cu sutele. De la
revolu†ia comunist¶ trecuser¶ 24 de ani, din timpul NEP-ului - 12-13 ani.
Înc¶ mai existau oameni care §tiau ce înseamn¶ o afacere. În plus, românii
au f¶cut restituirea: dac¶ venea cineva cu probe §i demonstra c¶ pân¶ la
revolu†ia comunist¶ avusese o uzin¶ sau un magazin, i se restituiau. Este
foarte clar c¶ dac¶ puterea comunist¶ ar fi procedat a§a în acea perioad¶,
nivelul de trai s-ar fi ridicat rapid. "Asemenea" oameni erau înc¶ foarte
mul†i.
De ce au f¶cut românii toate astea?
Se consider¶ c¶ ei voiau s¶ integreze Transnistria în România, iar
cet¶†enii erau considera†i ca de-ai lor. Dar probabil c¶ nem†ii aveau
planurile lor. În orice caz, valuta noastr¶ era marca, nu leul.
Între Transnistria §i reichkommisariatul "Ucraina", a fost stabilit¶
frontier¶ în toat¶ regula. Dar acest lucru a jucat un rol pozitiv fiindc¶,
dup¶ recolta bogat¶ din 1942, regiunea a fost pur §i simplu cople§it¶ cu
alimente.
Referitor la legitimitatea afl¶rii românilor pe teritoriul URSS,
pentru corecta utilizare a cuvântului "ocupa†ie", se pot spune urm¶toarele. În general, singurul proprietar legitim al drepturilor asupra Odessei
din 1794 a fost dinastia de Holstein-Gottorp (Romanovii - nota trad.). Ei
au pus bazele acestui ora§ §i în vremea lor, aici s-a construit tot ce mai
atrage aten†ia. Îns¶ ultimul împ¶rat al dinastiei - Nikolai al II-lea, a fost
înl¶turat de pe tron în 1917. Un alt proprietar legitim al ora§ului poate fi
considerat¶ armata generalului Denikin, deoarece el a pledat pentru
convocarea unei adun¶ri constituante. Se poate considera legitim¶ §i
administra†ia german¶, care a ap¶rut aici în 1918, dup¶ încheierea
Tratatului de pace de la Brest-Litovsk.
Toate celelate autorit¶†i se poate spune c¶ au fost de ocupa†ie. Pe de
o parte.
Dar dac¶ aplic¶m norma "are dreptate cel care este mai puternic",
atunci to†i cei care au condus acest ora§ sunt legitimi.
Cel mai probabil, a§a au socotit §i autorit¶†ile actuale din Odessa: pe
site-ul oficial al ora§ului, numele lui Gherman Pântea se afl¶ pe lista
conduc¶torilor ora§ului începând din 1794. Cu alte cuvinte, el este la fel
de legitim, ca to†i ceilal†i. Odessa a fost un bastion al disiden†ei, despre
care majoritatea scriitorilor ru§i au scris. Acest ora§ a fost destul de bogat,
ca s¶ fie "pentru revolu†ie". Chiar dac¶ avea numero§i evrei.
Primele 5 zile ale §ederii românilor în Odessa au fost destul de
lini§tite. La 19 octombrie, s-au deschis pie†ele. A început deblocarea §i
cur¶†area str¶zilor. Dar pe 22 octombrie, s-au implicat agen†ii NKVD,
care se ocupau cu atacurile teroriste.
Gherman Pântea a trimis la Bucure§ti planul de redresare a Odessei
înc¶ de la începutul lui septembrie, pe când nu era clar dac¶ românii vor
fi acolo în tot anul 1941. În plan erau indicate cl¶dirile care trebuiau folosite de administra†ia român¶.
Comenduirea militar¶ era planificat¶ s¶ se stabileasc¶ în imensa
cl¶dire a NKVD de pe strada Marazlievskaia 40. Construc†ia era ridicat¶
în 1910 §i era o capodoper¶ inginereasc¶: avea lifturi, ap¶ cald¶, înc¶lzire
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central¶ §i sta†ie electric¶ autonom¶. Dar apoi acestei cl¶diri i s-a conferit
o alt¶ glorie: în ea s-a stabilit conducerea CK din Odessa, care a fost una
din cele mai sângeroase. La începutul lui octombrie, agen†ii sovietici au
capturat ni§te ofi†eri români. A§a a început planul. E de neîn†eles de ce nu
au hot¶rât s¶ arunce în aer cl¶direa unde avea s¶ se instaleze GESTAPO
§i nici cl¶direa Siguran†ei din strada Bebel 12. Pe timp de noapte, s¶pau
o groap¶ adânc¶ la subsolul cl¶dirii. Acolo au pus 3 tone de trotil, iar
lâng¶ coloanele de instala†ii au adus dou¶ bombe de avia†ie de câte 100
de kilograme. Trebuia s¶ se foloseasc¶ un semnal radio pentru explozie
când se întâlneau aici comandan†ii germani cu cei români. Iar semnaul de
o anumit¶ frecven†¶ trebuia trimis de la Sevastopol.
Mai departe s-au petrecut lucruri greu de în†eles. Când românii au
intrat în Odessa, ei au fost preveni†i c¶ este minat¶ cl¶direa. Pe 18 octombrie, înaintea intr¶rii în cl¶dire, geni§tii germani au verificat atent peste
tot. Pe 19 octombrie, pentru c¶ se continuau avertismentele referitoare la
minarea cl¶dirii, au verificat §i geni§tii români.
Amplasarea bombei se f¶cuse într-un loc ideal.
Pe 21 octombrie, când Pântea î§i bea ceaiul în aceast¶ cl¶dire în
cabinetul generalului Glogojanu, comandantul de r¶zboi al Diviziei a 10a, a venit o femeie în vârst¶ §i le-a spus c¶ fiul ei a lucrat în cl¶dire ca
electrician §i c¶ a v¶zut cum au minat-o. Însu§i Pântea a scris în memoriile lui aceste lucruri.
Dup¶ 1990, a povestit la Televiziunea Român¶ §i nepotul lui
Glogojanu. Pântea a intrat în alert¶, dar Glogojanu l-a lini§tit, spunândui c¶ a auzit c¶ e minat¶ de mai multe ori §i c¶ s-a verificat cl¶direa de dou¶
ori §i nu s-a g¶sit nimic. Pântea a insistat s¶ verifice din nou. În seara de
22 octombrie, a fost organizat aici un banchet dedicat instal¶rii administra†iei române§ti. Peste câteva zile, ofi†erul de informa†ii german scria în
raportul lui: "Joi, 22 octombrie, la ora 15.30, au venit doi comuni§ti §i neau prevenit c¶, în jum¶tate de or¶, cl¶direa va s¶ri în aer. Dar acest avertisnment nu a fost luat în asem¶ din cauza alarmei false, care avusese loc
cu o zi înainte".
La ora 17.45, cl¶direa a zburat în aer. Eu am discutat apoi cu mul†i
oameni care locuiau în Odessa §i to†i spuneau la fel. Nimeni nu-§i amintea
de bubuitur¶, to†i vorbeau de cutremur. A fost cel mai mare succes repurtat de NKVD timp de 907 zile, cât a durat autoritatea român¶ de la
Odessa.
A mai fost un caz pe 18 noiembrie, când un tren militar românesc a
deraiat cu un e§alon întreg. Aici s-a terminat pagina eroic¶. În februarie
1944, aici a fost para§utat un deta§ament NKVD, în frunte cu cekistul
Avdeev (care fusese condamnat la moarte de NKVD prin împu§care, cu
pedeapsa comutat¶ la 15 ani de lag¶r), "pentru a face leg¶tura cu partizanii". Peste câteva zile, grupul a fost anihilat §i Avdeev s-a trezit cu un
glon† în frunte.
Explozia cl¶dirii din strada Marazlievska a p¶truns în literatura
sovietic¶ cu detalii legendare. Se dau cifrele mor†ilor, mereu altele §i
mereu fantastice, se scrie c¶ a fost distrus¶ toat¶ administra†ia româneasc¶, c¶ au fost omorâ†i 300-400 de oameni. Aceste cifre pot fi credibile dac¶ ne gândim c¶ au mai s¶rit în aer alte trei case în care tr¶iau
oameni.
Pe 22 octombrie, to†i §tiau c¶ acea cl¶dire fusese minat¶. De aceea,
au venit la banchet numai cei care erau convin§i c¶ minarea cl¶dirii era o
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§opârl¶ de-a NKVD. Un singur general a venit - Glogojanu. Trestioreanu,
adjunctul lui, procurorul §i comisarul poli†iei, Pântea §i Alexianu nu au
venit. Nu a venit niciun general german.
Iat¶ comunicatul oficial român:
"De§i cl¶direa a fost controlat¶ de geni§ti §i nu a fost identificat
nimic suspect, totu§i în dup¶-amiaza zilei de 22 octombrie, ora 17.45, ea
a s¶rit în aer. În urma exploziei §i-au pierdut via†a §i au fost r¶ni†i un
num¶r de 135 de militari români §i germani (79 uci§i, 43 r¶ni†i §i 13
disp¶ru†i), printre care comandantul diviziei 10 infanterie, generalul Ion
Glogojeanu, §eful de stat major, colonelul Ionescu Mangu, ofi†erii germani, c¶pitan de corvet¶ Walter Reichert, comandor Herwart Schmidt,
c¶pitan Valter Kern."
Printre ofi†erii mai în vârst¶ erau colonelul român Mangu Ionescu §i
trei c¶pitani germani. Asta a fost tot. £i iat¶ c¶ acest "tot" a devenit în
creierii istoricilor sovietici "sute de ofi†eri". Înaintea cl¶dirii distruse, în
parcul Alexandrovski, românii au f¶cut un cimitir memorial, pe care l-au
luat cu ei în 1944.
Antonescu a ordonat executarea a 200 de oameni pentru fiecare victim¶, §i 100 - pentru fiecare r¶nit.
A doua zi, românii §i nem†ii au organizat o adev¶rat¶ r¶zbunare, au
fost împu§ca†i sau spânzura†i destul de mul†i oameni, dar nu se poate
spune câ†i.
A fost cea mai sângeroas¶ zi din istoria acestui ora§. Unii vorbesc de
5000 de mor†i, dar asta este o cifr¶ maxim¶. Nici NKVD nu a mai riscat
nimic. Desigur, ei §tiau care puteau fi consecin†ele, dar asta nu i-a împiedicat s-o fac¶.
Eu consider c¶ tot ce au f¶cut românii pe 23 octombrie a fost o mare
gre§eal¶, dar nem†ii sunt puternic responsabili de aceast¶ problem¶. Nou¶
ne place s¶ vorbim cât de mul†i oameni au omorât nem†ii, dar niciodat¶
nu se spune c¶ un mare num¶r de ac†iuni de acest gen au fost practic replici de r¶spuns la ac†iunile brig¶zilor speciale ale NKVD. Voi ad¶uga apoi
c¶ NKVD lua ostatici din prima zi de existen†¶. Astfel, de exemplu,
trimi†ându-l la Odessa pe cekistul Avdeev în anul 1944, cu misiune de
condamnat la moarte, i s-a luat ostatic¶ toat¶ familia. Când plecau de pe
un teritoriu, autorit¶†ile sovietice l¶sau în urm¶ a§a numitele "comitete
regionale subterane". Teoretic, primul secretar al comitetului regional, cu
aparatul lui de activi§ti, intra în ilegalitate §i îndeplinea misiunile primite
de la Moscova în teritoriile ocupate. Toate teritoriile ocupate de germani
erau în†esate de re†ele ale organelor de partid. A§a cum se vede în filmele
sovietice.
În realitate, lucrurile st¶teau taman pe dos. V¶ imagina†i cumva c¶
asemenea comitete subterane existau în Estonia sau în Moldova? Sau în
vestul Ucrainei? În ora§ul nostru de la Marea Neagr¶, lucrurile s-au
întâmplat de-a dreptul comic.
În 1941, comitetul regional local era condus de tovar¶§ul A.G.
Kolîbanov. El trebuia s¶ r¶mân¶ în ora§ §i s¶ conduc¶ re†eaua subteran¶.
Dar în ultima zi, el a hot¶rât c¶ e mai bine s¶ nu ri§te, s-a deghizat în uniform¶ de colonel §i a p¶r¶sit ora§ul, împreun¶ cu familia. L-a l¶sat în
locul lui pe tovar¶§ul Terovski, fost §ef de colhoz, c¶ruia i-a dat
"leg¶turile" muncii ilegale §i o zdrav¶n¶ sum¶ de bani în cervon†i de aur,
i-a ar¶tat locurile unde sunt ascunse armele, ra†iile §i pliantele.
Când au venit românii, Petrovski, (Terovski?) deschis la minte, a
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hot¶rât c¶ nici el nu merit¶ s¶ ri§te. Peste 5 zile, s-a dus §i a povestit tot.
Când, la sfâr§itul lui august 1943, frontul ro§u se apropia de Odessa,
Petrovski a decis s¶ treac¶ în ilegalitate, dar a fost capturat §i trimis la
p¶strare la Bucure§ti. În septembrie 1944, acolo l-a g¶sit Armata Ro§ie §i
dragul de NKVD. Au urmat procesul §i împu§carea, A§a istorie scurt¶ a
avut "comitetul regional subteran din Odessa".
Au fost §i ceki§ti în ilegalitate. Când s-a decis abandonarea Odessei,
de la Moscova a venit o grup¶ de ceki§ti - 6 oameni, condu§i de un oarecare Molod†ov. La 5 septembrie, în catacombele satului Nerubaiskoe, au
f¶cut cuno§tin†¶ agen†ii subterani din Moscova cu cei din Odessa. A
urmat lupta în care cei din Odessa, fiind mai mul†i (13 contra 6), i-au
b¶tut s¶lbatic pe cei din Moscova. Probabil c¶ agen†ii din Odessa s-au
al¶turat românilor c¶rora le-au spus c¶ e minat¶ cl¶direa înc¶ din prima
zi, dar pur §i simplu nu cuno§teau sistemul de minare. £i germanii, §i
românii au ar¶tat o nep¶sare surprinz¶toare, §i pe 22 octombrie, Molod†ov
a trimis un semnal în Crimeea.
De acolo, s-a întors semnalul care a pus în func†iune detonatorul din
cl¶dire.
Ac†iunile Moscovei de mai târziu au e§uat. N. Fedorovici, §eful
activi§tilor ilegali din Odessa, care lucra "sus" (adic¶ în ora§, nu în catacombe), a propus Siguran†ei s¶-§i aduc¶ serviciile. În primul rând, l-a ademenit pe Molod†ov. Pe 25 februarie, l-au arestat într-o cl¶dire conspirativ¶, iar pe ceilal†i patru moscovi†i agen†ii din Odessa i-au dezarmat §i iau închis într-o catacomb¶. Pu†in mai târziu, to†i au fost împu§ca†i din
ordinul comandantului Kuzne†ov, care controla catacombele. Treptat,
foamea i-a scos pe oamenii subteranei la suprafa†¶, unde au devenit †inte
u§oare ale Siguran†ei. Cei mai mul†i au fost racola†i.
Iat¶ cum descrie situa†ia în vara lui 1942 istoricul I. Gavriucenkov:
"Deta§amentul ceki§tilor a continuat activitatea în subteran. To†i au
renun†at la orice pl¶cere. La 28 august 1942, Kuzne†ov l-a împu§cat pe
Molocinîi fiindc¶ a furat pâine. Pe 27 septembrie, a mai executat doi, pe
Pol§cikov §i pe Kovalciuk pentru c¶ au furat alimente §i pentru "promiscuitate sexual¶". Temându-se c¶ va fi urm¶torul, moscovitul Abramov
l-a ucis pe Kuzne†ov peste o lun¶ mai târziu. Într-o c¶rticic¶ de însemn¶ri,
g¶sit¶ în catacombele NKVD din Ucraina, Abramov scria: "Locotenentul
V.A. Kuzne†ov, fostul §ef al celui de-al treilea deta§ament NKVD din
Odessa, a fost împu§cat de mine cu dou¶ gloan†e în cap în sala "Fabrica
de oglinzi" (denumirea unei catacombe artificiale), pe 21 octombrie
1942". Autorul nu spune ce activit¶†i subterane f¶ceau ei. Erau cu totul
secrete din moment ce nimeni nu le §tie.
În acest timp, în ora§ via†a se ref¶cuse complet. S-au deschis sute de
restaurante §i cafenele. Ceki§tii au primit bani de la Siguran†¶. A§a se
explic¶ de ce, în ciuda "istoriei grandioase a mi§c¶rii de partizani din
Odessa", numai pentru doi oameni s-au f¶cut nu monumente, ci numai
ni§te pl¶cu†e comemorative: pentru Molod†ov §i pentru Gordienko, omul
lui de leg¶tur¶. £i asta e totul.
Nu are rost s¶-i judec¶m pe cei din catacombe. Dac¶ †ara §i-a abandonat ora§ul, atunci de ce ora§ul nu-§i poate p¶r¶si †ara? Eu am experien†a
catacombelor §i pot spune c¶ acolo †i se termin¶ creierul. £i repede.
În septembrie 1944, arhivele Siguran†ei au c¶zut în labele NKVD,
dup¶ care toat¶ re†eaua din Odessa a fost împu§cat¶.
Despre perioada istoric¶ în care românii au fost la Odessa s-au scris
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volume impresionante de articole, de c¶r†i, amintiri §i cercet¶ri. Iat¶ scriu
5 oameni 5 articole diferite, cite§ti §i vezi c¶ to†i spun adev¶rul, de§i articolele sunt total diferite. La fel a fost §i cu românii. Jum¶tate din curtea
noastr¶ veche a tr¶it sub români. Este intersant c¶ toate remarcile se reduceau la dou¶ idei: a) pe timpul românilor erau de toate; b) pe timpul românilor, to†i lucrau.
Aminti†i-v¶ de fraza spus¶ de ho† lui Go†man în filmul "Lichidarea":
"Pe timpul românilor era mai bine?" De fapt, aceast¶ fraz¶ zboar¶
peste tot.
Pe timpul românilor, Odessa era inundat¶ de tip¶rituri. Ap¶reau aici
o groaz¶ de ziare, inclusiv pentru copii, veneau ziare din Românie §i din
Germania.
Gazeta popular¶ "Molva" ("Zvonul") se ocupa de via†a monden¶.
Ap¶rea §i ziarul "Smeh" ("Hohotul"), care prezenta glume la limita
decen†ei, anecdote, caricaturi cu Stalin. Dup¶ aprilie 1944, cei care au
f¶cut asemenea publica†ii au primit 10-15 ani de lag¶r.
La 3 noiembrie, dup¶ ce s-a reu§it pornirea centralei electrice, au
început s¶ func†ioneze primele linii de tramvai. Pe 4 noiembrie, §i-au
reluat activitatea 6 spitale. Pe 7 noiembrie, au fost obliga†i to†i comuni§tii
s¶ se înregistreze oficial. Ei trebuiau s¶ semneze o declara†ie c¶ au gre§it
când au ajuns la asemenea convingeri §i nu p¶†eau nimic.
Oare s¶ fi ajuns asemenea liste în labele NKVD?
Pe 15 noiembrie, a pornit primul mare generator electric. La 16
noiembrie, departamentul româno-german al c¶ilor ferate din Odessa a
reluat transportul de pasageri spre Transnistria. La 9 noiembrie, toate
str¶zile au revenit la denumirile de pe timpul †arului. Cinci str¶zi au fost
botezate în onoarea unor personalit¶†i din România, dar §i în onoarea lui
Hitler (fosta uli†¶ Karl Marx) §i Mussolini. Pe 25 noiembrie, pentru to†i
cet¶†enii ap†i între 16 §i 60 de ani, se introduce munca obligatorie. Se
acord¶ un salariu în bani §i cartele pentru produse alimentare. Pe 26
noiembrie, se scot din biblioteci toat¶ literatura comunist¶ §i a§a-numitele
c¶r†i ale "scriitorilor sovietici". La 27 noiembrie, se deschid 50 de §coli,
unde se organizeaz¶ bufete §i se ofer¶ micul dejun gratuit.
O dat¶ pe s¶pt¶mân¶, se înva†¶ limba român¶ §i legea lui Dumnezeu
(religia).
La 28 noiembrie, s-au deschis toate bisericile ortodoxe, închise de
comuni§ti §i pe care ace§tia nu reu§iser¶ s¶ le arunce în aer. Tot românii
au întocmit un plan de restaurare a catedralei care fusese distrus¶ în 1936
§i reconstruit¶ abia în 2002.
La 29 noiembrie, începe s¶ func†ioneze o re†ea de traduceri.
Împreun¶ cu emisiunile de limb¶ rus¶, se transmit emisiuni din Germania,
Italia §i România. La începutul lui decembrie, s-au adus dou¶ generatoare
puternice din România. Acum se putea oferi lumin¶ electric¶ §i
popula†iei. La 3 decembrie s-a anun†at concurs pentru poli†ie. Competi†ia
a fost enorm¶.
La 7 decembrie, s-a deschis Observatorul astronomic. La 13 decembrie, se redeschide Teatrul de Oper¶. Premier¶ cu "Evghenii Oneghin".
Sala e arhiplin¶. La 14 decembrie, cre§te ra†ia de pâine pe cartel¶.
Func†ioneaz¶ fabrica de pâine §i o mul†ime de brut¶rii private.
În 1941, se restituie propriet¶†ile pentru 2567 de cet¶†eni din Odessa,
care au probat cu documente c¶ le-au confiscat comuni§tii.
La 16 decembrie, se deschid primele dou¶ cantine unde s¶racii pot

©Paul Goma 1935-2011

wwww.paulgoma.com

PDF public și gratuit

31.12.2011

PAUL GOMA - JURNAL 2011

1273

primi hran¶ gratis. Se distrug toate monumentele comuniste. Se d¶ un
decret care cere distrugerea tablourilor în care se prezint¶ comuni§ti. Se
interzice interpretarea cântecelor comuniste în public.
La 22 decembrie, se reia alimentarea cu ap¶. În preajma Anului Nou,
se organizeaz¶ vânzarea c¶rnii la pre†uri reduse. La 31 decembrie, se deschid 500 de magazine - 47 de patiserii, 7 libr¶rii, 4 flor¶rii §i 2 pentru animale de companie §i hran¶ pentru ele. Opera "Faust" se joac¶ de un an cu
succes §i se deschid mai multe întreprinderi, mai ales pentru produse alimentare.
Astfel, într-o singur¶ zi, a disp¶rut toat¶ puterea pe vertical¶. To†i
demnitarii, func†ionarii, procurorii, judec¶torii, organele sovietice §i de
partid §i-au încetat activitatea. £i în locul lor, au venit oameni noi, desemna†i din diverse locuri. Nu mai exista niciun clan. Pe timpul lui Pântea,
oficialii erau da†i afar¶ de la locul de munc¶ pentru gre§eli - este o realitate. Dar pe timpul Uniunii Sovietice?
Alexandr Cerkasov a scris o carte în patru volume - "Ocupa†ia
Odessei", din care aproape jum¶tate se ocup¶ de afacerile financiare, le
analizeaz¶ scrupulos, câ†i bani s-au dat pentru un eveniment sau altul de
c¶tre prim¶rie §i se întreab¶ - de unde avea municipalitatea asemenea mijloace?
Mai mult, analizând documentele de arhiv¶, el ajunge la o cifr¶ fantastic¶ pentru bugetul Odesei la 31 august 1942: 61 milioane de m¶rci.
În condi†iile în care 1 kilogram de pâine costa 1-2 m¶rci, un kilogarm de
carne de porc costa 4-5 m¶rci. Desigur, din comer†ul local §i din impozitele strânse la buget nu se putea ajunge la o asemenea sum¶. În Odessa,
locuiau atunci cam 250.000 de oameni. Aici se f¶cuse un centru de
schimb. Chiar dac¶ administra†ia era româneasc¶, singura valut¶ legal¶
era marca german¶. Eu nu §tiu dac¶ acest lucru s-a f¶cut a§a de simplu.
Este posibil ca prin bugetul ora§ului s¶ se fi sp¶lat m¶rci sau ceva de acest
gen. Cei care §tiau adev¶rul nu au povestit nimic.
Care era situa†ia cu alimentele în vremea românilor?
Am g¶sit dou¶ r¶spunsuri la aceast¶ întrebare. B¶trânii vorbeau "ca
pe timpul NEP-ului", cei foarte b¶trâni - "ca pe timpul †arului". Nu exist¶
minuni aici. Luna noiembrie din 1941 a fost foarte cald¶ §i românii au
reu§it s¶ semene multe culturi de toamn¶, iar în 1942, s-a strâns o recolt¶
grandioas¶, de care România §i Moldova nu aveau nevoie. Tot ce cre§tea
în regiunea Odessa r¶mânea aici. Ca s¶ strâng¶ recoltele, românii s-au
folosit de munca voluntar¶ sovietic¶: to†i elevii §i studen†ii erau obliga†i
s¶ lucreze 21 de zile în agricultur¶.
Dup¶ 12 ani de foame stalinist¶, se putea §i mânca. Iat¶ de exemplu
un fragment de jurnal al lui Iuri Suhodolski, elev din Odessa, care se
întoarce în Odessa în toamna lui 1942: "27.09.1942... Alalt¶ieri la ora 5
diminea†a eram la Odessa. Am venit pe jos. Ei bine, întâlniri, pup¶turi...
M-am înscris la un colegiu industrial... Voi înv¶†a f¶r¶ plat¶. În general,
taxa era de 200 de m¶rci pe an. Aici m¶rcile se cheam¶ ruble. Noian de
produse alimentare, bucurie grozav¶. M¶ duc cu tata §i cu colegii. E jalnic
s¶ te ui†i la casele distrruse. ..
10.10.1942. În Odessa, ca s¶ fim sinceri, via†a este restabilit¶.
Primarul ora§ului, dl. Gherman Pântea a spus la deschiderea Universit¶†ii
c¶ nivelul de trai din Odessa este mai ridicat decât în orice ora§ din vestul
Europei. La pia†¶, este uluitor de-a dreptul: salamuri, carne, unt, fructe §i
tot ce dore§ti. Sigur, totul e grozav de scump, dar totu§i... £colile §i
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Universitatea func†ioneaz¶, merg tramvaiele. La fiecare pas, sunt magazine cu reduceri. Pe str¶zi, merg doamne elegante (puternic pictate),
români §i nem†i".
E interesant, dar cine cump¶ra alimente din cele 9 pie†e §i din sutele
de magazine alimentare? E scump? Dar acum sunt mai ieftine? Ce salarii
erau atunci? 120-150 de m¶rci era salariul minim. Dar, de exemplu, un
inginer putea s¶ ia lini§tit 600-700 de m¶rci. Cina la restaurant costa 25
de m¶rci. Erau §i greut¶†i cu unele m¶rfuri ca zah¶rul, sarea, petrolul. Cu
petrolul e de în†eles - trebuie pentru r¶zboi. Îns¶ pre†ul mare la sare se
explic¶ într-un singur mod - aici nu exist¶ sare. În ceea ce prive§te
zah¶rul, era o cerere foarte mare - românii nu au b¶gat de seam¶ c¶
localnicii f¶ceau samahonc¶.
Nu se g¶seau înc¶l†¶ri §i îmbr¶c¶minte, de§i în 1942, au început s¶
func†ioneze întreprinderi de înc¶l†¶minte §i de confec†ii. Au fost pornite
dou¶ fabrici care au func†ionat pân¶ în anul 2000, §i chiar erau numite
"fabrici române§ti". Func†iona un aeroport interna†ional, func†iona po§ta
pentru comunicarea cu Europa. La Odessa veneau cânt¶re†i de oper¶ din
Italia, arti§ti ru§i emigran†i. A fost un triumf turneul lui Piotr Le§cenko,
regele roman†ei ruse§ti. Dar dup¶ aprilie 1944, orice evocare pozitiv¶ a
acestei perioade era interzis¶.
Situa†ia de la Odessa a început s¶ se înr¶ut¶†easc¶ din toamna lui
1943. Frontul se apropia, marca german¶ s-a pr¶bu§it din cauza infla†iei,
pre†urile au crescut de câteva ori. Dar, comparativ cu perioada 19441948, când bol§evicii au venit cu alt¶ foame, cu toate atributele (rahitism
la copii, cu adul†i care se umflau masiv, cu abandonarea copiilor prin
orfelinate sau "uitarea" lor prin pie†ele ora§ului), în 1943 era mult mai
bine. ¢¶ranii nu mai aduceau produsele la ora§, a§teptau vremuri mai
bune. Au pierdut totul în aprilie 1944 - le-au confiscat sovieticii toate produsele. În timp ce plecau, românii au furat 5 troleibuuze §i liniile de pe
strada Richelieu. Troleibuzele le-au adus înapoi curând.
[Este vorba de troleibuze, ori de tramvaie? Mihnea Berindei m¶
culpabiliza cu “furtul §inelor de tramvai din Odessa” - îns¶ nu uita s¶
aduc¶ vorba §i de vagoanele §i locomotivele “furate de la Unguri, în
1919” - nota mea, P.G.]
Timp de doi ani, în România a existat un regim straniu - monarhia,
dar cu guvern comunist, în care intraser¶ tic¶lo§i §i pro§ti dege[ne]ra†i, de
genul Annei Pauker §i Gheorghiu-Dej. În onoarea acestuia, a fost botezat
un ora§ în Rusia, în timp ce în România niciun ora§ nu a primit numele
vreunui comunist. (Fals. Bra§ovul se numea Stalin, iar One§ti devenise
Gheorghe Gheorghiu-Dej - nota trad.).
"Conduc¶torul" Ion Antonescu §i "guvernatorul" Gheorghe
Alexianu au fost du§i la Moscova §i închi§i în 1944 la Lubianka. Ce au
vorbit ei acolo cu tor†ionarii sângero§i nu am idee, dar în 1946,
autorit¶†ile comuniste le-au croit un "proces popular" urgent, dup¶ care au
fost împu§ca†i. Întâmpl¶tor, este foarte asem¶n¶tor cu cazul lui
Ceau§escu.
Dup¶ r¶zboi, Gherman Pântea a suferit dou¶ procese din cauza crimelor de r¶zboi, §i în ambele procese, a fost achitat "din lips¶ de probe".
Pân¶ ast¶zi, istoricii dau din cap - pentru ce? Versiunea popular¶ vorbe§te
despre mijlocirea mare§alului Timo§enko. Însu§i mare§alul a fost în
Basarabia, la Odessa, unde locuia sora lui §i c¶ Pântea se ocupa personal
s¶ nu-i lipseasc¶ nimic. Mie aceast¶ variant¶ mi se pare pu†in credibil¶.
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El tr¶ia lini§tit în România, î§i scria memoriile, dar în vara lui 1967,
în timpul lui Ceau§escu, a intrat într-o cafenea, a b¶ut o cafea §i a c¶zut
mort. Familia l-a c¶utat trei zile.
Moartea lui Pântea nu ar fi trezit suspiciuni, dar în acea perioad¶, în
România, se ducea o campanie general¶ de purificare a celor care fuseser¶ asocia†i cu participarea la r¶zboi de partea Germaniei. (Fals. Aceast¶
campanie se încheiase înc¶ din 1960, când deja trupele sovietice fuseser¶
retrase din România - nota trad.).
Piotr Le§cenko a murit într-un lag¶r din România, la construc†ia
Canalului Dun¶re-Marea Neagr¶, care nu trebuie nim¶nui. £antierul a
fost abandonat imediat dup¶ moartea lui Stalin §i s-a reluat abia pe timpul
lui Ceau§escu. A costat miliarde. Mul†i localnici din Odessa au plecat cu
românii §i NKVD i-a g¶sit în România.
URSS s-a dezmembrat în timp ce înc¶ mai tr¶iau cei care î§i aminteau de prezen†a româno-german¶. Uniunea a pierdut tot ce putea pierde.
Germania, chiar §i cu teritorii pierdute, este la fel de viguroas¶. România
§i-a p¶strat practic teritoriile pe care le avea la 22 iunie 1941, iar acum
ofer¶ pa§apoarte române§ti locuitorilor Basarabiei §i din nordul
Bucovinei. România este în Uniunea European¶, în timp ce Ucraina §i
Rusia sunt aruncate pe marginea drumului.
Eu nu am nicio îndoial¶ c¶ România are anumite planuri cu aceste
p¶mânturi.
Traducerea: Viorel Patrichi

Am citit atâtea variante du§m¶noase (evreie§ti) ale atentatului de la Odesa, încât acum, aflînd din gura unui rus - nu
spun: adev¶rul-adev¶rat, ci o alt¶ variant¶ - m¶ simt mai pu†in
vinovat, ca român, de soarta ostatecilor, executa†i. Nu voi
spune: «Uite, Românii au ucis mai pu†ini oameni decât Nem†ii
- decât Ru§ii, nu mai vorbim», dar nu-mi d¶ pace ordinul lui
Antonescu: “executarea a 200 de oameni pentru fiecare
victim¶, §i 100 - pentru fiecare r¶nit”.
R¶zboi, r¶zboi, dar atât de nemilos purtat?
Eu am scris cuvântul “nemilos”?
Sâmb¶t¶ 20 august 2011
Asear¶ am luat medicamentul cu pricina (o pomad¶). Nu
cred c¶ “efectul” a fost fulger¶tor (am udat doar dou¶ bluze,
doar dou¶ fe†e de pern¶), ci se va fi datorat faptului c¶ asear¶,
înainte de culcare, nu am b¶ut lichide, nici la fiecare trezire
din timpul nop†ii.
*
D. Tudoran r¶spunde lui Mircea Iliescu în chestiunea
titlului Meridian pe care l-ar fi vândut. Citindu-l pe primul,
i-am dat dreptate aceluia; citindu-l pe cest¶lalt, îi dau dreptate
cestuilalt. Cred c¶ mai în†elept ar fi fost s¶ nu m¶ gr¶besc, s¶
a§tept decantarea cazului. Cui îi cer acum iertare c¶ m¶
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pripisem?

*
Ion Vianu tace. Ca tot cre§tinul recent iudaizat, §i-a
acordat o vacan†ie - undeva la r¶coare. Dar §i când se va
scutura §i va reintra în aren¶, s¶ ieie el cuvântul, aplaudat,
omagiat de toat¶ muierimea holocastologicoas¶: Nedeea
Burc¶, Shafir, Mehr, Pètru† Manu, ucigajul cadavrului lui
Paulescu prin mân¶ lui…- na, c¶ i-am uitat numele de ardelean vânjos §i universitar.
Eu am uitat de când n-am fost în vacan†¶: 20? 30 ani? Nu
sunt eu de concedii, îns¶ m¶ gândesc la Ana: dup¶ toate prin
care a trecut în ultimul an i-ar fi prins bine o pauz¶ reparatoare. Dar uite, c¶ nu-i.
*
Iar a comis Bedros Horasangian o cronic¶ v¶ratic¶.
ïi doresc s-o †in¶ tot a§a, de s¶ bage spaima-n burjui,
scuza†i, bonsoar : ‘n b¶se§ti §i-n b¶§e§tele sale personale.
A propos de “personale”: ce-o mai fi f¶cînd poetul disident Dinescu? Tot la Vanghelie cheln¶re§te el? Unde alt’?
Carrne la carrrne trage.
*
Se putea s¶ nu sar¶ în ajutorul lombrozianului monitorizian
(sic!) de antisemi†i: Katz, creatura de co§mar purtînd pseudonimul “Radu Ioanid”? Nu se putea.
Iat¶-l în Obs. cult. de azi 20 aug :
“Legitimizarea termenului de jidan prin transformarea lui de facto întrun sinonim al cuvîntului evreu este un act antisemit. A echivala, prin
defini†ie, termenul deja peiorativ de †igan cu „o persoan¶ cu a apuc¶turi rele“
este, de asemenea, grav discriminatoriu. Dup¶ monumentala gaf¶ legat¶ de
N.C. Paulescu – introducerea post-mortem în Academia Român¶ a celui mai
s¶lbatic doctrinar antisemit din istoria României – „cel mai înalt for §tiin†ific
al †¶rii“ a recidivat.”

Mai departe: se putea ca abuznikul “R. Ioanid” s¶ nu-§i
scobeasc¶ o vizuin¶ în care s¶ se retrag¶, la-caz-c¶…? Nu se
putea. A§a cum î§i publicase, în Observator cultural (de trei ori)
textul antisemitizator “De la Belleville la Bucure§ti” (sau a§a
ceva), astfel intr¶ oriunde, deschizînd u§a cu piciorul, în cel mai
adev¶rat stil sovietic, enkavedist - ca §i în cazul de fa†¶, într-o
publica†ie în care nu a fost invitat s¶ colaboreze, dup¶ obiceiul lui
§i alor lui, nu are nevoie de a§a ceva, se invit¶ (pe sine, se)
singur, fiindc¶ a§a l-au obi§nuit goi-ii plec¶ciuni§ti, slug¶ri§ti,
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ba chiar pe-burti§ti:
“Acest articol a fost scris de autor în calitate particular¶
§i nu angajeaz¶ nici una dintre organiza†iile la care acesta
este afiliat.”
Ia auzi! Ce spui tu, str¶ine (“£tefan” e depaaarte”, altfel
te-ar trata cu picioare-n cur)?Articolul (!) a fost scris - “de autor”,
nu “de cum¶tra lui”? - “în calitate particular¶” (sic-sic) §i “nu
angajeaz¶ nici una dintre organiza†iile la care acesta este afiliat”?
Tot “în calitate particular¶” se consider¶ proprietar al revistei Observator cultural?, deci î§i impune scriitura sa analfabetoholocaustologic¶ §i puturoas¶? Eu credeam c¶ biletul de voie i-l
d¶duse I.B. Lefter - m¶ în§elasem pe jum¶tate: Lefter era un
slugulete, acolo, “§ef de unitate MAI” fiind Gheorghe Mu§at - or
fiica (sau nevasta) securistului ea este mereu vie §i la cizma
Organei.
Dar când, în care organiza†ii a fost “afiliat” aceast¶ pas¶re
cronc¶nind-anun†înd pedepsirea tuturor care nu sunt ca el? El…
a fost afiliat - adic¶ superiorii s¶i, de teapa unui Elie Wiesel,
traficant de istorie, de adev¶r, de moral¶ (refuzul s¶u de a vizita
Memorialul de la Sighet, trimi†înd în locul s¶u pe cei doi rabini
de la New York, pentru a-i da Blandienei §i lui Rusan ordinul de
a suprima numele §i faptele Mariei Antonescu §i ale lui Ogoranu,
el fiind foarte ocupat, intelectualice§te cu vizitarea Cimitirului
Vesel de la S¶pân†a, dimpreun¶ cu valetul, purt¶tor de †ucal,
m¶re†ul profesor universitar Shafir (tot despre Wiesel am vorbit)
l-au afiliat (pe “Ioanid”) în toate “organiza†iile”; cum le zice el,
holocaustizatoare. S¶ fie §i revista Observator cultural una dintre
acestea? Desigur, judecînd dup¶ faptul c¶ tovar¶§ul vostru
“Ioanid” este tratat ca unul de-al casei, ba ca un oaspete de tip
sovietic, acela care-†i deschide u§a cu piciorul, î§i (de)pune
cizmele pe mas¶ §i comand¶, nu doar vodc¶, dar §i hazaic¶.
Repet - §i ce dac¶ repet:
“Radu Ioanid” (fiul lui Gall Ernö, fiul lui Virgil Ioanid, ce
conteaz¶, rezultatul: al celulei de partid evreo-maghiar¶) este cel
care, împreun¶ cu rabinul securist Rosen §i cu Mortul Vesel Elie
Wiesel au decis: Românii au asasinat 400 000 evrei, cifr¶ care
a fost scris¶ în piatr¶ la Coral. S-a uitat aceast¶ isprav¶ la care
a participat - §i de pe urma c¶reia a profitat “Ioanid Minunatul
Jegos Prètin al Românilor”?
Am scris c¶ m¶ mir¶ absen†a lui Ion Vianu din aceast¶
“dezbatere” capital¶ pentru soarta bietului popor român? Am
scris. Dar despre absen†a altui fost prieten: Pètru† Manu, groparul
ultim al lui Paulescu, ajutat de neajutoratul Bozdoghin¶? Dar
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despre absen†a lui Shafir, Oi§teanu, Mehr, Al. Florian §i al†i intelectuali orbitornici ai Holocaustologiei Mundiale? Nu i-am
pomenit, dar îi a§tept s¶ se întoarc¶ din vacan†e, concedii, colocvii în ¢¶rile Scandinave, «vizite” în cele c¶lduroase, precum
Antonesei, cretanul impenitent?
ïn lipsa - deocamdatic¶ - a lor, culeg câteva opinii
forumestre în leg¶tur¶ cu interven†ia Arhanghelului Negru al
Holocaustului, “Radu Ioanid”.
ïncep prin a reproduce r¶spunsului Academiei Române la
interpelarea lui… cum îl cheam¶, cum îl cheam¶?
Marco Maximilian Katz:
“R¶spunsul Academiei Române
C¶tre Centrul pentru combaterea §i monitorizarea antisemitismului
În urma sesiz¶rii Dvs. din 08. 08. 2011, v¶ aducem la cuno§tin†¶
urm¶toarele:
În redactarea unui dic†ionar se are în vedere întreaga istorie a
evolu†iei §i utiliz¶rii unui cuvânt, încercându-se surprinderea tuturor
nuan†elor semantice §i stilistice, pentru a formula defini†ii exacte sub
aspect §tiin†ific §i cât mai corecte din punct de vedere politic.
Din p¶cate, în procesul de elaborare a ultimei edi†ii a DEX-ului,
s-a înlocuit din eroare indica†ia (popular §i peiorativ), corect¶ din punct
de vedere istoric, cu indica†ia (familiar).
În viitoarele edi†ii ale tuturor dic†ionarelor elaborate de Institutul
de Lingvistic¶, sub egida Academiei, vom introduce indica†ii care s¶
nu lase loc unor intrepret¶ri discriminatorii, adoptând formul¶ri de
tipul (cu sens peiorativ, nerecomandat).
În ceea ce prive§te corectarea imediat¶, f¶r¶ întârziere §i în mod
permanent a defini†iei cuvântului jidan, tot ce putem face este s¶
public¶m o not¶ explicativ¶ în media sau pe Internet.
10 august 2011
Acad. Marius SALA”
De ce va fi ciocnit c¶t¶ne§te c¶lcâiele ditamai academicianul
§i lingvistul reputat Marius Sala - drag inemii mele pentru c¶ a
scris: despre „limba moldoveneasc¶”:

„Fals statut §i glotonim (nume al unei limbi) impropriu atribuite de
lingvistica sovietic¶ oficial¶ §i de unii lingvi§ti ex-sovietici limbii române din
fosta U.R.S.S., considerat¶ limb¶ romanic¶ r¶s¶ritean¶ diferit¶ de
(daco)român¶, din ra†iuni §i cu scopuri evident politice, pentru a justitica,
prin aceast¶ pretins¶ nonidentitate lingvistic¶ (§i etnic¶), înglobarea
Basarabiei în componen†a Imperiului †arist §i apoi în U.R.S.S” (p. 348).
£i:
„Dup¶ cum demonstreaz¶ h¶r†ile Atlasului lingvistic român §i ale
Atlasului lingvistic moldovenesc, nici o izoglos¶ fonetic¶, gramatical¶ sau
lexical¶ referitoare la fondul tradi†ional nu separ¶ Prutul de restul ariei moldovene comune, ci toate izoglosele prin care se disting grupurile de graiuri
(nordice, centrale §i sudice) din cadrul subdialectului dacoromân men†ionat
au direc†ia de la vest la est, întinzându-se peste Prut §i Nistru [...]” (p. 349)”.
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Nu are leg¶tur¶ cu ce i s-a prelins pe piept, din gur¶, unui
prostal¶u ca Katz (sic-sic) §i “limba moldoveneasc¶” negat¶ cu
hot¶rîre de lingvistul Marius Sala?
Ba are - s¶ fie întrebat Ion Vianu: el a negat afirma†ia mea
c¶ evreii basarabeni veni†i pe tancurile sovietice, dup¶ august
1944, au adus-impus bol§evismul în restul României, cum îl
impuseser¶, între 28 iunie 1940 §i 15 iulie 1941 în Basarabia §i în
Bucovina de Nord, ocupate de fra†ii no§tri de veacuri, ru§i, prin
ei, evreii - drept care fusesem condamnat cu vehemen†¶ de holocaustologul alalt¶ieri cooptat în comunitatea iudaic¶ - cu binecuvântarea lui Oi§teanu (mai lipsea doar legendarul Popa Iap¶, s¶-i
dea - unui Vianu - s¶rutul consacrant), drept proasp¶tul recrut a
s¶rit în bocancii de militant-cu-mitraliera crezîndu-se autorizat s¶
m¶ descrie ca “antisemit basarabean” - dac¶ eram, de-o pild¶,
oltean, c¶p¶tam o pedeaps¶ mai mic¶? Cine mi-o administra: tot
Oigenstein, basarabean §i el, cu tot neamul lui de criminali?
Acum interven†ioni§tii (sic):
“Marioara” - indispensabila M¶rioar¶ - ce zice dânsa?
“R. Ioanid MARIOARA - Vineri, 19 August 2011, 19:57 Foarte bine spus,
pacat ca alti intelectuali locali nu-si dau cu parerea, probabil ca sint ocupati cu bere
si mic, merge s-asa !!!!
[Cum s¶ nu fie p¶cat, M¶riorule? - mirarea mea, P.G.]
Pe margine Daniel StPaul - Sambata, 20 August 2011, 07:23
D-l Ioanid este o persoana cu agenda incarcata si nu se incurca in detalii; ba
imi pare, este si putintel cam… paseist, desi nu pina la capat :” Ca §i edi†ia din anul
1975, edi†ia din 1998 a DEX-ului precizeaz¶ c¶ termenul de jidan §i toate derivatele
sale sînt populare §i peiorative...” Chiar sa nu stie d.sa de apasarea ideologica asupra
definitiilor lexicografice in vremile de aur? Am avut, pret de vreo 12 ani, “tabietul”
de a frecventa o biblioteca documentara. Printre altele, am petrecut multa vreme
aplecindu-ma peste textele a nenumarate editii ale Bibliei tiparite in romaneste intre
sfirsitul sec. XVIII si sfirsitul sec XIX. In Noul Testament, in special, lectiunea cea
mai curenta a notiunii de “evreu” parea sa fie cea de”jidov”, mai rara cea de “jidan”
si, din cite-mi amintesc, spre 1900 se mai strecura si cea de “iudeu” in alternanta cu
precedentele. Conform afirmatiilor d-lui Ioanid, termenii acestia erau in totalitate
pejorativi si populari (ramine sa ne intelegem care acceptiune a termenului “popular”
o luam in considerare) iar populatia care ii folosea ori careia ii erau adresati era antisemita in totalitate ca urmare a uzului lingvistic. Intr-o tara normala, cu o academie
ce-si merita numele, un termen lexicographic apare ilustrat in context istoric. D-lui
Ioanid ii convine definitia din 1975 desi ea este vadit viciata si incompleta. Chiar si
in conditiile de atunci s-ar fi putut specifica in ce priveste cuvintele incriminate
macar arhaicul/arhaizantul terminologic. Ca sa nu mai spun despre influenta covirsitoare a contextului istoric si geographic asupra incidentei unui termen lexical in
limba unui popor. Absolut toate popoarele din jurul teritoriilor cu populatie vorbitoare de limba romana , inclusiv ungurii, foloseau in limba curenta un termen cu radacina”jid” (si in cea mai mare parte el este folosit si azi, cu exceptia cea mai notabila
a rusilor…)
Si tot pe-acolo (urmare) Daniel StPaul - Sambata, 20 August 2011, 07:32
Am fost interpelat si de o alta formulare a d-lui Ioanid: “Cu o §iretenie de gradul doi,
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unii publici§ti au afirmat c¶ s-ar dori scoaterea celor doi termeni din limba român¶…
” Mai intii, oare ce va fi insemnind “siretenie de gradul doi”? Second-hand? Ori, pre
aceeasi limba, “third degree”? Mai apoi, d. sa chiar sa nu stie de nenumaratele campanii de asasinare a unor lexeme pretutindenea, in diverse epoci ? In mod ciudat si
surprinzator, se intimpla ca am aflat despre o asemenea campanie referitoare la verbul “to jew” in limba engleza . [jew (v.) ”to cheat, to drive a hard bargain," 1824,
from Jew (n.) ] din insemnarile unui evreu american, satirist si comedian: ” The campaign to eliminate it in early 20century was so successful that people began to avoid
the noun and adjective, too, and started using Hebrew instead. Now I'll say 'a Jew'
and just the word Jew sounds like a dirty word and people don't know whether to
laugh or not. [Lenny Bruce (1925–1966)].
Nu pot sa nu ma mir cita energie se pune in neutralizarea, ca sa nu zic anihilarea, unui termen al carui etimon inca are curs cit se poate de curent in limba populatiei care-l vede cu incarcatura diabolica in limbile altor popoare. Nu am studiat cazul
specific, am senzatia ca incriminarea din vremile recente e datorata epitetelor ofensante asociate diacronic termenului , azi pare mai simplu, aritmetic, a se incrimina
un/acest termen decit diverse epitete neavenite si, mai ales, actul uzului lor in asociere ofensanta. Cit despre profesionalismul, lexicographic ori altminterea, al clubului
Academia Romana…
O chestiune penal¶ Nicolae Scarlat - Sambata, 20 August 2011, 16:13
Cam penibil r¶spunsul dlui academician. În spatele modific¶rii articolelor din
DEX st¶ mentalitatea cuiva (ori a mai multora!) care refuz¶ a-§i asuma public responsabilitatea. Cineva (ori mai mul†i!) ar trebui s¶-§i ofere demisia. Între cei doi termeni afla†i în discu†ie exist¶, cred, oarece deosebiri de nuan†¶ (cuvântul "rom" e o
contribu†ie recent¶ §i n¶sc¶toare de confuzii p¶guboase pentru în†elesul cuvintelor
"român", "românesc" §i "România"), dar inten†ia discriminatoare este §i r¶mâne
tip¶rit¶ în edi†ia 2009 a celui mai r¶spândit dic†ionar girat de Academia Român¶.
Îns¶§i defini†ia vag¶ a termenului "fascism" din DEX spune ceva esen†ial despre
mentalitatea autorilor mai mult sau mai pu†in recen†i ai dic†ionarului. Judecând dup¶
legile în vigoare, anumite autorit¶†i ar trebui s¶ se autosesizeze.
JIDANII CHARLIE - Sambata, 20 August 2011, 16:33
Oare JIDAN nu este un termen popular? Costache Negruzzi scrisese o poveste
intitulata "Jidanii si Florile" Vasile Alecsandri a scris o piesa neterminata (neispravita?) Navalirea Jidanilor. Deci este un termen literar nu numai popular. Plus ca change, plus ca reste la meme chose!
JEW &GYPSY
Charlie - Sambata, 20 August 2011, 21:48
Intr'adevar termenul to jew exista in sensul pejorativ. Este mai putin intrebuintat pe
coasta the Est in Statele Unite dar in West cum ar fi in Colorado l-am auzit. A propos
termenul to gyp inseamna a insela si este derivat dela gypsy adica tigan. In romaneste
a se tiganii inseamna mai mult a se tocmi si mai putin a insela dar nu sunt 100%
sigur. Dar pana la urma e pe aceasi scara de valori de unde si cantecul legionar: caci
tiganii si jidanii ne tot sug, ne sug mereu.

Duminic¶ 21 august 2011
Alt¶ noapte grea; cumplit¶. De§i furtun¶ r¶coritoare.
*
M¶ bucur c¶ mi s-a dat prilejul s¶ m¶ al¶tur cu câteva
cuvinte de-bine despre Leonida Lari. Nu am cunoscut-o, mi
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s-a strâns §i mie inima la fiecare pas al s¶u, pe-al¶turi - §i
al¶turi de VC Tudor - îns¶, ca §i în cazul lui Grigore Vieru, îi
g¶seam motiva†ii profunde, nepercepute de “reg¶†eni”.
Nu le-a§ evoca, îns¶ eu nu mai eram basarabean din 1944 ; dar
nici reg¶†ean nu ajunsesem…
De asta nu mi-am reu§it via†a.
Asadar, iat¶ un text al lui D. Crudu, din Timpul:
“26 Martie 2011, ora 08:01 Cazul Leonida Lari:

urât¶ §i de comuni§ti, dar §i de democra†i
“Nu cred s¶ fi fost vreun alt tân¶r poet în anii ’70 §i ’80 ai secolului
trecut care, la fel ca §i Leonida Lari, s¶ se fi luat în piept cu atâta cutezan†¶
cu cei mai zelo§i §i fioro§i promotori ai realismului socialist din
Republica Sovietic¶ Socialist¶ Moldoveneasc¶.
Moto: Setea de glorie e ca râia, de ce-o scarpini, de ce te
m¶nânc¶ (Al. Vlahu†¶)
Leonida Lari a avut acest curaj. Într-un articol pe care l-a publicat în
Literaturnaia Gazeta în 1984, „poeta a îndr¶znit”, a§a cum avea s¶ remarce într-o scrisoare Nicolae Romanenco, s¶-i dea în gât pe ideologii de
temut ai proletcultismului moldovenesc Corbu, Stati, Senic, care în acea
vreme erau considera†i, a§a cum avea s¶ se exprime acela§i Nicolae
Romanenco, „ni§te scriitori incriticabili”. Reac†iile acestora au fost pur §i
simplu supradimensionate §i s-au materializat într-o furibund¶ campanie
de denigrare §i de distrugere a tinerei poete, orchestrat¶ de cel mai epilat
critic proletcultist, Valeriu Senic. Acesta a publicat în Literatura §i Arta
un articol întins, în care o învinuia c¶ i-ar fi str¶ine sentimentele §i idealurile sovietice. În epoc¶, asemenea verdicte cânt¶reau uneori la fel de
greu ca o ghilotin¶. Leonida Lari îns¶ nu s-a l¶sat intimidat¶ §i a continuat
lupta, ajungând, în cele din urm¶, nu doar un adversar al realismului
socialist, ci §i al regimului sovietic. Ei bine, pe cât de prigonit¶ fusese
Leonida Lari pe timpul Uniunii Sovietice, pe atât de detestat¶ a devenit
pe ambele maluri ale Prutului dup¶ pr¶bu§irea comunismului. Nu am prea
g¶sit critic român important care s-o gratuleze. Majoritatea o privesc cu
ochi mici §i o desconsider¶ f¶†i§. În articolul pe care Eugen Lungu i-l
consacr¶ lui Adrian Marino în revista Sud-Est cultural, marele teoretician
român nu o mai scoate din parvenit¶ §i dintr-o „carierist¶ provincialmegaloman¶, pus¶ pe c¶p¶tuial¶ în România”. £tiind cum o tratase critica
proletcultist¶ sovietic¶, m¶ întreb cum de oare Leonida Lari a putut atinge
performan†a de a stârni atâta ur¶ §i repulsie în rândurile scriitorilor români
cu vederi democrate?
Una dintre explica†ii e c¶, trecând în 1990 Prutul, Leonida Lari s-a
trezit într-o alt¶ realitate în care lucrurile erau extrem de încurcate §i ea
a fost luat¶ de val, fiind folosit¶ într-un mod foarte urât de ni§te in§i scârbo§i. Alegând s¶ mearg¶ împreun¶ cu Corneliu Vadim Tudor §i nu cu
Nicolae Manolescu, de exemplu, Leonida Lari nu numai c¶ a demonstrat
c¶ nu se prea pricepe la oameni, dar c¶ nu prea poate discerne între aparen†¶ §i esen†¶, între retoric¶ §i realitate, între emo†ie §i idee, între demagogie §i adev¶r. Preferându-l pe CVT, poeta a întors armele contra propriei sale persoane §i a capitulat ca disident¶, trecând de partea cealalt¶ a
baricadei, fiindc¶, la drept vorbind, între CVT §i Valeriu Senic nu exist¶

©Paul Goma 1935-2011

wwww.paulgoma.com

PDF public și gratuit

31.12.2011

PAUL GOMA - JURNAL 2011

1282

nicio diferen†¶. Da, la prima vedere CVT e un mare român, iar Valeriu
Senic fusese un om sovietic în carne §i oase, dar, în esen†¶, ambii au fost
securi§ti §i au slujit cu habotnicie comunismul, indiferent c¶ acesta era
românesc sau sovietic. Altfel spus, CVT era un fel de Valeriu Senic de
Dâmbovi†a §i nimic mai mult. Alegându-l pe CVT, poeta, de fapt, l-a ales
- f¶r¶ s¶-§i dea seama de asta - pe VS, care a h¶r†uit-o toat¶ via†a. Iar în
felul acesta, poeta Leonida Lari ilustreaz¶ foarte bine teza c¶ prezentul
uneori poate s¶ arunce într-un con de umbr¶ trecutul, oricât de glorios ar
fi fost acesta.
Un articol de: Dumitru Crudu”
*
Timpul, 29 Iunie 2010, ora 06:47Pentru prima dat¶ în istorie:

Ziua ocupa†iei sovietice, comemorat¶ la Chi§in¶u

“De Ziua ocupa†iei sovietice, în fa†a Guvernului a fost dezvelit¶ o
piatr¶ comemorativ¶, în locul c¶reia va fi ridicat un monument în memoria victimelor regimului totalitar comunist. La eveniment au fost prezen†i
oficiali, deputa†i §i mini§tri, oameni de cultur¶, precum §i o delega†ie din
România. Ceremonia de comemorare a victimelor ocupa†iei sovietice a
demarat cu un minut de reculegere, dup¶ care a urmat sfin†irea pietrei de
c¶tre un sobor de preo†i.
Câteva sute de oameni au venit în Pia†a Marii Adun¶ri Na†ionale ca
s¶ aduc¶ un omagiu victimelor regimului totalitar comunist. Cu flori în
mâini §i cu panglici negre în piept oamenii au venit s¶-i deplâng¶ pe
p¶rin†ii §i pe buneii lor, executa†i sau deporta†i de c¶tre autorit¶†ile sovietice. „Cu to†ii trebuie s¶ ne unim în jurul adev¶rului istoric, pentru a putea
merge cu demnitate în Europa”, a subliniat primarul capitalei, Dorin
Chirtoac¶, prezent la ceremonia de dezvelire a pietrei comemorative.
Acesta a dat citire unuia dintre protocoalele troicii NKVD-iste, care
con†ine numele §i sentin†a a peste 200 de cet¶†eni ai R. Moldova, de diferite etnii. Chirtoac¶ a remarcat c¶ aceast¶ ac†iune vine „s¶ redea demnitatea cet¶†enilor republicii noastre, indiferent de originile lor etnice, astfel
încât durerea acumulat¶ timp de 70 de ani s¶ poat¶ s¶ fie t¶m¶duit¶”.
În acest context, pre§edintele interimar, Mihai Ghimpu, a declarat:
„De ce trebuie noi s¶ trecem peste aceste evenimente? De ce c¶l¶ii trebuie
s¶ se mândreasc¶ §i s¶ considere c¶ au procedat corect? Au trecut 20 de
ani de independen†¶ §i tot 20 de ani de t¶cere, de parc¶ nimic nu s-a
întâmplat”.
Fiind întrebat despre Partidul Comuni§tilor, pre§edintele interimar a
subliniat c¶ nu se pune problema „interzicerii partidului, ci interzicerii
simbolicii, deoarece sub aceast¶ simbolic¶ au fost omorâ†i §i du§i în
Siberia mii de oameni. Nu po†i s¶ umbli cu cruce la gât §i cu satana în
buzunar”, a spus Ghimpu, men†ionând c¶ ac†iunile de condamnare a
regimului comunist nu înseamn¶ c¶ actuala putere ar fi împotriva
rela†iilor cu Rusia, SUA sau Europa.
În PMAN au r¶sunat nenum¶rate discursuri patriotice, iar în timp ce
Boris Vasilev, un b¶trân de 80 de ani care a fost deportat de dou¶ ori, î§i
povestea drama prin care a trecut cât timp s-a aflat în gulag, o bun¶ parte
dintre cei prezen†i nu-§i puteau st¶pâni lacrimile.
£i premierul Vlad Filat a comemorat Ziua ocupa†iei sovietice prin
depunerea de flori la temelia Monumentului consacrat victimelor represiunilor staliniste, amplasat în scuarul G¶rii feroviare. Premierul a
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men†ionat c¶, acum 70 de ani, teritoriul actual al R. Moldova a fost ocupat
for†at de c¶tre fosta Uniune Sovietic¶, în urma Pactului RibbentropMolotov, condamnat de nenum¶rate ori în R. Moldova. „A§ vrea s¶ amintesc de prevederile Declara†iei de Independen†¶, care, într-o manier¶
exhaustiv¶, condamn¶ acele evenimente care au avut loc acum 70 de ani
§i pe care le marc¶m ast¶zi”, a men†ionat Vlad Filat. „Monumentul din
scuarul G¶rii feroviare este un simbol care marcheaz¶ acea dram¶ a
concet¶†enilor no§tri. Am venit aici pentru a aduce un omagiu tuturor
celor care au avut de suferit de pe urma regimului stalinist”, a mai
ad¶ugat Vlad Filat la ceremonia de comemorare a victimelor regimului
totalitar comunist.
Liderul PD, Marian Lupu, nu a participat la nicio ac†iune dedicat¶
Zilei ocupa†iei sovietice, acesta declarând înc¶ din ajun c¶ forma†iunea
sa nu va lua parte la evenimentele anun†ate de pre§edin†ie §i de prim¶ria
capitalei. Nici pre§edintele AMN, Serafim Urechean, nu a participat la
comemor¶ri.
Un articol de: Ala Coica
*
Dan Culcer: DUMINIC™, 21 AUGUST 2011
Lingvistic¶, uz §i educa†ie. Pe marginea unor peti†ii
“V¶ rog s¶ citi†i acest text selectat, dimpreun¶ cu comentariul meu,
în speran†a c¶ v¶ poate interesa. Am propus opinia mea revistei
Observator cultural, drept comentariu la interven†ia lui Radu Ioanid, pe
care o reproduc mai jos, pe tema defini†iei din DEX a no†iunii de «jidan».
Lingvistic¶, uz §i educa†ie
Radu Ioanid crede c¶ « Legitimizarea termenului de jidan prin transformarea lui de facto într-un sinonim al cuvîntului evreu este un act
antisemit.». Ce crede Radu Ioanid pare a fi foarte important, devreme ce
i se acord¶ spa†iu într-o revist¶ important¶, Observator cultural, doar în
calitatea sa de om f¶r¶ alte calit¶†i §i afilieri, a§a cum se precizeaz¶ :
«Acest articol a fost scris de autor în calitate particular¶ §i nu angajeaz¶
nici una dintre organiza†iile la care acesta este afiliat.»
În ce m¶ prive§te, mi-am spus deja p¶rerea. O repet §i întregesc.
Reintroducerea preciz¶rii privitoare la sensul pejorativ al acestui cuvânt
este necesar¶, nu fiindc¶ o cere Marco Maximilian Katz §i Radu Ioanid,
ci fiindc¶ uitarea sensului din dic†ionarul limbii române era o gre§eal¶
profesional¶ a lingvistului îns¶rcinat cu redactarea paragrafului.
Cred c¶ putem, deci, folosi cuvântul, de-acum înainte, în mod întemeiat, îndrept¶†it §i exclusiv ca pejorativ, pentru a indica atitudinea negativ¶ a vorbitorului fa†¶ de un individ, derivat¶ din supozi†ia sau convingerea argumentat¶ despre calitatea moral¶ sau intelectual¶ dubioas¶ a acelui
individ, apar†in¶tor categoriei generale, neutre, de «evreu».
Nu pot fi, desigur, abandonate cuvintele derivate.
În orice caz, cuvântul în sine nu poate fi definit, precum se hazardeaz¶ Radu Ioanid, care nu pare s¶ aib¶ nici preg¶tirea logic¶, nici pe cea
filologic¶ necesare, ca fiind expresia unui antisemitism, pentru motivul
simplu c¶ «antisemitismul» este o atitudine sau un program ideologic cu
sensuri mai complexe ce nu pot fi §i nu sunt exprimate doar prin utilizarea
cuvântul «jidan».
Din fraza lui : «A echivala, prin defini†ie, termenul deja peiorativ de
†igan cu „o persoan¶ cu a apuc¶turi rele“ este, de asemenea, grav discri-
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minatoriu.», reiese c¶ Radu Ioanid consider¶ dic†ionarele ca fiind mijloace de educa†ie. Ele sunt §i a§a ceva, dar sunt în primul rând depozite ale
sensurilor existente ale cuvintelor, ale practicii istorice. Nu e vina
dic†ionarului §i nici a lingvi§tilor c¶ s-a produs o apropiere sau confuzie
între «persoanele cu apuc¶turi rele» §i un nume de etnie tradi†ional §i
generalizat. Nimeni, nici m¶car legea, nu va putea împiedica apropierea
în viitor, când expresia «†igan» va fi uitat¶, va ie§i din uz, între echivalentul etnonim «rom» §i anumite «persoane cu apuc¶turi rele», cât¶ vreme
frecven†a comportamentului vizibil al unor indivizi din aceast¶ categorie
va «îndrept¶†i» generalizarea abuziv¶, fiindc¶ este vorba de o metonimie,
care poate exprima o mentalitate sau o opinie a vorbitorului. Iar folosirea,
în astfel de cazuri, a metonimiilor, nu se supune nici dorin†ei noastre, nici
legilor, nici mentalit¶†ii «staliniste» sau «hitleriste», compulsiv dirijiste,
sau preceptelor* limbii de lemn.
Uzul creeaz¶ norma. Educa†ia poate s¶ modifice uzul, în timp. Cred
c¶ impacien†a, în acest domeniu, poate avea efecte contrare.
Cu prietenie, Dan Culcer
* Precept - formul¶, principiu, înv¶†¶tur¶ care st¶ la baza unei doctrine (mai
ales morale); norm¶, regul¶ de conduit¶; recomandare, sfat, pova†¶.

*
Dau peste textul unui discurs al lui VC Tudor în §edinta
Senatului la 2 aprilie 2002.
Fiindc¶ nu cred c¶ chiar tot ce-i iese individului prin
orifixa bucacalic¶ este minciun¶, reproduc aici un fragment:
“Deci acest Radu Ioanid este ungur. De ce este ungur? Mama lui se
cheam¶ chiar Ilona. Mama lui era asistent¶ de socialism §tiin†ific §i ne
nenorocea §i aia tinere†ea. A§adar s-au unit ¶§tia, Gall Ern. [Ernö Gáll (n.
4 aprilie 1917, Oradea - d. 2000) a fost un filosof român de na†ionalitate
evreiasc¶ [1], membru corespondent (1974) al Academiei Române].§i cu
Ilona, §i au f¶cut o podoab¶ de b¶iat. Ca s¶ nu mai r¶mân¶ repetent §i a
doua oar¶, ca domnul Goe, l-au trimis în America. Ãsta pleac¶ în
America, dar înainte de a pleca î§i recap¶t¶ banii pe un apartament din
bulevardul Nicolae Titulescu nr. 73-79, bloc 10A, scara A, etaj 9, ap. 36,
era apartament proprietate personal¶. A luat 120.000 de lei. Prin 19861987 era o sum¶, când o Dacie costa 70.000 de lei. Am dat datele astea în
special pentru colegii din pres¶, care se pot duce oricând s¶ verifice. £i ce
profil moral are cel care acuz¶ poporul român c¶ e un popor de criminali?! Prime§te banii, dup¶ aia se întoarce §i d¶ în judecat¶ familia care §i-a
cump¶rat, între timp, legal apartamentul, în solidar d¶ în judecat¶ §i
Prim¶ria sectorului1; familia se nume§te Soare (numai femeia, am în†eles,
mai tr¶ie§te, are doi b¶ie†i, un domn R¶zvan Soare care a lucrat cu domnul pre§edinte Ion Iliescu la Palatul Cotroceni, cred c¶ pân¶ în 1996, un
fiu aproape orb §i un câine Saint Bernard care-l duce pe s¶rmanul
nev¶z¶tor).
Deci în apartament mai st¶ numai doamna Soare, al¶turi de fiul ei
aproape orb §i un câine Saint Bernard. Îi d¶ în judecat¶, minte la toate
procesele c¶ n-a primit nici un ban pe apartament, dar nu te joci cu un fost
consilier preziden†ial sau de stat sau referent, cum a fost R¶zvan Soare la
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Palatul Cotroceni. Omul a fost scormonitor, s-a dus la arhive §i a g¶sit
documentul din care reie§ea c¶ statul i-a dat pre†ul integral pe apartament.
Deci acest Radu Ioanid e sperjur. A min†it la tribunal c¶ n-a primit
nici un ban. Acum le face via†a imposibil¶, nu §tiu, a f¶cut un recurs în
anulare, nu §tiu doamna Rodica St¶noiu în ce situa†ie se mai afl¶ cu picioru§ul cu care semneaz¶ diverse rezolu†ii, dac¶ ea a mai primit acest recurs
în anulare.
[Am reprodus episodul dup¶ un text de I. Coja]
Îns¶ ce vreau s¶ v¶ spun? Haide†i s¶ vedem §i noi, cine vine §i face
agita†ie prin România, pe aici? Vin to†i escrocii interna†ionali. El vrea s¶
vând¶ apartamentul. A min†it c¶ face "Funda†ia Holocaustului". Unde,
doamnelor §i domnilor, la cucurigu, pe bulevardul Titulescu, la etajul 9?
P¶i, cine mai st¶tea la etajul 9 în România?
Unul care c¶ra ap¶ cu g¶leata, Emil Constantinescu, §i uite în ce
situa†ie a ajuns! (Rumoare, râsete.) Deci el vrea s¶ ia dolari. A g¶sit un
cump¶r¶tor cu 25.000 de dolari. Asta vrea s¶ fac¶ Radu Ioanid. O iubi el
victimele holocaustului, dar nici banul nu-i de colea!
A§ vrea s¶ închei, stima†i colegi, revenind la chestiuni serioase. A
zis bine cine a zis: "Hai s¶ l¶s¶m istoria pe seama istoricilor!" Dac¶ noi
venim cu §enila acestui tanc nemilos, care-i politica §i care face §i gre§eli,
venim peste chestiuni atât de delicate, "strivim corola de minuni a lumii",
ca s¶-l parafraz¶m pe Lucian Blaga... Am avut onoarea în 1995 s¶ fiu primit în cadrul unei delega†ii senatoriale de Majestatea Sa, regele Juan
Carlos al Spaniei. Coleg al dumneavoastr¶ de partid, domnul Oliviu
Gherman, care pe atunci era pre§edintele Senatului, dar, fire§te, nu atât de
valoros ca acest titan al gândirii democratice, care-i Nicolae V¶c¶roiu, a
încercat s¶-l l¶mureasc¶ pe regele Spaniei cum a scos Ceau§escu untul din
el, din Gherman. Probabil, pe când era asistent la Cluj §i scria în
"Scânteia" articole vibrante despre marxism-leninism; bune §i alea. Ar
trebui s¶ le punem pe versuri Adrian, s¶ le punem pe muzic¶. £i la care
regele Spaniei i-a spus: "Domnule senator, opri†i-v¶ aici. £i Franco §i
Ceau§escu au f¶cut parte din istoria popoarelor noastre. L¶sa†i popoarele
s¶-i judece." Dup¶ care am vizitat Vale des Los Caidos, unde sunt 40.000
de mor†i din R¶zboiul Civil din Spania (1936-1939) §i în mijloc este mausoleul de granit, de piatr¶ ro§ie al generaului Franco. (…)
[ïn continuare VCT face apel la împ¶care. Tic¶lo§ii, criminalii,
tobo§arii (ca el, ca P¶unescu - chiar mort) s¶-§i cear¶ iertare pentru
tic¶lo§ii, crime, s¶ se împace el cu frate-s¶u - dup¶ care om mai vedea]

*
Peste ce dau c¶utînd cu Google?
European Bibliography of Slavic and East European
Studies (EBSEES)
La Roumanie et la Shoah de Radu Ioanid
Author Mailat, Maria
Serial Les Temps modernes 58, 623 Year 2003 Pages
pp. p. 294-299
Ca s¶ vezi! Aveam dreptate când sus†ineam c¶ §i Maria
Mailat, prietena noastr¶, se holocaustizase. Cine o va fi ini†iat
în tainele minciunii: Alain Paruit, pentru ciclul gr¶dini†ial?,
pentru doctorat: “Ioanid”…? Sau §tia, fata, de-acas¶?
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Luni 22 august 2011
Refuz s¶ repet ce am… repetat în fiecare diminea†¶ de, s¶
tot fie… Cât? O lun¶? Dou¶? O via†¶? C¶ buletinul medical
indic¶: sta†ionar?
*
De câteva ceasuri Ghadafi st¶ s¶ cad¶. ïnc¶ nu a terminat.
*
Un articol al lui Mircea St¶nescu. Nu cred c¶ l-am mai
reprodus. £i, dac¶ da, cine mi se sup¶r¶?
December 15th 2010.
Campania de denigrare post-comunista impotriva lui Paul Goma
a început în 1994, dup¶ ce scriitorul, care militase zeci de ani pentru
demnitatea omului – atît în †ar¶ cît §i în exil – avusese curajul s¶-i întrebe
pe confra†ii s¶i (converti†i la democra†ie f¶r¶ tulbur¶ri de con§tiin†¶) ce au
f¶cut în vremea comunismului §i, mai ales, ce fac în prezent. A fost pus
la zid §i executat pe motiv c¶… love§te în floarea intelectualit¶†ii, adic¶:
în democra†ie. Acestei campanii i s-a mai ad¶ugat, începînd din 2002,
înc¶ una: cea a antisemitizatorilor de profesie. Motivul? Ca §i în trecut,
Goma a avut curajul s¶ vorbeasc¶ despre teme care nu cadreaz¶ cu limbajul politicii corecte, cu vulgata istoric¶, cu – în fine – istoria oficial¶
stabilit¶ de politrucii de la Bucure§ti, din Israel §i Statele Unite. A avut
curajul – §i demnitatea – s¶ vorbeasc¶ despre crimele comise (§i) de evrei
în Basarabia ocupat¶ de Armata Ro§ie dup¶ ultimatumurile sovietice din
iunie 1940, crime anterioare cronologic Holocaustului/extermin¶rii antonesciene a evreilor §i romilor.
Urmarea: serviciile secrete mo§tenitoare ale Securit¶†ii au încercat
s¶ împiedice în România – §i în tot cazul s¶ întârzie – apari†ia eseului
S¶pt¶mâna Ro§ie 28 iunie – 3 iulie 1940 sau Basarabia §i Evreii.
Finalmente, din ra†iuni care †in de politica extern¶ – bunele rela†ii cu
Israelul §i Statele Unite (unde interfa†a României cu autorit¶†ile americane o reprezint¶ organiza†iile evreie§ti sioniste americane), §i în urma unor
declara†ii deplasate ale fostului pre§edinte Ion Iliescu – România a cedat
§antajului de a crea o Comisie interna†ional¶ de Studiere a Holocaustului
în România. Aceasta a redactat un Raport care – în ciuda accesului total
la arhivele epocii – nu aduce nimic nou fa†¶ de ceea ce §tiam din anii anteriori. Noutatea sa este nul¶ pentru c¶, fiind rezultatul unui contencios mai
degrab¶ politic decît istoric, lucrarea reflect¶ raporturile de for†e politice,
angajînd presupozi†ii istoriografice care legitimeaz¶ politicile sioniste
(ale statului Israel §i ale organiza†iilor evreie§ti interna†ionale). Scrierea
porne§te de la bun început cu o schem¶ de analiz¶ prestabilit¶, în care
caut¶ s¶ introduc¶ datele istorice, întemeindu-se pe o veritabil¶ dogmatic¶, care poate fi rezumat¶ în dou¶ teze principale: 1) Holocaustul este
unic; 2) Holocaustul este ininteligibil. Acest raport a fost asumat oficial
de România lui Ion Iliescu, asumare împ¶rt¶§it¶ §i de administra†ia
B¶sescu/T¶riceanu[1].
Toat¶ aceast¶ introducere are rolul de a face inteligibil de ce la capi-
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tolul „Distorsionarea, negarea §i minimalizarea Holocaustului în
România postbelic¶”, în subcapitolul „Influen†ele exilului” apare numele
lui Paul Goma, despre care se vorbe§te în ace§ti termeni: „În scrierile a
trei figuri importante ale exilului românesc se g¶sesc formule care intr¶
în tipologia compara†iilor trivializante. Este vorba de Paul Goma, Monica
Lovinescu §i Dorin Tudoran. [...] cartea lui Goma [S¶pt¶mâna Ro§ie, n.
n.] ilustreaz¶ toate formele de trivializare prin compara†ie (accentul
c¶zând pe compara†ia deflectiv¶). Pe ansamblu, îns¶, aceasta este mai
mult decât atât: constituie o veritabil¶ sintez¶ a nega†ionismului §i antisemitismului, cum rar se poate g¶si în literatura de limb¶ român¶.”[2]
Acest pasaj neargumentat – c¶ci este neargumentabil – poate fi
a§ezat lîng¶ produc†ia dezinformatoare §i compromi†¶toare a Securit¶†ii,
de urm¶torul tip: „Activitatea du§m¶noas¶ desf¶§urat¶ de susnumi†ii
[Paul Goma §i cei din jurul s¶u, n. n.] este produsul influen†ei §i
instig¶rilor ostile din exterior[, subl. n.] îndeosebi ale grupului de intelectuali reac†ionari de la Paris format de Monica Lovinescu, Virgil Ierunca,
Ion Cu§a, Leonid M¶m¶lig¶ §i al†ii, precum §i de func†ionari ai postului
de radio [Europa Liber¶, n. n.]”. Ambele exprim¶ri au o structur¶ ideologic¶ similar¶, o forma mentis care distinge radical analiza de clasificarea
ideologic¶. Prima trimite la postulatele ideologice ale sionismului politic,
a§a cum sînt puse ele în practic¶ în Israel, unde începînd din 1951
Holocaustul este folosit pentru atingerea obiectivelor de politic¶ extern¶,
§i în Statele Unite, începînd din 1993, odat¶ cu na§terea Memorialului
Holocaustului §i a Industriei Holocaustului, care structureaz¶ interesele
politice, financiare §i simbolice americano-sionisto-israeliene. Nu este
întîmpl¶tor c¶ pentru redactarea Raportului au fost selecta†i vechi activi§ti
– care na†ional-comuni§ti, care sioni§ti – nici un cercet¶tor veritabil.
În fine, la sfîr§itul anului trecut guvernul T¶riceanu a decis
înfiin†area Institutului pentru Investigarea Crimelor Comunismului
condus de istoricul Marius Oprea. Nici T¶riceanu §i nici consilierul s¶u
pe probleme de Securitate §i proasp¶t director de institut nu au g¶sit normal s¶-l invite pe Paul Goma s¶ fac¶ parte din Consiliul de Onoare al institu†iei §i s¶-i cear¶ a-i sprijini cu experien†a §i statura sa moral¶ de vechi
lupt¶tor anticomunist. Onor guvernul T¶riceanu a f¶cut în schimb inversul: l-a numit în acel Consiliu pe fostul activist bol§evic devenit activist
sionist §i Trimis Special pe Probleme de Holocaust al SUA, antisemitizator de meserie al lui Paul Goma, fiul nomenclaturistului cu-§tiin†a-§i-tehnica Virgil Ioanid, pe numele s¶u: Radu Ioanid. De ce? R¶spunsul este
din registrul dublei-gîndiri: „s¶ nu se cread¶ c¶ acest institut va fi îndreptat împotriva Holocaustului”. Dup¶ o asemenea motivare nu, nu vom mai
crede asta, ci: faptul c¶ T¶riceanu §i Oprea vor c¶uta – §i vor reu§i, desigur, consilia†i de Radu Ioanid! – s¶ împece capra politic¶ cu varza istoriei
§i memoriei comunismului.
În ciuda mo§tenitorilor Securit¶†ii, cît §i a ideologilor §i detractorilor
de toate calibrele, Paul Goma r¶mîne dovada vie c¶ datoria intelectualului
(a scriitorului ori istoricului) este aceea de a spune adev¶rul în mod liber,
de a-§i asuma acest risc §i de a pl¶ti pentru el. El este modelul prin excelen†¶ pentru genera†iile tinere c¶ o cultur¶ a drepturilor omului, o cultur¶
a libert¶†ii sînt cele care stau la baza civiliza†iei occidentale, distingînd-o
de opusul ei: anticultura.

[1] El se g¶se§te §i în prezent, pe site-ul pre§edin†iei, la adresa:
http://www.presidency.ro/index.php?_RID=htm&id=40. Totodat¶, în anul 2005
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raportul a fost tip¶rit de Editura Polirom din Ia§i §i difuzat gratuit la inspectoratele §colare. În fine, tot în 2005, toate manualele de clasa a X-a, avizate în prealabil de MEC, au fost cenzurate §i aduse la nivelul vulgatei cuprins¶ în raport în
chestiunea Holocaustului/extermin¶rii antonesciene a evreilor.
[2] Raport, la http://www.presidency.ro/index.php?_ RID= htm&id=40.

Publicat în „Comunic¶ri prezentate la Simpozionul Experimentul
Pite§ti”, Funda†ia Cultural¶ Memoria, Filiala Arge§, Pite§ti, 2005,
autor: Mircea Stanescu

Mar†i 23 august 2011
Zi blestemat¶.
Noapte tot grea. £i ud¶.
De§i sântem dincolo de jum¶tatea lui august, un documentar - despre disiden†a în RDG - m¶ stârne§te la amintiri.
Nu întreaga istorie a disiden†ei rédégi§tilor, nici asem¶n¶rile-deosebirile dintre a lor - con§tient¶ - §i a noastr¶, care,
de§i în anii 1965-68 tr¶iam, materialice§te mai prost decât ei o
f¶ceam (nici nu §tiam ce nume poart¶), mai natural, mai
glume†e§te decât ei, îns¶ rezultatele nefiind mai “dulci”… - cu
cuvintele unui securist de-al lor, azi probabil, dup¶ regula
Lag¶rului Sovietic pr¶bu§it, dar nu r¶sturnat, om de afaceri,
proprietar de uzin¶ de cârna†i sau/§i o fabric¶ de bere.
Porcul de securist neam† gândea, oameni buni! Chiar
dup¶ c¶derea Zidului Berlinului, c¶ tot nu a c¶p¶tat m¶car
dou¶ cizme-n cur pentru “împlinirea datoriei cet¶†ene§ti” (de
poli†ai vorbesc!, gânde§te §i nu chiar totdeauna strâmb pentru ei, fo§tii rédégi§ti.
«Am constatat (nu vorbea despre el, individ, pluralul avea
în vedere Organa lor) c¶ odraslele de §tabi ne d¶deau mai mult
de furc¶. Explica†ia? P¶rin†ii lor, f¶cînd parte dintr-o p¶tur¶
privilegiat¶, în primul rând material, în al doilea cultural c¶r†i, reviste, chiar filme, pe de o parte erau mai informa†i, pe
de alt¶ parte erau siguri c¶ dac¶ vor “face o prostioar¶”, în loc
s¶ fie aresta†i, vor c¶p¶ta o mam¶ de b¶taie cu centura din
dotare, de la tovar¶§ul tat¶. Copiii cet¶†enilor de rând nu
mi§cau în front: aveau o carier¶ de asigurat, prin ascultare,
prin nerevolt¶…»
Am rezumat liber “analiza” stasistului.
£i nu am g¶sit c¶ la noi, în România treburile ar fi stat la
fel. De§i, ca elev am frecventat mai multe §coli, cu mai multe
internate, iar în acel moment, ca student la “Eminescu”…
Este adev¶rat: securistul neam† rezuma o perioada
începînd din 1968…
Despre acel moment vorbeau §i cei doi fo§ti studen†i la
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Humbold, Berlin. Atunci, în urma nenum¶ratelor discu†ii
(clandestine) cu colegii, tot întrebîndu-se Ce e de F¶cut?, cei
din “nucleu” g¶siser¶: redactarea §i r¶spândirea de manifeste
dactilografiate… ïn care s¶ se spun¶, ce? Cum, ce? C¶(ci) a§a
nu se mai poate, tovar¶§e Honnecker!, vorba lui Vasile
Paraschiv al nostru. S-au gândit ce s-au gândit, au g¶sit solu†ia
pentru a nu fi depista†i, dup¶ caracterele ma§inii: s¶ caute o
ma§in¶, departe de Berlin, unde o astfel de scul¶ ar fi fost
r¶t¶cit¶, din pricina r¶zboiului; s¶-i schimbe caracterele luate
de la alt¶ ma§in¶… aruncat¶ la gunoi…
£i au reu§it! Au “activat” în jur de un an. Sim†ind c¶
Organa e pe punctul de a pune laba pe ei, î§i înceteaz¶
activitatea (de r¶spândire a manifestelor) §i se preg¶tesc
de…dat r¶spunsuri la anchet¶. Cel mai activ este convocat§i-re†inut. Este cercetat, dar nu bruscat, nu înjurat, nu b¶tut.
ïntreb¶rile anchetatorilor - erau… una singur¶: “cuno§ti
acest text du§m¶nos?” §i i se punea în fa†¶ unul din manifeste. La care anchetatul, dup¶ o matur¶ chibzuin†¶, r¶spundea: «Nu, dar eu l-a§ fi f¶cut mai bun».
Este liberat - dar supravegheat strâns. S¶ fi fost Stasi o
organ¶ de represiune mai blând¶ decât surorile sale, fiice
ale NKVD-ului? Da de unde! Dovada: în acel moment erau
pline aresturile §i închisorile de politici.
Atît c¶ “materialele du§m¶noase” ie§ite din ma§ina de
scris a studen†ilor berlinezi §i r¶spândite în Universitate
cunoscuser¶ o soart¶ ciudat¶ - îns¶ normal¶ pentru nem†ii
rédégi§ti, fie aceia §i curajo§i studen†i: lumea era atât de
terorizat¶, de reeducat¶-pe-picioare, încât, la vederea peticelor de hârtie g¶site pe culoare, pe b¶nci, sub b¶nci,
pentru un neam† era primejdia care urla din toate sirenele:
manifestul - al c¶rui text era “fotografiat” de ochiul
tân¶rului în cel mult dou¶ secunde, apoi l¶sat la locul în
care fusese g¶sit (în ciuda pericolului continuat: pe hârtia
lui se g¶seau amprentele curiosului), dar Stasi considera
nevinovat (sau: nu atât de vinovat) pe cel care, g¶sind un
manifest anticomunist, l-a ridicat - îns¶ l-a l¶sat la loc, nu
l-a dat mai departe? Deci nu l-a difuzat.
Copil¶ria “a II-a” mi-a fost de-refugiu: persecutat de
supraautorit¶†i (ru§ii ocupan†i), de autorit¶†i, ardelene, de
s¶r¶cie, de foame, de mut¶ri repetate, ca pedeaps¶, a§a le
consideram noi. ïn rest, nu ne deosebeam de localnici,
decât prin faptul c¶ ei aveau un loc al lor, o cas¶ a lor §i nu
erau amenin†a†i cu “repatrierea în Siberia”. Copiii, ca §i
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p¶rin†ii lor, chiar dac¶ erau localnici, tot reac†ionari erau.
Aceast¶ a doua copil¶rie, duce pân¶ la intrarea la liceul
Gheorghe Laz¶r, îmi era… aproape ca a tuturor copiilor cu
care eram în contact. Ne deosebeam (în clas¶, în internat)
doar prin “t¶cerea politicii”, îns¶ acei colegi nu f¶ceau
figur¶ aparte, se §tia c¶ p¶rin†ii îi sf¶tuise, îi b¶tuse la cap,
s¶ nu care cumva s¶ vorbeasc¶. Ascult¶tori, ace§tia nu
vorbeau.
ïmi prefir amintirile din copil¶rie §i încerc s¶ aflu când
anume am început a m¶ revolta - pentru c¶ aflasem nedreptatea. Treab¶ inutil¶, la urma urmei: comic¶. ïn asta m¶
n¶scusem §i chiar de fusesem §i un copil fericit, totu§i eram
un fericit orf¶nel. Nu cred c¶ fusese vorba de revolt¶ împotriva r¶ilor, pe atunci eram capabil numai de durere - c¶ nu
aveam §i eu, ca ceilal†i copii, un tat¶, chiar dac¶ el avea
mormânt în †intirimul satului, lâng¶ al fratelui meu, Petric¶.
“Problema” nu se punea în acela§i mod ca la nem†i.
Dac¶ avea dreptate stasiistul c¶ în RDG se revoltaser¶
numai copiii de §tabi comuni§ti (?), la noi, la români…
“¢ara-ntreag¶…”era revoltat¶, mul†i oameni î§i exprimau
revolta pe fa†¶ - prin gura-mare -, deci ajungeau la
genericul Canal.
Chiar a§a: cum anume, prin ce mijloace m¶ revoltam
eu? Am mai spus; eram gata-revoltat, ce nenorocire ar mai
fi fost de trebuin†¶, ca s¶ m¶… revolte? Ocupa†ia ruseasc¶
a acasei mele? - o gustasem; str¶in în proprie †ar¶ - ca
refugiat în Ardeal? - îi §tiam gustul.
Altceva? Nu g¶sesc. ïnotam într-un ocean de nenorocire na†ional¶, cu micile, dar marile bucurii ale adolescen†ei.
C¶ tot nu dau de “momentul revoltei”, s¶ amintesc o
mare iubire a mea, la “Eminescu”:
Erau trei “cadre”- femei:
Tamara Gane, la istoria literaturii ruse: prea acr¶, prea
antipatic¶, dealtfel am avut conflicte politice cu ea;
Teodora Cristea - dr¶gu†a de ea -, la francez¶;
Ala Zamfir, la limba rus¶. O doamn¶, nu atât de
frumu§et¶, de abordabil¶, de prietenoas¶ cu noi, studen†ii
ca Teodora Cristea, îns¶…
Era frumoas¶. Unde mai pui c¶ era basarabeanc¶. Unde
mai pui c¶ sem¶na cu mama, pe când era de vârsta ei - în
jur de 40 ani.
O iubeam - în tain¶ -, de muream! Era o femeie
frumoas¶ potolit, cu ochi alba§tri. Iat¶, nu o mai p¶strez în
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inima sufletului decât pe timp de var¶, chiar dac¶ f¶cusem
cu ea limba rus¶ doi ani încheia†i, toamn¶-iarn¶-var¶. Voi
fi f¶cut eu o selec†ia anotimpual¶.
S¶ nu se în†eleag¶ c¶ a§ fi fost un apropiat (studen†e§te)
al ei; la cursuri, în pauze, nu c¶utam s¶ m¶ bag în sufletul
ei, cu întreb¶ri nevinovato-interesate. Schimburile de
cuvinte dintre noi se rezumau la întreb¶ri indiferente, dar
cât de… comunicante! Nu am de unde §ti dac¶ ea m-ar fi
vrut mai intreprinz¶tor, mai “curajos” - sim†ea, sim†eam eu
cu toat¶ fiin†a mea c¶ sim†ea (cum, ce: c¶ o iubeam! - §i
cum!), dar nu f¶ceam pasul. M¶ temeam de refuz.
Eram fericitul p¶mântului când ea - dar numai vara §i
toamna, devreme - ne lua la primblare, de obicei în Parcul
Her¶str¶u (trebuie s¶ spun: de§i basarabeanc¶, de§i profesoar¶ de rus¶, nu avea ac§ient, nici de Chi§’n¶u, nici de
Moscova, auzind-o, te impresiona doar dulcea†a limbii).
Porneam în grup vesel la primblare. Ea, în centru; pe
extreme: fetele, la extremele extremelor: b¶ie†ii.
Eu: în urma ei - dar nu permiteam ca altcineva s¶ (mi)
se interpun¶.
Ea mergea, vorbea, râdea, uneori r¶sucea capul, atunci
ni se întâlneau privirile, dar nu ne apropiam.
Nici nu era nevoie: o sim†eam cu toate n¶rile sufletului
meu îndr¶gostit pân¶ peste sprincene. O adulmecam - cu
nesfâr§it respect.
Avea, cu dou¶ tonuri mai sus decât normalul (cum au,
sonor, vorba ucrainencelor, a rusoaicelor) “stratul” floral:
putea fi §i aportul unui parfum, mai degrab¶ ap¶ de colonie.
£tiam: acesta era numai pentru al†ii, pentru mine venea
violoncelul dulce, dar nu dulceag, aspru, dar nu du§m¶nos,
al naturii naturale a ei. Inconfundabile.
Ce-mi mai doream? Nimic altceva. £tiam c¶ olmul ei gravioloncelul - era pentru mine §i numai pentru mine, cel
care §tia unde s¶ se plaseze, în coda ei, pentru a primi din
plin, în ochi, în obraz, în inim¶ ploaia de var¶ l¶sat¶ în urm¶
de ea; numai pentru mine.
*
C¶ eram “reac†ionar”, dar în majoritate colegii, prietenii mei erau. Nu mai vorbesc de teologi - cu ei nu
fusesem coleg, dar locuisem, în 1946-48 în localul lor, al
nostru, Normala fiind ocupat¶ de ru§i. De§i rela†iile cu ei
erau… inexistente, §tiu c¶ în mai 1948 o mul†ime dintre ei
fuseser¶ aresta†i §i disp¶ruser¶ de pe suprafa†a Sibiului. Cei
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de vârsta mea erau-contra… cum puteau: fie individual, fie
în grup. Individual, eu m¶ manifestasem curajos-foc: scrisesem pe capacul cuf¶rului meu, în interior, ceva în genul:
O.E.L.P.A.C. , Organiza†i Elevilor Lupt¶tori Partizani Anti
Comuni§ti - v¶ da†i seama? ïn grup, împreun¶ cu Galan,
colegul basarabean din suburbia Turni§or, furasem câteva
bidoane militare (de ap¶), pline cu capse: le pres¶ram pe
liniile tramvaiului, pe Corso - vorba noastr¶: «M¶i §i când
trecea tramvaiul §i începeau ai no§tri s¶ trag¶ în
bol§evici…» N-am fost prin§i. Ac†iunile noastre anticomuniste - zilnice: fie la internat, fie pe strad¶, fie la plimbare cu fetele de la Domni†a Ileana discutam tare despre
partizani, despre ru§i, despre americani - ce era dac¶ nu act
antisovietic?
ïns¶, am mai spus: acestea nu au “r¶suflat” (§i, aten†ie,
le comisesem în prezen†a fetelor noastre; niciuna dintre ele
nu ne pârîse!)
Apoi, cu prietenii Silviu Jecu §i Octavian Beu
(“Septimiu” §i “Octavian” din romanele sibiene) nu
puneam zilnic †ara la cale - adev¶rat, mai mult “informativ”
decât activ?
Nu mai †in minte dac¶ în†elesesem c¶ eu voi putea face
ceva - un ceva cât g¶m¶lia de ac - numai singur, numai prin
faptele mele, nu ale unui grup. ïntâmplarea (!) a f¶cut ca un
coleg - extern, fiu de familie bun¶ - s¶ m¶ denun†e c¶ †in un
jurnal-intim “cu partizani, cu americani” - a§a am fost
arestat §i b¶tut m¶r, la ei (§i dac¶ atunci mi s-a de§teptat spiritul de rezisten†¶ anticomunist¶ - acesta a fost un banc). Nu
aveam paisprezece ani. Din acel moment am în†eles: eu voi
face, împotriva ru§ilor, a comuni§tilor ceva numai… pe
calea scrisului. Ceea ce m-a umflat. Drept, am prins a-mi
da §i eu câteva pompe de ajutor.
Miercuri 24 august 2011
£i ast¶-noapte: greu, greu. De§i m-am pom¶dat-cupomada. M-am trezit pe la orele unu sc¶ldat în sudori, cu
a§ternutul leoarc¶.
Chiar §i eu fiind un om, n¶d¶jduiesc în mai bine; în mai
pu†in r¶u: dac¶ am exudarisit atâta, poate c¶ am eliminat §i
o parte din r¶ul adunat atâta vreme, atâ†ia ani, atâtea
decenii, nu?
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*
Ieri procurorul Vance jr. a hot¶rît s¶-l libereze pe DSK,
“fiindc¶”… declara†iile victimei au fost incoerente,
pres¶rate de minciuni. Vas¶zic¶ a sc¶pat DSK.
Seara, clanul inving¶torilor a s¶rb¶torit victoria asupra
fioroasei cameriste la un restaurant italian din apropierea
“domiciliului obligatoriu” - §i nu al “arestului la domiciliu”, la care fuseser¶ supu§i, de securitatea criminal¶,
martirii neamului Blandiana §i Dinescu… numai c¶ acolo,
în “intimitatea restaurantului” presa a fost nu doar admis¶,
ci invitat¶! Iar media francez¶ - binecrescut¶, rafinat¶, spre
deosebirea de cea american¶ - a prezentat, în am¶nunt,
menu-ul, cu pre†urile, insistînd asupra “potârnichilor” în nu
§tiu care sos, înso†ite cu nu mai †in minte care legume.
£i în asta a str¶lucit orbitor nesim†irea, neam-prostia,
vulgaritatea cuplului DSK. £i de ast¶ dat¶ a fost scos în
primplan «triumfalismul” înving¶torilor. Mai lipsea Cyrus
Vance jr, s¶ ridice bra†ul lui DSK în semn de victorie
(la puncte, prin KO?) a clanului DSK - §i a lui, în viitoarele
alegeri.
Simultan, dar cu cinci note mai jos a fost difuzat¶ §tirea
c¶, date fiind minciunile la intrarea în USA a cameristei,
aceasta “ar putea fi expulzat¶” de pe p¶mânt american.
Bravo, boy-lor! Cinste cinsti†ilor americani, albi!
*

Loturile studen†ilor aresta†i §i condamna†i în urma
evenimentelor din 1956 28 octombrie 2006, 21:21
În toamna lui 1956 au mai avut loc mi§c¶ri studen†e§ti §i au fost
operate arest¶ri în alte centre universitare, precum Timi§oara,
Bucure§ti, Cluj, Bra§ov, Ia§i. Din lips¶ de spa†iu, ne vom referi doar
la loturile Bucure§ti §i Timi§oara.
Loturile studen†ilor bucure§teni. Lotul "Derdena": Mihai Stere
Derdena, Dan Onaca, Constantin Dumitru, Dumitru PanaitescuPerpessicius; lotul "Bulai" - al doilea lot, la Filosofie: Dumitru Arvat,
Alexandru Bulai, Ioan Zane, Aurel Lupu, Romulus Resiga: Lotul
"Mitroi", al treilea lot, cei de la Drept -14 studen†i, printre care: Dan
Mugur Rustetcki, Floria Caba, Radu Surdulescu, Alexandru M¶linescu, Eugenia Florescu, Mircea Tatos, Aurel Moldovan, Dan Constantin
Stavarache, Paul Mitroi, Alexandru Dinc¶, Mihai Cezar Busuioc; al
patrulea lot: Horia £erban Popescu, Marian Rosenzweig, Tiberiu
Ionescu; lotul "Ivasiuc" - al cincilea lot, al medicini§tilor: Alexandru
Ivasiuc, Mihai Victor Serdaru, Dan Stoica, Constantin Iliescu, Remus
Petcu, Alexandru Tatu, Vasile Brânzan, Paul Iliescu, Cristel Depner.
Lotul "Goma" - studen†ii la Filologie Paul Goma §i Horia Popescu au
fost aresta†i §i ei §i condamna†i pentru "agita†ie public¶".
Loturile Timi§oarei. Studen†ii timi§oreni aresta†i §i condamna†i:
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primul lot - Caius Eugen Vladimir Mutiu §i Aurel Baghiu, Frederich
Barth, Popp Gheorghe, Nicolae Balaci, Aurelian P¶una, Ladislau
Nagy; al doilea lot - Teodor Stanca, Valentin Rusu, Henrich Drobny,
Octavian Vulpe, Iulian Stanciu, Gheorghe P¶curariu, Victor Daiciuc,
Axente Treba, Ioan Ilca, Dumitru Alexandru Dalban, Mircea Moraru,
Cristian Matei, Dezideriu Ernest Laz¶r, Ioan Petca, Cormos-Cornel
S¶li§teanu, Romulus Tasca, Valentin Radu, Victor Boldea, Ilie Haiduc
(profesor). Deporta†i: Octavia Vulpe, Gheorghe P¶curariu, Axente
Treba, Iulian Stanciu.
Bilan†. Ceea ce trebuie s¶ se în†eleag¶ §i s¶ nu se uite este c¶, în
leg¶tur¶ cu evenimentele din 1956, în toat¶ †ara, din cele câteva mii de
arest¶ri operate de Securitate (§i armat¶) au fost condamna†i definitiv
74 de studen†i la pedepse de peste 301 ani de închisoare.

Joi 25 august 2011
Ce ne trimite draga de Flori B¶l¶nescu?
Patria ecumenic¶
Anei-Maria Goma, lui Paul Goma
§i tuturor celor care au suferit
în timpul R¶zboiului, în România comunist¶
§i în Basarabia sovietizat¶,
indiferent de originea §i de religia lor
În st¶pânirea R¶ului Absolut
e o Patrie a sfin†ilor îngenunchea†i
întru rug¶ –
„Eu dorm, dar inima mea vegheaz¶” –
În Patria aceasta numai umbrele
se-nchin¶ pentru mor†i
§i pentru to†i mor†ii vii
Testamente l¶sate din gur¶ în gur¶
din perete în perete
din carcer¶ în carne zdrobit¶
din moarte în suflete chinuite
din inim¶ în reînviere
fiecare dup¶ Cartea de la c¶p¶tâiul
tat¶lui s¶u
Gratiile vibreaz¶ f¶r¶ odihn¶
peste un râu de sânge lacrimi urin¶ §i sudoare
el hr¶ne§te poezia de sub
St¶pânirea R¶ului §i a Binelui
unde se m¶rturise§te iubirea de aproapele
a oamenilor oameni care-au trecut
dincolo de C¶r†i

ï†i mul†umim, Flori. Aveam nevoie de balsamul
poemului t¶u.
Ana §i Paul §i Filip
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Urmez monologul dialogat cu disiden†ii rédégi§ti:
Ei gândeau §i ac†ionau - prin manifeste - împotriva
preceptelor staliniste inoculate prin cursurile de “socialism
§tiin†ific”.
£i noi, românii aveam acelea§i… inten†ii, atât c¶ noi le
exprimam “pe gur¶”, in seminarii. Vor fi existat §i în
România anticomuni§ti care o d¶deau-anonim¶, apoi
a§teptau ca bol§evismul s¶ cad¶ de la sine, ca o par¶ coapt¶,
eu am întâlnit în închisoare doar ne-studen†i adep†i ai
acestei metode.
Singurii care au f¶cut ce au f¶cut, serios: ru§ii, cehiislovacii, polonezii.
De ce vom fi adoptat noi cei de la “Eminescu” criticaoral¶/verbal¶-pe-fa†¶? Nu cred c¶ era ceva deliberat.
Cred c¶ era… altceva;
Am mai scris: la “Eminescu”, institu†ie ideologic¶,
atmosfera era cu totul alta decât în facult¶†ile neideologice.
Am verificat prin colegele noastre de liceu, studente la
medicin¶, la politehnic¶, la drept - chiar la filologie - pe
care, fiindc¶ nu aveam mijloace s¶ le poftim la un restaurant, le invitam la ceaiuri organizate în localul Institutului,
unde exista §i bufet. S¶r¶cu†ele, vorba Monic¶i Lovinescu,
fetele noastre, erau atât de delicate, de frumoase, de… bune
dansatoare, dar atât de fl¶mânzèle… £i cum le “tratam”
noi, gazdele, cu sandvi§uri cu brânz¶, cu §unc¶ §i cu pr¶jituri-de-cofet¶rie, ba le strecuram, discret în buzunarele
pardesiilor, cu grij¶ învelite în hârtie, pr¶jiturele,
sandvi§uri, por†ii de pâine, “pentru acas¶”, explicam noi în
§oapt¶ (§i nici una dintre fete, chiar dac¶ ro§ea, la început,
nu refuza oferta noastr¶ camaradereasc¶).
Am observat îns¶ c¶ de§i se sim†iser¶ bine - §i îndestulate, fl¶mânezèlele - rare era cele care veneau §i a doua
oar¶. Am întrebat-o pe prietena mea de atunci, fost¶ coleg¶
de liceu la F¶g¶ra§, acum medicinist¶: De ce nu a mai venit
§i a doua oar¶ §i a treia… «ca s¶ dans¶m…»?, ziceam eu.
«Cum s¶ venim, dac¶ voi vorbi†i…?»
N-am în†eles. Proste§te, am întrebat-o dac¶ le deranja
faptul c¶ vorbeam în timp ce dansam…
«Nu! C¶ vorbi†i… £tii tu… Ce nu se vorbe§te…»
«Ce anume nu se vorbe§te?» - eram din ce în ce mai…
inocent.
«De ce m¶ obligi s¶ spun cuvântul care nu se roste§te?»
«Care cuvânt? Sunt dou¶: te §i iubesc?»
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«Prost mai e§ti! Politic¶!»
Nu eram chiar atât de analfabet în materie (de politic¶),
îns¶ f¶ceam pe nepricep¶torul, ca s¶ nu le sperii §i mai tare
§i s¶ r¶mân §i f¶r¶ ele. ïmi erau dragi toate, chiar cele cu
care nu dansasem vreodat¶. ïn acela§i timp îmi era mil¶ de
ele, care ce c¶c¶cioase erau! £tiam eu c¶ frica §i dragostea
merg uneori împreun¶, dar chiar a§a? Ca în copil¶ria de la
Buia, când dragei mele îi era frig §i fric¶ de lumea haìn¶, de
aceea c¶uta protec†ie în bra†ele mele vânjoase, eu pe loc o
înconjuram, o cuprindeam, mi-o puneam la piept, la obraz,
la buze, pe limb¶, la-peste-tot - §i a§a.
Da, numai c¶ nu mai eram la Buia, în co§ar ori în
chimni†¶ ori în pod, în fân, de aceea feti†ele mele studente
nu putea fi ogoite doar cu-atâta.
Asta era la “Eminescu”, îns¶ parc¶ retrogradasem în
timp, în vârst¶, fiindc¶ înainte nu erau a§a.
Sau nu le venise lor rândul la încercare: - de vorbit
politic¶?
Poate c¶ da, poate c¶ nu.
Uite, nici studen†ii nem†i de la care am început povestirea nu vorbeau între ei, decât în §oapt¶, la întâlniri conspirative prin p¶duri, pe drumuri de †ar¶ neumblate §i degajate - de arbori, de tufi§uri, ca s¶ nu poat¶ fi asculta†i neobserva†i de bestiile de la Stasi. Ei erau pentru metoda: manifeste §i cu aceea au r¶mas, chiar dac¶ unii au fost aresta†i,
ancheta†i, nerecunoscînd “crima-de r¶spândire-a-manifestelor-du§m¶noase”, au fost libera†i §i dac¶ cel mai r¶s¶rit
dintre ei a fost condamnat pentru tentativ¶ de trecere de
frontier¶ (între Ungaria §i Iugoslavia), dup¶ o vreme de
libertate, a fost cump¶rat de cineva din Vest. Si a ajuns
dincolo de Zid. Cu o întârziere de ani §i prietenul s¶u, cel
care procurase ma§ina de scris §i-a terminat facultatea, a
f¶cut cerere de emigrare - i s-a aprobat dup¶ câ†iva ani, a
trecut §i el Zidul, în Federal¶…
Dar pe noi, Românii, cine s¶ ne cumpere?, dup¶ ce
multiplic¶m ni§te manifeste, le l¶s¶m s¶ ne cad¶ din mân¶,
nimeni nu ne afl¶ c¶ doar nu le-am semnat cu numele
nostru? Cine? Noi nu aveam neamuri la Ierusalim, cum se
zice §i ce bine se zice.
C¶ acum, dup¶ câteva decenii, întâlni†i, discut¶ cu
umor §i am¶r¶ciune despre curajoasa lor opozi†ie…Ciudat,
pentru mine, privitor la televiziune: regretul lor nu vizà
metoda de ac†iune, ineficace, fiindc¶ era t¶cut¶ §i anonim¶,
ci “rezultatul sacrificiului lor”, judecat dup¶ genera†iile
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urm¶toare: nimeni nu §tia nimic (în fine, cei care aflaser¶
ceva, uitaser¶ fulger¶tor, igienic, autoreeducator?).
Concluzie: se sacrificaser¶ degeaba. ï§i stricaser¶ propria
via†¶ §i nu o îmbun¶t¶†iser¶ pe cea al concet¶†enilor.
Bineîn†eles nu pot fi de acord cu… amarii nem†i. Nici
eu n-am f¶cut vreo brânz¶, dar m¶car nu am t¶cut. Nu am
provocat “schimbarea societ¶†ii”, dar… mi-am scris c¶r†ile.
Ceea ce, pe timpurile de azi, r¶mâne o isprav¶.
Adev¶rat, nu am f¶cut ca-polonezii, ca-cehii, ca-ru§ii.
Am f¶cut cum am putut: ca-mine.
Am a†ipit un pic dup¶ amiaz¶, am transpirat mai multe
picuri (mul†i-pici?) §i m¶ simt sleit (nu picat?). Poate de
aceea sunt nemul†umit de ce am scris în leg¶tur¶ cu disiden†ii nem†i. Or mai fi fost §i al†i revolta†i care vor fi fost
aresta†i, tortura†i “p¶stra†i” câ†iva ani la închisoare.
Pe de alt¶ parte, despre mine am oferit o imagine
sumar¶, superficial¶. Repet: nici eu nu trebuiesc judecat
dup¶ rezultatele-concrete din care nu va lipsi “ca-urmare”:
«Bine, ai fost dârz, ai f¶cut, ai dres, te-ai expus, ai
suferit…», am auzit, voi mai auzi. «Dar “ca urmare” am
c¶p¶tat noi o juma’ de litru de ulei în plus? Un chil de
carne? Lumin¶, c¶ldur¶?»
£i venea concluzia:
«Din contra: din pricina unora ca voi, ¶i cu dreptur’li,
noi, popula†ia am dus-o §i mai prost decât înainte! Asta a†i
f¶cut voi: i-a†i provocat s¶ ne apese §i mai tare…»
La care, eu ce r¶spund? S¶-l bag în m¶-sa pe un acela,
ba chiar §i pe o aceea? Nu pot. Nu m¶ las¶ inima-mi de
cardiac.
Copil, eram social, sociabil, îmi pl¶ceau jocurile de
echip¶, într-un grup nu †ineam neap¶rat s¶ fiu §ef. Totodat¶
iubeam sporturile individuale, mai ales alerg¶rile. ïn
“politic¶”, ar fi spus fetele, dorind s¶ fac-parte-dintr-uncolectiv (ca simplu soldat) tr¶geam spre ac†iunile individuale §i pe-fa†¶; nu am avut gustul tainei, al disimul¶rii.
Mai târziu incercam s¶ teoretizez: în ac†iunile riscate, cu
nici un chip nu voiam s¶ implic pe al†ii, §tiind la ce îi trag
dup¶ mine, prefera
Am întrerupt notarea pe la orele 16.
Acum este Miezul Nop†ii, Joi spre Vineri .
M-am oprit din scris la “prefera’”, probabil voisem s¶
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spun c¶ preferam s¶ merg singur cu coarnele-n gard.
Vineri 26 august 2011
Am z¶cut pân¶ spre miezul nop†ii. R¶u, r¶u - altfel.
Nu mai pot continua ce aveam de gând.
ïl rog pe Filip, dac¶ va constata c¶ eu nu mai pot scrie,
s¶ lucreze Jurnal August a§a, neterminat, s¶-l lipeasc¶ de
Jurnal 2011 ian.-iulie §i s¶-l instaleze pe internet.
ïntrerup iar - ora 00 12 din azi, 26 august 2011.
Ciupesc din Jurnalul lui LIS, din 25 august 2011, cu
pl¶cerea, bolnav¶,c¶ §i eu îi pizdisem pe cei pomeni†i de el:
“(…) Nu mai poate s¶ continue a§a… Bineîn†neles, a datat articolul 19 octombrie 2004! De altfel, articolul politic în sine e legat de
alegerile parlamentare §i preziden†iale din noiembrie 2004, mai era o
lun¶ pân¶ la ele… Atunci a fost cump¶rat ziarul la care a semnat 13
ani de al†i patroni §i el a fost l¶sat deoparte, înl¶turat, trimis la plimbare, c¶ “nu era pe linie” (patronii actuali se vor dovedi între timp
vându†i actualei puteri liberalo-democrate §i pre§edintelui Traian
B¶sescu, personal; nimic mai trist, Cotidianul §i-a pierdut credibilitatea). Nu i-a fost iertat¶ independen†a, nealinierea (Omul-de-ocar¶ n-a
fost niciodat¶ membru de partid, nici în regimul comunist). Au trebuit
s¶ vin¶ ni§te “mi§tocari”, în frunte cu un anonim, Doru Bu§cu (nu
merit¶ s¶ fie b¶gat în seam¶, de§i s-a îmbog¶†it la “Academia Ca†avencu”), §i un fost poet, Ioan T. Morar (mare scul¶ la curtea împ¶ratului
Traian B¶sescu; un “ca†avencu al zilelor noastre” §i el, om de ga§c¶,
plin de bani; arogant, care profit¶ de pozi†ia public¶ s¶-i ia peste picior
pe cei ce nu-i împ¶rt¶§esc interesele politice; d¶ lec†ii de moral¶, de§i
n-a auzit nimeni s¶ fi fost o con§tiin†¶ sub comuni§ti, “nici disident,
vorba aceea”), s¶ i se dea cu §utul în fund, fiindc¶ nu le cânt¶ în strun¶
politicienilor în general. Cotidianul a devenit ziarul de cânt¶re†i ai lui
Traian B¶sescu, plin de ziari§ti anonimi, b¶tu†i în cap. Din nefericire,
§i scriitorii care semneaz¶ aici gândesc §i scriu la fel, au op†iuni politice subiectivate, sunt perfect previzibili, nu sunt echidistan†i (e valabil §i pentru Mircea Mih¶ie§, bine r¶spl¶tit, ajuns angajat al
Pre§edin†iei României, §ef la Institutul Cultural Român, §i Daniel
Vighi, activist §i el al Alian†ei Civice §i al PAC, sau Octavian Paler,
Cristian Teodorescu, uns cu toate alifiile, §i politicianul Liviu
Antonesei, adu§i s¶ semneze în locul scriitorilor “vechiului” Cotidian,
scriitori exclu§i, care aveau acea putere a obiectiviz¶rii, neangaja†i).
Omul-de-ocar¶ are dreptul la opinia lui, autorul acestei “novele” le
consemneaz¶ ca atare, chiar dac¶ lui îi sunt dragi to†i cei pomeni†i mai
sus §i-i consider¶ scriitori adev¶ra†i… A suferit un §oc? Are un blocaj
mental, nu reu§e§te s¶ dep¶§easc¶ ziua aceea de 19 octombrie 2004…
Ce-o s¶ se fac¶ el de aici înainte?”
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Interven†ia lui Dan Culcer prin care îl bag¶ în seam¶ pe
“Radu Ioanid”:
“Reducere la absurd Dan Culcer - Joi, 25 August 2011, 00:05
“Încep prin a afirma c¶, înainte de apari†ia comunicatului agen†iei
de monitorizare pe care o manevreaz¶ în numele principiilor dar mai
ales în numele intereselor sale personale, a resentimentelor comunitare, Marco Maximilian Katz, din august 2011, nu am scris sau
pronun†at niciodat¶ cuvântul «jidan», nici m¶car în familie. Am folosit o variant¶, cu un sens arhaic, a cuvântului sub forma «jidov», întrun poem, cu referin†¶ la eroul copil¶riei mele, Tata, «uria§ ca un
jidov».
S¶ zicem c¶, de-acum înainte, de câte ori voi resim†i nevoia unui
pejorativ, dincolo orice determinare alta decât uman¶, a unui pejorativ
transetnic, transexual, transatlantic sau transpacific, f¶r¶ nici o
leg¶tur¶ cu faptul c¶ persoana e un român, un evreu, un ungur, un rus,
un geniu sau un idiot, ci doar un soi de neom, cu un comportament
social detestabil, lipsit de r¶spundere §i de onoare etc. Acest cuvânt, în
aceast¶ ipotez¶, pentru mine nu mai p¶streaz¶ nici o conota†ie etnoidentitar¶. Vechiul sens r¶mâne în istorie. Sonoritatea cuvântului
corespunde pentru mine defini†iei de dic†ionar personal de mai sus.
Voi mai folosi acest cuvânt o singur¶ dat¶, acum, doar c¶ s¶ fac
Sâc ! un semn de împotrivire, adic¶, fa†¶ de ac†iunea Marco
Maximilan Katz §i Radu Ioanid. Ace§ti indivizi trebui s¶ §tie c¶ nu le
acord nici dreptul, nici privilegiul ca s¶ decid¶ pentru mine sau pentru
limba român¶, nici sensurile unui cuvânt §i nici folosirea liber¶ a acestuia, întrucât dân§ii nu au nici un temei, nici o autoritate s¶ se exprime
pe aceast¶ tem¶, decât cu titlu strict individual, adic¶ la acela§i nivel
cu mine.
Din aceast¶ pricin¶, mi se pare o prob¶ de la§itate oportunist¶ din
partea academicianului Marius Sala, r¶spunsul grabnic adresat unui
Nimeni, în numele Academiei Române. Faptul c¶ o agen†ie de pres¶
interna†ional¶ a difuzat pe glob o §tire referitoare la o problem¶ de
lexicografie nu înseamn¶ c¶ Academia Român¶ trebuie s¶ se execute
cu gr¶bire, chiar dac¶ este vorba de uitarea sau modificarea neavenit¶
a unui sens.
Iat¶ un exemplu de utilizare conform¶ cu decizia mea : O
Marcela, persoan¶ neidentificabil¶, fiindc¶ semneaz¶ cu un prenume,
despre al c¶rui sex, vârst¶, etnie nu §tiu nimic, î§i îng¶duie s¶ afirme,
în rubrica de comentarii a revistei Observator cultural, doar urm¶toarele : «Cât¶ acribie §tiintific¶, ce mai referiri la sacrosanctul peripatetician, toate pentru a masca o simpl¶ †âfn¶ de antisemit recent convertit, costumat în om de litere, obiectiv §i respectabil.[s. n.]»(Marcela Luni, 22 August 2011, 13:37) S¶ accept¶m ipoteza c¶ ar fi vorba de
mine. În acest caz, cu tot atâta îndrept¶†ire cât¶ a avut «Marcela», o
(îl) voi trata cu expresia «jidan(c¶)», echivalent¶ cu cea de «antisemit», care mi-a fost adresat¶ f¶r¶ nici un temei. Antisemitul nu are
na†ie, nici Marcela. «Antisemit» e un pejorativ transetnic, transexual,
transatlantic sau transpacific, f¶r¶ nici o leg¶tur¶ cu faptul c¶ persoana
e un român, un evreu, un ungur, un rus, un geniu sau un idiot, ci doar
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un soi de neom, cu un comportament social detestabil, lipsit de
r¶spundere §i de onoare etc. Exist¶ antisemi†i evrei, cum se §tie.
Aceste dou¶ pejorative sunt identice dar folosirea lor nu este
identic întemeiat¶, în acest caz anume.
«Marcela» adreseaz¶ o înjur¶tur¶, f¶r¶ nici o grija de a proba ce
scrie, unei persoane identificabile, care ar putea-o plezni peste bot
dac¶ s-ar afla în fa†a ei. Eu m¶ adresez unui Nimeni, f¶r¶ chip §i identitate. Exist¶ dou¶ posibilit¶†i : sau se identific¶ §i atunci putem discuta sau nu, §i atunci este, pentru mine, o «jidanc¶».
În Observator cultural, cum am mai scris, sunt admonestat de o
persoan¶ care semneaz¶ Lauren†iu Profeta, pe marginea comentariului
meu la indign¶rile dirijiste, interven†ioniste, comunitariste ale reputatului lexicofag Radu Ioanid.
Subiectul, definirea complet¶ a sensurilor contextuale, într-un
dic†ionar al limbii române, ale cuvântului « jidan », este în discu†ie §i
rescrierea paragrafului va putea fi rezolvat¶ de lexicologi.
Edulcorarea, excluderea sau ascunderea unui sens este absurd¶.
A fost o gre§eal¶ profesional¶.
Tot absurd¶ ar fi fost dorin†a unor evrei poliglo†i, ca Marco
Maximilian Katz sau Radu Ioanid, ca folosirea acestui sens pejorativ
al cuvântului s¶ fie interzis¶ în limba român¶, prin efectul combinat al
legii speciale privitoare la antisemitism §i prin caracterizarea sa, întrun dic†ionar, ca pejorativ §i nerecomandabil.
Pentru mine, revizia de sens solicitat¶, de cei doi evrei mai sus
pomeni†i, este acceptabil¶ §i necesar¶. Nu §i tonalitatea interven†iilor
publice, imperativ¶ §i subsecvent amenin†¶toare. Solidaritatea §i sensibilitatea interna†ional¶ au func†ionat corect. Associated Press,
agen†ie de pres¶ interna†ional¶, care are antene sensibile, a preluat
imediat §i a repercutat în lumea larg¶ §tirea. Lumea întreag¶ era
ner¶bd¶toare s¶ se cutremure de indignare aflând c¶ defini†ia unui
cuvânt din DEX limbii române nu este integral¶ §i corect¶, lezeaz¶
sensibilitatea unei comunit¶†i sensibile, în aceste momente de criz¶
economic¶, de foamete, de r¶zboaie larvare mascate de interven†ii
armate pentru democra†ie §i petrol. Iat¶ c¶ acum lucrurile par s¶ se se
afle pe calea cea bun¶. Îns¶§i Academia Român¶ a luat m¶suri de
îndreptare. Felicit¶ri tuturor. Tr¶iasc¶ victoria în lume a bunului sim†.
S¶ lu¶m aminte §i s¶ facem la fel ori de câte ori vor fi sau sunt
lezate onoarea §i prestigiul neamului românilor.
Reamintesc tuturor c¶ recursul la acest tip de campanii de intimidare, c¶reia România îi este supus¶ de dou¶ decenii, are o istorie secular¶ în rela†iile dintre români §i evrei.
Dan Culcer
P. S. «P¶i nu e vorba numai de N.C. Paulescu si al†i doctrinari
antisemiti sunt la fel de bine aprecia†i de înaltele foruri culturale române §i trec drept "modele de excelenta spiritual-culturala": Noica,
Eliade, Nae Ionescu » —scrie henpe@o2.pl
Îi atrag aten†ia acestui intervenant c¶ «doctrinarii antisemi†i»
pomeni†i sunt modele autentice §i nu «trec drept modele». Este dreptul
culturii românilor s¶ pre†uiasc¶ activitatea §i valoare lor, dincolo de
judecata cu ochelari de cal, care împarte lumea în semi†i, filosemi†i §i
antisemi†i. In afara de descrierea raporturilor grupurilor din aceast¶
triad¶ imaginar¶, în lume mai exist¶ §i altceva. Din fericire. D.C.”
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“Marcela” miroase de la distan†¶: este un brav telaviviot: un tovar¶§ fost §tab, Marcel toat¶ ziua.
A§a cum “M¶rioara” - de mai alalt¶ieri - este, în
realitate un vânjos pensionar, securist (¶§tia sunt eterni,
deci nu-i zic: fost): M¶rior, tr¶itor în New York.
Are dreptate Dan Culcer : este o la§itate gre†oas¶, o
împu†it¶ încercare de în§elare a celui cu care… dialoghezi,
de a te ascunde înd¶r¶tului unui pseudonim - iar mâine: în
altul, poimâne într-un alt-altul. ï§i imagineaz¶ pseudonimi§tii c¶ astfel vor fi lua†i drept al†ii? Drept… - al†ii, pe
care mama îi desemna ca anonimeni - asta da. Ni§te
anonimeni dinspre care vine duhoare de beci de mahala,
unde, în miasm¶ de cartofi încol†i†i §i meri mura†i (cum ar
veni: simetricul papagalelor §i maimu†ii) se †ine o §edin†¶
conspirativ¶ a unei celule de partid bol§evic - românesc!botezat pentru circumstan†¶: sionist(¶).
Este adev¶rat: r¶ul obicei nu piere cu una cu dou¶. Nici
cu trei. Dar s¶ §tie eternii conspiratori: conspirarea lor, a
acestor tem¶tori de lumina zilei este deconspirare curat¶!
Singura excep†ie - de§i nu po†i fi sigur cu anonimenii:
Katz Copilul Minune, lombrozianul de serviciu.
Dar, vorba calului: Unde o fi Ion Vianu? S¶ lipseasc¶
tocmai el di la a§a o dizbatere? S¶ ne explice el, tare §i cu
for†¶ ce i-a §optit tovar¶§ul s¶u de §aib¶ Oigenstein nepotul
monstrului R¶utu?
Ora 6 45: am a†ipit un pic, dar n-am reu§it s¶ dorm.
Tot mai r¶u cu echilibrul. Am impresia c¶ sunt o râm¶
t¶iat¶ cu sapa, iar cele dou¶ jum¶t¶†i s-au “independentizat”, nu mai fac una.
Am retrogradat, am vârsta copilului de 7-8 ani, care î§i
împreuneaz¶ mâinile §i-l roag¶ pe Cel de Sus:
«Doamne, f¶ s¶ pot ajunge la creanga aceea, s¶ iau
m¶rul ro§u. Atât, nu mai mult»;
Acum îl rog pe Doamne-Doamne s¶ fac¶ El cum §tie s¶
fac¶ s¶ mai pot scrie o pagin¶-dou¶-trei…Nu mai multe…
Echilibrul: fiind din ce în ce mai… instabil, am
inventat o inven†ie: când trebuie s¶ urc pe scara dintre
etaje co§ul cu rufe sp¶late, deci înc¶ ude, pe ce m¶
sprijin în via†a-mi de dezechilibrat? Pe co§! M¶ apuc
zdrav¶n de marginile lui §i nu-i dau drumul decât dup¶ ce
ajung sus. £i nu mai am nevoie de el. Dar eu tot am nevoie
©Paul Goma 1935-2011

wwww.paulgoma.com

PDF public și gratuit

31.12.2011

PAUL GOMA - JURNAL 2011

1302

de ceva: de un punct de sprijin. Nu? Ba da.
Nu e vesel¶ via†a de nepunctsprijinit.
Orele 17 30: am z¶cut pu†in, am transpirat mult.
Sâmb¶t¶ 27 august 2011
Tot a§a. Devin plictisitor cu bolile mele - dar ce am, în
afar¶ de boli?
Duminic¶ 28 august 2011
N-am putut readormi de pe la orele 3 (noaptea). Am
sim†it nevoia imperioas¶ de a face un du§ “curat”, f¶r¶
s¶pun, f¶r¶ §ampon, numai cu ap¶ cald¶, fierbinte. Ca s¶
sp¶l sarea de pe mine. Am devenit, de când transpir, un sloi
de sare - §i s¶ mai zic¶ r¶ii c¶ sunt un ins nes¶rat. Sup¶r¶tor
în aceast¶ saramurizare: pielea capului, pe care nu o v¶d,
dar m¶ ustur¶ cumplit, a devenit o ran¶ pe care se tot
depune sarea. £i genele: mi se lipesc, de atâta sare.
Amuzant, nu? Vede-i-a§ pe “prietenii” mei Liiceanu,
Patapievici, Mih¶ie§, Oi§teanu, “Ioanid”, Shafir, I. Vianu
saramuriza†i §i ei! Uite, pe Laszlo nu-l vreau pedepsit
astfel, îl las a§a, ne-s¶s¶rat.
Pentru c¶ tot nu mai pot †ine Jurnal (de ce? dar acum ce
fac? - eh, m¶ alint §i eu, ca omul s¶r¶turizat), azi am s¶ caut,
în continuare cu Google, s¶ aflu ce s-a mai zis, r¶u de mine
§i s¶-i pac! pe zic¶tori în Jurnal!
S-o mâniet natura, maic¶. S-o fi s¶turat de prostiile,
porc¶riile pe care i le tot facem, se mai scutur¶ §i ea, prin
Irène. Nu doar în America de Nord, de s¶ zici c¶ s-a împlinit Ruga unui Indian, s¶ dea Doamne-Doamne de p¶mânt
(în fine, de ap¶) cu albii care le-au furat p¶mântul, le-au
ucis bizonii, i-au b¶gat în †arcuri, ci §i în Caucaz §i în
Fran†a, chiar §i în România-†ara-mea, de te întrebi cu ce am
mai p¶c¶to§it p¶c¶to§ii de noi. Dac¶ nu a§ fi un scriitor
realist, a§ zice §i eu c¶ vine-vine-vine Sfâr§itul Lumii; dar
nu zic. M¶ întreb doar, ca proasta: a§a s¶ fi fost (vorbesc de
Maica Natur¶) §i înainte ca noi, oamenii, s¶ afl¶m la minut,
ba chiar la secund¶ ce nenorociri s-au mai întâmplat pe
globul nostru? Vezi, drag¶, c¶-i bun¶ §i ne§tiin†a la casa
omului?
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Discursul lui Mihai Ghimpu în 27 august 2011,
Ziua Independen†ei
“Onorat¶ audien†¶,
Stima†i prieteni,
106 ani de umilin†¶ †arist¶, 50 de ani de umilin†¶ sovieto-comunist¶ - aceasta este via†a tr¶it¶ de mamele, ta†ii, buneii §i str¶buneii
no§tri începînd cu 1812 §i pîn¶ la proclamarea RM ca Stat
Independent, desigur, cu excep†ia anilor 1918-1940.
Cu prezen†a armatei pe teritoriul nostru, cu deport¶ri în Siberia §i
foametea organizat¶, cu sute de mii de victime, cu na†ionalizarea averii, cu gulaguri, cu limba rus¶ oficial¶ §i închiderea gr¶dini†elor §i
§colilor cu predare în limba român¶, cu studierea istoriei Rusiei ca
istorie na†ional¶, dar elibera†i “de sub jugul turcesc, de cotropitorii
români”.
£i dac¶ în perioada ocupa†iei †ariste ne considerau români §i
limba vorbit¶ o considerau româna, apoi în perioada sovietic¶ – moldoveni de na†ionalitate §i limba vorbit¶, limba moldoveneasc¶. De ce
nu ascundeau adev¶rul? Simplu de tot: pentru c¶ nu exista România.
Odat¶ cu formarea României de c¶tre Moldoveni §i Munteni, §i unii §i
al†ii români, politica eliberatorilor s-a schimbat. Moldovenii nu mai
vorbesc limba român¶, nu mai sunt români, ei vorbesc limba moldoveneasc¶ §i sunt moldoveni de na†ionalitate. Altfel minciuna nu st¶ în
picioare.
Cine o s¶ te cread¶ cînd spui c¶ ai eliberat românii din Basarabia
de românii din România? Dar cînd spui eliberarea moldovenilor de
români, urechea celui ce nu cunoa§te istoria românilor prinde.
B¶nuiesc c¶ §i ast¶zi tot din aceste considerente se respinge Istoria
românilor.
Aceea§i politic¶: e una s¶ spui c¶ înve†i Istoria românilor §i cu
totul alta cînd spui c¶ înve†i Istoria.
Stima†i cet¶†eni,
Am fost §i suntem români §i cei din Moldova, §i cei din
Muntenia, §i cei din Transilvania §i limba noastr¶ este una – româna.
De aceea, în 1918 Sfatul ¢¶rii a proclamat Unirea, iar în 1991
Parlamentul a adoptat Declara†ia de Independen†¶, ca un prim pas spre
unitatea noastr¶.
De altfel, în aceea§i situa†ie s-a aflat §i poporul rus §i unificarea
lui într-un singur stat nu a dus la o identitate moscovian¶, novgorodian¶ §i nici la existen†a unei limbi ca, de exemplu, limba novgorodian¶, indiferent de cnezatele în care locuiau. Sunt ru§i de na†ionalitate, au un singur stat §i vorbesc o singur¶ limb¶ - limba rus¶.
Adev¶rul pentru via†a unui om este ca §i aerul, apa, pâinea §i tot
ce a dat Dumnezeu, îns¶ toate acestea trebuie p¶zite §i p¶strate cu
sfin†enie, pentru c¶ altfel e sfîr§itul lumii.
Noi îns¶, mai bine zis o parte din noi am trecut de partea celui
care prin ocupa†ie ne-a adus minciuna §i 20 de ani, în loc s¶ promov¶m adev¶rul §i valorile democratice, promov¶m politica
neadev¶rului. Iat¶ de ce, stima†i cet¶†eni, avem cel mai s¶rac popor din
Europa, dar conduc¶torii de partide – milionari. Cu minciuna cî§tigi
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milionul, cu adev¶rul devii Ghimpler. La noi – ca la nimeni.
Stima†i cet¶†eni,
Concluzia poate fi doar una: numai Adev¶rul despre noi, afirmat
§i asumat de sus pân¶ jos, de la vl¶dic¶ la opinc¶, poate pune cap¶t crizei din Republica noastr¶, pentru c¶, criza politic¶ ce dureaz¶ de doi
ani este de fapt tot o consecin†¶ a ocupa†iei care prin ideologia sa a
reu§it s¶ §tirbeasc¶ con§tiin†a na†ional¶ a multora dintre noi.
A§adar, pentru a ne mi§ca înainte, pentru a asigura viitorul european al RM e nevoie ca noi, cei din clasa politic¶, s¶ ne punem de
acord asupra adev¶rului despre noi. F¶r¶ acest consens general asupra
adev¶rurilor fundamentale despre noi în§ine, nu vom putea s¶ ne
mi§c¶m din acest punct mort în care ne afl¶m.
Numai recunoscînd adev¶rul istoric §i §tiin†ific, vom pune cap¶t
b¶t¶liilor politice §i singura ocupa†ie va r¶mîne economia, prin intermediul c¶reia vom solu†iona problemele sociale – locuri de munc¶,
salarii §i pensii bune, burse pentru studen†i, cas¶ §i pâine pe mas¶.
Numai a§a va avea loc procesul de integrare european¶,
bineîn†eles, cu extinderea suveranit¶†ii reale a Republicii Moldova §i
pe teritoriul din stânga Nistrului, dar pentru aceasta este necesar¶
încetarea st¶rii de ocupa†ie de c¶tre trupele militare ruse§ti, adic¶
retragerea lor.
A§adar, care sunt pietrele unghiulare pe care putem construi
viitorul european al Republicii Moldova?
- Adev¶rul despre noi, asumat §i promovat în primul rînd de toat¶
clasa politic¶. Adev¶rul e ca un izvor: cît nu-l astupi, chiar §i dac¶-l
betonezi, apa oricum apare la suprafa†¶.
- Dobândirea independen†ei reale §i a integrit¶†ii teritoriale prin
solu†ionarea a§a-zisului conflict transnistrean.
- Integrarea European¶.
Cu speran†a c¶ noi, cet¶†enii, vom avea curajul s¶ ne unim în
jurul acestor trei idei, ce ne pot asigura progresul din toate punctele de
vedere, inclusiv spre Europa, V¶ felicit cu prilejul anivers¶rii a 20 de
ani de la proclamarea Independen†ei §i mul†umesc acelora care au luptat §i au muncit pentru libertatea noastr¶.
V¶ mul†umesc!”

*
Luni 29 august 2011
Nu m¶ gr¶besc s¶ strig: «Victorie!», ca s¶ nu se sperie
§i s¶ fug¶. Ast¶ noapte am asudat numai (!) o bluz¶ §i o fa†¶
de pern¶ (“Ce s¶ fie, ce s¶ fie?”)
Aliona Grati mi-a trimis textul destinat unui voluma§
de… introducere în mine.
Om vidè.
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Aliona Grati

Paul Goma. Ini†ieri în textul literar
Cuprins
Nevoia cunoa§terii lui Paul Goma
Profilul scriitorului
Universul tematic al crea†iei
Concep†ia asupra literaturii
Din Calidor. Între mitul copil¶riei §i realitatea istoriei
Arta reFugii. Drama refugiatului. Începutul unui exil perpetuu
Ostinato. Imaginea universului concentra†ionar. Expresia st¶rii
de întemni†are §i apologia libert¶†ii în forme muzicale
Bonifacia. Tema iubirii. Proiec†ii ale eternului feminin §i poezia
deliciilor senzoriale
Alfabecedar – „cuvântarul” f¶r¶ limite. Magia cuvântului
gomian
Bibliografie critic¶
Nevoia cunoa§terii lui Paul Goma
Pentru cei mai mul†i profesori §i elevi din Republica Moldova
crea†ia lui Paul Goma este aproape necunoscut¶. Am putea invoca mai
multe motive pentru a explica aceast¶ ignoran†¶, pornind de la vidul
informativ, deficitul de carte, lipsa crea†iei scriitorului în majoritatea
manualelor pân¶ la indiferen†a noastr¶ de pomin¶ fa†¶ de compatrio†ii
talenta†i. Scriitorul nu prea a avut parte de interpret¶ri, sinteze §i aprecieri pe potriva talentului §i aceste goluri au periclitat serios receptarea
lui. Cunoa§terea lui Paul Goma este un imperativ al zilei, care trebuie
realizat la modul serios §i plenar, deoarece scriitorul este §ansa noastr¶
de a intra în contact §i în rezonan†¶ cu literatura (post)modern¶ european¶, posibilitate pe care nu ne putem permite a o rata.
Paul Goma este o personalitate mondial¶, respectat în Occident
atât ca om politic, cât §i ca scriitor. Din momentul în care postul de
radio „Europa liber¶” îi difuzeaz¶ scrisoarea de aderare la Charta 771,
Paul Goma devine unicul disident român anticomunist omologat la
nivel mondial. La apari†ia romanului Ostinato (1971) care, dup¶ ce a
fost respins de cenzur¶ în România pe motiv c¶ depunea m¶rturii
despre închisorile comuniste, a fost editat concomitent în Germania §i
Fran†a, autorul a cap¶tat prestigiosul calificativ de „Soljeni†în român”.
Precum bine se §tie, Paul Goma a demonstrat întotdeauna curaj §i
talent. Scriitorul s-a opus deschis sistemului comunist, trecând prin
închisorile comuniste de la Jilava §i Gherla. În ciuda nenum¶ratelor
arest¶ri, b¶t¶i, intimid¶ri, restric†ii, discredit¶ri publice, h¶r†uiri ale
Securit¶†ii, el a rezistat, scriind mai mult de 40 de c¶r†i, prin care s-a
manifestat ca un scriitor incomod pentru oficialit¶†ile comuniste §i
postcomuniste. De aceea, aproape toate c¶r†ile sale au ap¶rut mai întâi
în str¶in¶tate, fiind traduse în limbi de mare circula†ie (francez¶, german¶, neerlandez¶, suedez¶, englez¶, italian¶), în timp ce acas¶ a fost
supus cenzurii, interzis, cele mai multe c¶r†i ale sale fiind editate în
român¶ cu mare întârziere, abia dup¶ decembrie 19892.
Scriitorul de la Mana este o personalitate modelatoare.
Demnitatea prin care a înfruntat dictatura face din el o credibil¶ ins-
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tan†¶ de con§tiin†¶ §i de moral¶. Ideile lui c¶l¶uzitoare au fost neuitarea §i exprimarea r¶spicat¶ a adev¶rului. „Via†a mea este memorie”,
spune Paul Goma, sf¶tuindu-ne s¶ nu preg¶tim, prin iertare-uitare
repetat¶, terenul pentru un viitor amnezic. Memoriile, scrisorile, jurnalele, articolele de pres¶ §i studiile sale istorice sunt unice în sine prin
for†a adev¶rului. Dar §i mai credibile, mai conving¶toare §i memorabile îi sunt romanele care împac¶ fic†iunea cu realitatea istoric¶.
Literatura lui Paul Goma opereaz¶ cu o pluralitate de planuri §i
este expresia unei con§tiin†e tumultuoase. Scriitorul se consider¶ om
liber, în stare s¶ rosteasc¶ adev¶rul nealterat de constrângeri. În plan
social, el devine patriarhul disiden†ei române§ti, iar în cel literar se
afirm¶ în formule ale unor maxime energii narative §i într-un limbaj
polifonic prin care adev¶rul nu cunoa§te opreli§ti. Talentul de povestitor, dar §i curajul comunic¶rii cu realitatea crud¶ a perioadei totalitariste îl face important pentru supravietuirea literaturii de expresie
româneasc¶ din ultima jum¶tate de secol. Faptul c¶ aceast¶ personalitate s-a n¶scut în Basarabia este, incontestabil, un motiv de mândrie
pentru noi, dar §i de responsabilitate.
Paul Goma este o personalitate complex¶ a spiritului românesc.
Ceea ce îl particularizeaz¶ este faptul c¶ prin via†a sa ilustreaz¶ tragicul destin al Basarabiei, aflate mereu „sub vremi”. Scriitorul abordeaz¶ consecvent subiectul basarabean, spunând cu voce tare
nedrept¶†ile istorice de care a avut parte provincia româneasc¶. Aceste
date sunt premise suficiente pentru ca Paul Goma s¶ fie abordat atât
ca un erou na†ional, cât §i ca un scriitor exemplar.
Avem în Paul Goma un scriitor înzestrat, un mare povestitor
aplecat cu pl¶cere rafinat¶ asupra facerii cuvântului §i un inconfundabil romancier cu care ie§im în Europa. Crea†ia sa romanesc¶ înglobeaz¶ formule narative moderne, care probeaz¶ originalitate §i vigoare, plasându-l printre primii mari prozatori români postbelici.
Contribu†ia scriitorului la afirmarea romanului modern românesc este
colosal¶, evident¶ în inova†iile de viziune §i de func†ionalitate textual¶. Paul Goma este ast¶zi autorul român cu cele mai multe titluri
traduse §i publicate în Occident. În str¶in¶tate i-au ap¶rut volumele:
Ostinato (în limbile german¶, francez¶, olandez¶), U§a noastr¶ cea
de toate zilele (german¶, francez¶), Gherla (francez¶, suedez¶), În
cerc (francez¶), Gard¶ invers¶ (francez¶), Culoarea curcubeului
(francez¶, olandez¶), Patimile dup¶ Pite§ti (francez¶, german¶, olandez¶), Soldatul câinelui (francez¶), Bonifacia (francez¶), Din calidor
(francez¶, englez¶, italian¶), Arta reFugii (francez¶, italian¶), Profil
bas (francez¶).
Romancierul a dep¶§it linearitatea arhitectonic¶ §i tematic¶,
demonstrând o perspectiv¶ global¶. În toate c¶r†ile sale, el are drept
puncte de reper câteva teme fundamentale, pe care le combin¶, inverseaz¶ §i contrapuncteaz¶, le dezvolt¶ virtuos în cele mai mici
modula†ii §i ramifica†ii, le plaseaz¶ la intersec†ia marilor probleme ale
existen†ei, le problematizeaz¶ în dialogul cu al†i creatori sau cu cititorii. Reflectate plurivocal în toat¶ crea†ia, acestea exprim¶ tulbur¶tor §i
dramatic liniile de for†¶ ale sufletului uman.
Cele cinci romane analizate în carte, având fiecare câte un fluviu
tematic viguros §i generator: copil¶ria mirific¶, refugiul dramatic, universul concentra†ionar, iubirea pentru femeie §i romanul limbii româ-
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ne fictive, adunând §i alte teme-afluen†i, ne introduc în orizontul
crea†iei unui scriitor complet.
Profilul scriitorului
Paul Goma s-a n¶scut la 2 octombrie în satul Mana, comuna
Vatici, jude†ul Orhei §i este al doilea fiu al so†ilor Maria (n¶scut¶
Popescu) §i Eufimie Goma. Dup¶ anexarea la 28 iunie 1940 a
Basarabiei familia Goma porne§te, prea târziu, în refugiu §i este
întoars¶ din drum, înainte de a ajunge la Prut. În 1941 Eufimie Goma
este arestat de NKVD §i deportat, reu§ind dup¶ un timp s¶ se elibereze. În 1942 Paul Goma începe s¶ frecventeze §coala primar¶, dar dup¶
nici doi ani, în martie 1944, este nevoit s¶ se refugieze împreun¶ cu
familia în Transilvania: mai întâi la Sibiu într-un Centru de Refugia†i,
apoi în satul Gusu, jude†ul Sibiu, unde p¶rin†ii fuseser¶ repartiza†i ca
înv¶†¶tori. „Fugarisi†ii” basarabeni sunt amenin†a†i mereu de „repatriere”, care însemna, de fapt, deportare în Siberia. Ca s¶-§i piard¶
urma, familia Goma se mut¶ din Gusu la Buia, jude†ul Târnava Mare.
Este îns¶ prins¶, condus¶ la centrul de repatriere de la Sighi§oara, de
unde reu§e§te s¶ scape pentru c¶ tat¶l lui Paul Goma prezint¶ acte
false, ce le ascunde originea basarabean¶, indicând pentru fiu un alt
loc de na§tere (Tis¶u, Buz¶u).
În 1947 Paul Goma intr¶ ca elev bursier la £coala Normal¶
„Andrei £aguna” din Sibiu, care r¶mâne neterminat¶ din cauza reformei în înv¶†¶mânt. În 1949 se întâmpl¶ un eveniment tragic consemnat în mai toate c¶r†ile lui Paul Goma: mama §i tat¶l s¶u sunt „ridica†i”
de Securitate §i închi§i în sediul s¶u de la Media§. Mai târziu, în
acela§i an, Paul este elev la Liceul „Gheorghe Laz¶r” din Sibiu. Asist¶
la închiderea §i epurarea bibliotecii „Astra”. În 1952, fiind elev în
clasa a X-a, este re†inut de Securitatea din Sibiu pe motiv c¶ a vorbit
în clas¶ despre partizani §i c¶ î§i †inea un jurnal intim „codificat”.
Dup¶ aceasta afl¶ c¶ fusese exmatriculat din toate §colile din †ar¶ §i
doar una singur¶ îl accept¶ – liceul din F¶g¶ra§ – în care î§i continu¶
studiile. Co§marul învinuirilor continu¶ §i la Facultatea de Filologie
român¶ a Universit¶†ii din Bucure§ti, unde între timp este admis §i de
unde, în 1956, este arestat §i acuzat de tentativa de a organiza o manifestare „ostil¶ socialismului”. Este mai apoi judecat §i închis în penitenciarul Jilava, apoi la Gherla. În 1958 este eliberat, dar trimis pentru
36 de luni (prelungit cu alte 24 de luni) cu domiciliu obligatoriu în
satul L¶te§ti, raionul Fete§ti. Aceste momente teribile din via†a lui
Paul Goma sunt înregistrate în romanele Ostinato §i Gherla-L¶te§ti.
Dup¶ eliberarea din domiciliul for†at, ca urmare a unui decret al lui
Ceau§escu, ce permitea fo§tilor de†inu†i politici s¶-§i continue studiile
universitare, Paul Goma ia de la cap¶t studiile în 1965, din anul întâi
al Facult¶†ii de Filologie a Universit¶†ii din Bucure§ti, printr-un nou
examen de admitere.
Debutul literar al lui Paul Goma †ine de anul 1966. Dup¶ mai
multe refuzuri, este în sfâr§it acceptat cu povestirea Aia, rebotezat¶ în
redac†ie Când tace toba, la revista lui Eugen Barbu, Luceaf¶rul.
Acest început îi deschide por†ile periodicelor Gazeta literar¶, Via†a
româneasc¶, Ateneu, Neuer Weg §.a. Debutul editorial are loc în 1968
cu volumul Camera de al¶turi, ap¶rut la E(S)PL(A). Între timp este
angajat la revista România literar¶ în calitate de redactor la pagina de
„Muzic¶”. Este perioada în care romanul Ostinato porne§te în ane-
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voioasa aventur¶ a edit¶rii. Fiind depus în române§te, înc¶ în 1966, la
editura „ESPLA”, romanul apare peste cinci ani (1971) în Occident,
concomitent la prestigioasele edituri „Suhrkamp” §i „Gallimard”.
Peste un an, la Târgul de carte de la Frankfurt este lansat¶ a doua carte
a lui Paul Goma, U§a noastr¶ cea de toate zilele în traducere german¶
(Die Tür). În 1974 Ostinato este transpus §i publicat în olandez¶ la
editura „Bruna& Zoon” din Utrecht, iar romanul U§a... cunoa§te
varianta francez¶, sub titlul Elles étaient quatre... În 1976 apare în
francez¶, la Gallimard, romanul Gherla, iar, în 1981, la Hachette,
Patimile dup¶ Pite§ti (Les Chiens de mort). În 1982 apare în neerlandez¶, la Manteau Antwerpen, Patimile dup¶ Pite§ti (Het vierkante
ei ).
În 1972 lui Paul Goma i se permite o c¶l¶torie turistic¶ în Austria,
Republica Federal¶ German¶ §i Fran†a. La Paris îi cunoa§te pe Monica
Lovinescu §i pe Virgil Ierunca cu care, mai târziu, va avea o colaborare str¶lucit¶ la „Europa liber¶”. De asemenea, îi întâlne§te pe
Eugène Ionesco, Mircea Eliade §i Emil Cioran. În aceast¶ perioad¶, la
„Europa liber¶” îi sunt transmise în direct în lectura autorului romanele Ostinato, U§a… §i Gherla. Crea†ia scriitorului intr¶ pe deplin în
circuitul european.
În 1977 Paul Goma sus†ine, printr-o scrisoare deschis¶, difuzat¶
la „Europa liber¶”, Charta 77, ini†iat¶ de Vaclav Havel, la care ader¶
mai mul†i cet¶†eni români. Declara†ia sa de solidaritate a fost tradus¶
în mai multe limbi, iar actul de protest a intrat în istoria disiden†ei
române§ti ca „Mi§carea pentru drepturile omului”. Din aceast¶ cauz¶
este arestat, exclus din Uniunea Scriitorilor, îns¶ dup¶ un timp scurt,
datorit¶ unei campanii interna†ionale, este eliberat. Dup¶ mai multe
ezit¶ri, familia Goma pleac¶ definitiv la Paris §i cere imediat azil politic. Aproape îndat¶ îi apare la editura francez¶ Gallimard romanul În
cerc, iar mai târziu, tot aici, romanul Garda invers¶. Începe s¶ scrie
cartea Culoarea curcubeului §i Patimile dup¶ Pite§ti. C¶l¶tore§te în
Canada §i SUA, unde este urm¶rit §i somat de securitate s¶-§i †in¶
gura. În pofida pericolelor care planeaz¶ asupra întregii familii, Paul
Goma continu¶ s¶ lupte pentru drepturile omului, fiind §i sus†in¶torul
Sindicatului Liber, înfiin†at în †ar¶. Este amenin†at direct §i telefonic,
i se organizeaz¶ în presa european¶ o campanie de ponegrire, iar în
luna februarie a anului 1981 prime§te prin po§t¶ un colet con†inând o
carte exploziv¶. Din fericire, scriitorul nu este atins, bomba r¶nindu-l
pe §eful artificierilor.
În 1985 Paul Goma va deschide ciclul romanelor autobiografice,
începând cu rescrierea romanului Din Calidor §i continuând cu Arta
reFugii, Astra, Sabina, Roman intim §i Bonifacia în care î§i va restitui artistic cursul vie†ii de la momentul na§terii în satul basarabean
Mana pân¶ la perioada universitar¶. Dup¶ ce majoritatea romanelor au
fost editate în Occident, date fiind §i evenimentele care au avut loc în
România în ’89, Paul Goma începe s¶ prezinte interes §i pentru editurile din România. Sunt editate în române§te Patimile dup¶ Pite§ti,
Gherla, Culoarea curcubeului, Din Calidor, Bonifacia, Sabina,
Arta reFugii, Soldatul câinelui, Ostinato, U§a noastr¶ cea de toate
zilele, Astra, În cerc etc. La acest palmares se mai adaug¶ scrierea
altor câteva c¶r†i: Alfabecedarul, Justa, Castelana, Adameva
(Adam §i Eva), Ela, B¶trânul §i marea, Altina, Basarabia (ap¶rute
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§i la Chi§in¶u) etc.
Începând cu 1997, dup¶ editarea, la editura „Nemira”, a primelor
trei Jurnale care m¶rturisesc asupra comportamentului unor scriitori
colegi ai s¶i în timpul regimului comunist, Paul Goma intr¶ într-un
nou con de umbr¶, creat de valul reac†iilor de nemul†umire în pres¶.
Aproape îndat¶ el a avut parte de comentarii contradictorii §i minimalizatoare, discredit¶ri publice §i chiar încerc¶ri de omitere din memoria colectiv¶ prin restric†ionarea accesului la ziare §i edituri sau prin
topirea §i ascunderea c¶r†ilor sale. Autorul nu preget¶ a-§i continua
Jurnalul, care, pan¶ în acest moment, num¶r¶ 19 volume.
Actualmente, Paul Goma locuie§te cu familia sa – so†ia Ana
(N¶vodaru) §i Filip Goma – tot la Paris §i tot în exil. Pentru a-§i ajuta
cititorii s¶ dep¶§easc¶ „obstacolele” de lectur¶, scriitorul va aduna
toate c¶r†ile sale în variant¶ virtual¶ pe un Site Webistic
(paulgoma.free.fr sau www.paulgoma.com), la care se poate accede
f¶r¶ intimidare §i f¶r¶ intermedi(ari)eri.
Universul tematic al crea†iei
Paul Goma este unul dintre cei mai prolifici scriitori ai literaturii
române. Opera sa vast¶ §i complex¶ cuprinde c¶r†i scrise în mai multe
genuri §i specii literare: roman, eseu, jurnal, memorialistic¶, dic†ionar,
publicistic¶, documente etc. Prozatorul experimenteaz¶ în manier¶
postmodern¶ a§a-numitul gen-hibrid, dând via†¶ unor forme scripturale sintetice ca „fic†ia realist¶”, „jurnalul unui jurnal”, „romanul-jurnal”, „romanul-memoriu”, „romanul-document”, „romanul-roman”,
romanul în mai multe variante: form¶ ini†ial¶ sau „versiune scurtat¶”,
„pe hârtie” sau „internetizat¶”, etc.
Universul crea†iei este al unui intelectual cu o traiectorie de via†¶
dramatic¶ §i cu o carier¶ literar¶ plin¶ de obstacole §i constrângeri
politice. Aria tematic¶ este larg¶, însumând probleme sociale §i de
crea†ie, dar ceea ce particularizeaz¶ acest orizont artistic, ceea ce îl
face pe Paul Goma unic în sine constituie perseverenta sa atitudine
insurgent¶ fa†¶ de epoca comunist¶ §i fa†¶ de criminalii care au instalat
totalitarismul. Literatura lui Paul Goma reprezint¶ individul ale c¶rui
drepturi au fost c¶lcate în picioare, omul ale c¶rui sentimente morale
au fost jignite. Scrisul apare astfel ca gest de revendicare a prerogativei scriitorului de a da replica §i de a restaura dreptul omului la libertate. Niciun alt scriitor român nu a abordat atât de categoric temele §i
subiectele interzise ale epocii comuniste, legate de îngr¶direa drepturilor omului. Nimeni nu a avut curajul s¶ înfrunte constant §i f¶r¶ compromisuri prin ac†iuni sociale §i prin scris aparatul de represiune
comunist¶ în Basarabia, România §i oriunde, cum au fost deteten†ia
intelectualilor cu viziuni politice opuse regimului în gulaguri §i centre
de reeducare totalitarist¶, tortura în vederea ob†inerii m¶rturiilor false,
durerea §i disperarea victimelor c¶l¶ilor din închisori; promovarea
cultului Lenin §i Stalin, stalinizarea României; proletcultizarea culturii, arderea c¶r†ilor din patrimoniul clasic al literaturii române §i universale, colaborarea scriitorilor cu oamenii regimului etc. Scrierile lui
Paul Goma sunt m¶rturii §i documente vii ale epocii comuniste, iar,
potrivit lui Cornel Munteanu, ele stau „la baza democra†iei
române§ti”.
C¶r†ile lui Paul Goma exploreaz¶ capacitatea de rezisten†¶ a individului la r¶u, impunând imaginea contestatarului ridicat împotriva
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realit¶†ii social-politice sufocante. Scriitorul creeaz¶ figura basarabeanului r¶zvr¶tit §i, în genere, a omului care nu se las¶ nimicit de
t¶v¶lugul istoriei.Personajele din romanele sale reu§esc s¶
suprave†uiasc¶ provoc¶rilor istoriei pentru c¶ au no†iunea normalit¶†ii,
moralei §i adev¶rului. Ele constituie modele de rezisten†¶ în condi†ii
subumane §i situa†ii-limit¶.
Reperul fundamental, sursa de suprave†uire a omului §i a scriitorului Paul Goma constituie siguran†a originii, particularizat¶ într-un
topos artistic: satul Mana din „Basarabia rainic¶”. De acest topos †ine
lumea copil¶riei, pe care scriitorul reu§e§te s¶ o proiecteze în eternitate, într-un spa†iu §i timp nepieritor, continuând linia Amintirilor...
artistice ale lui Ion Creang¶. Mana cu calidorul casei p¶rinte§ti are
valoarea unei matrici originare, un centru al universului în func†ie de
care se ordoneaz¶ totul. Nu în ultimul rând, se cade men†ionat¶ obsesia c¶ut¶rii feminit¶†ii protectoare §i salvatoare, perceperea erosului ca
o necesitate imuabil¶ a individului presat de istorie.
Dac¶ în cazul altor scriitori, care au scris de-a lungul mai multor
ani, istoricii literari invoc¶, de regul¶, câteva etape de evolu†ie a operei, delimitate prin tematic¶ sau nivelul de performan†¶ estetic¶, literatura lui Paul Goma necesit¶ o alt¶ percep†ie. Pentru în†elegerea ordinii interioare §i a principiilor care dinamizeaz¶ aceast¶ crea†ie se
cuvinte o optic¶ modernizat¶. Dac¶ ne l¶s¶m menaja†i de folosirea
unei grile tradi†ionale, abordând lucr¶rile sale ca pe genuri fixe sau ca
pe opere ce cultiv¶ o tematic¶ unitar¶, risc¶m, dup¶ lectura a vreo
dou¶-trei c¶r†i cu subiect sau limbaj deloc linear §i niciodat¶ egal, un
mare naufragiu de receptare. Orice carte ai prefera, cu excep†ia celor
care †in s¶ se numeasc¶ „document” sau „m¶rturie”, con†ine §i poate
fi raportat¶ la orice gen sau specie canonic¶ a literaturii. În interiorul
textelor se produce ceea ce s-a numit circuit al formelor, c¶ci în terenul crea†iei lui Paul Goma formele de discurs sau de limbaj sunt dinamice: ele evolueaz¶, devin flexibile, se metamorfozeaz¶, se transpun
unele în altele pentru a se organiza mereu în forme noi. E nevoie deci,
de o percep†ie specific¶, netradi†ional¶, capabil¶ a surprinde realitatea
organic¶ a interferen†elor, interac†iunii §i dezvolt¶rii formelor, care
pun în mi§care dialogul imaginilor, temelor, ideilor, descoper¶
con†inutul sufletesc.
Scrisul lui Paul Goma este unul de factur¶ modern¶, manifestându-se complex §i polifonic. Toate c¶r†ile sale con†in cam acelea§i linii
tematice suprapuse, repetate obsesiv, având fiecare un în†eles propriu,
de sine st¶t¶tor, dar formulând un tot organic §i armonic. Lectura lor
presupune un exerci†iu de cuprindere simultan¶ a mai multor linii
tematice, registre stilistice, voci etc. Se cere deci o abordare de tip
simultan a travaliului tematic §i formal, multiplu r¶sfrânt în planul
vocilor angajate §i felurit articulate în crea†ia scriitorului. Cu toate
acestea, se poate vorbi despre o ordonare conven†ional¶ a crea†iei lui
Paul Goma, pornind de la sugestiile autorul însu§i, care î§i grupeaz¶
c¶r†ile în func†ie de tema dominant¶:
1. Ciclul autobiografic, alc¶tuit din cinci volete sau romane ce
recompune copil¶ria, adolescen†a §i perioada universitar¶ a scriitorului – Din Calidor, Arta reFugii, Astra, Sabina, Bonifacia, Roman
intim. Paul Goma le mai nume§te „fic†ii autobiografice”, care transform¶ materialul de via†¶ în proz¶ artistic¶. De fapt, trebuie s¶ †inem
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cont c¶ aspectele autobiografice se reg¶sesc în toate c¶r†ile lui Paul
Goma.
2. Romanele §i c¶r†ile de m¶rturie despre gulagul românesc, care
înregistreaz¶ ororile închisorilor comuniste, creeaz¶ imaginea universului concentra†ionar §i radiografiaz¶ procesul de alienare a individului în epoca totalitarismului – Camera de al¶turi, Soldatul câinelui,
Ostinato, U§a noastr¶ cea de toate zilele, Gherla-L¶te§ti, În cerc,
Garda invers¶, Patimile dup¶ Pite§ti, Culoarea curcubeului ’77
(Cod „B¶rbosul”). În aceste c¶r†i revolta anticomunist¶ este deosebit
de pronun†at¶.
3. C¶r†i cu subiect basarabean, în care se reconstituie, în baza
unor documente, adev¶rul istoric privind aceast¶ provincie româneasc¶ – Din Calidor, Arta reFugii, Basarabia, S¶pt¶mâna ro§ie,
Scrìsuri.
4. Ciclul femeilor însumeaz¶ câteva romane autobiografice, evocând rela†ia cu femeile care i-au marcat via†a §i crea†ia. Femeile r¶mân
memorabile datorit¶ splendidelor portrete fizice §i lingvistice, care
surprind feminitatea în varii ipostaze §i care alc¶tuiesc o original¶
galerie de personaje – Justa, Sabina, Bonifacia, Castelana, Ela.
5. Dic†ionar, intitulat Alfabecedar, care însumeaz¶ mii de cuvinte inventate de autor. Este vorba, de fapt, de un pseudodic†ionar de
cuvinte literare fictive.
6. Altele, con†inând m¶rturii §i discu†ii pe orice tem¶ anun†at¶ de
Paul Goma în celelalte c¶r†i – Adameva, B¶trânul §i fata, Profil,
Infarct, Altina – gr¶dina scufundat¶, Chassé-croisé, Jurnale
(Jurnal pe s¶rite, Jurnal de c¶ldur¶ mare, Jurnal de noapte lung¶,
Jurnalul unui apocrif, Jurnalul unui jurnal, Alte jurnale, Jurnal
1999-2011), Amnezia la români etc.
Concep†ia asupra literaturii
Scriitorul nu î§i formuleaz¶ principiile poetice într-un program
aparte, ci î§i r¶sfir¶ reflec†iile metaliterare prin toate c¶r†ile §i interviurile. De foarte multe ori îns¶ Paul Goma î§i leag¶ concep†ia despre
literatur¶ cu §tiin†a muzical¶, a§a încât no†iuni ca „ostinato”, „fuga,
„(re)fugii”, „contrapunct”, „passacaglia”, „ciaconna”, corelate cu cele
menite a exprima ars poetica, apar cât se poate de fire§ti. Se poate
vorbi chiar despre o predilec†ie pentru o anumit¶ muzic¶, apropiat¶ ca
structur¶ de cea a scriitorului – simfoniile lui Johann Sebastian Bach.
Stilul polifonic, m¶re†ia §i soliditatea construc†iei, bog¶†ia contrapunctic¶ §i for†a dramatic¶ a muzicii acestui om de geniu al Germaniei îi
provoac¶ scriitorului fascina†ie §i îi impulsioneaz¶ dorin†a de a le
experimenta în arta narativ¶. Unele titluri, dar mai ales arhitectonica
romanelor lui Paul Goma indic¶ expres formele muzicale ale marilor
polifoni§ti. Acest tip de muzic¶, exprimând ve§nica aspira†ie a omului
de a evada din captivitatea rigorilor de tot felul §i implacabila lui
condi†ie de prizonier, neîntrerupta oscilare între poezia înaripat¶ a
inimii care nu cunoa§te opreli§ti §i porunca necru†¶toare a ra†iunii care
o cenzureaz¶, se potrive§te st¶rilor de spirit ale scriitorului care a
cunoscut priva†iunea de toate felurile. Structura polifonic¶ prezint¶
simultan aceast¶ dialectic¶ a vie†ii umane.
Scriitorul î§i edific¶ pe osatura formei simfonice ostinato un program moral §i estetic. Tehnica ostinato îmbin¶ armonios dimensiunile
de memoralist §i romancier ale lui Paul Goma. Scriitura muzical¶ îi
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ofer¶ sugestii pentru câ§tiguri de factur¶ modern¶ în expresie §i în
construc†ie romanesc¶, fapt remarcat de critica literar¶. Potrivit lui Ion
Simu† (care se referea la romanul Ostinato), scriitorului îi reu§e§te
edificarea unei „simultaneiz¶ri a arhitecturii narative”, constituind una
dintre scriiturile cele „mai îndr¶zne†e din literatura contemporan¶”.
Paul Goma este cu adev¶rat un „autentic novator al romanului
modern”.
Toate c¶r†ile lui Paul Goma mizeaz¶ pe resursele memoralistice,
care reprezint¶ o ofensiv¶ împotriva uit¶rii. Materia epic¶ a romanelor
sale se trage din propria biografie, ea îns¶§i un serial dramatic de evenimente. Autorul recurge la datele biografice cu scopul de a accede §i
a transmite autenticitatea realit¶†ii. Ferm convins de comoditatea
ancor¶rii în fic†iune în epoca anomaliilor §i atrocit¶†ilor totalitarismului, Paul Goma nu se menajeaz¶ §i î§i afirm¶ explicit demersul autobiografic §i î§i asum¶ misiunea de a demasca sistemul minciunos,
dovedind, dup¶ Monica Lovinescu, un „eroism incomparabil”.
Din Calidor.
Între mitul copil¶riei §i realitatea istoriei
Geneza romanului
Romanul Din Calidor O copil¶rie basarabean¶ este considerat¶ crea†ia major¶ a lui Paul Goma. Acesta este redactat la Paris, între
1981 §i 1985, în momentul în care scriitorul intrase deja în circuitul
european cu celebrele sale c¶r†i despre închisorile comuniste. „Din
Caldor a început s¶ fie scris dintr-o necesitate intern¶, se m¶rturise§te
scriitorul, trebuia s¶ abandonez fic†iunea-fic†iune §i s¶ încep s¶-mi
povestesc via†a”. Romanul constituie primul volet al „ciclului autobiografic” §i transcrie amintirile lui Paul Goma din cea mai fraged¶
copil¶rie. Varianta român¶ va vedea lumina tiparului mai târziu, în
1990, romanul ap¶rând mai întâi în francez¶ la editura parizian¶
„Albin Michel”, sub titlul Le Calidor, iar peste doi ani în englez¶ la
editura londonez¶ Readers International, având ca titlu My
Childhood at the Gate of Unrset. În 2010 romanul cunoa§te §i o
transpunere italian¶, intitulat¶ Nel sonno non siamo profughi.
Un’infanzia in Bessarabia. La Chi§in¶u romanul este editat în 1993
§i reeditat în 2010.
Teme §i semnifica†ii
Reconstituirile romanului Din calidor sunt „amintirile din
copil¶rie” ale lui Paul Goma. În zadar îns¶ vom c¶uta s¶ fim plimba†i,
ca la Ion Creang¶, prin paradiziace spa†ii humule§tene sau prin idilice
ambian†e ale conacului boieresc, de genul celor imaginate de Ionel
Teodoreanu §i Constantin Stere (cei trei mari scriitori reprezentativi
pentru literatura de evocare a copil¶riei). Secven†a temporal¶ rememorat¶ de Paul Goma coincide cu o perioad¶ istoric¶ dramatic¶ pentru
locuitorii Basarabiei, care, din anii ’40 ai secolului trecut, sunt nevoi†i
s¶ suporte consecin†ele distrug¶toare ale schimb¶rii câtorva regimuri
politice. Anii primei copil¶rii a scriitorului n¶scut la Mana într-o familie de înv¶†¶tori coincid cu tragicele evenimente din 1940 §i 1944 când
Basarabia este cedat¶ bol§evicilor sovietici. Astfel c¶, pe de o parte,
romanul este o restaurare, prin superbe evoc¶ri, ale evenimentelor spirituale din copil¶rie, transpunând literar o tr¶ire plenar¶ în „zari§tea
copil¶riei”, iar, pe de alt¶ parte, o cutremur¶toare transcriere a dramei
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Basarabiei. Între aceste dou¶ planuri – imaginar §i verosimil, fic†iune
§i adev¶r – se stabilesc rela†ii pe care autorul le exprim¶ într-o varietate de procedee moderne.
Copilul Paul are rolul de narator §i cronicar, surprinzând realitatea într-un moment crucial, cel al declan§¶rii r¶zboiului. Istoria terifiant¶, datele prezentului istoric îi invadeaz¶ f¶r¶ drept de apel lumea
infantil¶. În condi†iile acestea, o copil¶rie nu are §anse s¶ se desf¶§oare
în albia ini†ierilor fire§ti. Efectele traumatizante au marcat într-un fel
aparte structura baiatului, maturizându-l §i determinându-l s¶-§i
construiasc¶ o lume a sa paralel¶, f¶r¶ cusur, în care el s¶ poat¶ vie†ui
§i s¶ fie fericit, opunându-se amenin†¶rilor istoriei. Vom urm¶ri cum
în celelalte romane ale ciclului, adolescentul refugiat („f¶rde†¶rat”) î§i
creeaz¶ din satul copil¶riei o †ar¶ a sa atemporal¶, un topos prielnic
refugiului. Tendin†a de a se refugia în idilic este p¶strat¶ §i de autorul
matur, pentru care întoarcerea imaginar¶ în acei ani teribili înseamn¶
o stare de gra†ie, o ancorare în orizontul mirific al copil¶riei. Satul
basarabean Mana, s¶rac, devastat de timpul neîndur¶tor, devine o
proiec†ie a unui spa†iu §i a unui timp etern, un pre†ios †inut imaginar
în care scriitorul î§i localizeaz¶ reperele existen†iale fundamentale §i
sursele de inspira†ie artistic¶. Mana r¶mâne un memorabil §i rezistent
topos artistic al copil¶riei, semnificativ atât pentru scriitor, cât §i pentru cititorul dintotdeauna.
Semnifica†iile romanului dep¶§esc cu mult limitele temporalspa†iale, social-politice, construind imaginea omului al c¶rui destin
este împins pân¶ la maximum, evolueaz¶ pe muchie, în pozi†ia în care
este posibil¶ orice r¶sturnare. Modelarea copilului are loc în condi†iilimit¶, în împrejur¶ri fluctuante, îns¶ el reu§e§te s¶-§i men†in¶ echilibrul. Important¶ în trasarea personalit¶†ii lui este moralitatea ce se alimenteaz¶ din materia vie a stihiei populare, însu§ite în „Calidorul”
casei p¶rinte§ti. Romanul mai dezvolt¶ contrapunctic §i alte teme cum
sunt rela†ia mam¶-fiu, sublima inocen†¶ a începuturilor, iubirea în
forma ei cea mai pur¶ pentru „eternul feminin”, tentativa de recuperare a inocen†ei, a iubirii, a prieteniei, a solidarit¶†ii umane în fa†a suferin†ei, drama copilului refugiat/înstr¶inat de †ar¶, simbolul unui destin,
tragica istorie a basarabenilor, obsesia exasperant¶ a mor†ii care îns¶
nu umbre§te niciodat¶ pe deplin dorin†a de a tr¶i.
Compozi†ie §i tehnici narative
Paul Goma a fost întotdeauna un arhitect atent la echilibrul epic
§i la perspectiv¶. În acest roman nara†iunea se deruleaz¶ la persoana I,
dând textului o not¶ de subiectivitate specific¶ scrierilor confesionale
§i memoralistice. Scriitorul este aici narator, personaj, martor §i
comentator al întâmpl¶rilor evocate. El prive§te în urm¶ §i reconstituie
anii forma†iei sale din momentul în care începe s¶-i fie activ¶
con§tiin†a. Perspectiva de evocare este îns¶ a unui copil de 5-6 ani. Se
poate vedea îndat¶ c¶ nivelul reflec†iei §i reprezent¶rii dep¶§e§te capacit¶†ile unui copil, c¶ vocabularul §i psihologia naratorului nu se
împac¶ cu discursul suspect de matur. Ne ajut¶ în acest sens un
comentariu al lui Paul Goma din Jurnal 1999: „Nu mai †in minte cum
«procedam» când scriam povestirile «pentru copii» (probabil instinctiv asem¶n¶tor), îns¶ la Din Calidor §i în urm¶toarele patru «fic†ii
autobiografice» m-am sc¶zut (ca în¶l†ime), m-am retrogradat (în timp,
deci în vârst¶), pentru a putea vedea «de la în¶l†imea timpului (vârstei)
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naratorului»”. E limpede c¶ naratorul nareaz¶ din timpul cronologic al
nara†iunii. Paulic¶ fie c¶ poveste§te evenimentele acelor ani, în calitate de martor ocular, fie c¶ le reconstituie din vorbele adul†ilor, improvizând un dialog cu ei (un dialog în monolog). Ca s¶ fie mai
conving¶tor, scriitorul recurge la un artificiu, argumentând gândirea
maturizat¶ a copilului prin faptul c¶ el nu era pur §i simplu un copil,
ci un „în-plus-basarabean”, dezvoltat psihic §i fizic înainte de vârsta
normal¶, datorit¶ unor împrejur¶ri neîng¶duitoare: r¶zboiul, r¶mânerea f¶r¶ tat¶, refugiul etc. Pe alocuri, intervine §i autorul care reproduce unele discu†ii de dup¶ evenimentele romanului dat cu tat¶l s¶u ori
cu un arhitect. Se recurge astfel la câ†iva naratori flotan†i, care asigur¶
epicului o complexitate antrenant¶.
Cuno§tin†ele în materie de muzic¶ polifonic¶ îi ofer¶ sugestii
pentru câ§tiguri de factur¶ modern¶ în construc†ia romanesc¶. Din
Calidor are o arhitectur¶ polifonic¶, cu relu¶ri obsesive de teme §i
motive, uzând de stilul contrapunctic3. Laitmotivul central §i principiul ordonator al materiei epice este Calidorul casei din Mana: punct
de pornire §i de sosire, reper pentru rememorare §i imagina†ie, loc strategic pentru observa†ie etc. Calidorul nu este doar un laitmotiv al
subiectului, acesta constituie întreg universul romanului. În §tiin†a
literar¶, aceast¶ realitate artistic¶ cap¶t¶ no†iunea de cronotop4. La
Paul Goma „Calidorul” este nu doar o metafor¶ a unui paradis transcendent sau un simbol abstract, ci constituie atât centrul imaginarului,
cât §i o tr¶ire în plan real §i terestru a timpului. Paul Goma este creatorul unui nou cronotop romanesc – cronotopul calidorului.
Romanul debuteaz¶ cu un prolog, intitulat sugestiv „Pre-mergere”, menit a ne introduce în universul cronotopic al calidorului casei
p¶rinte§ti din satul Mana. Acest element arhitectural al casei basarabene devine formul¶ artistic¶ a reperului existen†ial §i axiologic al
scriitorului: „totul îmi pleac¶ de acolo §i de atunci, toate mi se întorc,
dup¶ largi ocoluri, perfect rotunde, dup¶ definitive dusuri – atunci §i
acolo”. Calidorul casei p¶rinte§ti este „buricul p¶mântului”, „osia
lumii”, în jurul c¶reia autorului î§i deap¶n¶ nara†iunea, asigurând
romanului o arhitectonic¶ circular¶.
Nu g¶sim nic¶ieri în alt¶ parte, la nici un scriitor un astfel de cronotop artistic, utilizat pentru a reprezenta artistic lumea copil¶riei ca
un illo tempore de basm (calidorul ca o „gr¶din¶ suspendat¶”).
Specificul universului din calidor ne este eviden†iat de la bun început:
„I-am spus: galerie, ca s¶ se în†eleag¶ despre ce este vorba, în realitate
casa avea ce avea: pridvor, prisp¶, cerdac, verand¶, îns¶ nu i se spunea: prisp¶, nici pridvor (slavisme †¶r¶ne§ti); §i nici cerdac (cu, eventual, geamlâc) – turcism târgove†. Casa noastr¶ din Mana avea (, domnilor,) calidor”. Cuvântul „calidor” cap¶t¶, chiar de la început, prin
explicarea etimologiei lui, dou¶ semnifica†ii proeminente. Pe de o
parte, st¶ interpretarea §tiin†ific¶ care vorbe§te de originea francez¶ a
cuvântului trecut în român¶ prin filiera limbii ruse, pe de alt¶ parte,
este relevant¶ explica†ia poetic¶ a mamei, pentru care cuvântul „calidor” î§i trage originea din întâlnirea grecescului „kali” („frumos”) §i a
românescului „dor”. Pentru narator aceast¶ a doua etimologie este §i
cea preferat¶, „mult mai frumoas¶”, „r¶pitor de adev¶rat¶”, având
valoarea c¶s¶toriei p¶rin†ilor s¶i: mama, Maria Popescu, vine din
neam de greci, tata este român din codrii Orheiului. Prima interpretare
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este semnificativ¶ pentru specificul graiului vorbit de basarabeni, marcat de influen†ele istoriei. A doua e relevant¶ pentru poten†ialul imaginativ al acestei comunit¶†i §i eviden†iaz¶ capacitatea basarabenilor
de a comunica prin intermediul simbolului.
Prin configura†ia lui („vestibul deschis spre ambele p¶r†i, acel
afar¶ proxim §i nu definitiv, acel loc la aer §i lumin¶ §i umbr¶ §i
c¶ldur¶ expus agresiunilor – dar nu mortale: oricând pot face pasul
înapoi, la ad¶post...”), calidorul indic¶ spre rela†ia specific¶ a eului cu
lumea, spre filosofia de via†¶ pe care se edific¶ demersul scriitorului.
Memorabilele scene dispuse teleologic în debutul §i în finalul romanului, care evoc¶ na§terea §i ruptura fizic¶ de locul na§terii – refugiul
transilv¶nean – sunt extrem de semnificative:

„Pe mine mama nu m-a trimis: m-a adus pe lume; nu m-a expulzat, ma condus de mân¶ (…) de mân¶, din, în, spre, calidorul casei din Mana: buricul p¶mântului. Osia Lumii.”
„Ne culc¶m, orbe§te, pe plapomele întinse pe du§umea. M¶ întind pe-o
parte, pentru c¶ mama s¶-mi †in¶ de cald §i bine la spate.
Îmi †ine. Sunt gata s¶ cad în somn, dar nu m¶ las¶ mirosul rece, de tutun.
(…)
– S¶ dormim, puiul-mamii. M¶car în somn s¶ nu fim refugia†i.”

Scenele sunt menite s¶ reprezinte via†a ca o stare în calidor, via†a
ca o stare de n¶scut deja, dar †inut în poala protectoare a mamei.
Naratorul este legat de mam¶, de calidorul casei p¶rinte§ti prin „ombilicul intact”. Aceast¶ filozofie aminte§te de cea a basmului popular
Tinere†e f¶r¶ de b¶trâne†e, Via†¶ f¶r¶ de moarte. În continuare, de-a
lungul întregului edificiu romanesc, Calidorul î§i va descoperi treptat
gama de semnifica†ii care vor înscrie casa p¶rinteasc¶, satul Mana §i
spa†iul dintre Nistru §i Prut în geografia spiritual¶ a umanit¶†ii. E
vorba de un spa†iu §i un timp etern, suspendat §i sus†inut de coloanele
imagina†iei, care relev¶ setea constant¶ a omului pentru frumos: „calidorul în care m¶ mereu întorc se afl¶, nu doar cu un centimetru §i
jum¶tate mai sus decât p¶mântul cur†ii. Ci suspendat. Ca Gr¶dinile…
” Semiramidei din Babilonul antic.
Dincolo de rolul de coagulant al arhitectonicii romanului §i de
semnifica†iile pe care le transmite, cronotopul calidorului are §i
func†ie narativ¶, asigurând pe de o parte, ritmicitate §i armonie
nara†iunii, iar, pe de alt¶ parte, realizând leg¶tura dintre timpul
nara†iunii §i timpul desf¶§ur¶rii ac†iunilor din roman. Trecerea de la
un capitol la altul, de la o scen¶ la alta din interiorul capitolelor se face
de regul¶ prin formula ini†iatic¶: „Stau în calidorul casei din Mana. £i
v¶d” sau cu vreunul asem¶n¶tor: „Din calidor, v¶d totul”, „Din calidor
se vede mai bine decât v¶zusem cu ochii trupului”, „Stau în calidor §i
tremur” etc.
Pentru a da nara†iunii o dinamic¶ captivant¶, scriitorul recurge la
variate tehnici narative cum sunt:
Construc†ia sferic¶: dispunerea concentric¶ a scenelor, ideilor,
viziunilor prin l¶rgire treptat¶. Ex.: Imaginea calidorului, casa, §coala,
satul Mana, Basarabia, România, Europa.
Structuri compozi†ionale circulare: plasarea la început, mijloc §i
sfâr§it de roman a unor imagini asem¶n¶toare. Ex.: imaginea calidorului sau imaginea copilului lâng¶ mama sa.
Retrospec†ia: incursiunea înapoi pe firul memoriei, refacerea
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subiectiv¶ a anilor de forma†ie.
Monologul dialogat: un artificiu folosit pentru a reconstitui evenimente pe care copilul nu le-a putut în†elege, recurgând la explica†iile
mamei, tat¶lui sau ale oamenilor din sat.
Analiza psihologic¶: notarea iscusit¶ a gesturilor personajelor
care le pun în eviden†¶ caracterul.
Alternan†a planurilor exterior/interior, epic/analitic
Umorul amar al situa†iilor. Ex.: copilul se bucur¶ c¶ r¶mâne orfan
de tat¶, beneficiind din plin de mila celorlal†i.
Simboluri: calidorul, mama, tata, satul, §coala, alergatul prin vii,
arderea c¶r†ilor, arderea crucii de pe mormânt.
Intertextualitatea cu operele lui Ion Creang¶ sau François
Rabelais.
Limbajul argotic etc.
În orizontul copil¶riei
Titlurile capitolelor puncteaz¶ momente din via†a familiei §i ale
satului de ba§tin¶, semnificative pentru evolu†ia spiritual¶ §i de caracter a copilului. Prima secven†¶, intitulat¶ „Casa”, te situeaz¶ în orizontul satului basarabean care î§i consum¶ timpul între cele dou¶ anex¶ri
nenorocite la imperiul sovietic: 28 iulie 1940 §i aprilie 1944.
Evenimentele sunt reconstituite de copil (care avea în 1940 o vârst¶
prea fraged¶ pentru a în†elege §i a înregistra) în dialogul cu tat¶l s¶u
(dialog în monolog). Tat¶l are în roman rolul de comentator al istoriei,
r¶zboaielor §i mentalit¶†ilor acelei epoci. Scena-cheie cu preg¶tirile
familiei Goma pentru prima încercare de refugiu este relatat¶ de copilul care surprinde cu o deosebit¶ fine†e gesturile participan†ilor: mama
c¶rând bagajele spre ie§ire, tata care se desparte cu greu de casa-§coal¶
§i mai d¶ „înc¶-numai-o-rait¶ §i înc¶-numai” prin gospod¶rie, Mo§
Iacob, agitându-se f¶r¶ niciun folos în jurul mamei: „Da se poate o
treab¶ ca asta, doamn¶? S¶ c¶ra†i singuric¶ – asta-i treab¶ de b¶rbat!”
§i M¶tu§a Domnica cu leg¶tura de mâncare strâns¶ la piept. Prima
încercare de retragere nu i-a reu§it familiei Goma din cauza refuzului
de a p¶r¶si „lucrarea mânurilor” lor – §coala, c¶reia autorul îi dedic¶
un capitol aparte. Edificat¶ cu cheltuieli de for†e §i mijloace, inclusiv
cu sacrificii umane (în timpul scoaterii pietrelor pentru temelia §colii
a fost strivit un fl¶c¶u, Pantelimon Severin), §coala are o semnifica†ie
aparte pentru so†ii Goma, care §i-au asumat nobila misiune de a-i
lumina aici pe locuitorii satului Mana. Pasiunea comun¶ pentru §coal¶
i-a unit, i-a c¶s¶torit, aici în §coal¶ s-au n¶scut cei doi copii ai lor:
Petru §i Paul.
Momentul evoc¶rii construirii §colii din Mana este un bun prilej
pentru autor de a face o incursiune în viitor (care e totodat¶ o întoarcere în timp pentru autor), pentru a reproduce un dialog cu un arhitect
italian, explicativ atât în materia particularit¶†ilor de construc†ie a
caselor din Basarabia, cât §i pentru expunerea principiilor arhitectonice ale romanului.
A scrie un roman înseamn¶ a face „cu mânurile mele, o cas¶ de
cuvinte. Ei, cum! Dup¶ re†eta covrigului (care se confec†ioneaz¶
învârtind aluatul în jurul unei g¶uri date), înv¶l¶tucesc §i eu cuvinte
de-jur-împrejurul calidorului”.
Cu fiecare capitol orizontul de cunoa§tere al copilului §i, respectiv, al ini†ierii cititorului se l¶rge§te tot mai mult. Dorin†a lui P¶ulic¶
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de a cunoa§te, de a vedea este de nest¶vilit. De la în¶l†imea calidorul
se vede bine:
„...vreau pe calidor! S¶ v¶d, s-aud, s¶ miros – tot, toate”.
A§a cum se profileaz¶ pe ap¶ cercurile l¶rgindu-se concentric
fa†¶ de un punct radiant, tot a§a, fa†¶ de calidorul casei, raza de vizibilitate se l¶rge§te pân¶ la spa†iul §colii, apoi al satului, apoi al †inutului
întreg al Basarabiei natale – spa†ii c¶rora autorul le rezerv¶ capitole
aparte.
Persoanele-personaje: p¶rin†ii
În Jurnalul unui apocrif, Paul Goma vorbe§te despre faptul c¶
din perspectiva timpului „p¶rin†ii au c¶p¶tat aceea§i valoare-culoare
ca §i locurile (geografice) în care mi-am petrecut – în scris – copil¶ria
paradiziac¶. Egal de luminoase”. Atunci când este vorba de p¶rin†i,
memoria scoate din ascunzi§urile ei „numai iubire”. Persoanele-personajele5 din roman sunt mereu înv¶luite de acest sentiment, fiind
înconjurate de sfere luminoase §i purtând înc¶rc¶tur¶ emo†ional¶
vibrant¶.
Tat¶l, dasc¶lul de †ar¶, dedicat profesiei, cunosc¶tor de geografie
§i istorie, care e §i constructorul §colii, deschide seria tipologic¶ a
refugiatului. Luând ap¶rarea c¶r†ilor §colii scrise cu caracter românesc
§i tricolorului, este arestat de propriul s¶u elev §i deportat în Siberia.
Tat¶l reprezint¶ principiul dinamic, fiind legat de no†iuni ca plecarea,
perigrinarea nevoit¶, refugiul.
Mai mult decât atât, tat¶l face figura basarabeanului r¶zvr¶tit care
nu se împac¶ cu nedrept¶†ile istoriei. Pân¶ a fi un scriitor disident,
Paul Goma este, mai întâi de toate, creatorul unei variante alternative
a tipului literar de basarabean, diferit de imaginile personajelor resemnate, contemplative, p¶§uniste, mioritice ale literaturii române din
stânga Prutului. Scena-cheie, în care tat¶l î§i joac¶ crucea de pe mormânt, se înscrie în linia tradi†iei carnavale§ti a r¶zvr¶titului: „Apoi tata
nu trântea crucea în mijlocul cur†ii §i n-o sp¶rgea cu toporul; n-o stropea cu gaz §i nu-i d¶dea foc.£i nu dansa, gol pân’la brâu, în cizmele
lui, ruse§ti, de foaie-de-cort, kaki; §i nu se desc¶l†a de cizmele de
pânz¶ ruseasc¶ §i nu le azvârlea în foc, peste cruce, pe rând; §i nu
r¶cnea, dansând gol, descul†, cu o sticl¶ de vin în mân¶, cu p¶ru-n
ochi, cu ochii albi”. Bufonada tat¶lui, „întoarcerea pe dos” a mitului
lui Hristos etaleaz¶ un fel aparte al †¶ranului de a exprima tragedia
uman¶, evitând preceptele autoritare biserice§ti. Un gest de revolt¶
este §i dansul macabru al tat¶lui gol pân¶ la brâu, cu o sticl¶ de rachiu
într-o mân¶, urlând demen†ial „Tr¶iasc¶ Gutenberg!” §i †op¶ind în
jurul rugului de pe z¶pad¶, în care sunt arse c¶r†ile cu caractere române§ti. Acest dans este o form¶ de ap¶rare contra fatalit¶†ii. Criza
declan§eaz¶ Jocul carnavalesc al vie†ii. Dansurile sunt gesturi ale vitalit¶†ii §i au însemnele unor posibile existen†e.
Mama, înv¶†¶toare, constituie entitatea static¶, zeitatea domestic¶, fiind asociat¶ casei, matricei originare, a§tept¶rii, îngrijirii copilului. Ea este o madon¶ cu pruncul în bra†e, care trece prin umilin†¶,
foame §i frig pentru a-§i proteja odrasla §i astfel umanitatea întreag¶.
Romanul Din calidor consacr¶ figura tutelar¶ a mamei, de a c¶rei
lume fiul r¶mâne legat pentru totdeauna „prin ombilicul intact”.
Rela†ia mam¶-copil transgreseaz¶ actul fenomenal exprimând raporturile dintre individ §i univers. Totul începe §i se termin¶ cu ea.

©Paul Goma 1935-2011

wwww.paulgoma.com

PDF public și gratuit

31.12.2011

PAUL GOMA - JURNAL 2011

1318

Imaginea mamei iradiaz¶ infinite semnifica†ii, ea înseamn¶ siguran†a
ad¶postului, a c¶ldurii §i se suprapune pe în†elesul de genez¶, via†¶,
crea†ie, p¶mânt, patrie.
De-a lungul romanului mama este surprins¶ în mai multe ipostaze: tandr¶ cu cei umili, lupt¶toare pentru adev¶rul istoric §i corectitudinea limbii române, justi†iar¶ §i intransigent¶ cu m¶rgini†ii, lene§ii §i
r¶ii. Mama constituie un prim model de scriitor, †inând jurnale §i compunând monografii etnografice. De la ea copilul preia structura de
creator, c¶ci mama se dovede§te a fi o abil¶ mânuitoare §i „vr¶jitoare”
de cuvinte.
Universul satului Mana
Mana are, pe de o parte, valoarea unei matrici originare, un centru al universului în func†ie de care se ordoneaz¶ totul, iar, pe de alt¶
parte, el este un sat reprezentativ pentru Basarabia secolului trecut, un
teritoriu peste care istoria a trecut ca un t¶v¶lug. Cu cel de-al doilea
sens, Mana se înregistreaz¶ în memoria copilului a§a cum o vede, dar
§i în felul în care este expus¶ aceasta în monografia alc¶tuit¶ de mama
§i în dialogurile pe teme istorice cu tat¶l. În cel de la urm¶ caz autorul
are un bun prilej pentru a introduce reflec†iile sale legate de istoria
provinciei române§ti, pasate dintr-o mâna în alta de-a lungul anilor,
începând cu 1812. Capitolele „Vin românii!”, „Au venit românii!”,
„Au plecat românii” reconstituie tabloul realit¶†ilor dramatice ale anilor ’40, fluxul §i refluxul armatelor român¶ §i bol§evic¶ §i consecin†ele
acestor evenimente asupra vie†ii satului. Memorabil¶ este scena venirii osta§ilor c¶l¶re†i români. Reac†ia de bucurie general¶ pe care au
avut-o locuitorii este înregistrat¶ §i descris¶ în detalii. Satul învie,
reintr¶ pe f¶ga§ul normalit¶†ii. Femeile întâmpin¶ osta§ii cu evlavie,
preg¶tind mânc¶ruri alese în ceaune mari, sub controlul §i coordonarea culinarului satului, M¶tu§a Domnica, fl¶c¶ii car¶ ap¶ de la fântân¶,
copii zburd¶ în jurul solda†ilor, b¶rba†ii caut¶ prin poloboace. Plecarea
armatei române las¶ un gol imens în sat, compensat de unele evenimente neobi§nuite, cu tent¶ morbid¶: îngroparea trupurilor „r¶u-mirositoare” de pe câmpuri, prinderea para§utelor inamice, prinderea
pe§tilor sc¶pa†i din iazul rev¶rsat al m¶n¶stirii etc.
Cons¶tenii lui Paul atrag neap¶rat aten†ia printr-o serie de straniet¶†i, care îi fac asem¶n¶tori cu personajele din pove§tile lui Ion
Creang¶ sau cu cele ale scriitorului francez François Rabelais.
M¶nenii sunt avizi de libertate spa†ial¶, „prepeleacurile” lor „de paz¶”
fiind adev¶rate „opere de art¶”, de la în¶l†imea c¶rora po†i „acoperi cu
privirea o raz¶ de cel pu†in un kilometru”. Majoritatea locuitorilor
satului Mana nu au caractere de contemplativi introverti†i, m¶neanul
este un „auril¶” (de la „aur” §i „aiurit”), care î§i exteriorizeaz¶ §i chiar
î§i expune z¶naticele idei despre frumos. Basarabenii lui Paul Goma
sunt nepo†ii lui P¶s¶ri-L¶†i-Lungil¶, Ochil¶, Geril¶ sau Fl¶mânzil¶,
doar c¶ imaginea lor grotesc¶ se construie§te nu prin descrierea fizicului diform §i hidos ci, în primul rând, prin limbajul buf. Combina†ii ce
frizeaz¶ logica obi§nuit¶, amintind într-un fel renumitele configura†ii
zoologice ale personajelor medievale, pot fi întâlnite de-a lungul întregului roman. Men†ion¶m, în acest sens, refrenul obsesiv: „înv¶†¶torul
de la †ar¶ e un fel de †¶ran”, splendidele paradoxuri: „numai liberul
lucreaz¶ ca un rob” sau „§i doamna Y §i domni§oara Z §i dumneavoastr¶, doamn¶, sunte†i doamne, v¶ permite†i s¶ face†i pe servitoarele, dar
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eu sunt †¶ranc¶, doamn¶, eu nu-mi permit...”, sau parodia celebrei
mentalit¶†i arhaic-mioritice a †¶ranului basarabean: „§i plânge Ivan,
plânge cu lacrimi cât pearja... £i tu, moldovean-cap-de-bou-omenos,
te sim†i dintr-odat¶ nu-§tiu-cum, c¶ l-ai nedrept¶†it, l-ai obijduit, l-ai
oc¶rât pe cre§tin...£i te pomene§ti cerându-i iertare, tu lui, rugându-l
s¶ te ierte – el pe tine...”, f¶r¶ a trece cu vederea structura absolut grotesc¶ a cuvântului ce denume§te spa†iul natal evocat – „Ba(Be)sarabia” §i, respectiv, a locuitorilor lui „ba(be)sarabeni”
Idiotismul este un fel de a tr¶i. Suci†ii lui Paul Goma se afl¶ la
grani†a dintre via†¶ §i art¶, ei nu sunt actori comici, dar nici oameni
pro§ti §i redu§i. Caractere ambivalente, necomplinibile, excentrice, cu
cele mai nea§teptate posibilit¶†i, pendulând între o masc¶ scenic¶ §i o
via†¶ interioar¶ ocultat¶, oamenii „din calidor”, pe jum¶tate †¶rani, iar
pe cealalt¶ jum¶tate înv¶†¶tori sau „premari”, au un fel aparte de rezisten†¶ – travestit¶ cu preocup¶ri elementare.
Personajele memorabile ale romanului sunt tocmai †¶ranii cu
pu†ine îngrijor¶ri pentru agricultur¶, meseria§i de talia lui Mo§ Iacob,
care §tia s¶ fac¶ bine doar „bort¶ în covrig” sau în lingur¶ („pentru
aceast¶ «opera†ie» avea cel pu†in zece unelte”). Dar tocmai aceast¶
simulare a con§tiin†ei rudimentare i-a dezlegat gura clovnului/bufonului/marginalizatului în fa†a puterii: „Bine-a†i venit, daraghie tovar¶§’,
ob§tea m-o trim¶s de s¶ v¶ spui, de la inim¶, c¶ muuuul’ v-am mai
a§teptat! D-amu, c-a†’ venit, fi†i bineveni†’!”. Astfel de scene burle§ti
dezv¶luie un umor hâtru §i gros, un sim† comic, oarecum excentric §i
ermetic, care necesit¶ rapide asocia†ii complexe, de natur¶ filosofic¶
§i social-politic¶, un sim† deosebit al subtilit¶†ilor cuvântului §i
cunoa§terea folclorului dramatic românesc.
Paul adopt¶ o atitudine aparte fa†¶ de viciile cons¶tenilor s¶i,
simulând un fel de inocen†¶ ludic¶, generatoare de s¶ge†i comice, caricaturale. Memorabil¶ în acest sens este relatarea scenei în care
m¶nenii se bucur¶ de accidentul c¶lug¶rilor de la M¶n¶stirea Curchi,
c¶rora ploaia toren†ial¶ le-a rupt z¶gazul iazului §i pe care, în loc s¶-i
ajute, se gr¶besc s¶ adune pentru sine, „cu c¶ru†a la pescuit”, pe§tele
r¶spândit pe §es. Nici m¶car Mo§ Iacob, „premarele satului”, nu a rezistat tenta†iei de a mânca pe§te de poman¶ §i, dac¶ ziua încearc¶ s¶-§i
opreasc¶ dojenitor s¶tenii, noaptea merge §i el cu „co§âlca” la pescuit
averea c¶lug¶rilor. Ridicol¶ este §i insisten†a m¶neanului de a-§i purta
p¶l¶ria mereu §i cu orice ocazii, fie la sc¶ldat, fie la fotbal, handbal sau
volei, pe motiv c¶,vorba unui m¶nean,: „On om f¶r-de p¶l¶rie-i mai
gol ca goliciunea”.
Interesant¶ este reflectarea unor momente istorice, care au fost
descrise §i de al†i autori ca Elizabeta Isanos (În c¶utarea Magdei
Isanos §i Cosînzenii) sau Aureliu Busuioc (Hronicul G¶inarilor), cum
este, spre exemplu, povestea cu para§utele aruncate ba de ru§i, ba de
români pe teritoriul dintre Nistru §i Prut, din a c¶ror †es¶tur¶ basarabencele î§i coseau rochii, „c¶me§i de culoarea untului” §i fe†e pentru
perne. Pentru P¶ulic¶, aruncarea para§utelor este un prilej de fantaz¶ri
erotice. Copilul precoce a§teapt¶ s¶ cad¶ din cer, nici mai mult nici
mai pu†in decât o rusoaic¶ tân¶r¶ §i potrivit¶ pentru vârsta sa ca s¶ o
ia de nevast¶. Doar mai târziu va afla c¶ oamenii para§uta†i erau
împu§ca†i, nu f¶r¶ aportul unuia dintre m¶neni.
Copilul tr¶ie§te n¶valnic toate întâmpl¶rile satului. Unele eveni-
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mente au îns¶ înc¶rc¶tur¶ traumatizant¶ pentru micul Paul, cum e spre
exemplu arderea bibliotecii §colare din Mana la comanda cerberilor
comuni§ti, care a avut loc dup¶ prima invazie a sovieticilor în
Basarabia în urma Pactului Riebbentrop-Molotov. Primele obiective
ale sovieticilor au fost distrugerea bisericilor §i a §colilor de limb¶
român¶. M¶neanul Sap§a este cel care are ordinul s¶ realizeze aceste
imperative bol§evice în satul s¶u. Amenin†ându-l cu pistolul, Sap§a îi
comand¶ fostului s¶u înv¶†¶tor s¶ predea tricolorul §i c¶r†ile cu caractere române§ti. Disperat, tat¶l adun¶ c¶r†ile §i le d¶ foc în fa†a §colii.
Sap§a face parte din galeria lui Paul Goma de tor†ionari înr¶i†i §i mankurtiza†i, revolu†ionari sângero§i, bandi†i, gardieni, directori de închisori, elemente declasate moral §i social. Un alt reprezentant al acestui
grup infect este Grabenco, jandarm angajat la români, ofi†er NKVD
sub acoperire, care, în timp ce executa ru§ii para§uta†i, era §i spion
enkavedist cu misiune de recunoa§tere în spatele frontului armatei
române.
Fetele din calidor
Preocup¶rile mature ale copilului „din calidor” fac dovada victoriei for†elor naturale asupra efectelor nefaste ale civiliza†iei. Prin erosul infantil, Paul se opune destinului printr-o nest¶vilit¶ vitalitate.
Trezirea masculinit¶†ii într-un copil, care este zdrobit necontenit de
ororile r¶zboiului, înseamn¶ o evadare din istorie §i o intrare într-o
lume cu adev¶rat mirific¶, aflat¶ sub semnul feminit¶†ii protectoare.
Perceperea feminit¶†ii ca necesitate imuabil¶ are r¶d¶cini în rela†ia
mam¶-fiu, intens¶ în timpul copil¶riei, adânc¶ la maturitate. Chipul
fetelor din romanul Din Calidor împrumut¶ inevitabil ceva din chipul
mamei. Ileana, Duda, Nora, Mili, Tuza, Tecla, B¶lana, rusoaica
Devu§ca, Varvara §.a. formeaz¶ diversitatea în unitatea feminit¶†ii
ocrotitoare §i a binelui, a umanit¶†ii, a vie†ii. Întoarcerea ciclic¶ la
mam¶, la fetele copil¶riei constituie un progresiv §i superb imn al
vie†ii. Astfel c¶ fragmentul care urmeaz¶ este un adev¶rat imn dedicat
femeii §i, implicit, vie†ii:

„Din calidor le v¶d pe toate: Feti†ele, feti§oarele, feti§canele, fetelemari, fetele-§i-mai mari (§i mai mici) cu care m-am avut bine în via†a mea,
de la Mana. (…)
Din calidor v¶d bine tot ce au fetele mele.
Din calidor se vede mai bine decât v¶zusem cu ochii trupului. În calidor, nimeni nu-mi zice s¶ m¶ uit în sus, c¶ nu se cade, c¶ nu §tiu ce, dar când
te cre§ti, î†i zice varvar §i-†i mai cere.
Din calidor le v¶d pe toate §i de tot, câte una, câte una-n una; pe rând §i
în cor – dar nicio clip¶ contopindu-se. Fiecare-i fiecare. În veci.”

Calidorul este spa†iul viselor de dragoste §i al primelor fantezii
erotice. Copil¶ria este perceput¶ §i ca o lume vr¶jit¶ de „miroasele”
femeilor „bune, frumoase §i mustoase §i parfumoase §i!”, „cu †â†oance
adiind a p¶trunjel”. Înv¶luite în aromele sublimului, fetele Manei
(„Ah, fetele”) par ni§te zei†e. Memoria decupeaz¶ neap¶rat odorurisemnale diferite: Tuza e „frumoas¶ §i când e urât¶, adic¶ toat¶ vremea.
S¶raca de ea, pe lumin¶ i se vede r¶u obrazul bine buburos. £i merge
ca un b¶rb¶toi. £i-i tare slab¶, picioarele i-s ca fusele, încolo curu’ i-i
destul de l¶rgu†. £i are, cum se spune, un ochi la sl¶nin¶ – îns¶ dac¶ te
ui†i la ea dintr-o parte, nu bagi de seam¶ f¶ina”; Tecla e „M¶run†ic¶,
frumoas¶, de pic¶: p¶rul negru-negru, cu ape alb¶strui, ochii verzi-
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verzi, de mâ†¶ – nu de pisic¶, de mâ†¶; verzi, cu stele de aur”, dar „ce
dulce m¶ †inea §i ce dulce-mi ar¶ta §i ce dulce era ea pe-peste tot. Mai
ceva ca zah¶rul”. V¶zut¶ cu „ochii trupului”, Duda are mâna „aspr¶ §i
fierbinte, pielegoloas¶ mirosind a calap¶r, ca la noi, în buc¶t¶rie,
înainte de, §i dup¶, la ei, cu ferestrele astupate, în umbra dulce §i
pip¶rat¶, când ea zicea s¶ m¶ uit în sus, c¶ nu se cade. Nu se cade s¶
cazi în jos, de-aceea. C¶, dac¶ o vezi, cade. Joasa ei cea nev¶zut¶”. £i,
desigur, B¶lana are „p¶rul galben-galben §i ochii alba§tri ca floarea
inului…? (…) Are fuste frumoase, înflorate, barijuri la fel, pline de
flori vesele”.
Refugiul în p¶dure cauzat de bombardarea satului nu mai este
perceput ca atare, traumatizant §i nociv, ci constituie pentru P¶ulic¶ un
prilej de ini†iere în tainele erosului. Splendidele scene ce evoc¶ aventura sc¶ldatului, cea a „mânc¶rii”, momentul cu „omenirea goal¶ alergând prin viile-n floare” nu au nimic vulgar în ele, nu pot fi în niciun
fel numite pornografice. Cu toat¶ „depravarea” §i „grosol¶nia” etalat¶,
aceste scene au ceva din sacralitatea riturilor, ele figureaz¶ dezm¶†ul
sacru al pubert¶†ii §i restabilesc dimensiunile „f¶r-de-b¶trâne†ii”. Prin
reabilitarea corporalit¶†ii Paul Goma se opune tendin†ei metaforizante
a literaturii contemporane, descrierea jubila†iilor corporale denot¶ o
concep†ie specific¶ de estetizare a cotidianului.
Stilul §i limbajul
Romanul denot¶ un stil hibrid, din el str¶bat la suprafa†¶ vocile
îndep¶rtate ale naratorilor anonimi de spe†¶ folcloric¶, ale cronicarilor
moldoveni sau ale povestitorului de la Humule§ti. Oglindirea reciproc¶ a acestor limbaje, care comport¶ cu sine propriile intona†ii,
expresivit¶†i, structuri social-ideologice, pozi†ii axiologice sau sensuri
contextuale, genereaz¶ surprinz¶toare efecte stilistice. Autorul stilizeaz¶ diferite forme ale nara†iunii orale la grani†¶ cu formele de vorbire nonliterar¶: reflec†ii §tiin†ifice, declama†ii retorice, varii
informa†ii etc. Astfel c¶ formulele specifice povestitorului popular
(„carevas¶zic¶”) stau lesne în vecin¶tatea excursiunilor de natur¶
livresc¶: „Desigur, pictura, literatura – mai cu seam¶ poezia – au
zugr¶vit, cântat, consacrat alt punct-de-plecare; de-privire: fereastra”.
Aspira†ia autorului în vederea cre¶rii unei polifonii muzicale
se conjug¶ cu dorin†a orchestr¶rii unei plurivocit¶†i autentice a
discur-sului.
Modelul acestei hibridiz¶ri trebuie c¶utat în primul rând în genurile dramatice ale folclorului român, în structurile imaginarului popular, care leag¶ poetic ideologiile din toate timpurile §i sferele:
„M¶nenii aveau colindele lor, «p¶gâne» §i amestecate, doar câte un
vers, cel mult o strof¶ se vâra s¶ aminteasc¶ despre Iisus, c¶ s-a n¶scut,
apoi numaidecât se întorceau la cerbi §i brazi, la nun†i cu stele, iar de
colindat, colindau cum se colind¶: în cete, umblând din gospod¶rie în
gospod¶rie, dup¶ prietenie §i neprietenie – §i chiar du§m¶nie...”.
Scriitorul preia de la aceste genuri modul de structurare a timpului §i
a spa†iului în func†ie de fenomenele naturale §i evenimentele colective. Se instituie astfel un dialog (intertextualitate) cu modelele ce fac
parte din acela§i grup genetic, printre care cel al lui Creang¶ se profileaz¶ cu o deosebit¶ pregnan†¶: „Aveam de gând s¶ povestesc – din
calidor – culesul viilor; §i dup¶ aceea s¶ povestesc bine-bine tescuitul;
§i dup¶ aceea s¶ povestesc tulburelul; §i dup¶ aceea culesul p¶p’§oiu-
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lui §i, dup¶ ce d¶ om¶tul, s¶ povestesc §ez¶torile ...; §i s¶ povestesc
iarna-pe-uli†¶; §i sara-pe-deal; §i întreg Creang¶”. Fragmentul poate fi
interpretat ca un manifest, o profesiune de credin†¶ a acestui prozator
care î§i etaleaz¶ structurile narative modelatoare ce determin¶ caracterul proteic, eterogen, social, dialogic al romanului. În cele din urm¶,
autorul ajunge fenomenologic la arhetipul care îi modeleaz¶ ex profundis morfologia narativ¶ – modelul Creang¶ – la rândul lui polimorfic §i inepuizabil.
Enun†urile romanului gliseaz¶ în regimuri sociale eterogene,
retorica lor etalând varii sfere de utilizare: de la limbajul §tiin†ific, cronic¶resc la cel familiar, uneori chiar licen†ios. Dincolo de a le accepta
sau nu, men†ion¶m faptul c¶ expresiile grosiere reprezint¶ con§tiin†a
neoficial¶ eliberat¶ de ierarhiile §i restric†iile autoritare §i exprim¶, în
economia artisticului lui Paul Goma, dorin†a de a crea o lume polifonic¶, plurivoc¶, în m¶sur¶ s¶ spun¶ adev¶rul neoficial în toate modurile.
Scriitorul acord¶ o deosebit¶ importan†¶ jocurilor de cuvinte §i
lexicului dialectic, care confer¶ nara†iunii o atmosfer¶ de basm.
Extragem din limbajul basarabenilor lui Paul Goma cuvinte neao§e,
colocviale, vorbite ca „ma§âna”, „calidor”, „armia”, „premare”,
„co§âlca”, „abricoase”, „harbuz”, „p¶pu§oi”, „chip¶ru§i”, „cantalup”,
„gionate”, „chistruit”, „burdihoc”, „borte”, „chi§ca†i”, „boambe §i
plunghi”, „†¶harc¶”, ce confer¶ discursului originalitate, distrugând
linearitatea comunic¶rii. Este o minune c¶ scriitorul a purtat cu sine
prin ani aceste cuvinte, fapt care dovede§te înc¶ o dat¶ dragostea pe
care o poart¶ cona†ionalilor s¶i.
Ceea ce a fost remarcat de toat¶ critica literar¶ este capacitatea
lingvistic¶ a scriitorului, care dezvolt¶ o poetic¶ specific¶, prin folosirea urm¶toarelor procedee:
Jocurile de cuvinte: „Ivane-Ho†omane, Ivan-Pravolslovan, minciunovan”, „fruct¶ abia ruct¶”, „biciuit¶, ciocaboc¶nit¶, lip¶it¶, h¶uit¶, icnit¶”, „trufandaua-chimirgeaua”.
Afereze, apocope, sincope: „’Mnez¶u”, „Ai i§î tu o lingur¶ din
bor§-di-pe§te-din ceala ce m¶’liga pr¶p¶de§te? Mb¶ls¶mat cu mult¶
foai’-verdi-leu§tean? ‚’Nro§ât pi la r¶suflarea gurii mele, c-o mân¶ di
chiperi?”, „Tu r¶mâi cu b¶ietu-cela. Can’ l-a gasî pe dom†¶tori’, vii
fuguli†a s¶ dai de §tire, precumc¶! R¶mân. S¶ dau, pecumc¶”.
Anagrame, deform¶ri morfologice §i prescurt¶ri de sunete: „asoilimentu” (pentru asolament), „B¶s¶rabghie”, „multierile” (pentru
moletiere), „b¶iatul lui dom†¶tori” „Mo§-Iácob!; - Ce faaaaci Mo§
Ia’…?”, „- H¶, b¶i’†¶lu mo§’lui!, „nu di-abricoase, di cele dolof¶noase
§i anir¶cioase”.
Sinecdoce: „calidor”.
Elipse: „ori î†i intr¶ pe gur¶ – §-atuncea-i alt descântec, nu-l §tiu,
numai femeile îl, dar ele nu-l spun”.
Calculul lingvistic, cuvinte adaptate din alte limbi: „Bez-arabia”,
„ucitel’”, „ciolovecii”, „s¶vie†ki gr¶jdian”.
Cuvinte compuse: „fra†ietate urso-oitic¶”, „albastr¶vezime”,
„binemirositoare”, „ro§uaprins”, „bun¶diminea†atovar¶§instructor”,
„auril¶”.
Onomatopee, alitera†ii: „v¶d puf-pufurile de fum-fum din liulèua
mo§ului (…) b¶rba†ii fumeaz¶ numai †¶h¶rci di tutun, dar voi fi auzit
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eu de la cineva, ceva ci pip-oio, fiindc¶ din liulè nu po†i face: liul-liul’:
nu s-aude”, „Iart¶-m¶ sufle†el, t¶tuc¶, frate al meu, sunt un tic¶los, un
porc de câine, un vierme, un adev¶rat rus – ia vinavaaaaaaat!”.
Pleonasme, cacofonii: „s¶ fiu mort de tot”, „caClasancitoare.
Delaora §isa’”
Crearea de cuvinte noi: „dealvaletic §i prispalâu”, „onomul”,
„puipuiá”, „Basarabie rainic¶”; „grup ro§cravatesc” „§colarii cu
patruvocile”, „cizme dansatrice”, „§o§ontorogi”, „pielegoloas¶”,
„untiu”.
Geniul inventiv al limbii se manifest¶ pe deplin în romanul Din
Calidor, care este o reu§it¶ inven†ie de func†ionalitate lingvistic¶ §i
consacr¶ un stil aparte – stilul Goma. Codurile lingvistice normative
sunt violate pentru a le desc¶tu§a §i a le oferi libertatea rostirii.
Referin†e critice
„Doi moldoveni de†in topul în evocarea §i restaurarea paradisului
copil¶riei, Ion Creang¶ §i Ionel Teodoreanu, fie c¶ ne conducem dup¶
impresii sensibile §i de gust, fie dup¶ judec¶†i a§ezate pe temeiuri analitice ale istoriei §i criticii literare. Lor li se poate al¶tura Paul Goma
cu scrierea de maturitate Din Calidor §i în mare parte cu Arta
reFugii. Multe forme stilistice §i modalit¶†i de gândire îi despart pe
cei trei. Dar când spui Creang¶ apare în minte imaginea satului natal,
Humule§ti, cu «Ozana cea frumos curg¶toare», cu pup¶za din tei, cu
Cetatea Neam†ului înv¶luit¶ în cea†¶ §i în istorie, oglindindu-se neclintit în apele râului de pe colina ei împ¶durit¶. Când spui Ionel
Teodoreanu se asociaz¶ în minte satul Medeleni. ¢i se pare un loc nespus de apropiat, chiar dac¶ niciodat¶ nu †i-a c¶lcat piciorul pe acolo.
Când spui «Mana», f¶r¶ nicio prevenire, imposibil s¶ faci leg¶tura cu
Paul Goma, cel închis la Gherla sau lupt¶torul pentru drepturile omului. Dar este suficient s¶ parcurgi doar câteva capitole ale volumului
Din Calidor ca s¶ te crezi pe meleagurile humule§tene sau în satul
copil¶riei lui Ionel Teodoreanu; nu numai la Mana din Orheii sfintei
noastre Basarabii, devenit¶ astfel prin suferin†¶ grea, de decenii §i de
secole”.
Petru Ursache
„Marele merit al lui Paul Goma e acela de a exprima adev¶rul cu
o autenticitate ce nu admite nici o not¶ de contraf¶cut §i cu o ardoare
etic¶ ce nu permite nesocotirea m¶car par†ial¶ a lui”.
Mihai Cimpoi
„Paul Goma face împreun¶ cu înainta§ii s¶i – Ha§deu, Stere,
Vasile Coroban – §irul de basarabeni justi†iari, inclemen†i §i incomozi,
mari vizionari v¶rsa†i din aceast¶ margine de latinitate vitregit¶ de
istorie c¶tre centrul românismului, ca un ferment necesar, salvator, de
vigoare moral¶ §i rezisten†¶ etnic¶. E un §ir nu prea lung, dar suficient
de reprezentativ prin modelele de caracter §i de intransigen†¶ moral¶
propuse §i prin rezonan†a ac†iunii lor în timp”.
Andrei ¢urcanu
“Romanul Din Calidor se remarc¶ nu numai prin documenta-
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rism sau naturalism, ci §i prin dialogismul intens nu numai în interiorul cuvântului, a citatelor în citate §i alte structuri dialogice, dar §i prin
polemici artistice cu alte texte despre drama Basarabiei §i, mai ales, cu
Biserica alb¶ §i Povara bun¶t¶†ii noastre de Ion Dru†¶. E adev¶rat, întrun dialog subtil cu Paul Goma intr¶ Aureliu Busuioc cu Hronicul
g¶inarilor. „Calidorul” devine treptat o Agor¶ a literaturii române din
Basarabia.
Alexandru Burlacu
„Iar dac¶ de dragoste vorbim, iar scriitura lui Goma, «meree»
declara†ie de dragoste «limbii-culturii» române, este atât de expresiv¶,
memoria atât de vie, harul atât de v¶dit, luminos pân¶ la orbire (§i
negare!), avem certitudinea c¶ misterele unicit¶†ii, ale inegalabilei
for†e evocatoare §i al înfrunt¶rii cu succes a aglomera†iei de sfin†i §i
mai ales de diavoli care populeaz¶ opera §i via†a autorului, constau în
«starea-de-calidor» a tr¶irilor «perspectivei-din-calidor» a existen†ei
§i a talentului artistic al «scriiturii-de-calidor».
Fiecare §i
toate la un loc îi sunt coloan¶ vertebral¶, pila§tri de Kallos §i Dolus
literaturii române contemporane”
Raluca Lazarovici
Dispozitiv practic, exerci†ii
1. Explic¶ semnifica†ia calidorului, analizând identitatea biografic¶ cu cea sufleteasc¶.
2. Identific¶ rela†ia dintre diegeza romanului §i traiectoria de
via†¶ a autorului. Comenteaz¶ valoarea retrospec†iei §i func†ia acesteia
în actul narativ.
3. Paul Goma creeaz¶ personaje-persoane diferite. Alc¶tuie§te
microportrete ale acestora având în vedere gesturi, atitudini, limbaje
reprezentative.
4. Descrie universul copil¶riei personajului-narator prin compara†ie cu acela§i univers întâlnit la alt autor canonic. Precizeaz¶ dou¶
asem¶n¶ri §i dou¶ deosebiri.
5. Identific¶ trei tehnici narative care particularizeaz¶ romanul lui
Paul Goma §i comenteaz¶-le folosindu-te de citate reprezentative.
6. Precizeaz¶ trei tr¶s¶turi ale stilului narativ, întâlnite în romanul
Din calidor, cu exemple din text.
7. Descoper¶, pe lâng¶ romanul realist-memorialistic, sentimental §i eseistic, alte fe†e ale acestei complexe c¶r†i.
8. Pornind de la unul din citatele critice de mai sus, alc¶tuie§te un
eseu argumentativ de 20-30 de rânduri, în care, cu argumente pro sau
contra s¶ sus†ii aceste afirma†ii.
Arta reFugii. Drama refugiatului.
Începutul unui exil perpetuu
Geneza romanului
Romanul Arta reFugii – o copil¶rie transilvan¶ a fost scris la
Paris, între anii 1985 §i 1988 §i constituie cel de-al doilea volet al
cvintetului autobiografic. Ca §i în celelalte piese ale ciclului autobiografic, Paul Goma trateaz¶ devenirea personajului Paul în context
social cu mijloacele bildungsromanului. Autorul reia firul nara†iunii
întrerupt în Din Calidor, recapitulând primii s¶i ani de refugiu în
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Ardeal. E momentul în care începe biografia sa de fugartist, h¶r†uit,
amenin†at, arestat, exilat. Lucrarea va vedea lumina tiparului în 1990,
mai întâi în francez¶, sub titlul L’art la fugue §i, doar dup¶ un an, în
român¶. În 2007 apare versiunea italian¶, cu titlul L’arte della fuga.
Cititorul de la Chi§in¶u se bucur¶ de apari†ia romanului în 1993, date
fiind ini†iativa lui Andrei Vartic §i contribu†ia editurii funda†iei
Basarabia.
Structur¶ §i tehnici narative. Sub semnul mut¶ri
Romanul este interesant mai ales prin felul în care compozi†ia §i
tehnicile narative se racordeaz¶ la reconstituirea epic¶ a destinului
basarabenilor în refugiu. Titlul trimite la aceste dou¶ paliere, fiind, pe
de o parte, o expresie a motivul traumatic al re-fugiului, iar, pe de alt¶
parte, o aluzie la „iubirea mea muzical¶, Johann Sebastian Bach”
(P.G.). Analiza narativ¶ a romanului lui Paul Goma se cere a fi f¶cut¶
printr-o raportare la muzica polifonic¶ a lui Bach, a c¶rui piese muzicale evolueaz¶ în contrapunct pe trei, patru sau cinci voci distincte,
interferând melodios. Cea mai cunoscut¶ realizare a compozitorului
german a fost ceea ce a intrat în terminologia muzical¶ sub no†iunea
de fuga – exerci†ii complexe §i dinamice de interpretare, menite a dezvolta dexteritatea încep¶torilor muzicieni. Potrivit speciali§tilor muzicologi, fuga este cea mai dezvoltat¶ form¶ artistic¶ a stilului contrapunctic, o inven†iune ingenios elaborat¶ la câteva voci. Atât crearea ei,
cât §i interpretarea necesit¶ efort §i dexteritate. Paul Goma transpune
în scrisul s¶u aceast¶ tehnic¶ de compozi†ie orchestral¶, recurge la stilul contrapunctic §i la baza tonal¶ a fugii, pentru a sublinia m¶iestria
(„Artafugii”) de care au avut nevoie „basarabenii mult încerca†i” pentru a se ascunde de-a lungul §i dup¶ anul 1944 de reprezentan†ii noii
ordini, care îi h¶ituiau, prindeau §i „repatriau în Siberia”6.
Arta polifonic¶ marcheaz¶ nu doar construc†ia subiectului, dar §i
discursului narativ. La fel ca în Din Calidor, în acest roman
nara†iunea are loc la persoana I, atestând coinciden†a naratorului cu
personajul. Paul se vede confruntat cu experien†a refugiului §i nevoit,
al¶turi de p¶rin†i, s¶ p¶r¶seasc¶ Mana natal¶ din pricina ced¶rii acestui
teritoriu ru§ilor. „Aventura” transilv¶nean¶ este evocat¶ din perspectiva unui copil maturizat înainte de vreme (Paul din timpul nara†iunii),
al c¶rui discurs interfereaz¶ cu confesiunea de mult mai târziu a scriitorului (Paul din timpul scrierii). Între ace§ti doi Paul se deruleaz¶ un
dialog intersubiectiv, un dialog în monolog, care creeaz¶ complexitatea semnifica†iilor, asigur¶ func†ionalitatea contrapunctului §i dinamizeaz¶ povestirea.
Denumirile capitolelor jaloneaz¶ punctele de sta†ionare temporar¶ a familiei Goma pe traseul geografic I. Gusu – II. Buia – III. Sibiu
– IV. Buia – V. £eica Mare – VI. În Gar¶ §i, totodat¶, marcheaz¶ crizele psihologice prin care trece copilul expulzat din „Basarabia rainic¶” §i obligat s¶ reia, mereu de la început, procesul de acomodare la
o nou¶ via†¶. Laitmotivul de baz¶ al subiectului, ce cunoa§te o serie de
contrateme, este cel al mut¶rii. Majoritatea subcapitolelor repet¶ ca un
refren aceast¶ deplasare disconfortabil¶: I. 1. Ne mut¶m..., 2. Ne-am
mutat, 5. Iar ne mut¶m, 14. Ne re-refugiem, II. 1. Iar ne mut¶m, 2. £i
înc¶ ne mut¶m..., 3. £i iar¶§i, iar¶§i, 4. Ei, uite: nu ne mut¶m!, 6. Şi
înc¶ ne mut¶m, la Sighi§oara, 7. Ne mut¶m – dac¶ n-am fost repatria†i,
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8. În sfâr§it!, Ne mut¶m..., 9. Pauz¶ – nu ne mai mut¶m, 10. £i nu ne
mai mut¶m..., 12. Ne preg¶tim de plecare, III. 1. Ne mut¶m, ne
mut¶m!, 3. ...§i m¶ mut la liceu, III. 2. Pân¶ la liceu, s¶ ne mut¶m peaici..., 3. Ne mut¶m, ne mut¶m, pu†intic¶ r¶bdare, 4. vara anului ’48:
ne mut¶m în alt¶ lume, La toamn¶ m¶ mut la £eica.
Repetarea acelora§i teme este un loc comun al scriitorilor modernit¶†ii, care prin aceast¶ monotonie subliniaz¶ condi†iile de înstr¶inare
§i de dezumanizare a individului într-o lume indiferent¶. Paul Goma
folose§te obsesiv prepozi†ia re- înaintea mai multor cuvinte (re-fug¶,
re-fu-git, re-refugiem, re-iau, re-pun, re-mut¶m) pentru a sugera
drama basarabeanului care, f¶r¶ a c¶lca în str¶in¶tate, se simte
înstr¶inat, „refugiat în propria †ar¶”. Dac¶ eul liric bacovian este exasperat de universul static („de plumb”) al neantului, în care î§i pierde
identitatea, atunci personajul lui Paul Goma dimpotriv¶, consider¶
mi§carea, lipsa unui loc stabil, peregrinarea continu¶, fie §i în propria
†ar¶, ca fiind factori de erodare §i de pierdere a identit¶†ii.
Spre deosebire îns¶ de Bacovia, a c¶rui poezie este marcat¶ de
triste†e ap¶s¶toare, naratorul-personaj al lui Paul Goma etaleaz¶ fa†¶
de tragedia prin care trece o atitudine ludico-comic¶ debordant¶.
Descrierile deplas¶rilor cap¶t¶ mereu note burle§ti, având loc fie pe
jos „cu primul tren” „prin balega reglementar¶”, „prin praf uscat §i
ocolind balegile moi §i puturosioase”, fie cu ajutorul unui transport:
„cu c¶ru†a ardeleneasc¶”, cu „un faiton pentru ekskurse” (a§a nume§te
naratorul c¶ruciorul pe care tata l-a preg¶tit pentru a c¶ra mai u§or
bagajele în caz de mutare urgent¶ sau mobila cu ro†i, adaptat¶ la starea
de vagabondaj: „Ca s¶ fim preg¶ti†i, motiveaz¶ tat¶l, ca s¶ nu ne mai
ia ca din oal¶ §i dup¶ aceea s¶ ne plângem c¶ nu§tiuce, ca al†ii, c¶ soartacrud¶, c¶ Ru§ii §i a§a mai departe...”) sau cu „diligen†a” jandarmeriei. Aceast¶ atitudine, precum §i alte elemente narative cinetice: prurietee sintactice, aglutin¶rile, varia†ia ritmic¶, imita†ia varia†ional¶,
poliritmia confer¶ nara†iunii dinamism §i urm¶re§te acela§i scop de
transpunere a r¶t¶cirilor protagoni§tilor.
A fi basarabean r¶t¶citor în Ardeal
Începutul romanului consemneaz¶ o c¶dere din mit în istorie,
menit¶ s¶ aten†ioneze asupra tragediei copilului izgonit din spa†iul idilic al „acasei”. În refugiu, Paul nu-§i va mai rereg¶si paradisul, acesta
r¶mânînd pentru totdeauna localizat în satul Mana. Statutul de refugiat
a stigmatizat copilul, afectându-i impresiile, deosebite de acelea pe
care le putea avea într-o c¶l¶torie agreabil¶. Chiar de la primele pagini
ale romanului se impune o frontier¶ între personajele-refugia†i §i cele
care sunt „ne-refugia†i”, nuan†at¶ prin cutume, vestimenta†ie, mentalitate, gastronomie. Familia Goma §i ceilal†i înv¶†¶tori – Domni§oara
Coban, Balte§, Savi†chi, Pintilie – sunt nevoi†i s¶-§i estompeze identitatea de basarabean §i s¶ se integreze în etosul ardelean, înv¶†ându-le
graiul, datinile §i obiceiurile. Compara†iile pe care le face personajulnarator între satul basarabean §i cel ardelean sunt relevante pentru
în†elegerea psihologiei copilului rupt brutal de universul drag.
Con§tiin†a de refugiat las¶ umbre asupra locurilor noi, totul i se pare
lipsit de farmec. Spre deosebire de realit¶†ile basarabene, mentalitatea,
obiceiurile, comportamentul, limbajul, casele §i bisericile ardelenilor
par a fi absurde §i str¶ine. Stranie, mai ales, i se arat¶ absen†a calidorului, lipsindu-l de obi§nuitul punct de reper al observa†iei. Casele
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ardelenilor sunt percepute ca friguroase §i neospitaliere, iar locuitorii
satelor nu mai au pentru Paul nimic din ciud¶†enia poetic¶ a basarabenilor Mo§ Iacob sau M¶tu§a Domnica. Nimic din mânc¶rurile locului
nu-l mai satisface pe gurmanul Paul, care prefer¶ felurilor indigeste
ale ardelenilor, pl¶cintele de alt¶dat¶ ale M¶tu§ii Domnica. Nici chiar
fetele nu mai ispitesc cu mirosul de alt¶dat¶ al m¶nencelor.
Mut¶rile succesive dintr-un spa†iu în altul îi permit naratorului s¶
radiografieze diferite medii sociale, înregistrând în grada†ie racilele
unei societ¶†i în c¶dere progresiv¶, asupra c¶reia s-a întins aripa ro§ie
a comunismului: intelectuali ignoran†i, înv¶†¶tori limita†i, preo†i
furând din ajutoarele umanitare destinate copiilor, p¶stori vânz¶tori de
oameni, func†ionari brutali, „liberatori” arogan†i etc. Avem astfel un
tablou social al României în primul deceniu postbelic. La portretele
umane se adaug¶ reconstituirea istoriei, naratorul aducând în scen¶
evenimentele care au avut loc în anii ’40 în România: bombardarea de
c¶tre for†ele anglo-americane a ora§elor Bucure§ti §i Ploie§ti, reorientarea frontului român împotriva nem†ilor de la 23 august, deportarea
sa§ilor, repatrierea refugia†ilor basarabeni §i bucovineni, distrug¶toarea reform¶ sovietic¶ din înv¶†¶mânt etc.
Pierderea copil¶riei
Întors cu gândurile mereu spre Mana natal¶, copilul se protejeaz¶
de abuzurile istoriei, fugind din ea „cu mare art¶”. Alternativ¶ la amintirile din prima copil¶rie sunt fantasm¶rile în care micul Paul se retrage în prima perioad¶ transilv¶nean¶, colorându-§i existen†a privat¶ de
condi†ii normale. Atunci când istoria este povestit¶ din perspectiva
unui copil cu imagina†ie prolific¶ §i sinceritate dezarmant¶, adic¶ nu
în dialogurile obi§nuite cu tat¶l s¶u, r¶zboaiele §i odioasele în†elegeri
politice par s¶ fie un fel de basme cu zmei:
„– Fii atent! – m¶ uit numai la Cristian. Ziceam c¶ eu sunt eu, dar tu e§ti
Churchill – bine… £i fii atent: când a început r¶zboiul între tine §i Hitler,
Stalin s-a purtat ca un porc de câine, uite-a§a se bucura §i b¶tea din palme
§i-l felicita pe Hitler când te b¶tea pe tine §i-i d¶dea §i benzin¶, pentru avioane, de s¶ te bombardeze pe tine, la Londra ta. £i-i zicea Stalin lui Hitler:
«Daraghie Adolf, bate palma, c¶ împ¶r†im lumea: tu iei Fran†a §i Anglia §i-i
rupi în b¶taie pe to†i democra†ii de pe-acolo, eu î†i dau ce ai nevoie: §i pu§ti
§i cizme §i conserve §i benzin¶, las¶-m¶ pe mine cu Balticii, cu Polonezii, cu
Basarabenii §i cu Bucovinenii de Nord»… Au b¶tut palma, dar nu s-au în†eles
la-mp¶r†eal¶ – se iau la b¶taie înde ei! Hitler cu Stalin!”

Atâta timp cât Paul se afl¶ sub protec†ia mamei, faptele exterioare nu-l afecteaz¶ radical. Romanul Arta reFugii poate fi citit §i ca un
poem dedicat mamei, ca o apologie a maternit¶†ii protectoare. Figura
mamei este una central¶ în economia romanului, ei îi revine, ca în
matriarhat, rolul principal în via†a economic¶ §i spiritual¶ a familiei.
Mama este o zeitate în orizontului domesticit¶†ii, garantul integrit¶†ii
universului mirific al copil¶riei, reperul existen†ial fundamental,
modelul intelectual §i al †inutei morale. De la mama, Paul a deprins
gustul pentru scriitur¶ §i jurnal, c¶ci tân¶ra înv¶†¶toare înregistra,
consemna în „caietele” ei specificul §i obiceiurile locurilor prin care
soarta i-a dat s¶ treac¶. Naratorul îi dedic¶ de-a lungul romanului
adev¶rate recitaluri poetice, care elogiaz¶ însu§irea ei de a-§i men†ine
demnitatea în orice circumstan†¶, capacitatea de inventivitate §i inteli-
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gen†a practic¶.
Tr¶darea ciobanilor din satul Buia cade ca un fulger peste copilul
aproape obi§nuit cu rutina mut¶rilor. Într-o noapte în care familia
Goma se ascundea la o stân¶ montan¶ tat¶l este lovit cu bâta în cap §i
legat cu sârm¶, mama §i copilul prin§i §i preda†i jandarmilor. Bacii
ardeleni se las¶ atra§i de recompensa pe cap de refugiat promis¶ de
noua conducere §i hot¶r¶sc s¶ captureze familia de basarabeni ascuns¶
în p¶dure. Trimiterea fin¶ la balada Miori†a sau la romanul lui
Sadoveanu Baltagul este perceputâ lesne, confirmând înc¶ o dat¶
constanta înclina†ie na†ional¶ de a scoate profit din vinderea aproapelui. Relatat¶ de un copil, povestea cap¶t¶ note dramatice, chiar dac¶
are un final ceva mai fericit. Tat¶l falsific¶ actele membrilor familiei,
ascunzându-le originea de basarabeni §i astfel ei scap¶ de pericolul
repatrierii for†ate.
Îns¶ impactul cel mai dezastruos asupra copilului îl are arestul
p¶rin†ilor s¶i. Fiind b¶nui†i c¶ ar putea fi autorii arunc¶rii unei bombe
în §coala unde ei î§i †ineau lec†iile, mama §i tat¶l sunt aresta†i de
Securitate §i „depu§i” la sediul s¶u de la Media§. Întors de la §coal¶,
Paul g¶se§te ferestrele negre §i casa friguroas¶. Deîndat¶ se pomene§te
singur-singurel, aruncat violent într-o lume f¶r¶ protec†ie familial¶, în
mila str¶inilor. De acum înainte via†a i se deruleaz¶ între gar¶ §i
Securitatea din Media§.
Pierzându-§i familia, copilul se transform¶ într-un adult, într-un
basarabean care face „cât trei adul†i ardeleni”. Aceast¶ experien†¶ fundamental¶ provoac¶ expulzarea lui din univesul idilic al copil¶riei,
ruperea lui definitiv¶ cu Paradisul. Arestarea p¶rin†ilor s¶i i se pare o
absurditate, confirmat¶ de lipsa de explica†ii §i brutalitatea temnicerilor. F¶r¶ mam¶ §i tat¶ via†a îi devine un Infern. Reperul situa†ional nu
mai poate fi calidorul, fie §i imaginar, din Mana §i nici m¶car jocul
„de-a mutarea” în fantasmare, ci în interdic†ia asumat¶ de matur, pe
care Paul §i-o autosugereaz¶ insistent: „S¶ nu plângi, c¶ dracul te ia –
dac¶ plângi!”. În ultima secven†¶ a c¶r†ii aceast¶ formul¶ domin¶
orchestra†ia narativ¶, estompând micile evad¶ri în halucina†iile (în †ara
Portocalia) provocate de durere, frig §i foame. Scena din finalul romanului, care reprezint¶ întâlnirea lui Paul cu mama în sediul Securit¶†ii,
este una senin¶. La vederea mamei pe hol copilul, devenit de curând
un tân¶r, este cople§it de emo†ii §i lacrimi, dovad¶ a faptului c¶ trauma
psihologic¶ nu l-a abrutizat: „S¶ nu plângi, când râde mama?”.
Portretul mamei este zguduitor prin for†a emotiv¶ emanat¶ în descrierea gesturilor §i a mi§c¶rilor ei:
„Mama mea nu s-a schimbat aproape deloc. Mama mea e mama mea,
nu se schimb¶ – s¶ nu plângi, c¶.
Mama mea. Mama mea. Mama-mama-mama. Cea mai grozav¶ mam¶
din lumea-mare.
Se opre§te la doi pa§i de mine. ¢ine buzele strânse. I-s strânse de tot
buzele. Nu în†eleg, dar a§a e mama mea, grozav¶; cu gura închis¶, cu gura
strâns¶-pung¶, zice t¶ri§or:
– Regulamentul permite unei mame s¶-§i îmbr¶†i§eze copilul? (…)
M¶ îndep¶rteaz¶ de la pieptul ei, m¶ prive§te, îmi râde, apoi iar m¶
apropie §i m¶ strânge tare-tare. O strâng §i eu – nu prea tare, am crescut mult,
nu-mi pot controla for†ele. O strâng, cu toate c¶ mama miroase a mucegai –
de la beci, desigur; §i a jeg, a slin, a nesp¶lare; §i a pipicaca miroase mama
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mea, mama mea, mama. A§a c¶ o strâng tare, tare de-i trosnesc oasele.
Dar mama râde §i face din cap, a§a, c¶ adic¶, ia te uit¶ ce for†¶! M¶
îndep¶rteaz¶, m¶ apropie, râde, în continuare, îns¶ cu lacrimi; râde cu icnituri
de plâns, suspin¶ cu chicote de râs. £i tot plângând §i tot râzând §i tot mirosind a jeg §i a cacapipi §i a muced, mama mea îmi strecoar¶, îmi picur¶ în
ureche, pe silabe – cuvinte: scurte, numi subiecte, f¶r¶ predicate.”

Tr¶ind cu §ocurile unor evenimente care îl afecteaz¶ decisiv,
copilul r¶mâne integru din punct de vedere etic §i uman, constituind o
lec†ie de rezisten†¶ împotriva vicisitudinilor vie†ii.
Condi†ia de marginal
La nivelul general-uman romanul Arta reFugii transpune drama
„fugartistului” aflat în imposibilitatea de a se integra în societate.
Basarabenii lui Paul Goma de dup¶ catastrofalul an 1944 încep s¶ fac¶
parte din acel grup de marginali expulza†i din societate. Tragedia se
amplific¶ enorm în cazul lor, dat fiind faptul c¶ ei tr¶iesc condi†ia de
refugiat, de r¶t¶ci†i, de „înplus” în propria †ar¶, f¶r¶ m¶car s¶ fie reprezentan†i ai minorit¶†ilor na†ionale. Chiar dac¶ romanul trateaz¶ o problematic¶ postmodern¶, basarabenii lui Paul Goma nu fac parte din
acea periferie a societ¶†ii locuite de o umanitate rezidual¶, cu exemple
de comportament §i limbaj dezinhibat §i cazuri patologice. Convulsii
patologice are doar istoria în romanele scriitorului, omul demonstrând, dimpotriv¶, o vitalitate exuberant¶. Marginalul lui Paul Goma
se înscrie în acea categorie de personaje cu comportamente subversive, cu manifest¶ri carnavale§ti7.
Romanul lui Paul Goma ne surprinde prin bogatul repertoriu carnavalesc. De aici ne vine impresia stranie pe care o las¶ comportamentul oarecum excentric al personajelor §i, mai ales, al copilului cu preocup¶ri de matur. Autorul carnavalizeaz¶ „amintirile din copil¶rie”,
propunând o alternativ¶ artistic¶ de biografie. Cu aceea§i luciditate, el
carnavalizeaz¶ morala, istoria, politica §i chiar frica fa†¶ de moarte,
gesturi pe care le interpret¶m ca pe o tentativ¶ de inversare a ierarhiilor, afirmând puterea celui slab. E vorba aici de valorificarea dimensiunii subversive a carnavalului, în rezultatul c¶reia basarabeanul slab,
vulnerabil, marginalizat, c¶lcat în picioare de istorie cap¶t¶ o bizar¶
m¶re†ie.
Con§tiin†a „subversiv¶”, „disident¶” §i „carnavalesc¶” caracterizeaz¶ spiritul secolului a XX-lea. Pentru Paul Goma, literatura este o
surs¶ virtual¶ de libertate, o modalitate de demolare a constrângerilor
§i a limit¶rilor de tot felul.
Cel mai mare copil creator de limb¶ român¶
Stilul inconfundabil al lui Goma se datoreaz¶ limbajului savuros,
înclinat spre oralitate, de care d¶ dovad¶ în fiecare roman. Refugiul în
Transilvania îi permite autorului s¶ doteze limbajul naratorului cu
expresii ardelene. Pentru a atenua eviden†a tragic¶ a cotidianului,
mama îi face copilului lec†ii de ini†iere în vocabularul §i mentalitatea
localnicilor. Treptat afl¶m c¶ pentru buc¶t¶ria de var¶, ardelenii folosesc cuvântul „bòc¶z¶”, pentru tabla de pe cas¶ – „blechiul”, pentru
paracliser – „crâsnic”, pentru ciorap – „strimf”, pentru basma –
„cârp¶”, iar pentru batist¶ – „cârpu†¶” etc. Vizitiul este numit
„cocia§”, iar §coala este numit¶ de ardeleni „i§col¶”. £i altele cu specific local: „r¶pchit” (r¶pit), „aive” (aib¶), „ardileni” (ardeleni), „colo-
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ri” (culori) etc. Poetica specific¶ se desf¶§oar¶ §i aici cu toat¶ splendoarea prin utilizarea acelora§i procedee: jocuri de cuvinte, anagrame
§i deform¶ri morfologice, tautologii §i paradoxuri, parafraze, deriv¶ri
parasintetice, prefixoide, onomatopee §i desigur, crearea de cuvinte
noi.
Referin†e critice
„Experien†a ulterioar¶ a exilului face ca aceste aspecte ale
copil¶riei, †inutului natal, peregrinajului perpetuu prin diferite sate
transilv¶nene s¶ fie v¶zute într-o lumin¶ mai pregnant¶ §i s¶ constituie
o experien†¶ fundamental¶, biotic¶ §i scriptural¶ deopotriv¶ care
contureaz¶ profilul sinelui refugiat. Arta refugii devine o art¶ a reamintirii, act mnemotehnic întemeiat pe re-scrierea experien†ei refugiului într-o Transilvanie care nu poate percepe periculozitatea invaziei ruse§ti, nici drama insecurit¶†ii, „înplus”-ului în propria †ar¶.
Tonalitatea ironic¶ §i condescendent¶ este similar¶ celei din
Amintirile… lui Ion Creang¶, de§i jocurile copilului Paul Goma surclaseaz¶ pe alocuri manifest¶rile predecesorului literar”.
Daniela Sitar-T¶ut
„Nu §tiu cât de conving¶tor este Paul Goma ca om al scriiturii
(potrivit gusturilor mele literare este mai mult decât un scriitor tulbur¶tor, este un restaurator al limbii române), dar este dincolo de orice
îndoial¶ exemplul generic pentru normalitate, în sensul în care explic¶
însu§i Domnia Sa în†elesul simplu al menirii scriitorului: acela de a
rosti adev¶rul, indiferent de împrejur¶ri, cu atât mai ap¶sat într-un
mediu sugrumat de cenzur¶ §i de tot felul de constrângeri”.
Flori B¶l¶nescu
„Goma nu cosmetizeaz¶, nu glazureaz¶ hapul, nu are timp §i dispozi†ie pentru strategiile seduc†iei. El î§i elibereaz¶ cuvintele în regimul unei urgen†e ontologice, scindat hamletian între «a fi» §i «a nu fi».
Obligat de istorie s¶ înghit¶, scrisul lui Goma împrumut¶ ceva din
spasmul organic al îngerului din Scriptur¶, «v¶rsând» cartea cea plin¶
de am¶r¶ciune”.
Ovidiu Nimigean
„Expresie a unei sensibilit¶†i hipertrofiate, fraza lui Paul Goma se
supune altor reguli decât celor ale sintaxei conven†ionale – unor reguli
ale sincerit¶†ii neîngr¶dite. Codul lingvistic este nevoit s¶ se flexibilizeze, s¶ se reformeze pentru a-l exprima pe scriitor la cotele lui de
intensitate maxim¶ a tr¶irii. Discursul sparge schemele, pentru a se
desc¶tu§a într-o rostire total¶”.
Nina Corcinschi
Dispozitiv practic, exerci†ii
1. Analizeaz¶ semnifica†ia titlului Arta reFugii prin analogie cu
tehnica contrapunctului §i cu muzica lui Bach.
2. Comenteaz¶ laitmotivul mut¶rii/al înstr¶in¶rii §i semnifica†iile
lui prin îndep¶rtarea de matricea originar¶, de Paradis.
3. Cum transpune artistic Paul Goma pierderea identit¶†ii.
Comenteaz¶ de-a lungul a 10-20 de rânduri?
4. Realizeaz¶ portretul moral al mamei §i comenteaz¶ rolul aces-
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teia în evolu†ia lui Paul.
5. Precizeaz¶ momentul maturiz¶rii personajului-narator §i
consecin†ele acesteia.
6. În ce const¶ valorizarea carnavalului? Ofer¶ exemple din text.
7. Identific¶ §i interpreteaz¶ particularit¶†i ale discursului narativ.
Ostinato. Imaginea universului concentra†ionar.
Expresia st¶rii de întemni†are §i apologia libert¶†ii în forme muzicale
Geneza romanului
Paul Goma §i-a început romanul Ostinato, sub titlul Cealalt¶
Penelop¶, cealalt¶ Ithac¶ prin 1962, pe timpul când se afla în domiciliu obligatoriu în satul-nou L¶te§ti, Fete§ti. Prima variant¶ a romanului este realizat¶ în toamna anului 1965, iar cea definitiv¶ în 1966,
la Vad, F¶g¶ra§. Nu va ap¶rea în român¶ decât dup¶ 26 de ani, fiind
respins pân¶ atunci de cenzur¶. Scriitorul hot¶r¶§te s¶-l trimit¶ în
Occident, unde, în 1971, apare simultan în german¶ (Ostinato), francez¶ (La cellule des libèrables (în traducere direct¶ – „Celula liberabililor”) §i italian¶ (Ostinato).
Prima edi†ie de carte a cunoscut
îndat¶ o foarte bun¶ receptare în pres¶ interna†ional¶ §i s-a vândut în
timp de dou¶ s¶pt¶mâni. În România îns¶ romanul este interzis, iar
autorul supus urm¶ririlor §i presiunilor. La Târgul de carte de la
Frankfurt, unde a avut loc lansarea ambelor traduceri, delega†ia
român¶ §i-a retras standul în semn de protest fa†¶ de publicarea în
Germania de Vest a c¶r†ii Ostinato, considerat¶ „o arm¶ a du§manului
în politica interna†ional¶”, fapt care a sporit în fond faima scriitorului.
În 1972 Ostinato a ie§it într-o edi†ie de buzunar, la „Suhrkamp”, iar
în 1973 a ap¶rut în traducere neerlandez¶ (Ostinato). În limba român¶
a fost editat în 1991 la Editura Univers.
În 1967 revista german¶ din România Neue Literatur preg¶te§te
publicarea unui fragment din Ostinato în traducerea Anemonei
Latzina §i Dieter Schlesak. Intrând în redac†ia revistei, Miron Radu
Paraschivescu î§i arunc¶ ochii peste manuscrisul romanului §i
exclam¶: „Dar b¶ietu-cela e un Soljeni†în român!”. Emblema de disident i se întip¶re§te rapid §i definitiv în Occident, lui Eugène Ionesco
nu-i r¶mâne decât s¶ ad¶uge faptul c¶ Paul Goma este „singurul disident român cunoscut”.
Universul concentra†ionar
Romanul Ostinato este o marturie cu valoare de document istoric
despre închisorile comuniste §i, totodat¶, o fic†iune literar¶, un roman
bine construit dup¶ regulile naratologiei moderne. Fiind primul roman
despre penitenciarele perioadei staliniste în literatura român¶ postbelic¶, Ostinato este §i un ingenios experiment literar cu tent¶ reformatoare.
Ostinato face parte din a§a-numita literatur¶ carceral¶, care este
un fenomen distinct în literatura de dup¶ 1989, gra†ie unor scriitori ca
Nicolae Steinhardt (Jurnalul fericirii), Ion Ioanid (Închisoarea
noastr¶ cea de toate zilele ), Theohar Mihada§ (Pe muntele Ebal)
§.a. Împreun¶ cu alte c¶r†i ale lui Paul Goma: Camera de al¶turi, U§a
noastr¶ cea de toate zilele, Gherla-L¶te§ti, În cerc, Garda invers¶,
Patimile dup¶ Pite§ti, Culoarea curcubeului ’77 (Cod
„B¶rbosul”), aceasta este o m¶rturie zguduitoare a unei experien†e
tr¶ite §i asumate pân¶ la cap¶t în Gulagul comunist. Omul care a stat
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§apte ani la închisoare §i în domiciliu for†at §i c¶ruia i s-au întocmit 42
de dosare hot¶r¶§te s¶-§i evoce experien†a concentra†ionar¶ pentru a
demasca sistemul politic al minciunii §i pentru a înregistra în memorie
principalele cauze ale alien¶rii individului în timpul totalitarismului.
Romanul dezv¶luie via†a de†inu†ilor sub regimul comunist din
România anilor ’50-’60, reconstituind umilin†ele îndurate de c¶tre prizonierii închisorilor staliniste. Prin aceste c¶r†i locurile de deten†ie
comunist¶: Jilava, Pite§ti, Aiud, Gherla, Sighet, Canal, Bicaz, sunt lipsite de secret.
Compozi†ia romanului
Punctul de plecare al romanului a constituit, potrivit unei m¶rturii
a autorului, un fapt real petrecut în închisoare, care i s-a p¶rut o nou¶
versiune a mitului Penelopei8. În roman îns¶ povestea femeii care î§i
a§teapt¶ so†ul ani la rând cu credin†¶ §i r¶bdare este colateral¶, f¶când
ansamblu cu alte teme ale deten†iei. Evenimentele romanului se
consum¶ în spa†iul strâmt al unei celule de închisoare comunist¶.
Pentru a sugera orizontul fizic §i spiritual al celor închi§i, Paul Goma
recurge la o construc†ie sferic¶, folosind tehnica cercurilor concentrice
sau mi§c¶rile dus §i întors în punctul ini†ial.
Prima parte („Prima carte”) descrie ac†iunile din „camera de eliberare”, unde sunt du§i câ†iva de†inu†i proveni†i din diferite sfere
sociale (†iganul Guliman, Nea Bazil, Gic¶ Sotir, Ilarie Langa §.a.).
Ace§tia, timp de o zi §i o noapte, vorbesc, discut¶, reac†ioneaz¶,
r¶spund, întreab¶, viseaz¶ sau î§i amintesc trecutul privind experien†a
lor în alte penitenciare ca Pite§ti, Jilava §i Canal, rela†iile cu femeile
lor, fidele sau infidele, preferin†ele în materie de mânc¶ruri, reflec†iile
asupra romanului lui Dostoievski, Crim¶ §i pedeaps¶, sau asupra principiilor care func†ioneaz¶ în muzic¶. Povestea lui Ilarie Langa, unul
din cei afla†i în camera de eliberare, se re†ine în mod deosebit. Fostul
student la Facultatea de Filologie î§i isp¶§e§te, de-a lungul a unsprezece ani, gestul disperat de a-§i elibera mama bolnav¶ de chinurile fizice,
infuzându-i, la rug¶mintea ei, o doz¶ mortal¶ de morfin¶. În tot acest
timp Langa este a§teptat cu evlavie de Catinca. Dup¶ ce este eliberat,
continu¶ s¶ se simt¶ închis, ajungând s¶ constate c¶, pentru el, libertatea este tot închisoare.
Evenimentele din partea a doua („Cartea a doua. Rotund”) a
romanului se concentreaz¶ într-un scurt discurs distorsionat, cu multe
omiteri de litere, cuvinte §i chiar p¶r†i ale frazelor. Cele câteva indicii
trimit la povestea §i visele lui Ilarie Langa din prima parte a romanului. £uvoiul de cuvinte creeaz¶ o atmosfer¶ ap¶s¶toare, de halucina†ie,
transmi†ând starea de spirit a de†inu†ilor nevoi†i s¶ se afle zile în §ir în
spa†iul închis, limitat al celulei. Partea a treia, intitulat¶ Înapoi, din
treapt¶ în treapt¶, se suprapune, înc¶ o dat¶, pe temele p¶r†ilor anterioare, completându-le §i nuan†ându-le mai ales în ceea ce prive§te
amintirile §i reveriile lui Ilarie Langa. Astfel c¶ ac†iunea romanului se
desf¶§oar¶ pe parcursul a câtorva ore în timpul c¶rora personajul-narator parcurge itinerarul dus-întors al memoriei, un itinerar imaginarsimfonic, în timp §i contratimp.
Fiind convins c¶ tradi†ionalele construc†ii epice nu pot transmite
experien†a insuportabil¶ a gulagului, Paul Goma î§i propune s¶ experimenteze formule narative moderne. Reformarea a atins, în primul
rând, subiectul care nu mai dispune evenimentele relatate în ordinea
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logic¶ a succesiunii, ci în una a simultaneiz¶rii. Scriitorul îi d¶ romanului Ostinato o arhitectur¶ narativ¶ simultaneizat¶, contribuind la
inovarea romanului românesc modern. Evenimentele din cele trei p¶r†i
ale romanului nu se succed¶, ci se suprapun ca într-un palimpsest,
evolueaz¶ în lumi paralele, se desf¶§oar¶ la nivele diferite, între vis §i
realitate. De aceea, scriitorul apeleaz¶ la tehnicile muzicale ale simfoniei polifonice, care faciliteaz¶ o arhitectonic¶ ce cuprinde simultan
mai multe linii tematice, registre stilistice, voci, hot¶rând s¶ le aplice
în literatur¶.
Preocupat atât de moralitate, cât §i de construc†ie, Paul Goma î§i
edific¶ pe osatura formei simfonice ostinato un program moral §i estetic. Cuvântul „ostinato” în italian¶ înseamn¶ „înc¶p¶†inare”.
Semnifica†ia const¶ în obstina†ie, în încrâncenare, în înc¶p¶†ânarea de
a repeta tema anun†at¶. Scriitorul î§i propune s¶ atace repetat pe cei
care i-au transformat via†a lui §i a multor oameni în iad, informând
cititorii asupra identit¶†ii indivizilor care se fac vinova†i de sus†inerea
sistemului dictatorial stalinist. În terminologia muzical¶, ostinato
constituie basul care repet¶ acela§i desen muzical într-o lucrare polifonic¶ (basso ostinato). Împreun¶ luate, aceste dimensiuni – ideea de
insisten†a tematic¶ §i tehnica muzical¶– sunt propice pentru un foarte
ingenios experiment literar: supunerea formei ostinato con†inutului
care transpune infernul închisorilor comuniste („mai potrivit ar fi de
a§ spune: am l¶sat «forma» s¶ vin¶, s¶ parvin¶, s¶ provin¶ singur¶, ca
o consecin†¶ fireasc¶ a fondului” P. G.).
Romanul îmbin¶ formula memorialului de închisoare cu
nara†iunea literar¶ tradi†ional¶ a „pove§tii în ram¶”. Naratorul evoc¶
evenimentele care au loc în celul¶, îns¶, pe lâng¶ vocea naratorului,
intervin §i cele ale de†inu†ilor, care î§i povestesc pe rând, ca în
Decameronul lui Boccacio sau în Hanu Ancu†ei lui Mihail Sadoveanu,
via†a de pân¶ la întemni†are (naratori flotan†i). Nara†iunea lui Ilarie
Langa balanseaz¶ între evocarea unor fapte reale §i fapte imaginate
sau visate. Scriitorul utilizeaz¶ mai multe tehnici narative cum sunt
montajul discursurilor naratoriale, inser†iile onirice, tehnica reveriei,
fluxul con§tiin†ei, solilocul, monologul dialogat, limbajul interior,
intertextualitatea etc.
Ie§it¶ din comun este §i topografia textului care tinde s¶
dep¶§easc¶ aspectul obi§nuit. Pe lâng¶ utilizarea lor grafic¶ normativ¶, literele §i cuvintele sunt impuse s¶ dea o reprezentare a lumii în
relief. De§i, la momentul scrierii romanului Ostinato, experiment¶rile
asupra aspectului grafic sunt cunoscute de mult timp în Occident, nu
le întâlnim la vreun alt autor român. Criticul literar Eva Behring
vorbe§te despre o „†es¶tur¶ textual¶” aparte a lui Paul Goma care îi d¶
scriiturii sale o consisten†¶ estetic¶ inconfundabil¶, iar Tatiana SlamaCazacu apreciaz¶ „adev¶rata performan†¶ tipografic¶” §i „semiotica
grafic¶”.
Toate aceste tehnici experimentale împiedic¶ sinteza, textele
constituind un puzzle de subiecte §i semnifica†ii care este cu greu
ref¶cut de cititor. Aceast¶ dificultate, înscris¶ în structura romanului,
se vrea ea îns¶§i expresia co§marului, a z¶d¶rniciei sim†ite de cei
izola†i în închisoare. Piedicile de lectur¶ sunt menite a crea climatul,
starea necesar¶ pentru a p¶trunde §i în†elege adecvat efectul anihilant,
sufocant al vie†ii concentra†ionare asupra individului.
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Teme §i motive contrapunctate
Într-un interviu, realizat de Schmidt-Häuer în 1971, dup¶ lansarea romanului Ostinato la Târgul de Carte de la Frankfurt, Paul Goma
vine cu urm¶toarea defini†ie a romanului s¶u: „Ostinato nu este nici
roman-politic, nici roman-autobiografic, nici roman-diatrib¶ (pamflet). Ci un roman, deci §i autobiografic, §i politic, §i diatrib¶, §i...
Produsul, secre†ia unui om despre oameni. Produs cu inten†ii artistice.
Roman, expresie total¶ fiind, nu putea ocoli aspectul «politic» – cine
afirm¶ c¶ se poate scrie roman «nepolitic» în lumea noastr¶, în timpul
nostru – acela minte; §i îi minte pe cititori. Politica nu e o profesie, nici
o atitudine de circumstan†¶, apartenen†¶ la o forma†ie, grup, partid în
vederea ob†inerii unor avantaje – politica este via†a în polis, via†a
public¶, iar via†a este substan†a romanului.”. Romanul este expresia
unei personalit¶†i ancorate într-un anumit timp §i spa†iu, care se deschide multiplelor solicit¶ri ale vie†ii, surprinzând-o „a§a cum este”,
polifonic¶, în mod simultan §i/§i, nu „a§a cum trebuie s¶ fie” într-un
proiect abstract. Via†a îi dicteaz¶ romancierului arhitectura fluid¶ a
contrapunctului, care pune în mi§care derularea simultan¶ a mai multor linii tematice – contratemele.
Naratorul efectueaz¶ multiple ocoli§uri de memorie, reactualizând evenimente §i punând în discu†ie varii subiecte §i teme. Ceea ce
în primul rând urmeaz¶ s¶ reconstituie cititorul este tabloul complex
al realit¶†ii din închisorile comuniste, pe care autorul o cunoa§te din
interior §i o relateaz¶ în cuno§tin†¶ de cauz¶. Afl¶m mai multe
am¶nunte ale vie†ii de celul¶, pe care de†inu†ii încearc¶ s¶ o spele de
monotonie prin evocarea sau inventarea unor întâmpl¶ri din lumea
exterioar¶. Discu†iile cu Oscar sunt un pretext pentru Langa de a-§i
expune considera†iile asupra unor aspecte extrem de variate în materie
de istorie, filozofie, art¶, religie, literatur¶, via†¶ monden¶, gastronomie sau „cum-se-spunecodobatur¶-în-francez¶”. Paul Goma nu evit¶ a
introduce §i alte teme interzise, cum sunt deten†iunea politic¶,
mi§c¶rile studen†e§ti din 1956, represiunile de tip stalinist etc.
Tema structurant¶ a romanului este deten†ia, privarea de libertate
§i consecin†ele pe care le are aceasta asupra individului. De§i romanul
a fost receptat ca fiind unul politic, dezv¶luind crimele din era stalinist¶ a României, Paul Goma sus†ine c¶, la început, nu avea inten†ia s¶
abordeze problemele politice sau ale de†inu†ilor politici, doar c¶, pe
parcurs, nu le-a putut evita pentru c¶ închisoarea comunist¶ se face
vinovat¶ tocmai prin tortura oamenilor cu viziuni ideologice opuse.
Inten†ia ini†ial¶ era s¶ transmit¶ starea de izolare for†at¶, de
întemni†are §i de insecuritate în societatea închis¶ a dictaturii.
Urm¶rile psihice §i existen†iale ale perioadei staliniste fac obiectul
analizei §i figura†iei artistice. Romanul se termin¶ sub semnul
întreb¶rii: ce ar putea s¶ fac¶ în societate un om eliberat, care §i-a
petrecut trei sferturi din via†¶ în climatul distrug¶tor al temni†elor
comuniste? Ce poate gândi un individ, ani la rând traumat de dictatur¶
§i umilin†¶? Iat¶ un fragment din monologul lui Ilarie Langa având
înc¶rc¶tura dramatic¶ a discursului hamletian:
„Afar¶ e soare, aer, vânt. £i aceea§i, aceia§i spaim¶ care pânde§te de
dincolo de soare, dincolo de vânt. Ori chiar din l¶untrul lor… A§a are
s¶ fie totdeauna? Chiar dup¶ ce am s¶ m¶ eliberez? Chiar dup¶ ce vor
trece 3, 4, 10 ani? Aceia§i spaim¶?... Cumplit¶ pedeaps¶, libertatea s¶-
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†i fie mai închisoare decât închisoarea… Sau nu. Altfel: libertatea s¶mi fie pentru totdeauna amenin†at¶, s¶ con†in¶ – §i la vedere – viitoarea închisoare. Libertatea s¶ nu fie decât… uvertura închisorii…
Locul cel mai ferit, cel mai neprimejduit, e tocmai cel mai adânc, din
inima primejdiei, acolo de unde nu mai ai unde coborî, acolo unde nu
mai ai ce pierde”.
Romanul lui Paul Goma este o reflec†ie despre limit¶ §i libertate.
Contratem¶ la privarea de libertate este libertatea îns¶§i, la care
de†inu†ii din „camera de eliberare” ajung mereu în convorbirile lor.
Scriitorul nu-§i consum¶ subiectul romanului în spa†iul fizic al închisorii, într-un univers cu u§ile închise, ci îl împerecheaz¶ cu contrasubiecte fictive, imaginate, care au constituit întotdeauna forme artistice
de realizare a aspira†iei umane spre libertate. Revenirea obsesiv¶
(„basul ostinato”) la motivul libert¶†ii are loc la toate nivelurile textului, pe acest fundament se stratific¶ †esutul politematic. Treptat romanul Ostinato devine o apologie a libert¶†ii.
Iubirea este tema cu cele mai multe varia†iuni în roman. De†inu†ii
revin mereu la discu†iile pe tema iubirii, recompunându-§i fostele
rela†ii cu femei reale sau imaginate. £ezând în celula liberabililor, ei
î§i cultiv¶ gândul c¶ afar¶ sunt a§tepta†i §i iubi†i de cineva. Pornind de
la imaginea unei protagoniste reale, întemni†a†ii o completeaz¶ cu
însu§irile care, de fapt, traduc dorin†ele lor, transformând femeia întro fiin†¶ ideal¶, ce reprezint¶ perfec†iunea. Catinca, Tina, Teodora,
Dora sunt numele cele mai des invocate în roman. Aceste femei reale
sau imaginate compenseaz¶ priv¶rile la care sunt supu§i prizonierii ani
la rând. Feminitatea cap¶t¶ sensul de speran†¶ §i a§teptare, iubire §i
protec†ie, libertate §i salvare.
Un laitmotiv al trecutului §i o obsesie a prezentului constituie
amintirile lui Ilarie Langa legate de mama sa. Abordarea problemei
dreptului la izb¶virea de supliciul fizic prin moarte constituie, la
momentul apari†iei romanului în spa†iul românesc, o fapt¶ extrem de
îndr¶znea†¶. Impresioneaz¶ mai ales transpunerea metamorfozelor
psihologice ale tân¶rului m¶cinat de dragostea §i vina fa†¶ de mama
sa. Obsesia c¶ut¶rii feminit¶†ii protectoare §i salvatoare, ca §i aspira†ia
spre libertate, sunt dou¶ dominante inseparabile, teme-gemene, în
crea†ia lui Paul Goma. Ele se repet¶ neîncetat, se asociaz¶ cu alte teme
în plenitudinea acordului, investindu-se în ipostaze §i forme inedite cu
dimensiuni expresive noi. Aceast¶ muzic¶ liber¶, ardent¶, mistuitoare,
n¶valnic¶ a lui Paul Goma ne ofer¶, f¶r¶ doar §i poate, un deliciu estetic aparte, precum §i o lec†ie de umanitate §i iubire.
O alt¶ tem¶ a romanului este memoria, literatura lui Paul Goma
având §i func†ie vindicativ¶. Scriitorul î§i propune s¶ nu uite pe niciunul dintre tor†ionarii s¶i („...si m-am hot¶rât s¶ nu-i uit §i, mai ales, s¶
nu-i tac”, „S¶ pun pe hârtie tot”), înregistrându-i în scrierile sale. În
privin†a gardienilor, c¶l¶ilor, directorilor de închisori §i a altor indivizi
ai sistemului, amintirile lui Paul Goma sunt sumbre. S-a spus despre
scriitor c¶ are dezvoltat¶ mai ales memoria suferin†ei, c¶ a cercetat
aproape microscopic efectele torturii asupra corpului §i a sufletului.
Scriitorul, martor ocular al timpului, î§i propune s¶ p¶streze §i în
fic†iune, nu doar în documente §i m¶rturii, numele adev¶rat al
tor†ionarilor, turn¶torilor, bestiilor, securi§tilor frustra†i, tic¶lo§i, vio-
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len†i §i sadici, urând intelectualii pentru superioritatea lor. În privin†a
acestora, memoria scriitorului r¶mâne extrem de vie §i creatoare de
portrete pitore§ti, pictate în tu§ negru.
O problematic¶ aparte a romanului este urm¶rirea mecanismelor
pe care închisoarea le ac†ioneaz¶ asupra individului, f¶când din el un
învins. În acest roman, dar §i în urm¶toarele întâlnim multe scene în
care reeducatorii din penitenciare produc ceea ce s-a numit „spalare de
creer” §i „creare a omului nou, socialist”. În acela§i timp, Paul Goma
demasc¶ toate formele de dela†iune, prin care „învin§ii” din închisori
încearc¶ s¶ ob†in¶ privilegii §i chiar eliberare.
Scriitorul †ine s¶ completeze acest evantai de teme cu medita†ii
teoretice privind metoda de crea†ie a sa. Fragmentul în care Ilarie
Langa vorbe§te despre felul în care este exprimat¶ ac†iunea în vis,
muzic¶, pictur¶, sculptur¶ §i literatur¶ este concludent §i ne ofer¶ o
cheie de lectur¶ atât pentru romanul Ostinato, cât §i pentru celelalte
lucr¶ri:
„Ilarie a urm¶rit «dezbaterea» cu interesul gr¶bitului s¶ se ocupe
de-ale sale – îi r¶m¶sese ca un p¶r pe limb¶ ultimul vis: un buchet de
cristale pe care îl §tia ca fiind muzica.
Se poate, deci. Cu atât mai vârtos cu cât am citit sau mi-a spus
Oscar, când nu dormea, c¶ visul dureaz¶ cât epica lui. Deci visul este
nu o desf¶§urare de ac†iune egal¶ ca timp cu o aceea§i ac†iune la suprafa†¶, ci un concentrat, o pastil¶ – un acord. Dar o stare – de panic¶, de
satisfac†ie, de nelini§te, de extaz, ce este, în vis: «desf¶§urare» sau
concentrat? – r¶spunsul pe data viitoare. A§adar, întreaga succesiune,
în timp, se comprim¶ (în timp), ori se afla comprimat¶, iar în secunda,
în zecimea de secund¶ dinaintea trezirii, explodeaz¶, altfel cum s¶
nume§ti formidabila vitez¶ cu care se deruleaz¶, explozie care anuleaz¶ succesiunea, dar trezitul o repune la loc, pentru a o putea memoriza, povesti?
Se poate, deci. Simultaneizare. Dac¶ este posibil¶ în vis, în acest
lan† de imagini, de ce n-ar fi posibil¶ în muzic¶, unde exist¶ deja un
precedent: acordul?”
Ce este literatura pentru Paul Goma? În primul rând, arta cuvântului este un spa†iu ideal al libert¶†ii atât a autorului, cât §i a asociatului s¶u în des¶vâr§irea crea†iei – cititorului-interpret. Acesta din urm¶
trebuie s¶ participe §i s¶ aib¶ libertatea de a improviza §i de a completa
inten†ia autorului. În al doilea rând, scriitorul împ¶rt¶§e§te concep†ia
despre literatur¶ ca o ordine simultan¶. Pentru a constitui o surs¶ a
inova†iilor ulterioare forma literar¶ trebuie s¶ con†in¶ „comprimate”,
„pastile” tematice, c¶rora interpre†ii s¶ le dea desf¶§urare în propriile
contribu†ii. A§a cum se construie§te acordul în muzic¶ sau se înl¶n†uie
ac†iunile în timpul visului, creatorul de literatur¶ trebuie s¶-§i articuleze temele, urmând noua deschidere în câmpul artei anun†at¶ de Bach
în compozi†iile sale polifonice. Pentru a exprima formal, complex §i
compozit ipostazieri pluritematice, în†elesuri filosofice §i tr¶iri adânci,
autorul se cuvine s¶ fie un virtuoz, s¶ dovedeasc¶ un nivel înalt de tehnicitate.
Stilul §i limbajul
Paul Goma are o for†¶ a crea†iei orale ie§it¶ din comun. În plus,
este un mare amator de inova†ii lexicale, cultivând un adev¶rat hedo-
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nism lingvistic. Aceast¶ voca†ie se manifest¶ exacerbat în limbajul
personajelor sale, constituind nota distinctiv¶ a scrisului s¶u. Spre
exemplu, †iganul Guliman r¶mâne memorabil tocmai prin vorbirea lui,
amintind de personajele pitore§ti ale lui Ion Luca Caragiale:
„– Ce ’iceai c¶ s¶-i tranzmi’ coni†ii personale, don’generalazimâne
mare§al? – apoi în §oapt¶ sonor¶: De-l jigne§ti pe b¶iatu c-o †igare d¶ tutunu’
d-acela bunu’-i tranzmi’ s¶-†i vie urgent cu paché – este c¶ n-ai mai beneficiat? D¶mult? Dac¶ dai doo cuie d¶ co§ciug, pui vorba bun¶ un’e tre’, de
s¶-†i acorde d-un vorbitornic – este c¶ †i-ar c¶dea gând la gân’ cu bucu’ §’ la
’§ternut…? - ajuns aici, Guliman explodeaz¶ înte-un chiot de râs tabagic,
curmat oportun cu palma binecrescut¶ la gur¶: Par-don! Scoza†bonsoar!
– Vezi s¶ nu-†’ pardonesc io una… Gura §i mi§§§§’!
– Mij’, donlocotinen’, p¶i ia s¶ nu mi§’ – da cum facem, soro, cu
trampa?
– Io nu-s sor¶ cu tine, ho†ule!
– … s¶ nu zici c¶ †i-i târ§¶ de-o favorizanie, c¶ nu te mai consider!
Pardondonior – §-on iepure chior…”

Scriitorul este un virtuos creator de portrete lingvistice ale personajelor. Aceast¶ con§tiin†¶ lingvistic¶ nu are interdic†ii, sondând tot
spectrul lexical. Argourile, expresiile grosiere, cuvinte licen†ioase
indic¶, în cazul gardienilor, nivelul intelectual sc¶zut, iar, în cazul
de†inu†ilor, au func†ia de a exprima revolta fa†¶ de ori§ice sistem opresiv §i n¶zuin†¶ lor de compensare a lipsei de libertate. Înclina†ia de a
remodela limba român¶ în conformitate cu nivelul cultural al personajelor din rândul de†inu†ilor, dar, mai ales, din cel al gardienilor provoac¶ stupoare §i fascina†ie. Imita†ia lingvistic¶ a dialogurilor dintre
indivizii care populeaz¶ închisoarea, cruzimea expresiei, limbajul
necru†¶tor, oralitatea, §aradele, calambururile, prestidigita†ia de cuvinte §i sunete confer¶ nara†iunii un tonus deosebit. Violen†a limbajului
reflect¶, dup¶ Marta Petreu, „violen†a realului”.
Personajele romanului apas¶ mult pe pedala umorului, ironiei §i
sarcasmului. Sim†ul umorului, adoptat de ei din instinct, constituind
singura lor salvare §i p¶strare în umanitate. Îns¶ acest umor al lui Paul
Goma, care constituie marca sa literar¶, este amar, în¶bu§it, alternat de
pasaje meditative, reflec†ii despre via†¶ §i oameni.
Romanul Ostinato este o carte total¶ care exprim¶ via†a în diverse registre stilistice. Romanul este apologie a libert¶†ii, protest fa†¶ de
încarcerarea omului pe motive ideologice, medita†ie asupra destinului
uman §i inevitabilitatea mor†ii, reflec†ie despre iubire §i a§teptare,
despre tr¶dare §i fidelitate, despre suferin†¶ §i bucurie.
Referin†e critice
„… cartea lui Goma nu prezint¶ numai un interes documentar,
privitor la situa†ia din †ar¶, ea este o m¶rturie vie despre sl¶biciunea §i
for†a uman¶, despre la§itate §i curaj”
Eugène Ionesco
„Meritul artistic deosebit al lui Paul Goma const¶ în capacitatea
sa de a surprinde momentele cele mai acute §i intense ale criminalit¶†ii
sociale promovate de orânduirile marxist-utopice, spre a le reda cu o
minu†ie §i o exactitate proprii individualit¶†ii. El este un excep†ional
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poet al cruzimii, întrucât exist¶ o corespunz¶toare poezie, iar atitudinea sa fa†¶ de cruzimea considerat¶ autonom¶, în care modernitatea în
sine poate constitui o valoare.
În viziunea lui Paul Goma, societatea comunist¶, ca utopie penitenciar¶, se caracterizeaz¶ înainte de orice prin model crud de a considera omul. Propunându-§i drept ideal omul nou, ea devine o societate
militant-pedagogic¶, a c¶rei pedagogie se practic¶ mai eficace prin
tortura fizic¶ §i moral¶, în lag¶re §i închisori. Paradigm¶ a utopiei
comuniste, penitenciarul este locul privilegiat de desf¶§urare a cruzimii, scena perpetuu luminat¶, în centrul domeniului ei tenebros”.
Ion Negoi†escu
„Documentarul lui Goma nu e numai necru†¶tor, el evoc¶ – realitatea cealalt¶ -, infernul: fa†a infernal¶ a acestei lumi. […] Erou al
unui exil perpetuu, tr¶ind §i exersând dezr¶d¶cinarea, Paul Goma nu
s-a legat de iluzia Operei; nici a Literaturii fictive. Om al adev¶rului
palpabil, verificat de tradi†ie, el §i-a ad¶ugat cu timpul, o experien†¶ a
confrunt¶rii cu Puterea. Calitatea sa de martor e mai pre†ioas¶ decât
calitatea de romancier, rolul depozi†iei este mai important decât al
posibilelor fic†iuni. În procesul comunismului, c¶r†ile sale r¶mân
documente esen†iale. El este, a§a cum s-a mai spus, Soljeni†în al nostru, cartograful gulagului autohton”
Cornel Ungureanu
„…o carte total¶ (în sensul perspectivei cuprinz¶toare asupra
vie†ii §i a diversit¶†ii stilistice), este cartea libert¶†ii, cartea care
vorbe§te despre sensul vie†ii, despre destinul omului pe p¶mânt,
despre fericire, despre moarte, despre iubire §i a§teptare, despre cât de
fragil §i puternic în acela§i timp este omul, despre r¶bdare §i credin†¶,
despre tr¶dare §i statornicie, despre suferin†¶ §i bucurie.”
Vasile Baghiu
„Covâr§itoarele impresii ale percep†iei, impresiile stratificate §i,
prin aceasta, procesele declan§ate în con§tiin†a §i în sfera incon§tientului, care alarmeaz¶ firea de copil sau psihicul suprasensibil al
de†inutului, provoac¶ reac†ii spontane §i negândite. Ele deschid întrun curent al abunden†ei verbale, drumul c¶tre cititor, sparg obi§nuitele
structuri sintactice, produc expresii eliptice, propozi†ii întrerupte pân¶
la bâlbâiala agramat¶ sau cuvinte negândite pân¶ la cap¶t”.
Eva Behring
„Scriitura romanului Ostinato este, f¶r¶ îndoial¶, cea mai
modern¶ dintre toate c¶r†ile lui Paul Goma §i una din cele mai
îndr¶zne†e din literatura contemporan¶. Aici trebuie c¶utate proiectele
§i realiz¶rile unui autentic novator al romanescului modern”.
Ion Simu†
„Pe lâng¶ o memorie de elefant, re†inând §i cea mai mic¶ ofens¶
adus¶ vreodat¶, autorul are capacitatea de reinser†ie în momentele §i
intervalele ini†iale. £i chiar un strop de umor, negru, cu care î§i pigmenteaz¶ fragmentele descriptive”.
Daniel Cristea-Enache
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Dispozitiv practic, exerci†ii
1. Identific¶ §i descrie imaginea închisorilor din România anilor
’50-’60, a§a cum apare în viziunea lui Paul Goma. Descrie universul
concentra†ionar din Ostinato, f¶când referire §i la alte scrieri din literatura deten†iei.
2. Precizeaz¶ tehnici narative, elemente moderne de arhitectur¶ §i
grafic¶, prezente în romanul Ostinato.
3. Romanul Ostinato este construit în baza tehnicii „povestirea în
ram¶”. Demonstra†i în 10-12 rânduri.
4. Comenteaz¶ raportul deten†ie – libertate a§a cum este perceput
acesta în universul limitat al celulei.
5. Exprim¶ o opinie personal¶ cu privire la încadrarea romanului
în seria romanelor-politice.
6. Ilustreaz¶ cu exemple din text expresivitatea limbajului §i
diversitatea stilistic¶ în romanul Ostinato de Paul Goma.
7. Identific¶ §i comenteaz¶ mituri de circula†ie universal¶ prezente în romanele lui Paul Goma.
Bonifacia. Tema iubirii. Proiec†ii ale eternului feminin §i poezia
deliciilor senzoriale
Geneza romanului
Romanul Bonifacia este scris la Paris, în 1983 §i apare, ca majoritatea c¶r†ilor lui Paul Goma, mai întâi în variant¶ francez¶, în 1986,
la editura Albin Michel în traducerea lui Alain Paruit §i, doar mai târziu, în 1991, în român¶ la editura Omega, iar în 2006 §i la editura
Anamarol. Paul Goma î§i nume§te formula adoptat¶ „fic†ie realist¶”,
dat fiind faptul c¶ evenimentele narate îmbin¶ datele imaginate cu cele
concrete din biografia scriitorului. Romanul reia §irul evoc¶rilor autobiografice din anii celei de-a doua studen†ii („re-studen†iei”) dup¶
experien†a de de†inut politic la Jilava-Gherla-L¶te§ti §i dup¶ o perioad¶ de postdeten†ie, în care este nevoit s¶ efectueze munc¶ necalificat¶ de vagonetar, muncitor în construc†ii, ziler, fotograf ambulant,
trompetist, merceolog etc. În 1965, printr-un decret al pre§edintelui
României, fo§tii de†inu†i au ob†inut dreptul s¶-§i continue studiile.
Chiar dac¶ arestul de ani în urm¶ îi întrerupseser¶ studiile la anul trei,
Paul Goma sus†ine examenul de admitere §i apoi este înscris la anul
întâi al Facult¶†ii de Filologie a Universit¶†ii din Bucure§ti.
Forma arhitectonic¶ §i perspectiva narativ¶
Unitatea romanului este asigurat¶ de prezen†a unei singure
con§tiin†e care nareaz¶ la persoana I, fiind totodat¶ §i a personajului
activ în roman. Povestea-ram¶ o constituie confesiunea privind rela†ia
amoroas¶ a personajului-narator, student „întârziat” la anul doi, cu o
coleg¶ de facultate pe nume Bonifacia. Memoria reface retrospectiv
povestea de dragoste, iar luciditatea naratorului caut¶ motiva†ii, explica†ii, sensuri într-un efort dramatic de clarificare. Laitmotivul romanului constituie descoperirea treptat¶, cu înc¶rc¶tur¶ erotic¶ a acestei
femei. Fluxul de con§tiin†¶ se organizeaz¶ tehnic datorit¶ relu¶rii
obsesive a refrenului: „Abia acum o descop¶r”, referindu-se la
Bonifacia, al c¶rei portret se dilat¶, c¶p¶tând, cu fiecare pasaj, tot mai
multe tr¶s¶turi §i nuan†e.

©Paul Goma 1935-2011

wwww.paulgoma.com

PDF public și gratuit

31.12.2011

PAUL GOMA - JURNAL 2011

1340

Structura romanului, deja consacrat¶ de Paul Goma în c¶r†ile
anterioare, const¶ din trei p¶r†i, construite simfonic-circular pe schema „dus-întors”. Cele dou¶ p¶r†i – prima §i a treia, dispuse simetric,
ne descoper¶, odat¶ cu dezv¶luirile naratorului, dou¶ Bonifacii, reflectându-se reciproc ca dou¶ oglinzi paralele îndreptate una spre alta:
femeia expresiv¶, „bogat¶ în carne”, fiic¶ de §tab, cu inteligen†¶ limitat¶, dar bun¶ §i m¶moas¶, din prima parte, §i reversul ei – tân¶ra
sl¶bit¶ de boal¶ §i dizolvat¶ în societatea nomenclaturi§tilor, din a
doua parte. Partea a doua, de mijloc, este un flesh-back în trecutul
naratorului, în anii de aflare la domiciliul obligatoriu §i constituie o
varia†iune pe tema femeii §i a feminit¶†ii în diferitele ei semnifica†ii,
mai ales ca expresie a libert¶†ii §i a vie†ii.
Povestea de dragoste între narator §i Bonifacia se desf¶§oar¶ pe
fundalul social al României comuniste, deschis în trei planuri de organizare a substan†ei epice §i analitice: 1. lumea universitar¶ cu rela†ii
tipice între studen†i §i cadre didactice; 2. via†a boem¶ de la Casa
Scriitorilor §i raporturile scriitorilor cu Puterea, 3. activitatea agen†ilor
Securit¶†ii în vederea h¶r†uirii intelectualilor §i a fo§tilor de†inu†i politici. Glisând între aceste planuri, reflec†ia naratorului dezvolt¶ un
spectru larg de probleme, care vizeaz¶, în primul rând, consecin†ele
nefaste ale instal¶rii brutale a unui regim neprielnic intelectualit¶†ii.
Proiec†ii ale etern-femininului
Paul Goma raporteaz¶ Bonifacia la ciclul de romane „cu femei §i
despre femei”, din care mai fac parte Justa, Sabina, Castelana, Ela.
Fa†¶ de femeile din romanele sale scriitorul are o atitudine aparte.
Tema femeii este una preponderent¶ §i conduc¶toare în toate c¶r†ile
sale, una care ascunde §i fructific¶ o bog¶†ie imens¶ de semnifica†ii.
Exclama†ia din romanul s¶u, intitulat Adameva: „Totul-totul-totul
graviteaz¶ în jurul femeii” este o declara†ie de dragoste a scriitorului
fa†¶ de aceste vestale ale inimii, o revela†ie a adev¶ratei iubiri pentru
feminitatea care iradiaz¶ iubire, generozitate, maternitate, siguran†¶,
naturale†e, senzualitate, pe contrasens cu pasiunea furibund¶ a priorit¶†ii intolerante, a acapar¶rii agresive §i a puterii brutale.
Obsesia c¶ut¶rii feminit¶†ii protectoare §i salvatoare este atotcuprinz¶toare §i de g¶sit în toate c¶r†ile lui Paul Goma. In calidorul
memoriei afective, a „†ineriide-minte-cu-sim†¶minte”, femeile semnific¶ o anumit¶ etap¶ a biografiei scriitorului cu o viziune
corespunz¶toare asupra lumii. „La urma urmei, toat¶ lumea-i femeie.
Nimic nu se face, nimic nu se desface f¶r¶ femeie, nici în afara femeii.
Pentru mine, la început de tot a fost g¶ina §i nu coco§ul; Eva, nu
Adam…” (Roman intim). Fiecare femeie amintit¶ constituie o unitate
aparte §i o surs¶ de inspira†ie pentru o carte „mereu nou¶, de fiecare
dat¶ prima”. Femei, care într-o m¶sur¶ mai mare sau mai mic¶ i-au
marcat via†a, sunt evocate, (re)tr¶ite, aduse în prezent, alc¶tuind galeria personajelor feminine a crea†iei lui Paul Goma. Pe ecranul memoriei afective, femeia se proiecteaz¶ în variate ipostaze: de mam¶ protectoare sau de „femeie-comisar”, de fecioar¶ suav¶ sau de bacant¶
vândut¶, de femeie pasional¶ sau de vamp¶ profitoare, de tân¶r¶
nobil¶ de neatins sau de ispititoare m¶iastr¶ etc. În pasta fluid¶ a
romanelor, femeile „v¶zute-auzite-mirosite-palpate-gustate” cap¶t¶
profiluri rotunde, alungite, ascu†ite, abundente, corpolente, cilindrice,
constituind surse de pl¶cere estetic¶. Iubirea anim¶ §i ordoneaz¶ aces-
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te exerci†ii de art¶ a cuvântului, asigurând leg¶tura congenital¶ a formei cu substan†a.
Mai toate imaginile memorabile cu femei converg la Paul Goma
spre unitatea conceptual¶ Magna Mater Deorum, spre acea for†¶ cosmic¶ de sorginte matriarhal¶, care-§i deschide salvatoare bra†ele c¶tre
om. Romanul Din calidor consacr¶ figura tutelar¶ a mamei de a c¶rei
lume fiul r¶mâne legat „prin ombilicul intact”. Femeile din celelalte
romane – Ileana, Duda, Nora, Mili, Tuza, Tecla, B¶lana, rusoaica
Devu§ka, Varvara, Sabina, Cecilia, Viva, Lala, Bonifacia, Xenia,
Justa, Ela §.a. formeaz¶ diversitatea în unitatea feminit¶†ii ocrotitoare,
a „vie†ii f¶r¶-b¶trâne†e”. Cunoa§terea fiec¶rei din ele presupune descoperirea unei noi ipostaze a feminit¶†ii §i tr¶deaz¶ dorin†a de recuperare a unui paradis originar pierdut.
Ca proiec†ii ale etern-femininului trebuie v¶zute §i personajele
femei din romanul Bonifacia. Populat¶ de femei lumea Universit¶†ii
se dezv¶luie vizionar ca un peisaj mirific cu sirene bune sau rele, frumoase sau diforme, inteligente sau idioate, dar deopotriv¶ îmbietoare
pentru tân¶rul narator. Bonifacia, „cuconeta rondoleta”, „ghem de
amiroase”, are „profilul rotunjiform, dolof¶nesc-bonifacic”, „buciliniu, palpitând domol, somnol” §i genunchii „bolfo§i, promontorici,
stânco§i, monstruo§i”. Georgeasca, „nesp¶loata, adormoata (…)
must¶cioasa, oioasa, rumeg¶toreasa, obr¶znic¶turoasa” arat¶ „ca o
cu§m¶ flocoa§m¶ uitat¶ pe pupitru. Nu-i c¶ciul¶ §i nu-i câne, nici
m¶car man§on de doamn¶ expropriat¶, e capul Fetei Popii”. Iat¶ c¶-†i
iese în cale „o student¶ mai maturat¶, mai-aproape cuconi†¶, durdulet¶, piepto§ie, inelat¶, ’nm¶rgelat¶, parfumat¶-§i-mpo§etat¶”, dincolo
vezi „o student¶ must¶cioas¶ peste tot, uscat¶, neagr¶”. Fetele fie c¶
somnoleaz¶, fie c¶ „se întrecotcodocesc” sau râd „clopo†elnic”. De la
catedr¶ î†i vorbe§te asistenta de spaniol¶ („o cadr¶”) în continu¶
schimbare a c¶rei „Spuma, transparen†a, galben-paiul (§i u§urelismul
libelulatic) din ’56 se copseser¶: galbenul devenise mieriu, str¶veziu:
translucid-chihlimbariu, iar spuma – crust¶, coaj¶ pr¶jit¶, de ron†¶it”.
Metamorfoze multiple suport¶ imaginea conferen†iarei de slava
veche. B¶nuit¶ de colaborare cu securitatea, ea cap¶t¶ îndat¶ calificative ca: „Otravaveche” cu ochi „g¶inoizi”, care „î§i curg¶ine§te orifixa bucalic¶ de slab¶veche nedesp¶imân†elenitic¶”, „Fata-veche”,
„Stearinolatra”, „Cadralungata”, „Situa†iaveche”, „Umilaveche”,
„Slavata”, „Slaviformantica”, „’Mpenitaveche”, vorbind „bolborosind, forfotind, fierbând, îi zângâne capacul”.
Portretul Bonifaciei
Bonifacia îi provoac¶ naratorului-personaj aten†ia dup¶ un timp
de indiferent¶ convie†uire studen†easc¶ în s¶lile de curs din cauza a
dou¶ evenimente care se suprapun. Fostul prieten, scriitorul Alec, îi
solicit¶ naratorului un serviciu straniu, conform c¶ruia ar trebui s¶ o
curteze pe Bonifacia pentru a ob†ine favoruri din partea tat¶lui ei, un
§tab responsabil pe hârtia destinat¶ edit¶rii c¶r†ilor. De aceast¶ hârtie
are nevoie Alec, pentru a-§i re-edita o carte. Naratorul nu accept¶,
totu§i o întâmplare îl intersecteaz¶ iremediabil cu fiica §tabului de la
cenzur¶. Într-o pauz¶, pe coridorul s¶lilor de curs Bonifacia îi d¶ naratorului de mâncare. Gestul îl emo†ioneaz¶ atât de mult, pe el studentul
tr¶ind din burs¶ §i fl¶mând mai tot timpul, încât se simte curentat de
fiorul îndr¶gostirii. Din acest moment „Bonifacia-care-mi-d¶-de-mân-
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care” se preschimb¶ în Binefacia, deschizând-i-se ca o floare multicolor¶. Fluxul de gândire §i nara†iunea se racordeaz¶ de acum înainte la
ritmul acesteia: „st¶pâna semnului, autoarea caden†ei”.
V¶zut¶ de tân¶rul b¶rbat, imaginea Bonifaciei suport¶ transform¶ri în func†ie de evolu†ia interioar¶ a acestuia. Mecanismul de
atrac†ie-respingere pe care îl genereaz¶ femeia se transpune într-o succesiune de ipostaze portretistice. Pentru Alec-profitorul Bonifacia este
o „Benemerenta (…) gras¶, balenoas¶, doarme la cursuri, m¶nânc¶ tot
timpul (…) una murdar¶, împu†it¶, gras¶!”. În „ochiul inimii” personajului-narator defectele femeii se amelioreaz¶ §i chiar ajung calit¶†i
artistice. Ve§nica „ruminânda” Bonifacia este rebotezat¶ în
„Ruminacia”, „rumeg¶mânt”, iar formele ei mari devin pretexte pentru picturi imaginare: „Nu pot scrie pentru mine, nu pot lua noti†e, a§a
c¶ desenez cor¶bii cu pânzele umflate rotund; §i cor¶bii-nouri – numai
curbiformice, ca profilul bucilìniu, palpitând domol, somnòl, al
Bonifalnicei”.
Pentru descrierea Bonifaciei, scriitorul folose§te toat¶ partitura
de cuvinte. Calificativele aparent antipatice, trecute prin filtrul inimii,
se coloreaz¶ poetic: genunchii sunt „bolfo§i, promontorici, stânco§i,
monstruo§i”, capul arat¶ ca „ceva rotund, micit de perspectiv¶, desigur
cu, în loc de obraz, gu§¶. Atotdominant¶”. Analizându-§i momentul de
îndr¶gostire, naratorul se mir¶ §i râde pe seama sa: „Oftez u§urat §i pe
loc m¶ înveselesc: e bine-a§a – cum de m¶ l¶sasem p¶truns,
întirbu§onat, înv¶luit, îmbobinocat de-o gr¶san¶ gu§oas¶ furt¶toare de
pust¶?; de-o toant¶ v¶rsat¶-n drum ca Bonifacia?”
Ceea ce apare la Bonifacia cu adev¶rat savuros este limbajul care
îi completeaz¶ portretul exotic de „†oap¶ bun¶”. Împingându-i un
copan de pui fript §i v¶zându-l nehot¶rât („Mul†umesc, dar… Eu,
§ti†i… Nu mi-e foame!”), femeia îl îndeamn¶ pe narator:
„«B¶i ge, g¶ omu nu m¶nâng¶ numai d¶ voame, maig¶!», zice ea (§i ce
bine zice!). «Zerve§te j’z¶ vii z¶n¶tos, de z’ ne vie d¶ volos…» – a vorbit din
gu§¶, învulegând gu z¶n¶tate, vorba ei, dintr-o arip¶ §i nu-i §ade r¶u defel a§a:
gu gura blin¶. «Zici c¶ e§’student’... ’N cazu-acesta cum explici tu…?» m¶
m¶soar¶ cu pleoapele grele, mi§cânde, ai zice ni§te buze.”

De-a lungul primei p¶r†i, naratorul va amuza cititorul cu
„bonif¶cisme”, care, pân¶ în momentul de criz¶, provocat de îndemnul
naiv al femeii de a-l determina pe tân¶r s¶ scrie „literaturainterzis¶”,
niciodat¶ nu decep†ioneaz¶. Tr¶nc¶neala ei „melitoac¶” se transform¶
într-un fel de muzic¶ cuprinz¶toare, matern¶, sensurile cuvintelor risipindu-se avantajos pentru ambii:
„Cum de nu, mersi d-invita†ie, maic¶, nu te §tiam galanton cu parte a’
femeiasc¶… Da ce faci tu-acolò, su’ mescioara cu radiu’? Coom? ’™racu d¶
tine, d¶ n-ai m¶car d-o chicinet¶! S’ te bagi tu su’ radiu’ la vârsta ta-naintat¶,
de s¶-†i faci cafelu†a p-on re§ò am¶rât? (…)
…’r¶cu†u d¶ tine, c¶ nici ce§ti de cafea n-ai! £’ când †i-e d¶ scris, un’e
scrii tu, maic¶? Com? Pe scaon? P¶i un’e alt, c¶ nicio birò n-ai, mai r¶u ca
Eminescu-al nostru, acela avea m¶car masa-aia-a lui, d¶ brad… D¶ scrumbier¶, ce s¶ mai zicem… £’ când scrii, cu ce scrii tu, dragu-m¶icu†ii: tot cu
stiloua§u-acesta, coreianu’, d-un pol leg¶turica d¶ zece? S¶r¶cu†u d¶ tine…”
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În a treia parte a romanului, Bonifacia suport¶ o metamorfoz¶
radical¶. Nu mai r¶mâne nimic din ceea ce o caracteriza la început:
deschiderea matern¶ §i comportamentul dezinvolt. Naratorul tr¶ie§te
§ocul întâlnirii cu un om necunoscut, rece §i distant: „o v¶d pentru
întâia oar¶: a§ezat¶ în fa†a mea, foarte dreapt¶, u§or rigid¶, coatele
bine lipite de coaste, mâinile simetric depuse pe mas¶, gâtul vertical –
nu-i v¶d picioarele sub mas¶, dar i le simt, i le §tiu: perfect paralele:
genunchi la genunchi, glezn¶ la glezn¶. (…) pielea bine întins¶ pe
pome†i, pe maxilare desemeni; nasul nu a fost niciodat¶ altfel: drept,
sub†ire, t¶ios; n¶rile adânc r¶scroite, palpitând transparent. De peste
mas¶ m¶ prive§te, drept, cum o privesc – nu m¶ vede”. Aceast¶
„Bonifacia Bis? Bonifacia Doi? ContraBonifacia? – slab¶ §i frumoas¶-de-pic¶” aproape c¶ nu mai vorbe§te, se integreaz¶ organic în
grupul de scriitori boemi de la Casa Scriitorilor §i, în final, dispare f¶r¶
explica†ii.
Poezia deliciilor senzoriale
Romanul prezint¶ monografic o iubire, urm¶rind evolu†ia sentimentului de la genez¶ pân¶ la momentul în care luciditatea §i suspiciunile naratorului duc la stingerea §i risipirea acestuia. Memoria reînvie în manier¶ proustian¶ întâmpl¶ri trecute, dar con§tiin†a selecteaz¶
faptele §i le înl¶n†uie într-o coeren†¶ interioar¶ pentru a conduce la
dezv¶luirea adev¶rului. Între revela†iile – „Abia acum o descop¶r” §i
„Abia acum o descop¶r; §i-mi r¶mâne acoperit¶…” – se na§te, se
desf¶§oar¶ §i se încheie un ciclu erotic. Scriitorul î§i exprim¶ dragostea pentru o femeie §i face din ea axa unui roman.
Tr¶irea în universul intim al iubirii este, al¶turi de cea în universul copil¶riei, solu†ia predilect¶ a artistului Paul Goma, de evadare din
circumstan†¶ §i social. De aceea, descoperirea Bonifaciei se
desf¶§oar¶ într-un plan interior, paralel realit¶†ii. Nara†iunea este aglomerat¶ de introspec†ii, autoanalize ale tr¶irilor erotice, monologuri
dialogizate (dialog cu sine dedublat, dialogul dintre sine ca personaj §i
sine ca narator, dialog dintre personajul narator §i autor), întâmpl¶ri
descrise cu încetinitorul, evoc¶ri asociative, bogate în detalii. Faptele
exterioare: via†a universitar¶, cea scriitoriceasc¶ §i interven†iile securi§tilor, sunt mai degrab¶ nesemnificative în roman, ajustate la nevoia
de a clarifica schimb¶rile interioare ale personajului-narator. A§a se
explic¶ faptul c¶ imaginea Bonifaciei este creat¶ în exclusivitate prin
prisma subiectivit¶†ii naratorului (cu excep†ia celor câteva caracteristici f¶cute de Alec §i Lila, la rândul lor evocate de narator). Aceast¶
imagine a femeii constituie rezultatul cunoa§terii b¶rbatului, a capacit¶†ii lui de receptare prin sinestezia capacit¶†ilor sale vizuale, olfactive, gustative, auditive, tactile, care, împreun¶, creeaz¶ o adev¶rat¶
poezie a deliciilor senzoriale.
Aparent doar, st¶pân pe toate este v¶zul, care e facultatea atât a
ochilor din cap, cât §i a „ochilor inimii” sau a celor apar†inând imagina†iei: „M¶ aplec deasupra pupitrului, r¶sucesc capul spre stânga §i
u§or c¶tre înapoi: în contre-jour se deseneaz¶ profilul rotunjiform,
dolof¶nesc-bonifacic; palpit¶ domol mai cu seam¶ în regiunea
b¶rbiei”. Totu§i, în literatura lui Paul Goma hegemonia în cunoa§terea
femeii o de†ine mirosul, capacitatea olfactiv¶. Mirosul Bonifaciei îi
treze§te b¶rbatului toate sim†urile, universul lui interior §i exterior î§i
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schimb¶ structura, se spiritualizeaz¶:
„Bonifacia, ghem de amiroase. Abia acum o descop¶r: la facultate, presim†indu-l, sim†ind-o pe ea c¶-mi vine, opream, interziceam
înaintarea încoace, dincoace de anumele prag – mai degrab¶ social
decât politic: eu nu aveam voie; mie nu-mi era permis(¶) a§a ceva – §i
era ca §i cum nici n-a§ fi fost vreodat¶ pe p¶mânt. Acum îns¶. Acum
Acum-acum-acum. Nu mai func†ioneaz¶ acele pleoape la n¶ri, instinctul de conservare mi se va fi consumat cu alarmalarmalar’, celor opt
sau doar §apte metri cubi de aer ai od¶ii mele sunt suprasatura†i, §i-au
schimbat structura, acum chiar c¶ a§ putea t¶ia o felie de harbuz §i s¶
mânânc hulpav aerul cu tot cu sânge §i cu miroznele §tiute, dar înc¶
negustate, pragul acela va fi deja trecut §i ce m¶ fac dac¶, bine bine,
m¶ gândesc eu dup¶ la ce fac cu ea acum – §i dac¶ nu e ceea ce-mi
place mie s¶ adulmec, ci doar mirosna de cafea proasp¶t râ§nit¶, când
cafeaua-i de bun¶ calitate, Armeanul autentic o râ§ne§te, macin¶, o
armene§te el, nu doar cu ma§ina de armenìt lumea – a§a adie; a§a-†i
face: te ia de mân¶ §i te duce în fa†a por†ii ei §i zici §i tu f¶r¶ jen¶, §i
ce dac¶-au mai zis §i al†ii, atâ†ia, înainte, c¶ printre nouri s-a fost deschis o poart¶ – uite-o palpitând¶, mustind¶, adiind¶ §i nu po†i zice c¶
ea întreag¶ ar fi întoars¶ pe dos §i scuturat¶ de vânt, fiindc¶ nu-i o
hain¶ cu care cel mult te îmbraci: e pe§tera în care te ad¶poste§ti, în
care scop muntele întreg î†i trimite în întâmpinare, întru salvare,
caverna îns¶§i, o v¶d limpede, nu-i nevoie s-o privesc, dac¶ a§ primio cu ochi-ochi, mi s-ar p¶rea monstruos mersul, demersul, mai bine
a§a: ochiul în¶untric prime§te numai rezultatul; nimic mai normal
decât normalul. £i mai sublim”.
Mirosul înlesne§te intrarea în dimensiunea ascuns¶ a eului §i traduce setea perpetu¶ de întregire cu androginul, cu cealalt¶ parte a perechii predestinate. Eul autentic este expresia de uniune a fiin†elor
incomplete. Natura dual¶ a principiului erotic – uman §i astral, terestru
§i cosmic – reinstituie armonia fiin†¶-Univers, semnificând p¶trunderea cuplului în cosmosul începuturilor. Iubirea fa†¶ de Bonifacia este
un sentiment total, c¶ci este, în acela§i timp, un deliciu senzorial, dar
§i o problem¶ de cunoa§tere. Sfâr§itul sentimentului este interpretat ca
o catastrof¶, ca o închidere, ca o expulzare din paradis, în exterior, în
social: „Bonifacia întoars¶ nu m¶ mai primea”.
Scriitorul urm¶re§te s¶ reprezinte artistic iubirea ca un sim† psihologic superior. F¶r¶ doar §i poate femeile din romanele lui Paul
Goma sunt fiin†e angelice, doar c¶ aceast¶ calitate divin¶ nu exclude
dimensiunea lor uman¶. De aceea, pentru a le desena, scriitorul nu
evit¶ subiectele tabuizate cu referire la eros, limbajul considerat antipoetic §i chiar „porno”. Expresia volupt¶†ii este sp¶lat¶ de pudori §i
însumeaz¶ toat¶ gama: de la notele unei epifanii la cele care numesc
f¶r¶ ocoli§uri particularit¶†ile naturii p¶mânte§ti ale corpului femeii.
Descrierea pasional¶ a corpului Bonifaciei (dar §i al lipovencei
Xenia, al basarabencei l¶ute în deten†ia din B¶r¶gan) conjug¶ cuvintele lascive §i voluptoase cu cele exprimând evlavia §i pio§enia mistic¶.
Intimitatea cu acestea st¶ la grani†¶ între lascivitate §i pietate. Paul
Goma duce la extrem metafizica amoroas¶, sacralizând nuditatea iubitei în toate fa†etele ei. Nuditatea aceasta nu are nimic licen†ios; ea
p¶streaz¶, ca în proza lui Eminescu, sensul originar, metafizic, de
dezbr¶care de orice form¶, reîntoarcere la primordial, la preformal.
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Erosul devine astfel o form¶ a libert¶†ii, iar nuditatea pur¶ o condi†ie,
o etap¶ dinaintea scrisului: „...£i picioarele; §i pieptul; §i tot-tot: m-am
dezbr¶cat pentru baie – sunt gata de scris (…) N-am închis u§a
sp¶l¶torului §i n-am de gând; n-am ce-ascunde. Am mâinile goale –
libere. Am mâna tare. £i îngerii aproape”. Fraza închide cercul, trimi†ând la începutul romanului, la starea de dinaintea scrierii acestuia.
De§i povestea erotic¶ se consum¶ dramatic, romanul se încheie
pe o not¶ ridicat¶. În plan spiritual, naratorul î§i g¶se§te salvarea în
cuvânt, în povestea povestit¶ §i scris¶. Cuvântul salveaz¶ moartea sentimentului, dându-i sens în plan metafizic.
Referin†e critice
„Poate despre pu†ini scriitori se poate spune, aproape la propriu,
c¶ opera – atât con†inutul, cât §i forma – sunt nu numai «sufletul», dar
§i «carnea §i sângele» autorului. (…) Înclinat spre glum¶, umor, ironie
subtil¶, impuls «provocator», poate atinge causticul, sarcasmul, chiar
violen†a (fie §i, cel pu†in verbal¶) (…) Scriitorul tr¶ie§te limbajul pentru c¶ tr¶ie§te st¶rile psihologice. Limbajul urmeaz¶, de fapt, fluxul
gândirii §i mai ales al afectivit¶†ii, chiar al emo†iilor celor mai primare.
(…) Remarcabil la acest scriitor sincer, este verdictul provenit din
propriile tr¶iri realmente zbuciumate, astfel încât el tr¶ie§te în personajul central, identificându-se cu el în mod firesc §i, ceva mai mult,
tr¶ie§te prin §i în scriitura sa, paroxistic, st¶rile descrise, într-un limbaj
care reflect¶ o empatie uneori insuportabil¶ pentru cititor prin clocotul
verbal tradus scriptic §i chiar grafic (topografic). Scriitorul se
consum¶, empatic, sub ochii cititorului, pentru el însu§i, ba chiar pentru tr¶irile altora”.
Tatiana Slama-Cazacu
„Pornind de la descrierea celorlalte fete §i recurgând la
cunoa§terea prin sim†uri, naratorul ilustreaz¶ modul în care e
construit¶ femeia, ca ax¶ a lumii, respectiv modul în care o face el, ca
ax¶ a romanului. (…) Criticând pudicitatea §i apelând la «încarnarea
grafic¶» cu scopul de apune în valoare func†ia ornamental¶ a cuvântului, Paul Goma se abate de la canonul prestabilit, creând un «univers
verbal autonom», în care expresivitatea §i ornamentul, în diferen†ierea
lor, se armonizeaz¶ §i se sus†in pe fundalul unui tablou estetic reprezentând îns¶§i diferen†a”.
Mariana Pasincovschi
Dispozitiv practic, exerci†ii
1. Comenteaz¶ oximoronul fic†ie-realitate prin raportare la unul
din romanele lui Paul Goma.
2. Precizeaz¶ perspectiva narativ¶ folosit¶ în romanul Bonifacia,
exemplificând cu m¶rci lexico-gramaticale corespunz¶toare.
3. Într-un eseu de 20-30 de rânduri, argumenteaz¶ rolul
percep†iilor senzoriale în crearea portretului Bonifaciei.
4. Într-o compunere de 1-2 pagini, prezint¶ formele §i
semnifica†iile feminit¶†ii într-unul din romanele lui Paul Goma, la alegere.
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Alfabecedar – „cuvântarul” f¶r¶ limite.
Magia cuvântului gomian
Alfabecedarul constituie una din cele mai originale, necanonice
c¶r†i în cadrul crea†iei lui Paul Goma §i în cel al literaturii române în
general. Ini†ial cartea a avut forma unui „carnet de cuvinte”, în care
scriitorul î§i depozita cuvintele noi, create, n¶scocite în timpul scrisului. Titlul actual provine din 1983, anul în care Paul Goma hot¶r¶§te
s¶ orchestreze imensul inventar de vocabule în ordine alfabetic¶. În
noua ei formul¶ cartea vede lumina tiparului în 2004 la editura „Victor
Frunz¶” din Bucure§ti, dar poate fi oricând g¶sit¶ în variant¶ electronic¶ pe websitul Paul Goma.
Plecat în exilul parizian, Paul Goma nu a renun†at niciodat¶ la
limba român¶, scriindu-§i toate c¶r†ile doar în graiul matern. Mai mult
decât atât, el hot¶r¶§te s-o îmbog¶†easc¶ §i în aceast¶ munc¶ dificil¶
dovede§te ingeniozitate maxim¶, ob†inând performan†e uluitoare.
Alfabecedarul adun¶ în mod academic în jur de 33 de mii de cuvinte
noi, derivate din 896 de cuvinte-standard sau din r¶d¶cina cuvintelor
ce fac parte din patrimoniul limbii române. Niciun alt scriitor nu a
coborât atât de adânc în substratul limbii române literare pentru a o
recrea din interior.
Cartea este alc¶tuit¶ din trei compartimente: Prevenire, Proziceri
§i Alfabecedarul propriu-zis, în§irând vocabule de la A la Z. Fiecare
cuvânt „vechi” are num¶r de ordine, iar derivatele sunt aranjate în
coloane, la rându-le alfabetic. Aceast¶ arhitectonic¶ permite ca suma
mare de cuvinte s¶ aib¶ o structur¶ bine organizat¶ de dic†ionar. În
Prevenire autorul ne ofer¶ câteva sfaturi utile la lectur¶. Nelipsite de
umor, aceste indicii de lecturare trimit spre ideea de literatur¶ ca act
gratuit, f¶r¶ alt¶ utilitate decât aceea de a distra prin creativitate f¶r¶
frontiere.
„Cei ce vor lua în mân¶ acest obiect s¶ §tie: nu este un dic†ionar; nici
vocabular, nici inventar-de-cuvinte. Obiectul de fa†¶ nu sluje§te la nimic:
„materialul” cuprins nu explic¶, nu descrie, nu înva†¶ - nu dezva†¶. Obiectul
ar putea fi un fel de carte, iar pentru c¶ nu are utilitate; un fel de roman. Ca
tot romanul se cite§te, în principiu, de la început spre sfâr§it, din susul paginii
înspre josul ei, rândurile urm¶rindu-se de la stânga c¶tre dreapta.
Cei ce nu vor fi descuraja†i de PREVENIRE, s¶ fie, totu§i, preveni†i:
Autorul ALFABECEDARULUI va fi mul†umit s¶ afle c¶ din totalul
celor în jur de 33.000 de cuvinte-noi, derivate din 896 cuvinte-vechi m¶car a
mia parte va fi g¶sit¶ acceptabil¶, de ce nu: descre†itoare de frun†i. Ar însemna c¶ vor r¶mâne vreo 33 cuvinte „noi” în limba român¶, slujit¶ de noi to†i,
dar de nimeni satisf¶c¶tor st¶pânit¶.
La urma urmei, autorul va fi mul†umit §i cu a zecea-mia-parte: s¶
îmbog¶†e§ti tu, cu mâna ta, limba matern¶ cu trei cuvinte (§i a treia parte din
al patrulea…)?”

Prin aceast¶ prefa†¶ autorul î§i arat¶ disponibilitatea spre inventivitatea continu¶ a jocului lingvistic §i literar, care permite deplasarea
pl¶cut¶, liber¶, f¶r¶ constrângeri în spa†iul creativit¶†ii. Nu lumea real¶
este obiectul scriitorului, ci realitatea cuvântului, posibilit¶†ile lui
interioare de exprimare succint¶ §i vesel¶ a unui fenomen complex.
Dincolo de hedonismul lingvistic, vom întâlni suficiente probe de realitate, trimiteri la situa†ii §i oameni concre†i care au reclamat atitudinea
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etic¶ a autorului.
Proziceri constituie un fel de exerci†iu „de înc¶lzire”, scriitorul
propunându-ne un inventar de îmbin¶ri ingenioase de vocabule, menite preg¶tirii cititorului pentru o lectur¶ neobi§nuit¶. Iat¶ doar un exemplu de asocia†ie inedit¶, „tr¶snit¶” de vocabule: „Cutia Abandorei/
AbandoNostradàmic/ AbaNostradamantin/ Boul Abis/ Abonamens
sana in corpore sano/ Absolume, lumeee…/ Absolubil (în alcool)/
Apsolubil (fire§te, în ap’)/Absorbi et curbi/ Absorb la morb nu scoate
Scochii/ Abstractele vorbe§te!/ Abstinen’ tu!/ Asurdo-muto!/
Absurdìl¶/ Absurdulescu/ (de-a) Absurda/ (ultimul) aBanc al lui
aBul¶/ Aclamassele largi de l¶rgitori/ Acrobat-o norocul!/ Acrobate
fierarul cât e Wald/ Adaptam-nisam/ Adaptalme§-balme§/ AdapTalpa
¢¶rii/ Ad¶Postul Pa§telui”.
Aceast¶ predispozi†ie de inven†ie vesel¶ a cuvintelor, care
demostreaz¶ cât de flexibil¶ poate fi limba noastr¶ §i cât poten†ial
creativ comport¶ ea în sine, în al treilea compartiment (Alfabecedarul
propriu-zis, cuvânt la rândul lui derivat: Alfa, prima liter¶ a greaca
veche + abecedar) va recidiva într-un carusel ame†itor de termeni
„gomici”, care au definit în toate c¶r†ile „marca” sau „stilul Goma”. E
suficient doar un exemplu de la litera A ca s¶ ne d¶m seama de iscusin†a scriitorului în forjarea cuvintelor noi: „abajura (a) A fost silit s¶
abajureze/ abajurat S-a m¶ritat cu un abajur-major/ abajur¶mânt A
depus abajur¶mânt de perfidelitate/ abajur-fix Madam Aglaé are, joia,
abajurul foarte-fix/ abajur-împrejur Madam Sophie o are de jur împrejurut¶/ abajuridic În schimb, se bucur¶ de statut abajuridic/ abajurisdic†ie/ abajuristconsult/ abajuriu/ abajurnalist La Abajurnalul zilnic –
s¶pt¶mânal/ abajurnalistic¶/abajurnic Trece abajurnic pe la
redactora†iune/ abajuremie A§a i-a spus doctorul: «Ai abajuremie»/
abajurgentitate/ abajuria§ Fa†¶ de un abajurmìc/ abajurina Pentru a
putea uriniza‘ ‘potriva vântului/ abajurât E§ti abajurât-ca-porcu,
mon§er – d¶ s’ te pup (Nene Iancule)/ abajurî (a) Te abajur¶sc din
r¶runchii bojocilor!/ abajurlet M¶i, §i când îi arse un abajurlet de
groaz¶/ abajurla (a) Dac¶-i de loc dinAbajUrla†i”. Felul în care scriitorul r¶suce§te cuvintele dovede§te o deosebit¶ m¶iestrie artistic¶.
Prin aceast¶ carte Paul Goma se ded¶ experimentelor cele mai
radicale de literatur¶, solidarizându-se cu spiritul ludic al postmoderni§tilor. Jocul inventiv de realit¶†i lingvistice deconstruie§te sistematic
realitatea §i literatura, rea§ezând-o dup¶ principiul muzical al simultaneit¶†ii. Arhitectonica Alfabecedarului dovede§te cel mai înalt grad de
simultaneizare spre care scriitorul a tins §i în celelalte c¶r†i. Acest fapt
îl consacr¶ pe Paul Goma drept unul din cei mai actuali scriitori români, a c¶rui scriitur¶ exprim¶ via†a §i gândirea societ¶†ii „informa†ionale”, „interactive”, „internautice”. Pornind de la orice cuvânt a pseudodic†ionarului se poate construi o lume §i o povestire sau se poate descifra o poveste veche de când lumea.
Literatura lui Paul Goma mizeaz¶ pe for†a cuvântului de a crea o
nou¶ lume. Aceast¶ disponibilitate magic¶ a cuvintelor gomice l-a
determinat pe criticul Ion Bogdan Lefter s¶-l numeasc¶ un „vr¶jitor al
limbii române… fictive”. La rândul s¶u, Paul Goma noteaz¶ într-un
text confesiv: „Materialul limb¶ l-am tratat ca pe un subiect; §i ca pe
un predicat – ba chiar §i ca pe un atribut al… complementului – peste
tot, în toate, mai vârtos în Alfabecedar”. Cititorului îi revine libertatea
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de a alege, dup¶ propria-i dorin†¶, desf¶§urarea realit¶†ilor virtuale ale
vocabulelor §i a micilor comentarii la acestea.
Cuvintele noi apar în urma mai multor procedee lingvistice §i stilistice: formarea cuvintelor compuse (Caracterchea-berchea,
brânza†ional¶, buim¶crime, diletandre†e, gustop), substantivizarea
adjectivelor sau adjectivarea substantivelor (c¶ldurabil, calmatic, dezghe†arnic¶, dinozaurifier, discrea†¶, distrugulent, haiducal, handicapita†ie), anagrame, deform¶ri morfologice, jocuri fonetice, interschimb¶ri de sunete (dormitatez¶, ebrietnic, iasomnie,
inauguroc¶scaic¶, rotundic¶), reinterpretarea sarcastic¶ a îmbin¶rilor
stabile de cuvinte (Episcopul scuz¶ (e)mijloacele, Absorb la morb nu
scoate Scochii, Acrobato norocul, Jelui-te-a§ §i n-am cuiu, Urzic¶
lumea ce-o urzice), calculul lingvistic, adapt¶ri din alte limbi
(Elevrika, Cavalergo sum, calibri§inatitudine), pleonasme (idealbea†¶,
idealai, idealterego) etc.
Vocabularul lui Paul Goma este o surs¶ estetic¶ de satisfac†ii,
mai cu seam¶, pentru amatorii de jocuri, inova†ii lexicale, teribilisme,
acroba†ii verbale §i enigme lingvistice. For†a sa creatoare de inova†ii
pe tema limbii este aproape unic¶ în spa†iul literaturii române.
Alfabecedarul propune astfel un refugiu în limbaj ca un construct
alternativ memoralisticii, împingând literatura c¶tre alte orizonturi.
Referin†e critice
„E un colosal inventar de vocabule inventate, 33.000 la numar,
ob†inute prin alterarea juc¶u§¶, ironic¶, adeseori cu miezuri istete,
parodice, culturale ori politice a 896 de cuvinte existente în româna
reala. (...) Necitabil. De citit §i de savurat ca atare, în «nebunia» lui de
savori lingvistice, iscate de un vr¶jitor al limbii române... fictive!”.
Ion Bogdan Lefter
„Dintr-un anumit punct de vedere, Paul Goma este cel mai mare
copil-creator de limb¶ român¶”.
Tatiana Slama-Cazacu
„Pe lânga nenumaratele calit¶†i literare ale Alfabecedar-ului,
este uimitor cum un om care n-a mai c¶lcat pe pamânt românesc de
ati†ia ani (de 28 ani!) cunoa§te atât de bine limba, mult mai bine §i mai
profund decât cei cu care vorbesc zilnic! Alfabecedar-ul ne demonstreaz¶ c¶ interiorul este mult mai important decât exteriorul, ca a §ti
este altceva decât a cunoaste, ca Paul Goma este un mare scriitor!”
Mihail Vakulovski
Dispozitiv practic, exerci†ii
1. Realizeaz¶ portretul exilatului Paul Goma, a§a cum se profileaz¶ în scrierile sale.
2. Dezbate aspectul ludic al stilului g(n)omic §i argumenteaz¶
faptul c¶ scriitorul Paul Goma este un înnoitor al limbajului, asemeni
lui Mihai Eminescu §i Nichita St¶nescu.
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„Dacia”, 1990; Pamfile, Ligia, Proza lui Paul Goma, între depozi†ie §i
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, în rev. „Metaliteratur¶”, nr. 5-6 (25)/2010; S¶lcudeanu, Nicoleta, Patria de
hârtie. Eseu despre exil, Ed. „Aula”, 2003; Simion Eugen, Genurile biograficului, Ed. „Univers” Enciclopedic, 2002; Simu† Ion, Cazul Paul Goma: între
politic¶ §i literatur¶, în Reabilitarea fic†iunii, „Editura Institutului Cultural
Român”, 2004; Simu† Ion, Incursiuni în literatura actual¶. Ed. Cogito, 1994;
Sipo§ Mariana, Destinul unui disident: Paul Goma, Ed. „Universal Dalsi”,
2005; Sitar-T¶ut Daniela
Lec†ia de literatur¶ a Astrei, în rev.
„Metaliteratur¶”, nr. 5-6 (25)/2010; Slama-Cazacu Tatiana, Nonconformistul
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scriitor Paul Goma: limbaj cople§itor §i limbaj interior, în vol. Via†¶, personalitate §i limbaj, Ed. „Aramis”, 2007; St¶nescu Flori, Goma, Paul, Dialog,
Ed. „Vremea”, 2008; £imonca Ovidiu, Paul Goma – t¶ceri, proteste, rupturi,
în rev. ,,Observator Cultural”, nr. 30/2005; £tef¶nescu Alex, Istoria controversat¶ a literaturii române 1945-2000, Ed. „Socrate”, Craiova, 2007;
£tef¶nescu Alex, Istoria literaturii române contemporane (1941-2000), Ed.
„Ma§ina De Scris”, 2005; ¢urcanu Andrei, Paul Goma: atitudine §i poezie, în
rev. „Metaliteratur¶”, nr. 5-6 (25)/2010; Ungureanu Dumitru, Scriitor, scriitorector, în rev. „Metaliteratur¶”, nr. 5-6 (25)/2010; Ungureanu Cornel,
La Vest de Eden. O introducere în literatura exilului, Ed. „Amarcord”, 1995;
Ursache Magda, Dezveli†i tot adev¶rul... , în rev. „Metaliteratur¶”, nr. 5-6
(25)/2010; Vartic Ion, Un ,,poet” al închisorii, în rev. ,,Apostrof”, nr.
5-7/1990; Voiculescu Dan, Fuga în crea†ia lui J.S. Bach, „Editura Muzical¶”,
2000; Vrabie Diana, Romanul ca adev¶r §i autenticitate (Infarct de Paul
Goma) , în rev. „Metaliteratur¶”, nr. 5-6 (25)/2010.

Mar†i 30 august 2011
Ast¶-noapte nu s-a reeditat “peforman†a”: am transpirat, nu a§a mult, dar mai mult decât cu o noapte înainte.
M-am întristat: deci nu este la îndemâna mea ameliorarea. Tot de întâmplarea inexplicabil¶ voi atârna.
Ma’ M¶-sii!
Miercuri 31 august 2011
Nici azi vreun semn încurajator privind transpira†ia
s¶lbatic¶. Sper c¶ în zilele urm¶toare va veni un semnule†,
mai ales c¶ vom trece în luna septembrie: începe §coala!
*
Ce bucurie mi-a f¶cut Aliona, azi: mi-a trimis fotografii de la Salonul de carte, Chi§in¶u. Fra†ii Brega au fost
“activi§tii”: au contactat-o pe dânsa, cerîndu-i c¶r†i de-ale
mele. Ea le-a dus câteva “pachete” totodat¶ le-a dat telefonul Danielei Goma - care, auzi performan†¶ : s-a deplasat în
persoan¶, ducînd §i 12 exemplare din Din Calidor. Ea
îns¶§i - “personal¶”, ar fi spus Dinescu - cu picioarele ei!
Dac¶ vor fi vândute toate c¶r†ile duse de Aliona, ea a promis c¶ va înnoi “stocul”. Numai s¶ nu n¶v¶leasc¶ evreii din
Maldova, ca d¶†ile trecute, încercînd s¶ “sting¶” c¶r†ile
mele de pe suprafa†a… Basarabiei.
Voi afla mâine…, în Jurnalul pe septembrie.
*
ïn ultimul moment îmi sose§te de la Mariana
Pasincovsci partea a doua a Sabinei.
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Paul Goma. Romanul Sabina:
Fenomenologia erosului §i jocul autonom al scrierii
pe terenul artei romane§ti
Ie§ind din cursivitatea ,,cotidianului” prin violentarea linearit¶†ii
§i a uniformit¶†ii, în dorin†a de a des¶vâr§i arta scrierii, Paul Goma
sfideaz¶ normele, structurându-§i romanul dup¶ o lege sui-generis a
selec†iei §i a ordon¶rii. F¶r¶ a crea în conformitate cu regulile general
acceptate ale literaturii, printr-un limbaj §i un stil exprimând ,,abaterea”, ,,deformarea”, ,,dep¶rtarea”, ca semn al particulariz¶rii literare[1], într-o scriitur¶ stabilit¶ sub presiunea istoriei, prozatorul ini†iaz¶
un joc în care ludicul, basmul §i fic†iunea, ca actan†i principali, vor
întregi §i lumina jum¶tatea aflat¶ ,,la umbra Sabinei în floare”.
St¶pânind tehnica quiproquo-ului, apelând la memoria olfactiv¶, naratorul va construi imagini, sentimente §i atmosfere, legând biografia
,,operei” de propria autobiografie. Sim†ind gustul Sabinei, el ne va
face s¶ sim†im gustul artei, printr-o incursiune în identitatea personal¶
a subiectului, într-o contempla†ie estetic¶, în care ,,verbul se concepe
în carne, l¶sându-i neatins¶ fecioria”[2].
Pornind de la o prim¶ lectur¶ care pare s¶ favorizeze povestea de
dragoste, scrierea alunec¶ u§or înspre o dimensiune metatextual¶,
relevând elementele unei poetici începute înc¶ din romanul Din
Calidor, §i legitimate cu adev¶rat abia în ultimul text al voletului autobiografic, Roman Intim. Cu toate acestea, se poate reconstitui deja
concep†ia prozatorului despre scris, cu atât mai evident¶, cu cât
reu§e§te s¶ contamineze întregul parcurs textual, instituind un univers
cu o identitate aparte, diferit de scrierile din epoc¶.
Povestitor §i nu scriitor, tr¶ind împreun¶ cu personajele sau
venind în urma acestora §i relatând ,,ce-a în†eles el din ce-a v¶zut,
auzit, mirosit”, ce s-a întâmplat sau ,,§i ce nu s-a chiar întâmplat”, Paul
Goma î§i construie§te subiectul plecând de la un eveniment consemnat
istoric, c¶ruia îi va da, prin intermediul fic†iunii, propor†ii neb¶nuite,
într-un melanj de poeticitate, ironie, ludic, basm §i umor. Iar aceast¶
construc†ie, intersectând erosul cu istoria, cu un instrumentar bogat în
ambele sfere, creioneaz¶ însu§i mecanismul de elaborare a scrierii,
într-un r¶sf¶† lexical contravenind tuturor normelor, ilustrând abaterea
§i ac†ionând în slujba ei. Pentru a în†elege, îns¶, modul de func†ionare
a acestui sistem, trebuie s¶ abord¶m o privire exhaustiv¶, f¶r¶ a neglija
nivelul prim al romanului, devenit o pârghie de percepere a poeticii
textuale. Iar în acest sens, putem analiza scrierea folosind, ca sprijin
pentru explicarea §i demonstrarea problematicii enun†ate, autori ca
Emmanuel Lévinas[3], Martin Buber[4], dar §i Michel Serres[5] sau
Ion Caraion[6], precum §i alte nume, citate de-a lungul studiului.
Introducând lectorul în subiectul romanului, naratorul ilustreaz¶, prin
intermediul momentelor de desp¶r†ire, descrise cu m¶iestrie chiar la
începutul povestirii, cele trei fe†e ale Sabinei realizând, în conformitate cu ele, un traseu invers al reconstruc†iei. Corespunzând acestei
traiectorii, desp¶r†irea ini†ial¶ din col†ul Justi†iei va sublinia puterea de
decizie naratorial¶, pe fundalul inser†iei unui adev¶rat tablou al
z¶pezii, puritatea albului imaculat reflectând candoarea §i inocen†a
feminin¶ a ,,primei” Sabine. Reactualizând, prin intermediul mirosului, experien†ele personale §i episoadele biografice, mirosurile îns-
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criind memorii în memoria subiectului[7], povestitorul va dezv¶lui
miza textual¶, pledând nu atât pentru înscrierea în tiparele unui roman
de dragoste, cât pentru re-facerea acestui moment, înzidindu-l în propriile tipare, originale §i autentice: ,,… S¶ începem cu exteriorul: ninsoarea. Chiar de nu cade în virtutea gravit¶†ii, ci r¶mâne suspendat¶,
acolo, sus – în virtutea mea, care pot opri, nu doar timpul (s.n.)… –
ninsoarea e prezent¶ prin miros; adeseori ninsoarea exist¶, nu pentru
c¶ ar exista (nici nu exist¶!), ci pentru c¶ miroase, iar atunci are o mie
(hai, zece) func†ii […];
…– £i nu-i deloc adev¶rat c¶ noul, necunoscutul este neap¶rat dragoste, ori sarea §i piperul ei, mie mi se pare mult mai descoperitor, mai
nou gestul de repetare a unui gest de repetare, în fine, o re-facere, o
tocit¶, o umblat¶, o aaa mai dep¶rtapropiat¶, iar dac¶ nu dezvele§ti
prin el ceva orbitor de noutate, scrâ§nitor de prospe†ime, atunci descoperi altceva, mai de pre†, mai profund, mai dincolo de coaja cu tiv de
punte: s¶ zicem: constatarea c¶ aceast¶ fat¶ este a ta […]”[8].
Atent la detalii, investigând transformarea Sabinei prin cernerea
am¶nun†it¶ a evenimentelor prin sita unui observator erudit, scriitorul
o va judeca retrospectiv, dedublând-o în ipostaza unui cel¶lalt ,,într-o
luminozitate convertit¶ în ardoare §i întuneric”[9]: ,,Când, necând, a
fost. În plus, t¶iat¶. În dou¶ – nu ca un întreg, în jum¶t¶†i, ci ca un fel
de pereche de picioare; ca ni§te siamezi desiamiza†i. Fiindc¶ una era
Sabina de care m¶ desp¶r†isem în col†ul Justi†iei §i alta, a doua zi spre
sear¶, pentru lemne §i c¶rbuni; §i înc¶ o alta, cea de a treia zi, de la
recuperare”[10].
Evocând, pe acest fundal, momentul din timpul, dar §i de dup¶
salvarea ,,Fondului Blaga”, prin inser†ia unor ,,bijuterii” narative,
capabile a ,,resuscita” personajul expus frigului, suferind de foame §i
de epuizare, naratorul se va situa, din pl¶cerea de a ocroti femeia, sub
simbolul uterului protector, sugerând existen†a mai multor tipuri de
iubire. În acela§i timp, el va spori efectul de fic†ional al ,,operei”, propunând o lectur¶ care s¶ favorizeze procesele producerii §i recept¶rii
de text, într-un joc cu expectan†ele cititorului, uzând de transpunere §i
destructurând codurile de construc†ie a limbajului: ,,Nu conta incorectitudinea gramatical¶, r¶sf¶†ul lexical, conta c¶ldura de care avea
nevoie fata asta, cea pe care o puteam eu produce, emite, transmite
prin foarte multe mijloace §i c¶i […].
Pentru a doua oar¶ într-o singur¶ via†¶ constatam cât de îngrozitor de u§oar¶ […]: Sabina, atunci, chiar dac¶ nu avea materie, avea în
schimb… tot materie, dar, cum s¶-i spun eu: imaterial¶, mai degrab¶
imponderal¶ (s.n.) […]
Cuvintele nu mai contau - ba conta sonoritatea lor §i am mai
în†eles: conta f¶r¶întreruperea lor, a§a putea fi men†inut¶ sub vraj¶,
într-un fel oprit¶ pe buza pr¶pastiei în care ar fi urmat s¶ se aplece,
dreapt¶, vertical¶ ca un copac - în moarte.”[11].
F¶r¶ a avea parte de acela§i tratament din partea fetei, în imposibilitatea de a descrie durerea §i din dorin†a de a o înl¶tura, naratorul va
modifica realitatea, situându-se într-un cadru fabulos, de unde va relata întâmpl¶rile ca dintr-o trans¶: ,,‹‹Du-te drrracului, mojicule!››, mia zis […].
– Sabina, mi-e r¶u, am rostit, aproape horc¶ind, oricum, dând
ochii peste cap. M¶ doare v¶zutul, m¶ doare auzitul, m¶ doare carnea
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pe mine §i m¶ doare †inutul minte – totul m¶ doare, peste tot, peste tot
[…].
…nu era deloc r¶u, a§a; ba chiar bine. A§a se modific¶ realitatea:
descrii viitorul în culori atât de frumoase, încât se preface în prezent;
cu atâta must î†i manife§ti dorin†a, încât pe dat¶ devine putin†¶ - asta fiind §i re§eta comuni§tilor […]”[12].
Similar acestei structuri, pornind de la reflec†iile asupra artei §i
ac†ionând în raport cu firea realist¶ pe care o dezv¶luie, Paul Goma
reface traseul ini†ial în conformitatea cu adev¶rul adev¶rat, pentru a-l
modifica, mai apoi, la nivelul perceperii logice, frângând linearitatea
§i îngreunând în†elegerea h¶r†ii textuale. Optând pentru o poetic¶
explicit¶, el dezv¶luie puterea logosului, a cuvântului scris sau rostit,
ca leg¶tur¶ direct¶ cu Dumnezeu, scrisul func†ionând, dac¶ e s¶ subscriem la afirma†iile Nicoletei S¶lcudeanu[13], ca terapie §i ca reconstituire de sine: ,,Necazul cu mine: nu prea sunt; mai exact: sunt cam.
Vreau s¶ spun: am o fire cam realist¶ de felul ei. N-a§ fi bun scriitor –
ziceam c¶ am §i talent… Nu, nu: deloc bun. Prea întocmai, prea motà-mot, prea adev¶rul §i numai adev¶rul, prea reproducere conform¶ cu
ceea ce e adev¶rat… Am citit §i din str¶ini §i din români: nu se adun¶
merele cu perjele; în art¶ nu are ce c¶uta adev¶rul, ea lucreaz¶ cu alt¶
categorie, frumosul, dac¶ sânt iubitor de adev¶r, s¶-l caut în alt¶ parte,
ca dealtfel §i binele, nu în literatur¶, nici în art¶… […] De alt¶ parte,
zic c¶ tot eu am dreptate, de§i minor, nu cei care împart lumea în estetic¶ §i etic¶ §i pretind c¶ arta nu este nici bun¶, nici moral¶, nici
adev¶rat¶ – ea este frumoas¶ ori ne-frumoas¶; sau: este ori ba. Dup¶
p¶rerea mea (niciodat¶ sonorizat¶ în discu†ii cu b¶ie†ii) gre§esc cei
care judec¶ astfel, incluzînd literatura la arte. Materialul pictorilor, al
sculptorilor, al muzicienilor (culori, forme, sunete) pot fi frumoase ori
pl¶cute (ori dimpotriv¶), niciodat¶ nu po†i spune despre ele c¶ ar fi
adev¶rate ori bune. Literatura îns¶… Materialul ei: cuvântul, cuvântul
poate fi bun, adev¶rat – uneori i se cere s¶ fie astfel. Nu mincinos
(fiindc¶ vine de la Dumnezeu), mai ales în roman…”[14].
Dac¶ pentru început prozatorul descrie am¶nun†it întoarcerea
naratorului la internat la o or¶ târzie, grav bolnav §i cu riscul de a fi
eliminat din liceu, îngrijit de directorul Iorgu împreun¶ cu so†ia acestuia – ,,tata §i mama”, pe parcursul derul¶rii epice el contrazice acest
,,adev¶r”, adev¶rat în sensul def¶§ur¶rii scenariului narativ, inserând
în text dialoguri fictive §i modelând realitatea în func†ie de propriul
deziderat. Instaurat într-o lume imaginar¶ ca imposibilitate de a accepta tragismul evocat, el va renun†a la varianta dintâi, sc¶zându-i intensitatea prin intermediul nega†iei. Cu toate acestea, o lectur¶ atent¶
faciliteaz¶ reconstruc†ia epic¶, înlesnind nu doar percep†ia mesajului
central, ci §i a întregii schel¶rii textuale, ridicate pe acest suport: ,, …
Pierdusem lupta, pierdusem r¶zboiul.
M-am gândit dup¶ aceea: dac¶ n-a§ fi fost atât de bolnav, m-a§ fi
sinucis. Îns¶ nu mai aveam strop de via†¶ în corpul meu, alt¶dat¶ atât
de sportiv…; cum începusem s¶ aiurez cam de pe când îmi des§iretam
bocancii…
«M¶ restabilesc, prind ceva puteri – §i m¶ sinucid! Pun punct vie†ii
mele, f¶r¶ rost pe lume. Îmi curm destinul - ca s¶ afle ea, bestia cu chip
de om ce anume a f¶cut! S¶-i par¶ r¶u, dar s¶ fie prea târziu!»”[15].
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Oferind posibilitatea unei previziuni, dar §i capacitatea de dozare
a realit¶†ii dure, romanul lui Paul Goma nu poart¶ semnul opus vie†ii,
,,ci acela§i – u§or deplasat; oleac¶ decalat”[16]. În imposibilitatea de
a-§i schimba destinul, cu o atitudine matur¶ §i serioas¶ la adresa vie†ii,
prozatorul descoper¶, prin scris, modalitatea de a o st¶pâni §i prevedea, considerând c¶ abia ,,povestindu-le (e§ecurile, s.n.) devin suportabile, fiindc¶ le faci tu povestabile, povestindu-le”[17]. Iar de aici §i
dorin†a de a deveni povestitor §i de a tr¶i, împreun¶ cu personajele,
într-o lume neturburat¶ de prezen†a obsesiv¶ a instan†elor auctoriale:
,,Am mai spus: dac¶ m¶ fac literator, atunci povestitor m¶ fac, nu
scriitor – adic¶ nu pedagog, director de internat, cu personajele; scriitorul î§i închipuie c¶ a venit pe lume doar ca s¶ §tie, în fiecare
moment, ce fac elevii din roman, iar dac¶ nu fac ce scrie regulamentul,
§i nu întocmai, §i nu acolo, în spa†iu, misia lui nenorocit¶ de scriitorpedagog este s¶-i cheme la ordine; s¶-i bage la loc în front. Pe când
povestitorul… El îi las¶ în pace pe oameni: fac¶ ce vor ei, ce e
omene§te s¶ fac¶, netulbura†i, neconstrân§i; el vine în urma elevilorpersonaje: prive§te, ascult¶, miroase (mai ales) – §i poveste§te ce-a
în†eles el din ce-a v¶zut, auzit, mirosit (s.n.) ”[18].
Pornind de la un eveniment consemnat istoric, perceput ca un
,,mortar dintre c¶r¶mizi” care ,,face sau des-face un roman, face s¶
fie, ori s¶ ne-fie un roman §i nu dup¶ adev¶rul-adev¶rat, ci dup¶
adev¶rul-care-ar-putea-fi-adev¶rat – a§a cumva”[19], prin excelen†¶
tragic, punctual generator este atenuat de inser†ii ludice, înlesnind perceperea operei de art¶ §i transformând ,,e§ecul” evenimen†ial, ca pivot
enun†iativ, într-o surs¶ de reflec†ii creatoare de efecte speciale,
sus†inute de-a lungul întregii scriituri. Iar în acest sens, semnificativ¶
este afirma†ia lui Schiller, privind rela†ia dintre art¶ §i joc: ,,Schiller
spunea undeva c¶ omul n-ar fi cu totul om decât atunci când se joac¶.
Când judec¶ desf¶tându-se §i se desfat¶ judecând, individul î§i îndepline§te menirea. [...] Desf¶tându-se judecând, individul percepe
opera de art¶”[20].
Într-o lume a lui Creang¶, z¶bovind pe marginea cuvântului, Paul
Goma î§i proiecteaz¶, astfel, structurile imaginarului într-un conglomerat de fraze care, la ad¶postul oric¶ror priva†iuni, au rolul de a
men†ine jocul, echilibrând receptarea §i transferând cititorul într-un
peisaj al tuturor posibilit¶†ilor: ,,Fiindc¶ eu am s¶ scriu romane, dar nam s¶ m¶ chem romancier; nici scriitor – ci povestitor; de romane. [...]
Dialogul nostru era o joac¶ §i un monolog – hai, dou¶, îns¶ paralele –
pân¶ la ac†iune mai va (s.n.).
Nu mai va, deloc, pân¶ la ac†iune, eram în:
Cu stânga o †ineam bine, în fa†¶, de-a curmezi§ul §eii, cu dreapta
t¶iam de zor la du§mani ca la bostani. Calul alb, §aua verde, cin’ nu
vede nu ne crede, ei §i?, m¶ cred eu §i-mi ajunge, du§manii-inumanii
cât¶ frunz¶, precum nisipurile m¶rilor §i foarte du§m¶no§i în sinea lor,
iar noi doi (§i, dac¶-l socotesc §i pe cal, pe mândrul Ducipal, atunci
trei, iar cu sergentul, zece), zburam cum se zboar¶. Zburam cu avionul
§i o iubeam cu foc pe r¶pit¶ – povestea vie†ii mele: simpl¶ ca un basm:
fata asta, Sabina, ceruse ajutor §i eu îi s¶risem în, cu un cuvânt, fusesem de acord cu orice, a§a c¶ o re-r¶pisem r¶pitorilor r¶pitornici”[21].
Cât despre alte fragmente vizând deschiderea protagonistului c¶tre
zonele insondabile ale limbajului, acestea capteaz¶ lectorul înc¶ din
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primele file ale romanului, pornind de la stâng¶cia adolescentului de a
intra în gra†iile Sabinei, tr¶ind evenimentele la intensitate maxim¶,
similar¶ celor din basme, §i pân¶ la descrierea, cu o m¶iestrie interpretativ¶, a momentului desp¶r†irii, ca atribut hot¶râtor în paleta de previziuni, justificând §i întregind motivul a§tept¶rii: ,,... M-am împiedicat în prag – de§i nu exist¶ prag; am încasat o u§¶-n §ale, cu toate c¶
u§a de-acolo nu are închiz¶toare-întârzietoare; mai lipsea s¶ fac pasul
drept, la orizontal¶, s¶ cad la vertical¶, în groap¶ – §i ce dac¶ nu
era?”[22]; ,,...Am f¶cut prezent¶rile. Septimiu a s¶rutat mâna fetei. Pe
urma lui, i-am re-s¶rutat-o §i, în continuarea avântului, am luat mâna
lui Septimiu, am pupat-o...Fata a râs:
– Acum, c¶ ai terminat de pupat tot ce mi§c¶: râul, ramul, putem
pleca – §i m-a luat de bra†. Mi-a f¶cut pl¶cere s¶ v¶ cunosc!, a spus
peste um¶r, în direc†ia lui Septimiu”[23].
Îmbinând senzualitatea cu ironia, naratorul deformeaz¶ realitatea
din incinta ,,sanctuarului” Sabinal printr-un peisaj fictiv cu trimitere la
ritualul logodnei. Enun†at, mai intâi, cu sacralitate în cadrul unui
spa†iu derizoriu – în interiorul unui garaj înghe†at, el va fi completat
de alt fragment, constituind, cum bine subliniaz¶ Nicoleta S¶lcudeanu,
,,o vag¶ aluzie la cea biblic¶, mai degrab¶ o parodie a ei”[24], ca
m¶rturie a suveranit¶†ii unui timp care ,,nu tolereaz¶ inocen†a”[25]:
,,Cu mâini albe îmi prindea mâna stâng¶, îmi trecea pe degetul inelar
un inel, inelul; apoi îmi întindea între deget, al doilea inel – în fapt,
verighet¶ – pentru dege†elul ei. Îi s¶rutam mâna cu inel. Ea îmi lua
mâinile, le punea pe obraji; ne s¶rutam – pe gur¶, lung §i adânc, treceam unul prin altul, unul în alta, prin viu, mi§c¶tor, pip¶rat. [...] Eu o
luam în bra†e. De tot, pe sus, pe sus. Atent s¶ nu calc poala rochiei
atârnânde, în sunet dulce de flaute de m¶tase §i oboaie de m¶rg¶ritar
(cu o not¶ de ghidu§ie de internat, adus¶ de fagot), o duceam la patul
cu baldachin, pat de aur §i de filde§; §i din m¶tase alb¶. Ea †inea ochii
închi§i, gura între-. Când o depuneam pe pat, ea îmi cuprindea capul
§i m¶ tr¶gea spre ea, cu ea – §i ne logodeam noi doi, de tot, de tot §i
mai tr¶iam §i azi dac¶ nu muream”[26]; ,,Venea, din cort, în alb, cu
mâinile întinse – §i cu inele, mâinile; §i cu s¶rutarea gurii sale; §i cu
iezii-cucuiezii; §i cu mieii tun§ii-felegun§ii, iar eu veni-voi dimpotriv¶-†i, delule† de mirt, munti§or-t¶mâi§or (cam a§a ceva) §i cu gâtul
precum Turnul Post¶varilor, ziceam §i noi a§a, ca în Cântarea
Cânt¶rilor”[27].
Dispus c¶tre sacrificiu, cu trimitere intertextual¶ la Sfântul
Gheorghe, naratorul nu ac†ioneaz¶ decât mânat de propria-i dorin†¶,
sus†inut¶ printr-o ,,împungere romanesc¶” menit¶ a transforma diegeza într-un spectacol dirijat cu dib¶cie: ,,Dac¶ stai în sala de lectur¶ cu
un roman dinainte, î§i zici: E-hei!, câte se întâmpl¶ pe lumea asta, mai
ales minuni…- dac¶ le aju†i un pic; nu cine §tie cât, dar s¶ §tii unde
ape§i, unde pui ajutorul acela, ca s¶ împingi… §i cât¶ §i cum¶ s¶ fie
împungerea romanesc¶ (s.n.) (dac¶ putem spune a§a).
Nici acum nu pot pretinde c¶ o st¶pânesc mul†umitor, dar în urm¶
cu exact un an sau mai mul†i m¶ aflam la începuturi; se nimerise s¶
nimeresc din prima încercare!”[28]. De fapt, el va sus†ine §i exemplifica acest adev¶r §i în partea a doua a romanului, ilustrând importan†a
reu§itei celei dintâi încerc¶ri: ,,…Debutul în literatur¶ e ca desfeciorarea virginei, trebuie s-o nimere§ti din prima-ncercare, altfel îi strici
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juc¶ria”[29].
Gustând din pomul cunoa§terii prin achizi†ionarea, de pe urma
vânz¶rii c¶r†ilor, a lucrurilor materiale, Sabina se transform¶ în
femeie, corpul devenind trup la atingere cu m¶tasea: ,,... dac¶ haina
face pe om, atunci chilo†ii de m¶tase fac femeia, peste noapte: o-nfloresc, o explodeaz¶, o rodesc, f¶când-o din copil mam¶...”[30]. Într-o
realitate timorat¶ de spaim¶, epifania lumescului se consum¶ – cu
pierdere de inocen†¶ – la etajul senzorial al tactilului[31], ,,fiindc¶ asta
se simte în contact cu m¶tasea: fi-o-rul!, apoi pe picior, [...] îns¶ nu cu
neap¶rat picioarele se percep, se simt, se-nu-mai-§tie-ce-se, ci cu
în¶untrul, cu m¶runtaiele, cu inima, cu sufletul, cu str¶fundul trupului
ei care n-a mai cunoscut m¶tase, dar o §tie, cum o §tia §i mama ei §i
mama mamei ei §i tot neamul de femei, ca pe adev¶rata piele”[32]. £i
tot la nivelul epidermei – continu¶ Nicoleta S¶lcudeanu –, se percepe
cruzimea vremurilor, frigul t¶ios, concret, sosit dinspre r¶s¶rit, sursa
tuturor relelor[33].
F¶r¶ a invoca aleatoriu sim†ul tactilului, atingerea provocând
întotdeauna o reac†ie §i completând imaginea lumii insuficient reprezentat¶ de v¶z, luând în st¶pânire obiectele din jur, ca sim† activ[34],
prozatorul ilustreaz¶ for†a pip¶itului ca mijloc de facere a crea†iei,
atingând-o: ,,cu buricele degetelor mâinii drepte, am atins, i-am atins,
am atins-o, pânza f¶cea acolo un decolteu suficient de dezgoltat, ca s¶
stârneasc¶ decoltenta†ia de a intra în desi§ul floculet al flocuitoarei floriginei; al floarei florilor; floareola florbilor”[35]. Iar în acest sens,
concludent¶ este afirma†ia lui Michel Serres, oglindind rela†ia dintre
Crea†ie §i Creator: ,,Înaintea oric¶rei forme, înaintea culorii §i a tonului, trebuie atins neap¶rat suportul. [...] scriitorul sacrific¶ sau marcheaz¶ hârtia, apas¶ asupra ei, o preseaz¶, o imprim¶, moment în care
privirea se pierde... Nimeni nu a pl¶m¶dit vreodat¶, nu a luptat vreodat¶, dac¶ a refuzat atingerea, nimeni nu a iubit §i nici nu a cunoscut
vreodat¶. Ochiul, la distan†¶, leneve§te pasiv. Nu exist¶ impresionism
f¶r¶ o for†¶ imprimat¶, f¶r¶ presiunea pip¶itului”[36].
Traducând ,,din doar sfârcuri de miros, a§chii de sunet, p¶reri de
vederi”[37], Paul Goma se ad¶poste§te în l¶ca§ul formei perfecte, ilustrând mecanismul Facerii. Dac¶ ochii cunosc dinafar¶, mirosul
str¶punge din¶untru, ca leg¶tur¶ direct¶ cu Dumnezeu, urechea percepe pulsul locului, tactilul ia în st¶pânire, iar gustul re†ine §i apreciaz¶,
cea mai puternic¶ arm¶ r¶mâne, totu§i, cuvântul. Trezind materia la
via†¶, el se vrea perfect prin îns¶§i originea-i divin¶, primit¶ la
Începutul Începuturilor, a§teptând s¶ se nasc¶ §i poruncind prin
vibra†ia sa liric¶, epic¶ sau dramatic¶: ,,Cuvântul? Nu-mpiedic¶, l-am
auzit strigând. Vreau s¶ m¶ nasc! Leap¶d¶-m¶ de frânghii! Taie parâmele cu care m-ai legat! Am nevoie de spa†iu! [...] Am nevoie de
spa†iu, de larg, de plutire! Nu-s barc¶ la †¶rm! Trebuie s¶ m¶ izbeasc¶
valurile necuprinsului, ale imensit¶†ii! S¶ plutesc! S¶ lupt! S¶ risc! Am
nevoie de identitatea mea!
£i s-a n¶scut. £i... la început a fost cuvântul”[38].
R¶spunzând acestui apel §i sanc†ionându-i drastic pe cei care ,,î§i
prostitueaz¶ arta” cu materialul scriitorului, cuvântul, prieten cu poezia, filosofia §i proza, prin trio-ul reprezentat de Octavian (poezia),
Septimiu (filosofia), respectiv persoana supra-povestitoare (romanul),
într-o unitate nedesp¶r†it¶ în simbolul treimii – (,,Era cald, ad¶postitor
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– §i unitor, pe atunci fiind încredin†at c¶ nimeni, nimic, nicicum nu ne
va desp¶r†i, vom r¶mâne în vecii vecilor ca degetele, trei, pentru cruce,
numi†i dup¶ ciobanii din Miori†a: ”grosu: ardelean - Octavian;
‘jlociul: reg¶†ean - Septimiu ; ‘r¶t¶torul: ‘sarabean - eu…”)[39], naratorul, în ,,imposibilitatea de a copia fidel proz¶”, dup¶ cum însu§i precizeaz¶, o creeaz¶ sub egida unei con§tiin†e ocupate care r¶mâne la
masa de lucru pân¶ la ultima suflare[40].
Descifrat cu greu pe fundalul amân¶rii epice, de§i ar da senza†ia
c¶ vrea s¶ construiasc¶ un roman de dragoste, eul creator irumpe în
cea de-a doua parte a scrierii, l¶sându-ne a în†elege c¶ Sabina nu este
decât o cale de acces c¶tre reconstituirea elementelor unei poetici.
Transformat¶ din fat¶ în femeie, din material¶ în imponderabil¶, ea
dep¶§e§te func†ia de personaj, unindu-se, sub simbolul circular al perfec†iunii, cu naratorul, devenind o parte component¶ din el, autentic¶
§i original¶. Eliberat¶ de func†ia realului §i ad¶postit¶, ca urmare a
transpunerii, în interiorul identit¶†ii creatoare, ea reprezint¶ însu§i
actul de crea, ,,în doi”, sub semnul imuabil al Facerii: ,,O c¶utam cu
gândul, cu dosurile palmelor; §i cu înc¶: retina gata s¶ o primeasc¶,
precum o mantie; ori un cerceaf, prosop, dup¶ Baia Suzanei (sau a
Sabinei - dup¶ r¶pire): cu adulmecul. Ochii, urechile spuneau: Nu-i
aici!, dar mirosul povestea pe îndelete cum §i pe unde fusese, pe unde
se mai dusese §i cum §i pe unde plecase când please – era s¶ spun; de
tot, a§a ar spune ochii-urechile, îns¶ nasul spune c¶ nu de-tot, c¶ tocmai de-aceea-§i l¶sase acest Fir, urm¶ de odoare, molecule din corpul
ei cel trupesc, nu degeaba o cheam¶ Ariadna (sau Suzana – sau chiar
Sabina).
O c¶utam: cu sufletul cu pip¶i§ul, cu amirositul: fusese, m¶
am¶gise, m¶ hiclenise; mu§case din m¶rul de m¶tase, i se f¶cuse dintro dat¶ ru§ine – se ascunsese – dar de ce singur¶, doar eram scri§i doi:
§i goi,/ ne-ar fi fost mai putin greu în doi, din Poarta Raiului am fi plecat de mân¶, cum am v¶zut atâtea reproduceri ale Alung¶rii: tu erai
foarte buc¶lat¶, în schimb cerul de deasupra tare amenin†¶tor.
Ca s¶ §tim ce ne a§teapt¶”[41].
C¶utând ,,viitorul la modul infinit, ceea ce trebuie s¶ fie n¶scut,
[…] pl¶cere §i egoism în doi”, cum o reprezint¶ Emmanuel
Lévinas[42], dragostea se a§az¶, §i la Paul Goma, sub semnul binomului, relevând deschiderea ,,operei” prozatorului c¶tre inova†ie §i poeticitate, sub marca indelebil¶ a literarit¶†ii: ,,Nu iubesc pe deplin decât
dac¶ cel¶lalt m¶ iube§te, nu pentru c¶ a§ avea nevoie de recunoa§terea
Celuilalt, ci pentru c¶ voluptatea mea se hr¶ne§te din voluptatea lui §i
pentru c¶ în aceast¶ conjunctur¶ […], în aceast¶ trans-substan†iere,
Acela§i §i Altul nu se confund¶, ci – dincolo de orice proiect posibil ,
dincolo de orice putere cu sens §i inteligen†¶ – nasc un copil”[43]: ,,£i
(mi-am adus aminte!): în noi-doi ne-ar fi fost mai u§or la trasul s¶niei,
la înc¶rcat-desc¶rcatul sacilor; §i pe la sudoarea frun†ii ne-ar fi fost
mai u§or – ce s¶ mai vorbim de durerile facerii: aritmetica ne demonstreaz¶ c¶ ele se împart în por†ii egale, dac¶. A§ fi primit partea mea de
facere, nu doar din datorie, ci cu pl¶cere: în sfâr§it, o s¶ aflu cum;
poate c¶ chiar izbutesc s¶ m¶ transpun: nu în capul unui cal, ci în burta
unei femei – în pântece, se spune; sau; vintre. Sau §i mai poetic: trup.
Ori cum zice Biblia, ocolit: sân. Femeia are sân, b¶rbatul coaps¶ – din
ciocnirea lor iese copila§ul”[44].
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De§i ar da impresia c¶ instituie o rela†ie amoroas¶ cu textul,
confirmat¶ în Roman Intim: ,,lectura era dragoste adev¶rat¶ (cu
Sabina): §i sufleteasc¶ §i trupeasc¶”, scriitura devenind, în termenii lui
Roland Barthes, un obiect al dorin†ei, prozatorul are grij¶ s¶ sublinieze
c¶ ,,destr¶mând imobilitatea steril¶ a imaginarului amoros”, el ,,d¶
‹‹aventurii›› (s.n.) sale o generalitate simbolic¶”[45], pledând pentru o
dragoste curat¶, la nivelul transcenden†ei neîntinate de p¶cat: ,,A§a o
fi cu femeia iubit¶ cu adev¶rat: deplin iubit¶; §i cu sufletul §i cu trupul:
pe la sufletul trupului, iubirea. O §tii atât de bine, prin toate
ascunzi§urile, nuan†ele, încât †i-e tot timpul proasp¶t¶, neînceput¶, ca
§i cum din coasta ta ar fi fost adineauri extras¶, tras¶ §i oferit¶ – ca §i
Adam, te miri de fiecare dat¶ de întâlnirea cu coapsa; ba nu: coasta. i
consta†i c¶ tu e§ti aceea, cel¶lalt/¶; §i nu te miri foarte: accep†i c¶ s-a
r¶sturnat ordinea, osia lumii §i, la urma urmei, de ce nu s-ar, de ce
n-ar fi gata r¶sturnat¶, lumea – de dragoste? [...]
…omul, fie el §i b¶rbat, […] se mul†ume§te §i cu amintiri-din-adolescen†¶, f¶cute din cuvinte, atingeri, cuvinte, s¶ruturi, cuvinte, priviri,
cuvinte, adieri, cuvinte (s.n.)”[46].
În ritmul muzical al vocalelor §i consoanelor, întâlnind memoria
vizual¶ cu cea emo†ional¶, f¶r¶ a se ascunde înd¶r¶tul m¶§tii altor persoane, naratorul se transpune în cel¶lalt, z¶mislindu-l ,,prin conlucrarea actului deliberat al voin†ei cu gra†ia”[47]. Rezult¶, astfel, un fenomen unic în care ,,Cel¶lalt este prezent în fa†a lui Eu, ca un Tu care i
se adreseaz¶ în mod concret, nu ca o crea†ie a imagina†iei sale, nici ca
un simplu sentiment al apari†iei lui, cu atât mai pu†in ca obiect de
cunoa§tere; ci ca termen al unei st¶ri de gra†ie, în care, o dat¶ cu
rev¶rsarea din sine a lui Eu, o dat¶ cu misterul esen†ial al acestuia, persoana înva†¶ misterul complet al lui Tu care-i vine în întâmpinare”[48]. Concepând corpul în stare de limbaj, naratorul îl modeleaz¶,
descoperindu-l ,,pân¶ la os” §i a§ezându-l în simbolul circular al începuturilor: ,,Întind mâinile, îi apuc ochelarii, i-i înal†. Îi dezvelesc ochii,
pe ea întreag¶ o, o, o descoperesc, pân¶ la os. Azi are ochi mari. Azi
are ochi alba§tri, nu verzi, ca ast¶-iarn¶, aste-ierni – s¶ fie schimbarea
propus¶ prin m¶tase? […]
În schimb, îi simt pântecul cu pântecele; pulpele cu coapsele. Îmi
simt pântecele concavindu-se §i, în acela§i timp, crescând în p¶r†i, în
sus, în jos, primindu-i, învelindu-i pântecul de sear¶ §i din ce în ce mai
convexit, mai pântecelos: §i coacsele mele devenind concavice §i pe
lung, ca ni§te scocuri, ca ni§te femei în care se-intr¶ §i se-r¶mâne ca
de-acolo b¶rbatele de pulpe ale ei…”[49].
Dezv¶luind ochii Sabinei §i distrugându-i m¶§tile, continuând s¶
o a§tepte, ,,actul erotic neconsumat se sublimeaz¶ în cuvânt, acesta
preluând incoeren†a sacadat¶ §i fierbinte a uit¶rii orgastice de sine,
dulcele abandon mutându-se în tremurul silabelor”[50]: ,,Sabina a dar
re†eta §i dup¶ care a fost ea §i desf¶cut¶ dup¶ ce mereu întruna eu am
f¶cut-o bine §i mi-a sc¶pat pe jos §i s-a aproape tot atuncea mama mea
cea mam¶ sabina sabina sabi dup¶ re†eta cu eu am vrut eu n-am vrut
s¶ doar iubirea mea pe fruntea mea cea jupuit¶ de fl¶c¶ri, ea n-a vrut
ea a †ipat cu †ip¶t c¶ nu nu nu §i-atuncea eu am dat s¶-nclin cornul lin
§i-atuncea Sabina a dat s¶ se fereasc¶ §i-atuncea a strigat la mine
saule saule de ce m¶ de ce m¶ de ce m¶
Sabina ea eu am dispre†uit-o fiindc¶ e mult mai slab¶ decât
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sine în schimb s-a dezis…”[51].
Înv¶l¶tucind cuvintele de-jur-împrejurul calidorului, conlucrând
cu Erosul prin respingerea posed¶rii, ,,om obi§nuit §i f¶c¶tor de oameni”, prozatorul sculpteaz¶ imaginea Eternului Feminin, dup¶ principiul lui Victor Hugo ,,intr¶ bine în ochii mei ca s¶ te †in minte”. Unind
toate eurile punctuale §i trecute într-un ego extenso[52] care are chip
de femeie, atingând-o cu degetele §i studiindu-i ,,cartografia senzitiv¶”[53], prozatorul o d¶ruie§te lumii printr-un clocot verbal ,,aburind
viu”, într-o simfonie a sunetelor, pr¶bu§ite cu gra†ie în h¶ul înspumat
al necunoscutului:
,,Sabina a zis §i eu am zis §i ea n-a mai zis §i eu recunosc cinstit
am vrut s¶ v¶d cum este ea f¶cut¶ pe din¶untrul cel f¶cut de mine cu
mâna mea dreapt¶ dar ea s-a dezis §i atunci am constatat c¶ n-o mai
pot controla §i a divor†at autonomie a personajului jur c¶ nici un fir de
p¶r de pe capul ei, dac-a§ avea prieteni mari mi-ar povesti cum st¶m
cu Proust acela carele a adunat toate parfumele lumii într-o pr¶jitur¶
cu nume de femeie §i ce femeie Maria din Magdala eu mult mai
modest învârtesc parfumele în jurul Sabinei cea mai adev¶rat¶ decât
adev¶rul care unde-i
Sabina ea iese cu o re†et¶ dar nu iese face gaur¶ ca în via†¶ curge
aburind viu §i
Sabina era într-o mar†i §i citeam romanul cu
Sabina era într-o urm¶toare mar†i §i citeam romanul f¶cut cu
Sabina §i-atuncea noi f¶ceam copìi de hârtie §i tr¶iam §i azi dac¶ §i
Sabina - o a§tept
Sabina - citesc
dar mai întâi o scriu”[54].
[1] Adrian Marino, Hermeneutica ideii de literatur¶, Editura Dacia, ClujNapoca, 1987, p. 267
[2] Michel Serres, Cele cinci sim†uri. Filosofia corpurilor amestecate (I),
Traducere din limba francez¶ de Marie-Jeanne Vasiloiu, Editura
Pandora –M, Târgovi§te, 2003, p. 201
[3] Totalitate §i infinit. Eseu despre exterioritate, Traducere, glosar §i biblio
grafie de Marius Lazurca, Postfa†¶ de Virgil Ciomo§, Editura Polirom,
Ia§i, 1999
[4] Eu §i Tu, Traducere din limba german¶ §i prefa†¶ de £tefan Aug. Doina§,
Editura Humanitas, Bucure§ti, 1992
[5] Op. cit.
[6] Triste†e §i c¶r†i. Eseuri, Editura Funda†iei Culturale Române, Bucure§ti,
1995
[7] M¶d¶lina Diaconu, op. cit, p. 94
[8] Paul Goma, op. cit, pp. 120-122
[9] Emmanuel Lévinas, op. cit, p. 235
[10] Paul Goma, op. cit, 1991, p. 147
[11] Ibidem, pp. 177-179
[12] Ibidem, pp. 196-199
[13] Nicoleta S¶lcudeanu, Sabina-Albertina-libertina, în volumul Graffiti,
p. 44
[14] Ibidem, pp. 222-224
[15] Ibidem, pp. 249-250
[16] Paul Goma, op. cit, 2005, pp. 245-246
[17] Ibidem, 1991, p. 162
[18] Ibidem, p. 39
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[19]
[20]
[21]
[22]
[23]
[24]
[25]
[26]
[27]
[28]
[29]
[30]
[31]
[32]
[33]
[34]
[35]
[36]
[37]
[38]

Ibidem, p. 103
Schiller, apud Silviana Simona Grando, Adriana Gai†¶, op. cit, p. 65
Ibidem, p. 40
Paul Goma, op. cit, 1991, p. 21
Ibidem, 2005, p. 228
Nicoleta S¶lcudeanu, op. cit, p. 43
Idem
Paul Goma, op. cit, 1991, p. 88
Ibidem, p. 96
Ibidem, p. 14
Ibidem, 2005, p. 191
Ibidem, p. 238
Nicoleta S¶lcudeanu, op. cit, p. 44
Paul Goma, op. cit, 234
Nicoleta S¶lcudeanu, idem
Silviana Simona Grando, Adriana Gai†¶, op. cit, pp. 35-37
Paul Goma, op. cit, 184
Michel Serres, op. cit, p. 25
Paul Goma, op. cit, 222
Ion Caraion, Triste†e §i c¶r†i. Eseuri, Editura Funda†iei Culturale
Române, Bucure§ti, 1995, p. 18
[39] Paul Goma, op. cit, p. 286
[40] Gaston Bachelard, Poetica reveriei, p. 62
[41] Paul Goma, op. cit, p. 302
[42] Emmanuel Lévinas, op. cit, p. 238
[43] Idem
[44] Paul Goma, idem
[45] Roland Barthes, Romanul scriiturii. Antologie, Traducere de Adriana
Babe†i §i Delia Sepe†ean-Vasiliu, Prefa†¶ de Adriana Babe†i, Editura
Univers, Bucure§ti, 1987, p. 13
[46] Paul Goma, Roman Intim, Editura Curtea Veche, 2009, pp. 64, 66
[47] Martin Buber, Eu §i Tu, apud £tefan Augustin Doina§, Prefa†¶ Traducere
din limba german¶ §i prefa†¶ de £tefan Aug. Doina§, Editura
Humanitas, Bucure§ti, 1992, p. 19
[48] Ibidem, p. 21
[49] Paul Goma, op. cit, 2005, p. 270
[50] Nicoleta S¶lcudeanu, op. cit, p. 52
[51] Paul Goma, Ibidem, p. 305
[52] M¶d¶lina Diaconu, op. cit, p. 97
[53] Termen preluat de la Michel Serres, op. cit, p. 24
[54] Paul Goma, Ibidem, pp. 305-306
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SEPTEMBRIE
Joi 1 septembrie
ïntâi septembrie s¶ ne aduc¶ oleac¶ de s¶n¶tate - n-ar strica.
*
Asear¶ am primit ve§ti bune de la Salonul C¶r†ii deschis ieri
la Chi§in¶u. Va dura pân¶ sâmb¶t¶, 3 septembrie. Mi-a scris, întâi
Aliona: c¶ a venit §i str¶nepoata-mi, Dana Goma, cu 12 exemplare din Din calidor (edi†ie 2010, dedicat¶ ei), apoi Oleg Brega din filmarea lui parc¶ l-am deslu§it pe Cimpoi.
Chiar §i pe Ileana M¶l¶ncioiu, îns¶ nu în standul meu, ci pe
interval, probabil a§tepta pe cineva. Avea în mân¶ dou¶ c¶r†i. Nu,
nu erau de-ale mele: nu avea ce face cu ele. Dac¶ i se oferiser¶,
le primise, apoi le va fi depus discret pe primul col† de mas¶. Eu
îi citisem toate volumele ap¶rute pân¶ la plecarea noastr¶ din
România. Fiindc¶ mie îmi pl¶cea, în cuno§tin†¶ de cauz¶; îmi
pl¶cea, foarte, cum scrie. Ei, care nu m¶ citise, nu avea cum s¶-i
plac¶ proza mea. Ba da: a§a, în necuno§tin†¶ de cauz¶,
nepl¶cîndu-i - scurt, ca la poe†i. Apoi, cu timpul…
Scriitor (nu “bun”, nici “mare”, nici m¶car “genial”) este
acel purt¶tor de condei care nu s-a pref¶cut a nu a vedea, a nu
auzi nimic (Ileana, fiic¶ de †¶rani: or p¶tura †¶r¶neasc¶ a fost martirizat¶ cumplit în comunismul sovietic); §i nu tace, scriitorul
atunci când semenii s¶i - nescriitori, bie†ii - se plâng, se vaiet¶ c¶
sunt c¶lca†i în picioare de tiranie §i de tiranii dintre scriitori, afla†i
în slujba R¶ului. Ileana M¶l¶ncioiu: un foarte-foarte-foarte bun
poet - dealtfel al doilea prenume al fiului meu Filip este: Ieronim,
inspirat din titlul unui volum al s¶u care a f¶cut dat¶. Reciproca
nu a fost vreodat¶ valabil¶; ea nu a citit nici din gre§eal¶
încerc¶rile mele în proz¶ - nu-i va fi pl¶cut proza mea - §i, dac¶ a
vorbit de mine, la Chi§in¶u, apoi numai pentru c¶ “disiden†a”
mea i se ar¶tase… curajoas¶ - iat¶, îi pl¶cuse ceva la mine…!
Ileana… £tiu ce ar fi vrut din partea mea: s¶ nu-i fac
repro§urile pe care i le-am f¶cut.
Dar eu… «C¶ §i tu, b¶i Paule…”, cum m¶ d¶d¶cea d¶daca
Geta Naidin devenit¶ Dimisianu.
Vineri 2 septembrie 2011
O alt¶ noapte grea. Risc s¶ devin §i eu “rezistent” ca bravul
scriitor român, cel f¶r¶ coloan¶ vertebral¶, f¶r¶ demnitate,
consolîndu-se cu talentu-i uria§, chiar cu geniul (§i cu “opozi†ia”
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la buc¶t¶rie, mai sigur: în sala de baie, îi spusese cumnatu-s¶u,
securistul c¶ acolo ruginiser¶ microfoanele, nu mai înregistrau
chiar §i gândurile…) din p¶cate afurisi†ii de occidentali nu se
ostenesc s¶-i deie §i lui un-mic Premiu Nobel, c¶ ei au de unde,
d¶-i dracu’ de capitali§ti iegoi§ti §i c¶ n-o fi foc…
Sâmb¶t¶ 3 septembrie 2011
La fel. Ca supliment ast`-noapte am avut §i dureri - cume?
suportabile. Pe unde? Cam-pe-pe-peste tot.
*
Am diacritizat texele Ancu†ei Coza. A§tept sfâr§itului lunii,
ca s¶ instalez patru dintre ele, potrivit dorin†ei sale, celelalte la
sfâr§itul lui octombrie (n-am priceput programarea, trebuie s¶ fie
o motiva†ie). Le-am §i instalat, acum le împing…
*
La asta chiar nu m¶ a§teptam!
ïn Jurnal md. (Chi§in¶u) Ileana M¶l¶ncioiu a propus s¶-i fie
ridicat un bust al lui Paul Goma ! „Goma chiar a f¶cut ceva s¶
schimbe lumea asta, el merit¶ un loc aparte în Chi§in¶u, merit¶
s¶-i fie ridicat un monument în timpul vie†ii”.
£i eu care eram gata-gata s¶ protestez:
«Un monument? - fie §i un bustulete - primesc, de§i, dup¶
ultimele informa†ii, înc¶ n-am decedat…»
Pentru ce zice buna mea prieten¶ c¶ merit s¶ mi se ridice un
monument în timpul vie†ii?
“[Poeta] a vorbit despre diziden†a (sublinierea mea) lui Paul
Goma §i la s¶rb¶toarea din Gr¶dina Public¶ £tefan cel Mare §i
Sfânt”.
Ce nu fac eu pentru poeta Ileana ?- cu o condi†ie: s¶-i fie
ridicat §i ei un monument la Chi§in¶u (în timpul vie†ii) al¶turi,
sau mai bine: în fa†a bustule†ului meu, dar muuult mai fain, ca
pentru o poet¶. S¶ ne putem certa în voie, de la doi pa§i, noaptea,
ca s¶ nu ne-auz¶ nimeni, ea s¶-mi spuie, dr¶g¶la§, cum §tie ea:
«Disidentule!», eu s¶-i întorc declara†ia de iubire: «Opozanto!»
£tiu: aceast¶ “calomnie” ar ofensa-o. £i mai §tiu motivul:
fiindc¶ ea îns¶§i, chiar de nu rostea cuvântul, se considera… o
vajnic¶ opozant¶ a comunismului - adev¶rat, nu era singura
convins¶ c¶ talentul literar compenseaz¶ din plin ne-angajamentul civil, se afla în bun¶ companie: Blandiana, Adame§teana,
£tefoi, Mungiu §i celelalte genialnice, din categoria “de§teptelor”
pe timpul lui Ceau§escu §i a Terorii, trezite din somnul opozant
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(dar cât de rezistent culturalice§te!) în 22 decembrie 1989,
ca apoi, din 25 decembrie acela§i an, când ceau§e§tii au fost
executa†i, ele s¶ capete asigurarea c¶ Mon§trii nu mai mi§c¶ (nici
mu§c¶), s-au pref¶cut, dac¶ nu în revolu†ionare cu ceferticat
atunci în dârze opozante postfestumestre ale comunismului
fioros.
Chiar nu-§i d¶dea seama Ileana M¶l¶ncioiu de comicul
sinistru al situa†iei: ea era toat¶ ziua bun¶ ziua de-deget (bot în
bot) cu Jebeleanu, acum pretinde c¶ atunci astfel se opunea cu
hot¶rîre comunismului jegos al Jebelitului?
Luni 5 septembrie 2011
Alt¶ noapte grea. Cu dureri.
M-a întristat “cerèrea”, la Chi§in¶u, a Ilenei M¶l¶ncioiu.
Ce o va fi apucat? O fulger¶toare iubire de Goma? Da de
unde! Probabil constatarea c¶ în Basarabia Goma cela nu este
chiar atât de hulit, negat/ ca în Regat: s¶ fac¶ ea ceva împotriva
“curentului”? La o adic¶, atunci când i se va repro§a “pre†uirea”
vinovat¶ (a antisemitului de mine), s¶ explice c¶ Chi§in¶ul nu-i
Bucure§ti, Basarabia nu-i România - cu ce anume a contravenit
ea, nesfâr§ita poet¶, canonului estetic?
£i dac¶ gestul e din-inim¶, f¶r¶ nimic calculat, dar eu,
b¶nuitor, o v¶d altfel decât se vede ea?
*
Ascult, pe Arte, Recviemul German de Brahms. M¶ atinge în
str¶funduri. M¶ întreb, proste§te: unde va fi echivalentul în române§te, scris de un român, în România? ïmi r¶spund: Românii, în
România nu au ie§it din preistorie, au r¶mas, în ciuda aparen†elor,
în stadiul folcloricesc. £i, vorba din str¶mo§i: De un recviem
avem noi, acum, nevoie? Poate mai încolo, când vom inaugura
Catedrala Neamului.
I-am v¶zut macheta: gigantism de pitic, umflare în pene a
unui biet vr¶bioi jumulete. Cic¶: “110 metri în¶l†ime, 12 lifturi,
capacitate - 5.000 de pelerini”…
De când valoarea spiritual¶ a unui l¶ca§ de rug¶ciune a fost
dat¶ - pe meleagurile noastre ortodoxe - de… în¶l†ime turlelor?;
de num¶rul lifturilor - ca s¶ lifteze, ce? Bur†ile popilor gra§i ca
porcii îngr¶§a†i? Au poate pe cei 5 000 pelerini? Cu cele 5 000 de
guri c¶scate §i cu aparatele de fotografiat gata de mitraliat
minunea lumii, Catrindala Neamului Prost - dar F¶los? Or fi
num¶rat, ca Pristanda, steagurile §i pe eventualii vizitatori?
Pl¶titori, se în†elege. Dai un ban, dar face - mama lor de
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“ortodoc§i” din ¶§tia, absolven†i ai Teologiei de la B¶neasa!
ïmi vor explica teologii neamului… al nostru: noi suntem
ortodoc§i, frate, nu protestatan†i, soro, nici papista§i, nepoate!
S¶ nu insiste, se vede c¶ suntem n¶scu†i gata-ortodoc§i
(n¶d¶jduiesc s¶ nu se supere B¶dili†¶, în foarte schimb, sper s¶ se
supere, pân¶ crap¶, ca broasca din fabul¶, Bakonsky Fiul, altfel
numitul Baconschi-Jacuzi, nesim†itul!).
*
Am luat o hot¶rîre eroic¶: nu m¶ mai onguez cu alifia
recomandat¶ de Sabourina. F¶r¶ ea asudam s¶lbatic, cu ea,
continuu a transpira, “în plus” am oarecari dureri, dac¶ nu de-a
dreptul insuportabile, atunci, dureri de delir gripalnicesc…
Mar†i 6 septembrie 2011
Una dintre cele mai cumplite nop†i, dac¶ nu cea-mai. Fiindc¶
tot nu §tiu ce-i cu mine, opresc ‘dicamentul ultim. S¶ v¶z: m¶ fac
tân¶r §i frumos, în acela§i pre†?
*
M-a trezit din boal¶ (un fel de a zice…) o emisiune televizat¶
despre sinistra aniversare a un deceniu de la Atacul terorist de la
11 septembrie 2001. Documente v¶zute pân¶ azi, dar §i declara†ii
ale oamenilor politici, ale §efilor serviciilor secrete, ale fo§tilor
(sic !) spioni sau doar martori ai acelor evenimente, ne§tiute de
mine pân¶ de curând.
Am tres¶rit, apoi m-am ridicat din mor†i când am auzit ce nu
mai auzisem pân¶ acum din gura înaltelor personaje, a celor care
f¶cuser¶-desf¶cuser¶ politica §i aplicarea ei. Jur c¶ abia în al
doilea rând m-a interesat c¶ modestul meu text din iulie 2002,
publicat, “pe felii” în vara aceluia§i an, în ziarul Cotidianul era…
adev¶rat (s¶ admitem, cu modestia care-mi este proprie /!/: nu
fusese contrazis¶ de dezv¶luirile de mai târziu). Atunci fusesem
tratat cu scuipa†i, acuzat de “tr¶dare” (f¶cusem b¶t¶turi de
“tr¶d¶ri”, dar înc¶ nu de tr¶darea… Americii), de insulte (§i cu
acestea m¶ obi§nuisem - dac¶ eram “antisemit”), re-tratat de
falsificator al istoriei contemporane…
Nu a am sim†it nici o satisfac†ie pentru c¶ agresorii mei,
“ap¶r¶tori ai valorilor morale americane, deci israeliene” au fost
contrazi§i de recentele “descoperiri” - nu le consider revela†ii ci:
confirm¶ri. Eu nu sunt un vizionar, nici ghicitor în bobi - cu atât
mai pu†in un “director de con§tiin†e” din tagma israelini§tilor, ca
alde Oi§teanu, Andrei Cornea, Mih¶ie§, Tism¶neanu, Shafirn
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Antohi, Carmen Mu§at, Gabriel Andreescu, Max Katz, Laszlo,
Pecican, ci un om normal, un cititor normal al informa†iilor scrise, un v¶z¶tor normal al imaginilor fotografice, filmate.
Pot s¶ m¶ întorc lini§tit în patul meu de agonic: nu pentru c¶
avusesem dreptate - ci pentru c¶ spusesem adev¶rul. Nuan†¶.
“Paris 1 iulie 2002

£ocul de la 11 septembrie 2001

Dac¶ a§ spune tare ceea ce se doar §opte§te:
«La 11 septembrie (2001) s-au înfruntat dou¶ anticulturi: american¶ §i
jihad¶ - cea care se revendic¶ de la islam, îns¶ este împotriva preceptelor
Coranului»?, a§ fi tratat de antiamerican, de antiarab - ba chiar de terorist!
Am fost-sânt-voi fi, alternativ-simultan: antisemit §i jidovit, antirus §i
rusofil, anti-român §i basarabean xenofob, în fine, “antiamerican”…
Am auzit §i dinspre Bucure§ti ecouri provenind din Fran∞a, din
Germania, din Anglia (îns¶ nu §i din Italia, Spania, Portugalia - oare de ce?)
sub forma unui indecent r¶cnet de “solidarizare”:
«De la 11 septembrie sântem cu to∞ii americani!»
Secre∞ie sonor¶ beh¶it¶, de turm¶, servilism dezgust¶tor. Necunosc¶tori
ai istoriei în general, analfabe∞i în politic¶ (sau de-a dreptul r¶u-voitori),
str¶luci∞ii politologi: Mih¶ie§, Dan Pavel, Antohi, S. T¶nase, Oi§teanu, Shafir,
Adame§teanu, Ioana Ieronim, Alina Mungiu, A. Cornea, Volovici, lefegiii
Europei Libere sub bagheta lui Ratesh: Hurezeanu, N.C. Munteanu,
Iorgulescu, Ashkenazy, I.B. Lefter §i al∞i lumina∞i, precum §i cohortele de
profitori-Soros au r¶spuns: «Prezent!» la o chemare nerostit¶, la o invita∞ie
neformulat¶.
Un isteric domiciliat în Occident parafrazase celebra zicere a lui John
Kennedy: «Sunt [§i eu] un berlinez!» (el î§i exprima solidaritatea cu locuitorii Berlinului, parte ostatici ai ru§ilor, parte robi ai ru§ilor).
Pe urmele aceluia s-au gr¶bit s¶ zbiere în cor frustra∞ii ai c¶ror p¶rin∞i
tr¶iau cu nostalgia… invers¶, a luptei-pentru-pace-în-Vietnam. Dup¶ ei, laie
(c¶ tot deveniser¶m fulger¶tor, nu doar europeni, dar §i mondiali§ti cu
diplom¶ de revolu∞ionar §i, fire§te: “alia∞i ai americanilor din negura veacurilor”), recent-culturale∞ii dâmbovi∞elini, autodeclara∞i politologi, futurologi,
astrologi, americanologi, altfel ordinari bursofagi, postulan∞i la cârm¶cirea
(hait!, am nimerit cuvântul care spune adev¶rul) nefericitei Românii ajuns¶
proprietate a Securit¶∞ii eterne, dup¶ idiologia lui Brucan.
Po∞i s¶-∞i exprimi compasiunea - sincer¶, nu interesat¶, ca americanolatrii
carpatodanubieni - fa∞¶ de cineva care a suferit o grea pierdere, de obicei legat¶
de moarte-în-familie, în nici un caz nu po∞i pretinde c¶ “e§ti §i tu”, fie mort, fie
fratele-mama-cumnatul-fiul-vecinul-mortului. Pentru c¶, a§a: nu e logic, nici
corect. Nici decent.
Data de 11 septembrie constituie, vai, o piatr¶ de hotar, în timp - îns¶
nu fiindc¶ “de la 11 septembrie” noi, ne-americanii am fi devenit fulger¶tor
americani; ci fiindc¶ atunci, ei, prietenii no§tri, americanii, au primit o lovitur¶ pe cât de cumplit¶, pe atât de nea§teptat¶. Pentru întâia oar¶ în scurta
lor istorie americanii au aflat ce înseamn¶ ca tu, civil, s¶ fii atacat, din cer,
pe solul na∞ional (memorie? istorie? - amnezia/nu bântuie doar România Pearl Harbour: se afl¶ undeva, pe o insul¶, departe, în spa∞iu - §i în timp…).
Ei se credeau cei mai buni, cei mai drep∞i; cei mai cinsti∞i, cei mai harnici; cei
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mai inteligen∞i, cei mai genero§i; cei mai p¶zi∞i de cel r¶u; cei mai morali cei mai iubi∞i dintre p¶mântenii p¶mântului. £i, dintr-odat¶…
Pân¶ atunci ei atacaser¶ din cer: în Fran∞a, în Italia, în Belgia, în
Olanda - ∞¶ri ocupate, inamicele fiind Germania, România §i Japonia; apoi în
Coreea, în Vietnam, în Cambodgea, în Irak; în Iugoslavia; în Afganistan…
Sunt terifian∞i americanii când atac¶ din cer - s¶ ne amintim doar “colateralele” din România prim¶verii-verii anului 1944, mai ales cea din 4 aprilie,
când au fost uci§i 5.000?, 20.000? de civili numai la Bucure§ti, din care cel
pu∞in o treime basarabeni §i bucovineni refugia∞i, afla∞i în vagoane, ori
a§teptînd în Gara de Nord garniturile de tren ce urmau s¶-i duc¶ spre Vestul
∞¶rii,“în dispersie…”. Cu acest “prilej” a disp¶rut-neidentificat §i Ignat
Goma, fratele mai mic al tatei, violonist (abia acum aflu c¶ atunci ar fi fost
inaugurat - §i repede închis - un cimitir-nou, între Pantelimon §i Br¶ne§ti,
aproape de linia ferat¶, unde ar fi fost îngropate victimele bombardamentului
orb, american); nu altfel au disp¶rut-(mul∞i) neidentifica∞i la Dresda §i
Leipzig, peste 600.000 de civili §i de refugia∞i (tot din Est!- §i tot de ru§i
fugind!); cum au disp¶rut-neidentifica∞i, dup¶ o jum¶tate de secol, mul∞i
dintre civilii americani de la 11 septembrie 2001.
Mai pu∞in ve§nic-biruitori sunt americanii când ating cu t¶lpile lor
p¶mântul. Nu au fost capabili s¶-l alunge pe Castro cel care de patru decenii
le st¶ în coast¶ §i le d¶ cu tifla, singura lor “victorie” a fost repurtat¶ în
Grenada - §tie careva din sal¶ pe unde este, ce suprafa∞¶, câ∞i locuitori are
Grenada cu pricina?
…£i dintr-odat¶, din senin, fulger¶tor, f¶r¶-avertisment…
Neadev¶rat: atât informa∞iile (proprii - mai ales cele ob∞inute prin spioni-oameni, fiindc¶ supratehnologia lor a r¶mas oarb¶), cât §i avertismentele
partenerilor nu lipsiser¶: totul gravita în jurul politicii externe a USA, în
special în Orientul Mijlociu - îns¶ americanii se cred, nu doar cei mai puternici, dar §i unici de∞in¶tori ai adev¶rului absolut: «Noi §tim ce e Bine §i
ce e R¶u, nu avem nevoie s¶ ni se §i fac¶ desene…» r¶spundeau - atunci când
catadicseau s¶ r¶spund¶.
£i, dintr-odat¶, din senin, f¶r¶ avertisment…
Neadev¶rat: americanii nu au §tiut - fiindc¶ au refuzat s¶ afle, s¶ decodifice “mesajul”; nu au acceptat adev¶rul, anume c¶ data de 11 septembrie
avea o semnifica∞ie precis¶ - tot în leg¶tur¶ cu politica extern¶ a USA în
Palestina. ïn loc s¶ caute eventualele motivele atacului, ei s-au gr¶bit s¶
fabrice pretexte, s¶ acuze “lumea arab¶” în totalitate §i s-o trimit¶ în categoria
R¶ului” (vezi primele discursuri ale pre§edintelui Bush jr.).
ïn ceea ce-i prive§te pe americanii de rând întreb¶rile-impreca∞ie
rostite în direc∞ia Divinit¶∞ii au fost:
«Doamne, de ce m-ai pedepsit pe mine, de ce mi-ai f¶cut mie asta?» ceea ce se traduce prin: Dumnezeu m-a b¶tut doar pe mine, american, numai
mie mi-a f¶cut “asta” - dup¶ care au am¶nun∞it:
«De ce ne-au f¶cut [ei, ne-americanii] asta, nou¶, care îi ajut¶m §i-i
iubim? De ce au început [ei, ne-americanii] s¶ ne urasc¶, dintr-odat¶, de ce
au devenit (peste noapte!) ingra∞i? Noi ne-am v¶rsat de dou¶ ori sângele pentru europeni, în secolul trecut, ca s¶-§i recâ§tige libertatea, le-am trimis ajutoare alimentare, medicale, de fiecare dat¶ când s-a putut…» - impersonalul
vizà ne-ajutorul fa∞¶ de comunit¶∞i §i ele, nefericite, dar aflate sub controlul
URSS, de la împ¶r∞irea ca un harbuz a globului p¶mântesc, în zone de
influen∞¶. Apoi, ar¶tînd înspre Africa, Asia, America de Sud: «De ce ne
ur¶sc, acum? Fiindc¶ avem ce mânca §i d¶ruim §i altora? Fiindc¶ suntem
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democra∞i - ei nu?»
Durerea poate orbi judecata - pentru o vreme. ïns¶ judecata americanilor era oarb¶ dinainte. Judecat¶ de colonist, colonizator.
ïn deceniile trecute când Europa Occidental¶ era sc¶ldat¶ în sânge de pe
urma ac∞iunilor terorismului de stânga (Brig¶zile Ro§ii în Italia, Armata
Ro§ie în Germania, Ac∞iunea Direct¶ în Fran∞a), americanii se indignau
foarte c¶ autorit¶∞ile locale nu sunt în stare s¶ lichideze bandele care compromiteau vacan∞ele culturale ale turi§tilor de peste Ocean; când terorismul islamic (în fapt: diversiunea guvernului comunisto-militarist algerian) a însângerat Fran∞a, americanii - §i nu doar turi§tii, ci §i gazetarii §i oamenii de afaceri
- au tratat statul §i poli∞ia francez¶ de incapacitate patent¶, ba chiar de complicitate cu terori§tii, amenin∞înd cu denun∞area unor contracte comerciale ceea ce dealtfel au §i f¶cut, ocazia le era oferit¶ pe tav¶… Fiindc¶ erau siguri:
la ei, în America, a§a ceva este de neconceput - ∞ara lor: fort¶rea∞¶ inexpugnabil¶, p¶zit¶ zi §i noapte de armata cea mai puternic¶ - ce s¶ mai vorbim de
atot§tiitorismul, de eficacitatea poli∞iilor FBI §i CIA…
£i a venit 11 septembrie. ïn loc s¶ caute motivele agresiunii suferite de
ei în propriul comportament de politic¶ exterioar¶ (printre ele: Palestina)
americanii au acuzat Cerul de nedreptate. £i pe arabi - de… jihad (r¶zboi
sfânt al musulmanilor).
Anticultura american¶ în splendoarea ei analfabetizatoare a primit o
lovitur¶ cumplit¶ de la o (sau: de la cealalt¶?) anti-cultur¶, barbaricultura
dimpotriv¶: cea vehiculat¶ de câ∞iva arabi supra-boga∞i, supra-occidentaliza∞i,
supraamericaniza∞i - crea∞ie a cui? a americanilor! Jihad: un num¶r restrâns de
indivizi, nu mai mul∞i gândiser¶ §i impuseser¶ teroarea Revolu∞iei Franceze §i a
celei Bol§evice.
S-a spus mereu c¶ secre∞ia “gândirii” terorismului benladenist ar fi
expresia “maselor largi de musulmani umili∞i de cre§tini, coloniza∞i de occidentali”- de acolo s-ar trage ranchiuna tenace a lumii a treia. Ar fi §i aceasta
- dar nu numai aceasta. Fiindc¶ “masele largi de musulmani” indicau loculdureros ar¶tînd, nu America - ci Palestina. Astfel, ceea ce li se întâmpl¶
Palestinienilor din partea Israelienilor - cu încurajarea pe fa∞¶, sus∞inerea,
complicitatea americanilor - poate fi considerat¶, dac¶ nu cauza (de§i, de la
venirea lui Sharon la afaceri…), atunci pretextul; mai corect: alibiul
jihadi§tilor:
«Iat¶ cum îi pedepsim noi pe persecutorii fra∞ilor palestinieni»…
Bineîn∞eles, nu soarta palestinienilor (din 1948!) umili∞i, spolia∞i,
alunga∞i de pe p¶mântul lor, b¶ga∞i în sârme, masacra∞i de tancurile, helicopterele, avioanele israeliene le st¶ la inim¶ benladeni§tilor - dovad¶: în
r¶zbunarea lor oarb¶ nu au vizat Tel Avivul, ci New Yorkul; nu au atacat
nave de r¶zboi israeliene - ci americane… ïn ochii acestora, americanii sunt
inamici, nu pentru c¶ sus∞in Israelul în toate ac∞iunile sale teroriste împotriva
b¶§tina§ilor palestinieni, ci pentru c¶ le-au invadat Locurile Sfinte (din
Arabia Saudit¶), pentru c¶ le pompeaz¶ sângele (petrolul - ceea ce nu-i
împiedec¶ s¶ se scalde în petrodolari) §i le sunt rivali pe terenul anticulturii.
Dar mai ales fiindc¶ ei, americanii au fost, nu doar sus∞in¶torii lor (Saddam,
Ben Laden, talibanii care au terorizat Afganistanul atâ∞ia ani); nu doar
“alfabetizatorii” lor, individual - ci fabrican∞ii terorismului antioccidental,
sub forma lui cea mai virulent¶: antiamericanismul.
ïn secolul nenorocit care a trecut, XX, Rusia fusese puterea cea mai
nociv¶, mai toxic¶, mai destructiv¶. America, în ochii no§tri naivi: ïngerul
P¶zitor, Arhanghelul Salvator: în ultimul r¶zboi mondial i-a salvat de Hitler pe
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francezi, italieni, belgieni, olandezi, englezi - dar nu §i pe polonezi §i pe cehi
(care luptaser¶ în unit¶∞ile britanice împotriva germanilor) - de ce? Simplu:
fiindc¶ Hitler murise - tr¶iasc¶ Stalin!, partenerul lor, “Oncle Jo” cum îl
dezmierda Roosevelt. Pe noi, românii, dac¶ americanii nu ne-au persecutat
altfel “decât” bombardîndu-ne, mai ales în 4 aprilie 1944, nici nu ne-au ajutat
când aveam nevoie de ei §i îi a§teptam s¶-§i onoreze promisiunile.
ïi a§teptasem pe americani ca pe Mesia. £i n-au venit. Ba, în cazul
Ungurilor, în 1956, neinterven∞ia lor a avut valoare de complicitate manifest¶
cu Sovieticii la strivirea insurec∞iei - anticomuniste. Promiseser¶ ru§ilor c¶
nu vor interveni în “treburile interne ale URSS”- dar noi nu §tiam; §i îi
a§teptam…
[O alt¶ dovad¶ de complicitate a americanilor cu sovieticii în martirizarea românilor:
ïn h¶r∞ile lor de pân¶ în 1989, dac¶ ¢¶rile Baltice, toate trei, purtau
inscrip∞ia, în ro§u: “USA nu recunoa§te anexarea lor, în 1940, de c¶tre
URSS”, nici partea de r¶s¶rit a Poloniei, nici a Cehoslovaciei (cu aceste dou¶
∞¶ri România avea hotar comun în 1938), §i nici Bucovina de Nord §i nici
Basarabia care tot atunci au avut aceea§i soart¶ nu poart¶…
nerecunoa§terea USA. Ni s-a explicat: n-am fi avut parte de acest “tratament
cartografic” dac¶ România nu ar fi declarat r¶zboi SUA (în 12 decembrie
1941). Este adev¶rat: Polonia §i Cehoslovacia nu le declaraser¶ r¶zboi…
pentru c¶ nu mai existau ca state; iar ¢¶rile Baltice, dup¶ ocupa∞ia ruseasc¶
trecuser¶ sub control german. S¶ nu se uite: cu o s¶pt¶mân¶ mai devreme,
în 6 decembrie 1941, Anglia declarase r¶zboi României…:
ïn 1940, când Rusia ne r¶pise Basarabia §i Bucovina de Nord aceea§i
Anglie declarase c¶… nu are obiec∞ii (fa∞¶ de un abuz grosolan), îns¶ dup¶
1941, când România pornise la recuperarea teritoriilor în chestiune, Churchill
ne calificase de… “§acali care se n¶pustiser¶ asupra Rusiei - aflat¶ la
p¶mânt” - minciun¶: biata Rusie fusese, pân¶ în ajun, aliata lui Hitler (deci
du§mana Angliei), iar România o atacase în 22 iunie 1941 simultan cu
Germania…]
Cât¶ vreme URSS reprezentase cel¶lalt talger al politicii planetare, se
instalase pentru decenii un echilibru (al terorii nucleare). De când URSS a
implodat §i nu mai este luat¶ în seam¶ când zice, din iner∞ie: “Niet!”, Statele
Unite cunosc be∞ia puterii cu tot ce implic¶ o be∞ie: comportament nerezonabil, judecat¶ alterat¶, pierdere a sim∞ului realit¶∞ii, al echilibrului, al moralei - toate aceste simptome ducînd la acte criminale. Dup¶ r¶zboiul din
Coreea (în fapt prelungirea celui de al II-lea r¶zboi mondial), americanii,
oriunde au intervenit pe glob, au început prin gafe (r¶sun¶toare - dar costisitoare, în sânge), au continuat prin… înfrângeri, de pe urma c¶rora ei §i-au luat
bagajele §i s-au întors la ei acas¶, l¶sînd în urm¶, nu doar “câmpuri de lupt¶”
devastate, ci ∞¶ri întregi ruinate, mai grav: re-c¶zute în sclavia-barbaria
comunist¶: Vietnamul de Sud, Laosul §i mai ales nefericita Cambodgea.
ïnapoi la terorismul impropriu numit “arab”: a început cu Iranul,
comunitate ne-arab¶ - doar islamic¶. Ura iranienilor împotriva americanilor
nu a fost ura musulmanilor împotriva cre§tinilor, ci a unei ∞¶ri împotriva altei
∞¶ri (America) - cea care d¶dea ajutor du§manului ei de moarte: Irakul.
Fundamentalismul homeynist a pornit de la conflictul religios dintre §iì∞i §i
sunni∞i, a alunecat la un conflict (aparent) între musulmani §i cre§tini - dar nu
a fost decât unul economic, în care “g¶ina” a fost (§i este, în continuare):
petrolul.
Are s¶ mi se repro§eze iar obsesia petrolului - [mo§tenit¶ de la tata -
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ehei, ce tat¶ am avut eu, domnilor!]: am vorbit repetat de petrol ca arm¶ de
§antaj pe care trebuia s¶ o foloseasc¶ România întru ap¶rarea fiin∞ei na∞ionale §i a unit¶∞ii teritoriale, în 1939-40, fa∞¶ cu în∞elegerea dintre Hitler §i Stalin,
pentru împ¶r∞irea Europei. Dup¶ mai bine de §ase decenii, care a r¶mas cauza
convulsiilor, chiar a r¶zboaielor din Kuweit, Irak, Afganistan, implicarea
Pakistanului, a Turciei, interesele-vitale în Caucaz în Asia Central¶?
Petrolul! Pentru petrol, Americanii fac orice - §i contrariul.
[Petrolul se afl¶ la originea conflictului irano-american: Mossadegh,
primul ministru al ∞¶rii, cel care pusese bazele democra∞iei §i ale europenismului în Iran, decretînd na∞ionalizarea companiilor petroliere (americane!) a
fost r¶sturnat, în 1953 de c¶tre omul americanilor, Mohammad Reza, devenit
§ah; se cunoa§te urmarea…]
Numai ni§te comentatori, chiar istorici f¶r¶ memorie (fra∞i cu balerinii
f¶r¶ picioare) nu §tiu de unde s¶-i ia pe Diavolii, pe reprezentan∞ii Imperiului
R¶ului (cum le zice cultivatul pre§edinte actual, Bush junior) ca Homeyni,
Saddam, Ben Laden. Cum, de unde?- dar to∞i ace§ti du§mani-de-moarte ai
“civiliza∞iei albe”, ai americanilor, au fost fabrica∞i de… americani, au fost
inventa∞i de americani. ïn anume împrejur¶ri… Numai c¶ în… alte împrejur¶ri ei, “ingra∞ii” se întorseser¶ împotriva Pygmalionului §i St¶pânului lor!
CIA îl sus∞inuse §i îl ajutase pe Saddam în r¶zboiul cu Iranul. £i pe Massud,
în Afganistan - dar numai atâta vreme cât acesta din urm¶ lupta împotriva
Ru§ilor (cu care Americanii erau - atunci - în conflict). De cum a început
Marea Fraternitate Americano-Ruseasc¶ iar Massud a devenit incomod, la
cererea lui Putin pe lâng¶ Bush, Americanii l-au l¶sat din bra∞e pe eroul
luptei antiruse§ti §i se poate spune c¶ CIA l-a dat pe mâna talibanilor (pe care
tot americanii îi fabricaser¶ - cu pu∞in înainte de a-i declara “Diavoli!”) - iar
ace§tia l-au asasinat în lini§te.
Americanii nu înceteaz¶ de a ar¶ta Irakul ca de∞in¶tor de arme de
distrugere în mas¶ îns¶ pân¶ în momentul de fa∞¶ nu au produs dovezi de existen∞¶ a lor - oare de ce? - pentru c¶ tehnologia de fabricare a gazelor, a
substan∞elor mortale, printre ele… antrax-ul, fusese gra∞ios furnizat¶ de
americani, iar produsul a fost folosit de irakieni atât împotriva kurzilor, cât §i
împotriva acelor irakieni care se r¶sculaser¶ în 1991 împotriva lui Saddam îns¶ Bush senior îi ordonase lui Schwartzkopf s¶ sisteze opera∞iile militare §i
s¶ nu intre în Bagdad. ïn schimb…
Estimp Coreea de Nord se laud¶ pe fa∞¶, într-o conferin∞¶ de pres¶! c¶
de∞ine arma atomic¶ - o §i arat¶! - iar Americanii, chestiona∞i în privin∞a
pericolului planetar reprezentat, r¶spund c¶… s¶ vede∞i, copiii coreeni
(de nord) §i a§a sunt subalimenta∞i - s¶ sufere din pricina unei campanii
militare americane…?
De ce acest tratament de favoare? Ce întrebare!
Coreea (de Nord) nu are petrol!
Desigur, toate aceste discursuri (unul pe fa∞¶, unul pe dos) sunt rostite
cu o senin¶tate terifiant¶: iat¶ pe mâna cui a trecut soarta planetei noastre…
De pe a Rusului I pe a Rusului II.
Terorism… Cine vorbe§te de terorism: terori§tii!
ïn Fran∞a ocupat¶ autorit¶∞ile de la Vichy, colabora∞ioniste, îi numeau
“terori§ti” pe acei francezi patrio∞i care se manifestau împotriva ocupantului
german; în România ocupat¶ de ru§i, în 1944, autorit¶∞ile colabora∞ioniste îi
numeau “terori§ti” pe acei patrio∞i români care luptau împotriva ocupantului
sovietic §i a slugilor lor b¶§tina§e; erau oare numi∞i altfel decât “terori§ti” începînd din acela§i nenorocit an 1944 - balticii, polonezii, ucrainenii,
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bulgarii care luptau împotriva ocupantului rus?; nu erau tot “terori§ti”, în
gura rusului ocupant, basarabenii §i bucovinenii, acuza∞i §i de “na∞ionalism
românesc”? Dar acum - adic¶ în ultimul deceniu - cum le-a spus El∞in
“moldovenilor”, în 1992, în timpul R¶zboiului de pe Nistru: nu “terori§ti”?
Cum i-au tratat pe ceceni El∞în, Putin - nu de “terori§ti”? Nu le spun chinezii
tibetanilor - de, iat¶, 50 ani: “terori§ti”? Nu le spuneau sârbii lui Milo§evici
albanezilor din Kosovo - care luptau pentru rec¶p¶tarea drepturilor legitime,
suprimate în 1989 - nu tot “terori§ti”?
ïn Palestina înainte de 1948 cine erau “terori§tii”? Evreii care luptau
împotriva englezilor pentru a avea un loc sub soare, printre ei viitori primmini§tri ai statului Israel: Menahem Beghin, Itzak Shamir… ïns¶ de cum
Evreii au devenit st¶pâni ai Palestinei, cum “terori§ti” au devenit… al∞ii, ceilal∞i, b¶§tina§ii, lupt¶torii pentru p¶mântul natal, casele, livezile, demnitatea:
Palestinienii (care, din punctul de vedere al dreptului-p¶mântului au cel pu∞in
tot atâtea temeiuri ca §i recen∞ii-evrei, pân¶ mai ieri “revolu∞ionari interna∞ionali§ti”, altfel credincio§i cet¶∞eni sovietici, devota∞i comunismului, deveni∞i fulger¶tor §i na∞ionali§ti §i mistici §i xenofobi §i partizani ai apartheidului §i constructori emeri∞i ai Zidului (Ru§inii) Ierusalimului.
ïntr-adev¶r: este vorba de înfruntarea a dou¶ anticulturi; de lupta între
dou¶ barbarìi; de ciocnirea între dou¶ variante ale terorismului: cea de-stat a
imperialismului americano-ruso-chinezo-israelian care, nu-i a§a, “face baraj
extremismului” (!!!) §i varianta geam¶n¶, benladenist¶.
Nu este lipsit de interes s¶ recapitul¶m punînd o întrebare (retoric¶):
Care state §i-au dat mâna pentru a lupta, pe dup¶ cap, împotriva
“terorismului”? (s-a uitat întâlnirea de la Pekin în care trei sini§tri clownidictatori-terori§ti: american, rus, chinez jurau c¶ ei vor combate… terorismul
- pân¶… la ultimul tibetan, uigur, cecen, antiamerican?) - îns¶, în “probleme
secundare” se opun cu o îndârjire demn¶ de o cauz¶ cu adev¶rat bun¶ - iat¶
“secundarele”:
1. ïn chestiunea interzicerii emisiunilor de oxid de carbon care atac¶
p¶tura protectoare de ozon, astfel modificînd climatul planetei, generînd deja
catastrofe “naturale” (inunda∞ii, secete) - cine s-a opus §i se opune tentativei
de salvare a p¶mântului nostru? Statul aflat în fruntea campaniei… antiteroriste §i campionul poluator: USA!;
2. ïn chestiunea interzicerii fabric¶rii §i vinderii minelor antipersonal
(cele care au schilodit §i continu¶ s¶ rup¶ picioarele a milioane de fiin∞e
oamene§ti - cu prec¶dere copii - în Afganistan §i în Kosovo, în Cambodgia,
în Angola, în Liberia) cine se opune suprim¶rii cumplitului instrument de
teroare exercitat asupra nevinova∞ilor, a civililor? Exact statele aflate în
Concordia Mondial¶ împotriva Terorismului: USA, Rusia, China, Israel *) §i Coreea de Nord;
3. ïn leg¶tur¶ cu înfiin∞area Cur∞ii Penale Interna∞ionale (dup¶ acelea§i
principii ca §i Tribunalul de la Nürnberg), care s¶-i judece pe cei vinova∞i de
crime de r¶zboi, crime împotriva omenirii, genocid, sclavaj, deportare, viol…
- cine i se opune? Bineîn∞eles: USA, Rusia, China, Israelul! La ce ne-am fi
a§teptat: s¶ fie de acord c¶l¶ii cu propria-le pedepsire?
4. ïn leg¶tur¶ cu liberalizarea producerii §i comercializ¶rii medicamentelor “generice”: pentru combaterea unei pandemii: sida, tuberculoz¶, guvernele ∞¶rilor atinse de aceste pl¶gi ale Egiptului, s¶ poat¶ produce §i vinde la
pre∞uri accesibile remediile - f¶r¶ a pl¶ti brevetele… - cine se opune,
invocînd “proprietatea intelectual¶”, dac¶ nu întelectuala, generoasa,
umanitara Americ¶ de Nord?
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A murit URSS? Tr¶iasc¶ USA! Avea dreptate tata când spunea:
«Americanii se deosebesc de ru§i doar prin num¶rul stelelor de pe
drapel».
Vreme de decenii, sub ocupa∞ie sovietic¶, apoi securist¶, mioritist¶
autohton¶, Românii, tot a§teptîndu-i pe “Americani” s¶ vin¶, s¶ ne libereze
de Cel R¶u, deplorau ignoran∞a Occidentalilor în privin∞a României §i a
românilor. £i aveau dreptate - e-he, dac-ar fi §tiut cine suntem noi, nu ne-ar
fi abandonat Rusului!
De când ne-au “liberat” alde Brucan, Iliescu, Petre Roman, Caraman,
St¶nculescu, Militaru §i al∞i… bravi români antiru§i, am uitat fulger¶tor c¶
Americanii (aici f¶r¶ ghilimele) au fost, sunt, vor fi partenerii Ru§ilor, c¶ pe
ei nu-i vor tr¶da (pe noi: da, în continuare - corectez: pe noi ne vor ignora).
C¶ dac¶ românii (în fine: reprezentan∞ii de n¶dejde ai intereselor strict personale, altfel securiste) se zbat s¶ intre în NATO, chiar cu epole∞ii alba§tri la
vedere, Americanii vor privi cu un sfert de ochi la harta ∞¶rii noastre, c¶utînd
niscai terenuri de avia∞ie (american¶) §i de trecere a unor conducte de petrol
(pentru americani) - atât. C¶ vor pica §i ceva dolari pe lâng¶ “baze” - negre§it:
securi§tilor eterni, nu doar gum¶ de mestecat, ci §i burse pentru doctorii-înburse-americane, cei care se cred datori s¶ apere “valorile americane”, “etica
american¶”, zbierînd isteric, acuzîndu-i pe sceptici, pe lucizi, pe ne-amnezici
c¶, fiind… antiamericani, sunt, necesarmente, antiromâni (vezi la Mih¶ie§,
Antohi, I.B. Lefter, Carmen Mu§at, Adame§teanu, Ioana Ieronim, Alina
Mungiu, A. Cornea, Shafir, Oi§teanu, G. Andreescu, Iorgulescu, Dinu C.
Giurescu…), lista este lung¶.
Ce-ar fi s¶-i întreb pe românii care se tânguiau pân¶ ieri c¶ americanii
nu §tiu nimic despre români, de aceea nu se intereseaz¶ de soarta noastr¶:
«Dar voi, buni români - §i bravi cre§tini - ce §ti∞i despre albanezi
(cu care am fi veri de-ai treilea)?; despre palestinieni?, dar despre ceceni?
Sau v¶ pas¶ de ei a§a cum b¶nuia∞i (pe bun¶ dreptate) c¶ le p¶sa “americanilor” de români?;
«£i ce §ti∞i voi, americanofili din mo§i-str¶mo§i, despre rudele s¶race
de-al¶turi: basarabenii §i bucovinenii, din 1940 c¶zu§i în robia bol§evic¶?
«Nimic-nimic-nimic. Dar, spre deosebire de americani, care nu-§tiau
pur §i simplu (pentru c¶ nu ajunseser¶ pân¶ la pagina cu pricina), voi
nu-vre∞i-s¶-§ti∞i. Fiindc¶ v¶ imagina∞i:con∞inutul Cornului Abunden∞ei
American abia va ajunge pentru securi§tii-din-România, nu §i pentru… minoritari, cum le zicea seniorul vostru, Coposu, basarabenilor §i bucovinenilor».
Mul∞i sunt cei care contest¶ termenul de anticultur¶ aplicat americanilor, iar pentru c¶ tot sântem noi litera∞i, explic¶:
«O comunitate care a dat scriitori ca Poe, Pound, Hemingway, Faulkner
nu poate fi anticultural¶».
La care orice alfabetizat poate replica:
«O comunitate care a dat scriitori ca Goethe, Schiller, Heine, a putut
foarte bine s¶-i alunge din ∞ar¶ pe mul∞i scriitori, s¶ le ard¶ c¶r∞ile, s¶ ard¶
oameni; o comunitatea care a dat scriitori ca Pu§kin, Gogol, Tolstoi,
Dostoievski, a putut foarte bine s¶ ard¶ c¶r∞i, s¶-i împu§te pe scriitori, s¶-i
trimit¶ la moarte sigur¶ în ghe∞urile Siberiei.
Fiindc¶ - din p¶cate - nu exist¶ leg¶tur¶ între literatur¶ §i cultur¶.
Literatur¶ - bun¶ - au §i românii… Cât despre cultur¶…
Paul Goma
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––––––––––––––––

*) Nota din iunie 2011: Israelul a amenin†at Siria: dac¶ haosul interna va dep¶§i
grani†ele, Israelul va planta mine anti-personal, nu doar în partea “interioar¶” adic¶
pe teritoriul Israelului, ci, ca m¶sur¶ de precau†ie §i pe o adâncime de 5 km în interiorul Siriei.
P.S. Acest text a fost publicat în mai multe felii - în Cotidianul - în vara
anului 2002.
Varianta de fa∞¶ nu a suprimat nimic din cea ini∞ial¶, doar a ad¶ugat câteva
informa∞ii - marcate prin cro§ete.”
*

Flori B¶l¶nescu m¶ anun†¶ c¶ Grigore Arsene, directorul
editurii Curtea Veche nu i-a dat nici ei vreun r¶spuns în
chestiunea propunerii mele de a scoate urm¶torul volum din
Scrìsuri: de§i a intervenit §i ea, ca “reprezentant¶ editorial¶ a lui
Paul Goma în Romania”
Sim†eam c¶ t¶cerea directorului (azi se împlinesc trei luni de
când i-am scris, în urma cuvintelor lui, încurajatoare) este de r¶u
augur, în ciuda promisiunilor - verbale - care îmi provocase
scrisoarea de mai jos:
“De :

Paul Goma <paulgoma@gmail.com>
Objet :
Stimate Domnule Grigore Arsene
Date :
6 juin 2011 06:24:31 HAEC
À : Grigore Arsene <arsene@curteaveche.ro>
Am primit cu mare satisfac†ie încuviintarea Dvs de a tipàri, în
continuare, “Scrìsuri”, la Curtea Veche, pentru Gaudeamus.
Am preparat si am trimis D-nei Flori Bàlànescu fisierele - ale mele totalizeazà 1 300 pagini, ceea ce - îmi spune D-na Bàlànescu - în format de
editurà vor da cca 1 800.
Ceea ce înseamnà cà vor fi încà 3 volume, nu 2, cum credeam.
Stimate Domnule Arsene: stiu, simt, vàd. Sànàtatea mea nu îmi va
permite sà apuc un “viitor”.
Doresc mult ca “Scrìsurile” sà aparà în timpul vie†ii mele (fericite).
Drept care và propun sà scoate†i restul de “Scrisuri” în (încà) trei
volume.
Eram pe punctul de a adàuga: «Nu mà veti lasa sà plec neterminat” - dar
nu mai spun nimic:
Và multumesc pentru în†elegere.
Và urmez vacan†e fericite,
Al Dvs. autor,
Paul Goma”

Trei luni de t¶cere… Asta este: nu m¶ editeaz¶ Curtea Veche
- în stil românesc: ner¶spunzînd la scrisoarea mea. La o adic¶
“factorii” vor pretinde c¶ nici nu au primit-o, câte despre
promisiunea f¶cut¶ Floarei B¶l¶nescu… - ei, da, era cald, era
vacan†¶, câte nu promite omul?
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Ziceam c¶ bine f¶cusem începînd a reproduce anume texte
din Scrìsuri 2; apoi, dac¶ mai am zile, din Scrìsuri 3.
Miercuri 7 septembrie 2011
Tot a§a, tot a§a: r¶u.
Mariana Pasincovschi va participa §i la Suceava §i la Ia§i la
simpozioane, cu texte despre mine. La Ia§i va fi §i Aliona Grati.
Joi 8 septembrie 2011
Nici un semn bun. Tot a§a. Stors, epuizat.
*
O scrisoare de la Mariana Pasincovshi:
“(…) tocmai am venit de la Conferin†¶. S¶ §ti†i c¶ am avut un succes

extraordinar, am reu§it s¶ fac o prezentare de excep†ie, cu trimitere la site-ul
dumneavoastr¶ pentru studiul integral, §i nu numai. Am reu§it s¶ îi captez pe
cei prezen†i §i s¶ le demonstrez cât de […] sunt scrierile dumneavoastr¶.
De asemenea, am cunoscut-o pe dna Jitaru - este doctoranda de la
Bac¶u (programul studiilor doctorale i-a permis, cu acordul domnului
Diaconu s¶ apar¶ ca apar†inând Universit¶†ii Suceava, de§i nu este a§a). I-am
dar adresa dumneavoastr¶, cu promisiunea c¶ o s¶ v¶ scrie cât de curând,
chiar mâine cred. Despre prezentarea dumneaei a§ putea s¶ v¶ spun c¶ are
nevoie de foarte mult¶ perseveren†¶ pentru a ajunge unde-§i propune, §i de
foarte mult¶ munc¶. A încercat s¶ fac¶ analiza romanului Din Calidor, analiz¶ în cadrul c¶reia a trebuit s¶ intervin pentru a clarifica multe lucruri,
neîn†elese pentru cei din sal¶. Ce î§i propune de fapt este s¶ abordeze
Jurnalele, axându-se pe istorie §i document. Eu am încurajat-o §i am felicitat-o pentru c¶ a ales o tem¶ pe Paul Goma.
Domnul Diaconu v-a transmis salut¶ri, foarte bucuros pentru rezultatele
obi§nuite în domeniul cercet¶rii.
De mâine încerc s¶ reintru într-un ritm normal - sincer¶ s¶ fiu, am cam
avut emo†ii ast¶zi, îmi doream ca totul s¶ ias¶ perfect, dar a ie§it mai bine
decât m-a§ fi a§teptat. Cum s¶ nu fie perfect când e vorba despre scrierile
t¶ticului meu? Nici nu se poate altfel. A§a c¶ de mâine, revin la Roman Intim,
mul†umindu-v¶ pentru tot!
Îmbr¶†i§ându-v¶ cu drag,
Mariana Pasincovschi”

Aliona Grati îmi transmite:
“ (…) un fragment din mesajul pe care mi l-a trimis fostul meu
diriginte, invatatorul de matematica, despre care v-am mai vorbit, dupa ce a
citit Saptamana rosie:
«Vreau sa-ti spun ca, citind Saptamana rosie, am ajuns la incursiunile
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in istorie ale lui Paul Goma. Am ramas surprins, PLACUT SURPRINS! Dear fi voia mea, le-as selecta si as edita o carte. As tipari vreo 10 mii de exemplare si le-as duce in bibliotecile scolare. Sa aiba copiii posibilitatea sa citeasca o istorie reala, scrisa viu, cu mare talent, spre deosebire de "istoriile"
actuale, scrise in limbaj de lemn si fara talent. Ar fi o alternativa minunata...
Caci tot talentul "istoricienilor" autohtoni a fost epuizat la inceputul inceputurilor - cum sa fie numita istoria.
Am citit si jurnalul lunii februarie. Imi place tot mai mult. E mare Paul
Goma. E o personalitate uriasa. Cum ar putea sa-l iubeasca, sa-l accepte
pigmeii?»

Eu, modest, m¶ prefac a nu fi auzit laudele… nemeritate.
Vineri 9 septembrie 2011
Ieri Mircea St¶nescu mi-a f¶cut o imens¶ bucurie - mai întâi
o ar¶t:

http://anr.infoideea.ro/basarabia1940/,
apoi îi îndemn pe to†i interesa†ii de Istoria Basarabiei §i
a Bucovinei s¶ cerceteze aceste documente §i s¶ trimit¶
prietenilor, cunoscu†ilor adresa de mai sus.
ïns¶ bucuria mea nu este complet¶:
- pe de o parte fiindc¶ eu am folosit o bun¶ parte din
documente în volumul S¶pt¶mâna Ro§ie, Basarabia §i Evreii;
- pentru c¶ s¶n¶tatea nu-mi mai îng¶duie copierea documentelor inaccesibile în timpul redact¶rii edi†iilor de pân¶ acum
- de aceea,
„Urma§ilor mei V¶c¶re§ti! / Las vou¶ mo§tenire…” /
Cre§terea limbei române§ti / £-a patriei cinstire" …
…prin completarea, cu documente de curând scoase la
iveal¶, a adev¶rului-adev¶rat despre tragedia Basarabiei, a
Bucovinei de Nord, a Her†ei, începînd din 28 iunie 1940 - §i mai
înainte, din 1917, martiriul oamenilor no§tri afl¶tori în stânga
Nistrului.
A§a s¶ v¶ ajute Dumnezeu.
*
Flori B¶l¶nescu, de Ziua Anei, m¶ laud¶ pe mine…:
“A aparut in revista SpectActor de la Craiova... dar il stiti, de
atunci... mi-a venit sa il caut, asa, fiindca azi e Sfanta Ana!
As putea subintitula acest text: Cânt întru sl¶virea Anei-Maria
“Femeile lui Paul Goma: posibil¶ pies¶ despre ginga§¶ cântare
Flori B¶l¶nescu
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“I-am mul†umit îndelung armencei; le-am mul†umit, pe rând, „fetelor”
– care erau, cu toatele, nemaipomenit de frumoase, m-a§ fi însurat cu oricare, pe loc, cu ochii închi§i. Scosesem cei §apte lei r¶ma§i de la tutungerie,
începusem o explica†ie lung¶ §i încâlcit¶ – dac¶ nu ajung ace§tia pentru trimiterea avizului (nu ajungeau!), mâine, când voi primi banii de-acas¶, o s¶i dau §i restul… Îns¶ armeanca mi-a apucat mâna cu tot cu bani, mi-a închiso, a b¶tut cu palma deasupra. Nu zicea nimic, dar din ochi îmi comunica s¶
p¶strez banii, c¶ a§a e bine… Eu insistam, fetele r¶sucite încoace „spuneau”
§i ele, din ochii închi§i, acela§i lucru. Am promis c¶ voi pl¶ti a doua zi.
„S¶ fii s¶n¶tos!” mi-a zis armeanca §i, cam brutal, m-a împins în strad¶.
M-am opus §i nu doar de form¶: tare-a§ mai fi r¶mas acolo, printre femeile
acelea; s¶ m¶ fi l¶sat pe banc¶, nu le-a§ fi deranjat cu nimic, doar s¶ stau
acolo, s¶ le privesc, s¶ le aud, s¶ trag în mine adierea lor. Mai târziu am aflat
c¶ to†i libera†ii de la Gherla care plecau în déo §i încercau s¶ telefoneze
familiei – r¶mâneau datori (§i îndatora†i) „fetelor de la telefoane”… Am fost
cumplit de gelos”.
(Paul Goma, Gherla-L¶te§ti)
Scrisesem în alt text (§i am §ters, dar ideea nu mi-a dat pace): A§a o fi
în datul firii – pentru un b¶rbat remarcabil s¶ sufere cel pu†in dou¶ femei. Ar
fi o explica†ie ne§tiin§ific¶ §i pentru num¶rul mai mare al femeilor decât al
b¶rba†ilor care se nasc zilnic. Am reluat cuvintele gândindu-m¶ la rela†ia lui
Paul Goma cu femeia/ femeile. Dulce §i/sau acr¶, de miere – de fiere,
†âfnoas¶ – maleabil¶, cu gheare ascu†ite – tandr¶, curv¶ – sfânt¶, devotat¶ §i
dedicat¶, nedus¶ la §coal¶ – intelectual¶: femeia. Spusesem unui prieten c¶ nu
exist¶ b¶rbat nepi§cat de gelozie, cu atât mai îndesat cu cât neag¶… Îmi
r¶spunsese (de parc¶ ar fi avut r¶spunsul în vârful limbii, gata preg¶tit, ah!,
ce ne-am face noi f¶r¶ prejudec¶†i, probabil am fi incapabili de judec¶†i!):
Sigur, a§a cum fiecare femeie e curv¶! A vrut s¶ m¶ provoace? Poate a sim†it
c¶ nu voi reac†iona umoral, precum coafeza din scara blocului s¶u. Îi sunt
datoare: Sigur, tot astfel cum b¶rbatul are în codul genetic morbul c¶l¶ului,
al reeducatorului.
De acolo de unde ne tot vine Paul Goma, gelozia §i iubirea sunt sentimente transcendente. Momentele de tandre§e cu femeile – fictive!, se va g¶si
cineva s¶ sublinieze, dar ce conteaz¶, de vreme ce scrierile sunt într-o rela†ie
intim¶ cu biografia (nu are §i un volum intitulat chiar Roman intim?) – sunt
pline ca o pâine crescut¶ §i rumenit¶, sunt omenoase §i umane. Scriitorul §tie
s¶ p¶streze, b¶rb¶te§te-delicat, grani†a dintre datul femeii §i al b¶rbatului.
Poate de aici armonia §i, totu§i, balansul zicerilor sale. Femeia sublimat¶ în
cele mai nea§teptate circumstan†e este una dintre imaginile-feti§ ale lui Paul
Goma. Face parte din memorie, c¶reia scriitorul f¶r¶ patrie îi circumscrie
totul. Femeia devine „purt¶toare” a memoriei. Nu m-a§ putea opri asupra
tuturor secven†elor care m-au impresionat, omene§te §i estetic, v¶zute prin
ochiul-con§tiin†¶ al femeii. Dragostea la Paul Goma nu †ine doar de epiderm¶
(a hârtiei), ci, mai ales, de biografia sa traumatizat¶, redat¶ cu harul
simplit¶†ii. Debordant¶ în expresivitatea sa este candoarea prin care reu§e§te
s¶ prind¶ în chenar st¶ri, sentimente, situa†ii. Un soi de cititor în psihologia
feminin¶. Obi§nui†i s¶ credem c¶ omul Goma se reduce la „dizidentul”
Goma, c¶ scriitorul este „minor” (prima atestare documentar¶ g¶sindu-se în
dosarele Securit¶†ii §i implementat¶ prin practici subliminale ob§tei scriitorice§ti, mai ales), neastâmp¶rul limbii române a lui Paul Goma r¶mâne, înc¶,
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al¶turi de timpanele noastre. Limba în care gânde§te §i scrie Paul Goma este
neferchezuit¶, f¶r¶ papion §i gablonzuri, netrucat¶ în stilul „limbajelor” de
mahala sau de lemn de pe, mai ales, cheiurile Dâmbovi†ei, pentru c¶ este
reflexul unei con§tiin†e libere. Poate fi Exemplul, tocmai reu§ind s¶ inconforteze pe toat¶ lumea. Reversul – cine crede c¶ po†i scrie sec §i rece despre Paul
Goma se în§al¶. Iar criticii înc¶ nici nu s-au apucat s¶ scrie „critic” despre
scriitura sa, r¶mânând captivi frustr¶rilor umorale. £i cei „buni”, ca §i cei
„r¶i”. Este foarte interesant, am mai spus-o: cea mai aplicat¶ aten†ie au dat-o
omului §i scriitorului Paul Goma femeile. Tatiana Slama-Cazacu, Mariana
Sipo§, Elvira Iliescu, Magda Ursache sunt câteva nume. Tem¶ de medita§ie
pentru Domni... /adaug azi, 9 septembrie 2011, c¶ exist¶ deja un fluviu feminin §i femeiesc specializat sau pe cale de a se specializa în opera lui Paul
Goma: Raluca Lazarovici, Daniela Sitar-T¶ut, Aliona Grati, Mariana
Pasincovschi, Nina Corcinschi, Dana Monica Cândea, Maria Ancu†a Coza/
Descop¶r aici un mic moment, în sensul de intimitate a coresponden†ei,
cu Paul Goma. Îi scrisesem într-o zi (poate în joac¶, poate de oboseal¶) c¶
sunt geloas¶ pe Sublima-i G¶in¶reas¶ din L¶te§ti. Mi-a r¶spuns (§i oftatul s¶u
parc¶ a transpirat prin pagina virtual¶): M¶ bucur c¶ suntem doi care au
nostalgia Sublimei G¶in¶rese! M¶ bucur c¶ în toamna aceasta vor ap¶rea
Infarct, Adameva §i Gherla-L¶te§ti, inaugurând seria de autor la Curtea
Veche. Toate fatasmatice (de la fat¶!, cf. Alfabecedar, alt volum „necunoscut”!), fatactile, fat¶mâioase, fecundate de durerea memoriei care nu
iart¶. Care nu îl iart¶, în primul rând, pe cel ce arde în scris.
N-ai cum s¶ nu fii geloas¶ pe unele dintre femeile lui Paul Goma (ba,
nu, pe Ana nu trebuie s-o geloze§ti! Iertare!). Care femeie nu ar vrea s¶ fie
tratat¶ ca o Doamn¶? Ca o Prin†es¶? M-am gândit de atâtea ori la scena
iubirii de cuvinte §i gesturi prin gardul de sârm¶ de la L¶te§ti. Altfel spus, am
v¶zut-o. A§a cum m-am gândit deseori la ecranizarea unora dintre scrierile lui
Paul Goma. Prima care m-a aruncat pe aceast¶ pist¶ a fost Din calidor.
„V¶d” §i simt bucuria netrucat¶ a tinerilor Maria §i Eufimie Goma, intrând în
istorie (în Istorie §i în Istoria literaturii!) pe biciclet¶. Este o „scen¶” memorabil¶, care m-a dus mereu cu gândul la arta cinematografic¶ a lui Ingmar
Bergman. A§a cum „v¶d” interpretat pe scen¶ tabloul „l¶utului” în lighean, al
nefericitei basarabence de c¶tre deoistul Goma (Bonifacia).
“Eu n-a§ fi atins-o decât, u§urel, cu floarea-mi (cum s¶ cafte§ti o floricic¶?), îns¶ nu puteam s¶ m¶ desf¶§or: m¶ supraveghea Sica, crezînd c¶
dac¶ m¶ pusese la sol o dat¶, gata, sânt proprietatea ei, îns¶ nici chiar ea nu
m¶ putea opri s¶ vorbesc la gard cu Minunea Minunilor. Într-o zi, dup¶ ce
ni s-au atins mâinile prin sârm¶, în doar scopuri materialiste (schimb ficat
cal contra ou g¶in¶), eu am alunecat la cele sufletrupiste... „s¶ te s¶rut pe
gât, pe dup¶ urechioare, între †â†i§oare, pe la sub†ioare, pe la sub†ioara
dintre picioa’…”
„Domnu’, p¶i ce-mi faci tu mie-aciia…?”, a murmurat Îngerica,
privindu-m¶ cu albu§ul ochilor. „Domnu’ drag, da’ tu m¶ fu†’ cu vorba,
bre…” – a dat s¶ m¶ ating¶ prin sârm¶, dar cum nu mai vedea, s-a în†epat,
a tres¶rit, s-a trezit.” (Adameva)
Iat¶, un basm cu un F¶t Frumos §i o Ilean¶ Cosânzean¶ trecu†i prin
malaxorul comunismului transpus în post-postmodernism, în plin¶ globalizare. Femeile lui Paul Goma nu sunt „consumate” cu totul, c¶ci scriitorul are un
sim† anume pentru a p¶stra firescul dintâi al fiin†ei lor. Desigur, mai exist¶ §i
tovar¶§e de n¶dejde, dar nici acelea nu î§i pierd cu totul atributele feminit¶†ii.
“...mai bine povestesc pove§ti nepovestite înc¶ despre femeile cu care
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m-am avut bine, dar numai pe la suflet, nu §i pe la trup – a§a, pentru c¶ mai
dragi mi-s astea”. (Adameva) spune Paul Goma §i m¶car noi, femeile, nu
avem motive s¶-l contrazicem.
Reperele existen†iale feminine sunt – Mama §i Ana. Între cele dou¶,
femeile lui Paul Goma. Pe care le ap¶r¶, posesiv, gelos, protector. Le ridic¶
statui, le pune la candel¶. Icoanele pictate de Paul Goma pot p¶rea jignitoare
pentru nasurile care testeaz¶ suferin†a de la masa de scris...
Ele sunt topite într-o mare iubire pentru femeia întru pereche. De
vremuri bune §i, mai ales, de vremuri rele.
Zisele lui Paul Goma sunt o cântare a cânt¶rilor zilelor noastre,
dec¶zute din candori…”

Ei, ce mai po†i pentru ca s¶ zici? Nu mai po†i (pentru ca s¶
zici), nemica. M-au dat gata, fetele istea dragoiubite.
Acum, c¶ m-am apropiat de sfâr§it…
Sâmb¶t¶ 10 septembrie 2011
Noapte leit¶ celorlalte. Nici o ameliorare. Ana mi-a ob†inut
o vizit¶ la Sabourina, pentru mar†i, la ora cutare, îns¶ judecînd
dup¶ starea… picioarelor, n-am s¶ m¶ pot duce. ïi va transmite
Ana situa†iunea.
*
S-a observat c¶ nu m¶ mai ocup¶ starea Lumii? Foarte bine,
§i eu am b¶gat de seam¶, dar degeaba: am devenit §i eu scriitor
român, nu m¶ intereseaz¶ decât persoana mea, în curs de declin
§i starea ei, la fel.
*
M¶ anun†ase Mariana Pasincovshi: o alt¶ participant¶ la
Colocviul de la Suceava, are de gând s¶-mi scrie, fiindc¶ §i pe ea
o preocup¶ Goma. Cam târzie preocuparea, zic, în gând, e-hei,
dac¶ se manfesta cu 20-30 ani mai devreme…
Mi-a scris asear¶. ïi voi trece în jurnal scrisoarea, dup¶ ce
îmi va da autorizarea s¶ o public.
Iat-o, în forma primar¶.
De : Jitaru Ramona <ramonajitaru@yahoo.com>
Objet :
doctorat Suceava
Date :
9 septembre 2011 18:56:44 HAEC
À : Paul Goma <paulgoma@gmail.com>
Répondre à :
Jitaru Ramona <ramonajitaru@yahoo.com>

“Stimate domnule Goma,

Numele meu este Ramona Palade-Jitaru, sunt profesor de limba §i
literatura român¶ la Colegiul Na†ional Vasile Alecsandri Bac¶u §i doctorand
al Universit¶†ii £tefan cel Mare Suceava, unde preg¶tesc o cercetare asupra
operei dumneavoastr¶. Am adresa dumneavoastr¶ de e-mail de la Mariana
Pasincovschi, coleg¶ a mea ce sus†ine c¶ v-a povestit despre inten†ia mea.
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***
Punctul de plecare al tezei mele este ideea c¶ autorul Paul Goma
r¶stoarn¶ canonul tradi†ional §i pune în centru eticul în defavoarea esteticului
§i îmi sprijin afirma†ia pe jurnale. Cred c¶ aici este seva scriitorului Goma :
nu trebuie s¶ spun frumos, ci corect, eu sunt un model pentru via†a cet¶†ii,
deci participarea mea d¶ tonul §i atunci nu-mi permit s¶ derapez de la norme.
De asemenea, încerc s¶ descompun §i o poetic¶ a jurnalului ca gen literar, s¶
g¶sesc punctele în care literatura se contope§te cu alte arte - istoria, spre
exemplu. M¶ intereseaz¶ §i elementele de art¶ poetic¶ - autocritica, s¶-i
zicem.
Cel mai important pentru mine este c¶ lucrez la ceva ce-mi place §i m¶
îmbog¶†e§te. Nu am preten†ia ca "revela†iile" mele s¶ fie de prim rang - vreau
s¶ fac exact ce le cer elevilor mei - s¶ descop¶r. £i poate c¶ tocmai de aceea
îmi place Paul Goma §i îmi direc†ionez toate for†ele mele c¶tre el. E departe
de mine inten†ia de a v¶ adresa cuvinte mari, dar cititorul din mine g¶se§te în
scrisul dvs. punctul în care toate se intersecteaz¶ - literatura (la fiecare lectur¶
g¶sesc semnifica†ii dintre cele mai interesante), o istorie a mentalit¶†ilor, o
alt¶ fa†¶ a "putorii de Is-to-ri-e", ca s¶ citez din Din Calidor.
V-am prezentat §i elevilor la clas¶ (§ti†i c¶ manualul e orientativ!) §i
câteva dintre c¶r†ile din biblioteca mea semnate de Paul Goma î§i petrec
vacan†a de var¶ la ni§te elevi cu totul extraordinari, iar faptul c¶ ei v¶
savureaz¶ cred c¶ spune mai multe decât milioane de cuvinte mari pe care eu
le-a§ putea g¶si.
£tiu c¶ autorul Goma las¶ critica s¶ spun¶ orice despre naratorul Goma.
Poate ceva din ideea mea nu v¶ e chiar pe plac (nu c-a§ fi eu critica aceea).
M¶ ap¶r spunând c¶ sunt doar în primul an §i înc¶ ideile mele nu s-au cernut.
Acum, în încheiere, trebuie s¶ v¶ m¶rturisesc §i resortul intim al gestului meu
- na†ionalismul, cultivat de p¶rin†ii mei. În numele acestei iubiri, eu
v¶ mul†umesc pentru tot ce a†i f¶cut - am fi fost atât de s¶raci f¶r¶ dumneavoastr¶!
Cu recuno§tin†¶,
un înv¶†¶cel”
*

Flori B¶l¶nescu, f¶cînd elogiul femeilor mele, cum se
întâmpl¶ în via†a, s-a uitat pe sine. Fac eu, aici, cuvenita îndreptare: §i ea, Flori mi-a fost al¶turi de când ne-am cunoscut, o
vreme împreun¶ cu Mircea St¶nescu, so†ul s¶u, apoi… de capul
ei: m-a editat, m-a ap¶rat… Ea era con§tient¶ c¶, din “lista
femeilor”, va fi omis pe cineva. Fac eu completarea, nefiind sigur
c¶, în halul de alzheimerizare în care ferice eu înot, nu voi uita §i
eu pe o fat¶-drag¶.
De când am început a publica în române§te §i în România
(1990), am fost luat sub arip¶ - virtual¶, se în†elege - de Marta
Petreu. Ea a fost întâia, “dup¶ «Revolu†ie»” care m-a b¶gat în
seam¶ - adev¶rat, la sugestia lui Negoi†escu. Chiar de va fi pus un
diagnostic gre§it în privin†a viitorului scrisului meu, cine nu se
în§eal¶ la prima-vedere?
Cu fetele din Regat am avut rela†ii tumultuoase:
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Gabriela Adame§teanu, încercînd s¶ repare atitudinea ei
“prudent¶” fa†¶ de mine dintre 1970 §i…1989 (avea de p¶strat o
carier¶ anun†at¶… festiv¶, iar continuarea prieteniei cu mine i-o
amenin†a - mai ales de când î§i luase consilier-la-pat în persoana
cécéistului porc de câine B¶l¶i†¶, cel care-l înso†ise pe C. ¢oiu la
Stockholm, în nobilul scop de a-l determina pe Coeckelberghs,
editorul, de a nu-mi scoate Gherla). ïns¶ dup¶ 22 decembrie, ca
tot scriitorul român pu†ind (duhnind) de talent, s-a trezit din
somn, s-a decretat §i ea “rezistent¶”(prin cultur¶), drept care
m-a clo§tit §i pe mine, câteva luni în care am dialogat, ea a publicat… Apoi… Apoi a c¶zut - §i între noi - Pacostea Liiceanu…
ïıtr-o m¶sur¶ mai mic¶ - §i mic¶ a r¶mas - s-a manifestat
Viorica Oancea, sora lui Mihai Botez, devenit¶ directoare a
editurii Litera - ea mi-a scos, cu chiu, cu vai (§i cu ajutorul
neprecupe†it, toxic, al Ioanei Pârvulescu, redactor), cele dou¶
bro§urele Amnezia la români - §i gata, colaborarea-de-veacuri!
ïntors la fetele din Ardeal, nu o uit pe Ligia Pamfilie. ïn
ciuda sfaturilor în†elepte, cu care a fost b¶tut¶ la cap, fata a continuat s¶ scrie §i s¶ publice textul despre mine. Nu i-a fost de vreun
ajutor dar sper c¶ nici necazuri nu i-a pricinuit în via†¶ - drept
care o salut §i o îmbr¶§i§ez (virtualice§te, vai!).
Dar mai înainte în timp: imediat dup¶ “Revolu†ie”, a venit la
Paris, cu so†ia §i Domi†ian Cesereanu, coleg de c¶min la “Matei
Voievod”. I-am invitat cu drag la mas¶, cu care prilej am aflat c¶
au o fiic¶, Ruxandra, §i ea ocupîndu-se cu literatura. Rela†iile
mele cu Ruxandra - §i cu so†ul, Corin Braga - dup¶ o scurt¶
perioad¶ de “armonie”, au fost minate, în primul rând de…
inven†ia n¶uc¶, fals¶: “Gulagul Românesc” pe care ea, juna
Cesereanu (dup¶ propria m¶rturisire, nu §tia c¶ avea, în familie,
un prelat închis - iat¶ cum se cultiv¶ memoria în familiile ardelene§ti) a impus-o martorilor care îi solicitaser¶ sprijin editorial §i
texte de prezentare; în al doilea - §i ultimul rând - de ostilitatea
manifestat¶ fa†¶ de persoana prietenului §i colegului meu de
închisoare §i d.o. £tefan Davidescu, dar mai ales fa†¶ de manuscrisul m¶rturiei sale despre Reeducarea de la Pite§ti, de mine
recomandat editurii Dacia (adev¶rat, în plin¶ delichescen†¶,
datorit¶ lui Dâncu) §i… abuziv repartizat ei, Ruxandrei, ca
responsabil de colec†ie. Or inventatoarea “Gulagului
Românesc” (dar nu §i a “Chefereul Bulgar”, descoperit de
însu§i Chivu Stoica), l-a r¶t¶cit, l-a întârziat (ocupat¶ fiind cu
elogierea uria§ului poet român Codrescu, consumarea burselor
Soros…) §i chiar dac¶ pare exagerat¶ afirma†ia mea din acel
moment: “neglijen†a, dispre†ul fa†¶ de omul Davidescu §i fa†¶ de
manuscrisul s¶u despre Pite§ti, a Ruxandrei Cesereanu l-au b¶gat
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în mormânt pe autor”.
Atunci am rupt-o definitiv cu Gulagoloaga Ardealului
Sânjeros.
S-a ar¶tat interesat¶ de ale mele §i protejata sa, Anca
Ha†iegan. “C¶snicia” noastr¶ pététéic¶ a mers bini§or, pân¶ ce
§i-a b¶gat coada coana-†a†¶ Vica Adame§teanu: ea m-a “stricat”
cu Anca, speriind-o cu “pericolul” pe care îl port §i-l trec celor
care se ating de mine - mai ales “antisemitismul”.
Ce bun¶ mi-a fost §i “leg¶tura” cu Nicoleta S¶lcudeanu.
Pe ea am chiar v¶zut-o, ne-a vizitat, am §i fotografii cu ea. A scris
apropiat - vreau s¶ spun: cu participare - despre mine. Nu §tiu de
ce nu m-a mai contactat, de§i a mai fost prin Paris. Eh, “descurajatorii”, printre care str¶luce§te prietenul meu ¢epeneag…
Au mai r¶mas fete (sic) dintre cele cu care m-am avut bine
epistolar? ïn starea în care sunt, nu a§ putea spune. Or fi.
Desigur, eu cu fetele m¶ simt bine, dar în aceast¶ “list¶” nu
trebuie s¶-i uit §i pe b¶ie†i: pe Virgil Podoab¶ §i pe cei de la Vatra
(cu excep†ia lui Al. Cistelecan care m-a vândut pe dou¶zeci de
crei†ari lui Manolescu, în chestiunea antisemitiz¶rii). £i pe
Ovidiu Nimigean. £i pe Dumitru Ungureanu. £i pe Vasile
Baghiu. £i pe Florin Ardelean. £i pe Bogdan Cre†u. £i pe
Coande… £i pe - mai sunt, mai sunt purt¶tori de sex tare care au
scris cu în†elegere despre scrierile mele.
*
Copiez un text (din 2009) de Marin Mincu, ap¶rut anul
acesta la Editura Compania :
Friday, September 9th, 2011 | Posted by eXpress
Marin Mincu despre “abila manipulatoare” Monica Lovinescu
si “Istoria” lui Nicolae Manolescu
0. Premise
Din ra†iuni diverse, mi s-a p¶rut inoportun s¶ refer mai devreme asupra Istoriei
lui N. Manolescu. Dac¶ m-a§ fi gr¶bit s¶ intervin printre primii, comentariul meu –
oricât de argumentat – ar fi fost probabil integrat unei atitudini subiective, chiar
resentimentare, datorit¶ faptului c¶ am fost exclus, ca autor, din aceast¶ istorie
literar¶. Cum era firesc, am a§teptat ca, mai întâi, s¶ se exprime al†i critici §i mai ales
am vrut s¶ v¶d ce spun cei tineri, care au dovedit c¶ nu se las¶ intimida†i prea u§or
de vreo constrângere exterioar¶ actului critic.
Dup¶ un interval de aproape un an de la apari†ia c¶r†ii, consider c¶ e normal
s¶-mi expun punctul de vedere în leg¶tur¶ cu problemele insurmontabile pe care le
ridic¶, la noi, dup¶ 7 decenii de la publicarea Istoriei lui G. C¶linescu, un asemenea
gen de angajare critic¶. Personal nu mai pledez pentru astfel de lucr¶ri individuale ce
se înscriu într-o etap¶ anterioar¶, „romantic¶“, a§ zice, a evolu§iei criticii europene.
Am spus cu alte ocazii c¶, în a doua jum¶tate a secolului trecut, locul istoriilor
literare a fost luat, în celelalte literaturi, de instrumente mai pragmatice §i mai percutante, cum ar fi dic§ionarele de autori sau antologiile comentate.
Chiar dac¶ eu cred c¶ sintezele scrise de un singur critic sunt dep¶§ite, este bine
s¶ ne reamintim care era statutul lor genetic/func†ional în perioada afirm¶rii literatu-
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rilor na†ionale §i s¶ vedem dac¶ acesta mai corespunde orizontului de a§teptare
actual. Faptul c¶ asemenea produse critice nu mai apar de câteva decenii indic¶ lipsa
lor de func†ionalitate. Dar, în acela§i timp, ilustreaz¶ §i imposibilitatea ca un singur
critic s¶ r¶spund¶, ast¶zi, la toate cele trei cerin†e indispensabile pentru a putea finaliza o lucrare de o asemenea anvergur¶ : intui†ie (pentru o omologare just¶ a valorilor), metod¶ (pentru a argumenta valabilitatea intui†iilor) §i talent epic (pentru a realiza coeren†a construc†iei critice). Nu trebuie s¶ se eludeze, deci, c¶ apari†ia unei noi
istorii literare – dup¶ aceea c¶linescian¶ –, care s¶ re-evalueze întreaga literatur¶
român¶, presupune o perspectiv¶ critic¶ mult mai complex¶ decât oricare alte forme
ale cercet¶rii, perspectiv¶ integrabil¶ unei viziuni epistemolo gice actualizate.
De aceea sunt convins c¶, dac¶ nu se accede la o abordare adus¶ la zi – în
concordan†¶ cu nivelul criticii din alte p¶r†i –, atunci orice ini†iativ¶ postc¶linescian¶
de acest fel devine inutil¶ §i chiar parazitar¶. În urm¶ cu circa 25 de ani, am avansat
ideea c¶, dup¶ C¶linescu, nu se mai poate scrie decât o istorie a literaturii române de
la C¶linescu încoace. Aceast¶ idee mi-a fost preluat¶ de Alex £tef¶nescu, care §i-a în
ceput „istoria“ sa de la anul 1941, adic¶ de acolo de unde o l¶sase marele critic. Se
subîn†elege c¶ a te angaja s¶ rostogole§ti pietroiul sisific al acestei probe maxime presupune – dincolo de profesionism – o mare putere de munc¶, onestitate critic¶ §i un
orgoliu nem¶surat. Pân¶ la urm¶, chestiunea esen†ial¶ se refer¶, îns¶, la noutatea
interpret¶rilor ca justificare real¶ a unui asemenea demers temerar §i la scala axiologic¶ nou¶ pe care încerci s¶ o propui. Dac¶ nu e§ti în stare s¶ te men†ii m¶car la
în¶l†imea §tachetei hermeneutice ridicate de criticii contemporani §i r¶mâi sub nivelul mediu al acestora, înseamn¶ c¶ rezultatul ob†inut nu are nici o miz¶ cultural¶,
fiind doar o tentativ¶ exotic¶ de a marca momentul.
Activitatea de foiletonist convins, timp de trei decenii, a lui N. Manolescu
p¶rea s¶ aduc¶ acele minime argumente care s¶ confirme o posibil¶ reu§it¶, ceea ce,
din p¶cate, nu s-a întâmplat. A§a cum au sugerat §i al†i critici (printre care Cornel
Ungureanu, Irina Petra§, Florin Mih¶ilescu, Mircea Muthu, Sanda Cordo§,
Alexandru Goldi§, Paul Cernat, Bogdan Cre†u, Nicoleta S¶lcudeanu, Ion Buzera,
Doris Mironescu, Daniel Cristea-Enache, £erban Axinte, Teodor Codreanu etc.), ne
afl¶m în fa†a unui produs hibrid, ceva indecis între plagierea lui C¶linescu §i politizarea tenden†ioas¶.
Cu toat¶ stânjeneala de care sunt capabil, m¶ v¶d obligat s¶ declar de la început
inutilitatea „istoriei critice“ manolesciene, care îl plagiaz¶ nepermis pe C¶linescu §i,
dup¶ cum se va vedea – printr-un efect retro –, mai mult obscurizeaz¶ lucru-rile decât
s¶ le clarifice. Dup¶ acest preambul, nu atât de optimizant pe cât a§ fi dorit, în cele
ce urmeaz¶ voi încerca s¶ semnalez cât mai succint în ce const¶ superfeta†ia critic¶ a
acestei masive lucr¶ri. […]
2.11. O ultim¶ concluzie
Orice istorie literar¶ – f¶cut¶ chiar §i de un neprofesionist ca N. Manolescu –
trebuie s¶ fie instructiv¶ prin con†inut, dar §i proiectiv¶ prin sugestiile hermeneutice
§i axiologice oferite. Cum se poate vedea foarte bine la C¶linescu, istoria literaturii
române nu trebuie poluat¶ în nici un caz prin aplicarea unei grile ideologice deformatoare. În monumentala sa ISTORIE, niciodat¶ marele critic n-a recurs la adoptarea
unor perspective extraliterare. Din spa†iul prea generos pe care i-l acord¶ în carte
Monic¶i Lovinescu se deduce clar c¶ aceast¶ abil¶ manipulatoare politic¶ de la postul
de radio „Europa liber¶“ este modelul criticului N. Manolescu în privin†a politiz¶rii
tenden†ioase a recept¶rii marilor scriitori români. El crede, probabil, cu o naivitate
jalnic asumat¶, c¶, adoptând perspectiva est-etic¶ a Monic¶i Lovinescu, devine un
critic mai original §i chiar mai actual. O perspectiv¶ critic¶ §i mai viciat¶,
provenind din acela§i exces de politizare, a adoptat – dup¶ cum se cunoa§te – §i E.
Negrici în Literatura român¶ sub comunism (2004).
Nu vreau s¶ mai insist asupra acestor defectuoase abord¶ri (periculos de obediente în raport cu unele slogane ideologice), care au avut – dup¶ cum s-a v¶zut – un
efect negativ retro asupra recept¶rii normale a întregii noastre literaturi. Ca s¶ nu fiu
acuzat de o idiosincrasie gratuit¶, mi se pare suficient ce-am spus pân¶ acum în acest
prelungit excurs critic, unde am fost obligat s¶ fiu cât mai tran§ant. Dar tran§an†a
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judec¶†ii critice f¶r¶ o argumenta†ie serioas¶ nu ajunge. De aceea m¶ scuz pentru
autocitarea prea abundent¶ la care am recurs ca s¶ ilustrez numeroasele împrumuturi manolesciene din mine. Oricine e de bun¶ credin†¶ va fi de acord c¶ aceast¶
replic¶ la falsific¶rile lui N. Manolescu era necesar¶. Pentru asta a trebuit s¶ m¶ folosesc de argumente concrete §i excesul de citate a fost necesar pentru a-mi sus†ine propriile idei. Va decide cititorul onest dac¶ am exagerat sau nu.
În fine, e aproape banal s¶ spun c¶ N. Manolescu a f¶cut o eroare inadmisibil¶
publicând aceast¶ istorie întârziat¶, plin¶ de gafe interpretative enorme §i mustind de
puroiul resentimentar al unui subiectivism deplorabil. Cu aceast¶ ocazie nea§teptat¶
s-a putut observa c¶ a§a-zisa magistratur¶ manolescian¶ a fost men†inut¶ în mod artificial §i c¶ în spatele autorit¶†ii critice infailibile se ascundea mult¶ impostur¶. Din
p¶cate, criticul a pierdut, astfel, definitiv §i iremediabil, credibilitatea pe care §i-o
agonisise cu greu în cele trei decenii neîntrerupte de corvoad¶ foiletonistic¶.
Pân¶ la urm¶ m¶rturisesc c¶ sunt traversat de o inconturnabil¶ melancolie
fiindc¶ am fost obligat s¶ particip înc¶ o dat¶ la d¶râmarea unui idol de carton. Cei
care nu §i-au pierdut ultimul dram de luciditate, slujind liturghia critic¶ într-un templu gol, vor putea trage concluzia c¶ mentalitatea ceau§ist-b¶sescian¶ (fie aceasta
oricât de camuflat¶ sub faldurile unui megaprestigiu simulat) n-are ce c¶uta în
cultur¶ §i mai ales în critica §i istoria noastr¶ literar¶ de dup¶ 1989.
(2009)
Din Marin Mincu – Polemos. Duelul cu/în idei, Editura Compania, Bucure§ti, 2011

Am r¶spuns D-nei Jitaru:

*

Stimatà Doamnà/Domnisoarà Jitaru
Date :
10 septembre 2011 09:26:37 HAEC
Mi-a provocat o mare bucurie scrisoarea Dvs.
Numai cà veni†i târziu: eu sunt gata-gata de plecare, deci nu và voi
putea da ajutorul suplimentar la care và asteptati si la care aveti dreptul. In
nefericirea mea ca autor, sunt, totusi fericit cà am apucat sà instalez pe
internet cvasitotalitate scrierilor mele (nu “opere”, eu nu voi avea asa ceva
nici dupà moarte). Câteva au fost tipàrite, ràmâne sà le gàsi†i.
Dacà însa scrierile internetice nu se lasà copiate (presupun cà ave†i
nevoie si de asa ceva), va rog sà-mi semnala†i care titluri nu se “descuie”, eu
sà le semnalez fiului meu sà le libereze.
Dar, và rog; în cât mai scurt timp, pentru cà asa cum “merge” sànàtatea
mea, nu cred cà mai apuc nici ziua de 2 octombrie, când, în principiu, implinesc 76 ani.
Tin sà reproduc scrisoarea Dvs. In Jurnal. Dar numai dacà îmi da†i
acordul. Pute†i face suprimàri, adausuri, corecturi.
Và urez spor la munca de ocnas la care v-a†i înhàmat.
Và - virtual - îmbràtisez,
Paul Goma

D-sa mi-a r¶s-r¶spuns:
Domnule Goma,
Este foarte dureroas¶ scrisoarea dumneavoastr¶, iar noi cititorii, în
egoismul care ne caracterizeaz¶, nu putem accepta a§a ceva. Pentru noi, nici
autorul de pe copert¶, nici vocea din carte nu ne pot p¶r¶si - sunt fiin†e atemporale, nu au un corp (deci, n-are ce s¶-i doar¶), sunt numai suflet care ni se
d¶ nou¶ necondi†ionat. Realizez cât sunt de egoist¶!!
Ave†i acordul meu s¶ face†i ce dori†i cu scrisorile pe care vi le trimit §i
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refuz s¶ le corectez - ele sunt o †â§nire sincer¶, nu caut forma §i nu m¶
deranjeaz¶ nici chiar vreo gre§eal¶ de gramatic¶ - sunt un profesor de român¶
atipic.
Cât prive§te opera dvs., eu am încercat s¶ cump¶r tot ce s-a g¶sit. E
adev¶rat, nu toate c¶r†ile sunt pe suport de hârtie, iar samizdatul de pe internet e dificil de citit. Dar nu v¶ voi obosi cu asta! £ti†i cum zic româncele Sunt fat¶ mare, m¶ descurc eu!
Poate c¶ în mod normal nu v-a§ fi spus asta, dar durerea ce am resim§ito citindu-v¶ scrisoarea m¶ oblig¶ s¶ o fac, ca s¶ în†elege†i modul în care
sunte†i receptat (nu de cei de la masa boga†ilor, ci de intelectualii vertebrali,
care preg¶tesc genera†ia viitoare cu cel mai mare devotament) : Paul Goma
este un punct la care ne raport¶m §i pe care îl avem ca exemplu. În cancelaria
colegiului la care lucrez se discut¶ despre dumneavoastr¶ destul de frecvent
(chiar directorul are în biblioteca biroului un volum de Scrisuri), iar prof. de
istorie, Viorel Cruceanu, un om de o noble†e aparte, explic¶ o epoc¶ pornind
de la dvs.! Sunte†i acolo, în §coala româneasc¶! Ce conteaz¶ c¶ v-au scos de
pe raft? Pe raft se depune praful!
Spunea†i c¶ nu ave†i Oper¶. Ei, cum nu? Atâta vreme cât scrisul se
supune unei filosofii (etic/ estetic, cred eu), cât putem discuta §i în termenii
naratologiei, cât propune altceva (ca tematic¶, scriitur¶, metafor¶), dar mai
ales atâta vreme cât †es¶tura textului are impact asupra cititorilor §i rezist¶
timpului (vreau s¶ zic c¶ e valabil¶ chiar §i când "moda" anticomunismului
s-a mai atenuat), îmi permit s¶ v¶ contrazic.
Regret totu§i c¶ nu v-am contactat mai înainte - de§i în timpul lecturii v-am
interogat mereu, cu creionul în mân¶, §col¶re§te.
V¶ doresc mult¶ s¶n¶tate §i inim¶ u§oar¶!
Acum c¶ v-am g¶sit, am s¶ v¶ trimit constant gândurile mele - r¶spunde†i-mi doar dac¶ pute†i, dac¶ v¶ permite timpul §i starea dvs. de s¶n¶tate!
A dumneavoastr¶ fidel¶ cititoare,
Ramona (doamn¶, dup¶ acte, dar f¶r¶ vreun sentiment al domniei).

Duminic¶ 11 septembrie 2011
“Trist¶ duminic¶…”, cânt¶m, înceti§or, cu jale, pe ungurìe.
Sinistr¶ comemorare.
Am v¶zut în aceste zile premerg¶toare unsprezecelui
septembrie multe reportaje, în America, de obicei la New York.
Ni s-au prezentat un num¶r de copii n¶scu†i în acea zi, în urm¶
cu un deceniu. Un fel de instructoare de pionieri încerca s¶-i
stârneasc¶, apoi s¶-i oblige s¶ repete, în cor:
«Nu-i vom uita! Nu-i vom uita!»
Copiii ar¶tau obosi†i, nemul†umi†i c¶ nu sunt l¶sa†i s¶-§i
trag¶ r¶suflarea §i, v¶dit, nu în†elegeau ceea ce scandau, mecanic:
«Nu-i vom uita!»
Nu este necesar s¶ §tii engleza american¶ ca s¶ în†elegi
(bine: doar s¶ deduci) c¶ acei copii, gata însp¶imânta†i, nu §tiau
pe cine s¶ nu-i uite?, dar nici nu cereau l¶muriri. Erau foarte
obosi†i; §i speria†i de Bau-Bau, cel pe care nu trebuiau s¶-l uite,
îns¶ acela era atât de terifiant, de r¶u, încât nu avea nevoie s¶ fie
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numit. Desigur, ghidèsa instructoare de pionieri americani le
explicase, cândva, la început:
«Teroristul arab!»
Ar¶tarea cu degetul a R¶ului Absolut era “explica†ia” lui
Bush junior, atunci când - în acea zi în care se n¶scuser¶ copiii
aceia - în sfâr§it, Pre§edintele celui mai puternic stat din lume
în§elesese ce-i strecuraser¶ în ureche, consilierii s¶i, “pe
ap¶rare”, (cum se exprim¶ Marius Oprea), c¶ poporul s¶u fusese
victima agresiunii…Terorismului arab! Care Terorism a atacat
în mod mâr§av America §i… Israelul!
Cine a uitat - sau nu mai vrea s¶ §tie - dintre “directorii de
opinie din România s¶ fac¶ bine s¶-§i reciteasc¶ declara†iile
acuzatoare (la adresa “Terorismului Arab”), r¶cnite ca într-un
meeting bine organizat, în favoarea Israelului, formulate prin
abuziva, cretina:
«Suntem cu to†ii americani!»
Bineîn†eles, i-am indicat pe nesfâr§i†ii intelectuali Oi§teanu,
Andrei Cornea, Nedeea Burc¶, Shafir §i al†i cosa§i…
*
Tristan Banon §i-a ie§it din fire. ïntr-un mesaj de pe blogul
s¶u, declar¶ : nu î§i imagina c¶ ea, victim¶, trebuie s¶ mearg¶ pe
strad¶ “frecînd pere†ii”, iar DSK s¶ fie primit cu fast, ca un
inving¶tor.
Are dreptate, biata. ïns¶ trebuie s¶-§i asume vina de a o fi
ascultat pe mama sa, descurajatoarea de a depune plângere
împotriva lui DSK pentru tentativ¶ de viol.
Eh, mamele… La câte compromisuri nu-§i îndeamn¶ fiicele,
ca s¶-§i acopere p¶catul de a se fi l¶sat abuzate, ele, de DSK…
Am primit confirm¶ri:

*

Autorul “Raportului Final asupra Holocaustului din Romania”,
Elie Wiesel, este un impostor:
Un supravie†uitor al Holocaustului:
„Elie Wiesel nu este de†inutul A-7713”
Autor: ISTVAN DEAK
http://www.jurnalul.ro/stiri/observator/un-supravietuitor-al-holocaustuluielie-wiesel-nu-este-detinutul-a-7713-590048.html
Scriitorul american de origine român¶, Elie Wiesel, a fost dat în judecat¶ de un supravie§uitor al Holocaustului, Grüner Miklos, pe motiv c¶
purt¶torul Premiului Nobel din 1986 §i-ar fi însu§it identitatea de†inutului A1773. Grüner Miklos, stabilit în localitatea suedez¶ Malmo, sus†ine c¶ are
dovezi certe c¶ Elie Wiesel nu este persoana cu care a petrecut aproape un an
la Auschwitz. „În 1986, dup¶ decernarea Premiului Nobel, presa suedez¶ a
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început s¶ caute supravie†uitori ai Holocaustului. A§a m-au g¶sit pe mine, la
Malmo. M-au întrebat dac¶ vreau s¶ m¶ rev¶d cu colegul meu de lag¶r, Elie
Wiesel. Numele de Elie nu îmi suna cunoscut. Mi-au spus c¶ pe vremea aceea
figura sub numele de Lazar Wiesel. Timp de un an am fost închis cu Lazar în
aceia§i barac¶ la Auschwitz. Ap¶rem amândoi pe acea fotografie f¶cut¶ în
lag¶rul de la Buchenwald pe 16 aprilie 1945, care a f¶cut înconjurul lumii,
Wiesel cu Haft-Nr.123565 (n.r. foto. al 7-lea din al doilea rând), iar eu cu
Haft-Nr. 120762 (n.r primul în col†ul din stânga). Îl §tiam foarte bine, dar de
atunci trecuser¶ 40 de ani. Întâlnirea organizat¶ de suedezi a durat 10 minute
§i a avut loc pe 14 decembrie 1986. Normal c¶ eram doi oameni schimba†i,
dar el refuza s¶ vorbeasc¶ cu mine în ungure§te, de§i în lag¶r doar limba
aceasta am folosit-o. Mi-a vorbit într-o englez¶ cu accent fran†uzesc §i în
momentul în care nu a vrut s¶ îmi arate tatuajul (A-7713), c¶p¶tat de to†i
de†inu†ii din Auschwitz, am început s¶ am dubii mari c¶ acesta ar fi Lazar
Wiesel. La finalul întâlnirii mi-a dedicat cartea sa „Noaptea”, despre care
sus†ine c¶ el a scris-o, dar eu am spus tuturor c¶ omul acesta nu este Lazar
Wiesel”, spune Grüner Miklos.
Grüner: „Lazar Wiesel mi-a salvat via†a”
De la întâlnirea cu Wiesel, Grüner Miklos nu a mai avut o zi de lini§te.
Timp de 25 de ani a c¶utat dovezi, care s¶ confirme ipoteza sa, pe care le-a
publicat într-o carte. „În luna mai a anului 1944, am fost deportat, de la
Nyiregyhaza la Auschwitz Birkenau. Imediat mi s-a tatuat pe antebra† un
num¶r de înregistrare. În câteva zile mi-am pierdut toat¶ familia, atunci am
ajuns‚ în grija fra†ilor Wiesel, Lazar §i Abraham. Cei doi proveneau din
Sighetul Marma†iei (nr. jude†ul Maramure§, România). Lazar era n¶scut în
1913 §i avea num¶rul de înregistrare A-7713, în timp ce Abraham, în 1900
cu num¶rul de înregistrare A-7712. Ei m-au luat sub aripa lor §i au avut grij¶
de mine, pe cât se putea în astfel de condi†ii. În momentul în care nem†ii au
început s¶ se retrag¶, au luat §i oamenii din Auschwitz. Eu am fugit cu Lazar,
asta ne-a legat §i mai mult. Am ajuns în localitatea Glivice, pe timpul iernii
n¶prasnice din ianuarie 1945. Foarte mul†i au murit pe drum. Ne-au b¶gat în
vagoane supraînc¶rcate §i pân¶ am ajuns la Buchenwald, mul†i au decedat,
printre ei §i fratele lui Lazar, Abraham. Aici am stat pân¶ pe 8 aprilie 1945,
când ne-au eliberat americanii, de atunci nu mai §tiu nimic de Lazar Wiesel.
Am ajuns într-un sanatoriu din Elve†ia, apoi în Australia”, î§i aminte§te
Grüner despre perioada petrecut¶ cu Wiesel.
“Noaptea” a adus consacrarea lui Elie Wiesel
Grüner Miklos sus†ine c¶ la Auschwitz nu a existat nici un de†inut cu
numele de Elie Wiesel. „În 1955, bunul meu prieten Lazar Wiesel a publicat
cartea -Lumea tace-, la Paris, sub numele de Eliezer Wiesel. În 1958, cartea
a fost rescris¶ în francez¶ §i englez¶ sub denumirea de The Night (La NuitNoaptea) de Francois Mauriac. Cartea ini†ial¶ avea 250 de pagini, acum avea
doar 115 §i era semnat¶ de Elie Wiesel. Aceast¶ carte a devenit un bestseller
cu peste 10 milioane de exemplare vândute, Wiesel primind §i Premiul Nobel
în 1986, plus alte distinc†ii, în timp ce s-a pierdut orice urm¶ a prietenului
meu Lazar”, spune Grüner.
Acesta s-a deplasat în America, la Oficiul pentru Eviden†a Popula†iei,
dar nu a g¶sit nici un act care s¶ ateste existen†a pe teritoriul american al unei
persoane cu numele de Lazar Wiesel sau Elie Wiesel. Grüner l-a denun†at pe
Wiesel §i la FBI- Ace§tia i-au cerut un r¶gaz de 14 zile înainte de a-i oferi un
r¶spuns, îns¶ au trecut anii f¶r¶ un semn de la autorit¶†ile americane.
„Primesc constant telefoane de amenin§are c¶ voi fi împu§cat dac¶ mai
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continui investiga†iile, dar eu am trecut deja prin moarte, nu m¶ mai sperie
nimic. Înainte s¶ mor vreau ca toat¶ lumea s¶ §tie c¶ Elie Wiesel este un
impostor. Lazar Wiesel, A-7712, cu care am fost la Auschwitz, care apare în
fotografie, s-a n¶scut la data de 4 septembrie 1913, în timp ce pe certificatul
de na§tere a lui Elie Wiesel, scrie 30 septembrie 1928”, a spus Grüner, autorul c¶r†ii „Povestea unui premiu Nobel furat cu identitate fals¶”
Cazul se judec¶ la Budapesta
În plângerea depus¶, Grüner Miklos sus†ine c¶ Abraham Wiesel
(A-7712) a fost fratele lui Lazar §i nu tat¶l, a§a cum declarase Elie. „Din
documentele ob†inute din România, reiese c¶ tat¶l lui Lazar Wiesel a fost
Salamon Wiesel. Eu vreau ca instan†a s¶ spun¶ clar dac¶ Elie Wiesel a fost
vreodat¶ încarcerat la Auschwitz, fiindc¶ eu m¶ îndoiesc”, a încheiat Grüner.
Avocatul acestuia Dr. Bősze Ferenc a declarat c¶ procesul ar putea începe
chiar în toamna aceasta. „Este interesant c¶ Grüner este cet¶†ean suedez,
Wiesel american, dar cazul va fi judecat în Ungaria de Judec¶toria
Budapesta. Grüner Miklos a adunat o sumedenie de dovezi, unele concludente, ca de exemplu lista cu pasagerii care au c¶l¶torit de la Paris la New York
în 1957, când Elie Wiesel sus†ine c¶ a ajuns în America, certificatul de
na§tere al lui Lazar Wiesel din România, acte de la Muzeul Auschwitz, cât §i
certificate de la comunitatea evreiasc¶ Yed Vasem din Jerusalim”, a declarat
Bősze Ferenc
Nu au existat doi Lazar Wiesel la Auschwitz?
Cazul Wiesel a intrat în aten†ia mai multor supravie†uitori ai
Holocaustului. În 1986, Eva Kor a trimis o scrisoare c¶tre Muzeul Auschwitz
în care solicit¶ informa†ii despre de†inutul A 7713. Kazimierz Smolen,
directoarea Muzeului Auschwitz i-a r¶spuns într-o scrisoare datat¶ la 15
martie 1987:
„În lag¶rul de concentrare Auschwitz, cu num¶rul de identificare
A 7713 figureaz¶ domnul Lazar Weisel, n¶scut la data de 4.09.1913. Este un
evreu din Ungaria, n¶scut la Marmarossziget (Sighetul Marma§iei). El a sosit
la Auschwitz în data de 24 mai 1944. A stat închis pân¶ la finalul anului 1944
în KL Auschwitz III – Monowitz. În momentul evacu¶rii lag¶rului a fost
transferat la KL Buchenwald, fiind înregistrat în ziua de 26.01.1945”.
În data de 7 iulie 2003, Muzeul Auschwitz i-a trimis o scrisoare lui
Grüner Miklos în care apar urm¶toarele date de identificare: „A-11104
Grüner Miklos, evreu din Ungaria, n¶scut la data de 6 aprilie 1928 la
Nyiregyhaza, A-7712 Wiesel Abraham, n¶scut la 10 octombrie 1900 la
Marmarossziget (Sighetul Marma†iei), A-7713 Wiesel Lazar, n¶scut la 4 septembrie 1913 la Marmarossziget (Sighetul Marma†iei).
Într-o anchet¶ paralel¶ dus¶ de Carlo Mattogno, scriitorul italian a ajuns
la concluzia c¶ atât la Auschwitz, cât §i la lag¶rul Buchenwald, unde s-a
realizat fotografia, a mai existat un Lazar Wiesel, dar scris Lázár Wiesel.
„În data de 22 aprilie 1945, Lázár Wiesel a completat un formular al
armatei americane la Buchenwald. La data na§terii, el a scris: 4 octombrie
1928, iar la locul na§terii: Marmarossziget (Sighetul Marma†iei). A scris c¶ a
fost arestat în data de 16 aprilie 1944 §i deportat la Auschwitz-Monowitz. El
s-a n¶scut în acela§i an cu Elie Wiesel, dar nu în aceia§i zi.
Conform site-ului memorial Buchenwald Gedenkstatte, Lázár Wiesel a
fost trimis la Paris în data de 16 iulie 1945, într-un convoi de supravie†uitori
copii. Dovada clar¶ c¶ vorbim de doi oameni diferi†i este faptul c¶ în registrele de la Buchenwald apare Lazar Wiesel, de†inut politic, n¶scut la 4 septembrie 1913, cu num¶rul de înregistrare Haft-Nr 123565, dar §i Lázár
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Wiesel, n¶scut la data de 4 octombrie 1928, cu num¶rul de înregistrare HaftNr 123165.
Nu se §tie ce num¶r de înregistrare a avut Lázár Wiesel la Auschwitz §i
nici nu apare pe lista persoanelor care au fost transferate de la Auschwitz la
Buchenwald, dar în nici un caz nu putea fi A-7713, fiindc¶ acesta apar†inea
lui Lazar Wiesel n¶scut în 1913”, sus†ine Carlo Mattogno.
În 2008, la procesul lui Eric Hunt, cel care l-a atacat pe Wiesel într-o
camer¶ de hotel, aflat sub jur¶mânt, în calitate de parte v¶t¶mat¶, Elie Wiesel
a dat urm¶toarele r¶spunsuri la întreb¶rile judec¶torului”:
M-am n¶scut în Sighet, România, la data de 30 septembrie 1928.
Am fost deportat la Auschwitz, iar pe antebra†ul stâng mi s-a tatuat A
7713, în timp ce tat¶l meu a primit A 7712”.
*
Selon un survivant d’Auschwitz, Elie Wiesel serait un imposteur
Sources Egalité et Réconciliation
http://www.egaliteetreconciliation.fr/Selon-un-survivant-d-Auschwitz-ElieWiesel-serait-un-imposteur-1709.html
Miklos Gruner avait 15 ans quand il fut déporté de Hongrie à
Auschwitz-Birkenau, en mai 1944, avec sa mère, son père, un frère plus
jeune et un frère plus âgé que lui. Selon lui sa mère et son plus jeune frère
auraient été tués dès leur arrivée dans le camp. Les trois furent ensuite tatoués
sur le bras et envoyé dans une usine produisant du carburant de synthèse
appartent à IG Farben. Son père y mourut après six mois. Le frère aîné fut
ensuite envoyé à Mauthausen. Et deux autres juifs hongrois, amis de feu son
père, prirent Miklos sous leur protection. Ces deux protecteurs étaient les
frères Lazar et Abraham Wiesel.
Dans les mois qui suivirent Miklos Gruner et Lazar Wiesel devinrent
amis. Lazar avait 31 ans en 1944. Miklos n’oublia jamais le nombre tatoué
sur le bras de Lazar : A-7713. En janvier 1945 l’armée s’approchait, les
déportés furent transférés à Buchenwald. Ce transfert dura trois mois, par
train et à pied. Durant ces trois mois, la moitié des déportés en transfert moururent, et parmi eux Abraham Wiesel. En avril 1945 Buchenwald fut libéré
par l’armée américaine.
Miklos et Lazar étaient parmi les survivants. Miklos avait la tuberculose
et fut envoyé dans un sanatorium en Suisse et donc séparé de Lazar. Il émigra
alors en Australie tandis que son frère aîné, survivant lui aussi, s’établit en
Suède.
Des années plus tard, en 1966, Miklos fut contacté par un journal suédois qui l’invita à venir en Suède pour rencontrer « un vieil ami » nommé Elie
Wiesel. Miklos répondit qu’il ne connaissait personne ayant ce nom ; on précisa alors que ce Elie Wiesel était celui qu’il avait connu dans les camps sous
le nom de Lazar Wiesel et que son tatouage était A-7713Š. Miklos se souvenait bien de ce nombre et fut alors convaincu qu’il rencontrerait son vieil amil
Lazar ; il accepta alors l’invitation et prit l’avion pour la Suède, le 14
décembre 1986.
Miklos : « L’idée de revoir Lazar me rendit très heureux, mais lorsque
je débarquai de l’avion, je fus étonné de rencontrer un homme que je ne
connaissais pas du tout, qui ne parlait même pas hongrois et parlait l’anglais
avec un fort accent français et notre rencontre fut terminée après quatre
minutes. Comme cadeau d’adieu, il me remit un livre avec le titre « Night »
[nuit] dont il était, dit-il, l’auteur. Je pris le livre que je ne connaissais pas à
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cette époque, mais déclarais à toutes les personnes présentes que cet homme
n’était pas celui qu’il prétendait être ».
Miklos se rappelle que durant cette étrange rencontre, Wiesel refusa de
lui montrer son tatouage, disant qu’il ne voulait pas montrer son corps. Mais
Wiesel montra ensuite son tatouage à un journaliste israélien que Miklos
rencontra, et ce journaliste dit qu’il n’eut pas le temps de reconnaître le
nombre, mais qu’il était certain que ce n’était pas un tatouage.
Miklos : « Après cette rencontre avec Wiesel, je fis des recherches partout où cela fut possible, pendant vingt années et découvris que cet homme
se nommant Elie Wiesel n’avait jamais été dans un camp nazi, car il ne
figure sur aucune liste de déportés ».
Miklos découvrit aussi que le livre qu’Elie Wiesel lui donna en 1986
avait en réalité été écrit en hongrois, en 1956, par son vieil ami Lazar Wiesel
et publié à Paris avec le titre "A Világ Hallgat" , ce qui signifie "Le silence
du monde". Le livre fut abrégé et réécrit en français avec le titre "La nuit",
en anglais "Night", et publié avec le nom d’auteur d’Elie Wiesel. Dix millions
d’exemplaires furent vendus dans le monde et Elie Wiesel eut même le prix
Nobel en 1986, alors que, selon Miklos, le vrai auteur avait mystérieusement
disparu.
Et Elie Wiesel ne voulut plus jamais revoir Miklos et eut un grand succès. Il se fait payer 25 000 dollars pour parler pendant 45 minutes sur l’holocauste. Miklos informa le FBI que Wiesel était un imposteur mais n’eut pas
de réponse. Il porta aussi plainte à l’académie royale des sciences de Suède,
mais n’obtint pas de réponse non plus. Les journaux américains et suédois
qu’il contacta ne voulurent rien savoir. Il eut des appels téléphoniques anonymes qu’il serait tué s’il ne se taisait pas, mais déclara qu’il n’avait pas
peur de la mort, et qu’il avait dépose le dossier dans quatre pays différents
pour que, si jamais il lui arrivait quelque chose, il puisse être publié. Le
monde doit savoir, dit Miklos, que ce Elie Wiesel est un imposteur et qu’il
allait dire la vérité dans un livre dont le titre serait "L’identité volée d’un
prix Nobel".
*

Carlo Mattogno dénonce l’imposture d’Elie Wiesel
par Carlo MATTOGNO
A l’occasion de la dixième « Journée de la Mémoire » [le 27 janvier 2010], Elie
Wiesel était invité au parlement de Montecitorio où il a prononcé une courte intervention ponctuée de rhétorique niaise et assaisonnée d’idioties farfelues, comme cet
appel lancé à Fini et à Berlusconi pour « introduire un projet de loi qualifiant l’attentat suicide de crime contre l’humanité » ou comme ce souhait qu’Ahmadinejad «
soit arrêté et traduit devant la Cour de La Haye et accusé d’incitation aux crimes
contre l’humanité » (1). Vu que ces propositions émanent d’une personne qui soutient les massacreurs israéliens...
Ses déclarations les plus importantes -et nous verrons pourquoi- sont les suivantes :
« Moi, numéro A-7713, je viens ici vous apporter un message sur des événements qui se sont produits deux mille ans plus tard [...]. Il y a soixante-cinq ans, exactement à cette époque, mon père Shlomo, fils de Nissel et Eliezer Wiesel, porteur du
numéro A-7712, mourait d’inanition et de maladie dans le camp d‘extermination de
Buchenwald » (souligné par nous).
Fini a introduit cet invité comme suit :
« La journée d’aujourd’hui est un événement exceptionnel parce que c’est la
troisième fois, dans l’histoire centenaire du parlement italien, qu’un invité s’exprime
solennellement devant l’Assemblée. C’est un honneur qu’Elie Wiesel mérite amplement parce qu’il est véritablement un personnage exceptionnel. En fait, il est, parmi
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les survivants des camps de concentration nazis, le témoin vivant le plus autorisé des
horreurs de la Shoah » (souligné par nous).
Puis il a poursuivi :
« Depuis des dizaines d’années Elie Wiesel nous encourage dans cet engagement fondamental par son magistère moral, l’énergie de son charisme intellectuel et
humain, la force de son engagement civil, afin que nous n’oubliions pas et pour faire
progresser la cause des droits de l’homme et de la paix dans le monde. [...] En plus
d’être un témoin oculaire de la Shoah, Wiesel est une personne pleine de foi et
d’amour » (souligné par nous).
Notre attention a été appelée sur ce point à la suite d’un article écrit en hongrois
le 3 mars 2009 (2), traduit en anglais le jour suivant (3) et en italien au mois d’avril
(4). Pour résumer brièvement, Miklós Grüner, déporté de la Hongrie vers Auschwitz
en mai 1944, de là transféré au camp de Monowitz et enfin évacué sur Buchenwald
en janvier 1945, déclarait que dans le camp il s’était lié d’amitié avec deux frères,
Lázár Wiesel, né en 1913, immatriculé sous le numéro A-7713, et Abraham Wiesel,
né en 1900, immatriculé sous le numéro A-7712. En fait, Elie Wiesel se serait
approprié l’identité de Lázár Wiesel et aurait usurpé celle d’Abraham pour son
père. Miklós Grüner ajoute que, à l’occasion d’une rencontre avec Elie Wiesel, qui
lui avait été présenté comme étant son ami Lázár Wiesel, ce dernier refusa de lui
montrer son numéro d’immatriculation tatoué sur l’avant-bras. Il entreprit alors des
recherches et découvrit qu’Elie Wiesel n’avait jamais été interné dans un camp de
concentration et qu’il ne figurait sur aucune liste officielle de déportés.
Les déclarations de Miklós Grüner ont été souvent reprises dans la presse mais
sans jamais faire l’objet d’une enquête. Il ne reste donc plus qu’à les soumettre à une
vérification s’appuyant sur la saine méthodologie critique révisionniste.
Commençons par les données de l’état-civil d’Elie Wiesel. Il est né à Sighet,
en Roumanie, le 30 septembre 1928, de Shlomo et Sarah Frig, fille de Dodye Feig,
déporté à Birkenau le 16 mai 1944 (5).
Avant tout il nous faut vérifier la crédibilité de l’accusateur. Ce que l’on peut
dire avec certitude à propos de Miklós Grüner, c’est qu’il se trouvait à Buchenwald
en mai 1945. Dans un « Questionnaire des détenus des camps de concentration » du
Military Governent of Germany son nom apparaît bien, ainsi que sa date de naissance : le 6 avril 1928. Son numéro matricule est noté à la main en haut et à gauche :
120762 (6).
Miklós Grüner
Mais le personnage clé de cette affaire est Lázár Wiesel. Par chance il existe
une fiche personnelle à son nom relative à son internement au camp de Buchenwald
qui permet de vérifier les affirmations de Miklós Grüner. Sur cette fiche (7), en haut
et à gauche apparaît l’inscription manuscrite « Ung. Jude », « Juif hongrois » ; au
centre, « Ausch. A 7713 », « Auschwitz A-7713 », l’ancien numéro matricule
d’Auschwitz ; à droite, « Gef.-Nr. : 123565 », « Numéro de détenu 123565 », le nouveau numéro matricule de Buchenwald. Le détenu était né le 4 septembre 1913
(année de naissance de Lázár Wiesel déclarée par Miklós Grüner) à Maromarossziget
et il était le fils de Szalamo Wiesel, qui se trouvait à Buchenwald, et de Serena
Wiesel née Feig, internée au KL Auschwitz. Le tampon « 26.1.45 KL. Auschwitz »
signifie que Lázár Wiesel avait été enregistré à Buchenwald le 26 janvier 1945 en
provenance d’Auschwitz. Voir le Document 2 : Fiche personnelle de Lázár Wiesel
(KL Buchenwald). Il faut préciser que Maromarossziget (en hongrois
Máramarossziget), actuelle Sighetul Marmatiei (en roumain) est la même localité
qu’Elie Wiesel nomme Sighet (8). Le nom « Szalamo » est identique à « Shlomo »,
tandis que « Serena » rappelle phonétiquement « Sarah ». Le tableau qui suit rappelle
les résultats des vérifications exposées ci-dessus :
Lázár Wiesel
Numéro matricule : A-7713
Date de naissance : 4 septembre 1913
Lieu de naissance : Máramarossziget = Sighet
Nom du père : Szalamo = Shlomo
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Nom de la mère : Serena Feig
Domicile du père début 1945 : Buchenwald
Elie Wiesel
Numéro matricule : A-7713
Date de naissance : 30 septembre 1928
Lieu de naissance : Sighet
Nom du père : Shlomo
Nom de la mère : Sarah Feig
Domicile du père début 1945 : Buchenwald
Miklós Grüner a pleinement raison : Elie Wiesel s’est approprié l’identité
de Lázár Wiesel.
Une autre accusation formulée par Miklós Grüner concerne l’origine du livre
d’Elie Wiesel La Nuit (en italien La notte). Dans la version hongroise de l’article
indiqué en note 2 il est dit que l’ouvrage fut publié en hongrois à Paris en 1955 par
son ami Lázár sous le nom de Eliezer et avec pour titre A világ hallgat (Et le monde
se tait). Dans la traduction anglaise de l’article de Grüner (voy. la note 3), en
revanche, le titre indiqué est Un di Velt hot Gesvigen, qui est du jiddisch. Une
recherche sur le titre en hongrois n’a pas donné de résultat.
On trouve trace, en revanche, du livre en jiddisch. Il figure en fait dans la
Bibliography of Yiddish Books on the Catastrophe and Heroism (9), note 549 de la
page 81. La note, rédigée en jiddisch, dit ceci : Eliezer Wiesel, Un di Welt hot geschwign (Et le monde s’est tu), Buenos Aires, 1956, Union centrale des juifs polonais
en Argentine, Collection Le Judaïsme polonais, vol. 117, 252 pages. Il existe de ce
livre une traduction en anglais qui correspond au chapitre VII de La Nuit [où Wiesel
fait le récit de son voyage de Gleiwitz à Buchenwald]. J’en parlerai à la fin de cet
article.
Michael Wiesberg [voy. la note 11 citée plus bas] donne à ce sujet des renseignements dignes d’intérêt :
« Wiesel lui-même a fourni plusieurs versions sur la naissance de son livre.
Naomi Seidman a relevé que c’est Wiesel en personne qui, dans Tous les fleuves
vont à la mer, appelle l’attention du lecteur sur le fait qu’il a remis le manuscrit original de La Nuit, rédigé en jiddisch, en 1954, à l’éditeur argentin Mark Turkow. Il
ne l’aurait, dit-il, plus jamais revu, ce que nie Turkow. Ce manuscrit fut publié en
1955 à Buenos Aires avec le titre Und di Velt hat Geshveyn (Et le monde s’est tu).
Wiesel prétend l’avoir écrit lors d’une croisière au Brésil en 1954. Pourtant, il a
déclaré dans une interview que ce n’est qu’en mai 1955, après avoir rencontré
Mauriac (10) [qui préfacera son livre], qu’il prit la décision de rompre son silence.
“Et c’est cette année-là [en 1955], dix ans après les faits, que j’ai commencé à raconter mon histoire. Puis elle fut traduite du jiddish en français et ensuite je la lui ai
envoyée. Nous avons été très, très amis jusqu’à sa mort.”
« Naomi Seidman, dans ses recherches sur La Nuit, a révélé qu’entre la version
en jiddish et la version française de La Nuit il existe de notables différences, en particulier en ce qui concerne la longueur, le ton, l’intention et les thèmes traités dans
l’ouvrage. Elle attribue ces différences à l’influence de Mauriac, que l’on peut décrire comme “une personnalité très particulière” » (11).
Par conséquent, à cet égard le moins qu’on puisse dire est que l’origine du livre
reste incertaine et confuse.
Elie Wiesel est-il un faux témoin ?
(...) De toutes les données exposées ci-dessus il résulte que le récit du voyage de
Gleiwitz à Buchenwald ne peut pas être véridique.
En conclusion, Elie Wiesel n’a jamais été interné ni à Birkenau, ni à
Auschwitz, ni à Monowitz, ni à Buchenwald. Quant à son père Shlomo, son nom (45)
figure dans la Central Database of Shoah Victims’ Name (46) de Yad Vashem, mais
ces informations ont été transmises le 8 octobre 2004 par Elie Wiesel lui-même ! (...)
Imposture et faux témoignage : Elie Wiesel est vraiment « un personnage
exceptionnel », le symbole vivant de « l’Holocauste ». Et ceux qui le célèbrent
comme « personnage exceptionnel » sont dignes de son sublime « magistère moral ».
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*
Comment Elie Wiesel perpétue l’imposture
par Esam Al-Amin
Sources Signes des temps
http://www.futurquantique.org/2010/04/25/comment-elie-wiesel-perpetuel%e2%80%99imposture/
«Wiesel est tout simplement une terrible imposture» - Noam Chomsky
De temps en temps les soutiens d’Israël aux US lancent une campagne ciblant
l’opinion publique pour faire pression un maximum sur les responsables politiques
américains sans avoir à rendre de compte. Elie Wiesel, un survivant de l’Holocauste
et prix Nobel de la Paix 1986, est l’un de ceux qui font l’apologie d’Israël et que ce
dernier utilise quand il a des problèmes.
La position scandaleuse de Wiesel consistant à nier la souffrance de certains et
favoriser celle d’autres est bien documentée. Feu l’historien Howard Zinn avait qualifié le refus de Wiesel d’inclure la souffrance de Non Juifs aux mains des Nazis au
Musée de l’Holocauste parallèlement avec des expositions montrant la souffrance
juive comme l’un des « moments les plus honteux » de la mémoire contemporaine.
Dans cet épisode Wiesel décrivait l’inclusion dans le Musée des terribles souffrances
des Non-Juifs aux mains des Nazis comme une tentative de « falsifier la réalité » et
que de telles demandes équivalaient à « nous voler l’Holocauste ».
Il y a deux mois le nom de Wiesel était étalé sur une page entière dans une
publicité du New York Times, exigeant que des actions atroces et létales soient
menées contre l’Iran à cause de son programme d’énergie nucléaire. Le 18
Avril, une publicité soutenue par Wiesel a été publiée dans plusieurs quotidiens
importants des US, dont le NYT et le Washington Post, portant sur le problème de
Jérusalem à cause de la prise de bec publique entre l’administration Obama et le gouvernement Netanyahou.
Puisque personne ne peut croire que Wiesel ignore les faits, la quantité de mensonges délibérés et de désinformations comprises dans cette publicité était ahurissante. Il a affirmé que Jérusalem « appartenait au peuple juif » tout en niant sa dimension
islamique et chrétienne. Son raisonnement c’était que Jérusalem était mentionnée
dans la Torah «plus de 600 fois » tandis qu’elle « ne l’était pas une seule fois dans
le Coran ». Une telle déclaration ignorante prouve une absence totale de connaissance des textes islamiques mais aussi une distorsion de l’Histoire.
Mis à part cela, s’appuyer sur le simple nombre de références dans les textes
religieux est révélateur de la profondeur de réflexion de l’argumentaire de Wiesel. La
place de la Mecque dans la conscience islamique est-elle dépendante du fait que le
nom de la ville la plus sacrée de l’Islam ne soit cité qu’une seule fois dans le Coran?
De plus, les personnages bibliques de la Bible tels Moise, Aaron, Marie et Jésus sont
mentionnés dans le Coran 136, 20,34, chacun respectivement 25 fois alors même que
le nom de Muhammad n’est seulement mentionné que 5 fois. Qu’est-ce que cela
prouve ?
Pourtant Wiesel ignore, parce que cela l’arrange, la signification de la doctrine
islamique du voyage à la source à Jérusalem du prophète musulman au cours duquel
il a prié à la Mosquée Aqsa, un évènement qui n’est pas seulement vivement mentionné dans les écritures islamiques mais est célébré chaque année par les
Musulmans du monde entier depuis plus de 1400 ans.
Non seulement Wiesel ignore l’Histoire et méprise le Droit International mais
il perpétue également le mensonge qu’Israël a été attaqué en 1967 pour justifier son
occupation de Jérusalem et d’autres terres arabes. Décrivant l‘agression d’Israël en
Juin 1967, la Résolution 242 du Conseil de Sécurité de l’ONU déclarait « l’acquisition de terre par la force inadmissible» et « déplorait le refus d’Israël de respecter le
Droit International » et « considérait que toutes les mesures administratives et législatives et actions prises par Israël dont l’expropriation de terres et de biens qui tendent à changer le statut légal de Jérusalem comme nulles et ne pouvant pas changer
ce statut.»
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Oubliant la réalité Wiesel ment en affirmant que « pour la première fois dans
l’Histoire, Juifs, Chrétiens et Musulmans peuvent prier librement dans leurs sanctuaires ». Mais la réalité quotidienne palestinienne c’est qu’Israël n’autorise aucun
homme de moins de 50 ans à prier à la Mosquée Aqsa ou au Dôme du Rocher. Cette
politique discriminatoire est en place depuis des années facilitée par plus de 500
points de contrôle militaires établis partout en Cisjordanie, sous une surveillance type
apartheid de tous les aspects de la vie quotidienne des Palestiniens. Récemment,
l’historien et professeur Walid Khalidi a fait une présentation orale remarquable sur
l’histoire de Jérusalem devant les Nations Unies détaillant ses racines islamiques et
musulmanes existant depuis longtemps et exposant les politiques brutales sionistes
de discrimination et d’exclusion.
Lors de sa présentation Khalidi a dit que: «la colonisation israélienne dans et
autour de Jérusalem Est vise au contrôle géostratégique, à la domination démographique, à l’intimidation psychologique, aux perturbations sociale et économique, à
l’affirmation doctrinaire, l’accomplissement religieux, et l’expansion territoriale.»
Donc le véritable objectif de la publicité de Wiesel c’était de diminuer la pression de l’administration Obama et de la communauté internationale sur Israël pour
lui permettre de parachever ses plans de colonisation.
Les tentatives continuelles d’Israël de créer des faits accomplis à Jérusalem par
dépopulation des habitants chrétiens et musulmans en faveur des colons juifs et colonialistes est bien documentée.
L’organisation des droits de l’homme israélienne B’Tselem rapporte que le
principal but du gouvernement israélien à Jérusalem cela a été de « créer une situation démographique et géographique qui empêchera toute tentative future de remettre
en question la souveraineté israélienne sur la ville «. Elle fait la liste des différentes
méthodes utilisées pour atteindre cet objectif dont des politiques de discrimination
institutionnelle, d’expropriation et d’harassement. Rabbi Brant Rosen d’Evanston .
IL présente également une vidéo israélienne sans appel qui documente la discrimination systématique et les politiques brutales du gouvernement israélien. Ce qui va à
l’encontre de la déclaration mensongère de Wiesel de la « possibilité » pour les
Palestiniens de « construire leurs maisons partout dans le ville ».
De plus, selon Ziad Hammouri, le directeur du Jérusalem Center for Social and
Economic Rights, plus de 30 000 Palestiniens dans Jérusalem ont perdu leurs droits
de résidence ces 20 dernières années. Il faut y ajouter environ 165 000 personnes
vivant à l’Est du mur qui sépare Jérusalem de la Cisjordanie. Début Avril cette année
l’autorité militaire israélienne en Cisjordanie a annoncé qu’elle déporterait bientôt
plus de 70 000 Palestiniens les chassant de leurs maisons en Cisjordanie et à
Jérusalem parce que « ils n’ont aucun droit d’y résider ».
La position de Wiesel justifiant les politiques agressives d’Israël dure depuis
longtemps et est vaste.
Remontant jusqu’en 1947-1948, Wiesel a travaillé comme journaliste pour
le groupe terroriste sioniste l’Irgoun (ainsi nommé par les britanniques). Il
connait les détails de l’infâme massacre d’innocents Palestiniens de Deir Yassin
en 1948 (de même que d’autres) perpétrés par son organisation qui à l’époque
était dirigée par Menahem Begin et Ytzak Shamir.
Malgré cela il continue d’affirmer que des centaines de milliers de Palestiniens
ont quitté volontairement leurs maisons en 1948, ignorant les nombreuses preuves
existantes non seulement dans des douzaines de rapports demandés par l’ONU et des
témoignages live de centaines de milliers de Palestiniens, mais aussi des preuves
découvertes par les « nouveaux historiens » israéliens tels Illan Pappe et Benny
Morris. Wieser continue de demander des excuses publiques pour les crimes commis
contre des Juifs mais n’exprime jamais de sympathie ou de peine concernant les atrocités commises contre les Palestiniens.
Wiesel a déclaré une fois publiquement :
« je soutien Israël – point à la ligne.
Je m’identifie avec Israël – point à la ligne.
Je n’attaque jamais, je ne critique jamais Israël. »
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Son hypocrisie est sans limite. Wiesel lors de la cérémonie de remise du prix
Nobel en 1986 s’est adressé au monde ainsi :
« le monde savait et est resté silencieux. Et c’est pourquoi je jure de ne
jamais rester silencieux quand des êtres humains quelque part subissent souffrance et humiliation. Nous devons toujours prendre parti».
Il a effectivement pris parti choisissant de faire l’éloge de l’oppresseur et
condamnant la victime, ne restant même pas silencieux mais autorisant la brutalité et
justifiant l’exclusion malgré la souffrance et l’humiliation quotidienne palestinienne.
Esam Al-Amin 21/04/2010 www.counterpunch.org
son mail : alamin1919@gmail.com
*
En savoir plus : Elie Wiesel Antisémite ?
“Berlin semblait dominée par les Juifs… Journaux et maisons d’édition,
théâtres et banques, grands magasins et salons littéraires. Les antisémites français qui
voyaient le Juif partout avaient raison… pour ce qui était de l’Allemagne. Les
sciences, la médecine, les arts : c’était le Juif qui donnait le ton, qui l’imposait. ”
Elie Wiesel sur l’Allemagne entre les deux guerre dans « Le Testament d’un
poète juif assassiné », 1980, Points Seuil, 1995 p. 100, 124, 126).
Myriam Abraham traduction

Luni 12 septembrie 2011
Tot a§a. Ba chiar mai r¶u decât ieri.
*
Accident nuclear la Marcoule, pe Ron, lâng¶ Orange.
Un mort, mai mul†i r¶ni†i.
*
ïntâi reproduc textul meu “Capra §i C¶prarul” apoi explic
deceul:
“C¶tre Nicolae Breban

29 iunie 1991
(Capra §i C¶prarul)
De i-ar da Ministerul Culturii din Bucure§ti (Pia†a Presei Libere, nr.1)
înc¶ §ase reviste, toate s¶pt¶mânale, s¶ aib¶ câte una pentru fiecare zi de la
Dumnezeu l¶sat¶, scriitorul Ministerului Afacerilor Interne, Nicolae Breban,
n-are s¶ poat¶, normal, convenabil, credibil – s¶ explice :
1) tov¶r¶§ia cu Burtic¶;
2) prietenia cu Ple§i†a (general, §ef al Securit¶†ii, responsabil printre
altele – de represiunea mi§c¶rii pentru drepturile omului din prim¶vara lui
1977 §i de lichidarea grevei minerilor din Valea Jiului, în august aceluia§i
an);
3) t¶cerea în†eleapt¶ p¶strat¶ din august 1971 pân¶ în ianuarie 1990 (am
spus bine : nou¶zeci!), deci aproape dou¶ decenii – asupra distrugerii pricenuite României §i Românilor de regimul comunist, “mutismul” fa†¶ de teroarea exercitat¶ de Securitate asupra popula†iei – §i “discre†ia” în leg¶tur¶ cu
nebunia criminal¶ a lui Ceau§escu
4) repetatele tentative de a “sparge” exilul – ultima, în vara lui 1989,
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când a încercat s¶ organizeze (în mare secret!) o… “Uniune a Scriitorilor
Români” avându-l, mân¶ dreapt¶, pe Ilie Brie (¶); mân¶-stâng¶ pe Dumitru
¢epeneag, “retrasul din lume” în 1978, ie§itul din labirint – expresia îi
apar†ine – dup¶ unsprezece ani, scriitorul care a refuzat s¶ semneze Apelul
din aprilie 1989 pentru ap¶rarea scriitorilor prigoni†i în România, motivând
c¶ el :
a) nu este român;
b) c¶ el a dat destul, a f¶cut destul pentru Români, gata! A semnat dup¶
trei s¶pt¶mâni un alt Apel, al¶turi de scriitori ne-români – iar în spate avîndu-i pe : Damian Necula, Dan Culcer, Bujor Nedelcovici, Sorin
Alexandrescu; din proiectata “Uniune a Scriitorilor Români” nu aveau voie
s¶ fac¶ parte, nici Monica Lovinescu, nici Virgil Ierunca; nici Lucian Raicu,
nici semnatarul acestor rânduri *)
- campania sistematic¶ de denigrare a exilului literar – dus¶ în Contemporanul, s¶pt¶mânal al Ministerului Culturii (Pia†a Presei Libere, nr.1)
Dorin Tudoran, în eseul “Frig sau fric¶…” consacr¶ întreg capitolul IV
“exilatului cu dubl¶ cet¶†enie” (român¶ §i german¶); “surghiunitului navetist
(Bucure§ti-München-Paris)”; disidentului cu sfert de norm¶ (§i aceea prost
platit¶)”; “opozantului opus opozan†ilor”; “proscrisului cu dou¶ domicilii
stabile §i cu familie în Germania”…etc, - aceste flori sunt culese din folclorul-f¶r¶-frontiere, precum comis-c¶l¶torul Breban pe care Dorin Tudoran îl
numea doar (!) agent de influen†¶. Doar – atunci, în 1982-83, când a fost scris
eseul, fiindc¶ de-atunci, e-he!
Între timp pe cheiurile Dâmbovi†ei regimul comunist a fost r¶sturnat
precum cl¶tita: de pe-o parte pe cealalt¶, Securitatea s-a schimbat §i ea cu
totul : b¶ie†ii §i-au mutat epoletul de pe um¶rul stâng pe cel drept, în plus, cu
stelele-n jos – §i viceversa, iar Breban, fiindc¶ n-a c¶p¶tat prim-ministeriatul,
nici m¶car Ministerul Culturii (pe care §i-l tot împ¶r†ea, prin 1980-81, la
cenaclul parizian M¶m¶lig¶ cu cel¶lalt iliìst, Virgil T¶nase), î§i continua
munca de (foarte) jos, ca scriitor la Serviciul Dezinforma§ii – având grad
onorific de c¶prar (de la r¶d¶cina : capr¶).
De ast¶ dat¶, nu mai joac¶ tenis cu Ple§i†¶; de asta dat¶, §i-a g¶sit un
partener de dublu în persoana lui M¶gureanu, conjude†ean notoriu – nu de
München, ci de Baia Mare.
Comunismul carpatodun¶rean, dup¶ modelul sovietic, a dus §i el o lupt¶
pe via†¶ §i pe moarte (hot¶rîtoare) împotriva “exteriorului”, cunoscut fiind
faptul c¶ deviza “Nu ne vindem ¢ara!” nu a inventat-o Vatra, ci £atra
Na†ional¶ (chestie de vârst¶ : pe o fat¶ de liceu pe care o iubeam eu, curat,
acum patruzeci de ani, o chema : Pu§a; pe fesenista de azi o cheam¶ :
Lisaveta), cam de prin 1948 pân¶ în 22 decembrie 1989, comunismul a
dus-o tot într-o campanie împotriva exilului:
Frontul interior (fiind în permanent¶ stare de r¶zboi, terminologia era
militar¶) : în ultimul sfert de veac a fost alc¶tuit din unita†ile (militare!) de la
S¶pt¶mâna, de la Luceaf¶rul, în principal, în momente critice intervenind, pe
lang¶ Scânteia : Contemporanul, Gazeta (apoi România) literar¶, Flac¶ra,
Scânteia Tineretului… Combatan§†i varstnici : Eugen Barbu, V.C. Tudor,
Dan Zamfirescu, Titus Popovici, Ion Brad, Dodu B¶lan, Mihai Ungheanu,
Mihnea Gheorghiu, Paul Everac, D. Sararu, Adrian P¶unescu, Dan Ceachir,
Vasile B¶ran, Al. Balaci, Zoe Bu§ulenga… Muni†ia : deloc variat¶ – nici nu
era nevoie : “tr¶d¶tori de †ar¶”, “Str¶ini de neam”, “vânz¶tori de
Transilvanie”, “Iude pl¶tite cu treizeci de argin†i”, “fugari” – §i cam atât;
Frontul exterior, dup¶ cum numele-l indic¶ (!) era (este, în continuare)
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alc¶tuit din “deplasa†i” (cum bine le-a zis-o Virgil Ierunca) : I.C. Dragan,
Gustav Pordea, Paul Dimitriu, Nicolae Baciu, Michael Titus, Dean
Milhovan, £erban Andronescu, Usc¶tescu, M. Steriade : ace§tia atacau exilul
activ §i pe exila†ii activ-anticomuni§ti, tratându-i de “comuni§ti”, “diziden†i”
(e-he, Breban n-a descoperit, el, a†a de t¶iat m¶m¶liga-n patru), “agen†i
KGB”, “anticulturali (neculturali)”, “iudeo-masoni” - §i, desigur de…
“agen†i ai Securit¶†ii” (cei mai feroce acuzatori fiind exact securiza†ii notorii,
recruta†i dintre fo§ti martiri de pu§c¶rie, eroi de front, precum Ion Pantazi,
V. Boutmy de Katzmann – ei, da “Butmi”, eroul din cartea mea Gherla…)
F¶ceau leg¶tura, fie prin posturile-fixe (“diplomatice”, “culturale”), fie
prin neosteni†i-c¶l¶tori-în-slujba-patriei-comuniste (pe urmele lui Ralea…) :
Valentin Lipatti, Virgil Cândea, Mihnea Gheorghiu, Al. Balaci, Pl¶m¶deal¶,
Anania, H¶ulic¶, Breban… Dup¶ decembrie 1989, a fost vizibil¶ reorganizarea serviciilor specializate în combaterea exilului prin : 1) atacuri directe; 2)
infiltrare; 3) dezinformare; 4) tentative de discreditare :
Frontul interior – dat¶ fiind libertatea de expresie §i libertatea de a
c¶l¶tori – s-a “diversificat”, oricum, metoda du§ului-sco†ian-de-la-anchet¶
(“anchetatorul r¶u” – “anchetatorul bun”) a fost pus¶ în aplicare :
Publica†iile Azi, Adev¶rul, Diminea†a, Democra†ia, România Mare,
Na†iunea, Europa, Totu§i, iubirea… - §i alte organe ale Ministerului de
Interne combat puternic; trag tare; nu iart¶ nimica – folosind, în tradi†ia
S¶pt¶mînii, insulta, denun†ul calomnios, calomnia, xenofobia (în forma ei
“definitivat¶” de E. Barbu, V.C. Tudor, Radu Theodoru), înjur¶tura neao§¶ –
din Groapa barbouatului ex-tras¶…
Publica†ia Contemporanul, s¶pt¶mânal editat de Ministerul Culturii
(Pia†a Presei Libere, Bucure§ti), practic¶, fire§te : cultura; cultiv¶, nu-i a§a,
valoarea – îndeob§te, metafizica; tonul este civilizat, se mereu pup¶ mâna
cucoanelor, se dialogheaza sub forma de incontinent monolog directorial. Cu
o §tiin†¶ (sau art¶) consumat¶, surprinz¶toare pentru cine i-a citit proza,
romancierul Breban se dovede§te a fi un prestidigitator al amalgamului, un
magician al insinu¶rii, un as al îndoielii aruncate, un vr¶jitor al sfertului de
adev¶r avansat în deschizator de pârtie pentru §apte minciuni grase, (l¶ptoase
§i-aducând foloase), §armeur rostitor de neadevaruri flagrante, zise ochi-înochi, cu senin¶tate, cu o virginitate indubitabil¶ – chiar dac¶ u§or cam, prea
foarte vân¶t¶.
Nu l-am luat în seam¶ un an încheiat – îl §tiam, îl cuno§team, îmi
ziceam c¶, dup¶ obicei, el vorbe§te, el se-ascult¶ – §i se place. L-am l¶sat în
plata Domnului, sa dea din falc¶ §i din pix, crezând c¶ nu se vor g¶si al†i
amatori de Nietzsche oralizat dup¶ conspectele luate cândva, la cantina
Comitetului Central al PCR (fostul Minister al Afacerilor Interne sub
Teohari, sub Dr¶ghici – nu §i sub Ple§i†¶); nici seto§i de Feodor Mihailovici
explicat de foarte sus, cu furculi†a.
Ei bine, m-am în§elat (nu pentru întâia oar¶, adev¶rat) : Breban are un
succes nebun §i nu doar pe lâng¶ feseniste-fesinistre, ci §i pe lâng¶ nepo†elele
lor, utemiste în c¶utare de antichit¶†i-d¶-d¶mult, vorba Ceau§easc¶i, din
plastic veritabil.
M-am în§elat : brebanita se ia; prinde la scriitorul român cotidian (altfel
spus : contemporanizat) : izolat, nefericit, nenorocos, frustrat, neîmplinit,
ranchiunos, gelos – dar mai cu seam¶ neinformat. Breban e luat în serios, pe
de o parte, de ignoran†i, pe de alta, de autoamnezici (dintre ace§tia, mul†i au
a-§i repro§a câte ceva; de asta au §i “uitat”, de asta “nu mai §tiu” §i te
bruscheaz¶ pe tine, uimit de atâta uitare-la-Român : «De unde-oi fi vrînd
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tu ca eu s-o †in minte §i p-asta !») – ei alc¶tuiesc cernoziomul în care se
cultiv¶ (iat¶ c¶ exist¶ o referin†¶ cultural¶) dezinformarea, favorizat¶ de
neinformare.
“Pe timpul Dictaturii” devenise celebru serialul din Luceaf¶rul,
“Minciuna pe unde scurte”, redactat de Securitate, semnat, colectiv: Arthur
Silvestri – îndreptat împotriva Monic¶i Lovinescu, lui Virgil Ierunca, împotriva Europei libere §i a colaboratorilor postului de radio – nu stric¶ s¶
amintesc : acel post de radio, acei oameni care v-au men†inut, totu§i, de chic¶,
la suprafa†¶, în Europa, dragi colegi scriitori.
“Acum, pe timpul Trandafirului” a devenit celebru serialul din
Contemporanul, s¶pt¶mânal al Ministerului Culturii (Pia†a Presei Libere,
nr. 1), “Stafiile §i farmecul exilului”, redactat de Securitate, semnat : Nicolae
Breban – director – îndreptat împotriva Monic¶i Lovinescu, a lui Virgil
Ierunca, împotriva Europei libere §i a colaboratorilor.
În rezumat : Breban îl continu¶ pe Târn¶cop.
M¶rturisesc : am ezitat îndelung – iat¶, un an încheiat – pân¶ s¶ m¶
hot¶r¶sc s¶ re-deshid gura : credeam ca se va g¶si un singur scriitor din
România care s¶-l pun¶ la punct pe obraznic, pe romancierul care, cu
prestigiul s¶u §i cu pana-i s-a încadrat în deta§amentele de lupt¶ cu guramare: “Nu ne vindem †ara!”, “Afar¶ str¶inii!”
Atâta timp cât se r¶zboia cu mine (îl ciupisem în cartea Culoarea
curcubelui…), totul p¶rea s¶ se rezume la o ripost¶ - fie vorba între noi,
început¶ pe un ton plâng¶re†, nefericit, cer§ind mil¶ de la eventualii cititori
(chiar de la mine, un strop de în†elegere…); apoi, încurajat de t¶cerea, ba
chiar de… încurajarea, la început tacit¶, apoi de-a dreptul sonorizat¶, dinspre
“confra†i” (exact acela§i lucru se petrece cu cititorii României Mari : nu to†i
sunt de acord cu “tezili” Organului, dar le place cum combat Barbu §i V.C
Tudor, îi unge la inim¶ când aud cum le-o porc¶iesc pe Doina Cornea, pe Ana
Blandiana, pe Gabriela Adame§teanu, pe Ileana M¶l¶ncioiu – “Lasss¶, drag¶
c¶ §i aleaaa…”, face Fesenistul de triple sexe, cel f¶r¶ opinii, cu doar
resentimente – §i, evident, prive§te în jur, ca s¶ se orienteze cum anume
voteaz¶…), vinovatul sp¶§it §i cu spinarea curbat¶ (a§a se face ucenicia de
st¶pân : fiind aplecat¶ sluga).
Breban s-a apucat s¶ re-scrie istoria.
£i o re-scrie, de-i merg fulgii! Înecate într-un rânta§ provincial, raional,
«alalt¶ieri eram la Paris, d¶dusem o fug¶, s¶ m¶ întâlnescu cu marele poet
libian Ibrahim Ibrahim…», «i-am spus lui X, la Y, pe unde am trecut, în
drum spre Z…»), înoat¶-n minciuni cât capra – s¶ recunoa§tem : cu complicitatea nea§teptat¶ a lui ¢epeneag.
Exemple ? Iat¶ unul – din Contemporanul din 12 aprilie 1991:
“(…) D. ¢epeneag, întemeietorul §i artizanul cu adev¶rat al opozi†iei
culturale române§ti. Ceau§escu §tia probabil ce face retr¶gându-i numai lui
(subl. în text – n.m) cet¶†enia român¶, în timp ce Goma, Virgil T¶nase, Botez
§i al†i diziden†i (asta, da : îmi apar†ine – sublinierea – n.m) au reu§it s¶ §i-o
p¶streze pe a lor, ceta†enie ce nici pân¶ azi nu-i este, lui ¢epeneag, restituit¶”.
În aceast¶ fraz¶ §i jum¶tate, Contemporanul, s¶pt¶mânal al Ministerului
Culturii opereaz¶ dupa schema (ultraverificat¶ în patruzeci de ani de
acti-vitate) procesului-verbal de anchet¶, la Securitate.
a) face leg¶turi artificiale (care devin calomnioase : “disident” –
“p¶strarea cet¶†eniei române”);
b) stabile§te opozi†ii (sau : incompabilit¶†i) artificiale, deci false :
“opozant (numai ¢epeneag – §i el, Breban, desigur) – “disiden†i” (noi, “al†ii”,
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alde Botez, Tudoran, Goma);
c) avanseaz¶, f¶r¶ s¶ clipeasc¶, neadev¶ruri flagrante – dac¶ vrea s¶ m¶
opun¶ lui ¢epeneag (cu, fire§te, asentimentul acestuia), atunci iat¶ situa†iile
noastre, fa†a-n fa†¶:
¢epeneag, pe când se afla la Paris în 1975, Ceau§escu, prin decret, îi ia
ceta†enia român¶; el refuz¶ s¶ cear¶ azil polititc, vrea s¶ ob†in¶, direct,
ceta†enia francez¶; în 1977, când vin §i eu în Fran†a §i cer azil politic, ¢epeneag se sup¶r¶, fiindc¶ nu m¶ consultasem cu el, ostil azilului politic (m¶
consultasem cu so†ia mea, cu Ana, c¶s¶torit fiind cu ea, nu cu papul-adjunct
al onirismului universal); în prim¶vara lui 1978, ¢epeneag ne cere nou¶,
prietenilor, s¶-l ajut¶m s¶ ob†in¶ ceta†enia francez¶ direct, far¶ a trece prin
azil politic – prin proteste în pres¶, prin manifesta†ii de strad¶ §i asta cât mai
grabnic, fiindc¶ i se promisese bursa Humbold în Berlin, iar el nu avea acte
(pentru a putea c¶l¶tori în afara Fran†ei); nu ob†inem, pentru prietenul nostru
¢epeneag, direct, cet¶†enia francez¶; adev¶rat, am refuzat s¶ organiz¶m
manifesta†ii de strad¶ – motiv de sup¶rare definitiv¶ pe noi : Monica
Lovinescu, Virgil Ierunca, Mihnea Berindei, eu…; ob†ine, totu§i cet¶†enia
francez¶ evitînd azilul politic, pentru a nu-§i rupe “pun†ile cu †ara” (cite§te:
cu ambasada RSR), astfel c¶ so†ia, soacra, socrul, sora, fiul, fiica s¶ poat¶
c¶l¶tori în lini§te, oricând vor, încolo, încoace…;
Goma : în 1975, când i s-a luat cet¶†enia lui ¢epeneag, din România îi
scrie prietenului de la Paris o scrisoare-deschis¶, difuzat¶, repetat, la Europa
liber¶ – în care îi atac¶, în ordine cresc¶toare pe : Vasile Nicolescu, Dumitru
Ghi§e, Popescu-Dumnezeu, Nicolae Ceau§escu – prietenul Breban i-a scris
atunci, lui ¢epeneag, m¶car un bile†el-deschis ?; în 1977 – vin în Fran†a, la
scurt timp, cer azil politic – cu care (statut) m¶ aflu §i în clipa de fa†¶.
A§adar : de la azilul politic cerut de mine, refuzat de el, s-a stricat
prietenia noastr¶ – în 1978. Unsprezece ani ¢epeneag a stat de-o parte, n-a
participat la nici o ac†iune a exilului, a refuzat s¶ semneze orice peti†ie în
favoarea României, a Românilor (ceea ce era, la urma urmei, dreptul lui), a
refuzat în prim¶vara lui ’89, s¶ semneze Apelul pentru protejarea scriitorilor
români din România, explicând c¶ el nu este român, c¶ el a f¶cut destul
pentru Români – §i iat¶-l acum, material didactic în mâna Profesorului
Breban, cel ce ne explic¶ deosebirea dintre “disident” (ghilimelele deriziunii)
§i opozant (subliniere) – dup¶ exact schema Securit¶†ii.
R¶u am f¶cut cu to†ii c¶ l-am l¶sat pe Breban s¶ se obr¶zniceasc¶. Dup¶
“r¶fuiala” cu mine (dar f¶r¶ s¶ m¶ sl¶beasc¶ – îl în†eleg : l-am încondeiat în
Culoarea curcubeului… ca pe un carierist, duplicitar, la§, egoist feroce,
slugarnic cu cei mai m¶ri§ori, tiranic fa†¶ de “subalternii” de la România
literar¶ – chiar s¶ fi uitat ¢epeneag scena antologic¶ petrecut¶ în fa†a u§ii
biroului directorial, a doua zi dup¶ numirea, de sus, de la CC – prin tovara§ul
Ilie R¶dulescu – a lui Breban ?), a trecut la Monica Lovinescu, la Virgil
Ierunca…
De în†eles c¶ îi ur¶§te de moarte : din 1977, nu l-au mai primit în cas¶
pe cunosutul agent de influen†¶ (dealtfel, nici Ionesco; nici Cioran; nici
Eliade – avea acces doar la M¶m¶lig¶, îns¶ numai la Cenaclu…).
£i minte Breban, când scrie negru pe alb (în Contemporanul, s¶pt¶mânal al Ministerului Culturii) c¶ Monica Lovinescu l-ar fi… sf¶tuit s¶ nu
cear¶ azil politic, fiindc¶ (?) n-are s¶ aib¶ succes literar, la Paris! Minte în
toat¶ impunitatea, ba, repetînd, risc¶ s¶ fie crezut : fiindc¶ nici unul dintre
scriitorii care §i ei trecuser¶ prin casa Monic¶i Lovinescu nu i-a atras lui
Breban aten†ia c¶… “sfatuitoarea” nu “sf¶tuise” pe nimeni niciodat¶ – nici s¶
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cear¶ (azil), nici s¶ nu cear¶; fiindc¶ §tia bine ce este azilul politic: op†iune
moral¶, nu administrativ¶ ca cet¶†enia francez¶, visul, op†iunea lui
¢epeneag.
De ce au t¶cut §i tac scriitorii români ? De lehamite ? De oboseal¶ ?
De fric¶ ? De cine frica : de Breban ? Dar Breban nu mai este membru al C.C.
al P.C.R., s¶-i deie afar¶ de pe unde erau; nici §ef al României literare, ca
s¶-i bat¶ la palm¶ pentru gre§ale (doar al Contemporanului – ori§icâtu§i, o
de-gradare!) nici nu se mai, în v¶zul lumii, bate pe burt¶ cu Burtic¶, pe
epole†i cu Epole§i†¶! Adev¶rat, l-a speriat pan¶ §i pe Grigurcu – dar Gri§a este
u§or speriabil : i-a devenit subaltern, la Contemporanul, §i cum pân¶ §i
Grigurcu îmb¶trâne§te…
De ce tac scriitorii din România fa†¶ de brebenismele C¶prarului-majur
de la Contemporanul ?
Ei, de ce! Fiindc¶ chiar dac¶ X, Y, Z, scriitori Români one§ti informa†i,
citind securismele din Contemporanul, §tiind perfect c¶ Breban minte de
crap¶ pietrele (alea cu caprele) – le convine ca Monica Lovinescu §i Virgil
Ierunca (fa†¶ de care ei î§i declar¶ public, nu numai pre†uirea, ci §i iubirea –
în ne-public, §tiindu-se §i bini§or îndatora†i, pentru una, pentru alta…) s¶ fie
§i ei ni†ei “scutura†i”; ba chiar “cl¶tina†i” – de ce nu : “da†i jos de pe soclu”!
– fiindc¶, ce Dumnezeu, le e foarte u§or lor, de-acolo, de la ad¶post, de la
Paris, s¶ ne dea nou¶ lec†ii de bun¶ purtare – dar au cunoscut ei m¶car o
pagin¶ cenzurat¶ dintr-o carte a lor ?, m¶car o noapte de frig, de întuneric, de
spaim¶ de Securitate ?, m¶car o zi f¶r¶ lapte, f¶r¶ s¶pun, f¶r¶ medicamente
pentru mama, f¶r¶ ciocolat¶ pentru feti†¶?, f¶r¶ cerneal¶ pentru mine,
scri-i-tor ? Ei n-au mâncat salam de soia, nu s-au temut §i de umbra lor…
Asta nu : salam cu soia – în schimb (în schimb!), spaima de Securitate,
din România, în exil, prindea… carne : uciga§i trimi§i s¶ o ucid¶ pe Monica
Lovinescu, (palestinienii); securistul trimis s¶-l lichideze pe Ierunca (Bistran)
– s¶ amintesc, totu§i : nici eu n-am gustat salam de soia, în schimb (!)
Securitatea mi-a trimis un pachet împ¶nat cu exploziv; §i un uciga§, s¶ m¶
otr¶veasc¶ (Haiducu)…
Iat¶ de ce e “crezut” Breban : pe scriitorul român nu-l intereseaz¶ adev¶rul
– care : acela spunînd c¶ §i el a stat, decenii, t¶cut, a§a f¶cînd “rezisten†¶ prin
cultur¶” ? – dar se poate suporta un asemenea adev¶r ? A§a c¶ atunci când
Breban, un fost §i actual (§i) structural aparatcik (el însu§i a recunoscut c¶ a
fost o slug¶ perfect¶, ca s¶ §tie cum trebuie s¶ fie “perfect” st¶pân – cu
asemenea metafizic¶, în orice alt¶ comunitate, ar fi fost trimis acas¶, urmând
s¶ vin¶, eventual, la anul), pref¶cînd Contemporanul – s¶pt¶mânal al
Ministerului Culturii – într-o vulgar¶ gazet¶ de perete a caz¶rmii Malmaison
(Calea Plevnei, col† cu £tefan Furtun¶) îi atac¶ pe “dictatorii culturali din
exil”… Cum s¶ nu se bucure scriitorul român ne-exilat c¶ li se d¶ peste bot
¶lora care-au uitat de unde-au plecat ?; cum s¶ nu dea din coad¶ c¶, uite,
crap¶ §i crapa vecinului!?
Monica Lovinescu §i Virgil Ierunca au… “vechime” la stâlpul, la zidul
unde-§i închipuie Securitatea c¶-i tot pune – §i-i tot execut¶, de vreo patruzeci de ani (vârsta Securit¶†ii).
£i eu m¶ laud cu peste dou¶ decenii de înjur¶turi, l¶turi, l¶tr¶turi;
scuipa†i, scorneli (nu-i spune nimic acest cuvânt recentului §i cu voie de la
st¶pânire, anti… ceau§ist?) preparate la ei, la Secu, propulsate prin gurile (de
tun ? de canal ?) ale unor Eugen Barbu, V.C. Tudor, Titus Popovici, Dan
Zamfirescu, Dan Ceachir (ei, da : g¶sitorul-de-Dumnezeu – ca §i “modelul”
lui Breban : Petru Dumitriu) – apologet al lui Nae Ionescu, înjur¶tor ca la u§a
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Barbului al cestuilalt Ionescu, Eugen – în S¶pt¶mîna) §i al†i angaja†i cu ziua,
cu via†a – la ei, la Secu.
Am vrut s¶ spun c¶ Monica Lovinescu, Virgil Ierunca §i semnatarul
acestor rânduri sunt… obi§nui†i cu loviturile, cu înjur¶turile; noi am f¶cut
b¶t¶turi la urechi de câte am auzit, suntem acoperi†i de cicatrice – ca ni§te
gladiatori ce suntem (cine ne-a pus s¶ fim?).
Dar Ion Negoi†escu ?
Culmea abjectiei o atinge scriitorul Nicolae Breban în Contemporanul
din 14 iunie 1991 : “Riscul în cultur¶ -39, Exilul (luptele intestine) (III)”. Pe
de-o parte, se deconspir¶, proste§te (ce-or s¶-i fac¶ §efii!) când scrie c¶
faimoasa “Uniune a Scriitorilor” din vara lui 1989 a fost ini†iat¶ de el – agent
de influen†¶ (pân¶ în acel moment); pe de alta îl atac¶ pe Ion Negoi†escu,
tratîndu-l de “s¶rman”, de “culpabil fa†¶ de Europa liber¶ pe care o injuriase
într-un articol”; Negoi†escu, dup¶ Breban, a dovedit, în acel moment (vara lui
’89), “fidelit¶†i agresive”, “fanatisme de liceean”, ba chiar a fost “lipsit de
elegan†a – în propria sa cas¶” (de la München, unde locuie§te §i mama
“exilatului” Breban).
Într-un alt hectar editorial contemporan, Unificatorul scriitorului român
cotidian (secondat de ¢epeneag) se, §i m¶ întreab¶ retoric dac¶, din pricina
rela†iilor sale cu Burtic¶ §i cu Ple§i†¶ îl credeam naiv sau corupt… ?
£i-a imaginat slugost¶pânul c¶ am aceea§i viziune ca §i el asupra lumii
(împ¶r†it¶, net, în slugi §i st¶pâni); c¶ voi reac†iona ca tinerii din-ziua-dealalt¶ieri îndatora†i Maestrului fiindc¶ li l-a explicat pe Grobei?
Ei bine, eu nu sunt slug¶ la st¶pânul-slug¶ (nici st¶pân – dar asta Breban
n-o p¶trunde); nici gurist în taraful lui; nu-i datorez lui lumina zilei si nici
(chiar!) bezna nop†ii, iar la întrebarea pe care mi-a întins-o, capcana, îi
r¶spund lini§tit:
“Nu, doar naiv; §i nu numai corupt…”
Scontînd pe eficacitatea metodei de anchet¶, pe… paralizarea interlocutorului (pe care el îl socote§te, fie slug¶, fie st¶pân, niciodat¶ egal – fiindc¶ el
însu§i nu §tie ce va fi peste cinci minute), etalînd o onestitae calp¶, reproduce
r¶spunsul dat, atunci, de Negoi†escu – iat¶-l, citat de Breban : (în
Contemporanul, din 14 iunie 1991);
“Ideea asta a voastr¶, cu înfiin†area unei Uniunii a Scriitorilor în
Occident (…) pare mai degrab¶ de sorginte comunist¶, de inspira†ie net¶ a
securit¶§ii” – i-o zice Nego.
“S¶rmanul Nego”, îl comp¶time§te Breban, “ca §i Goma era atins de
virusul suspiciunii…” – fiind convins c¶ b¶ie†ii de la curtea §atrei au s¶
repete, în cor, dupa Buliba§¶ :
“Sarmanul Nego,/ Ca si Gomaaaa…”– apoi au s¶-l asigure:
“Nuuu, nu-i de sorginte comunist¶!/ Nu-i de inspira†ie securist¶!/ Din
contra, e original¶! / Genial¶! / Abisal¶! / Etceteral¶!”
S¶ nu conteze pe mine ca am s¶ intru în jocul lui, cizmos; în
subtilit¶†ile-i boante cu care §i-a recrutat aplauditori §i admiratitri†e – dintre
eternele feseniste. Eu îi comunic :
“Da, tovar¶§u Breban: a§a e! Uniunea Scriitorilor pus¶ la cale dimpreun¶ cu scriitorul Brie, cu Românul ¢epeneag : comunist¶, b¶i frate! Ca pe
mân¶, tov¶r¶§ele drag! Securist¶ mie-n suta, §ogore al lui M¶gureanu…”
Repet : nici pe Monica Lovinescu, nici pe Virgil Ierunca, nu i-a surprins
atacul furibund al lui Breban (ei §tiu c¶ Breban §tie… c¶ ei §tiu – doar în casa
lor a avut loc “ruptura brutal¶”, “aruncarea t¶vii” – care a dus la inteviul
publicat într-o revist¶ francez¶) nici pe mine nu m-a cl¶tinat – dac¶ nu m¶
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impresionase l¶tratul securistului-general, Ple§i†¶, nici al generalului-secretar
Ceau§escu, n-or s¶ m¶ fac¶ s¶-mi pierd somnul r¶stelile unui oarecare c¶prar
– e drept, zbiar¶ prin cornetul Contemporanului, s¶pt¶mânal al Ministerului
Culturii – ei §i ? Îns¶ batjocorindu-l pe Ion Negoi†escu, Securitatea a dep¶§it
orice limit¶ (presupunînd c¶ are a§a ceva – în tic¶lo§enie).
La urma urmei, de ce-l bate la palm¶ cu nuiaua Dasc¶lul pe elev
(“licean”) ?, Marele Breban pe mititelul Nego ?
Pentru c¶, de§i a insistat (§i el §i aghiotantul s¶u, ¢epeneag), Negoi†escu
nu a acceptat s¶ participle la alc¶tuirea unei Uniuni a Scriitorilor Români în
exil, f¶r¶ a spune c¶ alc¶tuitorii urmeaz¶ s¶ fie recruta†i dintre exila†i - cu
excep†ia lui Breban, a lui ¢epeneag, a lui Brie, a lui Sorin Alexandrescu,
vras¶zic¶ a… organizatorilor :
a) în exil – îns¶ ini†iat¶, nu de exilati, ci de persoane domiciliate (§i) în
afara României (în cazul lui ¢epeneag, de unsprezece ani absent, întâi, apoi
refuzînd solidaritatea cu scriitorii romani din †ar¶, declarînd c¶ el nu e
scriitor român);
b) excluzându-i de facto pe Monica Lovinescu, pe Virgil Ierunca, pe
Lucian Raicu (§i pe mine) – “ca elemente nedemne de a face parte” din
Uniunea lor :
c) Preparativele, din ordinul lui Breban, transmis de ¢epeneag lui
Nedelcovici, trebuind sa se desf¶§oare în secretul cel mai des¶vâr§it (ca s¶ nu
afl¶m noi, nedemnii) – dovad¶ c¶ atunci când, totu§i, s-a aflat, Nedelcovici a
fost sever s¶punit, apoi – demis din func†iunea de… convocator…
Nu m¶ mir¶ neru§inarea structural¶ a lui Breban; nici incon§tien†a
infantil¶ (defini†ia nebunului dat¶ de £alom Aleihem: “Nebun este cel care
sparge §i geamurile propriei case”) a copil¶ritului §otronard, inventator al
onirismului autohton, str¶mo§ al textualismului aborigen, ¢epeneag. M¶
mir¶, m¶ revolt¶ §i mi-e ru§ine de neru§inea scriitorilor români din România
care tac §i-noat¶, sub Breban, ca sub nen-su, Ceau§escu; m¶ ofenseaz¶, m¶
p¶lmuie§te t¶cerea interesat¶ (vai de izmenele rupte-n tur al interesului
acela!) a scriitorului român din †ar¶, fa†¶ de mizerabilele, mâr§avele, murdarele atacuri securiste, prin Contemporanul, s¶pt¶mânal al Ministerului
Culturii – îndreptate împotriva “exilului cultural” de la Paris – exact ca
înainte de decembrie 1989.
Chiar dac¶ moartea caprei vecinului v¶ procur¶ o subtil¶ (simultan :
p¶stoas¶, consistent¶) satisfac†ie visceral¶ (concomitent cu o aleas¶ desf¶tare
estetic¶) – dragi colegi scriitori domicilia†i (deocamdat¶) în România –
permite†i-mi s¶ v¶ scutur ni†el, aducîndu-v¶ aminte : §i voi a§i supt lapte de
la §â§a ei; §i v-a pl¶cuuut; §i a§i mai ceruuut – §i a§i c¶p¶tat, nu? Atunci, de
ce v-a†i a§ternut, acuma, pe t¶cut ? Trebuie s¶ §ti†i: capra aceea (exilat¶) n-a
murit – spre-moartea-de-ciud¶ a Securit¶†ii §i a c¶prarului numit de M¶gureanu “comandant” al revistei Contemporanul – Ideea europeana, s¶pt¶mânal
al Ministerului Culturii – Pia†a Presei Libere nr. 1, Bucure§ti.
Ea, capra, n-a murit, voi, iezii-cucuierzii o s¶ mai ave†i nevoie de ea.
Dac¶ nu pentru niste principii (?), atunci din interes ap¶rati-v¶ interesul…
ne-principiilor, dragi, talenta†i, mari, chiar geniali scriitori români cotidiani!
M¶ tem ca a†i §i început a avea nevoie – de capr¶.
Paris, 29 iunie 1991
Paul Goma
Note (decembrie 1991)
1) “Damian Necula” : a i se vedea contribu†iile (critice, la adresa mea) în
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Contemporanul §i în Cuvântul.
2) “Bujor Nedelcovici” : a i se vedea mai cu seam¶ întâia interven†ie în
România literar¶ : nu în†elege ironia din textul de fa†¶, îns¶ tot nu r¶spunde la
repro§ul formulat - acesta:
În ultima s¶pt¶mân¶ a lunii iunie 1989, din îns¶rcinarea lui ¢epeneag §i a lui
Breban, Nedelcovci i-a “convocat”, în vederea constituirii faimoasei Uniuni a
Scriitorilor, pe mai mul†i scriitori din exil – cu excep†ia (întâmpl¶toare, am crezut, la
început) a Monic¶i Lovinescu, a lui Virgil Ierunca, a lui Lucian Raicu §i a mea –
pentru data de 6 iulie… îns¶ când “convocatele” Oana Orlea §i Rodica Iulian,
vorbind la telefon cu “neconvocata” Monica Lovinescu, au… divulgat secretul lui
¢epeneag §i al lui Breban, convocatorul Nedelcovici s-a sup¶rat pe… divulgatoare,
repro§îndu-le c¶… nu §tiu s¶ p¶streze un secret (“Românii ¶§tia…”). Românul ¶sta
de Nedelcovici s-a purtat, în iunie-iulie 1989 cu noi, “neconvocabilii”, nu ca un
distrat, nu ca un uituc, ci ca un… (c¶ tot e moda) pucist – de trei lulele : s¶ complotezi
cu ¢epeneag §i cu Breban! la r¶sturnarea “dictatorilor exilului” Monica Lovinescu §i
Virgil Ierunca (§i Raicu! – de mine ce s¶ mai vorbim) dovede§te o stare de inocen†¶
cronic¶ – ceea ce, la vârsta de 55 ani, nu mai inocenteaz¶…
În toat¶ inocen†a : n-ar fi fost mai cinstit ca B.N., dup¶ ce conspira†iunea a
fost… deconspirat¶ sa fi recunoscut b¶rb¶te§te eroarea ? Se vede ca nu. Bujor Nedelcovici, ca un adev¶rat român, este convins c¶ recunoa§terea gre§alelor nu numai c¶
i-ar §tirbi onoarea, ci l-ar desfiin†a, nega cu totul pe onorabil. P¶cat, p¶cat, p¶cat…
3) “Sorin Alexandrescu” : aflat în Occident de doua decenii, stabilit la
Amsterdam a descoperit România §i literatura român¶ abia prin 1986. Faptul de a fi
fost prieten-din-copilarie-al-lui-¢epeneag §i de a fi publicat în România faimoasa
carte despre Faulkner nu l-a deloc împiedicat s¶ aib¶, despre literatura contemporan¶
româneasc¶, o imagine cu totul aproximativ¶ (adev¶rat: a conspectat-o intensiv în
ultima vreme). Nelini§titor era c¶ organizatorii Uniunii Scriitorilor – cei de la suprafa†¶, fiindc¶ în subteran se afla Breban – erau, ca §i Sorin Alexandrescu, persoane
onorabile, la ei, la Amsterdam, îns¶ f¶r¶ nici o leg¶tur¶ cu scriitorimea româneasc¶
(decât una de rudenie : este nepot al lui Eliade); c¶ ¢epeneag, care nu mai §tia nimic,
despre lume de la “retragerea” din 1978 – oricum : situa†iune înveselitoare, dac¶
vizualiz¶m “complotul” : marii-scriitori Damian Necula, Bujor Nedelcovici, Sorin
Alexandrescu, bine dirija†i pe teren de ¢epeneag, c¶l¶uzit, la rându-i, de gândirea lui
Breban – lucreaz¶ de zor (§i, în secret, Nedelcovici!) la constituirea unei Uniuni
(a Scriitorilor) din care s¶ fie elimina§i-prin-omisiune persoane non-scriitoare
ne-meritante – ba de-a dreptul suspecte!, precum Monica Lovinescu, Virgil Ierunca,
Lucian Raicu…
Am observat c¶, dup¶ evenimentele din decembrie 1989, Sorin Alexandrescu
este poate cel mai activ scriitor-din-exil. Foarte bine c¶ e activ, România are nevoie
de activismul lui – dar… s¶ §tim §i noi : S.A. nu a fost niciodata un exilat (decât, de
ce nu, un “exilat” ca Breban) : pân¶ în 1986 (sau poate 1988?), a fost (de prin 1970)
ceta†ean român domiciliat în str¶in¶tate, cu adic¶ pa§aport românesc.
Nu e nimic ru§inos s¶ locuie§ti la Amsterdam (sau la Paris, sau la München) ca
cet¶†ean-român. În acest caz, dac¶ §tii limba român¶ elementar¶, nu afirmi c¶ ai fost
exilat, ci doar ca †i-ai schimbat domiciliul.
4) “agent de influen†¶”:… între iunie §i decembrie acest an, 1991, multe s-au
întâmplat – printre acestea: Dorin Tudoran §i-a re-publicat eseul amintit în Contrapunct, iar în 22 i-a ap¶rut alt text despre Breban – acesta definitiv (“Adio, Grobei”).
5) “cel¶lalt iliist, T¶nase”… Ce clarviziune la scriitorul-român-cotidian – nu la
to†i, fiindc¶ noi, restul, eram (§i am r¶mas) orbi : n-am v¶zut, n-am sim†it – §i, cum
se întâmpl¶, ne-am b¶tut joc de cei care vedeau…- venirea lui Iliescu secretargeneral al României (în locul lui Ceau§escu) – în care caz, Breban avea s¶ fie cel
pu†in “la Cultur¶”, iar T¶nase la: “Ce vorbe§ti, iau eu Cultura!”; desigur, Iliescu
a§teapta ca Breban s¶ fie bine-bine compromis, ca ceau§ist notoriu, ca “agent de
influen†¶”, pentru ca astfel preparat, sa fie a§ezat pe scaunul ocupat de Spiess… Pe
T¶nase are s¶-l pun¶, de-o pild¶, la UNESCO – tot e geam¶n al lui H¶ulic¶ – oricum,
ei doi sunt perfect confundabili. De§i, parc¶ mai potrivit ar fi T¶nase ca ambasador
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al României la Paris – desigur, are s¶ intre în grave conflicte cu mafia securist¶
ardeleneasc¶, instalat¶ în bunkerul de pe rue de l’Exposition, de vreo trei decenii,
dar s¶ avem încredere în scriitorul T¶nase : are s¶-i alunge pe securi§tii ardeleni §i
are s¶-i instaleze pe ai s¶i, g¶l¶†enii…;
6) “fugarii”… în ordine cronologic¶, Securitatea – cea care, de§i analfabet¶, a
studiat cu drag “Stalin §i problemele lingvistice” – i-a etichetat : “fugari” pe acei
români care-§i c¶utau, nu doar norocul, ci salvarea în afara †¶rii lor – fie fugind (peste
grani†e, înfruntînd gloan†ele securi§tilor purtînd pseudonimul : “gr¶niceri”), fie
r¶mânînd, cu prilejul unei c¶latorii în Occident.
În revista Memoria (!) nr. 1, la pagina 102, Sorin Dumitrescu semneaz¶
“M¶rturii necenzurate despre George Apostu (fi§¶ folositoare la Judecata de apoi a
arti§tilor)”…
“Ultima data când am fost împreun¶, a fost la Paris”, scrie S.D. în fi§a lui, “îns¶
când, cu surprinz¶toarea lui gentile†e poporan¶, m-a condus la gar¶, mi-a dat un
pache†el cu medicamente pentru feti†a lui. La urm¶, cu câteva clipe înainte de plecarea trenului, s-a apropiat de mine §i mi-a zis înfundat: «B¶, nea Sorine, eu nu sunt
fugar ca ¶§tia! Bre, nea Sorine, eu sunt un om nec¶jit!» Avea broboane str¶lucitoare
în ochi. Dupa aceea au mai trecut trei ani §i a murit”.
£tiu bine când a venit Sorin Dumitrescu la Paris – am fost si eu implicat în
“venirea” lui – dup¶ care a c¶p¶tat renumele de Pictorul-din-Dulap (se ascunsese
într-un dulap, ca s¶ nu dau eu de el, la Funda†ia condus¶ de Annette Laborey, de§i cu
o jum¶tate de minut înainte îi povestise Annettei ce grozavi prieteni suntem noi doi).
£i fac o leg¶tur¶ abuziv¶ între dulapul în care a intrat, la Paris, ditamai pictoroiul
român (sau: la român?) §i cuvintele lui Apostu, pe care le transmite ori i le atribuie.
Apostu putea spune: “Eu nu sunt fugar ca ¶§tia – eu sunt un om nec¶jit”. Leg¶tura
este, iat-o : frica-de-avioane-la-Sorin-Dumitrescu. Ea l-a alungat în dulap, la Paris,
ea l-a împins, la Bucure§ti – în 1990, carevas¶zic¶, cu voie de la poli†ie – s¶
alc¶tuiasc¶ astfel “fi§a” lui Apostu.
Înc¶ o dat¶ : va fi zis, nu va fi zis Apostu c¶ el nu este fugar-ca-¶§tia –
nu conteaz¶ : materialul lui Apostu era lemnul, piatra, lutul – nu cuvântul; apoi :
omul se va fi sim†it, la Paris, cumplit de singur, dup¶ via†a (§i tinere†ea) de la
Bucure§ti. Conteaz¶ îns¶ ce pretinde Sorin Dumitrescu : c¶ §i Apostu era… un fricos
ca el, un speriat-de-avioane (politice); la urma urmei, un condi†ionat – altfel de ce-ar
fi zis : “Eu nu sunt fugar ca ¶§tia!”? Fugarii aceia, numai în Paris – §i numai arti§ti
plastici – erau, atunci, vreo 200 (dou¶ sute). Chiar astfel s¶-i fi numit, delicatul
Apostu : cu un termen securist ?
Cred în continuare, c¶ purtatorul-de-cuvânt (nu al lui Apostu, ci al Securit¶†ii)
a gândit §i gânde§te ca la Secu. M¶ întreb, de vreo, iat¶, doi ani : de ce nu se va fi
lipit Sorin Dumitrescu, “înainte”, de protocroni§ti? Structural este de-acolo, de-al lor.
Sau el face (cu voie de la poli†ie) post-protocronism ? Oricum : cu voie de la meli†ie
face Sorin Dumitrescu (împreun¶ cu alt mare curajos – dar român : Horia Bernea,
pictor de prapuri, §i de cruci, de iconostase – dar care a refuzat s¶ semneze o mo†iune
de condamnare a d¶râm¶rii bisericilor din România – ortodoxe, nu ?) opera†iunea
de… moralizare a Bisericii Ortodoxe Române. Vorba unui p¶gân de papista§ :
“Moralizarea Ortodoxiei Române ? De ce nu înghe†at¶ fiart¶ ?!”
7) “români deplasa†i” – Virgil Ierunca, alc¶tuind (pentru Limite, Ethos §i
Contrapunct – cea scoas¶ la Koln, în 1985 §i 1986, de Georg Carpat Focke)
“Antologia ru§inii”, i-a împ¶r†it pe antologa†i, dup¶… domiciliu : în România §i în
afara României : ace§tia din urm¶ ne-fiind exila†i, ci “deplasa†i”: (în ambele accep†ii
ale termenului). Deplasa†i româna§i ca Dr¶gan, Pordea, Usc¶tescu, Cior¶nescu,
Steriade – îns¶ ei constituie prefera†ii lui Buzura, continuator, în scaunul Funda†iei,
al lui Virgil Cândea; sfetnic-pan¶-la-p¶mânt al lui Iliescu (ce s¶ sfetniceasc¶
Buzura?; pe cine ?) §i academician. Ei, da : Academia RSR a lui Doina§-Bârl¶deanu,
Buzura-Dr¶g¶nescu, Simion-Bu§ulenga, în lipsa lui Eugen Ionescu, se mul†ume§te
cu colaboratorii lui Ceau§escu deplasa†i ca : Usc¶tescu, Cior¶nescu – de ce nu l-ar
primi §i pe Pordea ? §i pe Buhoiu ? §i pe ¢iriac ?
8) “posturile-fixe” – dac¶ ceva îi lipse§te RSR-ului iliesc, atunci consecven†a
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cu sine : dac¶ tot l-a numit pe Celac ambasador la Londra, de ce nu pe Vulpescu
ambasador la Paris ? Ori pe Sorescu ? Are s¶ intre în conflict cu T¶nase, dar pân¶ la
urm¶ are s¶ biruie binele – nu ? Mai ales c¶ la Madrid a fost un Darie Nov¶ceanu –
de§i m¶ întreb : de ce nu P¶unescu ? A, nu §tie spaniola – dar ce, Carie Dovleceanu
§tie ? – de§i traduce…?
9) Pe timpul Ceau§escului îi num¶rai pe degetele celor dou¶ mâini, acum, pe
timpul Iliescului nu-i mai po†i. £i nici nu-i nevoie. Se num¶r¶ în de ei, fo§tii,
actu-alii §i viitorii tovar¶§i – în toate ramurile. Din fericire (speram c¶ va dura
fericirea), tov¶r¶§imea nu se manifesta §i în scriitorime : s-a manifestat, în vara lui
’89, prin Breban.
10) Nici ¢epeneag nu a catadicsit s¶ dea vreo explica†ie:
a) refuzului de a se solidariza cu scriitorii români din România, al¶turi de
scriitori romani din exil;
b) str¶daniei de a-i elimina pe…“dictatorii exilului literar” Monica Lovinescu
§i Virgil Ierunca.
11) S-a uitat, se uit¶ (activ) : Nicolae Breban a fost numit “de sus, de la
Comitetul Central” redactor-§ef al României literare – (precum D.R. Popescu,
pre§edinte al Uniunii), nu a fost desemnat de colegii scriitori; nici ales n-a fost.
12) Unul din motivele ne-primirii va fi aflat în curând, din cartea de m¶rturii a
Ioanei M¶gura-Bernard : o dat¶ pe când tr¶ia Ivasiuc, Breban s-a invitat la Noel
Bernard, la Munchen, unde a jucat rolul de acompaniator al lui “Alec”, cel trimis ca
s¶-l conving¶ pe “Directorul postului nostru de radio” s¶ nu mai îng¶duie colaborarea
Monic¶i Lovinescu §i a lui Virgil Ierunca; a doua oar¶ (dup¶ dispari§ia lui Ivasiuc)
Breban s-a prezentat la Noel Bernard singur, singur interpretînd rolul
principal
jucat, odinioar¶, de Ivasiuc : indignarea (sincer¶, desigur) c¶ Monica Lovinescu §i
Virgil Ierunca, mai continu¶ sa “dea lec†ii” scriitorilor români de la microfonul
Europei libere…
În treac¶t fie spus, câ†iva ani mai tarziu, Gelu Ionescu (cunoscut înc¶ din
România, pentru nemaipomenitul, legendarul s¶u curaj intelectual §i civic…), sub
directoratul lui Vlad Georgescu (cel care voia s¶ mute “Tezele §i antitezele…” de la
Paris la Washington – sub direc†ia lui Virgil Nemoianu) s-a str¶duit §i el - cu concursul activ al lui Adrian Marino (!)- , s¶-i înl¶ture pe “dictatorii” culturali. De
mirare: n-a reu§it, cu toate c¶ §i-a dat silin†a.
13) Mai este nevoie s¶ ad¶ug¶m c¶ I. Negoi†escu ar fi trebuit s¶ fie ultimul de
care Breban s¶ se lege ? M¶car pentru faptul c¶… el, Breban îi f¶cuse un bine :
intervenise pe lâng¶ Ple§i†¶ atunci când Nego, în aprilie 1977, fusese arestat. Breban
îns¶, cu nesim†irea-i legendar¶, se plânge pân¶ §i de Negoi†escu; îl urecheaz¶ pân¶ §i
pe Negoi†escu – fiindc¶ n-a consim†it la “Uniunea Scriitorilor” conceput¶ de el §i
lucrat¶ pe tabla de §ah de §ahistul oniricoid ¢epeneag…
14) ar mai fi de ad¶ugat §i: “§i cel mai d¶t¶tor de burse!” – cum ne-a explicat
I. Gro§an în România literar¶ de acum aproape doi ani, afirmând f¶r¶ clipire c¶ el
(I. Gro§an) putuse c¶l¶tori la Paris “cu o burs¶ dat¶ de Dl. Breban” – când adev¶rul
este : dac¶ cineva i-a dat (ah, dat-ul la români…), apoi acea persoan¶ se numeste
Annette Laborey – la recomandarea lui ¢epeneag, Breban neavînd “intrare” nici la
Funda†ia amintit¶…
15) “aruncarea t¶vii” : a§a cum a încercat s¶ deturneze sensul termenului exil
(§i a reu§it, judecînd dup¶ cele scrise de I. Buduca, I. Gro§an – deocamdat¶ atâ†ia;
vor ap¶rea §i al†ii…), în interviul dat lui I. Gro§an §i O. Pecican în Apostrof, se
a§terne pe interpretarea abuziv¶ a “purt¶rii t¶vii”… Din moment ce “a purta, a duce
– tava”, “purt¶tor de tav¶” înseamn¶ asumarea unui rol subaltern (ca s¶ nu folosim
termenul drag lui Breban de slug¶), “a arunca tava” ar însemna… revolta, rebeliunea,
ca urmare a sup¶r¶rii purt¶torului de tav¶ – §i care, în mânia sa eliberatoare, arunc¶
tava pe care o purta…
Ei bine, nu : afl¶m de la Breban (§i nu-l contrazic nici Gro§an, nici Pecican)
c¶… “aruncarea t¶vii” semnific¶… refuzul de a primi – oferta adus¶ pe tav¶! – care
ar putea fi… pre†ul cump¶r¶rii con§tiin†ei.
De ce nu ? – vorba cuiva. Când Breban nu scrie romane, ci î§i poveste§te
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trecutul-de-lupt¶-anticeau§ist¶, totul devine posibil – la Por†ile Orientului (în care
intr¶, înainte de Caragiale, pe timpul lui Budai-Deleanu, §i Ardealul).
16) Desigur, gestul de atunci (august 1971) al lui Breban – de a da un interviu
într-o publica†ie str¶in¶, împotriva politicii culturale a lui Ceau§escu a fost un act
singular – din dou¶ motive :
a) singular, fiindc¶… singur, Breban, dintre to†i membrii C.C. l-a f¶cut – §i
înc¶ într-o publica†ie… capitalist¶;
b) singular; pentru c¶… a fost singurul act de curaj f¶cut de Breban în via§a lui;
fiind… unicul, avem dreptul s¶ ne întreb¶m dac¶ nu fusese un… accident. ¢epeneag
crede c¶ nu : pentru el, unu înseamn¶ plural, deci regul¶, nu excep†ie - dar numai
când este vorba de el însu§i…;
17) “func†iunea de organizator” : din nou despre Nedelcovici: în textul amintit
din România literar¶, plângîndu-se de “ironia deplasat¶” (sau : “f¶r¶ motiv”) a mea,
pretinde c¶ el s-a demis singur din func†iunea de organizator (secret) al Uniunii
Scriitorilor lui Breban cu ¢epeneag. Va fi aruncat §i el tava (ca s¶ continuu nevinovata §i sub†irica mea ironie)… £i, opinia mea – înt¶rit¶ în ace§ti peste doi ani de la
“întâmplare” : Bujor Nedelcovici, a încetat de a mai îndeplini func†iunea cu pricina
pentru c¶… s-a aflat – cum s¶ nu se afle! – ce face el, în mare-secret-mare : organizarea unei Uniuni (a Scriitorilor)…
18) În momentul în care scriu aceste Note, A. Ple§u nu mai este ministru al
Culturii. A încetat de a mai fi, nu prin demisie-de-protest (s¶ zicem : în diminea†a
zilei de 16 iunie 1990, dup¶ întâia mineriada), ci a§a, ca la Români (la nimenea):
dac¶ a “picat” guvernul a p(l)icat §i Ple§u. Or asta, oriunde în lume, se nume§te :
solidaritate guvernamental¶. Necazul este c¶, precum Petre Roman §i Andrei Ple§u
este pe cale de a c¶p¶ta aureol¶ de victim¶ (a lui Iliescu!).
Eu, nefiind român (apud. I. Brad, V.C. Tudor, I.C. Dr¶gan), nu m¶ simt
obligat s¶ consimt la aceast¶ variant¶. A. Ple§u, nu-§i poate scuza erorile doar prin
faptul c¶… devenise demisionar de profesie – cine vrea cu adev¶rat s¶ demisioneze,
demisioneaz¶, ce mare scofal¶ ?!
În ceea ce prive§te textul de fa†¶ : Ple§u poart¶ responsabilitatea atacurilor
împotriva exilului literar – duse sub semn¶tura lui N. Breban – de§i ar fi putut sa fie:
A. Silvestri…
Fiindc¶ s¶pt¶mânalul Contemporanul este al Ministerului Culturii.
P. G.

Acum explica†ia reactiv¶rii:
ïn Timpul (Ia§i) din 8 august acest an se public¶ un text
semnat de Mircea Iorgulescu, datat: septembrie 1991, intitulat
“B¶t¶lia ierarhic¶ - scrisoare deschis¶“, adresat: “Drag¶ Mariana
Marin” §i trimis¶ lui Dorin Tudoran pentru a fi publicat în
revista Meridian.
Dorin Tudoran, în prezentarea din august 2011, nu explic¶
de ce nu a publicat textul lui Iorgulescu, în 1991, îns¶ nu ezit¶ a
semnala…: “cosmetizarea propriului trecut [al lui Breban],
semnalat¶ de Mircea Iorgulescu §i terfelirea trecutului
celorlal†i” - îns¶, dup¶ un prost obicei, exercit¶ o cenzur¶…
personal¶, fiindc¶ nu observ¶ “cosmetizarea” (propriului trecut al lui Iorgulescu), doar practicarea dezinvolt¶ a cosmetiz¶rii.
Motiv pentru care citirea produc†iei iorgule§ti mi-a provocat
o nesfâr§it¶ grea†¶;
M-am hot¶rît s¶ re-public textul meu “Capra §i C¶prarul”,
cel care ar fi provocat articolul Marianei Marin “Soia vrajbei
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noastre”, apoi al “scrisorii deschise” semnat¶ de Iorgulescu, în
toat¶ inocen†a, altfel cum s¶-i zic: nesim†irea?:
Iorgulescu, cel pe care Breban ni-l adusese la România
literar¶ de la Munca §i îl pusese v¶taf peste echipa str¶lucit¶ de
critici: Valeriu Cristea, Lucian Raicu, Dana Dumitriu;
Iorgulescu, cel care nu-l mai scotea pe Breban din
“genial”… pân¶ când, de la Paris, §eful a dat declara†ia cunoscut¶
- fulger¶tor, sub condeiul lui Iorgulescu, Breban §i-a pierdut orice
umbr¶ de talent;
Iorgulescu, cel care, ani la rând redactase editorialele, pe
linie ale revistei, îns¶ nu le semna, de§i primea argin†ii - iat¶-l
critic feroce al lui Breban!
S¶ nu te-apuce grea†a, uitînd, pentru o clip¶, c¶ “despre
mor†i…”?
Totu§i, cu ceva m-am ales, citind proza lui Iorgulescu:
Am aflat c¶, în focul replicii, prietenul ¢epeneag afirmase c¶
sunt crea†ia lui, c¶ el m-a f¶cut…
ïns¶ Iorgulescu, b¶iat de§tept, a comb¶tut acest delir oniric.
Mar†i 13 septembrie 2011
N-am putut merge la Sabourina. A fost Ana: Va trebui s¶ fac
o serie de analize. A§tept s¶ se întoarc¶ Filip, el s¶ m¶ înso†easc¶.
Miercuri 14 septembrie 2011
M-am trezit la orele unu, noaptea. Nu mai puteam sta în pat,
de sudoare/ de duroare. Am dat jos ruf¶ria, ud¶, am f¶cut un du§,
lung - dar tot n-am reu§it s¶ îndep¶rtez sarea de pe mine, din
mine. Am f¶cut o cafea zdrav¶n¶ - f¶r¶ zah¶r; azi merg la
laborator, s¶-mi sânge pentru analize. Cu asta nu am terminat: va
trebui s¶ a§tept intoarcerea lui Schaan din concediu, el s¶-mi
dubleze recomandarea pentru analizele de la spital (scaner, etc),
iar Filip s¶ m¶ ia în spinare, s¶ m¶ duc¶ de colo-colo - zic a§a, ca
s¶ nu recunosc: nu m¶ mai †in picioarele, m¶ întreb dac¶ azi ajung
(nu singur: cu bastonul) pân¶ la laboratorul aflat al¶turi, pe
strada noastr¶, la dou¶ sute de metri.
Nu cred c¶ s-a observat, de aceea spun singur: textul “Capra
§i C¶prarul”, reprodus ieri a fost extras din volumul Scrisuri 2.,
predat Cur†ii Vechi. S-au f¶cut dou¶ luni - nu trei? - de când i-am
scris lui Grigore Arsene, propunîndu-m¶ cu 2 §i 3. Cu totul, dar
cu totul întâmpl¶tor (!) tot de pe-atunci… Arsene nu mi-a
r¶spuns. O lun¶ §i ceva am a§teptat, r¶bd¶tor; omul e în concediu,
nu §tim noi, cei f¶r¶-de-concediu ce-i acela concediu: Sfânt! Deci
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n-am cârâit.
Acum vreo lun¶ - nu dou¶? - am rugat-o pe Flori B¶l¶nescu
s¶ se intereseze, direct, la editor, la director: care-i r¶spunsul?
Din faptul c¶ draga de Flori m-a cople§it cu flori din gr¶dina
lor de la Co§oveni, cu texte - dulci - despre Ana, am dedus c¶
a c¶p¶tat r¶spuns, un nu, îns¶ ea, grijulie s¶-§i menajeze copilul
care am devenit, prin boal¶ (boli), nu-mi comunic¶ proasta
veste a refuzului editorial, sperînd c¶, poate se va petrece o
minune pe lumea asta §i Arsene va accepta s¶-mi publice, nu doar
Scrisuri 2, ci §i 3!
£i din aceast¶ pricin¶ m-am trezit cu noaptea-n cap. Dac` tot
nu m¶ editeaz¶ Arsene, m¶, ¶sta, auto-, eu. ïn Jurnalul meu cel
drag, citit de zece-cincisprezece perechi de ochi, dar, întru
protejare, t¶cut, cu în†elepciunea: ce s¶ mai colporteze §i ei,
morm¶ielile de Mo§ Repro§ ale lui Goma!
Asta voi face: voi extrage, din volumul Scrìsuri 2 §i alte
texte care, aflate depozitate, la rece, doar pe site-ul meu, risc¶ s¶
apuce improbabila postumitate.
M¶ gândesc s¶ scot la vedere (sic), într-un prim moment,
cele dou¶ texte care-l scoseser¶ din fire pe Manolescu, încât
decretase c¶ el nu m¶ mai public¶. De ce? Ce întrebare-i asta,
adresat¶ lui Niki? Fiindc¶ nu vrea el - scurt!
Dar s-o iau u§urel, cronologic.
A§a se preg¶tesc o-postumele…
*
La o aniversare

15 noiembrie 1990

S¶ vorbeasc¶ al†ii despre eroismul r¶scoalei bra§ovene. Eu nu pot vorbi
decît despre tragismul ner¶scoalei nebra§ovenilor. Nu pot depune m¶rturie
decît despre singur¶tatea în care s-a aprins, a pîlpîit cîteva clipe, apoi a agonizat §i s-au stins – în indiferen†a, cînd nu de-a dreptul ostilitatea întregii
comunit¶†i – ca toate r¶zvr¶tirile individuale sau de grup din spa†iul doar geografic, doar lingvistic numit România.
S¶ vorbeasc¶ al†ii despre ce s-a întîmplat atunci la Bra§ov. Eu nu pot
vorbi decît despre ce nu s-a întîmplat în România lingvistico-geografic¶. Iar
dac¶ la 20 mai acest an, cînd avea în mîini propria-i soart¶, “cet¶†eanul” acestui spa†iu geografic nu a §tiut la ce sluje§te un buletin de vot, s-a speriat de…
propria-i libertate-de-a-alege, l-a cuprins spaima ca totul este o capcan¶
comunist¶, pentru a afla Securitatea cine mai este împotriva “regimului cel
mai democrat din lume”, aceasta dovede§te c¶ „votantul” era un necuvînt¶tor,
un necuget¶tor, un animalizat §i c¶, la urma urmei î§i merit¶ soarta.
Iar dac¶ la 13-15 iunie minerii bol§evicului Iliescu au cr¶pat cu topoarele capetele care gîndeau, au sf¶rîmat cu bîtele gurile care vorbeau, de ce s¶
ne mir¶m, indign¶m? Putem fi îndurera§i, putem fi ru§ina†i. Dar mira†i? Doar
noi, locuitorii acestui spa†iu geografic – îi mai spune spa†iu carpato-danubian,
îi mai spune mioritic - am preg¶tit cu grij¶, am zid¶rit c¶r¶mid¶ cu c¶r¶mid¶
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soclul statuii lui Tiraniei. Doar noi, locuitori acestor plaiuri am plecat capul
ca s¶ nu ni-l taie sabia; ne-am zis pietre, peste care apa trece §i am t¶cut; §i
nu i-am auzit, nu i-am v¶zut (ca s¶ nu §tie securitatea c¶ i-am auzit-v¶zut) nici
pe minerii din Valea Jiului din 1977, nici pe sindicali§tii din 1979, nici pe
bra§ovenii din 1987.
Ce s¶rb¶torim noi azi? Marea victorie de la Bra§ov? Marea Victorie de la Bra§ov are s¶ vin¶ abia dup¶ ce, privindu-ne în oglind¶, vom r¶spunde
fiecare la întrebarea: „Ce am f¶cut eu pentru mine, pentru copiii mei, pentru
na†ia mea în timpul r¶scoalei de la Bra§ov? Dar în timpul constituirii sindicatelor libere? Dar în timpul grevei minerilor din Valea Jiului?” Celor care vor
spune „Acum nu-i momentul de autocritic¶, acum e momentul s¶ ne apuc¶m
de treab¶...”, le voi r¶spunde:
Nu te po§i apuca de o treab¶ ca aceea a facerii sau ne-facerii unei †¶ri
f¶r¶ s¶ te speli pe mîini; §i pe obraz; §i pe picioare; f¶r¶ s¶-§i speli gura
murd¶rit¶ de t¶cere vinovat¶, de calomnie, de turn¶torie. Oricum, nu se va
putea cl¶di nimic bun, nimic adev¶rat împreun¶ cu fo§ti-actuali-viitori-activi§ti-mili†i§ti-procurori-securi§ti. Dup¶ cum nu se amestec¶ focul cu apa, a§a
nu se pot amesteca oamenii cu securi§tii. Cine a fost securist o zi a devenit,
este, va r¶mâne ne-om. S¶ nu i se taie capul, s¶ nu fie b¶tut în cap, numai în
cap a§a cum ne-a b¶tut el pe noi (noi ne-securi§tii) dar s¶ nu ni se cear¶ s¶
con-lucr¶m; nu-i destul c¶ ne-a -lucrat vreme de 40 de ani? Din nefericire,
comunitatea carpato-dun¶rean¶ a fost incapabil¶ de o revolu†ie anticomunist¶
ca a ungurilor din 1956; de un nucleu alfabetizator precum „Solidaritatea”
polonez¶. Nici m¶car de o mi§care ecologic¶ bulg¶reasc¶. De aceea, nu avem
doar de recuperat, ci de luat de la început totul. Începînd cu începutul.
S¶ sper¶m c¶ acest început va fi la 15 noiembrie 1990.
Noiembrie, Paris
Textul a fost publicat în România Liber¶, 16.11.90

*

(mai 1991)
Paul Goma:
Numai securi§tii §i comuni§tii au confiscat revolu†ia român¶?
(Înainte s¶ vorbeasc¶ Paul Goma, la propunerea participan†ilor la
revolu†ia din decembrie afla†i în sal¶, s-a ascultat înregistrarea cîntecului
Doamne, vino Doamne §i s-a p¶strat un minut de reculegere pentru victimele
revolu†iei.)
Dup¶ un asemenea moment este greu pentru cineva, pentru oricine, dar
mai ales pentru mine, care sînt un liric, un patetic, un plîng¶cios, s¶ vin¶ s¶
vorbeasc¶ despre starea literaturii în România. Din fericire, nu §tiam, în
momentul în care am fixat aceast¶ tem¶ pentru interven†ia mea, c¶ în sal¶ vor
fi români care au f¶cut cu adev¶rat revolu†ia. Dar iat¶ c¶ pic¶ bine.
Pentru c¶, la aceast¶ întrebare nu doar retoric¶, anume: «Doar comuni§tii §i securi§tii au confiscat revolu†ia român¶?», eu (nu numai eu, dar
acum eu vorbesc) r¶spund:
Din p¶cate, nu. Sînt diferite moduri de a confisca, de a fura, de a lua, de
a-§i însu§i ceea ce nu-†i apar†ine, §i pentru care n-ai muncit. Pentru care n-ai
v¶rsat sînge. (Niciodat¶ nu va fi suficient, oricît se va repeta, repeta, repeta
c¶ în România s-a v¶rsat sînge. Chiar dac¶ ar fi fost un singur mort, era o victim¶ iar crima începe de la unul!) Din nefericire nu doar securi§tii §i
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comuni§tii au a§teptat, au pândit acest moment. Ei pretind c¶ îl a§teapt¶ de 20
de ani, 20 de ani to-ot comploteaz¶ Militaru cu Iliescu cu Brucan - ca s¶... Ca
s¶, ce? Ca s¶-l r¶stoarne pe Ceau§escu §i s¶-l înlocuiasc¶ cu…? Cu Iliescu?
Cu Verde†? Cu Brucan? Deci au a§teptat 20 de ani, pentru ca †ara §i locuitorii
acestui p¶mînt s¶ fie distru§i, s¶ fie animaliza†i – iar ei tot a§teptau. Dac¶ nu
erau preg¶ti†i; dac¶, vorba lor: “condi†iili nu ierea coapte…” Din nefericire pentru ei - i-au luat prin surprindere timi§orenii, clujenii, sibienii, bra§ovenii,
bucure§tenii... £i abia atunci s-au organizat în haite...
Ei sunt autorii - nu de azi, de ieri, ci de la…înfiin†area Cek¶i - deturn¶rii
lingvistice, vorbind despre “terori§ti”. La noi, în România, dup¶ directivele
NKVD, “terori§ti” (nu strica dac¶ securistul b¶§tinos rostea cu accent rusesc:
«Tierrr¶r¶rist») erau numi†i partizanii din mun†i. Astfel le spune §i marele
scriitor, adulat la revista Apostrof, Petru Dumitriu, în volumul lui, Vîn¶toare
de lupi. Înainte comisese o alt¶ oroare – despre Canal: Drum f¶r¶ pulbere.
Dup¶ cuno§tin†a mea, nu exist¶ un omolog al lui Petre Dumitriu nici la polonezi – un scriitor care, de pild¶, s¶ fi f¶cut elogiul Katjnului, nici la ru§i – s¶
fi f¶cut elogiul Gulagului – cu atît mai mult cineva care s¶ elogiez
Auschwitz-ul. Ei bine, noi sîntem §i într-asta originali! Un mare scriitor, un
scriitor cu un colosal talent, a scris pe 700 de pagini †apene, Drum f¶r¶ pulbere, (imitat în deplin¶ cuno§tin†¶ de cauz¶ de junele C. ¢oiu prin Moartea
în p¶dure) care voia s¶ p¶trund¶ §i el în literatur¶, prin orice mijloace - chiar
cu ajutorul volumului Literatura român¶ de azi, prin care prietenul ¢oiului
N. Manolescu §i-a croit §i-a f¶cut intrarea, în tov¶r¶§ia lui D. Micu. Or a§a
ceva nu se iart¶. £i nu se uit¶, oricât ar pleda însu§i Manolescu, E. Simion,
b¶ie†ii, dar mai ales fetele de la Apostrof. £i chiar dac¶ Petru Canaliu a scris
dup¶ aceea pagini nemurdare, pentru cele bune s¶ i se dea ce merit¶ - s¶ nu
se uite c¶ înainte scrisese Eurydice! - dar a scris §i aceast¶ oroare.
S¶ revenim la oaia noastr¶ miori†ic¶. Deci în decembrie 89, ca un exilat
de 14 ani ce sînt, ca unul care am plecase de-acas¶ nu de bun¶ voie, pentru
c¶ sînt scriitor §i scriitorul este ultimul care… stinge lumina - cînd au venit
evenimentele din decembrie, ca tot românul m-am bucurat c¶ în sfîr§it...
fiindc¶ nu credeam s¶ mai apuc r¶sturnarea comunismului, liberarea, decât…
postum, de altfel eu îmi §i preg¶tisem postumitatea... Spuneam c¶ eu nu mam întors în România în primele zile, în primele s¶pt¶mîni, în primele luni –
voi fi sim†it eu un miros nepl¶cut dinspre “revolu†ia român¶…” S-au dus îns¶
prieteni de-ai mei. £i ei scriitori §i ei exila†i §i ei dintre cei care f¶cuser¶ cîte
ceva pentru †¶ri§oar¶, nu? Atât în România, cît §i în exil…
£i s-au întors - din România - nu doar amari, ci dezorienta†i, dezam¶gi†i,
consterna†i. Adev¶rat, nici unul nu se a§tepta la covor ro§u, fanfar¶ militar¶;
nici unul nu fusese dat afar¶ din “România, †ara noastr¶, a mânc¶torilor de
soia”. Dar au avut sentimentul acut, c¶ întoarcerea lor nu a f¶cut pl¶cere
“celor r¶ma§i în tran§ee” - cite§te: cei supravie†uind în patru labe, pe sub
paturi, colaborînd dup¶ puteri cu Tirania («Voiai s¶ m¶ sinucid?»). Printre
cele mai „dr¶gu†e” cuvinte de întâmpinare: «Ce mai faci, cînd te întorci înapoi la tine, la Paris?» r¶zb¶tea mesajul: «Vii acum, la împ¶r†eal¶? Dar pân¶
acum ce-ai f¶cut pentru †ara asta, pe când noi cr¶pam de foame, de frig, de
fric¶?» “ïntor§ii”, de parc¶ ei, nu comuni§tii erau du§manii, ci ei, colegii,
care aveau cel pu†in tot atâtea drepturi la “†ara asta” ca §i num¶b¶gacii, colabora†ioni§tii, aranji§tii care, acum î§i ap¶rau - de invadatori - por†ia de turtoi
(de soia, fire§te).
Scriitorii români… ïn luna mai 1989 cînd, în sfîr§it, s-au decis s¶ redacteze un text de protest, cu semn¶turi - împotriva a ce protesteaz¶ ei, con§ti-
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in†ele na†iei? ïmpotriva nedrept¶†ii totale?, împotriva injusti†iei generale? Da
de unde! ïmpotriva injusti†iei strig¶toare la cer: Dinescu fusese dat afar¶ de
la România literar¶! ïns¶ nici un cuvînt de raliere la un eventual text al lui
Dinescu, publicat în Occident... Nu. Ei bine, în exil ne-am mobilizat, cum se
spune în termeni de activism §i imediat am f¶cut §i noi un protest. Era ceva
normal la noi, vorba prietenei Ileana M¶l¶ncioiu – «Ce mare scofal¶ s¶ protestezi din exil!» S¶ în†eleg c¶ dac¶ Ileana ar fi fost exilat¶ n-ar fi fost mare
scofal¶ s¶ ia partea lui Dinescu? Chiar în exil, dac¶ protestezi mai t¶ri§or,
†i-l trimitea Ceau§escu pe Haiducu s¶ te omoare - pu†in. Sau î†i trimite
bombi†e, care s¶-†i scoat¶ ochii; sau arabi, ca s¶ te prefac¶ - ni†el - în legum¶.
Riscuri miiici…
ïn acel moment cînd redactam textul de solidarizare cu voi de-acolo care nu reprezenta vreo scofal¶ - ne-am îngrozit: am constatat c¶ sîntem peste
o sut¶ de scriitori români exila†i. A ajuns †ara noastr¶ într-un asemenea hal
încît s¶i fie indiferent exilarea scriitorilor – cei care pleac¶ ultimii? Din
aceast¶ sut¶ de scriitori, în momentul de fa†¶, dup¶ un an §i cinci luni de la
evenimentele din decembrie 1989 un singur scriitor român poate fi considerat
întors definitiv în România : Mihai Ursachi. De ce, domnule £t. Augustin
Doina§, pre§edinte de onoare al Uniunii Scriitorilor? De ce?
Nu e o întrebare retoric¶, e o întrebare cu viz¶ precis¶. Pentru c¶
alalt¶ieri, cînd am discutat despre acest lucru, a†i avut aerul c¶ abia acum
afla†i c¶ atît de mul†i am fost exila†i §i doar unul s-a întors în România! De
ce, domnule, de ce tovar¶§e - altfel cum s¶-†i zic? N-are nevoie România de
scriitori? De c¶rturari? Ba are! Suntem o comunitate care a suferit profund,
care a fost analfabetizat¶ de comuni§ti. Chiar scriitorii exila†i pot pune
um¶rul la… desanalfabetizarea ei. N-am primit nici un fel de invita†ie din
partea vreunui grup, asocia†ie, sindicat, uniune; nimeni nu ne-a spus : «Avem
nevoie de tine. Vino s¶ ne dai o mîn¶ de ajutor».
Aiurea, ca s¶ m¶ exprim în ton cu cei care ar fi trebuit s¶ deschid¶ gura,
s¶ redevin¶ fiin†e normale - nu minerale - ca Dinescu §i ca Doina§, ca Ulici nu mai vorbesc de Ple§u! Nu m¶ am în vedere doar pe mine ci pe to†i cei care
am fost exclu§i în momentul când “am fugit”, vorba colegilor no§tri dragi
Zaciu, Breban; cînd am ales exilul; cînd am plecat. Am fost fost exclu§i câte
unul, nominal, a§a c¶ Dinescu s¶ nu ne explice nou¶ c¶ el ne-a primit pe to†i
la gr¶mad¶! Fiindc¶ eu de pild¶ nu la gr¶mad¶ am fost exclus, §i sigur cu
asentimentul unor persoane aflate acum în sal¶, morm¶ind - de indignare.
Sînte†i atît de s¶raci la Uniunea aia a Scriitorilor c¶ nu ave†i bani de timbre?
V¶ d¶m noi bani de timbre ca s¶ ne trimite†i o-mic¶-scrisoric¶: Domnule Stan
P¶pu§¶, fost membru al Uniunii Scriitorilor, e§ti din nou socotit membru!
În ziua de 15 noiembrie 1990 am mai organizat o manifesta†ie anticomunist¶ în fa†a ambasadei R.S.R. din Paris, cu ocazia anivers¶rii revoltei de
la Bra§ov. Am strigat: «Jos comunismul din România!», «Jos Iliescu cu tot
cu Roman §i Brucan!»; «Jos Securitatea, jos terorismul securist din
România!» La acea manifesta†ie, pentru întâia oar¶, au absentat prietenii
no§tri bulgari, cehi, unguri, ru§i, polonezi. De 14 ani asta e via†a mea de exilat: eram solidar cu ceilal†i când aceia sufereau de nelibertate în †¶rile lor:
polonezi, afgani, ru§i, chiar §i iranieni, cubanezi - veneau §i ei la cele române§ti. La 15 noiembrie 1990 am constatat c¶ absentau prietenii no§tri din
Europa de Est. Ne-am lini§tit pentru ei, nelini§tindu-ne pentru noi în§ine:
Cîteva nume pe care le cunoa§te†i. Unde era/este prietenul nostru ceh
Pavel Tigrid, exilat din ’48? Tigrid avea pu†intic¶ treab¶ la Praga, fiind consilier al lui Havel; dar prietenul nostru Petr Kral (Ion Pop îl cunoa§te foarte
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bine, §i Petr Kral a alc¶tuit o antologie de suprareali§ti cehi), exilat de 20 de
ani, acum este ata§at cultural la ambasada ceh¶ din Paris.
(C¶ a§a e în Europa. Nu ca la noi, pe meleaguri. Noi, Românii nu
sîntem Europa.)
Pomian §i Smolar?, unul îl consilieaz¶ pe Walesa, cel¶lalt pe
Mazowiecki. £i bulgarul ¢eno Barev, de§i pre§edintele lor e filozof, îl consiliaz¶ §i el, c¶ nu-i stric¶. În ciuda dificult¶†ilor enorme pe care le are fiecare
în †ara lui.
Or, ce se întîmpl¶ cu româna§ii no§tri dragi §i geniali? ïn exil, cînd v¶
gîndeam, nu v¶ gîndeam ca voi §i ca noi, ci ca: ai no§tri din România, ai
no§tri din America... To†i era†i „ai no§tri”. De fiecare dat¶ cînd vorbeam
despre literatur¶, vorbeam despre literatura, una. Chiar am avut conflicte cu
acei exila†i care ziceau: «ïn România nu s-a f¶cut cultur¶, tot ce s-a scris
acolo este bol§evic, este comunist, adev¶rata cultur¶ se face în exil». Nu era
adev¶rat, de aceea am sus†inut c¶ literatura, din moment ce este în limba
român¶ §i vorbe§te despre România este româneasc¶, este una.
Acum m¶ întreb (dar chiar retoric): ce caut¶ b¶ie†ii §i fetele astea aici la Roma? Pe ai cui bani au c¶l¶torit ei, reprezentan†ii scriitorilor români, dac¶
Uniunea aceea nu a avut bani de scrisori §i de timbre? Dar oamenii ce§tialal†i,
“fugarii”, cum ne spune†i, noi care am f¶cut ceea ce voi, scriitori ne-fugari nu
a†i f¶cut nici în gând, a†i a§teptat 22 decembrie, a†i a§teptat s¶ moar¶ al†ii,
fraierii, apoi cu autoriza†iunea de la aceea†i poli†iune a†i început a v¶ bate în
piep†i, l¶udîndu-v¶ cu… rezisten†a prin cultur¶…? […]
De§i nu comuni§tii au inventat autocritica, ci cre§tinii cu spovedania, de
ce scriitorii români, ca scriitori români nu recunosc c¶ nu f¶cuser¶ ce trebuia,
astfel devenid vinova†i pentru neasisten†¶ la persoane aflate în pericol de
moarte - concet¶†enii lor? Scriitorii români §i-au construit, cu migal¶ - †i cu
art¶ - Opera, iar al¶turi cr¶pa Românul. Murea de boal¶, de foame, de
mizerie, de disperare, iar scriitorul, genialul, în cazul fericit: t¶cea, de r¶suna
v¶zduhul patriei. […]
Ne consol¶m c¶ în viitor se va discuta numai opera, nu §i via†a
scriitorului […] Dar a fi scriitor nu înseamn¶ doar a scrie. […]. Scriitor nu
înseamn¶ cel care scrie - bine, frumos - o carte. Ci un fel de a fi, un fel de a
te purta, un fel de a merge drept - nu în patru labe. Sînt destui semeni ai no§tri
patrupezi. Iar acum au nevoie de… bipedizare. Fenomenul Pia†a Universit¶†ii
a fost, par†ial, o ocazie de recuperare (nu se recupereaz¶ niciodat¶ nimic!), de
tentativ¶ de umplere oarecum a golului l¶sat de neactivismul (ce cuvînt
odios!), de pasivitatea, de iner†ia scriitorului român. £i dac¶ merg mai departe §i repet ceea ce am mai spus: eu cred c¶ la 20 Mai 1990, cînd românii au
avut în mîn¶ buletinul de vot §i n-au §tiut ce s¶ fac¶ cu el, se datoreaz¶ direct
scriitorului român care n-a f¶cut ce trebuia s¶ fac¶: s¶-i explice concet¶†eanului s¶u ce este bine †i ce este r¶u - mai ales, cine este r¶ul…
Bineîn†eles c¶ am dreptate, tovar¶§e Uricaru…
(E. Uricaru: Sînte†i ca un profesor care vorbe†te unor elevi prezen§i
despre cei care chiulesc.)
(…)
Nota: De aici, chiar dac¶ “oratorul” a mai zis ceva, revista 22 [în care a fost
publicat textul] nu a consemnat. £i nu a explicat motivul. £i nu a consemnat
criticele la… critice.
A§a s’tem noi, scriitorii români, mai ales când conducem §i publica†ii: curat
impar†iali…
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*

Intelectualul §i revolu†ia
Colocviu interna†ional: Roma, 13-16 mai 1991
PAUL GOMA: Cu Securitatea nu se “discut¶”
Voi fi scurt. Îi dau replica prietenului Gabriel Andreescu. Iat¶ un exemplu cum o jum¶tate de adev¶r poate s¶ devin¶ o jum¶tate de neadev¶r. Dac¶
Gabriel Andreescu ar fi spus: am discutat asear¶ despre una din activit¶†ile
Grupului pentru Dialog Social, dar Goma n-a fost de acord, atunci ar fi spus
un adev¶r. Pentru c¶ am discutat despre una dintre activit¶†ile G.D.S. §i am
contestat §i am g¶sit c¶ este o profund¶ eroare, nu doar politic¶, ci moral¶
organizarea unui dialog între G.D.S. §i M¶gureanu (§i ce dac¶ se nume§te
„Dialog Social”?, cine l-a botezat astfel: Brucan? Pavel Cîmpeanu? Ion
Iano§i?). Dialog cu M¶gureanu! Cel care reprezint¶ acea Institu†ie care timp
de 45 de ani a monologat §i ne-a croit cu ciomagul în cap, numai în cap
(aplauze).
Nu se discut¶ cu Securitatea. Cu Securitatea nu se dialogheaz¶, civilizat, m¶ rog frumos. Sînt de acord, §i eu sînt ortodox, ca tot românul nefericit,
deci nu t¶iem capul bestialistului sec. Dar nici nu dialoghez cu el. Ce s¶ “dialoghez” eu, victim¶, cu Securistul c¶l¶u? Despre ce: despre timpul
probabil?, despre iertarea cre§tineasc¶ la Dostoievski? Nu! Pe securist îl sco†i
mental în afar¶ - nu a legilor, ci în afara categoriilor umane.
Cum au putut ni§te intelectuali (§i aici m¶ apuc¶ mînia) s¶ angajeze un
dialog – cu cine? În numele a ce? £i cu ce drept? Era†i voi, cu to†ii fo§ti
pu§c¶ria§i? Pe voi v-au b¶tut securi§tii în cap, numai în cap, numai în cap?
ïn loc s¶ v¶ plînge†i c¶ nu ave†i un Havel, mai degrab¶ întreba†i-v¶: de
ce, în timpul comunismului nu v-a†i manifestat dezaprobarea, dac¶ nu
opozi†ia fa†¶ de comunism? Ce-a†i f¶cut voi acas¶, la c¶ldur¶/: cultur¶? Ce
f¶cea†i voi la restaurantul Casei Scriitorilor: literatur¶ curat¶ - nu politic¶
murdar¶? £i de ce, dintre to†i cei din aceast¶ sal¶, doar doi au f¶cut pu§c¶rie
- adev¶rat: nu le-a slujit la nimic, mai bine r¶mâneau liberi, în libera noastr¶
patrie, cu bilet de voie de la Secu… Sigur c¶ nu este o condi†ie obligatorie,
s¶ treci prin pu§c¶rie pentru a avea dreptul la cuvânt despre suferin†¶, dar a§a
s-a înv¶†at la vecinii no§tri polonezi, cehi, unguri societatea civil¶: f¶cînd
naveta între pu§c¶ria-mic¶ §i pu§c¶ria-mare. Adic¶ riscînd; adic¶ pro/punîndu-§i pielea pe b¶†.
Deci G.D.S. a f¶cut o eroare fundamental¶, angajînd dialog cu odioasa
institu†ie §i decernîndu-i certificat nu doar de onorabilitate, ci de existen†¶. În
aceast¶ societate româneasc¶ de dup¶ decembrie ’89! Dup¶ cum Manolescu
a comis eroarea de a-i lua un interviu lui Iliescu dup¶ mineriada prima, cea
din 13-15 iunie 1990, adresîndu-i-se: “Omului cu o mare”, acordîndu-i certificat de existen†¶ §i onorabilitate (§tiind el de unde va fi §tiind c¶, în România
ridicolul nu ucide, iar felonia se uit¶… c¶ci cu to†ii suntem d-ai no§tri…), iar
acum alearg¶ dup¶ rege, poate pic¶ ceva de la monarhie, ce, ar strica? £i iat¶:
G.D.S.“dialogheaz¶ civilizat, ca între intelectuali” cu Profesorul-sic-secM¶g¶reanu; î§i d¶ cu o u§urin†¶ sor¶ cu imbecilitatea binecuvântarea stîlpului
terorismului-de-stat-§i-de-partid (terorism de 40 de ani, pentru c¶ eu nu reduc
timpul doar la epoca ceau§ist¶, ci îl încep de la ocuparea †¶rii de c¶tre ru§i:
28 iunie 1940): Securitatea, fiica Cek¶i, a NKVD-ului, a KGB-ului.
Ce am a repro§a G.D.S-ului?: c¶ a atras-o în capcan¶ §i pe Doina
Cornea. Am citit darea de seam¶ publicat¶ în revist¶: banditul M¶gureanu
i se adreseaz¶ Doinei Cornea cu: «Doamn¶ eu v-am pre†uit totdeauna…». Nu
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pot sonoriza în microfon ce i-a§ fi spus lui M¶gureanu, dealtfel nu a§ fi
angajat dialog cu el. Doina Cornea, persoan¶ bine crescut¶, nu §i-a adus
aminte c¶ nu avea “mandat” s¶ discute-trateze cu un reprezentant al R¶ului
Absolut: M¶gureanu - invitat de Liiceanu, care nici el nu fusese rugat de vreo
victim¶ a Securit¶†ii s¶ organizeze aceast¶ Pia†¶ a Endependen†i’, unde s¶ se
pupe în v¶zul †¶rii victime §i c¶l¶i în dev¶lm¶§ia cea mai… intelectualbalcanic¶.
Cine a câ§tigat din aceast¶ întâlnire? Bineîn†eles, Securitatea, prin
M¶gureanu, tâlharul : a ie§it de acolo cu certificatul de onorabilitate în buzunar, semnat de Liiceanu, de Andreescu, de Liviu Antonesei, de Filipescu, de
Kleininger… Dîndu-i-se nas acestui nenorocit, i s-a permis s¶ se laude cu
faptul c¶ el este… absolvent al Facult¶†ii de Dialog Social! Vas¶zic¶ un
Astalosz care a contribuit direct la „iuhazirea” Doinei Cornea, la toate calomniile: c¶ e unguroaic¶, c¶ vinde Ardealul… A stat picior peste picior §i a
discutat cu filosofii Kleininger §i Liiceanu! Dom Profesor cu studen†ii s¶i!
Ce a f¶cut Grupul pentru Dialog Social este analfabetism moral. Dialog
- primesc, dar nu dialoghezi cu oricine! £i nu cu un reprezentant al Crimei,
în numele tuturor victimelor!
Prietena Ileana M¶l¶ncioiu ar zice: Ce mare scofal¶ s¶ dai sfaturi, de la
Paris, cum s¶ reac†ionezi contra oamenilor lui M¶gureanu, cei care i-au b¶tut
pe Petru Cre†ia §i pe Banu R¶dulescu? Reflexul meu, la colocviul de la
Sorbona, a fost unul natural: i-am întrebat:
«Dar de de ce nu-i bate†i §i voi pe ei? Doar acum a†i primit voie de la
Brucan s¶ fi†i liberi? M¶car a†i zbierat, v-a†i plâns c¶ securi§tii î§i continu¶
mizerabila, criminala activitate?»
ïn loc s¶ da†i înapoi m¶car o palm¶ (§i ar fi fost o dat¶-n via†a voastr¶),
voi angaja†i dialoguri civilizate - care dialog cu securi§tii?, care rela†ii civilizate cu un neam-prost de securist? A§a cum ei nu acceptau ca noi, victimele,
aveam dreptul la cuvânt, a§a, acum, noi comitem un p¶cat de moarte, angajînd dialoguri civilizate cu criminalii (ave†i impresia c¶ s-au poc¶it?; da?,
§i-au cerut iertare pentru r¶ul f¶cut?, da’ de unde: a§teapt¶ s¶ le vin¶ iar ap¶
la moar¶, s¶ ne-o pl¶teasc¶ §i pentru umilin†a suferit¶ de a fi dialogat cu noi).
Nu trebuie s¶ existe dialog între oameni §i securi§ti. ïntre noi totul
s-a redus la rela†ia dintre victim¶ §i c¶l¶u.
1964 este o dat¶ foarte important¶ în psihologia românului, pentru c¶ în
’64 a fost decretul de amnistie. ïn ’64 românului i s-a… suprimat motivul de
a mai rezista. În ’58 plecaser¶ ru§ii din †ar¶ §i românul a confundat o ocupa†ie
militar¶ §i na†ional¶ cu o situa†ie politic¶. £i-a spus: «Au plecat ru§ii din †ar¶,
nu mai are rost s¶ rezist». F¶r¶ s¶ †in¶ seama c¶ deja comunismul (mult mai
grav decît sovietismul) se împlantase adânc. Din ’64, a ap¶rut mitul
Securit¶†ii na†ionale, cea care acum se laud¶: “noi, Securitatea româneasc¶,
mai ales din ’65 de cînd a venit tovar¶§ul nostru iubit, Ceau§escu, am
devenit o Securitate na†ional¶! Ap¶r¶m Ardealul! S¶ nu cumva s¶ vin¶
ungurii s¶ ni-l m¶nînce!”.
Aceast¶ “justificare” a fost r¶spândit¶ în Occident §i de c¶l¶torii scriitori - printre ei Buzura. […]
*
18 nov. 1993
Stimat¶ Doamn¶ Gabriela Adame§teanu
În virtutea dreptului la replic¶, v¶ rog s¶ publica†i în 22 cele ce urmeaz¶:
1. “Scena telefonic¶ urmuzian¶” a avut loc, în urm¶ cu nou¶ luni; a avut
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loc §i „recenta convorbire”, atît c¶ „rezultatul” nu a fost cel anun†at de Dvs.;
2. Maniera în care a†i redactat §i publicat replica Dvs. în “22” (ca §i
cum cititorii s¶pt¶mînalului Dvs. bucure§tean ar fi riguros aceia§i care au citit
lunarul ie§ean Timpul) este incorect¶ :
3. Corect¶ ar fi fost (maniera) dac¶, în varianta pentru 22 , a†i fi explicat
(în dou¶ rînduri) bucure§tenilor fondul problemei din scrisoarea mea publicat¶ în Timpul din Ia§i;
4. Fondul problemei: situa†ia (starea, stadiul, halul) a trei din c¶r†ile
mele predate spre publicare unor edituri din România :
a. romanul În Cerc (publicat în francez¶ la Gallimard, în 1977): înmînat
de Liviu Antonesei, din parte-mi, directorului Junimii din Ia§i, N. Cre†u, în
1990 – carte despre a c¶rei soart¶ nu §tiu nimic limpede nici în momentul de
fa†¶;
b. romanul Gard¶ invers¶ (ap¶rut în francez¶, la Galimard, în 1979):
solicitat de Marin Sorescu în februarie 1990 pentru editura Scrisul românesc
din Craiova; §palturile complete mi-au parvenit în octombrie 1990 – dar
cartea n-a ap¶rut : în vara acestui an, 1993, Marin Sorescu, director al editurii
Scrisul românesc, a trimis la topit mai multe volume nepuse în comer†
(de A. Bosquet, de E. Papu) – printre ele aflîndu-se §i romanul meu;
c. cartea de m¶rturii Culorile curcubeului ’77 [titlu gre§it: Culoarea,
la singular, a fost… “corectat” în editur¶] (ap¶rut¶ în francez¶ la Seuil, în
1979): a fost editat¶ de Humanitas în vara anului 1990 – în tiraj incomplet
(§i nu „în tiraj peste medie”, cum scrie†i Dvs., imprudent), §i acela incomplet
distribuit – pentru ca în 1992, Gabriel Liiceanu, director al editurii
Humanitas, s¶ trimit¶ la topit „tirajul peste medie” (cel de care numai Dvs.
ave†i §tiin†¶), p¶strat în depozite, nepus în comer†.
5. Acesta fiind fondul problemei din textul meu publicat în Timpul:
distrugerea c¶r†ilor, nu din dispozi†ia lui Chi§inevski-R¶utu-D.PopescuDumnezeu-Suzana Gîdea §i al†i comisari urînd cartea precum §i pe f¶c¶torul
de carte – ci din a unor scriitori, con§tiin†e-ale-na†iei, c¶rturari, ei în§i§i
autori: Marin Sorescu, Gabriel Liiceanu.
6. Dac¶ Dvs., Gabriela Adame§teanu, director al unei publica†ii formatoare a spiritului (deformat de comunism) nu a†i g¶sit nici timp nici spa†iu
pentru a v¶ apleca asupra acestui paradox monstruos; dac¶ poetul Marin
Sorescu, director al editurii Scrisului românesc, trimite la topit c¶r†i gata a fi
puse în vînzare; dac¶ filosoful Gabriel Liiceanu, director al editurii
Humanitas (func†ionînd §i cu aport de capital privat: Korne §i Savu; §i cu
ajutor guvernamental francez), trimite la topit c¶r†i de Cioran, de Ierunca
(m-ar onora compania, dar nu fac parte din aceea§i categorie: mie mi s-au
trimis la topit c¶r†i, nu nevîndute – ci nepuse în vînzare) – în acest caz am
dreptul s¶ m¶ întreb: ce este 22 §i ce fel de adev¶r ap¶r¶?; al cui tat¶ este?;
s¶ fie doar buletin parohial al GDS?; sau §i catalog al editurii Humanitas
(a-ha: din aceast¶ pricin¶ prima pagin¶ a numerelor ap¶rute în timpul vizitei
în România a Monic¶i Lovinescu §i a lui Virgil Ierunca ar¶tau de parc¶
oaspetele onorat ar fi fost… Gabriel Liiceanu)? Dac¶ îns¶ 22 este ceea ce am
crezut mult timp: publica†ie onest¶, independent¶ – de ce nu trateaz¶ m¶car
o dat¶, pe un sfert de pagin¶, distrugerea c¶r†ilor în România, †ar¶ analfabetizat¶ de comuni§ti §i... realfabetizat¶ de vajnici anticomuni§ti ca Sorescu
§i Liiceanu?
7. În fine: dac¶ Gabriela Adame§teanu s-a dovedit insensibil¶ la soarta
c¶r†ilor unui alt scriitor – mai este ea scriitor?; §tiind bine c¶ au fost
distruse c¶r†i – §i nu doar din „imperative economice” – îns¶ ea, Gabriela
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Adame§teanu, se preface c¶ nu §tie? £i tace?
Fiindc¶, de t¶cut, a†i t¶cut, stimat¶ Doamn¶, pân¶ la 22 decembrie 1989,
atît de... tare, încît vi se auzea t¶cerea pîn¶ aici, la Paris; a†i t¶cut, a†i
supravie†uit (bini§or, chiar bine de tot), iar în 22 decembrie ’89 fix, dup¶ ce
a†i fost trezit¶ din somnul cel de moarte, din t¶cerea de aur, din filozofia de
via†¶ enun†at¶ astfel:
«Eu nu §tiu nimic †i nu vreau s¶ §tiu nimic – pe mine l¶sa†i-m¶-n
pace, eu sînt scriitor!»,
Iar mie mi-a†i recomandat cu prietenie nedezmin†it¶:
«Uit¶ ce-a fost §i ia-o de la-nceput!»
Dac¶ Dvs., Doamn¶, pute†i lua de la început orice (§i contrariul),
felicit¶ri: b¶nuiam eu de mult¶ vreme c¶ sînte†i dotat¶. Eu nu am acest talent
curat-românesc: nu pot lua de la-nceput atîtea vie†i cîte îmi indic¶ tovar¶§ul
Ceau§escu; ori tovar¶§ul Iliescu.
Am o singur¶ via†¶ §i cu ea de gît mor.
Via†a mea este memorie – §i, vorba celuia: chiar viceversa.
Al Dvs. fost prieten,
PAUL GOMA
Paris, 18 nov. 1993

P.S. V-a†i ajutat, în demonstra†ia Dvs. cu spatele spre public, §i de “incidentul
Lucian Pintilie”, cum îi zice†i, “în finalul c¶ruia dl. Paul Goma s-a v¶zut nevoit s¶-§i
asume postura de calomniator”.
A†i pierdut înc¶ un prilej de a-i respecta pe cititorii revistei 22, Doamn¶: ei î§i
aduc aminte ce s-a scris acum nou¶ luni (!) sau/§i pot consulta colec†ia. Iar de acolo
reie§ea adev¶rul: îmi asumasem “postura de calomniator” §i îmi cerusem scuze
revistei, îns¶ nu pentru c¶ nu existau probe materiale c¶ Lucian Pintilie a colaborat
cu regimul comunist §i cu Bra†ul Armat al s¶u (“am încheiat pactul diabolic”,
m¶rturisea D-sa, cu modestia-i proverbial¶, în limba francez¶ de Obor), ci pentru c¶
nu am putut proba faptul c¶ Lucian Pintilie ar fi spus: “(am colaborat §i eu) ca toat¶
lumea”.
Nu, asta n-am putut s¶ probez*) : c¶ Lucian Pintilie a colaborat cu
Organul – dar nu “ca toat¶ lumea”, ci ca Lucian Pintilie, cel carele Unu este!
C¶ eu, “calomniindu-l”, mi-am cerut scuze – ei, da: era normal, din moment ce
nu putusem aduce dovezi c¶ Lucian Pintilie nu colaborase-ca-toat¶-lumea.
Nu: el a colaborat ca el însu§i, iar acum, “dup¶ rivulu†ie” cu ce se ocup¶ el,
vânjosul (dar genialul!) anticomunist? Face film dup¶ Cronica de familie a lui Petru
Dumitriu (îl va fi angajat consultant literar pe N. Manolescu? – mai are timp). Gurile
rele pretind c¶ sîntem ferici†i: Lucian Pintilie, marele regizor român, §i el con§tiin†¶
a na†iei, ar fi putut foarte bine face film §i dup¶ Vîn¶toarea de lupi a aceluia§i
ciocoi ro§u (§i am fi aflat cum st¶ adev¶rul cu partizanii); ba, cum a pornit-o: de la
Caragiale - la B¶ie§u, ce mai conteaz¶ P. Dumitriu?, de ce nu, dup¶ Drum f¶r¶
pulbere, ca s¶ afle §i urma§ii urma§ilor no§tri adev¶rul cuplului Dumitriu-Pintilie
despre Canal.
P.G.
*) Nu am putut din pricina unui accident. Nu l-am invocat atunci, îl explic
acum: Un prieten de la Paris înregistrase m¶rturisirea genialului Pintilie. ïns¶ când
a venit momentul dovedirii (c¶ a§a spusese: “…am colaborat §i eu ca toat¶ lumea”),
a constatat c¶ folosise aceea§i band¶ ca s¶ înregistreze altceva.
Nota autorului: Acest drept la replic¶ nu mi-a fost acordat.
*

Doamnei Gabriela Adame§teanu, redactor-§ef al revistei “22”
Doamn¶,
Trimi†îndu-v¶ scrisoarea datat¶: 18 nov. 93, îmi închipuiam c¶ se
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încheie, fie §i în-coad¶-de-pe§te, disputa în triunghi: eu, autor, îl acuz pe
Gabriel Liiceanu, editor c¶ mi-a trimis la topit exemplare nedistribuite din
cartea Culoarea Curcubeului; Dvs., prieten¶ a amândorura interveni†i,
indignat¶, ultragiat¶ de afirma†iile mele, neadmi†înd c¶ “editorul a putut face
una ca asta” - deloc-deloc, ba chiar din contra!, iar acum v¶ citez fidel:
(editura Humanitas) “a contribuit, prin prestigiul ei, la integrarea fireasc¶ a
operei lui Paul Goma în literatura român¶ care pân¶ atunci îl ignora”…
Dr¶g¶la§ spus, §i inexact: ca de obicei nu v¶ sinchisi†i de adev¶r, ce s¶
mai vorbim de “inutila” cronologie: “prestigiul” editurii Humanitas în
momentul apari†iei Culorii… m¶sura cam trei luni vechime §i vreo trei volume tip¶rite [din care unul era semnat de Brucan, al doilea de Lily Marcou,
eurocomunista care sus†inea c¶ la 23 august 1944 întreaga popula†ie a
Bucure§tiului primise cu flori Armata Ro§ie - cea care intrase în Bucure§ti în
jurul datei de 30 ale lunii… - nota mea din 2008]. ïn acest timp al treilea
element al triunghiului, editorul Liiceanu - ce face el? Ce s¶ fac: tace.
ïn†elept. £i tactic - nu de florile m¶rului v¶ împinsese în fa†¶, s¶ vorbi†i în
numele opiniei publice inexistente, indignate.
A§adar, în scrisoarea din 18 nov. 93 v¶ repro§am ca v¶ publica†i
(v¶, în revista pe care cu onoare o conduce†i) riposta, îns¶ pe cititor îl lipsi†i
- cu cinstea care va este proprie - de elementul-prim (cronologic): proposta,
scrisoarea mea publicat¶ în Timpul din Ia§i în oct. 93.
Surpriz¶! - iar în aceast¶ materie nimeni din afara †¶ri§oarei nu poate
prevedea, intuì, deduce reac†ia Românului din interior: încruci§at¶,
derutat¶/derutant¶, în cele din urm¶ pierdut¶ (ce p¶cat ca nu a†i folosit aceast¶
diversiune la timpul ei, adic¶ împotriva comunismului, a securismului, a
ceau§ismului [ba din contra: ati fugit de ea ca dracul de t¶mâie cu “argumente” ca: «Pe mine s¶ m¶ l¶sa†i în pace, eu nu vreau s¶ §tiu nimic, eu fac cultur¶!» - nota mea din 2008], ci abia acum, contra “fugarilor”, a “tr¶d¶torilor”,
a “nepatrio†ilor” - aten†ie, nu am citat din r¶stelile c¶pr¶re§ti ale
Vadimtudorilor, sau din plutoniericele de tip Eugen Barbu - ci din Breban,
Ple§u, Buzura, Sorin Dumitrescu §i al†i Mari Români cu voie de la Brucani).
Am fost luat pe nepreg¶tite citind paginile 14 §i 15 ale 22-lui din 15-21
dec. 1993, sub genericul “Replici incomode”, o caset¶ prezentatoare în care
Dvs., Doamn¶, dup¶ obiceiu-v¶, prezenta†i marfa astfel:
“ïn acest num¶r, redac†ia noastr¶ î§i face datoria de a publica toate textele (subl. mea, P.G.) privitoare la articolul (sic!) Paul Goma împotriva tuturor ap¶rut¶ (re-sic) la Timpul (drepturi la replic¶ apar†inînd Gabrielei
Adame§teanu, lui Paul Goma §i lui Gabriel Liiceanu); pentru ca cititorii s¶
poat¶ avea la dispozi†ie o informa†ie complet¶”.
Cum anume public¶ 22 de sub direc†ia Dvs., toate textele? - “pentru ca
cititorii s¶ poat¶ avea la dispozi†ie o informare complet¶”, etc etc? Iat¶ cum:
1. Nici în a doua ripost¶ (prima: în 22 din 3-9 nov. 93, sub semn¶tura
Dvs.) nu a fost “divulgat¶” cititorilor revistei proposta : scrisoarea mea din
Timpul:
2. /ïn schimb!/ “Dreptul la replic¶ al Dvs., publicat în 15-21 dec. 93 este
riguros cel publicat în 3-9 nov. 93 - cu, totu§i, o deosebire: ultimul este datat
(“30 octombrie 1993”), primul ba;
3. Pe aceea§i pagin¶, 14, publica†i scrisoarea mea din 18 nov. 1993, în
care, pe puncte, ca §i în aceasta, expuneam fondul problemei (deci al
conflictului), anume:
Editura Humanitas trimisese la topit exemplarele din cartea mea
Culoarea…, nu “nevândute”, cum afirma†i, ci: nepuse în comer†.
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ïn aceea§i scrisoare v¶ repro§am: Dvs., Gabriela Adame§teanu, în primul rând scriitor, nu gazetar (§i nu un oarecare scriitor), într-un conflict de
principiu - obiectul litigiului fiind cartea - dac¶ tot nu a†i putut r¶mâne curajos-neutr¶, cum atât de str¶lucit v-a†i (men)†inut în carier¶ pân¶ la 22 decembrie 1989 fix, cel pu†in s¶ nu s¶ri†i în ap¶rarea editorului-distrug¶toar-decarte (Liiceanu); acuzîndu-l pe autorul-victim¶ (Goma) de… proferare de
insulte, de rostire de neadev¶ruri flagrante, de nerecuno§tin†¶, de resentimente, de calomnie;
4. Pe pagina aceluia§i num¶r din 22 avînd supratitlul: “Cenzur¶ sau legi
economice” - potrivit ca nuca-n… prefectur¶ cu textul ce urmeaz¶ - reproduce†i replica directorului editurii la scrisoarea mea din Timpul, dar, vorba ceea:
scrisoarea mea, cauza gâlcevei continu¶ a nu exista!
Lung¶ luarea de cuvânt a lui Liiceanu (cât în¶l†imea paginii); §i larg¶:
dou¶ treimi din în¶l†ime. De§i anun†¶:
“Voi r¶spunde cât pot pe scurt la afirma†iile cuprinse în scrisoarea lui
P.G.” (subl. mea - filosoful director al distrugeriilor c¶r†ilor a în†eles c¶ este
vorba de o scrisoare, nu de un articol…) - oricât de pe lung-lat se exprim¶,
tot nu r¶spunde la… “afirma†iile” (sic) lui P.G - în fapt la acuza†ia f¶r¶ ocol
de a fi trimis la topit exemplarele nedistribuite, nu exemplarele… nevândute din Culoarea…
Chiar de folose§te linioara la început de rând, cifre mai încolo, vrînd s¶
dea impresia c¶ r¶spunde la interpelare, Directorul vorbe§te despre
Fenomenul Pite§ti, despre Virgil Ierunca, despre Memorialul durerii,
despre Gallimard; chiar §i despre România Mare (unde-mi vede locul - ca §i
cum eu, nu el a§ fi organizat dialogul cu M¶gureanu, patronul lui Vadim
Tudor - îns¶ vorbàre†ul filosof nu vorb¶re§te nici de fric¶ despre cartea
Culoarea curcubeului, editat¶ de el (sub titlu gre§it, “corectat” de cineva
care nu citise decât titlul…), în iunie 1990, incomplet distribuit¶ §i în vara
anului 1992 din depozite trimis¶ direct la topit - am spus asta de zece ori, m¶
tem c¶ nici dup¶ a suta oar¶ Directorul nu va r¶spunde.
Cu o consumat¶ art¶ a amalgamului, obi§nuit a manipula vorbe-vorbele,
nu în scopul de a dezv¶lui, ci în acela de a înv¶lui, ascunde, înveli în cârpe
adev¶rul, Directorul editurii se ded¶ la un exerci†iu ce l-ar descalifica oriunde, nu §i în spa†iul carpatin: îmbin¶, combin¶, dezbin¶; alterneaz¶ indignare
demn¶ cu durerea prietenului tr¶dat; simultaneizeaz¶ luarea peste picior
al celuilalt cu falsificarea afirma†iilor aceluia (de-o pild¶: nic¶iri n-am scris
despre arderea c¶r†ilor, ci despre trimiterea lor la topit…), sare de la stupefac†ie la mil¶ (fa†¶ de mine, victim¶ a lui).
M¶rturisesc: mie nu mi-e mil¶ de Directorul filosof. ï†i poate fi mil¶ de
cineva care-†i face r¶u f¶r¶ a fi con§tient, nu de cineva, ca Liiceanu, care §tie
foarte bine ce face; §i continu¶, cu program s¶ fac¶ r¶ul, s¶ debiteze,
netulburat, neadev¶ruri, iar când îi atragi aten†ia c¶ altceva (de nu contrariul)
afirmase cu o s¶pt¶mân¶ în urm¶, el î†i r¶spunde u§or agasat §i mult asudat:
«Nu-i adev¶rat! N-ai în†eles tu ce am vrut eu s¶ spun când am încercat s¶
spun ce aveam de gând…» Cu astfel de mincino§i trebuie s¶ stai de vorb¶
înarmat, fie cu o bât¶, fie cu un magnetofon - dar aceea nu mai este prietenie
(care se reazem¶ pe bun¶ credin†¶, pe adev¶r spus în orice împrejurare), ci o
chestie, o întrunire, o §edin†¶, o rela†ie purtînd marca aceluia§i M¶gureanu:
spionaj, anchet¶, învinov¶†ire aiuritoare.
Cult, nevoie-mare Directorul editurii aduce vorba §i de “practicile occidentale” (nu mai breze decât ca-ale noastre), de trimitere - §i nu de dare, cum
î§i imagineaz¶ el - a c¶r†ilor nevîndute (sublinierea mea - ap¶sat¶) “la pilon”.
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Filosoful Liiceanu cel umblat §i pe la Paris, pomene§te, în deplin¶ necuno§tin†¶ de cauz¶ numele editurii Gallimard (care mi-a editat cinci titluri). Aici
Liiceanu comite alt p¶cat decât cel al relei-credin†e, iar în aceast¶ chestiune,
dac¶ mi-e mil¶ de cineva, apoi de sfetnicii s¶i Monica Lovinescu §i Virgil
Ierunca mi-e mil¶: de o via†¶ de om la Paris, f¶r¶ a cunoa§te un… am¶nuntesen†ial (dar, a§a, ne-cunoscut, l-au §optit Directorului, pentru ca acesta s¶-l
pun¶ cu botul pe labe, s¶-i dea lovitura de gra†ie ingratului, calomniatorului,
înjur¶torului autor Goma - iat¶ “am¶nuntul” cunoscut de, vorba Filosofului,
“pân¶ §i copiii de §coal¶”:
Editura Gallimard nu a trimis §i nu trimite la topit (au pilon) c¶r†ile
nevândute.
S¶ nu m¶ întrebe Liiceanu, îmboldit de Monica Lovinescu: «De ce nu
trimite Gallimard au pilon c¶r†ile nevândute?», pentru ca mi-a§ c¶lca pe
inim¶ §i l-a§ sf¶tui s¶ le transmit¶ sfetnicilor s¶i, monicii, c¶ ar fi trebuit s¶
§tie de când frecventeaz¶ pavèlele culturale pariziene;
6. Directorul editurii Humanitas, în scrisoarea adresat¶ lui Liviu
Antonesei (de ce lui?, de ce nu mie, doar eu îl interpelasem, acuzasem) se
arat¶ extrem de jignit, imens nedrept¶†it, bietul de el, pe nedrept acuzat de o
crim¶ pe care el “nu o putea face”: trimiterea la topit a unei c¶r†i
nedistribuite… A§a am crezut §i eu, o vreme: c¶ nu poate – dar uite c¶, neputînd, a f¶cut-o!
N-are decît s¶-§i proclame virginitatea : eu, printre ultimii, nu mai cred
în ea. De ce? Pentru c¶ el mi-a distrus mie o carte – nu eu lui; pentru c¶ el
m-a min†it în privin†a tirajului, a distribu†iei, a vînz¶rii – nu eu pe el; el mi-a
ascuns hot¶rîrea de a trimite Culoarea curcubeului, incomplet distribuit¶, la
topit – nu eu lui; el a „uitat” s¶ m¶ anun†e c¶-mi pot cump¶ra, la un pre†
simbolic, cîte exemplare vreau §i pot din cartea sacrificat¶ – nu eu...
Directorul Editurii Humanitas s-a ar¶tat în toat¶ splendoarea indigna†iunii sale iezuite (altfel, ortodoxe!), socotindu-se ofensat, chiar injuriat! – de
compara†ia cu R¶utu, Ki§inevski, Popescu-Dumnezeu, Gîdea, Dulea...
Adev¶rat: Ki§inevski, R¶utu nu-mi puteau distruge mie c¶r†ile (pe care
nu le aveam) - dar au distrus c¶r†i române§ti, ale scriitorilor români, iar eu nu
am dreptul de a-mi lua dreptul s¶-i iert (ca ce?; în numele a ce?) §i s¶-i trec
la rubrica „Drumul Damascului”, în loc de „Antologia ru§inii (eterne)”;
Gîdea §i Dulea de asemeni, nu-mi puteau distruge mie c¶r†ile – aveam una
singur¶, o bro§uric¶, apoi m¶ exilasem...; nici criminalul caracterizat Dumitru
Popescu-Dumnezeu nu mi-a topit mie vreo carte (altceva mi-a topit, bestia...)
– dar a distrus c¶r†ile altor scriitori, printre ei: Ion Negoi†escu – atunci cu ce
drept l-a§ „ierta” eu? S¶-l ierte Ple§u, cel care zice c¶ „to†i sîntem vinova†i”
– eu nu m¶ simt vinovat, iar ca mine sînt cel pu†in dou¶zeci de milioane de
români: totdeauna victime, totdeauna tra§i pe sfoar¶, violenta†i de securi§ti,
înainte, în§ela†i de „culturali§ti” dup¶ 22 decembrie 89. Sau poate s¶-l iert (c¶
vorba ceea : sunt cre§tin...) pe Dr¶ghici §i pe Enoiu §i pe Livescu §i pe Goiciu,
pe Gheorghe Vasile, pe Goran, pe Ple§i†¶? Cu exact acela§i „drept” cu care
Directorul Editurii Humanitas l-a „iertat” pe M¶gureanu, considerîndu-l „un
bun partener de dialog-social” (nu chiar ca Pl¶m¶deal¶ – nici vorb¶ de
Anania!, dar ori§icîtu§i..., o discu†ie „ca între intelectuali” nu stric¶...)?
Bine nu-l mai compar pe Directorul Editurii Humanitas cu Ki§inevskiR¶utu-Popescu-Dumnezeu-Gîdea-Dulea; nici chiar cu subtilul poet, iubitor
de Valéry §i de Michaux, tic¶losul de trist¶ amintire Vasile Nicolescu.
În care caz, îl a§ez pe Directorul Editurii Humanitas al¶turi de
proasp¶tul Ministru al Culturii, Marin Sorescu – e bine-a§a? Cam de-aceea§i
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vîrst¶, olteni dîrji, vînjo§i, curajo§i nevoie-mare amîndoi, amîndoi directori
de con§tiin†¶ a acestui neam f¶r¶ noroc...
7. Toate aceste confuzii-cu-program nu ar fi fost posibile din partea
Directorului Editurii Humanitas (sunt naiv, în continuare: cred în Mo§
Cr¶ciun §i în onestitatea cobili†arului poligraf) – dac¶ Dvs., Doamn¶
redactor-§ef al revistei 22 a†i fi publicat, fie §i fragmentar scrisoarea mea din
Timpul.
Nu a†i f¶cut-o - fiindc¶ sunte†i olteanc¶? - (în schimb, a†i publicat r¶spunsul Dvs. de dou¶ ori:asta compensa†ie!): p¶catul s¶ cad¶ pe capul Dvs.!
Cît despre finalul scrisorii Directorul Editurii Humanitas în care D-sa
consider¶ aluzia mea la Lucian Pintilie (cel care a colaborat cu Securitatea,
dar nu „ca toat¶ lumea”, ca adic¶ Breban, Cernescu, Virgil T¶nase, cum ar
veni: cotrocenizabilii)„injurioas¶”, drept care m¶ trimite la col†ul României
Mari. Eu, fidel reputa†iei, nu pot decît s¶-i sugerez Directorului Editurii
Humanitas s¶ se ia de mîn¶ cu Marin Sorescu, s¶ se pun¶ oltene§te, în fa†a
oglinzii §i s¶ citeasc¶ dimpreun¶ clasicul text: “C¶tre lichele”.
Dup¶ aceast¶ grea-prob¶, §i Directorul va putea deveni ministru al
Culturii – proba-u§oar¶ fiind trecut¶: topirea unor c¶r§i nedistribuite; ca §i
Sorescu.
Paul Goma
Paris, 21 ianuarie 1994
Nici acest drept de r¶spuns nu a fost publicat - de Gabriela Adame§teanu

Dar ce fac eu? R¶storn în capul “colegilor mei, scriitori”
toate repro§urile adunate între timp?
Da, domnilor ! Nu chiar toate, doar o p¶rticic¶ din cele
adunate în proiectatele Scrìsuri 2 §i 3, propuse Cur†ii Vechi.
Joi 15 septembrie 2011
Azi ceva mai putin r¶u. Abia a§tept s¶pt¶mâna viitoare, când
se întoarce dr. Schaan §i îmi va da §i el indica†ii (unde s¶ m¶ duc,
ce analize s¶ fac…) iar Filip m¶ va înso†i - cu taxiul.
Pân¶ atunci repet ce-am mai spus/scris. ïmi dau iluzia c¶
Scrìsuri 2 nu a fost…; nici respins, nici amânat, doar… t¶cut,
române§te. Necazul fiind c¶ am ajuns la un “stadiu” de nesim†ire
editorial¶. Oricum, nu mai apuc eu, tip¶rite, c¶r†ile mele.
A§adar, extrag din vol. 2 un alt text - §i acesta actual…:
*

Paris 1 august 1995
«T I N E R E T , M Â N D R I A ¢ ™ R I I … »
ïn multe din textele mele de «fic†iune» §i de publicisticæ (cel mai recent:
PROTESTUL din 13-15 iunie 95) am reamintit o eviden†æ : puterea bol§evicæ
a arætat tineretului «o dragoste-de-mamæ-sovieticæ»: am enumerat momentele din istoria însângeratæ a “schimbului de mâine”:
1. internarea în masæ din 1948, dupæ alungarea Regelui ;
2. reeducarea, din 1949 ;
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3. exmatricularea, din 1957-58 ;
4. împu§carea, în decembrie 1989 ;
5. minerizarea, începînd din 13 iunie 1990 ;
6. demonizarea - dupæ masacrul din 13-15 iunie 90 ;
7. alungarea din România, †aræ infinit mai a lor decât a fostului §i
actualului “na§” al tineretului, eternul tovaræ§ Iliescu, fiul Securitæ†ii, nepot
al KGB.
Dacæ vina comunismului §i a comuni§tilor fa†æ de tineret nu mai are
nevoie de a fi demonstratæ, un pæcat greu apasæ asupra adul†ilor necomuni§ti
- fie pærin†i, fie (§i) oameni politici din opozi†ia democraticæ:
Mul†i adul†ii-pærin†i i-au crescut, i-au educat, i-au sfætuit, i-au amenin†at, i-au §antajat pe copii : sæ fie, sæ devinæ ca ei, adul†ii: mincino§i,
necinsti†i, duplicitari, egoi§ti, denun†ætori (cite§te ; “vigilen†i”); §i-au §antajat
(“cu familia”), nu doar copiii, ci §i nepo†ii, ginerii, nurorile, cumna†ii, cuscrii,
finii, astfel ajungîndu-se la o solidaritate-de-familie de tip mai degrabæ
mafiot decât de clan;
Numero§i au fost adul†ii-pærin†i ce au constituit pentru câteva genera†ii
de copii, adolescen†i, tineri, contramodele morale ; ei i-au învæ†at (cu
exemple !: «Dacæ faci ca X, ca X ai sæ pæ†e§ti !»); ei s-au arætat sensibili pânæ
la lacrimi fa†æ cu grosolana, triviala propagandæ na†ionalistæ a comuni§tilor,
a securi§tilor; analfabe†i fiind, credeau în “istoria neamului” gata-rumegatæ
de activi§ti ca Titus Popovici, Sergiu Nicolaescu, Læncrænjan, Adrian
Pæunescu §i al†i slujba§i ai Ministerului Neadeværului ; ei, pærin†ii le-au bægat
în cap precepte ca supu§enia, ascultarea orbeascæ, la§itatea - din în§elepciunea pietrei peste care trece apa ; i-au învæ†at dela†iunea, trædarea, vânzarea de unde altundeva, dacæ nu din Miori†a, dublul mit Cain-Iuda, carpatin…?;
Adul†ii-pærin†i sunt adânc vinova†i, atât de educa†ia-prin-vorbe, cât †i
de exemplificarea prin fapte : altfel, de ce, cu toate cæ pretind a fi anticomuni†ti, la 20 mai 1990 au votat cu comuni§tii ?
Adul†ii-oameni-politici nu au trezit în niciun fel interesul (necum
respectul) succesivelor genera†ii de tineri : nu s-au solidarizat cu mi§carea
pentru drepturilor omului din februarie-martie 1977; nici cu grevi§tii mineri
din Lupeni, din august, acela§i an ; nici cu SLOMR, nici cu revolta Bra§ovenilor, cu atât mai pu†in cu “cazurile” Calciu, Filipescu, Tudoran, Doina
Cornea; nu pu†ini, obliga†i de Securitate dar §i din proprie ini§iativæ, §i-au
exprimat, chiar neîntreba†i, opinia lor de oameni cu experien†æ (§i cu
pu§cærie): modestele mi§cæri, firavele “cazuri” erau, în gura lor : «Provocæri
ale Securitæ†ii, prin oamenii ei - ascultæ-mæ pe mine !» (asigurau ei - dupæ ce
se priveau temeinic în oglindæ);
Adul†ii-oameni-politici au fost surprin§i de evenimentele din decembrie 89, iar dacæ nu au fost capabili sæ le prevadæ (când în jur trosnea lumea
din încheieturi), mæcar sæ se fi trezit în al 25-lea ceas §i sæ fi facilitat
României o adeværatæ schimbare, o autenticæ democratizare, consolidarea
libertæ†ii atâta vreme doritæ - §i pe deplin meritatæ. Ei însæ, fie au gândit
vremea-nouæ în termeni de lume-veche, comunistæ - §i au a§teptat sæ (li) se
dea… chiar §i spirit de ini†iativæ (chiar §i “§oaptele” Securitæ†ii, unde erau
mereu convoca†i, despre «disiden†i - oamenii Ru§ilor !» erau ræspândite de
bætrânii oameni politici) - fie, avînd o structuræ de hoitari, de§i cândva democra†i (preponderent liberali !), s-au angajat cu sæptæmâna la adunatul firimiturilor cæzute de la masa bol§evicilor - §i, desigur, s-au însærcinat cu
diversiunea mafiei comuniste în rândurile pite§tizate ale victimelor ;
Cât despre adul†ii-(recent)-oameni-politici - nici o deosebire de fond
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dintre ei §i amintitii hoitari : dacæ înainte de 89 nu fæcuseræ mari compromisuri (fiindcæ din cele mici…, slavæ Domnului : ca tot Românul impar†ial…),
apoi numai pentru cæ nu se ivise ocazia adânc profitabilæ - nu-i nimic :
recupereazæ cu vârf §i îndesat întârzierea…
∑i vechii §i proaspe†ii politicieni din opozi†ie au fost §i au ræmas
structural nesim†itori la problema tineretului - oare de ce : pentru cæ actualii
supravie†uitori ai partidelor democratice fæcuseræ parte, în urmæ cu patru
decenii, din organiza†iile de tineret ale lor, iar acum se treziseræ iremediabil
bætrâni, incapabili de a realiza trecerea timpului, gæsind inacceptabil, nedrept
faptul de a putea fi succeda†i, schimba†i - pa§nic, normal, natural ?
Vechii §i mai-pu†in-vechii politicieni din opozi†ie, din iner†ia pruden†ei
(care-i fæcuse, dupæ 1964, atât de precau†i, încât frizaseræ auxiliariatul Securitæ†ii, se în†elege) ; nu au perceput semnifica†ia vizibilæ cu ochiul liber
a Fenomenului Pia†a Universitæ†ii. ïmbolnævi†i de propriile slæbiciuni, au
“mirosit” §i în asta, dacæ nu o “provocare a Securitæ†ii”, sau a Ru§ilor,
atunci («Ascultæ-mæ pe mine !») un demers neserios, neconvenabil… Este
foarte adeværat : ceea ce s-a numit “Pia†a Universitæ†ii” a avut loc cu voiede-la-primærie - dar nu mai pu†in adeværat : tinerii din 1990 erau fiii, nepo†ii
pærin†ilor lor, taman cei care nu mi§caser¶ un deget în 1956; nici în 1968 ;
nici în 1971 - ca sæ nu mai vorbim de 77, de 79, de 87 - a§adar au avut buni
profesori de la§itate, stræluci†i mae§tri în alibiuri culturalo-na†ionalisto-ortodoxe.Bætrânii politicieni nu au acceptat cæ… sunt bætrâni ; nu au priceput cæ trebuie sæ predea genera†iei tinere steagul libertæ†ii, al democra†iei,
al europenismului românesc. Cu excep†iile care scot §i mai în eviden†æ demisia vârstnicilor români, opozi†ia §i-a pierdut timpul §i pu†ina energie ræmasæ
în încæieræri pentru suprema†ii, scaune §i portofolii (din cele picate de la masa
stæpânilor de ieri §i de azi).
Cu asemenea pærin†i, cu asemenea dascæli, cu asemenea exemple-deurmat, era fatal ca tinerii, dupæ ce au plætit tribut de sânge (pe ei i-au împu§cat
securi§tii - în fa†æ, la Timi§oara, la Cluj, la Sibiu ; pe la spate, trægînd din
buzunare, la Bucure§ti), nu pe “maturii în†elep†i”- §i-au luat lumea-n cap, au
devenit §i ei ni§te “fugari”, cum atât de plastic ne zugræve§te un notoriu pictor
cre§tin-ortodox, Sorin Dumitrescu pe noi, cei des†æra†i (dupæ ce pieriseræ partizanii din mun†i, ei fiind primii astfel eticheta†i de MAI)…
S-a golit România de substan†a vie. Zeci (§i dacæ sute ?) de mii de
tineri români, în majoritate cu studii superioare, au pæræsit †ara, au plecat, nu
pentru a ajunge în rai, ci pentru a scæpa de iad. Acest “Viitor de aur” le-a fost
în egalæ mæsuræ pregætit de comuni§ti - §i de “anticomuni§tii” de pærin†i ai lor
§i membri marcan†i ai… opozi†iei…
Nu este vorba de o înclina†ie spre un “cult al tineretului”. Dacæ am
ve§tejit incalificabila rea-purtare a adul†ilor nu înseamnæ cæ îi consideræm pe
tineri buni-cura†i-frumo§i, doar pentru cæ… sunt tineri; bunætatea, curæ†ia,
onestitatea, spiritul de dreptate nu sunt date - ci fæcute de noi în§ine - cu
ajutorul pærin†ilor, al educatorilor, cu exemplul adul†ilor. Tot a§a, în aceste
timpuri, nu poate fi vorba de un cult al bætrânilor (a fost, pe drept, înainte de
apari†ia comunismului). ïnsæ existæ o eviden†æ : cei ce sunt, acum tineri mâine
vor semæna §i vor culege, vor construi, îi vor educa, îi vor învæ†a pe tinerii
timpului lor - §i a§a mai departe. Tinerii de astæzi nu au toate drepturile (§i
nici dreptate, totdeauna), însæ au un drept inalienabil : acela de a nu li se refuza §ansa de a se maturiza, de a deveni adul†i normali.
Se §tie : o comunitate care nu-§i cunoa§te trecutul nu are viitor.
Dar comunitatea care-§i ignoræ, reneagæ, alungæ însu§i viitorul ?
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Paris, 2 octombrie 1996
C æ t re re d a ct o r u l - § e f a l r e v i s t e i 2 2 , B u c u r e § t i
Doamnæ,
A†i publicat în revista 22 nr. 38 (344) din 18-23 septembrie 1996, în
paginile 12-13 textul meu Cætre compatrio†i (datat: 1 sept./ 96, prin care
anun†am renun†area la candidaturæ). L-a†i prezentat într-o manieræ pe care o
uitasem, de§i face parte din stilul Dvs. inimitabil, înspæimântætor de original
de a face gazetærie. Pentru cititorii care nu au auzit de mine, nici de ale mele:
Am trimis, pe data de 1 septembrie a. c. §i revistei 22 textul, cu specificarea: “pentru informare §i, eventual, publicare”. Pânæ aici toate bune. Cæ
l-a†i publicat abia în numærul din 18-23 septembrie, nici o supærare: nu a§i
putut mai devreme. ïnsæ privind, deschise, paginile 12 §i 13, apare væditæ
inten†ia Dvs. de a nu-mi publica textul trimis, decât încadrat, avînd replicile
alæturi, la îndemânæ (pentru uzul cititorilor considera†i de Dvs. analfabe†i, sau
cumpærætori ai unui singur numær al periodicului) - fire§te, totul sub titlul
“POLEMICI”.
Nimic nou sub soarele gazetærismului ce-l practica†i alegru de peste
§ase ani (de unde îl ve†i fi înv¶†at; din câte §tiu nu ati fost cursant¶ la “Stefan
Gheorghiu”, se vede c¶ v-a fost trecut - de la mân¶ la mân¶ - în cursul
coabit¶rii sub acela§i acoperemânt cu membrul CC al PCR B¶l¶i†¶, individul
care fusese trimis la Stockholm împreun¶ cu alt individ auxiliar al organului,
C. ¢oiu, pentru a-l convinge pe editorul Coeckelbergs s¶ nu scoat¶ în traducere suedez¶ cartea mea, Gherla). Drept care ultimul meu text publicat de
Dvs. în revista 22 (15-21 decembrie 1993) : o scrisoare adresatæ Gabrielei
Adame§teanu s-a væzut încadrat/æ de “replici”- dealtfel titlul generic suna:
“REPLICI INCOMODE”- accentul cæzînd, nu pe ceea ce spuneam eu, în
proposta, incomod pentru editorul Liiceanu, topitorul-§ef al c¶r∞ii de m¶rturii
Culoarea curcubeului; “incomodatul” trebuia sæ fiu eu, de riposta datæ mie
simultan cu proposta : “replicile” lui Liiceanu, distrugætorul de cær†i (care
nici din gre§ealæ nu ræspundea la acuza†ie!) §i a Gabrielei Adame§teanu,
apærætoarea (distrugætorului) de “calomniile mele”…
…∑i ce importan†æ mai are cæ în ziua de 24 septembrie 1996, la Die
(Drôme), revenind asupra a ceea ce a†i scris - §i a†i pus în paginæ în 22 - în
numærul din 15-21 decembrie 1993 - mi-a†i spus:
«Da, bæi, ai avut dreptate, atunci, în legæturæ cu cartea…» - sublinierea îmi apar†ine.
Nu mæ consoleazæ recunoa§terea : “atunci” (când am avut dreptatea-cucartea), mæ aflam în derutæ, nu mæ mai orientam în timp, nu realizam ce mi
se întâmplase : redevenisem, ca pe timpul lui Ceau§escu, un scriitor interzis
(dar a cærui singuræ carte tipæritæ fusese retrasæ din comer†, nu §i distrusæ)?;
în ce timp træiam, acum (Ceau§escu murise, însæ nu doar Pæunescu striga :
«Træiascæ Ceau§escu !») eu, victimæ, mæ trezisem… §i dat la topit §i calomniator (înjurætor, în limba Dvs.) : îndræznisem sæ-l calomniez pe imensul intelectual Liiceanu, acuzîndu-l cæ-mi distrusese Culoarea curcubeului! - dar
unde m¶ trezeam eu? ïn acest timp el, vinovatul, pozà în victimæ neprihænitæ
a calomniilor mele, iar Dvs., Doamnæ, în Arhanghel omonim. Nimic (nici
chiar acceptarea tardivæ, oralæ, de la Die - deci, contestabilæ, la nevoie) nu mæ
poate consola: dacæ din martie 1970, când am fost interzis, pânæ la 20 noiembrie 1977 (data plecærii din România) prietena Gabriela Adame§teanu m-a
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evitat cu o grijæ soræ cu isteria, ca sæ nu i se pæteze dosarul, mæcar adoptase
tactica Românului-curajos: n-a vede, n-aude, nu §tie nimic, face culturæ, nu
politicæ… ïnsæ dupæ 22 (!) decembrie 89, când mie, scriitor inexistent în
limba mea vreme de douæzeci de ani, îmi distrug cær†ile, nu comuni§tii, ci
anticomuni§tii (Liiceanu, Sorescu), iat-o pe prietena mea, scriitor §i nu
oarecare, curajos-neutræ pe vremea fiorosului Ceau§escu, acum, sub dulcele
Iliescu, særind în apærarea distrugætorului de carte, punînd publica†ia 22
(pe care, ori§icâtu§i, nu a mo§tenit-o pe linie paternæ) în slujba lui Liiceanu,
distrugætor de carte nedifuzatæ, în România, †aræ færæ cær†i.
La o adicæ, fosta mea prietenæ va putea spune :
«Ce mai vrei, doar am recunoscut cæ, atunci, ai avut dreptate?!»
Numai cæ, a§a cum nu am întrebat-o nimic în ace§ti trei ani, n-o voi
face în cei ce vor sæ vinæ.
Doamnæ,
Nu a†i publicat textul meu, decât pentru a oferi celor “înjura†i” de mine
oportunitatea de a-mi da replica - pardon, de astæ datæ : de a… polemiza cu
mine. Cæ aceastæ blindare, pe lângæ ræu-obicei mahalagesc, este o manie a
Dvs., o væde§te chiar prima frazæ din textul lui Nicolae Manolescu :
“Væ mul†umesc cæ-mi da†i posibilitatea de a citi cu un ceas mai
devreme scrisoarea deschisæ a lui Paul Goma §i de a face câteva precizæri”
(subl. mea, P.G.).
(ïnc¶ o dat¶: unde, de la cine a†i înv¶†at asemenea apuc¶turi g¶in¶re§ti?
£i eu, care chiar credeam c¶ sunte†i nepoata lui Dinu Adame§teanu!)
Re-rezum : nu a†i publicat textul meu, decât dupæ ce au fost gata toate
replicile. M-a†i surprins - §i de astæ datæ. Uitasem (om sânt §i eu…) cæ ave†i
asemenea obi§nuin†e antijurnalistice. Trimisesem textul la mai multe publica†ii : unele l-au reprodus, altele ba - însæ niciuna nu a pus în scenæ publicarea în maniera Dvs. (fi†i siguræ : sânte†i unicæ…).
Nu am ce ræspunde… ræspunsurilor semnate de Emil Constantinescu §i
de Zoe Petre. Nici unul nici alta nu se opresc la acuza†ia (nu doar a mea)
limpede formulatæ : doi anticomuni§ti afla†i în fruntea opozi†iei democratice fac totul pentru ca Mægureanu, produs al monstruoasei Securitæ†i,
sæ aibæ catedræ la Universitatea bucure§teanæ. Acesta era/ este fondul
problemei (dupæ cum fondul problemei în urmæ cu trei ani, în 22 era distrugerea cær†ii mele de c¶tre Liiceanu) - nu altul. ∑i mai pe scurt, ca sæ
în†eleagæ pânæ §i Zoe Petre :
Cine este cu Mægureanu este împotriva poporului român.
Lui Nicolae Manolescu am sæ-i ræspund, respectînd punctele D-sale mai întâi reproducîndu-le :
“1) ïn interviul luat pre§edintelui Iliescu, în 1990, nu m-am adresat
interlocutorului meu cu «Omul cu o mare», cum afirmæ (nu acum pentru
întâia oaræ) d-l Goma. Preluam declarat o sugestie a d-lui C. ¢oiu…” (subl.
mea, P.G.). ∑i : “Mæ miræ faptul cæ unui cititor atât de fin ca dl Goma i-a
scæpat diferen†a (materialæ §i moralæ) dintre cele douæ enun†uri”- acestea au
fost citate din N. Manolescu.
Fiind la Miræri : naivul de mine se miræ pentru faptul cæ N. Manolescu
ræspunde la întrebæri ce nu i-au fost puse, ori sunt cu totul în afara chestiei.
(Ce ar trebui s¶ fac: s¶-mi explic aceast¶ diversiune grosolan¶ prin faptul c¶
§i el este oltean, drept care §i-a schimbat numele în Manolescu, nu a r¶mas
Apolzan? Oltean ca Dvs., Doamn¶, ca Liiceanu, ca Sorescu? Ca Monica
Lovinescu §i ca Ierunca? Dar eu nu împart oamenii dup¶-provincii, dup¶ etnii
- ci dup¶ fapte).
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Fondul-problemei fiind : el, cel mai autorizat critic literar, director al
celui mai prestigios periodic formator de opinie se græbe§te sæ-i ia interviu
lui Iliescu, încæ neconfirmat ca pre§edinte §i cu mâinile stropite de sângele
victimelor minerilor sæi.
Aceasta este eroarea lui N. Manolescu : prin prestigiul sæu, angajînd §i
notorietatea revistei România literaræ, publicînd interviul la 5 iulie 1990,
§i-a arogat dreptul de a absolvi un criminal caracterizat ca Iliescu (dacæ pe
culturalul Manolescu nu l-a durut inima de victimele minerilor, sæ-§i fi adus
aminte de Biblioteca Universitaræ §i de Muzeul Na†ional, incendiate din
ordinul aceluia§i), de a-i acorda certificat de bunæ purtare spælîndu-l de pæcate.
Acesta este fondul problemei - cât despre neaten†ia cu care i-am citit
interviul luat lui Iliescu, recunosc : am fost atât de neatent, încât nu am citit
numele lui ¢oiu acolo unde nu era scris. Acest nume (scos din mânecæ ?)
apare abia acum, aici, în revista 22, 18-23 septembrie 96 - §i dacæ l-am psihanaliza pe Manolescu ?) ; nici cititorii nu vor da de sursa ¢oiu, în schimb
vor gæsi, negru pe alb (în România literaræ din 5 iulie 1990) : “Omul cu o
mare”- oricâte piruete scrobit-§ifonate ar schi†a Candidatul Indignat ;
“2) Literatura românæ de azi nu e câtu§i de pu†in «un volum
proletcultist».”
ïncæ o afirma†ie iresponsabil¶ (îmi aduce aminte de ræposatul Ivasiuc).
Dacæ “nu e câtu§i de pu†in un volum proletcultist”- sæ-l reediteze!, D. Micu
ar fi fericit… Ori sæ-l publice în foileton, în România literaræ - cititorii ar
constata cât de “neproletcultist” este;
“3) N-am comentat nici un roman al d-lui Dinu Særaru”.
Este înduio§ætoare (în final, întristætoare) fuga lui N. Manolescu de
adevær. Nicæiri, niciodatæ nu-l acuzasem de a fi comentat “un roman al d-lui
Særaru” (subl. mea, P.G.), ci a§a cum poate vedea cititorul (de astæ datæ
mul†umiri Gabrielei Adame§teanu pentru alæturarea textelor!), am grafiat,
limpede : “…nemembria de partid nu-l împiedecase sæ scrie scandalos de
elogios despre (…) inexistentul literator dar vajnic activist : Dinu Særaru”.
Aici N. Manolescu se apropie de N. Breban: ca §i acela mai întâi falsificæ
bine-bine citatul, apoi îl combate - puternic ! ;
“4) «Elogiile» pe care le-a§ fi adus literaturii d-lui Dumitru Popescu
(subl. mea, ca §i mai sus, la “dl. Særaru”) nu existæ decât în amintirea d-lui
Goma : cele douæ cronici (s.m.) pe care le-am consacrat romanelor acestuia
încercau sæ fie exacte §i erau foarte rezervate… ïn cronicele mele era vorba
despre cær†i §i despre autori, færæ altæ discriminare decât cea esteticæ.
Func†ia politicæ a d-lui Popescu din acel moment nu intra în discu†ie” (subl.
mea, P.G.).
Aceea§i evitare a adeværului, prin exact acelea§i manevre diversioniste
intrate în sângele rezisten†ilor prin culturæ : ca §i în cazul lui Mægureanu ; în
al lui Iliescu (bine : îl pun §i pe D-l Særaru - hai sæ-l adaug §i pe alt domn al
lui Manolescu : “d-l” Vasile Nicolescu - comentat §i el favorabil, tot în
numele “nediscriminærii - decât estetice”) : în legæturæ cu Dumitru PopescuDumnezeu, i-am repro§at lui Nicolae Manolescu indiferen†a eticæ ce l-a
fæcut sæ-i ia în seamæ, sæ dialogheze public - deci sæ-i legitimeze (tot public)
- cu in§i profund odio§i care au tiranizat exact cultura pe care o fæcea Manolescu (nu mai este nevoie sæ spun pe cine §i ce a tiranizat Organul mægurean).
ïn ace§ti aproape §apte ani de când îl interpelez (din momentul iresponsabilului interviu luat lui Iliescu, imediat dupæ ïntâia Mineriadæ, în iunie
1990) N. Manolescu îmi dæ replica pentru prima oaræ (desigur, va fi §i
ultima). Fiindcæ el nu dialogheazæ decât cu persoane ce nu-l vor întreba, ele,
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de sænætate - ca Iliescu, Voican (cele cinci pagini de revistæ puse la dispozi†ia
sfertodoctului clytorindìc, în România literaræ, pentru a se læbær†a cu
“Scrisoare cætre Paul Goma”, în fapt, continuarea interviului cu Iliescu), iar
în cazurile de excep†ie - ca acesta - când, în sfâr§it, catadicse§te sæ dea
replica, o dæ (foarte) alæturi.
Nicolae Manolescu a avut dreptate sæ se simtæ atins de afirma†ia mea în
legæturæ cu “inteligen†a normalæ” a d-sale. A§ fi putut cæuta alt termen, însæ,
în text, nu Manolescu era subiectul logic, ci renun†area (mea) la candidaturæ.
A§ fi putut formula astfel: “Nicolae Manolescu are o strælucitæ inteligen†æ dar cu eclipse (cu lipsuri, ar zice un tovaræ§, chiar nemembru de partid ; cu
gæuri; cu pete - tærcatæ, ar zice un altul aplecat spre sinteze…)”.
M-am mai exprimat despre aceste cusururi structurale ale strælucitului
estet, pentru cæ ele †in de eticæ, : când se ocupæ de cær†i, sæ le spun: normale
(nu ca ale lui Popescu-Dumnezeu, Vasile Nicolescu, Særaru) poate fi strælucitor (de inteligen†æ indiferent - §i inutil¶) ; când scrie “færæ altæ discriminare
decât cea esteticæ”(cum a fæcut cu Popescu-Dumnezeu), Manolescu devine
fulgerætor searbæd, plicticos, otova, cu picioarele strâmbe, nefrumos - §i, vai:
de-a dreptul prost. Se vede cæ scrierea cu altæ mânæ, cu alt stilou se
pedepse§te totdeauna - chiar dacæ imaculatul ambidextru se preface a nu fi
mâncat… - §i usturoi; cu niciuna din mâini…
ïn mærginirea mea, nu am în§eles niciodatæ, deci nu am acceptat
“impar§ialitatea - decât esteticæ”- de aceea zic :
Chiar dacæ Dumitru Popescu-Dumnezeu ar fi scris romane valoroase
(cam ca ale lui Breban), iar ca “func†ie politicæ” ar fi fost ceea ce a §i fost :
Ministru al Securitæ†ii Culturii (cea slujitæ atât de zelos de N. Manolescu), tot
nu ar fi meritat sæ i se pomeneascæ numele într-o revistæ culturalæ, cu atât mai
pu†in sæ i se facæ onoarea unor cronici literare, tocmai, pentru cæ ar fi fost
consfin†itæ noua lege a lor, a cenzorilor: oricare tovaræ§ absolvent al cursurilor de alfabetizare poate scrie, poate deveni tovaræ§ scriitor cu atât mai
vârtos tovaræ§ii no§tri îndrumætori (Al. Simion, Bucuroiu, Mæciucæ, Eugen
Florescu) ! ïnsæ pentru N. Manolescu “func†ia politicæ a d-lui (subl. mea)
Popescu nu intra în discu†ie”. Cum a§a, “nu intra în discu†ie”? De ce sæ nu
intre în discu†ie, tovar¶§e Manolescu? Trebuia sæ precizeze : “discu†ia” lui cu
Popescu-Dumnezeu! Sæ fi scris el (Manolescu) chiar despre orice autor ?;
chiar despre orice carte, obiect-carte sæ fie ? Da de unde ! Este cunoscutæ
Metoda Manolescu : tæcerea pæstratæ, întinsæ, teoretizatæ, imitatæ de ucenici asupra unor scriitori, asupra unor cær†i - numai cæ acelea, spre deosebire de
ale dl-ui Popescu erau bune, oricum: literaturæ, nu delicte literaturnice, nu
maculaturæ de stat §i de partid. De ce vajnicul nemembru de partid nu-i va fi
aplicat §i teroristului de partid al culturii “Metoda Manolescu”? A§a sæ-l fi
sfætuit, §i de acea datæ, celælalt mare anticomunist pe nume ¢oiu (autor al
cær†ii Moartea în pædure, varia†iune pe tema Vânætorii de lupi a lui Petru
Dumitriu, mult-pre†uitul) ? A§a l-a sfætuit alt bun prieten al sæu: D.R.
Popescu, pre§edintele ales… de Ceau§escu al Uniunii Scriitorilor ? Ori poate
a tras cu ochiul la Breban: acestuia fiindu-i indiferentæ “func†ia politicæ a dlui general de Securitate, Ple§i†æ” - dacæ-i favoriza o vizæ de cælætorie (lui,
“exilatului cu dublæ cetæ†enie §i pa§aport german”)?
N. Manolescu, dîndu-mi replica, a folosit ticuri mentale proprii
activi§tilor de partid lucrînd pe ogorul literaturii. Nu a †inut seama cæ eu, nici
când mæ aflam în România, nu eram de-al lor (§i, aten†ie, pe-atunci ei fiind
“cei buni”). Nu §i-a dat seama cæ nu îl pune la punct pe Dimisianu ori pe
Eugen Barbu, pe Iorgulescu ori pe Ungheanu - cu to†ii de-ai lui, chiar fæcînd

©Paul Goma 1935-2011

wwww.paulgoma.com

PDF public și gratuit

31.12.2011

PAUL GOMA - JURNAL 2011

1425

parte din alt grup, din altæ ga§cæ. Eu, indiferent de valoarea sau nonvaloarea
prozelor mele, spre deosebire de el §i de-ai lui, sânt un om liber, gândesc
liber, iar în libertatea mea, folosesc, în gând, în vorbæ, în scris adeværul - cel
de care N. Manolescu §i ai sæi colegi de breaslæ se tem ca dracul de tæmâie ;
adeværul pe care într-atâta l-au incifrat, l-au codificat, l-au næclæit, l-au
ame†it, încât acum, la bætrâne†e, nici nu-l mai percep.
Astfel - nu altfel - judec jalnica replicæ datæ mie în 22…
Dacæ îmi va cere dovezi în sprijinul afirma†iilor (cele contestîndu-i
inteligen†a) nu voi face decât sæ repet ce s-a publicat în volumul Scrisori
întredeschise, Familia Oradea, 1995 :
- Nu a fost deloc un semn de inteligen†æ din partea lui N. Manolescu ba chiar dimpotrivæ - publicarea, în primul numær liber al României literare
(28 decembrie 1989), a unei cronici la volumul din BPT al Anei Blandiana,
cea interzisæ vreme de nouæ luni ; nici, în numærul din 6 ianuarie 1990, scoaterea la ivealæ a cronicii la V. Em. Galan - ce sæ mai vorbim de reabilitarea
(în douæ numere consecutive) a Canaliei Canale purtînd numele civil Petru
Dumitriu. Astfel de scrieri se aflau în sertarul scriitorului (nemembru de
partid) Manolescu? Aceasta sæ-i fi fost “tæcerea (sub comunism) elocventæ”
cu care se laudæ ? Sæ ne mai miræm cæ nemembrul în chestie a negat importan§a §i “utilitatea” samizdatului în România (pretinzînd cæ, la noi, tot ce a
fost de valoare a fost publicat) ? ;
- sæ fi fost un semn de inteligen†æ apærarea, în fa†a lui O. Paler, a programului exclusiv culturalist al României literare?;
- semn de inteligen†æ : interviul luat lui Iliescu ?; dar cronica binevoitoare la o carte de box a lui Jacob Popper, cunoscut §i prin faptul cæ îi denun†ase Americanilor pe Monica Lovinescu §i pe Virgil Ierunca, vinova†i de…
“coniven†æ cu legionarii” ?; semn de inteligen†æ sæ fi fost publicarea “dosarului de securitate” al lui Voican - pe de o parte, fals grosolan, pe de alta: piatræ
aruncatæ în grædina “adresantului”- iar ca încoronare a stupiditæ†ii-inteligente, în chapeau-ul de prezentare sæ aparæ urmætoarea oroare :
“Cititorii vor putea afla, cu aceastæ ocazie, cum func†ionau unele din
ma§inæriile represivei institu†ii ceau§iste (subl. mea, P.G.)”…
…ca §i cum ambii sæi pærin†i : Sabina §i Petru Apolzan ar fi fost
aresta†i, umili†i, chinui†i, în anii 50, de… “Securitatea ceau§istæ” §i nu de
Securitatea puræ (sic) §i dur¶.
- ïn fine : semn de inteligen†æ sæ fi fost tæcerea lui Manolescu (deci §i a
României literare) în leg¶tur¶ cu Monica Lovinescu §i cu Virgil Ierunca,
pærin†ii sæi spirituali, cei ce l-au apærat, l-au sus†inut, l-au justificat, l-au acoperit cu autoritatea lor chiar †i atunci când el o lua razna cu “nediscriminarea
- decât esteticæ” §i comitea nikisme dintre cele mai puturoase (precum plecæciunile în direc†ia lui Popescu-Dumnezeu, precum frecventarea casei lui
Gogu Rædulescu - dealtfel în bunæ companie : Blandiana, Dinescu, Ornea,
Buzura, Dimisianu, Zaciu)? Au trecut doi (§i dacæ trei?) ani de directorat pânæ
când Manolescu a catadicsit sæ publice dialoguri cu ei, angajate… de Gheorghe
Grigurcu, excelent, însæ colaborator extern…
Iatæ cum func†iona aiuritoarea “nediscriminare - decât esteticæ”. Erau
lua†i în seamæ - în România literaræ !- criminalii Iliescu §i Voican, nulitæ†ile
Edgar Reichman, Jacob Popper, colabora†ioni§tii Milo§, Uscætescu, Petru
Dumitriu, Paul Dimitriu - dar nu Monica Lovinescu ; nu Virgil Ierunca - §i în
nici un caz Ion Negoi†escu.
ïn încheiere, Nicolae Manolescu scrie :
“(…) radical §i intratabil cum se aratæ a fi dintotdeauna, domnia sa
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(vorba fiind de domnia-mea - nota mea) este un excelent polemist, dar nu
cred cæ va fi vreodatæ §i om politic”.
Dezolat : am sæ-l contrazic încæ o datæ pe N. Manolescu :
Nu, nu sânt mæcar modest polemist, darmite unul excelent ; §i în românæ
termenul vine din greacæ §i se referæ la ræzboi ; la înfruntare. Or ræzboiulînfruntarea (ca §i amoriul) se face numai în doi. Când unul zbiaræ, urlæ,
“înjuræ”, iar celælalt, vizatul, tace §apte ani, iar când deschide gura, vorbe§te
despre orice §i (despre) contrariul, dar nu ræspunde la interpelæri…- asta nu
este polemicæ, iar înjurætorul, cel care a urlat adeværuri, nu poate fi polemist;
Nicolae Manolescu nu crede cæ voi fi vreodatæ om politic (în accep†ia
sa)… Foarte bine, nici nu era nevoie de credin†a lui : textul de renun†are la
candidaturæ înmânat lui de Gabriela Adame§teanu - întru documentare §i…
adnotare - îl devansase, stætea dovadæ :
Cine mai renun†æ, azi, chiar §i la iluzia de putere ?
ïncæ în vara anului 1990 am aflat ce în§elege N. Manolescu prin
politica cea detestatæ de el, respinsæ, chiar negatæ pânæ cu un trimestru în
urmæ, când devenise director al României literare:
Excluderea cu desævâr§ire a moralei din inten†ii, din fapte; din cuget,
din sim†iri.
∑tiu, din declara†iile fæcute presei, care este omul politic pe care îl imitæ
(fiindcæ de admirat, îl admiræ pe Maiorescu) : Gu†æ Tætæræscu, cel mai lipsit
de caracter, de coloanæ vertebralæ dintre mult prea-numero§ii imorali/amorali
politicieni români.Eu, naiv, ca om nepolitic ce sânt, cred în continuare cæ…
“alian†ele de circumstan†æ, compromisurile în politicæ” (am citat iar din N.
Manolescu, recitez : “despre care nu cred cæ este potrivit sæ polemizez - aici
§i acum” - cum sæ fie potrivit, aici-acum ?) sunt acele rele necesare, la care
adeværa†ii oameni politici recurg numai în ultima instan†æ, numai în disperare
de cauzæ - în nici un caz nu-§i fac din ele program.
Or Manolescu, înainte de a fi aflat cæ, fire§te, nu po†i face politicæ
numai cu moralæ, dar sæ faci politicæ færæ moralæ… nu este posibil - se
aratæ sigur §i ræspânde§te cu siguran†æ de sine printre analfabe†i §i printre orbi
indiferen†a eticæ. Eu nu cred în aceastæ „doctrinæ”. Ba sânt, “radical, intratabil, dintotdeauna” (ultimul citat din N. Manolescu) împotriva unei astfel de
monstruozitæ†i a gândirii.
Doamnæ,
Mul†umindu-væ cu anticipa†ie pentru publicarea acestui text în 22, væ
salut,
Paul Goma
*) Desigur, pentru c¶ mul∞umisem cu anticipa∞ie, Gabriela Adame§teanu a
refuzat s¶ publice textul de mai sus. Motivînd lipsa de spa∞iu…

*

12 noiembrie 1996

A TREIA(…)
Am început a-l “înjura” pe Nicolae Manolescu (în presæ, negru pe alb,
ca sæ ræmânæ) numaidecât dupæ inadmisibilul, de neiertatul interviu luat lui
Iliescu în urma ïntâiei Mineriade (publicat în România literaræ din 5 iulie
1990). Cronologic, el a fost al doilea - primul : Buzura - dintre, dacæ nu prietenii, atunci, hotærît : nedu§manii care, dupæ decembrie 1989 au adoptat un
comportament de neîn†eles (pentru mine, naivul). Am crezut, o vreme cæ
legitimarea lui Iliescu - prin România literaræ - fusese o gafæ : în “vârtejul
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revolu†iei” mul†i oameni ce purtau capul sus, pe umeri §i l-au des§urubat §i §i
l-au pus sub cur. Am aflat mai apoi chiar din gura interesatului, mai vârtos
din faptele sale cæ spælarea de sânge a lui Iliescu fusese, nu o omeneascæ
“scæpare”, ci demers lucid: nu Iliescu i l-a sugerat, ci Manolescu i-a solicitat
lui Iliescu interviul ob†inut prin inevitabilul §i eternul cenzor Z. Ornea.
Douæ categorii de repro§uri i se pot face lui N. Manolescu :
1. faptele (iar la scriitor, scrisul este faptæ) : interviul amintit, cælætoria
în Coreea (cu acela§i Iliescu), atitudinea fa†æ de pærin†ii sæi spirituali Monica
Lovinescu §i Virgil Ierunca : abia dupæ scandalul provocat de noi, în urma
cronicii bahluvioase a lui Pruteanu a catadicsit sæ scrie despre Unde scurte
(în februarie 91- cum anume ? altæ mægærie), ocupat fiind cu cronicile la
Galan, Petru Dumitriu, Jacob Popper §i alte lumini ale literaturii române),
abia dupæ trei ani România literaræ a publicat un dialog cu ei - dar al lui
Grigurcu! ; afirma†ia repetatæ: “noi, în România, nu am avut samizdat - §i nici
n-am avut nevoie, fiindcæ la noi a fost publicat cam tot ce era de valoare”;
2. informa†iile despre sine, furnizate presei ori scrise de mâna sa - de
acestea mæ ocup, aici :
a. Nu mai departe de 18-23 sept. 1996, în nr.-ul 38 al sæptæmânalului 22,
replicînd textului meu Cætre compatrio†i, în care anun†am renun†area la candidaturæ, Nicolae Manolescu a pretins cæ el nu a scris decât douæ cronici la
cær†ile lui Dumitru Popescu-Dumnezeu. Fire§te, nu-i repro§asem cantitatea,
ci existen†a (fie §i a uneia singure), ca certificat de scriitor acordat celui care
a fost cælæul ceau§ist al scriitorimii. Dupæ apari†ia “polemicii”, un manolescolog mi-a comunicat, printre altele : “N. Manolescu a scris, în fapt, patru
cronici despre Popescu-Dumnezeu”- asta pentru cæ tot nu era vorba de numærul lor - deci a min†it §i atunci când mæ combætuse…;
b. cu acela§i prilej, Manolescu a sus†inut cæ volumul scris în colaborare
cu Dumitru Micu, publicat în 1965, Literatura românæ de azi 1944-1964 nu
este proletcultist, cum afirmasem eu. Foarte bine: autorul nu poate accepta cæ
a scris un volum de ru§ine - însæ prin asta nu minte : se minte §i el, ca omul;
c. în vara anului trecut (1995) PAC a lansat o bro§uræ de propagandæ
semnatæ de B. Brætescu §i C. Che†an, intitulatæ Totul despre Manolescu.
Excelentæ ideea de a prezenta, negru pe alb, “totul despre Manolescu” în fine, ceea ce se cade sæ §tie atât sus†inætorii cât §i adversarii politici.
Neîndoios, informa†iile biografice, interpretarea lor provin din gura
interesatului. Câteva din acestea sunt momente istorice, iar N. Manolescu §i,
pe urma lui, bro§uri§tii, le falsificæ :
I. ïntâiul capitol, întâiul paragraf, pagina 7 - citez :
“Primele manifesta†ii de solidaritate ale studen†ilor timi§oreni cu
colegii lor maghiari”…
Aici ar trebui sæ fie vorba despre un eveniment foarte important, sæ-i
spunem, riscînd emfaza : Momentul 1956.
Or N. Manolescu, prin bro§urezii sæi, pe de o parte evitæ - §i în timp §i
în spa†iu - de a vorbi despre Evenimentele din Octombrie-Noiembrie 56, în
general (ca sæ nu mai vorbim de specialele române§ti), ei amintesc doar de…
“decembrie 56”, apoi sar tocmai la “septembrie 57” cu o gra†ie tipicæ viitorilor rezisten†i prin culturæ §i nemembri de partid - aceasta fiind calitatea de
cæpætâi a bro§urizatului.
Care este aici adeværul pe care N. Manolescu îl falsificæ ?
ïn toamna lui 1956, deci în toiul Revolu†iei Maghiare, N. Manolescu era
student la Bucure§ti. Pentru a justifica (cine-i va fi cerut-o ? nemebria de
partid?) neparticiparea studentului Manolescu la mi§cærile studen†e§ti (§i)
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din Bucure§ti, bro§urio§ii fabricæ “adeværul” potrivit cæruia… numai
studen†ii de la Timi§oara s-ar fi raliat Revolu†iei Maghiare !
Lucrurile stau altfel, modul în care N. Manolescu mæsluie§te un adevær
istoric fiind lamentabil. Câtæ vreme nu exista perspectiva candidaturii la
pre§edin†ie, lui Manolescu pu†in îi pæsa de faptul cæ în nici un Moment nu se
aflase acolo unde ar fi trebuit sæ se afle, ca (viitor) director de con§tiin†æ : nici
în 1956, nici în 1968 (voi reveni), nici în 1977 - §i, desigur, nici în 1989. De
fiecare datæ a… evitat, a ocolit - când nu a pur §i simplu fugit. Ca sæ preîntâmpine o eventualæ întrebare a cuiva care §tie ce s-a petrecut în 1956, în
România §i în Bucure§ti, N. Manolescu i-a pus pe bro§urnici sæ scrie cæ…
doar timi§orenii se mi§caseræ - §i ce era sæ facæ bietul student bucure§tean
Manolescu Nicolae : sæ ia trenul, sæ se ducæ tocmai la Timi§oara - de acolo
sæ se solidarizeze cu Ungurii ?
Aceastæ becisnicæ manevræ, doar pentru a încerca sæ mæture sub pre§ un
adevær istoric : ei bine, oricât li s-ar pærea de ciudat dezertorilor de totdeauna, au avut loc mi§cæri studen†e§ti, soldate cu sute de arestæri §i la Bucure§ti
iar dacæ el n-a §tiut atunci, în 1956 (cum “n-au §tiut” nici I. Vianu, nici Matei
Cælinescu, în Amintirile lor în dialog), a aflat cu siguran†æ dupæ 1964, de la
noul sæu prieten, Al. Ivasiuc. Or pentru cæ avea “la fa†a locului, evenimente”
(§i ocazii de solidarizare cu Ungurii), studentul bucure§tean Manolescu a luat
trenul de… Râmnicu-Vâlcea, ca sæ se punæ la adæpost, la bunici, pânæ la
a§ezarea lucrurilor, adicæ pânæ ce Securitatea î§i va fi fæcut plinul de studen†i
aresta†i, apoi de studen†i exmatricula†i (printre exmatriculatori aflîndu-se §i
“interlocutorul” sæu preferat : Iliescu) ;
II. Al doilea capitol, primul paragraf, pagina 10 - citez :
“Nu l-au convins nici în 1968, dupæ invadarea Cehoslovaciei, când
faimosul discurs antisovietic al lui Ceau§escu a determinat aderarea la partid
a celui de al doilea val de scriitori Goma, Ivasiuc, Bænulescu, Breban”.
∑i aici este væditæ falsificarea informa†iilor, pentru a trafica §i semnifica†ia propriei… biografii. ïncep cu primele :
- “Nu l-au convins…” - cine s¶-l fi convins : comuni§tii ? ; sæ facæ, ce :
sæ intre în partid ?- dar în august 1968 nu comuni§tii i-au “convins” pe
români sæ intre în partid, ci Românii, vrînd sæ intre în Brigæzile
Patriotice, i-au determinat pe comuni§ti sæ-i primeascæ (în partid - ca sæ
aibæ dreptul la arme) pe loc, færæ nici o amânare ;
- discursul lui Ceau§escu provocat de invadarea Cehoslovaciei nu a fost
“antisovietic”- de unde a scos Manolescu asta ?, ca om de litere trebuie sæ fie
§i om de cuvânt în ambele sensuri: discursul (“de la balcon”) era patriotic:
îi chema pe to†i Românii sæ apere România - de ru§i, fire§te, nu de…
“sovietici”;
- în august 1968 au cerut sæ intre în Brigæzile Patriotice §i un numær de
scriitori (majoritatea : nativi din Basarabia), cum însæ nu se încredin†au
arme decât membrilor de partid, au fæcut cerere de intrare (în partid) §i :
Mariana Costescu, A.D. Munteanu, Paul Schuster, Pæunescu, Ivasiuc, Goma
- dar nu B¶nulescu, nu Breban.
Ce a fæcut în acest al Doilea Moment (1968), N. Manolescu?, tot la
Râmnicu-Vâlcea a stat ascuns ?; ori §i-a dat coate §i a glumit pe seama
“stupizilor”(a§a cum avea sæ facæ §i pe timpul celui de al Treilea Moment,
cel din februarie 1977, “când cu drepturile omului”), dimpreunæ cu Breban §i
cu Bænulescu - ace§tia fiind veterani în partid - §i pe care el îi include
abuziv - §i diversionist - printre “cei din 22 august 1968”?
De ce atâtea minciuni? Ca sæ aparæ acum (în 1995-96) ca un “în†elept”
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în 1956, în 1968, în 1977, în 1989 ? Când el nu a fost decât un oarecare, un
mærun†el, un fleac, un jalnic, un tiriplic, un minabil prudent (iatæ, nu am
rostit cuvântul aflat pe buze !…).
Dacæ N. Manolescu se simte atât de neprihænit - în biografie ca §i în
bibliografie - de ce atâtea eforturi de a se justifica ? Nu-i ajunge cæ nu a fost
membru de partid, cum atât de convingætor îl prezenta Monica Lovinescu,
§tiind Domnia Sa de unde va fi §tiind cæ aceasta singuræ “calitate” îl dispenseazæ pe Niki de… normalitate moralæ ?
Nu doar pentru cæ eu am fost membru de partid (dintre cei de la 22
august 1968), sânt nedumerit de încrâncenarea cu care N. Manolescu, în lipsa
unei normale, verticale coloane vertebrale (dacæ nu are organ pentru eticæ),
umblæ cu fleacuri, cu gæinærii, cu bra§oave prin care traficheazæ fapte istorice, evenimente - orice-ar crede el, cunoscute mæcar de încæ zece persoane
(ca de pildæ… consim†æmântul pe care §i el, membru al Consiliului, §i l-a dat
la excluderea mea din Uniunea Scriitorilor în aprilie 1977 - pe când eram
arestat). Toate compromisurile încheiate, toate porcæriile fæcute apropia†ilor,
toate minciunile spuse, scrise nu i-au servit la mare lucru (sântem dupæ
primul tur de scrutin dezastruos pentru “politica” lui). A pierdut, nu pentru cæ
ceilal†i ar fi fost morali, ci pentru cæ el §i-a fæcut din imoralitate: doctrinæ.
Mærturisesc : în ciuda modului în care-l recomandam (în textul de
renun†are la candidaturæ - ca pe cel mai…pu†in nerecomandabil candidat al
opozi†iei), regret cæ N. Manolescu nu a izbutit în alegeri. (…)

Vineri 16 septembrie 2011
Una din cele mai grele nop†i.
M-a consolat cartea lui Petru Ursache : Omul din calidor,
(350 pagini, la editura la Eikon, coperta, poate §i ilustra†ii de
£tefan Arteni - de sub bagheta Magdei cu acela§i prenume) anun†at¶ a fi în tipografie.
Sunt nemul†umit c¶ bolile nu-mi îng¶duie s¶ m¶ bucur ca cât
a§ vrea - poate §i merita. Acum este ora 10 diminea†a, dup¶ un
du§… intensiv, am s¶ m¶ culc în a§ternuturi curate, în cearceafuri, fe†e de pern¶ curate - cred c¶ voi fi ceva mai treaz peste o
or¶-dou¶ de somn adev¶rat. Atunci voi l¶uda, nu doar pre
Domnul (Ursache) ci §i pe Magda §i pe Arteni, pe…
Apoi voi extrage din volumul nepublicat de Curtea Veche
alte texte §i le voi trece aici, în jurnal.
*

Paris 15 iunie 1998

Domnule Liiceanu,
Se împlinesc 8 (opt) ani de la dispari∞ia c¶r∞ii mele de m¶rturii despre
anul 1977, Culoarea curcubeului.
O citise†i în traducerea francez¶ (Le Tremblement des Hommes), în
timpul vizitei pe care mi-ai f¶cut-o la Paris, prin 1984, împreun¶ cu Andrei
Ple§u, avusese†i cuvinte bune despre ea. Dup¶ evenimentele din decembrie
1989, când ai devenit director al editurii Humanitas mi-ai cerut permisiunea de
a o tip¶ri.

©Paul Goma 1935-2011

wwww.paulgoma.com

PDF public și gratuit

31.12.2011

PAUL GOMA - JURNAL 2011

1430

Ai publicat-o cu pu∞in timp înainte de ceea ce a r¶mas ca ïntâia
Mineriad¶ (13-15 iunie 1990), iar primul exemplar (împreun¶ cu cel¶lalt volum :
Gherla) mi-a parvenit prin po§t¶ în 18 iulie.
Nu mai repet, aici (în alte p¶r∞i - da) “aventurile” acestei c¶r∞i
(Culoarea curcubeului) care, dup¶ apari∞ie… a disp¶rut din libr¶riile bucure§tene, iar în Transilvania, în Moldova, în Banat nici nu a fost distribuit¶.
Deasemeni nu mai repet - aici - întreb¶rile pe care ∞i le pusesem, la întâlnirea de
la Aix-en-Provence, din octombrie 1990, în leg¶tur¶ cu zvonurile din ∞ar¶, dar §i
cu ceea ce scriau, negru pe alb, cronicarii, anume c¶ acest volum nu se g¶se§te pe
pia∞¶ (nu pentru c¶ s-ar fi epuizat, dar nici nu ap¶ruse în libr¶rii).
La care mi-ai r¶spuns c¶ o fi “o problem¶ de difuzare”…
Te-am crezut - §i ce r¶u am f¶cut ! Vreme de mul∞i ani ani : 1990, 1991,
1992, 1993… Apoi am aflat, din presa româneasc¶ : trimisese§i la topit c¶r∞i,
printre care §i Culoarea curcubeului - cea care de la… apari∞ie nu se g¶sea
în libr¶rii : pentru c¶ nu fusese distribuit¶.
Constatînd c¶ la multele mele întreb¶ri - scrise, prin intermediari - nu
r¶spunzi, am publicat acea scrisoare c¶tre Liviu Antonesei, în Timpul.
Replica D-tale - §i, surpriz¶ !: a Gabrielei Adame§teanu - nu a întârziat.
ïn loc s¶ r¶spunzi, s¶ divulgi “taina” Culorii curcubeului, D-ta (întâi
în Timpul, apoi în 22), m-ai acuzat de calomnie.
Bine-bine, te-am calomniat, când te-am acuzat c¶ ai trimis la topit cartea mea de m¶rturii despre Anul 1977, Culoarea curcubeului - dar care era
adev¶rul ? Nu l-ai dezv¶luit niciodat¶. Nu l-ai scris nici în acel text, nu l-ai
spus nici mai târziu. ïn schimb i-ai pus pe Buduca, pe D.C. Mih¶ilescu, pe
Pruteanu s¶ m¶ atace pentru c¶…te-a§ fi comparat cu R¶utu !
Am mai spus, r¶spunzîndu-i lui Buduca : dac¶ aveam de gând s¶ te
compar cu cineva dintre aceia, nu m-a§ fi oprit la R¶utu - ci la Suzana Gâdea.
S¶-mi par¶ r¶u c¶ nu am f¶cut-o ?
Nu m¶ intereseaz¶ prin ce mijloace, manevre, §antaje i-ai câ§tigat de
partea D-tale pe Monica Lovinescu §i pe Virgil Ierunca, obligîndu-i s¶…
opteze ! Ce triste∞e : Monica Lovinescu §i Virgil Ierunca, veghetorii est-eticei, s¶ aleag¶ între porunca a 12-a (“S¶ nu distrugi c¶r∞i !”) §i… un editor
(distrug¶tor de c¶r∞i). M¶ intereseaz¶ c¶ astfel ai distrus §i o prietenie pe care
D-ta, ca “rezistent-în-mun∞i” (la P¶ltini§, cu Noica, cu Pl¶m¶deal¶ §i cu al∞i
culturali§ti-cura∞i) nu aveai cum s-o realizezi - de aceea nici n-ai respectat-o.
Acum, dup¶ opt ani, a venit momentul s¶ spui adev¶rul : ce s-a întâmplat cu volumul Culorile (sic !) curcubeului, ap¶rut la sfâr§itul lunii mai
1990, la editura Humanitas ?
£tiu c¶ î∞i vine greu - ai min∞it o via∞¶ întreag¶, n-o s¶ înve∞i acum, la
b¶trâne∞e s¶ faci contrariul - dar consimte, totu§i, la un efort teribil §i spune,
în sfâr§it, adev¶rul :
Ce s-a întâmplat cu cartea mea, Culoarea curcubeului ?
Te asigur : nici mort n-ai s¶ scapi de r¶spuns.
Nu pentru c¶ ar fi vorba doar de cartea mea - ci pentru c¶ e§ti român,
iar Românii nu au c¶r∞i. Or D-ta, om de carte §i scriitor român, ai distrus
c¶r∞i.
S¶ nu vii cu argumentul “imperativelor economice”: l-ai mai folosit în
“r¶spunsul” din revista 22. Recunoa§te : ri§ti s¶ repe∞i o prostie.
A§tept - cât o fi (dar va fi o a§teptare activ¶).
Paul Goma
P.S. Un prieten editor îmi scrie : “ïn România opereaz¶ o prevedere economic¶
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dup¶ care «trimiterea la topit» a unui tiraj (se zice: stoc comercial) e interzis¶ ;
opera∞iunea contabil¶ de sc¶dere a valorii m¶rfii produse (pentru care impozitul pe
profit s-a pl¶tit la ie§irea din tipografie) este imposibil¶”
O s¶ vedem în curând. P. G.
*

1997
VECHI ∑I NOU™
generalitæ†i
ïn lunga §i, dupæ cum se constatæ : inutila mea activitate de militant pentru drepturile omului, apoi de activist cultural în echipa Monicæi Lovinescu,
am fost silit în multe rânduri sæ †in cursuri de alfabetizare - în scris, prin periodice - pentru iubi†ii no§tri compatrio†i. Rezultatul acestor strædanii ? Zero.
Românii cærora, în principiu, le erau destinate “læmuririle” (în cele mai multe
cazuri : la cererea lor, insistentæ) nu de ele aveau nevoie. Abia acum, la §apte
ani dupæ 1989 am în†eles de ce anume aveau nevoie Românii de pe ambele
maluri ale frontierei (din interior ca §i din exteriorul geografic al †ærii). Pentru
ei am fost - §i ce pæcat cæ nu mai sântem!, ne cæineazæ, tot ei pe noi…- paznici, stræji, caraule, al cæror rol nu este, ca la comunitæ†ile europene, de a
veghea asupra lini§tei oamenilor §i a protec†iei bunurilor, strigînd, ritmic, în
noapte, cæ totul e bine, cæ oamenii-buni pot dormi în pace ; ci din aceia ca pe
la noi, prin spa†iu (fire§te, carpatin) : §i ei strigæ, ritmic, în noapte, cæ totul e
bine, însæ adormi†ii în†eleg din mesaj altceva (decât europenii) : cæ ei,
carpatinii pot dormi în pace pânæ la Judecata de Apoi - doar existæ fraieri care
s-au însærcinat sæ ræcneascæ în pustiu(l nop†ii). Nu conteazæ ce comunicæ
aceia, prin strigæt (chiar dacæ ar anun†a alarmæ, adormi†ii nu s-ar sinchisi : de
ce s-ar deranja, tot nu depinde de ei, nimica : apa trece, pietrele dorm) ;
conteazæ cæ existæ, potrivit unei tacite împær†iri a sarcinilor : unii cu sapa, al†ii
cu, zi-i pe nume, cultura; unii cu ponosul, al†ii cu certificate-de-revolu†ionar.
Conteazæ cæ avem §i noi, cum bine-a zis-o Nemuritorul : fali†ii no§tri.
Am mai scris : prin 1984, când nu era disident (la Te†cani), nici ministru
(al culturii lui Roman), Ple§u î†i exprimase fierbintea dorin†a ca exila†ii sæ
ræmânæ, în continuare, mrani†a pe care sæ se binedezvolte vajnica §i interioara
noastræ culturni†æ. Se vede cæ de pe atunci (§i dacæ din copilærie ?) Ple§u avea
o mult mai justæ opticæ despre lume §i via†æ decât noi, ofensa†ii de a fi fost
trata†i de mrani†æ autorele minimei morale dædea o încærcæturæ cu totul nobilæ
(bælegarului amestecat cu resturi vegetale : cine mai este fertil în ziua de
azi ?…); §i mai cu seamæ extrem de utilæ - fire§te: interiorilor soioculturnici.
Chiar dacæ Ple§u i-a inclus nominal pe Monica Lovinescu §i pe Virgil
Ierunca în sentimentul românesc al mrani†ei, eu nu-i socotesc printre fali†ii
unei na†ii de §mecheri (ciudat : acest cuvânt emblematic nu ne vine din turcæ,
nici din greacæ - nici mæcar din †igæneascæ - ci din germanæ). Cu mine însæ
fac ce vreau, deci recunosc : am fost fraierul de serviciu (ca un fæcut : alt germanism!) de care aveau nevoie ai no§tri ca brânzii, sæ le pæzeascæ somnul
miori†os - dupæ aceastæ autocriticæ - abia schi†atæ - mæ întorc §i zic:
ïn multe rânduri a trebuit sæ explic, ba chiar sæ fac §i desene pentru uzul
celor cu piepturi (piep†i ?) de aramæ, ca sæ priceapæ no†iuni simple (s-o cred
eu!), elementare (iluzii, mon§er, iluzii) ca disident, samizdat, drepturile-omului, literaturæ de sertar, exil, mærturie, caracterul de martor al scriitorului…
Neavînd înclina†ii pedagogice, fiecare “lec†ie” îmi cerea eforturi însemnate ; cum visul vie†ii mele nu era deloc sæ scriu astfel de “materiale” - nu
aveam mæcar o rubricæ fixæ la Europa liberæ, iar pâinea (mai albæ, mai pu†in
albæ) mi-o câ§tigam în alte pær†i, cu mijloace neintelectuale (ba de-a dreptul
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zugræve§ti) - se în†elege : nu tragerea de inimæ, nici con§tiin†a cæ fac o mare
ispravæ (patrioticæ, de pildæ) mæ animau, ci doar sim†æmântul cæ fac ceea ce
trebuie sæ fac - §i fac ceea ce ar face oricine altul aflat în locul meu…
Ce eroare ! Românii alcætuiesc o comunitate de ne-fraieri - am putea
spune : una compusæ în exclusivitate din poe†i §i din §mecheri. Nici mæcar nu
am scuza inocen†ei : totdeauna am fost con§tient de actele mele; deci de erorile mele. O spun însæ din capul locului : faptul cæ am în†eles (târziu - mai
bine a§a, decât niciodatæ) cæ tot ce am fæcut “pentru al†ii” a fost pierdere de
timp, de energie, de sænætate ; neglijare a propriei familii, a propriilor interese
; opera†iune de urcare în pod a nucilor cu furca §i a soarelui cu bani†a - nu
înseamnæ cæ, urmare a constatærii e§ecului, a§ regreta vreunul din actele
fæcute (sau, în termeni de Securitate eternæ : comise).
Nu : nu regret nimic (fiindcæ niciodatæ nu mi-a trecut prin minte cæ
merit ræsplatæ pentru faptæ). Dacæ ar fi sæ mæ aflu în acela§i punct de pornire,
a§a face (comite) exact acelea§i (de neiertat) erori - atât cæ, de astæ datæ a§ pretinde, vorba aceluia§i: «Sæ §tim §i noi…»
Pærin†ii mei au fost învæ†ætori, mama “specialistæ la clasa-ntâia”, deci
cunosc §i strædaniile lor legate de alfabetizarea adul†ilor. ïnsæ nu mi-i aduc
aminte sæ-i fi auzit plângîndu-se de dificultæ†i, altele decât ale vârstei
“elevilor”: omul-femeia, la treizeci-patruzeci de ani nu mai are disponibilitatea din copilærie - ar mai fi fost cea legatæ de cazuri : fiecare sat avînd unudoi întârzia†i, særaci cu duhu’…- cu ace§tia, nimic de fæcut. Apoi : fire§te,
eram la curent (prin ei) cu fenomenul natural al uitærii : dacæ alfabetizatul nu
repetà-repetà-repetà litera ori cuvântul învæ†at, uita. Ce se întâmpla însæ cu
cei ce, pânæ în decembrie 1989, ascultau Europa liberæ, Deutsche Welle,
BBC, RFI ? ; ca (§i) cu cei din exil care citeau în periodice câte un text de
explicare a unor no†iuni, fenomene ca cele enumerate mai sus (disiden†æ,
samizdat, exil, etc.)? ïntrebarea, din dramaticæ, devine tragicæ : ce se petrecea
cu persoanele care aveau între mâini o anume carte (fire§te, nepermisæ): o
citeau, o, eventual, discutau cu prietenii - dar dupæ aceea (acest dupæ mæsurîndu-se în luni, sæptæmâni), uitau ce citiseræ, ce aflaseræ ?
Desigur, nu vorbesc de masele largi, nici mæcar de cele… restrânse ale
întelectualitæ†ii (la români!); ci de elita elitelor cuvântului : scriitorii, universitarii. ïncæ o precizare : îi am în vedere pe cei avînd, în 1989, sub 40 ani.
Sæ nu fi fost informat - într-un regim totalitar-poli†ienesc : ar fi/a fost,
vai, normal (de nedrept). Numai cæ, în acela§i regim (ba, într-o perioadæ §i
mai duræ, fiindcæ ceau§ismul a cunoscut, totu§i, o ameliorare în materie de
permisiune de informare), al†i oameni, dacæ voiau sæ se informeze - se
informau.
Iatæ : între 1965 (când am ie§it la suprafa†æ) §i 1977, când am plecat din
România existau pu†ine cær†i, reviste occidentale. ïnsæ dacæ voiam Pasternak,
Orwell, Soljeni†în, Zinoviev, Hanna Arendt, Djilas (ba chiar §i Cioran - pe
atunci ne-recuperat de Radu Florian, nevalorificat de Casa Scînteii), în douæ
zile, în douæ luni - tot îl aveam ; dacæ era vorba de o carte “de copiat”, o
împær†eam în fascicole, distribuite între mai mul†i copietori (apoi un legætor
de încredere re-lega cartea). Un text pentru a cærui ob†inere ai trudit atâta,
pentru a cærui pæstrare… ai tremurat atâta §i pe care l-ai discutat cu prietenii
- acela nu se uitæ !
De aceea am fost, nu doar uimit, ci de-a dreptul agresat, dupæ decembrie
89, când am cunoscut persoane extrem de simpatice (§i mai ales tinere!), ce§i exprimau dorin†a de a scrie “ceva despre disiden†æ”, dar - la vârsta lor de
30-35 ani §i o bunæ pornire de carieræ de universitari - nu §tiau, practic, nimic
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despre… disiden†a aceea, nici mæcar nu auziseræ discutîndu-se în familiile lor
(de universitari, de scriitori, de jurnali§ti - de prela∞i). Când, dupæ câteva bune ore
de discu†ii, am pus întrebarea care-mi stætea pe buze :
«Bine, dar cum de n-a†i citit Soljeni†în, Conquest, Kohout, Aron, Fejtö,
Vaculik, Amalrik, Patocka, )?», ræspunsul mi-a sosit ca o palmæ peste guræ :
«Dar ce : crede†i cæ astea (volumele §i autorii despre care vorbeam) se
gæseau la fondul public de la biblioteca noastræ ?»
M-am legænat cu speran†a cæ primul vizitator va fi fost o excep†ie, deci
§i ultimul - care-mi comunicæ : în fondul public al bibliotecii universitare din
Cluj nu se aflæ nici Patocka, nici Arendt, nici Hrabal, nici Brodski, nici
Milozs, nici Soljeni†în… «Nici dumneavoastræ, dacæ asta a†i vrut sæ afla†i»…
Mi-ar fi fæcut plæcere sæ §tiu cæ §i volumele mele editate în Fran†a, în
Germania, în Olanda, în Suedia, în Italia, în Anglia - existæ în rafturile bibliotecii clujene - vorba cuiva : «Ce, ar fi stricat ?» dar…Dar, din pæcate §i al doilea vizitator §i al §aselea a(u) dovedit acela§i interes pentru o viitoare “lucrare
despre disiden†æ” §i, simultan, aceea§i betonatæ ignoran†æ în informare.
O culme a… insolen†ei (færæ voie) : cu to†ii îmi spuneau, convin§i fiind
cæ îmi fac o nesfâr§itæ plæcere :
«Cær†ile dumneavoastræ ne-au fost abecedar : am învæ†at din ele totul»
Mæ aflam într-o situa†ie cu totul jenantæ : persoana cea tânæræ §i intelectualæ - §i talentatæ - din fa†æ mæ flata, ceea ce nu suport; însæ o fæcea cu
franche†e, deci ar fi trebuit sæ trec peste jena resim†itæ §i sæ… pre†uiesc, atât
sinceritatea, cât §i sârguin†a întru informare. A§a va fi fost, însæ mai era ceva
care nu stætea ca lumea pe lume. Drept care, profitînd de ascendentul de
vârstæ, puneam câteva întrebæri :
«A†i afirmat cæ a†i aflat din cær†ile mele, totul-totul - ca din abecedare…
Numai cæ nu se poate sæ fi fost eu primul - §i ultimul! - care a scris despre
închisori, despre securitate, despre colectivizare - au mai scris §i al†ii …»
Ræspunsul venea ca tras la indigo :
«Bine-n†eles cæ l-am citit §i pe domnul Ierunca cu Fenomenul Pite§ti!»
Aveam nevoie de secunde bune, ca sæ reurc în §a.
«Presupun cæ întâiele §tiri despre reeducarea de la Pite§ti le-a†i avut prin
Europa liberæ, unde Ierunca a prezentat §i propriul sæu eseu, ca postfa†æ la
volumul meu Gherla (în 1976), apoi la Patimile dupæ Pite§ti, în 1981…»
Un zâmbet jenat (§i el, copie conformæ) :
«Vorbi†i de ‘76, de ‘81… Uita†i cæ eu sânt næscut în ‘57 - de unde sæ
§tiu ce se petrecea înainte de a m¶ na§te…?»
«Dacæ-i pe-a§a», încercam sæ glumesc, «eu, de§i næscut în 1935, §tiu ce
se petrecea în 1918, în 1916, în 1914… §i în 1859, în 1848, în 1812…»
«Ave†i o memorie bunæ, dar eu… ∑i eram prea tânær, ca sæ în†eleg…»
«ïn ‘76, când se transmitea Gherla, avea†i 19 ani ; 20 ani când a fost
Charta ‘77, iar când s-a transmis Patimile…, avea†i 24 ani».
«Dacæ dumneavoastræ crede†i cæ st¶team s¶ ascult…» - ajunsesem sæ
cunosc atacul færæ justificare, contraatacul færæ provocare. «La noi în cas¶ nu
se prea asculta Europa liberæ… (nu prea avea timp, nu prea avea aparat, programul de emisie era cam în contradic†ie cu al sæu, de student, apoi de asistent, apoi de conferen†iar…). Eu vorbesc de cær†ile apærute la Humanitas…»
Tu§eam, mai fæceam un metru - pe brânci, ca la ræzboi :
«Vre†i sæ spune†i cæ ceea ce a†i aflat - a†i aflat acum, pentru întâia oaræ
din cær†ile publicate în vara anului 1990, Gherla §i Culoarea curcubeului ?»
«∑i Fenomenul Pite§ti al domnului Virgil !», eram sever corectatat de
riguro§ii vizitatori.
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Ce sæ fi fæcut, cum sæ fi reac†ionat ? Nu eram deloc mægulit de asigurærile vizitatorilor : anume cæ din primele douæ cær†i ale mele (publicate în
România în iunie 1990) luaseræ la cuno§tin†æ de… ABC. Ba eram de-a dreptul ofensat când aflam din gura unor vizitatori, ori din scrisul unor noi prieteni epistolari cæ, de§i dintr-o familie de prela§i greco-catolici, martiriza§i de
comuni§ti, nu auziseræ în casæ vreun cuvânt despre închisori, deportæri,
execu†ii, persecu†ii - “pânæ la revolu†ie”; când aflam din gura alteia cæ, de†i
fatæ de †æran dintr-un sat din apropierea Gherlei, nu §tiuse ce se petrecea
acolo, nici m¶car c¶ exista o închisoare -“pânæ la citirea cær†ii Gherla”…
Dumnezeu mi-e martor : a§ fi vrut din toatæ inima sæ cultiv rela†ii de
colegialitate, de prietenie cu ace§ti oameni de bunæ credin†æ, de bunæ calitate,
de o bunæ forma†ie intelectualæ - buni poe†i, buni esei†ti. Dar…
Dar, færæ voie, îi comparam cu genera†ia mea : la Sibiu în perioada
1946-52 nu exista §i o închisoare trist celebræ, (ca cele la Aiud, Suceava,
Jilava, Gherla, Pite§ti, Sighet - §i alæturi, cea de la Fægæra§), însæ noi, elevii ceea ce însemna : toatæ lumea - §tiam tot ce se §tia despre cumplita Securitate
(avînd sediul lângæ liceul de fete) ; deasemeni §tiam tot ce se §tia despre partizani ; despre întâiele sate colectivizate ; anul §colar 1952-53 l-am fæcut la
Fægæra§ (dupæ eliminarea de la Sibiu) : §tiam tot ce se §tia despre partizani,
despre arestæri, despre Canal, despre minele de plumb, despre… Cetatea
Fægæra§ului. Nu numai cæ §tiam, dar §i discutam între noi - chiar între fete §i
bæie†i, când ne plimbam §i ne særutam în parcul din jurul cetæ†ii-închisoare.
Cuno§team †i amænuntul cunoscut de tot Fægæra§ul : profesoara noastræ de
rusæ - o basarabeancæ de o raræ distinc†ie §i †inutæ - era so†ia maiorului
Patrichi din Serviciul de Contrainforma†ii, de†inut de mul†i ani chiar în
Cetate, iar so†ia cu mama ei §i cu fiica locuiau… vis-à-vis - urma s-o aflu din
chiar gura maiorului în iarna 1957-58, (aveam sæ §i scriu acest episod, în
Ostinato), la celula 12 de pe-a-ntâia din Jilava unde mai era un de†inut
devenit peste decenii - §i, vai, postum - celebru : scriitorul I. D. Sîrbu…
Ce li se întâmplase Românilor, în doar o genera†ie (vizitatorii mei fiind
næscu†i între 1955 §i 1970 îmi puteau fi copii, dar nepo†i, ba) ? Desigur, în
acest secol blestemat genera†iile s-au succedat dupæ legi obscure - ceea ce nu
mæ împiedecæ sæ mæ întreb: întrucât genera†ia mea a fost diferitæ de cea a
copiilor mei? A fost doar o acumulare cantitativæ de fricæ - ori s-a petrecut
o muta†ie calitativæ ce i-a altfel modelat pe “tinerii din ziua de azi”?
Am mai spus : tare a§ fi dorit sæ leg rela†ii de prietenie cu vizitatorii îmi spuneam, proste§te : “Nimic nu ne desparte” - ceea ce era adeværat, însæ
tot atât de adeværat era §i : “Nimic nu ne une§te”…
Dacæ nu s-a putut (cu douæ excep†ii), aceasta s-a datorat §i… faptului cæ
ace§ti tineri intelectuali doritori sæ scrie ceva-despre-disiden†æ, færæ a fi citit
un rând, “înainte de revolu†ie”(ei majusculeazæ cuvântul : Revolu†ie !) fiindcæ… asemenea cær†i (“cu disiden†a”) nu existau în fondul public al
bibliotecii clujene - exact aceia§i erau foarte bine informa†i, a§ spune la zi, cu
ultimele… ræcnete în materie de semioticæ, textualism, poieticæ…
Cum a§a ?, m-am întrebat, mæcinat de resentiment, mu§cat de gelozie :
jumætate din câte un text publicat de ei -“dupæ Revolu†ie” este alcætuit din
citate mai mult sau mai pu†in ghilimelizate din tot felul de fleacuri (ca sæ nu
spun : rahaturi) structuraliste demult destructuralizate ; de sclifoseli “textiliste”, descoperite acum un sfert de secol de ¢epeneag (dupæ ce fuseseræ bine
acoperite, sæ nu ræceascæ, între cele douæ ræzboaie) - ace§ti bæie†i-minune†i §i
încæ mai minunatele fete-cucuiete învæ†aseræ pe de rost pânæ §i gre§elile de
tipar din câte o foarte oarecare bâiguialæ occidentalæ - în acela§i timp habar
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n-aveau cæ în †ara în care træiesc §i ei, pe urma pærin†ilor, a bunicilor, a stræbunicilor existæ gropi comune unde fuseseræ arunca†i cu sutele †ærani ce refuzau colhozul; cæ la Sighet, la Dej, la Aiud, la Gherla (Clujul lor ræmânînd
centrul geometric) fuseseræ lichida†i vreme de douæ decenii to†i cei care fæcuseræ statul european numit România ; cæ în jurul nostru geografic bæie†i ca ei,
fete nu mai frumoase, nici mai inteligente - în nici un caz mai elegante ! - î§i
riscau facultatea, î§i riscau libertatea, î§i riscau via†a, implicîndu-se în ceea ce
se numea : samizdat, participînd la manifestæri… neoficiale, disidente numite
când Forum, când Dialog (fire§te : mult înainte de “dialogul social” autorizat
de secretarul de partid Brucan, §i func†ionînd dupæ doctrina uria§ului gânditor
al Comitetului Central al Securitæ†ii, altfel doctor în sociologie ca §i
Mægureanu - l-am numit pe pseudonumitul Pavel Cîmpeanu). ïn continuare :
cum de gæseau aceste fete §i ace§ti bæie†i - când voiau - lucræri de semioticæ,
de structuralism, de (umbert’)eco-ism §i alte inutilitæ†uri, însæ nu †inuseræ
între mâini mæcar Gândirea captivæ de Milosz, iar de Orwell auziseræ, atât?
DE CE ? Foarte simplu : acelea erau gæsibile, nefiind… interzise (doar
spunea despe ele la “Ultima oræ”) - pe când cestealalte…! Caragiale, cel
neiubit pe meleaguri transilvane (cu o excep†ie : I. Vartic) este mereu-mereumereu prezent în comportamentul Ardeleanului :
- Buzura : nu a scris o singuræ paginæ din prozele sale, færæ asigurarea
de la Gogu Rædulescu §i de la Geta Dimisianu cæ va fi §i publicatæ («Scriem
- dar sæ §tim §i noi !»);
- Blandiana : a a§teptat §i ea “Revolu†ia”, ca sæ se poatæ deda sportului
favorit - dar “imposibil în timpul dictaturii” : solidaritatea (vezi interviul din
Convorbiri literare, oct. 96 : «Sæ fim solidari - împotriva comunismului - cu
voie de la Comitetul Central !»).
De nenumærate ori m-am întrebat, uneori cu martori, cu disperare:
«Dar eu de unde dracu’ vin ? Nu tot din România ? Am plecat de-acolo
acum mai pu†in de douæzeci de ani - în acest scurt timp sæ se fi produs asemenea muta†ii ? Rezultatul : asemenea mutan†i ?»
samizdat
Fenomenul samizdat (autoeditare, în rusæ) nu poate fi gândit în afara
ma§inii de scris. Românii, în cæutare de justificæri a lipsei de curaj (la urma
urmei, la asta reducîndu-se totul : curajul de a face adeværat¶ culturæ), pretind
cæ §i ei ar fi multiplicat §i ræspândit “propriile manuscrise refuzate de cenzuræ“ (voi reveni asupra acestei alte deturnæri de sens), “dacæ Securitatea de
la noi n-ar fi interzis ma§inile de scris“… Nu :
1. Securitatea (româneascæ) nu a interzis (în anii 70-80) ma§inile de
scris, ci, ca §i KGB-ul, i-a obligat pe posesori sæ le înregistreze la mili†ie (sæ
li se ia “amprentele”);
/Deosebirea dintre ru§i - polonezi, cehi, bulgari - §i români : al nostru
compatriot este un legitimist, un supus-legilor : el n-ar face, Doamne-fere§te,
ce i s-a interzis “de sus”: nici chiar revolu†ia aceea n-o face færæ voie de la
primærie/.
2. A practica samizdatul (cultura catacombelor, dupæ modelul cre§tinismului de catacombe), nu înseamnæ deloc : autoeditare, în sensul propriu.
Aceastæ accep†ie (færæ exemple) a fost vânturatæ de alt mare-interzis al regimului comunist (Marin Sorescu) §i chiar dacæ N. Manolescu l-a amendat întro cronicæ din România literaræ, cronicarul a ræmas convins cæ autorul cæruia
nu i s-au publicat, din motive politice, anume texte (începînd cu ale sale,
despre V. Em. Galan §i Petru Dumitriu), dacæ a dat (sau dæduse, înainte de
“interdic†ie”) textul cu pricina câtorva colegi, el practicase…samizdatul !
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ïn spa†iul carpatin, din mo§i-stræmo§i se zid¶re§te forma færæ fond, se
dulghere§te vorba în dodii, se d¶ cu var peste opinii - mai ales când nu ai a§a
ceva. Ferindu-se ca de foc de samizdat, cel care, în †ærile vecine a între†inut
flæcæruia spiritului amenin†atæ de regimul comunist, curajo§ii culturicultori
români nu §tiu mæcar în ce constæ ; samizdat-ul nu a început - §i nu a continuat - prin dactilografierea §i ræspândirea versurilor, eseurilor, romanelor,
amintirilor unor autori contemporani (Pasternak, Soljeni†în, ∑alamov,
Ahmatova, Mandelstam, Zinoviev, Brodski, §.a.), ci… cu începutul începutului: Biblia. Ea a fost cartea cu cel mai mare tiraj, cu cel mai mare succes,
dar §i cu cea mai puternicæ influen†æ asupra celui care primea o copie dactilografiatæ, în†elegea §i îndemnul (bine : obliga†ia - din ru§ine…) de a dactilografia el însu§i alte còpii, de a-§i pune la treabæ “dactilografele“ familiei, iar
de nu avea a§a ceva, de a plæti o dactilografæ pentru a bate la ma§inæ Biblia…
- §i de a-§i asuma pu§cæria, fiindcæ altfel nu se putea face (adeværatæ) culturæ.
Am væzut un exemplar din Apocalipsa Sf. Ioan, al nu§tiucâtulea, abia
lizibil ; am væzut Cântarea cântærilor - ceva mai citibil(æ) - deasemeni, texte
de Berdiaev, Soloviov, ∑estov, Merejkovski - samizdatul a încercat sæ suplineascæ biblioteca (§i demnitatea) arse ale culturii ruse§ti.
Demnitatea Românului (ca sæ nu mai vorbim de cær†ile în române§te) nu
a(u) fost nici o clipæ în pericol în aceste aproape cinci decenii de întuneric, de
interdic†ii, de sânge, de moarte - dacæ ne luæm dupæ N. Manolescu, la§, fricos
în perioada grea, inventator, postfestum, de explica†ii - ca cea potrivit cæreia
“la noi, în România s-a cam publicat tot ce a fost valoare” - deci n-a fost
nevoie de samizdat…
Nici acum, la §apte ani dupæ ce au primit voie de la mili†ie sæ afle ce-i
cu samizdatul acela, bravii compatrio†i nu §tiu (nu-i intereseazæ!) cum
func†iona §i la ce slujea el…
ïn primul rând samizdatul a jucat un considerabil rol psihologic : cei
cærora li se interzicea cuvântul (adeværat) scris §tiau: vor putea sæ-l rosteascæ
(scrie), pe alte cæi, semeni de-ai lor îi vor citi (§i da mai departe…);
ïn al doilea rând samizdatul a jucat rolul aducætorului-aminte, al celui
care spune færæ contenire : «Sæ nu ui†i, sæ nu ui†i - fiindcæ uitarea este treisferturi moarte». Or, cine nu uitæ are o cu totul altæ opinie despre sine §i
despre semeni (care nici ei nu uitæ) ; are opinia celui care §tie : el face parte
dintr-o comunitate numitæ popor ;
ïn fine, un al treilea rol al samizdatului : circulînd în interior, cu zecile,
dacæ nu cu sutele de mii de exemplare, oricât de bine pæzite erau grani†ele
URSS (mult mai sever decât ale RSR), a facilitat Ie§irea (în termeni biblici)
din robie, din catacombe, din întuneric - la lumina tiparului occidental : a†a a
fost posibil fenomenul Pasternak ; a§a a fost posibil fenomenul Soljeni†în a§a a fost posibil fenomenul Brodski.
Numai cæ, vorba unui bulgar : «Românul nu-i rus…» Al nostru ca bradul avea nemaipomenitul curaj sæ execute “ordinele Sfântului Anton” (sau
a§a ceva, oricum : de a face 11 - sau 22 - còpii §i de a le trimite, cu aceea§i
recomandare), însæ fiindc¶ nu avea voie de la primærie sæ dactilografieze
mæcar Cântarea Cântærilor - dacæ nu Istoria civiliza†iei române moderne de
Lovinescu - el nu mi§ca în front. Cæci el, Românul nu e prost (ca Bulgarul, Rusul,
Polonezul, Cehul…). (Nu, nu. El e prost ca Românul).
De ce ? De fricæ. Numai cæ fricæ îi era §i Rusului §i Polonezului §i
Cehului - care ar fi deosebirea între frica unuia §i a altuia?
Poate cæ unul §tia : frica este mæsura curajului ;
Celælalt §tia el ce §tia : paza bunæ trece primejdia rea.
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Unul §tia : anume acte, fapte nu pot fi îndeplinite decât cu sacrificii prima §i cea mai neînsemnatæ încercare : frica ;
Românul §tiind de unde §tia : nu are structuræ de martir - deci sæ nu i se
cearæ sæ fie (sæ fi fost) martor, iar dacæ interlocutorul insistæ, îl pune la punct:
«Ia mai lasæ-mæ, domnule,-n pace ! N-am ac†ionat pe fa†æ împotriva
comunismului, pentru cæ mi-a fost fricæ - ce, n-au suferit destul pærin†ii, bunicii mei ?» - asta fiind prima variantæ, fiindcæ fricosul nu se mul†ume§te cu
atât, îmbracæ plato§a “oponentului” de tip Alexandru George : «Ce, eu sânt
bou sæ mæ deconspir?, sæ §tie Securitatea cât de feroce anticomunist sânt ? Oi
fi stat eu în cur - dar am fæcut cultur’!»
Bænuialæ : Românii nu au cunoscut fenomenul samizdat, însæ nu din un
nefericit accident (istoric), nici din o neconcordan†æ… sincronologicæ - ci
mai simplu (§i mai tragic) : nu au structura potrivitæ acestui mod de
exprimare.
ïnsæ Doamne-fere§te, nu §i-ar recunoa§te slæbiciunea ! Din contra:
potrivit transformærii complexului de inferioritate în superioritate, N.
Manolescu va justifica lipsa acestei calitæ†i prin… lipsa nevoii (la noi, la
români) de a§a ceva. De aici pânæ la a formula neadeværuri neobræzate (“la
noi au cam fost publi-cate toate operele de valoare”) nu mai e decât… un
paragraf de cronicæ - altfel, literaræ.
I-am auzit pe al†i colegi ai lui Manolescu spunînd cæ asta (samizdat-ul)
“nu intræ în schemele noastre”, ceea ce, din pæcate, este adeværat.
Fiindcæ, schemæ-neschemæ, tot aculturare se cheamæ, tot amnezie colectivæ rezultæ…
disident
Disident-disiden†æ: semnifica†ie §i mai tulbure, §i mai contradictorie în
capul Românilor. Prin Europa liberæ (desigur §i prin Deutsche Welle, BBC,
RFI), de-a lungul a vreo douæzeci de ani §i a sute, dacæ nu mii de emisiuni în
limba românæ s-a spus, s-a repetat pânæ la sa†iu ce este aceastæ disiden†æ §i ce
semnifica†ie avea în anii 60, 70, 80. Tot prin posturile da radio occidentale în
române§te se transmiteau frecvent dialoguri cu personalitæ§i ne-române§ti ale
disiden†ei, cu activi§ti culturali, cu militan†i pentru drepturile omului - în cursul cærora, fatal, se relua no†iunea. Deasemeni, în fiecare interven†ie a câte
unui exilat român implicat în acest “fenomen” (este posibil sæ fii implicat,
færæ a fi tu însu§i disident), se relua discu†ia despre disiden†æ, despre istoricul
ei, despre deturnarea lingvisticæ suferitæ de termen, etc…
ïn van. A fost ca §i cum, de la München, Noël Bernard, Vlad
Georgescu, N.C. Munteanu, Vladimir Tismæneanu, iar de la Paris, Monica
Lovinescu s-ar fi adresat mun†ilor §i væilor, ba chiar direct spa†iului mioritic,
nimic nu “trecea”: ori læcuitorii acelei Românii nu mai §tiau române§te, ori
des†æra†ii nu †inuseræ pasul cu involu†ia limbii române din †ar¶ : se în†elegeau
ca, vorba ceea : capra cu varza; sau : ca Scyla cu Carybda, ca sæ ræmânem în
domeniul culturalnic.
Când nu era nici o greutate sæ fie acceptate urmætoarele :
Din motive de tacticæ favorabilæ intelectualilor ru§i ce se manifestau
împotriva regimului comunist, în perioada reînghe†ului (mai cu seamæ dupæ
ajungerea la putere a lui Brejnev) o sumæ de jurnali§ti, diploma†i, editori occidentali - pentru a nu redeclan§a teroarea împotriva noii forme de rezisten†æ
(care încæ nu avea un nume), au hotærît sæ foloseascæ interpretabilul termen :
disiden†æ. ïn caz de “supærare” a Kremlinului, Occidentalii sæ poatæ pretinde
cæ acele persoane (din interiorul URSS) nu sunt neapærat opuse comunismului (ceea ce ar da termenul : opozant), ci doar blânzi reformatori ai societæ§ii
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actuale, cu totul nepericulo§ii “disiden†i”…
Pânæ în acest punct, Românii ascultætori ai Europei libere pricepeau - §i
acceptau. Mai departe…
Nu se §tie exact cum au reac†ionat †arii Comitetului Central la aceastæ
astu†ie avocæ†eascæ - dar §tim din surse directe cum au reac†ionat interesa†ii,
“disiden†ii” în§i§i : cu mare vehemen†æ, au dat declara†ii, interviuri în sens
invers : cæ §i ei cunosc latinæ §i §tiu semnifica†ia în toate limbile a cuvântului
disiden†æ - ei nu disideazæ de nimeni, de nimic, nu sunt reformatori ai comunismului - ci anticomuni§ti ! Printre cei mai cunoscu†i : Soljeni†în, Marcenko,
Bukovski. Existau însæ §i opozan†i, afla†i în acel moment în Gulag, ca
Siniavski, Daniel (implica†i în “cazul Pasternak”), precum §i al†ii, mai tineri
care §i-au spus cæ, în luptæ cu fiara, oricare mijloace sunt bune - chiar folosirea neadeværului - deci sæ accepte eticheta lipitæ de occidentali : “disiden†i”)
§i sæ-§i continuie… activitatea antisovieticæ (printre ei : A. Amalrik, autorul
eseului Va supravie†ui URSS pânæ în 1984?).
A existat §i în România o disiden†æ asemænætoare celei din Rusia ?
Nu ! Unde nu existæ samizdat, nu poate fi vorba nici de disiden†æ.
Este adeværat : o astfel de rezisten†æ, de împotrivire - mai clar : de
opozi†ie anticomunistæ poate lua (§i a luat) forme strict individuale. ïn
România s-au semnalat cazuri de non-conformism, de anti-comunism, de
opozi§ie la comunism - care, prin contaminare, au fost numite “manifestæri
disidente”. Dintre ne-scriitori (lista este incompletæ, însæ ordinea oarecum…
cronologicæ) : Paraschiv Vasile, Carmen Popescu, Radu Filipescu, Doina
Cornea, Gabriel Andreescu, Mariana Celac, Mihai Botez iar dintre scriitori:
¢epeneag, Virgil Tænase, Nedelcovici, Dorin Tudoran (silit sæ se exileze), iar
în ultimele momente ale ceau§ismului : Dan Petrescu, Liviu Cangeopol
(exilat §i el), Luca Pi†u, Mircea Dinescu, Dan De§liu… - din motive evidente
nu-i includ pe “apærætorii slujbei lui Dinescu” (Doina§, Ple§u, Hæulicæ,
Paleologu, Paler, ∑ora), cu atât mai pu†in pe A.D. Munteanu, oportun trecut
la mozaism §i pe care “revolu†ia” l-a surprins cu bagajele gata fæcute
pentru SUA.
Dar, cum am mai spus : în capul Românilor de pe ambele maluri ale…
frontierei (de unde se vede cæ Românul, oriunde s-ar afla, pe glob - tot…
român, sireacul !) confuzia cea mai desævâr§itæ (§i mai structuratæ) s-a instalat §i nici o informa†ie, informare nu i-a clintit “convingerea” originaræ :
1. «“disidentul” este, prin defini†ie, un trædætor…» - §i recurgeau la
exemplele de disiden†æ partinicæ din România democratæ;
2. «“disidentul” este, prin defini†ie, fost membru al Partidului
Comunist; din pricina unor nemul†umiri “care nu ating esen†a”, s-a manifestat împotriva liniei partidului (comunist)…»;
3. concluzie : «“disidentul” este periculos pentru, în general rezisten†a
anticomunistæ din România §i pentru rezistentul-la-român - deci trebuie
demascat §i înlæturat».
Aceste luminoase idei au fost colportate cu vehemen†æ crescîndæ în exilul românesc : pe de o parte de legionarii care instituiseræ monopolul asupra
întregei suferin†e (pricinuitæ de comuni§ti), precum §i asupra întregei rezisten†e anticomuniste - ceea ce dædea impresia cæ, din cei cca 25 milioane de
cetæ†eni români, în jur de 100.000 sunt comuni§ti (în fine, nu din convingere,
ci pentru cæ de†in ciomagul §i… cu†itul), 2 milioane de unguri, încæ douæ de
†igani (ce optimi§ti !) iar restul : legionari…; pe de altæ parte de exila†i
nelegionari (unii †æræni§ti, al†ii liberali, mul†i færæ-de-partid), care însæ aveau,
în aceastæ chestiune, o gândire nu mai pu†in totalitaræ totalitaræ : ei (§i numai
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ei) fæcuseræ totul: tot ce a fost rezisten†æ, tot ce a fost închisoare, tot ce a fost
suferin†æ, etc, poartæ… semnætura lor (numai a lor §i a cumnatelor lor).
Vai, exilul este o încercare cumplitæ. Mul†i sunt pu§cæria§ii jurînd cu
mâna pe inimæ cæ e mai greu decât închisoarea - pentru motive sfâ§ietor de
simple : înstræinarea, ca la to†i desrædæcina†ii; declasarea (ca to†i “orientalii”
refugia†i în Occident, românilor le e ru§ine s¶ lucreze “cu bra∞ele”, când în
acest secol calea muncii-manuale a fost deschisæ de intelectualii, arti§tii, aristocra†ii ru§i, deveni†i la Paris §oferi de taxi, cântære†i de restaurant, dansatori,
vale†i, muncitori cu ziua, muncitori industriali - e-he, câ†i prin∞i au lucrat în
uzinele Renault, câte kneaghine au supravie∞uit fiind cameriste, profesori
de… orice, dacæ li se asigura o bucatæ de pâine); în fine, cu trecerea anilor, a
deceniilor, sentimentul neputin†ei de a face ceva pentru †aræ… Toate acestea,
la care se adaugæ, îmbætrânirea, perspectiva mor†ii departe de patrie au sfâr§it
prin a-i înæcri pe oamenii ce nu-§i gæsiseræ un alt echilibru.
Printre cei mai consecven†i “demascatori ai disiden†ilor” - începînd din
1968-69 au fost : la Paris, Grupul BIRE : René Theo, Chintescu, Virgil C.
Gheorghiu, Manoliu fiul §i mamæ-sa, Radu Cîmpeanu §i soa†æ-sa, Dina, Paul
Dimitriu, Gustav Pordea; la München grupul Stindardul cu Emilian, Pantazi,
Boutmy, Ovidiu (nu Octavian!) Vuia, Eugen Lozovan, iar la Londra Grupul
URL (Românul liber), Ra†iu, Varlam §i al†i aburi†i… ïn afaræ de aceste
“forma∞ii” (mai direct, mai indirect manipulate de Securitate), mai existau
altele, notorii antene securiste, folosind exact acelea§i formulæri în atacuri:
grupul I.C.Drægan cu Michael C.Titus, Traian Filip, Mihai Pelin - la Londra,
Roma, Milano ; la New York : grupul Milhovan (prietenul §i editorul lui
Carandino!), în timp ce la Madrid ræmânea, Gibraltar, Mi§carea legionaræ ce,
în orbirea-i legendaræ, nu admitea cæ preia, în publica†iile sale, pânæ §i
gre§elile de limbæ din Sæptæmîna lui Eugen Barbu §i-a lui V.C.Tudor §i din
Luceafærul lui Artur Silvestri (Târn¶cop), Ungheanu, Drago§-R¶c¶nel,
Fruntelatæ (cum ar veni: Securitatea culturalæ). Cât despre aerul mistic… nu
mai puteai respira færæ a fi intoxicat de miasmele legionaro ortodoxo-securiste purtate de îmbætrânite-n rele putori ca Virgil Cîndea, Anania, Plæmædealæ
§i al†i zoebu§ulengi. Grupuri §i personalitæ†i atât de deosebite, însæ acuza†iile
- dirijate împotriva Monicæi Lovinescu, a lui Virgil Ierunca §i împotriva mea
- erau întristætor de monotone : “agen†i ai securitæ†ii”, “comuni§ti”, “trædætori
de †aræ”, “jidovi†i” - §i cam atâta.
Cu fiecare prilej spuneam :
«Nu sânt disident, sânt scriitor - nici mai mult, dar nici mai pu†in».
Nu eram auzit. Suprarealismul situa†iei : în vara lui 89 Ion Ra†iu, în
concluzia la un atac împotriva mea, a scris în Românul dumisale liber
defini†ia disidentului - în raport cu opozantul - citez spiritul, neavînd la
îndemânæ litera (dealtfel trimit la volumul meu Scrisori întredeschise,
Biblioteca Familia, Oradea 1995) :
“Profesorul (Dinu C.) Giurescu, spre deosebire de disiden†i, a fæcut §i
compromisuri, altfel n-ar fi putut afirma demnitatea românismului - d-sa este
un adeværat opozant».
Ceea ce devine :
a. Disiden†ii, vânzætorii de †aræ, comuni§ti, securi§ti… nu fac compromisuri fa†æ de puterea comunistæ!; spre deosebire de ei, opozantul (Giurescu
- unul dintre cei mai veloci lingu§itori§ti ceau§ezi, dintr-o dinastie de
slujnici), mai face… anumite compromisuri - ca sæ salveze onoarea românitudinii - ce, ne jucæm cu apærarea †æri§oarei, chiar cu pre†ul pupærii cârmei
Cârmaciului ?;
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b. “A§a-zi§ii disiden†i sunt suspec†i - fiindc¶ în România fæceau gælægie,
ac†ionau pe fa†æ”- unde mai pui cæ tot pe fa†æ întrau în pu§cærie (Al. George,
suferea din pricina asta : îi contraria maniera ineditæ de a rezista comunismului : nefæcînd nimica - ba, afi§înd nedesmin†ita prietenie fa†æ de §eful de cabinet al lui Dumitru Popescu-Dumnezeu : Mircea Horia Simionescu!) - când
rezonabil ar fi fost sæ meargæ to∞i “opozan∞ii” ca el : pe brânci, sæ nu §tie nici
ei în§i§i cæ luptæ împotriva comunismului - decât… “dupæ revolu†ie”; atunci când
mul†i algeorgi se-aratæ. Rezum - în douæ puncte :
1. Românii nu §tiu ce semnifica†ie a avut în aceste din urmæ trei decenii
disiden†a - §i nici nu vor sæ afle ;
2. Pentru a nu afla adeværul (disiden†a a fost o formæ de contesta†ie, de
opozi†ie, dealtfel singura în cele trei decenii), Românii au dat termenului un
sens batjocoritor, calomnios la adresa celor care fæcuseræ, totu§i, câte ceva
pentru compatrio†ii lor.
De atunci au trecut mul†i ani. Degeaba.
sertarul
Unde nu-i cap, vai de sertar ! (proverb ingus)
Unde nu-i sertar - nu-i ! (din în†elepciunea de veacuri
româneascæ, zicînd :
“Din vremuri milenare, poporul nostru n-are!”
Fatal : scriitorul român refuzînd disiden†a (ca singura formæ de rezisten†æ anticomunistæ posibilæ dupæ moartea lui Stalin), neavînd nevoie de
samizdat pentru a-§i între†ine memoria, demnitatea, identitatea, rezultatul
acestei în†elepciuni (de veacuri) a fost : în momentul decembrie 89, când au
fost deschise, s-a constatat cæ, exceptînd patru-cinci “cazuri”, sertarele
erau… goale.
ïn primul dialog angajat cu o publica†ie (culturalæ) din România - prin
aprilie-mai 1990 - numæram pe degete §i ziceam mereu : «Sunt cinci ! Sunt
cinci !», dar, ca în gluma cu evangheli§tii, îmi ie§eau numai patru : Noica,
Steinhardt, Ion D. Sîrbu §i Mihada§.
Un an mai târziu, când a apærut Luntrea lui Caron de Blaga, am zis,
victorios (§i de parcæ a§ fi §tiut cæ mai era §i Blaga - dar uitasem eu - nu
§tiusem nimic, deci nu aveam ce uita :
«El este al cincilea !» - §i m-a podidit plânsul - de ru§ine pentru tagmabreasla scriitoriceascæ româneascæ.
Din nefericire patru muriseræ înainte de a fi apucat minunea deschiderii
sertarelor, iar al cincilea (Mihada§) s-a præpædit de curând - fie-le §ærâna
u§oaræ la to†i cinci.
Cum se întâmplæ de obicei : dacæ în mâinile slugii lene§e române§ti
talantul, bine îngropat, încât nici azi nu mai este de gæsit, nu a “rodit” (mæcar
dupæ “numærul lui Noica”: douæzeci §i cinci de sertare ne-goale !), ce discu†ii,
ce dezbateri!, ce teoretizæri! - dar ce concluzii! - în presa literaræ post-decembristæ. Cu cât comentatorul fusese mai steril, mai prudent - mai absent, “sub
dictaturæ” (din punctul de vedere al literaturii de sertar), cu atât mai avântate,
mai umflate, mai categorice - §i, fatal : mai ridicole - îi erau opiniile.
Nu stricæ sæ repet : în România, de la Caragiale încoace, nimic nu s-a
schimbat privitor la mentalitatea Românului în rela†iile sale cu presa, deci
repetæm dupæ Nenea Iancu adeværul deloc vesel cæ, la noi, jurnali§ti ignari îi
informeazæ pe cititorii ignoran†i despre “probleme“ de care luminætorii poporului habar nu au avut, nu au §i nici nu doresc sæ aibæ în viitor.
A§a se face cæ, dacæ despre disiden†æ nu s-a vorbit în presa literaræ (ea
fiind funia din Casa Scriitorilor) iar despre samizdat în foarte treacæt (fiind,
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nu-i a§a, un termen rusesc, când noi sântem Români Verzi !), despre literatura de sertar dezbaterile nu au contenit - începînd de pe la sfâr§itul anului
1990. Terenul se preteazæ de minune la prezen†a absen†ilor, iar probele…dar este suficient sæ afirmi cæ le de†ii - cine te poate controla ? ∑i, cum se
întâmplæ în România, cei mai locvaci sunt exact cei ce nu sunt în cestiune.
Existæ o lege nescrisæ printre universitarii-scriitori din România, cu precædere
clujeni : dacæ nu cuno§ti tema propusæ dezbaterii, nu conteazæ : vorbe§te
despre… orice - ai sæ observi cæ, vorbind, începi sæ afli ce-i cu tema în chestiune (ca §i textul care se scrie pe sine) !
Este adeværat : nu existæ o defini†ie a termenului literaturæ de sertar,
deci oricine se poate bæga în vorbæ, în treabæ, în… sufletul altuia, cu “idei”
care de care mai falsæ §i mai aiuritæ - iatæ: în Timpul (1994) din Ia§i s-a publicat o dezbatere despre literatura de sertar. Cu care prilej s-au rostit o sumæ de
prostioare (cum sæ nu fie a§a, când participan†ii, ca scriitori români,
abhoraseræ disiden†a, vomaseræ samizdatul - de unde sæ aibæ mæcar o idee
aproximativæ de rezultatul practicærii celor douæ : literatura de sertar ?). ïnsæ
cele mai… grase, mai læbær†oase, mai præpæstioase apar†in lui Z. Ornea (pe
care-l pre†uiam pentru excelenta Via†a lui Stere). Cercetætorul literar cu
acela§i nume a dovedit cæ nu fusese o prezen†æ în…“câmpul literar” - cum i
se spunea pe vremea tinere†ii sale justo-utemiste §i nu stæpâne§te elementele
cu care se opereazæ în cercetarea literaræ. Este adeværat, Ornea fiind §i dilemist, §i funda†ionist (s-a în†eles : este vorba de foaia diversionistæ Dilema lui
Ple§u, precum §i de Funda†ia lui Cîndea, devenitæ, sub Iliescu : a lui Buzura),
confuzia semænatæ cu program - scris la Cotroceni - a avut efecte perverse :
cine seamænæ dileme nu culege boabe de rouæ.
N-a§ spune : “pe urmele lui Z. Ornea”, dar pot spune : “în acela§i spirit
de confuzie agresivæ” (marca indeniabilæ a aculturalizatului) au fost textele
publicate preponderent în Apostrof, semnate de persoane altfel inteligente,
cultivate (dar dacæ nu aflaseræ, pânæ la vârsta lor ce-i cu disiden†a, cu samizdatul, cum sæ pætrundæ adâncimile sertarului - altfel inexistent - la scriitorul
român?). Unul dintre ele semnat de £tefan Borbely (Sine ira…) ræmâne de§i concuren†a continuæ a fi aspræ - reprezentativ pentru gândirea apostrofaicæ: confuzii din ignoran†æ, confuzii programatice, insinuæri nejustificate,
“legæturi” abuzive - care ar trebui sæ ducæ acolo unde a programat (a)ducerea
programatoarea-§efæ: a) decembrie 89 nu a însemnat nimic definitoriu pe
plan valoric (de§i în primævara lui 91 revista sus†inea contrariul, însæ clujenii
trec peste contradic†iune) ; legatæ de prima : b) recuperarea, reabilitarea, reintronizarea “nedreptæ†i§tilor” de tipul Petru Dumitriu (cel cu “primul volum §i
jumætate din al doilea”); apærarea væduvei §i a orfanului-de-clasæ, oprirea, cu
pre†ul vie†ii a “asaltului armatei de blindate a exilului” (aici Marta Petreu îl
†inea în bra†e §i-l legæna pe copila§ul cel Breban, aflat la o vârstæ prea fragedæ
pentru a se putea apæra - de sine în primul rând); c) pentru a ridiculiza, a
minorà, a anihila o realitate, nici un mijloc (imoral) nu este ignorat, în final
contînd teza Apostrof - aceasta : s-a fæcut culturæ de mare calitate înainte de
89, iar pe noi, clujenii universitari ne perturbæ avalan§a de nonliteraturæ - ca
mærturiile; pe noi ne intereseazæ cultura - în nici un caz politica! (parcæ am
mai auzit asta dinspre reg¶†enii Eugen Simion, Sorescu, V. Cristea). Revin :
scriind pentru Apostrof, inteligentul, finul Borbely §i-a pierdut fulgerætor
bunul sim†. Ca §i cum nu ar fi debitat debilitæ†i suficiente în Apostrof, le-a
rezumat, publicîndu-le §i în Familia, doar §i acolo existæ apærætori ai culturii!
I-a dat replica, în Contrapunct, Laszlo Alexandru - magistral, mæ tem însæ cæ
nu a fost în†eleasæ argumenta†ia sa de cætre acele persoane ce nu vor ca rea-
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litatea sæ fie… realæ ; care vor ca realitatea sæ fie cea “dinainte”, când tot literatul clujan fæcea culturæ (înaltæ) - færæ politicæ - joasæ !
Pânæ acum am ve§tejit pærerile altora despre literaturæ de sertar, însæ nu
le-am prezentat pe ale mele. ïmi închipuisem cæ mæcar doi cititori §i-au aruncat ochii peste interven†iile anterioare. Sæ repet:
Cred cæ în categoria literaturæ de sertar nu intræ tot ce a adunat autorul,
nepublicat din diferite motive - chiar texte respinse de cenzuræ cu explica§ia
meree : «Nu e momentul». Sertar nu are aceea§i accep†ie ca în limbile (§i
realitæ†ile moral-politice) occidentale, unde înseamnæ, ca în timpuri normale:
locul (fie el §i simbolic) în care se adunæ manuscrise, dactilograme (chiar
§palturi), încæ netipærite.
Tocmai, pentru cæ noi, cei din Estul Europei am træit cincizeci de ani (iar
Ru§ii §aptezeci) de anormalitate, sertarul adæposte§te acele manuscrise care,
în cazul unei perchezi†ii a Securitæ†ii, ar provoca arestarea scriitorului §i
confiscarea scrisului.
Nu to†i comentatorii sunt de acord cu aceastæ defini†ie - îi ignoræm pe
oportuni§ti ca Pæunescu, Sorescu (§i altele), ce au pretins cæ… §i ei fuseseræ
interzi§i de cenzura comunistæ. Mæ gândesc însæ la Monica Lovinescu (§i la
dialogul angajat cu M.C. Spiridon, publicat în Convorbiri literare din nov.
1996) : Domnia Sa, dintr-o generozitate nu totdeauna slujind adeværul, ræspunzînd la întrebarea în legæturæ cu sertarul la scriitorul român, aminte§te de
Steinhardt, de Ion D. Sîrbu…- dar nu §i de Blaga ; nu §i de Mihada§. ïn
schimb, în virtutea unei vechi slæbiciuni ce a provocat în vara anului 1989
grave dezinformæri (ca cele în legæturæ cu “domiciliul obligatoriu”, cu “paza
severæ” la care ar fi fost supusæ Ana Blandiana, în casa din satul Comana, din
vecinætatea vilei de serviciu ocupatæ de tovaræ§ul Gogu Rædulescu), toate
fiind inven†ii, totul: abuz de încredere din partea mamei Arpagicului pe
seama §i a noastræ, angaja†i atunci în protejarea celor ce protestau cu adeværat
- îi face, abuziv, loc §i la “sertare” protejatei sale - iatæ ce scrie Monica
Lovinescu:
“Cea mai mare parte a literaturii concentra†ionare apærutæ în România a
fost scrisæ dupæ Decembrie 89. Sunt însæ mari excep†ii (subl. mea, P.G.).
Steinhardt în primul rând, dar §i uimitorul roman al lui Ion D. Sîrbu, Adio
Europa. Sau, par†ial, deoarece n-a fost încheiat decât dupæ data despicætoare de istorie, Sertarul cu aplauze al Anei Blandiana”.
Rânduri ce provoacæ mirare, consternare - fiindcæ ies de sub condeiul
institu†iei Monica Lovinescu :
Cu alte cuvinte : scriitorul Mihada§ - fiindcæ ne rezumæm la scriitori care fæcuse multæ pu§cærie, apoi, “liber” fusese în permanen†æ hæituit, însæ a
scris, iar Decembrie 89 l-a prins cu… sertarul plin - nu este pomenit (în lista
§i a§a nepermis de scurtæ a celor cu sertare), iar Ana Blandiana, cea care nu
s-a manifestat în nici un fel împotriva terorii comuniste, n-a sonorizat nici un
mieunat când se dærâmau bisericile (povestea cu Arpagicul fiind o “nefericitæ
întâmplare”, de unde a ie§it o eroinæ-færæ-voie §i nu act deliberat de “rezisten†æ prin culturæ”); care min†ea cæ se aflæ în domiciliu obligatoriu §i negocia
(prin Sami Damian §i Monica Lovinescu) cooptarea în PEN Clubul francez,
dar punea condi†ii - ea, persecutata !, anume : sæ nu aparæ numele lui Goma
în comunicatul de cooptare - cum altfel, dacæ “victima” frecventa masa §i
casa unui Gogu Rædulescu, dealtfel în bunæ companie scriitoriceascæ :
Buzura, Zaciu, Paler, Manolescu, Dine§tii, Dimisienii… Fiind ea fatæ bunæ
(nu eu i-am spus a§a, ci Monica Lovinescu), de ce sæ nu i se facæ §i ei un
loc§or la rubrica “sertare”, ba chiar cu men†iunea vizibilæ : “mari excep†ii”-
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(«Cæ n-o fi foc…» - re-citat din Monica Lovinescu) ?
Ciudatæ (ca sæ nu spun : inadmisibilæ) este folosirea derogærii: aceastæ
mare-excep†ie… “par†ial(æ) (deoarece n-a fost încheiat decât dupæ data
despicætoare de istorie)”, aplicatæ unui… tot - §i eu care credeam cæ este
vorba de o atitudine moralæ, nu de o bucatæ de brânzæ. ïmi amintesc cât de
indignatæ - pe bunæ dreptate - fusese Monica Lovinescu de legendaræ
afirma†ie, din Contemporanul a Martei Petreu (cæ îi plæcuse Cronicæ de
familie de Petru Dumitriu - «dar numai primul volum §i jumætate din al
doilea») - însæ pe Ana Blandiana o introduce prin fraudæ (§i cu coroni†æ)
acolo unde nu are ce cæuta - nu e un pleonasm : ceea ce fusese scris din
romanul intitulat ini†ial : Arta fugii nu avea nimic… anticomunist (sæ i-l
gæseascæ Gogu Rædulescu în sertar §i sæ înfunde pu§cæria ?) - abia dupæ
decembrie 89, potrivit unui ræu obicei, acela de a-§i fabrica un trecut, autoarea l-a aranjat din condei.
Chiar a§a : nu este ea, Blandiana o poetæ suficient de talentatæ ? ∑i de
arætatæ? ∑i de, vorba Ardeleanului, cotatæ? De ce o fi vrînd-o Monica
Lovinescu §i subversivæ (bine, “Par†ial, deoarece…” cu asta intræm în plin
Caragiale - însæ “par†ialul” acela intræ la “mari excep†ii”, iar noi nu mai §tim
unde am fost condu§i: la Urmuz?); §i opozantæ a comunismului? Cu girul
moral (?) al Monicæi Lovinescu, este normal ca Ana Blandiana sæ se creadæ
§i o Ipæteascæ, nu? Campioanæ absolutæ a profitului (la fete, pentru cæ la bæie†i
a condus deta§at Sorescu), câte burse, câte premii, câte cælætorii în putredul
Occident, dimpreunæ cu so†ul, în “epoca dictaturii”? - de ce n-ar profita §i de
binecuvântærile Monicæi Lovinescu - care, de vreo opt ani §i-a fæcut o profesie din a acoperi cu prestigiul D-sale indivizi dintre cei mai dubio§i ca pictorul Nicodim, ca inevitabilul Hæulicæ, doar plictico§i ca Paler, Moralistul de la
Lisa, CC-istul pe cale de a redeveni ceea ce a fost o via†æ întreagæ : un activist
de partid mærginit, ros de luptæ de clasæ. Ce mai conteazæ o recoman- dare de
complezen†æ (pentru Blandiana, sæ figureze §i ea “la sertar, cæ n-o fi foc !”dar la “excep†ii”, cæci ea este o doamnæ !) - când, de ani de zile, sus†ii prin
toate mijloacele morala editorialæ a lui Liiceanu ?!
Nu m-a§ fi întins la Blandiana, la Liiceanu, la Paler, la Hæulicæ dacæ
Monica Lovinescu nu ar fi afirmat în acela§i dialog, cu douæ fraze înainte :
“Numele pe care le cita†i (Paul Goma §i Virgil Ierunca - n.m. P.G.)
n-au nimic de a face cu «literatura de sertar». Primul a riscat trime†îndu-§i
manuscrisele în stræinætate §i a fost silit, pânæ la urmæ, sæ ia calea exilului”
ïntristat sæ o contrazic : §tiu foarte bine cât de foarte-bine cunoa§te
Monica Lovinescu perioada aceea. Nu am de gând sæ capæt (prin fraudæ, ca
Blandiana) galoane de sertarist, însæ adeværul este :
1. Ba am avut de a face cu “literatura de sertar”- dacæ acceptæm cæ intræ
în aceastæ categorie manuscrisele care, gæsite la o perchezi†ie…- etc etc.;
2. Sæ zicem cæ Ostinato, U§a… ïn cerc au cunoscut câte o scurtæ perioadæ de “legalitate” : atâta timp cât se gæseau la edituri, încæ… ne-definitiv
respinse - or, prima, dupæ 1969, a doua dupæ 1970 §i a treia cu jumætate de an
mai târziu au intrat… în neagra ilegalitate §i în (accep†ia de) sertar ;
3. Sertar din care Securitatea, nu numai cæ sustrægea, în lipsa mea
de-acasæ, câte exemplare… læsam (de sacrificiu), dar în 1977, la arestare, a
confiscat totalitatea manuscriselor - din care nu mi-au mai fost restituite
dactilograma romanului aproape terminat ∑apte færæ unu §i ceva mai mult
de jumætate dintr-un eseu.
Din câte §tiu - §i din câte §tia foarte bine Monica Lovinescu, pânæ acum
trei ani, când în conflictul cu Liiceanu a luat partea distrugætorului de cær†i :
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mare, mic, important, neimportant - am fost, totu§i, singurul scriitor din
perioada ceau§istæ care era, simultan, ca sæ zic a§a : prezent pe solul
României §i interzis ca scriitor - perioadæ ce a durat mai bine de 7 (§apte) ani
- de la “scandalul” provocat de Ivasiuc în jurul U§ii… (aprilie-mai 1970)
pânæ la plecarea din România (noiembrie 1977).
Faptul cæ rela†iile noastre s-au alterat dupæ conflictul cu Liiceanu provocat de distrugerea cær†ii Culoarea curcubeului - nu o îndreptæ†e§te în
nici un fel pe Monica Lovinescu sæ remodelezeze adeværurile. Or, numai în
acest dialog, douæ:
1. cel în legæturæ cu “sertaritatea“ Anei Blandiana ;
2. cel amintit adineauri : contestîndu-mi… sertarul.
Cam multe pentru doar douæ pagini de revistæ - §i, vorba Francezului :
“pentru treizeci de ani de prietenie”. Oricum : ce ia de la mine nu poate dærui
Blandienei - nu are cum.
Mæ întreb: scriitori valoro§i, dar care nu au suferit persecu†ii (nouæ luni
de interdic†ii în compara†ie cu deceniile lui Negoi†escu, Balotæ, Marino,
Caraion, Paleologu, Ovidiu Cotru§, Ion. D. Sîrbu - sæ continuu?), ba s-au
bucurat de (prea) multe cælætorii în Occident sub Ceau§escu - sæ ob†inæ, prin
fraudæ §i “certificat de revolu†ionar” semnat de cine: de Monica Lovinescu!?;
O persoanæ-personalitate ca Monica Lovinescu veghetoare a est-eticei sæ ajungæ, în ultimii §apte ani, sæ apere cu vehemen†æ †i neluciditate exact
laturile vædit, violent imorale ale unor, altfel simpatici intelectuali - Liiceanu,
Blandiana, Hæulicæ, Bernea ?
ïn rest - totul e bine : la urma urmei, ce noroc am avut eu, în marele
nenoroc : disident n-am fost - am trecut însæ prin momente în care m-am
comportat ca un disident (færæ a-mi face o profesie din asta, ca atâ†ia ru§i…);
samizdat n-am practicat : cui sæ dau la citit (atât, nu §i la dactilografiat §i ræspândit) còpii dupæ textele mele : de cum am fost total interzis, în 1970, doar
Mazilescu §i Raicu le mai acceptau, ceilal†i colegi §i prieteni (Dana Dumitriu,
Sorin Titel, Valeriu Cristea, Dimisianu, Sami Damian - fulgerætor n-au mai
avut timp…; iar sertarul…Ca un naiv ce eram, bænuiam cæ to†i scriitorii au
tot atâtea - cantitativ - manuscrise… pe neplacul cenzurii (ba chiar mai multe,
eu aflat mereu, mereu în vizorul Securitæ†ii, ei fiind cumin†i…).
S-ar pærea cæ eu (singur) nu m-am descurcat prea ræu. Cu acest text închei a 42-a carte. Adeværat : nu-mi sunt publicate cær†ile în România ei §i? Tot au sæ fie publicate într-o bunæ zi, când n-are sæ fie cu totul prea
târziu.
martor
S-a în†eles : când vorbesc de români, mæ gândesc numai la scriitori, nu
§i la eventualii cititori.
Or scriitorului român din aceastæ a doua jumæte a secolului i-a lipsit o
însu§ire esen†ialæ - care deosebe§te pe un scriitor de un autor de cær†i :
calitatea de martor.
Ca în toate celelalte… lipsuri, rolul determinant îl joacæ frica. De fricæ
- fricæ nici mæcar animalicæ, ci una mærun†icæ, meschinæ, §mecheroasæ - §i
chiar bæ§cælioasæ (în concluzie : cæcæcioasæ), scriitorul român nu s-a “dedat”
la disiden†æ (singura formæ posibilæ de rezisten†æ), nici la samizdat (singurul
mijloc de a salva cu adeværat cultura atât de dragæ) - iar rezultatul s-a væzut
în decembrie 89 : sertarele erau goale.
Dacæ mai adæugæm inapetitul condeierului român pentru calitatea de
martor, lærgim sfera cronologicæ : constatæm cæ motivul neangajærii carpatnicilor: frica, dacæ a fost credibil într-o perioadæ de teroare, este mai pu†in,
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chiar deloc, aplicat la vremurile dinainte de nævala comuni§tilor. Este suficient sæ ne întrebæm (pentru a câta oaræ ?): cum de religiosul, pardon : ortodoxul - cæci a§a ne-a învæ†at Nae Ionescu: “Românul se na§te gata-ortodox !”
(§i cu-un pai în cur, mormæia Marin Cocioran) - sæ fi delirat ¢u†ea?- continuu:
cum atât-de-religiosul popor român (“§i cel mai devreme cre§tinat”) nu a dat
nici un sfânt - cu alt cuvânt : martir (cu un altul : martor)? ïl avem numai pe
Sisoe, fic†ie topârceanæ - în realitate ne-am cumpærat moa§te de la bulgari, de
la greci, de la sârbi, de la ru§i. Parafrazîndu-l pe N. Manolescu : “Noi n-am
avut sfin†i - dar nici n-am avut nevoie de a§a ceva”. Pæi, ce ?!
Fire§te : acum, cæ le-a dat voie Brucan la “credin†æ”, to†i târîtorii §i toate
târâturile care pe timpul comunismului nici copiii nu †i-i botezau (sæ se afle
la cadre?), †i-au descoperit voca†ie de crucia†i (§i încæ ortodoc§i - mai mare
blânzul!): a§a cum nu scoseseræ mæcar un oftat când Anticristul comunist
dærâma bisericile, îi interzicea, îi închidea, îi suprima pe uni†i, când
persecuta pe preo†i, cælugæri, pe sectan†i, în general pe “mistici” - acum î§i
aratæ mu§chii, col†ii (§i alba§trii epole†i ! - nu se poate færæ ei, într-o bran§æ
atât de importantæ) ; acum iatæ-i pornind la luptæ, pe urmele unor pæstori de
teapa lui Plæmædealæ, Anania, Teoctist §i alte boaite - împotriva “anticristului
papista§”, a iehovi§tilor, a homosexualilor (iar mâine împotriva tuturor celor
care nu au -escu în coadæ, semn indubitabil de daco-românismus - vezi
Ceau§escu, Pæunescu, Popescu-Dumnezeu, Iliescu…).
Scriitorul la român a refuzat - de fricæ, iar la un scriitor asta se mai
nume§te : la§itate - sæ mærturiseascæ despre timpul sæu, despre semenii sæi
f¶r¶ darul cuvântului… Scriitorul la român - mai cu seamæ sub Ceau§escu,
fericit cæ nu este obligat sæ laude partidul, a bætut câmpii cu program, a
refuzat cu îndârjire sæ se atingæ de “politicæ” (a§a numea el adeværul), a fæcut
orgie de formule prin care ascundea adeværul (exact ce dorea partidul de la
el !), drept care se iscæ întrebarea :
Trebuiesc blama†i doar cei care, în romanele lor, au min†it… cinstit :
Zaharia Stancu, Eugen Barbu, Titus Popovici, De§liu, Dumitru Mircea,
Galan, Petru Dumitriu, Læncrænjan, Særaru, Paul Anghel (§i al§ii pe care
nu-i mai în§ir), dar sæ nu fie atin§i nici cu o floare M.H. Simionescu, Radu
Petrescu, Al. George, Tudor ¢opa (iar pe urmele lor Horasangian, Cræciun) care nu au spus adeværul - de§i îl cuno§teau ; de§i rolul §i rostul mânuitorului cuvântului acesta este: sæ mærturiseascæ ?
La urma urmelor, avem ce meritæm :
O bisericæ (ortodoxæ) ce va sæ fie deasupra guvernului, deasupra armatei (§i deasupra a mai ce ?), dar care nu s-a spovedit, nu a recunoscut
cre§tine§te colabora†ionismul de§æn†at cu regimul criminal - §i ateu - §i nu a
fæcut peniten†æ (o propunere din salæ : pentru grelele lor pæcate, Plæmædealæ,
Anania, Teoctist - §i Popa Tatu - sæ fie numi†i portari de noapte la orfelinate
- mæcar trei luni).
Ca basarabean, fire§te îl pæstrez pe ∑tefan cel Mare printre “icoane”.
ïnsæ pentru cæ §tiu ceva istorie §i cunosc câte ceva din morala cre§tinæ am fost
surprins, revoltat de decizia (cui?: a lui Iliescu §i a lui Plæmædealæ?- dar
lipseau Sorin Dumitrescu, Pictorul-din-dulap §i Popa Galeriu cel curatuleios!) de a-l sanctifica.
Sanctificarea presupune cercetarea, atât a vie†ii, cât mai ales a mor†ii
celui luat în discu†ie. Or ce fel de via†æ - moralæ, sfântæ - a dus ∑tefan ? ∑i
mai ales : cum a murit : cumva decapitat de turci ?, bunæoaræ sfârtecat între
cæmile, de tætari - el, strigînd pânæ în ultima clipæ cæ nu se leapædæ de Hristos?
Deci, de când cu Iliescu §i cu Roman (Petre-i ca blenoragia: numai
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prima nu se vindecæ), avem †i noi, nu doar fali†ii no§tri : mai-pro§ti-decâtnoi: Basarabenii (ce satisfac†ie sæ §tim asta !- §i nu ne este ru§ine…); ci §i
sfin†ii no§tri, bæ§tino†i, din produc†ie garantat-localæ !
Degeaba : dacæ nu avem scriitori…
[Paris, 28-31 decembrie 1996]
*

Paris, 7 ianuarie 1997
BALUL MASCAT
Vladimir Tismæneanu : un dialog cu Mircea Mihæe§, Polirom, 1996
Pæstrez cele mai plæcute amintiri despre Vladimir Tismæneanu. ïi urmærisem cu mare interes studiile de istorie a comunismului din România transmise la Europa liberæ, citisem cu aceea§i proaspætæ curiozitate articolele tipærite. Ba, în anul de gra†ie 1989 am fost amestecat în tentativa de editare în
francezæ a unei cær†i semnate de dânsul. Editorul francez comunicându-mi
dezinteresul, motivînd “perimarea con†inutului” (încæ o datæ : eram în 1989
iar istoria o luase la galop), s-au… perimat §i rela†iile noastre, ca sæ spun a§a;
de atunci nu m-a mai cæutat. S-ar prea putea ca dezinteresul editorial francez
sæ nu fi fost singurul motiv : la un moment dat am fæcut o glumæ proastæ :
«Voi, politologii prevede†i…trecutul !»
Sper §i acum cæ nu umorul meu îndoielnic l-a determinat pe Vladimir
Tismæneanu sæ înceteze a mæ mai vizita la Paris ; s-ar dovedi cæ pusesem
degetul pe o rana structuralæ : nici mæcar ei, sovietologii, kremlinologii,
românologii §i al†i astrologi - nu au sim†it apropiindu-se cutremurul din 1989.
El o recunoa§te cu onestitate. Oricum, când cei ce §i-au fæcut o meserie (§i ce
meserie!) din prospectivæ nu sunt în stare sæ-§i onoreze profesia…
Acestea fiind spuse, am primit cu bucurie din Ia§i, printre alte cær†i
volumul Balul mascat - un dialog cu Mircea Mihæe§ - editura Polirom,
1996. Am îmbinat plæcutul §i utilul citind cu creionul în mânæ dialogul ce a
avut loc la Washington de la 31 decembrie 1995 la 12 ianuarie 1996.
Pentru a nu exista neîn§elegeri : tot ce nu voi pomeni la “semne de
întrebare” sunt chestiuni, analize cu care am fost de acord :
- în general, istoria comuni§tilor - pe care Vladimir Tismæneanu continuæ sæ ne-o povesteascæ plæcut §i instructiv (e-he, ce timpuri, când ne-o dædea
prin Europa liberæ…) ;
- teza - dealtfel la îndemâna oricærui muritor - dar nu §i la a oricærui
mare-român - potrivit cæreia Constitu†ia din 1923 nu a fost abolitæ de comuni§ti, ei desævâr§ind distrugerea, ci în 1938 (de§i eu cred cæ încæ mai devreme: din momentul declan§ærii ostilitæ†ilor dintre Carol al II-lea §i legionari);
- întru totul de acord : activi§tii §i securi§tii, mili†ieni§tii, s-au convertit
fulgerætor în ultrana†ionali§ti : Unitæ†ile Militare MAI de la Sæptæmîna au fost
deta§ate la România Mare, la Românul, chiar la Cuvîntul (unde, în altæ parte,
sæ meargæ ace§ti mari-patrio§i, cei ce ne-au distrus patria ?) ;
- §i eu cred cæ una din marile diversiuni securiste recente (dar cu urmæri
pe lung termen) este Cartea albæ - din care aflæm, nu numai cæ §i D.R.
Popescu §i Dan Hæulicæ au fost persecuta†i - ci doar ei §i tovaræ§ii lor (pânæ
§i Adrian Marino, în volumul Politicæ §i culturæ, tot la Polirom editat, îi
compætime§te pe cei pomeni†i) ;
- mecanismul dela†iunii (turnætorul la român) §i mai cu seamæ : “cancerul societæ†ii : Securitatea”;
- sânt §i eu de pærere cæ ai no§tri compatrio§i sunt necrofili - manifestîndu-se din plin aceastæ înclinare atât în raport cu Coposu, cât §i cu

©Paul Goma 1935-2011

wwww.paulgoma.com

PDF public și gratuit

31.12.2011

PAUL GOMA - JURNAL 2011

1447

Ceau§escu;
- ca sæ închei, mi s-a pærut onest §i curajos modul în care Vladimir
Tismæneanu a prezentat, nu atât “schimbarea la fa†æ” a unor buni prieteni deai sæi : Ple§u, Buzura, Botez, ci, a§ zice : adeværata fa†æ a lor.
Am a-i comunica lui Vladimir Tismæneanu, nu neapærat repro§uri - ci
nemul†umiri. Nefiind istoric (m-a ferit Dumnezeu!, sæ ajung ca Zoe Petre ?
ca Giurescu?), nici politolog (“cel care prevede trecutul” - am s-o mai spun,
oricât de agasant a§ fi), eu particip la ceea ce povestesc. ∑i, din întâmplare,
am participat la evenimentele pe care mai apoi le-am povestit în cær†ile mele.
Ungaria 1956 :
Mæ a§teptam la mult mai mult. Cu atât mai vârtos, cu cât afirmæ (pp. 99
§i 100) cæ a citit documente, cæ existæ documente. Vor fi existînd, însæ nu
pentru cæ†ei… Ca participant, prin simpatie, la Evenimentelor din Ungaria ;
ca arestat “pentru Ungaria”; ca de†inut fæcînd parte din categoria “ungari§ti”
iar de cum am ie§it la suprafa†æ (în 1965) §i am reluat scrisul : cronicar - am
consemnat în toate cær†ile mele evenimentele træite. (ïn treacæt : sânt singurul
nemaghiar din Fran†a distins cu medalia Revolu†iei Maghiare din 1956, deasemeni cu ordinul Imre Nagy - unii spun cæ a§ fi singurul român, dar nu pentru asta mæ iubesc eu…).
Fiindcæ am “investit” §i eu ceva, vreau sæ cunosc cât mai multe despre
1956, în România. Mai cu seamæ despre teroarea de stat §i de partid abætutæ
asupra Centrului universitar Bucure§ti, unde eram student. Vladimir
Tismæneanu vorbe§te despre Cluj, despre Ia§i - nu despre Timi§oara (§i-atunci a fost fruncea, mândra Cimi§òræ! - de unde sæ §tie asta cimi§oreanul Mircea
Mihæe§? el predæ literatura englezæ §i americanæ, nu istoria elementaræ a
României) ; †i nu despre Bucure†ti (de parcæ s-ar fi în†eles cu Manolescu !).
Decep†ii :
1. V. Tismæneanu, dupæ ce nu vorbe§te despre momente importante ale
mi§cærilor studen†e§ti din 1956, are…, cum sæ-i zic?, mai bine citez :
- p. 102 :“Studen†ii cereau plecarea trupelor sovietice din România,
încetarea obligativitæ†ii limbii ruse în §coli. Dupæ §tiin†a mea, niciuna
dintre mi§cærile studen†e§ti n-a avut o platformæ politicæ eminamente anticomunistæ”.
Afirma†ie græbitæ, inexactæ : în octombrie 1956, la Timi§oara, în §edin†a
de la Politehnicæ, s-a citit §i s-a dezbætut (nu doar în prezen†a, dar §i cu sprijinul conferen†iarului de marxism, Haiducu, §i el condamnat în lotul
studen†ilor), nu o ”platformæ”, ci o listæ de dolean†e, cu neînsemnate deosebiri acelea§i, la Bucure§ti - acestea :
- plecarea imediatæ a ru§ilor din †aræ, nu doar a trupelor sovietice, cum
crede V. T., ci §i a civililor ce invadaseræ România, fiind prezen†i peste tot,
în calitate de consilieri, în fapt, de supraveghetori ;
- desfiin†area Securitæ†ii ;
- desfiin†area gospodæriilor colective ;
- suprimarea, nu doar a limbii ruse, cum spune V. T., ci §i a marxismului, în special, în general întoarcerea la sistemul de învæ†æmânt european,
distrus de comuni§ti §i rusocentrat, din 1948;
- restabilirea proprietæ†ii private (nu doar a pæmântului, pomenitæ la
desfiin†area colhozurilor, ci §i a locuin†elor, a micilor intreprinderi me§te§ugære§ti §i industriale, a comer†ului, a alimenta†iei publice, etc.).
Dacæ Vladimir Tismæneanu crede cæ aceste revendicæri chiar de nu alcætuiesc “o platformæ politicæ” (cite§te : nu erau anticomuniste) - mæ dau bætut.
2. D-sa nu vorbe§te de “ajutorul interna†ionalist” dat de Securitatea lui
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Gheorghiu-Dej Securitæ†ii în derivæ (un eufemism) a lui Kadar - deci tot a
sovieticilor - prin inconturnabilul Valter Roman. De mirare : un studiu masiv
(2 volume a câte 600 §i 750 pagini) La vie en rouge de Christian Duplan §i
Vincent Geret (Seuil, 1994) a apærut mult înaintea dialogului - acolo capitole
întregi sunt dedicate activitæ†ii desfæ§uratæ de Valter Roman în perioada
Revolu†iei Maghiare :
a) ca agent al Kremlinului, i-a atras pe Imre Nagy §i pe ai sæi,
refugia†i în ambasada Iugoslaviei, în capcana “ospitalitæ†ii române§ti” de la
Snagov. Acolo au fost †inu†i de la 22 noiembrie 56 pânæ la 11 aprilie 57, când
bærba†ii au fost du§i cu for†a în Ungaria, iar femeile §i copiii, tot cu for†a, la
Cælimæne§ti : acolo, în iunie 1958, au aflat cæ Nagy, Gimes, Szilagyi §i generalul Maleter fuseseræ condamna†i-§i-executa†i…;
b) agentul Kremlinului Valter Roman - flancat de Ardeleanu
(Adler), §eful cenzurii, de Goldberger, de Bene §i de Mælnæ§an - a supervizat
“ajutorarea” securitæ†ii ungure§ti (AVH), ce-§i pierduse o parte din cadre în
timpul Revolu†iei (la asta se vor fi gândit securi§tii carpatini, în decembrie
89, când gui†au de spaima dreptei pedepse: «Færæ violen†æ !» - avînd în
Buzura un trudnic, dar ce fidel! megafon): atunci au fost deta§a†i în Ungaria
foarte mul†i securi§ti - fie de origine maghiaræ, fie evrei cunoscînd §i maghiara - taman ca Valter Roman ! Din mærturiile insurgen†ilor budapestani supravie†uitori ai torturilor, cruzimea legendaræ a securi§tilor unguri a fost pusæ în
umbræ de cea a “românilor” condu§i de actualul general-pensionar Costyal
(nume conspirativ : Popescu…);
3. Vladimir Tismæneanu încearcæ pe distan†æ de mai multe zile (ale
cær†ii) sæ arate cæ Iliescu §i-a falsificat biografia : cæ n-a fost disident, cæ nu
s-a opus, cæ n-a fæcut… De acord, însæ nu define§ti doar prin nega†ii. A§ fi
vrut sæ aflu din sursæ autorizatæ (§i verificatæ) adeværul despre rolul jucat de
Iliescu în timpul §i mai ales dupæ Revolu†ia Maghiaræ în Echipa Mor†ii, cum
o botezaseræ victimele, alæturi de Petre Gheorghe, Trofin, Burticæ, Dan
Mar†ian (se pare cæ “subofi†er” a fost Edgar Reichman, jurnalist la Le
Monde): Iliescu a participat la organizarea sinistrelor §edin†e de demascare §i
de exmatriculare a studen†ilor nearesta†i? Da sau ba ?
Vorbind numai de Cluj, ne dezvæluie con†inutul unui raport în care
Leonte Ræutu criticæ Securitatea : “nu cæ i-a arestat pe studen†i, ci cæ îi arestase înainte de înscenarea pseudo-educativæ care trebuia sæ aibæ loc în Aula
Universitæ†ii sau în cine §tie ce amfiteatru”. Ce se în†elege : cæ “înscenarea
pseudo-educativæ” nu a avut loc - dacæ Securitatea îi arestase, însæ numai la
Cluj pe studen†ii recalcitran†i… Adeværat, V. Tismæneanu precizeazæ : “Am
citit raportul cætre Biroul Politic al echipei de urgen†æ care s-a deplasat la Cluj
în 1956” - din pæcate, a læsat baltæ Ungaria, a trecut la alte celea : la Havel,
la Kwasniewski, la Coposu, la regele Mihai ba chiar §i la Brucan. Ceva mai
încolo ne-a asigurat de “panica absolutæ a conducerii PMR-ului”. Atât.
Nu se poate ca Vladimir Tismæneanu sæ nu fi cunoscut “amænuntele”
enumerate mai sus. Dacæ îmi va ræspunde cæ în §apte zile i-a fost imposibil sæ
vorbeascæ despre toate evenimentele, îi voi ræspunde :
Au fost, în Europa de Est, dupæ moartea lui Stalin, câteva momente
importante - chiar dacæ epicentrul lor se situa în afara hotarelor României :
- Momentul 1956 - Revolu†ia Maghiaræ ;
- Momentul 1968 - invazia Cehoslovaciei ;
- Momentul 1977 - Charta cehilor §i a slovacilor.
Iar interne :
- Momentul 1956 ;

©Paul Goma 1935-2011

wwww.paulgoma.com

PDF public și gratuit

31.12.2011

PAUL GOMA - JURNAL 2011

1449

- Momentul 1968 ;
- Momentul 1971 - “Revolu†ia culturalæ”;
- Momentul august 1977 - Marea grevæ a minerilor din Valea Jiului
(nu am inclus Momentul ianuarie-mai 1977 în care am fost implicat);
- Momentul 1969 : constituirea SLOMR - ce a devansat (numai cronologic, din pæcate) Solidaritatea polonezæ ;
- Momentul 1987 - ræscoala muncitorilor bra§oveni.
Aceste Momente care marcheazæ istoria poststalinistæ a Estului european par a fi neluate în seamæ de Vladimir Tismæneanu - mai vârtos când vine
vorba de Momente din istoria României - sper sæ existe în volumele pe care
nu le cunosc. Ca “preistoric“ ce sânt, †in la adeværul cronologic - la
adeværul devenit istoric.
Revin la Iliescu : sæ nu cunoascæ Vladimir Tismæneanu aceastæ realitate
istoricæ : echipele de exmatriculatori ? Sau, ca §i în cazul mi§cærilor
studen†e§ti din 56, evitæ sæ vorbeascæ de Centrul Bucure§ti ? Sæ aibæ, în legæturæ cu exmatriculærile, o… re†inere?, sau nu poate accepta adeværul : cele
mai sinistre, mai uciga§e, mai grote§ti “spectacole” fuseseræ puse în scenæ la
Universitatea din Bucure§ti, în decembrie 56, întreg anul 1957, o parte din
58, iar catedra de marxism, firesc, §i-a continuat cu puteri sporite (cum se
contamineazæ omul de limba de lemn !) activitatea ei de cæpætâi : jumætate
ideologìe, jumætate poli†ìe (§i nu doar Radu Florian, pe atunci abia
conferen†iar) §i-a arætat, ¶sta, zi-i pe nume, devotamentul fa†æ de URSS…
ïncæ douæ cuvinte despre “Ungaria 56”: în ultima jumætate a anului trecut (96) am primit vizita a doi cercetætori ; temele alese le erau intersectate
de Evenimentele din România din 56 (ca ecou al Revolu†iei Maghiare). Fa†æ
de primul am fost acru : dacæ îl interesau doar generalitæ†i despre 56, sæ citeascæ
lucrærile despre… 56, nu ?
Mi-a ræspuns cæ nu existæ a§a ceva, în România, în române§te.
Am protestat cu vigoare : dupæ §apte ani de libertate de expresie, sæ nu
existe un articol-douæ-cinci, o carte-douæ “despre Ungaria 56 ?”
Vizitatorul §i-a cerut scuze cæ m-a deranjat “pentru generalitæ†i” §i a
vrut sæ plece. Mæ aflam într-o situa†ie inconfortabilæ : nu aveam deloc de
gând sæ-l ofensez pe oaspete, în acela§i timp nu puteam accepta inacceptabilul : cum a§a, nu existæ nici o lucrare despre evenimentele din 56, scrisæ de
altcineva - decât de mine ?
Dupæ câteva sæptæmâni s-a anun†at un altul - acesta m-a avertizat prin
telefon cæ-l intereseazæ tot “generalitæ†ile despre Ungaria” - §tia de la
precedentul cæ fusesem nu doar mirat, dar §i bini§or dezagreabil…
A venit, am stat de vorbæ. Mi-a spus §i el cæ nu existæ alte scrìsuri
despre Ungaria în afara cær†ilor, interview-urilor §i articolelor mele - dar
acestea nu se gæsesc…
N-am putut crede. Apoi mi-am adus aminte de bro§ura propagandisticæ
Totul despre Manolescu, în care bro§uri§tii mæsluiau în mod grosolan, neobræzat istoria - pentru a-i face un portret “numai din lumini” lui N.
Manolescu. Iar acum iatæ cartea unui istoric, a unui politolog pre†uit.
Pentru cæ §i el locuie§te de mul†i ani în afara României a adus, totu§i,
vorba despre Ungaria; însæ din pricinæ cæ a cælætorit frecvent în România §i
cæ în America stæ de vorbæ cu compatrio†i - deci s-a reimpregnat de aerul
tricolor - a fost împiedecat sæ vorbeascæ pânæ la sfâr§itul frazei…
Manolescu
Vladimir Tismæneanu mæ pomene§te §i pe mine, de câteva ori, mægulitor, ba la pagina 96 de-a dreptul înduio§ætor, chiar dacæ într-o incidentæ :
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“…amnezia ori uitarea la români (subl. în text) despre care a scris foarte
frumos Paul Goma…”
Fire§te, natura omului despre care se scrie într-o carte (de bine !) îl
împinge sæ se arate nemul†umit : «Numai atâta ?» De aici concluzia: chiar §i
eu am o naturæ umanæ. Da, da.
Naturæ continuînd a fi ce a fost, chiar fa†æ cætre fa†æ cu (p. 170) :
“∑i o spun (mæ apæra de Cartea albæ - n. m. - P.G.), chiar dacæ uneori
am fost în dezacord cu Paul Goma, mæ refer - §i dau un singur exemplu - la
exagerata lui înclina†ie de a-l ataca pe N. Manolescu”.
Sânt impresionat de fidelitatea în prietenie a lui Vladimir Tismæneanu.
Am în†eles cât a suferit, constatînd cæ vechi §i buni prieteni ai sæi : Ple§u,
Buzura, Botez au pornit pe alte cæræri (bine-ar fi fost sæ fi fost patru, am fi zis
cæ, dupæ ce va dormi, prietenul are sæ fie ca înainte de be†ie… - din pæcate
existæ §i altfel de be†ie : a puterii, nu doar înnebunitoare, corupætoare, ci §i
prostitoare). De aceea nu-i voi cere sæ-mi ia mie partea (obicei curent pe
Dâmbovi†a), ci mæ voi mira cæ un om obi§nuit a cæuta în toate, cauzele (chiar
§i efectele, dacæ mai ræmâne timp), nu a fæcut acela§i lucru §i în legæturæ cu
“exagerata /mea/ înclina†ie de a-l ataca pe Manolescu”.
N-a avut timp - de acord. Numai cæ una este sæ nu ai, material, timp
de… cântærire (a unei situa†ii) §i alta sæ ignori acel cântar - în situa†ia de fa†æ,
sæ †ii partea lui N. Manolescu (firesc : †i-e prieten), cu argumente nu totdeauna adeværate (nefiresc - chiar dacæ †i-e prieten). Iatæ câteva exemple :
p. 76 : “…existæ stræluci†i anali§ti politici, existæ personalitæ†i de genul
A. Cornea, H.-R. Patapievici, Alina Mungiu, ca sæ nu mai zic de Nicolae
Manolescu din anii 1990-1991”.
Dacæ Vladimir Tismæneanu s-a gândit la “personalitæ†i de genul…”,
totul este în regulæ (de§i precizarea : “din anii 1990-1991” duce în altæ parte);
dacæ a vrut sæ vorbeascæ despre “stræluci†i anali§ti politici”, “din 90-91”,
lucrurile capætæ altæ înfæ†i§are - ca sæ fie mai limpede, încæ un citat :
p. 138: “…personalitæ†i precum Corneliu Coposu, chiar Radu
Cîmpeanu, sigur Nicolae Manolescu, care începuse sæ se manifeste ca o personalitate publicæ, de§i într-o fazæ prepartidistæ a evolu†iei sale post-decembriste…”
Ce am a-i repro§a lui Vladimir Tismæneanu : cumva prietenia “de nezdruncinat” cu Nicolae Manolescu? Da de unde! Cum a§ putea sæ condamn un
sentiment atât de rar, azi ? Credeam însæ cæ numai Românul neinstruit are o
specialæ percep†ie a timpului, pe care am comparat-o în mai multe rânduri cu
a spa†iului la vechii egipteni : a§a cum Egipteanul nu realiza perspectiva (în
spa†iu), §i “mergea” cu un umær înainte, tot a§a Românul nu are organ pentru
perspectiva în timp. ïn capul lui, cronologia este ceva, dacæ nu “aia de nu
existæ”, atunci sigur : “aia de nu-i bunæ“; greu realizeazæ, de pildæ, cæ din
punctul de vedere al anului 1950 (când s-a næscut el), existæ, totu§i, un “timp“
(an) §i înainte : l940 - ba chiar §i 1930! De ce a§a ? Probabil fiindcæ, pentru
el, træitor într-un perpetuu prezent, trecutul, nemaiprezentînd interes, i se
aratæ nediferen†iat, neorganizat - necronologizat : «Ce importan§æ are», zice
el, «dacæ 1977 a fost înainte de 1968, ori dupæ - tot acolo-i». Repet bænuiala:
Vladimir Tismæneanu s-a læsat contaminat §i de percep†ia timpului la român altfel nu ar fi gândit-crezut ce a spus în citatele de mai sus.
S-a petrecut altceva : nu este vorba de o “româneascæ accep†ie a timpului”, ci de apærarea unui prieten, cu orice pre† ; chiar cu pre†ul neadeværului.
Fiindcæ nu po†i rosti, în legæturæ cu “stræluci†i anali§ti politici” numele lui “N.
Manolescu din anii 1990-1991”. Iatæ de ce :
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Toatæ lumea §tie (un fel de a vorbi : în România toatæ lumea uitæ, sau,
în numele prieteniei, închide ochii…) : Nicolae Manolescu, într-adevær, o
personalitate culturalæ pânæ la Momentul decembrie 89, nu a fost deloc “pe
fazæ”, cum se zice - læudabilæ atitudine, dacæ-i avem în vedere pe oportuni§tii
deveni†i de la un minut la altul, din securi§ti: revolu†ionari (cu certificat !) blamabil pentru cineva considerat ca director de con§tiin†æ.
Am mai scris-o : Nicolae Manolescu, fost student la Bucure§ti în 1956,
îi informeazæ pe bro§uri§tii Totului despre Manolescu cæ în 1956 au avut
loc mi§cæri de solidaritate cu Ungurii - dar numai la Timi§oara! Pentru cæ
Românii sunt amnezici cu program, se prefac a nu mai §ti… cæ mi§cæri
studen†e§ti fuseseræ §i la Bucure§ti - în care caz vine întrebarea: ce fæcea, în
toamna lui 1956, studentul bucure§tean Nicolae Manolescu, de explicæ, azi,
cæ numai la Timi§oara se întâmpla ceva ?; la care întrebatul n-ar putea ræspunde - ce : adeværul ? Dar adeværul este : în timpul Revolu†iei Maghiare, studentul Nicolae Manolescu s-a retras în codri §i în mun†i…- la Râmnicul
Vâlcea, la bunici.
De ce nu spune adeværul ? Nu e nici o crimæ sæ cau†i adæpost la bunici
(dacæ ai). El însæ, ca §i Blandiana, mai vrea - dupæ legea a’ nouæ - §i ceferticat
(autodecernat) de rezistent ! Pentru cæ el a deschis gura în legæturæ cu acele
întâmplæri, îi spun :
Vrea sæ fie director de con§tiin†æ, însæ a ratat toate, absolut toate
Momentele favorabile afirmærii (§i, desigur, tragerii consecin†elor) :
- a pierdut Momentul 56 ;
- a pierdut Momentul 68 (§i despre acesta le-a dat bro§urezilor
informa†ii mincinoase) ;
- a pierdut Momentul 77 ;
- a pierdut Momentul 87 (la care voi reveni);
- §i a pierdut Momentul 89 - însæ, dacæ nu a participat la niciun ræzboi,
s-a înfipt la plæcinte (nu mæ consoleazæ faptul cæ nu e singurul). Nicolae
Manolescu a primit revolu†ia cu uimire, curiozitate intelectualæ (!) cu
mefien†æ; chiar cu dezaprobare. Aceastæ atitudine este probatæ negru pe alb:
ïn România literaræ nr. 2 din 11 ianuarie 1990, Nicolae Manolescu este
prezent cu douæ “contribu†ii” greu de acceptat de un sentimental ca Vladimir
Tismæneanu :
1. pe pagina 3, sub genericul : “Puncte de vedere : Cum ar trebui sæ
arate România literaræ acum ?,” dezbat Nicolae Manolescu (“Intrarea în
normalitate”) §i Octavian Paler care-i dæ ræspunsul-întrebare : “Care normalitate ?” Iatæ câteva mostre din gândirea lui N. Manolescu la începutul lui
ianuarie 1990:
- “normalitate înseamnæ revenirea la obiectivele literare (§i în general
culturale) ale revistei - oglindæ a apari†iilor editoriale, a publica†iilor…”;
- “noi ne ocupæm cu literatura, cu arta §i cultura, iar acestea træiesc doar
într-un regim de stabilitate. Anormalitatea le sufocæ, le ucide pu†in câte pu†in.
Formele de protest ale artei diferæ de simplele strigæte de protest…” ;
- “Noi trebuie sæ ne ocupæm de cær†i §i de idei, nu de realitatea imediatæ,
oricât ar fi ea de vie în aceste sæptæmâni ;
- “Interviurile nu sunt neapærat mai substan†iale decât eseurile” ;
De§i la fiecare citat am fost tentat de a sublinia câte ceva - las aceasta
treab¶ pe seama lui Vladimir Tismæneanu.
A§adar, aceasta era o contribu†ie… publicisticæ a lui N. Manolescu. ïn
acela§i numær al revistei, la Cronica literaræ, o alta: “Marile familii” se
intituleazæ întreaga paginæ din acest numær (va mai fi una în urmætorul)
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despre… Petru Dumitriu.
Am mai scris despre §ocul pricinuit de aceastæ “înnoire” a lui N.
Manolescu (dupæ cronica la Petru Dumitriu va publica alta despre… V. Em.
Galan). O mare triste†e m-a cuprins - pe atunci eram prieteni : sæ-l vezi, în
pagina 3, alæturi (în fapt : fa†æ-n fa†æ) cu O. Paler, acest fost (§i etern) activist
de partid, corespondent Agerpres (sic) la Roma - de unde a fost expulzat -,
trimis special la procesul “terori§tilor” care atacaser¶ ambasada RSR de la
Berna, C.C.-ist §i cælætor asiduu în Occident, acum pe linia adoptatæ de vreo
zece ani : cea a bunului sim†. Iar Manolescu al nostru bâlbâindu-se, spunînd
prostioare §i prostioaie, frângîndu-§i mâinile - dacæ nu §tia lec†ia !
Acestea se petreceau tot în 1990, dragæ Vladimir Tismæneanu. Ai sæ
zici: «ïn ianuarie, încæ nu se trezise bine - dar dupæ ianuarie…»
ïnainte de a trece la alt reper cronologic, î†i voi atrage aten†ia; citatul de
la p. 138 : (N. M.) “începuse sæ se manifeste ca o personalitate publicæ, de§i
într-o fazæ prepartidistæ a evolu†iei sale postdecembristæ”- este extras din…
pasajul dedicat alege-rilor din mai 1990.
Chiar e§ti convins cæ N. Manolescu, în luna mai 1990, era cel pe care
ni-l zugræve§ti (atât de contorsionat, recunoa§te) ? Dovada cæ nu : interviul
luat lui Iliescu imediat dupæ mineriada din 13-15 iunie 1990, publicat în
România literaræ din 6 iulie.
Fa†æ cu acest alt seism (mineriada), N. Manolescu a ræmas ca §i în fa†a
evenimentelor din decembrie 89 : împietrit, paralizat, incapabil de a vedea ce
se petrece : capul lui nu a în†eles nimic, inima lui nu a sim†it nimic.
ïn cazul în care ai de gând sæ-mi atragi aten†ia, cum a fæcut-o chiar el,
N. Manolescu : «Dar n-ai væzut ce întrebæri incomode i-am pus ?», risc sæ-§i
spun ce i-am spus : «Dar n-ai væzut cum nu †i-a ræspuns ?»
ïncæ un citat din Balul mascat :
- p. 26 : “…s-a spus mereu : «Noi n-am avut un Havel !» ¢inînd cont
de felul în care s-a comportat, în general, elita politicæ §i culturalæ româneascæ în raport cu personalitæ†ile cele mai respectate care au fost, mai mult
sau mai pu†in criticate, sau atunci când nu au fost criticate (aici cazul lui N.
Manolescu e mai mult decât §ocant) ræspunsul meu e: chiar dacæ am fi avut
un Havel el n-ar fi avut o altæ soartæ decât în Republica Cehæ. Pentru cæ în
realitate, nu existæ un Havel care sose§te pe tavæ. Havelii sunt crea†i !”
ïn doar câteva rânduri Vladimir Tismæneanu a introdus mai multe neadeværuri. Chiar de nu-l comparæ direct cu Havel, îl pune pe N. Manolescu
într-un context comparativ - de mirare la un analist politic. Cu atât mai
vârtos cu cât pân¶ §i el a spus un adevær - care n-a folosit la nimic românilor:
“Nu existæ un Havel care sose§te pe tavæ, Havelii sunt crea†i !”
De acord, dar ce va fi avînd Manolescu în comun cu Havel? Nimic :
1. Havel nu a fæcut parte din pætura activi§tilor de partid din domeniul
literaturii - N.Manolescu da : a scris, împreunæ cu D. Micu, un volum proletcultist, apærut în 1965 : Literatura românæ de azi. 1944-1964 ;
2. Havel s-a implicat total în ceea ce s-a numit disiden†æ §i, normal, a
trimis în Occident scrierile sale nepublicate - N. Manolescu s-a mul†umit sæ
fie prieten (drept : fidel) cu disiden†ii Tudoran, Botez, însæ nici vorbæ sæ
“trimitæ” - de§i promisese (îmi promisese mie, pentru colec†ia de la Hachette,
Est-Ouest o Istorie a literaturii române), ba în acest timp scria cronici de
ru§ine despre D. Popescu-Dumnezeu, Vasile Nicolescu §i al†i særari ;
3. Havel §i-a asumat propriile fapte : a fæcut închisoare pentru convingerile lui - N. Manolescu se laudæ cu închisoarea pærin†ilor, fiindc¶ el convingeri n-a avut - decât literare. Dacæ Vladimir Tismæneanu îmi va atrage aten†ia
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cæ nu am dreptul sæ repro§ez cuiva cæ nu a fæcut închisoare, îi voi ræspunde :
«Nu am - mi-l iau singur: le repro§ez lui Manolescu, lui Liiceanu, lui
Ple§u, Ilenei Mælæncioiu, Anei Blandiana, Gabrielei Adame§teanu (nu §i lui
Paler) cæ nu au fost scriitori a§a cum ne-a cerut acest secol blestemat §i, în loc
sæ apere cultura, cum, de pildæ, §i-au apærat-o Ru§ii (prin noua formæ de
opozi†ie : disiden†a, §i consecin∞a ei : samizdatul), ei, din fricæ, din la§itate,
din lipsa sim†ului datoriei (deci : din nescriitoricism) s-au mul†umit sæ
“reziste”, a§teptînd Coborîrea Duhului Sfânt iar în pauze ascultînd Europa
liberæ - dar numai acele emisiuni în care erau vorbi†i de bine ei ! Culmea :
Duhul a chiar coborît, prin sacrificiul vie†ii unor tineri §i nescriitori - iar
genialii no§tri directori de con§tiin†æ au venit la pl¶cinte, la jefuit mor†ii. Nu
existæ nici o deosebire între profitorii economici §i ei, cei culturali. Poate
spune Vladimir Tismæneanu în virtutea cæror fapte de arme, de ac†iuni de
rezisten†æ anticomunistæ a ajuns N. Manolescu (bun conicar literar), în fruntea intelighen†iei (sic) liberale (resic)? Dar Gabriela Adame§teanu, cea unsæ
cu toate unsorile, trecutæ prin toate compromisurile posibile (§i nevæzute),
ve§nic paralizatæ de fricæ - pânæ la 22 decembrie fix - apoi, cu ce curaj a
manevrat cucerirea §efiei 22-ului (nu mai prejos de Manolescu, a României
literare) devenitæ “formatoare de opinie publicæ”? Ce sæ mai vorbim de
Blandiana, autor subversiv færæ voie (cu Arpagicul intræm noi în istoria rezisten†ei anticomuniste, oameni buni?) - iar de Liiceanu, chiar cæ nu mai am ce
spune, decât ce-mi stæ ca un pietroi pe inimæ : pânæ n-a fluierat Brucan
recrea†ia, nu i s-a auzit glæsciorul, nu i s-a aflat semnætura de protest, de solidarizare pe vreo peti†ie - dar cum a cæpætat hârtie de la primærie, cum i-a ars
un text (cætre lichele ! - sæ te-apuce plânsul !). ïnainte de decembrie 89,
Ceau§escu nu a ordonat sæ mi se distrugæ voluma§ul de debut Camera de
alæturi - de§i îi eram du§man, nu ? Pe fa†æ, nu? A trebuit sæ piaræ comunistul
Ceau§escu, pentru ca prietenul meu, Liiceanu anticomunistul (confi-den†ial,
se în†elege, doar el nu era prost ca Tudoran, ca Andreescu : el era dæ§tept - ca
Manolescu!), sæ trimitæ la topit cvasitotalitatea tirajului volumului de mærturii
Culoarea curcubeului ; pentru ca anticomunistul din fiecare 29 februarie de
preste an, Marin Sorescu (nu mi-a fost prieten, dar nici du§man), sæ distrugæ
plumburile romanului Gardæ inversæ de la Scrisul românesc, atunci când a
aflat cæ va fi numit ministru al culturii».
Sæ ne întoarcem - la Havel, cel care s-a fæcut pe sine, prin faptele
gândului sæu ? Sau la N. Manolescu ? Am arætat cæ nu sunt adeværate
alega†iile potrivit cærora N. Manolescu ar fi fost “bun” (mæcar de-al nostru)
în 1990, 1991. Interviul cu Iliescu §ade, stâlp, repro§ - însæ Manolescu, nu
în†elege sæ §i-l asume, s¶ §i-l ducæ în spinare, ca pe o cruce.
O clipæ : nu am terminat de în§irat faptele-i pe anul 1990 :
ïn 21 iunie 1990 N. Manolescu semneazæ editorialul din România
literaræ, revistæ pe care o câ§tigase (ei, da), fæcînd agita†ie pe tema : Numai
culturæ - nu politicæ ! - astfel au votat pentru el “culturali§ti“ ca Pardæu,
Silvestru, Bæran, ¢oiu, împotriva lui Dimisianu, a lui Valeriu Cristea (ei, da!)
- a§adar, editorialul intitulat : “IVA∑CU” (de parcæ ar fi scris: “MAIORESCU”). Citat:
- “La începutul lui octombrie 1971, G. Iva§cu a fost scos, din motive
misterioase (s.m., P.G.), de la conducerea Contemporanului (…) §i numit
director al României literare”.
Iatæ cum minte Manolescu : scriind “scos” §i “din motive misterioase”,
N. M. încearcæ sæ-l rætæceascæ pe Românul §i a§a amnezic : “misterioasele
motive” erau cunoscute de toatæ suflarea scriitoriceascæ, gazetæreascæ, cine-
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matografeascæ, etcetereascæ : urmarea declara†iei lui Breban, de la Paris, în
care acesta î§i manifesta dezacordul cu revolu†ia culturalæ a lui Ceau§escu asta fiind una, a doua: Iva§cu nu fusese “scos” (îndepærtat, dat afaræ, pedepsit), cum ne zæpæce§te N. Manolescu, ci… mutat la România literaræ în
locul lui Breban - dar e limpede ! Trecem la citate omagiale :
- “Meritul principal al lui G. Iva§cu a fost acela de a fi fæcut dintr-un
sæptæmânal de culturæ o formæ de rezisten†æ intelectualæ. ïn 1955, când el
prelua conducerea revistei…” (aici vorbe§te de Contemporanul - n. m. P.G.).
- “Dupæ 1971 el a fæcut din România literaræ revista numærul unu a
rezisten†ei noastre” .
Domnule ! Sæ faci dintr-un împu∞it turnætor de pu§cærie directorul unei
publica†ii rezistente (cu voie de la Secu) - asta performan†æ ! ; sæ faci
dintr-un putrezitor de spirite, dintr-un lombric agent-descurajator (de a rezista cu adeværat) - un cruciat al rezisten†ei prin culturæ… N. Manolescu nu se
în§alæ : România literaræ a fost, într-adevær, “revista numærul unu a
rezisten†ei noastre”- atât cæ “rezisten†a“ a fost atât de… sublimat¶, încât…
Rezisten†æ sæ fie aceea de a te bate numai cu marionete diversioniste : Eugen
Barbu, V.C. Tudor, Drago§, Ungheanu, Læncrænjan, Ceachir, prefæcîndu-te
cæ nu §tii cine trage sforile ? Neindræznind a contesta - fie §i cultural
(pe Dulea !) - sistemul?
Pentru 15 noiembrie (1990) mi s-a cerut un mesaj - a fost publicat §i de
România liberæ din 16 nov. Printre “înjur¶turile” la adresa comunitæ†ii
române§ti: Ce aniversæm : unul din multele momente de la§itate, de nesolidaritate?
Replicæ fulgerætoare - din partea cui ? Din a marelui jurnalist politic
Nicolae Manolescu (România literaræ din 22 nov. 90). Editorialul se intituleazæ nici mai mult nici mai pu†in: “15 noiembrie: o lec†ie de istorie”.
Bine e sæ nu faci ce face popa Manolescu, ci sæ faci ce spune:
-“La 15 noiembrie s-au împlinit trei ani de la marea demonstra†ie a
popula†iei bra§ovene. Toate forma†iunile §i personalitæ†ile politice, Parlamentul, pre§edintele însu§i au evocat evenimentul. Sub egida nou înfiin†atei
Alian†e Civice au avut loc în Capitalæ §i în alte ora§e mar§uri §i manifesta†ii
de o amploare nemaintâlnitæ dupæ decembrie trecut. Intrarea Alian†ei Civice
în scena politicæ s-a fæcut cu acest prilej §i marcheazæ, la rândul ei, o datæ.
Evenimentele din 1987 §i comemorarea lor din 1990 ne oferæ o lec†ie de istorie. Dupæ pærerea noastræ, 15 noiembrie 1987 reprezintæ începutul revolu†iei
anticeau§e§ti §i totodatæ anticomuniste din România. Dacæ læsæm la o parte
reac†iile individuale de protest, toate mi§cærile anterioare celei de la Bra§ov
au avut un caracter social §i economic §i au ræmas în cadrul sistemului”.
Dupæ avalan§a de prostisme §i manolisme iatæ §i “delimitarea”:
“Nu împærtæ§im pærerea exprimatæ de cætre Dl. Paul Goma (…) cæ n-a
existat solidaritate cu Bra§ovul în 1987, cum n-a existat cu Valea Jiului în
1977. Dl. Goma prive§te dintr-un unghi exclusiv moral dialectica istoricæ.
Dar în istorie efectele nu se produc întotdeauna instantaneu. Decembrie 1989
a fost o urmare claræ a lui noiembrie1987”.
Nu mai continuu, de§i imprudentul N. Manolescu o face, umplînd
întreaga coloanæ a editorialului cu “analizele” sale istorice. Nu am subliniat,
nu am atras aten†ia asupra cutærui pasaj, asupra cutærei cugetæri adânci - îi las
lui Vladimir Tismæneanu plæcerea de a-§i ilustra cu exemple din gândire
politicæ a lui Manolescu propriile afirma†ii: “strælucit analist politic”…
Anul 1990 se încheie apoteotic pentru N. Manolescu : în douæ numere
ale României literare publicæ - pe cinci pagini ! - Scrisoare deschisæ cætre

©Paul Goma 1935-2011

wwww.paulgoma.com

PDF public și gratuit

31.12.2011

PAUL GOMA - JURNAL 2011

1455

Paul Goma semnatæ de Voican Voiculescu-Sturdza. Pe N. Manolescu nu
l-a interesat deloc faptul cæ acest Voican (ca §i Iliescu intervievatul) avea
mâinile pline de sânge (de la Târgu-Mure§, de la mineriadæ, ce sæ mai spunem de executarea Ceau§e§tilor - nu mæ laud: eu am bænuit asta, încæ din 25
decembrie 1989, când mæ aflam pe platoul parizian al canalului 5, unde s-a
difuzat sinistra casetæ). Sæ admitem : lui Manolescu, analfabet - în ciuda
spuselor lui Vladimir Tismæneanu - îi fusese imposibil sæ pætrundæ un adevær
elementar : “dosarul de securitate” al lui Voican - prezentat de însu§i
revolu†ionarul clytorindìc (în acela§i pre∞ : supraministru al Securitæ†ii! lucru §tiut §i de N. Manolescu, dar la ce i-a folosit §tiin†a ?) era un fals
grosolan (dar nu suficent pentru sub†irimea inteligen†ei politice a lui
Manolescu). Cum se face însæ cæ în chapeau-ul de prezentare (al “dosarului”)
N. Manolescu scrie cæ publicæ materialul de fa†æ, pentru ca cititorii sæ
în†eleagæ cum lucra… securitatea ceau§istæ !? Acesta fiind “nivelul”…
“strælucitului comentator politic” - în decembrie 1990 !
Mai amintesc - pentru întreg anul 1990 :
N. Manolescu, profitorul principal al “acoperirii” morale (§i nu doar),
acordate de Monica Lovinescu §i de Virgil Ierunca, “pe timpul dictaturii”, de
cum a devenit director al revistei, nu a avut timp (§i spa†iu în România
literaræ) nici pentru Unde scurte, nici pentru Fenomenul Pite§ti - dar, cum
am væzut, a scris s¶lt¶re† despre Petru Dumitriu, jubilatoriu despre V. Em.
Galan, “cu inimæ” despre colabora†ioni§ti notorii ca J. Popper - doar pentru
cæ acesta comisese o chestie de box în care “se bætea” cu Eugen Barbu…
precum §i despre colabora†ioni§tii Uscætescu, Paul Dimitriu, Paul Miron…
Iatæ-ne §i în 1991 : în februarie strælucitul analist politic §i verticalul N.
Manolescu se hotæræ§te sæ-i facæ sæ tacæ pe cei ce-l “înjurau” cæ are timp de
alde Milo§, Reichman §i al†ii de acela§i acabit - dar nu de pærin†ii lui spirituali. O idee de geniu : îi încredin†eazæ lui G. Pruteanu cronica la prima carte a
Monicæi Lovinescu editatæ în România. Pruteanu scrie un text bæ§cælios, plin
de spirite-de-glumæ bahluvioase pe seama Ecaterinei Bælæcioiu, mama
Monicæi, so†ia lui E. Lovinescu (moartæ în închisoare, aruncatæ în groapa
comunæ). Ca urmare a “înjuræturilor” la cub dinspre Rodica Iulian, Oana
Orlea §i mine (ne fæceam iluzii : nu din aceastæ pricinæ, ci pentru cæ urma sæ
vinæ la Paris, la un Salon al Cær†ii, unde, fatal, avea sæ o întâlneascæ pe
“recenzatæ”), Manolescu scrie rapid (doar e scriitor !), în martie, o cronicæ în
douæ volete - ca pentru Petru Dumitriu ! - intitulatæ extrem de subtil-ironic :
“Un cronicar foarte ascultat”. Asta vrînd sæ însemne : Monica Lovinescu este
doar un cronicar - nu un critic literar ; iar “ascultat” trimite, fire§te, la Europa
liberæ, pe care cu to†ii o ascultam - Vladimir Tismæneanu sæ recunoascæ : rar
un astfel de umor, la un strælucit analist politic…
ïncæ un episod din 1991 :
- ïn România literaræ din 7 martie 1991, N. Manolescu semneazæ
cronica literaræ la volumul ïn cuno§tin†æ de cauzæ de I. Negoi§escu. Rar
mi-a fost dat sæ citesc un text atât de prost, de prost gust, de nesim†it.
Se re†ine ”ideea” manoleasc¶ :
“…nu mi se pare moral sæ uitæm cæ, sub dictaturæ, a existat în România
literaturæ foarte bunæ §i foarte criticæ la adresa regimului, ceea ce a fæcut pânæ
la un punct inutil samizdatul”.
Ei, bravos, na†iune, halal sæ-†i fie! ∑i noi nu §tiam pentru c¶ de ce
scriitorul la român nu a practicat samizdatul !
Særind peste timp, ajungem la 18-23 septembrie 1996, când, în 22 mi-a
fost publicat textul Cætre compatrio†i (prin care anun†am renun†area la
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candidaturæ - sincer : a§teptam sæ fie men†ionat în dialog Programul prezentat de mine în 21 martie 1995 - chiar dacæ este unul negativ…) bine
încadrat de replicile semnate de Emil Constantinescu, Zoe Petre §i Nicolae
Manolescu. Trecînd §i noi peste maniera originalæ §i inadmisibilæ de a face
gazetærie a Gabrielei Adame§teanu, sæ ne oprim la N.Manolescu:
ïn replica sa contestæ, pe puncte, acuza†iile mele. Pentru cæ ræspunsurile sunt definitorii pentru “strælucitul analist politic”, le consemnez §i aici:
„1. ïn interviul luat pre§edintelui Iliescu”, scrie Nicolae Manolescu
“nu m-am adresat interlocutorului cu «Omul cu o mare», cum afirmæ (nu
acum pentru întâia oaræ) d-l Goma. Preluam declarat o sugestie a d-lui C.
¢oiu” (subl. mea, P.G.).
ïn ræspunsul la ræspuns din 2 oct. 96 - nepublicat de 22 nici în ziua de
azi - îi atrægeam aten†ia lui N. Manolescu :
a. a deplasat aten†ia §i dezbaterea : eu îl acuzam cæ i-a luat un interviu
lui Iliescu, imediat dupæ mineriada primæ, când acela avea mâinile pline de
sânge : doar prin faptul cæ dialoga cu el, îi acorda legitimitate ;
b. ba se adresase lui Iliescu, citîndu-l pe un “cunoscut” care-i zisese
«Om cu o mare» ;
c. ba “cunoscutul” nu era indicat, în interview : nici un fel de ¢oiu nu
figura la originea gândirii lui Manolescu.
“2. Literatura românæ de azi nu e câtu§i de pu†in «un volum proletcultist»”, am citat iaræ§i din Nicolae Manolescu.
I-am ræspuns : dacæ nu e proletcultist, de ce evitæ sæ vorbeascæ de el, la
bibliografie ? ∑i de ce nu-l reediteazæ ? Cititorii s¶ judece cât de neproletcultist este.
“3. N-am comentat nici un roman al D-lui Særaru”!, m-a pus la punct
Nicolae Manolescu.
I-am ræspuns : nu-l acuzasem de a fi comentat “un roman al D-lui
Særaru”, ci cu totul altfel formulasem repro§ul - astfel :
“Nemembria de partid (cu care se læudase atâta N. Manolescu - ce sæ
mai vorbesc de Monica Lovinescu : fæcuse din asta principala calitate a
candidatului - n. m. P.G.) nu-l împiedecase sæ scrie scandalos de elogios
despre inexistentul literator dar vajnic activist: Dinu Særaru” - totodatæ am
invitat cititorii sæ priveascæ pagina din stânga, unde se afla textul meu.
“4. «Elogiile» pe care le-a§ fi adus literaturii D-lui Popescu nu existæ
decât în amintirea d-lui Goma : cele douæ cronici (s.m. P.G.) pe care le-am
consacrat romanelor acestuia încercau sæ fie exacte §i erau foarte rezervate.
ïn cronicele mele era vorba despre cær†i §i despre autori, færæ altæ discriminare decât cea esteticæ. Func†ia politicæ a d-lui Popescu din acel moment
nu intra în discu†ie»” (subl. mea, P.G.).
ïi ræspundeam : ca §i în cazul lui Iliescu îi repro§am dialogul legitimator
cu indivizi ce fæceau ræul - în acel moment, ce sæ mai vorbim de ceea ce fæcuseræ - §i care nu meritau sæ fie bæga†i în seamæ de cel mai important critic literar : “Dl. Popescu” al sæu era cælæul culturii §i al literelor române§ti.
I-am mai spus : “indiferen†a esteticæ” promovatæ de el este, la urma
urmelor, indiferen†æ eticæ : faptul cæ Iliescu era plin de sânge - §i de cenu§a
cær†ilor Bibliotecii Universitare, a tablourilor, a stampelor din aripa Muzeului
Na†ional (incendiate din ordinul lui) nu-l împiedecase pe N. Manolescu sæ-i
solicite interviu §i sæ-l ia, chiar cu multæ re-cuno§tin†æ, ca un oarecare
gazetæra§, nu ca un director de opinie ; faptul cæ “Dl Popescu” era Dumnezeul
culturii, autor al programului de revolu†ie chinezeascæ, autor al nenumæratelor §i gravelor crime culturale - scriind despre el, indiferent cum, îl
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legitimezi, îi acorzi certificat de… existen†æ.
Printre “mærun†i§uri”, îi atrægeam aten†ia cæ nu spune adeværul nici în
privin†a numærului cronicilor închinate (am gæsit cuvântul!) “D-lui Popescu”:
el pretinsese : douæ ; eu, corectasem (informat de un manolescolog) patru.
Douæ sæptæmâni mai târziu corespondentul mi-a comunicat : cinci. Iatæ-le :
l. Gustul sâmburelui, România literaræ nr 1/ 1975 p. 9
2. Parabole lirice (Razæ de cobalt), R. l. 20/ 79 p. 9
3. Romanul omului politic ca intelectual (Pumnul §i palma), R.l.
33/80 p. 9
4. Romanul puterii, romanul iubirii (Muzeul de cearæ),R.l. 12/80 p.9
5. Vitralii incolore, R.l. 10 / 86, p. 9
L-am cople§it pe Vladimir Tismæneanu cu citate, referin†e din/ despre
Manolescu. Pentru cæ este istoric ; deci om al documentelor. ∑i pentru cæ mi
s-a pærut cæ, dintr-o nobilæ, dar nejustificatæ pornire, aceea de a nu vedea
într-un prieten decât numele, nu §i fapta, a fost îndurerat, constatînd cæ îl atac
mereu pe prietenul sæu va fi convins: nu doar violent, ci §i : nejustificat.
Eu væd prietenia ca pe o în†elegere, un contract (nescris) între douæ
fiin§e egale rezemîndu-se pe valori comune. Nu e ca iubirea, sublimæ, dar
oarbæ : chiar dacæ afli cæ ea se culcæ cu cine-apucæ, tu tot o iube§ti (§i o rogi
sæ-†i spunæ cæ te iube§te, chiar dac¶ minte)… ∑i eu (chiar §i eu !) am avut
prieteni ; cu unii am rupt-o, §i nu dupæ întâia “§chiopætare”, ci dupæ a §aptea
- însæ atunci am rupt-o definitiv : cu Ivasiuc, cu ¢epeneag, cu Virgil Tænase,
cu Monica Lovinescu. Am avut impresia - chiar certitudinea, cæ atunci când
vorbea despre Ple§u, Buzura, Botez, avea o în†elegere a prieteniei asemænætoare - cu excep†ia cea mai strigætoare la cer : Nicolae Manolescu.
“Exagerata înclina†ie de a-l ataca pe N. Manolescu”, a mea vine §i din
absen†a - îi spun : româneascæ - a observærii §i a comunicærii rezultatului
observa†iei ; din absen†a luciditæ†ii în prietenie §i din absen†a comunicærii
obiec†iilor (fie ele §i nesigure ; fie §i nedrepte). Dacæ prietenul la nevoie se
cunoa§te, atunci prietenul este obligat sæ-i spunæ prietenului cæ a luat-o razna.
Cæ, de pildæ, prietenul lui Vladimir Tismæneanu: Nicolae Manolescu nu
spune adeværul, c¶ are obi§nuin†e ce †in de felonie, cæ el, scriitor, nu respectæ
scrisul, în primul rând pe al sæu, afirmînd orice §i contrariul, în al doilea rând
nu respectæ scrisul altuia - pentru el totul fiind pretext de cronicæ literaræ
str¶lucitor de indiferentæ.
La urma urmei, nu am recenzat volumul Balul mascat - extrem de
interesant - ci, pe marginea lui, mi-am îngæduit sæ monologhez în direc†ia lui
Vladimir Tismæneanu.
Despre adevær, despre felonie, despre nerespectarea scrisului, în
general. ∑i, în particular, despre toate acestea - la Nicolae Manolescu.

Sâmb¶t¶ 17 septembrie 2011
Ast¶-noapte, la fel: greu, foarte greu. Azi se întoarce Filip
din Sud, vom stabili programul analizelor - care nu trebuie s¶
a§tepte întoarcerea lui Schaan, le facem dup¶ trimiterea
Sabourinei.
Ah, cum m-a§ b¶ga în vorb¶ în “chestiunea DSK”! Care,
dup¶ ce scap¶ din plasa justi†iei americane (nu: justi†ia american¶
nu este cea pe care o §tim din filmele excelente “cu procese”, în
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care totdeauna binele triumf¶, ci acea justi†ie american¶ hot¶rît¶
de un c¶c¶cios procuror ca Cyrus Vence jr, grijuliu numai cu
propria carier¶… Dar dac¶ nu m¶ mai †in baierile…
Ce ziceam? “Greu-greu”? A§a ziceam.
Mi s-a îngustat câmpul de interes a ceea ce se petrece în jur.
£i nu pentru c¶ a§ face o selec†ie între important (pentru mine),
neimportant, dar pentru c¶ vai, nu mai percep lumea astfel.
Nu e bine ce mi se întâmpl¶. Nu.
ïn lips¶ de “cuget¶ri” recente, m¶ consolez cu texte extrase
din Scrìsuri 2:
Paris 21 martie 1997
SCRISOARE C™TRE LITERATORII ROMÂNI
Am primit de la editura Nemira câteva tæieturi din periodicele ce au
scris pânæ acum despre Jurnal I-II-III. Pentru cæ interven§iile din timpul
lansærii (14 februarie 97) au fost publicate în rezumat de Adeværul - 2 martie
1997- voi †ine seamæ §i de contribu†iile (tran)scrise ale lui G. Pruteanu §i ale
lui Dan Petrescu. Liviu Antonesei §i Mihai Zamfir nemanifestîndu-se hotærît
împotriva Jurnalului, cu încuviin†area lor, nu îi voi discuta (nici pe autorii de
cronici favorabile : Florian Baiculescu, Dan Stanca, Liviu Cangeopol, Radu
Aldulescu, Alex. Spânu §i din nou Liviu Antonesei).
Se §tie, dar o mai spun : niciodatæ nu m-au supærat judecæ†ile de
valoare rostite în legæturæ cu scrierile mele. Criticii literari nu sunt slugile
autorilor de fic†iune §i, din moment ce autorul a ie§it în pia†a mare, este obligat sæ suporte §i obiec†iile, nu doar laudele… S-ar putea obiecta : nu se poate
trage o concluzie “obiectivæ” din ecourile apærute în doar §ase sæptæmâni §i
numai în cotidiene §i hebdomadare - sæ fie a§teptate lunarele, sintezele, chiar
volumele… A§tepte al†ii sinteze, monografii - eu nu mæ interesez, acum, de
“calitæ†ile” (care ? - dacæ nu ne-am hotærît: Jurnalul meu este o chestie
documentaræ ori o dræcie fic†ionaræ?). Pe mine mæ intereseazæ literatorii
români fa†æ cu acest animal care nu existæ.
Aveau dreptate - sau ba - cei care pretindeau cæ o literatura ca româna
ce s-a lipsit de samizdat, de sertar (teoretizînd inutilitatea acestora în spa†iul
de limbæ românæ), ce a acceptat, din 1977, Pite§tiul literar (scriitori buni,
foarte buni au consim†it sæ joace rolul cenzorilor de meserie) - este o
nonliteratur¶?; cæ “rezisten†a prin culturæ” cu care se læudau literatorii no§tri
a fost în realitate colabora†ionism caracterizat ?; aveau sau ba dreptate cei ce
vorbeau de o “Siberie a spiritului”?; aveau dreptate cei ce afirmau cæ
Românul în general, în particular scriitorul român nu suportæ adeværul, nu
acceptæ judecæ†ile morale - nici în cær†i, nici în via†a de toate zilele ?; sæ aibæ
dreptate cei ce se temeau cæ în ultimii 12 ani de dictaturæ (1977-1989)
Românii au involuat mai mult §i cu urmæri mai trainice decât în perioada
stalinistæ (care, la noi, a †inut pânæ prin 1964) ?
Chiar în Jurnal consemnam cu durere muta†ia pe care am observat-o,
dupæ 1984, la compatrio†ii scriitori ; am sperat din toatæ inima sæ mæ în§el.
Acum, cu prilejul apari†iei Jurnalului, am aflat, cu strângere de inimæ
cæ mul†i profesioni§ti ai condeiului, din motive diverse, nu citesc scrierile
despre care… scriu. A§ fi acceptat sæ fiu “desfiin†at” (cu tot cu Jurnalul
meu) - însæ dupæ legile publicisticii literare : în cuno§tin†æ de cauzæ. Am
constatat cu stupoare : tenori ai presei literare ca Alex. ∑tefænescu, Dan. C.
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Mihæilescu, Ion Buduca, George Pruteanu, soprana de coloraturæ cenu§ie
Ioana Pârvulescu (§i surpriza a surprizelor : Monica Lovinescu) nu au citit,
din Jurnal, mæcar acele pasaje pe care le incrimineazæ. Exemple:
Alex. ∑tefænescu, de profesie recenzent al României literare a
publicat în nr. 8 din 24 februarie 1997 textul intitulat : “Præbu§irea unei
statui”. Ca autor al cær§ii recenzate nu am dreptul sæ contest afirma†iile
recenzentului de carte, chiar atunci când aprecierile acestuia sunæ:
“este mai mult vindicativ decât justi†iar”, “manifestæ o suspectæ predilec†ie pentru vulgaritate - impresie definitiv §i dezastruos confirmatæ de
Jurnalul de acum”, etc., etc. - acestea sunt opiniile lui Al. ∑tefænescu ; faptul
cæ autorul cær†ii nu le împærtæ§e§te nu-i dæ dreptul de a contesta astfel de
“judecæ†i de valoare”.
ïnsæ când ∑tefænescu scrie :
“Credibilitatea textelor este subminatæ de faptul cæ toate repro§urile lui
P.G. se referæ la modul cum s-au comportat personajele respective fa†æ de el
însu§i. Dacæ i-au dat sau nu aten†ie într-o anumitæ împrejurare, dacæ i-au telefonat când au fost la Paris (…) dacæ l-au citat într-un articol, dacæ i-au recunoscut prioritatea în practicarea disiden†ei…”, ∑tefænescu pæcætuie§te grav,
fæcînd afirma§ii neadeværate (am alte cusururi - nu cele presupuse de el).
Deci ∑tefænescu minte : în Jurnal nu existæ ceea ce scrie recenzentul cæ
ar exista (probele în publicisticæ se numesc : citate).
Când scrie : “(…) Jurnalul se înfæ†i§eazæ ca documentul unei vanitæ†i
maniacale. ïntreg volumul doi, de pildæ, cuprinde fierberea autorului în suc
propriu, în perioada în care a§teaptæ ca Bujor Nedelcovici sæ-i dea telefon în
legæturæ cu înfiin†area unei asocia†ii a scriitorilor români în Fran†a. Intrigat,
obsedat cæ nu este luat în considerare, marele erou se væicære§te penibil (…).
Presupunerea, lini§titoare, a Monicæi Lovinescu cæ este vorba pur §i simplu
de o neglijen†æ færæ semnifica†ie, nu are darul sæ întrerupæ delirul inchizitorial…”- §i în acest caz minte : nu numai cæ a citit “pe særite”, dar nici nu a
în†eles ce a citit. Sau este de rea credin†æ ? - sæ aleagæ.
De unde scoate ∑tefænescu “lista neagræ“ pe care a§ fi alcætuit-o?; de
unde pânæ unde “vanitatea maniacalæ”, “fiertul în suc propriu”, “obsedatul cæ
nu este luat în considerare”?- când oricare cititor normal ce a ræsfoit Jurnalul
a în†eles normal : persoana agitatæ, nelini§titæ, obsedatæ de tæcerea lui
Nedelcovici - nu era Goma ; vai, persoana care le-a agitat, isterizat §i pe
celelalte, prin spaima ei de “complotul” pus la cale de Breban §i de ¢epeneag era, nu Goma, cum afirmæ ∑tefænescu, ci din contra: Monica
Lovinescu! Goma, bietul, împreunæ cu Alain Paruit, cu Marie-France
Ionescu, cu Oana Orlea §i Rodica Iulian au încercat - de-a lungul întregei
cælduri-mari - sæ o lini§teascæ, sæ o asigure cæ nu-i nici un complot…
A. ∑tefænescu scrie singur cu mâna lui drept concluzie la toate cele
debitate în deplinæ necuno§tin†æ de cauzæ :
“Banii au importan†a lor, dar are importan†æ §i modul cum sunt
câ§tiga†i. Lumea civilizatæ nu-i aprobæ, de exemplu, pe cei care-§i fac o sursæ
de venituri din traficul de droguri sau din prostitu†ie (subl.m. P.G.).
ïl las pe cronicarul României literare fa†æ cu scrisul sæu. Chiar dacæ ar
merita sæ fie luat de urechi §i dat cu botul în ceea ce a fæcut. Nevulgar. Ca la
România literaræ.
Tot de la tribuna României literare nr. 10 din 12-18 martie 1997) mæ
încondeiazæ Ioana Pârvulescu în “Bætælia de la Waterloo”. ∑tiu cæ produsele Domniei Sale alimenteazæ publica†iile (sau rubricile) umoristice prin
umoru-i (extrem de) involuntar. Eu am amintiri adânc ne-umoristice :
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La sfâr§itul anului 1990, dupæ ce, Liiceanu a respins §i volumul de
articole Butelii aruncate în mare (de el comandat ! - ca de altfel §i celælalt,
deasemeni comandat : Scrisori), la sugestia Vioricæi Oancea, sora lui Mihai
Botez, l-am trecut la editura Litera. Acolo s-a îngropat. ïn sfâr§it, în 1993 (dar
pe copertæ scriind clar : 1992), din cele 1.000 pagini propuse au apærut 96
(nouæzeci §i §ase), sub forma unei bro§uri. Pe copertæ apare un titlu færæ…
coresponden†æ (textul astfel intitulat nu a fost inclus): Amnezia la români iar pentru mai multæ varia†ie, pe cotor scrie, cite† : Amnezie la români…
Nici o indica†ie cæ ceea ce este publicat face parte dintr-un întreg, nici o
promisiune cæ va urma. Apoi: volumul trebuia sæ înceapæ cu începutul : cu
articolele cele mai vechi, primul fiind un text despre Cenzuræ, autocenzuræ,
paraliteraturæ, publicat de ziarul german Die Zeit în 1972. Bro§ura cu care
m-au pedepsit directoarea Viorica Oancea (sora lui Botez) §i redactorul de
carte (sic !) Ioana Pârvulescu, a cuprins texte din… 1985-86 - de ce ?
Misterul Casei Botez §i a casnicei pârvule§ti. Nu e lipsit de interes: între timp,
la Litera î§i scoseseræ volume de “articolele politice”- fire§te, scrise dupæ
decembrie 1989 : Gabriel Andreescu, Mihai Botez, Nicolae Manolescu chiar §i Ileana Mælæncioiu - însæ ale mele… Dupæ ce §i-a fæcut treaba la
Litera, Ioana Pârvulescu a fost recrutat¶ la România literaræ…- §i acolo mai
ræmæsese ceva de stricat.
Iatæ-ne la Jurnal. Dupæ ce spune o sumæ de prostioare (trebuie sæ fim
politico§i cu doamnele - chiar atunci când sunt incerte) despre jurnal, în
general, despre al lui Sebastian în special, Ioana Pârvulescu se ocupæ în
ultimele rânduri al extemporalului, de al meu - astfel :
“Dacæ jurnalul lui Goma este o fic†iune, ea are un singur mare defect :
lipsa de imagina†ie onomasticæ. Lucrurile stau mai ræu dacæ e vorba de un jurnal cvasidocumentar (…). Dar în timp ce Fabrice /del Dongo/ træia inocent o
bætælie, Goma dezvæluie veninos scene în doi, lucruri ce †in de spa†iul privat
†i vai, abia scæpasem de ideea cæ o discu†ie cu vreun prieten ar putea trece de
pere†ii unei încæperi. A§a cum a pierdut bætælia de la Waterloo, Fabrice del
Dongo pierde §i pozi†ia de martor”. Am în†eles :
1. critica(femininul) României literare §tie cæ Fabrice a pierdut bætælia;
2. criticatul nu trebuia sæ dezvæluie (veninos !), printre altele, porcæria
fæcutæ de Ioana Pârvulescu volumului de Articole, la editura Litera ; §i nu
trebuia sæ scrie negru pe alb cæ N. Manolescu… a§a §i pe dincolo…
Prima insæ (asta vine de la : ins) care m-a mai acuzat de pæcatul…
divulgærii marilor secrete scriitorice§ti a fost Geta Dimisianu, prin 1971, când
mi-a strigat, în plin¶ strad¶, cæ ceea ce fæcusem eu (trimisesem la Europa
liberæ o scrisoare în care îi dædeam o labæ §i tovaræ§ului Vasile Nicolescu,
iubitor de Michaux, cenzor vi†ios, amic intim al damei) - era “dela†iune” !
Ca sæ vezi! Cine dela†iona! ∑i cine acuz¶ pe al†ii de… dela†iune.
Nici neconven†ionala de la România literaræ nu a citit Jurnalul meu jur cæ nu e vreo pagubæ - a scris dupæ ce vorbea, cu Iorgulescu, la telefon,
Dimisianu. Gabriel.
George Pruteanu, cu prilejul lansærii Jurnal-ului (la 14 februarie 97)
dupæ ce explicæ : “nu am mai recitit, ca sæ nu mæ montez - textul - l-am citit
prin bunævoin†a editurii - pot sæ dezvælui ?- citisem §paltul cu un an în
urmæ…” etc., afirmæ hotærît :
“/Goma/ îl nume§te pe Gabriel Liiceanu (…) un Leonte Ræutu al
acestor vremuri“.
Pruteanu, hagiograf al lui Petru Canalìu, slujnicar al lui Cristoiu,
dilemizatornic stahanovist al Ple§ului poveste§te pove§ti : nicæiri în Jurnal
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nu existæ compara†ia denun†atæ (cine o va cæuta, în Index, la Ræutu, n-o va
gæsi). “Compara†ia”: o inven†ie… inventatæ în urmæ cu doi ani de acela§i
Prutean’, în cronica din Dilema la volumul meu Scrisori întredeschise,
Biblioteca Familia 1995, unde interpreta dupæ obicei, aiurea urmætorul pasaj
(citez din Scrisoarea cætre Gabriela Adame§teanu din 18 nov. 1993 - p.
544) :
“(…) Acesta fiind fondul problemei din textul meu publicat în Timpul :
distrugerea cær†ilor, nu din dispozi†ia lui Chi§inevski-Ræutu-D. PopescuDumnezeu-Suzana Gâdea §i al†i comisari urînd cartea precum †i pe fæcætorii
de cær†i - ci din a unor scriitori, con§tiin†e ale na†iei, cærturari ei în§i§i : Marin
Sorescu, Gabriel Liiceanu”.
Dacæ a§ fi vrut sæ-l compar pe Liiceanu cu cineva detestabil-asem¶nabil, m-a§ fi oprit oare la Ræutu? Fire§te, nu. Ci la, de-un exemplu, Suzana
Gâdea. G. Pruteanu, în “cronica literaræ de tranzi†ie”(?), din, cum altfel?,
Dilema (7-13 martie 97), intitulatæ expresiv : “Maculatorul” - eu fiind acela
- dupæ ce scrie tot ræul pe care-l gânde§te despre mine, cu osebire “grava
debusolare moralæ”(din mijlocul clanului Funda†iei Cânde§ti, populatæ de
exemple moralnice precum Buzura, §tergætor de picioare al lui Iliescu, §i a
gæ§tii dilemale în frunte cu Ple§u, fidel al foarte-moralului Petre Roman,
sprin†arul Prut’, cu morala-i specialæ, vede cum nu se poate mai bine
“debusolarea” altora), în subsol încearcæ sæ “explice” animozitatea ce
i-o… nutresc. Fiindcæ §i de astæ datæ minte - iatæ:
Nu l-am acuzat cæ ar fi “înjurat-o” (nu folosesc acest termen) pe
Ecaterina Bælæcioiu, în cronica dedicatæ volumului Unde scurte al Monicæi
Lovinescu, în februarie-martie 1991 - ci l-am acuzat c¶ a comis porcærii
(a se observa nuan†a). Asta se petrecea în 16 dec. 1993, la Paris (v. Jurnal
III, p. 189). O pusese pe D-na Florica Dimitrescu sæ-mi telefoneze, pretinzînd
cæ este “un bun prieten”al meu. Când l-am avut la capætului firului, mi-a spus
cæ “ne cunoa§tem de pe trotuarul de la Ana Ipætescu” (unde fusese România
literaræ). Am ræspuns cæ n-am cunoscut pe nimeni cu un nume atât de calp e pseudonim ? I-a dat înainte, întrebîndu-mæ când ne întâlnim, cæ el nu stæ
mult la Paris. L-am trimis la plimbare.
“ïn iunie trecut”, scrie el, în Dilema, îmi telefonase de la Bucure§ti, sæ
mæ anun†e cæ vine la Paris, sæ-mi ia un interview. I-am ræspuns sæ vinæ sænætos - dar nu la mine : nu stau de vorbæ cu el. Ajuns la Paris, mi-a telefonat,
insistînd “sæ facem o carte ca cea cu Petru Dumitriu”… Am refuzat. Nu i-am
închis telefonul în nas, sperînd cæ va în†elege dorin†a mea de a nu-l întâlni.
Mi-a retelefonat, întrebîndu-mæ de ce nu vreau? I-am reamintit porcæria
fæcutæ Monicæi Lovinescu. Mi-a replicat : «Dar doamna Monica nu e supæratæ pe mine §i e vorba de mama ei». I-am ræspuns cæ mama este a Monicæi,
însæ principiul este al meu. Printre alte motive ale refuzului : colaborarea permanentæ la Dilema, organ diversionist al cunoscu†ilor iliì§ti Buzura, Ple§u…
Dupæ ce ne-am despær†it (telefonic) politicos, dar ferm, credeam cæ
interlocutorul a în†eles. Ei, bine, nu : nu-l voiam - mæ voia el : sæ mæ vazæ,
sæ-mi intre el în casæ, în suflet ! La câteva ore, cine a sunat la u§a apartamentului ? O persoanæ care s-a prezentat : Pruteanu ! So†ia mea a fost bini§or
înfrico§atæ : imobilul are douæ por†i metalice ca de închisoare, tot timpul
încuiate, mai are douæ coduri, din care unul al liftului, locuim la ultimul etaj,
trebuie sæ coborîm, ca sæ-i conducem sus, la noi, pe prieteni - dar Pruteanu,
cel înarmat cu iarba-fiarelor a pætruns! A ajuns! Cum, necum - a descântat
încuietorile ! Numai cæ, dacæ a trecut prin por†i încuiate §i învins coduri
cunoscute doar de locatari, n-a priceput un lucru : când cineva î†i spune cæ
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nu te prime§te, oricât de gazetar la §coala lui Cristoiu ai fi, intruziunea ta se
nume§te viol - de domiciliu, de persoanæ §i nu “perseveren†æ de gazetar”…
De aceea so†ia mea, auzind numele vizitatorului nepoftit, nedorit, a închis
pe datæ u§a.
Am citit (transcrisæ de Iosif Sava, în volumul Radiografii muzicale
editat la Polirom, 96) §i presta†ia prutnic¶ la TV : omul vorbe§te mult, despre
multe; vrute §i nevrute ; mult mai repede decât gânde§te - fatal: sonorizeazæ
o mul†ime de prostii sau doar de locuri comune, vândute drept originalitæ†uri… Scrie tâmpenii §i murdærii - despre cartea lui M. Ni†escu, de pildæ folosind cu dezinvolturæ trunchierea citatelor (când nu le de-a dreptul
scorne§te - ca în cazul meu, cu “Liiceanu-Ræutu”).
Dan C. Mihæilescu, în textul “Paul cel Groaznic §i Goma cel Jalnic”,
publicat în 22 din 4-10 martie acest an, 1997, declaræ de la bun început cæ a
citit Jurnalul (“Mai bine de o sæptæmânæ m-am supus cu evlavie caznei de a
citi cu aten†ie cele o mie cinci sute de pagini” (subl.m.P.G.).
Iatæ un cronicar care cite§te cær†ile recenzate (ba bosumflæ cu cincizeci la sutæ numærul paginilor). Nu e de colea, în România. Pânæ sæ ajungem
la cum cite§te, sæ vedem câteva citate :
“Am sim†it nevoia unei peniten†e” (lectura din Goma - n.m.); “nu m-am
putut acomoda niciodatæ cu proza autorului (am pæræsit Ostinato la pagina 5,
am citit cu interes Gherla, m-am încâlcit prin Bonifacia §i… cam atât” ;
“în ciuda senza†iei de lehamite iscatæ de tot tæmbælæul de anii trecu†i, cu
¢epeneag, cu Breban, ca §i cu, mai ales uluitoarea neîn†elegere a lui Goma
fa†æ de chestiunea Liiceanu-Humanitas” (s.m.P.G.); “Jurnalul lui Goma este
o carte, cum sæ-i zic ? o carte tombalæ (subl. în text), care cade ca o lespede
pe un talent demult defunct. Odatæ epuizat biograficul, toatæ literatura lui
Goma dispare”; “Jurnalul este deopotrivæ fi§a clinicæ a unui delir de
grandoare e§uat în complexul persecu†iei §i o suitæ de dela†iuni frizînd
abjec†ia (subl. m. P.G.). Când Goma strigæ : «æsta-i adeværul, dealtfel §i tu §tii
cæ a§a a fost», franc §i elocvent, Marie-France Ionesco îi ræspunde : «∑tiu, dar
nu spun §i nu scriu (subl. în text)». Asta-i cheia lucrului” (iar aici este sublinierea apæsatæ, a mea, P.G.).
Ce mai scrie Dan. C. Mihæilescu ? : “echipa cu pricina (a Sæptæmînii lui
Eugen Barbu - care ce s-ar fi bucurat, citind Jurnalul! - n.m. P.G.) este
principalul beneficiar de pe urma Jurnalului, func†ionînd ca §i Cartea albæ a
Securitæ†ii”; “ceea ce m-a descurajat (de a scrie despre alte “aspecte”din
Jurnal - n.m. P.G.) - §i finalmente chiar m-a scârbit - a fost coborîrea în
abjec†ie (subl. m. P.G.). ∑i nici mæcar în abjec†ie (cæ, aici, dæm de Céline,
nu-i a§a?), ci mai ræu : în grosolænie, în mægærie puræ. Când ajungi sæ vorbe§ti
de Liiceanu în termeni de osânzæ asudatæ §i sæ te bucuri cæ Monica Lovinescu
nu mai vorbe§te toatæ ziua la telefon fiindcæ nu mai are bani… (s.m. P.G.),
apoi devii, vorba francezului, un ins «pitoyable»!”
Nu am epuizat toate opiniile defavorabile ale rezumatorului de la 22,
oricum, reconfortant: omul a citit - ba chiar indicæ paginile! De§i - iatæ mæ
repet : nu am a contesta opiniile recenzentului despre o carte recenzatæ (1.500
pagini, zice el, or Jurnalul are: 304+272+ 352=928 pagini - însæ nu pentru
asta o iubim noi pe Gabriela Adame§teanu !). Poate sæ spunæ (a §i spus !)
orice §i contrariul; cu o condi†ie : sæ nu spunæ minciuni despre întâmplæri
adeværate §i care în Jurnal au fost narate pe zeci §i zeci de pagini.
Iatæ douæ - care fac, în fapt, una (cum reiese limpede pentru cei ce au
citit Jurnalul færæ ochelarii verzi marca GDS) : “uluitoarea neîn†elegere a
lui Goma fa†æ de chestiunea Liiceanu-Humanitas”.
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De acord : “uluitoare”- iat-o : Liiceanu opre§te distribu†ia volumului
meu de mærturii Culoarea curcubeului, îl depoziteazæ, iar dupæ doi ani îl
trimite la topit. O faptæ - cel pu†in - uluitoare : prietenul meu, cel care declarase în 1984, într-o cælætorie la Paris, cæ îi place varianta francez¶ Le
Tremblement des Hommes, iar în ianuarie-februarie 1990 o introduce - în
original - în portofoliul editorial, færæ ca eu sæ-i cer, færæ sæ fiu de fa†æ (toate
acestea se aflæ în Jurnal). De ce crede D.C.M. cæ este “uluitoare” supærarea
mea, scriitor de limbæ românæ, nepublicat în române§te vreme de 22 de ani,
fa†æ cu distrugerea cær†ii mele - §i nu i se pare (cel pu†in) de mirare fapta rea
a editorului?; apoi : de ce crede D.C.M. cæ autorul cær†ii trimis¶ la topit trebuia sæ “în†eleagæ chestiunea Liiceanu-Humanitas”? ∑i în ce consta acea
“chestiune”? D.C.M. nu o indicæ - ar cælca un tabu : nu se scrie, în 22 - buletin
parohial al editurii Humanitas - în legæturæ cu Liiceanu: carte-nedistribuitædar-distrusæ. ïn Jurnal “chestiunea” este pe larg explicatæ, repetatæ: “opera†ia” (de recuperare a exemplarelor din comer†, depozitare, trimitere la
topit) a fost fæcutæ de editor, færæ a-l anun†a pe autor, cum procedeazæ pânæ
§i humanitasio†ii madagascarezi: a§a se face între oameni de carte, m¶car
pentru ca autorii sæ-§i poatæ cumpæra la pre† redus, un numær de exemplare);
ïn “polemica” ce a urmat scrisorii mele publicatæ de Timpul din Ia§i în
1993 în legæturæ cu douæ cær†i distruse, dupæ 89, de doi cærturari (Liiceanu §i
Sorescu), nici o clipæ editorul Liiceanu - fa†æ de care a§ fi dovedit “neîn†elegere”- nu a spus adeværul : cæ a distrus Culoarea curcubeului, volum incomplet distribuit. Ba chiar, prin logistica revistei 22 §i cu ajutorul (neprecupe†it)
al Gabrielei Adame§teanu, negînd adeværul, m-a acuzat pe mine, victimæ
(topitæ !), de calomnie !
Pentru cæ a citit Jurnalul (cel numærînd 1.500 pagini - dar oare ce va fi
citit?), fire§te, a aflat §i rolul neprietenesc jucat de Monica Lovinescu §i de
Virgil Ierunca în formularea acuza†iei întoarse, D.C.M. §tie cæ acesta a fost
motivul despær†irii definitive de Monica Lovinescu : faptul cæ Domnia Sa l-a
încurajat pe Liiceanu sæ nege, în continuare, adeværul evident pentru toatæ
lumea (cu argumentul, neadeværat : «∑i Gallimard §i-a trimis cær†ile la
pilon»), anume cæ directorul editurii Humanitas îmi distrusese volumul
Culoarea curcubeului.
Desigur, cantitatea imensæ de hârtie (1.500 pagini !…- mæ obsedeazæ :
va fi editat Nemira §i Jurnal IV §i V ?) îl împinge pe D. C. M. sæ în†eleagæ
altfel ceea ce tot cititorul normal a normal în†eles : “sæ te bucuri cæ Monica
Lovinescu nu mai vorbe§te toatæ ziua la telefon fiindcæ nu mai are bani” poate scrie, negru pe alb, nu un “ins «pitoyable»“ ca mine, cum se fasole§te
pe fran†uze§te recenzentul Mihæilescu, ci…
Ei, bine, n-am sæ-i lipesc vreun calificativ. ïl las a§a, îmboto§at, cum §i
cât este. Am ajuns la “cheia lucrului”: cei care au ræsfoit Jurnalul au observat : în penultima paginæ îl luam în seamæ §i pe bo†itul “Dan C. Mihæilescu,
unul dintre cei mai fideli ucenici ai Monicæi Lovinescu §i ai lui Virgil”. Dupæ
ce mæ arætam în dezacord cu Monica Lovinescu §i cu teoria Domniei Sale :
«Nu-i momentul !» (de spus-scris adeværul), notam (Jurnal III, pag. 324) :
“Dan C. Mihæilescu, scriind despre necesarul act de salubritate moralæ
- vorbesc de cartea postumæ a lui M. Ni†escu Sub zodia proletcultismului conchide cæ aceastæ carte…«picæ prost chiar acum, când se apropie
alegerile, iar Opozi†ia trebuie sæ câ§tige» (s. m. P.G.).
£i eu care nu §tiam de ce o carte… pic¶ prost! Nu, nu: un D.C.M. nu
pic¶ prost, prost pic¶ volumul lui M. Ni†escu…
Riscînd sæ fiu acuzat iar de calomnie, fac apropiere între «Nu-i momen-
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tul!» lansat de Monica Lovinescu în Anul Domnului 1990 §i «Picæ prost…» ul D.C.M. în ecou”.
Dar care-i «cheia lucrului» recenzentului de la 22 ? E limpede în
ræspunsul (subliniat) al Mariei-France Ionesco, dat mie (la “æsta-i adeværul
(subl. m. P.G.), de altfel §i tu §tii cæ a§a a fost”): “∑tiu, dar nu spun §i nu
scriu” (subl. lui D.C.M.).
Asta vine a§a : cuminte, prietene§te, convenabil este - chiar dacæ §tii cæ
X a cælcat cel pu†in o regulæ moralæ - ca tu “sæ nu spui, sæ nu scrii”, altfel e§ti
ne-cuminte, e§ti du§mænos, veninos, delator.
Am træit s-o væd §i pe asta : sæ fiu acuzat de dela†iune - de cine? De…
D.C. Mihæilescu! De bo†itosul “perfec†ionat” la materia religie - ortodox¶ - în
casa lui Ion Alexandru, maestru al ambilor fiind pastorul turn¶tor ¢on!
ïl punem de-o parte, pentru altæ datæ - ne întoarcem la… cheie.
Ce simplu, pentru literatorii români, chiar §i pentru cei mai tineri, cu
prec¶dere de picat-pro§tii care nu au fost strivi†i de la început de cenzuræautocenzuræ-întrecenzuræ : s-au strivit singuri :
Cel care spune-scrie adeværul, acela ori “înjuræ”, ori… dela†ioneazæ.
Nici o importan†æ pentru scriitorii români cæ adeværul este sau nu este §i nu
poate fi nuan†abil (ca pentru ardelean : «Ion îi cam mort…»), nici voiosinterpretabil («Privit dinspre Humanitas, Liiceanu este un soare - færæ patæ»),
în func†ie de rela†iile partizane ale cæror sclav e§ti.
Folosind la adresa mea termenul dela†iune, cronicarul de curte §i de
atenanse al lui Liiceanu §i al Gabrielei Adame§teanu, se plaseazæ cum nu se
poate mai la cald, între Geta Dimisianu §i Ioana Pârvulescu.
Nota : ïn P.S. la Scrisoarea deschis¶ adresat¶ lui Liviu Antonesei, publicat¶ în
Timpul, iunie 1997, Dan Petrescu scrie :
“£tiu c¶ te-a mâhnit §i pe tine «presta∞ia» altui prieten al nostru, Dan C.
Mih¶ilescu la Jurnalul lui Goma ; ei bine, victorie ! Prietenul nostru, oarecum somat
de mine, a recunoscut pân¶ la urm¶, a§a, între noi, c¶ totu§i Goma are dreptate în vreo
90% din cazuri în ceea ce spune. C¶ aceast¶ judecat¶ (pe care, altfel, mult¶ lume o
repet¶ !) nu figureaz¶ în dezgust¶torul s¶u articol, nu e de mirare : are §i prietenul
nostru interesele sale, s¶-l în∞elegem. Pentru gloria sa postum¶ îns¶ §i pentru triumful
spiritului critic la români, mi-am permis eu s¶ i-o consemnez aici. ïntru mai dreapta
sa cinstire. (D. P.)”.

Ioan Buduca, în Luceafærul (7/97) comite încæ una din monumentalele sale gafe. ïn textul “Un polemist §i doar atât”, îl trage de urechi pe Laszlo
Alexandru, proaspæt ie§it în lume cu volumul de polemici ïntre Icar §i
Anteu. Fire§te, vorbesc de Ioan Buduca, strælucitul gazetar, cel care, în vara
anului 1990, abia ajuns la Paris, transmisese în România - §i apæruse în
Convorbiri literare, pe prima paginæ cu litere de-o §chioapæ : “Ionescu e
gagarisit, pe Cioran nu-l intereseazæ România”! Nici una din afirma†ii nu era
adeværatæ (de grosolænie ce sæ mai vorbim!) : “informa†ia” despre Ionesco o
de§inea de la Dan Ceachir (alt “ortodox” turn¶tor), acela scria, de ani §i ani,
în Sæptæmîna Organului, despre un Ionesco be†iv, incon§tient, ce se lasæ
manipulat “în a§a zisele drepturi ale omului, de nulitatea numitæ Paul Goma”;
nici “adeværul despre Cioran”: Marele ïnræit tocmai declarase cæ România lui
Iliescu…- nu mai repetæm §i noi plecæciunea jalnic¶, panicatæ a filozofului.
A§adar, Buduca, de la înæl†imea soclului de mare-publicist, ridicat,
cæræmidæ cu… piatræ din muuulte gafe jurnalistice §i din §i mai muuulte
oportunisme danceachiriene, îl ia la palme pe Laszlo - astfel : “Laszlo n-a
scris nimic înainte de 1989” ; “Editura nu ne spune cine este autorul, ce
studii are, ce vârstæ. Pare a fi jurist, dar probabil e filolog” ; “Miza polemicilor sale este esteticæ, cu accent hotærît pe eticæ”, etc., etc.

©Paul Goma 1935-2011

wwww.paulgoma.com

PDF public și gratuit

31.12.2011

PAUL GOMA - JURNAL 2011

1465

Pæcatul capital al lui Laszlo Alexandru este însæ altul (decât acela cæ…
nu a scris înainte de 89) :“s-a hotærît sæ fie avocatul lui Goma”!
Asta era. Ca §i cum Buduca nu a fost §i nu a ræmas avocatul lui Breban
- a uitat cum îl apæra de “agresiunea” mea, prin textul Capra §i Cæprarul din
iulie 1991 ?; câte “avocæ†isme-ardelene§ti” debitase? Nu doar “argumente” în
favoarea lui Breban, dar §i prostii caracterizate, precum clasamentul prozatorilor, în care apæratul era Tovar¶§ul (neapærat!) “Numærul Unu”?
Pânæ în momentul în care va apare textul de fa†æ va fi apærut demult
replica datæ de Laszlo - care demonstreazæ cæ Ioan Buduca nu citise cartea
discutatæ : ïntre Icar §i Anteu, cel mult o ræsfoise (mai corect : filase) de la
sfâr§it pânæ spre… început. Buduca se uitæ la Laszlo (færæ sæ-i vadæ volumul
pe care-l… calcæ în picioare), însæ, pe sub masæ, îmi arde mie lovituri de
copitæ. Exemple de gândire buducanæ :
“De ce, oare, to†i cei care scriu despre Paul Goma, aproape to†i, în fine,
fac judecæ†i extraliterare”? ; “un client §i mai ales unul ca Paul Goma, care
are mul†i avoca†i ai acuzærii în procesul moral pe care l-a ini†iat (…) nu poate
fi apærat prin omiterea capetelor de acuzare aflate pe rol. (…) Laszlo noteazæ
cæ a citit ce a scris Paul Goma atunci când a aflat cæ directorul editurii
Humanitas a decis sæ dea la topit tirajul nevîndut al unor cær†i, între care §i
douæ ale dizidentului român (în ræspuns, Laszlo preciza: în cartea sa este scris
limpede: «o carte: Culoarea Curcubeului» - s. §i n. mea, P.G.) ce a dat
numele §i prestigiul «mi§cærii Goma».
“Nu aceasta era problema”, decreteazæ Buduca, fiul spir(i)tual al lui
Ceachir, “ea s-a næscut în clipa în care Paul Goma l-a acuzat pe Gabriel
Liiceanu cæ a procedat la fel cum ar fi fæcut (?- mirarea mea, în legæturæ cu
limba românæ buducanezæ - P.G.). Ana Pauker, Leonte Ræutu §i Suzana
Gâdea, în acela§i spirit închizitorialo-cenzuristic, adicætelea…” “Din
momentul acestei acuze - niciodatæ retractate ori regretate - Paul Goma s-a
pus singur în banca mægarilor”.
Iatæ varianta buducanic¶ în aceastæ “problemæ”: “are ori nu are dreptul
un editor privat sæ topeascæ tirajele nevândute (subl.mea P.G.) ale unor cær†i?
Nu are, fire§te, dacæ acel tiraj n-a fost distribuit pe pia†æ conform contractului dintre edituræ §i autor. Nu are, fire†te, dacæ acel tiraj nevândut, potrivit
contractului, urma sæ stea pe pia†æ, sæ zicem, exact 10 ani, spre a-§i a§tepta
epuizarea”. Concluzia: “Avem de a face cu o problemæ de contract, a§adar,
iar nu cu una de cenzuræ ori de moralitate. ∑i cum contractul este definitoriu
unei societæ†i liberale, iatæ cæ Paul Goma, care n-a suflat o vorbæ despre
prevederil contractului sæu face figuræ de urangutan ilegalist jignit în a§teptærile sale de propriul sæ partid comunist. Cæci lui, ilegalistului, i se cuvine,
nu-i a§a, un tratament special, pe deasupra drepturilor contractuale.” (s. m.)
Uf, am terminat de citat din de ne-citatul Buduca ! (…)
Absolut nici una din afirma†iile lui în privin†a mea nu este adeværatæ. Nici în “problema editorialæ”, nici… în compara†ie - eliminînd-o pe
Ana Pauker, adæugîndu-l, dupæ dreptate §i conformitate pe Dumitru PopescuDumnezeu, îl trimit pe Buduca la partea despre Pruteanu. Avocæ†ismul
Buducæi : nul. ïntre Liiceanu §i mine nu existæ “problemæ de contract”; nici
“de cenzuræ”- doar : lipsa de caracter, structuralæ, a lui Liiceanu :
- nu m-a informat, în numeroasele cælætorii la Paris, cæ a retras de pe
pia†æ Culoarea curcubeului, abia începutæ a fi distribuitæ (vara 1990);
- a negat cæ acest volum nu se mai gæse§te în librærii, dînd vina pe…
“distribu†ia defectuoasæ”;
- dupæ doi ani (în 1992), nu m-a informat de trimitere la topit a
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volumului meu Culoarea curcubeului - mi-a§ fi cumpærat, cu pre† redus,
câteva zeci de exemplare;
- dupæ ce presa din România a scris în legæturæ cu trimiterea la topit a
volumului nedistribuit, Liiceanu a negat cæ s-ar fi întâmplat una ca asta ;
- nici în montajele de gazetæ de perete ale 22-ului (din 1993) Liiceanu
nu a admis cæ a distrus Culoarea curcubeului - a vorbit, vag, de “cerin†e
economice” apoi, ofensat, nevoie-mare cæ i-am cerut sæ spunæ, în sfâr§it
adeværul despre volumul meu, distrus, m-a trimis (taman ca Buduca, în
chestiunea Caprei §i Cæprarului!) la… România Mare !;
- pânæ în momentul de fa†æ (martie 1997) Liiceanu nu a explicat ce i
s-a întâmplat cu adeværat primei edi†ii în române§te a cær†ii pe care, în traducere francezæ, o læudase atâta, în 1984, vizitîndu-mæ împreunæ cu Ple§u ;
- în octombrie 1996, la colocviul de la Die (Drôme) nu am mai avut ce
face cu mærturisirea Gabrielei Adame§teanu (poate fi cititæ la “capitolul”
Monica Lovinescu).
Din toate acestea reiese :
- Ioan Buduca, asemeni prea-mul†ilor sæi confra†i de publicisticæ literaræ, nu cite§te cær†ile despre care scrie - dar scrie (nu este el scriitor român?);
- chiar dacæ, din întâmplare, a citit ceva - nu mai †ine minte, pu†in îi pasæ
c-a uitat, încurcæ totul, cu o… certitudine de urechist.
Cu asta am spus totul despre recentul gæsitor de Dumnezeu viitorul
sfânt Ioan Buduca, ini†iat în tainele teologiei de lombricul seculist Ceachir cel de la Sæptæmîna eternæ.
Monica Lovinescu, se exprimæ în 22 din 18-24 febr. 9, sub titlul:
“O precizare la Jurnal-ul lui Paul Goma” - citez :
“Cei care §i-au închipuit a asculta la Europa liberæ, de-a lungul timpului
§i romanele interzise ale lui Paul Goma (…) s-au în§elat. Cei care §i-au închipuit a-l auzi pe Paul Goma el însu§i cu discu†ii, comentarii (…) - s-au
în§elat”. “De fapt, a§a cum reiese din Jurnalul mai sus citat aceastæ prezen†æ
obsesivæ a lui P.G. (…) nu reprezenta decât cel mai sigur mijloc de a-l
îndepærta de microfonul Europei libere, sabotîndu-l…”
Dupæ ce pomene§te §i atentatul împotriva Domniei Sale din 18 noiembrie 1977 - cu douæ zile înaintea sosirii mele în Fran†a, punîndu-l §i pe
aceste sub semnul: “Cei care au crezut cæ l-au auzit atunci pe P.G. (…), s-au
în§elat”, Monica Lovinescu încheie astfel:
“De adæugat nu mai am decât atât : îmi pare ræu cæ l-am cunoscut pe
Paul Goma (subl. în text)”.
La acestea ræspund :
1. Nici unul din cele trei “momente” indicate cititorilor revistei 22, ca
prob¶ a nerecuno§tin∞ei mele, nu este contestat¶ în Jurnal. Ceea ce înseamn¶
c¶ Monica Lovinescu se pronun∞¶ în termeni categorici (§i patetici) despre o
carte pe care nu a citit-o.
2. ïn încheierea scurtului - dar cât de al¶turi de obiect! - rezumat a
Jurnalului meu, Monica Lovinescu regret¶ c¶ m-a cunoscut.
Eu nu regret prietenia de care m-am bucurat peste dou¶ decenii.
M¶ roade alt¶ p¶rere de r¶u : c¶ ei, oameni ai c¶r∞ii, într-un conflict
autor-editor (asigurîndu-§i asisten∞a interesat¶ - §i mediatizat¶, prin 22 a Gabrielei Adame§teanu) au luat, cu vehemen∞¶, cu violen∞¶ partea
editorului distrug¶tor de carte Liiceanu - împotriva… topitului de mine,
pedepsindu-m¶ pentru lèse-Gabriel, prin… expulzarea mea §i din exil
(la colocviul din mai 1994).
Despre asta “trateaz¶” (cum spune Brucan, hram al Grupului pentru
Dialog Social) Jurnalul - nu despre ceea ce a dictat, prin telefon, Monica
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Lovinescu, dup¶ ce a fost informat¶ (tot prin telefon), de la Bucure§ti, de
Adame§teanu §i de Liiceanu.
*

Paris, 18 iulie 1997
Dragæ Grigurcu,
Am citit cu plæcere textul D-tale Radiografie Paul Goma, publicat în
revista 22 / 8-14 iulie 97.
Mæ græbesc sæ adaug : nu numai pentru cæ obiectul este Jurnal-ul cu
diaristul cui mæ are (nu ascund cæ §i asta este prilej de satisfac†ie), ci pentru
cæ un text bun nu este neapærat unul favorabil †ie. Te-am citit, deci, cu
invidie: dacæ a§ fi scris despre cær†i (§i despre autori), a§a mi-ar fi plæcut sæ
scriu : ca D-ta.
Nu m-ai menajat (§i bine ai fæcut), ai arætat (doar) câteva din
inexactitæ†ile, din aproximærile, din injusti†iile aflate în Jurnal. Nu am ie§it
mic§orat, nici ofensat, nici negat - ci normal comentat. Am subliniat cuvântul, pentru cæ, la noi, în România literatornicilor normalitatea este necunoscutæ - deci blamatæ.
Rezumînd : este un mare reconfort pentru un autor (care î§i cunoa§te o
parte din slæbiciuni) sæ întâlneascæ un text care îl discutæ în cuno§tin†æ de
cauzæ §i cu perfectæ bunæ credin†æ.
Acestea fiind zise, mæ simt obligat sæ clarific anume termeni ce apar în
textul D-tale, dupæ ce fuseseræ lansa†i de Gabriela Adame§teanu, la televiziune, de Pruteanu, de D. C. Mihæilescu - iar §i mai înainte sugera†i de însæ§i
Monica Lovinescu.
Dar sæ citez pasajul cu pricina :
“Nu-i vom lua (lui P. G. - n.m.) neapærat apærarea dacæ, în unele
momente, se va vorbi despre ingratitudinea sa. Oricîte decep†ii vor fi intervenit în rela†ia lui Goma cu Monica Lovinescu §i Virgil Ierunca, ace§ti directori
de con§tiin†æ neîntrecu†i ai vie†ii noastre culturale §i civice din ultimile decenii, ne întristeazæ maniera în care Goma se deta§eazæ de ei, uitînd, nu doar
caracterul ireversibil «istoric» §i acesta, al sprijinului generos de care
sa bucurat din partea lor, dar §i dimensiunea majoræ a personalitæ§ii în cauzæ”.
“(…) «Despær†irea» lui Paul Goma de Monica Lovinescu §i Virgil Ierunca
îmi pare a avea un aspect artificial ca o scenæ dintr-un panopticum. E foarte
cu putin†æ sæ fi intervenit unele nemul†umiri personale. Dar nu sînt ele oare
supradimensionate ? Oare nu atenteazæ ele la raportul transpersonal dintre
Goma §i prietenii care l-au proteguit ? Oare pedalarea excesivæ pe cîteva
lucruri, totu§i, marginale, totu§i, minore, nu-i întunecæ vederea ?”
Sæ nu se creadæ cæ îi pretind cititorului sæ afle de la mine, din cær†ile
mele adeværul - însæ, dacæ tot îl atinge, atunci sæ ia în seamæ împrejurærile ce
ne-au dus unde am ajuns.
Sarcina lui Grigurcu nu este defel comodæ. El §ine cu ambele pær†i §i
tare ar dori ca acestea sæ nu fi ajuns pânæ la conflict, iar acum sæ încerce o
reconciliere. ïntr-o situa†ie ca aceasta “prietenul de la mijloc” poate :
1. Sæ nu se amestece ;
2. Sæ se amestece, încercînd sæ împace pær†ile, dupæ ce va fi examinat
motivele fiecæreia ;
3. Sæ ia partea uneia (nu conteazæ ra†iunile) ;
4. ïn fine, situa†ia lui Grigurcu : el dore§te sæ fie impar†ial, vrea sæ
existe, între prietenii sæi, numai cânt §i armonie, însæ când intræ în explicarea
motivelor rupturii…
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Grigurcu vorbe§te (pe urmele altora din jurul Monicæi Lovinescu) de
“ingratitudine”- desigur, doar a mea ; Grigurcu vorbe§te de “sprijinul generos”- primit, numai de mine, se în†elege; Grigurcu vorbe§te de “proteguirea”
al cærei unic beneficiar am fost - cum altfel? - eu.
Or cineva care a avut (bunæ)voin†a (ca Grigurcu) de a ræsfoi Jurnal-ul,
chiar de nu este de acord cu “adeværurile” autorului, ar trebui sæ †inæ seamæ
§i de faptele petrecute, nu sæ treacæ peste contradic†ii §i sæ (re)formuleze
concluzii ca : proteguire, sprijin generos, (in)gratitudine.
De ce a§a ? Iatæ de ce :
- De pildæ : rela†iile dintre Monica Lovinescu §i Virgil Ierunca, pe de o
parte, pe de altæ parte autorul Jurnal-ului nu au fost vreodatæ de subordonare
(Domniile-Lor ar fi primii ofensa†i de o asemenea supozi†ie - de§i recitind
verdictul : “ïmi pare ræu cæ l-am cunoscut pe Paul Goma”, mæ încearcæ
îndoiala…). Exact din acest motiv au §i durat din 1972 pânæ în 1993 : 21 ani!;
- De pildæ :“serviciile” fæcute de ei, cele care li se fæcuseræ, etc. nu
aveau cum sæ modifice natura sentimentelor, deci a rela†iilor prietene§ti a§adar, o no†iune ca : ingratitudine putea fi folositæ de Liiceanu, de
Adame§teanu, de Pruteanu, însæ nu de Monica Lovinescu, nu de Virgil
Ierunca : ei §tiind foarte bine pe ce anume se reazemæ rela†ia noastræ; §i, desigur, nu de Grigurcu.
Istoria amænun†itæ a involu†iei prieteniei se aflæ scrisæ în Jurnal; în
douæ din cele trei volume obsesia cronicarului a fost : degradarea legæturilor
dintre sine §i, cum atât de frumos spune Grigurcu : “ace§ti directori de
con§tiin†æ neîntrecu†i ai vie†ii noastre culturale §i civice din ultimele decenii”.
Asta ar fi una dintre bægærile de seamæ: a doua, legatæ de prima:
“E foarte cu putin†æ sæ fi intervenit unele nemul†umiri personale. Dar nu
sînt ele oare supradimensionate ?(…) Oare pedalarea excesivæ pe câteva
lucruri, totu§i, marginale, totu§i, minore, nu-i întunecæ vederea ?”
Ba da, e foarte cu putin†æ - ca acele nemul†umiri personale sæ fi fost
supradimensionate (de Goma) ; în fapt ele fiind minore, marginale (“totu§i”,
concede Grigurcu).
Iatæ, eu fac un efort §i cred cæ ajung a-l în†elege pe Grigurcu: a avut o
via†æ, nu de câine, ci mai ræu : de refugiat ; din cea mai tandræ copilærie,
mereu pe drumuri, mereu printre stræini (cu atât mai dureroasæ înstræinarea,
cu cât se afla printre români). Alungat din Institutul de literaturæ, în cele din
urmæ §i-a gæsit un loc - la Familia : dar, vai, bucuria n-a durat : a fost îndepærtat §i de acolo - a§a a început lungul sæu exil interior ; dacæ mæ stræduiesc, realizez via†a de exilat interior pe care o duce Grigurcu la Târgu-Jiu (“Aicea,
printre târ’olteni…”, ar zice un beniuc local). Grigurcu însæ nu face vreun
efort de transpunere (ce Dumnezeu : dacæ Tolstoi “trecea” într-un cal, un
basarabean nu se poate pune în pielea altui basarabean ?).
Motivul ruperii rela†iilor cu Monica Lovinescu §i cu Virgil Ierunca a
fost cartea. Nici mai mult, dar nici mai pu†in.
Separarea nu s-a produs de azi pe mâine, într-un acces de mânie oarbæ;
pânæ la desnodæmânt s-au acumulat ceasuri, zile, ani ; gesturi, fapte, cuvinte
- mai ales cuvinte. Primele semne ræuprevestitoare s-au arætat în vara anului
1989. Atunci Monica Lovinescu, dupæ ce ne-a isterizat pe to§i prietenii sæi,
temîndu-se de un complot pus la cale de ¢epeneag §i de Breban (doar împotriva lor, a Monicæi §i a lui Virgil, spunea ea) care urmærea sæ-i îndepærteze
de la microfonul Europei libere, fiind ei prea critici fa†æ de Ceau§escu. Or,
dupæ ce, pe mine, ca de obicei, m-a împins în fa†æ, ca sæ spun lucruri aspre
despre ¢epeneag, seninæ, D-sa a început a trata cu acela§i, færæ a-mi sufla
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vreun cuvânt despre “schimbarea tacticæ”, a§a cum fusese convenit. Dacæ
Grigurcu crede cæ aici este vorba de ingratitudinea mea - sæ creadæ ! ;
Odatæ cu evenimentele din decembrie 89, s-a modificat §i tactica
Monicæi Lovinescu : fire§te, din categoria celor “buni” au fost îndepærta†i
trædætorii caracteriza†i ca Buzura, Eugen Simion, Valeriu Cristea (chiar
Ple§u) - dar nu §i Hæulicæ ; a fost læsat din bra†e Sorescu (de ce abia în luna
mai 1990?), dar nu §i Blandiana, neostenitæ cælætoare în Occident, mai asiduæ
decât chiar Merin Cælætorete. Dupæ ce în vara 89 Monica Lovinescu a introdus-o clandestin pe Arpagica Na†iei printre “persecuta†i” («Are domiciliu
obligatoriu!»), în Convorbiri literare, nov. 96 a bægat-o prin efrac†ie §i în
categoria celor avînd “sertare”, a§ezînd-o, poponete, între Steinhardt §i
Noica, alæturi de I.D. Sîrbu ; pentru a-i face ei loc, i-a expulzat (are antrenament - din 1994, de când m-a exclus §i din exil, adeværat, în bunæ companie:
Rege Mihai) pe Blaga, pe Mihada§ - §i pe mine care, ori§icâtu§i, pânæ în
noiembrie 77 fusesem domiciliat în România §i, fatal, aveam câte ceva în sertar, iar din când în când mai eram §i arestat (dovadæ : de curînd SRI-ul a
anun†at cæ Petru Dumitriu §i umila mea persoanæ pot sæ-§i recupereze manuscrisele confiscate). Pe N. Manolescu Monica Lovinescu s-a supærat mai pu†in
pentru interview-ul luat lui Iliescu imediat dupæ Marea Mineriadæ, cât pentru
cronica lui Pruteanu la Unde scurte I, în care gæinariotul ce nu ajunsese încæ
nici senator †ærænist (acolo i-i locul !) *), nici, uns de Liiceanu, arheu al na†iei
(§i a§a !, la o astfel de na†ie, astfel de arheu !), batjocorise memoria Ecaterinei
Bælæcioiu, moartæ la Væcære§ti, aruncatæ în groapa comunæ (d-ta ai avut
fericirea, onoarea s-o cuno§ti, dragæ Grigurcu, în toamna lui 54). Rezultatul :
eu mæ supær pe Manolescu, mæ supær pe Pruteanu - dar ce face Monica
Lovinescu, fiica mamei, ofensata, rænita, victima? Se împacæ §i cu Manolescu
§i cu Pruteanu ! Dacæ gæse§ti în asta ingratitudinea mea - gæse§te-o !
ïn fine, am ajuns la Liiceanu. El este pârghia care a dat peste cap
prietenia noastræ.
Reamintesc, fiindcæ ai luat drept “excesivæ pedalarea pe câteva lucruri”:
nu câteva, ci un singur “lucru”:
Distrugerea volumului de mærturii Culoarea curcubeului - abia scos
în librærii, retras de pe pia†æ, depozitat (în vara lui 90, imediat dupæ apari†ie),
iar dupæ doi ani trimis la topit.
Spuneam mai sus cæ nu ai fæcut nici un efort sæ te transpui în situa†ia
mea :
- debutez în periodice (Luceafærul lui Barbu) în decembrie 1966 - la
vârsta de 31 ani ; editorial, în 1968 (la 33 ani), însæ atât : voluma§ul Camera
de alæturi constituind singura mea… operæ, fiindcæ în 1970, în primævaræ,
am fost interzis - interzis am ræmas douæ decenii ;
- re-debutez în †ara §i a mea, în limba în care nu am încetat a scrie, la
vârsta de 55 ani, în iunie 1990 - cu volumul Culorile (sic) curcubeului, scos
la Humanitas ;
- aflu, încæ din iulie-august cæ “ceva necurat” se întâmplæ cu acest
volum de debut ; în toamnæ îl întreb pe Liiceanu, el mæ asiguræ cæ totul merge
bine, cæ or fi doar deficien†e de distribu†ie…;
- dupæ un an (1991), Liiceanu îmi refuzæ volumele (de el comandate)
Scrisori întredeschise §i Butelii aruncate în mare (articole, 1.000 pagini),
motivînd cæ nu are hârtie ; tot atunci aflu adeværul : Liiceanu retr¶sese de pe
pia†æ Culoarea…; re-întrebat, ræspunde, ofensat, cæ îl calomniez : cum sæ-mi
facæ el mie una ca asta ?;
- în 1992 aflu, din presa româneascæ : Liiceanu a trimis la topit (la
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Bu§teni) tiraje nevândute (subl. mea) din Cioran, Ierunca, Goma (la care se
precizezæ titlul distrus : Culoarea curcubeului) ;
Care a fost atitudinea celor care ar fi meritat numai gratitudinea mea ?
Din discu†iile (telefonice) am aflat de la Monica Lovinescu :
1. Gabriel nu a putut face una ca asta - comentariul meu : a§a, neputînd,
Gabriel a fæcut-o (Dumnezeu sæ te fereascæ de ‘putin†ele neputinciosului !);
2. Gabriel a trimis la topit §i Cioran §i Ierunca - sæ mæ simt flatat de
companie!- comentariu: lui Cioran §i lui Ierunca, Liiceanu le-a distrus
exemplare din a treia, din a cincea edi†ie - mie din prima, nici aceea scoasæ
la vânzare ;
3. Dacæ mai continuu sæ spun în dreapta §i-n stânga cæ Gabriel mi-a
distrus o carte, îl calomniez pe el, arunc o umbræ asupra editurii Humanitas,
fac un ræu “celor buni”, iar dupæ ce mæ a§ez lângæ V.C. Tudor, risc sæ nu mai
gæsesc editor în România - færæ comentariu ;
4. (dupæ ce Liviu Antonesei a publicat în Timpul scrisoarea în care mæ
plângeam de faptul cæ doi prieteni, doi colegi, deveni†i editori - Liiceanu §i
Sorescu - care îmi solicitaseræ “volume de publicat”- mi-au distrus câte o
carte, primul Culoarea curcubeului, al doilea Gardæ inversæ), Monica
Lovinescu :
«Ai fæcut o mare gre§ealæ, calomniindu-l pe Liiceanu».
Dacæ §i aici vezi ingratitudine din partea mea - mæ dau bætut - însæ nu
înainte de a-mi explica ce este aceea o calomnie.
Nu de alta, însæ, în octombrie 1996, întâlnitæ la un colocviu despre
Basarabia, (?), Gabriela Adame§teanu, a admis cæ “atunci” (în 1992), avusesem dreptate : Liiceanu îmi trimisese la topit cartea Culoarea curcubeului,
færæ sæ o fi distribuit. ïntrebatæ cum de “atunci” ei (Monica, Virgil, ea) nu
numai cæ negaseræ fapta editorului preferat, dar pe mine, victimæ, mæ
trataseræ de calomniator - Gabriela a ræspuns cæ da, bæi, dar sæ-i în†eleg §i pe
ei, cæ erau în campanie electoralæ (!) §i Monica fusese de pærere cæ nu-i
momentul ca Liiceanu sæ recunoascæ: asta ar fi fæcut ræu opozi†iei, care
trebuia sæ câ§tige…
Dragæ Grigurcu,
Fire§te, nu-†i cer sæ te declari neapærat de partea mea - fiindcæ nu sânt
de†inætorul adeværului absolut. Cer însæ - §i am acest drept : cine judecæ este
obligat sæ o facæ dupæ dreptate, aplecîndu-se §i asupra argumentele celeilalte
pær†i. Dacæ te-ai fi mærginit la a deplora despær†irile, m-a§ fi asociat - ai
constatat din Jurnal : m-am rupt de monici cu durere, cu suferin†æ, dupæ
îndelungi ezitæri.
D-ta însæ nu ai gæsit nimic de spus despre cartea distrusæ de oameni de
carte (Liiceanu, Sorescu), cu complicitatea activæ §i dezinformatoare a unor
oameni de carte (Monica Lovinescu, Virgil Ierunca, Gabriela Adame§teanu).
Nici despre (cel pu†in) imprudenta declara†ie, la telefon - §i pe necitite :
“Regret cæ l-am cunoscut pe Goma”.
Am mai spus, repet: mie nu-mi pare ræu cæ am cunoscut-o pe Monica
Lovinescu. Nu-mi pare ræu cæ i-am cunoscut pe Liiceanu, pe Ple§u, pe
Sorescu, pe Manolescu, pe Adame§teanu, pe… Nu, nu…
£i am altæ opinie despre “gratitudine”: când am ocazia, scriu, riscînd sæ
mæ repet, cât, cum datorez Monicæi Lovinescu §i lui Virgil Ierunca : Pentru
mine prezen†a gratitudinii nu condi†ioneazæ absen†a adeværului - a†a cum
condi†ionase Monica Lovinescu prezen†a Domniei Sale la Colocviul despre
Exil din 1994 de absen†a mea.
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Acestea fiind spuse, te salut cu prietenie,
Paul Goma
*) ïn 1997, Pruteanu ‘migrase spre (doar) †¶r¶ni§ti.

*

19 octombrie 1997
SFÂNTUL AL. GHEORGHE ïNSULI¢ïND
BALAURUL DISIDEN¢EI
sau
CLAPONUL DEZL™N¢UIT
Al. George, §tiut dinainte de decembrie 1989, era un istoric §i un critic
literar de excelentæ facturæ, un eseist sub†ire, un scriitor rafinat… Næscut în
1930, a luat în plin piept stalinismul - a suferit, dar nu a fæcut compromisuri.
Ca mul†i al†i scriitori - dar ace§tia fæcuseræ închisoare - §i dânsul a debutat
târziu. ïnsæ odatæ ce i-a fost tipærit primul volum, celelalte au urmat cu o
regularitatea de ceasornic (în 1970 §i în 1972 câte douæ într-un an) færæ mari
dificultæ†i din partea cenzurii - oricum, neînsemnate fa†æ de ale atâtor autori
cærora li s-au “oprit” volume întregi (I.D. Sîrbu), li s-au trimis la topit
(Monciu-Sudinski, I. Negoi†escu) ori care au fost total interzi§i de a publica,
de a se scrie despre ei, de a face traduceri - de pildæ, umila mea persoanæ §i
cei din familia mea, între 1970 §i 1977, când am plecat din †aræ.
A§adar Al. George se prezenta în pragul lui decembrie 1989 cu fruntea
sus. Nu avea de ce ro§ì, nu scrisese un rând de slavæ partidului, nici cârmaciului-general…
∑i, dintr-o datæ… a devenit un altul.
S-a petrecut ceva (nu cu istoria generalæ ; cu particulara sa). ïn vreun an
§i câteva luni (primul semn : în 1991, când a surprins prin næucul text
“Oponen†i, rezisten†i, diziden†i”) s-a prefæcut într-un ins necunoscut celor
ce-l §tiau : agresiv færæ motiv, purtînd acuza†ii færæ temei, adesea aiuritoare ;
o persoanæ pæ§ind, senin, peste contradic†ii, ignorînd realitæ†i manifeste,
neluînd în seamæ informa†ii de multæ vreme confirmate.
Dar mai cu seamæ practicînd o rea-credin†æ ce frizeazæ isteria.
Acesta este Al. George, cel “de dupæ Revolu†ie”. Va fi avînd el (dar cine
n-are ?) ceva cu ru§ii - comuni§tii, nomenclaturi§tii, securi§tii - însæ printr-un
ciudat, însæ, vai : perfect explicabil complex al neputinciosului, el se næpuste§te asupra “disiden†ilor”, pe ei îi acuz¶ de toate relele cunoscutul opozant…
pardon: oponent, a§a-§i zice ; sunæ mult mai… anticomunist.
Sântem în Anul Domnului 1997, azi-mâine se vor împlini 8 (opt) ani de
la, totu§i, dacæ nu revolu†ie (cu atât mai pu†in : Revolu†ie), atunci : de la
Evenimentele din 89, de pe urma cærora §i românii au primit (accentuez, ba
chiar nuan†ez astfel : au cæpætat) dreptul la un pa§aport §i dreptul la
exprimarea opiniei - iar Al. George se ræzboie§te - cu cine ? Cumva cu cei
care i-au fæcut ræu lui, familiei sale, prietenilor, na†iei, acestei pær†i a Europei:
comuni§tii ? Sovieti§tii? Cu animalele de securi§ti? Da’ de unde !
A§a cum nu scosese un mieunat pe timpul lui Dej ; a§a cum nu
emisese mæcar un scheunat pe vremea lui Ceau§escu, curajos, nevoie-mare,
nu a cârâit nici împotriva lui Iliescu, nici a lui Mægureanu ! Dintre bestiile
comuniste (încæ în via†æ) care ne-au mâncat sufletul pânæ în decembrie 89,
neînfricatul George se ia doar de Brucan…
De ce se va fi ræzboind el cu “disiden†ii”, dacæ ace§tia sunt nedemni de
ironia-i strivitoare, nesemnificativi? ∑i oare de ce, despre banditul, asasinul
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culturii purtînd numele : Dumitru Popescu-Dumnezeu, Vânjosul Al. George
încearcæ sæ ne convingæ cæ acesta, bietul, era un oarecare executant, în Tezele
din iulie avînd mai degrabæ un rol atenuator (vezi serialul din Vatra, 1997) §i nu cum §tie toatæ lumea: inspirator, conceptor, supraveghetor al
aplicærii lor ?
Nu cumva pentru cæ Tovaræ§ul Popescu i-a fost §ef prietenului sæu de o
via†æ : Mircea Horia Simionescu, iar acesta punea câte o vorbæ bunæ pentru
despotmolirea cutærui volum ? Ei, da : oponentul Al. George avea, pe u§a din
dos, intrare la Curte - câ†i dintre scriitorii contemporani lui se puteau læuda
cu o asemenea pilæ ? ïn 1970, când pentru ultima oaræ bæteam, færæ succes, la
u§a Buliba§ei culturii (cel care concepuse revolu†ia culturalæ §i o impunea, nu
doar o executa), Al. George, ca o floare (altfel terrrribel de rrrreac†ionar la
cafiné - ca tot burghezul la român), îl a§tepta, la Nestor, pe §eful de cabinet
al Popesc’-Dumnezeului, M.H. Simionescu, fire§te (vezi Jurnalul lui Zaciu),
ca sæ afle mersul cær†ilor sale - §i afla numai lucruri bune ! Ce timpuri!
Dupæ ce a mers o via†æ întreagæ pe burtæ, ca sæ nu-l ia la ochi securi§tii
nici din gre§alæ (doar el nu fæcea nimic du§mænos, doar : nimic-nimic, cum
ar veni : culturæ curatæ !), dupæ ce i-a cæzut §i lui cartea de istorie în cap, la
‘89, ultra-prudentul, exclusiv-culturalul, orbitor de inteligentul («Ce, eram
tâmpit sæ mæ deconspir ca du§man al comunismului ?», §i-a explicat el
programul etico-politic), netâmpitul George, ca sæ dea §i el dovadæ, acum,
dupæ ræzboi, când mul†i anticomuni§ti s-aratæ, se ræste§te numai la
“disiden†i”; numai pe ei îi aratæ cu degetul, acuzîndu-i de toate pæcatele.
ïn fond, ca orice pæcætos ce a tremurat o via†æ-ntreagæ de fricæ, acum, cæ
a primit voie de la (ei, da ; §i de la Brucan !), îi uræ§te pe cei care n-au fost ca
el : nici pruden†i pânæ la demisie, nici la§i pânæ la trædare, nici consim†ætori
la propria-le robire - asta fiind forma de colabora†ionism ce nu trece cu
pri§ni†e culturaliste.
Al. George nu dialogheazæ, nu ascultæ ce spune celælalt, nu cite§te ce
scrie cel pe care-l combate. Astfel, n-a înregistrat ceea ce scriam - recunosc :
uneori cu o insisten†æ agasantæ - anume cæ nu m-am considerat §i nu mæ
consider disident.
Premiantul clasei Al. George nu aude, nu cite§te - în schimb, scrie! ∑i
cârâie, alæturi, clapone§te (altfel, dezlæn†uit ! - dacæ nu are mijloace sæ se
exprime cucurigînd), combætîndu-mi… diziden†a inexistentæ.
De când a avut “încontrarea” cu Mircea Mihæie§ (am s-o reamintesc mai
încolo, pentru cæ interesatul se preface cæ nici n-ar fi existat) - a§adar, de la
acea întâmplare, nu mæ mai mir cæ omul vorbe§te în dodii, se pomene§te
græind aiurea, dæ din guræ, doar ca sæ nu tacæ.
Drept care nici nu-mi pasæ cæ Sfântul Al. Gheorghe dæ cu suli†a-n baltæ
- în Cuvîntul din septembrie 97. Mæ amuzæ doar a treia “precizare” :
“Oamenii acestei atitudini (diziden†a - n. m. P.G.) nu au nimic de a face
cu cei care nu apar†in sistemului §i sînt simpli tolera†i, în fond prea bine
cunoscu†i ca du§mani (Corneliu Coposu, Dan Am. Læzærescu, Adrian
Marino, Alexandru George - subl. mea, P.G.) (…) de aceea imensa majoritate
a fo§tilor de†inu†i §i persecuta†i politici nu au riscat gesturi de «disiden†æ»
care nu puteau fi altceva decît o ostenta†ie naivæ, færæ mare efect.”
Nu, nu ; nu-l dæ modestia afaræ din casæ, dupæ inocen†a cu care se
autopropune în §irul unor “prea bine cunoscu†i du§mani”, dupæ insolen†a cu
care se vâræ prin fraudæ pe lista unor fo§ti de†inu†i politici…
Dar Al. George atinge sublimul când îi ræspunde lui S. Damian astfel :
“Cât prive§te afirma†ia aceluia§i, dupæ care a§ fi nesocotit «anii de zbu-
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cium, de persecu†ii §i de refuz al umilin†ei pe care i-a træit Paul Goma, Dorin
Tudoran (…)”, ea îmi treze§te într-un mod atît de irezistibil râsul, încât nici
nu mai pot continua… Pot doar sæ-i spun cæ, pânæ în clipa de fa§æ, a§ vrea sæ
træiesc în condi†iile de persecu†ie pe care le-au îndurat ace§ti bravi…”
Ca to†i “oponen†ii” despre a cæror… oponen†æ nu §tiau nici chiar ei
în§i§i, Al. George - altfel, bæiat de§tept - dupæ ce râde, râde, râde, ce face ?
Ce sæ facæ : îi arde o teorie !
Potrivit acesteia, “diziden†ii” nu ar fi fost §i de†inu†i politici (este întâia
oaræ când aud pe cineva declarînd cæ ar vrea sæ træiascæ în condi†iile în care
am træit eu, în România !), ba chiar, departe de a fi persecuta†i, erau…
favoriza†i, cultiva†i de autoritæ†ile poli†iene§ti §i carcerale ! Pe bunæ dreptate
mai întâi provoacæ râsul (irezistibil) al “persecuta†ilor politici /care / nu au
riscat gesturi de «diziden†æ»”, apoi… meritæ demascarea, punerea la zid,
pentru imposturæ !
Ceea ce nu mærturise§te vesèlul Al. George : “contribu†ia” sa constæ în
re-re-repetarea “teoriei-mamæ”, fabricatæ în 1971 de Securitate §i de-atunci
ræspânditæ în masele largi de cetæ†eni con§tien†i - de cætre mari-oameni ca
Noica, Stæniloaie, Coposu, Quintus, Carianopol, Covaci, Carandino - în †aræ;
I. C. Drægan, Gustav Pordea, Michael C. Titus, Radu Câmpeanu, I. Ra†iu,
D. Milhovean, Dinu C. Giurescu, în exil. La ace§tia trebuiesc adæuga§i
“cælætorii”, fie ocazionali, ca mentorul sæu, ∑erban Cioculescu, fie harnici
naveti§ti: Hæulicæ, pictorul Bernea, regizorul Pintilie, actorul Beligan, precum §i citatul Adrian Marino - nu-i mai amintesc pe simbria§ii Externelor
Ministerului de Interne : Zoe Bu§ulenga, Cândea, Balaci, Mihnea Gheorghiu,
Valentin Lipatti…
“Teorie-explica†ie” atât de oblojitoare a inimilor uzate de suferin†e ale
celor ce trecuseræ prin închisorile dejiste §i, nemaivoind sæ se întoarcæ în cele
ceau§iste, obosi†i, strivi†i, spuneau în dreapta §i-n stânga ce le ordona
Securitatea sæ spunæ (cu greutatea prestigiului lor) ; pe de altæ parte dragæ
celor care, ca §i Al. George erau grozav de… asta, zi-i pe nume : oponen†i la bucætærie, cu aparatul de radio pus tare pe Bucure§ti. Ca sæ-§i scuze frica,
la§itatea, supunerea, colabora†ionismul, algeorgii purtau mai departe vorba
Seniorilor, cea care aranja pe toatæ românimea curat-mioriticæ, inactivæ,
resemnatæ ; pe to†i supu§ii, pe to†i subpu§ii - pe to†i “rezisten†ii” (în sensul de
îndelung ræbdætori, nu de ræzvræti†i) ;
Pe to†i “rezisten†ii prin culturæ”. De aici trebuia musai sæ se în†eleagæ :
cei ce deschideau gura împotriva comunismului ceau§ist erau… cum altfel ?:
oamenii ru§ilor, ai ungurilor, ai jidanilor - aceia cu certitudine aveau spate
gros, altfel nu §i-ar fi permis sæ facæ pe disiden†ii - însæ pe adeværa†ii
“oponen†i” nu-i puteau în§ela, atrage în capcana Securitæ†ii (apud Noica,
Stæniloae, Coposu, în 1977, celor ce le cereau sfatul : sæ se angajeze în
ac†iunea pentru drepturile omului ?) aceia fiind : de§tep†ii, ca Al. George, cel
tæcînd chitic ; aplatizat §i tremurînd…
La sfâr§itul lælæielilor din Cuvîntul, curajosul Al. George îl cotonoge§te
în acela§i pre† §i pe Saharov (“conceptor al unui plan diabolic, de a ataca
USA”, explicæ el, grozav de citit), deplorînd - prin contrast - soarta tragicæ a
“marele Landau - informa†ia aceasta o de†in de la K.R. Popper §i este de
maximæ certitudine”, ne în§tiin†eazæ confiden†ial.
De n-ar fi o “maximæ certitudine” ca în episodul cu Mihæie§ asupra
cæruia promisesem sæ revin :
ïn urmæ cu un an Al. George îl acuzase pe Mircea Mihæie§ cæ, “în cartea
despre Faulkner - pe care am ræsfoit-o la un prieten, neavînd bani s-o
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cumpær”, autorul nu men†iona la loc de cinste marile sale merite. Mihæie§ îi
ræspunsese, spæ§it : într-adevær, nu scrisese despre marile-merite ale lui Al.
George în “cartea despre Faulkner”, deoarece o asemenea carte… nu existæ.
Unde va fi adunînd “materialul” Cuvîntætorul George ? Tot la Nestor,
din gura lui Mircea Horia Simionescu, fost §ef de cabinet al Dumnezeului
Popesc’ ?
*

Paris, 20 noiembrie 1997
“ïn principiu, sunt de pærere
cæ nu trebuie polemizat cu Paul Goma”…
A§a, chiar a§a începe ∑tefan Borbély… polemica (vezi Familia nr.
10/1997).
Acest mod de a intra în subiect face parte din vocabularul subdezvoltat
al prea-multor publici§ti români, fie ei §i stræluci†i esei§ti.
“Nu vreau sæ spun cæ…” - scrie X §i continuæ - ca în §edin†ele dinainte
de ‘89 - sæ spunæ… ceea ce nu-vrea-sæ-spunæ;
“Nu vreau sæ mæ ocup de…” - Y se ocupæ taman de ;
“N-am de gând sæ tratez…”- §i Z trateazæ, cu seninætate, ne-tratarea.
Când declari cæ nu vrei sæ spui (sæ te ocupi, sæ tratezi-despre) - taci din
guræ, simplu ! Nu ocupi nici timpul nici spa†iul (tipografic).
“Nu trebuie polemizat cu Goma”, decreteazæ Borbély, dar o face.
Alæturi. Taræ geneticæ la vorbitorii de limbæ românæ :
Omul nu a citit textul respins ; a refuzat sæ accepte eviden†a (scrisæ) a
propostei mele ; riposteazæ orbe§te - §i proste§te. Pe el nu l-au scos din fire
argumentele, ci l-a înnebunit gândul cæ a fost contrazis ! - ba mai grav : pus
la locul lui.
S-o iau ca la §coala primaræ, ca sæ în†eleagæ pânæ §i Borbély:
ïn textul Memorialul Ororii (Familia 7-8/97) citam din contribu†ia
Sine ira…, publicatæ în Apostrof, nu pentru cæ…- dar mai bine sæ reproduc
ce se afla acolo, scris negru pe alb :
“Nu l-a§ fi men†ionat pe Borbély, doar pentru cæ a scris astfel despre
mine, dacæ nu §i-ar etala «teoriile» - iatæ-le :”
Eseistul nu ia în seamæ ce spune cel din fa†æ, el încearcæ sæ abatæ aten†ia
cititorului printr-o diversiune dintre cele mai raionale:
“Amuzamentul cu care am primit §tirea se amesteca în doze groase cu
stupoarea: textul pe care-l læsasem Apostrofului (…) îi era favorabil lui
Goma, care acuza astfel, prin incomprehensiune, un elogiu” - am citat din
Borbély.
Foarte frumos spus - ca la Apostrof. ∑i neadeværat (ca la Apostrof). Dacæ
cititorul ar fi avut §i textul meu alæturi, ar fi în†eles pe datæ inadecvarea (un
eufemism) a ne-polemistului la polemica hotærît (§i principial) refuzatæ.
Numai cæ asta nu se poate (foarte bine, n-o sæ ocupæm numere la rând cu acelea§i texte). Cunoscînd acest mare-secret, Borbély a încercat sæ-l ame†eascæ,
sæ-l în§ele pe cititor : a inventat cu totul alt repro§ la adresa lui, scontînd pe
lenea sau/§i pe oboseala cititorului, care n-are vreme de pierdut cæutînd
numærul de revistæ cu pricina, pentru confruntare.
O asemenea diversiune este nedemnæ de orice mânuitor de condei, de
oriunde în lume, darmite universitar, co-director al unei reviste studen†e§ti.
Borbély, polemistul ce refuzæ polemica, polemizînd (cu parteneri imaginari), necitind decât ce scrie el, n-are de unde §ti cæ niciodatæ nu mi-am arætat iritarea, necum furia fa†æ de judecæ†ile critice la cær†ile mele : din moment
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ce am publicat un text, mi-am asumat “riscul” de a-l vedea §i contestat. ïnsæ
Borbély nu a citit nici mæcar avertismentul mai sus citat (“Nu l-a§ fi citat pe
Borbély…”) - deci de la bun început se a§eazæ în afaræ de chestie.
Chestia fiind cu totul alta, færæ legæturæ cu ale mele cær†i, cu talentul ori
netalentul meu - iertare, sânt obligat sæ-l re-citez pe eseistul apostrofic, pentru
a re-situa obiec†ia mea :
“Lectura necriticæ a acestor jurnale implicæ cel pu†in douæ ispite
capitale : aceea de tipizare comportamentalæ pe linia extremului (când legea
istoriei o reprezenta pe atunci media) §i aceea de generalizare nefondatæ,
prin afirma†ia, des rostitæ, cæ întreaga Românie a fost, în fapt, un univers
concentra†ionar (s.m. P.G.)”.
Acesta a fost un citat din gândirea lui Borbély. A§adar el neagæ faptul
(“generalizare nefondatæ…”) cæ România, de la sfâr§itul ultimului
ræzboi §i pânæ la fuga lui Ceau§escu, în decembrie 1989 a fost - ca §i
“surorile” sale întru comunism -“un univers concentra†ionar”(s.m. P.G.)
Chiar a§a ? Sæ conteste Borbély existen†a - în România (sub Dej) - a
lagærelor, a închisorilor, a coloniilor de muncæ, a “noilor-sate” din Bærægan
- populate în majoritate zdrobitoare de bærba†i, femei, copii, bolnavi, bætrâni
care nu aveau nicio legæturæ cu acuza†iile aduse de aparatul terorist comunist?; sæ nu accepte Borbély (“generalizare nefondatæ“) faptul cæ, sub
Ceau§escu, diminuînd numærul încarcera†ilor politici, cvasitotalitatea popula†iei (dintre excep†ii fæcînd parte însu§i eseistul - altfel de ce ar tægædui eviden†a ?) a fost prefæcutæ în sclavi, în ostateci - §i în “nebuni” (“bolnavi”, cum
repetæ el, eufemizant, dupæ Geta Dimisianu, dupæ C. ¢ârlea §i dupæ
M. Zaciu)? ïnseamnæ cæ, prin afirma†ia sa, (ræs)citatæ, Borbély neagæ faptul
cæ, de pildæ, pânæ în 21 decembrie 1989 “frontiera de stat” spre Ungaria era
perfect închisæ, pæzitæ cu câini §i cu arme, iar cei care încercau sæ o treacæ
(fire§te dinæuntru spre afaræ ; adicæ : ie§ind din închisoarea-cât-†ara), prin§i de
græniceri, în cel mai fericit caz erau condamna†i la ani de închisoare - în cel
mijlociu : §i bætu†i sælbatic §i da†i pe… gura câinilor - în cel extrem :
împu§ca†i pe loc (“pe aræturæ”) !
Nu-mi imaginam cæ existæ în România persoane adulte, mediu §colarizate sæ tægæduiascæ, în scris, cumplita realitate: universul concentra†ionar.
Din aceastæ pricinæ, când am întâlnit respingerea a ceea ce toatæ lumea
(în fine : aproape toatæ…) cuno§tea, nu de pu†ine ori pe proprie piele - §i nu
arætîndu-§i mutra de†inætorului unicului adevær - al clasei muncitoare - în cine
§tie ce gazetæ de perete culturalist-na†ionalistæ a securi§tilor nostalgici §i
negatori ai crimelor fæptuite, ci în Apostrof - am reac†ionat normal ; am zis
ceea ce era firesc sæ zic. Iar acum repet, ca sæ nu fie îndoialæ :
“Nu mæ sfiesc sæ mæ întreb : pe ce lume a træit ∑tefan Borbély - atâta
cât a træit, însæ omul de aceea este om : sæ vie†uiascæ din experien†a §i din
amintirile pærin†ilor, din ale bunicilor - sæ fie/fost pærin†ii §i bunicii lui
Borbély, chiar cu to†ii, securi§ti ?”
Pentru cei ce au citit textul “polemic” (cel refuzat, desigur) semnat de
eseistul apostrofic:
Borbély este un ru§inos nostalgic al timpului dinainte de cæderea
Zidului Berlinului. E drept : atunci nu era fericirea pe pæmânt, pentru
ne-borbely, însæ pentru borbely nu existau nici “probleme” ca acestea…
Acolo-atunci linia de ne-trecut era vizibil trasatæ - cam ca frontiera dintre
România §i Ungaria : dacæ ræmâneai locului §i, conform recomandærilor
îndrumætorilor spre îndæræt, fæceai-culturæ-curatæ cu voie de la Secu, dacæ
nu-†i manifestai nevoia de libertate, atingeai vârsta de pensie, pre†uit de
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tovaræ§ii de sus, de la regiune §i stimat de responsabilul de bloc - de jos.
Acum însæ…
… nu mai este valabilæ, ca valoare de refugiu, estetica, doar ea.
∑tefan Borbély se væde§te - în textul polemic-refuzat - a suferi de o
nevindecabilæ insensibilitate, de o cumplitæ indiferen†æ eticæ.
I-a§ zice : o nesfâr§itæ nesim†ire moralæ.
P.S. 1. Desigur, nu poate fi adeværatæ afirma†ia : “mi-am gæsit prietenii
næpædi†i de fotocopii ale articolului meu, trimise §i adnotate - de la Paris - de cætre
Paul Goma” - iatæ de ce :
a. pentru cæ “adnotærile”, la mine, sunt publice (de la : a publica, în publica†ii),
deci særmanii prieteni ai sæi nu puteau fi “næpædi†i” de fotocopii ;
b. pentru cæ Sine ira… a apærut în 1992. Or încæ din iulie 1991 (urmare a
publicærii textului meu Capra §i cæprarul, ca ræspuns la atacurile lui Breban, în
Contemporanul, sæptæmânal, pe distan†æ de mai bine de un an), mæ despær†isem
definitiv de Apostrof, de §efesa lui §i de subalternii ei - prieteni ai lui Borbély;
2. Dacæ Borbély folose§te la adresa mea calificative (demult, cam de prin
1971, de securi§ti-securiza†i rumegate, regurgitate) : “marionetæ”, “resentimentar”,
“schizofren”, “bolnav”, “megaloman” etc… - apoi, din martie 1990 secrè†ii glandulare ale iritærilor bravilor rezisten†i-prin-culturæ - ca : “Barbu”, “Sæptæmîna”, “Vadim
Tudor”, “România Mare” etc., - fie : le-am mai auzit-citit §i o sæ le mai citesc-aud.
ïnsæ comite o grosolænie dintre cele mai proletarnice atunci când îl taxeazæ pe
Laszlo Alexandru drept…“sputnik napocan” (al lui Goma), autor de “texte-umbræ”.
Atât de… eseist §i deja atît de isteric ?

Duminic¶ 18 septembrie 2011
Ast¶-noapte nu a fost atât de foarte grea. Numai grea.
S-a întors Filip de la Avignon, din p¶cate întâlnirile cu medicii §i cu scanerul lor nu se face decât dup¶ 2-3 zile de a§teptare.
Pân¶ atunci, m¶ folosesc de “descoperirea”… textelor vechi,
readuse în Jurnalul curent. Ei §i ce dac¶ unii (mul†i) r¶sfoitori ai
jurnalului vor exclama iar, exceda†i:
«Iar ne bate Goma la cap cu vechiturile lui…”
Dar nu vor recunoa§te c¶ respingerea din partea lor a
“vechiturilor” se va face, nu din pricin¶ c¶ acele texte nu au vreo
valoare, ci pentru c¶, chiar pe ei, refuznicii îi va re-bate în cuie.
ïntru neuitare.
*
Flori B¶l¶nescu m¶ anun†¶ c¶ Grigore Arsene, directorul
editurii Curtea Veche nu i-a dat nici ei r¶spuns în chestiunea
propunerii mele de a scoate urm¶torul volum din Scrìsuri: de§i a
intervenit §i ea, ca “reprezentanta editoriala a lui Paul Goma in
Romania”
Sim†eam c¶ t¶cerea directorului este de r¶u augur, în
ciuda promisiunilor - verbale - care îmi provocaser¶ scrisoarea
din 6 iunie 2011.
Asta este: nu m¶ editeaz¶ Curtea Veche - în stil românesc:
©Paul Goma 1935-2011

wwww.paulgoma.com

PDF public și gratuit

31.12.2011

PAUL GOMA - JURNAL 2011

1477

nu r¶spunde la scrisoarea mea, la o adic¶ “factorii” vor pretinde
c¶ nici nu au primit-o, câte despre promisiunea f¶cut¶ Floarei
B¶l¶nescu… - ei, da, era cald, era vacan†¶, câte nu promite omul?
Ziceam c¶ bine f¶cusem începînd a reproduce anume texte
din Scrìsuri 2; apoi, dac¶ mai am zile, din Scrìsuri 3.
*

12 ianuarie 1998
Dilema amneziei sau Amnezia Dilemei
£i eu care credeam c¶ amnezia este o deficien∞¶ cu care nu ai de ce te
l¶uda ; §i eu, care credeam c¶ uitarea, mai ales când se întinde la istoria
propriei comunit¶∞i, dac¶ nu poate fi “extirpat¶” (cum s¶ elimini… o gaur¶?),
m¶car poate fi redus¶.
Nu contez printre cei avînd o memorie fenomenal¶ ; nici m¶car printre
in§ii cu memorie foarte bun¶. M¶ consider o fiin∞¶ normal¶ cu o memorie
normal¶ - în compara∞ie cu cea sub-normal¶ a compatrio∞ilor. O memorie
nativ¶ medie, corect cultivat¶, convenabil între∞inut¶ - §i ne-contrariat¶,
ne-cenzurat¶ de însu§i posesorul - face figur¶ de excep∞ie pe plaiurile mioritice când e comparat¶ cu ne-memoria, ba cu mândria de a nu re∞ine “toate
fleacurile” a maselor largi de români : directorii de con§tiin∞¶ ai lor dau la-ul
“Ariei Amneziei”.
Aceast¶ tot mai îngrijor¶toare tendin∞¶ (de a uita, nu de a nu înregistra)
mi-a ap¶rut de prin 1981 la scriitorii c¶l¶tori la Paris. Am pus impresia pe
seama situa∞iei de excep∞ie a “ie§irii” în Occident, pentru unii prima, amestec
de bucurie (c¶ au ajuns la Paris !) §i de triste∞e, de spaim¶ c¶ trebuie s¶ se
întoarc¶ ; de sentiment de liberare - dar §i amintirea noului, sau întâiului
contract de… legare de glia Securit¶∞ii.
Am mai scris : 1984 a constituit §i pentru mine un prag ce a separat,
brusc, România §i Românii, prag ar¶tînd nemilos c¶ exist¶ un acolo §i un
dincoace ; prag dincolo de care am dat de un univers unde se mi§cau oameni
§tiu∞i de mine - acum necunoscu∞i ; prieteni buni, înainte, îns¶ acum
înstr¶ina∞i. Ne-în∞elegerea, ne-comunicarea dintre s-au manifestat brutal, de
la un vizitator la altul, de la o c¶l¶torie la alta a aceluia§i ; dialogul s-a
pref¶cut în dou¶ monologuri paralale. Ce se în∞elegea din recitalul prietenului
(re)venit în vizit¶ la Paris ? ïn mare:
«Nu mai ∞in minte, nu mai §tiu nimic»- iar în subtext :
«Nu m¶ întreba, nu-mi spune lucruri care ar putea fi considerate
secrete - nu vreau s¶ le §tiu : ca s¶ nu am ce spune la viitoarea anchet¶».
Abia la sfâr§itul verii anului 1989 (perioad¶ §i… întâmpl¶ri povestite în
C¶ldur¶ mare), tot punîndu-mi întreb¶ri de genul : «Ce se va fi petrecînd cu
prietenii no§tri din ∞ar¶ - de prin ‘84 ?», am început a închega un r¶spuns.
Adev¶rul fiind acesta : sim∞indu-l venind, îns¶ neputîndu-l evita, m¶car i-am
întârziat ie§irea la lumina în∞elegerii mele: cu prietenii, cu colegii din ∞ar¶
se întâmplase ceva cumplit, ceva grav - din 1984.
Evenimentele ce au urmat dup¶ decembrie 1989, din nefericire mi-au
confirmat temerile cu asupra de m¶sur¶.
Cronologic, întâiul a fost cel prilejuit de conferin∞a de pres¶ dat¶ de
Mircea Dinescu, în 27 ianuarie 1990, la Paris, în auditoriul FNAC. Se aflau
acolo mul∞i români, dintre ace§tia numero§i sus∞in¶tori ai lui Dinescu în
încerc¶rile prin care trecuse în ultimul an de zile (1989), de la publicarea textelor sale în Libération. Mai erau prezen∞i polonezi, cehi, unguri, ru§i, bul-
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gari, vietnamezi : în ∞¶rile lor, cunoscuser¶ nu doar “subsolul casei în care
locuiau cu doi copii”, nu doar alungarea din postul de redactor al organului
Uniunii Scriitorilor - ci §omajul cronic ; ci declasarea (ca în Cehoslovacia) ;
ci intern¶ri în azile psihiatrice §i arest¶ri nenum¶rate, deten∞ii de ani §i ani.
Or supravie∞uitorii, odat¶ ajun§i în Occident, înainte de a-§i povesti
via∞a, în conferin∞ele de pres¶ §i în m¶rturiile scrise îi amintiser¶ pe cei ce-i
precedaser¶ - în ac∞iune §i în suferin∞¶. Ru§ii, de pild¶, nu-i omagiau doar pe
înainta§ii lor ru§i, ci §i pe cutare ceh, pe cutare polonez, cubanez (chiar
român). La fel cehii, bulgarii, polonezii - oricât¶ ur¶ împotriva ru§ilor adunaser¶ în inimi, îi aminteau pe Marcenko, pe Bukovski, pe £alamov, pe
Soljeni∞în, pe Amalrik, pe Gorbanevskaia, pe generalui Grigorenko. La polonezi pe Walesa, pe Popielusko, pe Michnik, pe Mazowiecki, pe Kuron, la
cehi pe Uhl, pe Anna Sabatova, pe Kohout, pe Havel… A§a f¶cuser¶ §i
Românii ce-l precedaser¶ cu decenii pe martorul Dinescu venit cu mari
sacrificii (oficiale) din România.
Fiindc¶ a§a se face. Aceia apar∞ineau unor comunit¶∞i numite : popoare;
la ei memorie cu memorie alc¶tuie§te istoria - nu istorioare, bancuri cu Bul¶,
calambururi înalt apreciate la Casa Scriitorilor.
Despre cine a vorbit românul poet Dinescu în 27 ianuarie 1990 la Paris?
Se laud¶ c¶ soacra sa este rusoaic¶ de cea mai intelectual¶ extrac∞ie - a pomenit m¶car o dat¶ numele lui Soljeni∞în ? Dar pe al lui £alamov ? Pe al lui
Brodski? Dar numele lui Walesa? Dintre înainta§ii s¶i români (cu excep∞ia
Doinei Cornea - fiindc¶ era prezent¶, al¶turi, pe podium, fiica sa) a rostit el
numele lui Calciu? Al lui Filipescu? M¶car al lui Dorin Tudoran? Zicem: de
al meu nu §i-a adus aminte, era abia pionier al Patriei la 25 ani, prin 1975
când, la Casa Scriitorilor, dintre mentorii s¶i F¶nu§ Neagu §i B¶ie§u, curajos,
strigase:
«Goma ! Marele scriitor f¶r¶ c¶r∞i !» (citat fidel din gândirea - §i din
groapa s¶pt¶mînal¶ a lui Eugen Barbu).
O vreme am crezut în omisiunea voit¶ ; în amnezia cu program. Trecînd
anii, a trebuit s¶ accept : într-o comunitate neevoluat¶ ca cea româneasc¶
individul tr¶ie§te într-un perpetuu prezent, calitate ori tar¶ mo§tenit¶, consolidat¶ genera∞ie dup¶ genera∞ie ; c¶ este fatal - române§te normal - ca un
Mircea Dinescu s¶ fie cum este : uituc, c¶scat, buimac, càpiu - într-un cuvânt:
autocronic, carevas¶zic¶ §tiutor doar al istoriei comunit¶∞ii sale - fie cea din
Slobozia, fie cea din Uniunea Scriitorilor, fie din Europa - s¶ înceap¶ §i s¶ se
încheie cu propria-i istorie.
ïn aceast¶ categorie a autocronicilor intr¶ foarte, prea mul∞i români. Nu
ar¶t înspre masele largi, analfabete, analfabetizate, ci spre directorii de
con§tiin∞¶ §i ei analfabe∞i, dar §i analfabetizatori - iertare dac¶ primele nume
care-mi vin pe limb¶ sunt ale unor doamne : Ana Blandiana §i Gabriela
Adame§teanu. ïn opt ani de vedetariat aceste bune scriitoare au dovedit cu
vârf §i îndesat : altceva decât propriile fic∞ii §i lirisme nu §tiu, nu vor s¶ §tie,
în schimb, vorba unui tovar¶§, le explic¶ auditorilor-cititorilor tot ce n-au
§tiut ele - de când se §tiu : istoria contemporan¶ a ∞¶rii lor.
ïn aceea§i categorie - i-a§ spune : a gr¶nicerilor la poarta memoriei - se
afl¶ cei ce fac istoria (pentru c¶ au confiscate dreptul de a o consemna).
Revista Memoria (!), în care istoria României sub comuni§ti este prezentat¶
(§i propus¶ maselor ignorante) astfel, încât s¶ nu care cumva s¶ dea seam¶ de
absen∞a, de demisia, chiar de colaborarea cu Puterea terorist¶ a unor Banu
R¶dulescu, Doina§, Blandiana - cât despre Istoria Pite§tiului, cvasiabsent¶
din revista “memoriei arestate” (sic) m-am rostit cu alte, multe, prilejuri. Tot

©Paul Goma 1935-2011

wwww.paulgoma.com

PDF public și gratuit

31.12.2011

PAUL GOMA - JURNAL 2011

1479

aici consemnez Cartea alb¶ a Securit¶∞ii vol II : volumul scos la editura
Vremea, sub titlul Memorialul Ororii - §i despre aceast¶ isprav¶ dirijat¶ din
umbr¶ de pærechea færæ de pereche Pelin-M¶gureanu am scris, am tot scris.
ïnd¶r¶tul fiec¶rui amnezic se ascunde un vinovat, spunea careva (iar de
n-a spus, foarte r¶u pentru el !). Oricât de flu§turatic, mi§tocar, g¶l¶gios
Dinescu, nu se poate ca s¶ nu fie, m¶car într-un ritm cincinal mâncat, ros - nu
mult, doar nu el e rus ! - de ru§inea c¶ un poet ca el, debutînd str¶lucit la 20
ani a deschis gura abia la vârsta de 40 (în 1989) - §i atunci din o pricin¶ administrativ¶. Pentru autocron(ist)ul Dinescu nu a existat “problema”
solidariz¶rii cu Charta 77 (dac¶ avea atunci abia… 27 ani !); nu a existat
“problema” grevei minerilor din august acela§i an ‘77; nici a constituirii
SLOMR - nici m¶car a revoltei muncitorilor de la Bra§ov (când el avea,
bietul, 37 ani§ori) - nici distrugerea satelor, a palatelor, a bisericilor.
Problem¶ a devenit darea lui afar¶ de la România literar¶. Acesta va fi fiind
motivul… ne∞inerii minte a atâtor “probleme” ale comunit¶∞ii §i a lui. ïn
capul s¶u de poet-la-român, istoria omenirii în general, în special istoria
Românilor începe în 1989, când s-a trezit el, descoperind-§i “problema”.
Culpabilitatea nem¶rturisit¶ va fi r¶zb¶tînd §i din Amintiri în dialog de
Matei C¶linescu §i Ion Vianu : de§i cam de vârsta mea, dialoghi§tii nu pomenesc nici din gre§eal¶ ecoul în lumea studen∞easc¶ din România a Revolu∞iei
Maghiare din 1956 ; nu-§i amintesc campania de arest¶ri, nici de cea de
exmatricul¶ri din ‘57-’58 (condus¶ §i de tovar¶§ul nostru Iliescu). Vinov¶∞ia
negat¶, neacceptat¶ se r¶zbun¶, str¶b¶tind prin re∞eaua de camuflaj a variantei
biografice cosmetizat¶, falsificat¶, furnizat¶ de însu§i hagiografiatul alc¶tuitorilor unei bro§uri ap¶rut¶ în 1995, Totul despre Manolescu. Aceea§i
“jen¶” de a pune degetul pe evenimente inconturnabile se manifest¶ la
persoane care, prin vârst¶, nu ar fi putut participa - dar nici dezerta (ca Vianu,
Matei C¶linescu, Manolescu), anume: Vladimir Tism¶neanu §i Mircea
Mih¶e§ în dialogul Balul mascat în pasajul despre ‘56 la români. O t¶cere
dintre cele mai de aur domne§te în “amintirile” altfel guralive, publicate în
ultima vreme de Zaciu, de Ciocârlie, de Alexandru George (chiar: ce vor fi
f¶cut §i unde erau ace§ti bravi, în perioada octombrie ‘56 - (decembrie)
‘58 ?; dar între februarie §i septembrie 1977?).
Eu, naiv, credeam c¶ amnezicii la români sunt, fie prin structur¶ (mioritic¶), fie din culp¶ - vezi rezultatul recentei campanii de acces la dosarele
de securitate, prompt în¶bu§it¶ de ∞¶r¶ni§tii vechi §i noi (cite§te :
colabora∞ioni§tii §i securi§tii), cu pretexte dintre cele mai t¶p¶l¶goase.
Ei bine, m-am în§elat : Mai exist¶ o variant¶ a amneziei la români. Nici
nu-i b¶nuiam existen∞a. Noroc de Mircea Iorgulescu - el mi-a revelat-o în
organul lui Ple§u, Dilema din 22-28 august 1997, sub titlul §i el z¶p¶citor,
trimi∞¶tor aiurea : “Mica scleroz¶”. Semnat de str¶lucitul eseist §i nu mai
pu∞in celebrul Anonim autor al sutelor (bine; doar zecilor) de articole de fond
ale României literare din Iepoca de Aur 1977-1989. Plecînd de la Jurnal-ul
meu, ajunge la o teorie dintre cele mai n¶uce - §i mai nocive - în strict
spiritul Dilemei (în traducere: sus∞in¶tor al lui Petre Roman).
Cal b¶trân, vechi me§te§ugar, Iorgulescu §tie cum s¶-l ia pe cititor,
pentru a-l mistifica f¶r¶ efort : acesta începînd s¶ citeasc¶ “Mica scleroz¶”,
este convins : autorul îi d¶ o lec∞ie (meritat¶ !) “procurorului”, cum m¶
etichetaser¶ ¢epeneag §i Barb¶neagr¶. Poveste§te Iorgulescu acolo cum un
ascult¶tor al Europei libere îl întrebase “dac¶ nu socotim necesar¶ o punere
în discu∞ie a Jurnalului lui Paul Goma”? £i cum el a dat “un r¶spuns sec
(…), c¶ nu, nu socotim necesar”.
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S-a în∞eles: Noi-Iorgulescu, nu socotim necesar s¶ vorbim despre
Jurnal-ul lui Goma la Europa liber¶. Nici despre Goma - f¶r¶ Jurnal…
Ascult¶torii nu mai ∞in minte, iar Iorgulescu vegheaz¶ ca Românii s¶ nu afle:
postul de radio în chestiune, începînd din 1972 c¶p¶tase onorabilitate (în
sensul c¶ n-a mai fost considerat The Voice of CIA) §i prin lucrarea, de ce
n-a§ spune-o: §i prin declara∞iile sinuciga§e f¶cute presei occidentale, cu
prec¶dere germane de c¶tre nemerituosului actual diarist, atunci - pân¶ în
noiembrie ‘77 - aflat pe solul RSR, sub laba Securit¶∞ii (chiar a§a : de ce-§i
va fi propus Goma pielea pe b¶∞ : ca s¶ apere onoarea damei, a oficinei imperialiste ?; pentru ca bravii simpatrio∞i s¶ aibe un alibi al “rezisten∞ei lor înalt
cultu-rale”?; pentru ca iorgule§tii eterni §i de ambe sexe s¶ m¶nânce o pâinealb¶ §i s¶ dea lec∞ii de curaj anticomunist - simultan lingînd papucii lui Ple§u,
ciubotele lui Roman, gumarii Zoei Petre?).
Numai c¶… Noi-Iorgulescu i-am r¶spuns ascult¶torului c¶ nu, nu
socotim necesar s¶ vorbim la Europa liber¶ despre Goma…- îns¶ abia dup¶
ce Goma, contactat telefonic de însu§i Noi (-Iorgulescu), cu propunerea de a
angaja “un dialog despre Jurnal”, i-a r¶spuns - adev¶rat, nu atât de sec
precum tat¶l articolelor de fond - nesemnate - de la România literar¶
naivului de ascult¶tor al Europei libere, îns¶ f¶r¶ apel - astfel :
«Nu dialoghez cu Iorgulescu de la Dilema Europei libere - §i de la
Europa Dilemei libere - §i sus∞in¶tor al lui Petre Roman».
Am f¶cut aceast¶ precizare, §tiind c¶ dilemistul romanopetrist, de§i o
via∞¶ întreag¶ a min∞it cum respira, ascult¶torii nu §i-au dat seama ce
anume… respir¶ el - ca de-o pild¶, teoria demisiei la intelectualul român,
pornind de la exemplul lui Ple§u - cel care a continuat a fi ministrul lui Iliescu
pân¶ ce minerii lui Cozma l-au alungat pe Roman cu tot cu Ple§u-al s¶u.
Dup¶ ce ne-a feintat, f¶cîndu-ne s¶ credem c¶ obiectivul prim §i ultim
al s¶u este atacarea lui Goma, dilematiotul europlibrìc Iorgulescu scrie:
“Ce face, de fapt §i în felul lui, Paul Goma ? Nu în litera c¶r∞ii lui, ci în
spiritul ei (…). Simplu : Paul Goma î§i reaminte§te, în felul lui, cu mijloacele lui (subl. în text - P.G.) de un timp îngropat aproape în unanimitate. De
timpul confuz, mîlos, ml¶§tinos, al «epocii de aur». Un timp evacuat, parc¶,
din hiperselectiva memorie a contemporaneit¶∞ii. £i poate mai important
decît felul în care o face este c¶ totu§i o face (subl. în text)”. £i : “(…) nimeni
sau aproape nimeni nu vrea ori nu poate s¶-§i aminteasc¶ de trecutul
apropiat”.
S-a în∞eles : oamenii nu vor s¶-§i mai aduc¶ aminte de perioada nenorocit¶ dintre 23 august ‘44 §i 22 decembrie ‘89. Ei, bine, n-am nimerit - fiindc¶
iat¶ încotro ne conduce Iorgulescu de la Dilema :
“Exist¶, în rememorarea româneasc¶, dou¶ spa∞ii privilegiate : ceea ce
s-a petrecut dup¶ decembrie 1989 §i ceea ce a fost între, cu aproxima∞ie, 1947
§i 1964. Perioada 1964-1989 este, parc¶, lovit¶ de o mic¶ scleroz¶. Sau
încuiat¶ de un tabu tacit consim∞it. Or aceast¶ perioad¶ este cea în care s-au
format/ deformat toate genera∞iile active de ast¶zi. Inclusiv Paul Goma.
Inclusiv autorul rândurilor de fa∞¶”.
Nu pot s¶ nu fiu de acord… cu mine însumi : am scris cu fiecare prilej
- §i probabil sânt primul, cronologic - despre anul 1964 ca “prag psihologic”,
îns¶ nu între dou¶ genera∞ii, ci în aceea§i genera∞ie (de de∞inu∞i politici). Pe
lâng¶ meritul… cronologic, îl revendic pe acela de a fi explicat de ce socotesc
eu Anul 1964 ca desp¶r∞ind un timp de alt timp (vorba fiind despre decretul
de amnistie dat de Gheorghiu-Dej prin care închisorile pline pân¶ atunci au
fost golite).
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ïns¶ Iorgulescu nu explic¶. ïl las¶ pe cititor s¶ nu-în∞eleag¶ singur dup¶ ce l-a ghidat în gura Labirintului Dilemei. Undeva, mai sus, dar tot atât
de poetic (cite§te : diversionist), trimitea la “epoca de aur”, îns¶ f¶r¶ a vorbi
de domnia lui Ceau§escu ; nici de ultima parte a ei, cea a terorii, a distrugerilor. El d¶ de în∞eles c¶ “epoca de aur” ar fi început în 1964, adic¶ pe când
mai tr¶ia Dej ! - e §i ¶sta un punct de vedere…
Iepoca a început mult mai târziu. Nu în 1964, nu în 1968 (?) §i nu în
1971, când cu “Tezili”, ci abia în vara anului 1977. Repet aceast¶ convingere,
nu neap¶rat pentru c¶ atunci scriitorii români nu s-au solidarizat cu semenii
lor, deja solidariza∞i cu Charta 77; nici pentru c¶ scriitorii români s-au dovedit, în continuare, nesim∞it(or)i la greva minerilor din august - cei care într-o
scrisoare adresat¶ Europei libere, se declarau solidari cu mi§carea pentru
drepturile omului ce îi precedase - ca s¶ vezi : muncitorimea româneasc¶ se
raliaz¶ scriitorimii - normala reciproc¶ nefiind valabil¶ : ai zice c¶ to∞i membrii Uniunii Scriitorilor din 1977 erau, de cel pu∞in §apte genera∞ii, intelectuali sub∞iri §i citadini convin§i, cuno§teau “poporul” doar din c¶r∞i…
Ci pentru c¶ la congresul din acea var¶, ‘77 scriitorii români, anticomuni§tii-foc §i nemaiîntâlnit de rezisten∞ii prin cultur¶ au acceptat f¶r¶ crâcnire,
f¶r¶ împotrivire “sugestia” lui Ceau§escu de a se întrecenzura, adic¶ de a
reproduce, în libertate §i în literatur¶, Oroarea Pite§tiului.
Iorgulescu nu aminte§te acel moment ; ru§inos, mie-mi spui?; r¶mâne
în vag - §i în spiritul Dilemei. Iar prin finalul textului reintr¶ pe fa∞¶ în
frontul publici§tilor români cu voie de la Brucan ; cei ce au scris despre
Jurnal-ul meu, fie c¶ l-au citit, fie c¶ l-au r¶sfoit, fie c¶ li s-a povestit la
telefon : v¶zîndu-m¶ “autosituat în rol de justi∞iar”. Drept care m¶ avertizeaz¶: o asemenea pozi∞iune nu m¶ salveaz¶ - pentru c¶, “nu chestiunea
«salv¶rii» se pune”.
Ce ar trebui s¶ în∞eleg, dac¶ a§ fi cuminte, din mustrarea lui Iorgulescu?:
- c¶ Românii nu pot, nu vor s¶-§i aminteasc¶ de perioada 1964-1989 ;
c¶ aceast¶ perioad¶ a fost “confuz¶, mîloas¶, ml¶§tinoas¶” ; în acest interval
s-a schimbat chiar §i Iorgulescu ; c¶ despre aceast¶ perioad¶ tabu, Goma î§i
reaminte§te “în felul lui, cu mijloacele lui”;
- avem noi - pluralul incluzindu-l §i pe Goma ! - “con§tiin∞a acestei
iremediabile apartenen∞e” ?; - dac¶ da, sper¶m într-o “imposibil¶ «purificare»” prin sp¶larea rufelor în pia∞a mare (el spune mai frumos: “exhibat¶ în
spa∞ii publice”) ?; n¶d¶jduim, într-un “«p¶cat» de care te po∞i elibera prin
spovedanie”?
Mai departe mi se adreseaz¶ în stilu-i cunoscut : vaselinic, prelinsos,
uleist - întrebîndu-m¶ dac¶ îmi fac iluzia c¶, prin “teribila, vehementa impreca∞ie la adresa tuturor celorlal∞i” voi înceta de a mai fi asemenea lor ?…
ïl cunosc pe Mircea Iorgulescu de treizeci de ani, a§a c¶ n-am s¶
r¶spund la chestiunile sale diversioniste care nu c¶l¶uzesc spre eventualul
adev¶r, ci r¶t¶cesc, dezorienteaz¶, trimit nic¶iri (ca la Dilema !). Avînd
§coala veche a duplicit¶∞ii, Iorgulescu joac¶ totdeauna cu c¶r∞i m¶sluite,
încercînd s¶ ne ame∞easc¶, s¶ ne-arate popa - care nu e popa. A§a face cu
periodizarea care nu periodizeaz¶, cu explica∞iile neexplic¶toare - în schimb
îl duce de c¶p¶stru pe cititor la o concluzie dintre cele mai tic¶loase. S¶ fi
înv¶∞at asta de la Iva§cu? Sigur este c¶ gândirea vine în linie direct¶ de la
Ple§u : «To∞i sântem vinova∞i - deci to∞i sântem nevinova∞i»… Plè§ic¶ fiind
influen∞a, nu numai în-fond, ci §i în-form¶ : cu cât tonul î∞i este mai cump¶nit,
mai “în∞elept”, mai “civilizat” (tu nu ridici glasul, nu zbieri, nu sco∞i fl¶c¶ri
pe n¶ri - ca ceilal∞i), cu atât mai lesne faci s¶ se scurg¶ în urechea cititorului
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sucul de cucut¶ al oric¶rui sofism, al oric¶rui neadev¶r, a oric¶rei mistific¶ri.
Când Ple§u clama : «To∞i sântem vinova∞i - deci to∞i sântem
nevinova∞i!», nu se m¶rginea s¶ dea cu var peste zid¶ria de penitenciar-înfunc∞ie a sufletelor (sic) activi§tilor, securi§tilor; el întindea balsam alin¶tor
§i pe r¶nile nenorocitelor de victime care, prin Ple§u, ca singur¶ repara∞ie
moral¶ se §i vedeau investite cu dimensiunea… cre§tin¶ ;
Când Iorgulescu afirm¶ c¶ Românii nu vor s¶-§i mai aduc¶ aminte de
“epoca de aur“, el nu îi doar tranchilizeaz¶, asigur¶ de impunitate pe activi§ti,
pe securi§ti (cei care cer§eau, gui∞înd, prin glasul lui Buzura : «F¶r¶ violen∞¶!»), ci §i pe extrabugetarii anonimi, “semnatari” de articole de fond,
glorificînd chiar Iepoca de aur - ca el, Iorgulescu. Or metoada tot la Ple§u
duce - e drept : ocolind, nu pe la dreapta, ci pe la stânga.
Nu este adev¶rat c¶ §i eu m-am format/deformat în acea perioad¶ pe
care el §i ai s¶i, diversioni§tii dilemezi ar vrea-o uitat¶. Eram format/r¶sformat înc¶ de la vârsta de 5 ani (în 1940), iar pentru mine anul 1964, atunci, ca
§i ast¶zi a constituit un moment de intens¶ fericire. Chiar de nu mai eram în
închisoare, am fost bucuros pentru to∞i ie§i∞ii din închisori ;
Nu este adev¶rat ce repet¶ Ple§u, poate-poate va fi crezut: «To∞i
sântem vinova∞i…»;
Dar eu nu m¶ simt vinovat - nici de t¶cere complice cu Puterea, nici de
colaborare cu Securitatea: n-am denun∞at, n-am demascat, n-am l¶udat
Partidul, Conduc¶torul, Iepoca lui - nici m¶car ca Iorgulescu, farfuridic,
curajos-anonim, de câteva sute de ori. ïn schimb, ca s¶ spun a§a, m¶ laud cu
normalitatea de a fi protestat cu glas tare §i prin scris împotriva nelibert¶∞ii,
a terorii de stat §i de partid atentînd la demnitatea omului. Am pl¶tit pentru
asta cu declasare, §omaj, discriminare…na∞ional¶ (“basarabean refugiat”); cu
arest¶ri, închisoare, domiciliu obligatoriu - cu alungarea din ∞ara §i a mea, iar
în exil prin câteva tentative de asasinat împotriva mea §i a fiului meu;
£i, fire§te, nu-i adev¶rat ce proclam¶, tot de la tribuna Dilemei,
Iorgulescu : ce a fost a fost, îns¶ “perioada 1964-1989 este lovit¶ de amnezie,
de un tabu tacit consim∞it”; §i - aceasta fiindu-i concluzia - cel care “î§i reaminte§te, în felul lui, cu mijloacele lui, de un timp îngropat aproape în unanimitate”, acela “se autositueaz¶ în rol de justi∞iar” - dar s¶ nu-§i fac¶ iluzii
Justi∞iarul cu pricina : nu se salveaz¶ - pentru c¶ nu se pune chestiunea
“salv¶rii” (ghilimelele apar∞in, sub semn¶tur¶, de ast¶ dat¶ - lui Iorgulescu ;
în Dilema).
Nu dau dou¶ parale pe “teorìcile” ple§o-m¶gurene vânturate de
Iorgulescu, partizan al lui Petre Roman. N-am crescut (vorba lui: nu m-am
“format/ deformat”) în aceea§i… ideologie, nu împ¶rt¶§esc acelea§i valori,
iar gândirea de ciread¶ (elaborat¶ de v¶car) mi-e necunoscut¶. Dac¶ ar fi
fost s¶ uit, ori s¶ m¶ prefac ; s¶ m¶ fac mic-mititel, s¶ nu mi se vaz¶ capul din
buruieni (Iorgulescu, b¶iat în¶ltu∞, nu îndoaie genunchii - el se scade, frângîndu-se de mijloc la nou¶zeci de grade - din aceast¶ demn¶ postur¶ bate el
m¶tanii), demult a§ fi ajuns, nu doar lefegiu la Europa liber¶, f¶cînd, pe banii
americanilor, politica Dilemei, dar chiar consilier al consilierei Zoe - ce,
numai Hurezean s¶ primeasc¶ r¶splat¶ de la M¶gureanu ? ; dac¶ ar fi fost s¶
încuviin∞ez orice §i contrariul, s¶ adun cotiza∞iile, s¶ conduc §edin∞ele de partid, s¶-mi denun∞ colegii §i subalternii, s¶ fac elogiul comunismului ceau§esc,
azi a§ fi fost §i eu pre§edinte al României (ipotez¶ de lucru, fire§te); a§ fi
cedat eu, basarabean, Basarabia mea Ucrainenilor.
Pe mine nu m¶ intereseaz¶ teoria la§it¶∞ii na∞ionale formulat¶ pe dup¶
piersicul intelectual-legitimist de putrezi §i de putrezitori ca Ple§u, Buzura,
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Iorgulescu - în Dilema - unde are rubric¶ permanent¶ §i Pruteanu-Zacusc¶,
emblematicul intelectual al ∞¶rano-cre§tinilor de ambe interese (c¶ci opinii…
- mai va !) - precum §i unsul arheu personal al lui Liiceanu.
Eu am înv¶∞at la al∞i mae§tri decât Iva§cu. Ceea ce am înv¶∞at - §i am
pus pe hârtie - se poate rezuma astfel :
Sânt un om normal - deci normal este s¶ nu uit nimic din ceea ce nu este
omene§te s¶ uit : oameni din comunitatea mea au fost umili∞i, jefui∞i,
înfometa∞i, închi§i, tortura∞i, asasina∞i de al∞i “oameni”, tot din comunitatea
mea. Ce-ar vrea Ple§u-Iorgulescu: victime §i c¶l¶i s¶ se îmbr¶∞i§eze/, s¶ se
pupeze-n Pia∞a-Ndependen∞i? ; martiriza∞ii s¶-i ierte (cre§tine§te) pe martirizatori, chiar înainte ca aceste bestii s¶ formuleze o propozi∞iune de regret, de
solicitare a iert¶rii ?
ïn nici un caz ! Fiindc¶ animalele de activi§ti §i securi§ti, odat¶ trecute
prin ma§ina de sp¶lat p¶catele marca Dilema - de vor avea prilejul, în viitor,
vor face ce-au mai f¶cut (ba mai mult decât atât). Fiindc¶ vor §ti, vor fi
asigura∞i c¶ totdeauna se va afla un c¶c¶cios de “director de con§tiin∞¶”
român care, ca s¶ nu-§i recunoasc¶ p¶catul colabor¶rii cu Organul, are s¶ dea
cuvânt de ordine : «S¶ iert¶m, c¶ci cre§tini sântem…». Buzura, scufundat
pân¶ în gât în apele (profitabile, materialice§te) ale Securit¶∞ii, de pe când
f¶cea pe rezistentul §i umbla prin Europa occidental¶, explicînd c¶ problema
nu este comunismul §i nebunia destructoare a Ceau§escului, ci Ungurii ;
Ple§u, scufundat pân¶ în gât în tov¶r¶§ia de cruce cu Iliescu, iar apoi (ca
Rumânul impar∞ial), cu Petre Roman - în fine, Iorgulescu, adunînd firimiturile de la masa barosanilor, visînd un post de consilier (ce : numai Virgil
T¶nase o fi scriitor român?, numai Hurezeanu ?), ace§tia §i cei asemenea au
tot interesul ca bie∞ii p¶gubo§i s¶ uite §i de ast¶ dat¶ c¶ ei pierd mereu, pierd
tot timpul, pierd totul - fiindc¶ uit¶.
Eu nu vreau s¶ fiu cre§tin, astfel. Ba, dac¶ a§ face asta, i-a§ da dreptate
lui Cain (§i mioritismului, emblem¶-elogiu al fratricidului) - ceea ce ar
constitui un p¶cat de moarte.
£i de ce a§ uita ? Dar bine-n∞eles : de la «F¶r¶ violen∞¶ !» al lui Buzura,
la «To∞i sântem vinova∞i» al lui Ple§u (trecînd prin : «To∞i am colaborat…»
al lui Breban) sare în ochi fierbintea dorin∞¶ a Securit¶∞ii ca victimele
ei s¶ uite.
Eu nu vreau s¶ uit - §i nu sânt singurul gândind astfel, astfel ac∞ionînd.
Cei care au fost victime ale comunismului, prin Bra∞ul ei, Securitatea, a§a
gândesc:
Iertarea - treaba lui Dumnezeu ;
Neuitarea - treaba (obliga∞ia) noastr¶, a oamenilor - chiar a celor
care nu au suferit de pe urma comunismului - ca Ple§u, ca Iorgulescu.
Dac¶ vom uita §i acum, pe p¶mântul netocmit §i gol, ca la începuturi
(când nu exista nici memorie, nici durere, nici întristare), profitorii, de§tep∞ii,
‘o∞ii, bandi∞ii or s-o ia de la cap¶t, asigura∞i fiind c¶ p¶catele lor nici n-au
existat devreme ce-au fost uitate de victime §i de martori.
P.S. Un prieten epistolar din ∞ar¶ îmi scrie c¶ urm¶re§te “publicistica” (mod
politicos de a vorbi despre colaborarea, uneori lunar¶ în Timpul, trimestrial¶ în Vatra,
accidental¶ în Luceaf¶rul §i în Art Panorama) §i c¶, din câte afl¶ din jur, textele mele
trezesc oarecare interes - “în primul moment”. Imediat îns¶ oamenii se întorc la
necazurile, decep∞iile, problemele lor, ridicînd din umeri : ce importan∞¶ au
“probleme” ca deschiderea-nedeschiderea dosarelor de Securitate, faptul c¶ Anania
este securist, c¶ Al. George scrie, în continuare, tâmpenii, c¶ Pruteanu r¶mâne ce-a
fost : un g¶inar iute de gur¶ §i c¶, înscriindu-se la ∞¶r¶ni§ti, a urmat directivele
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interne…?
ïns¶, pe când Iorgulescu m¶ îndeamn¶ s¶ uit, nu doar epoca de aur, ci §i
prezentul de c¶cat, prietenul epistolar deplor¶ aceast¶ cumplit¶ oboseal¶, apatie a
colegilor s¶i. Din fericire pentru mine, nu e singurul care gânde§te astfel - cu toate c¶
§i el a obosit deplorînd ceea ce se petrece în România începînd din 17 decembrie
1996.
Dac¶ m-a§ fi luat dup¶ oboseala, sa∞ul, resemnarea compatrio∞ilor, dorin∞a lor
de a uita, de a începe în fiecare zi câte o nou¶ via∞¶, f¶r¶ leg¶tur¶ cu precedenta - azi
a§ fi §i eu “om cu situa∞ie”, nu ? Ce-mi va fi trebuit s¶ vorbesc în numele mu∞ilor ?
Ba împotriva voin∞ei lor (care ∞ineau s¶ fie l¶sa∞i în pace…)?
Bine, bine, dar cine mai era cel-care-face-ca-neoamenii, imprecatorul, profetul-nechemat (§i neascultat : cine s¶-l auz¶ în pustie ?), pe scurt : nebunul satului ?

*

10 martie 1998

Ce-∞i doresc eu ∞ie…
Prieteni epistolari îmi descriu în culori din ce în ce mai sumbre prezentul României ; ba, de la o vreme au intrat în panic¶: ce i s-o fi-ntâmplînd acestui neam f¶r¶ noroc ?; de ce se încrânceneaz¶ soarta-crud¶ asupra noastr¶?;
cu ce-am p¶c¶tuit, istoric, de sântem mereu, mereu lovi∞i, pedepsi∞i…?
M¶ aflu într-o situa∞ie inconfortabil¶ : nu le pot replicà :
«V-am spus eu ! ïnc¶ din aprilie 1990, în Scrisoarea c¶tre Gabriela
Adame§teanu, publicat¶ de revista 22 !»
Nu pentru c¶ ar fi neadev¶rat - ba da, iar de atunci am repetat-o de
nenum¶rate ori - îns¶ nu sânt “profetul” care s¶ se bucure de adeverirea
profe∞iei. Dimpotriv¶ : suf¶r c¶ s-a-mplinit, uneori m¶ întreb dac¶ nu cumva,
spunînd ce spusesem, menisem, atr¶sesem nenorocirea asupra noastr¶,
a tuturor…
La urma ce anume rostisem în primul trimestru “dup¶ revolu∞ie”?
Nimic deosebit, comunicam o observa∞ie pe care, credeam eu, ar fi putut-o
formula oricare alt român - anume : din prezent, aruncînd o ochire în trecut,
deduceam c¶ viitorul nostru comunitar nu se prezenta “de aur” ; nici m¶car
de aram¶, nici chiar de fier prost. Ci de… Nu mai continuam, îmi era fric¶ de
cuvântul cu care numeam viitorul. Cei ce m¶ luaser¶ în seam¶ - atunci, în
aprilie 1990, îmi repro§au c¶ aruncam vina trecutului (deci §i a viitorului)
exclusiv asupra intelectualit¶∞ii - ei bine, nu, poporul nostru drago-român nu
este alc¶tuit numai din intelectuali…
La acestea r¶spundeam, acru, c¶ nu am vizat deloc ceea ce nu exist¶,
“intelectualitatea” fiind o stare de spirit, mereu treaz¶, nu o… p¶tur¶ social¶.
Ar¶tasem cu degetul înspre scriitorul român : acesta, precum sluga cea
lene§¶, îngropase talantul de aur (cu tot cu talentul… specific românesc), atât
de… bine, încât, la întoarcerea st¶pânului, nu-l mai g¶sise…
Acuzam direct scriitorimea român¶, cea care nu-§i f¶cuse datoria fa∞¶ de
semeni §i fa∞¶ de cuvântul, în principiu, sacru : se ascunsese, dezertase ; în
virtutea “rezisten∞ei prin cultur¶”, colaborase cu tirania, r¶mânînd o cast¶ de
extrabugetari activi§ti de partid pe t¶râm cultural, de profitori m¶run∞i, de “favoriza∞i” ai bac§i§ului, de m¶sc¶rici la Curtea Veche a Noii Aristocra∞ii bol§evice.
ïn luna mai 1991, la un colocviu la Roma, interven∞ia mea purta titlul :
“Numai activi§tii §i securi§tii au confiscat revolu∞ia român¶ ?” Dînd
r¶spunsul : “Nu - §i scriitorii !” - întrebarea-r¶spuns provocase protestele
indignate, r¶nite, ale lui Doina§, Blandiana, Adame§teanu, Ulici, Uricariu…
ïnainte de a fi laminat de marii §i la∞ii no§tri clasici în via∞¶ (ei erau :
to∞i - eu r¶m¶sesem… singur), apucasem s¶ le spun verde-n fa∞¶:
- îi acuz pe scriitorii români pentru analfabetismul “cititorilor” lor, cei
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care, tot l¶udîndu-se cu anticomunismul neab¶tut, îl votaser¶, la 20 mai 1990,
pe comunistul Iliescu ;
- îi acuz pe scriitorii români pentru primitivismul cititorilor lor, cei care
se manifestaser¶ ca o hoard¶ împotriva politicienilor burgheji, a intelectualilor, a str¶inilor, a monarhiei, culminînd cu mineriadele ;
- îi acuz pe scriitorii români pentru autoiluzia numit¶ Pia∞a
Universit¶∞ii: pe timpul terorii comuniste rezisten∞ii (ba chiar opozan∞ii vezi-l pe viteazul-de-dup¶-r¶zboi Al. George!) nu mi§caser¶ în front, se supuseser¶, m¶r§¶luiser¶ în pasul dat de fanfarele PCR-MAI reunite, f¶cînd, cu
voie de la prim¶rie, estetism, textualism, structuralism, poietic¶, semiotic¶,
ba chiar §i p¶ltini§ism, iar dup¶ 22 decembrie 1989 î§i imaginaser¶ c¶
“recupereaz¶” o via∞¶ de om de dezer∞iuni, de ced¶ri, de tr¶d¶ri - printr-un
curs for∞at (§i f¶r¶ profesor !) de… etic¶ civic¶.
N-au recuperat nimic, în cel mai fericit caz au r¶mas planta∞i în timpul
dinainte de ‘89 ; al∞ii au prins din zbor (cite§te : dup¶ ureche) politica §i fie
s-au dat cu Iliescu (Eugen Simion, Sorescu, Buzura - s¶ nu fie uitat cu nici un
chip melanconicul impar∞ial §i dilemizator Ple§u), fie au “riscat” opozi∞ia
democratic¶ §i n-au fost în pierdere, au câ§tigat cu sudoarea frun∞ii o sum¶ de
scaune - ca Doina§, ca Ulici, ca Prelipceanu… Faptul c¶ un Nicolae
Manolescu, o Ana Blandiana au r¶mas pe dinafara structurilor de stat (§i de
partid) nu înseamn¶ c¶ au r¶mas §i f¶r¶ pâine - §i f¶r¶ tribun¶. Din nefericire
- nu doar pentru ei, ci pentru “poporul român”, cel mereu invocat de directorii
de con§tiin∞¶ dar mereu, mereu… ignorat - nu s-a ales nimic de tentativele de
“recuperare” a timpului pierdut :
Abia acum, în Anul al 9-lea de la revolu∞ie (iat¶, n-am pus ghilimele),
în al 2-lea de la victoria “alor no§tri” se poate m¶sura dezastrul la care “scriitorimea cinstit¶” a contribuit dup¶ puterile sale (§i a avut astfel de puteri).
Privind la aceast¶ fost¶ turm¶ de oi càpii, p¶zite de ciobani senili ca
Diaconescu §i ¢epelea, de strungari pe sfert ca Ciorbea, de baci n¶uco-vicleni
precum Constantinescu (inseparabil de gândirea de consisten∞a zerului a
brânZoei), cu un “tat¶” de form¶ - nu fiindc¶ nu se mai afl¶ printre vii, ci
fiindc¶ §i pe când tr¶ia era condus de funie de M¶guritate - î∞i spui c¶, întradev¶r, neamul românesc este b¶tut de soart¶. £i nu po∞i afirma c¶ are ceea
ce merit¶ - s¶-i fi meritat pe Gheorghiu-Dej ?, pe Ceau§escu (de§i-i sl¶vise pe
amândoi, ba chiar §i pe Stalin) ?
ïns¶ po∞i spune : Poporul român - a§a cum este el - merita, nu ”al∞i scriitori”, ci, totu§i : ni§te scriitori ; merita, nu “altfel de intelectualitate” - ci, în
sfâr§it, ni§te intelectuali.
*

21 martie 1998
27 Martie 1918 :
Basarabia §i România
Basarabia : o dreapt¶ idee despre România. Cine nu accept¶ acest
adev¶r-prim nu percepe elementele constitutive ale na∞iunii - începînd cu
limba român¶ ;
ïn 1812 când, în urma de-acum §tiutelor manipul¶ri ruse§ti, jum¶tatea
de r¶s¶rit a ¢¶rii Moldovei (cea cuprins¶ între râul Prut §i fluviul Nistru) a
fost înghi∞it¶ de Imperiul ¢arist §i botezat¶ abuziv: Bessarabia ; locuitorii
p¶mântului se chemau, fire§te, moldoveni, vorbeau moldovene§te, cuvintele
român, române§te - de la România - avînd s¶ apar¶ mai târziu, odat¶ cu acea
reali- tate geopolitic¶ numit¶ România.
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Basarabia : simetrica Transilvaniei numai din punct de vedere… cartografic :
Sub unguri, vreme de un mileniu, Transilv¶nenii au avut parte de suferin∞e cumplite, printre nedrept¶∞i fiind nerecunoa§terea b¶§tina§ilor ca
na∞iune, al¶turi de ocupan∞i §i de coloni§ti. Dar, în 1918, când s-au unit cu
Patria Mam¶, puteau s¶ scrie §i s¶ citeasc¶, aveau o identitate, §tiau cine sunt
§i de unde se trag, ba îi înv¶∞aser¶ carte §i con§tiin∞¶ de sine pe cei din principatele - totu§i, libere ;
Sub ru§i, numai în 106 ani, Basarabenii au fost strivi∞i, analfabetiza∞i,
desna∞ionaliza∞i, des-identiza∞i.
S¶ fi fost oare Moldovenii dintre Prut §i Nistru mai pu∞in bravi?, mai
iner∞i, mai înclina∞i spre supu§enie decât Transilv¶nenii?
Istoria, literatura, cu osebire a lui Sadoveanu spun… contrariul :
De pe la 1400, când puterea mongol¶ a diminuat, ∞inuturile devastate
din r¶s¶rit au prins a fi repopulate. Sub Alexandru cel Bun s-a început
construirea-reconstruirea fortica∞iilor de la grani∞a natural¶ dintre Europa §i
Asia : Nistrul. Cet¶∞ile de paz¶ presupuneau str¶jeri, o§teni : oameni liberi.
Astfel a început istoria Moldovenilor de la Nistru, gr¶nicerii de la R¶s¶rit,
avînd statut oarecum asem¶n¶tor celor din interiorul arcului carpatic :
F¶g¶r¶§enii, N¶s¶udenii…
Agricultori, cresc¶tori de vite (mai cu seam¶ de cai), negu∞¶tori în timpul liber, o§teni în… tot cel¶lalt, slujeau pe câte un domnitor, dar §i pe ei
în§i§i - de unde frecventele r¶zvr¶tiri împotriva puterii centrale (de la
Suceava, de la Ia§i), pentru impunerea unui “domni§or” de-al lor, de regul¶
un impostor… ; nu se sfiau s¶ dea §i câte “o rait¶”: peste Nistru, “La Cazaci”
(care nu erau o semin∞ie, ci o adun¶tur¶ de mercenari - mul∞i dintre ei
moldoveni, numele venindu-le, nu de la ucraineanul cozac, ci de mai departe,
de la t¶t¶r¶scul : ca’zac, însemnînd : c¶l¶re∞ liber…), în Sud, “La T¶tari”fire§te, în scop, cinstit, de jaf (mai corect : jac, Polonezii constituind majoritatea… cazacilor).
ïns¶ oricât de turbulen∞i erau în interior, când se profila primejdia
str¶in¶, c¶p¶tau un singur domn-dumnezeu : Moldova.
Moldovenii dintre Prut §i Nistru, oameni liberi, r¶zboinici, între∞ineau
cu T¶tarii din Bugeac (deveni∞i auxiliari ai Turcilor) rela∞ii originale, neîntâlnite la r¶s¶rit de Nistru (s¶ zicem : pân¶ la Nipru); necunoscute “la apus de
Prut”- nici valahilor, nici ungurilor, nici poleacilor, nici nem∞ilor.
Apocalipticul “Vin T¶tarii!”, se tr¶gea de la Marea Invazie din 1241 §i avea
efect fulger¶tor, traumatizant, asupra bie∞ilor ne-t¶tari.
Nu §i asupra Moldovenilor de la Nistru. Dintre victimele “mongolilor”
de la Caspica la Adriatica, ace§tia nu se temeau de t¶tari - de ce ? Dar e
simplu : §i ei erau… c¶l¶re∞i. Prin meserie, prin voca∞ie ; §i ei “dialogau” din
§a, cu sabia, cu suli∞a, cu arcul - §i cu ghioaga. De obicei n¶v¶litorii veni∞i
c¶lare întâlneau fie o împotrivire armat¶ pedestr¶ (inferioar¶ cu cel pu∞in un
metru, dînd §i un important avantaj psihologic), fie o cavalerie grea, greoaie,
lesne de evitat §i înfrânt de roiul de viespi mongole.
£i Cazacii (de la Praguri) “discutau” pe picior de egalitate cu T¶tarii,
adeseori înfrîngîndu-i. Da, dar ei erau buni (§i interesa∞i) lupt¶tori, îns¶ nu
aveau de ap¶rat - pe loc - un p¶mânt al lor, s¶ zicem : “Cazacia”. Moldovenii,
da : Moldova. Tr¶ind §i ei pe-cal, Moldovenii îi înfruntau de la egal la egal
(“de la acela§i nivel”) pe T¶tarii n¶scu∞i-pe-cal. S¶ fie citit volumul Neamul
£om¶re§tilor §i ca un document ce este ; s¶ fie re-citi∞i memoriali§tii basarabeni D. C. Moruzi, Matei Donici, Leon Donici, Gh. V. Madan : curio§ii vor
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fi surprin§i s¶ afle “istorioare” de genul (nu citez, reconstitui din memorie):
“S-a întâmplat ca într-o vreme, în împrejurimile Hânce§tiului, s¶ moar¶
aproape toate femeile, dup¶ ce n¶§teau. S-a ∞inut sfat: oamenii au hot¶rît s¶
saie pe cai §i s¶ deie iama-n t¶t¶rime, în Bugeac”.
A§a au f¶cut : s-au dus, s-au întors :
“Dup¶ ce-au t¶iat, pe la brâu, toat¶ partea b¶rb¶teasc¶, s-au întors cu to∞i
caii t¶t¶r¶§ti, cu toate vitele, cu toate sculele de pre∞ §i cu ceva t¶tarce, de s¶
aibe cine le sp¶la izmenele… (s. mea.)”
£i astfel s-a pl¶m¶dit bravul norod moldovinesc dintre Prut §i Nistru. C¶
afirma∞iile sunt adev¶rate ne-o probeaz¶ §i toponimia (frecvent¶, nu doar în
Sud), §i onomastica : sunt de origine t¶tar¶ nume neo§e basarabene ca
Ciachir, Celac, Burlac, Uzun, Huzum, Cabac, Baidan, Buiuc, Murafa - chiar
§i Hâncu - oricât s-ar str¶dui Iorgu Iordan s¶-l trag¶ din slava bulgar¶, tot de
la türco-t¶tarul han vine, fie §i sub forma khan - ceea ce a dat în limba româneasc¶ : Cantemir (Han-Temir), dar §i : Temircan (Temir-Han)…
Acestea - §i înc¶ altele - pentru a spune c¶ nu firea mai slab¶ a românilor dintre Prut §i Nistru a fost de vin¶ în strivirea lor, doar în 106 ani de
c¶tre ru§i ; nu firea mai tare a românilor din arcul carpatic, suferind un
mileniu, i-a f¶cut s¶ ias¶ teferi din robia ungureasc¶. Ci natura ocupantului.
Ungurul, brutal, crud, dispre∞uitor, nu i-a considerat pe “indigeni”
alc¶tuitori ai unei na∞iuni - îns¶ le-a îng¶duit practicarea religiei (ortodox¶),
apoi greco-catolic¶ ; a tolerat (acesta fiind termenul) ca Valahii f¶r¶
drepturi, s¶ aib¶ §coli, tipografii, publica∞ii - în limba lor ;
Rusul - bun, s¶-l pui pe ran¶ !- doar la câ∞iva ani de la ocuparea
Moldovei de R¶s¶rit în 1812, a suprimat bruma de autonomie cultural¶, teritoriul §i locuitorii au fost rusifica∞i.
Basarabia : cei dintâi sunt, în spa∞iul carpatic, cei din urm¶…
Adev¶rat : evenimentele istorice nu fac “întreceri” pentru întâietate în
timp, dar s¶ nu se uite :
Dintre provinciile înstr¶inate, Basarabia a fost prima care s-a unit cu
Patria mam¶ (la 27 martie 1918, în urm¶ cu 80 ani) ; a doua : Bucovina : la
28 noiembrie ; în fine, la 1 decembrie 1918 s-a unit §i Transilvania…
Ce folos : Basarabia §i Bucovina au fost abandonate ; cedate…
Basarabia: simetrica Transilvaniei, §i egala ei,
în drepturi filiale.
Aceast¶ realitate o cunosc §i Transilv¶nenii - îns¶ numai cei lumina∞ilumin¶tori (ca Onisifor Ghibu) ; adev¶r ignorat, contestat, ba considerat
“contrar intereselor na∞ionale” (de la Partidul Na∞ional, nu de la na∞iune) de
c¶tre to∞i oamenii politici ardeleni, de orice culoare politic¶ ar fi (fost), de la
ultralegionarii lui Sima la ultracomuni§tii lui Groza (adeseori aceia§i) - de
alalt¶ieri, de ieri, de azi.
Transilv¶nenii s-au comportat pe plan na∞ional - înc¶ înainte ca
România Mare s¶ fie realizat¶ - a§a cum se comport¶, în ultima jum¶tate de
veac, Evreii : au instituit un monopol al suferin∞elor, deci al aten∞iei publice
na∞ionale, astfel încât nimic din ceea ce nu este direct privitor la Transilvania
nu merit¶ a fi luat în seam¶; ba, în multe împrejur¶ri trebuie ocultat, sacrificat, ca… d¶un¶tor “interesului na∞ional”.
România nu este prima unitate în care provinciile (istorice) î§i disput¶
întâietatea. Numai c¶ Transilvania, precum fata cea mare dintr-o variant¶ a
basmului Fetele babei (Dochia…) §i ale Mo§neagului (B¶dica Traian), nu
cere doar drepturile cuvenite primului n¶scut dintre copii (un abuz) - ci pe
ale… unicului. Ca §i cum, istorice§te, n-ar fi existat România (dup¶ Unirea
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din 1859, de sub Cuza) alc¶tuit¶ din unitatea numit¶ Muntenia §i unitatea
numit¶ Moldova ; ca §i cum, în 1877, nu i s-ar fi ad¶ugat înc¶ una : Dobrogea;
ca §i cum, la 1 decembrie 1918, la Alba Iulia s-ar fi proclamat nu unirea §i a
Transilvaniei cu Patria Mam¶, ci s-ar fi s¶rb¶torit Reîntregirea ¢¶rii ! Or cronologia spune altceva :
Data de 29 decembrie 1919 - când Parlamentul a votat legile de ratificare
a unirii cu România a Basarabiei, Bucovinei §i Transilvaniei - poate fi socotit¶
a Reîntregirii, nu cea de 1 decembrie 1918.
Ce ar fi fost dac¶ un basarabean s-ar fi trezit pretinzînd ca ziua de 27
martie 1918 - pe bun¶ dreptate, ca întâia cronologic - s¶ devin¶ Zi Na∞ional¶
a României ? Ei, da : Consensul na∞ional a fost substituit de consensul
na∞ional-∞¶r¶nist (predominant ardelenesc).
Nu poate fi vorba de un conflict de interese între dou¶ provincii
(istorice), în cadrul familiei române, ci mai degrab¶ de o tenace, strâmb¶
percep∞ie din partea transilv¶nenilor a “locului” fiec¶rui element
component.
Este adev¶rat c¶ “inventatorul” Moldovei a fost un ardelean (maramure§ean): desc¶lec¶torul Drago§ ; este deasemeni adev¶rat c¶ mul∞i valahi de
sub st¶pânirea ungureasc¶ au trecut mun∞ii spre r¶s¶rit, pentru a sc¶pa de
asuprire. ïns¶ trecerea Carpa∞ilor Orientali (§i de Curbur¶) nu se f¶cea într-un
singur sens, doar din Ardealul ocupat de Unguri în Moldova, în ¢ara
Româneasc¶. Se circula - uneori : în vederea stabilirii - §i dinspre r¶s¶rit spre
apus. ïn lipsa documentelor istorice, s¶ ne rezem¶m pe cele… onomastice §i s¶ ne întreb¶m: Care dintre locuitorii celor dou¶ provincii vecine vor fi mai
numero§i : Moldovenii (locuind în Moldova) §i purtînd nume ca : Ardelean,
Ungurean, sau Ardelenii numi∞i : Moldov(e)an ? - cunoscut fiind faptul c¶ o
persoan¶ b¶§tina§¶ (sat, vale, zon¶, regiune, provincie, ∞ar¶) nu va purta
numele locului de origine - decât atunci când, ajungînd în alt¶ parte, va fi
desemnat (§i) prin locul de origine. Dac¶ vom întâlni un Ardeleanu în Ardeal,
un Moldoveanu în Moldova, s¶ fim siguri : în urm¶ cu dou¶-trei genera∞ii
înainta§ii lor ie§iser¶ din “vatr¶”, apoi, întorcîndu-se, tr¶seser¶ dup¶ ei §i
numele…
Deci : ne “tragem”, nu din ardeleni, ci din p¶rin∞ii no§tri (ardeleni sau…
din contra), dar mai ales ne tragem din noi în§ine, cei care ne facem (pe noi)
cu mâinile noastre. A fi ardelean nu înseamn¶ c¶ e§ti neap¶rat bun - ardeleni
au fost §i Sima §i Groza - este ardelean chiar §i M¶gureanu.
27 martie 1918 : Basarabia se întoarce la sânul
Patriei Mame.
Vai, la 26 iunie 1940 Ru§ii o re-r¶pesc - din aceea§i mi§care, §terpelind
§i Bucovina de Nord §i ¢inutul Her∞ei.
Este foarte adev¶rat : la 22 iunie 1941 Armata Român¶ trece Prutul §i
ne libereaz¶ de bol§evici.
De unde s¶ §tim noi, bie∞i supravie∞uitori ai primelor masacre, ai
primelor deport¶ri în Siberia (aveau s¶ mai vin¶ - §i s¶ nu se mai
ispr¶veasc¶…) c¶ motivul adev¶rat (§i ascuns) al r¶zboiului în Est - §i consecin∞a fericit¶ pentru noi, ocupa∞ii : recuperarea Basarabiei §i a Bucovinei de
Nord - era, în fapt, un viitor r¶zboi în Vest - pentru recuperarea Transilvaniei
de Nord… Chiar de am fi §tiut, nu ne-am fi împotrivit : pentru noi,
Basarabenii §i Bucovinenii, România este de neconceput f¶r¶ (fie §i o parte
din) Transilvania.
Ceea ce îns¶ nu am §tiut - §i dup¶ ce am aflat pe propria piele, n-am
acceptat : pentru Transilv¶neni, România= Transilvania; în ochii (§i în inima)
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lor n-au decât s¶ fie pierdute, cedate, oferite toate celelalte provincii (pe lâng¶
Basarabia §i Bucovina): Moldova, Dobrogea, Oltenia, Banatul - chiar §i
Muntenia cu tot cu “∞iganii” ei - de parc¶ nu Budai Deleanu ar fi cântat primul
¢ig¶nia Ardelean¶ -, atâta vreme cât exist¶ Ardealul, persist¶ România.
Pentru recuperarea, apoi pentru p¶strarea Transilvaniei, Transilv¶nenii au
fost în stare, dup¶ 23 august ‘44, s¶ devin¶ pro-ru§i, pro-comuni§ti ; înfoca∞ii
na∞ionali§ti (legionari) au “trecut”, f¶r¶ tres¶rire la comuni§ti (vezi doar
clanul teologal Cândea din Sibiu), prin Frontul Plugarilor ; democra∞ii, chiar
r¶ma§ii democra∞i (de-o pild¶ na∞ional-∞¶r¶ni§ti) care conduceau treburile
administrative în jude∞ele ardelene au lucrat cu credin∞¶ pentru cest¶lalt
dr¶gu∞-împ¶rat, Stalin, atunci când §i-au dat silin∞a, întâi s¶-i vâneze pe
Românii refugia∞i din Basarabia §i Bucovina de Nord, apoi s¶-i interneze, în
fine, s¶-i conving¶ s¶ se “repatrieze” (în Siberia).
ïntre 23 august 1944 - când a început vân¶toarea de refugia∞i - §i pân¶
la sfâr§itul anului 1947, ne-au chinuit, ne-au h¶ituit, ne-au trimis în “∞ara
noastr¶” («Marea Uniune Sovietic¶»), nu Ru§ii din trupele de ocupa∞ie, nu
comuni§tii §i nu ∞iganii, nici ungurii, nici evreii - ci Românii ardeleni, de
regul¶ ∞¶r¶ni§ti, ei fiind atunci înal∞i func∞ionari la prefecturi §i, spre
dezonoarea lor, purtîndu-se cu noi mai r¶u decât ofi∞erii sovietici din
Comisiile de repatriere.
Acest, nu neap¶rat dispre∞, dar nesim∞ire ardeleneasc¶ fa∞¶ de existen∞a
altor unit¶∞i constitutive ale na∞iei române s-a f¶cut sim∞it¶, dup¶ evenimentele din decembrie 1989, atât în refuzul net, iritat, ba chiar ultragiat («Cine
sunt ¶§tia, cu preten∞iile lor ?!») fa∞¶ cu dorin∞a “Moldovenilor” de a se uni
cu România, exprimat¶ în 1990, de fruntea-frun∞ii PN¢ - cât §i sub domnia
lui Emil Constantinescu, pur produs al ardelenismului de tip CoposuBlandiana-M¶gureanu, prin încheierea Pactului cu Ucraina.
Despre acest act de tr¶dare na∞ional¶ am scris - §i am s¶ mai scriu.
Pân¶ atunci, s¶ ne aducem aminte :
ïn urm¶ cu opt decenii, Basarabia se unea cu Patria Mam¶.
Optzeci de ani - din care §aizeci de sudoare, de lacrimi, de sânge. £i de
moarte: o treime din popula∞ia româneasc¶ a teritoriilor ocupate de ru§i a fost
lichidat¶.
Dac¶ ∞¶r¶nismul de ambe sexe a hot¶rît c¶ ziua de 1 decembrie s¶ fie
S¶rb¶toare Na∞ional¶, eu propun ca Ziua de 27 martie s¶ fie Zi de Doliu
Na∞ional.
*

5 aprilie 1998

Literatura de sertar - un capitol de istorie literar¶

(Am mai atins “literatura de sertar” în alt¶ parte, acest text îi este în
întregime consacrat)
ïn urm¶ cu patru (patru !) ani Timpul din Ia§i a publicat o dezbatere provocat¶ de Viorel Ili§oi despre “Literatura de sertar”. Nu pot §ti dac¶ era întâia
abordare a “temei” - la patru (!!) ani dup¶ Revolu∞iunea Român¶, îns¶ dac¶
era evident c¶ întreb¶torul §tia ce întreab¶, întreba∞ii (Z. Ornea, C.
Nistorescu, V. £tirbu), vorba Ardeleanului, nu prea §tiau (deloc) ce r¶spund.
Iat¶ c¶, opt (opt !) ani dup¶ evenimentele din decembrie 89 - §i la distan∞¶ de un cincinal de Timpul de la Ia§i - Luceaf¶rul bucure§tean, s¶pt¶mânal
al Uniunii Scriitorilor din România, consacr¶ întreg num¶rul 7 din 25 februarie 1998 - citez fidel de pe prima pagin¶ : Literatur¶ de rezisten∞¶,
Literatur¶ de sertar. £i în acest caz, f¶r¶ a jura c¶ este pentru întâia oar¶,
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dup¶ 89, când Uniunea Scriitorilor abordeaz¶ chestiunea (acesta fiind întâiul
num¶r întreg ce îmi parvine), judecînd dup¶ cele spuse-scrise, am impresia c¶
nu s-a f¶cut nici un pas în cei patru ani întru în∞elegerea “fenomenului”, ba a§
zice : dimpotriv¶: s-a pierdut §i ce se §tia în Timpul din 1994 (oricum, §tia V.
Ili§oi, nu Z. Ornea). Probabil din pricin¶ c¶ Luceaf¶rul a înecat pe§tele, cum
se zice, “l¶rgind sfera”: în “literatur¶ de rezisten∞¶” intr¶ cine vrea, cine
pofte§te, cine-i mai iute de mân¶ §i de schimbare de cojoc - securistul legionar Anania, ceceistul Titus Popovici, c¶l¶torul impenitent Sorescu - concurat
doar de Blandiana - de mirare fiind absen∞a lui Adrian P¶unescu de pe lista
din pagina a 2-a (dar nu de mirare absen∞a semnatarului acestor rânduri - a§ai trebuie, dac¶ §i-a ofensat breasla!).
Nu am ambi∞ii de “teoretician”, nu n¶zuiesc s¶ bag, cu bani∞a, soarele în
cas¶, nici geniul lui Faulkner în scheme, în grafice, în rubrici (precum Sorin
Alexandrescu), sânt ceea ce sânt - îns¶, ca martor nu pot t¶cea când aud §i
citesc atâtea §i atât de flagrante inexactit¶∞i. Fire§te, în aceast¶ dezbatere nu
poate fi pus¶ în cauz¶ valoarea literar¶ a c¶r∞ilor, a autorilor, ci doar…
situa∞ia lor civil¶.
ïn timpuri normale, adic¶ ne-comuniste, literatur¶ de sertar exista
în… sertarul fiec¶rui scriitor: texte nedefinitivate, texte de care autorul nu era
mul∞umit §i le l¶sa s¶ a§tepte o ameliorare (ori o definitiv¶ abandonare), texte
refuzate de periodice ori de edituri… Numai c¶, din august 1914 am intrat în
Zodia Sarajevo, din octombrie 1917 în Anormalitatea Bol§evic¶. Sintagma
“literatur¶ de sertar” a c¶p¶tat o alt¶ accep∞ie.
Nu eu am inventat noua no∞iune - §i realitate : literatur¶ de sertar, doar
am colportat-o, încercînd s-o adaptez realit¶∞ilor din România. Termenul se
afla în circula∞ie înc¶ înainte de al doilea r¶zboi mondial, la ru§i, iar dup¶
aceea a ap¶rut unul înrudit : samizdat. A§adar, în accep∞ia ru§ilor (dar §i în a
ucrainenilor, a balticilor, a caucazienilor - chiar a “moldovenilor”), în a
polonezilor, a cehilor, a ungurilor, a bulgarilor, a germanilor din Est,
literatura de sertar era cea care :
a) - prin ceea ce spunea (în scris) nu se ar¶ta în acord cu Puterea (or, se
§tie : «Cine nu-i cu noi e împotriva noastr¶ !») ;
b) - g¶sit¶ la o perchezi∞ie, ar fi provocat, nu doar arestarea §i condamnarea autorului pentru agita∞ie public¶, pentru subminarea puterii populare,
dar §i a pedepsirea de∞in¶torului (un prieten, un coleg, o rud¶, o amant¶) ;
c) - fire§te : un asemenea text nu era de propus editurii (deliberat am
folosit singularul), deci despre existen∞a lui securi§tii nu §tiau.
Am cunoscut doi “sertari§ti” (în accep∞ia de mai sus :
Mircea £oltuz : student la Filosofie, arestat în 1948, condamnat, trecut
prin infernul de la Pite§ti, în 1958 “liberat” în… domiciliu obligatoriu, în
satul-nou L¶te§ti. Acolo £oltuz a scris zeci (sute?) de pagini despre
Reeducarea de la Pite§ti. Prin 1961, arestat pentru p¶r¶sire de domiciliu (se
dusese la Constan∞a, f¶r¶ bilet-de-voie), casa a fost repartizat¶ altuia, acela a
sim∞it c¶, într-un anume loc, sub picior, suna a gol, a c¶utat, a s¶pat, a g¶sit
scrìsurile, a alergat la mili∞ian, a raportat… £oltuz, oricum, fusese
(re)condamnat, îns¶ prietenii din L¶te§ti (mai ales colegii de Pite§ti : £tefan
Davidescu, Romulus Pop) au fost îndelung ancheta∞i: “Difuzase banditul
fi∞uica ?” (în traducere : “D¶duse £oltuz ceea ce scrisese - la citit ?”) ;
Ion Omescu actorul, dramaturgul, poetul, omul de teatru : arestat în
1947, nu fusese la Pite§ti, i se povestise. De cum se liberase, scrisese despre
reeducare. ïn leg¶tur¶ cu acest “bandit” se §tie : difuzase fi∞uica, o
încredin∞ase unui prieten, £t. Aug. Doina§. Perchezi∞ionat în noiembrie 1956,
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în leg¶tur¶ cu Marcel Petri§or, lui Doina§ i s-a g¶sit fi∞uica, a fost “re∞inut”
câteva luni - Omescu a c¶p¶tat §apte ani.
Aceste “fi∞uici” (§i altele, necunoscute mie) intr¶ în categoria sertarului.
De acord : faptele relatate dateaz¶ de pe timpul stalinistului GheorghiuDej. S¶ însemne c¶, sub Ceau§escu (pentru Românul amnezic : venit la putere
în 22 martie 1965), con∞inutul sertarelor a fost scos la lumin¶ ?, publicat ?;
m¶car… tolerat, în sensul c¶ nu era confiscat ? Nu mai erai condamnat pentru “redactare §i difuzare du§m¶noas¶ de fi∞u’ci contra’volu∞ionare” - dar ∞i se
confisca(u) ! A§a i s-a-ntâmplat lui N. Steinhardt, cu Jurnalul fericirii. Ba
chiar te §i ucidea Securitatea noastr¶, drag¶ - ce s¶ mai vorbim de “na∞ional¶”
- pentru un jurnal, ca pe nefericitul inginer Ursu (s¶ nu fie uitat¶ complicitatea familiei ce i-a impus t¶cerea, pentru ca fiul s¶ primeasc¶ pa§aport !).
Am început cu sfâr§itul : consecin∞ele g¶sirii, la o perchezi∞ie, a
literaturii de sertar… Dar e mai bine a§a. Oricum, în continuare, f¶r¶ a
încerca s¶ impun criteriile mele în “clasificare”, continui a-mi face cunoscute
p¶rerile despre acest fenomen, m¶car pentru c¶ §i eu am avut, în sertar,
literatur¶ (bun¶, rea, nu asta conteaz¶).
Mai sunt necesare dou¶ “condi∞ii”:
1. de timp, r¶spunzînd la întrebarea : «Când a fost scris textul în
chestiune : înainte ori dup¶ 22 decembrie 1989 ?»
2. de loc, în func∞ie de r¶spunsul la întrebarea : «Unde a fost scris: pe
solul RPR/RSR - sau în afara lui, la ad¶post (în emigra∞ie ori în exil)?»
A§adar, cred c¶ un text, pentru a fi de sertar în accep∞ia contemporan¶,
în afar¶ de “periculozitatea” §i p¶strarea în secret a lui, era necesar s¶ fi fost
scris înainte de decembrie 89 §i în România.
Rezemat pe aceste principii, în aprilie 1990 am afirmat : “Dintre scriitori, literatur¶ de sertar au avut : Blaga, Noica, Steinhard, Ioan D. Sîrbu §i
Teohar Mihada§”. Regret, îns¶ dup¶ opt ani, lista mea a r¶mas neschimbat¶.
S¶ consult¶m “Recuper¶rile redactorului” din pagina 2 a Luceaf¶rului :
Valeriu Anania : nu cunosc sertarul legionarului securist, reeducator la
Aiud, îns¶ §tiu: numele lui nu are ce c¶uta într-o în§iruire a c¶r∞ilor de sertar; nici în a literaturii rezistente - pentru un motiv simplu : din victim¶ a
Securit¶∞ii, a devenit zelos auxiliar al ei. Un “c¶lug¶r cu epole∞i”, un tovar¶§
pop¶ legionar, liberat din închisoare în august 1964, trimis în primele luni ale
anului 1965 în America (atunci când to∞i ceilal∞i fo§ti de∞inu∞i politici nici nu
visau c¶, abia dup¶ iunie 65 vor avea dreptul s¶ publice) - un asemenea ins
nu avea cum s¶ scrie texte împotriva regimului comunist - decât, eventual, în
scop de provocare. Citez din Dic∞ionarul Scriitorilor Români (ce figureaz¶
printre “scrierile de sertar”), la pag. 64, în prezentarea lui A(urel) S(asu):
“ïntre 1965 §i 1976 /Anania/ e paroh la Detroit. C¶l¶tore§te în cele patru
continente”. Parohul c¶l¶torete (§i el fiind oltean) avea, “în sertar”, Miori∞a:
a publicat-o în 1966 ; Me§terul Manole, Steaua Zimbrului - pe toate acestea le-a publicat-jucat - de unde pân¶ unde apare acum cu… Amintirile peregrinului apter ? Când §i unde le-a scris? La Detroit ? ïntre un continent §i
altul, din cele patru câte îi ies la num¶r¶toare lui A. Sasu ? Au poate în jâl∞ul
mitropoliei de la Cluj, pe dup¶ cap cu tovar¶§ul s¶u, Funar?;
Nu §tiu cât de periculoase în cazul g¶sirii la o perchezi∞ii ar fi fost romanele lui Andru, ale M.-L. Cristescu, textele lui Alexandru George, Stelian
T¶nase - poate c¶ da - îns¶ cu nici un chip nu poate fi inclus aici Sertarul cu
aplauze al Anei Blandiana. Monica Lovinescu a afirmat c¶ “doar par∞ial” a
fost scris înainte de 89 - or cunoscînd curajul legendar al autoarei Arpagicului
Opozant, în∞elegem cât de “doar par∞ial” fusese anticomunismul ei, cu Gogu
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R¶dulescu de-a stânga, cu Buzura de-a dreapta…;
Ion Caraion : pamfletul Insectele… a fost scris în Occident;
N. Breban : oriunde §i-ar fi scris romanele, nu sunt nici de sertar, nici
de… rezisten∞¶ - rezisten∞¶ de la Paris ?
Din lungul pomelnic, alc¶tuit cumetrial, dup¶ opinia mea, merit¶
re∞inu∞i : Bujor Nedelcovici (îns¶ numai cu Al doilea mesager - publicat de
mine, în colec∞ia de la Albin Michel), I. D. Sîrbu, Steinhardt - §i Ursu
(pentru jurnal).
ïn rest… Cred c¶ se în§eal¶ Nicolae Prelipceanu, când, la “literatur¶ de
sertar” include m¶rturiile lui Victor Ioan Pica §i Ion Gavril-Ogoranu, scrise
dup¶ decembrie 1989, îns¶ nu pomene§te m¶rturii scrise înainte, f¶cute pe
furi§, cu spaim¶, convoc¶ri §i b¶t¶i la Securitate “ca s¶ dea fi∞u’ca !”semnate de Dumitru Mircescu, Aurel State, Nistor Chioreanu, Costin
Meri§c¶ - §i, desigur, cea a Ani∞ei Nandri§ ; gre§e§te când include “c¶r∞ile
celor de dincolo” (cite§te : exil) - care nu au cum s¶ intre la “sertar”.
ïn ceea ce m¶ prive§te : de§i Monica Lovinescu, dup¶ ce a introdus-o
prin efrac∞ie pe Blandiana în “sertar”, din aceea§i mi§care m-a alungat pe
mine - am avut dou¶ c¶r∞i-de-sertar:
Nu Ostinato (care a f¶cut atâta scandal) - fiindc¶ acest roman a fost
predat la editur¶ (c¶ a fost respins - alt¶ poveste, dar nu a r¶mas ascuns) ; nu
U§a noastr¶ cea de toate zilele - carte respins¶ de Marin Preda ; ïn Cerc nu a mai avut §ansa de a fi respins¶ - îns¶ §i ea fost predat¶ (tot la Preda !) §i
înregistrat¶… Acestea nu pot fi considerate de-sertar.
ïn schimb, Gherla… Am scris-o în 1972, la Paris; în 1973, m-am întors
cu manuscrisul în România : am mai comis o variant¶… Secure∞ii care intrau
în cas¶ §i-mi furau manuscrise nu mai p¶reau interesa∞i de versiunea dup¶
care se f¶ceau traducerile în francez¶, în suedez¶ - îns¶, curio§i pân¶ la isterie,
se d¶duser¶ de ceasul mor∞ii s¶ o “recupereze” pe ceast¶lalt¶, nou¶. Nu era
mai “du§m¶noas¶” decât cea care avea s¶ apar¶ în 1976, la Gallimard - eu
aflîndu-m¶ în Drumul Taberii - dar Securitatea nu cuno§tea acest am¶nunt…
Nu §tia Securitatea nici c¶ scriu Gard¶ invers¶ (între 1973-75) ; în
ciuda “vizitelor”, nu a g¶sit nimic de confiscat : scriam direct la ma§in¶,
ascundeam exemplarele, în tot atâtea locuri, câte còpii; iar când terminam un
capitol, îl trimiteam în Occident… Nu doresc nim¶nui s¶ “continuie” în fiecare zi a scrie o carte, f¶r¶ a putea reciti ce scrisese ieri…
Rezumînd : am avut dou¶ c¶r∞i de-sertar : Gherla (varianta a doua) §i
Gard¶ invers¶. Volumele scrise în Fran∞a - la ad¶post (relativ, fiindc¶ au
existat tentative de asasinat) - nu : au fost a§ternute pe hârtie f¶r¶ risc.
O alt¶ nou¶-accep∞ie a unui termen vechi (autoeditare) o cap¶t¶ în toate
limbile luarea ca atare, în ruse§te, a cuvântului: samizdat. £i acesta, în spa∞iul
spritual românesc, este folosit¶ alandala - mai des : abuziv-autolaudativ.
La ru§i, ini∞ial, au fost “editate” - cu mijloace rudimentare, de la copiatul de mân¶, în doar un exemplar, apoi dactilografierea în câte exemplare se
putea, în fine, xeroxarea - c¶r∞i fundamentale ale oric¶rei culturi iudeocre§tine, începînd cu Biblia. La aceast¶ lucrare s-au înh¶mat oameni care credeau, nu numai în Dumnezeu, dar în Cuvânt ; au trudit, zile, nop∞i, chiorînd
la propriu, în fiecare clip¶ riscînd s¶ fie surprin§i, deci aresta∞i, pentru “multiplicare §i difuzare de fi∞uici mistice”.
Repet întrebarea pe care o tot pun de opt ani :
«Câ∞i dintre românii ortodoc§i au copiat - de mân¶, la ma§ina de scris,
la xeroxul intreprinderii - m¶car Cântarea Cânt¶rilor (fiind noi mai
înclina∞i spre poezie)? Ce au f¶cut marii §i mai ales la∞ii no§tri frunta§i ai
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bisericii, pentru a stinge m¶car în parte setea de carte sfânt¶ - începînd cu
Biblia ? Miori∞osul Anania a scos abia în 1993 Noul Testament - de ce nu
l-a tip¶rit în septembrie 1990 (Biblicul Institut ar fi avut nevoie de cel mult
nou¶ luni, ca s¶-l preg¶teasc¶ pentru tipar)? Dar superiorul în grad, protectorul lui Noica, prietenul lui Liiceanu §i al lui Ple§u : Pl¶m¶deal¶ - ce-a f¶cut?
A c¶l¶torit (el îns¶ “în cinci continente”- dar tot cu pa§aport MAI), a scris
mili∞ié-uri, ca Cinci ceasuri în iad, precum §i “polemici” cu papista§ii - el
fiind, nu doar “distins anglist” (apud Liiceanu), ci §i istoric… ïnc¶ din primul
num¶r al revistei 22, întrebat ce f¶cuse în aceste decenii în care credincio§ii
fuseser¶ l¶sa∞i f¶r¶ p¶stor, tovar¶§ul-camarad Leonida r¶spunsese :
«Ne-am rugat…».
B¶nuiam noi cam cu ce-§i petrec timpul teologii legionaro-securezi…
Cronologic, a doua categorie de ru§i care s-a dedat acestui joc periculos
a fost constituit din… so∞iile, v¶duvele, logodnicele, surorile, veri§oarele - ori
pur §i simplu admiratoarele cut¶rui poet, dramaturg, prozator ; mai des :
iubitoarele de literatur¶. Fiind lichida∞i în Gulag sute de scriitori consacra∞i
(dar câte sute de înc¶ neajun§i la notorietate !), afl¶m cum au fost salvate de
la pieire capitole întregi din istoria spiritualit¶∞ii ruse§ti.
ïn momentul urm¶tor au cunoscut samizdatul supravie∞uitori ai
Gulagului (£alamov, Soljeni∞în, Siniavski), proscri§i (Pasternak), “parazi∞i”
(Brodski, Maksimov), ori doar scriitori nepublica∞i. Polonezii, Cehii, Bulgarii
au avut samizdat, îns¶ în URSS, §i nu doar fiindc¶ însuma dou¶ sute §i ceva
de milioane de suflete, a luat propor∞ii gigantice, func∞ionînd dup¶ principiul
“Scrisorilor Sfântului Anton” : cine primea un exemplar se §tia obligat (mai
corect : dator) s¶ multiplice alte cel pu∞in §apte, iar dac¶ nu avea ma§in¶ de
scris, pl¶tea o dactilograf¶, “pentru a-§i aduce §i el obolul”. Nu exista o eviden∞¶ a tirajelor, dar în ∞ara unde un roman contemporan se edita în jum¶tate
de milion de exemplare, samizdat-ul “tr¶gea” cam tot atâtea…
La noi nu a existat samizdat (dealtfel N. Manolescu a scris c¶ nici “nu
era necesar” din moment ce “au fost publicate cam toate c¶r∞ile de valoare”);
nu se §tie ce este acela - dar se vorbe§te: aiurea. ïn acela§i celebru Dic∞ionar
al Scriitorilor Români, la N. Carandino, I(on) C(ristofor) scrie f¶r¶ s¶
clipeasc¶ :
“Memoriile de dup¶ 1944 (ale lui Carandino, n.m. P.G.) au circulat în
samizdat în mediile literare din ∞ar¶, fiind publicate la editura Dreptatea din
New York sub titlul Zile de istorie (1986)”.
ïn o singur¶ fraz¶ un neadev¶r §i o… dezinformare :
1. Memoriile lui Carandino nu aveau cum s¶ circule în România “în
samizdat” - I. Cristofor crede c¶ samizdat §i copie dactilografic¶ : acela§i
lucru ;
2. Memoriile lui Carandino au fost imprimate la New York, îns¶ nu în
“editura Dreptatea”, sublim¶, dar inexistent¶, ci în… anexa unei foi oarecum
trimestriale cu acela§i abuziv nume scoas¶ de notoriul agent securist Dean
(Mitu) Milhovan, cu banii Bucure§tiului. “Memoriile” ap¶rute la capitali§ti
(aten∞ie : act f¶r¶ vreo consecin∞¶ pentru autor !), erau, vai, purt¶toare de false
informa∞ii, de “variante” def¶im¶toare privindu-i pe unii demnitari de§inuti,
lichida§i la Sighet - mai ales cele despre moartea lui Gheorghe Br¶tianu,
contrazise mai apoi de Monseniorul Todea.
Pozi∞ia, ca s¶ spun a§a, a istoricilor literari în aceast¶ chestiune (de istorie literar¶, totu§i : literatur¶ de sertar, samizdat) r¶mâne de neîn∞eles. Dac¶
scriitorii (în fine : creatorii, fic∞ionarii), orgolio§i-copil¶ro§i cum sânt vor s¶
aib¶ §i juc¶ria asta, adul∞ii istorici ai literaturii ar fi trebuit s¶ tempereze
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“cererile”, s¶ explice termenii, s¶ stabileasc¶ o dreapt¶ m¶sur¶ - începînd prin
a declara c¶ o astfel dezbatere nu are scopul de a stabili valoarea literar¶ a
cut¶rui scriitor, a cut¶rei c¶r∞i - ci numai dac¶ “intr¶” au ba în acest pat al lui
Procust : literatura de sertar. Dup¶ Z. Ornea §i N. Manolescu (le-am citat
opiniile, aiurea), iat¶ în Luceaf¶rul p¶rerile altor istorici literari. De Al.
George nu mai spun nimic, el “are circumstan∞e”, vorba cuiva care, de n-a
inventat gaura covrigului, practic¶ de sârg eclipsa-socialist¶. A§adar, Al.
George nu poate fi luat în seam¶ nici aici : nu cunoa§te “problema”- în
schimb o neag¶ (§i comuni§tii f¶ceau a§a) ; nu §tie despre ce se vorbe§te, “în
schimb”, are opinii categorice - mai vârtoase atunci când prinde ocazia de
a-§i autodecerna certificat-de-opozant.
Interven∞ia lui Emil Manu : §i ea previzibil¶. Acest fost de∞inut politic
care, odat¶ liber, a scris despre orice §i oricum, î§i ap¶r¶ §i el b¶t¶tura,
vorbind despre sertarul personal - c¶ci to∞i am avut un sertar; §i un jurnal-însertar ; c¶ci to∞i sântem români. Astfel pornit, firesc, ajunge la C. ¢oiu - în
fine, nu la autor, ci la personajul Meri§or : c¶ci §i el este d-al nostru, din
popor, §i el posed¶ jurnal nu ? De aici sare la: “Constantin Dumitrescu
(Demascarea)”.
E. Manu se în§eal¶ : Constantin Dumitrescu semneaz¶ volumul
Cetatea total¶ - a c¶rei traducere în francez¶ a ap¶rut în 1981, la editura
parizian¶ Seuil, cu o postfa∞¶ semnat¶ de mine ; Grigore Dumitrescu este,
într-adev¶r, cel care a scris m¶rturia (despre Pite§ti) Demascarea.
Despre care Dumitrescu vorbe§te-scrie Emil Manu, istoric literar ?
Cred c¶ dezbaterea organizat¶ de Luceaf¶rul este o nereu§it¶ - am mai
spus : un regres fa∞¶ de mult mai modestele încerc¶ri anterioare. Din dou¶
motive - citez din “Recuper¶rile redactorului”:
“Ne-a fost extrem de greu s¶ cercet¶m domeniul, pe o perioad¶ lung¶,
aproape cincizeci de ani de comunism. Ne-am fixat, a§adar, doar asupra
ultimilor ani de domnie ai lui Nicolae Ceau§escu” (subl. m. P.G.).
Ce semnific¶ asta ? C¶ organizatorul dezbaterii (§i) autorul textului (cu
tot cu lista propus¶) nu se mul∞ume§te s¶ aib¶, el, memorie scurt¶ - §i cu g¶uri
- dar impune cititorilor “viziunea” sa; a§a cum Mircea Dinescu §tie, din
istoria României, doar scurta-§i biografie, a§a §i Marius Tupan : pentru el
“istoria” sertarului începe atunci când i s-a topit lui o carte ! - §i ne mai
întreb¶m de ce fata morarului e §chioap¶…
Acum din “Reac∞ii la o provocare” semnate, cite∞, de Marius Tupan :
“Câteva personalit¶∞i, cu influen∞¶ în mass-media sunt tentate s¶ cread¶
c¶ la noi n-ar fi fost un fenomen al sertarului, ca în alte ∞¶ri din lag¶r, ci
încerc¶ri izolate, palide, vanitoase de revolt¶, scrieri esopice, care n-ar amenin∞a acum, ierarhiile literare. Ca s¶ le d¶m o mic¶ satisfac∞ie (deh, s-ar putea
s¶ ne împing¶ într-o ipostaz¶ nedorit¶ §i, tem¶tori, ne lu¶m unele m¶suri de
protec∞ie !), n-am r¶mas doar la sintagma, atât de controversat¶, literatur¶ de
sertar §i am ad¶ugat pe aceea ce s-ar putea s¶-i mul∞umeasc¶, literatur¶ de
rezisten∞¶” (sublini-erile : în text).
A§adar, dezbaterea din Luceaf¶rul are drept scop (nobil se-n∞elege, rar
pe timpurile astea - mai ales în tagma scriitoriceasc¶)… (re)concilierea atât
de drag¶ ple§io∞ilor de ambe dileme :
«Na §i ∞ie, na §i ∞ie - iar acum duce∞i-v¶ §i juca∞i-v¶ frumos, c¶ noi avem
treab¶ : discut¶m istorie literar¶ !»
Fire§te, nu a§a v¶d eu lucrurile. M¶car pentru c¶ sânt mai b¶trân; pentru
c¶ memoria mea bate, orice-ar crede confra∞ii, dincolo de momentul distrugerii c¶r∞ilor mele ; dincolo de faptele mele - §i, culmea, în ochii unor auto-
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cronici : dincolo §i de momentul na§terii mele.
Pentru un motiv simplu : eu cred în memorie, cred în istorie - iar în
discu∞ia de acum, cred în istoria literar¶.

Luni 19 septembrie 2011
Tot a§a, tot a§a. Mai pu†in¶ transpira†ie, §i mai pu†in¶ vlag¶
- îmi bâ†âie picioarele, ca în b¶taia vântului.
I-am scris lui Grigore Arsene. I-am amintit c¶ îi trimisesem
o propunere în urm¶ cu trei luni §i ceva (din 6 iunie a.c.):
Azi, 19 septembrie 2011 s-au fàcut trei luni si jumàtate ( 6 iunie 2011)
de când v-am scris:
“Am primit cu mare satisfac§ie încuviintarea Dvs de a tipàri, în continuare, “Scrìsuri”, la Curtea Veche, pentru Gaudeamus.
Am preparat si am trimis D-nei Flori Bàlànescu fisierele - ale mele
totalizeazà 1 300 pagini, ceea ce - îmi spune D-na Bàlànescu - în format de
editurà vor da cca 1 800.
Ceea ce înseamnà cà vor fi încà 3 volume, nu 2, cum credeam.
Stimate Domnule Arsene: stiu, simt, vàd. Sànàtatea mea nu îmi va
permite sà apuc un “viitor”.
Doresc mult ca “Scrìsurile” sà aparà în timpul vie†ii mele (fericite).
Drept care và propun sà scoate†i restul de “Scrisuri” în (încà) trei
volume.
Eram pe punctul de a adàuga: «Nu mà veti lasa sà plec neterminat” dar nu mai spun nimic:
Và multumesc pentru în†elegere.
Và urez vacan†e fericite,
Al Dvs. autor,
Paul Goma” ,
Dar nu mi-ati ràspuns
Sà fi devenit, si pentru Dvs., un autor inexistent?
Paul Goma”

Dac¶ mai tr¶im, o s¶ vedem.
*

Mâine sunt programat pentru scaner.
ïnseamn¶ c¶ mai exist¶ speran†e.
Mar†i 20 septembrie 2011
Mai pu†in¶ transpira†ie, nu asuda†ie, ca/conduc¶torii no§tri
ca leii - dar tot sl¶bire, tot dezorientare.
M¶ conduce Filip la un Centru Medical cu scaner. ïmi va lua
toat¶ diminea†a, dar n¶d¶jduiesc: în bine.
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*
Ei bine, rezultatele scrise zic c¶ nu mi s-a g¶sit nici o
anomalie în spinarea c¶reia s¶ poat¶ fi pus¶ transpira†ia nocturn¶!
Deci, Sabourina §i cu Schaan nu min†eau când îmi spuneau c¶ nu
§tiu de-ce-ul.
Mâine va merge Ana la Schaan (eu nu mai pot, la scaner
m-am c¶ru†at Filip cu taxiul), s¶-i duc¶ dosarul meu de azi.
Poate-poate îl va lumina Domnul, Schaan pe mine - prin Ana -,
ca s¶ §tiu §i eu, fiindc¶ nu doar Cr¶c¶nel era om (§i ce om!), am
§i eu un drept pe lumea asta s¶ §tiu de ce sunt bolnav.
£i când te gânde§ti c¶, în absen†a mea se petrec tot felul de
‘venimente, dar eu: nimic, nu le-ncondeiez…
*

Paris 2 mai 1998
(…) VII
De ce-a§ fi… modest §i a§ t¶cea faptele mele (bune-rele)?
Din 20 noiembrie 1977 când am ajuns în Fran∞a, a§ fi putut foarte bine
s¶-mi v¶d de treaba mea de scriitor : în acel moment aveam în Fran∞a, în
Germania, în Olanda, în Suedia - trei titluri traduse §i ap¶rute (Ostinato,
U§a…, Gherla), în decembrie ‘77 avea s¶-mi apar¶, tot la Gallimard, al
patrulea : ïn cerc, iar al cincilea : Gard¶ invers¶, tradus, î§i a§tepta rândul…
Chiar a§a: de ce m-am b¶gat în politic¶, de ce am f¶cut pe…
disidentul?
Aceste întreb¶ri n-au fost puse, atunci, de mine, interesatul, nici de cei
din jur - conced : nu i-am auzit eu… ïn ceea ce m¶ privea, chiar de le-a§ fi
auzit, nu le-a§ fi înregistrat, luîndu-le drept vorbe-din-iner∞ie. ïns¶ acum, c¶
bravii târîtori pe burt¶ (atunci), vitejii-dup¶-r¶zboi, “adev¶ra∞ii opozan∞i”
(precum Marcu Bianca, George Alexandru - §i alte secre∞ii) mi le repro§eaz¶,
mi le arunc¶ în obraz, explic:
Nu f¶ceam “politic¶”; nici “disiden∞¶”, nu adunam capital-de-rezisten∞¶
§i nu-mi ascundeam sub perdeaua de fum a particip¶rii la tot felul de ac∞iuni
anticomuniste trecutul-§i-prezentul-comunist(e). F¶ceam ceea ce f¶ceau, cu
naturale∞e, oamenii cu care aveam de a face în exil, români, ne-români, îns¶
ca §i noi : normal constitui∞i. Fiindc¶ ne-normali, a-normali - ba, prin
neutralitate, alc¶tuitori ai auxiliariatului ambasadelor RSR, erau acei vânjo§i
patrio∞i de cafenea, anticomuni§ti între patru ochi, mari-români anonimi, farfuridiza∞i - chiar dac¶ doar auziser¶ de Caragiale ; cei care, doamne-fere§te,
nu se “amestecau în troaca str¶zii”- a§a spuneau ei, ca s¶-§i justifice frica
animalic¶ de Securitate, frica de aparatele de fotografiat ale securi§tilor ce
f¶ceau pe diploma∞ii §i ne imortalizau la fiecare manifesta∞ie din fa∞a
ambasadei ; cei care “nu refuzau mâna întins¶” a securistului cu misie de
neutralizare §i §antajare a exilatului, deci ascultau ce-i strecura în ureche
∞ivilul cu epole∞ii alba§tri purta∞i, reglementar, pe dinl¶untru : ca mari
favoruri, promisiunea de a… nu mai a§tepta înc¶ cinci ani pa§aportul pentru
o sor¶ ; cât despre amenin∞¶ri…
Aceste putori nevertebrate, eterni oameni-sub-vremi primeau
amenin∞¶rile securi§tilor cu nesfâr§it¶ satisfac∞ie : nu fiindc¶ ar fi fost ei
masochi§ti (erau - altfel de ce-ar fi-ndurat atâta §i atâtea, f¶r¶ s¶ crâcneasc¶?),
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ci fiindc¶ aveau, acum, “la mân¶”, dovada c¶ ei nu pot s¶-§i manifesteze, pe
fa∞¶, ne∞¶rmuritul anticomunism al lor ; c¶ ei nu au “libertatea de a ac∞iona la
lumina zilei”, fiindc¶ ei, nu-i a§a, sunt extrem de inteligen∞i, nu tâmpi∞i - ca
cei care “ies în fa∞¶, expunîndu-se (inutil) represaliilor”…
Dintre ace§ti structurali c¶c¶nari s-au recrutat descurajatorii celorlal∞i,
pe scurt : agen∞ii de influen∞¶ extrabugetari («Ce câ§tigi dac¶ semnezi peti∞ia
cutare ? Nimic, în schimb te iau ¶§tia la ochi…» ; «Ce rost s¶ ie§i în fa∞¶ nu fi prost: ¶§tia-s tari, s-au a§ezat pentru o mie de ani…»). Aceste creaturi
b¶loase, prelinsoase, cu priviri fugace, dar f¶r¶ coloan¶ vertebral¶, men∞inute
la vertical¶ doar de interesele lor, s¶lbatice (mai cu seam¶… artistice),
pentru a arunca praf în ochii celorlal∞i, pl¶teau din banii pe care nu-i aveau
“dreptul” de a nu figura în anuarul telefonic - pentru c¶, drag¶-doamne,
activitatea lor (subteran¶, mie-mi spui !) anticomunist¶, din ∞ar¶ §i din exil era
atât de important¶ («De-aceea nu ∞i-o spun - mai bine s¶ nu §tii, ca s¶ nu ai §i
tu probleme»), încât securi§tii trimi§i în misie în Occident n-aveau alte treab¶
§i alte obiective decât… lichidarea lor - §tiut fiind faptul : Securitatea afl¶
adresa anticomuni§tilor (ne§tiu∞i nici de ei în§i§i) dintr-o singur¶ surs¶ :
cartea de telefon…
ïn primele s¶pt¶mâni de exil nu cuno§team “activitatea inactivilor”, atât
de drag¶ mioritzo§ilor sarmalitici - altfel, tricolori-foc ! Iar când am aflat mai
multe am¶nunte (în general pe pielea mea), triste∞ea, grea∞a, ru§inea de a avea
aceea§i origine cu ace§ti robi din tat¶-n fiu, robi din voca∞ie - nu mi-au
modificat “agenda”, ca s¶ spun a§a.
M¶ sim∞eam bine, foarte bine al¶turi, împreun¶ cu Monica Lovinescu,
Virgil Ierunca, Mihnea Berindei, Marie-France Ionesco, Maria Br¶tianu,
Matei Cazacu, Andrei Doicescu, Mihai Korne, Dana §i Victor Roman (Virgil
T¶nase, ¢epeneag se “retr¶seser¶”); cu Barb¶neagr¶, Cu§a, Cazaban,
Cesianu, Stolojanii, Radina, Ioni∞oiu, N. Lupan, Paruit, £i§manian ; cu Oana
Orlea, Rodica Iulian, Zoe Popescu, Antonia Constantinescu, Ionic¶ Varlam,
Dinu Zamfirescu, apoi Lucian Raicu, Sinescu, £tefana Bianu ; cu Cernegur¶,
Camilian Demetrescu din Italia, Solacolu §i Focke (apoi Negoi∞escu) din
Germania, Culianu din Olanda, Frunz¶ din Danemarca, Brutus Coste, Ion
Stere, Nicolae Dima, Cornel Dumitrescu, Z. Pan¶, Miron Butariu din
America… Cu ei participam la colocvii, manifesta∞ii de strad¶, peti∞ii, reviste
(L‘Alternative, prima serie), dezbateri, emisiuni de radio §i televiziune, întâlniri cu… occidentalii doritori s¶ afle natura §i întinderea represiunii comuniste în ∞¶rile noastre. Deasemeni între∞ineam excelente rela∞ii cu exilurile
active anticomuniste : polonez, vietnamez, maghiar, rus, bulgar, cubanez; ne
întrajutoram cu Iranienii (o vreme persecuta∞i de £ah, apoi de Ayatolah), cu
Afganii, cu Chinezii - îns¶ nu cu Argentinienii §i nu cu Chilienii, ace§tia
nefiind exila∞i ce activau pentru liberarea ∞¶rilor lor, ci fanatici comuni§ti ce
militau pentru (re)venirea la putere a lor, a totalitari§tilor de stânga…
Exilul-activ românesc la Paris a fost pu∞in numeros §i s¶rac. Nu am fost
în stare nici m¶car s¶ înlocuim publica∞iile disp¶rute ori cu apari∞ie din ce în
ce mai rar¶ : Ethos (Cu§a-Ierunca), Contrapunct (Focke), Limite, (Ierunca).
Eroica - §i dactilografiata ! - revist¶ Dialog a lui Solacolu, în ciuda calit¶∞ilor
sale (înt¶rite odat¶ cu Suplimentul literar condus de Negoi∞escu) r¶mânea,
totu§i, confiden∞ial¶. Spre sfâr§it a scos Tudoran Agora §i Meridian - dar h¶t,
tocmai în America…
(Re)organizarea exilului… Din 1977 am asistat la dou¶ tentative,
amândou¶ avînd rezultate catastrofale : Ion Ra∞iu, dup¶ ani de demersuri, a
alc¶tuit Uniunea Românilor liberi, dotat¶ cu organul Românul liber - pe care,
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blestem!, l-a pus în slujba ap¶r¶rii virginit¶∞ii notoriului agent de influen∞¶
Gustav Pordea! Pe de alt¶ parte, emergen∞a, în 1984, a extremei drepte în
Fran∞a a cutremurat din temelii exilul activ românesc. Ciud¶∞enie : democratul Ra∞iu s-a luat pe dup¶ cap, nu doar cu Pordea (a fost anun∞at ca martor al
ap¶r¶rii în procesul pe care l-am avut cu “deputatul european”, ap¶rat de
oarecarele V.C. Tudor, în S¶pt¶mîna lui Barbu), ci, la întâlnirea de la Le
Bourget, la aceea§i tribun¶ cu însu§i Le Pen (§i cu Momâia Transilvan¶
Pordèlic¶ - dimpreun¶ cu Doru Novacovici)…
ïn ciuda atâtor “ghinioane istorice”, noi, cei din jurul Ligii pentru
ap¶rarea Drepturilor Omului în România mi§cam înc¶. Iar gra∞ie Monic¶i
Lovinescu §i a Europei libere se putea da impresia c¶ exilul românesc de la
Paris este o for∞¶…
Dup¶ moartea lui Noël Bernard (1981) nu am mai avut acces - decât
sporadic - la “postul nostru de radio”, unde c¶p¶taser¶ microfon vesti∞i-comici-antibol§evici din ilegalitate, precum Gelu Ionescu, fiica regizorului
Giurchescu, Raluca Petrulian, Hurezean, N.C. Munteanu, Eskenazy,
Neumann §i al∞i utécézi. Am colaborat îns¶ câ∞iva ani buni la Deutsche
Welle, cu câte un text pe lun¶, prin grija lui Focke…
Chiar de m-am sup¶rat în multe rânduri pe lume §i pe via∞¶, nu m-am
“retras” ca ¢epeneag. ïmbinînd utilul (cite§te : zugr¶vitul - când era…) cu
pl¶cutul (scrierea c¶r∞ilor), am g¶sit timp §i pentru “activit¶∞i ob§te§ti”.
Azi, dup¶ atâtea desiluzii, dup¶ atâtea decep∞ii pricinuite de situa∞ii, de
oameni - nu regret c¶…“am pierdut timpul cu fleacuri”.
Via∞a unui om fiind alc¶tuit¶, fatal, §i din muuulte §i m¶runte fleacuri.
*

Paris 3 mai 1998

VIII
De ce-a§ fi modest ? De ce-a§ t¶cea (modest) acele fapte cu care m¶
pot l¶uda ?
De cum am venit în exil, în noiembrie 1977, am fost ocupat cu promovarea c¶r∞ilor mele ap¶rute în Fran∞a, în Germania, în Olanda, în Suedia. Am
întâlnit editori, autori, înal∞i func∞ionari la cultur¶, mari personalit¶∞i politice.
Am cunoscut pre§edin∞i de state (numai europene, fiindc¶ Jimmy Carter, ce
intervenise pe lâng¶ Ceau§escu, pentru liberarea mea din închisoare nu §tia
c¶ m¶ aflu în SUA : lobby-ul românesc avînd acces numai la personaje de a
dou¶, a treia m¶rime…). Insensibil la acest peisaj (s¶ nuan∞ez: nu m¶ f¶cea
praf…), acceptam c¶l¶toriile, întâlnirile “la înalt nivel” (Giscard, Kohl,
Gonzàles, Mitterrand) fiindc¶ erau prilejuri de a le vorbi despre durerile
noastre române§ti §i a-i ruga s¶ intervin¶ în probleme de drepturi ale omului,
în cazuri precise de persecuta∞i, încarcera∞i, interna∞i în azile de nebuni.
M¶rturisesc : aceste demersuri nu mi-au provocat pl¶ceri extatice, îns¶
nu le-am refuzat ; dup¶ cum nu am refuzat s¶ las lucrul la c¶r∞ile mele, ori
lucrul-manual pentru câ§tigarea pâinii destul de negre, de pe schele §i s¶ m¶
duc la tribunal, la poli∞ie, la Oficiul Refugia∞ilor (OFPRA), pentru a asista pe
câte un am¶rât de compatriot aflat în dificult¶∞i administrative ; s¶ r¶spund
apelurilor venite din lag¶rele din Austria, din Italia, ori din provizoratul cine
§tie c¶rei ∞¶ri ; s¶ trimit declara∞ii ce aveau s¶ le slujeasc¶ dispera∞ilor la
ob∞inerea azilului politic…
Acum, c¶ a trecut timpul, iar realit¶∞ile de atunci au c¶zut mai degrab¶
în uitare decât în istorie, pot m¶rturisi : au fost foarte mul∞i oamenii care nu
m¶ cuno§teau, pe care nu-i §tiam ; erau persoane (§i familii întregi) care
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povesteau-pove§ti : c¶, la o dat¶ imposibil¶, într-un loc inexistent m-ar fi
întâlnit ori ar fi avut inten∞ia s¶ semneze “aia, §titi Dvs. ce…”- dar blestemat¶
de Securitate…; drept care s¶-i trimit urgent o adeverin§¶ pecumc¶ Cut¶rescu
a semnat Apelul nostru prin telefon, Declara∞ia noastr¶ din ‘77 - c¶ el are
nevoie urgent¶ de ea, pentru azil politic… Foarte pu∞ini dintre ace§tia, fie îmi
erau cunoscu∞i - direct, ori prin nume - fie ar fi putut s¶ spun¶ adev¶rul (din
p¶cate, nu to∞i cei ce inten∞ionaser¶ s¶ vin¶ la mine reu§iser¶ s¶ treac¶ prin
barajele secure§ti). Cei mai mul∞i nu avuseser¶, în România, vreo leg¶tur¶ cu
“drepturile”, cu Charta ‘77, ba, la presiunile familiei (ah, familia la român !),
se ∞inuser¶, pruden∞i, de-o parte, departe de… politic¶ (pe scurt : urmaser¶ f¶r¶ s¶-§i dea seama - în∞eleptele sfaturi ale “b¶trânilor politicieni” ; sau doar:
în∞elep∞i…). ïn cele din urm¶ p¶r¶siser¶ ∞ara, fie trecînd frontiera clandestin,
fie refuzînd s¶ se mai întoarc¶ dintr-o c¶l¶torie în Occident. Ajunseser¶, fatal,
la momentul justific¶rii cererii de r¶mânere în Occident - avuseser¶ ei
activitate anticomunist¶ în România? ; eventuala întoarcere a lor prezenta
pericol, amenin∞a∞i fiind cu închisoarea, cu azilul psihiatric…
Adresa mea era cunoscut¶, atât în lag¶rele de la Traiskirchen-Austria,
Latina-Italia, cât §i de cei care consultau anuarul telefonic al Parisului : sânt
printre extrem de pu∞inii români care nu se ascund… Printre solicitan∞ii de
referin∞e vor fi fost necinsti∞i, §mecheri, unii; al∞ii : activi§ti, securi§ti…
Posibil, probabil - dar cum s¶ faci “selec∞ia”? ïn numele c¶rui criteriu
hot¶r¶§ti care este cinstit §i are neap¶rat¶ nevoie de azil politic §i care-i un
aventurier, un trezit “dincoace”, iar pentru c¶ nu are acte, hai s¶-i scrie lui
Goma, c¶ tot “d¶dea pa§apoarte” în România !
La început de tot, la primele scrisori, am §ov¶it ; am discutat cu Ana
am… hot¶rît noi, de capul nostru, singuri-singurei : eventualii securi§ti ce vor
s¶ se “infiltreze” (în Occident !) nu sunt nici atât de idio∞i, nici atât de inteligen∞i pentru a face apel la “filiera Goma”. Odat¶ eliminat¶ aceast¶ categorie,
r¶mâneau oamenii care aveau nevoie de azil - fie c¶ avuseser¶ în România
“activitate anticomunist¶”, fie c¶ nu ; fie c¶ fuseser¶ persecuta∞i - deci aveau
s¶ fie mai vârtos, dac¶ erau expulza∞i - ori ba. A§adar am decis noi, Ana §i cu
mine : to∞i cei care m¶ solicit¶ - au nevoie (chiar dac¶ nu “merit¶”) s¶ ob∞in¶
r¶mânerea în Occident.
Nu i-am num¶rat, nu am ∞inut “eviden∞a” acestor neferici∞i care, neavînd
c¶rei instan∞e, organism, organiza∞ie s¶ se adreseze, îmi scriau ori îmi telefonau de pe unde e§uaser¶.
La Dijon se controlau toate trenurile de marf¶ provenite din Italia (prin
Elve∞ia). ïn prim¶vara anului 1978 am primit întâiul telefon de la “c¶pitanul
nev¶zut”, comandantul jandarmeriei de acolo : “interceptase” câ∞iva clandestini care nu aveau alt¶ referin∞¶ decât… numele meu §i adresa : “Paris”. ïn
acel moment, în cartea de telefon a Parisului figuram doi abona∞i numi∞i Paul
Goma, picase întâi pe “cel¶lalt” (un pictor-poet congolez). M¶ întreba c¶pitanul de jandarmi: ïi cunosc pe X, Y, Z ? Nu - dar cred c¶ le cunosc problemele… s¶ le dau referin∞e ? Scrise ? - nu: verbale ; telefonice. Desigur !
«Deci, am cuvântul dvs. de onoare c¶, odat¶ ajun§i la Paris, îi ve∞i înso∞i
la primul post de poli∞ie, unde s¶ se declare ?»
A doua zi m-am pomenit la u§¶ cu “doi §i una”: la Dijon c¶pitanul
oprise un camion, îi d¶duse §oferului ordinul de a-i duce la Paris, la adresa
cutare… ïntârziaser¶, pentru c¶ jandarmul îi luase la el, acas¶, unde f¶cuser¶
baie (erau nesp¶la∞i, neprimeni∞i de trei s¶pt¶mâni), fuseser¶ hr¶ni∞i, a§teptaser¶ s¶ li se usuce îmbr¶c¶mintea, mai primiser¶ de la gazde ceva haine, mai
cu seam¶ tân¶ra, ba li se puseser¶ în mân¶ §i ceva bani “de metrou”… Din
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acel moment, cam la dou¶ s¶pt¶mâni, prietenul meu telefonic, jandarmul de
la Dijon m¶ anun∞a c¶ îmi trimite compatrio∞i g¶si∞i la controlul trenurilor
venite din Italia. Micul nostru apartament din rue d’Hautpoul, 24, a fost §i
hotel pentru “cheferi§ti” fugari - ca §i pentru legalii c¶l¶tori dintre scriitori.
Dintre cei c¶rora “le f¶cusem serviciul” - 300 ? 500 ? - doar vreo §ase
mi-au scris dup¶ ob∞inerea azilului, a stabilirii în Occident. Iat¶, nu am spus:
“mi-au mul∞umit” - fiindc¶ nu pentru mul∞umirile lor f¶ceam ce f¶ceam. ïns¶
dac¶ nu am suferit foarte din pricin¶ c¶ Românii pentru care intervenisem
(eficace, probabil determinant) n-au mai dat semne de via∞¶ - §i doar îi
întâlneam în Germania, în Canada, în SUA §i, desigur, în Fran∞a : în primul
moment cu to∞ii spuneau c¶ au ceva foarte important ! s¶-mi comunice, în al
doilea disp¶reau… - nici nu m-am bucurat când, aflam c¶ un “cheferist”
ce st¶tuse la mine o zi, o s¶pt¶mân¶, o lun¶, se plânsese :
«Dom’le, Goma ¶sta-i un mare zgârcit : o singur¶ dat¶ nu ne-a invitat
la un local, pe mine, pe nevast¶-mea, pe v¶rul Gic¶, pe copil…».
Asta-i adev¶rat : nu-i invitasem la restaurant, m¶rginindu-m¶ la a-i pofti
s¶ mânânce ce mâncam noi, acas¶. Pe ei, care morm¶iau nemul∞umi∞i c¶
facem zgomot, diminea∞a, când Ana pleca la slujb¶, Filip la §coal¶…; pe ei,
sup¶ra∞i când ne veneau prieteni în vizit¶ §i stingeam televizorul, ca s¶ auzim
ce vorbim…
Toate acestea m-au am¶rât, m-au r¶nit, dar nu m-au “lecuit” de a face,
în continuare ce f¶ceam.
Paradoxul : “cheferi§tii” au încetat de a mai declara, la Dijon, c¶ ne
cunosc, apartamentul nostru nu a mai g¶zduit necunoscu∞i : dup¶ atentate
(bomba expediat¶ într-o carte, tentativa de otr¶vire), iubi∞ii compatrio∞i, în
frunte cu prietenii scriitori veni∞i în vizit¶ la Paris riscau s¶ doarm¶ în metrou
- decât s¶ fac¶ apel la mine.
Vreau s¶ spun : nu au mai stat la mine, ca s¶ sufere afrontul de a nu fi
invita∞i - m¶car o dat¶ ! - la un local…
Ei, da : voi fi fost eu b¶iat bun - dar dac¶ eram zgârciiit…

Miercuri 21 septembrie (Echinox) 2011
Tot a§a, tot a§a. Vom mai vedea mâine ce va spune
Sabourina despre scanerul de ieri.
Nu-mi mai fac iluzii: Sunt sfâr§it; epuizat; terminat.
M¶ mir c¶ am dus-o atâta timp, atâta cale, atâtea pagini,
atâtea c¶r†i. Azi fiind 21 septembrie - ce ocazie mai… fericit¶
pentru o definitiv¶?
Mai spun o dat¶: “perspectiva” nu m¶ însp¶imânt¶. Dealtfel
niciodat¶ nu m-a înfrico§at: dac¶ nu cred în via†a de dup¶ via†¶…
Mi-e trist, nu c¶ am s¶ mor (“C¶ci to†i murim”, vorba unui
popor), ci sunt neconsolat c¶ n-o s¶ mai încurc lumea intelectualiceasc¶, scriitorimea româneasc¶, so†ietatea umanitoreasc¶, ci,
a§a, c¶ voi pleca în ne§tiut - mai bine zis în neunde. M¶ v¶d, la
semn(alul) acela cum m¶ scurg sub form¶ de cenu§¶ - nici nu §tiu
ce bine am nimerit - nici m¶car ca nisipul din clepsidr¶ care curge
de sus înspre jos apoi din fostul jos în actualul sus - nu, tot mai
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bun¶ e compara†ia cu cenu§a †ig¶rii, a lemnului, a hârtiei. Dup¶
nisipul curs nu mai r¶mâne nimic sim†ibil, ca s¶ zici: ‘Aici a fost
cutare’ (om sau lucru), îns¶ dup¶ cenu§¶ r¶mâne mirosul; odoarea
- de hârtie dat¶ focului. Mirosul meu.
*
Mi-a scris Ancu†a Coza: a terminat teza de doctorat (400
pagini). Vai, nu-i voi putea trece întegral, în Jurnal, decât
ultimele dou¶ texte: “Goma argument” §i “Concluzii” - le-am
a§ezat dup¶ cele patru.
M¶ roag¶ s¶-i scriu câteva cuvinte “drept motto”, zice. O voi
face cu mare pl¶cere, numai s¶ g¶sesc “o intersti†ie de pace”
vorba lui S¶raru (între mine §i boala de boal¶).
*
Azi §i mâine Aliona Grati va fi la Ia§i, la colocviul anun†at.
Nu sunt sigur c¶ va fi prezent¶ §i Mariana Pasincovschi: din
ultimele sale mesaje am dedus c¶ înc¶ §ov¶ia. O voi afla
azi-mâine. A§ fi vrut s¶ fie prezent¶ §i ea, cu studiul despre
tat¶-s¶u adoptiv.
ïn program figureaz¶ §i numele: «Romani†a Constantinescu
de la Heidelberg”, cu o chestie de germanistic¶ (?). Dac¶ numele
este unul comun, prenumele mai rar. Deci, nu sunt sigur c¶ ea
este autoarea unei cronichete, în România literar¶ de acum vreo
15 ani, cu un titlu ame†it (r¶uvoitor la adresa mea §i a c¶r†ii
Ostinato - ceva în genul “Cenzura scrie c¶r†i”). O fi ea, n-o fi…
Dac¶ ea este, iat¶ folosul tras (de autoarea extemporalului) presupun; pe atunci era înc¶ student¶ §i asculta o “sugestie” - chiar de
titlul - din partea Domprofesorului Manolescu, antisemit,
Turn¶tor Emerit, oportun holocaustolog, devenit peste noapte
vân¶tor de antisemi†i.
Concluziune: “Scurt e drumul Heidelbergului - dac-o iei pe
lung¶tur¶”. A§a se câ§tig¶ promovare în înv¶†¶mânt a genului
romani†ial: prin câteva §edin†e de gimnastica suedoaz¶: exerci†ii
patuale, ar spune Luca Pi†u, altfel, vulgaro-tricolor: «Dînd din cur
pe lâng¶ boi…»
*

Paris 4 mai 1998
IX
Pentru c¶ tot m-am pornit pe l¶udat, imaginîndu-mi c¶ astfel am s¶
închid gura unor atât de diver§i - §i atât de asemeni : V.C. Tudor, Bianca
Balot¶, I.C. Dr¶gan, Pruteanu, Buduca, D. C. Mih¶ilescule!, Al. George, Al.
£tef¶nescu (§i al∞i ali) - s¶ reamintesc câteva faceri legate de carte :
A§a cum ¢epeneag §i Dieter Schlesak pledaser¶ cauza c¶r∞ilor mele
ajunse în Occident : Ostinato §i U§a noastr¶ cea de toate zilele, la
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rându-mi, am pledat cauza c¶r∞ilor altora, atunci când am c¶l¶torit pentru
întâia oar¶ în Austria, Germania, Fran∞a (1972). Era un gest, o ac∞iune
fireasc¶, natural¶ : scriitori de aceia§i limb¶ s¶ recomande, s¶ sus∞in¶, pe
lâng¶ editorii occidentali, în vederea traducerii §i altor c¶r∞i decât ale lor.
ïn virtutea acestei credin∞e, în iunie 1972 am luat cu mine, de la
Bucure§ti, în dublu, în triplu exemplar §i câteva c¶r∞i de proz¶ - f¶r¶ a-i
avertiza pe autori : dac¶ reu§eam, foarte bine pentru ei, dac¶ nu, s¶ nu-§i fac¶
iluzii, pentru ca apoi s¶ cad¶ din pod… Fire§te, am recomandat editurilor
mele Suhrkamp de la Frankfurt pe Main §i Gallimard de la Paris “trei B” :
B¶nulescu : Iarna b¶rba∞ilor, Breban : Animale bolnave, Buzura :
Absen∞ii. Din p¶cate r¶spunsurile nu au fost favorabile - sau nu au fost deloc.
La revenirea - definitiv¶ - în Fran∞a, în noiembrie 1977, am repetat
gestul, propunînd la Gallimard, la Seuil, la Grasset c¶r∞i de Breban,
B¶nulescu, Adame§teanu, Ple§u, Liiceanu…
De Buzura m¶ lecuisem : în august 1972, când pledam mai cu foc
pentru calit¶∞ile estetice §i etice ale colegului §i concet¶§eanului, Ugné
Karvelis de la Gallimard, bini§or jenat¶, a scos §i mi-a ar¶tat un num¶r festiv
din Tribuna : prima pagin¶ era împ¶r∞it¶ fr¶∞e§te între o uria§¶ fotografie a
Ceau§escului §i un nesfâr§it text de limb¶mânt semnat de abia-l¶udatului meu
compatriot §i recomandat §i pentru “∞inuta-i moral¶”…
ïncepînd din 1981, am avut o colec∞ie : Est-Ouest la Hachette ; am
proiectat deschiderea ei cu “des entretiens” cu cei trei mari : Ionesco, Eliade,
Cioran, incluzînd volume de scriitori români contemporani, indiferent
dac¶-mi erau §i prieteni ori ba. Din p¶cate colec∞ia nu a avut via∞¶ la Hachette,
am mutat-o la Albin Michel. Nici acolo n-am putut publica mai mult de dou¶
volume : un eseu al lui Czeslaw Milozs (Le Pays d’Ulro) §i romanul lui
Nedelcovici Ultimul mesager. “Cartea cu Eliade”- lucrat¶ de Culianu - a
r¶mas neterminat¶ (a publicat-o Dan Petrescu la Nemira, prin 1993). Fiindc¶
a venit vorba de Albin Michel : acolo am pus o vorb¶ bun¶ (cite§te: decisiv¶)
pentru publicarea primei traduceri în francez¶ a lui Alexandru Papilian.
Publicînd o carte la Seuil (Le tremblement des hommes / Culoarea
curcubeului, de liicean¶ amintire), cu complicitatea lui Jean-Marie
Domenach am putut publica §i eseul semnat: Constantin Dumitrescu : La
Cité totale - prefa∞at de mine.
Cât despre proiectele nerealizate… Mi-a r¶mas inima (§i ciuda) la
promisa Istorie a literaturii române a lui N. Manolescu, destinat¶ s¶…
continuie Panorama de la Littérature roumaine contemporaine de Bazil
Munteanu - din 1938 !; §i la Istoria României (sau a Românilor) promis¶jurat de Matei Cazacu…
Nu am scos reviste - nu am nici voca∞ie, nu am avut nici fonduri (cu o
excep∞ie asupra c¶reia voi reveni).
Când Dorin Tudoran a c¶p¶tat promisiunea americanilor c¶ vor finan∞a
o revist¶, dac¶ aceasta va fi “n¶§it¶” de nume prestigioase (de care s¶ fi auzit
pân¶ §i sovieticii washingtonezi), cu bucurie am provocat §i am adunat
declara∞ii de încuviin∞are de a face parte din Colegiul de redac∞ie - de la, în
primul rând, Ionesco ; apoi de la, în ordine alfabetic¶ : Alain Besançon,
Kazimierz Brandys, Milovan Djilas, François Fejtö, André Glucksmann,
Jean-François Revel, René Tavernier…
Cu aceast¶ artilerie grea în frunte a ap¶rut Agora pân¶ în 1992 - fiindc¶
din 1993, soiofagii din România (cei care, înainte de ‘89 nici nu respirau : s¶
se auz¶ în… agor¶ ?) vor fi cerut directorului Tudoran s¶ suprime pomelnicul
- cu care, fie vorba între noi, s-ar fi mândrit orice periodic. £i suprimat a fost.
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Ei, da : b¶ie∞ii §i fetele, f¶cînd revolu∞ie cu voie de la Brucan, dup¶ r¶zboi nu
mai aveau nevoie de locomotive ; odat¶ absolvit¶ Pia∞a Universit¶∞ii, ne descurcam foarte bine cu vagoane d-ale noastre, m¶i! - din cele care la semnalul
aceluia§i Brucan, colonizaser¶ §i Europa liber¶ : Paler, Dan Pavel, Blandiana,
Prelipceanu, Stelian T¶nase, Coposu, Mih¶ie§, Gogea, Claudiu Iordache(!),
Doina§, Adriana Babe∞i (!!), Ion Manolescu, Nistorescu, Zoe Petre (s¶ fi lipsit
Liiceanu ?, oricum : Ple§u nu).
Dorin∞a de a scoate o revist¶ nu m-a f¶cut s¶ uit c¶… nu m¶ pricepeam
la a§a ceva. De aceea în octombrie 1989 când ministrul Culturii al Fran∞ei
Jack Lang mi-a promis fonduri pentru un periodic cultural franco-român, pe
dat¶ am translat responsabilitatea pe umerii Monic¶i Lovinescu, ai lui Virgil
Ierunca, ai lui Lucian Raicu §i ai lui Mircea Iorgulescu.
Ce, n-a§ fi putut s-o p¶strez eu, revista aceea ? S¶ o prefac în gazet¶ de
perete a familiei mele, personale ? ïns¶, a§a cum, prin 1970, în cel mai firesc
mod cu putin∞¶ Sanda Stolojan “trecuse” Monic¶i Lovinescu §i lui Virgil
Ierunca fondurile primite de la Comitetul Na∞ional Român (pentru a scoate o
revist¶ româneasc¶) ei, cu aceea§i naturale∞e încredin∞aser¶ banii lui
¢epeneag - pentru o revist¶ româneasc¶ - iar acesta scosese Cahiers de
l’Est), la fel am f¶cut §i eu : am dat revista (în fine : proiectul) pe mâna
prietenilor care se pricepeau s¶ fac¶ a§a ceva.
“Pe-atunci eram tineri, aveam de unde murì” sun¶ (aproximativ) un vers
din Ion Caraion.
Ei, da : eram, nu doar tineri, dar §i (mirare !) frumo§i !
Cum a dat peste noi decembrie 1989, cum am devenit, fulger¶tor:
b¶trâni, urâ∞i, pro§ti.
ïn frunte cu mine. Atât, c¶ eu accept acest trist adev¶r.
*

Paris 5 mai 1998

X
Nu am f¶cut inventarul faptelor-bune, în vederea unor eventuale
desp¶gubiri ; cu atât mai pu∞in pentru a da jos pe al∞ii §i a m¶ a§eza, poponete, pe locul lor. Dac¶ am riscat, aici, ce nu-mi st¶ în fire (s¶ m¶ laud), am
f¶cut-o, numai pentru c¶, în ace§ti opt ani §i jum¶tate câ∞i au trecut de la
“schimbarea calendarului”, s-au petrecut nu doar lucruri de ru§ine… simple;
ci §i… compuse : Blandiana, Adame§teanu, Al. George, §i al∞i bravè∞i au
lucrat din greu, nu doar cu pompa, umflîndu-§i balonul faptelor anticomuniste dinainte de 89 (sublime, §i inexistente), ci §i cu “balan∞a”: diminuezi,
bagatelizezi pân¶ la nega∞ie (apoi la§i totul pe seama uit¶rii-la-român) fapte
adev¶rate ale unor oameni din carne §i din sânge - indiferent de ulterioara
devenire a lor: ¢epeneag, Virgil T¶nase, Nedelcovici, Tudoran, Dan
Petrescu, Luca Pi∞u, Cangeopol - pentru a te a§eza “în locul lor”, tu : la§ul,
dezertorul, consim∞itorul, deci colabora∞ionistul, mincinosul - impostorul.
La urma urmelor, a§ fi de acord s¶ primeasc¶ “certificat de opozant anticomunist” Paler, Blandiana, Dimisianu, £tef¶nescu, Manolescu, Pruteanu,
Al. George (mai ales !), ba chiar s¶ li se decearn¶ Ordinul Rezisten∞ei (la
C¶lcatul în Picioare) - cu o condi∞ie : via∞a §i faptele acelor scriitori care,
riscîndu-§i, nu doar rubrica, nu doar men∞inerea operei lor în manualele
§colare, nu doar dreptul de a avea întâlniri-cu-cititorii, ci, de ce n-a§ spune-o:
au riscat §i ∞ara §i via∞a, încercînd s¶ spele ru§inea neru§inii breslei scriitorice§ti-la-român s¶ nu fie batjocorite de in§i care, uitînd c¶, sub Ceau§escu le
ap¶ruser¶ toate c¶r∞ile, c¶ publicaser¶ în toate periodicele, c¶ figuraser¶ în
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toate dic∞ionarele, c¶l¶toriser¶ (chiar în Fran∞a - dar, Doamne-fere§te s¶ sufle
ei un cuvin∞el despre teroarea din propria-le ∞ar¶) ; iar dup¶ 89, c¶ tot “se
d¶duse drumul la pres¶”, s-au ridicat de prin §an∞urile prin care se deplasaser¶, în patru labe (ca s¶ nu afle Popescu-Dumnezeu c¶ amicul §efului s¶u
de cabinet este un rrreac∞ionar §i un opozzzant terrribel, parol !), l¶trînd la
Soljeni∞în, la Saharov, la Havel - ce s¶ mai vorbim de neferici∞ii de compatrio∞i §i colegi…- dac¶ nu s-a în∞eles c¶ am ar¶tat înspre vânjosul Al. George,
foarte r¶u !
Ce nu pot accepta : faptele (scrìsurile mele) s¶ fie împinse pe al §aisprezecelea plan, date la o parte, “uitate”, îngropate - când nu sunt distruse o spun pentru a suta oar¶, am s-o spun pân¶ la a 1001-a - a§a cum a f¶cut
Liiceanu cu volumul de m¶rturii despre 1977: Culoarea curcubeului,
nedistribuit, dat la topit ; cum a f¶cut Sorescu, distrug¶tor al plumburilor
romanului Gard¶ invers¶ - cum a f¶cut Papahagi : el nu a distrus textul cules
Patru dialoguri, îns¶ a cerut bani de la Soros, i-a primit - “în schimb”, nu a
publicat cartea !
Am avut timp s¶ m¶ conving în ace§ti (atâ∞ia !) ani: hot¶rîrea de a mi se
nega, prin ocultare, scrìsul, deci existen∞a a pornit de la Liiceanu, eficace
consiliat de Monica Lovinescu, de Virgil Ierunca §i beneficiind de logistica
22-ului. Mult¶ vreme am refuzat s¶ accept eviden∞a : dup¶ evenimentele din
89 prietenii mei parizieni, dac¶ §i-au men∞inut pozi∞ia critic¶ la adresa
puterii, §i-au continuat atitudinea anterioar¶, de trecere peste “micile sl¶biciuni ale scriitorilor buni” (Manolescu, Blandiana, Doina§, Paler, Iorgulescu
- hai s¶-l pun aici §i pe H¶ulic¶).
Or eu (vai !) nu m¶ schimbasem : f¶r¶ a le ataca “opera”, ar¶tam c¶
“via∞a”-le nu este de cinste. C¶, dac¶-i pui la zid pe Sadoveanu, C¶linescu,
Arghezi, Vianu, Ralea, Cioculescu, drept este ca, f¶r¶ a le nega contemporanilor “p¶r∞ile” (c¶ci au §i ei - cine-ar fi crezut !), s¶ le aminte§ti §i pe cele-deru§ine. Pentru c¶, oricum am lua-o, întoarce-o, ocoli-o : nu po∞i înnegri
“portretul” unui D. R. Popescu, de pild¶ §i înconjura cu îngera§i (roz) pe al
bunului §i devotatului prieten al aceluia§i : N. Manolescu ; nu po∞i deplora
marinismele lui Sorescu (îns¶ numai dup¶ mai-iunie 1990!), în acela§i timp
urca pe Blandiana în sl¶vi - nu numai pentru isprava anticomunist¶ intitulat¶
Arpagicul Tricolor, dar f¶cînd din ea o rezistent¶, ba chiar sertarist¶!
A, c¶ nu este acela§i lucru ?, c¶ X a f¶cut mari porc¶rii, Y doar din cele
mititele ? - cu ce fel de balan∞¶ este cânt¶rit p¶catul-de-cuvânt-al-scriitorului
care, ca §i în crim¶, începe de la unu ?; cu ce metru m¶soar¶ prietenii mei
erorile scriitorice§ti, când vina grea a mânuitorilor de cuvânt a fost, în timpul
terorii : nerostirea cuvântului ? Facem cum fac Norman Manea, Z. Ornea cu
Eliade: num¶r¶m articolele de ru§ine ?- începînd de la câte buc¶∞i autorul
merit¶ blamul, sub câte i se acord¶ “indulgen∞e (atenuante)”?
Nu m-am putut în∞elege cu Monica Lovinescu §i cu Virgil Ierunca într-o chestiunea de… de cantitate : ei nu acceptau compara∞ia (pe care, în
realitate n-am f¶cut-o - §i regret - o dau aici ca exemplu) între P¶unescu §i
Manolescu - de pild¶. «E inadmisibil¶ o asemenea apropiere !»; eu credeam
(cred) altceva, altfel : un scriitor de valoarea (cultural¶) a lui Manolescu, dac¶
nu roste§te cuvântul adev¶rului, cade în aceea§i categorie cu cel ce roste§te
cuvântul neadev¶rului. Deci deosebirea dintre un auxiliar “cinstit” al Puterii
§i un ins înzestrat cu darul cuvântului, îns¶ care, din la§itate, din egoism, din
fric¶ r¶mâne mut - este doar cantitativ¶.
Mai exist¶ o nepotrivire în judecarea oamenilor de litere cu faptele lor
cu tot.
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Dac¶, de pild¶ Gabriel Liiceanu a publicat tot ce le-au încredin∞at
Monica Lovinescu §i Virgil Ierunca, dac¶ a organizat lans¶ri, întâlniri cu
cititorii, turnee prin ∞ar¶, înseamn¶ c¶, în ochii lor, ai “beneficiarilor”
Liiceanu este un om f¶r¶ prihan¶.
ïn ai mei : nu prea ; deloc. Fiindc¶ a retras la scurt timp dup¶ distribuirea în libr¶rii volumul de m¶rturii Culoarea curcubeului, iar dup¶ doi ani
l-a trimis la topit - f¶r¶ s¶ m¶ avertizeze (§i f¶r¶ s¶ recunoasc¶, atunci când
aflînd din pres¶, l-am întrebat ce se întâmplase cu cartea, v¶dit, r¶mas¶…
necunoscut¶) - Monica Lovinescu §i Virgil Ierunca, de parc¶ n-ar fi ei în§i§i
oameni de carte, respectuo§i fa∞¶ de carte - m¶ acuz¶ pe mine, victim¶, de
calomnie la adresa “bietului Gabriel” !;
Liiceanu respinge volumele de el solicitate : Scrisori §i Articole motivînd, copil¶re§te, proste§te c¶… n-are hârtie - Monica Lovinescu §i
Virgil Ierunca nu numai c¶ nu-§i arat¶ dezacordul fa∞¶ de “r¶zgândirea” §i
argumentarea editorului lor preferat, dar îl conforteaz¶ în nedreptatea comis¶
cu acele texte. P¶guba§ul cu o mie de p¶cate…
ïn acest an, la Nemira, sper ca, în sfâr§it ! s¶ apar¶ o parte din textele
publicistice ale mele, datate începînd cu 1972 - nu e gre§eal¶ : cel mai vechi
articol p¶strat (celelalte or fi în pivni∞a lui Pelin) dateaz¶ din anul urm¶tor
Revolu∞iei Culturale §i a fost publicat în Die Zeit din Germania. Le adunasem
în vara anului 1990 - pentru Liiceanu - or, cum el le refuzase, le trecusem la
Litera (care a publicat ceva, n-ar mai fi publicat, deloc, nimic !).
Unii prieteni (§i editori) r¶spund la întreb¶rile mele (legitime!) cu
întrebarea : de ce m¶ gr¶besc a§a ?
Le explic : m¶ gr¶besc (?) ca unul care timp de dou¶ decenii nu a putut
publica în limba în care nu a încetat s¶ scrie (unde mai pui c¶ a debutat
editorial la vârsta de 33 ani…);
M¶ gr¶besc, nu pentru a o lua altora înainte. Nu pentru a r¶sturna
ordinea, ci a§ zice : din contra, ca s¶ pun ordine în cronologie ; s¶ nu mai
cread¶ eventualii cititori c¶ înainte - adic¶ înainte, în timp de “analizele
politice” semnate de N. Manolescu, Paler, Liiceanu, G. Andreescu, S.
T¶nase, Dan Pavel, Ileana M¶l¶ncioiu, Ple§u, Pruteanu, Hurezean,
Iorgulescu, Blandiana… (a§ternute pe hârtie cel mai devreme dup¶ 1 ianuarie
1990) - p¶mântul era netocmit §i gol. C¶ a fost o gaur¶-n timp.
M¶ gr¶besc (dar, iat¶ : au §i trecut opt ani !) s¶ restabilesc un adev¶r :
pe vremea când cei numi∞i mai sus, de§i adul∞i §i ei, autori de volume
(de valoare !) nu îndr¶zneau s¶ discute nici la buc¶t¶rie, cu aparatul de radio
pus tare, pe Bucure§ti “problemele”, eu, din România, scriam în ziarele
occidentale, d¶deam interviuri - §i mai cu seam¶ : publicam c¶r∞i.
Acesta este motivul lipsei de modestie de care am dat dovad¶ în textele
de fa∞¶ - nu cer decât ceea ce mi se cuvine.
*
CIACHIR
Atâta vreme cât un cititor avînd 19 ani în 1989 - deci fost §i “înainte”
r¶sfoitor de gazete, îl va citi, acum, pe Dan Ciachir §i-l va g¶si interesant,
adânc, cre§tin, de§tept - chiar §i frumos !-, acela are toate (ne)§ansele de a
r¶mâne, fie un primitiv, fie un… asimilat al Organului. Este de neconceput
ca un om normal constituit s¶ uite c¶ acest limbric a fost ani lungi, poate dou¶
decenii, colaborator asiduu al gazetei de perete a Securit¶∞ii, S¶pt¶mîna,
condus¶ de plutonierul de jandarmi §i de curve : Eugen Barbu ; este inadmisibil s¶ nu mai ∞in¶ minte c¶ Ceachirul scria §i publica, nu texte cu Duhul
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Sfânt, nici m¶car cu ecumenismul-sub-aripa-ortodoxiei (doctrina securist¶
r¶spândit¶ de Pl¶m¶deal¶-Gur¶-de-Cocleal¶), ci calomnioase denun∞uri
publice, numite §i “demasc¶ri”.
ïncep cu un exemplu modest : de§i, începînd din martie 1970, numele
meu nu putea s¶ apar¶ nici pe traduceri, Eugen Barbu avea voie de la Ceau§ul
Suprem s¶ “încalce” tabu-ul. Drept care, în S¶pt¶mîna, au ap¶rut - dup¶
1970, când fusesem total interzis - mai multe atacuri la adresa mea : “marele
scriitor român f¶r¶ c¶r∞i române§ti” (g¶selni∞¶ dezvoltat¶ de Mircea Dinescu,
aflat între F¶nu§ Neagu §i B¶ie§u, la Casa Scriitorilor), “individ f¶r¶ strop de
talent, vândut capitali§tilor” (de la articol la articol: ¶lora care vor Ardealul,
glucksmanilor de ocazie, du§manilor de veacuri…). A mers pân¶ la a scrie
negru pe alb c¶…sfidez popula∞ia, umblînd îmbr¶cat fistichiu, b¶tînd
barurile, fluierîndu-l pe Johnny R¶ducanu - altfel sunt un neica-nime §i
bine-ar face “autorit¶∞ile” de m-ar da afar’ din ∞ar’…
Acesta fiind Barbu. Barbu-i mort - tr¶iasc¶ barbu-i !
Pe când era viu §i mult-duhnitoriu, era imitat cu mult zel §i de ucenicul
ascult¶tor, Dan Ciachir. Cum anume ? F¶r¶ a spune lucruri noi (acelea erau
proprietatea Buliba§ei), prelua temele barbiste §i-i ardea o varia∞iune, dou¶
varia∞iuni pe o tem¶ din clasicii jandarmeriei-mili∞iei-securit¶∞ii, chiar §i din
a literaturii socialiste din £oseaua Nordului…
ïntr-o zi (s¶ fi fost în vara lui ‘76 ?), urcam Bulevardul 6 Martie (a§a-i
zicea) pe trotuarul din dreapta. L-am observat - era lume pu∞in¶ - pe trotuarul
cel¶lalt, coborînd, pe Dan Ciachir. M-a salutat. I-am r¶spuns, am trecut mai
departe. A traversat, m-a ajuns din urm¶ : a constatat - cu pl¶cere - c¶ nu eram
sup¶rat pe el… De ce s¶ fiu sup¶rat? Fiindc¶… scrisese ce scrisese despre
mine în ultimul num¶r din S¶pt¶mîna - dar s¶ §tiu, adic¶ §tiu, doar îl cunosc
pe Barbu : îl obligase s¶ scrie, îl amenin∞ase c¶, dac¶ nu m¶ execut¶, atunci…
I-am comunicat : nu citisem S¶pt¶mîna ultim¶, nici penultim¶ nici antepenultim¶… Ciachir, cel care m¶ acostase umil, culpabil, c¶∞elos- gudurelnic, gata
s¶-mi ling¶ sandalele pentru porc¶ria f¶cut¶ din obliga∞ie - s-a pref¶cut fulger¶tor într-un ins ofensat, r¶nit ; cum a§a : nu-i citisem produc∞iile?
S¶ admitem : Românul de acum 20 ani, a c¶rui urzicu∞¶ preferat¶ era
S¶pt¶mîna MAI nu a re∞inut l¶turile aruncate în capul lui Goma - erau altele
mai consistente, mai mirosistente…
Dar cele azvârlite în obrazul lui Eugène Ionesco de acela§i Ciachir, în
mai multe rânduri?, o dat¶ într-un fel de pamflet pe o coloan¶ întreag¶ - pe
acestea le ∞ine minte? Nu ? Cum a§a : se mânie-Dun¶re când Norman Manea,
Zigu Ornea sus∞in c¶ Eliade a scris articole antisemite - ceea ce, întâmpl¶tor,
e adev¶rat - dar se preface a nu fi b¶gat de seam¶ c¶, în 1979, un c¶câcea, un
limbric, un pionier al Securit¶∞ii a scris despre Ionesco m¶g¶risme, rinocerisme, în s¶pt¶mînalul Securit¶∞ii: c¶ e atât de be∞iv, încât nu-§i mai d¶ seama ce
face; c¶ e ramolit, iar unul, Goma, îl pune s¶ scrie tot felul de insulte la
adresa României - ceea ce, întâmpl¶tor, nu e adev¶rat - astea nu-l
indigneaz¶? Deloc-deloc?
Ce memorie de formatori de opinie au jurnali§tii scriitori de la Cuvîntul,
de la Monitorul de Ia§i, de la Curentul care îl cultiv¶, îl public¶, îl intervieveaz¶ pe acest Ciachir, notoriu teolog securist, l¶tr¶tor la comand¶ sub Eugen
Barbu §i sub Ceau§escu ? Cu ce anume îi va fi ∞inînd el în §ah pe ¢eposu, pe
Buduca (doveditul plagiator în 1997, c¶lcase pe urmele ciachire înc¶ din
1990, transmi∞ind de la Paris pentru Convorbiri literare: “Ionesco? - e ramolit; Cioran?- nu-l intereseaz¶ Românii”), de le-a devenit un indispensabil
maestru de gândire? Cu-dosarul?

©Paul Goma 1935-2011

wwww.paulgoma.com

PDF public și gratuit

31.12.2011

PAUL GOMA - JURNAL 2011

1507

La urma urmei e de în∞eles : ace§tia - §i al∞ii înc¶ - au tot interesul s¶
execute ce le ordon¶ Ple§u : s¶ uite r¶ul f¶cut de securi§ti, pretinzînd c¶ ei,
nu-i a§a, doar din mil¶ cre§tineasc¶ fac asta - dar cititorii ? A-ha, §i printre ei
exist¶ Ciachiri §i Buduci - §i nu pu∞ini…
*
BRUCAN
Culmea-la-român (s-a în∞eles : vorbesc de culmea inteligen∞ei) este
tovar¶§ul vostru Brucan.
Chiar dac¶ dintre f¶c¶torii de opinie ar lipsi Ciachir, V.C. Tudor - ce
importan∞¶: o impozant¶ nulitate ca astrologul Bruc¶ r¶mâne Farul, Lumina,
Conduc¶torul, ïnv¶∞¶torul compatrio∞ilor no§tri de ambe sexe - s¶ le fie
de bine !
Acest obraznic, acest neru§inat, acest ghicitor al trecutului (nu totdeauna ; §i nu orice fel de trecut), în loc s¶ fie trimis la plimbare - pe fereastr¶,
fiindc¶ pe acolo se introdusese dup¶ ce fusese dat afar¶ pe u§¶ - este, nu doar
tolerat, nu doar acceptat la te miri ce dezbateri, care de care mai savantobuimac¶, dar e chiar invitat s¶-§i exprime opinia (a§a se zice, pe malul
Dâmbovi∞ei la râgâial¶) despre neant, de§i nu-i chiar mioritic, el preferînd
capra. Te întrebi dac¶ ai c¶zut într-un co§mar ori ai nimerit în Cacania
(variant¶ : C¶c¶nìa) unde un vi∞el pune întreb¶ri, un bou rage, iar câteva
milioane de vaci î§i întrerup rumegatul, ca s¶ urm¶reasc¶, cu gurile c¶scate,
minunata gândire din beton armat a acestui m¶runt, în¶l∞at pe vârfuri, activist
bol§evic.
Am citit, cu nesfâr§it¶ cazn¶, câteva pagini din produc∞ia-i, ca s¶
în∞eleg, întâi, “despre ce trateaz¶” - dup¶ propria-i expresie, apoi ce g¶sesc la
el iubitorii de subtil¶ gândire politic¶. Am dat de extemporalul unui elev de
liceu la seral a c¶rui incultur¶ este egalat¶ doar de “curajul” celui care, de§i
nu e preg¶tit pentru examene, în loc s¶-§i recunoasc¶ ignoran∞a, se n¶puste§te
asupra celui din fa∞¶, împro§cîndu-l cu vorbe-vorbe-vorbe - despre ñiñica,
vorba Ardeleanului.
Acest monument al vidului obraznic este, nu doar hârtia de turnesol a
Românului contemporan, ci însu§i modelul s¶u. ïn Brucan se recunosc mul∞i
dintre compatrio∞i : nu §tiu nimica, nu-§i recunosc ne§tiin∞a, - dar ce idei ! §i
câte ! §i cume ! au ei, la orice ceas din zi, din noapte ! O-ho, chiar mai bune
§i mai frumoase §i mai l¶ptoase decât ale Brucanului - care, fie vorba între
noi: î§i face de râs comunitatea, fiindc¶ se §tie : Evreii sunt oameni ai C¶r∞ii.
Umbl¶ înc¶ zvonul lansat de rabinul Rosen : Silviu Brucan nici n-ar fi
evreu adev¶rat, doar un-fel-de. £tiam - n-o §tiu Românii ce-l ascult¶ ca pe
Ioan Gur¶ de Aur.
Paradoxul : despre Brucan oamenii cunosc aproape tot ce a f¶cut (r¶u):
a cerut capul lui Maniu, a fost §ef-adjunct la Scînteia, s-a fâ∞âit prin
diploma∞ia securist¶ (la Washington!), s-a b¶gat politruc suprem la
Televiziune…; s-a amestecat §i în evenimentele din decembrie 89, cum altfel
- din partea Moscovei, desigur, dar mimînd “echidistan∞a” (cu Washingtonul,
care înc¶ nu se purta). Deci: Românul, chiar atunci când §tie parc¶ n-ar §ti
nimic, despre nimic. Când îi atragi aten∞ia c¶ se uit¶ în gura acestui prostal¶u
neru§inat mai în extaz decât la fotografia Claudiei Schiffer, întoarce spre tine
privirea mirat-îndurerat¶, transmi∞îndu-∞i :
«Ce ai cu gusturile mele culturale - §i filosofice ?»
Chiar a§a : ce-oi fi avînd cu gusturile lui culturale? £i chiar filosofice?
Liiceanu, la Humanitas, în 1990 (citez dup¶ ultima copert¶ a Culorii
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curcubeului, volum distrus de cel mai tân¶r filosof la români), dup¶ Havel,
Sf. Augustin, Noica, Wittgenstein, dar înaintea lui Cioran §i a lui Ierunca l-a editat pe Brucan !, adev¶rat: Dispari∞ia puterii, Biblia GDS, nu este chiar
un tratat despre epitropie, vorba lui Paleologu, dar ori§icâtu§i, o apari∞ie…
*

Paris 15 mai 1998

4. C A P I T U L A R Z I I
£i cei mai lucizi, mai sobri consemnatori de istorie fa∞¶ cu câte un eveniment… se opresc, trag aer în piept, se las¶ pe sp¶tarul scaunului :
«£i dac¶…?»
Nimic mai firesc, mai omenesc : s¶ vrei altfel, s¶ corectezi aceasta, s¶
propui mai-bunul - prin : §i dac¶…?
Nu sânt istoric, nici lucid, nici sobru (de obiectiv, s¶ nu mai vorbim),
deci îmi iau voie de la mine însumi s¶ lucrez trecutul cu viitorescul dac¶.
Fire§te nu folosesc aceast¶ cheie decât pentru a descuia porti∞a probabilului
favorabil mie §i comunit¶∞ii mele, în nici un caz contrariul.
ïnarmat cu dac¶, atac hot¶rît un eveniment care, pe lâng¶ faptul c¶ a
schimbat via∞a (în r¶u, fire§te), a mai bine de o cincime din popula∞ia de atunci a României, a atras aten∞ia asupra unei caren∞e constitutive a Românului:
Momentul 26 iunie 1940.
N-au decât s¶ argumenteze-demonstreze demonstrator - argumentatorii:
- nu puteam rezista colosul rusesc, dispropor∞ia militar¶ fiind
cople§itoare ;
- nu mai beneficiam de protec∞ie interna∞ional¶ : garantele noastre erau,
fie învinse §i ocupate de Germania, ca Fran∞a, fie în derut¶ militar¶ §i
psihologic¶ (Marea Britanie) ;
- singurul aliat : Germania, era totodat¶ aliatul du§manului nostru de
moarte: Rusia-URSS.
Concluzie : nu aveam alt¶ cale decât supunerea, acceptarea grelelor
condi∞ii ruse§ti - pentru a evita un “adev¶rat” dezastru …
M-am mai rostit despre aceast¶ Cedare (care nu a fost doar teritorial¶ §i
doar a Basarabiei §i a Bucovinei de Nord), într-un text inclus în Jurnal pe
s¶rite.
Nimeni nu neag¶ adev¶rul argumentelor în favoarea ced¶rii. ïns¶
istoria nu este matematic¶, iar adev¶rurile ei nu sunt totdeauna §i adev¶rul,
fiindc¶ mai exist¶ un supraadev¶r : demnitatea unei comunit¶∞i.
Este adev¶rat : nu eram nici m¶car corect preg¶ti∞i din punct de vedere
militar (cum a explicat, în Consiliul de Coroan¶, generalul ¢enescu). Dar
dac¶ acesta era un adev¶r, pot pune o întrebare adev¶rat¶ : De ce ? De ce
armata român¶ era ne-dotat¶, ne-preparat¶ - doar ultimul dintre români §tia la
ce ne puteam a§tepta de la vecinul oriental, înc¶ din 1917, de la cel occidental
din 1919, iar “semnele” nu lipsiser¶ în cele dou¶ decenii de pace? De ce
armata ∞¶rii nu era corect preg¶tit¶ §i dotat¶ ?
R¶spuns : din pricina nep¶s¶rii guvernan∞ilor succesivi §i a ho∞ìilor
administratorilor bugetului armatei ;
Tragic de adev¶rat : Fran∞a §i Anglia nu mai erau în m¶sur¶ s¶ ne garanteze hotarele (las’ c¶ le garantaser¶ pe ale Cehoslovaciei, în ‘38!), îns¶ marii
strategi români ce f¶cuser¶ : nu introduseser¶ în calcul §i aceast¶ ipotez¶ de
lucru ? Nu le trecuse prin cap c¶ Stalin va încerca s¶ trag¶ maximum de foloase cu minim efort ? Dar trebuiau s¶ fie în alert¶ m¶car de la 1 septembrie
1939, când izbucnise r¶zboiul - cu ce se ocupau cârmacii de atunci : î§i f¶ceau
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cruci, rugîndu-se :
«Du-i, Doamne, la Ploie§ti !» ?
ïn fine : nu §tiau guvernan∞ii no§tri de pactul Stalin-Hitler din 23 august
1939? S¶ admitem c¶ nu cuno§teau am¶nuntele prevederilor - dar liniile
mari? Era a§a de greu de în∞eles c¶ atunci când doi tic¶lo§i fac pace, o fac pe
spinarea celor din jur sau afla∞i între ei?
Constatînd tembelitatea actualilor conduc¶tori ai nefericitei Românii,
amestecat cu o funciar¶ necinste, cu o natural¶ înclinare spre compromisul
imediat §i g¶in¶resc, în∞elegem blestemul de a fi români condu§i, nu,
Doamne-fere§te, de unguri ori de bulgari ori de ovrei, nu!, ci de guvernan∞i
d-ai no§tri, daco-romani, capabil s¶-∞i dea ∞ie, frate, cu bâta-n cap (ori cu-un
pietroi), s¶-∞i fure batista (dac-o ai §i pe aceea, vorba lui Vitner - apoi s¶
râz¶ ca un tâmpit !, ca un miner din 13-15 iunie 1990) - îns¶ neînstare s¶
p¶zeasc¶ o gâsc¶ !
Normal - se mai spune : la mintea românului (?) - ar fi fost ca în acel 26
iunie 1940, fa∞¶ cu ultimatumul sovietic, majoritatea (dac¶ nu totalitatea)
celor din Consiliul de Coroan¶ s¶ se fi declarat pentru respingerea diktatului
§i pentru rezisten∞¶.
Da de unde ! Din cei 26 prezen∞i doar 6 : Iorga, Ciobanu, Iamandi,
Dragomir, Traian Pop, Urd¶reanu au fost pentru p¶strarea demnit¶∞ii !
Ne-românul, neam∞ul Hohenzollern, a fost silit s¶ se încline “majorit¶∞ii”
capitularde! Catastrofalul Carol al II-lea, cel care ne adusese numai belele, se
declarase pentru rezisten∞¶, în timp ce Românii no§tri din mo§i-str¶mo§i :
Argetoianu, Mironescu, Angelescu, Gigurtu, Bentoiu, T¶t¶r¶scu, Giurescu,
Ralea, Petre Andrei… - §i generalul Florea ¢enescu - pentru cedare.
C¶ tot nu mai este nimic de f¶cut, s¶ lucr¶m cu dac¶ :
Dac¶ în Consiliul acela n-ar fi fost majoritari lichelele, oamenii f¶r¶
coloan¶ vertebral¶, indivizii imorali §i frico§ii ca Giurescu, Ralea, T¶t¶r¶scu,
Argetoianu §i s-ar fi optat pentru rezisten∞¶ - ce s-ar fi întâmplat ?
a. Rusia ne-ar fi zdrobit în trei zile, nu s-ar fi mul∞umit doar cu
Basarabia §i Bucovina de Nord, ci §i cu… «Moldova pân¶ la Seret !», cum
cereau prietenii no§tri de veacuri, Evreii din Pop¶u∞i, ba ne-ar fi înghi∞it
întreaga ∞ar¶ ;
Sau:
b. Rusia ar fi p¶truns în Basarabia, chiar §i pân¶ la Seret - dar, în fa∞a
Românilor care rezistau invaziei…, s-ar fi oprit ; s-ar fi retras - dac¶…
Pe ce m¶ rezem în acest dac¶ ?
Pe un argument la îndemâna oricui : petrolul. Pe un argument ne-folosit de cei care aveau în grij¶ integritatea (§i bun¶-starea) României: oamenii
politici ; cei care ar fi trebuit, nu doar s¶ guverneze, dar a§a, m¶car din când
în când, s¶ gândeasc¶ normal. S¶ fi fost un efort peste puterile lor de giure§ti,
argetoieni, gigur∞i, t¶t¶re§ti - §i ∞ene§ti ?
ïn acel prim semestru al anului 1940, oricât de importante fuseser¶
victoriile nem∞e§ti, se §tia : spa∞iul vital c¶utat nu era de g¶sit în vest, nici în
nord - ci în Est ; conflictul cu URSS era ineluctabil. Or în campania de Est,
ma§ina de r¶zboi german¶ avea nevoie de petrol - iar în acel moment (§i pân¶
a ajunge la Caspica) cele mai însemnate rezerve de se aflau în România, în
arcul carpatic dintre cei doi B : Bac¶u-B¶icoi.
Despre aceste z¶c¶minte de petrol vor fi aflat §i t¶t¶re§tii ; despre
planul britanic (pus la punct, gata de func∞ionare) de a sabota pu∞urile în caz
de conflict defavorabil, vor fi §tiut chiar §i ∞ene§tii.
ïntrebare : de ce, fa∞¶ cu ultimatumul sovietic din 26 iunie 1940,
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România nu a avertizat Germania : în caz de invazie sovietic¶, petrolul
românesc va lua foc ?- se §tia : un pu∞ betonat avea nevoie de câteva luni
bune pân¶ s¶ fie repus în func∞ie.
Aceasta a fost o întrebare. La ea Românul tembelicolor :
«Nu m-am gândit…» - nu s-a gândit nici la incompatibilitatea negânditorului cu func∞ia de guvernant.
Azi-mâine, o s¶-i auzim pe alde Severin, Petre Roman, Zoe Petre,
Babiuc, Ciau§u, Ple§u, Constantinescu - §i întreaga echip¶ de gânditori-cubra∞ele-§i-cu-picioarele de la revista 22 explicînd, în leg¶tur¶ cu Tratatul cu
Ucraina :
«Nu ne-am gândit…» - dac¶ se a§terneau pe gândit, i-ar fi durut capul §i le-ar fi c¶zut.
M¶car de s-ar fi gândit - dac¶ nu la milioanele de români abandona∞i
Rusului (fie el §i ucrainean) - tot la… petrol, cel din platforma continental¶
a M¶rii Negre §i din jurul Insulei £erpilor.
Dar cum s¶ le ceri imposibilul ? Auzi ! S¶ mai §i gândeasc¶!
Nu-i destul c¶ asud¶, conducînd trebile României eterne ?

Joi 22 septembrie 2011
A doua zi de ieri. S¶ semnifice c¶ sunt gata-decedat?
Deocamdat¶, nu, ca la Po§ta Redac†iei.
Dar nici bine nu mi-a fost az’-noap’. R¶u - de-o ma§in¶.
*
Asta îmi mi lipsea: dracu §tie cum mi s-au încurcat degetele
pe clavierul ordinatorului, c¶ am înlocuit † cu §! £i apuc¶-te
Gomo s¶ dezînlocuie§ti 200 pagini!
Asta este: Alzheimerul!
*
Citate din litera†ii no§tri la ciubotele ru§ilor:
Constantin Daicoviciu: “Înalt¶ gratitudine Partidului”
Gabriela Melinescu: Partid, „izvorul mare cu valul r¶scolit!"
„(...) E§ti pentru mine-avântul în orice vis rostit./ Când inima în mine o simt
c¶ nu e plin¶,/ Tu e§ti izvorul mare cu valul r¶scolit/ spre care-alerg, s-o
umplu întreag¶, cu lumin¶" (Gabriela Melinescu, elev¶, Cercul literar
D.th.Neculu†¶, volumul „Slav¶ Partidului", Sfatul Popular al Capitalei, Casa
Crea†iei Populare, Bucure§ti, 1960, p. 3).
Vladimir Tism¶neanu: “Spiritul revolu†ionar comunist §i lupta cu du§manul
de clas¶
„Orice analiz¶ teoretic¶ a problemei spiritului revolu†ionar va trebui s¶
încerce o definire a conceptului, o prezentare a notelor sale caracteristice.
Aceast¶ necesar¶ deslu§ire a no†iunii o vedem posibil¶ mai cu seam¶ prin
determin¶ri negative §i prin succesive dellimit¶ri. (...) Spiritul critic
revolu†ionar postuleaz¶ unitatea indisolubil¶ dintre mijloace §i scop, §i chiar,
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mai mult, vede în mijloace premisa îndeplinirii scopului. În acest punct se
mai impune o delimitare: apari†ia marxismului ca o filozofie care reprezint¶
«maximum de istorism» (...)
Ion Hobana: "Geniala politic¶ stalinist¶"
„(...)Expozi†ia ne arat¶ în imagini gr¶itoare felul în care geniala politic¶
stalinist¶ în problema na†ional¶ a deschis drum luminos dezvolt¶rii popoarelor sovietice. (...)vei sim†i c¶ for†ele †i-au crescut §i c¶ e§ti gata s¶ dai mult
mai mult decât pân¶ acum operei de construire a socialismului, luptei pentru
f¶ruirea unei vie†i la fel de minunat¶ ca cea a fericitelor popoare
sovietice"(Ion Hobana, «O imagine gr¶itoare a vie†ii fericite a popoarelor
sovietice», Scânteia Tineretului, seria II, anul II, nr.463, 10 octombrie 1950,
p. 3).
Eugen Barbu: Spiritul nemuritor al lui Lenin
„(...)Lenin a fost unul dintre exemplarele atât de rare ale umanit¶†ii care a
adunat într-o singur¶ fiin†¶ pe filozof §i pe omul de ac†iune... sub cuvintele
mele de cerneal¶ sclipe§te numai lacrima târzie a unui om de litere ce se
oglinde§te în spiritul nemuritor al lui Lenin"(Eugen Barbu, «Casa Lui»,
Gazeta Literar¶, anul VII, 21 aprilie 1960, p.1).
Paul Georgescu: Îndrumarea literaturii de c¶tre Partid
„(...) Solu†iile lui Lenin erau g¶site singurele adev¶rate. Deosebirea consta în
aceea doar c¶ Lenin gândea fulger¶tor, prevedea posibilit¶†ile de ripost¶ ale
du§manilor revolu†iei. (...) Gândirea lui Lenin era dialectic¶ §i istorice§te
concret¶. (...) Când date noi, importante ap¶reau, Lenin regândea întreaga
situa†ie, re-elabora o nou¶ tactic¶ (...). O zi cu Lenin nu poate, evident,
cuprinde nici toate problemele, nici întreaga desf¶§urare a Revolu†iei din
Octombrie(...)"(Paul Georgescu, , „O zi cu Lenin", „Gazeta Literar¶", anul
XI, nr. 17, 23 aprilie 1964, p. 1).
Constantin ¢oiu: Cum a crescut la noi con§tiin†a socialist¶?
„(...) La sec†ia a doua Mecanic¶ a uzinei, am cunoscut un om surprinz¶tor.
Un fel de Makarenco al strungarilor – pe me§terul £loter Dumitru. Membru
de partid, pre§edinte al Comitetului de sec†ie sindical¶, mi-a explicat ce
înseamn¶ s¶ fi strungar. ...«Da, tovar¶§e» – mi-a spus me§terul £loter (...)
«trebuie s¶ afli cum tr¶ie§te omul, s¶ g¶se§ti metoda ce i se potrive§te, s¶-i
în†elegi via†a. Fiindc¶, a§a cum spunea Marx: existen†a determin¶
con§tiin†a». Rostite aici, aceste trei cuvinte, care au revolu†ionat lumea, au o
rezonan†¶ neobi§nuit¶. Trebuie neap¶rat s¶ le auzi†i în uzin¶" (Constantin
¢oiu, „Strunguri §i strungari", „Gazeta Literar¶", anul VI, nr. 47, 19 noiembrie 1959, p. 5).
Radu Cosa§u: Via†a †¶ranilor sovietici este o via†¶ fericit¶
„(...) Rezolu†ia Plenarei Comitetului Central al Partidului Muncitoresc
Român din 5 martie 1949 a ajutat †¶r¶nimea muncitoare s¶ în†eleag¶ mai clar,
s¶ vad¶ calea pe care trebuie s¶ o urmeze, a ajutat-o s¶ porneasc¶ cu hot¶râre
pe drumul socialismului. (...) †¶r¶nimea muncitoare s-a convins c¶ via†a
†¶ranilor sovietici este o via†¶ fericit¶ (...) §i c¶ sub îndrumarea Partidului
Comunist (bol§evic) al URSS î§i construiesc pentru ei §i copiii lor un trai lipsit de griji. (...) Conducerii economice §i politice actuale, dobândite prin lupta
clasei muncitoare condus¶ dePartid, în alian†¶ cu †¶r¶nimea muncitoare au
permis ca acum s¶ se poart¶ înf¶ptui primele Gospod¶rii Agricole Colective
(...) însumând cu hot¶râre îndrum¶rile date de partid, convin§i c¶ numai astfel, ei pot s¶ p¶§easc¶ spre o via†¶ mai bun¶; †¶ranii s¶raci §i mijloca§i î§i
afirm¶ voin†a lor liber¶ §i neclinit¶ de a contribui la înf¶ptuirile socialsimului
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în †ara naostr¶" (Radu Cosa§u, „Au luat fiin†¶ primele Gospod¶rii Agricole
Colective",„Scânteia Tineretului",seria a II-a, anul I, nr. 97, pp.1-2).
„(...) Planul a c¶utat s¶ îmbine strâns munca de ridicare profesional¶ cu ridicarea nivelului politic. La începutul activit¶†ii, trei din membrii grupei aveau
nivelul politic foarte sc¶zut. Grupa a pornit §i aici la lucru. Primele c¶r†i studiate, iat¶-le: Lenin, «Sarcinile Uniunii Tineretului» §i Stalin, «Despre materialismul dialectic §i istoric». (...) pentru studen†ii no§trii înv¶†¶mântul
marxist-leninist este de nedesp¶r†it de specialitatea lor ca de altfel de orice
specializare" (Radu Cosa§u, „Planul de munc¶ este c¶l¶uza sigur¶ a activit¶†ii
grupei de înv¶†¶mânt", „Scânteia Tineretului", seria a II-a, anul I, nr. 45, 27
mai 1949, p. 3).
„(...) Mobiliza†i de utemi§ti tinerii din comuna Fulga-Prahova au stins un
incendiu pus de mâna criminal¶ a unui chiabur. (...) §i în vreme ce tâlharii ca
du§mani de clas¶ din banda subversiv¶ terorist¶ lovesc cu ur¶ înver§unat¶ în
patria noastr¶ drag¶, în inima tinerilor din Fulga s-a aprins mai fierbinte dragostea pentru avutul †¶rii; (...) în inima lor, flac¶ra de nestins a patriotismului
arde tot mai înv¶p¶iat, tot mai înv¶p¶iat!" (Radu Cosa§u, „Tineri ca voi ne
trebuie", „Scânteia Tineretului", seria a II-a, anul I, nr. 70, 29 iunie 1949, pp.
1-3). „(...) Inima lui Voicu b¶tea cu putere, gata s¶-i ias¶ din piept: i-a venit
de hac bog¶tanului. (...) §i ura, ura nepotolit¶ pentru exploatatori, clocote§te
mai aprig în sufletul lui. Ea îi înt¶re§te puterile, îi reface mai ager¶ privirea
de vultur" (Radu Cosa§u, „Se înt¶re§te spiritul de vigilen†¶ al utemi§tilor",
„Scânteia Tineretului", seria a II-a, anul I, nr. 72, 28 iunie 1949, p. 5).
Maria Banu§: Partidul §i crea†ia mea
„Lucrez la un poem de dimensiuni mai mari închinat luptelor eroice duse de
comuni§ti pentru eliberarea umanit¶†ii. Titlul la ora actual¶: Torentul. Caut s¶
termin poemul în prim¶vara anului 1959 pentru a-l putea publica înainte de
23 august"(Maria Banu§, Gazeta Literar¶, anul 6, nr.1, 1 ianuarie 1959, p.3).
„(...)Ar fi poate mai u§or, §i pentru mine §i pentru ceilal†i, dac¶-a§ începe
r¶sturnând întrebarea ini†ial¶ §i c¶utând s¶-mi închipui ce ar fi fost via†a §i
scrisul meu f¶r¶ Partid. (...) Anii tinere†ii mele, anii când îmi puneam marile
probleme ale existen†ei mele, se desf¶§urau într-o perioad¶ de grele lupte
social-politice, când Partidul Comunist din România mobiliza poporul la
ofensiv¶ împotriva for†elor tot mai primejdioase §i mai virulente ale fascismului.(...) Apropierea mea de marea cauz¶ a comunismului mi-a luminat §i
concep†ia despre lume §i via†a mea sufleteasc¶. (...)Mi-au r¶mas câteva
adev¶ruri de c¶p¶tîi, f¶r¶ de care nu pot exista ca scriitor, §i pe care le datorez
Partidului. (...)Nu e u§or s¶ fii un bun constructor al socialismului, al¶turi de
ceilal†i constructori. E îns¶ o misiune vrednic¶ de cele mai mari
eforturi"(Maria Banu§, «Credo – Partidul §i crea†ia mea», Gazeta Literar¶,
anul 6, nr.10, 5 martie 1959, p.1).
Ion Iano§i: Comunismul este forma suprem¶ a umanismului
„(...) Capitalismul e ultima, cea mai rafinat¶ §i mai abject¶ inumanitate. El
impune omenirii cele mai masive jertfe din câte a cunoscut istoria, distruge
bunurile materiale ale societ¶†ii, valorile economice, politice, etice §i estetice.
Capitalismul este împ¶r¶†ia tragicului adic¶ a frumse†ii neîmplnite, distruse,
sf¶râmate (...). Lichidarea capitalismului §i prin el - odat¶ pentru totdeauna a exploat¶rii omului de c¶tre om înseamn¶ dispari†ia sursei principale a tragicului.Concluzia logicului: în societatea socialist¶ §i comunist¶ sfera de
ac†iune, ponderea tragicului se r¶sfrânge foarte mult. Socialismul nu distruge,
ci multiplic¶ valorile - într-un ritm §i amploare nevisate înainte.
(...) Pentru prima oar¶ în istorie, satisfacerea setei de frumos devine o
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problem¶ de stat, o obliga†ie trasat¶ de c¶tre partid tuturor f¶uritorilor de
bunuri materiale §i spirituale. Frumosul p¶trunde în toate sferele vie†ii, în
produc†ia industrial¶, în noile rânduieli de la †ar¶, în construc†ia de locuin†e,
cartiere, ora§e" (Ion Iano§i, „Socialismul §i valorile estetice", „Gazeta literar¶", anul VIII, nr. 21, 11 mai 1961, p. 1).
„Capitalismul este omul ajuns la s¶r¶cia spiritual¶ absolut¶, omul la
care «sim†ul posed¶rii» s-a hipertrofiat monstruos, anihilând orice sentiment
cu adev¶rat uman. (...) Individualismul este o consecin†¶ logic¶ a orânduirii
capitaliste" (Ion Iano§i, „Capitalismul §i arta", „Gazeta literar¶", anul VIII,
nr. 27, 29 iunie 1962, p. 2).„Indica†iile cuprinse în cuvântarea tovar¶§ului
Gheorghe Gheorghiu-Dej la Conferin†a de partid a ora§ului Bucure§ti stau la
temelia atitudinii noastre fa†¶ de literatura occidental¶. Sântem împotriva
minimei rezisten†e, a solu†iilor comode, a simplific¶rilor, pentru o cercetare
§tiin†ific¶ obiectiv¶, adic¶ marxist-leninist¶, a tuturor fenomenelor literare,
oricât de contradictorii ar fi ele. Principiile noastre sunt maleabile dar ferme,
cuprinz¶toare dar precise. Ele cer §i respingerea îngustimii sociologist-vulgare §i respingerea pseudologicii liberaliste, obiectiviste. (...) Comunismul pune
totul în slujba omului, el este forma suprem¶ a umanismului. În nobila noastr¶ lupt¶ recunoa§tem alia†i în to†i umani§tii veritabili (...) chiar dac¶ umanismul lor e limitat, contradictoriu. (...) În valorificarea marxist-leninist¶ a literaturii occidentale, vom †ine cont permanent de acest criteriu etic-estetic
esen†ial: valoarea, menirea, soarta, Omul!" (Ion Iano§i, „Gazeta literar¶",
anul XI, nr. 15, 9 aprilie 1964, p. 4).
În 1976, Petru Popescu declara româna o limb¶ folcloric¶ §i-l critica pe
Soljeni†în. În mai 1976, postul de radio Europa Liber¶ a transmis un interviu
acordat revistei engleze „Index on Censorship" de scriitorul Petru Popescu,
care, dup¶ ce, în 1974, ob†inuse o burs¶ în SUA, nu s-a mai întors în
România. Interviul a avut un mare ecou în cercurile culturale bucure§tene, el
fiind ascultat la Europa Liber¶ sau fiind citit pe filele speciale ale
AGERPRES, întrucât, a§a cum era obiceiul în acele vremuri, Agen†ia
Na†ional¶ de Pres¶ monitoriza atât presa scris¶ str¶in¶, cât §i posturile de
radio ce aveau emisiuni în limba român¶. Între acestea se afla, evident, §i
Europa Liber¶, de la care se retranscriau cele mai importante comentarii, articole, interviuri ori declara†ii transmise de postul de radio respectiv. Filele ce
con†ineau aceste materiale aveau o circula†ie restrâns¶. Pe 14 mai 1976, cu
indicativul File/1626, AGERPRES a reprodus interviul acordat de Petru
Popescu publica†iei „Index on Censorship".
Materialul începe cu urm¶toarea Not¶ a postului (Europa Liber¶ - n.n.):
„Petru Popescu, tân¶rul scriitor care a ob†inut aprobarea, în 1974, s¶
p¶r¶seasc¶ România, s-a stabilit în Anglia, unde pred¶ literatur¶ comparat¶
§i-§i continu¶ în acela§i timp activitatea literar¶. Într-un interviu acordat
publica†iei «Index on Censorship», Petru Popescu a discutat despre motivele
emigr¶rii sale, precum §i despre rolul scriitorului în Vest §i în Est. Red¶m
textul integral al acestor considera†ii ale lui Petru Popescu în cadrul «articolului zilei» de ast¶zi". ("Articolul zilei" era una dintre rubricile de baz¶ ale
Europei Libere §i se difuza la o or¶ de maxim¶ audien†¶ - n.n.)
„G¶sesc c¶ este cu totul stupid s¶ fii un scriitor na†ional. Mul†i oameni, originari din r¶s¶ritul Europei, fie c¶ tr¶iesc în patrie, fie în str¶in¶tate, î§i aplic¶
o autocenzur¶ prin aceea c¶ încearc¶ s¶ fie purt¶torii de cuvânt ai †¶rilor lor,
în loc s¶ vorbeasc¶ pentru întreaga lume, sau, pur §i simplu, pentru ei în§i§i.
S¶ fii vocea §i con§tiin†a unei singure na†iuni este o formul¶ feudal¶ §i plicti-
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sitoare în acela§i timp.
Mi-am dorit întotdeauna s¶ scriu în limba englez¶. Ca romancier, am nevoie
de un instrument sigur §i precis.
Limba Român¶, ca §i cea rus¶, sunt limbi folclorice, idiomuri cifrate poetic,
pline de metafore; este un dar care le impune o cenzur¶ insuportabil¶ autorilor literari care vor s¶ se exprime f¶r¶ înconjur. Limba englez¶, slav¶ domnului, nu mai este un limbaj folcloric. M™ SIMT MAI ACAS™ SCRIIND ÎN
ENGLEZE£TE DECÂT ÎN ROMÂNE£TE PENTRU C™ ÎN ANGLIA £I
ÎN ENGLEZ™ PO¢I S™ TRATEZI SUBIECTE £I PREOCUP™RI PE
CARE NU LE-A£ PUTEA TRATA ÎN LIMBA MEA MATERN™.(subl .n.).
G¶sesc limba englez¶ imens de satisf¶c¶toare, eliberatoare, capabil¶ de
a recompensa eforturile, §i este o mare experien†¶ s¶ po†i s-o folose§ti pentru
a exprima o mentalitate diametral opus¶, o mentalitate r¶s¶ritean¶ ca a mea.
Trecutul trebuie s¶ fie v¶zut prin prism¶ filozofic¶ §i redus la adev¶ratele lui
dimensiuni, experien†¶, cunoa§tere, dar nimic mai mult. Din nefericire,
oamenii de art¶ din r¶s¶ritul Europei - spre deosebire de emigran†ii din alte
†¶ri ale lumii - au creat imaginea penibil¶ a sosirii dramatice în Occident, cu
doi desagi ponosi†i, plini de manuscrise, a refugia†ilor neferici†i, asudând la
conferin†e de pres¶, luptând s¶ în†eleag¶ întreb¶ri puse într-o limb¶ care nu
este a lor, §i dup¶ aceea retr¶gându-se drept r¶zbunare într-o colib¶ de munte
ca s¶ scrie în limba lor matern¶ despre probleme locale de acas¶, ag¶†ânduse de trecut, în loc s¶ scrie pentru viitor.
Eu am sperat c¶ Soljeni†în va fi un scriitor în Occident, un scriitor
adev¶rat, nepolitic, nu un guvern în exil; §i spun aceasta cu tot respectul
cuvenit marii sale realiz¶ri, talentului §i moralit¶†ii lui. Este o atitudine restrictiv¶ pe care cei din r¶s¶ritul Europei adesea o adopt¶. Cât despre mine, eu
nu inten†ionez s¶ m¶ conformez acestei imagini. De când am venit în Occident, am scris mai multe c¶r†i, toate în englez¶ §i niciuna despre România.
G¶sesc c¶ este foarte trist c¶ oameni ca Soljeni†în §i Siniavski doresc
atât de fierbinte s¶ r¶mân¶ ru§i încât resping restul lumii. Ei ar putea exercita
o influen†¶ imens¶ numai dac¶ ar încerca s¶-§i uite trecutul. Trebuie s¶ spun
c¶ nu am încredere în scriitorul care nu este capabil s¶ transforme într-un
roman experien†a lui imediat¶. Ce vor face? Î§i vor scrie memoriile pân¶ la
sfâr§itul vie†ii?
Încerc s¶ mi-i imaginez scriind despre Occident, a§a cum este el acum,
§i nu pot. Dar, desigur, este §i o chestiune de genera†ie §i vârst¶. Exilul ar trebui s¶ reprezinte pentru cei mai mul†i dintre scriitorii originari din r¶s¶ritul
Europei adev¶rata libertate de a deveni figuri interna†ionale §i de a-§i
desf¶§ura tot talentul lor artistic pentru realizarea unui viitor mai bun pentru
întreaga omenire. Paseismul lui Soljeni†în este în acest sens regretabil. Se
poate sus†ine c¶ z¶bove§te în urma ambelor lumi. Ideea lui despre Occident,
ca despre o uria§¶ Capua, r¶mâne un mister pentru mine. Poate c¶ este rezultatul captivit¶†ii în sânul unei singure lumi. S¶r¶cia §i supravegherea produc
nea§teptate rezultate pozitive, care, din p¶cate, numai rareori primesc o form¶
artistic¶. Rusia §i România, ca orice †¶ri s¶race §i subdezvoltate, cu un folclor
care care înc¶ func†ioneaz¶, cu produc†ie în mas¶ pu†in¶ sau deloc, au p¶strat
ceva din arhetipurile lor. Acolo g¶se§ti înc¶ lucruri în starea lor pur¶. G¶se§ti
un sim† mai ascu†it al realit¶†ii.

ïncerc s¶ împ¶rt¶§esc triste†ea petrupopeasc¶ în leg¶tur¶ cu
limba. Nu pot.
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Marin Preda: Indica†iile Partidului, aplicate cu consecven†¶
„(...) Îndemnul adresat de Partid scriitorilor de a cunoa§te profund §i multilateral via†a poporului apare ca o necesitate fireasc¶ §i binevenit¶ pentru orice
scriitor care-§i cunoa§te menirea. În general oamenii î§i fac cu pasiune meseria, dovad¶ c¶ ei construiesc socialismul, ridic¶ hidrocentrale §i construc†ii
uria§e, abat cursurile rîurilor, fertilizeaz¶ de§erturile, fac s¶ apar¶ uzine §i
ora§e necunoscute. (...) M.£olohov s-a ar¶tat necru†¶tor în cuvântarea sa la
Congresul al XX-lea, vorbind despre lipsa de experien†¶ a vie†ii unor scriitori. Dar eu cred c¶ lucrurile stau altfel. (...) Se spune «mai bine mai pu†in, dar
mai bine». Eu cred c¶ în prezent s-ar putea face mai mult §i bine, dac¶
indica†iile Partidului ar fi aplicate cu consecven†¶, §i dac¶ fiecare §i-ar face
datoria cum trebuie, acolo unde e chemat s¶ §i-o fac¶. (...) Întrebarea §i preocuparea noastr¶ §i grija care ne st¶pâne§te ast¶zi, c¶ avem pu†ine lucr¶ri din
via†a clasei muncitoare, din via†a partidului §i a muncii de partid, din istoria
marilor construc†ii, nu ne-ar mai ap¶rea sub o perspectiv¶ atât de acut¶. (....)
Scriitorii no§tri nu v¶d sublimul de sub nasul lor, nu v¶d noul care apare pretutindeni, sânt individuali§ti, sunt gata oricând s¶ p¶r¶seasc¶ metoda realismului socialist! (...) Cred c¶ principalele probleme privind dezbaterea rodnic¶ asupra problemelor prozei au fost formulate în Raportul Comitetului
Central †inut de tovar¶§ul Gheorghe Gheorghiu-Dej la Congresul al II-lea al
Partidului nostru" (Marin Preda, „Probleme actuale ale prozei", „Gazeta
Literar¶", anul III, nr. 12, 22 martie 1956, p.1).
Marin Sorescu: Acest Lenin viu este Partidul
„(...) Da, avea dreptate Maiakovski, acest Lenin viu e Partidul. Partidul continu¶ azi opera lui Lenin, el vegheaz¶ asupra men†inerii p¶cii în lume, el a elaborat m¶re†ul program.Privim. £i parc¶ vedem pe Lenin cu bra†ul întins peste
capetele muncitorilor, solda†ilor, matrozilor - o mul†ime imens¶ care se întinde pân¶ departe pe malul Nevei. (...) Fiii comuni§tilor care l-au ascultat atunci pe Lenin g¶seau în textul Programului cea mai str¶lucit¶ confirmare §i
împlinire a ideilor sale: Comunismul care începe s¶ devin¶ fapt¶ (...).
Ne întoarcem în †ar¶ §i ne sim†im puternici. Sântem ferici†i, ca §i întregul
popor, ne încadr¶m în aceea§i mare familie cu oamenii sovietici, n¶zuim
c¶tre acela§i †el luminos: comunismul!"(Marin Sorescu, „În †ara constructorilor comunismului", „Via†a Studen†easc¶", anul VI, nr. 15, 10 octombrie
1961, p. 5).„(...) Nea Dr¶gan vorbe§te singur. Dragostea lui pentru ser¶ a
ajuns proverbial¶ în tot satul. Datorit¶ grijii lui au fost salvate iarna asta
r¶sadni†ele. Altfel, cum ar fi putut gospod¶ria s¶-§i poat¶ îndeplini angajamentul de a m¶ri sectorul legumicol la o suprafa†¶ de 30 ha. (...) Aici fiecare
brigad¶ î§i are oamenii s¶i, care, sub supravegherea inginerului Constantin
Goga, controleaz¶ puterea de germina†ie a semin†elor, trateaz¶ ov¶zul cu azotat de amoniu, fac toate preg¶tirile în vederea campaniei care se va declan§a
curând... spre cele 557 ha de porumb planificat s¶ dea anul acesta 5500 kg
boabe la ha, spre cele 553 ha de grîu de toamn¶, 60 ha de sfecl¶ de zah¶r, 72
ha de ov¶z... într-o gasopod¶rie colectiv¶ oamenii §tiu cu precizie ce-au de
f¶cut" (Marin Sorescu, „Ferestre largi spre bel§ug", „Via†a Studen†easc¶",
anul VII, nr. 7, 10 aprilie 1962, p. 1).
De la ce a pornit gândirea de acum a lui Vladimir Tism¶neanu:
Leonte Tism¶neanu: Stând ferm pe pozi†iile marxismului creator
„(...) Partidul Comunist din România - partid de tip nou, pl¶m¶dit în focul
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marilor b¶t¶lii de clas¶ încinse în †ara noastr¶ sub influen†a Revolu†iei din
Octombrie - a luptat din primele clipe ale existen†ei sale pentru unitate de
ac†iune §i unitate organic¶ a clasei muncitoare.(...) C¶l¶uzindu-se dup¶
înv¶†¶tura leninist¶ care arat¶ c¶ t¶ria partidului const¶ nu atât în num¶rul
membrilor s¶i, cât în calitatea lor, în devotamentul lor fa†¶ de interesele clasei
muncitoare, c¶ partidul se înt¶re§te cur¶†indu-§i rândurile de elementele
carieriste, nestatornice, du§m¶noase, CC al Partidului Muncitoresc Român a
hot¶rât, în baza indica†iilor Congresului PMR, verificarea tuturor membrilor
partidului.Ac†iunea de verificare a constituit o înalt¶ §coal¶ de educa†ie revolu†ionar¶ pentru întregul popor §i s-a soldat cu scoaterea din rândurile PMR
a unui mare num¶r de elemente necorespunz¶toare, necinstite, descompuse
moralice§te sau du§m¶noase.
Nichita St¶nescu: Partidul §i genera†ia noastr¶
„(...) Lupta împotriva ideologiei burgheze, pasionantul proces de transformare calitativ¶ a omului de tip nou în activitatea eliberat¶ de exploatare, lupta
clasei muncitoare condus¶ de partid pentru ridicarea nivelului economic §i
spiritual, iat¶ câteva din temele literare de mare actualitate, care pasioneaz¶
pe autori §i pe cititori.Al¶turi de colegii lor de genera†ie din uzine §i fabrici,
de pe marile §antiere na†ionale sau de pe înaltele schele metalice ale
construc†iei citadine, tân¶ra genera†ie de scriitori lupt¶ pentru reducerea la
zero a rebuturilor, pentru calitate §i operativitate.A 40-a aniversare a
Partidului reprezint¶ pentru noi simbolul maturit¶†ii §i al cuvântului
des¶vâr§irii construc†iei socialismului în patria noastr¶. Ea reprezint¶ simbolul împlinirii visurilor adolescentului Vasile Roait¶, neuitatul erou al clasei
muncitoare" (Nichita St¶nescu, „Partidul §i genera†ia noastr¶", „Gazeta
Literar¶", anul VIII, nr. 19, 4 mai 1961, p. 5).(…)
(Nichita St¶nescu, „M¶ gândesc la Lenin", „Gazeta Literar¶", anul V, nr. 17,
24 aprilie 1958, p. 3) (…)(Nichita St¶nescu, „Laud¶ uzinei", „Gazeta
Literar¶", anul VI, nr. 24, 11 iunie 1959, p.11). (…)(Nichita St¶nescu,
„Numele lui Lenin" (debut), „Gazeta Literar¶", anul IV, nr. 42, 17 octombrie
1957, p. 3).
Matei C¶linescu: Rolul activ al criticului marxist
„Ceea ce ne pare deosebit de important în literatura noastr¶ despre ultimul
r¶zboi mondial este zugr¶virea eroului revolu†ionar. Ac†iunile pline de curaj
ale comuni§tilor împotriva r¶zboiului antisovietic sânt m¶rturii ale acestui
eroism revolu†ionar, ca §i lupta lor în fruntea maselor, în timpul insurec†iei
armate de la 23 august 1944. Sfera eroismului revolu†ionar se l¶rge§te dup¶
terminarea r¶zboiului, odat¶ cu r¶spândirea tot mai mare pe care o iau ideile
comunismului" (Matei C¶linescu, „Semnifica†ia eroicului", „Gazeta
Literar¶", nr. 19, 5 mai 1960, p. 2).„Singurul drum care-l poate duce pe
tân¶rul de azi spre descoperirea propriei personalit¶†i artistice e acela al partinit¶†ii, al leg¶turii permanente cu via†a, al form¶rii unei con§tiin†e cu
adev¶rat socialiste" (Matei C¶linescu, „Actualitatea §i poezia tinerilor",
„Gazeta Literar¶", nr. 24, 9 iunie 1960, p. 2).„Dup¶ cum se arat¶ §i în raportul
tovar¶§ului Gheorghe Gheorghiu-Dej la cel de-al III-lea Congres al PMR, a
f¶uri opera la nivelul înaltelor exigen†e artistioce §i ideologice ale partidului
§i poporului se cere îndeosebi cunoa§terea aprofundat¶ a realit¶†ilor, studierea lor îndelungat¶, contactul viu, permanent al artistuklui cu oamenii muncii. Criticului îi revine obliga†ia de a stabili - cercetând opera literar¶ - în ce
m¶sur¶ dialogul scriitorului cu via†a se realizeaz¶ veridic, autentic, profund...
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Leg¶tura cu via†a asigur¶ criticului marxist o perspectiv¶ activ¶, partinic¶
asupra valorilor" (Matei C¶linescu, „Critica literar¶ §i actualitatea"„Gazeta
Literar¶",anul VIII, nr.14, 30 martie1961,p.1).„Din documentele Congresului
al III-lea al PMR, reiese însemn¶tatea deosebit¶ pe care o cap¶t¶, în etapa
des¶vâr§irii construc†iei socialiste activitatea ideologic¶ - principalul domeniu în care se desf¶§oar¶ lupta de clas¶. În aceste condi†ii, rolul educativ al
criticii trebuie s¶ creasc¶. Nu e vorba numai de a explica opera literar¶, de a
facilita în†elegerea ei, ci de a stimula în cititor pasiunea pentru nou, repulsia
pentru vechi, curajul formul¶rii unor p¶reri nete, eliberate de orice prejudec¶†i" (Matei C¶linescu, „Judecata de valoare §i rolul educator al criticii
literare", „Gazeta Literar¶", anul VIII, nr. 15, 6 aprilie 1961, p. 1 §i 3).

Nu cuno§team chestia cu “singurul drum”. Dac¶ nu eram
prieten cu virulentul anticomunist Matei C¶linescu…
E. Jebeleanu - nu mai citez ce bocea Jebelil¶ la moartea lui Stalin
Nina Cassian, despre americani §i cancerul p¶mântului
“Cancerul p¶mântului S¶ lu¶m de pild¶, O insul¶ în Pacific Ca o orhideencrustat¶ În frunza cea verde a oceanului... E Haway, Haway,...
A.E. Baconsky: Cuvântul Partidului Cuvântul t¶u în mine-l simt suind t¶cut
Cum prim¶vara-n arbori puternic seva suie; Când soarele meu tân¶r în zori a
ap¶rut, Colind¶ peste...
Ana Blandiana: Partid, Od¶
Nu mai reproduc Oda Partidului. Se cunoa§te dârzenia anticomunist¶
Tania Radu: Solemnitatea decor¶rii tovar¶§ului Gheorghe R¶dulescu
"Mar†i, 4 septembrie, în cadrul unei emo†ionante festivit¶†i care a avut loc la
sediul Comitetului Central al Partidului Comunist Român, tov¶ra§ul Nicolae
Ceau§escu, secretar general...

Si tu, Brutuso, nevast¶ a ortodoxului D.C.M. ?

Geo Dumitrescu §i Nina Cassian cânt¶ Republica
Cânt¶, cânt¶ - în… trio.
£erban Cioculescu: Tovar¶§ul Ceau§escu ne duce pe calea... (…)
Gellu Naum: Pe toate ni le-a dat partidul
„Lumin¶ §i putere: Lumina pleoapelor noastre str¶vezii/ §i zîmbetul trecut de
pe o gur¶ pe alta, ca un s¶rut,/ §i haina care te fere§te de mu§c¶tura iernii/ §i
mâna prietenului...
Dan Ciachir: P¶catele culturale nu se prescriu niciodat¶
"Eugen Ionescu - c¶-i uitasem hramul -, ajuns anticomunist la vârsta pension¶rii, când al†ii se ocup¶ de gr¶din¶rit, b¶sne§te §i el despre libertate, drepturile omului, c¶lu§e imaginare §i o †ine pe coarda asta razachie. C¶ la mijloc
sunt §i informa†ii denaturate, aduse de lichele, de vânz¶tori de †ar¶, de oameni
care pentru dou¶ cravate §i un pachet de †ig¶ri americane sunt gata s¶ jure c¶
în Pia†a Na†iunii st¶ gâdele cu satârul în mân¶, e mai mult decât probabil. Îns¶
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academicianul n-are timp s¶ verifice enormit¶†ile astea §i atunci câr¶ie recitativul pe care îl cunoa§te†i, amintindu-ne de propriii s¶i rinoceri. S¶-l privim
cu îng¶duin†¶ pentru c¶ el m¶car are ni§te merite literare incontestabile. Dar
acum, ajuns la vârsta min†ii copiilor, s-a mai zaharisit §i, în consecin†¶, de ce
s¶ ne sup¶r¶m?
Mâine-poimâine o s¶ afl¶m la buletinul de §tiri al Europei libere c¶ doamna
Monica Lovinescu îi cite§te dramaturgului din Scufi†a ro§ie §i domnia sa
plânge cu lacrimi sincere când afl¶ c¶ lupul a mâncat-o pe feti†¶ §i pe bunicu†¶" (Dan Ciachir, „S¶pt¶mîna", 13 iulie 1979).
Tudor Arghezi a pupat mâna Moscovei
„Trebuie întîi s¶-i cer adun¶rii din Kremlin o iertare: inferioritatea mea
de a nu fi orator §i de a nu putea s¶ improvizez dup¶ regul¶ îmi aduc aminte
c¶ sunt un scriitor §i-mi permit ca-n loc s¶-mi vorbesc cuvîntul, s¶ mi-l citesc.
Limba scriitorului e condeiul §i graiul lui e cerneala. (…)
Închin paharul în gloria Uniunii Republicilor Sovietice §i a guvernului
ei care a hot¶rît restituirea" (Tudor Arghezi, „Am intrat într-un vast univers
de miracole neb¶nuite" - Toastul rostit la Kremlin, la preluarea tezaurului de
art¶ p¶strat în URSS, „Scînteia", 8 august 1956).
Nicolae Manolescu: „Cânt¶re†" comunist devenit critic §i ambasador UNESCO (2)"Literatura realist-socialist¶ este, prin natura ei, o literatur¶ a valorilor
etice, surprinzând muta†iile profunde, determinate în con§tiin†¶ de ideea
socialismului... Înzestra†i cu con§tiin†a §tiin†ific¶ a realit¶†ii, scriitorii no§tri
reflect¶ cu perspicacitate des¶vâr§irea f¶uririi construc†iei noi, socialiste,
reflect¶ chipul omului nou, constructor al societ¶†ii viitorului. Acesta este în
primul rând muncitorul comunist. E o mare cucerire a literaturii noastre
contemporane zugr¶virea acestui erou al revolu†iei." (Nicolae Manolescu,
,,Înnoire", "Contemporanul", nr. 34/24 aug. 1962.)
„Subliniind în cuvântarea sa la ultima conferin†¶ pe †ar¶ a scriitorilor «rolul
de seam¶ al literaturii în formarea §i educarea tineretului», tovar¶§ul Gh.
Gheorghiu-Dej spunea:
«Tân¶ra noastr¶ genera†ie are nevoie de opere care întruchipeaz¶ idealurile
pline de m¶re†ie ale epocii noastre, evocând tradi†iile glorioase de lupt¶ ale
poporului, ale clasei muncitoare...».
Aceast¶ sarcin¶ trasat¶ literaturii este extrem de semnificativ¶. În fa brici, pe
§antiere sau în gospod¶rii agricole colective, tineretul particip¶ cu entuziasm
la des¶vâr§irea construc†iei socialismului. În condi†iile prelu¶rii puterii de
c¶tre clasa muncitoare, un relief deosebit l-au c¶p¶tat tinerii muncitori. Ei §iau însu§it socialismul ca pe un mod de via†¶, identificându-se cu peisajul
inedit al †¶rii. (...)
Ce a însemnat Revolu†ia socialist¶ pentru tot acest tineret osândit la
nerealizare (sub burghezie) e u§or de în†eles. În peisajul †¶rii, devenit un
imens §antier, literatura a surprins nemaipomenita dezl¶n†uire de energii,
munca trepidant¶, entuziasmul sutelor de mii de tineri, închinând o laud¶
tinere†ii... o laud¶ efortului uman eliberat. (...)
Devotamentul §i eroismul acestor tineri, n¶scu†i §i crescu†i dup¶ Elibe
rare, educa†i în spiritul moralei comuniste, trebuie s¶ fac¶ obiectul unor opere
pe m¶sura cerin†elor epocii noastre." (Nicolae Manolescu, "Tinerii muncitori
în crea†ia literar¶ contemporan¶", ,,Contemporanul", nr. 18, 14 mai 1962)
(…)"23 august 1944 a avut urm¶rile cele mai profunde în literatura pus¶ în
fa†a unor probleme umane nemaicunoscute, a unui peisaj social §i moral cu
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totul deosebit. Arta, hr¶nit¶ secole întregi din negare, devine un mod de a
afirma noul umanism socialist. Factorul hot¶râtor al revolu†ion¶rii literaturii
noastre este Partidul, chiar numai pentru faptul c¶ avangarda marxist-leninist¶ a clasei noastre muncitoare e arhitectul structural al prefacerii sociale §i
politice, al unei noi realit¶†i, al unui nou tip uman, mult mai evoluat, care
pune scriitorilor probleme noi, mult mai complicate... Întregul nostru front
scriitoricesc a în†eles c¶ literaturii noastre îi revine - a§a cum spunea
tovar¶§ul Gh. Gheorghiu-Dej la Conferin†a pe †ar¶ a scriitorilor, în cuvântarea din 24.I.1962 - misiunea de mare r¶spundere de a contribui prin toat¶
for†a ei de înrâurire la formarea §i dezvoltarea con§tiin†ei socialiste, la formarea omului nou, a moralei socialiste..." (Nicolae Manolescu, "Literatura
român¶ de azi", "Contemporanul" nr. 34 din 21 august 1964).
"Partidul i-a ajutat pe scriitori s¶ în†eleag¶ ce rol le revine în via†a social¶, în
lupta pentru construirea §i des¶vâr§irea socialismului, aportul pe care îl pot
aduce la f¶urirea §i dezvoltarea con§tiin†ei socialiste §i la distrugerea vechii
mentalit¶†i." (Nicolae Manolescu, "Contemporanul", nr. 34, 1964).
"Ideologia revolu†ionar¶ a proletariatului a revitalizat cele mai bune tradi†ii §i
tendin†e înnoitoare, stimulând dezvoltarea lor larg¶"; "O participare activ¶ la
mi§carea literar¶ are organul central al partidului, «Scânteia», care exercit¶
de pe acum un rol îndrum¶tor"; "Mergând în întâmpinarea scriitorilor §i a
întregii intelectualit¶†i democrate, partidul a ar¶tat de la început, cu claritate,
direc†ia pe care ace§tia trebuiau s-o urmeze pentru a contribui eficient la sprijinirea cauzei poporului, la f¶urirea unei culturi noi"; Referiri la "memorabile
cuvânt¶ri †inute de tovar¶§ul Nicolae Ceau§escu la întâlnirea conduc¶torilor
de partid §i de stat cu oamenii de art¶ §i cultur¶, din mai 1965, §i la conferin†a
din iunie 1965 a organiza†iei de partid a ora§ului Bucure§ti. Un amplu r¶sunet
au g¶sit în con§tiin†a scriitorilor §i creatorilor de art¶ cuvintele rostite de
tovar¶§ul Nicolae Ceau§escu de la tribuna celui de al IX-lea Congres al PCR"
(din "Literatura român¶ de azi. 1944-1964", D. Micu §i Nicolae Manolescu,
Ed. Tineretului, 1965, p. 5, 13, 15, 16, 17, 23, 27 etc.)
Din stenograma întâlnirii lui Nicolae Ceau§escu cu un grup de scriitori, 13 martie 1981:
„Tov. Nicolae Manolescu: Mult stimate tovar¶§e secretar general, îmi
permit s¶ ar¶t foarte pu†ine lucruri care vor veni în completare – a§a cum, de
altfel, a†i precizat §i dumneavoastr¶ – la ceea ce a spus colegul meu, Augustin
Doina§. £i eu cred c¶ avem total¶ libertate de a r¶spunde, prin volumele
noastre, eforturilor care se fac, de a d¶rui oamenilor c¶r†i care s¶ oglindeasc¶
realitatea §i realiz¶rile societ¶†ii noastre contemporane.
Domnia Voastr¶, de multe ori, ne-a†i spus, ne-a†i ar¶tat ce se cere de la
literatur¶, ce ar trebui s¶ fie aceast¶ literatur¶. (...) De obicei se leag¶ valoarea
literar¶ de libertatea acestei literaturi. £i eu, tovar¶§pe secretar general, am s¶
merg mai departe cu aceast¶ valoare a literaturii, spunând c¶ ea se leag¶ de
legalitatea restaurat¶ de 15 ani încoace, de când Domnia Voastr¶ a†i instaurat
aceast¶ legalitate, f¶cand s¶ se cunoasc¶ operele unui popor prea adesea
încercat §i lipsit în istoria sa de acest cadru firesc. Cea mai mare legatur¶ care
se poate face între dezvoltare §i literatur¶ în ace§ti 15 ani, §i acest cadru legal,
se face datorit¶ §i gra†ie eforturilor Domniei Voastre.
Poate c¶ nu mai este cazul s-o spunem, dar este un lucru clocotitor afirmarea
acestei legalit¶†i."
România literar¶, 1990:„Nicolae Manolescu: Domnule pre§edinte, da†imi voie s¶ încep cu o întâmplare. Ea este semnificativ¶ în privin†a speran†elor
pe care mul†i intelectuali le-au nutrit, înc¶ din epoca Ceau§escu, în leg¶tur¶
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cu eventuala dumneavoastr¶ carier¶ politic¶. Un prieten scriitor, care nu v¶
cuno§tea personal, s-a prezentat, când v-a v¶zut acum un an §i ceva pe coridoarele Editurii Tehnice, v-a strâns mâna (n-a†i discutat nimic), §i apoi mia spus mie, dup¶ o zi sau dou¶ când ne-am întâlnit întâmpl¶tor: «Acesta va
fi Omul». Istoria l-a confirmat. Crede†i – §i v¶ rog s¶ m¶ ierta†i c¶ v¶ pun atât
de direct întrebarea, dar eu reprezint aici o revist¶ literar¶, principala revist¶
literar¶ din †ar¶, §i sunt obligat s¶ o fac – crede†i c¶ a†i p¶strat simpatia scriitorilor §i a intelectualilor, care a fost într-un fel cel dintâi §i (îndr¶znesc s¶
spun) poate cel mai pre†ios capital politic al dumneavoastr¶?
Ion Iliescu: Întrebarea dv. se refer¶, într-adev¶r, la o problem¶ real¶. M¶
întreb îns¶ dac¶ am putea afirma c¶ acesta a fost sau este cel mai pre†ios capital politic, cu toate c¶ simpatia scriitorilor §i intelectualilor constituie un element important prin el însu§i. £i nu m¶ las¶ indiferent. Alegerile au ar¶tat
îns¶ o structur¶ foarte diversificat¶ a sprijinului politic. Ceea ce nu m¶ împiedic¶ s¶ constat, cu p¶rere de r¶u, c¶ sunt oameni care m-au cunoscut, de a
c¶ror stim¶ §i simpatie m¶ bucuram (sentimentul era reciproc) §i care, acum,
nu numai c¶ s-au îndep¶rtat de mine, dar se §i pronun†¶ de o manier¶ care nu
este doar neelegant¶. Asta m¶ am¶r¶§te §i e o am¶r¶ciune personal¶. Nu
vreau s¶ caut explica†ii; via†a noastr¶, atât de complex¶ §i complicat¶, face s¶
se rea§eze multe lucruri, inclusiv atitudinile §i rela†iile dintre indivizi. De altfel, nu este vorba de toat¶ intelectualitatea §i nici de to†i scriitorii. Continui
s¶ am rela†ii foarte bune cu mul†i intelectuali, inclusiv scriitori de valoare,
care au constituit §i constituie un important sprijin moral. Este vorba, îns¶, de
unii oamenii; dar, pentru c¶ este vorba de oameni pe care i-am cunoscut §i pe
care îi §i pre†uiam, nu este mai mic¶ am¶r¶ciunea personal¶. Eu sper c¶ este
vorba de accidente specifice acestei perioade, care în timp vor fi dep¶§ite.
Sigur c¶, în cazul unora, sunt §i op†iuni fundamentale care ne deosebesc. Dar
mie mi se pare c¶ perioada pe care o tr¶im pune pe prim plan interese na†ionale supreme – interesele noastre, ale tuturor – care, indiferent de diferen†ierile
de opinii §i op†iuni, trebuie s¶ devin¶ interese comune, care s¶ uneasc¶ oamenii, nu s¶-i despart¶." (Ion Iliescu, Nicolae Manolescu, interviu acordat în
exclusivitate revistei "România literar¶")
C. Noica a pus um¶rul pentru Ceau§escu §i România comunist¶
„RÂNDURILE CUIVA CARE N-A AVUT DREPTATE. Dincolo de
r¶spunderea faptei exist¶ r¶spunderea ideii. Sunt unul din intectualii care,
înainte de 1944, au sus†inut în scris unele idei care s-au dovedit gre§ite. Întrun fel sau altul, a trebuit deci, la fel ca §i ceilal†i, s¶ r¶spund pentru ele. Dar
nici o pedeaps¶ nu e mai aspr¶, pentru un intelectual, decât tocmai faptul de
a vedea c¶ nu a avut dreptate. C¶ci dac¶, pe m¶sur¶ ce trec anii, lumea fa†¶
de care ai gre§it devine tot mai îng¶duitoare, în aceea§i m¶sur¶ adev¶rul pe
care l-ai lezat devine mai necru†¶tor.
Nu deci despre p¶reri de dinainte de 1944 voi vorbi, p¶reri asupra c¶rora
societatea §i istoria au închis dosarul, în timp ce dosarul r¶mâne deschis în
judecata proprie. Voi vorbi despre unele lucruri de dup¶ 1944. În chip necesar, aceia§i oameni care v¶zuser¶ strâmb procesul istoric mai înainte erau
sorti†i s¶ nu aib¶ dreptate nici mai târziu: unii pentru c¶ nu renun†au nici
acum la ideile lor vechi, al†ii - ca autor al acestor rânduri - pentru c¶ socoteau
„nedemn" s¶-§i însu§easc¶ idei noi, în clipa tocmai când acestea erau biruitoare. Din a§ezarea aceasta a trebuit s¶ cre¶m justific¶ri pentru ostilitatea, sau
în cel mai bun caz pentru rezerva fa†¶ de regimul de democra†ie popular¶ instaurat în †ara noastr¶. Era, în definitiv, rezerv¶ fa†¶ de un simplu regim - ne
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spuneam. Nu cumva a fost o gre§eal¶ fa†¶ de †ara noastr¶ îns¶§i?
A§ cere, oricui se ostene§te s¶ citeasc¶ rândurile acestea, s¶-§i rememoreze în cazul c¶ a avut cândva aceea§i rezerv¶ fa†¶ de regim - justific¶rile pe care
le-a invocat, c¶tre al†ii sau în sinea lui. Ar putea vedea atunci, odat¶ cu autorul acestor rânduri, ce întrist¶tor de s¶race §i cât de absurde sunt uneori rezervele sau ostilit¶†ile noastre.Era limpede, la sfâr§itul ultimului r¶zboi, c¶ nu
aveai ce opune ideii socialiste. Nu puteai opune ideologia claselor
conduc¶toare de pân¶ atunci (împotriva c¶reia te ridicase§i, dac¶ erai intelectual cât de cât liber de prejudec¶†i). Nu puteai opune Biserica, de mult apus¶
în rolul ei istoric, sau absolutismul na†ional, zdrobit tocmai în r¶zboiul ce se
sfâr§ea. Ar fi putut opune, cel mult, ideea †¶r¶neasc¶ - din perspectiva de aci
- în cazul c¶ erai atât de orb s¶ nu în†elegi c¶ †¶r¶nescul de la noi, ca §i cel de
aiurea, este sortit dispari†iei, prin simpla or¶§enizare a satului. Dac¶ îns¶ nu
aveai ce opune socialismului, î†i r¶mânea s¶-i denun†i riscurile, reale sau mai
degrab¶ inventate, §i e ceea ce am f¶cut unii dintre noi.Întâi am crezut, §i am
sfâr§it prin a ne convinge singuri, c¶ socialismul ar putea desna†ionaliza neamul românesc pur §i simplu. E absurd ast¶zi §i grotesc, chiar de conceput
lucrul acesta, dar a§a ceva intrase în capul §i limbajul unora: „desfiin†area
neamului ca neam". Cum exact avea s¶ se petreac¶ acest¶ desfiin†are nu se
§tia: poate prin deport¶ri masive, poate prin anexiune, poate prin federalizare
for†at¶ cu †¶ri vecine - în orice caz neamul, în închipuirea unora dintre noi,
urma s¶ fie desfiin†at. Ast¶zi te întrebi exact contrariul: nu cumva felul cel
mai bun sau chiar singurul fel în care se putea p¶stra §i afirma neamul nostru
era tocmai cel pe care-l adoptase?Dac¶ socialismul nu avea s¶ desna†ionalizeze lumea româneasc¶ - ne spuneam -, avea în orice caz s¶ „egalizeze pe to†i
în mizerie" §i, mai ales, s¶ egalizeze inteligen†ele în submediocritate. Mi se
pare chiar c¶ unii aleseser¶ drept prototip tractoristul (cel de alt¶dat¶,
bineîn†eles) §i spuneau cu îngrijorare c¶ nivelul mediu va trebui s¶ fie cel al
tractoristului. Dar dac¶ e ceva izbitor în România de azi, odat¶ cu uzinele,
hidrocentralele §i ora§ele nou ivite, este felul de a vorbi al oamenilor. Cine na mai venit de 20 de ani în †ara noastr¶ ar în†elege tot ce s-a întâmplat în acest
r¶stimp chiar dac¶ n-ar face decât s¶ asculte o convorbire între doi oameni ce
tr¶iesc în vârf de munte.În sfâr§it, dac¶ socialismul nu desfiin†a neamul §i nu
ataca inteligen†a româneasc¶, în schimb credeam cu siguran†¶ c¶ avea s¶
suprime libert¶†ile din lumea noastr¶. Era ultima obiec†ie pe care o puteam
aduce §i, odat¶ cu aceasta, ultima justificare de a sta în rezerv¶ sau de a manifesta ostilitate fa†¶ de regim. În ochii unora obiec†iunea aceasta ar p¶stra un
sens. Au dreptate?De vreme ce invoc¶m libertatea fiecare pare liber s¶ cread¶
ce vrea. Autorul acestor rânduri a f¶cut uz larg de o asemenea libertate de a
crede ce vrea: pe deasupra a suferit §i o priva†iune de libertate, ceea ce i-a dat
prilejul s¶ reflecteze îndelung asupra temei libert¶†ii. Rezultatul este: el nu
mai §tie bine dac¶ libert¶†ile invocate de el sau de al†ii sunt într-adev¶r
libert¶†i. Un poet român de azi scria o carte intitulat¶ „Libertatea de a trage
cu pu§ca". Este §i aceasta o libertate, pentru unii. Se atribuie Rozei
Luxemburg, lupt¶toarea comunist¶, vorba cum c¶ „libertatea înseamn¶ un
singur lucru: libertatea pentru adversar". M¶ tem c¶ atribuirea nu e exact¶.
Pentru unii dintre noi, a§a-numi†ii „exila†i interni", mult¶ vreme ideea de
libertate se concentra în libertatea de a pleca unde-†i place §i de a fugi de ceea
ce nu-†i place, în spe†¶ libertatea de exil. Dar e ca §i cum ai spune c¶ omul
trebuie s¶ aib¶ libertatea de a se sinucide. În afar¶ de Schopenhauer, nu §tiu
despre mul†i al†ii care s-o spun¶. Pentru autorul acestor rânduri, în sfâr§it,
libertatea s-a redus la „libertatea de a tip¶ri". Dar merit¶ s¶ ceri ca istoria s¶-
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§i schimbe sensul pentru ca produc†ia ta de autor s¶ vad¶ lumina tiparului?
Acestea sunt cele trei obiec†ii pe care le-am avut impotriva st¶rilor de lucruri
de aici. Între timp v¶d c¶ în †ara aceasta s-a f¶cut treab¶; c¶ totul a luat sau
st¶ s¶ ia un chip nou. Îmi vine în minte atunci c¶ exist¶ o alt¶ libertate, de a
face. Câ†iva ne-am lipsit de ea în numele unor prejudec¶†i sau al unor false
judec¶†i!Dar nu po†i face treab¶ în casa altuia. (Exila†ii §tiu câte ceva în
aceast¶ privin†¶). £i iar¶§i, nu po†i face treab¶ de unul singur. În sfâr§it, §i mai
ales, nu po†i face treab¶ cu ai t¶i dar f¶r¶ adev¶rul care îi însufle†e§te.
Adev¶rul lumii noastre poart¶ numele de socialism. Îi cunosc chipul din c¶r†i.
Îi §tiu versiunile istorice §i îi v¶d acum fa†a lui româneasc¶. Întocmai altora,
cer dreptul de a-mi cuceri prin el libertatea, singura libertate de care mai §tiu,
aceea de a fi rodnic.Dac¶ îns¶ cineva ar spune: te-ai în§elat înainte de 1944,
te-ai în§elat dup¶ 1944, vezi s¶ nu te în§eli §i în 1965 - a§ r¶spunde: recunosc
c¶ nu sunt, decamdat¶, dintre cei care au titluri s¶ vorbeasc¶. Dar am scris
cele de mai sus pentru ca s¶ îndemn §i pe al†ii s¶-§i recunoasc¶ gre§elile §i s¶
se al¶ture, prin munc¶, intereselor României noi." (Constantin Noica, 20
aprilie 1965, revista „Glasul Patriei", nr. 339).
Textul a ap¶rut la aproape o lun¶ dup¶ instalarea lui Nicolae
Ceau§escu la putere. De precizat c¶ „Glasul Patriei" era un organ al
Partidului Comunist Român, creat special pentru def¶imarea exilului românesc. De bun¶ seam¶ c¶ al¶turi de responsabilii ideologici, de difuzarea §i
promovarea revistei peste hotare se ocupa în mod special Securitatea! Avea
C. Noica o leg¶tur¶ cu aceasta?Deocamdat¶ nu putem aduce o clarificare
documentat¶! (Majuru, alc¶tuitorul)
Serban Cioculescu (Glasul Patriei, nr. 125, 20 mai 1959)
„UN NIETZSCHEAN BOGOMIL: E.M. CIORAN
(...) Istoria omenirii e privit¶ de Cioran sub unghiul aberant al vizionarismului, nutrit cu lectura Apocalipsului. Aceea§i carte de c¶p¶tâi de acum 25 de
ani. De unde a luat îns¶ înv¶†¶tura bogomilic¶? Cum a ajuns la Ahriman, unul
din dumnezeii s¶i, al¶turi de Durer, ca autor al Cavalerilor Apocalipsului, §i
de Hitler, declan§atorul nebuniei apocaliptice care a fost al doilea r¶zboi
mondial? De bine de r¶u, bogomilismul punea în cump¶n¶ Binele cu R¶ul, pe
Dumnezeu cu Satana. Noul bogomil înclin¶ balan†a în direc†ia R¶ului: „Omul
nu se mi§c¶ decât pentru a face r¶u". Amestecând în aceea§i p¶l¶rie de scamator nume proprii, confuzionate ca §i no†iunile, existen†ialistul sus†ine c¶
rostul conduc¶torilor politici ar fi s¶ domesticeasc¶ omul §i s¶-l îmbrace cu
sila în c¶ma§a de for†¶. Nu e o simpl¶ butad¶, unul din acele paradoxuri atât
de scumpe lui Jean Schlumberger §i mai tinerilor s¶i colegi redac†ionali de la
N.N.R.F. Cioran edicteaz¶ textual: „O societate care s-ar voi perfect¶ ar trebui s¶ pun¶ la mod¶ c¶ma§a de for†¶ sau s¶ o fac¶ obligatorie". Marii tirani,
§i printre ei Hitler, la icoana c¶ruia se mai îndoaie înc¶ Cioran, au condus
exterminându-§i atât du§manii, cât §i mul†i prieteni. Crima ar fi o condi†ie
sine qua non a politicii, în serviciul formei sale de guvern¶mânt preferate,
care e puterea absolut¶ a oligarhiilor exploatatoare §i opresive. Cioran afirm¶
cu cinism c¶ se disting „cabotinii sau asasinii în stil mare". Hitler e l¶udat nu
numai pentru c¶ s-a descotorosit în sânge de Roehm §i de al†i camarazi ai s¶i,
care-i st¶teau poate în cale; el ar fi „important nu atât prin el însu§i, ci prin
aceea ce anun†¶, schi†¶ a viitorului nostru, crainic al unei sumbre întron¶ri §i
al unei isterii comice, precum al acestui despot pe scara continentelor".
Firav proroc al vremurilor apocaliptice e Cioran. El suger¶ str¶veziu r¶zboiul
atomic, deci solu†ia catastrofic¶ pentru întreaga omenire, preg¶tit¶ într-
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adev¶r de o tiranie, dar nu de o tiranie ira†ional¶, inspirat¶ de o nebuloas¶
„voin†¶ de putere", ci dictat¶ de interesele monstruos de reale §i de egoiste ale
potenta†ilor profiturilor uria§e, ale beneficiarilor cursei înarm¶rilor. i mai
ales, este un proroc frenat, cum ar spune psihiatrii, deoarece suger¶ r¶zboiul
cu pudoare, f¶r¶ s¶-i preconizeze în propriii termeni. Numai la urm¶ prorocul
rânje§te satisf¶cut, încredin†ând noului st¶pân prezumtiv al lumii „ochiul
vigilent §i batjocoritor" fa†¶ de neamurile învinse §i supuse.
Din anarhia spiritual¶ a nietzscheanului bogomil se construie§te a§adar o
sumbr¶ viziune catastrofic¶, profund retrograd¶ în exaltarea ei baroc¶.
Autorul ei o socote§te absolut cert¶, de§i m¶rturise§te c¶ nu ar putea-o nici
cânt¶ri, nici dovedi. Viziunea tiraniei viitoare i se impune atât de evident¶
încât orice încercare de demonstra†ie i se pare „dezonorant¶". Noul convulsionar se socoate geometru ca Pascal §i vizionar ca Ioan din Pathmos, strateg
al puterii ca Machiavel §i clinician al isteriei ca Charcot!
Cioran, fire§te, confund¶ înadins democra†iile de tip burghez, bizuite pe
domina†ia minorit¶†ii asupra majorit¶†ii, cu democra†iile de tip socialist sprijinite pe puterea maselor. De aceea, el sus†ine c¶ orice democra†ie ar fi o invita†ie la tiranie. Dintr-o parantez¶ care face cu ochiul, afl¶m c¶ „orice democrat e un tiran de operet¶". Alt paradox specific gustului N.N.R.F.?! Alt¶dat¶,
poetul disponibil din Cioran se las¶ furat de ritmul versului alexandrin, dodecasilabic, spre a strecura preceptele mnemotehnice ale eticii sale
existen†ialiste: „Tricher sera pour vous une question d' honneur" (A tri§a va
fi pentru voi o chestiune de onoare).
Viziunea apocaliptic¶ a lui Cioran nu i-ar fi proprie f¶r¶ un tr¶snitor condiment olfactic: „St¶pânul pe care-l a§tept¶m cu groaz¶ va fi anume un amator
de putreziciune în fa†a c¶ruia vom face cu to†ii chip de stârv... Omenirea începe a duhni: un miros nou planeaz¶ peste univers".
De ce acest plural de modestie, când eul nu mai este odios §i când neopascalianul vaticinan n-are haz decât la persoana întâia, care-l singularizeaz¶? La
aroma unor asemenea emana†ii tr¶iriste, alt¶dat¶ comb¶tute cu hârtie de
Armenia, nu ne mai surprinde nota de dispre† a grimasei studiat¶ în oglind¶.
„£i poporul?", ve†i întreba. „Gânditorul sau istoricul care întrebuin†eaz¶ acest
cuvânt f¶r¶ ironie se descalific¶", pretinde cu sfruntare cinicul, întrucât ar
purta „stigmatele robiei prin decret divin sau diabolic". Hamletistul bogomilic al acestei scandaloase dar imaginare alternative e explicabil la un fost obedient al g¶rzilor de fier, care n-au putut îns¶ înc¶tu§a poporul nostru, f¶uritor
activ al propriei sale istorii.
Bogomilul apologet al regimurilor imperialiste tot mai falimentare §i neputincioase s¶-i fac¶ pe plac se gargarise§te cu re†ete politice mistificate §i neoperante, într-o vreme când popoarele, con§tiente de †elurile lor democratice,
socialiste §i pa§nice §i nesinchisindu-se de ifosul olfacticilor duhnitori, sunt
în m¶sur¶ a trece reversibila c¶ma§¶ de for†¶ dup¶ gâtul freneticilor belici§ti,
mai mult sau mai pu†in solitari."
Serban Cioculescu
(Glasul Patriei, nr. 125, 20 mai 1959)

Iat¶-ne mae§trii!
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Paris 11 noiembrie 1998
Drag¶ Grigurcu,
Nu eu trebuia s¶ r¶spund la întreb¶rile D-tale, ci D-ta la ale mele. ïns¶
fiind mai b¶trân, sânt §i mai politicos. Deci : în Scrisoarea deschis¶ adresat¶
mie la 9 oct. 1998 m¶ întrebi…
De ce n-am…“polemizat direct cu persoana care are la baz¶ o documentare §i (…) o chibzuin∞¶ asupra subiectului” - te-am citat - vorba fiind de
alc¶tuitoarea volumului Aceast¶ (nu Aceea§i, cum grafiezi) dragoste care
ne leag¶, ap¶rut la Humanitas?
Drag¶ Grigurcu, eu polemic¶ nu angajez cu persoane ignare §i de reacredin∞¶ - cu asta am spus totul. Polemizez, dialoghez, “conversez”, comunic
(m¶ cert) cu cei avînd vederi deosebite asupra aceleia§i probleme ; angajez o
discu∞ie cu Gheorghe Grigurcu, fiindc¶ §tiu: chiar de exist¶ între noi ne-identitate de vederi, folosim acela§i cod, vorbim aceea§i limb¶. Altfel… Nu am
dialogat cu Ceau§escu - l-am interpelat ; nici cu Iliescu - precum Nicolae
Manolescu, imediat dup¶ mineriada sângeroas¶ din 13-15 iunie ‘90 ; n-am
dialogat cu M¶gureanu - ca Liiceanu, în septembrie ‘90, la sediul GDS.
Acesta fiind motivul pentru care m-am adresat lui Grigurcu: el, nu
altcineva a scris cronica : De la Ecaterina Lovinescu la Ion Caraion. Cu
îng¶duin∞a D-tale revin la fondul problemei - §i anume: acuza∞ia nedovedit¶
potrivit c¶rei Ion Caraion ar fi scris “jurnalul” pentru Securitate, în schimbul
pa§aportului de emigrare.
ïn scrisoarea din 15 august m¶ ar¶tam mirat, indignat c¶ ai considerat
credibile supozi∞iile, specula∞iile, acuza∞iile autoarei volumului în chestie. ïn
Scrisoare deschis¶…, dup¶ ce rezumi : “Poetul este acuzat (…) de a fi f¶cut
un târg cu Securitatea, ob∞inînd dreptul de-a pleca în Occident, în schimbul
unor calomnii (subl. mea, P.G.)” ; dup¶ ce afirmi despre aceea§i : “neputînd
produce, într-adev¶r, o prob¶ zdrobitoare, dar conturînd o ipotez¶ care nu e
defel lipsit¶ de verosimilitate”…(cu alte cuvinte re-formulezi acuza∞ia mea la
adresa autoarei volumului - §i a surprinz¶toarei D-tale credulit¶∞i) - ce scrii?
“Ca dovad¶ (subl.m., P.G.) unghiul d-sale de vedere a fost sus∞inut §i de
alte nume precum Gabriel Liiceanu, Nicolae Manolescu, Matei C¶linescu”
Cum a§a, “ca dovad¶”, drag¶ Grigurcu ? Dac¶ “unghiul” isc¶litoarei
este “sus∞inut” de Liiceanu, de Manolescu, de Matei C¶linescu simplul act al
sus∞inerii acelora s¶ constituie “dovada” c¶ delirul acuzator al cesteilalte este
§i adev¶rat ? Dac¶ a§a o iei, a§a î∞i r¶spund :
N. Manolescu a sus∞inut §i c¶ nu am avut samizdat (dar nici nevoie
n-am avut !) - ei §i? ceea ce a afirmat în scris este adev¶rat? Nici vorb¶!;
G. Liiceanu, la televiziune, a sus∞inut c¶ rezisten∞a româneasc¶ în mun∞i a fost
cea mai important¶ din estul Europei - s¶ fi rostit el înc¶ un adev¶r (ca cel cu
lichelele, cel cu arheul-na∞iei, cel cu frate-s¶u, Sebastian)? Chiar a§a s¶ fi
ajuns : orice ar spune-scrie Liiceanu, Manolescu (§i al∞i directori de con§tiin∞¶
est-etici) - în mod necesar trebuie s¶ fie §i adev¶rat? Nu, domnule! Nu, drag¶
Grigurcu: prea multe neadev¶ruri au rostit, prea multe fapte reprobabile au
comis, atât Liiceanu cât §i Manolescu, pentru a mai avea încredere în
cuvântul lor ; pentru a lua drept adev¶r tot ce secret¶ ei.
De aceea m-am adresat lui Grigurcu, nu semnatarei volumului Aceast¶
dragoste care ne leag¶…; nu lui Manolescu (primul, cronologic, a o fi aprobat în scris §i promovat la televiziune) ; nu lui Liiceanu, editorul-comanditar.
Motivul: Grigurcu este de-al meu - Manolescu ba : el a fost de-al lui Iva§cu,
de-al lui Ivasiuc, de-al lui Gogu R¶dulescu, a pactizat cu Iliescu §i cu Voican,
acum cu Quintus, deci cu Cataram¶, deci… ; Liiceanu : a fost de-al lui Noica,
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atunci când casa ardea pe noi (te invit s¶ recite§ti doar prima pagin¶
din Jurnalul de la P¶ltini§, atent fiind la dat¶: martie 1977), a fost cu
Pl¶m¶deal¶, cu Brucan, cu M¶gurean’, cu Prutean’, cu N.C. Muntean’, cu
£tef¶nescu - deci nu poate fi cu noi ! Iar D-ta…
Scrii: “ïn calitatea mea de prezentator (subl. în text) al c¶r∞ii în
discu∞ie, n-am fost în m¶sur¶ decât a da un succint, palid reflex al tezei cu
pricina”
N-ai fost (în m¶sur¶) - dar ai dat - §i nu doar “un palid reflex”. A fi
prezentator înseamn¶ a participa, a te angaja, a-∞i pune obrazul, garantînd c¶
tu, prezentator, ai luat cuno§tin∞¶ de “tez¶”, ai cânt¶rit-o, ai verificat sursele
(m¶car te-ai gândit c¶ ai putea s-o faci), abia apoi o prezin∞i, o impui cititorilor. Or D-ta te speli pe mâini (“n-am fost în m¶sur¶ decât a da un succint, un
palid reflex…”), te dezangajezi, explici ca un copil surprins de p¶rin∞i lâng¶
cioburile unei vaze : «N-am f¶cut decât s¶ o prezint pisicii…»
S¶-l jignesc iar¶ pe Grigurcu, amintindu-i c¶ nu în “calitate de prezentator” §i-a scris cronicile literare (el chiar când doarme, doarme literatur¶ !)?
Vas¶zic¶ fa∞¶ de faptele de literatur¶ este riguros, participativ, responsabil,
angajînd propria-i onoare prin fiecare cuvânt scris - iar într-un fapt de neliteratur¶, trece peste contradic∞ii, nu ia în seam¶ c¶, prin prestigiul s¶u, verificat
în atâtea decenii, legitimeaz¶ tot ce prezint¶ sub semn¶tur¶ (chiar când
roste§te un nu) - §i iat¶-l pe Grigurcu luînd parte cu drag la un lin§aj moral (§i
postum !). Iar când i se atrage aten∞ia c¶ a co-semnat o condamnare, nesinchisindu-se de absen∞a probelor, el se refugiaz¶ înd¶r¶tul “prezentatorului”,
invocînd participarea §i a altora (a “altor nume”)!
Sânt silit s¶ mai explic o dat¶ (din Scrisoarea… lui Grigurcu în∞eleg c¶
nu s-a în∞eles) :
Nu am s¶rit în ap¶rarea lui Ion Caraion - ca om (de care, în trei ani de
convie∞uire în redac∞ia României literare, nu m-am apropiat) ; nici în
ap¶rarea poetului Ion Caraion (poezia lui nu are nevoie s¶ fie ap¶rat¶ - nici
m¶surat¶ cu coloana - ca la Humanitas); ba, judecînd dup¶ cantitatea de venin
din “jurnalul” publicat de E. Barbu în Organa MAI, ocup deloc invidiatul loc
trei. Nu am s¶rit în ap¶rarea cuiva anume, ci am intervenit într-o Cântare a
României f¶r¶ Ceau§escu §i f¶r¶ P¶unescu ; am fluierat în biserica în care
domnea o suspect¶ armonie, o unanimitate de opinii de foarte r¶u augur, dup¶
opt ani de libertate a expresiei. De neimaginat : intelectuali, scriitori de
confirmat¶ valoare (avînd §i o înaintat¶ vârst¶ : experien∞¶-de-via∞¶) s¶
n¶v¶leasc¶ în grup, în turm¶, încotro le arat¶ careva (te miri cine) c¶
într-acolo ar fi adev¶rul-adev¶rat ; inadmisibil : persoane sensibile, instruite
§i care au tr¶it în România, nu pe Lun¶, s¶ nu cânt¶reasc¶, s¶ nu examineze
normal-critic o opinie mai… ciudat¶ - §i s¶ se declare de-acord-în-unanimitate (în turm¶) cu tezele comunicate de la tribuna Humanitas.
Un român-în-trecere-prin-Paris s-a mirat deun¶zi c¶ am luat ap¶rarea
lui Caraion, “un porc”. C¶ nu trebuia s¶ introduc în dezbatere “detalii f¶r¶
importan∞¶ : dac¶ a f¶cut ce a f¶cut pentru un pa§aport - ori i s-au zmuls la
Securitate ni§te declara∞ii…” - §i a încheiat, punînd o întrebare ce nu a§tepta
r¶spuns : «Nu-i tot aia ?»
Nu, nu-i tot aia ! Nimeni dintre acuzatorii direc∞i nu a f¶cut un minim
efort - altfel cu certitudine ar fi g¶sit : nu e deloc «tot aia» s¶ ∞i se zmulg¶, la
Securitate,“ni§te declara∞ii” - §i «tot aia» s¶… negociezi (?), tu, anchetat (!!),
s¶ condi∞ionezi (!?!), tu - dar ce-§i imagineaz¶ ei: c¶ f¶ceai troc cu Securitatea: uite o m¶rturie mincinoas¶, d¶-mi un pa§aport ? Astfel judec¶ cei care
nici pe strada Securit¶∞ii n-au trecut ; a§a judec¶ cei care nu judec¶.
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Ca s¶ în∞eleag¶ pân¶ §i isc¶litoarea sentin∞ei : nu am contestat caracterul… incomod al lui Caraion; nici probabilitatea de a fi scris, sub tortur¶, la
Securitate, oarecari pagini - contest îns¶ cu t¶rie “adev¶rul” lansat de
Humanitas, aprobat în ecou de Manolescu, de Matei C¶linescu, de Grigurcu
- anume: Caraion ar fi scris acele pagini odioase pentru a c¶p¶ta un
pa§aport.
Revenind la motivul pentru care am intervenit, întrerupînd Corul
Calomniatorilor : am suferit, drag¶ Grigurcu g¶sindu-te al¶turi de notorii
indiferen∞i fa∞¶ de adev¶r, de ilu§tri nep¶s¶tori la moral¶ - ca Manolescu, ca
Liiceanu - mai grav : participînd la analfabetizarea cititorilor prin “istoria” pe
care o scriu, dup¶ 89, nechema∞i, impoten∞i, intru§i, pernicio§i (taman cei
care, pân¶ la 22 decembrie 89 fix, nici cu gândul nu gândeau s¶ rosteasc¶, la
buc¶t¶rie, adev¶ruri aflate pe buzele tuturor, darmite s¶ semneze o hârtie de
solidarizare cu pu∞inii care deschideau gura) : aceia§i demisionari, aceia§i
dezertori, deveni∞i, oroare : directori de con§tiin∞¶ româneasc¶ : Manolescu §i
Liiceanu, la care se adaug¶ Blandiana, Rusan (autori ai…“istoriei” cu
Addenda §i Anexa C¶r∞ii negre a comunismului), Adame§teanu, alc¶tuitorii volumului Memorialul ororii de la editura Vremea - §i, bineîn∞eles : sursa
lor, modelul lor: Brucan-M¶gureanu-Pelin, edificatori emeri∞i ai Monumentului Rezisten∞ei prin Cultur¶ a Scriitorului Român : Cartea alb¶ a Securit¶∞ii.
Pe scurt : am suferit, g¶sindu-te printre falsificatorii istoriei noastre deja falsificat¶.
Te plângi c¶ te ofensez când te întreb cu ai cui ochi ai citit câteva
scrieri pe care le-ai comentat. Te plângi degeaba : nu te jignesc cu impresii,
cu deduc∞ii, cu solidarit¶∞i de breasl¶ ca cele ce te-au f¶cut s¶ cân∞i în Corul
Pionierilor Aria Pa§aportului (lui Caraion), ci cu citate :
ïn Apostrof, 3-4/1992 (reluat în Imposibila neutralitate, Inst.
European 1998, pp. 422-433) la întrebarea :“£i tot despre «cazurile» noastre
literare, mai exact despre cazul Breban §i cazul Goma : ne-ar interesa opinia
dv.!”, Gheorghe Grigurcu a r¶spuns :
(a) “Ambii mi-au fost colegi de facultate (…). Disputa dintre Goma §i
Breban mi se pare regretabil¶, precum orice disput¶ care atinge accente de
sarcasm §i de violen∞¶. Totu§i ea nu iese din obi§nuitul rela∞iilor dintre
disiden∞i” (subl m. P.G.).
(b) /Lui Breban/ “I se aduc (nu numai de c¶tre autorul Gherlei) învinuiri care, dac¶ ar fi suficient probate (s.m. P.G.), ar produce f¶r¶ doar §i poate
stigmatizarea sa moral¶ !”
(c) “Dintr-un unghi de vedere ferm, controlabil, Breban a gre§it
aderînd la regimul lui Ceau§escu, închipuindu-§i probabil c¶-§i va putea
p¶stra independen∞a (…). Dar nu §i-au f¶cut §i al∞ii iluzii în primul an de
domnie a despotului ? (…) N-au devenit atunci membri de partid chiar §i
viitori lideri ai disiden∞ei, Paul Goma, Dorin Tudoran §.a.” (sublinierile îmi
apar∞in, P.G.).
Iat¶ comentariile mele :
a. Am în∞eles c¶ pân¶ în 1992 nu citise§i vreun rând semnat de mine,
deci nu §tiai c¶ nu m-am considerat disident, ba am respins (din 1969 !)
eticheta neinfamant¶, îns¶ nepotrivit¶. Deci, dup¶ D-ta, Breban e disident de cine disidase el: de PCR ? - nu: de acolo fusese exclus; din C.C.? - idem.
ïn 197l Breban “disidase” de Ceau§escu - de la Paris, unde a mai r¶mas un
an. ïntrebare §i r¶spuns ocultate de intervievat: ce i s-a întâmplat lui Breban,
dup¶ ce a disidat de Cârmaci? 1. i s-a luat cet¶∞enia (ca lui ¢epeneag)?;
2. a fost arestat la întoarcerea în ∞ar¶ ? ; 3. internat în azil psihiatric?; 4. scos
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din manuale, din biblioteci, din dic∞ionare, din referin∞e?; 5. numele lui a fost
interzis? Nu : imediat dup¶ revenirea în ∞ar¶ (“din exil”, cum se alint¶ el), i
s-a publicat ïngerul de ghips - la a c¶rui lansare am fost prezent;
b. Am mai în∞eles c¶ nu citeai Contemporanul la care erai redactor : nu
§tiai c¶ acolo a semnat N. Breban multe atacuri împotriva “exilului cultural”
(prin editorialele directoriale) ; nici c¶, în replica mea din iulie 1991 am dat
citate din gândirea sa - acelea erau probele a c¶ror existen∞¶ ai contestat-o.
Cine nu cite§te nu §tie; cel care nu §tie - ce face ? Tace !;
c. (vezi §i r¶spunsul comun citatului din Contemporanul (10 mai 1991).
Fie nu citise§i nici c¶r∞ile în care povestesc împrejur¶rile ader¶rii mele la
PCR - în 22 august 1968, împreun¶ cu: A. P¶unescu, A.D. Munteanu, Paul
Schuster, Mariana Costescu §i Al. Ivasiuc - nu în ‘65; nu cu Breban; nu cu
Tudoran; fie nu crezi ce cite§ti semnat de mine, în care caz, anun∞¶-m¶.
Oricum, “atunci” nu putea fi vorba de vreo iluzie - care? Cu excep∞ia lui
Ivasiuc, eram cu to∞ii basarabeni prin na§tere §i prin… op∞iune (Schuster) :
pentru a ne opune ru§ilor (m¶car câteva ceasuri), cerusem arme, or acestea nu
se încredin∞au ne-membrilor de partid. S¶ fie atât de greu de priceput: “în acel
moment” a adera la PCR nu însemna a-∞i face carier¶, ci a-∞i (pro)pune pielea pe
b¶∞: “atunci”România era amenin∞at¶ de a cunoa§te soarta Cehoslovaciei.
Una din declara∞iile lui Breban din Cuvîntul (4 aprilie 1990):
* “Fugeam nu atât spre exteriorul unui exil pe jum¶tate acceptat, m¶
refugiam într-o no∞iune moral¶…” - comentariu : un exil nu poate fi “pe
jum¶tate acceptat”, acela nu e exil, ci navet¶. Breban nu a fost exilat, se putea
întoarce în România când poftea, publica în România tot ce scria, era premiat,
era s¶rb¶torit, c¶r∞ile nu-i erau scoase din biblioteci, numele nu-i era interzis
ca ultimului emigrant la Israel ;
* “intelectuali fugi∞i” (subl. în text) : statornic tic mental : vas¶zic¶: ei
erau… “fugi∞i” (limbaj oficial, securist), în schimb Breban, notoriu navetist,
era… exilat !; * “niciunul dintre marii no§tri poe∞i nu a emigrat”…- dar Horia
Stamatu, Nicu Caranica, Kiropol, Caraion, Alexandru Lungu, Ilie
Constantin, Sanda Stolojan ? Dar… ?; * “Gre§elile emigra∞iei au început (…
) când ea a pornit s¶ imite metodele ideologiei §i chiar ale poli∞iei din ∞ar¶”:
- frumos, chiar just (m¶i tovar¶§e !) spus : “poli∞ie” - când toat¶ lumea §tie c¶
(în ∞ar¶) “poli∞ia“ se chema, în cazul cel mai de jos: mili∞ie, altfel: Securitate;
* “când a început s¶ pun¶ în circula∞ie liste negre (subl. în text, n.m. P.G.)
de persoane non-frecventabile” - care “liste negre” ? Vrea s¶ spun¶ : de
c¶l¶tori profesioni§ti, cu statut tulbure, de “impar∞ial”, de navetist - ca
Marino, H¶ulic¶, Marian Popa, Sorescu, Pintilie ?
Nicolae Breban a atacat cu vehemen∞¶ exilul - de unde : din¶untru? - nu
a fost niciodat¶ în¶untru, motivînd c¶ el nu face “politic¶”, ci doar cultur¶.
Din afar¶ ? “Afara” aceea era, în ordine: München, Paris… Bucure§ti.
Interminabilul serial din Contemporanul (Riscul în cultur¶) era subtitrat
când : Exilul (luptele intestine), când Stafiile §i farmecul exilului, când
Resentimentul colegial… ïn fapt, Breban ataca exilul politic, anticomunist el, exilatul pe jum¶tate, opozantul pe sfert; dar-îns¶-totu§i : culturalul…
Iat¶, pentru rememorare, câteva din gândurile §i din faptele de scris ale
lui N. Breban ap¶rute în revista al c¶rei redactor erai D-ta, Grigurcu:
- (29 martie 1990) : * “Nimeni, drag¶ Paul Goma nu este în afara
poporului s¶u, a «egalilor»(…)” - autorul s¶ §tie ce a avut de gând s¶ spun¶ ;
- (5 aprilie 1990) : * “ I-am propus lui Goma s¶-i fac un referat la cartea
lui Ostinato, ce avea probleme…” - nu mi-a propus nici un fel de referat: în
1970, când ne-a fost adus §ef la România literar¶, pe de-o parte nu mai
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aveam nevoie de referate: Ostinato era respins(¶); îns¶ la sugestia lui ¢epeneag, a lui S. Damian, într-adev¶r, cerusem audien∞¶ (ei, da, a§a era sub directoratul s¶u), rugîndu-l s¶ intervin¶ la ei, la C.C., pentru a mi se ridica interdic∞ia total¶ (cauzat¶ de “decodificarea” lui Ivasiuc a c¶r∞ii U§a noastr¶ cea
de toate zilele…). R¶spunsul lui Breban a fost : Dac¶ a§a au hot¶rît tovar¶§ii,
înseamn¶ c¶ au avut dreptate s¶ hot¶rasc¶ a§a…; - (tot 5 aprilie) : * “P.G. nu
contene§te s¶-l atace pe fostul s¶u coleg de celul¶ Al. Ivasiuc, def¶imîndu-l
cu o energie dispropor∞ionat¶ (…) într-un roman întreg, Bonifacia”: - se va
contrazice când va tip¶ri Confesiuni violente, acolo va relata “varianta
Ivasiuc” a decodific¶rii c¶r∞ii mele U§a… ; când scriam Bonifacia, §tiam de
8 ani ce hram poart¶ “fostul coleg de celul¶”, adic¶ din aprilie 1977, când am
g¶sit în dosarul meu de anchet¶ rapoartele sale de lectur¶ la Gherla (nu cea
ap¶rut¶ la Gallimard, în francez¶, ci varianta româneasc¶, transmis¶ la
Europa liber¶, înregistrat¶-transcris¶ în familie); - (12 apr.90): * /Ceau§escu
îi retr¶sese lui ¢epeneag /“cet¶∞enia român¶, în timp ce Goma (…) a reu§it s¶
§i-o p¶streze pe a lui”: - “cet¶∞enia”, departe de a mi-o fi p¶strat, a fost pierdut¶ automat, în decembrie 1977, când am cerut azil politic în Fran∞a ; acest
“mecanism” este cunoscut de to∞i “fugarii”, vorba lui Breban - cu excep∞ia
exilatului-Breban; §i a ne-fugitului ¢epeneag. £i a familiilor lor. Dup¶ 21 ani,
sunt tot cu statut de refugiat politic (din România) în Fran∞a ; - (19 aprilie
1990) : * “Am o deosebit¶ stim¶ pentru opera §i cariera lui Petru Dumitriu”:
- dac¶ înlocuim “cariera” cu “gândirea”, ne întoarcem la “deosebita stim¶” a
lui Breban, înainte de 1971 (când îl l¶uda pre Ceau§escul mai îndesat decât
P¶unescul) ; - (10 mai 1991) : - * “Paul Goma (§i al∞ii!) fac mare caz de o
dedica∞ie pe care i-am dat generalului Ple§i∞¶ pe un exemplar al romanului
Bunavestire, la câteva zile de la apari∞ie”: - Ple§i∞¶ nu era un oarecare general - ci de Securitate §i ministru al Securit¶∞ii. Nu l-am acuzat pe Breban c¶
a dat dedica∞ie unuia “care mai târziu avea s¶-mi zmulg¶ barba” (lui
Negoi∞escu ce avea s¶-i zmulg¶ generalul Securit¶∞ii Chiria§ilor?), m-am
întrebat, retoric : «Un scriitor îi d¶ o carte a sa, cu dedica∞ie Securistului
suprem ?»; - * “Uitînd c¶ el (Paul Goma - n.m.) a fost exclus din partid cu
mul∞i ani în urma mea…”: - nu uit deloc faptul c¶… n-am fost exclus! - am
aderat în 22 august 1968, dup¶ invadarea Cehoslovaciei : voisem s¶ m¶
înscriu în Brig¶zile Patriotice, îns¶ mi se pusese condi∞ia (pentru a avea
dreptul la o arm¶): s¶ fiu membru de partid. Dup¶ vreo trei luni de zile (deci:
tot în 1968), comitetul PCR al Uniunii (cei mai activi §i mai insisten∞i componen∞i ai s¶i: Dimisianu, ¢oiu, F¶nu§ Neagu, Nichita St¶nescu, Horea,
Chiri∞¶) a prins a m¶ convoca periodic §i a-mi cere s¶ predau carnetul,
fiindc¶… în august ‘68 nu fusesem legal primit (“un viciu de form¶”, tot
explica Dimisianu)… Nu l-am dat - de-al dracu’ : nu eram ca ei. Mi-a fost
confiscat de Securitate la arestarea de la 1 aprilie 1977; - (14 iunie 1991) :
- * “S¶rmanul Nego, ca §i Goma, era atins de virusul suspiciunii, sau cine
§tie, §tiindu-se culpabil fa∞¶ de Europa liber¶ pe care o injuriase într-un articol, dup¶ p¶rerea mea, f¶r¶ ca acest lucru s¶ fi fost imperios necesar, f¶cea
act de o sumisiune violent¶. Adeseori, la spirite superioare, culpabilitatea
creeaz¶ astfel de fidelit¶∞i agresive, de fanatisme de licean…«- Nu crezi, i-am
r¶spuns uimit de lipsa lui de elegan∞¶ în propria lui cas¶, nu crezi c¶…»?”
Acest editorial de o nesfâr§it¶ nesim∞ire din serialul Riscul în cultur¶
m-a determinat, s¶-i dau replica prin “Capra §i C¶prarul” - text publicat §i în
Contemporanul din 26 iulie 1991.
Am citat numai din propostele sale, fire§te, anterioare ripostei mele.
Dac¶ n-a§ fi obosit s¶ explic pentru a mia oar¶ lucruri elementare, l-a§
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trimite pe Gheorghe Grigurcu la alte m¶rturii despre N. Breban §i despre
“colegialul s¶u comportament” :
- la Gabriela Melinescu (citat¶ §i de Dorin Tudoran), so∞ia editorului
suedez Coeckelberghs, pe care l-au vizitat, în scop de descurajare de a
publica Gherla - dou¶ cupluri celebre : ¢oiu-B¶l¶i∞¶ §i Ivasiuc-Breban ;
- la Ioana M¶gur¶, so∞ia lui Noël Bernard (vezi volumul : Directorul
Postului nostru de Radio, Betromond, 1994 - p. 44-47) : perechea IvasiucBreban îl vizitase pe Bernard în 1976 (în urma scandalului provocat de
difuzarea Gherlei în lectura mea, la Europa liber¶), repro§îndu-i c¶ “îi permite” Monic¶i Lovinescu §i lui Virgil Ierunca s¶ impun¶ un dictat cultural,
iar pe Goma, care n-are pic de talent, îl laud¶ într-una. ïn vara anului 1977,
Breban s-a prezentat singur la Noël Bernard, cu aceea§i plângere-cerere.
S¶ nu constituie aceste fapte rele ale lui N. Breban probe c¶ romancierul a avut un comportament cel pu∞in necolegial ? ; c¶ demersurile sale,
mai ales în Occident, fie pe dup¶ cap cu Ivasiuc, fie singur erau în spiritul purei
propagande securiste ? Ba bine c¶ nu.
Te-am mai ofensat, repro§îndu-∞i lectura lui Caraion prin ochii Monic¶i
Lovinescu §i ai lui Virgil Ierunca. Exista precedentul Jurnal-ului meu :
mi-am exprimat în scrisoarea din 18-24 iulie 1997 nedumerirea, consternarea
(D-ta citezi doar introducerea, ceremonioas¶), c¶ citise§i, fie neatent, fie
selectiv, ∞inînd seama, nu de ceea ce st¶tea scris în carte, ci de ceea ce
spusese Monica Lovinescu despre autor (22 publicase în 18 februarie 1997
sub titlul : “O precizare la Jurnal-ul lui Paul Goma : Regret c¶ l-am
cunoscut pe Paul Goma”.
Pentru c¶ tot nu se mai ∞ine minte observa∞ia mea, repet pasajul din textul
D-tale Radiografie Paul Goma (8-14 iunie 97):
“Nu-i vom lua (lui P.G.) neap¶rat ap¶rarea dac¶, în unele momente, se
va vorbi de ingratitudinea sa. Oricîte decep∞ii vor fi intervenit în rela∞ia lui
Goma cu Monica Lovinescu §i Virgil Ierunca, ace§ti directori de con§tiin∞¶
neîntrecu∞i ai vie∞ii noastre culturale §i civice din ultimele decenii, ne întristeaz¶ maniera în care Goma se deta§eaz¶ de ei, uitînd, nu numai caracterul
ireversibil «istoric» §i acesta, al sprijinului generos de care s-a bucurat din
partea lor” (subliniea mea - P.G.).
Re-iertare : cine scria astfel despre Jurnal-ul meu §tia înainte de a-l
frunz¶ri, în c¶utarea unor argumente care s¶ conforteze teza ce avea s¶ scrie.
S-a în∞eles : nu î∞i repro§ez c¶ ai scris “defavorabil” - ci î∞i atrag aten∞ia :
te-ai pronun∞at în necuno§tin∞¶ de cauz¶ §i ai eludat adev¶rul : solidarizarea
Monic¶i Lovinescu §i a lui Virgil Ierunca, nu cu victima, autorul c¶r§ii, ci
cu editorul distrug¶tor de carte : Liiceanu. Deci, ai a§ternut pe hârtie
neadev¶ruri. Or acest obicei nu intra în… obiceiul lui Gheorghe Grigurcu.
Rezum : în cazul meu, ∞i-ai pornit cronica, nu de la textul propriu-zis al
Jurnal-ului (pe care nici nu mai aveai nevoie s¶-l cuno§ti), ci de la declara∞ia
Monic¶i Lovinescu : “ïmi pare r¶u c¶ l-am cunoscut pe Paul Goma” ;
ïn cazul lui Ion Caraion, ∞i-ai scris cronica pornind, nu de la textul
Aceast¶ dragoste care ne leag¶ - citit profesional, cu ochi treaz - ci de la
acuza∞iile f¶r¶ temei ale semnatarei, reluate în cor de Liiceanu, Manolescu.
Ei au deplasat aten∞ia - §i adev¶rul - de la moartea tragic¶ a Ecaterinei
B¶l¶cioiu la vânzarea la care s-ar fi dedat “monstrul Caraion” (acum l-am
citat pe Matei C¶linescu). Deplasare înt¶rit¶, binecuvântat¶ de cronica D-tale,
cea intitulat¶ f¶r¶ echivoc : De la Ecaterina Lovinescu la Ion Caraion.
C¶ Monica Lovinescu §i Virgil Ierunca sunt §i ei oameni care pot s¶ se
în§ele, ca noi to∞i - î∞i vine greu s¶ admi∞i. Te în∞eleg: §i eu am trecut prin
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aceast¶ faz¶ de credulitate. ïns¶ dac¶ înainte de decembrie 89 cuvântul lor
prin Europa liber¶ era liter¶ de evanghelie, dup¶ aceea datele s-au modificat.
Sus∞inerea pân¶ în pânzele albe a unora (Blandiana, Buzura, H¶ulic¶, Geta
Dimisianu, Manolescu) ce putea s¶ aib¶ atunci justificare, dup¶ 89 a creat
confuzii, a provocat injusti∞ii - atât prin ac∞iuni directe (campania Monic¶i
Lovinescu de a face din Blandiana, nu doar o vânjoas¶ opozant¶ anticomunist¶ - n-a rezistat ea prin arpagicultur¶ ? - ci chiar “sertarist¶”! - vezi textul
din decembrie 1986 din Convorbiri literare). Dar mai ales prin t¶cerea
p¶strat¶ asupra unor fapte-rele ale proteja∞ilor - t¶cere acordînd acoperire
moral¶ a unor fapte imorale - exemplul recent al traducerii, la Humanitas, a
C¶r∞ii negre a comunismului cu “afacerea” Anexei §i a Addendei.
Tulbur¶toare coinciden∞a”: în ordinara, în nep¶s¶toarea falsificare a istoriei
au fost direct implica∞i subdirectorii de con§tiin∞¶ Blandiana, Liiceanu,
Manolescu, Adame§teanu, proteja∞ii f¶r¶ restric∞ie, dintotdeauna.
ïntr-un text “blasfematoriu” din Cotidianul îmi exprimam convingerea
c¶, dac¶ Monica Lovinescu §i Virgil Ierunca nu ar fi p¶strat t¶cere în leg¶tur¶
cu pa§ii pe de l¶turi ai proteja∞ilor lor, nu s-ar fi ajuns la aceast¶ uluitoare (§i
tragic¶, la urma urmei) concluzie : scriitorii de valoare nu au “recuperat” anii,
deceniile de demisie moral¶; pentru ei, lumin¶tori ai poporului, istoria a fost
§i a r¶mas o “materie” aparte, o §tiin∞¶ (nu sunt ei crea∞ia, chiar f¶r¶ voie, a
materialismului §tiin∞ific? §i istoric?) ; iar cei care vor s¶ scrie “romane
istorice” se documenteaz¶ cum se documenteaz¶ cei ce scriu despre via∞a furnicilor, despre moartea balenelor. Intelectualul român, în primul rând scriitorul la român este, nu doar ignar în materie de istorie, dar incapabil de a
în∞elege istoria ca o necesitate, o realitate constitutiv¶ a faptei scriitorice§ti.
De aici, pe de o parte, incapacitatea de a realiza timpul, de a accepta
existen∞a §i necesitatea cronologiei ; de aici refuzul scriitorului român de a-§i
face datoria (ei da : datoria) de scriitor, aceea de a limpezi faptul scris, nu de
a-l întuneca, ascunde, codifica, trafica, apoi, din lene §i din fric¶, a-l invita pe
cititor la… coautorat. Scriitorul român rezistent prin cultur¶ §i-a imaginat c¶,
trezit din somnul cel de moarte taman la 22 decembrie 89, dac¶ a fost de 3-5
ori în Pia∞a Universit¶∞ii, a §i absolvit cursul accelerat (§i f¶r¶ profesor) de
istorie, de democra∞ie, de libertate. Ei bine, nimic nu se recupereaz¶ în
materie de… umanioare, cu atât mai pu∞in de etic¶ - dovada fiind chiar
“dezbaterea” pe marginea volumului Aceast¶ dragoste care ne leag¶.
Participan∞ii - printre care §i D-ta - au dovedit pentru a multa oar¶ :
- nu cunosc istorie elementar¶ ;
- n-au de gând s¶ înve∞e, m¶car la b¶trâne∞e, câteva elemente ;
- la urma urmei, pu∞in le pas¶ de ceea ce este, la toate comunit¶∞ile,
istoria - fie ea oral¶, fie scris¶ (à propos : singura lucrare, ap¶rut¶ în ace§ti
9 ani de libertate §i meritîndu-§i numele este O istorie sincer¶ a poporului
român de Florin Constantiniu).
Astfel se explic¶ indiferen∞a cu care persoane serioase, universitarioase
au evaluat, au judecat fapte de istorie din… istoria lui Caraion.
Astfel se explic¶ scrisoarea mea adresat¶ lui Grigurcu - nu altcuiva.
Iat¶, ai aflat “realitatea judec¶∞ii mele” (fii sigur - deci : teme-te - nu e
doar a mea) în ceea ce te prive§te.
£tii foarte bine (drag¶ Grigurcu) : sântem ceea ce ne facem noi în§ine §i
nu ceea ce încerc¶m s¶ fim, pentru a nu-i jigni (!) pe cei pe care-i pre∞uim.
Pre∞uire,
Paul Goma
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*

Paris 21 decembrie 1998
Din nou despre Catedrala Neamului
Se vântur¶ în presa româneasc¶ (§i) opinia c¶ ideea piramidei cre§tine
închinat¶ Mântuirii Neamului ar apar∞ine lui Teoctist care a negociat astfel
vizita papei Ioan Paul al II-lea în România…
S¶-mi fie îng¶duit s¶ avansez o alt¶ ipotez¶ - f¶r¶ a nega murdarul târg
propus de patriarhul numit de Ceau§escu, “pedepsit” cu acela§i scaun de
Iliescu §i preluat de Constantinescu împreun¶ cu întreg inventarul Securit¶∞ii, viu,
dar mai ales mort - anume :
Persoane profund necinstite §i str¶lucit analfabete, pentru care istoria
Românilor §i a României reprezint¶ ceva “mai mult decât nimica” (ca samizdat-ul pentru N. Manolescu : «N-am avut - dar nici n-am avut nevoie») precum Iliescu-Roman, Constantinescu-Zoe Petre, în c¶utare de “legitimitate
na∞ional¶”, dup¶ ce au au dat ca §pag¶ Basarabia, Bucovina de Nord, Her∞a,
Insula £erpilor pentru o problematic¶ §i fie vorba între noi : inadmisibil de
costisitoare “intrare în NATO” (fire§te : dimpreun¶ cu întreaga securime
dup¶ ei, în frunte fiind M¶gureanu §i Caraman), au g¶sit alt¶ diversiune
pentru “a reda demnitatea poporului român”: impunîndu-i o Cas¶ a Scînteii
Nr. 3 - asta cu crucea deasupra…
Mineralii uteci§ti dimpreun¶ cu fosilele ∞¶r¶niste care s-au coco∞at, cu
biciul, pe capra acestei nefericite ∞¶ri vor fi auzit vorbindu-se în tramvai
(pe când foloseau §i ei acest mijloc de locomo∞iune) c¶ poporului, ca s¶ nu se
r¶scoale, trebuie s¶-i dai circ §i pâine. Constatare, dup¶ cum se vede, ∞inut¶
minte (singura, dealtfel) §i confirmat¶ în scris de consiliereasa preziden∞ial¶,
specialist¶ în “istorie antìc¶ §‘ d¶ d¶mult” (cum atât de frumos §i de exact ar
fi zugr¶vit-o precedenta mam¶ a na∞iei, Elena) §i prefa∞atoarea, în deplin¶
cuno§tin∞¶ de cauz¶ a “memoriilor” (sic !) transcrise, prin munc¶ voluntar¶ de
secretariatul l¶rgit ale lui I. Diaconescu, dup¶ stenograma sfor¶iturilor
specimenului cu acela§i nume, editate la Nemira.
Tandrul §i nem¶rginit de întelectualul tandem Zoe - Emil d¶duse din
mâini, dar mai ales din picioare §i în cele din urm¶ izbutise (înc¶ din 1995 !)
s¶-i confec∞ioneze pe comand¶/pe m¶sur¶ o… asta, o catedr¶, nu la §coala
ajut¶toare din Giurtelec, nici din Jibou - ci taman la Universitatea Bucure§ti,
lui… zi-i pe nume, §i el conspirativ - am g¶sit: M¶gureanu ! ïn buna tradi∞ie
bol§evic¶ a mai-sus-pomenitei academiciene de renume mondial, ca §i în a
celuilalt academician : Bârl¶deanu, Zoe Petre §i Emil Constantinescu au
pref¶cut, pocnind din degete, un oarecare plutonier de securitate, §i el f¶r¶
bibliografie, avînd îns¶ avantajul considerabil de a fi, biografic, printre altele,
“jude∞” de-al Coposului - în câtamai “Profesorul” de… asta, cum îi zice ?,
sociologie ! A fost o bun¶ “orientare” : Catindatul §i-a asigurat încrederea
Organului - în aria carpatodun¶rean¶ acesta (aceasta?) continuînd s¶ înlocuiasc¶ popula∞iunea electoare (nu mâncau, beau, c¶l¶toreau, se-bucurau
masili, “prin reprezenta∞ii ei de n¶dejde”, activi§tii §i securi§tii ?). Astfel
Securitatea §i-a desemnat înlocuitorul lui Iliescu.
ïn 1996 am încercat s¶ atrag aten∞ia asupra pericolului ajungerii în
fruntea ∞¶rii a acestei str¶lucitoare nulit¶∞i care, sub masca de reprezentant al
opozi∞iei (care opozi∞ie ?), avea toate §ansele de a deveni chiar mai nociv
decât Iliescu (se poate? în România se poate!), fiindc¶ avea s¶ ucid¶ speran∞a
românilor în eradicarea comunismului §i a securismului de pe plaiurile
noastre dragi. ïn textul publicat în revista 22 din 18-24 septembrie acela§i an,
printre altele, scriam :
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“…Constantinescu (…): crea∞ia ex nihilo a Blandienei §i a M¶gureanului, (…) trista improviza∞ie a strategiei de senectute a seniorului Coposu”.
Dup¶ cum se poate constata, intuisem câte parale face “delfinul” na∞iei
(în fine, al lui M¶gureanu - atunci nu §tiam c¶ Virgilul Tat¶lui Na∞iei va deveni comandant de partid - Na∞ional!). Dup¶ alegerea lui, în noiembrie (96), din
nefericire, în fiecare zi l¶sat¶ de la Dumnezeu constatam c¶ m¶ în§elasem în
privin∞a Constantinescului: eu îl crezusem un mormoloc, un g¶g¶u∞¶, un
tolomac, marionet¶ în mâinile Securit¶∞ii - nu b¶nuisem “contribu∞ia personal¶” a viitorului pre§edinte al României : or faptele sale cele rele s-au dovedit a fi mult peste… (b¶nuiesc) cerin∞ele Organului §i, presupun : chiar mai
rele decât foarte-relele sfaturi ale Zoei Petre cea r¶u-sfetnic¶ :
- Nu a respectat nici una din promisiunile f¶cute electorilor în campania
preziden∞ial¶. Oamenii credeau (cum s¶ nu cread¶, când “Emil al nostru” îl
avea adversar pe “Iliescu - al lor”?) c¶, în sfâr§it, dup¶ o întârziere de §apte
ani, România se va întoarce la sine §i în Europa ; comunismul §i securismul
vor fi eliminate din Aparatul de Stat (devenit un stat de drept), potrivit preconstitu∞iei de la Timi§oara ; se vor restitui propriet¶∞ile (§i a demnit¶∞ile)
confiscate, c¶lcate în picioare de comuni§ti ; se vor face, în sfâr§it ! reforme
democratice, vor fi luate m¶suri economice în scopul de a ameliora starea
(halul) popula∞iei - iar pe plan extern se vor dezamorsa conflictele cu vecinii
- în demnitate na∞ional¶…
- ïn schimb (un fel de a vorbi), acest pre§edinte al nostru §i acest al
nostru guvern au început a ac∞iona de parc-ar fi fost Iliescu-V¶c¶roiu la cub,
fiindc¶ aceia erau comuni§ti, de la care nu te a§teptai la altceva - dar
ce§tialal∞i, ai no§tri, democra∞i, preponderent ∞¶r¶ni§ti ?
Aceasta fiind preistoria, s¶ ne întoarcem în contemporaneitatea cea de
toate zilele :
Adun¶tura de incapabili, de necinsti∞i, de ho∞i, dup¶ ce au încheiat
criminalul Pact cu Ucraina, sunt pe cale de a-i ferici pe români cu o Catedral¶
a Neamului. De ce nu ? £i-a§a în patruzeci de ani de comunism nu s-au
ridicat l¶ca§uri de rug¶ciune…, ar zice oamenii de bun¶ credin∞¶, în principiu, din aceia care nu v¶d decât drept înainte, de parc-ar avea ochelari de
cal. Ce, stric¶ o Catedral¶? A Neamului ? P¶i noi, care, nu-i a§a, sântem
n¶scu∞i gata-ortodoc§i, h¶t, de la sfântul Andrei, nu ca Ungurii, abia de la
a§a-zisul lor sfânt, Istvan - §i s¶ n-aveam o catedral¶ fain¶, m¶rea∞¶ - taman
ca soarele de pe cer?; a c¶rei piatr¶ de temelie s¶ fie pus¶ de MultPreafericitul
Teoctist, înconjurat de mitropoli∞i, de episcopi, de popi de cea mai aleas¶
cur¶∞ie cre§tin¶ §i moraliceasc¶, civil¶: Pl¶m¶deal¶, Anania, Vornicescu,
Galeriu ; de tovar¶§i în civil precum Cump¶na§u, Virgil Cîndea, Dan
Zamfirescu, Dan Ciachir, Dinu S¶raru, Buduca - §i al∞i viitori sfin∞i ai
românismului ortodox?
Bineîn∞eles c¶ Românii au nevoie de o catedral¶ mare, falnic¶, fain¶, de
s¶ crape vecinii de ciud¶ c¶ ei nu posed¶ nici m¶car “realiz¶ri” mai modeste
precum Casa Scînteii Nr. 2, piramida lui Nicolae Keopsescu… Bineîn∞eles,
Românii se vor lipsi de pâine, de lapte, de medicamente, de înc¶l∞¶minte
(ce s¶ fac¶ un adev¶rat ortodox cu ni§te p¶c¶to§i de bocanci - în plus, cu un
cuvânt ce ne vine de la unguri…?); se vor lipsi de un nou - §i adev¶rat - local
pentru Universitatea Bucure§ti, pentru Biblioteca Na∞ional¶, de spitale, de
locuin∞e adev¶rate, pentru oameni, de azile pentru copii §i pentru femei abandonate ; bine-în∞eles se vor lipsi de §osele, de poduri, de necesarele lucr¶ri de
amenajare a teritoriului…
Fiindc¶ guvernul (sic) a promis c¶ d¶ el o bun¶ parte din banii necesari
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- restul s¶ fie adunat prin dona∞ii ; §tiut fiind faptul c¶ guvernul lui Vasile nu
este mai breaz decât al lui V¶c¶roiou ori al lui D¶sc¶lescu ; §tiut fiind faptul
c¶ “banii guvernului” sunt, în fapt, zmul§i de la gura nenorocitului de
contribuabil - propun o alt¶ solu∞ie:
Cum adaosul : “Cre§tin” i-a fost suflat lui Coposu dinspre… Securitate;
cum activi§tii, securi§tii au colonizat din ultimele zile ale lui decembrie 89
PN¢ (C)D ; cum ei, tâlharii de securi§ti §i-au împ¶r∞it tezaurul ∞¶rii în
momentul fugii Ceau§escului ; cum ei, pân¶ ieri caralii la poarta religiei,
interzic¶tori ai credin∞ei, persecutori ai preo∞ilor, credincio§ilor, s-au pref¶cut
fulger¶tor în cre§tini din, h¶t, secolul al III-lea (a v¶zut lumea întreag¶ la
televizor : Petre Roman f¶cîndu-§i cruce cu piciorul stâng ; §ase ani mai
târziu “cre§tin-democratul” Constantinescu : nici m¶car cu dreptul - de unde,
dac¶, s¶rmanul, o via∞¶ întreag¶ a adunat cotiza∞iile de partid la Universitatea
Bucure§ti?): s¶ dea ei exemplu, s¶ fie în capul listei de subscrip∞ie!
ïn frunte, desigur : M¶gureanu ; apoi Caraman (ortodox de-al nostru, de
rit rusesc - de la Karakurgan) ; imediat fra∞ii V.C.Tudor-Funar - nu sunt ei §i
securi§ti §i mari cre§tini?; fra∞ii P¶unescu - de§i de ce n-ar acoperi ei întreaga
cheltuial¶, li s-a ierta o parte din p¶catele lor grele?: bineîn∞eles, ¢iriac :
îndepline§te absolut toate condi∞iile pentru a figura la loc de cinste pe aceast¶
list¶.
S¶ nu-l uit¶m pe simpaticul Cataram¶, proprietar de partid liberal (cu tot
cu epigramistul de serviciu, Quintus) ; iar pentru c¶ tot vorbim de un
“obiectiv” de interes na∞ional §i spiritual, s¶ doneze sume semnificative Emil
Constantinescu - nu doar ca pre§edinte, ci ca parte a ¢igaretei I-II-III (pe linie
patern¶).
Desigur, nu-i vom uita pe §i-mai-simpaticii Ple§u-Volkswagen §i
Babiuc-Bell.
Iar la inaugurarea final¶ - a parcajului subteran - s¶ fie invitat¶ §i Umbra
lui £tefan cel Mare în care Teoctist l-a v¶zut pe Constantinescu.
Sfe§tanie sprincenat¶, vou¶, celor grijulii cu soarta românilor !
*

21 decembrie 1998
PE MARGINEA UNUI EDITORIAL…
Prin editorialul României literare nr. 48 din 2-8 decembrie 1998 intitulat : “Adio, domnule Goma”, Nicolae Manolescu §i-a încheiat str¶lucit
coborî§ul - iat¶, nu am spus : c¶derea - observabil de la nr. 2 (11 ian.1990) al
revistei. Atunci, la întrebarea “Cum ar trebui s¶ arate România literar¶
acum?”, criticul §i istoricul ce dou¶ decenii indicase direc∞ia literaturii dovedise c¶ era un perfect dez-orientat, un str¶lucit ignorant a tot ce se afla în
afara ∞arcului culturii curate cu voie de la Securitate. ïn continuare, cu o
masochist¶ consecven∞¶, a confirmat semnul-r¶u amintit: interviul luat lui
Iliescu (c¶ruia i se adresa cu «Omul cu o mare» /în chiar prima întrebare),
imediat dup¶ mineriada din 13-15 iunie 90, “considera∞iile” despre…
“leg¶tura dintre r¶scoala de la Bra§ov din 87 §i «revolu∞ia» din 89”, publicarea, în 2 numere consecutive, pe 5 pagini a “dosarului de securitate” a
supra§efului Securit¶∞ii Sturdza-Voican, în prezentarea acestuia, “aprecierile” despre samizdat, “cuget¶rile” pe marginea disiden∞ei, distrugerea (cu ce
consecin∞e !) a PAC-ului, intrarea la liberalii-securit¶∞ii Cataram¶-Quintus,
etc, etc…
ïn ace§ti 9 ani de, totu§i, libertate de expresie ne-membrul de partid
Manolescu - îns¶ nu mai pu∞in co-autor al proletcultistului volum Literatura
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român¶ de azi. 1944-1964; nu mai pu∞in harnic recenzent al productelor
c¶l¶ului culturii D. Popescu-Dumnezeu (5 cronici); vizitator §i el - al¶turi de
Blandieni, Dimiseni, Buzuri, Dine§ti al “protectorului culturii nonconformiste cu voie de la st¶pânire, pe numele s¶u Gogu R¶dulescu” - nu a recuperat nimic, nu a înv¶∞at nimic, dovada: în editorialul din 2 decembrie 98
“explic¶” astfel situa∞iunea :
“Dou¶ texte (începe prost : nu dou¶, ci trei - n.m. P.G.) adresate de dl.
Paul Goma României literare spre publicare (…) stau de cîtva timp pe biroul
meu. Dilema mea n-a constat în a le publica sau nu. M-am decis, de cum
le-am citit, s¶ nu le public”.
O astfel de introducere ar fi fost oriunde-oricând urmat¶ de explicarea
motivului nepublic¶rii, §i, semn de respect al cititorului: rezumarea textelor
în chestiune (trei, nu dou¶). Oriunde - nu §i în România “rezisten∞ei-princultur¶” ; nu în insula în care “samizdat nu a existat - §i nici n-am avut nevoie
de el” ; nu “la noi /unde/ s-a manifestat un singur disident : Ceau§escu” - am
citat din profunda gândire a directorului (de opinie, de revist¶, de partid)
N. Manolescu. Lui nici prin cap nu-i d¶ s¶ explice refuzul, s¶ citeze m¶car o
propozi∞iune din textele (trei, nu dou¶). El le rezum¶ ca-la-Bucure§ti, cum
f¶cea barbi§tii, în S¶pt¶mîna, înainte de 89, cum, “dup¶ revolu∞ie”, fac
antibarbi§tii, cu prec¶dere la România literar¶, mo§ie proprietate-personal¶ a
lui Manolescu, mo§tenit¶ de la tat¶-s¶u, Iva§cul, turn¶tor cu diplom¶ MAI. Pe
la mijlocul compunerii (editoriale !) se i∞e§te o inten∞ie de a vorbi despre
“cele dou¶ (trei, nu dou¶ ! - n.m.) texte pe care le am sub ochi”, pe loc
reprimat¶, fraza continuînd în clasicul-stil-dimisian : “obi§nuita litaniepamflet a unui om c¶ruia…” ; “emanînd mirosul rânced al frustr¶rii” ;
“r¶fuieli cu breasla” ; “caz patologic” - în fine “gângania în care s-a
metamorfozat comis-voiajorul lui Kafka”.
N. Manolescu mai crede §i la vârsta-i înaintat¶ c¶ “lupta de idei” în
cultur¶ se duce numai prin editoriale indicatoare de direc∞ie - cum l-a înv¶§at
Iva§cu, înv¶§¶tor în materie de rezisten§¶-prin-cultur¶ ; el î§i imagineaz¶ c¶,
dac¶ înainte de 89 nu a polemizat cu ai s¶i co-bresla§i care nu-i împ¶rt¶§eau
op∞iunile (s¶ zicem : securi§tii lui Eugen Barbu), se datoreaz¶ numai refuzului s¶u de “a se înc¶iera cu ni§te derbedei” - §i nu, cum era adev¶rat :
partidul comunisto-terorist nu permitea s¶ se r¶spund¶ unei “critici juste,
spontane-dinainte-preg¶tite”. ïns¶ dac¶ ar fi vrut s¶ dea o replic¶
troglodi§tilor s¶pt¶mîno-lucefere∞i - ar fi putut, a§a cum putuser¶, înaintea lui,
scriitori ca §i el : ¢epeneag, Virgil T¶nase, Tudoran, De§liu, Dan Petrescu,
Cangeopol, Dinescu…- în presa occidental¶. Chestie de elementar¶ ap¶rare a
punctelor de vedere (§i normal curaj). Or N. Manolescu nu are organ pentru lupta
de idei, polemica, pentru el este vulgar¶ înc¶ierare, schimb de înjur¶turi, nu
ap¶rare a propriei opinii.
£i pentru el teribila, mutilanta perioad¶ comunist¶ a constituit un
binecuvântat alibi - atât al inac∞iunii sale civice, cât §i al ac∞iunilor strict
culturale. Dar, oricât de §chioap¶ ar fi, acum, democra∞ia în România
(vinova∞i de aceast¶ situa∞ie fiind §i directorii de opinie dezertori, vânjo§ii
rezisten∞i prin cultur¶), exist¶ libertate de expresie.
Cum o folose§te N. Manolescu, intelectual de frunte §i “om politic” liberal ? Exact a§a cum §tia el de la du§manu-i personal: Eugen Barbu c¶
“proceda” cu… du§manii poporului (printre ei chiar Manolescu !) : refuzînd
s¶ dea citate din textele incriminate, rezumîndu-le, fantezivo-abuziv - §i tot el
pronun∞înd sentin∞a : nu se public¶ ! Gestul (§i maniera) lui N. Manolescu
m-a mirat. Aveam deja format¶ o foarte proast¶ p¶rere despre caracterul s¶u
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(vreau s¶ spun: despre lipsa…) - dar înc¶ nu era definitiv¶…
De la editorialul din 2 decembrie 1998 al României literare - s-a f¶cut.

Vineri 23 septembrie 2011
Tot greu, tot r¶u. Sabourina a promis o trimitere la un
specialist în… Am uitat specialitatea: “în boli misterioase”? ïn
“Boli care nu exist¶ - dar fac r¶u al dracului?”, “Necunoscute?”
Am terminat azi corectura. Uf! M-a epuizat - m¶ întreb de
unde a mai r¶mas ceva neepuizat.
Echilibrul, echilibrul mi-a fost atacat.
M¶ mi§c cu greutate - mai ales cu pruden†¶, s¶ nu cad,
naibii, fiindc¶ chiar de voi striga dup¶ ajutor, n-a§ putea fi auzit.
*

25 februarie 2000

Solidaritatea la scriitorul român : complicitatea

Pornesc de la observa∞ia la îndemâna oricui : solidaritatea social¶ dintre
membrii “de rând” ai unei colectivit¶∞i se încheag¶ prin leg¶turile personale
între indivizi, familii, grupuri. Iat¶ : fiindc¶ Gheorghe l-a ajutat alalt¶ieri pe
Ion s¶ urce vaca pe acoperi§, la rândul s¶u Ion d¶ o mân¶ de ajutor lui
Gheorghe s¶ bage soarele în cas¶, cu bani∞a - dup¶ care ei doi îl ajut¶ pe
Vasile s¶ mute drobul de sare cu o §chioap¶ mai la dreapta fa∞¶ de stânga. Iar
dac¶ ia foc §ura lui Niculae, nu doar Ion, Gheorghe, Vasile, ci jum¶tate de sat
sare (cu mic cu mare) s¶ sting¶ pojarul.
Am în∞eles : “Asta” se petrece a§a de când lumea-i lume oriunde pe
lume. Poate în ultima vreme pe plaiurile carpatine s¶ fi intervenit “o micu∞¶
derogare” - ca cea relativ¶ la capra vecinului precum §i la accep∞ia dat¶ de
Ana Blandiana în Convorbiri literare, octombrie 1996 :
“ïn anii dinainte de ‘89 (…) indiferent ce (…) a§ fi f¶cut, n-ar fi avut
nici o importan∞¶, în afar¶ de faptul c¶ puteam s¶ p¶∞esc ori s¶ nu p¶∞esc ceva,
nimic nu s-ar fi schimbat. £i asta pentru c¶ solidaritatea nu era posibil¶ (…
). Asta a f¶cut ca, imediat dup¶ ‘89, când solidaritatea a devenit posibil¶(…
) m-a f¶cut s¶ schimb ce nu f¶cusem atunci. Cu atât mai mult cu cât lucrurile
erau atât de pu∞in schimbate, încât r¶mâneau de schimbat aproape toate”
(rezon ! - §i s.m. P.G).
Scriitorul nu este un cet¶∞ean de rând ; un scriitor, de§i român, trebuie
s¶ fie altfel chiar §i decât un inginer-§ef ! Misia lui nu este s¶ produc¶ materie, ci s¶ vegheze ca : frumos, drept, adev¶r s¶ fie respectate. Or în colectivitatea scriitorilor români func∞ioneaz¶ acela§i regulament ca în celelalte
ramuri ale culturii: silvicultur¶, piscicultur¶, porcicultur¶ - arpagiccultur¶.
ïmi imaginam c¶ §i pentru confra∞i cuvântul are, nu doar valoare de frumos, ci §i de adev¶r - fire§te, nu orice afirma∞ie în vânt, ci cuvântul sprijinit
pe argumente. M¶ în§elam. Scriitorul român func∞ioneaz¶ cu un carburant §i
el, aparte. Voi ilustra observa∞iile de mai sus cu întâmpl¶ri mie petrecute - se
va constata c¶ nu doar mie…
Ivasiuc
- ïn vara lui 1977, dup¶ liberarea din închisoare, încredin∞asem
apropia∞ilor (Mazilescu, Raicu, Breban, Ion Vianu) o tain¶:
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ïn dosarul meu de securitate existau mai multe note informative (§i nu
declara∞ii de anchet¶ - deosebire esen∞ial¶, pe care nici unul din interlocutori nu o realiza, fiindc¶ niciunul dintre ei nu cuno§tea ancheta), dou¶
caracteriz¶ri §i o transcriere dup¶ înregistrarea variantei transmis¶ la Europa
liber¶ a Gherlei [oper¶, nu a Securit¶∞ii : îi cuno§team “marca dactilografic¶”], toate semnate : Al. Ivasiuc.
Nu am fost din cale afar¶ de sup¶rat c¶ prietenii nu m-au crezut. Dar
oare era de crezut a§a ceva, în 1977? Oricum, bine nu m-am sim∞it: eu le
comunicasem un adev¶r - §i nu unul rece, indiferent, ci sfâ§ietor: cu mine
Ivasiuc fusese prieten-de-celul¶, împ¶r∞isem, la propriu, gamela - adev¶rat,
ne desp¶r∞isem în 1970, dar prietenia dinainte nu fusese anulat¶, doar
ne-continuat¶. “Decodificarea” c¶r∞ii mele U§a noastr¶ cea de toate zilele urmare: fusesem interzis cu întreaga familie - de§i ∞inea de turn¶torie de
gradul întâi (nu era un adev¶r divulgat, ci o scornire - comunicat¶ Securit¶∞ii)
am pus-o pe seama obiceiului prietenului Sa§a de a îndruga vrute §i nevrute,
de a alerga în urma cuvintelor, de a vântura praful vorbe-vorbelor f¶r¶
acoperire, pe scurt : de a emite ivasiucisme. Apoi mai era ceva care m¶
obligase s¶ reflectez mult înainte de a încredin∞a prietenilor comuni taina : omul
murise la cutremurul din 4 martie, în împrejur¶ri atroce.
Deci le comunicasem un adev¶r. (Deci) nu m-au crezut.
Am în∞eles atunci (cam târziu, oricum, mult mai devreme decât al∞ii) c¶
Bestialitatea Poporului î§i alegea turn¶torii cei mai califica∞i, nu dintre
persoane antipatice, b¶nuibile c¶ s-ar deda la odiosul exerci∞iu, troglodi∞i care
pâr¶sc c¶ ∞i-ai botezat copilul, c¶ nu participi cu drag la munca voluntar¶, ba
chiar l-ai înjurat pe socotitorul ceapeului - ci dintre cele înalt §colite, capabile
s¶ redacteze un raport despre “starea de spirit” a unei persoane ori a unui
grup, chiar s¶ propun¶ solu∞ii…- §i mai ales dintre oamenii pe care nici cu
gândul nu-i suspectai. Ca s¶ nu p¶c¶tuie§ti…
Atunci, în vara anului 1977, pornind de la “experien∞a” cu Ivasiuc, am
început s¶ fac “leg¶turi abuzive” între cutare fost de∞inut politic §i favorurile,
supradrepturile de care se bucura el, mai ales acela de a c¶l¶tori în Occident
- cu so∞ia - ca Doina§ ; de a se preumbla pân¶ §i în Spania franchist¶ - vezi
Olé, España !, de A. Marino, carte editat¶ în 1974 (Franco avea s¶ moar¶ în
1975); de a fi cuprins de delirium tremens publicistic în virtutea c¶ruia a
l¶udat, stahanovice§te Tezele din Iulie, a omagiat Partidul, a lins cu frenezie
pe-fa∞a §i pe-dosul Ceau§escului, ca un vulgar P¶unescu §i ca un dec¶zut
Io(a)n Alexandru (iar acum vorbesc de Balot¶); de a face slujba (în pozi∞ie
de sluj) de auxiliari al Securit¶∞ii în momentul Mi§c¶rii pentru drepturile
omului (februarie-aprilie ‘77), sf¶tuindu-i pe mai-tineri s¶ nu se înh¶iteze cu
Goma, agent al ungurilor, ru§ilor, ovreilor, s¶ nu “se dedea” la acte antiromâne§ti ce l-ar putea jena pe independentul Ceau§escu - cine ? Ei, cine : Noica,
¢u∞ea, St¶niloaie, Ernest Bernea, Coposu, Carandino…
Atunci, în ‘77, mi s-a ar¶tat ca într-o fulgerare de vis r¶u imaginea
României viitoare dup¶ chipul §i asem¶narea “Martirilor” ei. Cum îns¶
ie§isem agonizînd din labele Securit¶∞ii, mi-am spus c¶, din moment ce tot nu
voi apuca acel viitor, ce rost s¶-l anun∞… Vai, n-am murit la timp (spre deziluzia prietenilor), am apucat decembrie 1989 §i fulgura∞ia din 77 a devenit
imagine fotografic¶ §i de film: document. Din 25 decembrie 89 când am
v¶zut caseta cu executarea Ceau§e§tilor, am §tiut: premoni∞ia fusese dep¶§it¶,
vinova∞i de dezastrul ∞¶rii erau nu doar c¶l¶ii, ci §i victimele. Fiindc¶ cel care
se bucur¶ c¶ Tiranul a fost iute-iute, ho∞e§te împu§cat acela/aceea nu
valoreaz¶ mai mult decât un g¶inar-criminal-cinstit ca Voican-Sturdza.
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Ei, dar înc¶ nu §tiam c¶ dezastrul §i moral va începe abia dup¶
noiembrie 1996, când, în sfâr§it, au venit la putere ai no§tri…
Pe Negoi∞escu nu l-am mai întâlnit dup¶ arestare, în România; ne-am
v¶zut în exil. Cuno§tea surprizele-triste∞ile-b¶nuielile mele - citise Le
Tremblement des hommes (volum ap¶rut în francez¶ în 1979). A zis,
râzînd, ca s¶ nu plâng¶ :
«Fiecare cu bunul s¶u prieten : tu cu Ivasiuc, eu cu Doina§…».
La urma urmelor, în vara anului 1977 nu ∞inusem cu tot dinadinsul ca
prietenii s¶ cread¶ b¶nuiala devenit¶ certitudine : Ivasiuc era informator al
Securit¶∞ii. M¶ a§teptam îns¶ ca dup¶ ‘89, când documentele publicate
confirmaser¶ ceea ce afirmasem eu cândva, s¶ recunoasc¶, dac¶ nu public, în
scris, atunci m¶car fa∞¶ de un amic, la o halt¶ a discu∞iei-importante :
«Din p¶cate, Goma avea dreptate, în 1977…»
¢i-ai g¶sit ! Scriitorul român s¶ se revizuiasc¶, altfel decât estetic
(atunci §i nici atunci…)?
Mai era ceva ce justifica ne-credin∞a lor în adev¶rul informa∞iilor date
de mine :
a. este greu, în primul moment imposibil s¶ accep∞i c¶ prietenul cel bun
te vinde ; c¶ nevasta cea adorat¶ te în§eal¶ ;
b. î∞i vine greu s¶ accep∞i, cu glas tare, c¶ cineva în care ai avut
încredere s-a dovedit a fi un tic¶los - când §tii c¶ §i tu… Dac¶-l crezi pe X
când spune despre Y c¶ a f¶cut o mare porc¶rie (care-i mai mare decât
turn¶toria ?), deschizi poarta credibilit¶∞ii altor cazuri - al t¶u, de pild¶. ¢i-ar
pl¶cea ca amicul Cutare s¶ cread¶ ce zice Cut¶rescu despre tine, c¶ ai fi fost
persoan¶-de-sprijin a Secului ?
Breban
Cronologic, Ivasiuc s-a manifestat simultan cu Breban (§i împreun¶ cu
el): în fragmentele din Jurnal de iarn¶ publi-cate de Der Spiegel înc¶ în
prim¶vara lui 77 povesteam “audien∞a” la Burtic¶ - variant¶ care l-a sup¶rat
atât de foarte tare pe Nicolae (cel care d¶dea de în∞eles c¶ îmi f¶cuse, el mie,
o imens¶ favoare, pentru care consim∞ise la un important sacrificiu - în realitate tr¶sese un profit cinstit: i se editase blocata Bunavestire pentru c¶ autorul amenin∞ase c¶, de nu i se public¶ romanul, el “semneaz¶ lista lui Goma…
”), încât a citit-o pe s¶rite, a în∞eles-o de la coad¶ la cap §i a relatat-o - aiurea - în
Confesiuni violente.
Am amintit acest episod legat de Breban, pentru a-l lega de altul, ce a
avut loc dup¶ 14 ani: când a ap¶rut Bonifacia, Breban a scris în
Contemporanul c¶ Goma f¶cuse o întreag¶ carte doar ca s¶-l acuze pe prietenul s¶u Ivasiuc de a fi omul Securit¶∞ii…
ïntre timp (din 1991 pân¶ azi) au fost date publicit¶∞ii documente care
confirmau spusele-scrisele mele din 1977. La Bucure§ti se vorbe§te despre
înregimentarea lui Sa§a în MAI ca despre ceva arhicunoscut. ïns¶ n-am aflat
dac¶ Breban a crezut documentele, nu mi-a ajuns la ureche vreo revizuire a
lui în chestia Ivasiuc. La urma urmelor, a fost normal (sic) ca Breban s¶ nu
cread¶ ce afirmam despre Ivasiuc ? £i dac¶ da - din care motiv ?
Pentru c¶ în acel moment (1977) mie Ivasiuc nu-mi mai era prieten (din
1970), îns¶ pentru Breban, “Alec” continua s¶ fie “unul din cei mai importan∞i”, doar cu el §i cu Nichita §i cu Matei §i cu Cezar f¶cuse literatur¶ curat¶
cu voie de la Ceau§escu! £i nu despre stadii deosebite de prietenie era vorba,
ci de faptul c¶ §i pe Breban îl acuzam de “c¶l¶torii în interes de serviciu”, ba
la München, la Noël Bernard (împreun¶ cu - sau : “solidar” - cu Ivasiuc, în
1976), ba la Stockholm - mereu în colegialul scop de a m¶ pune bine - ca §i
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de “prietenia”, ca s¶ nu spun : solidaritatea cu generalul Ple§i∞¶, ministru al
Securit¶∞ii, în fine, de aranjamente cu Puturosul Organ în chestiunea faimosului pa§aport (uneori german, alteori “cu mai multe intr¶ri-ie§iri”).
Iat¶ motivul - recunosc : omenesc al ne-crederii lui Breban c¶ Ivasiuc
lucrase, în general, pentru Securitate, în special m¶ lucrase pe mine. Nici
Breban nu era calitativ deosebit de Ivasiuc, poate cantitativ s¶ fi fost mai
modest… A§adar : Breban a respins acuza∞ia mea la adresa lui Ivasiuc, §i nu
doar m¶rginindu-se la a nu o crede. Or acest gest, aceast¶ atitudine este una
de solidaritate (cu Ivasiuc). ïn (perfect¶) complicitate.
Manolescu
- Pe N. Manolescu l-am atacat din a doua jum¶tate a anului 1990 pentru
interviul luat lui Iliescu imediat dup¶ mineriada din 13-15 iunie. Din nefericire pentru el, plec¶ciunea (“Omul cu o mare”) nu se manifestase din senin,
f¶r¶ semne anun∞¶toare ; a existat o “prefa∞¶”-avertisment, alc¶tuit¶, atât din
textele sale din primele numere ale României literare libere, secre∞ii ale unui
culturalist impenitent §i incontinent, cât §i din manevrele (culturalnice §i ele)
prin care a cucerit §efia revistei, ajutat de înc¶c¶na∞i ca ¢oiu zis £terg¶toarea
de D.R.P., ca sinistrul Silvestru, mili∞ieni ca B¶ran §i securi§ti-cinsti∞i ca
Platon Pard¶u (individul care a furat manuscrise din casa prietenului §i
g¶zduitorului s¶u, la Lausanne, Ion Caraion). A continuat datul-dovezii cu în decembrie 1990 - publicarea “dosarului de securitate” al supra§efului
Securit¶∞ii, clytorindìcul Voican-Sturdza (sub titlul: “Scrisoare deschis¶ lui
Paul Goma”); cu, în 1991, m¶g¶ria constînd în a-l pune pe Pruteanu s¶ scrie
cronica la Unde scurte de Monica Lovinescu, drept care pe atunci doar
zacuscarul (înc¶ nu §i arheul) s-a dedat ironiilor la adresa Ecaterinei
B¶l¶cioiu, moart¶ în închisoare, aruncat¶ la groapa comun¶. ïn fine, ca o
culme (provizorie !) a nesim∞itorismului etic manolesc, faimoasa cronic¶ la
volumul ïn cuno§tin∞¶ de cauz¶ al lui Ion Negoi∞escu.
De asta dat¶ nu m¶ legam de un scriitor care nu se bucura de unanime
elogii (s¶ zicem : ca Breban - §i de ce s¶-zicem de Breban, ca unul care avea
§i contestatari, pe fa∞¶ ?- simplu : Breban nu mai avea putere din 1971, când
fusese dat afar¶ din C.C. pentru c¶ se împotrivise Tezelor din Iulie), ci de
Manolescu însu§i. Despre el, cu câteva excep∞ii, afirma∞iile “r¶uvoitorilor”
erau pe dat¶ calificate de cei din suit¶ : “ranchiun¶”, “resentiment”, “apartenen∞¶ la grupul Barbu” (devenit “al României Mari”). Rezumat : nimeni (din
“cei buni”, dup¶ Monica Lovinescu) nu îndr¶znea s¶ spun¶, s¶ scrie defavorabil
despre Niki.
ïn cazul Manolescu func∞ioneaz¶ o solidaritate a interesului-din-fric¶ :
cum s¶ ∞i-l faci du§man pe cel mai de vaz¶ critic literar, acela care facedesface un scriitor ? Chiar dac¶ cineva citea, undeva, acuza∞ii la adresa lui
Manolescu §i g¶sea c¶ nu sunt cu totul exagerate, ba chiar perfect justificate
(§i probate cu citate) - n-ar fi împ¶rt¶§it în jur propria-i opinie, s¶-l pici cu
cear¶. De ce? De fric¶: dac¶ acel confident d¶ fuga la Niki, s¶ raporteze : el
- îndatoratul pân¶ peste cap - g¶sise c¶ înjur¶torul Goma are dreptate s¶-l
b¶l¶c¶reasc¶ pe ïnsu§iul Manolescu ?
Astfel, c¶r¶mid¶ cu c¶r¶mid¶ s-a edificat, pe de o parte cariera scriitorului român cotidian (o cronic¶ favorabil¶ a lui Niki fiind egal¶ cu un premiu,
o vorb¶ bun¶ a aceluia§i o recomandare de promovare - la ce-o fi) ; pe de alta
astfel s-a închegat (vorba unui vers agrotehnic de Nina Cassian din perioada
ei ro§ie: “Strop cu strop,/ Patriei snop”) solidaritatea scriitoriceasc¶ român¶ :
minabil¶, mizerabil¶, detestabil¶ - fiind rezemat¶ pe complicitate.
ïn 1997, la apari∞ia Jurnal-ului meu I-II-III, N. Manolescu, îndatorat
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al Monic¶i Lovinescu, a participat la campanie, punînd la dispozi∞ia doritorilor megafonul României literare. De la balconul ei s-au exprimat :
Dimisianu, de mai multe ori (§i nesemnat), Al. £tef¶nescu, Ioana Pârvulescu,
¢oiu - num¶rasem la un moment dat vreo 11 texte de condamnare în 7
numere de revist¶. Nu-mi amintesc dac¶ Manolescu însu§i a scris ceva, îns¶
el r¶mâne organizatorul “dezbaterii” din mai ‘97, de la Pro Tv (cu Dan
Petrescu, Dorin Tudoran §i Mircea Zaciu) în scopul de a-mi administra
lovitura de gra∞ie… Nu i-a reu§it planul, dar nu pentru c¶ m-a§ fi ap¶rat eu ca
un leu (participarea mea, la telefon, a fost submediocr¶) §i nu neap¶rat
datorit¶ faptului c¶ Dorin Tudoran n-a fost pe de-a-ntregul critic, iar Dan
Petrescu, de acea dat¶, întru totul favorabil, ci gra∞ie presta∞iei lamentabile a
lui Zaciu §i mai ales manierei tremuricioase, gâfâitnice, agonizînde în care
Manolescu a condus emisiunea.
ïns¶ pân¶ în 1998 Manolescu nu r¶spunsese atacurilor mele. “Replica”
lui debil¶ din România liber¶ (17 nov. 1990) la singurul meu text publicat de
ziarul lui Paler §i al Blandienei (à propos de r¶scoala de la Bra§ov) a r¶mas
f¶r¶ de re-replic¶.
A fost inventat “cazul Caraion”. ïntr-un editorial de la sfâr§itul anului
1998 N. Manolescu pre-lua dirijatul corului pre-lansînd cartea de la
Humanitas Aceast¶ dragoste care ne leag¶ §i formulînd, primul (exceptînd-o pe isc¶litoreasa volumului), acuza∞ia de “negociere” a pa§apoartelor la
care s-ar fi dedat poetul, “pl¶tind” cu “Jurnalul lui Caraion publicat de
Eugen Barbu”.
ïncercînd o reconstituire a campaniei antiCaraion, remarci absen∞a
(atotprezent¶) a Monic¶i Lovinescu în întreaga afacere - §i care cunoa§te
urm¶toarele componente ordonate cronologic :
1. Elaborarea volumului ce î§i propunea s¶ stabileasc¶ adev¶rul în
tragedia Ecaterinei B¶l¶cioiu, so∞ia lui E. Lovinescu, mama Monic¶i. Acesta
avea s¶ deschid¶ colec∞ia “Procesului comunismului” de la editura
Humanitas. Faz¶ în care, pe lâng¶ autoarea-anchetatoare, este, fire§te,
implicat G. Liiceanu. £i Monica Lovinescu, fiica victimei.
Monica Lovinescu a fost informat¶ de fiecare pas al individei anchetatoare, atât în faza document¶rii, cu prec¶dere în a culegerii m¶rturiilor supravie∞uitorilor (iar absen∞a Valentinei Caraion dintre martori poart¶ marca
indelebil¶ a Monic¶i Lovinescu), cât §i în cea a redact¶rii textului. Acestea nu
sunt supozi∞ii, nici deduc∞ii : isc¶litoreasa îns¶§i, la multele emisiuni de TV,
s-a l¶udat cu “colaborarea” Monic¶i Lovinescu, sc¶pîndu-i, controlat, printre
câteva “Doamna Lovinescu” §i destule “Monica”, pentru ca târgul s¶ afle §i
s¶ nu uite : “prietenele” §i colegele de breasl¶ lucraser¶ cot la cot ;
2. “Serviciul de pres¶” asigurat de periodicele (22, România literar¶,
Cuvîntul) §i de condeierii (Manolescu, Adame§teanu, Grigurcu) r¶spunzînd
prezent la comenzile Monic¶i Lovinescu difuzate prin megafonul liicean.
Editorialul lui Manolescu (l-am ob∞inut târziu, în fotocopia trimis¶ de
Valentina Caraion : a ap¶rut în nr. 47 al României literare, 26 nov.-2 dec.
1997) îl a§eaz¶ pe primul loc, cronologic: chiar în text st¶ scris : editorialistul
prezentase volum §i autoare la Pro Tv în 18 noiembrie ‘97.
Revista 22 din 9-5 decembrie ‘97 public¶ pe dou¶ pagini un fragment
din cartea anun∞at¶ “în curs de apari∞ie”. Numai c¶ “inocentul fragment”, este
ocupat în totalitate de “m¶rturia” lui Adrian Hamzea. Or ce m¶rturise§te
m¶rturisitorul (de regul¶ prin pana anchetatoarei, cea divor∞at¶ de ghilimelele cit¶rii) în afar¶ de cumplitele sale suferin∞e? C¶ nu i-a iertat lui Caraion
faptul c¶ s-a prevalat de dreptul lui la semn¶tur¶ pentru a semna tot ce se
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putea semna (§i noi care nu §tiam de la cine va fi furat Caraion poemele semnate : Ion Caraion : de la Hamzea!) §i înc¶ o chestie : “a ∞inut minte scena
asta (…), încât i-a povestit-o mai târziu lui Paul Goma, care a povestit-o, i
s-a spus, într-una din c¶r∞ile lui. I-a spus : «Asta nu ∞i-o iert, Paulic¶». Adev¶rat
c¶ el n-a citit-o”.
Atrag aten∞ia, aici, asupra rolulului jucat (ca de obicei : cu fervoare §i
cu d¶ruire SRI) §i de Gabriela A d a m e § t e a n u în calomnierea lui
Caraion, fiindc¶ ei, în acest text, nu-i dedic un capitol aparte…
[…Nici lui Augustin B u z u r a : i se cunosc leg¶turile cu Securitatea
care, prin el, de∞ine, controleaz¶ Funda∞ia Cultural¶ România cu tot cu
editur¶, avînd organe în Dilema, în Curierul românesc - mai grav : punînd
laba pe toate revistele culturale din Basarabia §i din Bucovina, în frunte aflîndu-se Dilema de pe Bîc, sub-numit¶ §i : Contrafort… Vor fi avut dreptate s¶
ofteze românii vându∞i ru§ilor, mereu, din 26 iunie 1940, când spuneau:
«ïnainte ne am¶geau trimi§ii Securit¶∞ii Nichita, P¶unescu, Sorescu, D.R.
Popescu, Iacoban - acum ne vin titularii : Victor Cr¶ciun, Emil
Constantinescu, Buzura…». Dar ia încearc¶ s¶ spui ceva de Gusti, nepotul lui
Gogu R¶dulescu : din solidaritate sar to∞i profitorii-complici ai Funda∞iei
Cândìa, acuzîndu-te de lèse-Securitate].
Ce va mai fi ap¶rut în presa (scris¶ §i vorbit¶) din România între lansarea volumului §i cronica lui Gheorghe Grigurcu nu §tiu, “arhiva” mea nu înregistreaz¶ alte interven∞ii. Ion Solacolu, la telefon, mi-a atras aten∞ia asupra
unei cronici de Grigurcu, în România literar¶ din 1-7 iulie 1998. Replica mea
a ap¶rut în România literar¶ prin septembrie 1998 §i a fost devansat¶ doar de
o interven∞ie televizual¶ a Marianei Sipo§.
ïntr-adev¶r, ce scria Grigurcu în cronica din România literar¶ era
foarte grav, din chiar titlu : “De la Ecaterina Lovinescu la Ion Caraion” - sublinierile îmi apar∞in. £i mai grav: N. Manolescu, pe linia ocult¶rii Valentinei
Caraion (ne-consultat¶ m¶car telefonic de alc¶tuitoreasa volumului Aceast¶
dragoste…- dar Hamzea îndelung §i îndelat chestionat), a refuzat s¶ publice
R¶spunsul so∞iei lui Caraion la porc¶riile etalate pe prima pagin¶, în
editorialul semnat de actualul director al României literare - revist¶ la care
lucrase §i poetul calomniat postum.
Dealtfel delicatul, “liberalul” Manolescu va recidiva la sfâr§itul anului
(2-8 decembrie 1998), tot printr-un editorial : “Adio, domnule Goma !” în care
este anun∞at¶ Cetatea Literelor c¶ el, Manolescu ïntâiul - §i Ultimul - nu-l va
mai publica pe Goma în revista mo§tenit¶ de la tat¶-s¶u adoptiv (pe nume
Iva§cu, turn¶tor de pu§c¶rie, §ef al revistei MAI Glasul Patriei), îns¶ f¶r¶ a
explica motivul - iat¶-l : trimisesem o scrisoare de re-r¶spuns lui Grigurcu §i
textul “O aniversare”, în care m¶ ar¶tam, nu doar mirat, dar indignat de faptul
c¶ revista atât de prestigioas¶ alt¶ dat¶, sub Manolescu devenise co§ de hârtii
(§i po§ta-redac∞iei) pentru uzul securi§tilor.
“Dosarul Ion Caraion” publicat ca supliment al României literare (7-13
aprilie 1999) a beneficiat de alt editorial semnat de acela§i N. Manolescu §i
nu a constituit o surpriz¶ pentru mine : coniven∞a, conexiunile cu Puterea,
deci, fatal : cu Securitatea nu mai constituie, din decembrie 89, un secret.
P¶rin∞ii s¶i fuseser¶ închi§i, el însu§i exmatriculat în 1957, reprimit prin
interven∞ii, nemembru de partid, ∞inut într-un post subaltern pân¶ în decembrie 89 - a dus o via∞¶, dac¶ nu de persecutat, atunci de ne-favorizat. De aceea
normal ar fi fost ca Momentul Decembrie 1989 s¶ constituie §i pentru el
Liberarea (din ghiarele comunismului).
Surpriz¶ : N. Manolescu a tr¶it acele momente în panic¶ [de aceea§i

©Paul Goma 1935-2011

wwww.paulgoma.com

PDF public și gratuit

31.12.2011

PAUL GOMA - JURNAL 2011

1541

natur¶ ca §i spaima lui Buzura care-l f¶cuse s¶ stea ascuns în vizuina de la
Cluj între 20 §i 25 decembrie 1989, s¶ ias¶ la lumin¶ din ordin, pentru a gui∞a
pe hârtie, în România literar¶ din 18 ianuarie 1990, în numele securi§tilor
amenin∞a∞i de pedeapsa poporului : “F¶r¶ violen∞¶!”]. Lumea lui se pr¶bu§ise,
el nu avea ce face cu libertatea - §i de exprimare, doar el este autorul antologicei explica∞ii a lipsei de samizdat : “fiindc¶ la noi (la ei, n.m.) s-a cam
publicat tot ce era de valoare”. Primele sale interven∞ii publicistice transpirau
groaza de a fi fost zmuls din cuibul cald, protector, unde el f¶cea cultur¶ - §i
doar cultur¶. Dup¶ ce s-a instalat în fruntea revistei (cu ajutorul electoral al
unor indivizi ca B¶ran, Silvestru, ¢oiu, Pard¶u - §i alungîndu-l pe Valeriu
Cristea), N. Manolescu a comis cu sistem¶ §i în cascad¶ erori, nu doar “politice”, dar §i etice. Se poate mândri cu performan∞a de a fi fost primul reabilitator al Canaliei Canale, Petru Dumitriu; apoi al lui Galan (în ianuarie 1990,
când nu exista alt¶ treab¶ urgent¶). A cultivat colabora∞ioni§ti notorii ca
Milo§, Steriade, Usc¶tescu, tovar¶§i cu activitate pe linie, în RPR : Popper,
Ed. Reichmann ; l-a intervievat pe Iliescu (am mai spus-o - nu destul), a
oferit coloanele revistei criminalului securist Voican-Sturdza… ïn fine, în
campania antiCaraion (“cazul” fiind în alb-negru : de o parte, victima
zb¶tîndu-se cu disperare s¶-§i p¶streze demnitatea amenin∞at¶, de cealalt¶
c¶l¶ul: Securitatea), N. Manolescu l-a impus ca autoritate informativ¶ §i
moral¶ pe securistul dezinformator Pelin, iar în vremea din urm¶ l-a cultivat,
l-a onorabilizat (în tandru tandem cu Dorin Tudoran) pe individul imund,
expresia cea mai agresiv¶ a aripei tinere, posts¶pt¶mîniste : C.T. Popescu.
S¶ mai vorbesc despre dezastruoasa (pentru al∞ii, nu pentru sine, care
§i-a f¶cut chip cioplit - politic - din Gu∞¶ T¶t¶r¶scu…) “carier¶” politic¶ ? Nu
conteaz¶ pe unde a umblat, ci cu cine s-a asociat. El, fiu de de∞inu∞i politici,
persecutat politic, cu aureol¶ de anticomunist a tr¶it totdeauna sub fustele
unor vânz¶tori de frate: Iva§cu, D.R. Popescu, ¢oiu, Quintus §i ale unor
vânz¶tori de ∞ar¶ : Burtic¶, Gogu R¶dulescu, Iliescu…
Pentru c¶ m¶ aflu la N. Manolescu - n¶d¶jduiesc s¶ nu m¶ mai întorc am s¶ produc dou¶ mostre de solidaritate-complicitate cu el : una prin…
t¶cere deplin¶, alta prin scris :
- T¶cutul este eseistul Mircea Mih¶ie§, colaborator permanent al
s¶pt¶mânalului Lumea liber¶ din New York, unde sunt reproduse contribu∞iile bucure§tene ale simpaticului b¶n¶∞ean, publicate ini∞ial în România
literar¶. Mircea Mih¶ie§ este cunoscut ca publicist “pozitiv”, vorba Monic¶i
Lovinescu: (ceea ce vrea s¶ spun¶: d-al nostru, din popor). Ca §i colegii s¶i
de genera∞ie: înainte de 22 decembrie 89 s-a remarcat prin discre∞ie total¶,
sor¶ cu absen§a, nu §i-a manifestat sim∞imintele antitotali-tare, antiliberticide,
astfel dovedind c¶ în zadar ai fost educat b¶n¶∞ene§te, dac¶ ai ales s¶ gânde§ti
literatura bucure§tene§te : î∞i ascunzi la§itatea devenit¶ a doua natur¶ în
textualism, în semiotic¶, în buna-la-toate rezisten∞¶ prin cultur¶.
Cine urm¶re§te scrisul lui Mih¶ie§ îi g¶se§te calit¶∞i - atât c¶ materializarea acestora se face cu un observabil decalaj în timp (cite§te: prea târziu):
eseistul descopere descoperiri descoperite cu ani, cu decenii mai devreme §i
nu de c¶tre americanii pe care îi studiaz¶ cu aplica∞iune, ci de compatrio∞i ai
s¶i, scriind în române§te - §i, din 1990, (re)publicînd în România.
ïn 1997 am scris un comentariu la Balul mascat, dialog al s¶u cu
Vladimir Tism¶neanu. ïi repro§am (lui Mih¶ie§) iner∞ia, lipsa de vlag¶, de
replic¶ în, totu§i, un dialog. De fapt, deploram habarnamismul românesc,
ne§tiismul cvasiintegral al materiei dialogului în care se angajase : universitarul (§i scriitorul) Mircea Mih¶ie§ nu auzise de Revolu∞ia Maghiar¶ din 1956
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- dac¶ ar fi auzit, ar fi insistat asupra acestui Moment pe care Tism¶neanu
l-a survolat ; habar n-avea nici de ecoul, în România, a evenimentelor din
Ungaria - dac¶ ar fi avut, ar fi corectat aproxima∞iile lui Tism¶neanu; nici de
trecutul de lupt¶ al lui Iliescu : fa∞¶ cu ignoran∞a lui Tism¶neanu, mai ales cu
neadev¶rurile în leg¶tur¶ cu Manolescu - altfel ar fi completat el informa∞iile
cu Programul Studen∞ilor de la Timi§oara, Campania de exmatricul¶ri a celor
nearesta∞i (1957-1958) soldat¶ cu mii de victime, (printre ele N. Manolescu
însu§i, apoi b¶n¶∞eanul drag lui Mih¶ie§ : Sorin Titel…).
ïn acel text viza direct¶ fiind Tism¶neanu, lui îi repro§asem fidelitatea
în prietenie frizînd complicitatea cu Manolescu. ïns¶ Mircea Mih¶ie§ a scris
o carte despre N. Manolescu. Se spune c¶ ar fi un fel de bro§ur¶ de propagand¶ electoral¶ ; ar putea fi §i o foarte bun¶ biografie : eseistul are mijloacele necesare hagiografului de n¶dejde.
Urm¶rindu-i scrisul, mi s-au confirmat temerile: Mih¶ie§ nu vede, nu
aude, nu înregistreaz¶ decât ceea ce lui (personal) nu-i cauzeaz¶, nu-i
d¶uneaz¶ social, literar, universitar, politic ; n-a vede, n-aude (§i n-a scrie !)
despre erorile lui Manolescu - fie acelea de politic¶ vulgar¶, fie de nobil¶
literatur¶.
ïmi va replicà : «Nu-l po∞i ataca pe directorul publica∞iei în care scrii».
Ba po∞i : la 11 mai 1998 l-am atacat pe Cristoiu (director al
Cotidianului), în primul text prin care începeam colaborarea : “B¶l¶c¶niada
Tr¶isticolor¶”, iar Cristoiu - care nu e Manolescu ! - nu mi-a suprimat
articolul §i nu a anun∞at c¶ în ziarul lui nu voi mai publica în veac ; în 11-12
iulie 1998, în “De ce public la Cristoiu?” i-am atacat pe Cristoiu (director)
§i pe Ra∞iu (proprietar). Nici Ra∞iu nu e Manolescu, de aceea autorul de mine
a continuat s¶ publice în Cotidianul înc¶ un an încheiat.
De acord : termenul a ataca este neconvenabil. Atunci reformulez :
scriitorul Mircea Mih¶ie§ va fi avînd §i “p¶reri personale”, cum se spune la
Bucure§ti? Dac¶ nu are - nu mai continu¶m; dac¶ da : ce “p¶rere personal¶”
are despre Campania dus¶ de N. Manolescu §i de România literar¶ împotriva lui Caraion, sprijinindu-se pe “credibilitatea” unui securist notoriu §i
r¶uf¶c¶tor ca Pelin ? Nu i-am auzit gl¶sciorul de subdirector de con§tiin∞e ;
- Ne-t¶cutul este I. ¢îrlea. ïn Contemporanul din 27 mai 1999 m-a pus
la punct, de mi-au mers fulgii - citez din acest reprezentant de n¶dejde…
reprezentativ al noii genera∞ii, cea în care ne pusesem n¶dejdea c¶ va tr¶i §i
va scrie altfel decât cele ce supravie∞uiser¶ sub dictatur¶, în patru labe :
“Articolul dlui Goma este, înc¶ o dat¶, incalificabil. Autorul s¶u îi
imput¶ dlui Manolescu afec∞iunea §i recuno§tin∞a (de mult publice) pe care
acesta i le poart¶ lui G. Iva§cu, cunoscut turn¶tor de pu§c¶rie, zice dl. Goma
§i lucr¶tor la organul de pres¶ al Securit¶∞ii, Glasul patriei, dar e sigur c¶ nu
pentru aceste lucruri îi poart¶ afec∞iune dl. Manolescu lui G. Iva§cu (subl.
mea, P.G.)” - acesta a fost un citat - al doilea, din aceea§i interven∞ie :
“Apoi dl. Goma îi repro§eaz¶ dlui Manolescu c¶ a semnat, al¶turi de
Dumitru Micu, volumul proletcultist Literatura român¶ azi, în 1965, §i c¶
a scris cronici despre c¶r∞ile unora dintre scriitorii care, în epoca comunist¶,
martirizau cultura român¶: S¶raru, Vasile Nicolescu, Dumitru Popescu.
Se poate, eu nu citeam la acea vreme cronicile d-lui Manolescu, dar poate
c¶ respectivele articole erau negative, poate c¶ dl. Manolescu dorea s¶ arate
astfel nula calitate literar¶ a servitorilor regimului în compara∞ie cu
valoarea literaturi adev¶rate. Altfel nu-mi imaginez ce interes ar fi putut
avea criticul s¶ scrie cronici despre scriitorii comuni§ti men∞iona∞i!
(s.m. P.G.)” - acum al treilea citat:
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“Dl. Goma mai spune c¶ dl. Manolescu ar fi ajuns la conducerea
României literare prin sprijinul electoral al unor scriitori ca B¶ran, Pard¶u,
¢oiu etc…, împotriva altora precum Paler, V. Cristea, Dimisianu. Da, dar
motivul real a fost acela c¶ dl. Manolescu a afirmat atunci primatul esteticului
§i neimplicarea literaturii în politic, program de care, dup¶ cum se vede, nu
s-a dezis nici pân¶ în ziua de azi (s.m. P.G)” - în fine al patrulea §i ultimul:
“£i ce dac¶, în iulie 1990, dup¶ mineriad¶, dl. Manolescu i-a luat un
interviu lui Ion Iliescu, adresîndu-i-se cu formula «om cu o mare»? ïn fond
era vorba de proasp¶t alesul Pre§edinte (cu majuscul¶ în text - n.m.) al
României înc¶ nedesprinse total de ticurile epocii de aur. Crede Dl. Goma c¶
în 1996 a fost mai bine ? A fost la fel (s.m. P.G.)”.
I. ¢îrlea avea, în Momentul decembrie ‘89, 24-25 ani, deci era matur ;
în 1999, când scria §col¶rismele sus-citate, fatal, num¶ra 35 ani, vârst¶ la care
e§ti un împlinit (în sensul c¶ nu te mai schimbi, a§a mori). Dup¶ citatele de
mai sus deduc: chiar dac¶ nu va fi apucat Cenaclul de luni condus de N.
Manolescu, iubitor de literatur¶ fiind, îl citea cu nesa∞ pe criticul cel mai iubit
dintre p¶mânteni. Ca orice tân¶r, §i-l luase drept exemplu - a reu§it s¶-l
imite!- cu atât mai vârtos, cu cât Modelul nu prezenta vreun pericol pentru
regimul comunist (deci nici pentru imitator) - s¶ tot faci rezisten∞¶ prin manolescultur¶! A rezultat un literat român (¢îrlea) crescut în cultul “primatului
esteticului” (“da, dar motivul real a fost acela c¶ dl. Manolescu…”), în al
neinform¶rii “civile” (“se poate, eu nu citeam la acea vreme, dar poate
c¶…”), zid¶rit în spiritul catehismului nep¶s¶rii etice (“ïn fond era vorba de
proasp¶t alesul Pre§edinte al României”), în respectul institu∞iilor existente
(ceau§e§ti, înainte, ilie§ti dup¶ - altfel de ce ar fi scris, negru pe alb, în 1999,
Pre§edinte al României, despre banditul Iliescu ? - eu §tiu, dar n-am s¶ pierd
timpul cu un ¢îrlea). £i ignorînd cu consecven∞¶ - §i cu o c¶tunal¶ superioritate - tot ce ∞ine de moral¶.
La edificarea din beton armat a statuii lui N. Manolescu un rol hot¶rîtor
l-au avut profesorii. Caragiale, acum un secol, spunea d¶sc¶limea. Chiar dac¶
nu to∞i reprezentan∞ii ei au ie§it abia ieri din ruralitate, p¶tura, clasa, casta este
aprig conservatoare, cu un termen demonetizat de comuni§ti : reac∞ionar¶. Ca
§i ∞¶ranului (devenit colectivist), dasc¶lului, fie el universitar, nu-i plac
schimb¶rile, zdruncin¶turile, r¶sturn¶rile sociale, mentale. Or d¶sc¶limea din
primele luni ale anului 1990 s-a manifestat ca fesenime (de ambe sexe)…
Fesenimea etern¶ - sau mi∞abastonimea - analfabet¶, imoral¶, obscurantist¶, obscen¶ - are nevoie, întru compensa∞iune, de un chip cioplit - §i
imaculat… L-a g¶sit - în Manolescu. £i îl ador¶ - în ciuda eviden∞elor.
La urma urmelor ce le repro§ez “colegilor” lui N. Manolescu (un loc
privilegiat de∞inîndu-l Dorin Tudoran): c¶ nu-l denun∞¶? C¶ nu-l
dela∞ioneaz¶, cum atât de neologistic se exprim¶ Geta Dimisianu - despre
al∞ii, se în∞elege, nu despre sine §i despre activitatea-i (din ilegalitate) extrem
de paralel¶ ?
Le repro§ez scriitorilor români c¶ nu spun adev¶rul - negru pe alb, ca
ni§te condeieri ce sunt. C¶ nu sunt în stare de a se desprinde de meschinele
lor interese imediat-personale, pentru a se ridica pe dou¶ picioare §i a privi
m¶car de la în¶l∞imea ochilor unui om. Ca s¶ constate c¶ nu sunt singuri pe
lume (doar ei, cu aranjamentele lor, cu interesele §i cumnatele lor, personale). Pentru scriitorul român a venit momentul s¶ aib¶ în vedere §i interesele altora, ale oamenilor în general, nescriitori cu care nu au tratat
combina∞iuni, pacte, acorduri, învoieli; s¶-i aib¶ în vedere §i pe aceia, m¶car
de, cum se zice: “amorul artei”.
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Le repro§ez scriitorilor români micimea de suflet, egoismul primar meschin¶ria în via∞¶ (§i în oper¶).
“Mint - deci exist” - iat¶ deviza literatorilor rezisten∞i prin cultur¶. Se
minte §i prin omisiune, prin t¶cere. ïn timpul nostru bolnav este nevoie, nu
doar de pâine, ci §i de adev¶r. O fapt¶ rea a altuia, t¶cut¶ de tine devine o
fapt¶ rea a ta - prin complicitate.
Acolo intrînd §i faptele rele ale “prietenului”, negate, justificate de tine,
în numele unei prietenii dec¶zute.
Liiceanu
Fa∞¶ de el obedien∞a scriitorului român pus în fa∞a eviden∞ei (acuza∞ii
precise, cu argumente) este §i mai izbitoare. Po∞i tu s¶ r¶s-dovede§ti c¶
Liiceanu este la§, mincinos §i, de§i plin de sine, pe dinafar¶, pe din¶untru :
fricos, nesigur (motiv pentru care nu-§i recunoa§te erorile) - nu e§ti auzit ; nu
e§ti luat în seam¶; ba acuzat de calomnie la adresa lui, de atentat împotriva culturii curate cu voie de la Petre Roman (mo§tenitorul tat¶lui s¶u) §i de la Brucan.
El, spre deosebire de Breban §i de Manolescu, se protejeaz¶ cu dou¶
umbrèle - mai corect : se ∞ine sub dou¶ ∞oluri :
1. Al editorului bucure§tean care a importat din canalele Parisului
teoria potrivit c¶reia autorul unui manuscris nu este §i autorul c¶r∞ii rezultate,
acela fiind un cer§etor, un încurc¶-lume care-l împiedec¶ pe editor,
adev¶ratul f¶c¶tor al c¶r∞ii (dimpreun¶ cu contabilul §i cu sora acestuia) s¶
oficieze la altarul Culturii. ïn acela§i pre∞, editorul Liiceanu exercit¶ un
permanent §antaj, nu numai asupra asupra bie∞ilor autori care vor §i ei s¶
apar¶ la Humanitas, dar §i asupra celor care bat la poarta altor edituri: filosoful se fere§te de mesaje scrise, telefonate, el transmite cuvântul de ordine,
dorin∞a, serviciu-contra-serviciu prin viu grai, de preferin∞¶ la buc¶t¶rie:
Cutare este un ingrat - nu trebuie s¶ i se dea ocazia s¶ recidiveze editorial;
Cut¶rescu l-a înjurat pe el, deci îi va înjura pe to∞i cei-buni, s¶ nu fie primit
în revistele în care-§i culpabilizeaz¶ confra∞ii; Cut¶reanu este periculos, uite,
a înjurat-o pân¶ §i pe Monica Lovinescu ! Ce s¶ mai vorbim de Cutare : a avut
nesfâr§ita obr¶znicie s¶ traduc¶ în române§te - înc¶ din 1987! - Fiin∞¶ §i timp
de Heidegger, când el, Unsul lui Noica (§i al lui Pl¶m¶deal¶) era destinat s¶
o fac¶ - §i a f¶cut-o, dar prost, dup¶ cum (înc¶ din 1988) constatau Grigore
Popa §i Anton Dumitriu - care nu-§i opreau creionul ro§u doar la textul
traducerii, mergeau mai departe, la caracterul traduc¶torului…
Degeaba X, editor §i el ori §ef de publica∞ie ori cronicar cotat este §i
inteligent §i onest, deci concede c¶ ai dreptate când te plângi: Liiceanul a
trimis la topit o carte de a ta (§i nu oricare : una de m¶rturii), f¶r¶ s¶ o fi
distribuit; degeaba în sinea lui ori în cerc foarte restrâns (§i de ne-scriitori)
admite c¶ Liiceanu a comis porc¶ria pe care nu ∞i-o f¶cuser¶ nici comuni§tii
ceau§ezi. Numai c¶ are o carte gata s¶ apar¶ la Humanitas, so∞ia lui o
traducere; el însu§i trece drept critic de cas¶ - cum s¶-∞i ia partea, ∞ie, aflat
în conflict cu un om-institu∞ie, de care depinde pâinea §i cariera, nu doar a lui
ci a întregei familii?;
2. Al protejatului-protectorului Monicilor - §tiut fiind :
Ce spun-gândesc Monicii - gânde§te-spune Liiceanu.
£i viceversa. Când este dovedit c¶ a distrus c¶r∞i, c¶ a refuzat altele, de
valoare, Liiceanu recurge la justific¶ri infantile, debile ca :
«M¶ acuzi c¶ am trimis la topit o carte - de ce nu vorbe§ti de miile de
c¶r∞i pe care le-am editat ?», sau :
«M¶ calomniezi numai pentru c¶ ∞i-am refuzat ∞ie o carte !»
Ce u§or : când e§ti prins cu mâ∞a-n sac, îl acuzi pe p¶guba§ c¶ î∞i face
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“asta” numai pentru c¶… î∞i poart¶ pic¶.
ïn solidaritatea scriitoriceasc¶ de tip complicitate cu Liiceanu s-au
manifestat §i cei care, în virtutea prieteniei dinainte de 89, nu au vrut s¶-l
tr¶deze… A§a este în România : cine se plânge de o nedreptate flagrant¶
acela este un ingrat ; cine ia public partea victimei este - cum altfel? tr¶d¶tor.
Aici nu mai conteaz¶ Liiceanu, care, în chestiunea topirii Culorii
curcubeului, nu a dat o explica∞ie public¶ - necum s¶-§i exprime regretul
pentru o fapt¶ ca aceasta, înalt cultural¶. ïn §apte de ani de când zic, scriu, îl
invit, îl somez s¶ r¶spund¶ nu a produs nici o inten∞ie de explica∞ie.
La urma urmei, Liiceanu este un fleac ; un apendix, un pretext adev¶ra∞ii protagoni§ti fiind, în ordine cronologic¶ : Monica Lovinescu,
Virgil Ierunca, Gabriela Adame§teanu, I. Buduca, Pruteanu, Manolescu,
Zaciu, D.C. Mih¶ilescu, Al. £tef¶nescu, Dimisianu, Mircea Martin.
Doi buni prieteni ai mei Grigurcu §i Tudoran, §tiind bine c¶ Liiceanu
mi-a distrus o carte, au p¶strat o t¶cere, nu în∞eleapt¶, ci complice: la curent
cu Campania de pres¶ declan§at¶ de Monica Lovinescu prin semnalul de
atac: “ïmi pare r¶u c¶ l-am cunoscut pe Paul Goma”, au participat cu drag la
ea ; (la curent cu Campania împotriva lui Caraion, în care Manolescu a f¶cut
apel la umbrela Securit¶∞ii, Grigurcu §i Tudoran au manifestat aceea§i
atitudine la§¶, fie de t¶cere neinteligent¶, fie de complice, ca Grigurcu doamne fere§te, nu cu victima !).
Singurii scriitori români care s-au rostit, public, despre fapta liiceanului
au fost Laszlo Alexandru §i Mariana Sipo§.
Monica Lovinescu
Joac¶ (dimpreun¶ cu Virgil Ierunca), de la “revolu∞ie” un rol nedemn.
Ea, care mai mult decât oricare exilat român tr¶ise-la-Paris-în-România,
dup¶ c¶derea Zidului Berlinului, nu a f¶cut decât s¶ continuie via∞a literar¶
dâmbovi∞ean¶, cea buc¶t¶rit¶ din bârf¶, din intrig¶, din punere-bine, din
asociere momentan¶ cu X pentru “luxarea” lui Y, (mâine fiind alt¶ zi, va fi o
alt¶ ordine) din menajarea lui Z, notoriu porc de câine - dar influent… (dup¶
expresia D-sale : “pozitiv”).
Capitalul de prestigiu câ§tigat în decenii de oficiere la microfonul
Europei libere Monica Lovinescu (§i Virgil Ierunca) l-a(u) întrebuin∞at f¶r¶
tres¶rire în ap¶rarea unor cauze strâmbe - ca fabricarea unei Blandiane rezistente, nu doar prin cultur¶, ci §i prin… sertar - inventat; prin “securist la
poart¶”- inventat: în realitate fiind mili∞ianul lui Gogu R¶dulescu. ïntru
“compensa∞ie”, a regizat pedepsirea mea: prin solidarizare cu editorul
distrug¶tor (dac¶ nu cumva D-sa fusese ini∞iatoarea); prin expulzare din exil,
prin anatemizare, cu urm¶rile: campaniile de pres¶ (22, România literar¶,
Cuvîntul, Adev¶rul), în 1997, dup¶ apari∞ia Jurnal-ului I-II-III; prin
cenzurare total¶ (via Manolescu), prin nepublicarea unor volume, nedistribuirea celor imprimate, prin organizarea unui embargou al public¶rii - prin
“contestare”…
Astea sunt fapte de (mare) ru§ine. ïns¶ dac¶ ai necugetarea («sminkeala», vorba lui Zaciu) de a denun∞a doar câteva din ele - cum f¶cusem în anexa
la Jurnal-ul editat de Nemira - e§ti lichidat (pardon: “contestat”). De cum a
anun∞at c¶ D-sale îi pare r¶u c¶ l-a cunoscut pe Goma, toat¶ lumea-bun¶literar¶-curat¶ cu b¶t¶turi la genunchi-coate, de cât rezistase prin cultur¶ s-a
n¶pustit orbe§te, asupra “ingratului”, f¶r¶ a ∞ine seama de textul atacat, f¶r¶ a
practica citatul corect : Adame§teanu §i Pruteanu, £tef¶nescu §i Manolescu,
Bianca Marcu-Balot¶ §i D.C. Mih¶ilescu, Dimisianu §i Dimisianca, ¢îrlea §i
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Zaciu, Al. George §i Buduca, Paruit §i ¢epeneag §i Breban §i Iorgulescu §i
Grigurcu §i Tudoran…
Numai c¶ mecanismul unanimit¶∞ii în condamnarea calomniatorului
Goma nu a func∞ionat doar din solidaritate cu Monica Lovinescu. Mai corect:
nu numai acesta a fost motorul. Bravii ap¶r¶tori ai s¶rmanei calomniate
Monica Lovinescu în fapt §i-au ap¶rat propria mo§ie (ca Mircea al
Eminescului). ïns¶ neavînd resurse (cite§te : argumente) cu care s¶ contrazic¶
“inven∞iile” mele la adresa lor, au trecut, fulger¶tor, la diversiune : ei lupt¶
numai pentru respectarea unor principii!
Principii la G. Adame§teanu ! La Alex. £tef¶nescu !, la Iorgulescu, la
Pruteanu, la Buduca, la Balot¶, la Dimisianu, la…
…la D.C. Mih¶ilescu: dup¶ articolul s¶u din 22 în care m¶ acuza de
calomnie, de abjec∞ie, de turn¶torie, recuno§tea fa∞¶ de Dan Petrescu c¶ Goma
are dreptate, în Jurnal, în propor∞ie de 90 %… Ei da, c¶ci noi români
sântem: una credem, alta scriem ;
…principiile lui Liiceanu : s-au confirmat recent cu prilejul alegerilor
pentru Televiziune, ca §i în chestiunea cu totul moral¶ Ple§u-Dinescu…
Am mai spus, repet: cavalerii Doamnei Monica Lovinescu erau în fapt
ni§te cet¶∞eni care treceau §i ei pe acolo §i s-au sup¶rat pentru c¶ se în∞epaser¶
în spinii mei. Dar s¶ se apere de “calomniile”-mi, singuri-singurei ? Mai ales
c¶ ceea ce pretindea înjur¶torul Goma era cam adev¶rat… Cam a§a era - dar
de ce s-o spun¶ în gura mare, de s-auz¶ masele largi de cititori?
Printre cei care s-au declarat a nu fi fost “ataca∞i”: Alecu Paleologu,
îns¶ §i dânsul, român de vi∞¶ veche, a produs un citat fantezist din
Jurnal-ul meu…
ïn încheiere : s-a confirmat înc¶ o dat¶ repro§ul formulat de mine, în
1991, la un colocviu la Roma - anume : dac¶ Iliescu “câ§tigase” alegerile din
20 mai 1990, acest fapt se datora în cea mai mare m¶sur¶ demisiei intelectualului român, în general, în special : tr¶d¶rii scriitorului. Fiindc¶ “pe timpul
dictaturii”, scriitorul s-a aflat mereu al¶turi de c¶l¶i, nu al¶turi de victime.
Solidaritate scriitoriceasc¶ ? Am dat câteva exemple, din p¶cate, reprezentative. Scriitorul român nu este capabil s¶ se salte la nivelul literaturii, el
r¶mâne unde a fost : la starea, la halul - la natura activistului de partid din
sectorul cultural.
*

Paris 11 decembrie 2000

“S¶ fie interzis electoratul !”

Pe hârtie, pe unde, pe ecrane, pe internet se întretaie pân¶ la vacarm p¶strînd totu§i aerul de cor - gemetele, vaietele, v¶ic¶relile celor ce se cred
purt¶torii de cuvânt ai acestui neam nefericit. Dup¶ ce se lamenteaz¶ (acest
se vrea s¶ indice c¶ ei, autorii Eremiadelor, doar ei §i cumnatele lor sunt
demni de comp¶timire - chiar susceptibili de desp¶gubire pentru daunele
suferite), minto§ii directori de con§tiin∞¶ carpatodanubieni trec la “analiza
dezastrului”. Concluzia cogita∞iunii lor profunde :
“Electoratul este de vin¶”.
Cum s¶ nu fie electoratul de vin¶ c¶ a fost re-coco∞at la putere bol§evicul, criminalul Iliescu? Doar el cu mâna lui l-a votat! Formulînd aceast¶
acuza∞ie, Opai∞ele României, V¶pai∞ele Carpatului, Scriitorii Cura∞i cu voie
de la Prim¶rie (nume de cod: Rezisten∞ii prin Cultur¶) s-au ar¶tat în splendoarea lor de membri-plini ai comunit¶∞ii primitivizate de comunism, ai na∞iei
analfabetizate de ceau§ism - cu ajutorul activ, prin pasivitate, al dezertorilor
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no§tri intelectuali (altfel, cu to∞ii str¶luci∞i, chiar geniali!). Pân¶ mai ieri “de
vin¶” (de toate nefericirile) erau, totdeauna, al∞ii : americanii, ungurii, ru§ii,
evreii, bulgarii ; moldovenii (dac¶ vorbea un ardelean), ardelenii în ochii
reg¶∞enilor, reg¶∞enii în ai moldovenilor…- aceasta fiind judecata nec¶jit¶ a
unor nec¶ji∞i care nu ridicaser¶ în via∞a lor privirea mai sus de bocancii celui
din fa∞¶. Iat¶ îns¶ c¶ §i smântâna-patriei-române, gânde§te §i arat¶ cu degetul
ca un §coler puturos §i pârâcios - pe altul. Numai c¶ din bibliografia literaturo§ilor no§tri manufactori de opinie (!) a disp¶rut o referin∞¶: Bertolt Brecht.
De ce: pentru c¶ odiosul fusese sluga comunismului kominformist (dar
Brucan? dar Crohm¶lniceanu? dar Paul Cornea?), ci din… jen¶ intelectual¶.
Un personaj din Brecht spusese aproximativ - citez din memorie : “Dac¶
poporul nu respect¶ directivele noastre - s¶ fie interzis poporul !”
Asta era solu∞iunea, dragi tovar¶§i directori de con§tiin∞¶ neao§-româneasc¶ : Adame§teanu, Doina Cornea, Blandiana, Rodica Palade, N.
Manolescu, Liiceanu, Pruteanu, Patapievici, Paleologu, Ple§u, Nadia
Com¶neci, Iorgulescu, Doina§, Mircea Martin, ¢iriac, Paler, Marino, Zub,
Andrei Cornea, Ilie N¶stase, Stelian T¶nase, Gro§an, Tism¶neanu - §i alte
monumente române: s¶ interzice∞i electoratul! Opera∞iunea v-ar fi scutit de
cea mai mare cretin¶rie, de cea mai l¶b¶r∞at¶ porc¶rie pe care a∞i f¶cut-o în
vie∞ile voastre, altfel pres¶rate de m¶g¶rii-idio∞ii : nu numai s¶-l vota∞i - voi!
- pe Iliescu, dar s¶ îndemna∞i oamenii s¶ v¶ urmeze. Pentru a salva, ce?
“Democra∞ia”? Care democra∞ie, analfabe∞ilor, amnezicilor, incapabililor de
a v¶ încheia la obiele? Democra∞ia cu/a lui Iliescu? V-a luat Dumnezeu
min∞ile? Dac¶ v-ar fi venit ideea salvatoare înainte de 26 noiembrie acest an,
a∞i fi f¶cut economie de un somn - din el a ie§it Monstrul Dezinforma∞iei
Securisto-Kaghebiste materializat prin o fals¶-problem¶, deci prin o solu∞ie
fals¶ - asta:“Vota∞i împotriva dictaturii, pericolul fascismului §i antisemitismului românesc purtînd numele: V.C. Tudor!”
ïmi aduc aminte cu nepl¶cere: dup¶ 1977, când am ajuns în exil, am
încerca s¶ comunic Monic¶i Lovinescu §i lui Virgil Ierunca: “pericolul huliganismului purtînd numele : Eugen Barbu” era o grosolan¶, o vulgar¶ diversiune securist¶. A denun∞a (§i ataca) doar pe E. Barbu §i ceata-i de vl¶jgani
ciom¶ga§i (pe atunci puradeii-pionieri erau Ileana Lucaci, V.C. Tudor, Dan
Ciachir, Ulieru, Dinu C. Giurescu, Doru Popovici) considerîndu-i pe
barbi§ti, dac¶ nu singurii, atunci principalii vinova∞i de tiranizarea culturii :
o eroare. Pe de o parte Eugen BarbOaie §i ai s¶i de la Barier¶, oricât de obraznici ar fi fost, erau doar instrumente ale Monstrului, limbrici împin§i în fa∞¶
de £arpele Securismului (deasupra lui : Balaurul Comunismului) ; pe de alt¶
parte, a-i ataca de la microfonul Europei libere cu prec¶dere pe derbedeii de
la S¶pt¶mîna însemna a reduce problema ne-libert¶∞ii de expresie din sistemul totalitar comunist românesc la conflicte personale cu mardeia§ul plagiator. Mai grav: focalizarea acuza∞iilor de tiranizare a cuvântului asupra unor
trupe∞i conforta, betona alibiul inac∞iunii, al iner∞iei, al la§it¶∞ii scriitorului
român, cel care, la closetul restaurantului Casei Scriitorilor, jura pe carnetul
ro§u din mâna dreapt¶, f¶cîndu-§i cruce cu stânga : «Eu cu drag mi-a§ manifesta anticomunismul - dar dac¶ nu m¶ las¶ porcul de Barbu…» - pe acea
vreme înc¶ nu se gândise s¶-§i boteze dezer∞iunea: “rezisten∞¶ prin cultur¶”.
Pagubele pricinuite de diversiunea numit¶ : E. Barbu, în literatur¶, oricât de însemnate, au fost floare la ureche fa∞¶ de cele din alegerile de la 26
noiembrie-10 decembrie 2000. Atunci scriitorii (cei mai mul∞i, cei mai buni)
§tiau c¶ Barbu este omul securit¶∞ii §i îl clasaser¶; acum or¶t¶niile na∞iei, trezite din somn, au cotcod¶cit: “Dictatura fascist¶ ne pânde§te!”, “Suntem ame-
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nin∞a∞i de antisemitism!”,“Stop extremismului!”, “S¶ facem baraj tiraniei!”§i alte imbecilisme, consfin∞ind diversiunea securist¶: V.C. Tudor (§i dînd o
identitate copilului de suflet al Barbului §i al Organei, g¶inarul oligofrenetic).
De ce spun: diversiune? Ce întrebare! Se vede de departe : Zbier¶torii
de profesie zbiar¶, denun∞înd cu nem¶surat curaj virtuala dictatur¶ fascistoantisemit¶ a lui V.C. Tudor - ca s¶ nu se observe reala dictatur¶ comunist¶,
pip¶ibilul bol§evism ale tovar¶§ului Iliescu!
Dar bineîn∞eles c¶ V.C. Tudor este un ins dezgust¶tor, semianalfabet,
neam-prost de-acas¶ (§i de la MAI), §terg¶toare de picioare al Ceau§escului;
c¶ a activat din pruncie pentru Securitate, a atacat în S¶pt¶mîna pe cei indica∞i de Conducerea Superioar¶ de Securitate §i a ap¶rat, la comand¶, pe
agen∞ii infiltra∞i în Occident (Gustav Pordea, “deputatul european” de pe lista
lui Le Pen, pl¶tit prin securistul Costel Mitran cu o jum¶tate de milion de
dolari - de pild¶). Fiindc¶ §i la noi securi§tii persecutori ai credincio§ilor au
devenit peste noapte mistici - chiar de nu li s-a luat v¶zul, ca lui Saul; §i la
noi securi§tii interna∞ionali§ti de ieri au devenit azi vânjo§i na∞ionali§ti vezi-l §i pe Marele Rus, altfel evreu: Jirinovski. Nu V.C. Tudor §i nu fascismul, nu antisemitismul, nu anti∞ig¶nismul lui purtînd marca Securit¶∞ii dâmbovi∞oase constituie amenin∞area la adresa nefericitei Românii.
Ci bol§evismul kaghebist re-instaurat de Ion Iliescu.
Prin alegerile din 26 noiembrie 2000 ∞ara noastr¶ a înaintat-pe-culmi,
vorba lui P¶unescu glorificîndu-l pe Ceau§escu: a “urcat” din lac în pu∞. Asta
înseamn¶: “dezastrul” (termen de care sunt pline pân¶ la sufocare taman gurile care pân¶ la 22 decembrie 89 fix r¶m¶seser¶ cusute-sudate) nu trebuie articulat gramatical; corect fiind: “unul din dezastrele de dup¶ decembrie 1989”.
Soarta ∞¶rii m-a preocupat (§i m-a durut) §i pe mine. £i nu imediat dup¶
“dezastrul de la 26 noiembrie” [2000]. Ba înainte (§i dup¶) dezastrul de la 17
noiembrie 1996 ; §i chiar înainte §i dup¶ dezastrul de la 20 mai 1990 - stau
dovad¶ faptele de scris, textele publicate constant, în s¶pt¶mânalul newyorkez Lumea Liber¶, în Cotidianul de la Bucure§ti - §i (în sfâr§it!), editate de
Nemira, în volumul Scrìsuri, 1999. Nu au fost incluse dou¶ interven∞ii : cea la
Colocviul de la Roma, din 11-13 mai 1991 - §i, cu un an mai devreme,
“Scrisoare c¶tre Gabriela Adame§teanu”, de la 1 aprilie 1990.
Nu mi-am completat (aici) scurta autobibliografie din orgoliu de autor
frustrat - ci din ciud¶ : §tiam c¶ nu sânt singurul care:
- [înainte de decembrie 1989]…s¶ se team¶ c¶, dac¶ vreodat¶ România
va fi liberat¶ (am zis bine : va fi liberat¶, adic¶ de c¶tre al∞ii, nu : se va,
singur¶), poate c¶ economic are s¶ ias¶ din mizeria cumplit¶ în care o ∞inuse
comunismul, dar nu social, nu mental - nu civic ;
- …s¶ în∞eleag¶ c¶ “revolu∞ia la Români” nu fusese nici revolu∞ie, nici
la-Români, ci schimbare-de-secretar-general-al-partidului (dat la sp¶latcur¶∞at de c¶cat-sânge) cu/prin acelea§i cadre: activi§ti-securi§ti;
- …s¶ în∞eleag¶ (cu durere) c¶ martirii neamului, oamenii politici democra∞i, unii din ei §i intelectuali de marc¶, supravie∞uitori ai pu§c¶riilor comuniste, fuseser¶ demult pref¶cu∞i în cârpe de care-§i §tergea cizmele lumpenproletariatul securist, dup¶ dou¶ decenii devenit… aristocra∞ia na∞iei (dup¶
expresia, nu a unui curat neo-boer, ci a unui senator, pre§edinte de scriitori,
decedatul Ulici); marii-oameni fuseser¶ neutraliza∞i, nimici∞i de Securitate,
nici vorb¶ s¶ poat¶ (re)de-veni ce fuseser¶; erau ceea ce f¶cuse din ei
Pite§tiul-Lung: auxiliari obedien∞i ai Criminalului Organ, trudeau, nu atât la
“culegerea de informa∞ii”, ci la ce se cheam¶: dezinforma∞ie: “r¶spândirerea
unor informa∞ii din surs¶ sigur¶”, surs¶-sigur¶ fiind, ca §i pentru Jela-
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Humanitas, ca §i pentru Manolescu-Pelin, dup¶ 89 : Securitatea ; astfel au
lucrat (de voie, de ne-voie) pentru c¶l¶i, împotriva fra∞ilor-victime Gyr §i
Crainic, £erban Cioculescu §i C.C. Giurescu, Carandino §i Noica, St¶niloaie
§i Ernest Bernea, Paleologu §i Quintus, ¢u∞ea §i Coposu…;
- …s¶ în∞eleag¶ (mai corect : s¶ nu uite !) c¶ FSN din decembrie 1989
era o r¶suflat¶, o vulgar¶ diversiune de tipul FND (confec∞ionat la 26 septembrie 1944, tot de ru§ii ocupan∞i pentru românii ocupa∞i), prin care cadrele (de
stat §i de partid) se travesteau în democra∞i §i în patrio∞i (simplu: î§i coseau
epole∞ii pe din¶untru !) ; din aceea§i mi§care, prin cooptare în vederea mut¶rii
(de §ah) urm¶toare, îi compromiteau pe cei (înc¶) necompromi§i; trebuia s¶
fii idiot profund ca s¶ nu vezi, s¶ nu în∞elegi c¶ Românul începe o “via∞¶
nou¶” pe dup¶ cap cu tâlhari bol§evici în civil ca Bârl¶deanu, Brucan, Verde∞,
Iliescu §i cu bandi∞i bol§evici în uniforme (St¶nculescu, Militaru, Ple§i∞¶,
Caraman) - cu to∞ii lega∞i prin carier¶ §i interes de comunismul local ca §i de
cel moscovit ; câte minute de reflec∞ie i-au trebuit Doinei Cornea, Blandianei,
Paleologului, Ple§ului, Dinescului, lui Caramitru - ca s¶ demisioneze din
FSN (vorbesc de cei care au chiar f¶cut-o…)? ;
- …s¶ în∞eleag¶ c¶ l¶rgimea de spirit (sic) de care d¶dea dovad¶ opozi∞ia
(re-sic) în primele s¶pt¶mâni dup¶ “revolu∞iune” era, în fapt, impoten∞¶ :
∞¶r¶ni§tii, liberalii, social-democra∞ii (Coposu, Ra∞iu, Cîmpeanu, Quintus,
Cerveni, Diaconescu, ¢epelea, Galbeni - §i înc¶ mul∞i, prea mul∞i pentru o
comunitate care se proclam¶ anticomunist¶ §i rezistent¶) ezitau, evitau s¶ ia
puterea - care ni se cuvenea !- nu pentru c¶ ar fi fost ei bine-crescu∞i, galantoni cu adversarul politic - ci pentru c¶ nu mi§cau în front f¶r¶ ordinul
st¶pânului : Securitatea!;
- …s¶ în∞eleag¶ c¶ norocul-istoric î∞i cade, par¶-m¶l¶ia∞¶,-n gur¶ o dat¶,
hai, de dou¶ ori, dar nu de fiecare dat¶ când tu, becisnicul, la§ul, puturosul,
dezertorul ai nevoie ; c¶ “revolu∞ia la români” nu a fost fructul str¶daniei
românilor, al sacrificiului lor, ci o fericit¶ întâmplare (interna∞ional¶) de care
ar fi trebuit s¶ profite §i România (pe urma Poloniei, a Cehoslovaciei, a
RDG, a Ungariei, a “Moldovei”, a URSS); cronologic, zavera de la 22
decembrie de la Bucure§ti a fost cea din urm¶ din Lag¶rul Sovietic european
(§i cea mai sângeroas¶), îns¶ dac¶ românii nu contribuiser¶ cu nimic la r¶sturnarea comunismului, m¶car s¶ fi folosit, cu normal¶ inteligen∞¶prilejul oferit;
- …s¶ în∞eleag¶ c¶ partidele democratice (exact cele interzise de comuni§ti, iar membrii lor aresta∞i, mul∞i asasina∞i) nu pot fi alc¶tuite în “vârtejul
revolu∞iei” de c¶tre asasinii §i complicii asasinilor : comuni§ti, securi§ti,
vânz¶tori-de-frate ca R. Cîmpeanu, Quintus, Mar§ian, Ioan Alexandru §i nu
pot fi consolidate prin batalioanele de activi§ti, mili∞ieni, securi§ti - nici
m¶car strecura∞i, ci intra∞i pe poarta mare ∞inut¶ deschis¶, cu plec¶ciune, de
Tat¶l Na∞iei, Seniorul Coposu, sluga supus¶ a securistului purtînd numele
conspirativ: M¶gureanu ;
- …s¶ în∞eleag¶ c¶ dac¶ puterea adev¶rat¶, corupe (cu adev¶rat), corupe
cu adev¶rat §i fleacul de putere exersat de un român ; §i cum s¶ nu fie a§a,
dac¶ românul §i-a alc¶tuit Catehismul Moral din nega∞ii :
- nu spune românul : “Om bun este cel care nu face r¶u” ?
- nu spunea - ba chiar urla : “Noi nu gândim!” ?
- nu spun scriitorii: “Noi n-am avut samizdat §i nici n-am avut nevoie!
- nu spuneau ierarhii bisericii ortodoxe : “Noi n-am rezistat - noi ne-am
rugat…”?
- nu se spunea - din 1964, când s-au golit închisorile : “Eu nu fac
politic¶” - ceea ce se traducea prin : “S¶ nu mi se cear¶ s¶ fiu demn, moral,
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civic - mi-e fric¶!” ?, îns¶ de cum “s-a dat” ceva, to∞i tremuricii, to∞i
impoten∞ii, to∞i imoralii, toate curvele, to∞i ho∞ii s-au n¶pustit, au în§f¶cat, au
furat (ce mai r¶m¶sese) ; politicienii români, fie “fo§ti” comuni§ti, securi§ti,
fie fo§ti democra∞i: liberali, ∞¶r¶ni§ti, fie legionari - în fine, fo§ti-oameni - dar
§i tineri care în 1989 aveau în jur de 20 ani, deci nu avuseser¶ ocazia s¶ se
maculeze (nu-i nimic : s-au înmierdarisit singuri-singurei de mai mare dragul, privi∞i-l pe Patapievici : a avut nevoie de aproape un deceniu de eforturi,
dar ce reu§it¶!, ai zice: un adev¶rat liicean’)- nu realizeaz¶ c¶ a face politic¶,
a fi înalt func∞ionar la stat ori demnitar înseamn¶ a te pune în serviciul statului, iar prin el, în serviciul concet¶∞enilor care a§teapt¶ de la tine ceea ce nu au
avut de la guvernan∞ii comuni§ti.
Am amintit dou¶ texte :
- La l Aprilie 1990, în Scrisoare c¶tre Gabriela Adame§teanu (publicat¶
în revista 22 pe la mijlocul lunii), dup¶ trei luni de la “revolu∞ie”), am avut
insolen∞a s¶-i acuz pe marii-scriitori de la§itate, de inactivitate, de dezertare,
înainte de 22 decembrie 89; de z¶p¶ceal¶, de necinste, de analfabetism, de
rapacitate, dup¶; i-am tratat de nesim∞i∞i moral pe N. Manolescu, Buzura,
Ple§u, Doina§, Blandiana, Dinescu, Eugen Simion, Sorescu… Atunci mi-a
s¶rit în cap toat¶ lumea bun¶, intelectual¶ : cum de înjuram ca la u§a cortului
ni§te clasici-în-via∞¶, ba§ca ni§te anticomuni§ti-f¶r¶-prihan¶? Interpelatorii au
uitat fulger¶tor ce-mi repro§aser¶ când, la scurt timp §i ei au început a-i acuza
pe aceia§i, în aceia§i termeni, dar doamne-fere§te s¶ fi citat din clasici…;
- ïntre 10 §i 13 mai 1991 a avut loc la Roma un colocviu la care a participat floarea scriitorimii din ∞ar¶ : Doina§, Blandiana, Ulici, M¶l¶ncioiu,
Adame§teanu, Papahagi, Uricaru…- adev¶rat: lipsea Geta Dimisianu) precum §i câ∞iva exila∞i : Balot¶, Sorin Alexandrescu, eu. Interven∞ia mea inchizitorial¶:“Numai activi§tii §i securi§tii au confiscat revolu∞ia român¶? Nu ! £i scriitorii !” a provocat indigna∞iunea maselor largi de rezisten∞i prin
cultur¶. £i consternarea - r¶nit¶ - mai ales când am formulat acuza∞ia :
De vin¶ pentru victoria lui Iliescu, la 20 mai 1990, nu este electoratul - analfabetizat, terorizat, §anta§at de aceia§i activi§ti §i securi§ti - ci
voi, scriitorii ; voi, înainte de decembrie 89, nu v-a∞i f¶cut datoria de a
amplifica glasul celor care nu se puteau exprima. ïn schimb, de cum a
dat rivulu∞ia peste voi (încât au intrat în panic¶ nu doar tic¶lo§i ca Titus
Popovici, P¶unescu, D.R. Popescu, S¶raru, ci §i “de-ai no§tri”: N. Manolescu, Buzura, ¢oiu, M.H. Simionescu), cum v-a∞i repezit la ciolan, a∞i
în§f¶cat posturi, ordinatoare vechi trimise unor institu∞ii, burse, medicamente aduse pentru spitale, directorate de publica∞ii, de funda∞ii, ∞oale
destinate s¶racilor, ministere - de parc¶ vi s-ar fi cuvenit recompensele
pentru dârzele §i riscantele voastre activit¶∞i din… ilegalitate… V¶ plânge∞i de electorat ? Culege∞i ce a∞i sem¶nat. Cum fiecare b¶rbat are nevasta meritat¶ §i copilul f¶cut, voi ave∞i electoratul pe care vi l-a∞i modelat
(negativ) - prin Opera §i prin Via∞a voastr¶ de scriitori dezertori…
Atacurile mele au primit replica binemeritat¶ : to∞i participan∞ii (chiar §i
Balot¶ §i Sorin Alexandrescu : împ¶rt¶§eau “analiza” mea, înainte de interven∞ie, dar în timpul §i dup¶ au t¶cut, gr¶m¶joar¶) m-au luat la forfecat ca
într-o §edin∞¶ de partid din cele bine preparate (§i eu fusesem membru de
partid, îns¶ eram un biet pui în fa∞a dialecticii tancului sovietic mânuit¶ de
subtili ca Doina§, de îndelicate ca Blandiana, Adame§teanu, M¶l¶ncioiu.
Fire§te, toate r¶spunsurile, toate interpel¶rile lor erau de o perfect¶ rea-credin∞¶, nu ∞ineau seama de adev¶rul evident, nici m¶car de… calendar - dar nu
m-a invitat Blandiana, în luna mai 1991, în Pia∞a Universit¶∞ii, la un an dup¶
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lichidarea ei ?, încât m¶ întrebam când, cum, de la cine înv¶∞aser¶ ei/ele asemenea tertipuri de avocat de Vânju Mare? La un moment dat am auzit un glas
plâng¶re∞, îndurerat de nedrept¶∞ile comise de mine - care zicea, în esen∞¶ :
Este cam adev¶rat c¶ noi n-am prea rezistat pe fa∞¶ ca Paul Goma, c¶ci
noi suntem oameni normali, nu eroi… Dar de ce nu ne permite Goma, acum, s¶
facem §i noi câte ceva, s¶ punem um¶rul la educarea civic¶ a oamenilor - cum a
fost cu Pia∞a Universit¶∞ii, cu GDS…
A fost recunoscut¶ zeama de trandafiri aproximativisto-relativistotransilvan¶ (“cam”, “nu prea”) oferit¶ de Ana Blandiana. ïn ea : h¶lci de
gândire de piatr¶ a românilor, fie scriitori, fie din contra ; §i ciorchini de
neadev¶ruri (tehnica : pentru a nu fi observat¶ prima minciun¶, o acoperi cu
a doua; pe a doua cu a treia…): nu eram, nu m¶ considerasem vreodat¶ erou;
nu “interzisesem” nim¶nui s¶ fac¶ ceva, “dup¶ revolu∞ie”- îns¶ m¶ indignaser¶ laudele dezertorilor care pretindeau, acum, c¶ înainte de 22 decembrie…
- e-he, cum mai rezistaser¶ ei…
ïntr-un text dinainte de alegeri am citit :
“ïntre holer¶ §i cium¶ nimeni nu poate alege”.
Dac¶ mi-ar arde de glum¶, a§ replica :
De ce s¶ aleg între una §i alta ? ïntre holer¶ §i cium¶ “cineva normal”
poate alege, dar nu Românul analfabetizat de comuni§ti, r¶u sf¶tuit de sf¶tuitorii na∞iei. A dovedit-o, când a fost consultat : la 20 mai 1990 (oricâte fraude
au comis activi§tii-securi§ti, Nenea Ion §i Badea Gheorghe au votat cu
Iliescu, bol§evicul din echipa Ceau§escului, proasp¶t vinovat de mor∞ii din
decembrie 89, de incendierea Bibliotecii Universitare §i a Muzeului Na∞ional,
de tulbur¶rile interetnice - adev¶rat : înc¶ nu §i de mineriade); a dovedit-o la
16 noiembrie 1996, când l-a votat pe Constantinescu, ilustru necunoscut ca
anticomunist “înainte de revolu∞ie”, ilustru cunoscut “dup¶”, ca cel care, dimpreun¶ cu activista Zoe Petre a creat la Universitatea Bucure§ti o catedr¶ de
sociologie reputatului sociolog M¶gureanu, st¶pânul lor - §i al lui C. Coposu.
Iar acum, la sfâr§it de an 2000 Badea Ion §i Nenea Gheorghe, dimpreun¶ cu
nevestele Fr¶sâna §i Vetu∞a au votat pentru Iliescu. £i vor vota pentru Iliescu
§i în 2004, la îndemnul strategilor: «S¶ vot¶m împotriva dictaturii!», adic¶ tot
o op∞iune negativ¶ (votezi “împotriva” lui Y - ca s¶ câ§tige Z), cea pozitiv¶
fiind : votezi pentru X, scurt!
De acord : în noiembrie-decembrie 2000 a fost stare de urgen∞¶, îns¶
noi, Românii, ne afl¶m în stare-de-urgen∞¶ - de când, dup¶ ‘89 ?
- de la 16 noiembrie 1996, când a venit la putere, în numele opozi∞iei
anticomuniste, Omul Securit¶∞ii, Constantinescu ?;
- de la 20 mai 1990, când a venit la putere, în numele “noii democra∞ii”,
Omul KGB-ului, Iliescu ?
- din ianuarie 1990, când Securitatea, b¶gat¶ în boale timp de dou¶
s¶pt¶mâni, §i-a venit în fire §i a reluat frânele (§i ciomagul), printre
propagandi§tii ei aflîndu-se Buzura, cel cu “F¶r¶ violen∞¶ !”?;
- §i dac¶ din prima jum¶tate a lunii decembrie 1989, când în jur
trosneau toate bar¶cile comunismului, numai în România locuitorii (cei
anticomuni§ti!) se declarau de acord cu Congresul cutare §i cu Ceau§escu precum ∞¶r¶noistul recent Alex £tef¶nescu?
- de fapt România se afla în stare de urgen∞¶ din 1984-86, când au
început a fi d¶râmate case, palate, biserici §i nimeni n-a pus mâna pe un
târn¶cop s¶-i dea în cap lui Ceau§escu, m¶car securistului-tân¶r V.C. Tudor
care, în S¶pt¶mîna, ap¶ra Ceaushima §i îi acuza de “tr¶dare na∞ional¶” pe
acei exila∞i care îndr¶zniser¶ s¶ protesteze împotriva “sistematiz¶rii” ?;
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- pentru c¶ tot am pornit spre trecut : nu cumva România se afla în
stare-de-urgen∞¶ înc¶ din 1977, când s-a manifestat pentru întâia oar¶ public
- din 1948 - opozi∞ia anticomunist¶ prin ap¶rarea drepturilor omului (în
prim¶var¶)?, apoi în august prin opozi∞ia clasei muncitoare (greva minerilor
din Valea Jiului) ? - evenimente care nu au g¶sit la directoratul de con§tiin∞e
românesc nicio încuviin∞are; doar batjocur¶ - ce se mai distrau pe seama
“naivilor” Negoi∞escu §i Goma ne-naivii Breban, Ivasiuc, Manolescu, Zaciu,
Dana Dumitriu - §i altele ?
La urma urmei, n-ar trebui s¶ ne mir¶m-indign¶m de ralierea în mas¶ a
“intelectualit¶∞ii” române§ti la cauza lui Iliescu, bol§evicul, cel cu mâinile
mânjite de sângele nevinova∞ilor (care crezuser¶ în revolu∞ie, care crezuser¶
în Pia∞a Universit¶∞ii - dar §i mul∞i trec¶tori) §i de cenu§a c¶r∞ilor arse cu tot
cu Biblioteca Universitar¶, criminalul care a incitat la r¶zboi civil prin
chemarea adresat¶ “minerilor” de a face ordine-socialist¶ în România. Este
suficient s¶ ne întoarcem doar cu un deceniu §i la un eveniment care ne-a
marcat : “Revolu∞ia la Români”:
Odat¶ febra revolu∞ionar¶ sc¶zînd, s-a trecut la “reorganizarea ∞¶rii”. Nu
întreb : cine a r¶spuns prezent, ci : care dintre marile con§tiin∞e a refuzat s¶
intre în Hora “Reconcilierii (cu securi§tii)”? Este adev¶rat : aproape jum¶tate
de veac de teroare comunist¶ îi istovise pe supravie∞uitori - unii nu mai voiau
s¶-§i aduc¶ aminte iar al∞ii pretindeau c¶ nu au ce-§i aminti. Oricum, în
hârtia de mu§te numit¶ FSN, au fost prin§i mul∞i oameni de bine - ca Doina
Cornea.
ïntrebarea : câ∞i dintre scriitori, deschizînd ochii, au p¶r¶sit FSN-ul ?
Aceea§i Doina Cornea, Blandiana… - §i mai cine ?
- Mult mai mul∞i au r¶mas, nu neap¶rat în FSN, ci în structura
neobol§evic¶ ca directori-de-ceva, mini§tri, secretari de stat, ambasadori,
consilieri : Ple§u, Papahagi, Vartic, Paleologu, Dan Petrescu, Mihai
Botez, Sin…
- Scriitori marcan∞i s-au declarat de partea lui Iliescu : Eugen Simion,
Buzura, Sorescu, Vulpescu, Valeriu Cristea, F¶nu§ Neagu, B¶ie§u ace§tia au luat parte, prin scrisul lor, la campania electoral¶ în vederea
alegerilor din 20 mai 1990;
- Scriitori importan∞i ca Breban §i Virgil T¶nase au crezut în steaua lui
Iliescu de prin 1980, nu s-au în§elat (oare de ce ?), primul i-a devenit hagiograf, al doilea l¶ud¶tor asiduu (a pretins, la televiziune c¶ Iliescu ne-a
prezervat de r¶zboaie civile - dar devast¶rile sediilor partidelor democratrice?, dar tulbur¶rile interetnice ? dar mineriadele ?)
- Scriitori str¶luci∞i care, trâmbi∞înd oroarea de politic¶, de cum le-a
venit lor bine, cum s-au b¶gat în politic¶, dac¶ nu direct pro-Iliescu, atunci
sigur : justificîndu-l, legitimîndu-l pe cel cu mâinile pline de sânge dup¶
Prima Mineriad¶ : Nicolae Manolescu, prin inadmisibilul interviu publicat în
România literar¶ din 6 iulie 1990 - în care, adresîndu-i-se Iliescului, îi zicea:
“Om cu o mare”.
Cum de îndr¶znesc directorii de con§tiin∞e s¶ cheme poporul (în noiembrie 2000!) s¶ fac¶ baraj împotriva tiraniei, împotriva xenofobiei, împotriva
antisemitismului - votînd pentru Iliescu? Dar cine a provocat - prin securi§tii
diversioni§ti de profesie - tulbur¶rile interconfesionale?; cele interetnice?
Cine a autorizat (în numele libert¶∞ii democratice!) apari∞ia foii România
Mare, condus¶ de Eugen Barbu §i de securi§tii de la S¶pt¶mîna ? Nu Ion
Iliescu, secondat de Petre Roman, ambii sf¶tui∞i de Brucan?
Cum de îndr¶znesc, acum, evreii (din România, din Europa
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Occidental¶, din Israel), s¶ strige pe toate drumurile c¶ în România antisemitismul face ravagii… în ultimii ani, adic¶ de la apari∞ia lui V.C. Tudor, acest
neica-nime, vorba lui ta-su spiritual E. Barbu? De ce nu s-au plâns - de
antisemitism - în momentul în care Iliescu §i Petre Roman, repet: sf¶tui∞i
de Brucan - au fabricat ei în§i§i pretextul de a lovi în opozi∞ia democratic¶ prin activarea-legalizarea acelei aripi a Securit¶∞ii care urma s¶
joace rolul extremi§tilor xenofobi, antimaghiari, antisemi∞i? A scris
vreun rând marele vân¶tor de antisemi∞i Ed. Reichman, în Le Monde, despre
comanditarii provoc¶rilor de la Târgu Mure§? Dar despre autorii (§i scopul)
aprob¶rii date lui E. Barbu de a scoate o foaie antisemit¶, de a înfiin∞a un
partid antisemit? Nu: el a scris - confirmativ - doar despre afirma∞iile la Paris
ale lui Petre Roman, anume c¶ România este o ∞ar¶ antisemit¶, c¶ Românii
sunt antisemi∞i!
Dar dezinformatorii de la GDS?, pactizatorii cu securistul M¶gureanu,
consilia∞i de indivizi ca Brucan, Paul Cornea, Iano§i, Pavel Cîmpeanu §i al∞i
vechi-tovar¶§i?; lupii-tineri preocupa∞i de propria-le nou¶-carier¶ - în frunte
cu celebrele anticomuniste din ilegalitate: Adame§teanu, Palade, Magda
Cârneci, Mungiu, Ioana Ieronim, Enache, Zoe Petre, Renate Weber §i alte
plimb¶reciene - s-au pref¶cut c¶ ap¶r¶ “drepturile na∞ionalit¶∞ilor” dar nu au
suflat un cuvânt despre diversiunea care a constat în : inventarea-antisemitismului-la români (ca s¶ nu se observe bol§evismul lui Iliescu §i al lui
Petre Roman), între∞inut¶ de revista 22 ; iar când Zoe Petre §i E. Constantinescu
au crezut c¶ pentru a intra în NATO obiceiul casei cere s¶ dai §pag¶, s-au gr¶bit
s¶ îngroape în∞elegerea Hitler-Stalin, încheind tratatul cu Ucraina - cine a fost în
fruntea dezgust¶toarei, analfabetei, criminalei agita∞ii? GDS §i 22! ïn chestiunea
campaniei împotriva “antisemi∞ilor Manolescu, Liiceanu, Tudoran” aceia§i
lumin¶tori au procedat ca ni§te repeten∞i incapabili s¶ închege o explica∞ie, s¶ se
angajeze într-o dezbatere normal¶.
Care este adev¶rul în “campania” amintit¶ ? ïn dou¶ puncte - pe care
le-am dezvoltat în alt text :
1. Liiceanu, Manolescu, Tudoran -“fioro§ii antisemi∞i”- au comis gafe
de informa∞ie, altfel zis : dup¶ obiceiul carpatnic, s-au trezit vorbind despre
chestiuni de care habar n-aveau ;
2) B¶t¶tori de maionez¶ §i falsificatori de citate (Norman Manea, Ornea,
Voicu, Ioanid, Ed. Reichman, S. Damian, Oi§teanu, Volovici) s-au gr¶bit s¶
demonstreze Fran∞ei §i Americii c¶… avuseser¶ dreptate Roman, Brucan, Pavel
Cîmpeanu, rabinul Rosen, Wiesel când sus∞inuser¶ c¶ în România antisemitismul a
devenit o grav¶ primejdie!
Am cunoscut, cunosc mari intelectuali evrei: de la ei §tiu c¶ în anume
împrejur¶ri (pauze în care nu se vorbe§te despre ei - mai grav : se vorbe§te
despre tragediile alora: armeni, cambodgieni, ceceni, tibetani, evenimente
jenante, chiar acuzatoare, ca Intifada, necesitînd o urgent¶ abatere a aten∞iei
de la propriile fapte-rele) evreii în§i§i provoac¶ “antisemitism” prin
denun∞area zgomotoas¶ a unei realit¶∞i inexistente. La noi în România, ca s¶
nu se vorbeasc¶ deloc sau cât mai pu∞in despre orientarea comunist¶ a
multor intelectuali evrei §i faptele lor abominabile, s-a organizat campania
împotriva unor intelectuali ne-evrei avînd opinii de dreapta. Dup¶ principiul:
Cine-strig¶-mai-tare-are-dreptate!, cei avînd interes s¶ nu se vorbeasc¶
despre grelele p¶cate ale disp¶ru∞ilor Chi§inevski, R¶utu, Roller, Vitner,
Crohm¶lniceanu, Moraru, Banu§ ; nici s¶ li se cear¶ socoteal¶ viilor Nina
Cassian, Paul Cornea, Sorin Toma, Tertulian, Iano§i - au f¶cut zarv¶ în jurul
lui Eliade, Cioran - tot erau ei mor∞i.
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E bine c¶ s-a vorbit de faptele rele ale celor de dreapta ? Foarte bine.
Dar nu a fost bine c¶, ocupînd terenul (timpul, spa∞iul tipografic, disponibilitatea) cu “fasci§tii” no§tri cei deceda∞i s-au ocultat faptele §i ele rele, cu
urm¶ri infinit mai largi (întreaga popula∞ie care a trecut prin §coli §i a fost
silit¶ s¶ înghit¶, s¶ repete ce dictau Chi§inevski, R¶utu) §i mai durabile: o
jum¶tate de veac ne-au chinuit comuni§tii - nu legionarii. Cu atât mai lesnicioas¶ ar fi fost dezbaterea, cu cât unii dintre cei care ne-au otr¶vit zilele cu
inep∞iile §i tic¶lo§iile scrise tr¶iesc, deci ar fi putut s¶ se apere de acuza∞ii.
ïn timpul primei domnii a lui Iliescu (1990-1996) diversiunea a avut §i
un scop pur politic : facem zarv¶ în leg¶tur¶ cu Eliade - de pild¶ (prin
Norman Manea) ; în jurul lui Cioran, prin Marta Petreu, pentru a nu avea
timp de Iliescu, de Roman, de Brucan - nici de Edgar Reichman, în 1956,
auxiliar al lui Iliescu în Echipa Mor∞ii UTM, apoi agent (literar) al lui E.
Barbu ; nici de Radu Florian, nici de Tertulian, nici m¶car de Iano§i, devenit
peste noapte gulagolog.
Ce se întâmpl¶ cu intelectualii români (fie ei §i evrei : tot o ap¶ §i-un
p¶mânt) - §i nu doar de când au dat ru§ii peste noi §i ne-au impus comunismul? De ce min∞ile luminate, oamenii instrui∞i, unii str¶luci∞i, care fac
cinste culturilor din alte p¶r∞i - nu se pot aduna de pe drumuri, nu înal∞¶
privirea mai sus de brâul celui din fa∞¶ - ca s¶ stea drept ? S¶ apere §i
adev¶rul, nu doar frumosul, nu doar cutare teorie §tiin∞ific¶, ori cutare
interes de familie, de grup, de clan ?
Am afirmat cândva : “Noi, Românii, am fost un popor de ciobani - în
ultimele decenii am devenit o adun¶tur¶ de ingineri”.
Nu e o insult¶ la adresa inginerilor, ci o constatare amar¶ pe marginea
stilului de gândire, de ac∞iune al neamul nostru. Prea pu∞ini au ales s¶ ias¶ din
ceat¶, din grup, din gloat¶, s¶ stea pe dou¶ picioare în fa∞a Puterii, s¶ spun¶ ce
cred despre tiran, despre tiraniza∞i. Nu este suficient s¶ fii reputat savant, celebru inventator, pentru a fi §i intelectual ; po∞i avea §i premiul Nobel - ei §i ?,
dac¶ nu e§ti sensibil la suferin∞ele semenilor, dac¶ nu pledezi cauza lor, dac¶ nu
ri§ti, f¶cînd acest lucru - degeaba : r¶mâi un matematician str¶lucit, un mare
genetician, un uria§ inginerizat pe care îl intereseaz¶ specialitatea lui, situa∞ia
lui, familia lui - atât. Nu g¶sesc exemple la români, trec la blestema∞ii de ru§i:
Andrei Saharov a fost un mare savant atomist, p¶rintele bombei cu hidrogen.
Era §i un intelectual? Deloc! A devenit abia atunci când, renun∞înd la “situa∞ie”,
la catedr¶, la dacea, la c¶l¶torii, la confort - §i la libertate - s-a angajat într-o
activitate umanist¶ - de care kaghebi§tii s-au temut - îns¶ nekaghebi§tii, ba
chiar victime ale KGB §i-au b¶tut joc (un omolog al acestora, românul Al.
George, scria prin 1992 c¶ Saharov fusese un prost inocent care n-ar fi ac∞ionat
a§a cum a f¶cut-o, dac¶ n-ar fi avut “spate gros” §i o nevast¶ evreic¶); violoncelistul Rostropovici: era un extraordinar muzician - dar nu §i intelectual, decât
dup¶ ce, îmbr¶∞i§înd cauza lui Soljenî∞în, a devenit unul dintre purt¶torii de
cuvânt ai celor f¶r¶ de… glas (aici ar putea fi lipit¶ semnifica∞ia real¶, originar¶
a termenului : glasnosti).
£tiutorii de carte, autorii de c¶r∞i, posesorii de diplome, de titluri români
din România se vor fi gândind c¶ ei, bie∞ii, abia de o genera∞ie, hai, dou¶
umbl¶ în bocanci - s¶ ri§te s¶ se încontreze cu puterea - §i s¶ redevin¶
descul∞i? S¶ piard¶ “situa∞ia” cu atâta trud¶ §i concesii pl¶tit¶ ? Iat¶ o mentalitate inginereasc¶-universitarist¶. ïn România, cu excep∞ia unor foarte-tineri
(legionari, ∞¶r¶ni§ti, liberali, regali§ti, f¶r¶-de-partid), cei aresta∞i, ∞inu∞i în
închisori ani grei (dac¶ au supravie∞uit…) nu fuseser¶ condamna∞i de comuni§ti pentru ceea ce f¶cuser¶ - ci pentru ceea ce… fuseser¶ (mini§tri,

©Paul Goma 1935-2011

wwww.paulgoma.com

PDF public și gratuit

31.12.2011

PAUL GOMA - JURNAL 2011

1555

primari, jandarmi, diploma∞i, preo∞i, industria§i, magistra∞i…). Doar tinerii
(elevi, studen∞i, câ∞iva de la Academia Militar¶), cum ziceau b¶trânii fo§ti :
“incon§tien∞ii” î§i riscaser¶ pielea - pentru o abstrac∞iune : România.
Iat¶ de ce n-are ursul coad¶, nici Românul coloan¶ vertebral¶. Fiindc¶
el nu s-a desprins de glie §i de momentul prezent. Or, ce viitor poate
imagina pentru comunitate cineva care nu-§i cunoa§te trecutul - de fric¶ ;
refuz¶ s¶-l afle - din interes meschin?
Românul doarme tot timpul pe el, din când în când sare din somn §i se
n¶puste§te - ba la-revolu∞ie ; ba la b¶tut-studen∞i ; ba la semnat tratate cu
Ucraina. Acum o lun¶ s-a pomenit zbierînd : «Mai bine Iliescu decât VC.
Tudor !»
De ce «mai bine» ? £i de ce : «decât» ? Mister.
*

Paris 11 ianuarie 2001
Stimat¶ Doamn¶ Doina Cornea,
ïn 11 decembrie 2000 v-am trimis §i Dvs. - întru informare - o copie a
textului “S¶ fie interzis electoratul !” Neavînd obiceiul s¶ vorbesc pe
dindos, spun ce am de spus pe din fa∞¶, negru pe alb - s¶ r¶mân¶.
Desigur, nu m¶ a§teptam s¶-l primi∞i cu satisfac∞ie, nici s¶ m¶ felicita∞i
pentru el ; b¶nuiam c¶ v¶ ve∞i sim∞i atins¶ de pasajele critice în care v¶
pomenesc numele. M¶ a§teptam s¶-mi r¶spunde∞i la obiec∞iile formulate - fie
explicînd c¶ nu în∞elesesem cutare bun¶-inten∞ie a Domniei Voastre, fie
explicîndu-v¶ erorile comise din 1990.
Spre nepl¶cerea mea, scrisoarea prin care a∞i r¶spuns mi s-a ar¶tat a fi
gândit¶ §i a§ternut¶ pe hârtie într-un moment de absen∞¶, de netrezìe a spiritului. De aici, inexactit¶∞ile de informa∞ie §i strâmb¶t¶∞ile de logic¶. O
reproduc, f¶r¶ permisiune : sânte∞i persoan¶ public¶, reac∞ia Dvs. la un text
publicistic trebuie s¶ fie public(at)¶ :
“Stimate Domnule Paul Goma,
“V-am recunoscut întotdeauna meritele. Am recunoscut §i faptul c¶
actele Dumneavoastr¶ de rezisten∞¶ m-au instruit. Dar a∞i p¶r¶sit România
când represaliile s-au ab¶tut §i asupra familiei Dumneavoastr¶.
“Securitatatea mi-a dat §i mie un pa§aport pentru a sc¶pa de mine. Eu
m-am întors §i mi-am continuat lupta, sprijinit¶ de fiul meu, de neclintirea lui
sub amenin∞¶ri. Am fost amândoi aresta∞i s¶pt¶mâni în §ir, da∞i afar¶ din
servici (el, cu doi copii mici), umili∞i, b¶tu∞i, scuipa∞i, rezistînd, totu§i aici, în
România, pân¶ la cap¶t. A-∞i vedea propriul fiu în închisoare e mai cumplit
decât moartea, v¶ asigur.
“Fie §i numai din aceste motive, nu permit nim¶nui s¶ m¶ ia peste
picior.
“(…) Poate o mic¶ lectur¶ din Mgr. Vladimir Ghika : Pensées pour la
suite des jours (Editions Beauchêne) nu ne-ar strica nici unuia dintre noi,
acum, în prag de mileniu.
“Cu cordialitate,
“Doina Cornea”
Mul∞umindu-v¶ pentru recomandarea bibliografic¶ (de§i mai în stilul
Domniei Voastre ar fi fost : “o mic¶ lecturic¶”), observ : nu era necesar
s¶-mi recunoa§te∞i meritele, nici actele de rezisten∞¶ [care] v-ar fi instruit.
Elementar-necesar era s¶ respecta∞i adev¶rul, s¶ nu inventa∞i, s¶ nu vehicula∞i
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elemente extrase din scurta-mi biografie, autori : versificatorul cincisutist Ion
Brad - bol§evicul de ieri, misticul de azi, versificatorul markosist refugiat în
România în 1949, numitul Dimos Ravanid Rendis - în strâns¶ colaborare cu
legionarul-securist ceau§isto-iliist I. C. Dr¶gan - ace§ti trei lucr¶tori ai Securit¶∞ii fiind legitima∞i (întru mistificare) de cunoscutul izvor manolescian M.
Pelin. Desigur, vorbesc de “fi§a biografic¶” alc¶tuit¶ la Atena §i la Roma în
1979, cea potrivit c¶reia m-a§ chema Efremovici, a§ fi ovreu rus, în 1956 a§
fi fost arestat pentru furt §i viol… Altfel de unde a∞i scos “informa∞ia” c¶ a§
fi p¶r¶sit România abia când represaliile s-au ab¶tut §i asupra familiei mele?
Dar ce §tie Doina Cornea despre familia mea ? Nimic, judecînd dup¶
scrisoarea de fa∞¶ ; nimic, în ciuda repetatelor declara∞ii c¶ îmi cunoa§te faptele de via∞¶ §i de scris. Apoi - de unde pân¶ unde preten∞ia de unicitate a
întoarcerii sale dintr-o c¶l¶torie în Occident §i “a continu¶rii luptei”? Deci nu
§tie c¶ §i eu fusesem în Occident, în 1972, c¶ m¶ întorsesem în 1973, îns¶ nu
m¶ l¶udasem, de§i în 1977 fusesem re-re-re-arestat.
ïn mai multe rânduri, în pres¶, în volume de interviuri a∞i afirmat c¶ §ti∞i
cine sânt §i ce am f¶cut - o declara∞i în volumul Fa∞a nev¶zut¶ a lucrurilor,
Dacia, 1999, o repeta∞i §i în primele dou¶ propozi∞iuni ale scrisorii citate.
Numai c¶ prin treia (cea începînd, neîntâmpl¶tor, cu adversativul “dar”),
porni∞i la contratacuri f¶r¶ obiect, încerca∞i diversiuni, continua∞i cu
debitarea de neadev¶ruri manifeste, sc¶rpina∞i coarda sentimental¶ a nefericirilor familiei Dvs. (a§ezîndu-le în opozi∞ie cu “fericirile” familie mele), pentru a încheia “ideea” cu asigurarea - adresat¶ mie: “a-∞i vedea propriul fiu în
închisoare e mai cumplit decât moartea” - ceea ce, ve∞i conveni, este o formulare de o perfect¶ improprietate (§i de un r¶sun¶tor hodoronc-tronc).
Fiecare d¶ seama de ale sale, deci §i Dvs., Doina Cornea ve∞i da seama
de fiecare cuvânt rostit, scris.
Dup¶ ce a∞i povestit, f¶r¶ necesitate, tragedia familiei Dvs., dup¶ ce a∞i
comparat-o abuziv cu a familiei mele, a∞i tras o concluzie f¶r¶ leg¶tur¶ cu
premisele (v¶ reamintesc : “dialogul” pornise de la textul meu “S¶ fie
interzis electoratul!”, nu de la alt text ori pretext)- astfel:
“Fie §i numai din aceste motive, nu permit nim¶nui s¶ m¶ ia peste
picior”.
Foarte bine c¶ nu permite∞i (unde am ajunge?). Dar cui v¶ adresa∞i,
Doamn¶, când îmi scrie∞i (mie, nu altcuiva) ? Cine v-a luat peste picior ? Eu,
unul, nu. Eu v-am luat… în serios, totdeauna. ïn bun¶ limb¶ româneasc¶ a lua
peste picior pe cineva înseamn¶ a-∞i bate joc de acela, a-l ironiza. Or eu am
f¶cut altceva - cu seriozitate, cu gravitate (recunosc : §i cu patetism) : v-am
criticat, Stimat¶ Doamn¶. Am afirmat c¶ unele din actele Dvs. de dup¶ 1990,
au fost mult p¶gubitoare comunit¶∞ii române§ti, prin confuzia ce a∞i sem¶nat
- con§tient¶ sau ba - în spiritele §i a§a dezorientate ale compatrio∞ilor no§tri.
Iat¶-le pe cele mai evidente :
- S¶ admitem c¶ întrarea Dvs. în FSN nu a fost o eroare : ca mul∞i al∞ii
a∞i fost în§elat¶, abuzat¶. A∞i demisionat dup¶ patru s¶pt¶mâni - nu dup¶ câteva zile cum gre§it scrisesem în textul “S¶ fie interzis electoratul!”;
- O gaf¶ (devenit¶ eroare) a Dvs., Doamn¶ a fost, în 1990, participarea
la o mas¶ rotund¶, în sediul proasp¶tului GDS, în jurul unui personaj tulbure
(eufemism) : M¶gureanu. C¶ un vânjos combatant al comunismului §i al
securismului înc¶ din neagra ilegalitate precum filosoful-la-român Liiceanu
(ini∞iatorul întâlnirii) avea interesul s¶ se pun¶ bine cu noul mânuitor al
Vechiului Ciomag - de în∞eles; c¶ “moderator”: un b¶iat speriat de avioane
(Kleininger, cel convins c¶ moartea se alung¶, atingînd-o), de în∞eles; c¶ a
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participat §i tovar¶§ul Pavel Cîmpeanu - iar¶§i de în∞eles, doar se puneau
bazele reconcilierii na∞ionale (pup¶turi Pia∞a Endependen∞i între victime §i
c¶l¶i) teoretizat¶ de vânz¶tori de frate §i de na∞ie: Ple§u, Buzura - cu pu∞in
efort (§i mult¶ grea∞¶) iar¶§i era de a§teptat. Dar c¶ se aflau de fa∞¶ victime
ale securit¶∞ii : Gabriel Andreescu, Radu Filipescu §i Domnia Voastr¶ - este
greu de acceptat. To∞i locuitorii Lag¶rului Comunist §tiu: cu securitatea nu se
dialogheaz¶. Ea te ancheteaz¶, te terorizeaz¶, îns¶ tu nu angajezi de
bun¶-voie “discu∞ii civilizate” cu mon§trii care ne-au chinuit patru decenii
încheiate! S¶ admitem c¶ a∞i fost - ca §i în FSN - atras¶ într-o capcan¶.
De ce nu a∞i protestat public atunci când v-a∞i dat seama c¶ a∞i fost folosit¶
(de Liiceanu, de M¶gureanu)? Cum v-a∞i sim∞it în-conversa∞ie, m¶ rog
frumos, cu astalo§ul participant la “procesul” lui Ceau§escu? ïnseamn¶ c¶
v-a∞i l¶udat când a∞i afirmat c¶ fusese∞i arestat¶ - câte s¶pt¶mâni? câte luni?
câ∞i ani?- pentru a v¶ îng¶dui s¶ dialoga∞i, picior peste picior, la o cafelu∞¶, cu
Organul care patruzeci de ani a monologat, martirizînd milioane de români,
cu ciomagul? ïn numele cui a∞i dat mâna de ajutor la spoirea fa∞adei mâncat¶
de lepr¶ a Organului?, la cârpocirea imaginii roas¶ de sfren∞ie a noului
buliba§¶ al securit¶∞ii, a complotistului kaghebist purtînd numele conspirativ:
M¶gureanu? A∞i aflat : dup¶ Marea ïntâlnire de la Iazul-GDS, urdoarea
m¶gurist¶ declara : securitatea s-a schimbat, iat¶ dovada : el însu§i “dialogase” cu însu§ea Doina Cornea! (presupusul c¶l¶u cu o adev¶rat¶ victim¶); §i c¶
el îi spusese: “Doamn¶” §i c¶ Doina Cornea, în loc s¶-i întoarc¶ spatele
(mai cre§tine§te ar fi fost dac¶ i-ar fi ars o pereche de palme, fie acelea §i
simbolice), îi r¶spunsese cu “Domnule M¶gureanu” - culmea fiind c¶ el,
javra imund¶, nu min∞ea : relatarea din revista 22 a confirmat acest…
r¶u-mirositor adev¶r.
Dac¶ îmi ve∞i replica : “M-am purtat civilizat cu un om…”, v¶ voi
r¶spunde :
Nu avea∞i decât s¶ v¶ purta∞i “civilizat, cu un om”, între patru ochi ori
între patrupere∞ii casei Dvs. - nu în public. ïn numele cui v-a∞i purtat civilizat
cu un criminal reprezentant de vârf al unei institu∞ii criminale? ïn numele
sutelor de mii de nevinova∞i chinui∞i de Organ? S¶ zicem c¶ de la cei
asasina∞i de Securitate nu a∞i putut cere permisiunea - dar de la cei în via∞¶ ?
Cu cine, dintre adev¶-ratele victime v-a∞i consultat, înainte de a dialoga cu
bestiile securiste, înainte de a-i domnì pe tovar¶§ii eterni ?
Cu C. Coposu ?
- Am ajuns §i aici. A∞i avut nevoie de un deceniu încheiat pân¶ s¶
v¶ hot¶rî∞i s¶ deschide∞i gura, s¶ spune∞i o p¶rticic¶ din adev¶rul despre
C. Coposu.
Este adev¶rat : nu to∞i Românii §tiau - ca mine, de pild¶, înc¶ din 1977
- c¶ C. Coposu (§i Noica §i St¶niloaie §i Carandino §i ¢u∞ea §i Ernest Bernea
§i Quintus) nu f¶ceau un pas f¶r¶ s¶-l raporteze la Securitate, f¶r¶ s¶ cear¶
bilet de voie pentru urm¶torul. ïns¶ Dumneavoastr¶, Doamn¶, a∞i colaborat
cu el, a∞i fost în apropierea lui începînd din 13 martie 1990. A∞i remarcat contrariul ar fi fost de mirare - c¶ C. Coposu nu voia ca partidul s¶u s¶
câ§tige alegerile - nu v-a∞i întrebat : de ce ? ; a∞i b¶gat de seam¶ c¶ în jurul
lui C. Coposu mi§unau securi§tii, cel mai apropiat fiindu-i chiar Astalo§M¶g¶reanu - nu v-a∞i întrebat : în virtutea c¶rui leg¶mânt? S¶ fi fost numai
conjude∞enitatea? Au s¶ fi fost §ogoritatea Seniorului cu odiosul personaj ?
Iar dac¶ a∞i constatat c¶ C. Coposu nu este cel din icoana de almanah
(“Seniorul”, “Tat¶l Na∞iei”), ci un biet om, victim¶ tragic¶ a Securit¶∞ii,
jucînd cum îi cânta Fanfara MAI (deschiderea por∞ilor PN¢-ului pentru to∞i
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bandi∞ii: mili∞ieni, activi§ti, securi§ti - dar împiedecînd intrarea tinerilor ;
desemnarea drept candidat la preziden∞ialele din 1996 a unui om al
securit¶∞ii: Emil Constantinescu) de ce nu v-a∞i dezangajat? De ce nu a∞i f¶cut
ceea ce trebuiau s¶ fac¶ adev¶ratele victime ale comuni§tilor, §i nu tot comuni§tii-securi§tii prin uneltele-megafoanele lor Coposu, Quintus, Cîmpeanu,
Diaconescu, Constantinescu - §i al∞i “martiri”?
S¶ nu fi §tiut cine este §i ce hram poart¶ Constantinescu, în 1995, când,
dimpreun¶ cu activista de partid, tovar¶§a Zoe Condurachi-Petre confec∞ionase pe m¶sur¶ §i la comand¶ la Universitatea din Bucure§ti o catedr¶ de
sociologie pentru uzul exclusiv al reputatului sociolog, conjude∞ean al lui
Coposu, pseudonumitul M¶gureanu? ïntr-atât s¶ o fi lucrat pe bine-educata
Doina Cornea respectul fa∞¶ de mai-vârstnici, încât s¶ r¶mân¶ credincioas¶
tr¶d¶rii de frate §i minciunii întrupat¶ de C. Coposu, persoan¶ r¶u-voitoare,
fiin∞¶ r¶u-f¶c¶toare (cum, de ce? - dar e limpede : pentru c¶ lucra pentru
Securitate! - rezultatele lucr¶rii s-au v¶zut la alegerile recente), decât s¶
treac¶ apa, pe malul opus, cel al adev¶rului ?
Ceea ce s-a petrecut cu Dvs., Doamn¶, dup¶ alegerea lui Constantinescu
a fost un neîntrerupt §i lamentabil coborî§ de pe urma c¶ruia ve∞i r¶mâne în
istoria gândirii politico-morale române§ti, nu ca inventatoare, ci ca utilizatoare pân¶ la urzeal¶ a profundei cuget¶ri (sub form¶ interogativ¶):
«Avem altul mai bun ?» - pur produs al gândirii de beton armat, exprimat¶ printr-o limb¶ de salcâm veritabil.
Buna-cre§tere-din-familie a Doinei Cornea s-a dovedit a fi nociv¶ fidelitate fa∞¶ de feloni care au în§elat-o - n-ar fi fost o catastrof¶, dac¶ aceia§i nar fi au în§elat întreaga ∞ara : Coposu, Constantinescu. (N-am s¶ m¶ ostenesc
s¶ pun pe dou¶ coloane promisiunile candidatului Constantinescu §i materializarea lor de c¶tre pre§edintele ales).
Fidelitatea fa∞¶ de r¶u nu este decât complicitate la r¶ul f¶cut.
Parantez¶ basarabean¶ : în 1995, pe patul de moarte fiind, C. Coposu a
dat cuvânt de ordine ∞¶r¶ni§tilor - §i celor din exil - de a nu permite sub nici
o form¶, în organiza∞iile PN¢, discutarea, în timpul campaniei electorale, a problemei Basarabiei. A§a stînd lucrurile, nu am v¶zut vreo abatere
de la “doctrina Coposu” în încheierea Tratatului cu Ucraina, sus∞inut voios de
GDS (deci §i de Doina Cornea, nu doar de Gabriel Andreescu §i de Zoe
Petre), semnat de Constantinescu.
Nu doar ca basarabean, consider faptul : idio∞ie f¶r¶ seam¶n; actul :
tr¶dare na∞ional¶.
De aici pân¶ la Chestia din 30 noiembrie 2000 - prezentat¶ drept:
“Apelul GDS - Vota∞i impotriva dictaturii !” care a cerut românilor s¶-l
voteze pe… Iliescu nu a mai fost decât un pas. Pe care Doina Cornea,
sprinten¶, dezinvolt¶, l-a f¶cut.
£i se mir¶ de mirarea mea…
Paul Goma

Sâmb¶t¶ 24 septembrie 2011
Ast¶-noapte: nici o ameliorare. Din contra. Mult¶ transpira†ie, accentuat¶ de sl¶biciunea picioarelor. Ar urma s¶ facem
o scrisoare prin care s¶ solicit¶m spitalului o vizit¶. Cum §i ei
sunt suprasolicita†i, vom avea de a§teptat.
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Ieri mi s-au întors fetele de la Ia§i.
Mi s-au întors. Foarte bine au f¶cut, unde pui c¶ vorbesc de
fetele mele: Aliona, Mariana, Nina, dragele de basarabence.
S-au întors… unde, dup¶ colocviu? Acas¶ le ele, în
Basarabia. Dar Basarabia ceea-i §i a mea, nu? Inseamn¶ c¶ fetele
- mele - s-au întors acas¶-la-mine, nu? Cum altfel?
Stranie,“gândire”, dar obi§nuit¶ la noi, refugia†ii din
Basarabia : eu m¶ “situez” (ca s¶ spun a§a) în centrul interesului,
al lumii, al geografiei (mama istoriei…). Unde anume? Ei asta-i!
Unde! ïn Calidor, ce Dumnezeu, unde altundeva?! Ele, pui§oarele, g¶inu§ele se mai îndep¶rteaz¶ de clo§cul-cu-barb¶ - cât s¶
dea o rait¶ pe la câte un colocviu, unde î§i zic iute-iute poezeaua
- “comunicarea” despre via†a-§i-opera t¶tânelui lor - mai ciripesc,
mai gânguresc, mai ciugulesc ni§te bombonelu†e (cu ciucalat¶)
§i se întorc. Ele - la ele, la acasa lor, concret¶; eu, abuznik
inveterat: la mama dracului, la Paris, unde to†i câinii se primbl¶
†an†o§i, cu covrigii reglementari în coad¶. Acolo - adic¶ aici locuiesc - temporar, se zice (în curând ïngerul Negru m¶ va
strigare), sufletul §i inima §i buzele §i restul aflîndu-se, statornic,
ïn Calidor. Iar eu §i de ast¶ dat¶ a trebuit s¶ m¶ mul†umesc (ce
cuvânt nepotrivit, aici!) cu doar reprezent¶rile - nu sunt eu, chiar
în via†a de toate zilele un biet scâr†a-scâr†a pe hârtie? Ba da, ïns¶
eu, când umblu cu scrisul pe la fete - pe-peste-totului-tot - chiar
le §i v¶d, le aud, le, mai ales, anhiros (mi-a disp¶rut litera venit¶
din Spania, ca s¶ descriu actul - anhirositor), m¶ las invadat
dulce, cople§it de parfumos de olmurile lor divine.
A§adar mi s-au întors fetele.
Prima care mi s-a anun†at a fost Aliona:
M-am intors. A fost bine. Am mers cu Nina Corcinschi. Acolo am
intalnit-o pe Mariana si impreuna ne-am simtit foarte bine. Mariana are mai
multe poze, eu va ofer ceea ce am surprins cu telefonul meu.Cuprind,Aliona

Imediat a dat veste §i Mariana:
…tocmai am ajuns acas¶ de la Ia§i. A fost foarte bine, iar prezentarea
mea s-a l¶sat cu un mare ecou. În prima zi a vorbit doamna Aliona Grati, am
stat împreun¶, a fost §i doamna Nina Corcinschi. A doua zi am f¶cut astfel,
încât s¶ aduc în discu†ie scrierile dumneavoastr¶, (cu ocazia prezent¶rii, de
c¶tre domnul Florin Cioban a unui roman scris de C¶t¶lin Dorian Florescu,
asem¶n¶tor, la nivelul povestirii epice cu Din Calidor, îns¶ nu atât de
profund) chiar dac¶ nu puteam s¶ vorbesc prea mult, §i s¶ pun la expozi†ie o
serie de reviste, f¶când trimiteri la site-ul dumneavoastr¶, cu fotografii. Toat¶
lumea §tia c¶ urma s¶ prezint un roman de Paul Goma.
Ast¶zi a fost ziua cea mare - în timpul, dar §i dup¶ prezentare s-a f¶cut
o lini§te mormântal¶ în sal¶, iar moderatorul, Remus Z¶stroiu, a apreciat studiul, spunând c¶ sunt o mare fan¶ a lui Paul Goma. De fapt, acesta nu era
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decât începutul: la sfâr§itul discu†iei mele dl Nicolae Cre†u abia intrase §i,
foarte curios fiind, mi-a cerut studiul pentru a-l citi în pauz¶, încercând s¶
argumentez demonstratia, precizând c¶ am §i împreun¶ cu cel al doamnei
Ana Ghila§ de la Chi§in¶u (cu care st¶team al¶turi), cercet¶toare în psihanaliz¶. Dup¶ pauz¶ (pe care dumnealui practic §i-a sacrificat-o cu lectura), la
sfâr§itul simpozionului, a încercat s¶ m¶ atace în mod direct, f¶r¶ a se referi
la ce am prezentat, ci referindu-se la dificultatea scrierilor dumneavoastr¶ §i
la faptul c¶ nu s-ar încadra în criteriile literarit¶†ii... I-am r¶spuns îns¶ foarte
repede §i la obiect, încercând s¶ argumentez demonstra†ia, precizând c¶ am
scris despre unele aspecte invocate de dumnealui, dar pe care timpul nu îmi
permite s¶ le dezvolt, amintind îns¶ c¶ exist¶ pe site-ul oficial al lui Paul
Goma, citând la un moment dat din dumneavoastr¶, mai ales c¶ domnul Cre†u
a recunoscut c¶ nu citise prea multe din Paul Goma. Interesant a fost c¶
discu†ia s-a încins – cei din sal¶ erau capta†i de-a dreptul, iar dumnealui nu
m-a putut contrazice, luându-§i ,,angajamentul” (confirmat dup¶ încheierea
prezent¶rii, când m-a întrebat ce i-a§ recomanda s¶ citeasc¶ §i când eu i-am
spus de Roman Intim – de§i acum, gândindu-m¶ c¶ nu va parcurge §i celelalte scrieri autobiografice nu §tiu în ce m¶sur¶ va în†elege anumite aspecte
din roman) de a-l citi pe Paul Goma cu interes. Dup¶ aceast¶ disput¶, în care
eu nu am cedat nimic – mai ales c¶ m-a aprins §i mai mult afirma†ia dumnealui c¶ ar exista, în scrierile dumneavoastr¶, o separare tran§ant¶ între realitate
§i fic†iune, trimi†ând mai mult la document, s-au apropiat câteva persoane din
sal¶ – l-am re†inut pe un domn de la Ia§i, întrebându-m¶ dac¶ citatele pe care
le-am dat drept exemplu chiar sunt din Paul Goma, (§i dac¶ sunt din romanul
prezentat, Sabina – i se p¶ruse interesant¶ afirma†ia dumneavoastr¶ ,,mortarul
dintre c¶r¶mizi, acela este important, el face sau des-face un roman, face s¶
fie ori s¶ ne-fie un roman §i nu dup¶ adev¶rul adev¶rat, ci dup¶ adev¶rulcare-ar-putea-fi-adev¶rat – a§a cumva”) dac¶ Paul Goma chiar scrie atât de
interesant, cerându-mi s¶ le recomand câteva romane pentru lectur¶. A§a c¶
la încheierea simpozionului Paul Goma era pe buzele tuturor celor de la
sec†iunea de istorie literar¶.
Domnul Cre†u nu a f¶cut-o cu inten†ie - de fapt acesta este stilul dumnealui, urm¶rind de-a lungul conferin†ei s¶ îi pun¶ într-o postur¶ nefavorabil¶
pe cei nepreg¶ti†i, judecându-i, îns¶, cu mult¶ obiectivitate..Or, cu mine nu
i-a mers, dumnealui ajungând a recunoa§te c¶ Paul Goma chiar trebuie citit,
captând §i interesul celorlal†i §i invitându-m¶ la Ia§i §i pentru alte discu†ii.
Într-adev¶r, a fost o experien†¶ foarte frumoas¶ - am avut multe de
înv¶†at §i m¶ bucur c¶ m-a ajutat Dumnezeu s¶ fac fa†¶ tuturor provoc¶rilor.
Îmi cer scuze pentru neacurate†ea exprim¶rilor - sunt atât de obosit¶ încât
abia de v¶d tastatura, dar bucuria este mult prea mare pentru a nu o împ¶rt¶§i
cu dumneavoastr¶. Am încercat s¶ filmez §i s¶ fac §i ni§te fotografii - o s¶ vi
le transmit mâine pe cele cu fetele dumneavoastr¶.
V¶ îmbr¶†i§ez mult de tot,
Mariana Pasincovschi

I-am scris, întrebînd-o dac¶, dup¶ ce va reciti scrisoarea de
ieri (eu g¶sind-o extrem de interesant¶ - §i bun¶, ce mai!) o
socote§te… publicabil¶ în Jurnalul meu.
ïn primul moment a spus: nu, motivînd…- am uitat ce
anume, oricum, numai din modestie a dat r¶spunsul acela - dar
când am anun†at-o c¶ voi face cum dore§te ea, chiar dac¶ mie îmi
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pare r¶u c¶ astfel acea pagin¶ va r¶mâne…necunoscut¶, fata (nu
degeaba este adoptiva mea), a g¶sit un artificiu (§i ce dulci §i
rumeioare ca fr¶gu†ele de fânea†¶ sunt “artificiile” fetelor!):
s¶ consider c¶ mi se face un dar de 2 octombrie - deci s¶ le trec
în jurnal…
Ceea ce §i fac:
…ast¶zi mi-am permis s¶ dorm mai mult, a§a c¶ tocmai am citit mesajul
dumneavoastr¶. Am recitit §i scrisoarea de asear¶ §i, de§i lucrurile stau întocmai, consider c¶ nu ar trebui s¶ apar¶ în Jurnal, ecoul celor întâmplate va fi
oricum foarte mare, iar eu am sugerat, sper c¶ §i convins, c¶ Paul Goma este
foarte modest (Domnul Cre†u se referea la romanele dumneavoastr¶ spunându-le ,,opere" – eu i-am spus c¶ dumneavoastr¶ nu ave†i ,,oper¶" – îmi st¶tea
pe limb¶ s¶ îi spun cine are oper¶, bine c¶ m-am ab†inut) §i, ca fat¶ a lui Paul
Goma, am dat §i eu dovad¶ de modestie §i nu a§ vrea ca apari†ia scrisorii s¶
m¶ pun¶ într-o postur¶ laudativ¶, pe care nu o urm¶resc §i care nu m¶ caracterizeaz¶. De asemenea, sunt convins¶ c¶ mul†i vor fi curio§i s¶ citeasc¶
Jurnalul dumneavoastr¶, reflectând oricum asupra celor întâmplate.
Aflându-m¶ în sal¶ sentimentul a fost de fric¶ de Paul Goma: to†i care
auzeau c¶ scriu o astfel de tez¶ se însp¶imântau: c¶ este foarte dificil, c¶ este
imposibil. Întrebarea mea, normal¶, era dac¶ au citit ceva §i ce anume: nu
citiser¶, auzise c¶ e greu §i erau speria†i s¶ încerce. Domnul Cre†u însu§i a
recunoscut c¶ a citit Ostinato §i c¶ i s-a p¶rut dificil la nivelul limbajului, de
neîn†eles din punct de vedere estetic, ar mai fi avut câteva încerc¶ri cu Arta
Refugii, dar dup¶ câteva zeci de pagini a renun†at. Am recunoscut c¶ nu este
o lectur¶ facil¶ dar c¶, în acela§i timp, nimic nu este întâmpl¶tor la Paul
Goma §i, ajuns a descifra sistemul, nu mai po†i l¶sa cartea de mâna. Atunci
domnul Cre†u mi-a spus, de§i dup¶ discu†ia public¶, c¶ or este dumnealui un
neini†iat, nu îmi amintesc exact dac¶ acesta era termenul, îns¶ era unul oricum apropiat, nein†iat în sensul de a nu fi observat valoarea adev¶rat¶ a scrierilor lui Paul Goma, or sunt eu o cititoare ,,pervers¶", în sensul bun, chiar a§a
a spus, §i c¶, din curiozitate, va c¶uta s¶ descopere aceast¶ poeticitate, invocat¶ de mine, a scrierilor dumneavoastr¶. De asemenea, la sfâr§itul discu†iei,
în sal¶, a mai ad¶ugat c¶ Paul Goma ar trebui citit împreun¶ cu mine. Or,
bineîn†eles, i-am r¶spuns c¶ lucrurile nu stau chiar a§a dar c¶, într-adev¶r, o
analiz¶ serioas¶ ar facilita accederea spre în†elegerea scriiturii §i c¶ trebuie
f¶cut¶, invitându-i pe to†i la lectur¶ §i apostrofându-l, dac¶ se poate spune
a§a, §i pe dumnealui pentru c¶ vorbe§te în necuno§tin†¶ de cauz¶, venind cu
acelea§i convingeri, vehiculate în multe articole literare, c¶ Paul Goma
trebuie recunoscut ca un adev¶rat disident, iar scrierea s¶ o l¶s¶m deoparte.
Ei, cu asta nu am fost deloc de acord, iar faptul c¶ eu vorbesc foarte repede
mi-a permis s¶ câ§tig teren §i s¶ m¶ ap¶r. Curiozitatea celor din sal¶, m¶rturisit¶ dup¶ încheierea simpozionului, era c¶ am avut curajul de a-l contrazice,
mai ales c¶, la prezent¶ri, toat¶ lumea se cam temea de prezen†a dumnealui,
r¶suflând u§ura†i când nu îl vedeau.
De asemenea, înc¶ un lucru pe care nu vi l-am scris, dar îl poate spune
§i dna Grati (care, din p¶cate, a trebuit s¶ plece) este c¶, în prima zi, eu tot nu
am putut s¶ stau lini§tit¶. Moderator era domnul Dan M¶nuc¶. Erau deja câteva comunic¶ri, foarte lungi, dup¶ fiecare cei din sal¶ având posibilitatea de a
interveni cu întreb¶ri, complet¶ri... Or, dup¶ ce a prezentat dna Grati, domnul
M¶nuc¶ a spus c¶ din acest moment, timpul fiind foarte scurt, nu se mai
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accept¶ comentarii. Cum am auzit acest lucru, m-am §i ridicat de pe scaun cu
scuza c¶, scriind despre Paul Goma, nu pot efectiv s¶ m¶ ab†in §i s¶ nu spun
câteva cuvinte. Am felicitat-o pe dna Grati (alb¶, s¶raca, la fa†¶ de sup¶rare
c¶ nu mai putem comenta pe marginea celor prezentate) §i am vorbit pu†in,
dar repede, despre Ciclul autobiografic, §i un pic despre Arta Refugii – latura
istoric¶ §i cea ludic¶. De§i înainte de a m¶ ridica eu de pe scaun doamna care
urma s¶ vorbeasc¶ era deja cu microfonul în mân¶, n-a apucat s¶ zic¶ nimic,
c¶ci eu am intervenit rapid. Au trebuit s¶ m¶ asculte, de§i surprin§i cu to†ii de
acest ,,gest” nea§teptat. La final doamna Aliona Grati, împreun¶ cu doamna
Nina Corcinschi mi-au spus c¶ s-au bucurat mult pentru c¶ nu am l¶sat ca
discu†ia despre Paul Goma s¶ se termine atât de abrupt. Doamna Grati a luato, ini†ial, chiar pe o ofens¶ din partea domnului M¶nuc¶ – discutând îns¶,
dup¶ aceea, am constat c¶ dumnealui s-ar putea s¶ nu o fi f¶cut cu rea
inten†ie: într-adev¶r, timpul era dep¶§it, iar în sal¶ mai trebuiau înc¶ mul†i s¶
vorbeasc¶, pe de o parte, iar pe de alt¶ parte, doamna Grati venise tocmai de
la Chi§in¶u §i, în calitate de oaspete, poate c¶ ar fi trebuit s¶ aib¶ prioritate
fa†¶ de comunic¶rile ,,locale". Ceea ce r¶mâne adev¶rat este c¶, indiscutabil,
cei de la sec†iunea de istorie literar¶ îi dep¶§eau numeric pe cei de la alte
sec†iuni, timpul devenind extem de pre†ios (urma §i masa festiv¶ la care
trebuia s¶ plec¶m cu to†ii, noi dep¶§ind oricum timpul în care trebuia s¶ ne
încadr¶m, chiar §i f¶r¶ interven†ii, ceilal†i participan†i a§teptându-ne obosi†i
§i fl¶mânzi).
Trecând îns¶ peste aceste aspecte, ce am mai sim†it, aflându-m¶ în sal¶,
când tot încercam s¶ intervin, este sus†inerea basarabenilor no§tri. Tot basarabenii: dac¶ a†i §ti cu cât¶ mândrie §i bucurie m¶ priveau, se sim†ea c¶ îmi
sunt aproape, c¶ m¶ protejau, c¶ erau cu sufletul al¶turi de dumneavoastr¶.
Referitor la discu†ia cu domnul Cre†u, nici nu mi-a putut repro§a subiectivitatea – nu §tia, la început, c¶ sunt §i eu din Basarabia, îns¶ spre sfâr§itul simpozionului a venit foarte documentat întrebându-m¶ cum e pe la Chi§in¶u –
ei, gre§ise un pic.
Concluzia mea este c¶ Paul Goma e un subiect de temut, privit îns¶ cu
foarte mare interes, dar cel mai mult m-a bucurat interesul celor din sal¶ de
a-l citi pe Paul Goma.
Felicit¶ri §i îmbr¶†i§¶ri,
Mariana Pasincovschi

Iar acum o necunoscut¶ - se prezint¶ singur¶:
Sunt fiica lui Marian Rosu (kappacmr) si mi-am permis sa va scriu si eu
ca restul doua trei randuri.
Nu cred ca este ceva nou ca sa primiti un email in care sa vi se spuna
"vai domnu Goma ce bine scrieti!" m-am ferit de astfel de scrisuri pentru ca
la un moment dat cred ca plictisesc... dar voi fi comuna si va voi spune ca va
admir ca om si ca scriitor. nu sunt intru totul de acord cu anumite idei ale
dumneavoastra... poate de multe ori sunteti subiectiv... spuneati sa ca nu se
poate face abtractie viata personala a unui artist (nichita stanescu de exemplu,
mare dezamagire) ... eu va regasesc in fiecare carte a dumneavoastra, nu pot
face diferenta intre personaj, scriitor si fictiune, ca doar e in fiecare mai mult
sau mai putin... am 25 ani si pot spune ca v-am citit majoritatea cartilor, recunosc, jurnalele de dupa '98 intra greu... poate pentru ca va repetati "am mai
zis? si ce daca? mai zic!" am "trait" fiecare pagina ca pe o alta viata a mea,
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de la medias, la sibiu, la bucuresti, la gherla, la pitesti (m-am cutremurat si
am plans), si in fine la paris...
va rog sa ma iertati daca am fost impertinenta sau prea lunga... sunt atat
de multe lucrurile pe care as vrea sa mi le clarific, sa le inteleg mai bine.
pentru ca fac parte din istoria acestei tari nenorocite as zice... sunt atatea
aspecte care ar trebui sa iasa la lumina si nu mai are cine. si nici pentru cine...
daca ati sti cat de putini sunt tinerii de varsta mea carora le pasa... vorba aceea
" la ce sa va intoarceti?" ca pe Regele Mihai, tara asta nu va merita! : (sunt
norocoasa ca ai mei parinti m-au crescut asa cum m-au crescut si nu m-am
indobitocit (sper) intrand intr-o alta societate!
va multumesc pentru rabdare si va urez multa sanatate si toate cele bune
familiei!
Sanziana Rosu

Fire§te, atât Marianei cât §i Sânzianei le-am cerut permisiunea de a le reproduce scrisorile. Dac¶ nu - nu va fi, le voi §terge.
*

Paris, 11 februarie 2001
R¶ul Absolut - Securitatea
La vârsta de 13 ani §i jum¶tate (în ianuarie 1949) am cunoscut pe
pielea mea de copil Securitatea proasp¶t înfiin∞at¶ ; dar mai înainte, la 9 ani
(dup¶ 12 septembrie 1944), m¶ frecasem de jandarmeria… burghezo-regalist¶, iar §i mai înainte, prin tata (exist¶ o memorie a genelor), la vârsta de 5
ani (în ianuarie 1941) f¶cusem cuno§tin∞¶, în Basarabia cedat¶, cu Mama
Securit¶∞ii române§ti : NKVD. Ceea ce înseamn¶ c¶ din cei 65 câ∞i am, de la
na§tere, în restul de 60 ani am avut vreme s¶ m¶ “documentez”- de-a lungul,
de-a latul, de-a adâncul Spurcatei Organe. De§i avusesem de a face cu ea de
atâtea ori, fusesem, fie prea tân¶r - drept care Dumnezeu §i data na§terii
(1935) m¶ scutiser¶ de Reeducarea din 1949-52 ; fie prea m¶runt, pentru a
intra în “vederile” Reeduc¶rii a doua (1961-64). Dealtfel nici nu m¶ mai
aflam în închisoare, ci în domiciliu obligatoriu, din 1958. Iar în 1977 Ma§ina
MAI nu m-a definitiv zdrobit pentru c¶, profitînd de nesfâr§ita ei putere §i
iner∞ie (deci : sl¶biciune), apucasem s¶ m¶ fac cunoscut §i în Occident aceasta a fost “umbrela”; plato§¶ mi-am f¶cut din ne-t¶cere : am zbierat, am
amenin∞at c¶, de m¶ voi scula, pre mul∞i am s¶ scriu eu, negru pe alb - §i nu
am avut soarta lui Gheorghe Ursu.
Repeti∞ia : mama inutilit¶∞ii
Ei, da : am împuiat capul eventualului cititor cu atâtea biografisme,
atâtea am¶nunte, atâtea fleacuri “care, acum, în noul deceniu, în noul secol, în
noul mileniu §i-au pierdut importan∞a” (“dac¶ au avut-o §i pe aceea”, ar fi comentat tovar¶§ul Sorin Toma);
Ei, da : îi comunic prin scris lucruri str¶ine lui, ba chiar d¶un¶tor-cauzatoare, fiindc¶ el nu-vrea-s¶-§tie-nimic, fiindc¶ lui i-i fric¶, de moare, el vrea
s¶ tr¶iasc¶, nu s¶ piar¶ dac¶, doamne-fere§te deschide gura (dup¶ modelul
Gabrielei Adame§teanu, pân¶ la 22 decembrie 89 fix), vrea s¶-§i re-fac¶ via∞a,
s¶ §i-o fac¶ altfel decât îi fusese sub comuni§ti. Or asta nu se poate realiza
f¶r¶ a §terge din memorie tot-tot-tot, §i ultimii din cei câ∞iva stropi strecura∞i
prin frunzi§ul monstruos de compact al arborilor din P¶durea Fricii ; f¶r¶ a
accepta c¶ am fost cu to∞ii (“mai mult sau mai pu∞in vinova∞i” - varianta
Breban), “deci nevinova∞i sântem cu to∞ii” (dup¶ cum bine ne-a înv¶∞at
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domnul Ple§u, str¶lucit §i reprezentativ premiant la român) - §i f¶r¶ a ne
reconcilia - na∞ional, cum altfel! - cu cine se întâmpl¶ s¶ ne ias¶ în cale…
Ei, da : (pe) acestea toate le-am spus, le-am re-spus, re-re-re-respus (în
scris). Ei §i ? Tot n-au fost înregistrate de compatriotul meu, §i el vorbitorcititor de limb¶ român¶ - m¶ gândesc la cel care a citit o jum¶tate de pagin¶
din scrìsurile mele în sfâr§it publicate dup¶ dou¶zeci de ani de interdic∞ie.
Ultima prob¶ (m-a§ fi lipsit cu drag¶ inim¶ de ea) mi-a venit dinspre - cine ar
fi crezut ?, eu nu - Doina Cornea :
R¶spunzînd textului “S¶ fie interzis electoratul !”, mi-a repro§at…
citez §i aici, s¶ r¶mân¶ :
“Dar a∞i p¶r¶sit România când represaliile s-au ab¶tut §i asupra familiei
Dumneavoastr¶” - §i: “Securitatea mi-a dat §i mie un pa§aport pentru a sc¶pa
de mine. Eu m-am întors §i mi-am continuat lupta…”- si d¶-i, si lupt¶-i.
Surpriz¶ cu atât mai violent¶, cu cât Doina Cornea afirmase, în multe
prilejuri c¶ chiar înainte de a-§i manifesta disiden∞a (adic¶ înainte de 1983),
la Universitatea Cluj, unde era lector, propunea studen∞ilor fragmente din
c¶r∞ile mele traduse în francez¶. Iat¶ îns¶ c¶ nici chiar cei care citiser¶ nu mai
∞ineau minte ce vor fi citit. Acesta fiind motivul pentru care îmi iau dreptul
de a repeta, de a repeta, de a repeta (vai, doar pe hârtie, multiplicat¶ în câte
20 exemplare, trimise prin po§t¶, or este §tiut faptul c¶ hârtia, chiar tip¶rit¶
este acceptat¶ numai dac¶ omul consimte la actul lecturii, §i nu d¶ peste el,
nu îl agreseaz¶, nu îl violeaz¶ ca radioul, ca televiziunea). C¶ci Românul,
a§a-i el : nu are ∞inere de minte - vorbesc de cel care a §tiut cândva, ceva,
cumva (§i nu mai §tie). Capul lui nu suport¶ atâtea informa∞ii f¶r¶ interes imediat §i înc¶ privindu-l pe altul… £i ce dac¶ acela a f¶cut §i a dres, cândva ?
S¶ fie s¶n¶tos, s¶ mai fac¶ dac¶-l ∞in curelele, pe el s¶-l lase cu treburile, cu
problemele, cu necazurile lui, cu (ne)∞inerea de minte a lui.
Odiosul Organ
Acestea toate, ca s¶ pot (re)zice : Securitatea este R¶ul Absolut. Nu
fac decât s¶ repet titlul unui text scris în vara lui 1995, când Securitatea,
încercînd s¶-mi torpileze candidatura (dealtfel, provocatoare) la alegerile preziden∞iale din noiembrie 1996, publicase în Adev¶rul-Scînteii, sub isc¶litura
unui c¶prar (de atunci a fost înaintat în grad, azi e sublocotenent plin §i
prieten la cataram¶ cu N. Manolescu §i cu Dorin Tudoran) : «C.T. Popescu»,
marea-demascare-mare-a-impostorului-Goma-zis-Gomora, cel care, în 1977,
pupa gumarii lui Ceau§escu. De notat: opera∞iunea MAI fusese precedat¶anun∞at¶ de promptele §i indignatele declara∞ii de pres¶ ale lui C. Coposu,
care m¶ acuza de sabotare a “adev¶ratei candidaturi”, a adun¶torului de cotiza∞ii PCR la Universitatea Bucure§ti (în tandru tandem cu Zoia Petre):
Constantinescu, crea∞ie a sa §i a Blandienei, dup¶ re∞eta M¶gurenit¶∞ii.
Acestea toate ca s¶ mai pot zice :“Spune-mi în ce raporturi e§ti cu
Securitatea, ca s¶-∞i spun cine e§ti”.
S-a observat c¶, vorbind despre Securitate, chiar §i acum în anul 2001,
folosesc indicativul prezent. Nu este deloc necesar ca X s¶ povesteasc¶ în
am¶nunt raporturile sale cu Securitatea, ci doar s¶ sonorizeze ori/§i s¶ grafieze, indiferent în care context:“fosta Securitate”, pentru a oferi cheia : X-ul în
chestie con∞ine (uneori f¶r¶ s¶-§i dea seama) ceva tulbure, ceva
r¶mirositoriu.
Dup¶ opinia mea - nu sânt singurul, îns¶ deocamdat¶ izolat în acest
demers - nu poate fi luat¶ în discu∞ie societatea româneasc¶, nici doar
cultura româneasc¶ §i nici psihologia românului (de la 23 august 1944 încoace - §i cine §tie câte alte genera∞ii de acum încolo) dac¶ nu se raporteaz¶ la
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Odioasa Institu∞ie. Cea care ne-a terorizat, ne-a chinuit, ne-a schilodit, ne-a
mutat (proces de pe urma c¶ruia rezult¶ : muta/n/tul). ïnc¶ de pe când scriam
cartea Patimile dup¶ Pite§ti (1978-79) îmi m¶rturisisem teama c¶, dup¶
1964 (momentul Decretului de amnistie), mul∞umi∞i de rezultatele celor dou¶
campanii de reeducare în închisori, 1949-1952 §i 1961-1964, comuni§tii au
trecut la reeducarea la scar¶ na∞ional¶ - prin crearea de lipsuri alimentare,
prin interdic∞ia, pentru femei, de a avorta, prin confiscarea valorilor patriotice, prin distrugerea sistematic¶ a patrimoniului na∞ional. Fire§te, toate aceste
intruziuni, agresiuni, violuri ale demnit¶∞ii omului au fost f¶cute prin aceea§i
omniprezent¶, omnipotent¶ - blestemat¶ Securitate. £i iat¶ cum, dup¶ dou¶
decenii, reeducarea-general¶ a dat, nu “un popor vegetal”, cum poetàse
Blandiana, ci unul mai degrab¶ mineral : o na∞ie de reeduca∞i, o comunitate
de geografie §i de limb¶ alc¶tuit¶ din mutan∞i. “Psihologia” indivizilor sare în
ochii §i în urechile avertizate atunci când ei spun/scriu apelativul “Domnule”
adresat de ei, reac∞ionari notorii §i pu§c¶ria§i - Ciuceanu, Quintus,
Diaconescu, Petri§or, Paleologu - unor bandi∞i bol§evici, §i ei notorii : Iliescu,
Brucan, Roman, Verde∞, M¶gureanu, colonelul Cr¶ciun (C. Coposu mergea
§i mai departe : în intimitate îi spunea lui M¶gureanu : “Virgil”); sau când îl
folosesc, chiar atunci când vorbesc/scriu despre mor∞i : “domnul GheorghiuDej”, “domnul Alexandru Dr¶ghici” culminînd cu : “domnul Nikolski”.
Sânt nevoit s¶ m¶ citez iar §i tot cu nepl¶cere : în Jurnal I-II-III notam:
începînd din 1984, sim∞isem la prietenii, la cunoscu∞ii veni∞i din ∞ar¶ o nelini§titoare schimbare. Era de parc¶ arbitrarul - §i literarul - prag propus de
Orwell într-o carte de, la urma urmei, fic∞iune : 1984, ar fi c¶p¶tat carne, ar
fi devenit insuportabil de real. M-am tot întrebat: ce eveniment va fi
determinat o asemenea schimbare în comportamentul, altfel insensibililor la
istorie compatrio∞i ai mei ? Nu am g¶sit atunci, în 1984; nici în 1989, fa∞¶ cu
un text scris (Patria furat¶ de V. Duda). Abia dup¶ alegerile din 20 mai
1990 (când, în ciuda m¶sluirilor-de-stat-§i-de-partid, a devenit limpede :
majoritatea românilor îl f¶cea pre§edinte al ∞¶rii pe un tâlhar de drumul mare,
pe un criminal avînd înc¶ proasp¶t, pe mâini, sângele împu§ca∞ilor din
decembrie 89 - §i care înc¶ nu-§i d¶duse întreaga aram¶ pe fa∞¶, Mineriada
Prim¶ avea s¶ fie peste trei s¶pt¶mâni iar N. Manolescu, cu prosopul-pe-bra∞
avea s¶-l legitimeze pe vinovat, luîndu-i un interviu §i numindu-l “Om cu o
mare”…). Atunci m-am întrebat dac¶ nu cumva aceast¶ pr¶bu§ire a spiritului
la român este pricinuit¶, nu de un eveniment anume, ci de acumularea, în
timp, a unor “mici” catastrofe. La urma urmei, r¶spunsul era/este ingineresc
§i ∞ine de… rezisten∞a materialelor : “Materialul” nu mai rezistase atâtor §i
atât de violente încerc¶ri.
Institu∞ie terorist¶, doctrin¶ a terorii
Num¶rînd pe degete anii pân¶ la 1984 - m¶car din 1944, dac¶ nu, ca
pentru noi, basarabeni §i bucovineni: din 1940 - ajungeam la 40; patru decenii
de suferin∞e neîntrerupte, de speran∞e spulberate (ne-venirea Americanilor),
de încredere în§elat¶: fie de “românul” Ceau§escu, dovedit a fi tiran comunist, întru nimic mai grijuliu cu oamenii acestui p¶mânt decât Dej, fie de
“modelele na∞ionale” Gyr, Crainic, Noica, St¶niloaie, ¢u∞ea, fie de colegi,
prieteni, fra∞i, veri, unchi, fii…- nu doar cedînd presiunilor §i îndoindu-se
“sub vremi”, ci, vai, adeseori rupîn- du-se §i vânzîndu-§i fratele…
Raportate la Monstrul Securitate exist¶ mai multe categorii de români :
- cei care au intrat între f¶lcile NKVD-ului, pentru “crime de r¶zboi” ei au cunoscut soarta învin§ilor de totdeauna : au fost du§i la Sublima Poart¶
(a Kremlinului), ancheta∞i, “judeca∞i” de înving¶tor, condamna∞i tot de el,
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îns¶ de form¶ au fost repatria∞i §i au avut parte de mascarada botezat¶ “proces
popular”; unii au fost executa∞i (tot pe sol românesc, tot de c¶tre români), al∞ii
au putrezit în celulele Aiudului, Sighetului, Jilavei, Râmnicului S¶rat ;
- cei care au fost aresta∞i-condamna∞i pentru st¶ri, nu pentru fapte:
func∞ionari, politicieni, magistra∞i, preo∞i, industria§i, chiaburi;
- cei care apar∞inuser¶/apar∞ineau unor mi§c¶ri, partide politice, nu doar
anticomuniste, dar §i comuni§ti care “deviau”, fie în raport cu “linia”, fie în
raport cu liniatorul : Stalin, sus ; jos: Gheorghiu-Dej, Ana Pauker, Groza ;
- cei care f¶cuser¶, nu doar fuseser¶ (pentru a-l contrazice pe Noica) :
militari, dar §i civili, mul∞i studen∞i §i elevi, “pentru organiza∞ie” (art. 209);
- “partizanii”: depindea de regiune : în F¶g¶ra§, majoritatea dac¶ nu
totalitatea alc¶tuit¶ din legionari sc¶pa∞i prin ochiurile plasei întins¶ de
Siguran∞¶ în luna mai 1949 ; în Banat §i în Arge§ militari nesupu§i (nu acceptaser¶ s¶ lupte pe frontul de Vest - nu pentru c¶ ar fi fost pro-germani, ci pentru c¶ erau antiru§i), ofi∞eri §i studen∞i, elevi §i ∞¶rani ce refuzaser¶, întâi
cotele, apoi întov¶r¶§irile, apoi colhozurile - în Maramure§, Moldova de Sus,
Vrancea, legionari macedoneni în Dobrogea.
ïn leg¶tur¶ cu aceast¶ form¶ de rezisten∞¶, dup¶ un deceniu de libertate
de m¶rturisire, de documentare §i de scriere, faptele lor de arme vor trebui
revizuite, a§ezate la locul lor, adev¶rul restabilit; s¶ nu mai fie vorba (ca
înainte de 1989, când se vorbea în §oapt¶ §i se scria - cât se scria, §i numai în
Occident - dup¶ legende §i mai ales dup¶… dorin∞¶) de suferin∞a lor, în pasivi- tate (mai mult, mai atroce au suferit cei închi§i la Aiud, la Pite§ti, la
Gherla, la Jilava - ca s¶ nu mai vorbim de pasivii de la Sighet - decât partizanii din F¶g¶ra§, de pild¶), ci de ac∞iune ; spre deosebire de mi§c¶rile de
partizani din Polonia, din Ucraina, din Bulgaria, din Iugoslavia
(mihailovi§tii antitoi§ti) cei din România nu au intreprins ac∞iuni conjugate §i
ofensive ; pu∞ini dintre partizanii români “urcaser¶ la munte” pentru a-i combate pe ru§i §i pe uneltele lor din România, ci pentru a se sustrage arest¶rii.
Cei mai numero§i dintre ei nici nu erau ceea ce se în∞elege prin : lupt¶tori
din umbr¶, ascun§i pentru refacere, ci mai degrab¶ : ascun§i, în a§teptarea
ocaziei de a trece frontiera spre Occident - unii au încercat, unii dintre unii
au reu§it, ceilal∞i uni, fie au fost împu§ca∞i pe grani∞¶, fie au pierit în închisorile sârbe§ti. Se poate îns¶ vorbi cu îndrept¶∞ire §i cu durere de suferin∞ele
miilor de “favorizatori”. Ei au fost victimele tragice ale terorismului institu∞ionalizat exercitat de puterea comunist¶ indigen¶ aflat¶ în totalitate sub
ordinele ocupantului rus. B¶nuiesc Securitatea de a fi exagerat importan∞a §i
pericolul reprezentat, pentru Putere, de…“terori§ti”, pentru a avea înc¶ un
pretext de terorizare (institu∞ionalizat¶ §i la scar¶ na∞ional¶) a popula∞iei. Cine
are îndoieli asupra acestei ipoteze, s¶ priveasc¶ la Cecenia contemporan¶ :
aceea§i tactic¶ diversionist¶ elaborat¶ la Moscova (nu conteaz¶ dac¶ §ef vizibil este El∞în ori Putin), aceea§i devia∞ie lingvistic¶: terorismul de stat §i de
partid îi trateaz¶ de “terori§ti” pe cei ce i se opun. Pentru documentare, mai
vezi §i ce se petrece în Israel : acest stat n¶scut, nu doar prin drepturi legitime,
dar §i prin pur terorism - antibritanic - din clipa oficializ¶rii (1948) a practicat
terorismul-de-stat, prin alungarea palestinienilor de pe p¶mântul §i al lor, prin
distrugerea satelor, a târgurilor, a caselor, a livezilor - §i înso∞it¶ de o r¶sturnare/diversiune lingvistic¶ : tratarea celor care se opun acestei violent¶ri din
partea fostului violentat - de… “terori§ti”;
- aproape dou¶ decenii au fost teroriza∞i institu∞ional §i cei care spuseser¶ NU : cotelor, intr¶rii în întov¶r¶§iri, apoi în colhozuri - refuzul lor economic a fost clasat §i pedepsit politic - câte sute, mii de ∞¶rani au fost asasina∞i
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sau “doar” aresta∞i?; dar câ∞i au fost membrii familiilor lor declasa∞i profesional §i social, interzicîndu-li-se, “pe baz¶ de dosar” de a face studii superioare,
de a ocupa anume posturi - meritate?;
- tot victime ale terorismul institu∞ionalizat au fost zecile de mii de “agitatori” (art. 327) - cei care pentru cuvinte rostite ori pentru acuza∞ia-denun∞
potrivit c¶ruia ar fi rostit cuvinte “împotriva regimului de democra∞ie popular¶” au fost aresta∞i §i au umplut închisorile, lag¶rele de munc¶, satele-noi,
unde li s-a fixat domiciliu obligatoriu [autorul acestor rânduri a fost condamnat pentru “agita∞ie public¶” la 2 ani, dar a f¶cut §i 5 de d.o.].
Acestea ar fi - în mare - categoriile victimelor Securit¶∞ii. Dac¶ prin
for∞a împrejur¶rilor : uzur¶, boal¶, mizerie material¶, inim¶-rea, dup¶ “liberare” cei mai mul∞i dintre supravie∞uitori au disp¶rut, nu exist¶, în prezent, un
singur român, care s¶ nu aib¶ în familie m¶car un arestat ; m¶car un asasinat
în anchet¶ ori în închisoare ; un martirizat - pentru cote §i pentru partizanat ;
pentru agita∞ie public¶ §i pentru crim¶-de-organizare ; pentru “neaderare” (la
colhoz) §i tentativ¶ de trecere de frontier¶ ; pentru “crima” de a fi locuit pe
grani∞a cu Iugoslavia §i pentru p¶catul de a se fi n¶scut în Basarabia, în
Bucovina de Nord… £i totu§i, în cvasitotalitate urma§ii martiriza∞ilor de
comunism §i de bra∞ul ei, Securitatea, au uitat §i pu∞inul §tiut de la p¶rin∞ii
lor, supravie∞uitori ne-frico§i, iar de la “revolu∞iune” încoace, de parc¶ aceasta ar fi urgen∞a clipei §i misia lor, s-au a§ternut pe uitare-iertare!
S¶-i ierte Dumnezeu - eu nu-i uit
Trebuie s¶ §tie ace§ti cre§tini de trei lulele c¶ îndemnurile lor la uitare
§i la împ¶care cu Diavolul sun¶ tot atât de pre limba Securit¶∞ii ca §i celebrul
îndemn al lui Buzura în primele zile ale lunii ianuarie 1990 : «F¶r¶
violen∞¶!»; s¶ §tie seto§ii de “reconciliere na∞ional¶” - îi numesc pe cei mai
intelectuali dintre thraci : Ple§u, Buzura, Breban (iar din noiembrie 2000
Doina Cornea, cea care, îndemnîndu-i pe români s¶-l voteze pe Iliescu a
f¶cut, la distan∞¶ de 10 ani, ceea ce f¶cuse alt intelectual str¶lucit - coinciden∞¶? §i el ardelean! : N. Manolescu, acela carele, imediat dup¶ întâia mineriad¶ i-a luat criminalului a∞â∞¶tor la r¶zboi civil un interviu, adresîndu-se
“Omului cu o mare” - am mai spus-o ?, am s-o mai spun!) - urmez : s¶ §tie
descurc¶re∞ii pe centimetru p¶trat c¶ oricâte “adeziuni” ar avea ei din partea
maselor largi de analfabetiza∞i (de c¶tre ei în§i§i), de imbeciliza∞i de comunism, nu vor fi uita∞i, nu vor sc¶pa de… consemnarea faptelor lor de
directori-de-con§tiin∞¶ demisionari, tr¶d¶tori. S¶ §tie : prea g¶l¶gios pledeaz¶
ei pentru “reconcilierea” cu criminalii securi§ti, ca s¶ nu fie suspec∞i de coniven∞¶ cu Securitatea etern¶.
Ce vor fi vrînd ïntunec¶torii Na∞iei : s¶ fie l¶sa∞i în pace tic¶lo§ii care
ne-au chinuit trupurile §i sufletele ? : s¶ nu fie pedepsi∞i nici m¶car printr-o
defilare prin fa∞a tribunalului ?; printr-un act-de-acuzare publicat într-un periodic - altfel, “încrâncena∞ii”, “procurorii” vor fi acuza∞i de vân¶toare de
vr¶jitoare ? Situa∞ia ar fi nostim¶ dac¶ nu ar fi tragic¶: vas¶zic¶ pe evrei nu
îndr¶zne§te nimeni s¶-i acuze c¶ s-ar deda, de jum¶tate de secol, la
“vân¶toare de vr¶jitoare”, dar un evreu ca Z. Ornea zbiar¶ ca din gur¶ de
§arpe de fiecare dat¶ când un Grigurcu de pild¶ îi pomene§te §i pe evreii care
au martirizat cultura român¶ : Chi§inevski, Roller, R¶utu, Moraru, Sorin Toma,
Vitner, Mândra, Crohm¶lniceanu, Paul Cornea, Radu Florian, Tertulian, Maria
Banu§, Nina Cassian ?
Securistul care nu a dat în via∞a lui o palm¶…
Auzi pe câte un tic¶los de securist pretinzînd c¶ el nu violentase, nu
torturase pe nimeni în via∞a lui de lucr¶tor MAI. C¶ el “nu d¶duse m¶car o
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palm¶”. Dac¶ lucrase la contabilitate, la buc¶t¶rie, la magazie, f¶r¶ contact
direct cu re∞inu∞ii §i de∞inu∞ii - într-adev¶r, nu avusese acest “prilej”… ïns¶
vinov¶∞ia unui securist nu se m¶soar¶ cu cantitatea de palme, pumni, lovituri
de picior, de bât¶, de baston de cauciuc de rang¶ de fier administrate unui
“bandit”, cum ne considerau ei, tovar¶§ii. Când am fost re-re-rearestat în aprilie 1977, comandant al Direc∞iei Anchetelor Penale cu sediul pe Calea
Rahovei era colonelul Vasile Gheorghe (sau viceversa, nici el nu §tia) care,
dup¶ “tratamentul” ce mi-l aplicase ministrul Securit¶∞ii, Ple§i∞¶ (prieten al
lui Breban), mi se l¶udase c¶ el folose§te “alte metode”, c¶ el nu a dat în via∞a
lui o palm¶ - “nici în ‘56, când cu Contrarevolu∞ia (a§a-i ziceau ei Revolu∞iei
Maghiare), de-a∞i vrut s¶ ne spânzura∞i de felinare”. ïmi aduceam aminte : în
decembrie 1956, la Interne, vreo trei zile m¶ anchetase un locotenent,
Gheorghe Vasile (§i invers), f¶r¶ s¶ m¶ bat¶ ; când intrau în birou al∞ii §i m¶
luau la poceal¶, el, b¶iat sensibel, ie§ea pe coridor - §i revenea, mirat foarte
c¶… “î∞i dete bor§u, din senin…”
Dac¶ m¶ rezum, egoist, numai la familia mea :
- pe mine el m¶ anchetase în 1956, el scrisese cu mâna §i cu ortografia!
lui procesele-verbale, în care r¶spunsurile mele erau date de el - “recunosc
cinstit c¶, în mod du§m¶nos, am…”- f¶cut §i am dres, eu nu voiam s¶
semnez declara∞ii ce nu-mi apar∞ineau, el… ie§ea ni∞el din birou, fiindc¶,
nu-i a§a, nu d¶dea m¶car o palm¶ ; ce se întâmplase dup¶ 20 ani, în 1977, am
povestit în Culoarea curcubeului - volum tip¶rit, nedistribuit, dar trimis la
topit de filosoful Liiceanu ;
- pe socru-meu tot el îl anchetase - îmi povestise, când le intrase morcovul scandalului interna∞ional provocat de aflarea arest¶rii mele, în 1977 :
N¶vodaru fusese acuzat de “explozia centrului de calcul”, de§i nu mai avea
nimic de a face cu el - cu cinci-§apte ani în urm¶ tratase cump¶rarea “utilajelor”, atât. ïns¶ tot lui “Grenad¶” îi sc¶pase : vina lui N¶vodaru era aceea c¶
nu o obligase pe fiic¶-sa s¶ divor∞eze de banditul Goma - a§a cum îi trasase
partidul sarcin¶…;
- în fine, numitul colonel Gheorghe-Vasile-Gheorghe o chinuise pe
so∞ia mea (§i, fatal, pe copil, în vârst¶ de un an §i patru luni), convocînd-o
mereu, mereu la ei, pe Calea Rahovei.
Nu : securistul Vasile Gheorghe (de pild¶) nu mi-a dat o singur¶ palm¶
- dar ne-a terorizat el, ca un securist ce era ? Dac¶ da - s¶ pl¶teasc¶ ! Nu s¶
se mire c¶ nu-l iert!
Al∞i securi§ti pretind c¶ ei nu au “lucrat” la anchete, ci doar la… supraveghere, la adunare de informa∞ii… C¶ nu au agresat fizic, în birourile de
anchet¶ - dar îi “vizitau” ei pe oameni? Le fixau întâlniri “conspirative”? Le
propuneau “s¶ ajute organele”, dînd “o mic¶ informa∞ie” despre un coleg,
despre un vecin, despre un unchi ? Iar dac¶ acela se codea, nu trecea securistul (care nu d¶duse o palm¶ în via∞a lui) la amenin∞¶ri ?, la §antaj ? promi∞ind “unele avantaje” - dac¶ acela este “român adev¶rat §i om de
în∞eles”? Obosit, terorizat, omul accepta în cele din urm¶ s¶ dea “mica informa∞ie” - care era g¶sit¶… prea mic¶, drept care securistul trecea la violen∞e,
nu doar verbale, §i îl acuza pe nefericit c¶ î§i bate joc de organe, de partid “chiar de tricolor”, c¶ e mincinos (!), necinstit (!!), c¶ vrea ca Ungurii s¶
r¶peasc¶ Ardealul, c¶ abia a§teapt¶ s¶ intre Ru§ii în România (de parc¶ n-ar
fi fost intra∞i, în continuare, din 26 iunie 1940, când ne-au furat Basarabia,
Bucovina de Nord, Her∞a)! Un asemenea “lucr¶tor MAI” este tot atât de
adânc vinovat ca §i bruta care îi snopea în b¶t¶i pe aresta∞i, pe de∞inu∞i.
Fiindc¶ §i el atenta la ceva - la urma urmelor mai pre∞ios: sufletul omului. Un
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tor∞ionar î∞i rupea din∞ii, î∞i frângea oasele, î∞i exploda ficatul - uneori te l¶sa
invalid pe via∞¶ ; cest¶lalt, “ned¶t¶torul unei singure palme” atenta la demnitate. Un schilodit în b¶taie (dac¶ are noroc) scap¶ cu via∞¶, cu sufletul
intact. Dar un, §i el, nevinovat, îns¶ pe care securistul “nonviolent” l-a
terorizat, l-a amenin∞at, l-a §antajat, l-a momit cu m¶rgelele de sticl¶ din dotarea
MAI §i l-a obligat s¶ devin¶ turn¶tor ? Acela nu se mai vindec¶ în veac - din
pricina cui ?
Un singur r¶spuns : din a Securit¶∞ii, ea este R¶ul Absolut.
Elita drojdiei
ïn §oapt¶, pân¶ în decembrie 89, cu voce tare dup¶, unii-tovar¶§i-dinfundul-s¶lii pretind c¶ Securitatea a creat - §i între∞ine - noua elit¶ (sau :
crema na∞iei ; sau neoaristocra∞ia).
Incontestabil : comunismul, prin Securitate, a distrus elita ∞¶rii: oamenii
cultiva∞i, harnici, one§ti, patrio∞i, binecrescu∞i (sau doar bine-n¶scu∞i - ceea ce
nu era de neglijat) : gospodari rurali, preo∞i, intelectuali, industria§i, antreprenori, ofi∞eri, magistra∞i - au fost teroriza∞i de Securitate pentru ceea ce erau,
nu pentru ceea ce ar fi f¶cut, împotriva comunismului §i lichida∞i - fie prin
asasinare pur¶ §i simpl¶, fie prin neutralizarea lor pentru totdeauna.
Securitatea a fost alc¶tuit¶ pe criterii opuse celei a elitei : au fost înregimenta∞i în Organ indivizi ariera∞i, tara∞i, incul∞i, semianalfabe∞i, imorali,
lipsi∞i de personalitate (deci modelabili - în r¶u). Cu cât cineva era mai dobitoc, mai troglodit, mai neinstruit, mai f¶r¶ scrupule, mai lipsit de umanitate ;
cu cât era mai “ag¶∞at” cu câte un furti§ag, un viol, o escrocherie - sau
fusese jandarm, poli∞ist, siguran∞ist §i îi anchetase pe comuni§ti - cu atât era
mai “apt” de a face parte din Bra∞ul Armat al Comunismului: Securitatea.
Singurul lucru “însu§it” de ace§ti pro§ti-ai-satului de lichele eterne, de
scursura târgurilor, la cursurile lor speciale, de cum au îmbr¶cat uniforma cu
epole∞i alba§tri : cum s¶ bat¶ “în mod §tiin∞ific §i s¶ urasc¶-în-mod-organizat”. S¶-i urasc¶ - §i s¶-i bat¶ - nu doar pe anticomuni§ti - ci pe to∞i
nesecuri§tii. “Cine nu-i ca noi - e împotriva noastr¶, deci trebuie s¶ piar¶!”
a fost lozinca lor, la început. Mai apoi dup¶ ce au f¶cut s¶ piar¶ nevinova∞i cu
miile, împu§ca∞i în marginea satelor, uci§i în anchete, îneca∞i cu pietre de gât,
ar§i în gropi cu var, lichida∞i în închisori, în lag¶re, prin înfometare, prin
neîngrijire medical¶, prin munc¶ peste puteri, Elita Drojdiei a “nuan∞at”:
“Cine nu-i ca noi s¶ de-vin¶ ca noi - prin reeducare!”- §i a început, în 1949,
reeducarea studen∞ilor
Partea poli∞ieneasc¶ a “meseriei” au înv¶∞at-o securi§tii de la Siguran∞¶
§i de la NKVD. Oricât de drojdie erau, în materie de “f¶cut r¶u” au înv¶∞at
repede §i bine. Precum Chinezii, Coreenii de Nord, Albanezii, Vietnamezii
de nord, Cubanezii, beneficiari doar de o bun¶-pornire sovietic¶, restul din
resurse locale…- privind în adâncu-le, au reactualizat, au adaptat la spa∞iul
carpatin tot ce putea fi mai abject în ei §i în neamurile lor. Chiar dac¶
“reeducare-dup¶-Makarenko” s-a f¶cut §i aiurea, totu§i Pite§tiul r¶mâne pe
veci “rodul” gliei române§ti.
Acum un an sau doi citisem un text de Liviu Ioan Stoiciu în care poetul
raporta opinia lui Lauren∞iu Ulici, potrivit c¶ruia elitele de azi sunt, toate,
crea∞ia Securit¶∞ii. Nu era întâia oar¶ când auzeam asta - pentru prima oar¶
când asta venea de la un scriitor. Aceasta este o afirma∞ie… adev¶rat¶…
-… dac¶ ∞inem seama c¶, în general, din august 1944 ; din 1948 în special, ne-comuni§tii §i ne-securi§tii (§i ne-colabora∞ioni§tii) care înc¶ nu
fuseser¶ masacra∞i au fost sistematic împiedeca∞i s¶ se instruiasc¶, s¶ se
perfec∞ioneze ; deci Securitatea a interzis selec∞ia natural¶ valoric¶ dup¶
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care se constituie elita unei comunit¶∞i ;
-… dac¶ ∞inem seama c¶, în virtutea lozincii : “to∞i oamenii sunt egali,
dar activi§tii §i securi§tii cei-mai-egali-dintre-comuni§ti”, la Bucure§ti, de
pild¶, a§a cum p¶rin∞ii aveau magazinele lor, speciale, §i copiii aveau liceul
lor, special: “Petru Groza”; cum nici în “Uniune” [Sovietic¶] nu erau
Universit¶∞i doar pentru dul¶i, odraslele cele mai merituoase (cite§te : ale
p¶rin∞ilor cu cel mai mare grad în Securitate) î§i f¶ceau studiile superioare,
nu “în Marea Uniune” (ca un oarecare fiu al unui oarecare tovar¶§ ilegalist :
Iliescu), ci în Occidentul capitalist - ca Petre Roman, cel care a studiat la
Toulouse, ca fiu de general de de NKVD în România §i ministru adjunct de
Interne în RPR…
Cam dup¶ 1964 - nu §tiu dac¶ “ameliorarea” era legat¶ de amnistia
(decretat¶ de Gheorghiu-Dej) sau de însc¶unarea, în 1965, a lui Ceau§escu Securitatea a început a acorda favoruri de alt¶ natur¶, acum lozinca devenise:
“Cine e cu noi are dreptul la supradrepturi : studii în Occident, c¶l¶torii (tot
în Occident), burse (aprobate de noi, pl¶tite de… Turcul occidental), o
carier¶ normal¶, chiar supranormal¶; cine nu… - nu”.
Astfel au început a c¶l¶tori în Occident, a studia, a beneficia de burse,
nu doar fii ai “du§manilor de clas¶” - ci fo§ti de∞inu∞i politici (vezi-l pe colegul meu de domiciliu obligatoriu, ∞¶r¶nistul Adrian Marino) ; vezi-l §i pe
colegul meu de Jilava Nicolae Balot¶ “bandit” §i el mult¶ vreme, devenit, ca
prin miracol, cooperant universitarist (ca Zaciu!) la München, la Tours, la Paris;
Astfel a avut “supradrepturi” prietenul meu Victor Babiuc - altfel ar fi
fost el al 7-lea (nu cumva al 4-lea ?) pe lista FSN din prim¶vara anului 1990
- apoi ministru ? Bineîn∞eles, nu.
Securi§tii - jefuitorii tezaurului ∞¶rii în 22 decembrie 1989
(“dup¶ un plan dinainte stabilit”)
Securitatea, st¶pân¶ a ∞¶rii, la c¶derea lui Ceau§escu a pus în aplicare
ordinul : în cazul amenin∞¶rii pierderii controlului, tezaurul ∞¶rii s¶ fie
împ¶r∞it între membrii ei, exploatat “cu titlu individual - în folosul
Aparatului”.
Astfel se explic¶ explozia, în ∞ar¶ §i peste hotare a “buticurilor”, a b¶ncilor, a societ¶∞ilor comerciale, a celor de import-export, a funda∞iilor, a concernelor de pres¶ scris¶ §i televiziune, a editurilor! - avînd drept proprietari securi§ti, nevestele, fra∞ii, verii, cumna∞ii, copiii lor. Este suficient s¶ afli cine este
“patronul”: afli, dac¶ nu ai §tiut pân¶ atunci, cu ce s-a ocupat, pân¶ la 22
decembrie 1989, individul în chestiune : fusese (cum ar zice o ardeleanc¶) cam
securist.
N-o s¶ pretind¶ Vadim Tudor c¶ §i-a cump¶rat ferma de la Butimanu
din banii aduna∞i cu sudoarea frun∞ii sale, scriind limb¶minte în cinstea
Ceau§e§tilor, în S¶pt¶mîna lui Eugen Barbu ; n-o s¶ pretind¶ S¶raru c¶
§i-a “pl¶tit” editura §i funda∞ia din b¶nu∞ii aduna∞i de pe Ni§te, ca s¶ zicem
a§a, ∞¶rani.
Deloc: sunt banii românilor pe care Ceau§escu §i ai s¶i tâlhari securi§ti
i-a fl¶mânzit, frigorifiat, umilit, i-a l¶sat s¶ boleasc¶ f¶r¶ medicamente, le-a
d¶râmat casele - pe ace§tia i-au furat securi§tii §i au împ¶r∞it prada înde ei.
Scriitorul român fa∞¶ cu Puterea
ïn toiul “Revolu∞iei Franceze de la 1968” a fost lansat¶ lozinca : Il est
interdit d’interdire !, cap de oper¶ a actorului §i scenaristului §i realizatorului
Jean Yanne. Plecînd de la : Il est interdit d’interdire, se poate ajunge u§or pe
malul din fa∞¶, la mult mai modesta §i deloc umoristica: Consimte s¶ te opui!
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Rari au fost mânuitorii cuvântului românesc consim∞¶tori la a se opune
- activ, nu doar “s¶ reziste” române§te (ceea ce, în neromâne§te, ar echivala
cu: “s¶ îndure”) presiunii, opresiunii, fie aceea social¶ : legi scrise, ne-scrise,
rela∞ii de familie, de prietenie, de vecin¶tate, fie politico-poli∞ieneasc¶.
Dac¶ sunt lua∞i în ordine alfabetic¶ - sau cronologic¶ - scriitorii români
(“de la origine pân¶ în zilele noastre”), nu sunt de g¶sit mai numero§i decât
degetele unei singure mâini aceia care au protestat (fire§te, în scris), în numele unor principii, adresîndu-se, nu doar “unei p¶turi”, nu doar unor
“func∞ionari zelo§i”, ci de-a dreptul Puterii politice. £i contestînd-o. Tribunii
no§tri, scriitorii-gazetari-pamfletari Eminescu, Arghezi, temu∞i polemi§ti, au
criticat, au atacat, uneori cu extrem¶ violen∞¶ “anume st¶ri de lucruri”,
“anume persoane-personalit¶∞i” (purt¶toare de r¶u), îns¶ niciodat¶ Institu∞ia
Suprem¶ - responsabil¶ de st¶rile-de-lucruri. Excep∞ie : Ha§deu, vizînd
monarhia - mai mult din umoare neagr¶ decât din principii. Nu vorbesc de
Cocea, de £eicaru (gazetari în ceea ce are mai r¶u meseria), ci de scriitorii
care se exprimau §i în pres¶.
Comunismul a schimbat datele problemei. Din 1948 Puterea a pus
sechestru §i pe presa scris¶ (radioul fusese rechizi∞ionat înc¶ din august
1944), deci nici Arghezi, nici Cioculescu, nici Vladimir Streinu, nici Caraion
nu s-au mai putut exprima. Nu au mai avut unde. Din acel moment scriitorul
român - care f¶cuse, ar fi f¶cut gazet¶rie - a fost redus la t¶cere.
£i în alte ∞¶ri, §i în alte limbi, §i în alte “democra∞ii populare”) Rusul a
impus, ca la el acas¶, aceea§i total¶ interdic∞ie. Ce face îns¶ un scriitor c¶ruia
i se ia dreptul de a se exprima prin publicare în mediul s¶u de limb¶ §i de
cultur¶ ? R¶spunsul este : scriitorul, nefiind ca oricare cet¶∞ean (în nici un
caz: “unul ca mine, ca tine”), ci acela care st¶ în picioare atunci când
întreaga comunitate se pune în genunchi, sau pe burt¶ ; cel care vorbe§te tare
în timp ce comunitatea §o§ote§te ori î§i d¶ coate, f¶cîndu-§i cu ochiul, ori
tace; cel care consimte s¶ ri§te, pe când congenerii s¶i nu mai §tiu cum s¶ se
ascund¶, s¶ se fac¶ una cu p¶mântul, s¶ se fofileze, s¶ colaboreze cu asupritorul (apoi s¶ pretind¶ c¶ laudele la adresa tiranului erau ironii - nu le-a sesizat ?) - scriitorul, deci, se exprim¶. Cu orice risc. ïncepînd cu acela de a-§i
pierde libertatea… civil¶. Considerîndu-se, singur-singurel, cu de la sine
putere : om liber prin na§tere, î§i asum¶ risc¶ de a se exprima, fie doar prin
scris (p¶strat în sertar), fie §i prin publicare, în alt mediu, în alt¶ ∞ar¶, chiar în
alt¶ limb¶.
Este vorba, înc¶ o dat¶, de scriitori - §i nu de f¶c¶tori de c¶r∞i.
ïn aceast¶ crâncen¶ împrejurare se face selec∞ia, nu doar etic¶, ci §i înalt
estetic¶ - orice-ar crede (sic) N. Manolescu, genitor a cel pu∞in dou¶ genera∞ii
de alc¶tuitori-de-c¶r∞i, el însu§i fiu-drept al lui Iva§cu, putrezitor-§ef, nu doar
al Genera∞iei Manolescu, dar §i al unor monumente (ca Blaga). ïn condi∞iile
de suprimare a libert¶∞ii de expresie dintr-o comunitate se v¶de§te cine este
(era, va fi, cât va fi) scriitor §i cine dimpotriv¶. £i aici func∞ioneaz¶ principiul
cristic preluat de comuni§ti : Cine nu e (hot¶rît) cu ai s¶i - este cu du§manii.
Autorul-de-c¶r∞i este alfabetizatul de rând, biet-om-sub-vremi; el va
consim∞i la interdic∞ie - apoi te va interpela pe tine: «Ce voiai s¶ fac: s¶ intru
în închisoare?», am citat din N. Manolescu; §i din Adame§teanu; §i din
Mircea Martin §i din… etcetera, etcetera; se va gospod¶ri în interiorul ei, al
interdic∞iei, limitîndu-§i scrisul, reducîndu-§i respira∞ia, mic§orîndu-§i, nu
doar trupul, ci §i sufletul, pe m¶sura carcerei la care a consim∞it ; nu va
a§terne pe hârtie o singur¶ propozi∞iune f¶r¶ a avea certitudinea, încuviin∞are,
biletul-de-voie de la Gogu R¶dulescu, de la Geta Dimisianu - ca Buzura) c¶
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ceea ce va scrie el, are s¶ §i vad¶ lumina tiparului. Autorul-de-c¶r∞i este
tovar¶§ul disciplinat, cel care se mul∞ume§te cu cât¶ “libertate” i-a aruncat, ca
pe un os, Partidul iubit §i liberticid. Autorul-de-c¶r∞i se pleac¶ sub vremi §i
sub st¶pâni - dar nu uit¶ s¶ teoretizeze supu§enia: «Ce, eram prost s¶ m¶
deconspir?» (citat din ne-prostul Al George); §i: «N-am avut samizdat, dar
nici n-am prea (!) avut nevoie - fiindc¶ la noi s-a cam (!!!) publicat tot ce a
fost de valoare» (valoristul-publicist N. Manolescu).
Spre deosebire de autorul-de-c¶r∞i scriitorul nu accept¶ dictatura asupra
spiritului; riscîndu-§i libertatea, continu¶ s¶ scrie, fie ascunzînd hârtiile scrise
(nu se consult¶ cu Gogu R¶dulescu nici cu Geta Dimisianu în privin∞a oportunit¶∞ii actului de a scrie), fie încercînd s¶ le trimit¶ peste grani∞¶, unde pot
fi publicate.
ïmprejur¶rile în care s-au operat schimb¶rile din decembrie 1989, dar
mai ales urm¶rile “revolu∞iei la români” au f¶cut ca autorii-de-c¶r∞i s¶ aib¶
câ§tig de cauz¶ pe toat¶ linia prin o vicioas¶, dar logic¶ interpretare a fricii
animalice, a la§it¶∞ii, a egoismului lor s¶lbatic, a dezer∞iunii civice (§i scriitorice§ti) §i prin eliminarea, bararea accesului-la-∞ar¶ a “fugi∞ilor” §i a
“disiden∞ilor” - a se observa ghilimelele deriziunii. Dac¶ o astfel de solidaritate între mânc¶torii-de-salam-de-soia ar fi fun∞ionat înainte, când trebuia,
e-he, baba ar fi avut chiar cinci roate §i Românul ar fi fost polonez ori m¶car
ceh. S¶ fie re-citite declara∞iile mieunate, prelinse - dar nu mai pu∞in obraznice - ale blandianelor de tustrele sexele : din ele ar reie§i c¶ în aceast¶
tragic¶ înfruntare dintre natura n¶scut¶ liber¶ a scriitorului §i natura tiranic¶,
opresoare a comunismului a învins (m¶car a câ§tigat ceva-ceva…) abilitatea
purt¶rii, cu mâna stâng¶, a condeiului pe hârtie, subtilitatea ducînd la incifrare, la codificare a mesajului, la ascunderea lui - deci… la “valoare”! (unii
neru§ina∞i au mers pân¶ la a face elogiul cenzurii, cea provocatoare de noi c¶i
de expresie, de noi “câ§tiguri” estetice…)
Tentative penibile de automistificare - de acceptat doar la neliteratori,
aceia lucrînd cu alte categorii. Dup¶ un deceniu de la ridicare a capacului de
pe tineta scriitorismului dacoroman, se constat¶ c¶ num¶rul celor care au
continuat a scrie - §i a ascunde, riscînd o perchezi∞ie, o confiscare, o, vai,
arestare - r¶mâne riguros acela§i, constatat în primul trimestru al anului 1990:
cinci - s¶-i mai num¶r o dat¶ : Blaga, Steinhardt, Noica, Sîrbu, Mihada§.
Acestora - §i deasupra lor trebuie a§ezat al §aselea (dar sub zece §i mult
sub “num¶rul lui Noica” suntem): Caraion: el nu numai c¶ a “comis” fapte de
scris interzise, pedepsite de Putere, dar le-a §i trimis în Occident §i, spre
deosebire de Steinhardt (care consim∞ise la “deplasarea” manuscriselor, îns¶
nu §i la editarea Jurnalului fericirii), cu dorin∞a declarat¶ de a fi publicate.
Din nefericire “hârtiile” au fost interceptate de Securitate, iar autorul
re-arestat.
Probabil a§a se explic¶ încrâncenarea confra∞ilor manole§ti împotriva
lui Caraion - cu atât mai curajoas¶, cu cât poetul era mort, în exil §i nu se mai
putea ap¶ra. Astfel au putut s¶-§i exercite indignarea intelectualo-moral¶
intelectuali nem¶surat de morali ca cei rezema∞i pe “informa∞iile” securistului, dr¶g¶nistului, “scriitorului” autor-de-c¶r∞i-albe, numitul M. Pelin.
“Cine râde la urm¶ - râde ca un tâmpit”
(din folclorul foarte-nou)
Dac¶ îi iei pe semnatarii Apelului GDS, intitulat : “Vota∞i împotriva
dictaturii !” publicat în revista 22 din 5-1, 1 dec. 2000, consta∞i: excep∞ie
f¶cînd doi ne-scriitori (Doina Cornea §i Radu Filipescu) niciunul dintre
ceilal∞i, adic¶ scriitorii - adic¶ exact cei ce nu ar fi trebuit s¶ semneze un
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(§i cretin §i tic¶los) “apel” îndemnîndu-i pe români s¶-l “aleag¶” pe Iliescu !nu se manifestase, doamne-fere§te, înainte de 22 decembrie 1989 cu vreun
geam¶t - au s¶ fi fost acela emis în gând? Nu merit¶ a fi b¶ga∞i în seam¶
vitejii protestatari doar împotriva alung¶rii de la România literar¶ a lui M.
Dinescu, acela nu a fost protest de scriitori, ci jalb¶ de iobagi, cu cu§ma-n
mân¶ ; ba, “înainte de revolu∞ie” unii dintre actualii curajo§i (e de mirare c¶
nu au dat-o anonim¶…) au comis ru§inoase texte poli∞ist-realist-socialiste
(Paul Cornea, Pavel Cîmpeanu, Paler), de laud¶ la adresa lui Ceau§escu, a
partidului (Alex. £tef¶nescu, M.H. Simionescu, Ioan Holban, Mircea
Iorgulescu, G. Dimisianu). Printre cei care nu au semnat “cu grupul”, ci au
dat declara∞ii aparte : Manolescu: «ïl voi vota pe Iliescu!»; Ple§u: «Aproape
c¶ nu mai e vorba de o alegere, voi vota cu Ion Iliescu»… - ceilal∞i nu mai
conteaz¶.
Teodor Mazilu avea o memorabil¶ întrebare (numai întrebarea conta,
r¶spunsul venea în stilul postului de radio Erevan: “Este oare posibil ca…?”)
Iat¶ întrebarea (nu doar a) mea :
“Este posibil ca scriitori reprezentativi ai unei comunit¶∞ii s¶ fie atât de
orbi, atât de cretini, atât de tic¶lo§i, încât s¶ semneze un astfel de Apel?”
R¶spuns :
“Da, este posibil - cu condi∞ia s¶ fie autori-de-c¶r∞i români”.
Socotra-pe-Dun¶re
[O enigm¶ : locuitorii insulei Socotra, din Oceanul Indian,
întreba∞i, în prezent, de cine “apar∞în” - se dovedesc incapabili a
da un r¶spuns : ei nu (mai) §tiu c¶ ∞in de Yemenul unificat ;
c¶ apar∞inuser¶ de Yemenul de Sud, comunist, c¶ Tamrida,
capitala, fusese baz¶ naval¶ sovietic¶ - §i nici c¶ “înainte”
Englezii le fuseser¶ st¶pâni. Nu au sistem de scriere, fiind
incapabili de a ∞ine minte abstrac∞iuni, num¶r¶:
«el, el, el…» ;
nu §tiu de unde vin, nici cum fusese timpul ieri - necum alalt¶ieri.
Unii etnologi-biologi presupun c¶ “le lipsesc anume
neuroni”… De aceea].
Românii au avut 10 ani pentru a umple golul de informa∞ie privind
propria-le istorie. Scriitorii români s-au comportat ca ni§te ne-scriitori: cu
excep∞ia Celor Cinci pe care Momentul Decembrie 89 i-a surprins (un fel de
a vorbi: patru dintre ei se pr¶p¶diser¶) cu sertarul plin (s¶-i mai numesc o
dat¶: Blaga, Steinhardt, Noica, I.D. Sîrbu, Mihada§), ceilal∞i au tremurat §i
au t¶cut.
Au f¶cut altceva decât s¶ tremure §i s¶ tac¶ Ioan Alexandru, Ab¶lu§¶,
Adame§teanu, Blandiana, Breban, B¶l¶i†¶, B¶nulescu, Liiceanu, Angela
Marinescu, Mircea Martin, Nora Iuga, Sorescu - §i ceilal§i clasici în via§¶?
ïntr-atât de înfrico§a∞i au fost unii încât, de§i ajun§i la ad¶post, în Occident,
nu §i-au scris “memoriile” - decât mult dup¶… “revolu∞ie” (ca Nicolae
Balot¶); Adrian Marino, chiar dac¶ a scris ceva în numeroasele sale c¶l¶torii
în Occident §i le-a l¶sat în p¶strarea lui Mircea Carp, la München, “amintirile” sale (cele publicate) s-au dovedit a fi nesemnificative - în schimb (sic) a
anun∞at c¶ “celelalte” vor fi publicate dup¶ moartea sa…
Oricum : nescriitorii s-au dovedit §i în materie de m¶rturie mai curajo§i
(sau : mai pu∞in foarte-frico§i) decât scriitorii la români. Editurile au publicat
în ace§ti zece ani o sum¶ de m¶rturii ale de∞inu∞ilor politici, ale prizonierilor
de r¶zboi la ru§i, ale deporta∞ilor din Basarabia §i din Bucovina - dintre
ace§tia numero§i le-au scris “înainte de decembrie 89”: Ani∞a Nandri§, Vasile
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Baghiu (tat¶l poetului), preotul ¢epordei, Vadim Pirogan, Dumitru Mircescu,
Aurel State… “Prea multe!” au decretat prea-mul∞i scriitorii români, cei care
au-rezistat-prin-cultur¶-pe-brânci, iar unii, pricep¶tori adânci (§i al¶turi) ai
lumii carcerale (ca Borbély) au contestat adev¶rul unor asemenea m¶rturii.
Dar cei care, trezi∞i dup¶ decembrie 89, §i-au f¶cut o meserie, o specialitate :
“gulagologia” ?
Situa∞ie tragic¶. Istoria contemporan¶ a României a înc¶put pe mâna
unor impostori, nu din cei “dinainte”: marxi§ti, deci, ideologice§te, falsificatori ai adev¶rului ; ci de-ai no§tri, din popor (cam cum erau, între 1996-2000
ai-no§trii Constantinescu, Diaconescu, Quintus, Vasile, Stoica): de-a dreptul
analfabe∞i, stric¶tori, din prostie - vezi “Addenda” §i “Harta Gulagului (sic)
românesc” din traducerea C¶r∞ii negre a comunismului, capodoper¶ a analfabe∞ilor calpuzani Liiceanu, Blandiana, Rusan, Oni§oru ; vezi capitolul dedicat lui Ion Caraion din Aceast¶ dragoste care ne leag¶ semnat de o isc¶litoreas¶ de sinistr¶ amintire (volum ap¶rut tot la Liiceanu); vezi volumul
Memorialul ororii, despre reeducarea de la Pite§ti, publicat la Vremea, vezi
Istorie tr¶it¶… - despre deport¶rile în B¶r¶gan - de Smaranda Vultur, în
fine, vezi volumele atribuite lui Petre Pandrea : Memoriile mandarinului
valah (Albatros) §i Reeducarea de la Aiud (aceea§i Vremea…), gra∞ie fiicei
abuzive Nadia.
Spectacol terifiant.
Cum s¶ fie în stare intelectualii români s¶ discearn¶ binele de r¶u,
civicul de necivic, adev¶rul de minciun¶, când ei s-au n¶scut în familii a c¶ror
deviz¶ fusese : supravie∞uirea-cu-orice pre∞ ? - rezultatul vizibil-pip¶ibil la un
deceniu de la c¶p¶tarea libert¶∞ii de exprimare - fiind acesta : Apelul GDS
“Vota∞i împotriva dictaturii!” (cite§te : “Vota∞i cu Iliescu !”) ; cum s¶ fie în
stare “noii istorici” s¶ mânuiasc¶ documente, s¶ separe adev¶rul de neadev¶r,
semnificativul de superfluu - când ei au tr¶it o via∞¶ de legum¶, într-o ser¶
arpagicol¶, leg¶nîndu-se cu iluzia c¶ ei rezist¶ prin cultur¶ - nu prin adev¶r?
Rezultatul : “sinteze” care… sintetizeaz¶ haosul din capul lor §i din mediul
lor de supravie∞uitori cu orice pre∞.
Va trebui s¶ dispar¶ §i aceast¶ genera∞ie de curci bete, de oi càpii, pentru
a spera c¶, a§a, cam prin 2040, oamenii acestui p¶mânt numit România vor
merge pe dou¶ picioare §i vor gândi cât de cât normal.
Am fost tentat s¶ copiez aici lista semnatarilor Apelului GDS îns¶ acest
demers mi-ar provoca o suferin∞¶ atroce : s¶ te propui-impui drept (abuziv)
“con§tiin∞¶ a na∞iei”, “director de con§tiin∞¶” - §i s¶-i îndemni pe oameni
s¶-§i re-pun¶, doar dup¶ patru ani, în frunte, în cap, un bol§evic, un criminal, un
tr¶d¶tor de ∞ar¶, un instigator la r¶zboi civil, sub pretextul c¶ n-ai altul mai bun?
“Op∞iune” demn¶ de ni§te socotrezi frizeaz¶ cretinismul furios.
ïnapoi, la R¶ul Absolut
Exist¶ o explica∞ie a st¶rii (halului) de z¶p¶ceal¶, de buim¶ceal¶, de
n¶uceal¶ în care se afl¶ românii - în sfâr§it, libera∞i de comunism, §i/dar…
optînd pentru comunism :
Securitatea. Securitatea etern¶.
Numai prin faptul c¶ ei rostesc : “fosta Securitate” dovede§te c¶ R¶ul
e adânc împlântat, temeinic înr¶d¶cinat ; numai §i numai prin faptul c¶ iau
drept liter¶ de evanghelie C¶r∞ile Albe ale Securit¶∞ii, c¶ se adap¶ la “izvoare”
de informa∞ii ca securistul Pelin - vezi-o pe isc¶litoreasa volumului Aceast¶
dragoste… (§efes¶ a colec∞iei intitulat¶: “Procesul comunismului”, la
Humanitas), vezi-l pe N. Manolescu în cruciada-i împotriva lui Caraion…
Solu∞ia pentru a-l zmulge, a-l extirpa (R¶ul Absolut): de a-l numi :
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Securitate §i de a nu-i mai domnì pe securi§ti §i pe mor∞i.
ïn toate se începe cu începutul - chiar dac¶ e§ti român din mo§istr¶mo§i.
*

A§ fi comentat - nu cu drag, ci cu mânie “tratativele” dintre
palestinieni §i israelieni la ONU. Mi-a§ fi exprimat, înc¶ o dat¶
mânia fa†¶ de americani, cei care au anun†at - §i s-au †inut de
cuvânt - c¶ nu vor vota pentru Palestina, ca stat. Palestinienii
s-au gr¶bit s¶ s¶rb¶toreasc¶ propunerile (nu hot¶rîrile), dar mai
§tii?, poate c¶ vor meni de bine… £i a§ mai fi comentat rolul de
agitatoare - în sensul bun al cuvântului - a Tristanei (?) Banon,
convocatoarea (??) manifesta†iei de ieri împotriva lui DSK.
£i a§ mai… £i a§… - dar dac¶ rana din pulp¶ nu m¶ las¶…
*

Paris, 11 octombrie 2001

Mea culpa…
La 23 septembrie 2001 scrisesem textul : “De ce nu are Românul tichie
de m¶rg¶ritar (cu coad¶)”. ïn el am comis o seam¶ de exager¶ri, chiar de
inexactit¶∞i, am dat calificative infamante unor persoane-personalit¶∞i, socotite piscuri ale Istoriei Literaturii Române Cotidiene.
Revin, corectînd afirma∞iile gr¶bite din 23 septembrie :
1. Am gre§it, introducînd-o într-o parantez¶ pe Ana Blandiana - în
leg¶tur¶ cu “arestul la domiciliu” pe care îl reclama §i Mircea Dinescu. Ar fi
trebuit s¶-i dedic m¶car un paragraf în care s¶ observ - în foarte treac¶t Contradic∞ia Monic¶i Lovinescu : Domnia Sa (Monica Lovinescu) ve§teje§te,
în general, “rezisten∞a prin cultur¶” dar - în special - o introduce prin efrac∞ie
pe Blandiana în categoria culturrezisten∞ilor, cei care aveau, la 22 decembrie
1989, “literatur¶ de sertar (nu în)”- (pesemne s-a produs o contaminare de la
titlul operei în chestiune : Sertarul cu aplauze);
Trebuia s¶ insist §i asupra lui Gogu R¶dulescu, figur¶ emblematic¶ a
Rezistculturalice§tilor români; ar fi fost necesar s¶ re-amintesc numele
Scriitorilor Români Cotidieni în pelerinaj la Mecca de Dâmbovi∞a a bol§evicului toxic: vânjo§ii, serio§ii, cura∞ii scriitori ardeleni : Blandiana, Buzura,
Manolescu, Zaciu - abia apoi neserio§ii reg¶∞eni Dine§ti §i Dimiseni (drept :
olteanca Geta Naidin ea singur¶ acopere trei categorii de colabora∞ioni§ti).
Iar pentru c¶ iar a venit vorba de Gogu, ar fi trebuit s¶ las modestia la o
parte §i s¶ m¶ laud : în romanul Bonifacia (scris la Paris în 1985, dar povestind perioada 1965-1967), îl zugr¶veam pe “Gogu BuldoGogu” §i Curtea-i de
£atr¶ de la restaurantul Casei Scriitorilor alc¶tuit¶ din ferici∞ii admi§i la
Troaca PorcGogului : Ivasiuc, Buzura, Blandiana, Dimisiana…;
2. M-am gr¶bit scriind : “Au trecut unsprezece ani, pân¶ când g¶selni∞a
lui M. Dinescu [cea cu computerul “personal” al lui Havel, în celul¶] s¶ capete ecou în spiritul lui N. Manolescu (Dinescu e reg¶∞ean iute, Manolescu :
ardelean z¶bavnic)”.
Ar fi trebuit s¶ re-amintesc istorica-i afirma∞ie manolescian¶ (în recenzia la cartea lui Ion Negoi∞escu ïn cuno§tin∞¶ de cauz¶ în România literar¶
din 1991):
“Noi nu am avut samizdat §i nici n-am avut nevoie - la noi s-au
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publicat toate c¶r∞ile de valoare”- apoi la vreo 4-6 ani de la Povestea cu
Samizdatul Ne-avut (§i Inutil, din moment ce “la ei” se publicaser¶ toate
c¶r∞ile de valoare) a venit cu : “Noi n-am avut disiden∞i - cu excep∞ia lui
Ceau§escu” - ceea ce ar fi putut s¶ fie o bun¶ glum¶, de n-ar fi fost atât de
cam-îngrozitor-de-proast¶.
ïn rezumat: trebuia s¶-i atrag aten∞ia lui N. Manolescu : în interviul citat
(Observator cultural, 3-5 ianuarie 2001) s-a contrazis pe sine, cel cu
ne-samizdatul, cu ne-disiden∞ii: ce rost s¶ deplore, în 2001, regimul celular
neprielnic scrisului, dintre 1948-64, din România §i s¶-l compare cu cel din
Cehoslovacia dintre 1968-89? - din moment ce în urm¶ cu zece ani negase
existen∞a unor disiden∞i aborigeni ca §i produsul pu§c¶riei lor ?
Invocînd o circumstan∞¶ atenuant¶, îmi zisesem :
N. Manolescu este scriitor român ; scriitorul român este acela care
spune /scrie, azi, una, mâine contrariul, f¶r¶ ru§ine, f¶r¶ team¶ c¶ va fi tras la
r¶spundere, m¶car c¶ i se va atrage aten∞ia din pricina inconsecven∞ei ; va fi
§tiind c¶ nu e frumos s¶ min∞i, îns¶ fiind ucenic al lui Iva§cu §i prieten al lui
Ivasiuc, a înv¶∞at pe de rost în∞elepciunea : “Numai imbecilii nu-§i schimb¶
opiniile”.
ïn virtutea neimbecilit¶∞ii interlocutorului-cititor str¶lucitul neimbecil
N. Manolescu face mari porc¶rii (chiar hiperimbecilit¶∞i) - îns¶ nu-§i recunoa§te erorile; nu am citit sub semn¶tura sa o singur¶ propozi∞ie de regret c¶,
imediat dup¶ Mineriada Sângeroas¶ (13-15 iunie 1990) a luat un interviu
legitimator ilegitimului criminal Iliescu; nu am dat de vreo incident¶ din care
s¶ rezulte c¶ regret¶ calomniile la adresa lui Caraion rezemate pe “probele”
furnizate de Securitate, prin Pelin, autor de C¶r∞i Albe; nu am întâlnit vreo
mea culpa pentru distrugerea Alian∞ei Civile, pentru îndemnul imbecil de a-l
vota pe Iliescu în noiembrie 2000, pentru comportamentul isterico-infantil
din timpul alegerilor pre§edintelui Uniunii Scriitorilor, în acest an.
Dac¶ nu am a corectat calificativele: “scremute”, “penibile” date explica∞iilor manole§ti… ma§inii de scris a lui Havel, regret c¶, în compara∞ia cu
Eugen Simion, am folosit termenul “prost¶nac”. ïl retrag, rezervînd-mi
pl¶cerea de a c¶uta un sinonim, mai pu∞in eufemizant…
3. Regret c¶ am scris despre Mircea Martin : “este altul decât îl §tiam”.
Ca de obicei, când încerc s¶ g¶sesc circumstan∞e atenuante unui felon, m¶
în§el. Va fi fost b¶iat-bun - doar în ochii mei. Nu-i voi fi cunoscut eu toate
ced¶rile, tr¶d¶rile, vânz¶rile, înrol¶rile, decât cea din Funda∞ia Buzurist¶.
Nici dup¶ execu∞ia cu care m-a tratat, în tripticul din revista 22 (noiembrie 1999)
nu
mi-a venit s¶ cred ceea ce citeam, sub semn¶tura: Mircea Martin…
ïn textul anterior îi d¶deam un bobârnac §i îl tratam de
“gentilm¶l¶ie∞”. Gentil eram, fiindc¶ el nu este nici gentil, nici m¶l¶ie∞. Ci veninos.
Asemeni lui Manolescu: când atac¶, atent s¶ p¶streze “bunacuviin∞¶”, uit¶ s¶
respecte adev¶rul. Or, în cazul lui - ca §i în al lui Manolescu - rezultatul este
nu doar minciuna (de la sine în∞eleas¶) - ci lipsa normalei inteligen∞e…
…£i de informare. Auto-vicepre§edintele PEN Clubului Român Mircea
Martin, adjunct al auto-pre§edintelui auto-PEN Clubului (tot român), Ana
Blandiana, r¶mâne tot atât de inocent în materie de istorie contemporan¶ ca
§i pre§edint¶-sa : drept exemplu de… cum s¶-i spun : alt¶-na∞iune-favorizat¶
în materie de severitate a regimului penitenciar ! - aduce “argumentul”:
“ïn Ungaria revolu∞ionarii închi§i dup¶ 1956 se bucurau de astfel de
drepturi” (hârtie, creion, n. m. P.G.).
Iat¶ la ce sluje§te cronologia : nu doar în istorie, dar §i în proza cea de
toate zilele - ba chiar §i în studiile literare : ca s¶ §tii tu, director-con§tiin∞ial
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pe ce lume tr¶ie§ti, unde, când (cum-ul se deduce). Un Român, n¶scut ortodox ca Nae §i etern ca Laia-Buc¶laia sare peste contradic∞ii, peste etape, peste
trepte ale informa∞iei necesare - scontînd pe ignoran∞a cititorului (care poate
fi real¶, iar în acest caz - grav - autorul se face vinovat de în§el¶ciune); sau
habar n-are el însu§i, ceea ce îl face s¶ intre în categorie deja amintit¶, a
“analfabe∞ilor cinsti∞i”, de tipul Gabriela Adame§teanu, Ana Blandiana - iar
atunci este §i mai grav : vorbe§te despre ce nu §tie fiindc¶ nu a vrut s¶ afle.
S¶ admitem : în timpul Revolu∞iei Maghiare din 1956 Mircea Martin nu
se afla la Bucure§ti (avea s¶ vin¶ la Universitate abia în anul urm¶tor, 1957).
Presupun c¶ la Re§i∞a, în vârst¶ de 16 ani §i jum¶tate avea ochi §i urechi, ca
to∞i copiii de pe întinsul Republicii Populare Române - deci §tia ce se
întâmplase în Ungaria §i, prin contaminare, la Timi§oara, la Cluj, la
Bucure§ti. ïn 1957, când a intrat la Facultatea de Filologie din Bucure§ti a
intrat direct în “subiect”: dac¶ arest¶rile de studen∞i se r¶riser¶, demasc¶rile
publice §i exmatricul¶rile operate de Echipa Mor∞ii condus¶ de Trofin, Petre
Gheorghe §i Iiescu erau în toi (§i aveau s¶ continuie §i în 1958). S¶ fi fost
Mircea Martin într-atât de speriat de avioane, din familie, atât de traumatizat
de ceea ce se petrecea în mediul universitar bucure§tean încât, nu numai c¶
nu “s-a b¶gat în politic¶”, dar nici nu a vrut s¶ §tie de acea “politic¶”, cite§te:
re-arest¶rile, re-colectivizarea? Dar, Dumnezeule, Teroarea începuse la 23
august 1944 - ce importan∞¶ c¶ el avea doar patru ani §i jum¶tate?, aveam
aceea§i vârst¶ în 26 iunie 1940, dar ∞in minte Cedarea Basarabiei! P¶rin∞ii
mei, mode§ti înv¶∞¶tori de ∞ar¶, mi-au instilat, cultivat, între∞inut, mi-au transmis memoria.
S¶ fi tr¶it Mircea Martin întreaga via∞¶ a sa, într-o dulce amnezie?; asemeni lui N. Manolescu, de§i avea pu§c¶ria§i în familie, s¶ fi refuzat s¶ ∞in¶
minte (§i seam¶ de) ce povesteau supravie∞uitorii Iadului prin care trecuser¶?
Amândoi profesorii erau m¶ri§ori în Momentul 1956 - la ce le-a folosit?
N. Manolescu, într-un dialog cu Mircea Mih¶ie§, pretindea c¶ ecouri ale
Revolu∞iei Maghiare în România s-au înregistrat “numai la Timi§oara”… De
ce “numai” acolo? Ce întrebare! Fiindc¶ el era atunci student la… Bucure§ti
§i imediat dup¶ izbucnirea “evenimentelor din Ungaria”, speriat de arest¶rile
studen∞ilor (din Bucure§ti), ca tot Românul Verde, a rupt-o la fug¶ §i “s-a
retras în codri §i în mun∞i” (la Râmnicu Vâlcea, la bunici). ïntr-un alt dialog:
Balul mascat, între V. Tism¶neanu §i inevitabilul Mih¶ie§ “convorbitorii” se
întreceau în a spune cât mai multe neadev¶ruri. De pild¶ Tism¶neanu evita s¶
vorbeasc¶ despre mi§c¶rile studen∞e§ti din 1956 la Universitatea din
Bucure§ti, din pricin¶ c¶ tat¶l s¶u era atunci arhitemutul §ef al catedrei de
marxism-stalinism §i un autentic enkavedist în civil. ïi atacasem, în pres¶, în
1996, pe amântrei. Rezultatul? ïn Dic∞ionarul Esen∞ial al Scriitorilor
Români (Albatros, 2000), la pag. 488, nota biografic¶ a fost scurtat¶-recusut¶ a§a :
“MANOLESCU Nicolae, n. 27 nov. 1939 la Râmnicu Vâlcea (…) Studii
gimnaziale §i liceale la Sibiu §i Râmnicu Vâlcea. Licen∞iat al Facult¶∞ii de
Filologie a Univ. Bucure§ti, în 1962.”
Manolescu este singurul scriitor român contemporan cu studii universitare la care nu se men∞ioneaz¶ anul începerii lor… Interesatul are o concep∞ie
magic¶ primitivo-comunist¶ despre cuvânt: dac¶ nu exist¶ cuvântul - nu
exist¶ nici realitatea! Care fiind realitatea de care fuge, prin omiterea cuvântului?: Anul 1956, Revolu∞ia Maghiar¶, ecourile ei în România §i la
Universitatea de la Bucure§ti - unde era student Manolescu Nicolae!
Nu este condamnabil ca în momente de pericol s¶ te ad¶poste§ti. ¢i-a
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fost fric¶ de arestare, de distrugerea carierei, de stricarea vie∞ii - atâta vreme
cât propria-∞i libertate nu a fost pl¶tit¶ prin provocarea ne-libert¶∞ii unui
semen, nu ∞i se poate repro§a egoismul. Este adev¶rat c¶ lui N. Manolescu nu
i-a servit la nimic pitularea : dup¶ ce s-a întors la Facultate, a fost - §i el, vai
- exmatriculat. A pierdut doar un an: unchiu-s¶u, tovar¶§ul academician A.
O∞etea a intervenit pe lâng¶ tovar¶§ul Cornel Burtic¶ (atunci unul din §efii
UTM-ului) - §i, cu mâna de ajutor a lui Ion Iliescu, N. Manolescu a fost reînmatriculat.
Citind nota biografic¶ din DESR, te întrebi: ce boal¶ ru§inoas¶ ascunde
Manolescu, de nu vrea s¶ vorbeasc¶ despre Momentul 1956? O boal¶ închipuit¶, are el altele, acelea adev¶rate, grave. Nostimada se arat¶ abia dup¶ ce
afl¶m cine este autorul prezent¶rii : “Mircea Martin” !
Ne-am întors tot la… Ungaria 1956.
Mircea Martin, în “studiul” s¶u, face compara∞ii pe orizontal¶ - în spa∞iu
- Ungaria-România, dar nu §i pe vertical¶, în timp: Ungaria (înainte) Ungaria dup¶ Revolu∞ie.
Dac¶, vorba lui, “revolu∞ionarii închi§i dup¶ 1956 se bucurau de astfel
de drepturi” (creion §i hârtie, în celule), trebuia s¶ §tie c¶ §i în Ungaria, înainte de 1956, de∞inu∞ii politici aveau acela§i “regim” ca §i cei din România - ba
unul §i mai feroce, comparabil doar cu cel din Bulgaria. Cauza schimb¶rii
“regimu-lui penitenciar” a fost chiar Revolu∞ia (am subliniat §i am majusculat
cuvântul, fiindc¶ am vorbit de cea maghiar¶) anticomunist¶ §i antiruseasc¶.
Distrugerile materiale fuseser¶ imense, pierderile omene§ti pe m¶sura
înfrunt¶rii cu Armata Ro§ie, mii §i mii §i mii de Unguri î§i p¶r¶siser¶ ∞ara, cei
r¶ma§i cunoscuser¶ o “pedepsire general¶”, o teroare generalizat¶. Mircea
Martin §i biografiatu-s¶u, Manolescu au auzit, la timpul potrivit, deci
au
§tiut. ïns¶, de fric¶, au uitat un adev¶r general §i particular - anume:
- orice “cucerire”, dup¶ cum îi spune §i numele, se ob∞ine prin lupt¶, cu
sacrificii - nu se cap¶t¶ ; nu “se d¶…”, cum au ajuns Românii s¶ §i gândeasc¶,
nu doar s¶ vorbeasc¶ ;
- nu numai supravie∞uitorii dintre securi§tii unguri (masacara∞i, spânzura∞i de felinare, decapita∞i, spinteca∞i în timpul Revolu∞iei - s¶ nu mi se cear¶
s¶ le plâng de mil¶ bestiilor din AVO în numele vreunei “reconcilieri
na∞ionale” dragi colabo-ra∞ioni§tilor carpatodanubieni aduna∞i în jurul
Dilemei Funda∞iei Buzurale §i a GDS), dar §i Ru§ii (re)ocupan∞i au avut fa∞¶
de inamicul înfrânt în lupt¶ un strop de respect - amestecat §i cu ceva team¶
de viitor: î§i vor fi zis, în capul lor de beton armat: «Dac¶ au riscat s¶ fac¶ ce
au f¶cut, în octombrie 56, §tiind bine cât suntem noi de tari §i mari, înseamn¶
c¶ supravie∞uitorii §i urma§ii lor o vor mai face §i mai §i, la prima ocazie…»
Fire§te, revolu∞ionarii au fost întemni∞a∞i. Condamna∞i. Atât c¶, în închisoare, au avut dreptul la creion §i hârtie, la pachet, scrisoare, vorbitor.
[À propos : cum de au uitat comparativi§tii no§tri dragi §i nesfâr§it de
ne-imbecili s¶ produc¶ un alt “argument” în sprijinul tezei c¶ în România
teroarea comunist¶ a fost cea mai cumplit¶ din întreg Lag¶rul Comunist anume : faptul c¶ de∞inu∞ii români nu aveau dreptul s¶ se fotografieze în
închisorile române§ti, s¶ trimit¶ fotografii familiei, s¶ p¶streze fotografii ale
familiei - în timp ce Ru§ii…? S¶ fi f¶cut trimitere la Gulag (am spus : gulag
§i nu “Gulagul sovietic”- un pleonasm - dup¶ cum “Gulagul românesc” este
o idio∞enie). S¶-§i aduc¶ aminte de fotografiile lui Soljenî∞în, ale lui £alamov,
ale lui Bukovski, din lag¶r (chiar din “psihu§ka”, mai secret¶ decât închisoarea), cu numerele de ZEK cusute pe piept, pe c¶ciuli. S¶ r¶sfoiasc¶ cele trei
volume de m¶rturii ale lui Johann Urwich - re§i∞ean de-al lui Mircea Martin
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- F¶r¶ pa§aport prin URSS, carte ignorat¶ cu sistem în România Sighetului
confiscat de Blandiana §i de Rusan, nici m¶car amintit¶ de Falsificatoarea de
istorie de la Humanitas, cea care a alc¶tuit al n-lea volum al C¶r∞ii Albe a
Securit¶∞ii, sub titlul Lexiconul negru: vor vedea acolo, reproduse, fotografii - nu una, ci zeci - din Iadul de la Vorkuta, unde Ferry Urwich a fost
unul din organizatorii celebrei greve din vara anului 1953.]
Ce s¶ însemne asta : c¶ de∞inu∞ii politici din URSS se bucurau de un
tratament “mai civilizat” decât cei din RPR ?
S¶ fi fost oare Ungurii “mai civiliza∞i” decât Românii - pentru c¶ permiseser¶ hârtie §i creion în închisori? Or fi, dar nu despre asta este vorba mai ales c¶ nu Ungurii dictau în Ungaria de dup¶ 1956, ci Ru§ii. Explica∞ia
am dat-o mai sus, acum o completez §i ea se afl¶ în chiar termenul “prizonier” pe care Mircea Martin îl folose§te, nu doar aiurea, ci r¶sturnat :
- Ungurii - dup¶ 1956 - fuseser¶ captura∞i cu arma în mân¶ - deci întemni∞a∞ii aveau statut (nedeclarat) de prizonieri de r¶zboi;
- Românii - care nu s-au r¶sculat-revoltat-ridicat niciodat¶ împotriva
Terorii (Valea Jiului din 1977, Bra§ovul din 1987 au fost r¶bufniri de mânie,
“programul” fiind unul strict economic - nu politic, nu na∞ional, ca al
Ungurilor) - au avut un statut mai degrab¶ de ostatici ; de… de∞inu∞i.
Ce spuneam : c¶ regret termenul “prost¶nac” dat lui Manolescu ? Bine,
îl regret… §i îl men∞in (§i înc¶ sunt indulgent, fiindc¶ o astfel de manevr¶ :
de a §terge din propria-i biografie date importante, istorice, de team¶ c¶ i se
va repro§a dezertarea de atunci are dreptul la un calificativ §i mai dur).
Toate aceste str¶danii, zvârcoliri, manipul¶ri grosolane - pentru a face
exact ce f¶ceau comuni§tii: rescrierea istoriei, dup¶ necesit¶∞ile momentului.
N. Manolescu §i Mircea Martin - doar de ei m¶ ocup, aici - au descoperit adineauri istoria propriu-zis¶, într-un unic scop : acela de a c¶p¶ta “baza”
re-scrierii istoriei literaturii române. Nu de a propune o nou¶ ierarhizare, ci
de a re-instala vechea ierarhie literar¶, cea dinainte de decembrie 1989 - “cu
valori sigure, de neclintit : D. R. Popescu, Marin Preda, Nichita St¶nescu, Ioan
Alexandru, P¶unescu, Sorescu, Blandiana, Buzura, M.H. Simionescu, Alexandru
George, ¢oiu. £i Eugen Simion. £i Z. Ornea…”
Abia acum “traduc” o mai veche tentativ¶ de a drege busuiocul rezisten∞ei cu pricina, constînd în exagerarea pân¶ la grotesc, pân¶ la descalificare
a atitudinii scriitorilor sub comunism : astfel, despre mine, Mircea Martin a
fost primul (urmat de G. Adame§teanu, Liiceanu, A. £tef¶nescu, Dimisianu)
care a pretins c¶ a§ fi fost un “erou” - or ei, ceilal∞i, sunt oameni
normali, nu li se poate pretinde o atitudine “eroic¶”…
ïncercare tic¶loas¶ de a-i scoate basma-curat¶ pe “ceilal∞i”. Le-am
r¶spuns :
«Nu am fost deloc “erou”, ci ca un scriitor, am încercat s¶ am un comportament normal. Voi a∞i fost - nu a-normali, ci : sub-normali»…
Se dau de ceasul mor∞ii brigadierii socotitori ai scaunelor din ¢arcul
Literaturii Române Contemporane, deocamdat¶ în vederea recuper¶rii terenului pierdut de la 1990, datorit¶ “demolatorilor” M. Ni∞escu, Monica
Lovinescu, Virgil Ierunca, Grigurcu… Dealtfel ob§tea întreag¶ (scriitoriceasc¶) particip¶ la aceast¶ Restaura∞ie - prin ie§irea în fa∞¶ §i ar¶tarea pieptului gol cu care fiecare bresla§ înfruntase Fiara Totalitarist¶, comb¶tuse Hidra
Cenzurist¶, în Campania (victorioas¶ !) a Rezisten∞ei prin Cultur¶ (îns¶ nici o
silab¶ despre Autocenzur¶ §i, vai, despre ïntrecenzur¶).
ïnc¶ nu cunoa§tem ce se va mai publica, avem §tire doar de un viitor
num¶r special al revistei Vatra de la Târgu Mure§ - probabil va fi fabricat¶
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istoria care va intra în manualele §colare, cea care va explica cititorului tân¶r
c¶ noi, fiii Romei §i ai Miori∞ei nu am stat cu condeiul în, pardon, sân “pe
timpul dictaturii”; c¶ noi ne-am luptat cu Partidul Comunist, noi am comb¶tut
Securitatea, noi ne-am b¶tut cu Cenzura ! C¶ noi am rezistat prin cultur¶ cu
ajutorul structuralismului, al textualismului, al semiotici(smulu)i !
ïntâmpl¶tor §i în limba român¶ a rezista are dublu în∞eles:
a. a rezista activ, adic¶ a r¶spunde m¶car cu o lovitur¶ la zece primite ;
m¶car protestînd cu glas tare împotriva agresiunii ;
b. a rezista pasiv, altfel spus: a îndura - f¶r¶ crâcnire, f¶r¶ m¶car un
strig¶t de durere, de umilin∞¶ ;
A rezista române§te: a îndura toate loviturile, toate abuzurile, morm¶ind
câteva înjur¶turi §i h¶h¶ind bancuri cu/despre Bul¶ - rostite chiar în timpul
“adun¶rilor festive” în care, altfel, victimele îl prosl¶vesc pe C¶l¶u. £i îi
mul∞umesc din inim¶.
Dup¶ un deceniu (§i ceva) de libertate de expresie, libera∞ii no§tri
litera∞io∞i ridic¶ glasul §i încep a… explica :
- c¶ ei nu au fost (“cum pretind radicalii exilului”) ni§te oarecari
activi§ti de partid în domeniul culturii, cel mult autori de c¶r∞i - ci scriitori !;
- c¶ ei nu au fost ni§te obedien∞i, ni§te (“mai mult sau mai pu∞in…”)
colabora∞ioni§ti ai Puterii teroriste ;
- c¶ ei s-au opus “m¶surilor”, c¶ ei s-au (z)b¶tut cu Cenzura - ba chiar
cu Securitatea ;
- ei au rezistat - prin cultur¶, parol!
S¶ se observe : cei mai vânjo§i ap¶r¶tori ai rezisten∞ei-prin-cultur¶ nu
sunt creatorii (poe∞i, prozatori, dramaturgi, esei§ti), ci “comentatorii” primilor, recenzen∞ii produselor, etichetatorii §i aranjatorii pe rafturi - fire§te, potrivit “valorii” decretat¶ de partid, prin ei - pe scurt : ierarhizatorii.
Pe un poet, romancier, eseist, un cutremur ca cel din decembrie 1989
poate s¶-l zdruncine, s¶-l dezorienteze o vreme (vorbesc de creatorii recunoscu∞i oficial, publica∞i, comenta∞i, premia∞i, clasiciza∞i) - dar nu-l neag¶, nu-l
anuleaz¶ ca pe un istoric literar a c¶rui ierarhi(zar)e a fost consfin∞it¶ prin…
adoptarea §i de manualele §colare.
Spre exemplu : un r¶s-porc precum Adrian P¶unescu, trecut prin scuipa∞ii oamenilor la grilajul ambasadei SUA din Bucure§ti, autor a nenum¶rate
limbi destinate Cururilor Supreme - în teorie, poate scrie alte poeme, adunate
în alte volume care, f¶r¶ a uita p¶catele autorului, vor avea dreptul s¶ fie
cânt¶rite pe balan∞a estetic¶ ; la fel cu un romancier ca pe-drept-detestatul
(altfel prieten bun al lui N. Manolescu) D. R. Popescu, dar §i ca §terg¶toarea de picioare a sa : C. ¢oiu. Sau - dac¶ ar mai fi tr¶it - Titus Popovici,
Marin Preda (mai ales acesta din urm¶ dovedise c¶ poate scrie o carte pelinie, o carte pe ne-linie - §i iar: una pe linie, alta ceva mai pu∞in pe linie).
Ace§tia ar putea supravie∞ui, ba, ar putea trage un profit literar din “tragedia
Revolu∞iei” (care pe ei îi d¶duse jos de pe sc¶uie§ele botezate: tronuri).
Fiindc¶ ei sunt creatori §i, chiar dac¶, în fapt, scriu una §i aceea§i carte, fiecare volum - sau poem sau nuvel¶ - poate fi altceva decât fuseser¶ ceva-urile
de ru§ine ale lor;
Or un Eugen Simion - de pild¶ - nu poate scrie, acum, o alt¶ istorie a
literaturii române decât cea scris¶ înainte de decembrie 89; nici N.
Manolescu - el avea deja o piatr¶ de moar¶: Literatura român¶ de azi.
1944-1964, “oper¶” §i privire curat realist-socialez¶.
ïn alte literaturi trecute prin acelea§i evenimente destabilizatoare lucrurile s-au petrecut diferit de cele din România contemporan¶. £i la noi, înainte
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de venirea comuni§tilor - s¶ nu fi auzit Eugen Simion, lovinescofil emerit, de
revizuiri? Este în natura omului s¶ se în§ele, uneori, chiar §i infailibilii recenzen∞i §i istoriografii literari cotidieni. Grav nu este c¶ s-au în§elat o dat¶, de
trei ori, grav este c¶ refuz¶ s¶ se revizuiasc¶ - pe motiv c¶ ei nu gre§esc…
Nu va fi de mirare c¶ N. Manolescu, cel care, dup¶ Ivasiuc, proclam¶:
“Numai imbecilii nu-§i schimb¶ opiniile”, nu admite c¶ a mai §i gre§it (pe ici
pe colo…) în opera-i de ierarhizare ? Deci… nu-§i schimb¶ opiniile ?
ïntrist¶tor la început, sâcâitor apoi, în fine, de-a dreptul enervant: intelectuali de frunte, directori de opinie emit - chiar la colocvii interna∞ionale sentin∞e de tipul (le numerotez, pentru o mai u§oar¶ combatere):
l. - “Noi, Românii, am fost cei mai lovi∞i de în∞elegerea de la Yalta”;
2. - “Noi, Românii am fost cei mai persecuta∞i de Ru§ii ocupan∞i”;
3.- “Noi, Românii, am cunoscut cel mai dur regim comunist” (§i carceral, dup¶ cum reiese din presa bucure§tean¶) - dovad¶: “numai la noi în
România - la Pite§ti - Ru§ii au aplicat inven∞ia lor, «reeducarea»”
4.- “Rezisten∞a româneasc¶, în mun∞i, a fost cea mai dârz¶, din întregul
Lag¶r Comunist”…- etc etc, nu mai lipse§te decât, în fruntea superlativelor,
citatul din Herodot, cel cu Dacii, cei-mai… dintre Thraci.
Afirma∞ii sonorizate, scrise, nu de vreun troglodit ca V.C. Tudor ori I.C.
Dr¶gan, ci de lumina∞ii Liiceanu, Blandiana (Monica Lovinescu : în loc s¶ le
fi atras aten∞ia c¶ o iau razna, le-a confortat bazaconiile, vorbind îns¶§i despre
rezisten∞a-în-mun∞i, “cea mai, din Lag¶r”…); despre Yalta…- toate aceste
expectora∞ii sunt, nu doar false din punct de vedere al adev¶rului istoric - pe
care spuitorii, dac¶ ar fi fost, cum pretind : europeni, l-ar fi §tiut, chiar înainte
de decembrie 1989 - dar §i ofensatoare la adresa vecinilor no§tri :
1. - Numai un protocronist analfabet poate afirma c¶ Românii au fost
cei mai nedrept¶∞i∞i de Yalta - când, pe de o parte, în textul ïn∞elegerii,
România nici nu este pomenit¶ - în schimb Polonia are un întreg capitol; pe
de alta : în acel moment (februarie 1945) Polonia nu mai exista ca stat, fusese
sfâ§iat¶ între Hitler §i Stalin înc¶ din septembrie 39, iar Polonezii luptaser¶
pe rând, simultan, împotriva a doi mon§tri (nu ca Românii, al¶turi de cel-maitare : pân¶ la Stalingrad, lâng¶ Neam∞, pân¶ în Tatra, al¶turi de Rus); când
Polonezii au avut cel pu∞in 3 milioane de oameni uci§i de nazi§ti §i înc¶ vreo
§ase milioane asasina∞i de bol§evici; când Polonezii din Occident s-au înrolat
voluntari cu miile, au luptat contra Germanilor, întâi în B¶t¶lia (Aerian¶)
pentru Anglia din august-octombrie 1940, în Africa de Nord, în Italia (la
Monte Cassino), în Fran∞a… Cu toate acestea, cu toate promisiunile scrise,
Polonia nu a avut o soart¶ mai bun¶ decât România.
Acela§i lucru se poate spune §i despre Cehoslovacia.
La extrema celalt¶, Ungaria : a participat la R¶zboiul în Est cu mult mai
pu∞in oameni §i nu a schimbat alian∞a ca noi, la 23 august 1944, ci a capitulat
odat¶ cu Germania, dup¶ ce întreaga ∞ar¶ fusese invadat¶ de trupele sovietoromâne. £i care a fost “diferen∞a de tratament” aplicat de Sovietici? Niciuna!
Nu a fost “mai pedepsit¶” decât Polonia - aflat¶ de partea Alia∞ilor, din… 1
septembrie 1939 (când Stalin §i Hitler erau prieteni ca porcii) - §i nici decât
România care, când se conturase înfrângerea, “întorsese armele”…;
2. Numai un ignorant poate afirma c¶ am fost “cei mai persecuta∞i de
Ru§ii ocupan∞i”- s-o lu¶m din Nordul Europei : mai persecuta∞i decât
Estonienii, Letonii, Lituanienii, ale c¶ror ∞¶ri au fost, nu doar ocupate-temporar, dar “înglobate” în URSS? Decât, mai cine? - dar s-a dovedit c¶ d¶t¶torii
cu p¶rerea carpato-dun¶re∞i habar n-au de istoria contemporan¶ a
Polonezilor; nici de a Cehilor, Slovacilor ; nici de a Nem∞ilor de Est ; nici de
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a Ungurilor, a Bulgarilor? Decât mai cine: decât Ucrainenii? T¶tarii, Cecenii?
- dac¶ habar n-au (§i se chiar mândresc cu asta) ce s-a întâmplat cu fra∞ii lor,
Românii din Basarabia, din Bucovina de Nord, din ¢inutul Her∞a …?;
3. Plângerea c¶ în România a existat “cel mai dur regim comunist” - o
alt¶ afirma∞ie dobitoac¶, iresponsabil¶. ïn primii ani de ocupa∞ie ruseasc¶
toate ∞¶rile au fost egal de nefericite - atâta timp cât Aparatul Represiv era
alc¶tuit din Ru§i, din slugile lor, evreii, avînd (§i) cet¶∞enia sovietic¶ ; pe
m¶sur¶ ce ocupa∞ii înv¶∞au metodele ocupan∞ilor, Ru§ii s-au dezangajat,
l¶sîndu-i pe b¶§tina§i s¶ se beleasc¶, s¶ se ucid¶ între ei (la Români cu atât
mai lesne, cu cât ei se laud¶ cu Miori∞a - elogiu al vinderii §i al uciderii de
frate). £i cum exist¶ deosebiri etnice în materie de f¶cut r¶u, r¶ul rezultat nu
a fost exact acela§i la unguri §i la români; la polonezi §i la bulgari…
ïn 1958 trupele sovietice au p¶r¶sit România - de ce? Fiindc¶ Hru§ciov
în∞elesese c¶ Românii îi detest¶ (“în cel mai înalt grad”) pe Ru§i ? Da de
unde! Din cauz¶ c¶ se convinsese: Românii se ocup¶ foarte bine §i singuri
- când am f¶cut aceast¶ afirma∞ie în 1977, în Scrisoarea c¶tre Pavel Kohout
§i Charta de la Praga, mi-a s¶rit în cap toat¶ românimea oarbo-surdo-cretin¶.
ïn aceast¶ plângere-laud¶ se înscrie §i: “România a avut cel mai mic
procent de comuni§ti”. Adev¶rat, îns¶ a§a cum nu se vede leg¶tura de la
cauz¶ la efect între “lipsa unei mi§c¶ri de stânga, înainte de r¶zboi §i xenofobia de azi (!?)”- teorie avansat¶ de Tamas - nu se observ¶ nici între num¶rul
mic de comuni§ti autohtoni §i ferocitatea represiunii comuniste în România.
Iar dac¶ afirma∞ia putea fi luat¶ în seam¶ pân¶ la 1956, dup¶ “purificarea”
Securit¶∞ii de evrei §i de unguri, Organul nu a devenit nici mai blând, nici mai
patriot, nici mai de§tept. Atrag aten∞ia asupra unui alt adev¶r istoric : dup¶
“românizarea” Securit¶∞ii, Teroarea nu a sl¶bit, din contra : mari valuri de
arest¶ri ca cel din 1958 ; a doua campanie de colectivizare ; a doua Reeducare
(“de la Aiud”, 1960-1964), cu efecte devastatoare pentru integritatea moral¶
a supravie∞uitorilor închisorii staliniste - iar urm¶rile le-am tr¶it pe pielea
noastr¶, “dup¶ revolu∞ie” datorit¶, nu atât unor bol§evici ca Iliescu, Petre
Roman, Brucan, M¶gureanu, Caraman - ci a unor “martiri de pu§c¶rie”: Radu
Cîmpeanu, Ciuceanu, Quintus, Diaconescu - §i mai ales Coposu.
Cât despre “Fenomenul Pite§ti”, despre care Românii b¶gau mâna-n foc
c¶ tot de la R¶s¶rit ne-a venit, nici pân¶ azi nu i s-a g¶sit izvorul rusesc - în
afar¶ de “reeducarea de tip Makarenko”. Dac¶ se poate vorbi de un precedent,
acesta s¶ fie c¶utat în lag¶rul nem∞esc de la Buchenwald, în “rela∞iile” dintre
de∞inu∞ii români - legionari…;
4. Despre “partizanii” români am vorbit primul în interviuri, c¶r∞i
ap¶rute în german¶, francez¶, neerlandez¶, italian¶, suedez¶, înc¶ din 1971,
(Ostinato, U§a noastr¶ cea de toate zilele, Gherla, ïn Cerc), eu aflîndu-m¶
în ∞ar¶. ïns¶ nic¶iri nu am afirmat c¶ ai no§tri au fost mai-viteji, mai-drep∞i,
mai-cu-mo∞ decât cei din ∞¶rile vecine. ïn primul moment (când am scris
Ostinato §i U§a…) - fiindc¶ nu cuno§team adev¶rul, iar despre ce nu cuno§ti
- nu vorbe§ti; apoi fiindc¶ am aflat din c¶r∞ile aduse din Fran∞a de ¢epeneag,
adev¶rul : mi§c¶ri de “partizani” fuseser¶, nu doar în România, ci §i în
Polonia (despre care Românii fuseser¶ informa∞i din filmul Cenu§¶ §i diamant…); §i în Ucraina ; §i în Bulgaria - nu doar mai importante numeric, dar
mai organizate militar-ofensiv : partizanii ne-români atacau convoaie,
forma∞iuni ruse§ti, Românii au stat mai mult ascun§i, sperînd s¶ treac¶ în
Occident - s¶ fie recitit Ogoranu.
Pe când eram §i eu militant-cultural în grupul din jurul Monic¶i
Lovinescu §i al lui Virgil Ierunca, spuneam-scriam §i oarecari… neadev¶ruri-
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necesare. Pentru binele cauzei, se în∞elege. Printre acestea era §i “teza”
unit¶∞ii, a unicit¶∞ii - peste frontiere - a literaturii române.
Cum nu puteam fi de acord cu excluderea din Istoria literaturii oficiale
a unor scriitori cu care s-ar fi mândrit oricare alt¶ cultur¶ european¶ - pentru
c¶ erau “fugi∞i”, vorba lui Zaciu : Eliade, Cioran, Vintil¶ Horia, Stamatu…,
pledam pentru integrarea în literatura na∞ional¶ §i a exila∞ilor. Atitudine cu
dou¶… ∞evi: una vizà trogloditismul comunist de la Bucure§ti, cealalt¶ era
îndreptat¶ spre pe§tericolii din “diaspor¶”, cum se r¶sf¶∞au sfertodoc§ii din
Spania, din America, adep∞i ai camarazilor Anania-Pl¶m¶deal¶ - §i care pretindeau: «Tot ce se scrie în România comunist¶ este comunist !».
Atunci (înainte de decembrie 89) credeam c¶ facem bine ; credeam c¶
ap¶r¶m un principiu curat, chiar dac¶ nu era întru totul §i adev¶rat - anume :
Literatura român¶ este una - fie ea scris¶ în România, fie în “R.S.S.
Moldoveneasc¶”, fie în America, Fran∞a, Australia, Germania, Israel ; fie în
limba român¶ (ca Eliade, proza), fie în alte limbi (ca Eugène Ionesco, Vintil¶
Horia, Cioran…).
Desp¶r∞indu-m¶ de Monici de prin 1993, nu am mai avut prilejul de a
reevalua, de a ne, eventual, revizui p¶rerile “dinainte de revolu∞ie”. Ei, prin
Europa liber¶, în române§te, se aflaser¶ în dialog permanent cu cei de-acas¶,
eu m¶ exprimasem doar în articole, dialoguri, colocvii, discu∞ii cu ne-români,
în presa occidental¶, dar sus∞inînd acela§i lucru : unitatea-unicitatea
literaturii române.
Nu regret minciuna necesar¶ de atunci. Eram conforta∞i în aceast¶ opinie §i de colegii, confra∞ii, prietenii (f¶r¶ ghilimele) veni∞i în vizit¶ - printre
ei Manolescu, Mircea Martin, Liiceanu, Adame§teanu, Ple§u…
Ce vor fi gândit ei, cu adev¶rat - atunci ? Probabil ei credeau chiar mai
vârtos decât noi, exila∞ii, în acest adev¶r-de-front. Fiindc¶ ei, acolo, în
România, la cheremul comuni§tilor care-i loveau peste condei §i le explicau
cum s¶ scrie §i despre ce, se sim∞eau, nu doar n¶p¶stui∞i de congeneri - în fine,
români ca Ceau§escu, Popescu-Dumnezeu, Eugen Florescu, D. R. Popescu,
Dulea, Gâdea §i al∞i caralìi - dar uita∞i-abandona∞i-de-Occident (Yalta,
Yalta…). £i le f¶cea bine s¶ afle c¶ nu fuseser¶ exclu§i din Lume.
Le-a f¶cut mai pu∞in bine, sau deloc, dup¶ decembrie 1989, când scriitorii exila∞i - mul∞i dintre ei care nu publicaser¶ nimic în România, ca Monica
Lovinescu, Virgil Ierunca, ori nu existau editorial, ca mine, au început a fi, în
sfâr§it tip¶ri∞i “acas¶”. Dup¶ o vreme s-au sim∞it, nu doar “invada∞i” (de noi,
str¶inii…), dar chiar… dislocui∞i ! Cum câ∞iva dintre exila∞i au primit
“posturi” în diploma∞ie (Virgil T¶nase, Mihai Botez, E. Mih¶iescu), colegii
no§tri (încetasem de a mai fi prieteni) au umplut presa de…: “To∞i exila∞ii
sunt vându∞i!”, îns¶ aveau grij¶ s¶ nu vorbeasc¶ de ne-exila∞ii H¶ulic¶,
Paleologu, A. D. Munteanu, Ion Pop, Vasile Igna, Mihai Sin, Ioana Ieronim,
Gabriel Gafi∞a, Theodor Baconsky, Grete Tartler, Uricaru, Papahagi,
Danilov… Cu o lips¶ de fantezie întrist¶toare la ni§te scriitori deveni∞i
editori, apelau la argumentul comunist (ultrar¶suflat) : “lipsa de hârtie”,
pentru a nu edita c¶r∞ile exila∞ilor. Apoi au descoperit o virtute capitalist¶ :
“rentabilitatea”, deci filosoful Liiceanu (îi spun a§a, citîndu-l pe Ierunca,
altfel nu §tiu s¶ fi publicat dup¶ 89 vreun op justificînd calificativul) hot¶r¶§te c¶,
de pild¶, Goma nu se vinde - în schimb se vinde o putoare “eurocomunist¶” ca
Lilly Marcou (în realitate: stalinist¶, dup¶ titlul c¶r∞ii sale de “amintiri din
România”: O copil¶rie stalinist¶).
Soarta mea a fost… meritat¶ : neîntorcîndu-m¶ în România, neparticipînd la zbaterile, la dezbaterile - §i la r¶zbaterile - ob§te§ti, “colegii” au putut
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s¶ m¶ înmormânteze în lini§te ca scriitor - s¶ nu se uite : cu ajutorul, mai
direct, mai indirect al exila∞ilor fo§ti prieteni ai mei : ¢epeneag §i Monica
Lovinescu (autoarea sentin∞ei: “Goma e contestat…”). Chiar dac¶ Dumnezeu
nu bate cu b¶∞ul : §i ei, care s-au amestecat în toate f¶inile, chiar §i în t¶râ∞ele
b¶§tino§ilor no§tri “colegi de breasl¶”, au fost, încet-înceti§or, împin§i spre
u§a de ie§ire, ca ni§te intru§i, ca ni§te milogi : ¢epeneag a fost silit s¶ duc¶
b¶t¶lii de ani de zile, pentru a i se recunoa§te (cu un sfert de gur¶) întâietatea
în materie de textualism românesc : §i Monica Lovinescu a fost abandonat¶ ca ne-util¶ impostorilor §i hoitarilor Blandiana, Liiceanu, Adame§teanu,
Manolescu, Martin (s¶ nu uit : m¶l¶ie∞ul gentil, altfel autor de studii, nici nu
aminte§te de Europa liber¶ §i de emisiunile Monic¶i Lovinescu §i ale lui
Virgil Ierunca…- dac¶ momentul cere ca nici acelea s¶ nu fi existat…).
Acum, la 12 ani dup¶ “rivulu∞ie”, m¶rturisesc : m¶ simt din ce în ce mai
pu∞in “apar∞inînd” literaturii din ∞ara §i a mea, nu doar a lui F¶nu§ Neagu,
S¶raru, P¶unescu §i desigur, a lui Nicolae Manolescu, E. Simion,
Z. Ornea…
O vreme am suferit : dup¶ ce c¶ n-am ∞ar¶ (sunt, dup¶ 23 ani de §edere
în Fran∞a, tot refugiat politic), s¶ nu am, acolo o literatur¶ c¶reia s¶-i apar∞in?
M-am consolat : a§a cum nu m-am sim∞it niciodat¶ des-∞¶rat - dac¶
patria mea este limba român¶ -, tot a§a limba român¶ s¶-mi fie “organiza∞ia”,
“uniunea”, “societatea” scriitoriceasc¶, în care s¶ fiu unicul membru.
Am 66 de ani §i 57 de c¶r∞i - scrise în limba mea.
La aceast¶ vârst¶ §i la acest bilan∞ (cantitativ, e drept) s¶ am nevoie de
un Eugen Simion? De alde N. Manolescu ? De unul ca M. Martin ?
Ca s¶ fac, ce - cu ei?
(£i) s¶-mi fac, eu mea culpa ?

Duminic¶ 25 septembrie 2011
Parc¶ §i mai grea noaptea de azi-noapte. Nu mai m¶sor suferin†ele prin num¶rul de bluze, de fe†e de pern¶, de cearceafuri
leorc¶ite de sudoare, de constatarea, în pauze, a genelor lipite
cu sarea din mine însumi, ci prin constatarea c¶ ceea ce am eu
acum este r¶u nevindecabil, ireversibil: dac¶ am ajuns s¶ fac apel
la doctori speciali§ti în boli necunoscute…
Sim†ibil, de la o diminea†¶ la alta; diminuarea memoriei §i
diminuarea… picioarelor.
Pân¶ când? Pân¶ unde?
*

11 martie 2000
Pe evrei i-a întrebat cineva-cândva dac¶ sunt anti-goi ?
Nu cunosc textele publicate în Occident, cu excep∞ia unei “contribu∞ii”
a lui Edgar Reichman. ïl §tiu, de treizeci de ani, pe comi∞¶tor, deci nu cred ce
scrie (mai alalt¶ieri, tot în Le Monde, marele jurnalist al lui Breban f¶cea din
Maria Banu§ nu doar o victim¶ a persecu∞iilor comuniste din România, dar
§i… opozant¶! - s¶ nu fie uitat¶ o alt¶ anticomunist¶ feroce : Nina Cassian,
cea care se plânge americanilor c¶ pe tov¶r¶§ia sa Ceau§escu o cumplit persecutase ca evreic¶ §i comunist¶…) - deci nu cred c¶ cei pe care îi acuz¶,
acum - preluînd “informa∞ia” de la altcineva, dup¶ un mizerabil obicei - s-ar
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face “vinova∞i de antisemitism”…
Antisemit, Liiceanu ? Are el alte mari p¶cate capitale : acela de a se fi
tratat (pe sine/se) f¶r¶ umilitate în textul “Sebastian, mon frère”, în aceea§i
tonalitate cu autobiografia “Apel c¶tre lichele”) ; ca §i acela de a-l fi luat în
serios pe Ed. Reichman…; Manolescu? S¶ fim serio§i: ca §i Liiceanu, e prea
fricos, apoi el nu are opinii, doar p¶reri (literare); Dorin Tudoran? Faptul c¶
s-a certat cu Tism¶neanu, cu Shafir, nu face din el un antisemit fioros…
Acuzatorii de profesie… Acest Ed. Reichman a publicat în 1976, în Le
Monde un fel de cronic¶ a “apari∞iilor române§ti în francez¶” în care explica
cititorilor c¶ Gherla, editat¶ de Gallimard, nu este decât un rezumat al precedentei c¶r∞i, Ostinato (în francez¶ purtînd titlul : La cellule des libérables), dar muuult mai modest - judec¶∞i ocupînd un paragraf, restul recenziei fiind dedicat unui cu adev¶rat mare scriitor român, pe numele s¶u Mirel
Bergmann. Nu mi-a f¶cut nici cald nici rece, §tiam de la Monica Lovinescu,
de la Virgil Ierunca, de la Sanda Stolojan c¶ Ed. Reichmann (s¶ nu fie
confundat cu Sebastian Reichman, v¶rul s¶u, poet remarcabil §i om de calitate) este cel-mai-român-dintre-evrei în sensul c¶ nu cite§te c¶r∞ile recenzate,
cere prin telefon s¶-i fie rezumate, în∞elege aiurea, dup¶ care scrie ce n-a
uitat. Tot atât de grav: a fost “agentul” (nu doar literar) al lui Eugen Barbu am¶nunte pot fi aflate din La apa Vavilonului de Monica Lovinescu. Eu îl
mai b¶nuiam de ceva: l-am §i întrebat, el a negat atât de… vehement, încât
am în∞eles c¶ nimerisem:
Noi, studen∞ii aresta∞i în 1956 (pentru c¶ ne manifestasem solidaritatea
cu Revolu∞ia Maghiar¶), fusesem… favoriza∞i (sic) în compara∞ie cu cei l¶sa∞i
în libertate dar teroriza∞i vreme de 2 ani (1957 §i 1958) de “Echipa Mor∞ii”
cum era numit¶ haita de la C.C. al UTM care vâna “du§mani ai poporului” pe
care îi judeca în public, nu pentru fapte, ci pentru st¶ri (“originea social¶
nes¶n¶toas¶”) - §i îi exmatricula. Trofin, Iliescu, Petre Gheorghe, Burtic¶,
Mar∞ian, erau “tovar¶§ii de sus”. Printre studen∞ii auxiliari ai Securit¶∞ii s-ar
fi aflat §i tovar¶§ul Edgar Reichman - dup¶ 1990 s-a observat în ce bune
“vechi rela∞ii” era el cu Iliescu… [Atât de bune, încât “gazetarul” nu a scris
un singur cuvânt în Le Monde despre politica de a∞â∞are inter-etnic¶ (vezi
evenimentele de la Târgu-Mure§, vezi aprobarea dat¶ lui Eugen Barbu de a
scoate foaia antiiudee România Mare) - politic¶ ini∞iat¶ §i practicat¶ de Ion
Iliescu §i de Petre Roman].
ïn 1987 mi-a ap¶rut la Albin Michel Le Calidor (titlul în române§te :
Din calidor - o copil¶rie basarabean¶). Ed. Reich-man a publicat în Lupta
lui Korne o cronic¶, de ast¶ dat¶ nu doar aiurea, ci acuzatoare : Goma Paul
este antisemit, fiindc¶ scrisese c¶ Goma Eufimie, tat¶l s¶u, fusese arestat - §i
de un evreu - în 13 ianuarie 1941- §i deportat în Siberia. N-am reac∞ionat. Mia telefonat el. A b¶lm¶jit ceva despre “graba” cu care citise cartea (corect:
“graba cu care nu o citise”), scrisese inexact (“antisemitismul”)… ïns¶, vorbind, s-a trezit luîndu-m¶ la rost :
De ce nu scrisesem §i despre martiriul evreilor din Basarabia?
I-am r¶spuns c¶ nu simt nevoia vreunei “compensa∞ii”, cu atât mai vârtos, cu cât în nici o carte de-a lui ori de-a prietenilor lui n-am întâlnit vreun
pasaj (“compensator”) despre martiriul §i al basarabenilor §i al bucovinenilor
c¶zu∞i sub ocupa∞ia bol§evic¶, în 1940. Ed. Reichman a morm¶it ceva ininteligibil, m-a anun∞at c¶ va publica o cronic¶ “adev¶rat¶” în Le Monde. A
ap¶rut adev¶rata-cronic¶. ïn aceea nu mai era acuzat de antisemitism autorul,
ci personajele (“popula∞ia b¶§tina§¶”).
La scurt timp în Revista mea din Tel Aviv a ap¶rut o compunere:
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“Cameleonul”, semnat¶ de Iosif Petran. Din aceea aflam c¶ fusesem b¶iat
bun, pân¶ ieri, când c¶ m¶ pref¶cusem subit într-un antisemit feroce ! A§adar
Ed. Reichman nu era unicul evreu care î§i contrazicea natura (nu se spune c¶
Evreul este Om al C¶r∞ii ?). Nici Petran nu citise ce avusese sub ochi, dar îl
acuza pe Goma de antisemitism ! Am povestit pe larg în Scrisori întredeschise, (Familia, 1995, p. 430), aici rezum : I. Petran nu citise cartea lui Goma
Le calidor, ci… cronica lui Ed. Reichman din Le Monde ; extr¶sese un citat
din b¶lm¶jeala lui Reichman, îl pusese între ghilimele §i îl atribuise lui
Goma! Simplu, nu?
I-am trimis o scrisoare, cerîndu-i s¶ o publice. Nu a publi- cat-o. Lucian
Raicu mi-a recomandat s¶ m¶ adresez lui Al. Mirodan, prieten al s¶u care
scotea §i el o revist¶ în Israel. A publicat doar un fragment. Suficient, ca s¶
r¶sar¶ alt vân¶tor de antisemi∞i, Jacob Popper (drag inemii lui Manolescu,
pentru culturalul motiv c¶ tovar¶§ul comisese o carte de box cu… Eugen
Barbu…), s¶ m¶ acuze §i el, tot de “antisemitism”, în revista Contemporanul,
ideea breban¶, prin 1990.
Dup¶ aceste experien∞e directe, de rea-credin∞¶ mi-am luat de la mine
însumi dreptul de a nu mai lua în seam¶ fapta de scris a unor astfel de in§i
care dezonoreaz¶ cuvântul.
Printre evreii rezonabili cu care te împrietene§ti exist¶ destui care, la un
moment dat, înnebunesc: tu î∞i exprimase§i o rezerv¶ privind cutare carte a
lui, cutare atitudine, deloc corect¶… Atunci blândul, inteligentul, delicatul
Cutare se preface într-un isteric care zbiar¶:
«Spui despre mine c¶ am f¶cut… (cutare fapt¶ urât¶) ? ïnseamn¶ c¶ e§ti
un antisemit !»
Ace§tia nu sunt idio∞i, cum vor s¶ par¶, dup¶. Dac¶ nu te la§i intimidat,
culpabilizat, antisemitizat, ei accept¶ c¶ “au exagerat, atunci - nu cu mult”…
Este adev¶rat : Evreul a tr¶it 2000 ani în medii ostile lui §i comunit¶∞ii
lui - de aici permanenta spaim¶ c¶ are s¶ fie agresat §i încercarea de prevenire
a unei eventuale agresiuni. ïns¶ §i ne-evreul prea repede î§i iese din s¶rite, se
las¶ prea lesne ofensat, r¶nit de b¶nuielile, de acuza∞iile - toate, grave, ale
evreului : c¶ nu e sincer, c¶ îi dore§te r¶ul, c¶ îl dispre∞uie§te, c¶ îl ur¶§te - ba
chiar vrea s¶-l omoare… ïn fond, ce este strig¶tul evreului : «Antisemitule!»
dac¶ nu tentativa de alungarea a primejdiei, exprimata spaim¶ c¶ ne-evreul
este pe cale de a-l… nega (cite§te: lichida)?
Ideal ar fi ca, într-o discu∞ie “sensibil¶”, ne-evreul s¶ dovedeasc¶ mai
mult¶ r¶bdare, mai mult tact - mai cu seam¶ s¶ st¶pâneasc¶ informa∞iile, întrun cuvânt: istoria) chiar mai bine decât evreul. Altfel se treze§te în situa∞ia lui
Manolescu, a lui Liiceanu, a lui Tudoran: surprins de o ripost¶ normal-istericoacuzatoare la evrei, intr¶ în panic¶, face alte erori apoi se plânge în dreapta, în
stânga c¶ n-a fost în∞eles, c¶ el de fapt altceva avusese de gând s¶ spun¶ când
spusese…
Liiceanu, Manolescu (§i Blandiana cu al s¶u Rusan, §i Adame§teanu)
dovediser¶ în mod str¶lucit, cu prilejul apari∞iei în române§te a C¶r∞ii negre
a comunismului c¶, în buna tradi∞ie a literatorului român, ceea ce se nume§te
istorie elementar¶ le-a fost totdeauna str¶in¶. De ce ? Ce întrebare ! Dar
bine-în∞eles : de fric¶ ! Rezultatul: ca to∞i inocen∞ii (dar nu §i nevinova∞ii) se
avântaser¶ pe un teren necunoscut, f¶r¶ hart¶, f¶r¶ busol¶, f¶r¶ a §ti unde pun
piciorul §i ce vor face la întâlnirea cu primul mu§uroi de cârti∞¶.
Liiceanu §i-a imaginat c¶ este suficient s¶ fii b¶iat iste∞, intreprinz¶tor
(negu∞¶tore§te vorbind), pentru ca, tu, care nu te-ai ilustrat prin vreo atitudine
de normalitate a curajului pân¶ la 22 decembrie 89, s¶-∞i iei nasul la purtare
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§i s¶ te adresezi (tu !) lichelelor, explicîndu-le - tu? - cum st¶m cu morala
(care moral¶: a lui Noica? sau poate a lui Ple§u?)… Adev¶rat c¶ receptorii nu
erau mai breji decât tine, emi∞¶tor §i ei tot în patru labe supravie∞uiser¶, astfel
c¶ nu s-a g¶sit nimeni (în afar¶ de mine - dar eu tot nu contez…) s¶-∞i pun¶
în fa∞¶ “Apelul” ca pe o oglind¶. ïncurajat de analfabetismul maselor largi de
cititori-auditori care înghi∞eau orice bazaconie, dup¶ ce l-ai uns “arheu” pe un
Pruteanu, ai p¶§it pragul Sinagogii §i te-ai trezit declamînd: “Sebastian, mon
frère”! Ai luat primele aplauze politicoase
drept încuviin∞are a insolen∞ei
cu care - fire§te, abuziv (§i inte-resat) - te-ai propus frate al Evreului…Iar
când unii dintre evrei au avut nemaipomenita îndr¶zneal¶ s¶ pun¶ la îndoial¶
sinceri-tatea… frerit¶∞ii, te-ai speriat. Neavînd obi§nuin∞a s¶ lup∞i în aren¶
pentru o idee (ci s¶ ac∞ionezi în culisele buc¶t¶riei, întru prosperitatea clanului), ai oferit spectacolul penibil al acuz¶rii lui Ed. Reichman, cel care c¶ nare dreptate, fiindc¶… îi respin-sese§i, la Humanitas, un roman!
Ei, bravos, na∞iune, halal argument !
Exact, dar exact dup¶ modelul : «A§a-mi trebuie, dac¶ discut cu o tuberculoas¶ !» a procedat Nicolae Manolescu. Habar n-avînd de subiect, incapabil s¶ ias¶ din ograda literaturii-în-prealabil-aprobat¶-de-sus, l-a acuzat pe
Norman Manea c¶ este “un scriitor enervat de critic¶” §i c¶ iritarea acestuia
ar avea drept cauz¶ opinia mediocr¶ (a sa, Manolescu) despre literatura lui N.
Manea… A fost prompt maimu∞¶rit de ma§ina-de-scris-orice-tâmpenie marca
£tef¶nescu: dup¶ acest argat al cui se nimere§te “judec¶∞ile critice” ale lui
Norman Manea nu sunt justificate, pentru c¶… sunt formulate “de un scriitor
lipsit de talent (…), acuzînd de dincolo de Ocean…”
Or nu acestea sânt cusururile lui N. Manea. Am scris despre ele în dialogurile cu Laszlo Alexandru (în volumul s¶u, Orient expres, Dacia, 1999):
Norman Manea, victim¶ direct¶ a tentativei de lichidare a sa §i a comunit¶∞ii sale este perfect îndrept¶∞it s¶-i denun∞e, s¶-i acuze pe autori - ca indivizi, ca membri ai comunit¶∞ii persecutoare. Vinovat ar fi fost - dac¶ ar fi
t¶cut. Numai c¶ Norman Manea este, nu doar evreu - ci §i scriitor român. Iar
scriitorul român Norman Manea, “ie§it” în Occident, la libertatea cuvântului, ani §i ani a t¶cut ca un pe§te, nu a scos o silab¶ despre crimele Puterii
comuniste din România - ∞ar¶ §i a lui, unde continuau a fi victime prietenii,
colegii, concet¶∞enii, consângenii s¶i - nevinova∞i. T¶cînd, s-a comportat ca
un nescriitor. Când, în sfâr§it, a deschis gura, ce anume a denun∞at, ce a atacat
scriitorul român Norman Manea - în primul rând? “Antisemitismul” unui
moment de acum jum¶tate de veac, al lui Mircea Eliade, mort cu cinci ani
înainte!
Dar cine s¶-i fi dat replica, în cuno§tin∞¶ de cauz¶ ?- doar nu Manolescu,
crescut de Iva§cu, frecventator al Gogului R¶dulesc’!; nu Liiceanu,
dezb¶tînd, cu Noica, pe Hula Pl¶tini§ului, cruciala chestie a sexului întru-lui,
în timp ce ∞ara murea cum se moare. E mult mai comod (pentru un director
de con§tiin∞e, român) s¶-i arunce preopinentului : «E§ti tuberculos!», decât
s¶-i argumenteze comportamentul la§, par∞ial (deci, purt¶tor de neadev¶r) vorba fiind aici tot de Norman Manea.
Manolescu §i Tudoran (£tef¶nescu tot nu conteaz¶) au gre§it grav, angajîndu-se în discu∞ii pe teme str¶ine de “preocup¶rile” lor pur-culturale - ca
chestiunea evreiasc¶) ; deasemeni, au comis o eroare monumental¶ când s-au
trezit “comentînd”- ei, comentatorii politici!, nulitatea r¶uf¶c¶toare Garaudy,
fost fioros bol§evic filosemit, pref¶cut în islamist antisemit turbat. Din provincia culturalismului românesc (acela, rezistentul), orice francez pare “mare
gânditor” (potrivit înforma∞iei, înc¶ valabile : “La Paris pân¶ §i birjarii vor-
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besc fran∞uze§te”). Degeaba e§ti tu “director” în România, dac¶, în afar¶ de
literatur¶-curat¶-cu-voie-de-la-§tim-noi-prin-Iva§cu habar n-ai de “politica”
cea de toate zilele - fire§te, vorba fiind de mi§carea ideilor, nu de slalomul
printre g¶§ti, cete, bande conduse de tâlhari de drumul mare, de turn¶tori
notorii (Quintus), de bol§evici (Burtic¶, Gogu R¶dulescu), de kaghebi§ti ca
Iliescu (§i ca Putin!), de securi§tii mai vechi: Pelin, Cataram¶, mai noi ca
Voican-Sturdza.
Spuneam c¶ nu cunosc textele incriminate (ale lui Tudoran, N.
Manolescu, Liiceanu). F¶r¶ a-i cere voie lui Reichman, afirm: nu cred c¶ a
fost vreodat¶ §i c¶ va fi “ceva antisemit” în gândirea §i în scrisul acestora. Ci
gafe culturale §i de informa†ie (ca discutarea lui Garaudy), afirma∞ii “care ar
fi putut fi interpretate” (ca “antisemite”) §i pe dat¶ au fost - din motive, sânt
sigur, neavînd leg¶tur¶ cu evreii, cu evreitatea, cu anti-iudaismul. Spun acestea pentru c¶ îi cunosc pe cei de mai sus, le cunosc scrisul. £i chiar dac¶ se
zice c¶ nu e bine s¶ bagi mâna în foc pentru prieteni (care azi-mâine î∞i vor
deveni du§mani), iat¶, eu o bag - pentru ni§te fo§ti prieteni…
R¶mânînd în aria de limb¶ român¶ : exist¶ între evrei §i neevrei un litigiu, o problem¶ - nu doar nerezolvat¶, dar nici m¶car formulat¶. Aceasta ar
putea cunoa§te un început de limpezire (nu rezolvare), dac¶ s-ar ini∞ia o dezbatere onest¶, în care s¶ st¶ruie, nu doar cuno§tin∞a-de-cauz¶ (în primul rând
istoric¶), ci §i buna-credin∞¶. Dezbatere în care fiecare s¶ §tie c¶, chiar de nu
a fost obi§nuit de-acas¶, aici va trebui :
- s¶ asculte ce spune cel¶lalt §i s¶ fac¶ efortul de a înregistra §i în∞elege
ce anume comunic¶ acela ;
- chiar de nu este de acord cu ideile sus∞inute, s¶-i respecte opinia, s¶
nu-l întrerup¶, s¶-l nu-l bruieze cu mimic¶ §i cuvinte necuviincioase §i destabilizatoare ;
- când îi vine rândul s¶ vorbeasc¶, s¶ pretind¶ acela§i tratament din partea preopinen∞ilor ;
- în formularea acuza∞iilor s¶ vin¶ cu probe - care, pentru noi, oameni
de condei, sunt citatele §i suporturile lor: c¶r†i, reviste, articole, comunic¶ri în nici un caz rezumatele-abuzive.
Ceea ce am spus eu aici are aerul unei lec∞ii de §coal¶ primar¶. Nu are
doar aerul : chiar este. Fiindc¶ Românul - fie el §i evreu - a fost dezînv¶∞at,
de comunism, s¶ sus∞in¶, în public, un punct de vedere al s¶u, nu al partidului,
iar din 1990 a aflat el de undeva c¶ a “dialoga” înseamn¶ a te r¶sti la cel din
fa∞¶, a-i arunca orice acuz¶ î∞i trece prin cap, f¶r¶ a sim∞i nevoia s¶
argumentezi, s¶ probezi - pe scurt : de a-∞i agresa partenerul, doar pentru a-l învinge prin destabilizare, nu pentru a-l convinge.
ïn ce scop dezbaterea - de ce nu : televizat¶? - în mai multe “episoade”:
ïn scopul de a (re)defini rela∞iile dintre români §i evrei, în România.
Am scris-o în Programul prezentat în 1995, în vederea alegerilor preziden∞iale (nu întâmpl¶tor atacat cu mare violen∞¶, imediat dup¶ publicare în primul rând - §i în al doilea - de C. Coposu…), repet aici:
Dac¶ Românii ∞in s¶ devin¶ un popor, s¶ nu r¶mân¶ o popula∞ie cu mentalitate etern rural¶ ; dac¶ Românii ∞in s¶-§i fac¶ recunoscute calit¶∞ile, faptele-bune, este necesar s¶ înceap¶ prin a-§i recunoa§te defectele, faptele-rele ;
Dac¶ Românii ∞in s¶ devin¶ credibili în argumenta∞ie, vor trebui s¶ recunoasc¶ vinov¶∞ia statului român în persecutarea (mergînd pân¶ la lichidarea
unui num¶r de persoane), atât a unor etnii (evreii, ∞iganii, germanii), cât §i a
unor categorii de români : refugia∞ii din provinciile cedate ru§ilor, Basarabenii §i
Bucovinenii.
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Cunosc - vreau s¶ spun : accept, ca român - adev¶rul ; cunosc §i una din
metodele de atac-ap¶rare ale unor evrei nega∞ioni§ti ai masacrelor din
Basarabia §i Bucovina, cedate: inversiunea cronologic¶ (Evanghelie, ca s¶
spun a§a, fiindu-le Cartea neagr¶ alc¶tuit¶ în 1945 de un comitet al evreilor
din URSS, sub conducerea lui Ilia Ehrenburg §i a lui Vassili Grossman (“disidentul” de mai târziu). Aceast¶ manevr¶ nedemn¶ a fost folosit¶ §i de români
când a fost vorba s¶ “justifice” un conflict stârnit, v¶dit, mai ales din pricina
lor §i care poate fi rezumat¶ astfel :
«El a dat primul, dom’ ∞¶tor !»
Exist¶ o cronologie obiectiv¶, pe care nimeni n-o poate nega - cu
condi∞ia de a cunoa§te istorie contemporan¶ elementar¶ (ceea ce nu este cazul
cu noi, românii) care zice:
- Sfâr§itul anului 1937 începutul lui 1938 - “guvernul Cuza-Goga” marcheaz¶ legiferarea, în România, a discrimin¶rii evreilor. Odat¶ cu
declan§area r¶zboiului mondial (1 sept. 1939) §i cu zvonurile-informa∞iile
despre o în∞elegere Hitler-Stalin (23 august 1939) de pe urma c¶reia ∞ara
noastr¶ ar fi urmat s¶ re-piard¶ Basarabia (iar în problema ei Evreii, în general, nu doar comuni§tii evrei înclinau spre o “retrocedare just¶ c¶tre URSS”).
Pân¶ la 28 iunie 1940 - Cedarea Basarabiei §i a Bucovinei de Nord §i a
Her∞ei) - Evreii de pe teritoriile române§ti au fost umili∞i, discrimina∞i, persecuta∞i, spolia∞i - uneori violenta∞i - dar nu s-a atentat sistematic §i la via∞a lor;
- 28 iunie 1940 : începe retragerea administra∞iei §i a armatei de pe teritoriile cedate URSS. ïnc¶ din seara zilei de 27 iunie, para§uta∞i ori “ie§i∞i la
lumin¶” agen∞i sovietici - dintre care în majoritate covâr§itoare : evrei - au
atacat convoaiele de refugia∞i, pe militarii români i-au împro§cat cu pietre, cu
fecale, i-au scos din coloane, i-au “arestat”, pref¶cîndu-i în “prizonieri de
r¶zboi” (f¶r¶ ca între România §i URSS s¶ existe stare de beligeran∞¶), au
împu§cat demonstrativ în strad¶ func∞ionari ai administra∞iei, poli∞i§ti §i, cu
predilec∞ie, teologi §i preo∞i.
“S¶pt¶mâna Patimilor” (sau: “Ro§ie”) cum au numit-o militarii §i civilii
refugia∞i (28 iunie-4 iulie 1940) a fost doar partea vizibil¶ a icebergului fiindc¶ din chiar 28 iunie, în zonele cele mai estice a început “Anul Negru”
(sau “Seceri§ul Ro§u”) : adic¶ = Prima Ocupa∞ie Sovietic¶ a Teritoriilor
Române§ti Cedate.
Care este atitudinea evreilor fa∞¶ cu aceste adev¶ruri istorice?
1. Neag¶ pur §i simplu exac∞iunile, actele de barbarie comise mai cu
seam¶ de evrei în “S¶pt¶mâna Patimilor” - înc¶ o dat¶: împotriva unor oameni care se retr¶geau, se refugiau - §i aveau ordin s¶ nu se apere ! - vezi interven∞ia lui Z. Ornea, cel care, în România literar¶ pretinde c¶… nu exist¶
documente credibile - credibile de c¶tre cine ? De c¶tre un manipulator (de
documente) ca însu§i dilemistul buzuro-ple§ist Ornea ? Sau de Wiesel?
2. Relativizeaz¶ contribu∞ia evreilor la persecutarea, deportarea, asasinarea românilor basarabeni §i bucovineni, între 28 iunie 1940 §i 22 iunie
1941 (când a izbucnit r¶zboiul), motivînd c¶ Puterea ocupant¶ era sovietic¶,
nu evreiasc¶ ; nu sionist¶, ci comunist¶. Este adev¶rat - dar nu mai pu∞in
adev¶rat faptul c¶ o mare, o imens¶ parte a Aparatului sovietic (administrativ,
politic, poli∞ienesc) ac∞ionînd pe Teritoriile Române§ti Cedate era alc¶tuit¶
din evrei. Care, în exercitarea rolului de func∞ionari sovietici puneau foarte
mult¶ inim¶ evreiasc¶ împotriva b¶§tina§ilor români - §i, înc¶ o dat¶ : o ur¶
f¶r¶ margini, tradus¶ prin acte de pur¶ bestialitate fa∞¶ de teologii, monahii,
preo∞ii b¶§tina§i. O palm¶ dat¶, cu ani în urm¶, unui elev evreu, obraznic sau
puturos, devenise, dup¶ 28 iunie 1940, “act caracterizat de persecu∞ie antise-
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mit¶”, iar nefericitul “pogromist”, dac¶ nu era împu§cat pe loc ori la NKVDul raional, era expediat în Siberia - pentru “activitatea antisovietic¶”.
3. Explic¶ “unele gre§eli” prin… superioritatea orânduirii comuniste,
sovietice, asupra celei române§ti - burgheze, mo§iere§ti, obscurantiste, ceea ce
fac, printre altele, autorii C¶r∞ii negre (1945);
4. Asimileaz¶ crimele f¶ptuite de evrei sovietici, începînd din 17 septembrie 1939 (în Polonia), din vara anului 1940 în ¢¶rile Baltice, în
Basarabia, Bucovina de Nord, în ¢inutul Her∞a, crimelor… generale, sovietice, explicînd c¶ printre NKVD-i§tii ocupan∞i erau §i ucraineni, §i kirghizi §i
tadjici - nu doar evrei… Erau, desigur - dar cei mai numero§i NKVD-i§ti
sovietici “trudind” în Basarabia §i în Bucovina erau evrei localnici - ba unii
veniser¶ din provinciile necedate, ca s¶ se pun¶ în slujba Patriei Strugurilor
§i a Pâinii.
Continuînd cronologia : sfâr§itul verii anului 1940 a devenit §i mai tragic¶ prin pierderea Ardealului de Nord, apoi a Cadrilaterului; apoi a
instaur¶rii “statului na∞ional legionar”; apoi, în noiembrie, prin “Masacrul de
la Jilava”, asasinarea lui Madgearu, a lui Iorga… Se termin¶ nenorocitul an
1940. ïncepe tragicul an 1941 - primul eveniment negru : Rebeliunea legionar¶ (21-23 ianuarie 1941). ïn leg¶tur¶ cu asta (Rebeliunea) Evreii avanseaz¶
cifre importante, “sute, dac¶ nu mii de evrei asasina∞i de legionari” - §i se
scoate ca argument Episodul Abatorului.
Care este adev¶rul Abatorului? De ce nu se pun documentele pe mas¶,
- nu doar Evreii, ci, în fa∞a lor, pe aceea§i mas¶, Românii - ca s¶ se §tie, în
sfâr§it, ce s-a petrecut acolo §i cum §i cine au fost “protagoni§tii”? Am citit
“dezv¶luiri” care neag¶ în totalitate masacrul §i pâng¶rirea cadavrelor (atârnarea în cârlige); mi s-au p¶rut simetrice afirma∞iilor cu “sute, dac¶ nu mii de
victime”. Adic¶ neadev¶rate. Iar eu urmeaz¶ s¶ fac o medie între cifrele celor
din dreapta §i ale celor din stânga? Dar asta ar fi, nu doar un fals demers, ci
§i o profanare - fiindc¶ este vorba de asasinarea unor oameni nevinova∞i câ∞i? Crima începe de la unu.
ïn presa româneasc¶ (în perioada 27 iunie 1940-22 iunie 1941) ap¶reau
§tiri, m¶rturii despre crimele bol§evicilor în Teritoriile Române§ti Ocupate.
Desigur, nu toate informa∞iile §i nu în integralitatea lor. Existau informa∞ii…
despre informa∞ii, edulcorate, chiar castrate - grija guvernan∞ilor fiind ca jalea
na∞ional¶ s¶ nu se prefac¶ în r¶scoal¶, revolt¶, revolu∞ie, pogrom, s¶ nu mai
fie date §i am¶nunte privitoare la rolul evreilor în martirizarea basarabenilor
§i a bucovinenilor, pentru c¶ deja popula∞ia româneasc¶ era pornit¶ împotriva
lor. Militarilor afla∞i în convoaiele retragerii în “S¶pt¶mâna Patimilor” li se
recomandase s¶ nu povesteasc¶ prin ce trecuser¶ - ca s¶ nu provoace acte de
r¶zbunare.
Acestea - actele de r¶zbunare împotriva evreilor - au fost strunite,
z¶g¶zuite vreme de un an încheiat : între 27 iunie 1940 §i 22 iunie 1941 se
scursese un an f¶r¶ o s¶pt¶mân¶. Perioad¶ în care - repet - Evreii din ceea
ce mai r¶m¶sese din România au fost supu§i la persecu∞ii, dar nu au suferit în
integritatea lor corporal¶, ca evrei (r¶mânînd de elucidat episodul Abatorul).
Atentatele la via∞a evreilor ca evrei au început dup¶ declan§area
r¶zboiului, în 22 iunie 1941. Atunci s-au unit dou¶ izvoare de informa∞ii : cel
direct, de pe front, din Basarabia, Bucovina de Nord §i Her∞a, dup¶ alungarea
trupelor sovietice - §i mai cu seam¶ dup¶ descoperirea gropilor comune. Acolo
fuseser¶ aruncate trupurile func∞ionarilor, profesorilor, ∞¶ranilor, teologilor,
preo∞ilor, înv¶∞¶torilor, elevilor de liceu, ceferi§tilor - cu to∞ii români - purtînd
urmele torturilor, mutil¶rilor suferite înainte de execu∞ie (oricum, multe victime
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au r¶mas neidentificate, lipsindu-le capul…). Izvorul indirect era cel din 1940,
de la retragere, completat cu informa∞iile culese în timpul ocupa∞iei (deci,
dinainte de 22 iunie 41), dar nedivulgate publicului pân¶ atunci. La acestea s-a
ad¶ugat §i faptul c¶ (adev¶rat sau nu), dup¶ declan§area r¶zboiului, evrei din
Ia§i în principal §i-au declarat ostilitatea fa†¶ de Armata Român¶ §i simpatia
fa∞¶ de Armata Ro§ie, drept care, prin radio ar fi indicat aviatorilor sovietici
obiective de bombardat de pe teritoriul României.
Din acel moment se poate vorbi de o cvasigeneral¶ atmosfer¶ antiiudee
în România, rezultatul fiind asasinarea unor evrei în Ia§i (§i, ca o consecin∞¶:
“Trenul Mor∞ii”), precum §i încuviin∞area dispozi∞iilor guvernamentale de ai lichida pe evreii captura∞i pe solul Basarabiei §i Bucovinei, apoi de a deporta
în Transnistria evrei din restul României - dintre care foarte mul∞i au fost - s¶
ne temem de cuvânt, dar s¶-l rostim: lichida∞i - de§i nevinova∞i (altfel ar fi
r¶mas locului - §tiut fiind c¶ vinova†ii fug de la locul crimei?).
ïnapoi la cronologia (pe care o ignor¶ Românii §i pe care, în acest nod,
Evreii o manipuleaz¶) :
A§adar, autorii C¶r∞ii negre din 1945 (coordonatori : Ehrenburg §i
Grossman) inversînd cronologia evenimentelor, sus∞in: “severitatea” cu
care i-au tratat autorit¶∞ile sovietice pe “reprezentan∞ii” mo§ierimii regalistoburgheze române§ti (din timpul Primei Ocupa∞ii : iunie 1940-iunie 1941) s-a
datorat… masacr¶rii evreilor în Ucraina (dup¶ iulie 1941!).
Nu este vorba, aici, de o “sc¶pare” (doar Evreul nu e român, ca s¶ nu
§tie pe ce… timp tr¶ie§te) ; nu doar de luarea drept cauz¶ a efectului (§i viceversa, vorba clasicului), pentru c¶ în rela∞iile româno-evreie§ti mai este mult
de cercetat, mult de discutat. Ci de o pur¶ (§i vulgar¶) inversare cronologic¶
a unor evenimente, care nu s-au petrecut cum pretinde Cartea neagr¶
(1945).
A§adar : când va fi organizat¶ dezbaterea dorit¶, va trebui produs §i
“materialul didactic” - în mare, alc¶tuit din o hart¶, ca s¶ se arate unde s-a
întâmplat ce s-a întâmplat precum §i un “tablou” pe care s¶ fie înscrise datele
când s-a întâmplat ceea ce s-a întâmplat.
Când vom ajunge s¶ spunem §i noi : «ïat¶, aceasta este partea noastr¶
de vin¶» vom §ti c¶ ne-am ridicat în dou¶ picioare. Pân¶ atunci - nu.
Am auzit, am citit stupizenii ca : “Nu-mi pot cere iertare pentru ceea ce
li s-a întâmplat evreilor, pentru c¶ pe atunci nu eram n¶scut, deci nu am nici
o vin¶” - am citat din gândirea §chioap¶, beteag¶ a unui ins care trece drept
“director de con§tiin∞e”, este redactor-§ef la România literar¶, b¶g¶tor de
seam¶ pe la Televiziune, iar de alalt¶ieri face §i pe ∞¶r¶nistul §i pe militantul
constantinist - poart¶ numele : Alex. £tef¶nescu. A publicat în România
liber¶ cretin¶ria din care am citat - i-am r¶spuns în Cotidianul (1998)…
Deasemeni va fi necesar ca Evreii s¶ recunoasc¶ partea lor de vin¶ - atât
în comportamentul bestial din timpul ocup¶rii Basarabiei, Bucovinei de Nord
§i a Her∞ei - §i în al primei ocupa∞ii sovietice (27 iunie 1940-15 iulie 1941) ;
cât §i dup¶ re-ocuparea României întregi începînd din martie 1944. Dac¶ vor
refuza s¶ admit¶ c¶ §i ei au fost “capabili” de fapte reprobabile, vor înt¶ri
pozi∞iile acelor români care, simetric, neag¶ pân¶ §i deportarea evreilor în
Transnistria! Or Evreii au nevoie de dialog - §i cu Palestinienii, dar §i cu
Românii. Dialog din care nici una din p¶r∞i nu va ie§i “învins¶”, “umilit¶”,
“negat¶”.
Dac¶ sânt… antisemit? La o astfel de întrebare refuz s¶ r¶spund. ïn primul rând pentru c¶ termenul “antisemit” este fals. ïn al doilea: nu m¶ definesc
în raport cu al∞ii, ci în raport cu altele… Consider c¶ soma∞ia : «Dovede§te-
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mi c¶ nu e§ti antisemit !» este, nu doar de o insolen∞¶ f¶r¶ margini, dar §i de
o întrist¶toare lips¶ de inteligen∞¶.
ïi suspectez §i pe acei evrei care afirm¶ c¶ noi, Românii nu sântem…
antisemi∞i. Este un r¶spuns ne-cerut.
Mi-a fost dintru început antipatic pseudonimul “Nicolae Niculescu” sub
care a ap¶rut eseul Secretul Scrisorii Pierdute, în revista Ethos nr. 2/1975 pe care s-a întâmplat s¶-l dactilografiez, în 1973, în prima c¶l¶torie la Paris.
Nu §tiam cine se ascunde sub “Niculescu”, am aflat abia dup¶ moartea lui…
Steinhardt. M-am întristat : Jurnalul Fericirii (la scoaterea din România a
variantei ajuns¶ la Virgil Ierunca d¶dusem §i eu o mân¶ de ajutor, prin 1975)
p¶rea scris de alt autor… Deci nu mi-a pl¶cut - dar deloc - eseul : un asemenea text protocronisto-filoromânist ar fi putut ap¶rea foarte bine în România
lui Ceau§escu. Tezele “nicule§ti”:
- “Poporul român este un popor bun, blând, omenos - poate cel mai
omenos din lume” ;
- “Caragiale, cel din Scrisoare Pierdut¶ nu este deloc, dar deloc un
autor «r¶u» cu personajele sale - din contra : el este foarte bun” (dac¶ provine
din poporul român…) ;
- “Poporul român nu este deloc antisemit…”
Fa∞¶ cu ultima afirma∞ie î∞i vine s¶ zici :
«Dar devine (antisemit), auzind asemenea bazaconii».
Mi-a fost dat s¶ întâlnesc §i în textul lui Virgil Duda, Patria furat¶,
scris în Israel, ajuns la Paris în toamna anului 1989, afirma∞ii ca :
“Românii nu sunt antisemi∞i”.
Dac¶ un român ar fi zis-scris una ca asta, a§ fi fost sigur c¶ :
a) este (“antiiudeu”) ;
b) un cretin i-a aruncat aceast¶ acuza∞ie §i nu mai §tie cum s¶ scape de
ea. Dar un evreu?
Am folosit termenul “suspect” - nu e o sc¶pare, fiindc¶ Leon Volovici
- unul dintre “istoricii” lucrînd pe vremuri la Ia§i, acum în Israel, a sus∞inut
acela§i lucru despre Ion Antonescu - dar în ce companie? ïn a lui I.C.
Dr¶gan!
Vas¶zic¶ un Ed. Reichman, tovar¶§ de lupte de clas¶ al lui Iliescu pretinde c¶ to∞i Românii sunt antisemi∞i, în timp ce L. Volovici, de lâng¶ Dr¶gan,
sus∞ine c¶ Antonescu, autorul decretelor prin care evreii erau trimi§i în
Transnistria nu era el chiar a§a de antisemit !
Dac¶ este ceva de în∞eles din aceast¶… contradic∞ie, apoi iat¶ o ipotez¶:
Ed. Reichman, Radu Ioanid, Norman Manea - §i înc¶ al∞ii, domicilia∞i
în afara Israelului, pot s¶ scrie adev¶ruri, neadev¶ruri, întru ap¶rarea
Evreului;
Duda, Volovici (§i al∞i istorici oficiali) reprezint¶ interesele
Israelianului (care nu coincid întocmai cu ale Evreului…).
Dac¶ tot vorbim de antisemi∞i, antisemitism…: Am auzit din gura multor evrei cuvinte grele la adresa coreligionarilor, acuzîndu-i c¶, adeseori, prin
exces, provoac¶, fabric¶ antisemitism. Ba i-am auzit pe unii dintre ei declarîndu-se… antisemi∞i, din aceast¶ pricin¶. Nu i-am contrazis.
31 martie 2000
ïntre timp am citit “polemica” din revista 22. Nu mi-a modificat întru
nimic opinia format¶, chiar f¶r¶ “bibliografie”. A§adar rezum :
- Liiceanu în “Sebastian, mon frère” nu d¶ semne de “antisemitism”
(dac¶ a§ fi r¶u, a§ spune: din contra, v¶de§te un filosemitism unsuros, puturos
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f¶r¶ alt¶ necesitate decât preg¶tirea terenului pentru erijarea propriei statui de
“persecutat de comuni§ti”, c¶ci el, de la patuzopt, m¶-n∞elegi, a avut chiar §i
grip¶);
- Voicu, în textul ce a provocat Marea B¶t¶lie de la Iazul Mic nu formuleaz¶ acuza∞ia de antisemitism la adresa lui Liiceanu (orice ar spune
Vasile Popovici);
- Str¶lucit sfertodoct, consecvent necinstit, Ed. Reichman, dînd citate
fanteziste, rezumînd aiurea (dar consecvent acuzator), manipulînd textele
“citate” (vezi includerea unor nume de… filosemi∞i în textul lui Voicu :
¢epeneag, Breban, Iorgulescu) a aruncat o piatr¶ în balt¶ - îns¶ cei care au
încercat s¶ o scoat¶ nu sunt deloc mai în∞elep∞i. £i nu mai intereseaz¶ “opiniile” lui Pavel Cîmpeanu, R. Ioanid, Lavastine-Laignel.
Aceste dou¶ “tabere” sunt f¶cute s¶ nu comunice ; alc¶tuite din persoane pentru care adev¶rul, într-o dezbatere, reprezint¶ o chestiune cu totul
secundar¶, chiar neglijabil¶, era fatal ca “dialogul” s¶ arate ca în România :
fiecare individ î§i zice (mai tare, mai foarte-tare) poezeaua, nu ascult¶ ce
spune interlocutorul - în schimb îl acuz¶ de toate p¶catele.
Chestiunea cu “antisemitismul”, în ciuda spa∞iului tipografic ocupat
r¶mâne una secundar¶, oricum : o concluzie tras¶ f¶r¶ premise.
ïnc¶ierarea are loc pe aceste dou¶ r¶spunsuri (la întreb¶ri) :
1). Este adev¶rat sau nu c¶ Evreii, au constituit factorul determinant al
instaur¶rii comunismului în România ?;
2). Se poate pune semnul egalit¶∞ii între nazism §i comunism? Dar între
Holocaust §i Gulag ?
Ca unul care, pe de o parte, am trecut prin “asta” (am fost acuzat, simultan, de antisemitism/jidovism); pe de alt¶ parte cunosc istorie - corect ar fi :
“cunosc prea pu∞in¶ istorie, îns¶ Liiceanu, Reichman, Manolescu, Z. Ornea :
deloc…” - îmi îng¶dui s¶ intru în vorb¶:
1) Se în§eal¶ Românii care sus∞in c¶ Evreii au constituit factorul determinant în instaurarea comunismului în România.
- “determinantul factor” al instaur¶rii comunismului §i în România a
fost Armata Ro§ie, ea ne-a ocupat ∞ara ;
- nu doar în România Evreii au jucat un rol de prim plan în instaurarea
comunismului : în Rusia, în 1917, în Ungaria în 1919…;
- nu doar în România, ci în întrega Europ¶ de Est ocupat¶ militar de
Ru§i dup¶ 1945 Evreii au contribuit la instaurarea comunismului, în rolul de:
- colaboratori ai ocupantului, recruta∞i dintre autohtoni, f¶r¶ a fi
uita∞i colaboratorii unguri, ∞igani, ucraineni - §i… români ;
- emisari ai Moscovei (evrei ru§i, evrei unguri, evrei cehi, evrei
francezi… etc), dar existau §i ne-evrei : ru§i-ru§i, bulgari-bulgari, unguriunguri…
£i Turcii foloseau, atât colabora∞ioni§tii (dintre boerii p¶mânteni) cât §i
trimi§ii-str¶ini : armeni, albanezi, aromâni, din Imperiul Otoman, în special
greci din Fanar. Nu Ru§ii ocupan∞i i-au folosit, primii, pe minoritari pentru
a-i supune pe majoritari, la urma urmei, era în firea ocupantului s¶ foloseasc¶
drept auxiliari recruta∞i dintre minorit¶∞ile etnice persecutate anterior (Evreii,
¢iganii). [ïn România a existat o minoritate etnic¶ nepersecutat¶ anterior, dar
care a fost din plin folosit¶ de ru§i împotriva majorit¶∞ii românilor : cea
ungureasc¶];
Fire§te, Evreii care sus∞in c¶ ei au jucat doar un rol de “colaboratori de
rând”, spun-scriu un neadev¶r flagrant. Nu au fost deloc “de rând”, ci zelo§i,
unii chiar fanatici. Uitînd, cu program (sovietic) a§ezarea în timp a eveni-
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mentelor, au justificat agresiunea (1940-41), prezentînd-o ca r¶zbunare pentru deportarea §i masacrarea coreligionarilor lor, de c¶tre români, dup¶ 22
iunie 1941, eludînd faptele lor abominabile dintre 27 iunie 1940 §i 22 iunie
1941, în Basarabia §i în Bucovina de Nord - adev¶rat, sub drapelul ocupantului sovietic. ïn fapt, r¶zbunarea evreilor pe (nu doar) români nu avea o
cauz¶ imediat¶, ci urca, în timp, la d¶râmarea Ierusalimului §i la diasporizarea (diseminarea) lor în cele patru puncte cardinale - mai cu seam¶ la persecu∞iile crâncene la care i-a supus Biserica Cre§tin¶ - nu doar cea catolic¶: în
Imperiul Rus, nu supu§ii polonezi, papista§i au inventat pogrom-ul, ci
st¶pânii ru§i §i ortodoc§i. Revolu∞ia bol§evic¶ le-a dat evreilor puterea de a
lovi în cre§tinism - s¶ ne imagin¶m ce s-ar fi întâmplat dac¶ Armata Ro§ie
ar fi ajuns pân¶ la Atlantic, ocupînd ∞¶ri catolice : Fran∞a, Italia, Spania,
Portugalia…
[Au dreptate Evreii s¶ se r¶zbune pe prigonitorii, persecu-torii lor?
Dup¶ Legea Talionului : da. ïns¶, dup¶ cele Zece Porunci, nu au voie s¶
mint¶, s¶ falsifice adev¶ruri].
Tot a§a, Românii care sus∞in : Evreii au jucat un rol determinant în instaurarea comunismului în România spun-scriu un neadev¶r. Rolul evreilor a
fost mare, dispropor∞ionat, chiar fa∞¶ de minoritatea maghiar¶ (pân¶ în 1952
evreii erau mai numero§i propor∞ional decât ungurii, §i în posturi mai importante) - dar nu “determinant” - m¶car pentru faptul c¶ Armata Ro§ie care ocupase România nu era alc¶tuit¶ din osta§i evrei…
2). ïn disputa Holocaust-Gulag cei care se în§eal¶ - §i încearc¶ s¶ în§ele
- sunt Evreii.
Foarte bine c¶ nu vor s¶ uite persecu∞iile la care au fost supu§i în 2000
ani, în acest secol culminînd cu tentativa de lichidare organizat¶ de nazi§ti.
Inadmisibil îns¶ ca evreii s¶ minimalizeze, s¶ banalizeze, s¶ împing¶ pe
al n-lea plan, ba chiar s¶ nege masacre (catalogate §i ele ca genocid), ale altor
semin∞ii decât a lor, fie semnalate înainte de Holocaust, ca al Armenilor din
1915, fie de dup¶, ca cele din Tibet, Cambogia, Etiopia, Ruanda, Cecenia…
Anul trecut, aici, în Fran∞a, a izbucnit un scandal - repede în¶bu§it:
comunitatea armean¶ solicita de mult¶ vreme recunoa§-terea oficial¶ a genocidului perpetrat de turci în 1915. Pre§edintele republicii Chirac, a f¶cut o
declara∞ie public¶ în sensul recunoa§terii, dar Senatul s-a opus §i se opune în
continuare… De ce ? ïn primul rând pentru c¶ ar însemna s¶ condamne
Turcia, un foarte important client al industriei aeronautice franceze ; în al doilea : Israelul “recomandase insistent” Turcia (în ce calitate, recomandarea?)
pentru a fi cooptat¶ în Comunitatea European¶ (!), desigur, din motive de
strategie local¶ (a Orientului Apropiat). Simultan, s-a declan§at o “dezbatere
§tiin∞ific¶” privind genocidul armenilor, printre nega∞ioni§ti aflîndu-se
istoricul Gilles Veinstein, turcolog, profesor la Sorbona (coautor cu Mihnea
Berindei a unui studiu despre v¶mile turce§ti). Acesta [Veinstein], cu o surprinz¶toare suficien∞¶, a negat atât inten∞ia turcilor (de lichidare), cât §i
caracterul programatic al masacr¶rii armenilor din Imperiul Otoman, în 1915.
£i mai grav, lui, evreu, nu-i p¶sa c¶ intr¶ în categoria nega∞ioni§tilor adev¶rat, el nega “doar” masacrarea unor goi…
Astfel de “demersuri” sunt nedemne §i nu fac decât s¶ confirme
acuza∞iile Palestinienilor : Evreii au instituit un monopol al suferin∞ei, interzicînd altor comunit¶∞i un loc, nu doar pe p¶mânt, sub soarele Palestinei, ci
§i în memoria oamenilor.
Este inadmisibil¶ “interdic∞ia” impus¶ de evrei de a pune pe dou¶ coloane nazismul §i comunismul, de a compara Holocaustul cu Gulagul.
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Exterminarea evreilor, explic¶ ei în§i§i - programat¶ de nazi§ti, pus¶ în aplicare cu o cruzime f¶r¶ margini §i cu urm¶ri catastrofale pentru comunitate este unic¶, în istorie, deci incomparabil¶. Prin urmare, al∞ii nu au dreptul de
a folosi termenul “holocaust” când vorbesc de un masacru, de o ucidere-înmas¶ a unei comunit¶∞i, a unei categorii umane… Astfel, un prieten din exil,
armean (Armand Malumian), a fost tratat de blasfemator pentru c¶ a scris
aproximativ: “La Vorkuta, dup¶ grev¶ (el fiind unul dintre organizatorii
legendarei greve, împreun¶ cu compatriotul nostru, Johann Urwich, în iulie
1953 - n. m.), represiunea a fost un adev¶rat holocaust…” - expresie nefericit¶, atât.
La urma urmei, holocaust (termen greco-latin, tradus în române§te prin
“ardere de tot”), a fost pentru întâia oar¶ consemnat, deci impus de… catolicul François Mauriac, în 1958 (în ziarul Le Figaro), pentru a desemna al¶turi de ebraicul §oah - exterminarea evreilor de c¶tre nazi§ti.
O bun¶ parte din vin¶ o poart¶ în aceast¶ “discu∞ie” deturnat¶ ne-evreii.
Neinforma∞i, ignoran∞i, mai grav : amnezici - sunt u§or de manipulat, de dezinformat, de… diversionat (ne§tiind despre ce vorbesc). Dac¶ Liiceanu,
Manolescu, Tudoran (“§i al∞i antisemi∞i”, vorba tovar¶§ului de n¶dejde Ed.
Reichman) ar fi avut elementare cuno§tin∞e de istorie, ar fi §tiut:
- a) este adev¶rat c¶ doctrina nazist¶ prevedea, negru pe alb, lichidarea
rasei evreie§ti…
numai c¶ practica nazist¶ a trecut la lichidarea §i a altor etnii decât cea
evreiasc¶ : ∞ig¶neasc¶ §i slav¶ ; a unor categorii ca homosexualii,
handicapa∞ii, comuni§tii, masonii, aristocra†ii, catolicii, etc ;
- b) este adev¶rat c¶ doctrina comunist¶ nu prevedea lichidarea-de-ras¶,
ci “doar” lichidarea-de-clas¶ : burghezimea, ∞¶r¶nimea, clerul, ofi∞erimea…
numai c¶ “practica” comunist¶ a dus la lichidarea unor comunit¶∞i etnice : ucrainean¶, baltic¶, “moldoveneasc¶”, t¶tar¶, cecen¶; a unor categorii:
devia∞ioni§ti, cosmopoli∞i, sioni§ti, na∞ionali§ti, spioni, sabotori.
Deci §i nazismul §i comunismul au fost (nazismul a murit, tr¶iasc¶
comunismul! - în Cuba, în China, în Coreea de Nord) doctrine ale distrugerii omului, de distrugere a valorilor umane, rezemate pe valorile
iudeo-cre§tine.
Dac¶ este de în∞eles (nu de încuviin∞at) c¶ Evreii “evit¶” s¶ vorbeasc¶
despre masacrarea programatic¶ §i a ∞iganilor §i a polonezilor §i a ucrainenilor §i a bieloru§ilor, este insuportabil ca directori ai intelectualit¶∞ii române s¶
deschid¶ ori se angajeze în dezbateri, în total¶ necuno§tin∞¶ de cauz¶.
Normal ar fi fost, nu s¶ considere ca ∞int¶ final¶ “listele de
colabora∞ioni§ti evrei” (§i eu pot face “lista colabora∞ioni§tilor… ardeleni” ace§tia, spre deosebire de evrei, fiind : vânz¶tori de frate - începînd cu sinistrul Petru Groza, continuînd cu securi§tii doar culturali : Beniuc, Dumitru
Mircea, Andri∞oiu, Virgil Cândea, Titus Popovici, Francisc Munteanu,
Francisc P¶curariu, Romul Munteanu, Dodu-B¶lan, Ion Brad, Ghi§e,
L¶ncr¶njan, Dumitru Micu, D.R. Popescu, Petre S¶lcudeanu, Ioan
Alexandru, A.D. Munteanu, Buzura…) ; nici compararea Holocaustului cu
Gulagul, ca s¶ se §tie (!) care a fost primul, în timp, care l-a “produs” pe
cel¶lalt. Ci s¶ vorbeasc¶ despre Fenomenul Terorist Nazist §i despre
Fenomenul Terorist Bol§evic ca despre monstruozit¶∞i paralele §i simultane,
cu efecte identice : asasinarea a zeci de milioane de nevinova∞i. S¶ afirmi :
“Gulagul a fost un holocaust cu mai multe victime” - este o inep∞ie, chiar de
con∞ine §i o parte de adev¶r. Fiindc¶ nu poate fi conceput¶ “superioritatea
cantitativ¶” a unei orori fa∞¶ de o alta: crima începe de la o victim¶, nu de la
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un milion.
Normal ar mai fi fost - în fa∞a evreilor care nu admit paralela
“Holocaust-Gulag” - ca ne-evreii s¶ fi f¶cut trimiterea bibliografic¶ necesar¶:
“Opera∞ia” fusese f¶cut¶ de mult, §i de c¶tre intelectuali evrei :
- Vassili Grossman (coautor, în 1945 al C¶r∞ii negre, pomenite), în
romanul Via∞¶ §i Destin, scris în stare de trezie moral¶ (1954);
- André Glucksmann - “noul filosof” : acum 25-30 ani punea pe dou¶
coloane Gulagul §i Holocaustul în volumul La cuisinière et le mangeur
d’hommes.
- Marc Ferro - de câ∞iva ani buni sus∞ine la televiziune o excelent¶ emisiune, iar de curând a publicat un volum despre nazism §i comunism ;
- Alexandre Adler - în vremea din urm¶ §i el oficiaz¶ la televiziune cu
excelente emisiuni despre comunism §i nazism.
Nu numai ace§tia, dar §i Hannah Arendt §i Pierre Hassner §i Alain
Besançon “au comis blasfemia” de a compara ororile acestui secol oribil !
Iar pentru c¶ unii gazetarnici români, grozav de “informa†i” au g¶sit c¶
autorii C¶r∞ii negre a comunismului sunt, cu to∞ii evrei, de ce n-am ar¶ta c¶
§i acolo se face compara∞ia între crimele nazi§tilor §i cele ale comuni§tilor ?
Dezbaterea de pe Dâmbovi∞a mi se arat¶ ca o vulgar¶ h¶rm¶laie, în ea
rolul principal de∞inîndu-l ignoran∞a cras¶, analfabetismul în materie de istorie elementar¶ al intelectualului român - fie el §i evreu.
Peticul obr¶zniciei §i neru§in¶rii unui Ed. Reichman (“specialistul în
literatur¶ român¶”, pentru care Cezar Petrescu §i Camil Petrescu sunt una §i
aceea§i persoan¶ §i autor : “C. Petrescu”) §i-a g¶sit sacul în suficien∞a, înfumurarea ignorant¶ §i neonestitatea unor Liiceanu, Manolescu, Tudoran…

Luni 26 septembrie 2011
£i mai r¶u §i mai greu. Mai apuc oare s¶ ajung la doctorul
specialist în boli inexistente/necunoscute?
Cum am avut §i oleac¶ de febr¶, am §i delirat, iar delirul
mi-a adus la suprafa†¶ o amintire-esen†ial¶. Am spus: amintireesen†ial¶ - Reeducarea de la Pite§ti §i mi-a adus la suprafa†¶,
fiindc¶ o ascunsesem pân¶ acum.
Astfel corectez ceea ce afirmasem, anume c¶ £tefan
Davidescu mi-a f¶cut cunoscut, primul, la Jilava, Infernul de la
Pite§ti. Chiar dac¶ el mi-l povestise (câteva zile la rând, în celula
26 de pe Reduit - apoi în izolare, “La Turel¶” - noroc c¶ era
var¶…), primul a fost tot un student, cu câ†iva ani mai devreme,
la Rupea, unde fusesem promovat” în postul de instructor de
pionieri la Gimnaziul din ora§.
Nu mai †in minte împrejurarea în care l-am cunoscut pe T.C.
(iat¶, nu m-am debarasat de “conspirativitatea” inculcat¶ de el, cu
aproape 60 ani în urm¶!), dar §tiu c¶ ne-am împrietenit fulger¶tor
§i a§a am dus-o vreo jum¶tate de an, pân¶ când am plecat de la
Rupea, pentru facult¶†i - aici se potrive§te pluralui lui Marin
Preda; am reu§it §i la Filologie §i la “Eminescu”, am optat pentru
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acesta din urm¶.
£i totu§i, nu am min†it spunînd c¶ Davidescu m-a ini†iat în
teribila tain¶ a Pite§tiului, fiindc¶ prietenul de la Rupea nu-mi
povestise cum se poveste§te, se pornise s¶ spun¶, dar se apropiase
de noi cineva (el lucra într-un birou de contabilitate, împreun¶
cu al†i func†ionari), sau el însu§i; pe strad¶, întâlnise pe cineva,
c¶ruia trebuia s¶-i comunice ceva. Poate §i pentru c¶ eu nu-l
îndemnam s¶ spun¶ mai departe, s¶ reia povestitul, de la T.C.
mi-au r¶mas doar frânturi, doar câteva noduri - destul(e) ca s¶
deduc esen†ialul: la Pite§ti de†inu†ii se studen†i întretorturaser¶.
Acum încerc s¶-mi explic - nu justific, nu am nimic de
justificat:
Ascunsesem - ori ignorasem - informa†iile despre Pite§ti
primite de la T.C. pentru c¶ erau, cum am spus, fragmentare §i
dac¶ m¶ impresionaser¶ este, poate, pentru c¶ nu m¶ determinaser¶ s¶ le a§tern pe hârtie când m¶ voi libera.
Or tocmai aceast¶… ne-motiva†ie va fi f¶cut ca informa†iile
de la T.C. s¶ fie… impinse la fundul tr¶istii memoriei, locul de
frunte c¶p¶tîndu-l cele furnizate de £tefan Davidescu.
Fiindc¶ am adus vorba de T.C. nu pot trece peste rolul de
“instructor” întru… eroticalele dulci îndeletniciri. El era un
b¶rbat, nu frumos-frumos, dar simpatic. £i, dac¶ termenul ar fi
fost în circula†ie, în anul 1954 la Rupea reg¶†eanul: (mare)
“gagicar”. Portretul lui de Don Juan de Rupea fusese zugr¶vit de
un alt prieten:
«M¶i T., eu nici pe mama nu †i-a§ prezenta-o (eu a§ fi zis:
‘Nu te-a§ fi prezentat mamei’), ca s¶ nu sari §i pe ea, apoi s¶ sar
eu la tine §i s¶-†i pun ma†ele-n palme!»
£i eu r¶mâneam cu gura c¶scat¶, uimit de succesul lui T. la
femei: coapte, fragede, abia ie§ite la iarb¶ verde, intelectuale
(farmaciste, profesoare, ba chiar §i o… ofi†er¶ de mili†ie - din
care m-am înfruptat §i eu) “c¶deau late”, cum se zicea pe la
Rupea, doar dup¶ dou¶ propozi†iuni rostite în scoicile urechiu§ilor feminine. Lui T. nu-i r¶mânea decât s¶ culeag¶ fructul
devenit de neoprit. Prima oar¶ - cu mine: T. §o§otise cu o mam¶
superb¶ înc¶ §i cu fiica ei (o minune a lumii), apoi le luase de bra†
§i-mi aruncase:
«Ce faci, nu vii?»
Ame†it, m¶ luasem dup¶ ei. Intrasem într-o cas¶ fain¶,
s¶seasc¶, din Centru - fire§te, na†ionalizat¶ de “e§tia”, deduc†ia
fireasc¶: dac¶ o locuia doamna, ar fi trebuit s¶-i spun “tovar¶§a”,
iar fetei “tov¶r¶§ico”.
Ujun§i la etaj, într-un salon unde era îngr¶m¶dit¶ prea-mult¶
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mobil¶, T. a luat-o pe Doamn¶ pe dup¶ umeri §i ne-a anun†at:
«Noi avem ceva de aranjat, voi, copii, fi†i cumin†i, s¶ nu afle
m¶mica…”
£i a disp¶rut dup¶ o u§¶.
Nu §tiam ce s¶ fac. £i n-am f¶cut.
Nu §tiam ce s¶ spun. Nu am scos un cuvânt.
Dup¶ o vreme a ap¶rut T. A în†eles dintr-o privire c¶ în
absen†a lui §i a mamei fetei nu se întâmplase nimica, mie mi-a dat
o scatoalc¶ prieteneasc¶ dup¶ ceaf¶, zicîndu-mi c¶ nu m¶ mai
scoate în târg, pe doamn¶ îmbr¶ti§înd-o, lung.
T. m-a mai scos totu§i în târg, în alt¶ forma†ie. De atunci am
§tiut cum se face în “înalta societate proletar¶” - a§a spunea el,
chiar în prezen†a tovar¶§elor §i a tov¶r¶§elelor, dar partea
femeiasc¶ p¶rea a nu auzi… Sau poate c¶ era surd¶.
Dar era vorba de Pite§ti, nu de…
*

28 februarie 2001
LEXICONUL HUMANITAS
Dup¶ grosolanul fals istoric constituit de Addenda la traducerea româneasc¶ a C¶r∞ii negre a comunismului, în 1998, editura condus¶ de Gabriel
Liiceanu, cel mai (ve§nic) tân¶r filosof la români - nu voi osteni s¶-l citez pe
Virgil Ierunca - ofer¶ cititorului român analfabetizat de directorii de
incon§tiin∞¶ înc¶ o înghe∞at¶ fiart¶ purtînd titlul : Lexiconul negru - subtitlu:
Unelte ale represiunii comuniste.
Alc¶tuitoarea este una §i aceea§i cu §efesa colec∞iei “Procesul comunismului” §i cu isc¶litoarnica volumului Aceast¶ dragoste care ne leag¶
(1998). ïn acela, s-a ocupat, declarat, de soarta tragic¶ a Ecaterinei B¶l¶cioiu,
v¶duva lui E. Lovinescu, dar, dup¶ lupte seculare de vizit¶ ghidat¶ prin arhivele “fostei Securit¶∞i”, cum îi zice îns¶§i tovar¶§a în chestie, nu a adus nimic
nou fa∞¶ de ceea ce §tia Monica Lovinescu despre mama sa înainte de decembrie 1989. ïn schimb (sic) a buc¶t¶rit un capitol: “Stelian Diaconescu (Ion
Caraion)”, model str¶lucit de nelaobiectivism, de ne§tiism, de habarnamism,
totul în slujba calomnierii poetului care nu se mai putea ap¶ra. Am scris
despre aceast¶ imens¶ diversiune, în 1998 cinci texte, ar¶tînd, cu probe, nu
doar ilimitata incapacitate a isc¶litoresei volumului de a deosebi informa∞ia
de dezinforma∞ie, dar am denun∞at spiritul de turm¶ al cremei na∞iei : Liiceanu,
Manolescu, Adame§teanu, Grigurcu, Matei C¶linescu, Cistelecan, Buduca,
Alexandru George, Mih¶ie§, I.T. Morar, D.C. Mih¶ilescu, Pruteanu, Ple§u,
Iorgulescu, Alexandru Niculescu §.a., lua∞i ca oile dup¶ berbecul “document tip
Humanitas”, b¶tînd pas de front pe ar¶tur¶ în campania condus¶, nu chiar din
umbr¶, de Monica Lovinescu. S-a dovedit:
a. “izvoarele” de informa∞ie :
1) jandarmul securist Eugen Barbu (o §tiam) §i
2) securistul dr¶g¶nist Mihai Pelin, autor de manuale de dezinformare intitulate : C¶r∞i Albe ale Ministerului Adev¶rului orwellian. Pelin nu
prea §tia c¶ nu §tie - dar dac¶ avea ordin strict s¶ fac¶ pe §tiutorul, ca s¶-i
z¶p¶ceasc¶ pe du§manii poporului…
b. deduc∞ia lui N. Manolescu - fost critic literar, devenit doctrinolog,
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iliescolog, pelinistofil - chiar grafolog ! (vezi-i opera “Dosarul Caraion”,
România literar¶ 7-10 aprilie 1999) în chestiunea “Virgil” s-a dovedit a fi o
vulgar¶-str¶lucit¶ fals¶ lec∞iune…
Numai c¶ autorul-de-c¶r∞i român, chiar dac¶, strâns cu u§a, accept¶ c¶,
în cutare împrejurare se în§elase §i îi în§elase pe cititori, nu-§i recunoa§te
public eroarea, doamne fere§te, c¶ci, el se trage direct din daci-§i-romani §i
oricâte Apel-uri pentru votarea lui Iliescu ar semna el, al∞ii s¶(-§i) recunoasc¶
idio∞enia, tic¶lo§ia iresponsabilitatea!
Pe§tele de la… titlu se împute : Lexicon înseamn¶ pân¶ §i în limba
român¶ : dic∞ionar, vocabular, lucrare însumînd cuvinte. Or filoloaga en
tittre de la Humanitas improvizeaz¶ un catalog de nume proprii! N-ar fi fost
mai onest : Dic∞ionar de… (personaje)? Mai simplu - §i mai corect §i mai…
actual : Nomenclator ? Dar-îns¶-totu§i: Lexiconul humanitastic el este, cum
altfel : negru; aceea§i “culoare” avea §i Cartea comunismului în care istoria
României contemporane era falsificat¶ f¶r¶ tres¶rire de cvadriga LiiceanuBlandiana-Rusan-Oni§or. Apoi : cere mai pu∞in efort - §i mai pu∞in curaj postrevolu∞ionar c¶utarea §i g¶sirea culorii adecvate : ro§u.
Voi începe obiec∞iile pornind de la bibliografie. £i zic : este inadmisibil
ca o editur¶ avînd deviza : “Sebastian, mon frère…” s¶ scoat¶ o lucrare de
istorie a universului penitenciar românesc f¶r¶ a aminti memoriali§ti §i
memorii precum :
1 - Bacu, Dumitru, Pite§ti, centru de reeducare studen-∞easc¶,
Madrid, 1963 (lucrare clasic¶, de neocolit, a cunoscut §i o edi∞ie la Bucure§ti,
cu prefa∞a lui Gh. Calciu) ; cel fel de “discu∞ii clarificatoare” pretinde alc¶tuitoreasa Lexiconului a fi avut cu Monica Lovinescu §i cu Virgil Ierunca, dac¶
§tim (§i §tim!) c¶ eseul Pite§ti porne§te - declarat - de la m¶rturia lui D.
Bacu?;
2 - Chioreanu, Nistor, Morminte vii, (Inst. European, 1992) - una din
prea-pu∞inele m¶rturii scrise (cu mari riscuri, dealtfel i-a §i fost confiscat¶)
- §i f¶r¶ a a§tepta bilet de voie de la Brucan;
3 - Dima, Nicolae, Amintiri din închisoare, Biblioteca asocia∞iei
Culturale Române, Hamilton, 1974 - cu certitudine a cunoscut §i edi∞ii române§ti, în România);
4 - Mazilu, Gheorghe, ïn ghiarele Securit¶∞ii, Coresi, Freiburg, 1983 ;
5 - Meri§c¶, Costin, T¶râmul Gheenei, Porto-Franco, 1992, cu prefa∞a
autorului acestor rânduri - §i aceast¶ m¶rturie a fost par∞ial scris¶ înainte de
decembrie 89, în România;
6 - Dumitrescu, Grigore, Demascarea, Editura Autorului, 1978. - prima
m¶rturie despre Pite§ti scris¶ de un “pite§tean” ;
7 - Dumitrescu, Constantin, Cetatea total¶ : prima edi∞ie a eseului a
fost în francez¶, la Seuil, în 1979, cu o postfa∞¶ de autorul rândurilor de fa∞¶;
a avut edi∞ii în române§te la Jon Dumitru, la Humanitas;
8 - Mircescu, Dumitru, Transhimeria, Eminescu, 1991 - §i aceast¶
m¶rturie a fost scris¶ înainte de decembrie 89 ; autorul reu§ise s¶
c¶l¶toreasc¶ la Paris prin 1987, dealtfel l-am cunoscut în casa Monic¶i
Lovinescu - în “discu∞iile clarificatoare” nu a venit deloc vorba de acest ins
ie§it din comun?;
9 - Novacovici, Doru, ïn România, dup¶ gratii, Jon Dumitru Verlag,
München, 1982 (a cunoscut §i o edi∞ie în francez¶, prefa∞at¶ de autorul acestor rânduri);
10 - Ioan D. Sîrbu - dup¶ r¶ul obicei al citi∞ilor b¶ie∞i humanitasio∞i, la
bibliografie întâlnim nume ca : Hannah Arendt (f¶r¶ necesitate), ¢vetan
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Todorov - de ce nu §i Julia Kristeva §i Kadare, §i Kundera §i Petru Dumitriu,
c¶ tot sântem noi rezisten∞i prin cultur¶ - dar nu al lui Ioan D. Sîrbu, imens
scriitor §i extraordinar martor-m¶rturisitor (pleonasm necesar : Românii sunt
în stare s¶ pretind¶ c¶ ei au m¶rturisit… în gând - sau prin mijlocirea
cumna∞ilor lor). Sertarul s¶u era plin în decembrie 89 - nu ca al Blandianei,
nu ca al lui Manolescu, nu ca al Adame§teanei, nu ca al lui Liiceanu - nu ca
al celorlal∞i clasici-în-via∞¶…);
[La “literatura de sertar” trebuie amintit¶ Elvira Iliescu, din Constan∞a o cunoa§te bine inventatoarea “Lexiconului”. Prin 1987, avînd §ansa de a
c¶l¶tori la Paris, încurajat¶ de cele auzite la Teze §i Antiteze, Elvira Iliescu sa prezentat la Monica Lovinescu, încredin∞îndu-i spre publicare Râsul,
roman-pamflet (vizîndu-i pe Ceau§e§ti), scos peste grani∞¶ cu §tiute riscuri.
Din p¶cate Monica Lovinescu nu avea editur¶ ; din p¶cate Elvira Iliescu,
chiar dac¶ era primul scriitor român (cunoscut pân¶ acum - dup¶ r¶zboi multe
blandiane s-arat¶) care s¶ fi scris, în România §i s¶ fi scos în Occident un text,
nu doar nepublicabil, ci de-a dreptul periculos politico-poli∞iene§te - nefiind
cunoscut¶ ca scriitor nu a fost men∞ionat¶ printre cei pe care Momentul
Decembrie 89 îi prinsese cu câte ceva - “du§m¶nos” - în sertar];
11 - Urwich, Johann (Ferry), F¶r¶ pa§aport prin URSS, 3 volume :
1976, 1977, 1978, în edi∞ia autorului, München. Absen∞a acestui de nepre∞uit
martor-§i-memorialist din bibliografia gulagoloagelor româncu∞e clujiote
este înc¶ o prob¶ de ne-voca∞ie, de ne-profesionism - chiar dup¶ zece ani de
exersare a “meseriei”. ïn ciuda numelui german, a sângelui §i unguresc,
“Ferry” Urwich se sim∞ise român - chiar §i la München, unde a fost vecin (§i
contemporan) cu Ion Ioanid. Din pu∞inii bani câ§tiga∞i ca muncitor necalificat, “Neam∞ul” Urwich a tip¶rit povestea vie∞ii sale §i a camarazilor s¶i de
suferin∞¶ ; Românul Ion Ioanid, lefegiu la Europa liber¶, a scris §i el povestea
vie∞ii sale (titlul i-a fost dat de Geta Dimisianu care l-a ciupit din/de la cartea
mea U§a noastr¶ cea de toate zilele care-i trecuse prin mân¶ în martie 1970),
îns¶ nu a publicat-o, de§i avea bani s¶ o scoat¶ în edi∞ie de autor ; a depus
manuscrisul la Biblioteca român¶ din Freiburg, iar dac¶ nu d¶dea §i peste el
“revolu∞ia la români”, documentul ar fi r¶mas necunoscut §i în ziua de azi.
Motivul bolnavei pruden∞e carpatine : s¶ nu-i sufere familia, în România,
§tiut fiind : Bacu, Radina, Novacovici, Ioni∞oiu, Wurmbrandt, Urwich s-or fi
n¶scut din neant(ul) mioritic - el: nu…
[Cu Ion Ioanid am avut o “încontrare” la sediul Europei libere, prin
1984: aflînd c¶ eu sânt autorul unor texte pe care le citise la microfon, ca oricare alt crainic salariat, mi-a repro§at, cu glas tare, ca s¶ aud¶ colegii §i superiorii s¶i, c¶… prea îl critic cu violen∞¶ §i pentru orice pe Ceau§escu, care a
f¶cut §i lucruri pozitive… (Acela§i discurs - cu citate din Titus Popovici §i
din Virgil Cîndea - mi-a ∞inut, surpriz¶ !, Annely Ute Gabany - a fost §i ultimul…). I-am comunicat lui Ioanid : dac¶ g¶se§te c¶ textele mele sunt “anticeau§iste”, el, ca cet¶∞ean-indignat (pe banii americanilor), s¶ nu le citeasc¶
la microfon, simplu! A morm¶it, limpede-confuz-române§te: «Ce §tii d-ta…
» §i s-a îndep¶rtat. Ei, da: de unde s¶ §tiu eu ce §tia numai Ion Ioanid, indignatul de criticele mele vizîndu-l pe Ceau§escu…]
Este uria§ num¶rul “uneltelor represiunii comuniste” repertoriate:
“peste 1700”. ïn acela§i timp : nu neap¶rat prea-pu∞in(e), ceea ce ar vorbi tot
despre cantitate, ci calitativ nesatisf¶c¶tor. Cum nu am fost consultat de
alc¶tuitoreas¶ (f¶r¶ modestie, m¶ întreb : s¶ nu fi meritat?, sau, dac¶ voi fi
meritat ca întâiul, cronologic, care a m¶rturisit în scris, el aflîndu-se în
România, trebuia s¶ r¶mân §i în aceast¶ treab¶ “contestat”, potrivit consem-
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nului lansat de Monica Lovinescu în 1998, dup¶ interven∞iile mele în leg¶tur¶
cu calomnierea lui Caraion în Aceast¶ dragoste…?); cum din c¶r∞ile mele publicate în România §i la Humanitas - nu au fost repertoria∞i to∞i tic¶lo§ii, îmi
îng¶dui s¶-i reamintesc aici pe securi§tii “uita∞i” de liiceni:
- Achim Victor - probabil locotenent în 1965, când m-a luat în primire,
de cum revenisem la facultate. Atunci, în 1965, “se ocupa” de Universitatea
Bucure§ti. Pân¶ în 1967, când am abandonat re-studiile, acest Achim m-a
chinuit, convocîndu-m¶ la “sediile” lor : Academia Comercial¶ (cl¶direa
veche), din Pia∞a Roman¶, “biroul” se afla imediat în dreapta intr¶rii principale ; Facultatea de Chimie, undeva, într-un birou din care se vedea, pe geam,
Cheiul Dâmbovi∞ei. ïn aceste “întâlniri” conducea ancheta un superior al s¶u:
Munteanu (în fapt: Mihai), mic, acru, bolnav de ficat. Nu am fost b¶tut, îns¶
înjurat, îmbrâncit, amenin∞at, da. Scopul : s¶ m¶ fac¶ turn¶tor. Nu au ezitat s¶
m¶ §antajeze cu mama (bolnav¶ de scleroz¶ în pl¶ci). Dac¶ nu au reu§it, asta
s-a datorat mai ales Anei N¶vodaru (cu care înc¶ nu eram c¶s¶torit). La fiecare “întâlnire” programat¶ cu o zi-dou¶ înainte - ea m¶ urm¶rea de afar¶ : la
Academia Comercial¶ se posta pe trotuar, cu ochii mereu la fereastra indicat¶
de mine; la Facultatea de Chimie se plimba pe Chei, tot cu ochii la ferestre.
Ca s¶ scurtez “§edin∞ele”, spuneam achimilor :
«Dac¶ nu ies în cinci minute, nevast¶-mea d¶ alarma!»
Oricât de mari §i de tari erau (§i erau, porcii !), securi§tii se speriau cumplit §i m¶ l¶sau s¶ plec - pref¶cîndu-se c¶, nu-i a§a, ei m¶ dau afar’… Ultima
intrevedere cu Achim a fost în vara anului 1968 : îmi fixase “întâlnire provizorie” în fa∞a magazi-nului Eva, din centrul ora§ului. De acea dat¶ Ana a insistat - iar eu am acceptat - s¶ fie §i ea prezent¶. La ora fixat¶ l-am v¶zut pe
Achim: constatînd c¶ sânt înso∞it, nu s-a apropiat, s-a pref¶cut c¶ pe altcineva
a§teapt¶ el… Dup¶ vreun sfert de or¶ în care Achim a tot aruncat încoace priviri ner¶bd¶toare, ar¶tîndu-§i ceasul, Ana a pornit drept spre el §i a prins a-l
apostrofa cu glas tare, încât trec¶torii (întâmpl¶tor multe femei) s-au oprit:
«Nu ∞i-e ru§ine, m¶garule, s¶ faci treaba asta împu∞it¶ ? Te ∞ii de curul
oamenilor ? Ai f¶cut Politehnica la Timi§oara - de ce m¶-ta nu lucrezi cinstit,
ca inginer, puturosule, lene§ule ?!»
Dup¶ primele cuvinte, Achim a început a privi în jur, c¶ adic¶ nu lui i
se adresa “nebuna”, apoi a dat s¶ se îndep¶rteze - îns¶ “nebuna” i-a a∞inut
calea, strigînd din ce în ce mai tare :
«Nu ∞i-a pl¶cut munca, de asta ai intrat la Securitate : s¶ urm¶re§ti
oamenii, s¶ te ∞ii dup¶ ei, s¶ încerci s¶-i faci turn¶tori, nenorocitule!»
Achim, nemaiputînd face pe “indiferentul”, a început s¶ se apere, zicînd
c¶ nu în∞elege de ce se leag¶ de el, c¶ el nu are nici o treab¶ cu persoana carel apostrofa… Era atât de z¶p¶cit - §i de înfrico§at (cuno§team spaima
securi§tilor încol∞i∞i - într-o celul¶ de 200 oameni, în care u§a s-a închis, izbit¶
de curent, în urma lor…), încât la un moment dat, uitînd c¶… nu ne
cuno§team, mi s-a adresat:
«Dom’ Goma, v¶ rog s¶ interveni∞i! Potoli∞i-o pe doamna…»
Eu am ridicat din umeri, c¶ nu m¶ bag (îmi convenea…). Atunci s-a
petrecut un miracol : trec¶toarele, nu numai c¶ s-au oprit §i au ascultat ce
zicea feti§cana aceea, dar au început §i ele s¶-l ia la trei p¶ze§te pe “civilul”
Achim, acuzîndu-l c¶ “se ∞ine dup¶ oameni, s¶-i chinuie, ca pe timpuri (sic),
în loc s¶ mearg¶ la §aib¶ §i la lopat¶”. Constatînd c¶ masele-largi-de-trec¶tori
îi erau nefavorabile, chiar ostile - Achim a §ters-o, curajos-secure§te. De
atunci nu m-a mai “contactat” nici un “organ” pân¶ la 1 aprilie 1977, când
am fost re-arestat. Pe Achim l-am rev¶zut - la Uniunea Scriitorilor, la Casa
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Scriitorilor : avansase în grad (era c¶pitan) §i în func∞ie : nu se mai ocupa de
studen∞i, ci de scriitori… L-am întrev¶zut la Rahova, pe coridorul central,
“intrat în alarm¶” în timp ce eu eram (cond)dus spre un birou de anchet¶…
Absen∞a lui Achim din Lexicon este inexplicabil¶. Doar dac¶…
- Buzescu Ion, maior, comandant al Securit¶∞ii Media§, în 1949. ïngrozitor de brutal, i-a rupt în b¶t¶i pe ∞¶ranii din comuna Buia, Târnava Mare,
aresta∞i §i c¶ra∞i cu camioanele în vederea… colectiviz¶rii triumfale. L-a
torturat pe tata, a b¶tut-o pe mama.
- Paszty (Pasti ?) - locotenent de securitate la Media§, sadic-rece
(Buzescu fiind un furios). L-a b¶tut pe tata, a b¶tut-o pe mama.
Informa∞iile acestea (Achim, Buzescu, Paszty) se aflau în Culoarea
curcubeului, în Gherla, în Soldatul câinelui - editate de Humanitas, apoi în
Arta reFugii, în Astra, în Sabina, în Roman intim - volume editate în
România, deci la dispozi∞ia “cercet¶torilor”.
Mai departe : dac¶ în Lexicon figureaz¶ Pacepa, de ce nu apare:
- Caraman (Mihai) ?, celebrul spion român în serviciul sovieticilor ?
Cel care a provocat pagube imense în dispozitivul NATO, drept care a fost
expulzat din Fran∞a, iar pe aeroportul B¶neasa (Otopeni nu era în func∞ie) a
trecut direct din avionul de Paris în avionul pentru Moscova - dovad¶
str¶lucit¶ de “independen∞¶” a lui Ceau§escu §i a Securit¶∞ii române§ti fa∞¶ de
KGB… Reamintesc: “pensionarul Caraman” a fost reactivat în decembrie
1989 de Petre Roman §i de Brucan (M¶gureanu l-a bine-consiliat pe Iliescu ;
apoi, firesc, pe Constantinescu).
Iar dac¶ figureaz¶ Caraman, drept este s¶ nu lipseasc¶ :
- Mitran (Costel), diplomat-securist, care, la Viena, i-a înmânat lui
Gustav Pordea (agent al Securit¶∞ii în Fran∞a §i deputat european pe lista lui
Le Pen) 500.000 dolari. A vuit presa francez¶ în 1984 de “Cazul Pordea”
(ap¶rat, de la Bucure§ti, în S¶pt¶mîna, de V.C. Tudor).
Mai semnalez, dintre gardienii de la Jilava :
- Olaru (poreclit B¶§ic¶), sergent în 1957-58, o creatur¶ scund¶,
blond¶, cu ochi alba§tri; b¶tea f¶r¶ motiv; oligofren notoriu, incapabil s¶
numere mai departe de 7 (“Kilen†” de la Aiud era muuult mai evoluat : ajungea
chiar pân¶ la 8, abia la 9 c¶dea, fulgerat);
- Bor§, sergent, înalt, osos, posomorît. B¶tea §i el - r¶u.
- La Trâmbi∞a§u (corect : Trâmbi∞a§) alc¶tuitoarea scrie: “c¶pitan de
Securitate, comandant al închisorii F¶g¶ra§, de lâng¶ Bra§ov” (subl. m.,
P.G.). “ïnchisoarea F¶g¶ra§” s-a aflat în centrul ora§ului F¶g¶ra§ (în Cetate),
§i nu “lâng¶ Bra§ov” (acolo era închisoarea Codlea - care nu e chiar
F¶g¶ra§…) ; nu se poate spune nici : “F¶g¶ra§, de lâng¶ Bra§ov”.
Fiindc¶ sântem la bibliografia cu g¶uri, am s¶ vorbesc §i de mine. Este
adev¶rat, sânt citat la multe “capitole-personaje”, îns¶ extrasele numai din
Gherla §i din Culoarea Curcubeului 77, Cutremurul oamenilor, ambele
editate la Humanitas, în 1990. Conced : ar fi fost prea mult s¶ pretind alc¶tuitoarei Lexiconului ap¶rut la editura lui Liiceanu s¶ consemneze adev¶rul
potrivit c¶ruia volumul Culoarea (nu Culorile…, cum gre§it a tip¶rit
Humanitas) curcubeului a fost imprimat, dat pe pia∞¶ §i numaidecât (înainte
de Prima Mineriad¶, cea din iunie 1990), retras, depozitat, apoi în 1993 trimis
la topit la fabrica de hârtie Bu§teni. Nu-i nimic, repet pentru a suta oar¶, am
s¶ re-repet: acesta a fost motivul sup¶r¶rii mele pe Liiceanu în 1993, când am
aflat din pres¶ trimiterea la topit a unui volum de m¶rturie, nedistribuit; acesta a fost motivul rupturii definitive de prietenii Monica Lovinescu §i Virgil
Ierunca: pentru c¶ întâi au negat isprava editorului, apoi au acceptat c¶ a§a a
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fost, dar au g¶sit-o “f¶r¶ importan∞a”; pentru c¶ apoi au organizat o echip¶ de
“pedepsi-tori ai calomniatorului Goma”, alc¶tuit¶ din Adame§teanu, D.C.
Mih¶ilescu, Paler, Manolescu, Blandiana, Ed. Reichmann, Andrei Cornea,
Gabriel Andreescu, Grigurcu, Damian Necula, Mircea Martin, Bianca
Marcu-Balot¶, Bianca Marcovici, Al. £tef¶nescu, Dimisianu §i al∞i indigna∞i
de “insultele” mele la adresa marelui §i mai ales curatului editor Liiceanu;
Dar nu e prea mult s¶ atrag aten∞ia, în general, cititorilor, nu semnatarilor de c¶r∞i de istorie : am publicat la Humanitas, în 1991, înc¶ un volum de
m¶rturii : Soldatul câinelui - nici el pomenit.
ïn ace§ti zece ani am constatat : dac¶ nu aminte§ti, tu, autor; dac¶ nu rere-re-aminte§ti, tu, faptele tale, rezisten∞ii prin cultura soiei fabrican∞ii istoriei
contemporane, în func∞ie de (non) biografia lor de dezertori, de amnezici programatici, de colabora∞io-ni§ti cu condicu∞¶ - omit, încearc¶ s¶ §tearg¶ §i
urmele tale, ale celui care f¶cuse§i câte ceva - în compara∞ie cu ei, inactivii,
iner∞ii, estetizan∞ii, dezertorii - pân¶ la 22 decembrie 89. Drept care, f¶r¶ jen¶,
(fa∞¶ de cine, jena: fa∞¶ de castratul moral Manolescu ?, fa∞¶ de jefuitorii de
cadavre Liiceanu, Blandiana, Adame§teanu ? - nici nu-i mai iau în seam¶) a§adar, riscînd s¶ m¶ repet, am s¶ consemnez §i aici adev¶rurile care, într-o
comunitate normal¶, alc¶tuit¶ din persoane normale ar fi trebuit s¶ fie cunoscute - dup¶ o via∞¶ de activitate anticomunist¶. Vor, nu vor confec∞ionatorii
de “adev¶ruri istorice” bucure§tio∞i: am fost primul scriitor care a citit în
public texte anticomuniste :
- la 13 noiembrie 1956, la Universitatea Bucure§ti - motiv pentru care
am §i fost arestat §i condamnat ;
- în prima parte a anului 1969, când la îndemnul lui Miron Radu
Paraschivescu, am citit la Cenaclul de la Casa Scriitorilor fragmente “penitenciare” din romanul (trimis în Occident) Ostinato - drept care s-au ridicat
§i au plecat (ca s¶ nu care cumva s¶ cread¶ Securitatea c¶ ei, bie∞ii nevinova∞i,
îmi scriseser¶ du§m¶noasa carte…) prietenii §i colegii de pu§c¶rie Nicolae
Balot¶, Ovidiu Cotru§, Marcel Petri§or.
Pomenitul roman Ostinato (curajosul I.T. Morar de la Academia
Ca∞avencu, i-a zis, de curând, cu un umor curat-dinescian - dar f¶r¶ a semna:
Prostinato) a fost scris în 1966 §i a ap¶rut în 1971, simultan în german¶
(Suhrkamp), francez¶ (Gallimard), italian¶ (Rizzolli - tradus, tirajul cump¶rat
de Ceau§escu), iar dup¶ un an, în neerlandez¶ (Bruna). Chiar de n-ar fi avut
valoare estetic¶ - dealtfel, la apari∞ia în române§te, în 1992, România literar¶
a lui Manolescu §i-a intitulat o cronic¶ : “Cenzura scrie c¶r∞i”- totu§i, i-ar fi
putut interesa pe alc¶tuitorii unui “Lexicon” ca cel discutat, m¶car pentru c¶
în el erau c¶lcate toate tabu-urile comuniste : r¶pirea Basarabiei §i a
Bucovinei de Nord, colectivizarea, deportarea “titoi§tilor”, jaful rusesc;
apoi : Securitatea, închisorile - §i reeducarea de la Pite§ti. Acest catalog
al ororilor comuniste din România, a ap¶rut pentru prima oar¶ într-o limb¶
de circula∞ie, în Occident (înc¶ o dat¶, §i pentru Doina Cornea : în 1971) pe când eu, autor, m¶ aflam în România.
ïns¶ Ostinato a fost prima carte refuzat¶ în Orient §i ap¶rut¶ în Occident
în 1971 (în român¶ ; dup¶ 20 ani):
ïn anul urm¶tor, în 1972: U§a noastr¶ cea de toate zilele - §i aceasta “cu
probleme”, printre care colectivizarea for∞at¶ ;
Gherla - al treilea volum al meu publicat în Occident (în francez¶ §i în
suedez¶); a fost - pomenit de “Lexicon”, îns¶ dup¶ obiceiul fabrican∞ilor de
istorie cu voie de la Brucan, nu este pomenit¶ data scrierii c¶r∞ii : 1972 ; se
face trimitere doar la edi∞ia româneasc¶ din 1990 (18 ani mai târziu) §i nu se
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amintesc nici de fric¶ “am¶nuntele”:
1. ïn edi∞ia francez¶ (Gallimard, 1976) nu numai c¶ erau scrise negru
pe alb, în text, numele tuturor celor r¶i - începînd cu Groza §i cu GheorghiuDej, Ana Pauker, Teohari, Dr¶ghici, Ki§inevski, trecînd la c¶l¶i ca Enoiu,
Goiciu, la gardienii £omlea §i Iamandi - dar, începînd din octombrie acela§i
an, Europa liber¶ a transmis largi fragmente în lectura autorului aflat,
repet, în România, la cheremul Securit¶∞ii - ceea ce a provocat trimiterea
de emisari-scriitori în Occident : Ivasiuc §i Breban la München §i la Paris,
¢oiu §i B¶l¶i∞¶ la Stockholm, cu misia de a explica imperiali§tilor c¶ Goma
nu are pic de talent - acesta fiind unicul motiv al sup¶r¶rii Organului
Poporului…;
2. ïn aceea§i edi∞ie (francez¶) exist¶ o postfa∞¶ de exact 30 (treizeci) de
pagini, intitulat¶ “Le phénomène concentrationnaire en Roumanie”, semnat¶:
“Virgil Ierunca”. A§adar, în 1976 Virgil Ierunca a publicat pentru întâia oar¶ în
via∞a sa un text politic în alt¶ limb¶ decât româna - mai spun o dat¶ : text (politic) ap¶rut în volumul meu Gherla. ïn acel eseu-postfa∞¶ a existat, în
sfâr§it, într-o limb¶ de circula∞ie, analiza, atât a universului concentra∞ionar
românesc - dup¶ cum indic¶ titlul - cât mai ales a fenomenului Pite§ti.
ïn cerc: scris¶ în România (1970-1971), publicat¶ la Gallimard în
1977, la Bucure§ti: în 1995. ïn cele 500 de pagini (motiv pentru care Alex.
£tef¶nescu a opinat în România literar¶ a lui Manolescu c¶ autorul posed¶
“arta exasper¶rii cititorului”) este vorba, din nou, despre colectivizarea
for∞at¶, despre deport¶rile în B¶r¶gan - dar §i despre mi§c¶rile de partizani
din Mun∞ii F¶g¶ra§ului. Cartea nu este pomenit¶ m¶car cu titlul în bibliografie.
Gard¶ invers¶ este a cincea §i ultima carte scris¶ în România §i editat¶
în Occident (tot la Gallimard). Nici aceasta nu este citat¶ de “istoriografia”
de la Humanitas.
De cum am ajuns în Fran∞a (noiembrie 1977), am scris volumul de
m¶rturii Culoarea curcubeului, ap¶rut la Seuil, în 1979 sub titlul Le
Tremblement des hommes.
A doua carte scris¶ în exil : Patimile dup¶ Pite§ti (1978-80). Varianta
francez¶ (Les Chiens de mort ou La Passion selon Pite§ti) a fost editat¶ la
Hachette, în 1981. Tot în 1981 a ap¶rut în române§te (editura autorului :
“Limite”) Pite§ti de Virgil Ierunca. Textul autonom era dezvoltarea, atât a
capitolului din Postfa∞a la cartea mea Gherla (Gallimard) 1976 cât mai ales
a Postfe∞ei (9 pagini) edi∞iei franceze a Patimilor dup¶ Pite§ti - care postfa∞¶
avea s¶ existe §i în varianta neerlandez¶ (Het Vierkante ei [Oul cubic], Elsevier, 1982), îns¶ nu §i în cea german¶ (Die rote Messe, Thule, Köln, 1985).
Atâtea detalii ca s¶ repet ce s-a §tiut - §i s-a uitat cu metod¶: între Virgil
Ierunca §i mine nu a existat “concuren∞¶” în chestiunea consemn¶rii tragediei
de la Pite§ti. Aveam fiecare cartea lui Bacu (“Biblia”); eu povestisem - în mai
multe rânduri - ceea ce §tiam din gura “pite§tenilor” cunoscu∞i în închisoare,
în deportare (£tefan Davidescu, Mircea £oltuz, Romul Pop-Bimbo); ei îmi
încredin∞aser¶, în vederea scrierii… Pite§tiului meu - transcrierea unei m¶rturii f¶cut¶ la Paris, de “cineva care nu a fost la Pite§ti, dar §tie de la pite§teni”
(identitatea acestuia mi-a r¶mas necunoscut¶ pân¶ dup¶ moartea lui… Ovidiu
Cotru§). O prim¶ variant¶ fusese o tentativ¶ de eseu-istoric - de care nu am
fost mul∞umit. Am încercat “p¶trunderea în adev¶r prin fic∞iune”. Virgil
Ierunca §i eu ne consultam în permanen∞¶ - sub ochiul vigilent al Monic¶i
Lovinescu. Dovada altruismului : invita∞ia mea adresat¶ lui Ierunca de a se
folosi de vehicolul carte-în-francez¶ (Gherla, Les Chiens de mort), pentru
a-§i face cunoscut - fie §i par∞ial - textul s¶u despre Pite§ti. Iar când fragmente
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din Patimile… au fost transmise la Europa liber¶ (în lectura mea) acestea au
fost g¶zduite în emisiunea sa “Pagini uitate, pagini cenzurate…” §i prezentate
de el însu§i. ïnc¶ o dat¶ : în nici un moment - înainte de decembrie 1989 - nu
a existat între noi vreo animozitate… pite§tial¶, din contra, am sim∞it în permanen∞¶ complicitatea în solidaritate a lui Virgil §i a Monic¶i. Ce s-a întâmplat dup¶ aceea (începînd din ianuarie 1990) este o chestiune c¶zînd în
respon-sabilitatea lor §i numai a lor.
Oricum, Lexiconul humanitastic nu aminte§te cartea mea (care, în
România, a cunoscut dou¶ edi∞ii) Patimile dup¶ Pite§ti, nici postfe∞ele lui
Ierunca (publicate în 1976, în 1981, în 1982 în francez¶ §i neerlandez¶) purtate de volumele mele Gherla §i Les Chiens de mort.
Dac¶ alc¶tuitoarea va invoca faptul c¶ Patimile dup¶ Pite§ti este o
carte de fic∞iune, o voi îndrepta, atât spre Gherla mea, cât §i spre Pe Muntele
Ebal de Theodor Mihada§ ; spre Ia-∞i boarfele §i mi§c¶ de Oana Orlea §i
spre Fortul nr. 13 de Marcel Petri§or - volume care, §i ele, în haina
“fic∞iunii”, constituie m¶rturii (§i au fost citate ca atare). Alc¶tuitoarea lexiconului ne asigur¶, în Cuvântul Autorului, c¶ a purtat “discu∞ii clarificatoare” cu Monica Lovinescu §i cu Virgil Ierunca. ïn leg¶tur¶ cu ce ? Nu cred
c¶ a avut astfel de discu∞ii (clarificatoare!) despre Pite§ti - dovad¶ : modul în
care este alc¶tuit Lexiconul, punînd în aceea§i oal¶ - deci pe acela§i plan c¶l¶i §i victime devenite, prin constrângere, tor∞ionari ai colegilor de
suferin∞¶.
Ca de fiecare dat¶ când improviza∞ii istorici trezi∞i la 22 decembrie 89
fix încearc¶ sinteze sau analize ale unor fenomene - ca de pild¶ Pite§tiul este v¶dit¶ incapacitatea lor de a judeca corect - iar “corect”, în istorie (mai
ales în istoria teribil¶ a teribilului secol al dou¶zecilea) înseamn¶ a avea §i
inim¶, nu doar cap; a dovedi §i compasiune (ei, da : o valoare moral¶ !), fa∞¶
de cei care doar “aparent” sunt c¶l¶i - în fond, tragice victime - ca studen∞ii
de la Pite§ti.
Aceast¶ nesim∞ire etic¶ (egalat¶ doar de o perfect¶ incapacitate profesional¶ (dublat¶ de o slug¶rnicie dintre cele mai b¶loase fa∞¶ de “fosta
Securitate”, fa∞¶ de marea favoare f¶cut¶ de securi§ti ca M¶gureanu §i fa∞¶ de
turn¶tori îmb¶trâni∞i în rele ca epigramistul MAI Quintus) am întâlnit-o pentru întâia oar¶ la autorii volumului intitulat Memorialul Ororii editat de
Vremea. Mi-am spus opinia despre acest monstru editorial, textul a fost inclus §i
în volumul Scrìsuri, Nemira, 1999. Degeaba. Acum în∞eleg, resemnat, c¶ nu li
se poate cere s¶ scrie istorie unor indivizi care nu §tiu ce e cronologia §i cu ce se
m¶nânc¶ ea, imaginîndu-§i c¶ un purcoi de documente constituie o sintez¶ c¶reia
îi lipse§te doar semn¶tura autorului…
Atâta timp cât despre reeducare în general, despre cea de la Pite§ti în
special “sintetizatorii” vor îngr¶m¶di documente, f¶r¶ discern¶mânt, f¶r¶
dorin∞a de a p¶trunde fenomenul - nimic bun, nimic corect, nimic drept nu se
va scrie, în nefericita Românie, comunitate f¶r¶ hârtii. Din acest punct de
vedere - al neprofesionismului strig¶tor la cer §i al nep¶s¶rii etice Lexiconul de la Humanitas, din 2001 nu se deosebe§te de Memorialul
Ororii de la Vremea, din 1995. Orice încercare (eseu) despre universul penitenciar comunist §i despre tortur¶ (fie ea doar a trupului) este obligat¶ a face,
dintru început, deosebirea dintre victim¶ §i c¶l¶u; obligat¶ s¶ defineasc¶ victima ca acea persoan¶ supus¶ persecu∞iilor, torturilor, tentativelor de a fi
zdrobit¶ suflete§te, de a fi “întoars¶” (pref¶cut¶ din victim¶ c¶l¶u al propriilor
camarazi de suferin∞¶ - ca la Pite§ti, ca la Gherla, ca la Aiud în 1961-64) ; s¶
fie definit c¶l¶ul ca acela care, uzînd, abuzînd de ilimitata putere politico-
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poli∞ieneasc¶ de∞inut¶ într-un regim dictatorial teroristo-comunist, a persecutat, a umilit, a înfometat, a privat de asisten∞¶ sanitar¶ §i medical¶, a torturat,
a “reeducat” (aici în sensul de a fi mânjit, de a fi maculat victima, de a-i fi
interzis “statutul de martir”) - toate acestea, nu doar din sadism înn¶scut §i
câ§tigat - ci §i pentru profit material. La urma urmei, deosebirea dintre victim¶ §i c¶l¶u este operat¶ de plat¶ ; de salariul pe care securistul - fie anchetator, fie gardian - îl primea : pentru a persecuta, a umili, a tortura, a ucide.
Este de neîn∞eles, de neadmis : în fa∞a unui “fenomen” ca reeducarea
persoane instruite, citite, sensibile, bine-crescute, se dovedesc neînstare de o
evaluare normal¶ (a anormalului) ; de o percepere moral¶ a violent-amoralului ; sunt lipsite de necesara l¶rgime de spirit care s¶ îng¶duie apropierea de
monstruozit¶∞ile de la Pite§ti §i cu - am mai spus, repet : compasiune. S¶
aduni, într-un Catalog al R¶ului, al R¶ilor, de-a valma, atât c¶l¶i, criminali
n¶scu∞i ori f¶cu∞i - oricum, pentru asta pl¶ti∞i - cât §i victime care, tocmai,
pentru c¶ au fost victime peste marginile omenescului, în cele din urm¶ au
cedat §i §i-au torturat colegii - dovede§te complet¶ afonie etic¶, absolut¶ incapacitate profesional¶.
Este adev¶rat : neferici∞i ca - în ordine alfabetic¶ : Bogd¶nescu, Calciu
(care nu este men∞ionat), Diaca, Leonida Titus, Livinski, M¶rtinu§, Nuti
P¶tr¶§canu, P¶v¶loaie, Popescu Aristotel, Popescu Gheorghe, Popovici Cornel,
Romanescu, Sobolevski, Stoian, £erb¶nescu, Voin - au f¶cut r¶u, au umilit, au
torturat - au ucis. Dar:
1. De ce au f¶cut ceea ce au f¶cut ?: din pl¶cere ? - NU : din (teribil¶)
constrângere - pornit¶ de la §i supravegheat¶ de Securitate. Ar fi putut
refuza s¶ fac¶ ce li se cerea? NU: fuseser¶ martori la uciderea celor care nu
executau ordinul †urcan.
2. Ce recompense au primit “tor∞ionarii” (apud Humanitas), în afar¶
de încetarea, nu definitiv¶, a torturilor îndurate de ei în§i§i) : salariu de securist, de 5-10 ori mai mare decât a unui profesor universitar?, apartament
confortabil la ora§?, slujb¶ gras¶ §i pentru nevast¶, §coli bune pentru copii ?,
decora∞ii pentru “Ap¶rarea Orânduirii de Stat”?
Dintre neferici∞ii pomeni∞i mai sus mul∞i au fost executa∞i - de ce?- aceasta
trebuie s¶ fie întrebarea prim¶ a cercet¶torului. Cu excep∞ia lui ¢urcanu (el nu
fusese torturat înainte de a tortura), cu to∞ii trecuser¶ prin chinurile iadului-pep¶mânt. Unii “rezistaser¶”, murind; al∞ii cedînd - în diferite “grade”. De ce nu
a fost executat nici un securist dintre cei care imaginaser¶, puseser¶ la cale,
supravegheaser¶ reeducarea: Nikolski, Teohari, Dr¶ghici, Sepeanu ? ïntrebare
retoric¶. Dar de ce a fost executat Cobâla§ - care nu a reeducat, nu a fost reeducat - nici n-a c¶lcat prin Pite§ti ? - iat¶ a doua întrebare, la care trebui s¶
r¶spund¶, nu “fosta” - ci : Securitatea.
Judecarea monstruozit¶∞ilor “reeduc¶rii” s¶ plece de la postulatul:
Vina terorii exercitat¶ asupra românilor începînd de la 23 august
1944 este (§i r¶mâne) comunismul rusesc impus în România - prin unealta ei, Securitatea - punct.
Nu-i este îng¶duit nim¶nui (fie acela cercet¶tor, fie doar
amator
curios) s¶ se apropie de fenomenul reeduc¶rii cu “obiec- tivitate §tiin∞ific¶”.
Nu exist¶, în materie de monstruozitatea a represiunii securiste, nici r¶ceal¶§tiin∞ific¶, nici privire obiectiv¶ - cum adic¶ :
a) s¶-mi cear¶ mie, urma§ii lui Buzescu de la Media§ s¶ judec “obiectiv” faptul c¶ tat¶l lor l-a torturat pe tat¶l meu ?, c¶ a b¶tut-o pe mama mea
(împreun¶ cu Paszty) ? ;
b) s¶ fiu, eu “obiectiv” (ca Ple§u, ca Breban - care §tiu ei ce §tiu când
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cer, de peste un deceniu, reconciliere-na∞ional¶…), fa∞¶ de Ion Iliescu ?- cel
care “mie-personal” nu mi-a f¶cut vreun r¶u : în 1956-58, când el activa
puternic în Echipa Mor∞ii §i exmatricula studen∞i, eu eram deja… la ad¶post,
cite§te: arestat ; nici în decembrie 89, nici în ianuarie, nici în martie, nici în
13-15 iunie 1990 nu am suferit (personal…) de pe urma ac∞iunilor lui (fiindc¶
nu m¶ aflam în România) - îns¶ nimeni nu are dreptul s¶ “ierte” pe cineva
pentru r¶ul f¶cut altcuiva (s¶-l ierte Dracu’ !). Datoria, obliga∞ia noastr¶ : s¶
nu uit¶m!
De “materia Pite§ti” este, nu doar indecent, dar blasfematoriu s¶ te apropii (întru studiere §tiin∞ific¶…) precum ciungul etic £tefan Borbély (cel care
cerea fo§tilor de∞inu∞i s¶-i produc¶, lui, m¶rturii scrise “la fa∞a locului” §i
nu… dup¶ ce ie§iser¶ din închisori !); precum redactorii de la ed. Vremea,
comi∞¶tori ai volumului Memorialul ororii ; precum individa care a pornit
s¶ scrie despre mama Monic¶i Lovinescu §i s-a trezit f¶cînd din Caraion un
turn¶tor ordinar, pentru a ob†ine pa§aport (alimentat¶ de veninul Monic¶i
Lovinescu §i rezemat¶ pe “informa∞iile” peliniste), iar dup¶ trei ani recidiveaz¶, intrînd cu gumarii ei de g¶in¶reas¶-frunta§¶ în Catedrala Suferin∞ei
Românilor : Pite§ti.
De Pite§ti nu ne este îng¶duit s¶ ne atingem, decât dup¶ ce ne-am cutremurat :
«£i dac¶, Doamne-fere§te, a§ fi fost §i eu la Pite§ti?…»
Pentru absen∞a din Lexicon a lui Calciu Gheorghe - reeducat la Pite§ti
§i reeducator temut, mai ales la Gherla, unde era supranumit “Copilul lui
Goiciu” (vezi m¶rturiile unor victime, precum §i a lui D. Bacu - dar numai în
prima edi∞ie) s¶ r¶spund¶ alc¶tuitoreasa §i editura liicean¶. Ca §i pentru
t¶cerea suspect¶ în leg¶tur¶ cu Gelu Voican Voiculescu-Sturdza - chiar a§a:
sunt prezen∞i Chi∞ac, Dom§a, Macri, Vlad - §i nu criminalul VoicanSturdza, autor a numeroase asasinate?
Dac¶ lipse§te Calciu, este repertoriat Leonida Titus §i gre§it înregistrat
astfel : “fo§tii camarazi cred c¶ a pierit odat¶ cu ¢urcanu”… Sânt în m¶sur¶
s¶ corectez : Leonida Titus tr¶ia, în 1991, în Ia§i : mi-a scris o scrisoare indignat¶, protestînd împotriva “calomniilor” proferate împotriva lui “în a§a-zisa
carte Patimile dup¶ Pite§ti”. Scrisoarea a ap¶rut, cu prezentarea §i cu titlul
dat de V.C. Tudor, în foaia securist¶ România Mare. [ïn aceea§i perioad¶ §i
în acela§i periodic oligofreneticul VCT îi lua ap¶rarea turn¶torului notoriu
Anton Barbu (Panaghia) - care apare în volumul Gherla].
Fa∞¶ de erorile §i calomniile din trecut alc¶tuitoarea Lexiconului adopt¶,
t¶cerea - ca în cazul lui Caraion, pe care îl acuzase de coniven∞¶ cu
Securitatea. La Merce Ilie noteaz¶ urm¶toarele :
“Se ocupa de scriitori. ïn leg¶tur¶ cu acest specific al muncii lui, a fost
intens mediatizat în perioada postrevolu∞ionar¶ ca agentul care a distrus reputa∞ia lui Ion Caraion. Instrumentînd în februarie 1982 publicarea în revista
S¶pt¶mîna a dubioaselor colaje de însemn¶ri personale, extrase din procese
verbale de anchet¶, denun∞uri §i alte documente greu de identificat (s. m., P.G.)
dup¶ plecarea din ∞ar¶ a poetului fost de∞inut politic, Ilie Merce l-a împiedecat
pe acesta s¶ se al¶ture grupului de ziari§ti de la Europa liber¶”.
Se observ¶, pe de o parte, neru§inarea cu care, acum, calomniatoarea§ef¶ a lui Caraion nu pomene§te de rolul s¶u odios, ca instrument al Monic¶i
Lovinescu în declan§area monstruoasei campanii de ur¶ §i de minciuni, în
1998; atunci izvorul informativ era, nu Merce Ilie, ci Pelin Mihai, deloc
pomenit în Lexicon; din el s-au ad¶pat orbe§te Manolescu, Adame§teanu,
Liiceanu, Matei C¶linescu, Cistelecan; pe de alt¶ parte sare în ochi (§i în ure-
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chi) limba de lemn “mânuit¶” de filoloaga humanitasnic¶.
Dac¶ în leg¶tur¶ cu Caraion doar “nuan∞eaz¶”, în acela§i Cuvânt al
Autorului, alc¶tuitoreasa persevereaz¶ într-o eroare :
ïn 1998 (în Cotidianul din 29 septembrie, dar §i în România literar¶ din
7-13 octombrie), protestase împotriva Scrisorii mele deschise adresat¶ lui
Gh. Grigurcu în chestiunea calomniilor la adresa lui Caraion - atunci, printre
altele, debita urm¶toarele :
“Vorbesc de Monica Lovinescu, amintindu-v¶ c¶ a fost b¶tut¶ pân¶
aproape de mutilare, pentru vina de a v¶ fi scos din ghearele securit¶∞ii mult
mai devreme decât v-ar fi scos norocul (…)”
La acestea îi r¶spundeam (vezi în Jurnal de apocrif, Dacia 1999, pp
426-429) c¶ Monica Lovinescu fusese agresat¶ de doi palestinieni, la Paris,
în 18 noiembrie 1977, pentru vina de a fi atacat Familia Ceau§escu, nu pentru aceea de a m¶ fi scos pe mine din ghearele securit¶∞ii; apoi : eu, scosul-dinghearele… aveam s¶ ajung¶ în Fran∞a dou¶ zile mai târziu, în 20 noiembrie… deci dup¶…
Dar neamul r¶u nu piere, relele obi§nuin∞e nu dispar - iat¶ ce scrie
aceea§i humanitasioat¶, în 2001, la pag. 7 din “Cuvântul autorului” :
“Amintesc c¶ dup¶ expulzarea opozantului Paul Goma, dup¶ ce-i promisese acestuia un semn c¶ «bra∞ul înarmat al poporului e lung» Securitatea
a trimis un comando s-o bat¶ pân¶ în pragul mor∞ii…” O singur¶ fraz¶, mai
multe neadev¶ruri :
1. “Opozantul” în chestie nu a fost expulzat - a scris-o, a re-scris-o, îns¶ la
Humanitas c¶r∞ile nu se citesc, doar se imprim¶ (iar cele care nu-i plac lui
Brucan, lui Petre Roman, lui Voican sunt topite);
2. Ce spuneam de incapacitatea românilor de a se descurca normal în
cronologie? - nu dup¶ (subl., mea, P.G.), fie §i “expulzare”, a fost b¶tut¶
Monica Lovinescu, ci, ca s¶ zic a§a : din contra - a§a cum scrisesem limpede
în 1998 : înainte - mai scriu o dat¶, pentru cititorii dezinforma∞i consecvent
de informatorii de la Humanitas.
Paul Goma
P.S.1. Vai de românii care au f¶cut istorie! Dac¶ au supravie∞uit gloan∞elor,
bâtelor, r¶ngilor de fier, înfomet¶rii, neîngrijirii - au constatat c¶ nu pentru “revolu∞ia
din decembrie 89” î§i sacrificaser¶ tinere∞e, s¶n¶tate, familie ; de la o vreme au nefericirea de a afla c¶ faptele lor sunt consemnate cu neîn∞elegere, cu nesim∞ire, ba chiar
cu dispre∞ de c¶tre profitori-de-r¶zboi, rezisten∞ii-prin-cultur¶ Blandiana, Rusan,
Adame§teanu, Liiceanu §i ai s¶i “istorici” care de care mai oni§or §i mai isc¶litoreas¶; tovar¶§ele de la Vremea, ca §i semn¶toreasa “Lexiconului”, nu au înv¶∞at
nimic din erorile trecute, au recidivat cu volumul Reeducarea de la Aiud. Bietul
Petre Pandrea: ca Blaga, ca Arghezi §i el a fost b¶tut de Dumnezeu cu mâna fiicei
iubite !
P.S. 2. ïntâia cronic¶ favorabil¶ alc¶tuitoresei “Lexiconului” este semnat¶ :
Mircea Mih¶ie§, în Lumea liber¶ din New York (preluat¶ din România literar¶). Nici
o surpriz¶: “Reportofonul Banatului” (vezi “dialogul” cu Tism¶neanu, în care “interlocutorul” nu pune întreb¶ri - dac¶ nu §tie nimic - dar scrie cât §apte adame§tence)
este om de cas¶, nu doar al lui Manolescu §i al Ple§u, dar în acela§i pre∞, §i al lui
Liiceanu. Este vorba de Mircea Mih¶ie§, protectorul lui I.T. Morar (§terg¶toare de
picioare a lui Buzura §i a lui Ple§u, titular al unei rubrici în Lumea liber¶, unde prezint¶ “revista presei s¶pt¶mânale”, adic¶ : foaia securista Dilema §i propria-i
Academie Ca∞avencu). Revin la Mih¶ie§ : dac¶ nu are coloan¶ vertebral¶, B¶n¶∞eanul
poate fi, simultan : critic nemilos al celor care îl votaser¶ pe Iliescu §i…semnatar al
Apelului GDS (care cerea românilor s¶-l voteze pe Iliescu)! Impar∞ialul Mircea
Reportofonie§ semneaz¶, de curând, un alt Apel : pentru ap¶rarea lui Ple§u de
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acuza∞ia lui G. Andreescu c¶ ar fi fost colaborator al Securit¶∞ii… ïntrebare colateral¶: i-au trebuit zece ani lui Andreescu pentru a afla c¶ Ple§u fusese ministru al lui
Iliescu ? Sau abia acum, c¶ a fost dat afar¶ de peste tot, §i-a c¶p¶tat libertatea de
cuvânt?)

*

Paris 7 martie 2001
C¶tre revista Timpul, Ia§i
Domnilor,
A∞i publicat în Timpul, noiembrie 2000 un “interviu cu poetul Dorin
Tudoran, realizat de Radu Pavel Gheo” (la 12 mai 2000). Citez pasajele care
m¶ privesc :
“RPG: ïntr-o perioad¶ era∞i în rela∞ii relativ bune cu un alt cunoscut
disident român, poate cel mai faimos : Paul Goma. ïn ultimul timp îns¶
rela∞iile dintre dumneavoastr¶ §i el…
“DT: Nu, nu-i a§a (1 - cifra indic¶ r¶spunsul pe care-l voi da, n.m.,
P.G.). Am s¶ v¶ spun ce s-a întâmplat. Din p¶cate, eu cu Paul nu am fost prieteni (sic), nu am fost foarte apropia∞i, de-abia dac¶ ne-am cunoscut înainte ca
el s¶ fie expulzat (2). Am fost unul dintre cei care au suferit foarte mult atunci, când el a f¶cut ce a f¶cut, fiindc¶ n-am avut t¶ria s¶ m¶ al¶tur lui. Am
f¶cut-o mai târziu §i de atunci o fac neîncetat. Rela∞iile mele cu el au fost totdeauna extraordinare (3). ïl consider un om extraordinar (4). Din p¶cate, cred
c¶ s-a întâmplat un lucru care ∞ine de temperamentul lui §i de tragic.
Temperamentul lui este cel pe care îl cunoa§tem (5), tragedia este c¶ dup¶
1990 el a refuzat cu înc¶p¶∞ânare s¶ mai vin¶ în România (6). £i atunci, între
felul în care eu comentam s¶pt¶mânal rela∞iile din România în presa româneasc¶ §i felul în care el gânde§te, din Paris, realit¶∞ile române§ti (doar citind
din când în când un ziar sau primind un telefon), s-a n¶scut o pr¶pastie (7).
Din punctul meu de vedere nu s-a întâmplat nimic (8) : am luat not¶ de faptul
c¶ e sup¶rat, l-am l¶sat s¶ fie sup¶rat (9) §i, dup¶ cum a∞i v¶zut, nu i-am
r¶spuns niciodat¶ în pres¶. Mi s-a p¶rut îns¶ unfair, inechitabil ca - dup¶ ce
i-am ap¶rat acel jurnal în trei volume, atacat de atâta lume (i l-am ap¶rat întrun serial de cinci episoade în România literar¶, într-unul de dou¶ episoade în
Vatra §i într-o emisiune a lui Nicolae Manolescu); - mi s-a p¶rut deci inechitabil ca, pe un fond de sup¶rare absolut absurd¶, Paul Goma s¶ ajung¶ s¶ scrie
pân¶ §i faptul c¶ m¶ scoate de pe lista prietenilor lui, fiindc¶ nu i-am citit jurnalul (10). ïn continuare îns¶ respectul meu pentru Paul Goma, pentru ce a
f¶cut el §i pentru ceea ce a scris el r¶mâne ne§tirbit. Faptul c¶ a decis s¶ se
îndep¶rteze de mine m¶ îndurereaz¶ foarte mult, dar trebuie s¶-l accept. Este
op∞iunea lui”.
(…)“RPG. S-a spus c¶, de fapt toat¶ problema ar fi plecat de la compara∞ia (subl.m., P.G.) f¶cut¶ între Gulagul comunist (!) §i Holocaustul
provocat de nazi§ti.
D.P. Este o prostie. Nimeni dintre noi (…) nu s-a gândit la o identificare (subl. m. P.G.) (11).”
Iat¶ partea mea de adev¶r - pe puncte :
1. Surprinz¶tor, Dorin Tudoran nu ascult¶, nu aude (nu-i pas¶ ?) ce
anume întreab¶ - sau afirm¶ - intelocutorul. La o corect¶ - §i respectuoas¶ punere-în-situa∞ie :“într-o perioad¶ era∞i în rela∞ii relativ bune cu… ïn ultimul
timp îns¶ rela∞iile dintre dumneavoastr¶ §i el…”, el r¶spunde al¶turi/altfel
prin : “Nu, nu-i a§a”. Ce se în∞elege ? C¶, “într-o perioad¶ (ba da) era în rela∞ii
bune cu…”? Sau poate: “Nu, nu-i a§a”…“în ultimul timp îns¶ rela∞iile dintre
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dumneavoastr¶ §i el…” s¶ se fi ameliorat ?- dealtfel întrebarea a r¶mas neterminat¶.
Credeam c¶ doar în rela∞iile cu mine s-a comportat astfel : eu spun/scriu
una, el nu ascult¶, nu cite§te - în schimb, vorba celuia, are opinii ferme
(despre ceea ce nu a înregistrat, despre ce nu a citit - dup¶ cum se va vedea
mai la vale).
2. Nu credeam c¶ am s¶ ajung s¶-l corectez pe Dorin Tudoran, explicîndu-i pentru a multa oar¶ c¶ nu am fost expulzat. ïn 20 noiembrie 1977 am
plecat din România cu pa§apoarte turistice (pe care, odat¶ în Fran∞a le-am
schimbat cu certificate de refugia∞i politic - “statut de care ne bucur¶m §i în
ziua de azi, dup¶ 23 ani §i ceva).
3. Rela∞iile noastre au fost “extraordinare”… Bine-bine, dar ce vrea s¶
semnifice calificativul (vag, neangajant)? C¶ erau (extraordinar) de bune ?,
extraordinar de… rele ? Nu se în∞elege: în §apte ani de practicare a… diploma∞iei americane în Basarabia (sorry - ca s¶ m¶ alint §i eu, po amerikanski :
Republica Moldova) Dorin Tudoran va fi înv¶∞at arta de a ascunde adev¶rul
sub cuvintele rostite-scrise.
4. M¶ consider¶ “un om extraordinar”… Precum “rela∞iile”, extraordinar poate fi interpretat “a§a-§i-contrariul”.
£i, eu, naivul, îmi imaginam c¶, începînd de prin 1980 (când venise
împreun¶ cu so∞ia sa în Occident §i avusese o prim¶ convorbire cu Noel
Bernard, directorul sec∞iei române a Europei libere în vederea angaj¶rii sale
ca redactor) devenisem (subl. mea) prieteni. £i c¶ prieteni r¶m¶sesem…
- nu pân¶ în 1993, când el a fost numit înalt func∞ionar la Chi§in¶u atunci am fost doar mirat, apoi îndurerat c¶ nu r¶spunde la scrisori (trimise la
Washington, fiindc¶ el nu-mi d¶duse adresa);
- nici când mi-a telefonat (de la Chi§in¶u !) în 21 martie 1995, iar eu
“cu înc¶p¶∞ânare”, vorba lui, i-am cerut adresa (de la Chi§in¶u!), iar el mi-a
r¶spuns nichitast¶ne§te (sau : american-diplomatice§te : «Las¶, b¶trâne, c¶ ∞io dau…» - §i las¶batrâne a r¶mas;
- nici în octombrie 1996, când ne-am întâlnit la Die, în Fran∞a, el fiind
delegat-principal §i participant-de-n¶dejde la o conferin∞¶-dezbatere despre
Basarabia, dar Doamne fere§te s¶ m¶… bage §i pe mine la meci, m¶car ca
basarabean de origine §i autor a câteva c¶r∞i cu Basarabia - spre deosebire de
to∞i participan∞ii de drept, înalt-speciali§tii în materie de “Moldova” (cam ca
el, Dorin Tudoran).
Atunci iar¶§i i-am cerut fa∞¶ c¶tre fa∞¶ adresa de la Chi§in¶u, el m-a anun∞at
c¶ nu mai are c¶r∞i de vizit¶, dar tot m-am ales cu o b¶taie pe um¶r §i cu «Las¶,
b¶trâne, c¶ ∞i-o dau…»- §i tot (ne)dat¶ a fost…
Ci abia în 1998, când am constatat din pres¶ (România literar¶, mai ales
Vatra) c¶ prietenul meu Dorin Tudoran cel vertical, cel occidental, cel onest
- a uitat tot ce d¶dea impresia c¶ înv¶∞ase pe-aici, prin Lumea Liber¶ §i s-a
întors “la vatr¶”: acolo unde oamenii-p¶mântului nu sunt în tema cutare - dar
î§i dau cu p¶rerea în tema cutare ; nu citesc - dar scriu despre ce nu citesc am s¶ re-vin cu re-exemple.
5. A devenit o mod¶ : cei care nu m¶ atac¶ frontal, îmi g¶sesc simpaticperfide circumstan∞e atenuante : bietul, a suferit atâta la via∞a lui (a avut chiar
§i grip¶) - s¶-l în∞elegem ; s¶racul, are o structur¶ dostoievskian¶ - s¶-l iert¶m
; e bolnav - s¶ nu-i cerem ce nu poate da ; s¶rmanul, e nebun - ce s¶ te a§tep∞i
de la un nebun, etc… Dorin Tudoran pune pe seama caracterului meu - “pe
care îl cunoa§tem”, adaug¶ el, ca s¶ nu se cread¶ c¶ diagnosticul i-ar
apar∞ine… - p¶catele mele numite §i ne-numite.
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6. G¶se§te “tragedie” faptul c¶ dup¶ 1990 am refuzat - “cu
înc¶p¶∞ânare” - s¶ m¶ duc în România.
Nu am f¶cut decât s¶-mi respect o hot¶rîre (pe care el o §tia din scrisorile dinainte de 1993 §i o împ¶rt¶§ea) scris¶ negru pe alb înc¶ de la 1 aprilie
1990, în pres¶ de la Bucure§ti, iar în 1991 comunicat¶ lui Mircea Snegur, care
m¶ învitase “acas¶ la noi, în Basarabia” - astfel :
«Nu c¶l¶toresc în ∞¶ri comuniste».
Deci: “tragedie” nu este ne-c¶l¶toria mea în România (la urma urmei,
cui îi pas¶ de absen∞a mea? - ba pe unii scriitori îi aranjeaz¶), ci:
a. faptul c¶ am avut dreptate, în 25 decembrie 1989 - când, ca un om
normal, v¶zînd la televiziunea francez¶ (m¶ aflam pe platoul canalului 5)
execu∞ia Ceau§e§tilor, am în∞eles ceea ce orice om normal putea s¶ în∞eleag¶:
“revolu∞ia român¶” era o vulgar¶ (§i sângeroas¶) schimbare de secretar-general al PCR ;
b. Dorin Tudoran credea ca §i mine - pân¶ la prima c¶l¶torie în ∞ar¶
(ianuarie-februarie 1990) - când a angajat un dialog amical cu Eugen Simion;
au discutat scriitorii români doar despre literatur¶ (fiindc¶, nu-i a§a, doar literatura aceea r¶m¶sese nediscutat¶).
c. Tragic peste poate : atât România, cât §i “Moldova”, cum îi spune,
oficial, oficialul Tudoran, în ace§ti 11 ani de la ‘89 au devenit din ce în ce
mai comunist-securiste (kaghebiste).
7. E deprimant¶ constatarea c¶ Dorin Tudoran a ajuns s¶ gândeasc¶ astfel.
Am spus, am repetat, re-re-rept : nu sânt deloc fericit c¶ “profe∞iile” mele se
împlinesc - a§ prefera s¶ fiu contrazis. ïns¶ chiar a§a, “din Paris, doar citind din
când în când un ziar sau primind un telefon”, analizele mele s-au dovedit a fi din p¶cate - exacte. Au mai r¶mas câteva “previziuni” ne-întâmplate înc¶, dar
niciuna nu a fost desmin∞it¶. Ba câteva s-au dovedit a fi §i mai negre decât în
neagra-mi viziune (ca re-alegerea lui Iliescu în Decembrie 2000).
8. Dorin Tudoran g¶se§te c¶… din punctul s¶u de vedere nu s-a întâmplat nimic (susceptibil s¶ ne despart¶) :
- nici t¶cerea lui de func∞ionar grijuliu de a nu-§i pierde pâinea dac¶ mai
între∞ine leg¶turi cu “Goma, redutabil sabotor al rela∞iilor ceau§o-americane”,
cum eram cunoscut din 1977, la Departamentul de Stat, cel alimentat de
diploma∞i securiza∞i - §i de c¶tre Ivasiuc - precum James Barnes jr. (“∞inut”
prin so∞ia sa, ag¶∞at¶ de Organ…) §i prin lepre care f¶ceau pe jurnali§tii :
putoarea de David Binder, scînteist de expresie englez¶, a§a a r¶mas §i azi,
§tiut fiind: Americanii au pu∞ine idei - dar fixe;
- nici surprinz¶toarea pactizare cu in§i cu care (§i el) se afla în conflict
de-principii, nu de-gagici ca marxist-iliistul Eugen Simion;
- nici surprinz¶toarea frecventare a unui organ de pres¶ ca ScînteiaAdev¶rului §i angajarea de conversa∞ii ‘telectuale cu alde C. St¶nescu (pe
care eu nu-l §tiam, mi-l povestise el), cu securistul-tân¶r de cea mai gre∞oas¶
extrac∞ie C.T. Popescu, devenit prieten (în tandem cu Manolescu, doar se §tie
c¶ T¶t¶rescul zilelor noastre nu are odorat - cât despre moral¶, mami∞o…);
- nici l¶sarea la o parte, din motive de tactic¶ social¶, din volumul antologator a textelor care f¶cuser¶ vâlv¶ în periodice, prin violen∞a atacurilor împotriva lui Buzura §i a Firancei proprii (aflu acum c¶ t¶cerea i s-a, ca s¶
spun a§a, r¶spl¶tit cu un volum publicat la Funda∞ia Cultural¶ Securìa sau
Cândìa - de aici va fi venind vorba : t¶cerea-i de hârtie - cum fusese la Chi§in¶u,
unde consumase jum¶tate - numai ? - din bugetul anual al Funda∞iei Soros destinat basarabenilor, pentru a-§i tip¶ri, el, înalt func∞ionar american, în edi∞ie de
lux, Kakistocra∞ia) ; împotriva lui Mihai Botez ; de batere pe burt¶ cu Eugen
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Simion, marxist ve§nic §i iliist de prim¶ or¶.
9. “(Din punctul meu de vedere nu s-a întâmplat nimic) : am luat not¶
de faptul c¶ e sup¶rat, l-am l¶sat s¶ fie sup¶rat”.
Aceast¶ atitudine : “am luat not¶ (…) l-am l¶sat s¶ fie sup¶rat” ar fi fost
incorect¶ : când observi c¶ un prieten (acum pretinde c¶ nu am fost prieteni
- de acord : doar colegi) este sup¶rat, reflexul normal este s¶ cau∞i s¶ afli
motivul sup¶r¶rii. Ar fi fost, am scris - pentru c¶ nu a fost, cum pretinde el.
Dorin Tudoran nu a avut cum s¶… m¶ lase s¶ fiu sup¶rat, pentru simplul
motiv c¶, atunci când m-am, cu adev¶rat, sup¶rat (la 1 august 1998), i-am
scris o scrisoare de ruptur¶ (publicat¶ §i în volumul Scrìsuri, Nemira 1999,
pp. 589-597). £i ruptur¶ a fost.
10. Cei care au citit scrisoarea invocat¶ mai sus, au în∞eles f¶r¶ efort de
ce îi repro§am o gre§it¶ (dup¶ opinia mea) accep∞ie a prieteniei : eu o consider rezemat¶ pe împ¶rt¶§irea unor principii - de aceea, când un prieten al meu
î§i schimb¶ princi-piile, o rup cu acela ; Dorin Tudoran în∞elege prietenia
bazat¶ pe servicii, deci continu¶ a fi prieten cu un ins ca N. Manolescu în ciuda multelor §i marilor erori politico-etice comise de cel-care-cândva-îif¶cuse-servicii.
Aceast¶ concep∞ie-despre-prietenie-§i-via∞¶ l-a f¶cut s¶ fie de acord cu
Monica Lovinescu, atunci când a decretat (ea fiind prima cronologic care s¶
se rosteasc¶ despre Jurnal-ul meu f¶r¶ a-l fi citit, i-l povestiser¶ la telefon
Liiceanu §i Adame§teanu) : “ïmi pare r¶u c¶ l-am cunoscut pe Paul Goma”
(vezi Kakistocra∞ia, pag. 386) - f¶r¶ a verifica, prin lectura c¶r∞ii
(Jurnalul), dac¶ este justificat ukazul sau ba; astfel, crezînd-o pe cuvânt
(f¶r¶ a cerceta) pe Monica Lovinescu, r¶mâne consecvent în gre§eal¶, de ast¶
dat¶ ad¶ugînd calificativul unfair pentru a desemna “scoaterea” lui de pe lista
prietenilor, pentru c¶… (acest pentru c¶ îi apar∞ine lui D.T.) nu mi-ar fi citit
Jurnal-ul! - voi reveni.
Motiv de întristare - §i simultan de satisfac∞ie : avusesem dreptate s¶ o
rup cu el, în august 1998!
£i înc¶ nu era evident¶ atitudinea lui curat-adame§teanic¶ în scandalul
Caraion atunci aflat în toi: Marianei Sipo§ care îl întrebase într-o emisiune
televizat¶, de ce nu a intervenit în ap¶rarea poetului calomniat postum, dac¶
nu în virtutea unor principii, atunci pentru… serviciul f¶cut : Caraion îi editase, în 1986, din pu∞inii bani de exilat, volumul De bun¶ voie, autobiografia mea (în Nota bibliografic¶ a Kakistokra∞iei nu apare numele îngrijitorului!), la care protejatul, îndatoratul Dorin Tudoran a r¶spuns c¶ el regret¶, dar
nu g¶sise în libr¶rii, la Bucure§ti, volumul Aceast¶ dragoste care ne leag¶…
Auzind-v¶zînd, isc¶litoreasa capitolului calomnios “Stelian Diaconescu (Ion
Caraion)” i-a trimis pe dat¶ un exemplar…
El în∞elege prietenia ca - am mai spus, repet - un contract de servicii
f¶cute-primite în virtutea c¶ruia, dac¶ partenerul i-a f¶cut un bine (doi bini ?),
niciodat¶ nu va putea spune ori face ceva împotriva f¶c¶torului-de-bine, chiar
dac¶ acela face-zice prostii, porc¶rii. Eu nu împ¶rt¶§esc ideea. Am mai dat
aceste exemple :
- Eugen Barbu, §ef al revistei Luceaf¶rul, a f¶cut, în 1966, ceea ce
Eugen Simion, Dimisianu, Raicu, Hagiu, Cezar Baltag, colegi §i prieteni
dinainte de pu§c¶rie, nu au f¶cut : m-a publicat, apoi mi-a dat o men∞iune. ïi
sânt recunosc¶tor lui E. Barbu pentru debut, nu am ocultat adev¶rul, nu l-am
“deplasat” (ca G. Adame§teanu: eu încercasem s¶-i provoc debutul la
România literar¶, Sami Damian se opusese pân¶ la sfâr§it, încât am dus
textul la Luceaf¶rul, unde a fost pe dat¶ publicat - dar prin 1992 romanciera
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a afirmat f¶r¶ s¶ clipeasc¶, la televiziune, c¶ debutul ei a se datoreaz¶ lui
S.Damian !) - ceea ce nu m-a împiedecat s¶-l atac pe Barbu : nu ca s¶ ripostez
la atacurile sale împotriva mea, nici ca s¶-i “ap¶r” pe Monica Lovinescu §i pe
Ion Caraion - ci fiindc¶ E. Barbu nu folosea argumente,ci acuza∞ii securiste;
- Ion L¶ncr¶njan : i-am cerut bani cu împrumut. Mi-a dat, i-am restituit,
i-am mul∞umit. Nu am ascuns c¶ îi sânt recunosc¶tor pentru împrumut - ceea
ce nu m-a împiedecat s¶-l atac, mai ales pentru “pamfletul” intitulat C¶∞eaua
- vizat¶ fiind Monica Lovinescu.
Ce spuneam : Dorin Tudoran g¶se§te… inechitabil (unfair) faptul c¶ el:
“dup¶ ce i-am ap¶rat acel jurnal în trei volume, atacat de atâta lume”…aten∞ie, începe inventarul serviciilor : “…i l-am ap¶rat într-un serial de cinci
episoade în România literar¶, într-unul de dou¶ episoade în Vatra §i într-o
emisiunea a lui Nicolae Manolescu” - iar eu… din pricina “temperamentului
pe care i-l cunoa§tem”, ingratul, ce fac? M¶ sup¶r (§i pe el), §i-l §terg de pe
lista prietenilor ! Dac¶ a§ în∞elege în maniera Tudoran prietenia ca o rela∞ie
de întreservicii, i-a§ contrapune “inventarul meu” (cooptarea lui în PEN
Club, “recrutarea” celor mai celebre personalit¶∞i pe care le-a cunoscut un
periodic în limba român¶ pentru Colegiul onorific al revistei scoas¶ de el,
Agora, invita∞ii în Spania, în Fran∞a, la S¶rb¶torirea Bicentenarului) - §i la ce
am ajunge? La ce ajunsese el însu§i, într-un text polemic împotriva lui
Breban care îmi repro§a c¶ îi b¶usem whisky-ul, apoi îl “înjurasem”!
A venit momentul s¶ m¶ opresc mai îndelung la afirma∞ia :
“…mi s-a p¶rut deci inechitabil ca, pe un fond de sup¶rare absolut
absurd¶ s¶ scrie pân¶ §i faptul c¶ m¶ scoate de pe lista prietenilor lui, fiindc¶
nu i-am citit jurnalul (subl. m., P.G.).
Dac¶ nu a§ fi fost deja sup¶rat, m-a§ fi sup¶rat acum, definitiv, citind ce
a declarat Dorin Tudoran. Scrisoarea deja-pomenit¶ st¶ prob¶ §i poate fi
consultat¶-confruntat¶ cu scrisul s¶u : îi repro§asem lui Dorin Tudoran, nu
faptul c¶ nu citise Jurnal-ul meu (ei §i ? atâ∞ia al∞ii nu-l citiser¶ §i nu suferisem) - ci : necitind jurnalul, î§i îng¶duise s¶-l judece. Cum ? Iat¶ cum : a
scris negru pe alb, într-un articol în care… m¶ ap¶ra drag¶-doamne :
“Monica Lovinescu a avut motive întemeiate s¶ scrie acel teribil
(subl. m., P.G.): «ïmi pare r¶u c¶ l-am cunoscut pe Paul Goma»”
Citatul este din Evanghelia dup¶ Monica, deci f¶r¶ drept de apel… ïn
scrisoarea de ruptur¶ explicasem de ce tr¶sesem concluzia c¶ nici el nu citise
Jurnal-ul - cel mult îl r¶sfoise - dar scrisese, respectînd buna tradi∞ie intelectual¶ româneasc¶ : în deplin¶ necuno§tin∞¶ de cauz¶. Acum îl b¶nuiesc de
ceva mai grav: citise Jurnal-ul meu, în∞elesese exact ce scrisesem (doar între
1985-1993 corespondasem sus∞inut - vezi volumul Scrisori întredeschise,
Familia, 1995, avusesem cam aceea§i privire asupra acelora§i “obiective”),
îns¶… în 1998, spre deosebire de mine, el î§i pusese esen∞iala-existen∞iala
întrebare a Cet¶∞eanului turmentat :
«Eu cu cine… votez ?»
£i a început cânt¶rirea : dac¶ scrie ce a în∞eles §i ce crede, r¶mâne prieten cu Goma §i cu adev¶rul - dar câte alte rela∞ii pierde? ïn primul rând cu
Monica Lovinescu - or de a§a ceva nici nu poate fi vorba ; în al doilea pierde
rela∞ia cu Liiceanu (exclus, Liiceanu dicteaz¶ legea c¶r∞ii în România - binebine, i-a distrus lui Goma o carte, dar…); în al treilea îl pierde pe Manolescu,
veche rela∞ie (§i ce dac¶ i-a luat un interviu lui Iliescu, ce dac¶ a c¶l¶torit cu
el în China - sau în Coreea ? - Manolescu r¶mâne stâlpul literaturii cotidiene)
; îi pierde §i pe Eugen Simion §i pe Buzura §i pe Ple§u, pe Dinescu - pe to∞i
i-a înjurat Goma, ca la u§a cortului. ïn∞elept ar fi s¶ tac, s¶ nu m¶ bag - s¶
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spun: N-am g¶sit cartea, n-am citit-o - dar mi-a telefonat Monica Lovinescu,
în panic¶, întrebîndu-m¶ dac¶ am v¶zut ce ne f¶cuse Goma: po∞i r¶mâne
“neutru” când e atacat¶ Monica Lovinescu? Are s¶ se supere Goma… - ce s¶i fac, dac¶ spune chiar tot ce crede… £ade acolo, la Paris, nu-i pas¶ de câinii
§i c¶∞eii de aici, printre care e§ti obligat s¶ faci slalom rela∞ional… £i cum tot
e sup¶rat pe mine c¶ nu i-am dat adresa de la Chi§in¶u, ce mai conteaz¶ suta
asta în mia general¶?
Asta, la Dorin Tudoran, se nume§te : “op∞iune”.
11. RPG vorbe§te de compara∞ia (subl. m. P.G.) dintre Gulag §i
Holocaust. Ce replìc¶ Dorin Tudoran ?
“Este o prostie. Nimeni dintre noi (…) nu s-a gândit la o identificare”
(subl. m. P.G.).
Dac¶ mai era nevoie de o confirmare c¶ “antisemi∞ii” Tudoran,
Manolescu, Liiceanu nu sunt vinova∞i decât de a se fi trezit discutînd “o chestie” despre care habar n-aveau - iat-o, în aceast¶ ne-trezie cu care confund¶
alegru §i indiferent compara∞ia cu identificarea.

*

Paris 25 decembrie 2001
Drag¶ Sami Damian,
Am primit din partea ta o cartolin¶ de felicit¶ri §i de ur¶ri de S¶rb¶tori
datat¶ : “17.12.2001” - din care citez primul pasaj :
“…î∞i mul∞umesc c¶-mi trimi∞i unele texte ale tale. Remarc aceea§i
intransingen∞¶ §i incisivitate. M¶rturisesc c¶ unele accente îmi stârnesc
nedumeriri (mai vechi : tonul de minimalizare a unor colegi, chiar dac¶ în
esen∞¶ ai dreptate ; mai noi : pornirea unilateral¶ împotriva evreilor)”
(sublinierea mea).
Coresponden∞a cu tine din ultimii ani, drag¶ Sami Damian, a devenit
asemeni muncii Me§terului Manole : în loc s¶ continue, trebuia luat¶ de la
cap în fiecare diminea∞¶. ïn urm¶ cu un an, nemaiavînd energie, nici chef s¶
re-re-re-respun ceea ce re-re-respusesem în epistolele precedente, am încetat
de a-∞i mai scrie dar am continuat s¶-∞i trimit prin po§t¶ texte publicistice.
Eram convins: citindu-le, ai s¶ accep∞i, dac¶ nu adev¶rul meu, atunci veracitatea probelor produse.
Eroare ! Dup¶ cum Nicolae Manolescu nu în∞elege (mult¶ vreme am
crezut c¶ se preface, acum sânt silit s¶ accept: chiar nu p¶trunde) ce spun
atunci când spun despre el §i despre ai s¶i colegi de condei c¶, “înainte de
revolu∞ie” a(u) colaborat cu puterea comunist¶ ca obedien∞i activi§ti de partid
pe t¶râm ideologic - el îmi “r¶spunde” (indirect, fiindc¶ dialogheaz¶ doar cu
Pelin): «noi, în România, n-am avut samizdat, dar nici n-am avut nevoie,
toate scrierile de valoare s-au publicat»; «în România, adev¶rata rezisten∞¶
anticomunist¶ a fost cea prin cultur¶» ; «la noi, singurul disident a fost
Ceau§escu», etc etc, - a§a §i tu: nu concepi c¶ ar putea exista adev¶ruri, nu doar
neiden-tice adev¶rului t¶u, unic, ba chiar (oroare!) contrazicîndu-l.
De aici va fi venind ceea ce nume§ti tu, la mine : “o pornire unilateral¶ (subl. mea) împotriva evreilor”…
Drag¶ Sami Damian,
Ai dreptate : “pornirile” mele - începînd cu cele minimalizatoare - au
fost, în compara∞ie cu ale multilateralilor one§ti, unilaterale :
- pe când - de-o pild¶ - în toamna anului 1956, masele largi de multilaterali scriau de zor §i în Gazeta (de perete) literar¶, nu doar în Scînteia,
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condamnînd “contrarevolu∞ia din ∞ara vecin¶ §i prieten¶”; pe când participau
la §edin∞e de înfierare a “du§manului intern §i extern”; apoi, la sacrificiile
rituale : demascarea studen∞ilor înc¶ ne-aresta∞i (în vederea exmatricul¶rii lor
pentru motive, nu-i a§a : multilaterale), ba chiar §i la denun∞area lor (cite§te :
turnare) - eu protestam public, împotriva reprim¶rii s¶lbatice a Revolu∞iei
Maghiare de c¶tre Liberatorii Ocupan∞i Sovietici, citind, la Universitate, un
text - g¶sit de multilateralitatea general¶: unilateral - altfel autorul n-ar fi
fost pedepsit cu un deceniu de închisoare, domiciliu obligatoriu, “libertate”
în declasare ;
- pe când multilateralii purt¶tori de serviet¶ ai lui Breban la România
literar¶, alc¶tuitorii curelei de transmisie dintre cenzura∞i §i cenzuratori
vegheau cu vigilen∞¶ la p¶strarea orient¶rii… nepolitice a revistei (nepolitice
fiind mai ales dezbaterile proceau§iste teoretizînd colabora∞ionismul cultural
- înc¶ ne-numit “rezisten∞¶ prin cultur¶” - dintre Breban, Ivasiuc, Nichita
St¶nescu, Matei C¶linescu, Cezar Baltag), - eu o propuneam, unilateral,
recunosc, în vederea debut¶rii, pe Gabriela Adame§teanu ; cum, tu, drag¶
Sami Damian, ai refuzat, în numele României multilate…rare, manuscrisul
ce z¶cea de peste un an în sertarele redac∞ionale (contravenea prozei m¶l¶ie∞e,
nes¶rate - nepolitice, promovat¶ de tine), l-am dus la Luceaf¶rul, unde a
ap¶rut numaidecât ; dup¶ decembrie 89 G. Adame§teanu a povestit, în scris
§i la televiziune cum anume “fusese debutat¶” (sic) de… Sami Damian, f¶r¶
ca multilateralul meu prieten s¶ o corecteze, întru restabilirea adev¶rului - îi
convenea : îi sp¶la o parte din p¶catele multilateralit¶∞ii;
- pe când multilateralii realist-sociali§ti, devota∞ii politruci §i poli∞ai
(mul∞umi∞i de r¶ul bol§evico-rusesc programat la ei, în Rusia, aplicat §i la noi,
în România cu ciomagul, cu glontele, cu… includerile în lag¶re §i închisori /
cu excluderile din via∞a de toate zilele) se prelingeau discret în vehement
condamnatul, decenii în §ir, “Iad Capitalist” §i î§i f¶ceau acolo un alt culcu§
cald, tr¶ind, în continuare, bine - de ast¶ dat¶ pe banii du§manilor comunismului §i, contra cost, t¶cînd chitic, nerostind m¶car o silab¶ de denun∞are a
regimului de teroare din România, ∞ar¶ §i a lor (Tertulian, Maria Banu§, Nina
Cassian, Codrescu, Norman Manea…- eu, unilateral cum eram, în România
fiind, scriam §i c¶r∞i §i articole, d¶deam interviuri jurnali§tilor occidentali,
prin care acuzam Ob§tescul R¶u Comunist în mod…- risc s¶ teplictisesc §i pe
tine, nu doar pe Monica Lovinescu prin “repeti∞iile de disc uzat” - unilateral;
- pe când multilateralii ingineri sufleticoli rezistau viteje§te pe baricadele Patriei P¶une§ti prin cultura cea curat¶, în patru labe, unilateralul de mine,
fiindc¶ denun∞asem Teroarea Comunist¶, eram interzis de a publica ; interzis
de a traduce; eram alungat de la România literar¶: nici vorb¶ s¶ fi protestat
colegii de breasl¶ (Sami Damian, de pild¶), ba c¶tanele Dimisianu, Horea,
B¶ran au dat o mân¶ de ajutor c¶prarului Iva§cu; mai departe: am fost arestat,
§i, coinciden∞¶!, taman atunci am fost exclus din Uniunea Scriitorilor de c¶tre
nesfâr§it de multilateralii mei colegi de scris: Doina§, Manolescu, Blandiana,
B¶nulescu, Sorescu, F¶nu§ Neagu ; în fine, împins spre exil - exil §i nu
“defectare” - ca Petru Dumitriu, Petru Popescu; exil, nu emigrare spre
Germania ; exil, nu “recuperare” în Israel, dar stabilire peste Ocean - totul pe
banii Nem∞ilor §i ai Americanilor, precum cunoscu∞ii martiri ai regimului
represiv antisemit - doar ceau§ist, doamne-fere§te nu §i dejisto-stalinist: Nina
Cassian, Maria Banu§, Crohm¶lniceanu, Norman Manea, Georgeta
Horodinc¶, Tertulian, Ana Novak, Al. Mirodan, Volovici, Codrescu, Edgar
Reichman, Mirel Dragu-Bergmann, S. Damian-Druckmann…- §i al∞i ju§ti
tovar¶§i, devota∞i cauzei comuniste ruse§ti în România;
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- pe când multilateralii sus-numi∞i atunci când, în sfâr§it!, au deschis
gura §i au pus la zidul infamiei…- ce ? : comunismul distrug¶tor din ∞ara §i a
lor : România?, a, nu !, cum s¶ se dedea ei la asemenea “calomnii” împotriva
∞¶ri§oarei proprii! - ci au adus la cuno§tin∞a Occidentalilor ignoran∞i
marile-cumplitele-ru§inoasele-condamnabilele taine ale Orientului Carpatic acestea:
- intoleran∞a românilor ;
- fascismul românilor ;
- rasismul românilor ;
- antisemitismul românilor ;
- propensiunea pentru extrema dreapt¶ a întregei popula∞ii române§ti…
- apoi dînd exemple individuale :
- “pornirile antieuropene, de dreapta” la Marin Preda, la C. ¢oiu, la Al.
George, la Ple§u, la tripleta Manolescu-Liiceanu-Tudoran…; “pornirile fascistoide” la Noica, la Vintil¶ Horia; “nazistoide” la Cioran ; “pornirile
legionaroide, antisemite” la Eliade…
…[vorba vine : deschiz¶torul de act-de-acuzare, Norman Manea,
Viteazul-Tremurici, acela care, pe când consuma o burs¶ la Berlin se l¶uda
(ca §i Breban) cu “exilul” s¶u - de§i termenul: exil era, §i atunci, condi∞ionat
de realitatea : azil politic - abia când a c¶p¶tat statut de emigrant, dup¶ o
via∞¶ de rob t¶cut, deci consim∞itor al propriului supliciu, în România, s-a
trezit curajos nevoie-mare în America §i s-a a§ternut pe demascat - ce?;
cumva terorismul comunist în care supravie∞uiau concet¶∞enii s¶i?- nu:
Israelul avea interese în România, se opunea “pornirilor antiromâne§ti ale
Evreilor”; m¶car na∞ional-comunismul ceau§ist? - nu: Rabinul Rozen ∞inea la
excelentele sale rela∞ii cu Securitatea - din care f¶cea parte; mai prudent, mai
în∞elept pentru Norman Manea era s¶ se ocupe de trecut; curajos cum numai
un fricos de legend¶ poate fi, a manipulat, a falsificat citate, pentru a buc¶t¶rì
un eseu devenit bibliografie obligatorie, atât pentru combatan∞ii exteriori
(Radu Ioanid, Ed. Reichmann, Volovici), cât §i pentru interiorii Marta Petreu,
Ornea, Voicu, Oi§teanu A. Cornea; astfel a fost calomniat, batjocorit postum
Eliade, nu pentru “porniri”, ci pentru curat legionarism - tot trecuser¶ peste
cincizeci de ani de la momentul indicat (1937) §i al∞i peste cinci (1986) de la
moartea indicatului; ac∞iune frontal¶ conjugat¶ cu una… caudal¶, prin supraexploatatul Jurnal al lui Mihail Sebastian, falsificat la Ierusalim, adus de
Volovici la Humanitas, unde Liiceanu, slugarnicul tiran tocmai trudea la
textul boomerang “Sébastian, mon frère…”, l-a publicat orbe§te, iresponsabil, dup¶ un “original” §i incomplet §i inautentic, avînd îns¶ girul lui Z.
Ornea, istoric literar, acela carele - în Dilema !-ne-a asigurat c¶ v¶zuse el cu
ochii lui “xeroxurile originale”!); Jurnal folosit ca “prob¶” de antisemitism
a lui, mai întâi, Eliade, apoi a lui Camil Petrescu, a lui Ion Barbu, a lui
Rebreanu, a lui Vulc¶nescu, a…- cvasitotalit¶∞ii intelectualit¶∞i interbelice
române§ti];
- estimp, unilateralul de mine încerca s¶ reaminteasc¶, în scris, atât
urm¶rile tragice pentru comunitatea noastr¶ ale guvern¶rii legionarilor (ce ne
tiranizaser¶ patru luni : septembrie 1940-ianuarie 1941), cât §i dezastrul total
pricinuit de comuni§ti - care, sub drapelul rusesc §i cu insemnul puterii
troglodi∞ilor : ciomagul b¶§tina§ilor colabora∞ioni§ti, ne fericiser¶ o eternitate
de peste patru decenii.
Acestea au fost doar câteva “orient¶ri generale”. Fiindc¶ ai crezut de
cuviin∞¶ s¶ te ocupi de “pornirile” mele… xenofobe, iat¶ :
- unilateralul de mine a fost de totdeauna un aspru, uneori nedrept
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critic al… Românilor ; în nici un moment multilateralii nu au intervenit
pentru a protesta, m¶car atenua “accentele antiromâne§ti”, masochiste…; î∞i
aduc aminte, Sami Damian : am fost printre primii români care au scris negru
pe alb - în c¶r∞i redactate în ∞ar¶, publicate în Occident - despre tentativa de
lichidare, în Transnistria, a Evreilor §i a ¢iganilor ; am fost acela care a sugerat - în Programul electoral din martie 1995 - ca noul stat român s¶-§i dovedeasc¶ europenitatea clamat¶ la toate r¶spântiile începînd prin a cere iertare
pentru crimele, atât împotriva Evreilor §i a ¢iganilor, cât §i pentru cele împotriva Germanilor din România pe care i-a livrat Ru§ilor, începînd din ianuarie
1945; §i am scris mereu, mereu, mereu despre vinderea de frate: Românii
refugia∞i din Basarabia §i din Bucovina au fost h¶itui∞i, vâna∞i, prin§i, du§i de
jandarmi cu pu§ca la spate, interna∞i în lag¶re ce au func∞ionat în fiecare
capital¶ de jude∞ începînd de la 24 august 1944 pân¶ la sfâr§itul lunii mai
1945, deci mult dup¶ încheierea r¶zboiului - §i da∞i pe mâna Ru§ilor în
vederea “repatrierii în Siberia”;
- unilateralul de mine a fost de totdeauna (ca român basarabean) un
denun∞¶tor neobosit al Ru§ilor ca putere viclean¶, mincinoas¶, hr¶p¶rea∞¶; ca
ocupant barbar, crud, nesim∞itor la demnitatea omului în general, incapabil
de a respecta identitatea altor neamuri c¶zute în robia lor; i-am acuzat pe
Ru§i, nu doar pentru r¶pirea, în 1812, a jum¶tate din ¢ara Moldovei, botezat¶
de ei, abuziv: “Bessarabia” §i rusificarea feroce a noii gubernii, prin deportarea b¶§tina§ilor în Caucaz §i în Asia, prin colonizarea cu ne-ru§i, prin interzicerea practic¶rii limbii materne în §coal¶ §i în biseric¶, prin considerarea
indigenilor ca fiin∞e neevoluate - fiindc¶ nu vorbeau “omene§te” (adic¶:
ruse§te)!; nu doar, începînd din iunie 1940, continuarea rusismului prin forma
lui monstruoas¶, bol§evismul : masacrare pe loc, înfometare-canibalizare,
deportare, “dislocare”, colonizare s¶lbatic¶, des-identizare. ïns¶ nu am fost,
în chestiunea imperialismului rusesc… unilateral : am scris §i despre suferin∞ele, sub Ru§i, ale Karelienilor, ale Balticilor, ale mereu martiriza∞ilor
Polonezi, ale Ucrainenilor, ale Caucazienilor, ale T¶tarilor - în ultima vreme
ale Cecenilor - ale popula∞iilor din Asia Central¶; §i despre suferin∞ele
Ru§ilor sub proprie ocupa∞ie…;
- în cursul anilor 1999 §i 2000 am scris §i eu despre insolen∞a cu care
Turcii b¶teau la poarta Europei, dar îi masacrau pe Kurzi §i refuzau s¶ recunoasc¶ - nici vorb¶ s¶-§i cear¶ iertare pentru genocidul perpetrat în 1915
împotriva Armenilor; deasemeni m-am exprimat despre neru§inarea cu care
istorici israelieni - sus∞inu∞i de istorici evrei din afara Israelului - au s¶rit în
ajutorul Turcilor, afirmînd : în secolul al XX-lea a exista un singur genocid:
Holocaustul!, iar pe Esther Benbassa (evreic¶ din Salonic), istoric, nu numai
c¶ au declarat-o persona non grata în Israel, la congrese §i în presa de
specialitate israelian¶ §i turc¶, dar la Sorbona comandouri de studen∞i evrei
i-au sabotat cursurile (de Istorie a Evreilor), tratînd-o de… antisemit¶…;
- în timpul r¶zboiului din Iugoslavia m-am manifestat - unilateral împotriva Sârbilor (care-i agresaser¶, pe Sloveni, pe Croa∞i, pe Bosnieci, pe
Kosovari, iar Vlahilor nu le recunoscuser¶ nicicând identitatea de minoritate
ne-slav¶, de§i mai numero§i decât Ungurii - ca §i împotriva “Americanilor”
(§i ei, agresori) ;
- cu mai pu∞in¶ vehemen∞¶ (corect : cu o mai rar¶ frecven∞¶) unilateralul din mine s-a manifestat împotriva a dou¶ mari injusti∞ii : colonialismul
§i sclavajul.
M-am rostit pe larg în leg¶tur¶ cu terorismul - §i nu de azi, de ieri, ci de
la primele texte traduse §i publicate în Occident, începînd din 1970 - insistînd
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mai cu seam¶ asupra manipul¶rii termenului în scopuri egoisto-politice :
- de pild¶ statul terorist prin excelen∞¶ Rusia (§i sub denumirea de
URSS) îi consider¶ “terori§ti” pe to∞i cei care nu se supun diktatelor ei,
“legilor” lor, teroriste: Baltici, Polonezi, Ucraineni, Caucazieni, “Moldoveni”
- ultima oar¶ în timpul R¶zboiului de pe Nistru, în 1992, agresa∞ii deveniser¶… terori§ti agresori - §i tot de atunci pân¶ în momentul de fa∞¶, “terori§tii
de serviciu” ai Terorii Ruse§ti fiind Cecenii ;
- de pild¶ statul terorist China: îi consider¶ “terori§ti” pe Tibetanii care,
dup¶ slabele lor puteri, riscîndu-§i via∞a, încearc¶ s¶ lupte împotriva
Ocupantului chinez ;
- de pild¶ Israel, stat n¶scut prin Terorism: componen∞ii organiza∞iile
Irgun, Stern, Haganah - proveni∞i în totalitate din Europa - erau numi∞i de
Britanicii care administrau Palestina pân¶ în 1947: “terori§ti”; ei în§i§i î§i
spuneau: “patrio∞i” §i nu aveau deloc voca∞ia de a-i întâmpina pe Englezi cu
flori, pe Arabii palestinieni cu ramuri de m¶slin - ci cu gloan∞e, cu grenade,
cu mari înc¶rc¶turi explosive - vezi atentatul de la Hotelul King David; de
cum fo§tii terori§ti au devenit guvernan∞i (Menahem Beghin, Itzak Shamir),
§i-au inversat discursul: i-au tratat, ei, de “terori§ti” pe Palestinienii indigeni, b¶§tina§i - care, la rândul lor, se consider¶ “patrio∞i”, fiindc¶ lupt¶
pentru drepturile lor, pe p¶mântul lor :
[Evreii, dup¶ ce în 1948 au alungat din Israel, 700.000 de p¶mânteni
arabi musulmani §i cre§tini §i le-au distrus casele - mai ales M¶slinul - le-au
fixat “rezerva∞ii” - ca americanii indienilor înc¶ nemasacra∞i; ca australienii
aborigenilor supravie∞uitori; ca albii, pân¶ mai ieri, în Africa de Sud, Evreii
practic¶ apartheidul: i-au b¶gat pe… indigeni în sârme - de∞inu∞ii din
România cunosc expresia (cum f¶cuser¶ Germanii cu, printre al∞ii, Evreii);
iar de un an §i jum¶tate, sub stindardul lui Ariel Sharon, acuzat de crime de
r¶zboiu pentru masacrul din lag¶rul libanez Sabra §i £atila §i pus sub acuzare
de Tribunalul de la Haga, îi combat pe “terori§tii” înarma∞i cu pietre,
bombardîndu-i cu helicopterele, cu avioanele, cu tunurile tancurilor - întru…
confirmarea mitului fondator - inversat: micul evreu David : înving¶tor al
uria§ului filistean Goliath…
ïn treac¶t, fiindc¶ a venit vorba de “terori§ti” :
Pe când tu, Sami Damian, prezentai pe coperta a IV-a romanul lui
C. ¢oiu Moartea în p¶dure (imita∞ie servil¶ a dejec∞iei pe hârtie a Vân¶torii
de lupi, semnat¶ de Canalia Canal¶ zis¶ Petru Dumitriu), despre “terori§tii”
no§tri români, cei care au sp¶lat cât de cât ru§inea unui neam capitulard,
colabora∞ionist - eu, unilateral din n¶scare, scriam în romanul Ostinato,
publicat în 1971 în german¶, francez¶, italian¶, neerlandez¶ despre partizanii români anticomuni§ti, nu doar h¶itui∞i §i vâna∞i, ei §i neamurile lor pân¶
la a §aptea spi∞¶, de securi§tii b¶§tina§i (printre ei, coloneii §i generalii de mai
târziu : Gheorghe Enoiu, Gheorghe Vasile, Gheorghe Cr¶ciun, Gheorghe…
Ple§i∞¶), dar calomnia∞i, trata∞i de “terori§ti”, în pres¶ §i în c¶r∞i de c¶tre
tr¶d¶tori de neam §i de frate (§i de tat¶…) ca Petru Dumitriu, De§liu, ¢oiu…
Cât despre antanta mondial¶ împotriva terorismului pecetluit¶ recent la
Pekin între Bush jr., Putin §i Jiang Zemin, optimismul m¶ sufoc¶: Bush are
s¶ vâneze benladeni (“vii sau mor∞i”), în Afganistan, în Somalia, în Irak, în
Yemen - dar nu în Palestina, unde se afl¶ cauza r¶ului, Putin are s¶-i
lichideze în pace pe Ceceni, Jiang Zemin pe Tibetani într-o înduio§¶toare
armonie…
Avînd cuno§tin∞¶ de aceste lu¶ri de pozi∞ie, m¶ g¶se§ti culpabil de
re-citez : “mai noi : pornirea unilateral¶ împotriva evreilor”. Nu sunt deloc
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“mai noi” - î∞i împrosp¶tez memoria :
- în 1987, dup¶ apari∞ia în francez¶ a c¶r∞ii mele Din Calidor (1986),
Ed. Reichman a publicat întâi în revista româneasc¶ Lupta, apoi în Le Monde
recenzii, nu atât defavorabile, cât def¶im¶toare, false ; r¶spândea minciuna:
povestînd eu cum tat¶l meu fusese arestat de NKVD în 13 ianuarie 1941, unul
din comisari fiind evreu; afirmînd eu c¶,în Basarabia ocupat¶ de Ru§i în 28
iunie 1940, Evreii au avut un rol nefast, du§m¶nos, provocator, întâi fa∞¶ de
armata român¶ în retragere (dac¶ nu i-ar fi atacat, batjocorit, r¶pit, ucis pe
refugia∞ii militari §i civili în S¶pt¶mâna Ro§ie (27 iunie-3 iulie 1940), cu
certitudine : un an mai târziu, adic¶ dup¶ 22 iunie 1941, Românii nu s-ar fi
r¶zbunat atât de sângeros) ; apoi fa∞¶ de popula∞ia româneasc¶ din provinciile
cedate, terorizat¶ de bol§evici - dovedeam neobiectivitate, par∞ialitate - unilateralitate; într-o convorbire telefonic¶ (din ini∞iativa sa), Ed. Reichman,
încercînd s¶-§i nuan∞eze judec¶∞ile abrupte, acuzatoare la adresa viziunii mele
asupra istoriei, îmi sugera s¶-mi…echilibrez discursul, chiar mi-a oferit re∞eta
: pentru a face credibil¶ “eventuala tragedie a Basarabenilor”, trebuia s¶ vorbesc întâi, pe larg, despre “reala tragedie a Evreilor, despre Holocaust”…;
- citînd din Ed. Reichman, îns¶ atribuindu-mi mie “citatul”, I. Petran de
la Tel Aviv, în publica∞ia Revista mea, îmi dedica un pamflet : “Cameleonul”.
Din acesta reie§ea: pân¶ ieri fusesem b¶iat-bun, filosemit, îns¶ peste noapte
m¶ pref¶cusem în b¶iat-r¶u, ba chiar în monstru fascist, antisemit…
C¶ tot refuzi s¶-∞i aduci aminte : în spiritul “echilibristicei” lui
Reichman, din partea cealalt¶ eram acuzat de jidovism, sub semn¶tura
omologilor lui Reichman §i Petran, condeierii de limb¶ român¶ (acum sânt
indulgent): Ion Brad, Dimos Rendis, Aurel Covaci, Titus Popovici, Eugen
Barbu, I.C. Dr¶gan, Lozovan, Emilian, V.C. Tudor…
A§a cum pu∞in mi-a p¶sat de l¶tr¶turile unora, tot atât de… mult m-am
sinchisit de schel¶l¶iturile celorlal∞i.
Spusesem-scrisesem adev¶rul - or adev¶rul îi sup¶r¶ totdeauna pe
pro§tii vinova∞i. Am mai spus, repet : eu nu m¶ definesc în raport cu cineva
(român verde ori evreu - albastru ; filosemit ori antisemit), ci încerc s¶ m¶ ∞in
pe dou¶ picioare în func∞ie de ceva, s¶ zicem : cele zece porunci, precepte
ale moralei iudeo-cre§tine.
Aceasta fiind ceea ce ai botezat eufemistic : “pornire unilateral¶
(împotriva evreilor)”.
Paul Goma
*

Paris 17 mai 2002

Stimat¶ Doamn¶ Ruxandra Cesereanu,
Am primit revista Steaua din ianuarie 2002 cu textul semnat: Daniela
Moisa. V¶ mul∞umesc pentru expediere - autoarei îi voi scrie câteva cuvinte
atunci când voi avea adresa d-sale. Pân¶ atunci o salut prin Dvs.
ïn scrisoare m¶ avertiza∞i de o viitoare surpriz¶ din partea Anc¶i
Ha∞iegan. Dac¶ este vorba de “Memoria Memorialului” din revista Memoria
nr. 1/2002, v¶ asigur: am primit revista cu câteva zile înainte - §i r¶spunsesem, mul∞umind.
Scrie∞i c¶ mi-a∞i trimis eseul Danielei Moisa, “la vremea apari∞iei”.
Regret, nu l-am primit atunci. Este adev¶rat, în ultima jum¶tate de an po§ta
român¶ s-a întors la obiceiurile de pe timpul Ceau§escului - se vede c¶ a§a,
cu securitatea §i cu cenzura pe dup¶ cap vrea Iliescu s¶ intre în Europa.
A§a stînd lucrurile, presupun c¶ în plicul acela a∞i pus §i o scrisoare; c¶
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în ea îmi vorbise∞i §i despre £tefan Davidescu. Cum îns¶ aceea nu mi-a parvenit, v¶ rog s¶ repeta∞i ceea ce îmi comunicase∞i în scrisoarea-pierdut¶. Dac¶
moartea lui Davidescu a fost o surpriz¶ dureroas¶ pentru familie §i pentru
prieteni, volumul de m¶rturii de la Dacia a constituit o surpriz¶ revolt¶t¶toare
- în sensul propriu al cuvântului.
I - Ultima scrisoare din partea editurii Dacia vorbind de cartea lui
Davidescu poart¶ data: 7.11. 2002 §i este semnat¶: Radu Mare§. Dup¶ multe
contorsiuni, îmi cerea s¶ trimit - de urgen∞¶ - un alt text care s¶ figureze ca postfa∞¶. Nemaifiind vorba de mine, ci de cineva neini∞iat în tainele nep¶trunse ale
editorilor români, nu am cârtit, nu am t¶r¶g¶nat, am scris trei-sferturi de pagin¶
- am trimis. La sfâr§itul epistolei sale Radu Mare§ scria - citez:
“De altfel, textul integral al c¶r∞ii (subl. mea) cules pe dischet¶ exist¶
în editur¶ §i se tehnoredacteaz¶ în vitez¶. Au sosit §i banii de sponsorizare
(subl. mea) prin ANCD, cum a hot¶rît D-na Bianu”.
A§adar, sub garan∞ia stampilei editurii, Radu Mare§ m¶ în§tiin∞a:
a) textul (cules pe dischet¶) va fi editat în integralitate;
b) acoperirea financiar¶ era realizat¶ (prin D-na Bianu).
II. Ultima scrisoare primit¶ de la Davidescu: “Constan∞a 05.12. 2001” din care citez ce ne intereseaz¶:
“[un mesaj telefonic era de la] Vasile Dâncu, prin care m¶ anun∞a c¶
mi-a intrat cartea (subl. mea) în lucru”;
“Ast¶zi [5 decembrie 2001], dup¶ ce domnul Dâncu mi-a confirmat c¶
a primit o a doua postfa∞¶ (subl. mea) de la tine…”
ïn timpul redact¶rii scrisorii, Davidescu primise un telefon de la Vasile
Dâncu - “care m-a anun∞at c¶ azi [5 decembrie 2001] va expedia prin «Po§ta
Rapid¶» contractul §i un exemplar al c¶r∞ii”.
Rezum: la 15 decembrie 2001, £tefan Davidescu §tia: cartea sa de
m¶rturii va ap¶rea în curând.
U§urat, §tiindu-l pe mâini bune, profesional §i… inimal (Radu Mare§,
Ruxandra Cesereanu, coordonatoarea colec∞iei), am a§teptat ca Davidescu
s¶-mi anun∞e fericitul eveniment (fie §i cu o întârziere de 12 zile, cât face
po§ta de la Constan∞a la Paris): apari∞ia c¶r∞ii, iar dup¶ un timp s¶ primesc un
exemplar - ca prieten al autorului.
Nu am avut nici o §tire. Din relat¶rile D-nei Bianu, care, periodic, îl
contacta telefonic pe Davidescu - nici o veste bun¶ de la Cluj, ba la un
moment dat una rea: c¶ i s-ar fi spus “de c¶tre cineva din editur¶” c¶
“m¶rturia nu se va publica în un (singur) volum - pentru c¶ Doamna
Cesereanu a luat la dânsa partea a doua §i nu este de g¶sit” (partea a doua?
Doamna Cesereanu?). Fire§te, nu am crezut în adev¶rul ziselor. Cum ar fi
putut face Doamna Cesereanu a§a ceva?
£i, iat¶, în loc s¶ primesc o scrisoare sau, direct, un exemplar din cartea
lui Davidescu, am primit vestea mor∞ii autorului.
Prietenii no§tri de închisoare, de d.o., de parc¶ s-ar fi în∞eles între ei,
vorbesc de “cei de la editur¶ - ei i-au scurtat via∞a…”
M-am ab∞inut de la judec¶∞i abrupte. Nu §tiu ce s-a petrecut cu autorul
(Davidescu), o s¶ aflu, în curând - îns¶ §tiu ce s-a petrecut cu cartea (abia în
urm¶ cu o s¶pt¶mân¶ am primit un exemplar din partea D-nei Bianu) -constituind dovad¶ material¶:
Volumul de m¶rturii - despre care §i Mare§ §i Dâncu vorbeau ca fiind
“cartea” - a ap¶rut… par∞ial. De ce, par∞ial? Cine a propus, cine a decis,
cine a impus ciopâr∞irea unui volum scos pe cheltuiala autorului? b¶nuiesc: bietul £tefan Davidescu nu a avut mijloacele s¶ se opun¶, m¶car s¶
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protesteze împotriva acestui act de agresiune;
Dac¶ ceea ce a ap¶rut reprezint¶ doar o parte din text - de ce nic¶iri nu
se face men∞iune: “prima parte” ?
Pagina de gard¶ este mincinoas¶: dac¶ nimeni nu contest¶ oportunitatea
prezen∞ei “Cuvântului înainte”, cine a fost lumina lumii avînd ideea de a
imprima §i men∞iunea: “Postfa∞¶ de…”, când ultimul §tiutor de carte
(§i needitor!) §tie c¶ o postfa∞¶ este acea chestie care se a§eaz¶ la sfâr§itul
unui text. Or cei de la editura Dacia - ca §i coordonatoarea colec∞iei (doar ea
coordoneaz¶, nu?)- au abuzat de mine: au publicat postfa∞a la finele…
unei p¶r∞i a textului §i nu la al întregului.
Acestea - dac¶ nu mi le-a∞i scris în scrisoarea-pierdut¶ - v¶ rog s¶ mi le
explica∞i de ast¶ dat¶.
Nu din alt motiv, dar §i aceast¶ fapt¶ înalt-cultural¶, specific na∞ional¶
- întâmplat¶ în capitala Ardealului, nu în cine §tie ce târg reg¶∞enesc - trebuie
consemnat¶; scris¶. «Las-c¶ v¶ scriu eu!», ca s-o citez pe Anca Ha∞iegan care, întâmpl¶tor, m¶ cita.
ïn a§teptare, r¶mân al Dvs.,
Paul Goma
Not¶: Ei bine, §i Ruxandra Cesereanu este românc¶; nu a r¶spuns acestei
scrisori. De ce? Fiindc¶ o ar¶tam cum este, nu cum era ea convins¶ c¶ ar fi?

*
(Lui Nicolae Florescu)
Am mai spus-scris - §i bine am f¶cut:
- Pentru a-mi închide gura-de-hârtie, neprietenul meu, analfabetul
Ceau§escu a dat ordin, în 1970, ca volumul Camera de al¶turi s¶ fie retras
din libr¶rii §i din biblioteci, depozitat undeva - dar nu distrus;
- Pentru a-mi închide gura-de-hârtie, prietenul meu Liiceanu, directorul
editurii Humanitas, în luna iunie 1990, a retras din libr¶rii volumul de m¶rturii de el (abia) editat, Culoarea Curcubeului, Cutremurul Oamenilor, ‘77,
iar în 1992 a trimis la topit întregul tiraj. “Oper¶” în care a fost sus∞inut pân¶
în pânzele albe de culturalizatorii Monica Lovinescu, Virgil Ierunca, de
proasp¶t-culturalizata Gabriela Adame§teanu §i de subordona∞ii s¶i de la
revista 22;
- Pentru a-mi închide gura-de-hârtie, Marin Sorescu, director al editurii
Scrisul Românesc din Craiova, în schimbul portofoliului Culturii, în 199394, a distrus plumburile unor c¶r∞i, printre care §i ale romanului meu Gard¶
invers¶;
- Pentru a-mi închide gura-de-hârtie, sora lui Mihai Botez: Viorica
Oancea, directoare a editurii Litera, în colaborare cu Ioana Pârvulescu, a
masacrat volumul de texte publicistice, selectînd aiurea §i sco∞înd, în 1993 §i
1995 dou¶ bro§urele, ambele intitulate cu infinit¶ fantezie: Amnezia la
români - dealtfel nedifuzate…;
- Pentru a-mi închide gura-de-hârtie, c¶rturarul Marian Papahagi, director al editurii Echinox, a solicitat §i a ob∞inut bani de la Soros apoi… nu a
publicat volumul Patru dialoguri, dar l-a anun∞at (în revista 22) ca… editat;
Patru editori-prieteni - to∞i patru, nu doar alfabetiza∞i, ci reprezentînd
piscuri ale culturii române cotidiene - care, cu to∞ii, îmi solicitaser¶ volumele
în chestiune…
£i pe acestea le-am mai spus-scris - le scriu-spun a n-a oar¶:
- Pentru a-mi închide gura-de-hârtie, în 1997 Monica Lovinescu a dat
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semnalul campaniei de pres¶ împotriva Jurnal-ului prin: «ïmi pare r¶u c¶ lam cunoscut pe Paul Goma!»; la ea a participat cu nesfâr§it curaj scriitoricimea cu ale sale p¶r∞i sedentare: Geta Dimisianu-Bianca Balot¶;
- Pentru a-mi - totu§i - închide gura-de-hârtie, Monica Lovinescu a
emis, în 1998, ukazul: «Goma e contestat» - §i… n-am mai fost editat!;
- Pentru a-mi închide, odat¶, gura-de-hârtie, Nicolae Manolescu a
anun∞at în 1999 c¶ nu-l va mai publica în veac pe Paul Goma în România literar¶ - §i a§a a fost.
Pe cestelalte nu le-am mai spus-scris - le scriu-spun azi:
ïntors la stadiul de scriitor samizdatizat - prin grija colegial¶ a scriitorilor români cotidieni - am încercat s¶-mi fac auzit glasul-de-hârtie multiplicînd
textele publicistice în câte 15-20 exemplare §i trimi∞îndu-le prin po§t¶.
Iat¶ c¶ în aceast¶ iarn¶-prim¶var¶ cineva a ∞inut s¶ împiedece “difuzarea
prin po§t¶ a materialelor du§m¶noase-calomnioase”: în ultimele s¶pt¶mâni am
primit de la coresponden∞ii mei vestea c¶, oriunde ar fi fost domicilia∞i (Piatra
Neam∞, Constan∞a, Cluj, F¶lticeni, Bucure§ti), plicurile con∞inînd textul eseului “Basarabia §i «Problema»” au ajuns la destina∞ie dup¶… dou¶ luni de zile
- îns¶ mai exist¶ zece destinatari care înc¶ nu mi-au confirmat pân¶ azi, 11
iunie 2002, primirea a ceea ce fusese trimis de la Paris în 21 februarie adev¶rat, tot 2002). Nu voi pierde timpul întrebînd:
«Oare cine mi-a oprit-citit textele? Securitatea ca institu∞ie? Un r¶can cu
oarecare putere de a face r¶u? £i - oare - se va fi §tiind acolo-sus ce se
petrece aici-jos?»
Nici înainte de 1989 (§i nici înainte de noiembrie 1977 când am plecat
în exil) nu judecam: “Dac-ar §ti Tovar¶§ul ce fac ¶§tia mici, în numele lui, lear rupe urechile!”
La sfâr§itul lunii aprilie mi-a telefonat de la Bucure§ti Ana Blandiana,
anun∞înd c¶ în 29 mai va avea loc un colocviu în care se va vorbi §i despre
“Mi§carea Goma”; a doua zi am primit o scrisoare de dou¶ pagini în care
expeditorul îmi zugr¶vea în termeni elogio§i “Mi§carea Goma” §i îmi explica
semnifica∞ia ei pentru istoria României… - încheind:
“£tiu c¶, dup¶ Revolu∞ie, lupta dumneavoastr¶ §i, în general, atitudinea
ferm¶ pe care a∞i avut-o nu au fost pre∞uite la justa lor valoare, nici în mediile
politice, nici în cele scriitorice§ti, nici chiar în cele ale societ¶∞ii civile. Ele nu
§i-au primit cuvenita recunoa§tere (subl. în text). ïn virtutea a ceea ce reprezenta∞i, a∞i a§teptat, cum era §i firesc, s¶ fi∞i învitat în România §i nu a∞i fost.
Este, poate, §i vina mea. A sosit, cred, timpul s¶ trecem peste toate
divergen∞ele §i incomprehensiunile trecutului, s¶ vedem ceea ce ne une§te.
Invitîndu-v¶ acum, oficial, a§ dori s¶ îndrept aceast¶ gre§eal¶, în numele unei
∞¶ri care, de fapt, nu v-a uitat. V¶ a§tept în România.
“Pre§edintele României
“Ion Iliescu”

Am r¶spuns pe dat¶:
“Paris, 1 mai 2002
“Confirm primirea scrisorii din 24 aprilie 2002, semnat¶: «Pre§edintele
României (,) Ion Iliescu».
“Paul Goma”
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Nu m¶ mai mir c¶ faptele mele de scris, gura-mare a mea deranjeaz¶ pre
mul∞i; nu plâng de mila acelor scriitori români care îi repro§eaz¶ securistului
Vasile Gheorghe c¶ nu m¶ ucisese în 1956, lui Ple§i∞¶ c¶ nu m¶ lichidase în
1977 - fie §i în 1981, în exil, pentru ca acum breslimea de expresie român¶
s¶ se simt¶ ca-n sânul lui Avram! Nu m-am considerat, în 25 decembrie 1989
(teledifuzarea execu∞iei Ceau§e§tilor) peste m¶sur¶ de inteligent ca s¶ în∞eleg
- §i s¶ accept: “revolu∞ia” era curat-Caragiale: cu voie de la poli∞iune; nu mam crezut futurolog (ca Tism¶neanu, cel care prevede trecutul, doar prezentîndu-ni-l pe Mizil), pentru a-i r¶spunde, în 1992 (ia te uit¶: a trecut un deceniu!), lui Mircea Snegur care m¶ poftea “acas¶ la noi, în Basarabia”:
«Nu am ce c¶uta în ∞¶ri comuniste, controlate în continuare, de KGB la Chi§in¶u -, de fiica ei, Securitatea, la Bucure§ti».
Din p¶cate, R¶ul Absolut nu a disp¶rut de pe nici un mal al Prutului, ba
a§ zice: prezen∞a lui s-a înt¶rit.
Securi§tii care ap¶r¶ §i acum, ca §i pe timpul Ceau§escului, onoarea
Damei România spun - §i cine îndr¶zne§te s¶ mi§te-n front §i s¶-i contrazic¶
atunci când declar¶:
«Am tremurat de spaima mor∞ii zece zile - pân¶ când Buzura a scris în
România literar¶ editorialul: “F¶r¶ violen∞¶!”- dup¶ care ne-am reluat locurile §i activit¶∞ile. ïn 12 ani s-au perindat doi pre§edin∞i §i jum¶tate, noi:
mereu la datorie! A§a cum am repopulat ministerele (la Externe nu mai
g¶se§ti picior de ne-securist!) - a§a o s¶ mergem mai departe, în Comunitatea
European¶, în NATO - cu Securitatea intact¶. Ce conteaz¶ micile-restric∞ii
puse presei?, ce conteaz¶ micile-restric∞ii po§tale, ca… întârzierea unor scrisori? Conteaz¶ c¶ noi, Securitatea suntem România, c¶ noi îi garant¶m stabilitatea… - asta cer Occidentalii».
Eu cuno§team, în linii mari, discursul Securit¶∞ii, de pe când tr¶gea ea
s¶ moar¶ (cum se spune, cum se spune?: “Pe cine nu la§i s¶ crape nu te las¶
s¶ tr¶ie§ti”?), adic¶ din 25 decembrie 1989. £i nu m¶ credeam deosebit de
perspicace, doar un om normal, ra∞ionînd normal;
Cunosc - în am¶nunt - ce se va întâmpla în curând: România nu va intra
nici în Europa, nici în NATO, cu taraful securi§tilor intact.
De ce? Ei, de ce: De-aia!
Paul Goma
P.S. Securitatea României nu m¶ poate interzice §i pe internet:
paulgoma.cjb.net §i biblioteca.paulgoma.net
actuala: http://www.paulgoma.com/
*

Paris, 10 iunie 2002
Dan Petrescu,
C¶ci de ce nu mi-ai spus, domnule!? C¶ci îmi erai redactor - §i oarecum
prieten? C¶ci, uite: mie nu-mi d¶duse prin cap, atunci, s¶ indic izvoarele
informa∞iilor din textele mele publicistice… De ce? Uite c¶ci nu §tiu.
O explica∞ie (dar nu scuz¶) trebuie s¶ fie - aceasta: §i eu, ca mul∞i al∞i
explic¶tori, credeam c¶ ceea ce explic nu are nevoie de înc¶ explica∞ii, cu atât
mai pu∞in de note subsolice, doar comunic¶m între noi informa∞ii, nu?
“Bibliografia” pe care m¶ rezem în continuare este alc¶tuit¶ din vreo 200
volume editate mai cu seam¶ la Chi§in¶u, dup¶ 1900 (dar §i lucr¶ri netip¶rite
înc¶, dup¶ 10 ani de la terminarea lor (mai ales despre foametea din 19461947) - unele de comentarii mai mult sau mai pu∞in stângace, altele din
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colec∞ii de documente din arhivele NKVD. Deasemeni, volume publicate la
Bucure§ti, nu pu∞ine avîndu-i “coordonatori” pe fo§tii-§i-actualii-tovar¶§iistorici-de-stat-§i-de-partid… Pe lâng¶ acestea, mai am, din 1978, “registrele” în care am ordonat, cronologic, informa∞ii culese din c¶r∞i, dar f¶r¶ a indica sursa - dac¶ nu aveam aceast¶ obi§nuin∞¶…; dac¶ a§teptam ca istoria
s¶ fie scris¶ de prietenii mei, istorici de meserie: Matei Cazacu, Berindei
(Mihnea, nu vaca de ta-su, Cacademicianu’). Se vede c¶ trebuia, de la început, s¶ m¶ iau în serios la modul românesc, adic¶ s¶ cred c¶ eu, ïntâiul §i
Unicul am coborît pe P¶mânt cu misia de a comite Opera Na∞ional¶ - f¶r¶ s¶
∞in seam¶ c¶ nu m¶ pricep la a§a ceva, c¶ o via∞¶ a unui singur om este, fatal,
scurt¶ - lung¶ fiind cealalt¶… Oricum, aceast¶ “atitudine” a mea (nes¶n¶toas¶), dincolo de toate determin¶rile, este una de ne-profesionist.
Recunosc, umil(it): abia de prin 1997 (apari∞ia Jurnalului I-II-III) am
început a fi de acord cu mine §i cu primele impresii de dup¶ 89 - anume:
Prea mul∞i dintre colegii no§tri - oameni de carte §i de cuvânt (în toate
accep∞iile) - nu prea, vorba Ardeleanului, citesc ceea ce comenteaz¶; nu prea,
chiar de loc - iar consecin∞¶:
- Se exprim¶ despre toate §i despre orice în perfect¶ necuno§tin∞¶ de
cauz¶ - de aici: scriitorul la român nu cite§te c¶r∞ile (sau textele) confra∞ilor
comenta∞i, el le ghice§te - fire§te, în… c¶r∞i (hai s¶ fim… poetici: cite§te
c¶r∞ile în stele…).
Observ c¶ §i Dan Petrescu a ajuns la aceast¶ concluziune destul de târziu, chiar dac¶ b¶nuia §i el ce cobresla§i are.
Da, domnule. Am primit Deconstruc∞ii populare. Am citit volumul pe
ner¶suflate §i cu creionul în mân¶. Urmeaz¶ s¶-l re-recitesc. Vorba nevestimi: «£tii c¶ nu e r¶u?…»
Pân¶ atunci câteva b¶g¶ri de seam¶ - în dezordine:
- Pag. 71: despre Iliescu §i Echipa Mor∞ii: informa∞iile mi-au venit de la
fo§tii colegi de facultate (din 1956) care, fie nu fuseser¶ nici exmatricula∞i
(dar asistaser¶ la sacrificiul ritual zis: “demascare”), fie fo§ti exmatricula∞i
(ca Sorin Titel). £i unii §i al∞ii îl a§ezau pe Iliescu pe un plan secundar - dar
§i a§a, important - §eful lor fiind Trofin. Informa∞ii despre Iliescu ar putea da
§i Nicolae Manolescu, doar §i el fusese exmatriculat (de aceea§i echip¶, de
care alta?), îns¶ la Niki totul devine extrem de înnodurat: unchiul s¶u, academicianul O∞etea a intervenit pe lâng¶ Cornel Burtic¶, component al
Echipei… Or însu§i Manolescu poveste§te (abia acum) c¶ Iliescu ar fi avut
atunci (în 1957, pentru anul universitar 1958-59) un cuvânt în favoarea reînmatricul¶rii studentului Manolescu Nicolae (pe care tot el - sau §i el - îl alungase din Universitate la începutul anului 1957).
Un argument valabil numai pentru noi, fo§tii pu§c¶ria§i, care neavînd
dovezi, “docomente” (de unde, înainte de 89?), tr¶geam concluzii din premisele aflate la îndemâna tuturor (de pild¶: Marino al nostru se pare c¶ nu mai
este al nostru, de când c¶l¶tore§te în Occident - chiar §i în Spania, pe timpul
lui Franco; Ivasiuc al nostru nu mai este de-al nostru de când lucreaz¶ la
Ambasada USA - etc). ïn cazul de fa∞¶: Edgar Reichman mi se p¶ruse déjàvu, înc¶ din octombrie-noiembrie 1956, ca unul dintre urechi§tii care bântuiau coridoarele Filologiei, f¶r¶ a se ascunde, ba chiar în v¶zul tuturor,
scriind ceva în ni§te carne∞ele negre… Fire§te, dup¶ atâ∞ia ani, chiar decenii,
exist¶ riscul de a b¶nui un nevinovat. Da, dar mai exist¶ (pentru noi, fo§tii
de∞inu∞i), o metod¶ de a se apropia de adev¶r: îi spui verde-n fa∞¶ b¶nuitului
c¶ îl b¶nuie§ti de cutare m¶g¶rie-porc¶rie. ïn acest caz b¶nuitul poate s¶ nege
- depinde îns¶ cum anume o face (la latitudinea b¶nuitorului)… ïns¶, dac¶
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tace - atunci §ansele b¶nuitorului de a avea dreptate cu b¶nuiala devine cvasicertitudine, fiindc¶ cine nu r¶spunde la atacuri, la acuza∞ii? ïn lumea noastr¶
(pardon: a voastr¶) un Manolescu, o Monica Lovinescu - cei care mai §i teoretizeaz¶ ne-replicarea, or ei dovedesc prin asta, dac¶ nu vinov¶∞ie (de§i…),
atunci sl¶biciune, nesiguran∞¶. Am judecat în cazul lui Ed. Reichman astfel:
eu l-am atacat (pe chestia particip¶rii lui la campania de exmatricul¶ri consecutiv¶ Revolu∞iei Maghiare) cu o consecven∞¶ demn¶ de o cauz¶ mai bun¶, în
scris, începînd de prin 1980 - el nu a r¶spuns niciodat¶; deci nu a negat…
Deci…
Cam târziu, îns¶ am f¶cut progrese - dup¶ cum se poate constata din
ultima comitere a mea, Basarabia §i “Problema” devenit¶ S¶pt¶mâna
Ro§ie… ïl citez - cu trimiteri… - pân¶ §i pe Oi§teanu.
- N-ar fi stricat dac¶, vorbind despre “Cazul Caraion”, a∞i fi amintit §i
de articolele mele (§ase sau §apte); primul, sub form¶ de scrisoare deschis¶,
a fost provocat de articolul lui Grigurcu care înclina spre teza Jelitei (deci a
lui Barbu-Pelin - dar înc¶ nu §i a lui Manolescu…) - exact, primul dintre textele neincluse de Dan Petrescu în volumul meu, Scrìsuri… Pân¶ la proba
contrarie, cronologic, am fost întâiul care a fluierat în Biserica Unanimit¶∞ii
Scriitorice§ti (popes¶ - din umbr¶ - fiind Monica Lovinescu): £tef¶nescu,
Pruteanu, D.C. Mih¶ilescu, Buduca, Matei C¶linescu, Manolescu,
Cistelecan, Alexandru Niculescu, Geta Dimisianu, Gabriel Dimisianu, Al.
George §i al∞ii §i al∞ii s-au întrecut în a-l condamna la o moarte postum¶ (!)
pe Caraion, fiindc¶… în schimbul pa§apoartelor pentru Occident ar fi scris
pentru uzul Securit¶∞ii paginile de ru§ine… Pe atunci publicam în periodice,
Scrisoarea c¶tre Grigurcu (prima, fiindc¶ au fost dou¶) a ap¶rut în România
literar¶, apoi aveam ciosvârtele de rubric¶ de la Cotidianul lui L.I. Stoiciu…
- deci, cum zice la Evanghelie: a∞i §tiut… Vorbi∞i doar de Dosarul Caraion,
volum semnat de Pelin (cel ap¶rut în 2001), or eu m¶ luasem de Jelelelea în
toamna lui 1998, de Pelin (izvorul… ei) în iarna 1998, în 1999 am avut
conflictul cu Manolescu (primul care a publicat - în România literar¶ - un
“Dosar Caraion”- §i el ad¶pat la acela§i Pelin)…
- Ion Frunzetti: sunt în m¶sur¶ s¶ nuan∞ez nota de la pag. 97: “fost
legionar convertit le comunism” (sânt convins: am mai scris asta, dar nu mai
§tiu unde…):
ïn vara anului 1955, ca student la “Eminescu”, am f¶cut practica de var¶
în redac∞ia revistei Via∞a Româneasc¶ - unde director (redactor-§ef?) era
Petru Dumitriu. Primisem un col∞ din masa lui Remus Luca, iar colega mea
Gloria Barna (Alexandra Indrie§ - Justa…) fusese g¶zduit¶ de B. Elvin.
Printre solicitan∞i (nu colaboratori!) a fost §i un domn îmbr¶cat extrem de
ponosit (dar îngrijit), famelic §i cu o privire de fiin∞¶ h¶ituit¶: adusese ni§te
traduceri din spaniol¶. Remus Luca, altfel un just tovar¶§, s-a ridicat de pe
scaun §i a stat de vorb¶ politicos cu necunoscutul (doar pentru mine). Tot el
a luat traducerile, a cioc¶nit la u§a lui Petru Dumitriu §i a intrat… Foarte
curând am auzit urletele Canalìului - zbiera la Remus Luca. ïnainte ca u§a
biroului directorial s¶ se fi deschis, necunoscutul a disp¶rut. A ie§it întâi
Remus Luca, Petru Dumitriu dup¶ el, r¶cnind c¶, dac¶-l mai prinde pe “fascistul de Frunzetti” în redac∞ia revistei, îl ia de guler §i-l duce la Securitate…
Remus Luca încerca s¶ protesteze: c¶ traducerile sunt bune, c¶, dac¶
Frunzetti ar fi “fascist”, de mult¶ vreme ar fi fost la închisoare… “Conu
Petrache”, cum i se gudura la ghetre Radu Cosa§u, l-a neutralizat pe Luca
întrebîndu-l dac¶ §tie spaniole§te, astfel închizîndu-i gura… Ierunca va fi
de∞inînd adev¶rate informa∞ii despre Frunzetti pe care eu nu le aveam atunci

©Paul Goma 1935-2011

wwww.paulgoma.com

PDF public și gratuit

31.12.2011

PAUL GOMA - JURNAL 2011

1626

§i nu le-am c¶p¶tat mai apoi dar cred c¶: “fost legionar convertit la comunism” este impropriu spus. Legionar “convertit” la comunism a fost, de pild¶,
Costin Murgescu; dar un Herseni, un Frunzetti, nu. Chiar dac¶ a mâncat rahat
la Scînteia, la vreo aniversare, în vreo prefa∞¶ la Cervantes, supravegheat de
un Zigu Ornea (zic a§a). Eu cred c¶ Frunzetti era doar un fost legionar b¶gat
în boale de comuni§ti §i care nu se mai putea opri din tremurat - cum fusese
§i bietul Edgar Papu (nelegionar: devenit protocronist-f¶r¶-voie), el îmi fusese profesor, în 1955, dup¶ Vianu…
- Explica∞ia de la pag. 99: “erau beurs, adic¶ arabi” este incomplet¶. Les
beurs sunt cet¶∞eni francezi de origine maghrebin¶ (adic¶ provenind din
Maroc §i din Algeria), dar nu neap¶rat arabi - kabylii nu sunt arabi, ci
b¶§tina§i arabiza∞i - n¶scu∞i în Fran∞a (adeseori chiar §i p¶rin∞ii acestora). De§i
la origine termenul vine de la arab, (pronun∞at: ‘reub) el a fost… verlanizat
(i-au fost intervertite jum¶t¶∞ile, aici rosti-citit de-a-nd¶ratelea: beur. Nici
francezii cultiva∞i nu cunosc istoria termenului, ei cred c¶ beur (§i beurette,
pentru fete) vine - poetic - de la beurre, unt care, în tigaie, cap¶t¶ o culoare…
pâinìe…
- Steinhardt (nota de la pag. 100): £i în asta am fost un am¶rât de înaintemerg¶tor (am scris despre asta în C¶ldur¶ Mare, când am adus vorba de
Virgil Duda): în noiembrie-decembrie 1972, aflat la Paris, am dactilografiat
la cererea lui Ioan Cu§a pentru revista Ethos un “manuscris clandestin”, pus
la dispozi∞ie de Monici, semnat : “Nicolae Niculescu”. Mai întâi i-am
împ¶rt¶§it lui Cu§a impresia c¶ “manuscrisul clandestin” era o prostioar¶, o
compunere penibil¶, el îns¶ a argumentat: “Monica §i Virgil îl g¶sesc genial”.
Am repetat opinia în fa∞a Monicilor: nu numai c¶ nu au fost de acord, dar sau sup¶rat pe mine: cum puteam spune una ca asta - mai ales c¶ autorul era
un “clandestin”? Dactilograma mea (sic) a ap¶rut în nr. 2 al revistei Ethos
(1975) sub titlul: “Secretul Scrisorii Pierdute”, sub semn¶tura clandestinului
Niculescu…
Prin 1975, la Bucure§ti, dimpreun¶ cu Virgil T¶nase am depus la cutia
po§tal¶ un alt “manuscris clandestin” - de ast¶ dat¶ §tiind cine-i autorul…
Jurnalului fericirii: Nicu Steinhardt. Abia când a murit (începutul anului
1989?) Monicii mi-au deconspirat identitatea lui “Niculescu”: Steinhardt.
Astea, deocamdat’. Pe al’dat’. Saltare!
Paul Goma
*
Minunea…

Paris, 14 decembrie 2002
Când ∞i se pare c¶ totul e pierdut; când e§ti convins: nu mai exist¶
sc¶pare; când consta∞i c¶ oricâte eforturi ai face, oricât¶ pricepere §i energie
ai cheltui, nu ie§i a mal…
…Atunci când, ab¶tut, descurajat, trist, disperat e§ti gata s¶ te declari
învins, b¶tut, strivit…, î∞i spui:
«Doar o minune, un miracol mai poate ce n-am putut eu…”
O minune… Un miracol… Chiar §i cei care nu sunt religio§i cred în
miracole. Iat¶, eu cred în realitatea minunilor din Evanghelii: mersul pe ape,
înmul∞irea pâinilor, învierea lui Laz¶r… ïnc¶ nu am v¶zut cu ochii mei asemenea împliniri, nu am pip¶it, ca s¶ cred (ca Toma), dar p¶strez credin∞a c¶
astfel de întâmpl¶ri - miraculoase - se vor întâmpla azi-mâine §i prin jurul
nostru. Pân¶ atunci s¶ credem în minuni… omene§ti, f¶cute de oameni.
Românii din dreapta Prutului - din Moldova (de Apus), din Ardeal, din
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Banat, Oltenia, Muntenia, Dobrogea : vorbesc despre “minunea Revolu∞iei
din 1989”; acum se bucur¶ de “minunea… primirii în NATO” - curat-minune acceptarea unui stat comunist, avînd, cvasi-intact, aparatului securist de
sorginte bol§evic¶ (dar vorba ceea: când este vorba de interesele lor, americanii nu se împiedec¶ în moral¶: îl pup¶ - pe gur¶ - pe Putin, în ciuda
masacr¶rii cecenilor).
Simplificînd-rezumînd, s¶ spunem c¶ cineva, un om întrupeaz¶ miracolul care va scoate (pe sfert?, pe o zecime?) Republica România din groapa,
din râpa, din haznaua în care se afl¶ §i din fundul c¶reia se to-ot tânguie c¶
nimeni nu-i d¶ o mân¶ de ajutor - dar doamne-fere§te s¶ se str¶duiasc¶ s¶-§i
dea singur mâna ceea… Oricum: cel care va provoca miracolul carpato-danubian va fi Americanul;
Românii din stânga Prutului: Bucovinenii, Her∞enii, Basarabenii, chiar
dac¶ stau tot timpul cu ochii spre Apus (de ast¶ dat¶ nu doar “dincolo de
Prut”, ci… “dincolo de Ocean”), chiar de au primit ceva ajutoare materiale
(burse, c¶l¶torii, subven∞ii individuale), s¶ nu se a§tepte la vreun “miracol
american”. La ei nu va veni (tot pup¶tura Bush-Putin fiind piedeca “istoric¶”)
- chiar dac¶, acum, ne-ar prinde tare bine (am subliniat pluralul implicativ:
niciodat¶ nu m-am ferit s¶-mi asum identitatea, cu toate c¶ în Republica
Popular¶ - apoi Socialist¶ - România, a declara c¶ e§ti “român-basarabean”
comiteai aproape aceea§i crim¶ ca, în RSS Moldoveneasc¶: “român-basarabean”).
Sper îns¶ c¶ ai mei dintre Prut §i Nistru, vor fi de acord c¶:
Românii basarabeni se vor salva f¶r¶ ajutor din afar¶; f¶r¶ “ajutor american”; vor ie§i din groap¶, din râp¶, din Valea Plângerii, se vor ridica în dou¶
picioare pe mal - §i vor sta drept, vor privi drept (§i, în sfâr§it, de sus), vor
gândi drept.
Miracolul basarabean: tineretul.
Fetele §i b¶ie∞ii care abia se n¶scuser¶ în Momentul 1988 - când
Basarabia intrase în rândul comunit¶∞ilor revoltate împotriva Terorismului
Sovietic printr-un text: cel despre limba român¶; ei, b¶ie∞ii §i fetele care nu
cunoscuser¶ spaima de KGB (§i de NKVD); nu fuseser¶ înfometa∞i pân¶ la a
se mânca între ei, nici aresta∞i, deporta∞i, chinui∞i prin frig, foame, ciomag
pentru vina de a fi, nu “moldoveni”,- ci români basarabeni; pentru crima de
a fi vorbit, nu “limba moldoveneasc¶” (cea care nu exist¶, dar ru§ii i-au b¶tut
în cap pe vorbitori, în cap, în cap - pân¶ ce românul a zis ca rusul), ci limba
român¶.
“Cusururi biografice” devenite calit¶∞i:
Tinerii de azi nu se tem (ca p¶rin∞ii lor, cu experien∞¶); s¶ spun¶
adev¶rul, s¶ cear¶ dreptate, democra∞ie, libertate - prin cuvânt.
Rolurile - §i locurile - s-au schimbat. Azi nu adul∞ii î§i ap¶r¶ progenitura, o sf¶tuie§te, o încurajeaz¶, o ini∞iaz¶ în “tainele vie∞ii”; ci copiii, ascultînd
de instinctul care nu în§eal¶, pornesc primii, iar b¶trânii (timora∞ii, educa∞ii în
cultul terorii, al victimei consim∞inde), parte din ru§ine, parte din mândrie c¶ ei, becisnicii, ei, robii au z¶mislit asemenea minuni de fete §i de fl¶c¶i vin în coada coloanei - dar vin…
Prin vârst¶, sânt un b¶trân (67 ani aritmetic, basarabenetic: 134, c¶ci
multe am tr¶it noi…); prin “necumin∞enie” §i judecînd dup¶ via∞a pe care o
duc §i azi: un biet copil.
Avînd aceast¶ dubl¶-vedere, biet-copilul de mine î§i ia de la sine
puterea de a sugera (nu sf¶tuì, fiecare poate gre§i singur-singurel §i înc¶ foarte bine). A§adar:
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- Tinere∞ea nu e o calitate câ§tigat¶ de fiecare ins, ci un dar; un talant.
Ca în parabola cunoscut¶ unii î§i valorific¶ talantul, al∞ii §i-l îngroap¶ - §i îl
uit¶…;
- Tinere∞ea: perioada în care puiul de om este curat, nepref¶cut, nemincinos, generos, sensibil la idei înalte §i la “abstrac∞iuni” ca: patrie-patriotism,
ca limb¶-român¶ (care nu e ca o c¶ma§¶, schimbabil¶ - ci ca pielea omului),
onoare, demnitate, toleran∞¶. Greu, foarte greu este ca tân¶rul, maturi-zînduse, s¶ gândeasc¶ §i s¶ trateze “abstrac∞iunile” cu aceea§i inocen∞¶-curat¶, s¶
le dea aceea§i accep∞ie, acela§i sens.
Nu e mare lucru - e totul.
De la tineri este de a§teptat “miracolul basarabean” - nu de la americani,
nu de la sfântul Sisoe, nu din p¶rul m¶l¶ie∞.
De§i am vârsta pe care am declarat-o, m¶ visez tân¶r-în-Basarabia. La
ceva tot a§ fi bun: a§ confec∞iona lozinci - a§ începe cu:
NU VREM S™ MAI FIM REFUGIA¢I ÎN PROPRIA ¢AR™!
Cei care nu au p¶truns semnifica∞ia cerin∞ei sau/§i refuzului s¶-i întrebe
pe p¶rin∞i; §i pe bunici. B¶trânii vor refuza, pretinzînd c¶ e mult de-atunci; §i
dureros s¶-†i aduci aminte; c¶ mai bine s¶ uit¶m ce-a fost §i s¶ privim în fa∞¶,
la viitor. B¶trânii no§tri se prefac a nu §ti (sau chiar nu §tiu, într-atât i-au
analfabetizat ru§ii) c¶ omul nu poate avea un viitor dac¶ nu-§i cunoa§te trecutul. Ei refuz¶ amintirea trecutului care nu a fost alc¶tuit doar din teroare
ruseasc¶, ci §i din de supu§enie, de autoumilire, din acceptarea desidentiz¶rii
(începînd cu rusificarea numelui, sfâr§ind cu acceptarea unor “adev¶ruri”
ca…“limba moldo-veneasc¶”…
Fiindc¶ degeaba e§ti frumos, curajos, cinstit, generos - dac¶ nu ai
memorie. Iar memoria nu este alc¶tuit¶ doar din ceea ce am adunat noi, în
via∞a noastr¶, cât¶ a fost - ci din însu§irea, din asumarea memoriei p¶rin∞ilor,
bunicilor, str¶mo§ilor - §i a c¶r∞ilor de istorie nemincinoase (deci ne-ruse§ti,
ne-ucrainene).
Suntem ce §i cât ne este memoria.
Paul Goma
*

Paris, 25 martie (!) 2003
Un fals pentru… eternitate
La întreb¶rile repetate: de ce nu mai cer (§i eu) s¶-mi v¶d “dosarul de
securitate”? - r¶spundeam, repetînd:
«Mi l-am v¶zut în aprilie-mai 1977, când m¶ aflam arestat la Securitate,
pe Calea Rahovei, acuzat de complot §i de tr¶dare de patrie. Acela - cu modific¶ri de la o zi la alta, de la o or¶ la alta, sub ochii mei, colonelul Gheorghe
Vasile introducînd/ zmulgînd documente - acela (în 5 volume) era un autentic dosar de securitate. Nu m¶ intereseaz¶ “operele literare” ale lui Pelin,
Jela, C.T. Popescu §i al∞i c¶prari truditori-în-câmpul. Ceea ce se d¶ (în sensul
de nesfâr§it¶ favoare din partea Partidului §i a Guvernului, cum se d¶dea ulei,
zah¶r, pa§apoarte pentru Bulgaria), “fosta Securitate”, cum ∞in s¶-i spun¶
Odiosului Organ fo§tii-actualii-viitorii securi§ti nu sunt decât varia∞iuni pe o
vag¶ tem¶ dat¶ §i r¶spund eternei comenzi-sociale a eternei Securit¶∞i: re-rere-scrierea istoriei, dup¶ “imperativele momentului”»
De aceea am respins ca falsificate toate “documentele” distribuite pe baz¶
de bon de echipa de derbedei §i de feloni de la CNSAS, în frunte cu securi§ti
dovedi∞i ca Oni§oru §i M. Gheorghe, dar imediat-urma∞i de “colegi”, “confra∞i”:
Ple§u, Dinescu, Patapievici.
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ïns¶ nici chiar eu, care m¶ l¶udam c¶ §tiu multe despre natura §i despre
modul de func∞ionare a Scârbavnicului Organ (tot de Securitate vorbesc) nu
m¶ a§teptam la…
…La surpriza pricinuit¶ de publicarea unui “document” care m¶
prive§te:
Revista Contemporanul. Ideea European¶ nr 3/ Martie 2003. La rubrica
“Din Arhivele Cenzurii” Marin Radu Mocanu d¶ seama de aventurile altei
c¶r∞i cu cântec: U§a noastr¶ cea de toate zilele. ïn introducere MRM scrie:
“F¶r¶ a reu§i s¶-§i încheie socotelile cu cenzura §i organul propagandistic asupra romanului ‘Ostinato’, Paul Goma revine în b¶taia pu§tii cu un alt
opus romanesc - ‘U§a’, pentru a ataca pe dou¶ fronturi pozi∞iile baricadate ale
lectorilor-cenzuratori.
“Continuînd §i în aceast¶ proz¶ s¶ dezv¶luie abuzurile §i ilegalit¶∞ile
s¶vâr§ite de activi§ti §i organele de partid, chiar dac¶ (se p¶rea c¶) ac∞iunea
se petrecea în anii obsedantului deceniu, romanul este respins (o dat¶) de la
tipar; revenind peste un an cu o alt¶ variant¶, cenzura constat¶ c¶ autorul nu
aducea mai nimic nou - §i respinge iar¶§i manuscrisul. (M.R.M.)”
Chestiunea cu acest “document” - g¶sit de MRM în “Arhivele
Cenzurii” §i reprodus în Contemporanul - §ade astfel:
“Nota” este un fals grosolan, de care MRM nu §i-a dat seama, el a
reprodus (neglijent? cu inten∞ie?: nu a copiat data - foarte important¶, dup¶
cum se va vedea - nici numele “autorului”) textul “Notei”, atât.
ïnainte de a argumenta, o scurt¶ istorie a “cazului”:
La începutul anului 1970 s-a (re)activat editura Uniunii Scriitorilor,
Cartea Româneasc¶; director: Marin Preda, adjunc∞i: Mihai Gafi∞a,
Alexandru Ivasiuc.
Prietenul §i colegul de închisoare Ivasiuc §tia c¶ editura Eminescu (fost¶
E/S/PLA) îmi respinsese, repetat, Ostinato, a§a c¶ mi-a cerut «o alt¶ carte
pentru editura mea…» (a§a vorbea el despre Cartea Româneasc¶). I-am dus
U§a noastr¶ cea de toate zilele. Fiind ocupat, prietenul Sa§a a încredin∞at
manuscrisul lectorilor Magdalena Popescu-Bedrosian §i Mircea Ciobanu.
Dup¶ vreo s¶pt¶mân¶, Alecu Paleologu mi-a povestit, jenat: Sa§a o
luase razna: luîndu-se la ceart¶, pe coridor, cu Geta Dimisianu - pe cine §tie
ce “tem¶”- începuse a zbiera:
Goma vrea s¶ bage o bomb¶ sub editura mea (!), fiindc¶ romanul predat este cu cheie: sub personajul Iosub se ascunde Nicolae Ceau§escu, sub
personajul Florica se ascunde Elena Ceau§escu! Dealtfel, povestea cu palma
dat¶ de Ceau§easca unui mort - §i pe care l-a… înviat - o §tie de la Tita
[Chiper, so∞ia sa], el i-a furat-o §i a b¶gat-o în carte!
“Decodificarea” lui Ivasiuc i-a speriat pe Marin Preda §i pe Gafi∞a, care
i-a pus pe to∞i redactorii (deci §i pe Geta Dimisianu, pe Dumitru ¢epeneag,
pe Paleologu) s¶ citeasc¶ de urgen∞¶ cartea, pentru a lua împreun¶ o hot¶rîre.
A avut loc o prim¶ reuniune, în care Paleologu §i Geta Dimisianu îl acuzaser¶
pe Ivasiuc pentru “judecarea” unei c¶r∞i pe care nu o citise - nu exista nici o
“scen¶” cu mortul p¶lmuit…
Cu toate acestea, Preda a hot¶rît s¶ nu-mi primeasc¶ dactilograma (dar
s¶ fie ca §i cum nici n-a§ fi predat-o, deci… s¶ nu mi-o resping¶ - ceea ce ar
fi însemnat c¶ ar fi trebuit s¶ justifice, în scris, refuzul). Motiva∞ia lui Preda
merit¶ re∞inut¶:
«Din moment ce s-a lansat c¶ te-ai dat la Tovar¶§a…»
ïn traducere: din moment ce minciuna lui Ivasiuc (înc¶ o dat¶: se rostise
f¶r¶ a fi citit manuscrisul) se r¶spândise, eu, victim¶ a calomniei, eram obligat
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s¶… accept “vinov¶∞ia” - §i consecin∞ele ei.
- Marin Preda m-a invitat s¶-mi iau manuscrisul de la ei §i s¶ le propun
o alt¶ carte - asta se petrecea în aprilie 1970;
- F¶r¶ s¶ fi fost anun∞at, f¶r¶ nici un “document” scris, din acel moment
am fost interzis de a mai publica - în curând aveam s¶ în∞eleg c¶ erau interzi§i
so∞ia §i socrul meu, traduc¶tori;
- Am r¶mas ca… «cel care s-a dat la Tovar¶§a…» - citat din Marin
Preda:
- Când am f¶cut gre§eala de a-i cere (prin iunie 1970) lui N. Breban ajutor în l¶murirea situa∞iei, §eful meu la România literar¶ §i membru al C.C.
mi-a r¶spuns:
«Dac¶ tovar¶§ii au luat aceast¶ hot¶rîre (nu spunea care “tovar¶§i”, nici
care “hot¶rîre” - doar nu era s¶ rosteasc¶ : “interdic∞ie de a publica”),
înseamn¶ c¶ §tiu dân§ii de ce au luat-o». Iat¶ motivele pentru care “documentul” este un fals:
1) Titlul c¶r∞ii este: U§a noastr¶ cea de toate zilele, sub acesta fusese
predat, sub acesta fusese discutat §i nu “U§a”, cum e numit¶ §i în capul Notei
§i în corpul textului justificativ;
2) Dactilograma nu a ie§it din editur¶, nu a fost trimis¶ la cenzur¶ (§i
înc¶ de dou¶ ori!), nici la “tipar” cum avanseaz¶ MRM, deci “Nota” nu a existat, atunci; “discu∞ia” s-a desf¶§urat între patrupere∞ii editurii Cartea
Româneasc¶ §i i-a avut ca martori-actori pe scriitorii-editori în§ira∞i mai sus;
3) “Decodificarea” lui Ivasiuc apare în amintirile lui N. Breban: de§i îi
spune U§ii…: Ostinato, el vorbe§te de Cartea Româneasc¶, unde, dup¶ cum
îi povestise Ivasiuc, “Goma o pusese într-o carte pe Madam Ceau§escu”… “punere” care nu apare în Nota cu pricina.
ïn asta v¶d eu inten∞ia (§i reu§ita, dup¶ cum se observ¶) de a trafica
adev¶rul:
Bineîn∞eles, nu era adev¶rat ceea ce “s-a lansat”, despre… “darea mea
la Tovar¶§a”, vorba lui Preda.
Da, îns¶ colegul de celul¶ de la Gherla §i prietenul meu Ivasiuc se trezindu-se acuzîndu-m¶ de lèse-Tovar¶§¶, m¶ plasase într-o situa∞ie f¶r¶ ie§ire:
eu, calomniatul - §i pedepsitul prin interdic∞ia de a publica (care avea s¶ dureze… 20 ani) nu m¶ puteam ap¶ra, altfel decât invitîndu-i pe “martori” s¶
(re)citeasc¶ manuscrisul. O f¶cusem. Martorii - cu to∞ii! - nu numai c¶ îmi
d¶duser¶ dreptate, dar în §edin∞a de redac∞ie rostiser¶ cu glas tare ceea ce
constataser¶.
Numai c¶, în România anului 1970 nu era nimic de f¶cut cu
nevinov¶∞ia, cu adev¶rul - Preda avea dreptate: «din moment ce s-a lansat c¶
te-ai dat la Tovar¶§a…»
Astfel am fost îngropat ca scriitor. ïn aprilie 1970.
Atât c¶ fusesem executat… “f¶r¶ hârtii”…
Dup¶ “Nota” g¶sit¶ de MRM în “Arhivele Cenzurii”, deduc:
Securitatea Poporului a fost grijulie, nu doar cu prezentul, ci §i cu viitorul, drept care a fabricat un “document” din care s¶ reias¶ c¶ respingerea
c¶r∞ii U§a noastr¶ cea de toate zilele §i interzicerea autorului - din aprilie
1970 - nu s-a datorat, Doamne fere§te, calomniei lui Ivasiuc, informator emerit al ei, al Organei, pecumc¶ Goma ar fi pus-o pe Ceau§easca într-o carte, ci
pentru c¶… textul “con∞inea numeroase expresii §i situa∞ii triviale” - vezi justific¶rile din “Nota”. C¶ pu∞in îi p¶sa de adev¶r: nu numai c¶ inventeaz¶ o
Not¶ de lectur¶ care nu a existat, dar pretinzînd c¶ “revenise(m) peste un an
cu alt¶ variant¶”…
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Or “peste un an” (în 1971), autorul era (de un an !) interzis în România
§i… tradus în francez¶, german¶, italian¶ §i editat în Germania §i în Fran∞a!
Ce folos: Marin Radu Mocanu a g¶sit “în Arhivele Cenzurii” acea hârtie. O ia ca atare, o public¶ - deci o legitimeaz¶. Legitimeaz¶ un fals - pentru
eternitate. Oameni ca el fac istoria în România, deci Românul îl crede pe el nu pe mine…
*
(File de jurnal - 14 nov. 2003)
Ora 13.00: ïmi telefoneaz¶ de la Chi§in¶u Vlad Cubreacov. E pentru
prima oar¶ când comunic¶m, nu am timp s¶-l întreb cum a fost cu “dispari∞ia”
lui - îmi spune:
Ieri în §edin∞a Parlamentului un tovar¶§ a f¶cut o întâmpinare în leg¶tur¶
cu cartea mea Basarabia, editat¶ §i difuzat¶ de prietenii lui Iurie Ro§ca.
Interesant¶ este acuza∞ia, fiindc¶ ap¶rarea nu apare, fiind mutizat¶/
mutilat¶ de întreruperile Pre§edintelui §i de neconsemnarea stenografului.
Iat¶ pasajul care m¶ prive§te - copiez întocmai, respectînd vorbirea vorbitorului, cât §i punctua∞ia stenografului:
“Doamna PRE£EDINTE:
“«Microfonul 3”
“Domnul VICTOR STEPANIUC:
“«Mul∞umesc, doamn¶ Pre§edinte. Stima∞i colegi, deci, noi sîntem probabil c¶ una din pu∞inele ∞¶ri în Europa care avem o lege a securit¶∞ii na∞ionale foarte evaziv¶ §i foarte liberal¶. £i eu m-am convins zilele acestea fiind la
Comrat, la Chioselia c¶ partidele politice concrete din republica Moldova duc
o activitatea subversiv¶ împotriva statului. £i o fac aceasta în ultimul timp o
fac prin literatura care o aduc de peste Prut. Mai bine de 200 exemplare din
cartea ‘Basarabia’ semnat¶ de Pavel Goma, deci un disident român; treaba
lui. Deci aceast¶ carte ne-a venit la §coala respectiv¶.
“«Eu vreau s¶ v¶ spun c¶ este o carte înc¶rcat¶ de antisemitism §i cu
agita∞ie §i propagand¶ concret¶ împotriva r¶d¶cinilor statalit¶∞ii Republicii
Moldova. Republica Moldova este numit¶, deci, o gaur¶ neagr¶, deci un protectorat al Rusiei. Este numit¶, deci, o chestiune de, un subiect artificial absolut creat. £i iat¶ aceast¶ literatur¶ a fost dus¶ acolo la Comrat, dar nu numai
acolo la Comrat, dar §i în alte locuri în Republica Moldova concret de deputatul Sec¶reanu.
“«£i eu §tiu, noi cunoa§tem c¶ aceasta este o activitate absolut permanent¶ a acestui partid politic. Eu a§ vrea ca ministerul Securit¶∞ii Na∞ionale,
deci, aceast¶ structur¶, eu a§ vrea ca Ministerul ïnv¶∞¶mântului §i Procuratura
Republicii Moldova s¶ analizeze aceast¶ literatur¶ §i s¶ ne spun¶ în ce m¶sur¶
ea coincide cu prevederile constitu∞ionale §i cu Legea Securit¶∞ii Na∞ionale.
“«Fiindc¶ chestiunea aceasta nu se mai poate nici într-un fel de tolerat.
Noi ne lupt¶m cu morile de vânt, noi încerc¶m a dezvolta statul acesta. Dar
cineva care face declara∞ii la adresa unor vecini c¶ sînt a§a, c¶ sînt pe dincolo. Ei, de fapt, distrug zi de zi acest stat, pacea civic¶. Deci §i fundamentul,
de fapt §i perspectivele acestui stat. Eu sînt absolut convins s¶ cer acestor organe un r¶spuns clar, probabil cu un raport în fa∞a Parlamentului la aceast¶ tem¶.
“«Ce se întâmpl¶ la noi cu literatura adus¶ de peste hotare care zi cu zi,
deci, nimice§te de fapt psihologic în primul rând tîn¶ra genera∞ie. ïnchipui∞iv¶ dumneavoastr¶ copii care nu au dreptul la vot, care au dreptul la multe
alte, dar nu au dreptul la vot. Nu au împlinit 18 ani §i la vârsta de 12,13,14
ani deci, ei citesc aceast¶ literatur¶ despre ∞ara lor. Eu nu cred c¶ din ace§ti
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copii se poate de educat mari patrio∞i. Pedagogii singuri la §coala respectiv¶
au spus: cum dumneavoastr¶ ca oameni ai statului, ca oameni ai guvernului
permite∞i acest lucru? V¶ mul∞umesc».
“Doamna PRE£EDINTE:
“«Microfonul 5»
“Domnul £TEFAN SEC™REANU:
“«Trebuie s¶ spun c¶ domnul Stepaniuc în afar¶ de jurist mai este §i
istoric §i critic literar, de acuma c¶ îl §tie §i Consiliul Europei §i toat¶ Europa.
Induce în eroare, nu numai opinia public¶ de la noi, dar §i de la Consiliul
Europei. De acum cred c¶ domnul £wimmer (?) o s¶ ∞in¶ minte pe de rost
citate din ‘Letopise∞ul ¢¶rii Moldovei’ pe care îl duce acolo, îi induce în eroare. Aceasta este grav.
“Doamna PRE£EDINTE:
“«Domnul Sec¶reanu, v¶ rog interpelarea».
“Domnul £tefan SEC™REANU:
“«Trebuie s¶ v¶ spun c¶ Paul Goma [probabil o întrerupere §i pierdere
a §irului]. Sînt absolut neîntemeiate acuza∞iile pe care le aduce∞i. Te-a§ ruga
mai întâi s¶ cite§ti aceast¶ carte pentru» [întrerupere îndelungat¶]
“Doamna Pre§edinte:
“«Domnul Sec¶reanu, v¶ rog interpelarea».
“Domnul £tefan SEC™REANU:
“«Interpelarea? Eu trebuie s¶ mai fac mai întâi o precizare pe marginea
celor spuse de domnul Stoicov»”…
M¶ opresc aici; stenograma devine ininteligibil¶ pentru mine. La telefon Vlad Cubreacov spunea c¶ tovar¶§ul Stepaniuc “exemplificase” subversivitatea c¶r∞ii, nu cu citate din ea, din cartea condamnat¶, cea semnat¶ de mine, autor, nici din gândirea-i betonarmatnic¶, ci din… articolul lui “R. Ioanid”, ap¶rut în Observatorul Cultural de la Bucure§ti.
Cunosc metoda: în 1987, dup¶ ce îmi ap¶ruse Din Calidor în fran∞uze§te,
la Albin Michel, marele cronicar literar Ed. Reichman î§i d¶duse cu p¶rerea în Lupta lui M. Korne - acuzînd carte §i autor de “antisemitism” (pentru c¶
scriam: tata fusese arestat, în 13 ianuarie 1941 de un NKVD-ist evreu).
Probabil cineva din preajm¶ îi atr¶sese aten∞ia c¶ s¶rise peste cal; Reichman îmi
telefonase - nu ca s¶-§i exprime regretul pentru ceea ce scrisese, ci pentru a m¶
anun∞a c¶ în cronica din Le Monde, care urma s¶ apar¶, va scrie… altfel…
ïntr-adev¶r, altfel a scris: în acea altfel¶ nu mai era “antisemit” autorul, ci…
s¶tenii din Mana, cum ar veni: popula∞ia…M¶ l¶sase rece altfelitizarea
Reichmanului cu acela§i nume - §tiam, de mult¶ vreme, din surse credibile:
Monica Lovinescu, Sanda Stolojan c¶ “cronicarul” nu cite§te c¶r∞ile cronicate, cerea s¶ i se povesteasc¶ la telefon “con∞inutul”, în∞elegea ce nu în∞elegea - §i
scria! Numai c¶ pe dat¶ într-o chestie de la Tel-Aviv, Revista Mea, a ap¶rut
un articol de înfierare, de “antisemitizare” a mea (“Cameleonul” - eu eram
acela!), semnat de tovar¶§ul nostru Iosif Petran. Pe atunci m¶ mai puteau
uimi obr¶zniciile-prostiile - deci am fost uimit: Petran m¶ acuza de “antisemitism”, rezemîndu-se, cinstit, pe citate; numai c¶ cinstitele, la Tel-Aviv,
citate erau, nu din cartea mea, Din Calidor, deci atribuibile mie, autor, ci din
extemporalul lui Ed. Reichman despre cartea mea, publicat în Lupta lui
Korne…
Observ¶ cineva vreo “deosebire” de onestitate intelectual¶ - vorbesc, în
continuare, de onestitatea citatului - între Tel-Avivul lui Petran (din 1987) §i
Chi§in¶ul lui Stepaniuc - din 2003? ïnc¶ o dat¶, fiindc¶ chiar eu sânt pe cale
de a m¶ încurca: care s¶ fie deosebirea dintre Petran, din Tel-Aviv, care îmi
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comb¶tea antisemitismul prin citate atribuite c¶r∞ii mele Din Calidor - în realitate citatele fiind din comentariile consângeanului s¶u, Ed. Reichman - §i
Stepaniuc de la Chi§in¶u, cel care m¶ acuza de antisemitism (§i de antirusism,
f¶r¶ a-l numi), p¶cate capitale v¶dite în cartea mea Basarabia - cu citate
din…R. Ioanid despre Basarabia? Tot confuz? Sânt gata s¶ re-re-încep…
Eu, b¶nuitor - c¶ci p¶∞it, din negura-veacurilor, din pricina manipul¶rii
citatelor… - v¶d drumul “sarcinii de partid” astfel trasat: de la Centrala
Industriei Holocaustului, prin R. Ioanid, la Buzura - proasp¶tul doctor
Honoris Causa de la Tel-Aviv; de la Buzura la subalternii s¶i basarabeni
Vitalie Ciobanu, Vasile Gârne∞ de la Contrafort (dovad¶: poetul Gârne∞ m¶…
desfiin∞ase ca scriitor, autor al aceleia§i Basarabii cu argumente-citate din
acela§i… R. Ioanid); apoi… Nu mai conteaz¶ cum a ajuns ordinul de execu∞ie la
tovar¶§ul Stepaniuc - cel care nu a citit nici m¶car ce scrie pe coperta c¶r∞ii, altfel
ar fi dat corect prenumele autorului: “Paul”, nu “Pavel” .
Iat¶ cum agentul rus Stepaniuc se întâlne§te cu securi§tii “patrio∞i, antiru§i”: I.C.Dr¶gan, V.C. Tudor, E. Barbu… Dar vorba ceea: “sugestia” (nu ordinul, doamne fere§te!) - se execut¶, nu se discut¶!
Chestia cu necunoa§terea numelui autorului unei c¶r∞i condamnate cu
vehemen∞¶ m¶ duce cu gândul la p¶∞ania tinerei italience de origine egiptean¶
Ghazy, acuzat¶ de Funda∞ia Wiesenthal de “antisemitism”. Studen∞ii evrei
din Paris manifestaser¶ zgomotos, blocînd strada editurii (Flammarion).
Dup¶ care vânjo§ii ap¶r¶tori ai onoarei - imaculate - a evreilor protestaser¶
cu hot¶rîre împotriva jurnalistului Delfeil de Ton la de la Le Nouvel
Observateur, ar¶tîndu-l cu degetul ca pe ca un… ap¶r¶tor al fioroasei antisemite, juna romancier¶ italo-eghip∞ianc¶.
De unde concluzia: relele obiceiuri: ca citate inexacte, ba de-a dreptul
inventate (vezi-l pe Antoine Spire, fost la cotidianul comunist L’Humanité,
din 1981 domnind la France Culture), care pozà în ultragiat, dup¶ ce inventase-fabricase citate din Renaud Camus, explicînd: «Dar nu am inventat
citate, doar le-am ajustat un pic…»), necunoa§terea m¶car a numelui autorului c¶r∞ii “antisemite” - nu se schimb¶ (de§i “echipa nu a câ§tigat”…), au
devenit regul¶ a litera∞ilor, jurnali§tilor evrei de pretutindeni.
£i când te gânde§ti c¶ li se mai zice: Oameni ai C¶r∞ii…
*

10 august 2004
AMINTIRI…
Sugestia Nicoletei S¶lcudeanu de a scrie ceva “despre realismul socialist” m-a tulburat; m-a descump¶nit - m-a nelini§tit. De ce, doar prin vârst¶
m-am aflat în mijlocul acestor no∞iuni avînd o concrete∞e din cele mai b¶losterorizante? Apoi cunosc (mecanismul, ca §i metoda, re∞eta). Dac¶ de pe
urma mea nu au r¶mas urme-scrise (realist-socialiste), asta s-a datorat unei
întâmpl¶ri-întâmpl¶toare: am fost arestat înainte de a comite ceva publicabil.
La vârsta de 21 ani nu eram copt - e-he, dac¶ a§ mai fi fost l¶sat în libertate
un deceniu, dou¶, ce romane-pe-linie a§ fi tras §i eu; §i ce premii de stat a§ fi
recoltat §i ce c¶l¶torii în China, în Albania, chiar în Marea Uniune (împreun¶
cu Cosa§u, cu T.G. Maiorescu) a§ fi f¶cut; §i în câte comitete §i comi∞ii a§ fi
tronat, cum a§ fi fost un clasicizat al manualelor §colare, cele direc∞ionate de
E. Simion, Manolescu, Dodu-B¶lan, Romul Munteanu! £i ce dac¶ (înc¶ de
pe-atunci!) nu aveam talent? Dumitru Mircea avea? Deloc, dar cu ce Pâine
alb¶ ne-a dat el în cap!; V. Em. Galan avea? Nici, îns¶ B¶r¶gan-ul a cunoscut “dup¶ revolu∞ie” o nea§teptat¶ via∞¶ dup¶ moarte gra∞ie gra∞iei lui N.
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Manolescu, în România literar¶ din ianuarie 1990 - în compania lui Petru
Dumitriu-Canalìu; adev¶rat, sub aceea§i pan¶ canonizant¶ a fost legitimat¶,
nu doar ilegitimitatea lui Iliescu, imediat dup¶ Sângeroasa Mineriad¶ din
13-15 iunie 1990 (pre limba: “Omul cu o mare”…), dar §i inexisten∞a scriitoriceasc¶ a unuia, isc¶lind Jacob Popper, pentru literarul motiv c¶ individul
comisese o bro§ur¶ scris¶ de el, integral, despre cum boxase el cu E.
Barbu.
S¶ continuu? M-am s¶turat de ei. Mi-au otr¶vit §i mie copil¶ria, adolescen∞a, tinere∞ea; mi-au terfelit, mi-au înnoroiat §i mie cartea. Decât, poate…
Ce-ar fi s¶ fac chiar acum (când toat¶ lumea-bun¶ a literaturii române
cotidiene a descoperit gulagul §i îl studiaz¶! §i se îngroze§te de ceea ce afl¶,
studiind; de când literaturrezistimea carpatnic¶ a aflat c¶ a existat “o metod¶
de crea∞ie”…cam criminal¶, cum ar zice Ardeleanul de serviciu - o studiaz¶
de sârg §i o combate puternic!, de dup¶ tufi§ul deceniului §i jum¶tate de la,
vorba lui “revolu∞ie”) - ce-ar fi, ziceam, ca taman acum s¶ m¶ trezesc f¶cînd
pe avocatul diavolului?
A, nu în cre§tinescul scop de a îndemna la iertarea p¶catelor (grele) ale
f¶pta§ilor realismului socialist: Sadoveanu, C¶linescu, Camil §i Cezar
Petrescu, Eftimiu, Bogza, Beniuc, Banu§, Jebeleanu, Z. Stancu - dintre
consacra∞i, Dumitru Mircea, Tulbure, De§liu, Petru Dumitriu, Galan, Titus
Popovici, L¶ncr¶jan, Porumbacu, Baconsky, Marin Preda, E. Barbu, Cassian,
Zaciu, dintre “promisiuni” (onorate/cu vârf §i-ndesate), ci în acela, curatdr¶cesc, de a ar¶ta cu degetul spre autorii-morali (sic) ai prostitu∞ion¶rii ca
metod¶-de-crea∞ie (resic).
Fire§te, în fruntea-frun∞ilor a§ez cvadriga blestemat¶: Ana Pauker,
Chi§inevschi, R¶utu, Roller, Vitner, Paul Cornea, Crohm¶lniceanu, “responsabilii idiologici”, sovietizatorii §efi ai României;
ïn linia a doua: tereni§tii, activi§tii-pe-t¶râm: M.R. Paraschivescu, Sa§a
Pan¶, Brucan, M. Novicov, N. Ignat, N. Moraru, Beniuc, Sorin Toma,
£elmaru, Iosifescu, S. Damian, Paul Georgescu, Gafi∞a, Vl. Colin, B. Elvin,
Al. Simion - §i al∞ii, atâ∞ia al∞ii…
Ca fost student la Fabrica de Scriitori realist-socialezi, vorbesc în
cuno§tin∞¶ de cauz¶: tovar¶§ii no§tri profesori Novicov, Beniuc, Petru
Dumitriu, Gafi∞a, T.-G. Maiorescu, Spiegelblatt, I. Oan¶ ne tratau ca pe “viitorii” - ingineri, se în∞elege; deci, pentru a produce omnoul, cel cu un singur
cap, în schimb cubic, cu stea-n frunte §i cu-un pai în cur, mai§trii ne furnizau
re∞eta realismului sovietialist, aia cu procentele trebuitoare (atâta lupt¶dintre-clase; atâta activist-de-partid; atâta caracter-na∞ional; atâta “umbr¶”- cca
1%, încolo numai cânt §i voie-bun¶), ne indicau modelele: Mitrea Cocor,
Pâine alb¶, Drum f¶r¶ pulbere, Pas¶rea furtunii, Vân¶toare de lupi,
Cump¶na luminilor… (vorbesc numai de proz¶), dup¶ care ne acordau totala
libertatea de alegere…
E-he-he, realismul socialist cel de la mama lui, sovietic¶! Ce metod¶
grea - dar u§oar¶: cum respectai procentele, cum erai scriitor de-al nostru, din
popor. Mergeai pe teren o s¶pt¶mân¶, scriai o lun¶ (la Sinaia, la Mamaia, la
Mogo§oaia), te întâlneai cu cititorii un an încheiat, le explicai, r¶bd¶tor, cum
anume produc ei produsele produc∞iei socialiste…
Unii dintre noi, studen∞ii, asudau sudori de sânge în str¶dania de a-§i
însu§i metoda, de a st¶pâni re∞eta socialrealismului, pentru a deveni chiar §i
ei ingineri sufleticoli; al∞ii (generos din fire, am folosit pluralul) c¶utau cu
disperare o bort¶ în gardul de spini, întru fofilare. O g¶sisem: “tematica sportiv¶”; în ea nu putea fi aplicat stalinismul-realist, m¶car pentru c¶ nu existau
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modèle sovietice, drept care o eternitate doi ani §i dou¶ luni am fost autorul “scenariului literar” (gen în care eram tovar¶§ de §aib¶ cu Zaciu §i cu al s¶u geam¶n
Vasile Rebreanu) intitulat, cu nesfâr§it¶ originalitate: 1.500 m plat…
Domnia metodei de crea∞ie-creatoare a durat cam pân¶ la moartea lui
Dej. “Un suflu de libertate” a început a bate (ia te uit¶: rimeaz¶!) din 1965,
de la intronizarea lui Ceau§escu.
Pentru masele largi de scriitori libertatea era “cam-real¶”: dup¶ aproape
dou¶ decenii de Siberie veniser¶ semne de… dezghe∞. (Ehrenburg d¶duse
semnalul). ïns¶ pentru noi, masele mai pu∞in largi ale celor care abia ie§isem
din închisori, din deport¶ri, libertatea era… mult-mai-real¶. Nu mai pu∞in
dilatat¶ li se ar¶ta §i celor care, chiar de nu cunoscuser¶ închisoarea, fuseser¶
interzi§i un deceniu, dou¶.
Numai c¶…Numai c¶ a fost greu, imposibil pentru fostele victime ale
realismului-stalinist-sovietist s¶-§i p¶streze limpezimea privirii, s¶ admit¶ c¶
libertatea aceea fusese, nu câ§tigat¶ prin lupt¶, pl¶tit¶ cu sacrificiile scriitorului, ci d¶ruit¶ de partid, în marea-mil¶ a lui (c¶ a§a-i partidul nostru: buuun!);
c¶, la urma urmei nu era decât o libertate-pentru-dul¶i, nu pentru ob§tea
c¶∞eleasc¶. Vom fi fost noi liberi cu to∞ii, dar unii erau mai egali decât egal∞ii
§i zadarnic ar¶tai cu degetul, dînd exemple: colegul, prietenul, fostul t¶u
coleg de pu§c¶rie nu vedea aceea§i realitate, ba te acuza pe tine de gelozie,
de lupt¶-de-clas¶, chiar de neputin∞¶, nu de a scrie §i tu ca…, ci de a fi §i tu
ca - Preda, ca Titus Popovici, ca Ivasiuc…
Chestiunea ∞¶r¶neasc¶, cu cele mai multe §i mai nefericite victime,
pentru cote, sabotaj, colectivizare: nu oricare tovar¶§ din sal¶, debutant, putea
aborda-problema-spinoas¶ (vorba lui Dimisianu), ci numai un consacrat care
d¶duse-dovad¶-în-domeniu prin Desf¶§urarea, prin Ana Ro§cule∞… Juni ca
B¶ie§u, DRP, F¶nu§, B¶nulescu, c¶p¶taser¶ §i ei voie, dar-îns¶-totu§i, mai cu
modestia,/ trebuia respectat¶ ierarhia, pe de o parte; pe de alta: tineretul susamintit era deja veteran în jurnalistica-transform¶rii-socialiste-a-agriculturii
noastre, m¶i tovar¶§e, la Scînteia tineretului, deci se considera c¶ este
de-încredere;
Tot Preda, ca un de-n¶dejde inginer-§ef, avea voie (gurile rele pretindeau c¶ i se comandase) s¶ scrie chiar despre Antonescu; chiar cretin¶rii ca
“dialogurile Mare§al-Führer”. S¶ nu fie uitat Ni§te∞¶ranul S¶raru, sentinel¶ la
poarta Organului din adolescen∞a-i vâlcean¶;
Despre spinoasa-problem¶ (nu voi înceta s¶ citez din Dimisianu, fostul
meu adun¶tor de cotiza∞ii PCR la România literar¶ devenit ∞¶r¶noist din neagra ilegalitate la semnalul lui Brucan) a rela∞iilor legionari-comuni§ti: numai
un tovar¶§ ca ¢oiu o putea “trata”, vorba aceluia§i Brucan, avînd §i dânsul, la
dosar, o experien∞¶ de pre§ sub gumarii pre§edintelui numit: D.R. Popescu §i
o carte “pozitiv¶”: Moartea în p¶dure, ciupeal¶ din Vân¶toare(a) de lupi
petrudumitrìe;
Despre §i-mai-spinoasa reeducarea de la Pite§ti: nu oricine o putea
aborda, ci doar L¶ncr¶njan, om al p¶rchidului nost’, alimentat cu informa∞ii
garantat-juste, de la cantina C.C.;
Despre masacrarea românilor de c¶tre unguri, dup¶ Cedarea
Ardealului în 1940: cel mai potrivit era Titus Popovici, doar el scrisese, în
Str¶inul, prima parte din adev¶r (st¶tusem, în d.o., la L¶te§ti, cu Traian
Stana, personajul popovicesc, persoan¶ care executase, în 1944, unguri,
t¶indu-le capul cu s¶curea); în 1968, exact acela§i Titus Popovici spunea în
jur c¶ are, acum, voie-de-sus-de-tot s¶ scrie “adev¶rul total” §i chiar începuse
a scrie despre martiriul românilor din Ip, îmi ar¶tase primele dou¶ pagini de
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manuscris, ambele ocupate de motto-uri (vreo patru - în schimb lungi), îns¶,
dup¶ câteva luni o piersicìse în cel mai dulce stil nichitast¶nesc, îns¶ilînd un
scenariu de film, apoi o povestire: Moartea lui Ipu».
Cele în§irate mai sus nu au leg¶tur¶ cu… realismul-socialist?
Cum s¶ nu aib¶? Toate “operele” respectaser¶ întocmai re∞eta.
R¶ul f¶cut nou¶, §i pe la suflet, de bol§evizatorii Pauker, Chi§inevschi,
R¶utu, Roller nu a fost §ters printr-o HCM, oricât am osanalizat-o noi pe cea
din vara anului 1965, care permitea fo§tilor de∞inu∞i reluarea studiilor,
(re)d¶dea dreptul la publicare. R¶ul f¶cut nou¶, pe la suflet, pe la inim¶, pe la
minte nu putea fi îndep¶rtat cu un bobârnac, nici sp¶lat, nici frecat cu peria.
Nu putea fi “compensat” (?) prin “libertatea” de a face tumbe arheosuprarealiste (Iv¶nceanu) ori prin biletul de voie de a confec∞iona programe ale onirismului b¶§tina§ (¢epeneag). Blestemata de reeducare ne atinsese pe to∞i, nu
doar pe cei care trecuser¶ prin Pite§ti §i Aiud; §i nu doar pe cei care f¶cuser¶
închisoare §i/ori fuseser¶ interzi§i. £i nici doar pe cei care fuseser¶ contemporani cu groz¶via Pite§tiului - autoreeducarea (prin autoaplicarea realismului socialist) începuse a func∞iona, transmis¶ prin gene: Partidul ne acordase
libertatea total¶ de crea∞ie, dar-îns¶-totu§i “mai exist¶ anumi∞i func∞ionari
care pun be∞e în roate” - ace§tia erau critica∞i la sânge, atât de Breban (în prezen∞a mea, în audien∞¶ la Burtic¶), dar §i de Pintilie, într-un interviu din
Le Monde, taman când “anumi∞ii func∞ionari”, ei cu mâna lor, înfometau
popula∞ia, martirizau femeia-§i-copilul, demolau case §i palate §i m¶n¶stiri §i
spitale §i îi rupeau în b¶t¶i pe bra§ovenii revolta∞i. Un egoism feroce pusese
st¶pânire pe to∞i creatorii no§tri dragi §i foarte prefera∞i; thacerismul economic înc¶ nu fusese inventat pe vremea când românii, protocroni§ti impeniten∞i aplicau de zor liberalismul… realist-socialist. Reeducarea la scara na∞iei
- cu e§antionul reprezentativ: scriitorii - devenise realitate:
Uitasem c¶ fusesem cândva membri ai unei comunit¶∞i; familie, clan,
profesie, confesiune, na∞iune; atomizarea societ¶∞ii se produsese, indivizii se
agitau, ∞op¶iau în cea mai des¶vâr§it¶ “libertate” haotic¶; nu mai aveam trecut, viitorul ne fusese (de la Pite§ti) extirpat, nu vedeam decât p¶mântul din
stricta vecin¶tate a t¶lpilor, nu ne interesa decât persoana-soarta noastr¶,
eventual a nevestei §i a copiilor - restul nu exista: nu mai existau nici
jen¶, nici ru§ine, nici vinov¶∞ie, de la Pite§tiul general fuseser¶ abolite toate
“frânele”. Moral¶ - care moral¶?; p¶cat - care p¶cat? Al denun∞ului, al
turn¶toriei?, dar vorba P¶unescului: ∞ara-ntreag¶-i o întreturn¶torie!
Scriam (tot proz¶), de ce? ïntrebare proast¶: ca s¶ fie publicat¶! Nu ne
d¶dea prin gând (cu atât mai pu∞in prin inim¶) c¶ un motiv de a scrie (proz¶!)
ar fi fost chiar acesta: nu puteam s¶ nu scriem; nu ne venea s¶ scriem pentru
noi; pentru p¶rin∞ii §i prietenii no§tri, chiar dac¶ aceia nu mai erau în via∞¶;
eram incapabili s¶ scriem povestea vie∞ii noastre a§a cum o vedeam noi, în
subiectivismul nostru c¶ fusese, nu în “obiectivismului” lui a§a se cere. Ei,
da: numai a§a-se-cere se pl¶tea - prost, dar de votc¶ ajungea - realismul
socialist s¶ tr¶iasc¶,-n veci!
Nu acceptam s¶ scriem decât ceea va fi, cu certitudine, publicat; §i s¶
nu scriem doar pentru c¶, povestindu-i Getei §i lui Gogu ce aveam de gând s¶
scriem, c¶p¶tasem asigur¶ri c¶ “merge, s¶-i d¶m înainte”.
Ce era aceast¶ “metod¶ de crea∞ie”? Nu tot realism trogloditism?
ïnainte de “desfiin∞area cenzurii (de stat §i de partid”), lucrurile erau,
dac¶ nu bune, m¶car limpezi: Partidul î∞i interzicea ∞ie, scriitor (mai cu seam¶
prozator) s¶ scrii §i adev¶rul. ïns¶ dup¶ iunie 1977, când Ceau§escu a
anun∞at: «La noi în ∞ar¶ nu exist¶ cenzur¶ - a§adar am hot¶rît s¶ o
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desfiin∞¶m», cine au devenit cenzori mai fioro§i decât activi§tii îns¶rcina∞i cu
cenzurarea? Scriitori valoro§i, nu oarecari b¶rani.
Cine cenzurà - de pild¶ - la editura Cartea româneasc¶ din Bucure§ti,
dup¶ iunie 1977? Doar Geta Dimisianu, etern¶ indicatoare-c¶-cum-s¶-scriem
§i c¶-cum-s¶-nu-scriem, creatura care nu produsese în via∞a ei decât rapoarte
de lectur¶ §i note informative? Deloc, ci §i…
…Valorosul, finul poet Mircea Ciobanu - care negocia, f¶r¶ s¶ clipeasc¶, volumele colegilor, al prietenilor s¶i - în sute de lei, în damigene; …
Discretul, cultivatul, religiosul Sorin M¶rculescu (“bombele” Jurnalul de la
P¶ltini§, Epistolarul îl au coautor vigilent - de aceea au §i ap¶rut);
…Delicatul, firavul, bolnavul poet Florin Mugur, §antajistul sentimental, cel care te ruga, te implora s¶ elimini, s¶ modifici, tu cu mâna ta - pentru
el, care-i un biet infirm §i în plus te iube§te.
…Gabriela Adame§teanu, prozator de excep∞ie §i devenit(¶) cenzor orb
- am avut de a face cu ea, nu la Bucure§ti, ci întâi la Paris, prin 1988, când îi
încredin∞asem dactilograma Artei reFugii, pe care mi-a restituit-o plin¶ de
“obiec∞ii”, de “sugestii”, de “aten∞ion¶ri”, cum le zice ea observa†iilor - încât
am crezut c¶ prietena mea bun¶ (de talentat¶ ce s¶ mai zic) înnebunise? Dac¶
mie, la Paris, îmi f¶cuse a§a ceva, ce le va fi f¶cut colegilor-prozatori
de-acas¶? Am v¶zut ce le f¶cea ea colegilor de acas¶, când mi-a devenit
redactor la Patimile dup¶ Pite§ti, în 1990, la Cartea româneasc¶ §i a eliminat cu de la sine putere toate “porc¶riile”, toate înjur¶turile, înlocuindu-le cu
deja clasicizatele puncte-puncte frecvente în Morome∞ii…
Ce era - în 1988, dar §i în 1990 - aceast¶ intrat¶ în oase “metod¶”?
Nu m-am îndep¶rtat de “realismul socialist” ca metod¶ de crea∞ie.
“Unii r¶i” sub stalinism deveniser¶ sub ceau§ism mai pu∞in r¶i.
Savin Bratu, de pild¶: îl cunoscusem ca obedient activist bol§evic înainte de arestarea mea (1956); la întoarcere, în 1965, aflasem de la sora unui
coleg de închisoare (M¶linescu) c¶ Savin Bratu este nu doar un nepre∞uit
sf¶tuitor, dar împrumut¶tor de c¶r∞i, de reviste… - ceea ce, într-o Românie
r¶mas¶ f¶r¶ hârtii §i de pe urma zelului distrug¶tor al savinbra∞ilor, era man¶
cereasc¶. £i Crohm¶lniceanu împrumuta c¶r∞i; §i el d¶dea sfaturi-pre∞ioase.
O b¶gare de seam¶ - subiectiv¶, r¶ut¶cioas¶ (mi-o asum):
ïn perioada stalinist¶ (la noi a durat pân¶ în… 1965, 12 ani dup¶ moartea tiranului), procurarea c¶r∞ilor, periodicelor “dinainte” era o intreprindere
grea, periculoas¶ - câ∞i iubitori de carte intraser¶ în pu§c¶rie “pentru fi∞uici
interzise” - cum le spuneau securi§tii! Ferici∞ii-neferici∞i care nu vânduser¶ în
totalitate biblioteca familiei, mai aveau, iar uneori, împrumutau unor foarte
apropia∞i, sau le permiteau s¶ citeasc¶ “pe loc”. Laud¶ lor;
O alt¶ “surs¶” de carte : anticarii clandestini - eu m-am bucurat de existen∞a faimosului Radu Sterescu. Acesta, în anii studen∞iei mele de la Fabrica
de Scriitori (1954-1956) î§i risca libertatea în fiecare zi, la fiecare vizitator:
Dodu B¶lan, dup¶ ce a cump¶rat cinstit tot ce avea din Goga, l-a denun∞at Sterescu a f¶cut câ∞iva ani de închisoare, c¶r∞ile i-au fost confiscate. Sterescu
vindea c¶r∞i (“interzise”), îns¶ pe cei care nu aveau bani îi l¶sa s¶ citeasc¶, în
pod, ba le d¶dea §i o can¶ cu ceai §i o felie de pâine cu marmelad¶;
O a treia surs¶ de carte-periodice (§i str¶ine) - am auzit de ea dup¶ 1965,
când m-am întors în lume - era alc¶tuit¶ din fo§t arhicunoscu∞i politruci,
întâmpl¶tor cu to∞ii evrei, care “înainte” d¶duser¶-dovad¶ cu exces de zel; în
prezentul de atunci (1965-1977), “posedarea” unor tip¶rituri interzise nu era
§i pedepsibil¶, apoi ei (Savin Bratu, Crohm¶lniceanu, Paul Cornea, Cosa§u…
) aveau dosar bun de revolu∞ionar, nu? Ace§tia - spre deosebire de ne-evrei,
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fie ei §i securi§ti-diploma∞i, aveau abonamente la reviste occidentale, iar
c¶r∞ile §i le procurau din c¶l¶toriile lor ori le primeau în toat¶ legalitatea.
Cu excep∞ia lui M.R. Paraschivescu, nu am auzit îns¶ de vreun
ne-evreu, fost fanatic, devenit “liberal” împrumut¶tor de c¶r∞i, de reviste,
protector al tinerilor, d¶t¶tor de sfaturi în∞elepte. Oare de ce: fiindc¶ evreii
involueaz¶-evolueaz¶ cu mai mare u§urin∞¶ decât t¶p¶l¶go§ii no§tri b¶§tinetici? Sau pentru c¶ nu-mi vine în minte nici un (alt, decât M.R.P.) ne-evreu
dintre politrucii cu care am avut de a face în anii ‘50?
Schimbarea p¶rului lupesc nu înseamn¶ îns¶ §i c¶in∞¶ public¶ - pentru
scriitori: scris¶, negru pe alb.
Evreii au ales calea… culturalizatoare: de unde “atunci” atr¶geau
aten∞ia asupra pericolului “cosmopolitismului”, al otr¶virii cu “fi∞uici fasciste”, interziceau, amenin∞au cu exmatricularea din facultate, cu arestarea, de
cum s-a schimbat calimera, cum §i-au întors ruba§ca, au schimbat §i costumul
zâmbetului, au devenit peste noapte nu doar in§i care recomand¶ fostele
“fi∞uici”, dar le d¶deau cu împrumut!
Ne-evreii, lipsi∞i de imagina∞ie - §i de suple∞e - î§i imagineaz¶ c¶
Doamne-Doamne ia în seam¶ peniten∞a… religioas¶: persoane care au f¶cut
m¶car tot atâta r¶u literaturii §i literatorilor români cât fanatiza∞ii evrei - ca
Dumitru Mircea, ca Ion Brad, ca Dinu S¶raru, brusc l-au g¶sit pe Dumnezeu!
Fie în poezie (ca Ion Horea, alt posomorît activist-cenzor), fie ca… editor de
c¶r∞i religioase, ca inomabilul securist S¶raru. R¶mâne s¶ afl¶m c¶ PopescuDumnezeu s-a c¶lug¶rit cu binecuvântarea lui Anania - dup¶ care putem
merge la culcare…
Cum e mai bine: s¶ fi fost ?…Mai bine s¶ nu fi fost ce-au fost… Mai
bine - dar se vede: nesfâr§it de greu.
Crohm¶lniceanu mai conducea §i un cenaclu… ïntrebarea pe care am
mai pus-o este:
«Cine poate înv¶∞a cum s¶ scrie - proz¶ - de la o fiin∞¶ r¶uf¶c¶toare,
calp¶, tic¶lo§it¶ pân¶-n m¶duva oaselor precum Crohm¶lniceanu?»
Cum, cine: tineri români, altfel, dota∞i, dar amnezici, refuzînd s¶ afle ce
fusese înainte de na§terea lor (sau, mai precis: înainte de epocala întâlnire a
lor cu guru-ul Crohm¶lniceanu, “Bacilul Kroh”).
Da, dar un cenaclu - celebru - conducea §i N. Manolescu.
£i M. Martin.
Ce proz¶, ce proz¶ cinstit¶, adev¶rat¶ - chiar dac¶ nu genial¶ - au putut
scrie frecventatorii cenaclurilor etern-realist-socialiste?
ïmi st¶ pe limb¶ s¶ r¶spund:
Proz¶ realist-socialist¶. £i chiar eseistic¶: privi∞i la Mihai-Dinu
Gheorghiu - nu doar la ce scrie sociolologul moscoviciolatru, ci mai ales la
cum scrie: ve∞i deslu§i marca Crohm¶lniceanu din anii ‘50.
Paul Goma

Joi 29 septembrie 2011
Am s¶ mor înecat în propria-mi sudoare. Nici un semn de la
spitalul cu doctori speciali§ti în boli inexistente. au mai r¶mas
dou¶ zile lucr¶toare din aceast¶ s¶pt¶mân¶, deci, s¶ sper¶m!
Am transferat în jurnalul pe octombrie restul de însemn¶ri.
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*
PLÂNGERE
Paris, 23 noiembrie 2004/ 21 martie 2005

C¶tre
Parchetul de pe lâng¶ ïnalta Curte de Casa†ie §i Justi†ie a României,
Domnului Procuror general al României, Ilie Botos

Numele meu este Paul GOMA. Sunt n¶scut la 2 octombrie 1935 în
Mana-Orhei, Basarabia. ïn prezent domicilez în Fran†a, Paris 20-ème arr., rue
Bisson 27-29 (Certificat de réfugié libéré par le Ministère des Affaires
Etrangères, l’Office Français des Réfugiés et Apatrides no. 0111061, valable
jusqu’au 25/04/2006).
ïn urm¶ cu 27 (dou¶zeci §i §apte) ani - la 20 noiembrie 1977 - intram în
Fran†a protectoare, alungat din †ara mea, România. Vreme de 12 (doisprezece) ani, în exil am militat activ pentru liberarea †¶rii mele de comunism §i de
securism (R¶ul Absolut). ïns¶, vai, la 22 decembrie 1989 a avut loc un putsch
de pe urma c¶ruia Securitatea, sub alt¶ firm¶, dar cu exact aceea§i structur¶natur¶ continu¶ “activitatea” nociv¶, distrug¶toare a fiin†ei na†ionale, terorizîndu-i, sfidîndu-i pe neferici†ii mei compatrio†i, eterne victime.
ïn curând se vor împlini 15 (cincisprezece) ani de când, pas¶mite,
“comunismul a c¶zut”, “Securitatea a fost desfiin†at¶-pedepsit¶” - îns¶ (acum
m¶ autocitez, extr¶gînd din r¶spunsul dat, în 1992, lui Mircea Snegur, care
m¶ invita “acas¶, în Basarabia” §i lui Ion Iliescu, cel care m¶ poftea în
România în 2002):
“Nu c¶l¶toresc în †¶ri comuniste unde domne§te, în continuare, KGBul - la Chi§in¶u §i Securitatea, fiica sa credincioas¶ - la Bucure§ti”.
Dac¶ afirma†iile mele ar fi (fost) false, calomnioase, atunci cum se
explic¶ prezen†a, în toate structurile de stat §i de partid - nu e o sc¶pare!, e un
adev¶r - a activi§tilor dinainte de 89? Cum se explic¶ prezen†a în Securitate
(nu: în “fosta Securitate” cum cer s¶ i se spun¶ securi§tii, ci în acela§i blestemat “Organ”), a tuturor criminalilor care ne-au terorizat de când ne-au ocupat
ru§ii, în 23 august 1944? Cine poate explica sutelor de mii (nu milioanelor?)
de victime ale Terorii de Stat §i de Partid, cite§te: Securitatea, “necesitatea”
prezen†ei obraznice, sfid¶toare - în afaceri, în pres¶, mai ales la televiziune a notoriilor bol§evici ca Brucan, Mizil, Pavel Cîmpeanu, Burtic¶, Iliescu - a
tor†ionarilor cunoscu†i de toat¶ popula†ia penitenciar¶ a României (…penitenciare) ca Gheorghe Cr¶ciun, Victor Achim, Ristea Priboi, Mihai Pelin,
Oni§or Oni†iu, Gheorghe Enoiu, Nicolae Ple§i†¶, Mihai Caraman?
ïn aceast¶ “Românie liber¶, democrat¶” m¶ poftea Iliescu, explicîndumi c¶… ce a fost, a fost, acum e altceva, hai s¶ ne reconciliem (!), s¶ ne avem
ca fra†ii - c¶ci to†i suntem români?
Dar eu nu sunt român - ca Brucan, Mizil, Burtic¶; român, eu - ca Petre
Roman?, ca Talpe§?, ca fra†ii P¶unescu, Voiculescu, Cataram¶?; “român” ca Enoiu?; ca Ple§i†¶? Român ca Iliescu?
Eu sunt - ca milioane de al†i compatrio†i - român-ca-victim¶ a
tic¶lo§ilor, a tâlharilor, a adev¶ra†ilor terori§ti care, în 15 ani de “reflec†ie”,
nu §i-au recunoscut grelele p¶cate §i nu §i-au cerut iertare celor pe care îi
h¶ituiser¶, amenin†aser¶, §antajaser¶, jefuiser¶, umiliser¶ - pe ei §i pe famiile
lor pân¶ la a §aptea spi†¶ - arestaser¶, torturaser¶, drogaser¶, obligaser¶ s¶-§i
vând¶ fratele, s¶ scuipe pe tot ce avuseser¶ sfânt (mai cu seam¶ pâng¶riser¶
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femeile lor: mam¶, sor¶, so†ie, iubit¶), internaser¶ “la nebuni” - uciseser¶.
Ei, eternii securi§ti vor pretinde c¶ nu se simt vinova†i, fiindc¶… niciodat¶, nici o “instan†¶” nu le ceruse asta (s¶ recunoasc¶ faptele lor rele, s¶
cear¶ iertare pentru ele);
Ei, eternii securi§ti vor mai pretinde c¶ nu au de ce s¶ se recunoasc¶
vinova†i, ei fiind militari-în-campanie, or militaru execut¶ ordinul, nu îl discut¶…
£i nicicând, nimeni nu le-a dat peste bot astfel:
«Dac¶ nu s-a g¶sit înc¶ nici o “instan†¶” care s¶ v¶ cear¶ asta, înseamn¶
c¶ România nu este deloc “democrat¶, liberal¶” §i c¶ a devenit urgent (dup¶
15 ani!) s¶ se introduc¶ acele instan†e. Dac¶ Americanii nu †in seam¶ de
dosarele voastre, ale criminalilor, când coopteaz¶ în NATO - Europenii
(“vechi”), da: î§i imagineaz¶ obraznicii-escrocii-impostorii de pe Dâmbovi†a
c¶ Fran†a, Germania, Belgia, Olanda, Marea Britanie vor primi în
Comunitatea European¶ o †ar¶ care nu l-a judecat pe generalul sovietic
Mihai Caraman pentru ac†iunile lui anti-Europa, anti-NATO, în serviciul
URSS?; nici pe Ple§i†¶, mân¶ dreapt¶ a lui Ceau§escu, prieten §i comanditar
al teroristului Carlos?;
«Securitatea voastr¶ nu a fost §i nu este Armat¶ (ba totdeauna a ac†ionat
împotriva Armatei †¶rii), ci o Terifiant¶ Poli†ie, iar voi, “lupt¶torii” ei, chiar
purtînd grade, ni§te vulgari poli†ai care în via†a voastr¶ nu a†i fost capabili s¶
prinde†i un singur spion sovietic (cum se laud¶ “patrio†ii” Achim, Enoiu,
Ple§i†¶); salariul crimei, uria§ele avantaje materiale prin care v¶ deosebea†i de
restul popula†iei fuseser¶ zmulse de la gura numitei popula†ii, pentru a v¶
pl¶ti pe voi, terorizatorii aceleia§i popula†ii».
Ca s¶ scurtez: pentru c¶ “instan†ele” nu au existat, deci nu au mi§cat
vreme de 15 ani, eu, una dintre victimele permanente ale Securit¶†ii, îi acuz
pe cei care ne-au chinuit vreme de decenii, iar acum ne râd în nas, ca s¶ ne
demonstreze c¶ nimic nu s-a schimbat în România, unde nu exist¶ legi împotriva criminalilor securi§ti.
Pentru a proba acuza†iile, pun la dispozi†ia Dvs. dou¶ c¶r†i de m¶rturii,
în versiune original¶, româneasc¶, Culoarea curcubeului §i Soldatul
câinelui, ap¶rute în 1990 §i în 1991 la Bucure§ti îns¶ în traducere francez¶,
german¶, neerlandez¶ au fost cunoscute în Occident din 1979. Culoarea curcubeului din edi†ia de fa†¶ este îngem¶nat¶ cu textul Cod «B¶rbosul»),
alc¶tuit din documente primite de la CNSAS.
Cer s¶ fie tradu§i în fa†a instan†ei urm¶torii securi§ti - în ordinea cronologic¶ a “vigilen†ei patriotice” a lor:
1. Buzescu Ion, în 1949 maior §i comandant al Securit¶†ii din Media§;
subalternul s¶u, c¶pitanul (?) 2. Paszty. Ace§tia au fost cei mai zelo§i (cite§te:
s¶lbatici) “anchetatori” ai celor peste cincizeci de locuitori ai comunei Buia,
jud. Târnava Mare, aresta†i în februarie 1949, în urma unei provoc¶ri a
Securit¶†ii, avînd scopul “prepar¶rii” (cite§te: teroriz¶rii) lor pentru a “adera
de bun¶ voie” la colhoz. Ei §i nu doar ei au torturat pe to†i aresta†ii - printre
care pe tat¶l meu §i pe mama mea - pe care Buzescu, Paszty §i al†i cinci
securi§ti au batjocorit-o printr-o simulare de viol colectiv. Dup¶ §ase luni li
s-a dat drumul s¶tenilor (colhozul se realizase, Buia f¶cea parte din primele
5 din †ar¶…), f¶r¶ explica†ii, f¶r¶ scuze. Tot acest timp eu, în vârst¶ de 13 ani,
l-am petrecut prin g¶ri §i la poarta Securit¶†ii Media§ (amintesc: eram refugia†i din Basarabia, nu aveam rude, iar locuin†a închiriat¶ din Buia fusese
devastat¶ - §i sigilat¶! - de Securitate);
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3. Enoiu Gheorghe, c¶pitan în 1956-57, zis “M¶celarul de la Interne”.
S-a ocupat de “studen†ii ungari§ti” (Ivasiuc, Petri§or, Caba, C. Iliescu,
Serdaru, T¶taru, Ruse†chi, M¶linescu, Stoica, R¶dulescu…), pe care i-a torturat îngrozitor (printre ei §i pe mine, între 23 noiembrie §i 30 decembrie
1956, rupîndu-mi trei coaste), iar pe colegul meu Negrea £tefan l-a b¶tut în
cap, în cap, în cap, pân¶ a înnebunit §i s-a spânzurat, la Gherla;
4. Livescu Ion, c¶pitan în 1958-1959, supraveghetor al celor cu domiciliu obligatoriu în Satele-Noi MAI din raionul Fete§ti. ïmpreun¶ cu 5.
B¶dic¶ (?), locotenent la Securitatea din Fete§ti, în luna decembrie 1958 ma… extras din spitalul unde eram internat [în urma torturilor îndurate la
Gherla din partea c¶pitanului 6. Istrate §i a plutonierului 7. £omlea - vezi
cartea mea, Gherla], m-a dus la sediul Securit¶†ii, unde m-au b¶tut amândoi,
apoi m-au anun†at c¶ eu, bandit, nu am drept la “spitalul poporului”. Aceste
fapte sunt confirmate de documentele Securit¶†ii, aflate în Cod «B¶rbosul».
De cum am avut voie, în 1965, s¶ ne continu¶m/relu¶m
studiile
universitare, noi, fo§tii de†inu†i politici am f¶cut-o; §i eu am revenit la
Universitatea Bucure§ti, prin un nou examen de admitere. Dar Securitatea,
prin locotenentul 8. Achim Victor a început a m¶ h¶r†ui, §antaja, amenin†a
(c¶ m¶ va da afar¶ din facultate, c¶ o vor da afar¶ din spital pe mama, bolnav¶
de scleroz¶ în pl¶ci), în scopul de a m¶ face informator. Acela§i Achim a fost
“colectorul” (dar mai ales redactorul - analfabet) al notelor informative
despre mine; el a propus superiorilor s¶i “solu†ii” noi de §antaj a scriitorilor
din jurul meu - §i a mamelor lor!; a participat la spargerea apartamentului
nostru din Drumul Taberii, Bucure§ti, ca §i în echipa care a spart casa soacrei
mele de la Breaza, pentru a instala “mijloace de ascultare”). Tot el a activat
cu zel la r¶spândirea calomniilor fabricate de Securitate cum c¶ a§ fi, nu doar
agent sovietic, ci §i agent al Securit¶†ii!
Cer s¶ fie adu§i în fa†a instan†ei de care am tot vorbit §i securi§tii:
9. Goran Gheorghe, 10. Gordan Gheorghe, 11. Bistran Sever,
12. Gheorghe Vasile (încondeia†i în Culoarea Curcubeului);
Deasemeni 13.: generalul de securitate Ple§i†¶ Nicolae - cel care nu
numai c¶ m-a insultat, injuriat, dar m-a b¶tut îndelung, în ziua de 1 aprilie
1977, de fa†¶ cu subalternii s¶i. ïn acest an, invitat la un post de televiziune
s-a l¶udat cu ale sale “fapte de arme” §i a insultat victimele.
Precum §i înal†ii responsabili “civili” ai Securit¶†ii din 1977 14.
Coman Teodor, 15. St¶nescu Ion.
Cer ca ace§tia - am numit doar o parte din cei cu care am avut eu de a
face - s¶ fie soma†i s¶ s¶ se prezinte în fa†a instan†ei §i s¶ explice, în §edin†¶
public¶, de fa†¶ cu supravie†uitorii dintre victimele lor, ce fel de “datorie
patriotic¶” îndeplineau ei când ordonau sau/§i executau ordinele de a chinui
oameni nevinova†i; de a-i bate în fa†a so†iei, a copiilor; de a h¶r†ui pe membrii
familiilor, dîndu-i afar¶ din slujbe, din locuin†e, iar pe “principalii vinova†i”
de a-i aresta, de a-i tortura, de a-i chimiza în “sediile” Securit¶†ii, de a-i
interna în azile psihiatrice - de a-i ucide (nu l-am uitat pe £tefan Negrea; nici
pe Gheorghe Ursu).
De asemeni cer sa fie deconspira†i §i tradu§i în justi†ie cei care au organizat atentatele împotriva mea, la Paris: coletul-carte-bomb¶ din 1982, care
l-a r¶nit grav pe §eful artificierilor parizieni, Calisti; tentativa de otr¶vire a
mea prin securistul Hirsch-Haiducu-Vi§an-Forrestier în 1983, precum §i pe
securi§tii care au încercat în mai multe rânduri s¶-mi r¶peasc¶ fiul între 19791983 (vezi Soldatul câinelui).
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Am identificat o parte din datele biografice ale ofi†erilor de securitate
men†iona†i în plângerea penal¶.
V¶ pun la dispozi†ie informa†iile:
Goran Gheorghe, fiul lui £tefan §i Maria, n¶scut la 18.12.1939 în
Breaza, jud. Prahova. Gheorghe Goran a fost maior, §ef al Securit¶†ii
Maramure§ în anul 1980, apoi a fost avansat locotenent colonel §i §ef al
Securit¶†ii Municipiului Bucure§ti pân¶ în anul 1989.
Achim Victor, fiul lui Alexandru §i Elena, n¶scut la 07.09.1938 în
Brezni†a-Motru, jud. Mehedin†i. Victor Achim, între 1987-1989, a fost colonel §i a activat în Direc†ia a I-a a Securit¶†ii, Serviciul 5.
Ple§i†¶ Nicolae, n¶scut la 16.09.1929 la Curtea de Arge§, a fost între
1962-1967 comandantul Direc†iei Regionale de Securitate din Cluj. Între
1980-1984 a fost numit §ef al Centrului de Informa†ii Externe a Securit¶†ii,
perioad¶ în care poli†ia politic¶ din România a organizat atentatele împotriva
mea la Paris.
St¶nescu Ion, n¶scut la 23.01.1929, comuna Gherce§ti, jude†ul Dolj.
Între 1967-1973 a fost pre§edintele Consiliului Securit¶†ii Statului.
Urm¶rirea informativ¶ §i încerc¶rile de eliminare fizic¶ a mea, dup¶
stabilirea în Fran†a fac parte din acela§i plan de represiune ini†iat, supravegheat, executat de Securitate, în colaborare cu structurile informative din alte
†¶ri §i organiza†ii teroriste, cum a fost cea condus¶ de Ramirez Ilici Sanchez
(zis “Carlos”, mai zis “£acalul”). Din acest motiv se impune conexarea plângerii mele la dosarul deja tratat de institu†ia dvs. în ceea ce îl prive§te pe
generalul Ple§i†¶ §i pe al†i capi ai Securit¶†ii în instigatori §i complici ai teroristului “Carlos”.
16. Iliescu Ion.
I. ïn timpul Revolu†iei Maghiare din noiembrie 1956 mul†i studen†i de la Bucure§ti, Timi§oara, Cluj, Ia§i, Bra§ov au fost aresta†i, tortura†i,
condamna†i. Numai c¶, Aparatul Terorist nu s-a mul†umit cu noi,
întemni†a†ii: începînd din primele luni ale anului 1957, sprijinindu-se pe
logistica Securit¶†ii, au ac†ionat “Echipele Mor†ii”, conduse de activi§tii de
frunte ai C.C. al UTM: Trofin Virgil, Petre Gheorghe, Burtic¶ Cornel, Iliescu
Ion… Timp de doi ani ace§tia - care nu aveau nici m¶car scuza de a purta…
epole†i alba§tri - au organizat §edin†e de demascare publice, în care studen†ii
cei mai bine preg¶ti†i au fost exmatricula†i (p¶cat-de-clas¶: doar
“m¶itovar¶§ii” primeau dreptul proletar de a înv¶†a bine), a c¶ror vin¶ era
aceea c¶ nu aveau dosare atât de curate-juste precum Trofin, Burtic¶, Iliescu.
Chiar dac¶ cei mai numero§i, pruden†i din fire, nu se manifestaser¶ în niciun
mod în raport cu Revolu†ia Maghiar¶ (ca Sorin Titel, ca Nicolae Manolescu,
ba îi evitaser¶ “valurile”, retr¶gîndu-se la p¶rin†i, la bunici), fuseser¶ §i
ace§tia pu§i la stâlpul infamiei, obliga†i s¶ suporte insultele, injuriile,
acuza†iile “tovar¶§ilor din sal¶” (agitatorii prepara†i în acest scop, cu multe
repeti†ii la activ înainte de marele spectacol), apoi s¶-§i fac¶ “autocritica la
sânge” - pentru ca în final, s¶ fie §i ei alunga†i din facult¶†i.
S¶ nu se uite: notoriul turn¶tor, Urechea Lung¶ a Securit¶†ii,
“ordonan†a” lui Iliescu, creatura care bântuia în toamna anului 1956 culoarele
Universit¶†ii, ascultînd §i notînd într-un carne†el ce auzea, se numea/se
nume§te, fiindc¶ n-a murit: Edgar Reichman, emigrat prin 1959 întâi în
Israel, prelins apoi în Fran†a (ca înalt-func†ionar la UNESCO!), unde §i-a
continuat activitatea de informator al Securit¶†ii de la Bucure§ti §i de… agent
literar al lui Eugen Barbu, ba chiar al lui V.C. Tudor…;
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II. Iliescu Ion a fost în decembrie 1989 §eful “grupului de ni§tetovar¶§i” care, cu ajutorul fr¶†esc sovietic §i cu binecuvântarea lui Gorbaciov
l-a r¶sturnat-executat pe Ceau§escu §i a pus el §i ai s¶i mâna pe putere ;
III. Iliescu Ion a fost ini†iatorul §i organizatorul degradan-tului pentru
to†i românii “proces al Ceau§e§tilor”, urmat de suspect de gr¶bita împu§care
a tiranilor (antropofagul Bokassa avusese dreptul la un proces civilizat,
european, în Africa lui - nu ca cel de pe Dâmbovi†a noastr¶);
IV. El a lansat diversiunea cu “terori§tii”, de pe urma c¶rora au murit
atâ†ia nevinova†i, mai ales tineri, au r¶mas atâ†ia schilodi†i, a fost grav avariat
Muzeul de Stat §i distrus¶ Biblioteca Universitar¶;
V. El, împreun¶ cu Petre Roman §i cu Gelu Voican-Sturdza a organizat
tulbur¶rile interetnice de la Târgu Mure§;
VI. Iliescu Ion este autorul r¶zboiului civil, cunoscut în lumea întreag¶
sub numele de: “mineriade”;
VII. Iliescu Ion - împreun¶ cu Brucan, Petre Roman, Voican, Caraman
- a fabricat unitatea militar¶ securist¶ în jurul revistei S¶pt¶mîna, devenit¶
România Mare, încredin†înd lui Eugen Barbu §i lui V.C. Tudor sarcina de a
o prezenta ca pe o grupare “de extrem¶ dreapt¶, ultrana†ionalist¶, xenofob¶,
antiiudee”, pentru a-§i furniza pretextul (în nobilul scop de a ap¶ra
“democra†ia original¶, suedeza…” lor, a comploti§tilor) de a calomnia, culpabiliza, neutraliza §i a§a fragila opozi†ie democratic¶ - acuzat¶ zgomotos de
“legionarism”, “antisemitism”, “monarhism”…;
VIII. El, Iliescu Ion a tr¶dat, re-vândut România prin semnarea
Tratatului cu Rusia, astfel privîndu-ne de dreptul nostru inalienabil de a cere
anularea blestematului Pact Stalin-Hitler din 23 august 1939, datorit¶ c¶ruia,
în 1940, am pierdut Basarabia, Bucovina de Nord, Her†a;
IX. ïn toamna anului 2004 Iliescu Ion s-a f¶cut grav vinovat fa†¶ de
poporul român, fa†¶ de na†ia român¶, declarîndu-se de acord cu to†i termenii
diktatului violent unilateral, deci nedrept, al unor notorii falsificatori de istorie, insolen†i, mincino§i, calomniatori ai României §i ai românilor ca R.
Ioanid, Shafir, Oi§teanu, Braham, Ancel - cu, în fruntea lor arhicunoscutul
traficant al adev¶rului : Elie Wiesel (vezi-i interviul în care, acum, neag¶ faptul de a fi refuzat s¶ viziteze, în 2002, Memorialul Victimelor Comunismului
de la Sighet!), autonumit “pre§edinte al Comisiei”.
Ion Iliescu s-a azvârlit în colb, în patru labe, la picioarele impostorilorzapcìi mai sus numi†i, repetînd dup¶ ei lec†ia înv¶†at¶ în curs accelerat:
Holocaustul a devenit posibil în România ca urmare a «antisemitismului cu
r¶d¶cini adânci în istoria politic¶ §i cultural¶ a †¶rii»”.
S¶ m¶ ierte Dumnezeu, dar ce §tie Iliescu despre/din Istorie? Nu §tie
nimic - dovad¶ : a isc¶lit Tratatul cu Rusia!;
Dar despre România - ce §tie, el, hidrolog cu studii la Moscova? Nimic
- deci în deplin¶ necuno§tin†¶ de cauz¶, dup¶ prezentarea concluziilor
abuzive, unilaterale ale raportului, a declarat c¶ statul român î§i asum¶ responsabilitatea pentru Holocaust:“între 280.000 §i 380.000 de mor†i”.
ïn continuare: Iliescu Ion a fost de acord cu “Setul de recomand¶ri”:
“stabilirea Zilei Na†ionale de Comemorare a Holocaustului la 9 octombrie”de§i noi, românii nu avem o zi na†ional¶ de comemorare a victimelor
bol§evismului, începînd de la 28 iunie 1940, când cea mai mare parte a
c¶l¶ilor românilor în Basarabia §i în Bucovina de Nord ocupate de
bol§evici au fost evreii !
Acela§i Iliescu nu a suflat un cuvânt despre “recuper¶rile” fixate în
miliarde de dolari pe care va trebui s¶ le pl¶tim noi evreilor.
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ïn schimb (!) evreii nu accept¶ s¶ li se vorbeasc¶ de reciprocitate anume: întâi s¶ pl¶teasc¶ ei contravaloarea bunurilor române§ti jefuite, distruse §i de ei - între 28 iunie 1940 §i 22 iunie 1941 în Basarabia §i în
Bucovina de Nord, ocupate de sovietici, cu un an bun înainte ca românii
s¶-i persecute, deporteze, ucid¶; apoi s¶ dea seama de jaful §i mai cu seam¶
de devast¶rile sistematice, barbare din timpul retragerii dincolo de Nistru
(iunie-iulie 1941) când, ca “agen†i de distrugere, dinamitori” ai ru§ilor au
aplicat cu entuziasm ordinul lui Stalin de a nu l¶sa “inamicului” român, în
Basarabia §i în Bucovina decât p¶mântul pârjolit: de a fura tot ce era de
furat, iar dac¶ animalele §i oamenii nu puteau fi transporta†i/transportate, s¶
fie uci§i/ucise pe loc, iar §colile, bisericile, muzeele, podurile, tunelele, atelierele, fabricile, cl¶dirile institu†iilor s¶ fie aruncate în aer, incendiate.
Zbiar¶ evreii ca din gur¶ de §arpe când li se spune adev¶rul: dup¶ 23
august 1944, au jefuit, prin filiera sovromurilor, au furat din patrimoniul
na†ional, au înstr¶inat (în Israel, în America, în Fran†a) opere de art¶, c¶r†i
vechi, icoane, manuscrise, titluri, monede, valut¶ str¶in¶, lingouri.
“Opera†iile” fuseser¶ favorizate, acoperite, de faptul c¶ ei în§i§i erau înal†i
func†ionari în toate ministerele, dac¶ nu chiar mini§tri… - în cazul de fa†¶ în
al Comer†ului Exterior, la Afaceri Interne, la Afaceri Externe - §i oameni ai
ru§ilor: cic¶ în folosul Marii Uniuni Sovietice f¶ceau ei tot ce f¶ceau, ei fiind
ni§te bie†i zapcii…
…Iar Iliescu Ion, dup¶ ce, într-un prim moment a negat proste§te persecu†iile, asasinatele evreilor sub administra†ie româneasc¶, speriat de eroarea
comis¶, de amenin†¶rile evreilor de a trece la represalii, a c¶zut în extrema
cealalt¶, acceptînd culpabilitatea întregului popor român.
£i când ne gândim c¶ acest r¶uf¶c¶tor, acest tr¶d¶tor al României §i al
românismului a fost prosl¶vit), în 1990, de directori de opinie ca Buzura,
Eugen Simion, Sorescu, Ple§u, H¶ulic¶, Breban - ce s¶ mai vorbim de N.
Manolescu, cel care l-a legitimat pe el, ilegitimul, ca “Om cu o mare”, la nici
o s¶pt¶mân¶ dup¶ Mineriada Sângeroas¶ din 13-15 iunie 1990! £i, cu toate
c¶ în timpul întâiului s¶u mandat (!) România a fost crunt jefuit¶ de securi§ti
§i de activi§ti, care puseser¶ mâna pe tezaurul statului, iar românii au devenit
§i mai s¶raci §i mai dispera†i - în Anul Domnului 2000, cvasitotalitatea intelectualit¶†ii române, în frunte cu Anele Ip¶tescu ale cumpenei dintre milenii:
Adame§teanu, Blandiana (nu a semnat direct Apelul GDS, ci ca…
autopre§edinte al PEN Clubului), Doina Cornea, Anca Oroveanu, Marta
Petreu, Adriana Babe†i, Mariana Celac, Smaranda Vultur, Carmen Mu§at,
Magda Cârneci, Monica Spiridon, Angela Martin, Angela Oi§teanu - §i înc¶
altele, toate, anticomuniste din… ilegalitate, precum §i cu ferocii “opozan†i”
Doina§, Paler, Oi§teanu, Manolescu, Liiceanu, Alex. £tef¶nescu, £u§ar¶, Dan
Oprescu (!), Andrei Cornea, Eckstein Kovacs Peter, Al. Zub, Mircea Martin,
Antonesei, Mih¶ie§, Tism¶neanu, Paleologu, Patapievici (!!), Sorin M¶rculescu, Sorin Alexandrescu (!!!), Ioan Holban, I.B. Lefter, Iorgulescu, George
Voicu, Victor Neumann, Alex. Leo £erban, Lucian Dan Teodorovici, Pavel
Cîmpeanu, Negrici, Vasile Gogea, M.H. Simionescu, Radu Pavel Gheo,
Dimisianu, M.D. Gheorghiu, Shafir, R.Ioanid, Andrei Corbea Hoi§ie, Ioan T.
Morar… - ace§tia §i înc¶ al†ii, “smântâna patriei române” - au f¶cut campanie
pentru… Iliescu, sub lozinca umoristic¶: “VOTA¢I ïMPOTRIVA DICTATURII”!
ïn acest prezent perpetuu, nu mai §tii dac¶ scriitorii tr¶iesc-creeaz¶cer§esc subsidii de la Ceau§escu ori de la demnul s¶u urma§: Iliescu.
ïi prive§te. N-au decât s¶-l laude, s¶-l cânte, s¶-l ling¶, s¶-i pupe guma-
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rii, s¶-i †in¶ scaunul pre dind¶r¶t (exerci†iu în care exceleaz¶ excelentul psihiatru maramure§ean pe nume: Buzura), cum f¶cuser¶ cu Ceau§escu, cei mai
b¶trâni cu Dej, cu Stalin…
ïl acuz pe Iliescu Ion de tr¶dare de patrie §i îl chem în fa†a justi†iei.
S¶ nu-§i imagineze Petre Roman, Stolojan, N¶stase c¶, disp¶rînd Iliescu,
drumul le va fi deschis pentru a se c¶†¶ra ei la putere.
£i pe ei - §i pe al†ii ca ei - îi voi chema în fata instan†ei.
Cu dovezi scrise.
*
UNDE NI SUNT…?

Paris, 16 ianuarie 2005
ïn 12 noiembrie 2004, la Bucure§ti, s-a anun†at :
“Comisia Interna†ional¶ pentru Studierea Holocaustului în România“ sub supravegherea ambasadorilor SUA §i Israelului în România - a tras
concluzia prin Elie Wiesel:
“Holocaustul în România a fost posibil ca urmare a antisemitismului cu
r¶d¶cini adânci în istoria politic¶ §i cultural¶ a †¶rii” (s.n.).
Redactorii “concluziilor” fideli gândirii lor teroriste bol§evice, au
comunicat “concluzia”, urmînd ca într-un viitor ce†os al†ii s¶ caute premisele.
Dup¶ profund-gânditorii holocaustologi, antisemitismul la români este de
g¶sit “în istoria politic¶ §i cultural¶ a †¶rii”.
Iat¶ un model de abuziv¶ înjum¶t¶†ire a adev¶rului. Deci noi, românii
ne asum¶m partea de vin¶ în martirizarea §i uciderea evreilor începînd din
27 iunie 1941 (“Pogromul de la Ia§i”), îns¶ evreii nici nu vor s¶ aud¶ - corect:
nu ne permit s¶ deschidem gura pentru a vorbi §i noi despre martirizarea,
uciderea românilor, cu un an mai devreme, începînd din 28 iunie 1940, în
Basarabia §i în Bucovina de Nord ocupate de bol§evici - apoi din 23 august
1944, câteva bune decenii, în restul României ocupate de ru§i.
Aceia dintre membrii “comisiei” cu care am avut de a face (ei m-au atacat în presa din România, din America, din Fran†a, din Israel, din Basarabia,
iar eu, neavînd acces la periodice, m-a exprimat prin eseul S¶pt¶mâna
Ro§ie, tip¶rit, §i prin internet) m-au acuzat, ne†inînd seama de scrisul meu pe care unii, ca Shafir au m¶rturisit c¶ nu-l citiser¶!- de “nega†ionism”, mai
mult sau mai pu†in “trivial” §i de, cum altfel: “antisemitism”, deocamdat¶ nu
§i de “tuberculozism”. Unii, mai… îng¶duitori, au morm¶it cu un sfert de
gur¶ c¶, într-adev¶r, nu contestasem crimele românilor, victime: evreii, îns¶
le “justificasem” (crimele!), pretinzînd c¶ românii, în 1941, se r¶zbunaser¶,
“sub pretextul c¶, în 1940 câ†iva evrei ar fi comis fapte reprobabile…”
Or procedînd astfel, nega†ioni§tii evrei dovedesc a nu cunoa§te no†iunea
(deci realitatea) dialog; confirm¶ b¶nuiala devenit¶ certitudine; în ultima
jum¶tate de secol s-au obi§nuit s¶ monologheze; s¶ dikteze; s¶ acuze, s¶
condamne - §i s¶ cear¶ desp¶gubiri. Faptul c¶ au fost persecuta†i, c¶ au fost
masacra†i - §i ei, dar nu doar ei! - nu le confer¶ dreptul de a se prezenta ca
victime eterne, absolute; nu îi absolv¶ de p¶catul crimelor comise de ei, de
pild¶ cele începînd din 1917 în Uniunea Sovietic¶, slujind bol§evismul, din
1948 în Palestina, servind sionismul. De când au o †ar¶, israelienii au încetat
de a mai fi “popor ales”, au devenit ca ne-ale§ii: egoi§ti, r¶i, xenofobi,
nedrep†i cu goi-ii, brutali, mincino§i, terori§ti-de-stat (§i de partid). Cu o arogan†¶ insuportabil¶, ei, de†in¶tori de decenii ai armei atomice, †ip¶ de fiecare
dat¶ când o †ar¶ musulman¶ este b¶nuit¶ ca de†ine “arme de distrugere în
mas¶” (ca Irakul, denun†at americanilor, care au pornit la r¶zboi cu acest pre-
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text, motivul real fiind petrolul), dar doamne-fere§te s¶ sufle un cuvânt
despre posesoarele comuniste: China, Coreea de Nord.
“R¶d¶cinile antisemitismului…” S¶ fie de g¶sit doar în “istoria politic¶
§i cultural¶ a †¶rii” (România)? Nu §i în istoria economic¶, a ei, începînd de
la 1835?; nici în istoria antigoismului, a antiromânismului evreilor, manifestat cu violen†¶ înc¶ din 1866, când ne pârau Alian†ei Israelite, Fran†ei,
Angliei?; §i în 1878, când am fost §antaja†i cu neacordarea independen†ei
câ§tigat¶ pe câmpul de lupt¶, dac¶ nu cap¶t¶ cet¶†enia român¶ to†i evreii
intra†i ilegal în †ar¶?; nici în 1916-1917, în timpul ocupa†iei germano-ungare
a Bucure§tiului §i a sudului României: colaborare cu du§manul, pe timp de
r¶zboi? Nici în iunie 1940, în timpul ocupa†iei Basarabiei §i a Bucovinei?;
nici între iunie 1940 iunie 1941, alt - teribil pentru ne-evrei - colabora†ionism
al evreilor cu ocupantul sovietic; al treilea: din 23 august 1944
colabora†ionismul generalizat (gras autor¶spl¶tit) cu ocupantul rus?
“Holocaustul în România” s¶ se fi manifestat el “din senin” (acuza†ie
mai pu†in grav¶ decât cea adresat¶ fioro§ilor polonezi: “care supseser¶ antisemitismul impreun¶ cu laptele de la sânul maicii lor”). “Din senin”, în exact
27 iunie 1941, prin “Pogromul de la Ia§i”? Au oare, cu un an mai devreme nu
existase un 28 iunie (1940) - acela cu adevarat din-senin-manifestat, fiindca
Armata Român¶ primise ordin s¶ nu opun¶ rezisten†¶ în timpul evacu¶rii tragice din S¶pt¶mâna Ro§ie, iar civilii refugia†i nu aveau cu ce se opune, “norodului truditor”, l¶udaser¶ pre Domnul c¶ nu fuseser¶, ca atâ†ia al†ii, uci§i pe
loc ori lua†i prizonieri de r¶zboi într-un r¶zboi care nu exista ?
Nu se jeneaz¶ defel holocaustologii când falsific¶ documente, când
inverseaz¶ cronologia evenimentelor, când prezint¶ efectul drept cauz¶? De
ce s-ar jena, dac¶ noi i-am obi§nuit s¶ aib¶ în fa†¶ o adun¶tur¶ de mu†i?, de
mutanzi?, de pite§tiza†i?
Membrii Comisiei - “interna†ionale”:
- Prof. Elie WIESEL, Pre§edinte - Radu IOANID, Vicepre§edinte
- Tuvia FRILING, Vicepre§edinte - Mihai IONESCU, Vicepre§edinte
- Ioan SCURTU, Institutul N. Iorga, Consilier de Stat, Administra†ia
Preziden†ial¶, Coordonator Secretariat - Victor OPASCHI, Consilier de Stat,
reprezentant al Pre§edintelui României în Comisie - Viorel ACHIM,
Institutul "N. Iorga" - Lia BENJAMIN, Centrul pentru Istoria Evreilor din
România - Liviu BERIS, Reprezentant al Asocia†iei Evreilor din România,
Victime ale Holocaustului - Irina CAJAL MARIN, Federa†ia Comunit¶†ilor
Evreie§ti din România - Adrian CIOFLANCA, Institutul "A.D. Xenopol",
Ia§i - Ioan CIUPERCA, Universitatea "Al.I. Cuza", Ia§i - Alexandru ELIAS,
Federa†ia Comunit¶†ilor Evreie§ti din Romania - Alexandru FLORIAN,
Institutul pentru Studii Social-Democrate - Vasile IONESCU, Organiza†ia
Rromilor - Corneliu Mihai LUNGU, Arhivele Na†ionale - Andrei PIPPIDI,
Universitatea Bucure§ti - George VOICU, Universitatea Bucure§ti - Jean
ANCEL, Israel, Institutul "Yad Vashem" - Colette AVITAL, deputat
(Knesset) - Andy BAKER, American Jewish Committee - Randolph BRAHAM, CUNY, US - Mihai Dinu GHEORGHIU, Universitatea Paris II,
Fran†a - Hildrun GLASS, Germania - Dan MARIASCHIN, Vicepresedinte
B'Nai B'Rith - Paul SHAPIRO, US, USHMM - Michael SHAFIR, RFE/RL,
Israel - William TOTOK, Germania - Leon VOLOVICI, Israel…
Privesc lista celor din “Comisie”: nu-l v¶d pe Andrei Oi§teanu, membru
eminent al numerosului §i criminalului clan R¶utu, neobosit vân¶tor de
“fasci§ti antonescieni”, de “nega†io-ni§ti”; nu-l aflu nici pe Andrei Cornea,
ap¶r¶torul f¶r¶ condi†ii §i justificator al politicii teroriste a Israelului §i a
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Statelor Unite din ultimul cincinal, cu tot cu p¶rintele s¶u “liberalul” bol§evic
Paul Cornea?; nici pe eternul tovar¶§ caraliu Te§u de la “Munca”, nedesp¶r†it
de carnetul-negru în care îi pune-bine pe du§manii poporului cu amenin†area:
«Ordonan†a, Ordonan†a!» - au oare de ce? Ace§ti bravi macabei s¶ fi fost
înlocui†i în ultimul moment cu doi-trei goi figuran†i-activi (ca to†i proaspe†ii
converti†i, mai catolici decât Rabinul-General) - ca Pippidi, M.D. Gheorghiu,
Totok? Dar unde o fi D. C. Giurescu? - s¶ fi lins el pe degeaba ceea ce a lins?
Dar Gabriel Andreescu? Dar Dan Pavel? Dar Laszlo Alexandru, dar Pecican?
Dar Buzura, Doctorul Honoris Causa de la Ierusalim, r¶spl¶tit pentru isprava
înalt culturala de a fi trimis la topit un volum de documente care probau f¶r¶
t¶gad¶ §i responsabilitatea evreilor în tragedia general¶? Dar Breban, dar
¢epeneag - cu stindardul pe care scrie, cite†: “Ed. Reichman”? Dar Marta
Petreu cu I. Vartic, ucenici-ascult¶tori ai în†eleptului tovar¶§ Ion Iano§i?
S¶ m¶ încred în “Comisia interna†ional¶”, cea care nu va putea comite
injusti†ii, doar este alc¶tuit¶ din intelectuali, iar intelectualul este cinstit cu
sine §i cu ceilal†i, este informat, nu minte, nu tr¶deaz¶, nu insult¶, nu…- doar
propune, dezbate, dialogheaz¶ civilizat…?
S¶-i iau pe rând pe intelectualii din comisie? ïncepînd cu Elie Wiesel,
profesionist al minciunii, acuzator impenitent?; s¶ continuu cu R. Ioanid, traficant de documente, negator senin al unor adev¶ruri istorice, altfel un
str¶lucit la§, un cultivat incult, un necititor al textelor incriminate, în
schimb… produc¶tor de “citate” inexistente, fabricate neglijent, el netemîndu-se c¶ vreun goi ar dori s¶ se sinucid¶, contrazicîndu-l, dovedindu-i c¶ a
min†it neru§inat? Mergînd mai departe cu agita†ii în borcan: A. Florian (demn
fiu al nedemnului Radu Florian); calpuzani ca Ancel, ca Braham?, speciali§ti
în “toaletarea” textelor (Jurnalul lui Sebastian) ca Volovici?
£i cum a§ putea…?
Cum a§ putea, auzind-citind: “Comisia interna†ional¶” alc¶tuit¶ exclusiv din evrei §i din filoevrei f¶r¶ condi†ii, credincio§i f¶r¶ a cerceta, s¶ nu îmi
aduc aminte de alt¶… “interna†ional¶”, sinistra “Comisia Aliat¶ de Control”
din 1945-1948, înfiin†at¶ de ocupan†i în scopul de a-i vâna-recupera-siberizà
pe românii refugia†i din Basarabia §i din Bucovina, considera†i “cet¶†eni
sovietici”, comisie în care “Alia†ii” erau… ru§ii; doar ei?
S¶ fiu crezut: sunt revoltat, nu pentru ca mi-a§ fi f¶cut vreo iluzie c¶
ultimele texte ale mele Basarabia si S¶ptamâna Ro§ie ar putea avea un
efect l¶muritor, eventual încurajator în ap¶rarea p¶r†ii noastre de adev¶r. Dar
m-a surprins-îndurerat halul nici m¶car minim-moralian al consângenilor
no§tri de a accepta f¶r¶ crâcnire orice nedreptate, orice umilin†¶, orice batjocur¶, orice minciun¶: în schimbul unei burse, al unei c¶l¶torii, al unei
invita†ii la un colocviu (§i nici m¶car, nu totdeauna au fost momi†i cu avantaje, ci, dup¶ obiceiul p¶rin†ilor, bunicilor, str¶mo§ilor, profesioni§ti din
negura veacurilor ai arvunei ne-cerute - deci ne-onorate), au ajuns s¶ “recunoasc¶-cinstit-ca-la-Pite§ti” c¶ mamele lor sunt curve, c¶ ta†ii lor au mâncat
copii cruzi (dar consolîndu-se în strict¶ intimitate: «£i ce dac-am zis, eu §tiu
adev¶rul: c¶ mama nu-i curv¶, tata nu-i mânc¶tor de copii - dar dac¶ a§a se
cere…; §i,-n plus, s-ar putea s¶ se dea câte ceva…”).
ïl ar¶t cu degetul meu de turn¶tor-al-turn¶torilor atât pe Buzura, lepr¶
b¶trân¶, cât §i pe mai-junele M.D. Gheorghiu - care, prin for†a lucrurilor (a
vârstei) nu a putut mânca rahatul ceau§ist - dar s¶ nu ne pierdem speran†a,
tovar¶§i! Tinerii români sunt leit fiii, nepo†ii românilor cu piept de aram¶,
deci: ce na§te din român - slug¶ este! De ce ne-am mira-revolta constatînd c¶
tinerii-din-ziua-de-azi nu sunt capabili s¶ spele grelele p¶cate ale p¶rin†ilor
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ci, prin tradi†ie, m¶nânc¶, ei (cu gura lor!) ob§tescul produs : nu ca pe timpuri, vulgarul/barbarul rusesc, ci tehnologizatul/rafinatul americano-israelian unde mai pui c¶, pe-baz¶-de-el, se d¶ - ce s-o da, numai s¶ se dea… - atât c¶
ra’ tot ’hat r¶mâne.
Chiar s¶ nu existe printre cele peste dou¶zeci de milioane de români un
om normal, care s¶ judece normal, s¶ g¶seasc¶ anormal de unilateral
“Raportul” §i “concluziile” lui false, abuzive, dictatoriale?; s¶ fi uitat românii
tot ce §tiau, tot ce citiser¶? Sau pu†in le pas¶ de adev¶r, î§i spun c¶ oricum,
tot nu vor fi lua†i în seam¶, deci mai în†elept e s¶ tac¶, pentru a nu-i provoca
pe dom’ sergen†ii care ne p¶zesc din 23 august 1944? (pe noi, basarabenii,
bucovinenii, din 28 iunie 1940).
Dar unde ni sânt intelectualii, în frunte cu scriitorii? Unde ni sânt directorii de con§tiin†¶? Unde analfabe†ii civic, mutanzii mu†i pân¶ la 22 decembrie
89 fix, dar-îns¶-totu§i din acea clip¶ gure§i nevoie-mare - altfel alfabetiza†i în cursul-rapid din Pia†a Universit¶†ii?;
Unde ni sunt martirii de pu§c¶rie, anticomuni§tii, patrio†ii, cei care au…
rezistat terorismului comunist române§te, adic¶ îndurînd §i t¶cînd - pân¶ la 22
decembrie 1989, iar de-atunci, cu un curaj legendar povestesc ce n-au uitat - §i
plâng: nu de revolt¶, doar de obid¶?;
Unde ni sânt ap¶r¶torii demnit¶†ii na†ionale? Unde ni sunt ap¶r¶torii
adev¶rului în contra minciunii institu†ionalizate, globalizatoare?
£i unde “vocile” celor care acum câ†iva ani încercaser¶ s¶ rosteasc¶ partea lor de adev¶r, îns¶, nepreg¶ti†i documentar §i mai ales psihologic pentru
a r¶spunde unor atacuri brutale, acuzatoare, mincinoase - s-au speriat, au fost
b¶ga†i în boale - iar de atunci tac chitic?: N. Manolescu, G. Liiceanu, D.
Tudoran. Ei, drag¶-doamne, sunt §i directori de con§tiin†¶ ai na†iei, nu doar
reprezentan†i de frunte ai culturii… (în fine, cultura specific¶ românilor, cea
vajnic rezistent¶ comunismului). De ce nu li se mai aude glasul? Au fost
amu†iti de prima r¶steal¶ a evreilor? S-au cutremurat, apoi aplatizat-turtizatcurs-evaporat, sub acuza†ia de “antisemitism”? Dar ei, intelectuali fiind
(iertare: fuseser¶) capabili de discern¶mânt, ar trebui s¶ §tie ce e adev¶rul, ce
e minciuna, s¶ sus†in¶ un punct de vedere, s¶ participe la un dialog.
De ce tac, ascun§i sub †ol, c¶ ei nu §tiu nimic¶, ei s¶ fie l¶sa†i cu nevoile-§i-neamul lor, c¶, uite, ei sunt bolnavi de ficat §i au de pl¶tit pensii alimentare? De ce… De fric¶. A§a au tr¶it sub Ceau§escu, a§a au supravie†uit sub
Iliescu, a§a vor vegeta sub B¶sescu: cu fric¶. Tremurînd, prin tradi†ie, din
negura veacurilor. A§a au f¶cut românii istoria: “tot tremurînd, tot a§teptînd…”
A§teptînd - ce? S¶ vin¶ americanii? S¶ ne fac¶ ei dreptate, cum fac
dreptate palestinenilor, afganilor, irakienilor, în curând §i iranienilor? S¶ ne
bage ei - americanii - în Europa, dup¶ ce, în urm¶ cu 60 ani, la Yalta, ei, americanii ne alungaser¶ din ea, dîndu-ne pe mâna Asiei ruse§ti?
De ce nu se g¶se§te un singur român normal, care, ridicat pe dou¶
picioare, s¶ rosteasc¶ §i adev¶rul nostru, al comunit¶†ii române§ti, pentru a
r¶spunde neadev¶rurilor totalizatoare, calomniilor scuipate de slujnicarii
“Comisiei interna†ionale”? Dar cine s¶ fie acela:
Prin†ul Lichelelor Liiceanu? S¶ apere Liiceanu cauza na†iei sale? Care
na†ie? Dar ce are el cu na†ia român¶ - el are cu na†ia sa de cobili†ari de carte,
cu na†ia clanului s¶u de olteni ‘o†i;
Ce s¶-i pretinzi unui Ple§u, structural diversionist, dansator pe sârma
trasat¶ cu creta pe trotuar, subtil vânz¶tor de sine §i de frate, legendar autor
al Tratatului Despre ïngineri?;
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Ce s¶-i ceri lui Manolescu, magistru legitimator al ilegitimului Iliescu
imediat dup¶ mineriada sângeroas¶? S¶ “combat¶”, el, de capul lui, recenta
tez¶ a st¶pânului s¶u, Tovar¶§ul Ion, potrivit c¶ruia a fost “holocaust” în
România; c¶ numai românii sunt vinova†i fa†¶ de evrei, în schimb (!) evreii
totdeauna au fost personificarea Imaculatei Concep†ii, în via†a lor nu mâncaser¶ usturoi, nici Românie nu vânduser¶-tr¶daser¶-mulseser¶, cale de peste
un secol, iar începînd din 28 iunie 1940, doamne-fere§te s¶ se fi comportat cu
noi, compatrio†ii lor, basarabenii §i bucovinenii (de la 23 august 1944 cu to†i
românii) ca cei mai feroci dintre ferocii, barbarii komisari bol§evici? - ba
chiar din contra?!
Unde ni sunt celelalte voci-autorizate în rostirea adev¶rului? Fiindc¶ am
vorbit de scriitori - ca cei mai chema†i - dac¶ a§ lua “Dic†ionarul scriitorilor
români”, s¶-i în§ir dup¶ alfabet?
Inutil. Nici unul din cei în via†¶ nu ar avea normalitatea scriitoriceasc¶
de a protesta.
Dar cei recent disp¶ru†i? S¶ se fi schimbat ceva dac¶ mai tr¶iau Marin
Preda, Bogza, Jebeleanu, De§liu, Nichita St¶nescu, A.E. Baconsky, Eugen
Barbu, Petru Dumitriu, Ivasiuc, Titus Popovici, Sorescu? Dar clasiciza†ii:
Arghezi, Bacovia, Barbu, Blaga, Camil Petrescu, C¶linescu, Sadoveanu,
Eftimiu - cum ar fi reac†ionat la o astfel de închinare? Ei, cum: ca înainta§ii,
ca urma§ii lor…
Un singur literator §i-ar fi ridicat glasul: Eminescu.
£i-l ridicase, dar protectorul s¶u Maiorescu neputînd s¶-l “potoleasc¶”,
l-a internat în azil - astfel închizîndu-i gura.
ïn noiembrie 2004 Iliescu Ion s-a f¶cut grav vinovat fa†¶ de poporul
român, fa†¶ de na†ia român¶, declarîndu-se de acord cu to†i termenii diktatului unor notorii falsificatori de istorie, insolen†i, mincino§i, calomniatori ai
României §i ai românilor, zapcìi neru§ina†i ca R. Ioanid, Shafir, Oi§teanu,
Braham, Ancel - cu, în fruntea lor arhicunoscutul traficant al adev¶rului : Elie
Wiesel (vezi-i interviul în care, acum, neag¶ faptul de a fi refuzat s¶ viziteze,
în 2002, Memorialul Victimelor Comunismului de la Sighet!), autonumit
“pre§edinte al Comisiei”.
Iliescu… Nu mai este pre§edinte, îns¶, înainte de a nu mai fi, ne-a f¶cuto: §i cu Tratatul cu Rusia §i cu Diktatul Holocaustic.
Acest r¶uf¶c¶tor, acest tr¶d¶tor al României §i al românismului (Iliescu)
a fost prosl¶vit, în 1990, de directori de opinie ca Buzura, Eugen Simion,
Sorescu, Ple§u, H¶ulic¶, Breban - ce s¶ mai vorbim de N. Manolescu, legitimatorul ilegitimului, prezentat ca “Om cu o mare”, la nici o s¶pt¶mân¶ dup¶
Mineriada Sângeroas¶ din 13-15 iunie 1990! De§i în timpul întâiului mandat
România a fost crunt jefuit¶ de securi§ti §i de activi§ti, care puseser¶ mâna pe
tezaurul statului, iar românii au devenit §i mai s¶raci §i mai dispera†i - în Anul
Domnului 2000, cvasitotalitatea intelectualit¶†ii rezistentculturale române, în
frunte cu Anele Ip¶tescu ale cumpenei dintre milenii, au ini†iat-semnat APELUL RU£INII, ascuns sub explica†ia nesfâr§it de inteligent¶: “Vota†i împotriva dictaturii”, carevas¶zic¶ î m p o t r i v a improbabilei, virtualei dictaturi
de dreapta a contracandidatului, îns¶ p e n t r u dictatura real¶, exercitat¶ cale
de 4 ani de zile, a candidatului bol§evic Iliescu.
Cine a semnat atunci “Apelul GDS” - publicat în revista 22 din 5-11
dec. 2000? Iat¶ numele celor mai r¶s¶ri†i:
- Gabriela Adame§teanu - Ana Blandiana (nu a semnat direct, ci ca…
autopre§edinte al PEN Clubului)
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- Doina Cornea - Anca Oroveanu - Adriana Babe†i - Smaranda Vultur Carmen Mu§at - Marta Petreu - Ruxandra Cesereanu - Rodica Palade - Aura
Christi - Magda Cârneci - Monica Spiridon - Mariana Celac - Sanda Cordo§
- §i înc¶ altele, anticomuniste din ilegalitate;
Deasemeni b¶rba†ii feroci “opozan†i” antibol§evici:
- Paler - Pavel Cîmpeanu - Oi§teanu - Mihai £ora - Doina§ - Liiceanu
- Ple§u - Manolescu - Eckstein Kovacs Peter - Alex. £tef¶nescu - I.B. Lefter
- Cassian Spiridon - M.H. Simionescu - Dimisianu - Victor Neumann
- Valeriu Stancu - Pavel £u§ar¶ - Michael Astner - Ion V¶dan - Vasile Gogea
- Dan Oprescu (!) - Andrei Cornea - Andrei Codrescu - Mircea Martin
- Antonesei - Stelian T¶nase - Leonard Oprea - Mih¶ie§ - Tism¶neanu
- Gavrilu†¶ - Paleologu - Iorgulescu - Patapievici (!!) - Sorin Alexandrescu
(!!!) - Negrici… Ace§tia-acestea - §i înc¶ al†ii, cvasitotalitatea intelighen†ilor tricolori au f¶cut, în 2000 campanie pentru… Iliescu. Dup¶ ce f¶cuser¶ campanie pentru alt tr¶d¶tor al †¶rii Constantinescu.
(Obiceiul de a face-liste l-am înv¶†at de la evrei. ïntru neuitare. Apoi:
nu sunt eu tat¶ de copil evreu?).
De ce nu se trezesc m¶car în al 24-lea ceas Adormi†ii no§tri directori de
Incon§tiin†¶?
£tiu de ce:
Fiindc¶, dup¶ obicei, în al 25-lea (ceas), la împ¶r†eal¶, ei vor fi primii,
jurînd cu mâna pe inim¶ c¶ fuseser¶ mereu treji-rezisten†i - prin (arpagi)
cultur¶.
Paul Goma
*
S™ ïNV™¢™M DE LA EVREI…?
Paris, 6 februarie 2005
R¶sunetul planetar al comemor¶rii, în acest început de an 2005, a deschiderii lag¶rului mor†ii de la Auschwitz (a g¶sirii, a datului-peste - de c¶tre
Armata Ro§ie, care trecea §i ea pe-acolo, mult timp dup¶ ce nem†ii fugiser¶
cu de†inu†ii valizi - §i nu a “liber¶rii”, cum se tot spune-scrie) ne umple - pentru a câta oar¶? - de admira†ie: iat¶, dup¶ atâta amar de timp rezultatul neuit¶rii; iat¶ fructul memoriei între†inut¶ cu tenacitate, cu sacrificii; iat¶
biruin†a unei comunit¶†i martirizate de nazism - vreme de doisprezece ani asupra amneziei.
Admira†ie - §i gelozie:
Noi, ne-evreii, suplicia†i de comunism peste jum¶tate de secol nu am
fost capabili de “a§a ceva”. Adev¶rat: din 1940 pân¶ în 1989 fusesem supu§i
opera†iei de des-creierare, de extirpare a memoriei, de înlocuire a ei cu tala§:
“istoria URSS”, “Curs scurt…”, “istoria RPR”, “Tezele…”, “limbî maldavineascî” §i atâtea §i atâtea sintagme, cuvinte goale, nu doar false, ci ofensatoare la adresa adev¶rului istoric §i la onoarea na†iunilor noastre neruse§ti. Noi,
românii, am mo§tenit, am produs pu†ine “hârtii” §i nu am f¶cut efortul de a
consemna întâmpl¶rile-ce-ni-s-au-întâmplat, pentru a l¶sa urma§ilor, urme.
Dac¶ ad¶ug¶m la tarele genetice §i inapeten†a, incapacitatea de a realiza - §i
de a practicà - cronologia, ne-am autoportretizat fidel.
Privindu-i, admirîndu-i pe evrei, mi-am spus c¶ - de ce nu? - a venit
momentul s¶ facem ca ei, s¶ copiem pân¶ §i ac†iunile lor ne-morale (necre§tine§ti), ca de pild¶ minciuna-etnic¶; ca de pild¶ în ne-uitarea r¶ului ce
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ni s-a f¶cut §i r¶zbunarea (nu «un», ci «doi ochi pentru un ochi»).
Oare? S¶ fie bun¶ imita†ia r¶ului?
Din 1990, când s-au (între)deschis arhivele comuniste, la cea mai neînsemnat¶ tentativ¶ a victimelor bol§evismului de a depune m¶rturie despre
calvarul lor, c¶l¶ii no§tri, speria†i de un Nürnberg II, †ip¶, temîndu-se de
dreapta r¶zbunare:
«F¶r¶ violen†¶!» £i: «ïn România a început vân¶toarea de
vr¶jitoare!»,
Vas¶zic¶ a§a: dup¶ decenii de teroare oarb¶, s¶lbatic¶, cei care ne terorizaser¶, ne umiliser¶, ne jefuiser¶, ne l¶saser¶ f¶r¶ p¶rin†i, f¶r¶ cas¶, f¶r¶
§coal¶ - f¶r¶ †ar¶ (nu fredonau ei în col†ul gurii Imnul RPR, pe muzica lui M.
Socor, pe versurile lui A. Toma, modificate: “Azi †ara ta e casa mea”?). Ei,
terori§tii, vân¶torii de oameni nevinova†i, cei care arestaser¶, torturaser¶, reeducaser¶-ca-la-Pite§ti, asasinaser¶ f¶r¶ tres¶rire, f¶r¶ team¶ c¶ vor da vreodat¶ seama - în momentul în care s-a întrez¶rit perspectiva unei, în sfâr§it!,
justi†ii, au cerut, gui†înd (ca Buzura, în ianuarie 1990)… s¶ nu care cumva s¶
se exercite vreo violen†¶ asupra lor! «F¶r¶ violen†¶!» implorau-somau, pentru
c¶ ei, c¶l¶ii no§tri personali §i bestiali nu suport¶ violen†a!; ei, auxiliarii ocupantului sovietic, cei care, mult mai pu†in din fanatism ideologic marxist-stalinist-trotskist, din rasism-bol§evic, din antiromânism feroce (care exista,
exista!, mai ales la unguri, iar când ungurul era §i evreu, s¶ ne p¶zeasc¶
Dumnezeu! - dar nu ne-a p¶zit), mai degrab¶ pentru a zmulge-p¶stra avantaje
materiale, se dovediser¶ a fi executan†i, nu doar orbi, ci cu mult spirit de
ini†iativ¶ - de prin 1990 zbiar¶ ca din gur¶ de §arpe, acuzînd (de s¶ se aud¶ la
Strasbourg, la Washington, la Tel Aviv) c¶ în România “tradi†ional antisemit¶” se încalc¶ drepturile omului! A§adar: ei, victime ale nazi§tilor 12 ani
(1933-1945) de 60 de ani tot vâneaz¶ nazi§ti, îns¶ noi, victime ale
comuni§tilor - din 1917 ru§ii, noi din 1940 - nu avem voie s¶-i acuz¶m pe
tor†ionarii comunisto-sovieti§ti pentru crimele lor, fiindc¶, drag¶-doamne astfel ne ded¶m «Vân¶torii de vr¶jitoare!» Or, dup¶ Ukazul impus de ei, cel care
este violent cu ultra-violen†ii, cel care “pâr¶§te”, rostind numele tor†ionarilor
bol§evici este fascist! Antisemit!! Tuberculos!!!
Ar fi comic - dac¶ nu ar fi tragic:
Din exact 28 iunie 1940, în Basarabia §i în Bucovina de Nord ocupate
prin violen†¶, apoi din 23 august 1944 în România întreag¶ ocupat¶ de
Armata Ro§ie, ei, komisarii veni†i pe tancurile sovietice aplicaser¶ cu
senin¶tate (§i cu sudoare, sânge din partea noastr¶) vân¶toarea-de-vr¶jitoare
numit¶: “lupt¶ de clas¶” (§i de-ras¶, dar aceea nedeclarat¶ - îns¶ aplicat¶).
Nevinova†i cu zecile de milioane din comunit¶†ile europene ocupate de sovietici §i comunizate, în primul rând polonez¶, au fost “lichida†i”, nu pentru
vreun act potrivnic ideologic, ci pentru… poten†ialitate: «Ar putea, la un
moment dat, s¶…»: (în realitate programul bol§evic urm¶rea distrugerea
elitelor na†ionale). Decenii lungi, nu doar capii familiilor, ci to†i membrii au
fost, fie aresta†i, atâ†ia dintre ei asasina†i, fie “doar” alunga†i din case, din
§coli, din spitale, declasa†i social, penaliza†i material.
£i iat¶-i pe c¶l¶ii no§tri indigna†i pân¶ în pragul apoplexiei, tot pe noi,
victime, acuzîndu-ne c¶ ne ded¶m la vân¶toare de vr¶jitoare!
De ce nu i-am imita §i în asta, zicînd:
«De ce nu ne-am deda…?»… la vân¶toare de bol§evici?
De ce am r¶mâne, în continuare, robi ai moralei cre§tine, de ce am trece
peste ofense, nedrept¶†i, agresiuni? De ce am ierta gre§i†ilor no§tri? - bie†ii de
ei, cei care obosiser¶ tot c¶l¶rindu-ne, tot chinuindu-ne, tot “reprezentîndu-
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ne”? Aceia care huzuriser¶ decenii pe spinarea noastr¶, tr¶ind porce§teboere§te (nu prolet¶re§te) din sudoarea §i din sângele nostru, al înfometa†ilor,
al zdren†¶ro§ilor, al exclu§ilor în/din propria-ne †ar¶? - ei, acum, la scaden†¶,
se mir¶-indigneaz¶ foarte c¶ nu mai suntem acelea§i oi duse la abator f¶r¶
m¶car a beh¶ì?
ïn revista 22, din 28 ian.-14 febr. 2005, Andrei Oi§teanu comite înc¶ un
lung editorial-diatrib¶. Citez:
“Ziua de 27 ianuarie a devenit Ziua International¶ a Holocaustului. () zi
cu o semnifica†ie deosebit¶ inclusiv pentru România. ïn perioada 16 mai-3
iunie 1944, din Transilvania de Nord, aflat¶ atunci sub ocupa†ie maghiar¶, au
fost deporta†i la Auschwitz circa 150.000 de evrei. Dintre ace§tia, 130.000 au
fost extermina†i acolo.”
Noutate! Pân¶ mai ieri §i pe aceia “îi asasinaser¶ fasci§tii antonescieni”,
dup¶ evanghelia Rosen-Wiesel de la Memorialul Coral…
Mai departe A. Oi§teanu d¶ note - bune - lui B¶sescu:
“(…) pe 18 ianuarie (…) pre§edintele [a spus] : «S¶pt¶mâna viitoare voi
participa la ceremoniile comemorative de la Auschwitz. (…) voi fi intransigent cu orice fel de manifestare extremist¶, xenofob¶ sau antisemit¶ (…) nu
voi tolera ca România s¶ mai fie asociat¶ cu gesturi de aceast¶ natur¶»”.
A. Oi§teanu rezum¶ rapid-anticipativ: “Sper s¶ fie un semnal pozitiv pentru
autorit¶†ile române§ti, care au obliga†ia de a veghea la respectarea legii.
Pentru c¶ §i în aceast¶ privin†¶, România este sub zodia formelor f¶r¶ fond.
Sloganul României în tranzi†ie pare s¶ fi devenit "Avem legi, dar nu le aplicam". (…) m¶ refer la modul în care nu se aplic¶ prevederile Ordonan†ei de
urgen†¶ 31/2002, privind «interzicerea organiza†iilor §i simbolurilor cu caracter fascist, rasist sau xenofob §i a promov¶rii cultului persoanelor vinovate de
s¶vâr§irea unor infrac†iuni contra p¶cii §i omenirii». Potrivit ordonan†ei, astfel de manifest¶ri se sanc†ioneaza penal. La art. 6, de pilda, se prevede
pedeapsa cu închisoare pentru «contestarea sau negarea in public a Holocaustului ori a efectelor acestuia». (…) cred c¶, într-un stat de drept, legea trebuie aplicata”(…). “Nu iau acum în discu†ie inscrisurile anonime, cu autori
greu de identificat: sloganuri graffiti de tip "MOARTE TIGANILOR" (…)
sau "ANTONESCU - EROU NATIONAL" (…) sau "ACHTUNG JUDEN!"
(…). Totu§i, faptul ca nu se iau m¶suri imediate de §tergere a unor astfel de
inscrip†ii este §i el simptomatic în ceea ce prive§te nerespectarea legii. Vreau
sa ma refer anume la unele manifestari cu autori cunoscu†i, fa†¶ de care autorit¶†ile ar trebui s¶ se autosesizeze:
“Un caz insolit este cartea lui Paul Goma, S¶pt¶mâna ro§ie sau
Basarabia §i evreii (Editura Vremea XXI, Bucure§ti, 2004), care iese practic
din orice tipologie. Goma nu se mul†ume§te s¶ fie, ca al†ii, nega†ionist. El
admite Holocaustul din România, dar îl motiveaz¶, îl justific¶. O teorie atât
de aberant¶ încât nici m¶car nu este pedepsit¶ de lege”. (sublinierea îmi
apar†ine, P.G.).
Subtilitate de picior-de-pod. Cunosc gândirea de câl†i a lui A. Oi§teanu
(dac¶ nu cumva o simuleaz¶) de pe când, în volumul Imaginea evreului în
cultura român¶, îmi repro§a c¶ îl amen-dasem pe Lucian Pintilie pentru
minciuna potrivit c¶reia, în timpul r¶zboiului, genialul v¶zuse, în Bucure§ti,
evrei purtînd stea galben¶ - îns¶ l¶sase balt¶ argumenta†ia c¶ a§ fi min†it §i,
ca §i cum nimic nu s-ar fi întâmplat, trecuse la alte celea… Nici de ast¶ dat¶
nu-i voi face onoarea de polemiza cu el, cu atât mai pu†in de a-i re-explica,
la tabl¶, ceea ce explicasem îndelung, îndelat în S¶pt¶mâna Ro§ie.
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“Prin ora§ele patriei”, î§i continu¶ pionierul-patriei contribu†ia: “(…) sunt
bulevarde §i str¶zi care poarta numele mare§alului Ion Antonescu. Magdalena
Boiangiu mi-a spus recent c¶, pentru a ajunge de la hotel la teatrul din Tg.
Mure§, f¶cea un ocol pentru a nu merge pe Bulevardul Mare§al Ion Antonescu.
Pe acest bulevard, în fa†a garnizoanei se afla un soclu care a§teapt¶ bustul
mare§alului”.
Biata M. Boiangiu, ce calvar pe capul tovar¶§ei cu acela§i nume: fusese
obligat¶ la un ocol peste puterile sale, dat¶ fiind vârsta-i înaintat¶ (65 ani),
numai ca s¶ nu dea nas în nas cu un soclu-f¶r¶-statuie!; în urm¶ cu 45 de ani
nu ocolea soclul-cu-tot-cu-statuia-lui-Stalin (din gura parcului cu acela§i
nume), ba, cu dragoste-ne†¶rmurit¶, cu ve§nic¶-recuno§tin†¶ se fotografia
dinainte-i:
“La rândul ei, Smaranda Enache mi s-a plâns ca a tr¶it o situa†ie extrem
de penibil¶, atunci când a fost nevoit¶ s¶ mearg¶ pe Bulevardul Ion
Antonescu pentru a ajunge la monumentul ridicat în memoria victimelor
Holocaustului din Tg. Mure§”.
I s-a plâns lui Oi§teanu - cui altuia, dac¶ nu Caraliului, Sentinelei,
Paznicului Templului? Ca urmare, lumea întreag¶ a deplorat tragedia plâng¶cioasei S. Enache: s¶ fie ea nevoit¶ (silit¶ - cu pu§ca la spate!) s¶ treac¶ pe
Bulevardul Antonescu! “ïnainte”, când mergea pe, de pild¶, “Victoria Socialismului”, ca secretar de partid §i emerit¶ adun¶toare de cotiza†ii (ca §i Zoe
Petre), nu era “nevoit¶” s¶ calce victoria socialismului în picioarele-i personale, ba, “pe timpul Odiosului” era mândr¶ de al s¶u (de)mers.
“ïn astfel de cazuri, vina apar†ine autorit¶†ilor din administra†ia locala.
(…) ïn unele locuri din spa†iul public continu¶ sa existe monumente reprezentându-l pe Ion Antonescu. E vorba, de pild¶, de bustul de lâng¶ biserica
Sf. Constantin §i Elena, din Pia†a Muncii, ctitorit¶ de mare§al la începutul
anilor '40 (…) Dupa apari†ia Ordonan†ei 31/2002 (…) bustul mare§alului a
fost acoperit cu un «sarcofag» de tabl¶ (modelul Cernobil). (…). Deputatul
Aurel Vainer, reprezentantul în Parlament al comunit¶†ii evreie§ti, a înaintat
un protest oficial Prim¶riei Sectorului 3, Prim¶riei Capitalei §i Parchetului
General. Un protest similar a fost depus §i de Centrul de Monitorizare §i
Combatere a Antisemitismului în România. (…) ïn concluzie, vreau s¶ spun
ca vizitele mediatizate ale înal†ilor demnitari la locuri de comemorare a victimelor Holocaustului (cum este Auschwitz-ul) sunt bine venite, având o
puternica încarcatur¶ simbolica. Dar dac¶ nu sunt dublate acas¶ de m¶suri
practice, de ecologie moral¶ §i legal¶ (s.m. P.G.) ele risc¶ s¶ r¶mân¶ simple
gesturi de fa†ad¶”.
Aici sfâr§e§te lunga, plicticoasa, enervanta, obraznica “demascare”
oi§teanic¶. A§adar, autorul denun†ului la gazeta de perete 22, le reaminte§te
românilor ce e just, ce e nejust din punctul de vedere al lui §i al tovar¶§ilor
s¶i; îi amenin†¶, le re-explic¶ ce au voie s¶ fac¶ în viitor.
Ce-o fi vrînd individul? Ce urm¶re§te când scrie ceea ce scrie? - se va
întreba cititorul revistei 22. Dac¶ l-a citit pe Norman G. Finkelstein (autor al
studiului Industria Holocaustului), î§i va r¶spunde:
«Ce s¶ fac¶: provoac¶ - fiindc¶ a§a se fabric¶ antisemitismul,
antisemi†ii, antiisraelienii, antisioni§tii: dînd din falc¶ aiurea, f¶r¶ contenire,
acuzînd la întâmplare, calomniind, min†ind-min†ind-min†ind - el §i cei din
echipa lui : Shafir, Volovici, Ancel, Braham, Al. Florian, R. Ioanid, Dan
Pavel, M.D. Gheorghiu, Laszlo, Isaac Chiva, Carol Iancu, Moscovici, Paruit,
Ed. Reichman, Laignel-Lavastine, Lilly Marcou - sub conducerea în†eleapt¶
a lui Wiesel».
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De ce nu i-am imita pe evrei §i în asta: alc¶tuirea de liste, fi§e, dosare?
- întrebare retoric¶. ïncepînd cu chiar pârâciosul de serviciu:
Andrei Oi§teanu este nepotul lui Leon(te) Oigenstein-R¶utu, fiul Bellei
Iosovici §i al lui Mihail Oi§teanu-Oigenstein-R¶utu (vezi Dic†ionarul lui
Florin Manolescu, vezi pe internet, la “Galateia”, “Kadi§ pentru Mi§a” de V.
Oi§teanu). Nici el, nici veri§oara sa Anca R¶utu nu s-au manifestat înainte de
decembrie 1989 ca opozan†i ai comunismului instaurat în România. Nici ca
“disiden†i”. Dup¶ “revolu†ie” nu am citit vreo declara†ie de dezaprobare a crimelor bol§evice, în general, nici în special de asumare a grelelor p¶cate ale
familiei, ale comunit¶†ii lor de evrei basarabeni în slujba ru§ilor ocupan†i.
Dac¶ mi se va atrage aten†ia: copiii nu sunt vinova†i de faptele
p¶rin†ilor, voi atrage la rându-mi aten†ia c¶ acesta este un precept cre§tin. Or
era vorba s¶-i imit §i în asta pe evrei. Deci nu-uit - c¶:
a). ïncepînd din 28 iunie 1940, în Basarabia §i în Bucovina de Nord iar
dup¶ 23 august 1944 în întreaga Românie ei au fost cei care în virtutea “luptei
de clas¶”, i-au persecutat, torturat, ucis nu doar pe “du§manii clasei”, ci §i pe
membrii familiilor lor pân¶ la a §aptea spi†¶, alungîndu-i din case, din slujbe,
din §coli, din universit¶†i, înfometîndu-i, declasîndu-i profesional, deportîndu-i… ïn acest timp fiii-fiicele tovar¶§ilor de-alte-na†ionalit¶†i (Valter
Roman, R¶utu, Boril¶, Sencovici, Apostol…) studiau, nu doar “în Uniune”
(ca Iosif Sava, Janina §i Ion Iano§i, Andrei B¶leanu, T.G. Maiorescu), dar în
putredul Occident! ïn care caz, ce fel de reciprocitate ni se pretinde nou¶,
“vân¶torilor de vr¶jitoare”?;
b). Decurgînd din punctul precedent - admitem: copiii nu §tiau ce fac
p¶rin†ii (ca to†i bandi†ii, “b¶trânii” nu povesteau acas¶ ce activitate depuneau
la “minister”, la “cazarm¶”), îns¶ în†elegeau m¶car c¶ au §coli speciale
(“Petru Groza” din Bucure§ti); c¶ frecventeaz¶ clinici, magazine-magazii
speciale; unii dintre ei erau adu§i la §coal¶ cu ma§ina de la “ministerul tatei”;
vara mergeau în tabere de pionieri la Artek, “în Uniune”, la Predeal, în vilele
gospod¶riei de partid. Copiii - nevinova†i - ai marilor nedemni-demnitari
comuni§ti vor fi întâlnit pe strad¶ al†i copii: vor fi constatat c¶ “ceilal†i” sunt
prost îmbr¶ca†i, prost hr¶ni†i, frecventeaz¶ alte §coli, nu au reviste str¶ine,
c¶r†i, pl¶ci cu ultimele §lag¶re capitaliste, nici biciclete, patine, mingi,
treninguri - vorbesc de perioada dintre 1948 §i 1965. Chiar dac¶ p¶rin†ii nu
le spuneau adev¶rul, întreb¶rile îi vor fi fr¶mântat pe copiii, pe adolescen†ii
curio§i-genero§i. Ei: care a fost adev¶rul-dedus-din-întreb¶rile-vârstei la
Andrei Oi§teanu? Nu a r¶zb¶tut înainte de decembrie 1989; nici dup¶; nici un
semn c¶ ar fi în†eles ceva-ceva §i c¶ a admis: f¶cea parte din tagma profitorilor, a asupritorilor, a terorizatorilor României - în numele U.R.S.S.;
c). ïn chestiunea asum¶rii mo§tenirii comunit¶†ii sale: în octombrie
1998 am publicat în Cotidianul textul “Un protestatar de elit¶” (vezi §i
Jurnal de apocrif, Dacia, pag. 403). Era o replic¶ la “Protest”-ul semnat în
România literar¶ de Alex. £tef¶nescu. Acesta îl atacase pe Norman Manea
care afirmase: [Românii] “ezit¶ s¶-§i recunoasc¶ propria contribu†ie la
Holocaust”. Indignatul §tef¶nesc, recent †¶r¶noist de-al lui Diaconescu, perorase: “ca membru al societ¶†ii române§ti de azi, refuz s¶-mi recunosc vreo
contribu†ie la fapte s¶vâr§ite înainte ca eu s¶ m¶ nasc” (subl. mea). Or individul, rudimentar, dup¶ ce, neatent, accepta abuzul comis de N. Manea (dac¶
românii - to†i românii - ar accepta s¶-§i recunoasc¶ “propria contribu†ie la
Holocaust”, în mod necesar evreii - to†i evreii - trebuie s¶-§i recunoasc¶ propria contribu†ie la Teroarea Bol§evic¶ cea care a produs Holocaustul Ro§u),
comitea o eroare: punea semnul egalit¶†ii între “contribu†ie” (pentru care unii
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dintre p¶rin†i, bunici, fuseser¶ condamna†i, unii executa†i) §i asumare - care
este cu totul, dar cu totul altceva, îns¶ £tef¶nescu nu ajunsese pân¶ la pagina
aceea. Se vede c¶ argumenta†ia mea (la îndemâna ultimului alfabetizat),
anume: “fiecare membru al fiec¶rei comunit¶†i s¶-§i asume faptele bune - §i
faptele rele - ale înainta§ilor” - fusese conving¶toare, din moment ce primisem telefoane, scrisori de aprobare din partea prietenilor mei de atunci Shafir,
S. Damian, Paul Schuster, Tism¶neanu.
Or A. Oi§teanu p¶streaz¶ o t¶cere asurzitoare în leg¶tur¶ cu mo§tenirea
criminal¶ ap¶sînd §i pe umerii s¶i (obligîndu-l s¶ §i-o asume, chiar dac¶ el
însu§i nu a avut vreo “contribu†ie”, vorba-român¶ a scriitorului N. Manea).
Ceea ce nu-l împiedec¶ de a fi obraznic, nesim†it, imoral când denun†¶ “o teorie atât de aberant¶, încât nici m¶car nu este pedepsit¶ de lege”- a lui Paul
Goma în eseul S¶pt¶mâna Ro§ie. Care s¶ fie acea “teorie” - nepedepsit¶ de
lege? Iat-o:
“admite Holocaustul în România, dar îl motiveaz¶, îl justific¶” (subl.
mea, P.G.)
Afirma†ie aiurea, iresponsabil¶; acuza†ie cretin¶, infantil¶, a unei fiin†e
neevoluate. Acestea sunt apuc¶turi nedemne de un intelectual, mai ales când
pretinde a face parte din Poporul care ne-a dat Cartea: ignor¶ textele pe care
le atac¶ (obi§nuit a avea de a face cu ne-evreii timora†i, care nu îndr¶znesc s¶
contrazic¶ un evreu, necum s¶-i dovedeasc¶ necinstea), nu d¶ citate, rezum¶
fantezist-abuziv. Nu m¶ voi angaja în dialog cu acest cunoscut monologator
prin educa†ie, prin structur¶, ne-cititor de profesie (ca §i tovar¶§ii s¶i de §aib¶:
R. Ioanid, Shafir, Al. Florian, Laszlo, G. Andreescu, Dan Pavel), nici nu-l
voi ruga frumos s¶ binevoiasc¶ a citi, în sfâr§it, textul meu, pentru a accepta
eviden†a: nu am justificat nic¶iri, nicicând, Holocaustul - ci, rezemîndu-m¶
pe documente, am încercat - încerc în continuare - s¶-l explic…
…ïncepînd prin a re-pune cronologia la locul ei: dreapt¶, cursiv¶, succesiv¶, nu r¶sturnat¶, în scopul mizerabil de a prezenta efectele drept cauze,
dup¶ modelul C¶r†ii Negre a lui Ehrenburg §i Grossman; continuînd prin ai ar¶ta pe turn¶tori cu degetul meu de turn¶tor al turn¶torilor §i rostind
urm¶toarele adev¶ruri - dovedibile:
«A. Oi§teanu, îndârjit vân¶tor de antisemi†i, nu a vorbit-scris despre
faptele rele ale p¶rin†ilor s¶i, în Basarabia §i în Bucovina de Nord, dup¶ 28
iunie 1940. Cu ce s-a ocupat, atunci-acolo, de-o pild¶, Mi§a Oigenstein, tat¶l
s¶u? Dar unchiul Dan (Leonea §tim: era la Moscova, cu Tism¶neanu, cu
Pauker)? Dar Bella Iosovici - care va deveni mama sa? Dar Roller? Dar
Perahim? Dar Sorin Toma? Ce au f¶cut ace§ti comuni§ti în teritoriile române§ti ocupate de du§man, atât de nem¶rturisit, de condamnabil (doar în un
an!), încât au ascuns-ascund cu îndârjire adev¶rul? Pân¶ §i Gr. Vindeleanu,
om onest în m¶rturie î§i opre§te onestitatea la data de 6 iulie 1940 - mai încolo: pat¶ alb¶ (pe care am dreptul de a o colora în ro§u, culoarea sângelui celor
din neamul meu, vorbitori ai limbii mamei mele). Cât despre Sorin Toma el
sare cu “amintirile” de la “Gala†i-iunie 1940”, tocmai la “Zaporojie-august
1941”! - din aceea§i grij¶ de a nega §i cronologia §i geografia, deci de a
ascunde adev¶rul despre cele peste 12 luni de ocupa†ie sovietic¶ în care mai
ales evreii români au exercitat func†ia criminal¶ de komisari bol§evici. Dac¶
A. Oi§teanu va r¶spunde c¶ el - §i cei de vârsta lui - refuz¶ s¶-§i asume fapte
s¶vâr§ite înainte ca el/ei s¶ se nasc¶, îl voi trimite unde i-i locul, mai întâi
lâng¶ creatura numit¶: Alex £tef¶nescu».
Ne-cititorii mei: A. Oi§teanu, R. Ioanid, Shafir, A. Cornea, Laszlo, Al.
Florian, Dan Pavel m¶ acuz¶ orbe§te-proste§te de “nega†ionism”, de “antise-
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mitism”, de “justificare a Holocaus-tului”. Sunt ni§te abuznici (de la abuz),
mincino§i-calomniatori, fiindc¶ bibliografia pe care m¶ reazem provine §i din
surse evreie§ti, chiar sioniste militante (M. Carp). Ei îns¶ nu produc citate din textele mele - de ce? dar e limpede:
Ca s¶ nu produc¶ dovada necinstei lor.
Un exemplu printre altele: ei vorbesc despre “masacrarea, de c¶tre
români, aproape în totalitate (subl. mea) a intelectualilor evrei din Basarabia
§i din Bucovina, dup¶ 22 iunie 1941”…
S¶ consult¶m volumul în limba rus¶ Evrei Moldovî, realizat sub conducerea lui S. £pitalnik (Chi§in¶u, 2002) cu girul Bibliotecii municipale “B.P.
Hasdeu”, a Bibliotecii evreie§ti “L. Manger” §i a Joint-ului. Este un catalog
al intelectualilor evrei din “Moldova, în secolul XX” (ar trebui s¶ se
în†eleag¶: “din R.S.S. Moldoveneasc¶”, în realitate aria geografic¶ este mult
mai întins¶: pe lâng¶ Basarabia §i Bucovina de Nord, provincii române§ti,
cuprinde o parte din Gali†ia, din Ucraina de sud-vest: zonele Tiraspol, Balta,
Odessa. Totodat¶ au fost inclu§i evrei nativi din alte provincii române§ti §i
ruse§ti, tr¶itori la un moment dat în “Moldova”.
M-am oprit la cei 251 scriitori, arhitec†i, plasticieni, muzicieni repertoria†i. Dintre ace§tia au murit în “lag¶re din Transnistria”- deci sub administra†ie-responsabilitate româneasc¶ - urm¶torii:
1. Goldenberg Mordehai, în 1941; 2. Trahtenberg Iosif - în 1941 (la
Kamene†k-Podolsk - deci sub administra†ie german¶); 3. Vainstein Israil - în
1942; 4. Breitman Motl : internat de c¶tre români în lag¶r, din fericire a
supravie†uit; 5. Aroni Samuel, inginer constructor, internat de români în ghetoul din Chi§in¶u. A supravie†uit; 6. Brazer Abram, sculptor, grafician - decedat în 1942 în ghetoul din Minsk (administra†ie german¶) ; 7. Sinitza Zinovie,
pictor, în 1940 internat de c¶tre români în ghetto; 8. Tkaci Efim - instrumentist, pedagog: internat în gheto de c¶tre români, în Transnistria - a
supravie†uit; 9. Schildkret Moritz, violoncelist - la 78 ani a fost internat de c¶tre
români în gheto, unde a §i murit în 1941.
Administra†ia româneasc¶ are pe con§tiin†¶ internarea a 7 oameni de
cultur¶ evrei §i moartea a 5 dintre ei - chiar §i unul singur ar fi fost prea-mult.
N.B: cu excep†iile indicate, intelectualii evrei din “Moldova” s-au/au fost
evacua†i, în iunie-iulie 1941, în interiorul Rusiei.
Fa†¶ cu obr¶zniciile, acuza†iile, calomniile, actele de xenofobie (antiromânismul), de rasism («numai evreii au suferit, numai ei au dreptul s¶ vorbeasc¶ despre Holocaust»), nu mai accept¶m diktatul, cu capul plecat, cu
gura închis¶. £i noi, ne-evreii am suferit, §i noi avem dreptul de a ne ap¶ra
suferin†a §i onoarea de victime.
S-au mai semnalat tentative de a intenta procesul comunismului, de a
ie§i la ramp¶, de a cere s¶ fie recunoscute §i suferin†ele pricinuite de teroarea
comunist¶. Au fost pe loc neutralizate, bruiate, acoperite de h¶rm¶laia bine
orchestrat¶ a holocaustologilori sus†in¶tori ai tezei ridicole, false, inumane a
unicit¶†ii genocidului a c¶rui victim¶ au fost ei. Detestabilele manevre au tulburat, prin diversiuni, au sabotat, chiar interzis cererea noastr¶ legitim¶ de
anulare a Pactului Hitler-Stalin din 23 august 1939 §i a celui de la Ialta din 6
februarie 1945.
S¶ nu ne (mai) l¶s¶m intimida†i, s¶ nu mai accept¶m eternul rol de acuzat: Noi am recunoscut, am regretat sincer faptele-rele ale unor români §i ale
statului român, victime: în primul rând evreii §i †iganii, iar vinova†ii români
de crime împotriva omenirii au fost înc¶ de acum 50 ani judeca†i §i condamna†i. S¶ nu ne mai l¶s¶m cople§i†i de insulte, de calomnii, acoperi†i de scui-
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pa†i, îngropa†i de vii în “bilan†uri” fanteziste §i unilaterale. S¶ ne cerem, s¶
impunem dreptul inalienabil la adev¶rul despre jum¶tatea de secol de
ocupa†ie sovietic¶ §i de teroare comunist¶! £i noi, ne-evreii am suferit, îns¶
pân¶ acum nu am putut deschide gura f¶r¶ a fi trata†i de “fasci§ti”, de “antisemi†i” - ultima g¶selni†¶ fiind: “nega†ioni§ti” (ai Holocaustului).
Fiindc¶ echipa de zgomote a holocaustologilor împro§cînd minciuni,
insulte la adresa românilor, cere mereu, mereu, cu stropi, cu spume la gur¶,
respectarea întocmai a “Ordonan†ei de urgen†¶ nr. 31/2002 privind interzicerea organiza†iilor §i simbolurilor cu caracter fascist, rasist sau xenofob §i a
promov¶rii cultului persoanelor vinovate de s¶vâr§irea unor infrac†iuni
contra p¶cii §i omenirii” (am citat fidel din denun†ul semnat de Andrei
Oi§teanu), s¶ cerem, nu eliminarea din text a termenului “fascist” (dealtfel
violent inexact), ci introducerea, dup¶ “fascist”, a: “§i comunist”.
Nu mai mult - dar nici mai pu†in.
ïncolo textul Ordonan†ei este perfect: §i noi, ne-evreii am suferit în timpul teroarei comuniste, de rasism (nefiind nici ru§i, nici unguri, nici “de alte
na†ionalit¶†i”), de xenofobie (ni se nega, ni se insulta, ni se interzicea apartenen†a la na†iunea român¶, ni se impuneau termeni parazitari ca “socialist” pe
lâng¶: republic¶, cet¶†ean, cultur¶, caracter na†ional, limb¶ (“moldoveneasc¶”).
Agita†ii holocaustologi: A. Oi§teanu, Shafir, R. Ioanid, Braham, Ancel,
Wiesel - au, nu doar §i alt¶ cet¶†enie, dar §i o alt¶ patrie-de inim¶: Israelul.
Ce-ar fi s¶-i imit¶m §i în asta: str¶inii - sau înc¶-cet¶†enii-români - care
insult¶, calomniaz¶ România ca unitate na†ional¶, pe români, ca b¶§tina§i, s¶
fie invita†i a nu mai pune piciorul pe p¶mântul nostru §i s¶ fie urm¶ri†i penal
prin instan†ele na†ionale;
- s¶ nu mai fie permis¶ dubla-cet¶†enie pentru c¶l¶ii românilor sub
comuni§ti, deveni†i calomniatori ai României §i ai românilor; s¶ nu li se permit¶ intrarea în †ara “tradi†ional antisemit¶”;
- s¶ nu mai fie acceptat¶ re-instalarea în †ara noastr¶ - unde “antisemitismul are r¶d¶cini adânci în istoria politic¶ §i cultural¶” - citat din calomniatorul-§ef Wiesel - a fo§tilor cet¶†eni români, vinova†i de colaborare cu ocupantul sovietic - întâi în vreme de r¶zboi, apoi de ocupa†ie str¶in¶ - §i care, ca
cet¶†eni ai altor state, au calomniat constant România §i pe români;
- s¶ nu mai t¶cem - ca §i cum noi am fi vinova†ii! - numele §i faptele criminale ale acelor evrei în slujba sovieticilor; s¶ fie trecu†i prin fa†a unui tribunal moral (“ecologic”, vorba Oi§teanului), chiar §i postum - to†i cei care au
f¶cut r¶u României §i românilor sub ocupa†ie sovietic¶, precum §i to†i securi§tii evrei care, dup¶ ce au f¶cut tot r¶ul posibil în nefericita noastr¶ †ar¶,
s-au prelins în USA, în Fran†a, în Germania, în Israel;
Suntem întru totul de acord cu prevederile Ordonan†ei de urgen†¶
31/2002 privind “interzicerea organiza†iilor §i simbolurilor cu caracter fascist
§i comunist” - a§adar:
- s¶ nu mai fie tolerate grupurile, asocia†iile, periodicele, volumele,
f¶cînd elogiul comunismului, al sovietismului; s¶ fie interzise statuile, efigiile, portretele, biografiile, “operele” unor personaje odioase ca: Lenin, Stalin,
Trotski, Mao, Castro, Che Guevara, Pauker, Chi§inevski, Roller, R¶utu,
Nicolski, Perahim, Socor, Tertulian, Florian (tat¶l §i fiul) Nina Cassian,
Voicu, Chiva, Moscovici tat¶l §i fiul), Lilly Marcou, Ed. Reichman…;
- s¶ nu mai fie tolerate discursurile, interven†iile în pres¶, ale reprezentan†ilor Industriei Holocaustului, purt¶tori de minciuni §i de calomnii;
- s¶ fie expulza†i de pe sol românesc acei evrei §i unguri care între†in
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adev¶rul etnic al lor, potrivit c¶ruia doar “românii fasci§ti” au asasinat evrei,
în schimb (!) evreii §i ungurii nu s-au atins de un fir de p¶r de pe capul românilor, nici în timpul ocupa†iei Transilvaniei de Nord, nici dup¶ sovietizarea
întregei Românii, când au colonizat “aparatul de stat §i de partid” - cu
prec¶dere blestemata Securitate.
ïnapoi la A. Oi§teanu: pârâciosul de serviciu se arat¶ nemul†umit c¶
“teoria” mea din S¶pt¶mâna Ro§ie este “atât de aberant¶ încât nici m¶car nu
este pedepsit¶ de lege”- va fi regretînd simpaticul etnololog c¶ nu sunt dat pe
mâna (fie §i postum¶…) a lui Nicolsky.
De mirare aceast¶ “atitudine împ¶ciuitorist¶”, pentru a folosi un tic-verbal-mental introdus de unchiul s¶u, sinistrul Leonte R¶utu §i de tat¶l s¶u,
Mi§a Oigenstein, director al uzinei produc¶toare de capete p¶trate, imeni
“£tefan Gheorghiu”. De mirare, pentru c¶ tovar¶§ii s¶i de lupt¶-dreapt¶ nu sau sfiit s¶ m¶ acuze de “antisemitism”.
Primul a fost turn¶torul atitrat la Universitatea Bucure§ti în timpul
Revolu†iei Maghiare din 1956, numitul Edgar Reichman, emigrat în 1958 în
Israel, prelins apoi în Fran†a, unde a trudit în slujba Securit¶†ii, în general, în
special în a lui Eugen Barbu - ca “agent literar”. El a fost primul care m-a etichetat, în 1986, într-o cronic¶: “antisemit”, fiindc¶ în cartea Din calidor
povesteam cum tata fusese arestat (în ianuarie 1941, în Basarabia ocupat¶) §i
de un enkavedist evreu;
Al doilea - cronologic - a fost traduc¶torul §i prietenul meu Alain Paruit:
el m-a deconspirat (sic) în revista Esprit pentru texte “antisemite” (“textele”
fiind romanul Arta refugii, tradus de el, antisemitismul constînd în faptul c¶
scrisesem: în 1949 un securist… ungur de la Media§ pe nume Paszty i-a
anchetat pe mama §i pe tata, în ungure§te - dac¶ nu §tia române§te - despre el
mama spunea c¶ nu avea deloc nevoie s¶ cunoasc¶ limba român¶, b¶tea-foarte-bine-f¶r¶-cuvinte);
Al treilea a fost R. Ioanid. El a dat semnalul de atac general-concentrat. La
el au participat nu doar evrei: Shafir, Oi§teanu, A. Cornea, Al. Florian, Chiva, ci
§i goi-ii: G. Andreescu, Vasile Gârne†, Vitalie Ciobanu, Dan Pavel, M.D.
Gheorghiu, Lazlo, Pecican…
Am constatat: textele mele - pe care nici unul dintre atacatori-etichetatori nu le-a citit (îns¶ au auzit ei de undeva c¶ autorul lor nu poate fi “încadrat” în categoria “antisemit cinstit”) - îi deranjeaz¶ faptul c¶ nu neg
Holocaustul (chiar dac¶ un contorsionist ca Shafir a g¶sit c¶ a§ fi “trivial
nega†ionist”), în schimb contest unicitatea genocidului ale c¶rui victime au
fost evreii, amintind §i de tragedia armenilor, a cambodgienilor, a ucrainenilor, a “moldovenilor” - în cazul ultimelor dou¶ comunit¶†i ar¶tînd cu degetul
spre komisarii evrei de tipul scriitorului adulat de distractivul nostru Radu
Cosa§u: Isaac Babel.
ïnver§unarea lor împotriv¶-mi se datoreaz¶ mai cu seam¶ faptului c¶ în
demersul meu încerc s¶ explic… ceea ce, pentru evrei trebuie s¶ r¶mân¶ în
veci neexplicat §i neexplicabil - anume:
a. cronologic, evreii i-au atacat primii pe români, în S¶pt¶mâna Ro§ie
(28 iunie-3 iulie 1940); dup¶ un an (începînd din 27 iunie 1941), românii sau r¶zbunat §i pe evrei - deci nu din “antisemitism tradi†ional românesc”;
b. victime ale nazismului german §i horthysmului-szalosis-mului
maghiar evreii au practicat pe scar¶ larg¶, în România, r¶zbunarea deviat¶,
constînd în a-i acuza - §i tortura - pe români (mai cu seam¶ pe cei din
Ardealul de Nord, fo§ti ocupa†i de unguri între 1940-1945 ) pentru c¶ îi trimiseser¶ pe ei, evreii!, la Auschwitz - campion al istoriei astfel traficate §i al
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statisticelor falsificate fiind Elie Wiesel, tat¶l “spiritual” al holocaustologilor.
ïn aceast¶ modest¶ ac†iune de rostire a adev¶rului §i numai a adev¶rului
am fost l¶sat singur în fa†a haitei-de-vân¶tori-de-antisemi†i. Cu excep†iaexcep†ional¶ a istoricului Mircea St¶nescu (alt “sinuciga§”), nu am remarcat
vreo luare de pozi†ie, public¶ - nu întru ap¶rarea mea (am dovedit: §tiu s¶ m¶
ap¶r §i singur), ci întru ap¶rarea adev¶rului istoric privind întreaga noastr¶
comunitate româneasc¶.
Evreii din echipa lui Wiesel m¶ acuz¶ de “antisemitism”.
De ce pân¶ acum nu m¶ vor fi acuzat §i de “antiromânism”?, doar mai
ales pe românii mei îi criticasem-acuzasem de o mie de p¶cate?
Din acest motiv s¶ nu se manifeste, acum, “românii mei”?
S¶ înv¶†¶m de la evrei?
S¶ înv¶†¶m de la evrei!
S¶ nu înv¶†¶m de la evrei minciuna-etnic¶.
Paris, 6 februarie 2005 - §aizeci de ani de la Ialta.
*

Paris, 11/23 aprilie 2005
NECITITORII-ACUZATORI AI MEI:
H O L O C A U S T O L O G I I
Unul dintre extrem de pu†inii prieteni care mi-au r¶mas dup¶ opera†ia
“antiterorist¶” (sic) organizat¶ - de ast¶ dat¶ - de Comandoul Holocaustologilor §i care a b¶gat groaza în bravii intelectuali români, amenin†ati cu :
«Ordonan†a, ordonan∞a!» prin gura lui Te§u…
…ïncepusem a spune, deci, c¶ un prieten mi-a pus deun¶zi întrebarea:
«De ce nu te-or fi dînd în judecat¶ cei care te condamn¶ pentru “antisemitism”?»
Nu am §tiut ce s¶ r¶spund. Mai ales c¶ subîn†elesul viitor (or s¶ m¶ dea
mâine? poimâine?) nu era deloc sigur. Am ridicat din umeri §i am r¶mas pe
gânduri:
De decenii, întâi în România, apoi în exil, în loc s¶ fiu tratat-insultat de,
s¶ zicem: «tuberculos» (sau §chiop sau bâlbâit - sau §i mai grav: de basarabean), securi§tii §i unii dintre legionari îmi aruncau: «Jidovitule!». ïn timpul
ultimei arest¶ri, în 1977, generalul Ple§i†¶, pe atunci buliba§¶ suprem al
Scârnavului Criminal Organ îmi mângâia auzul, §optindu-mi urletul:
«J¶dane!», cu accentul lui curat-j¶dovesc, dupe Arge§-în-jos. Nu altfel îmi
zicea pionerul-securist V.C. Tudor, întâi în S¶pt¶mâna lui Eugen Barbu, a lui
Ulieru, a lui Dinu C. Giurescu, a lui Ciachir, “dup¶ revolu†ie” în România
Mare, când mânca el jidani pe pâine, evitînd a se privi în oglind¶.
Direc†ia atacului s-a modificat - tot la indica†ia-pre†ioas¶ a Securit¶†ii.
ïnc¶ din prim¶vara anului 1977, “când cu drepturile omului”, Organa d¶dea
directive precise de dezinformare: «S¶ fie lansat¶ acuza†ia de “antisemitism”,
f¶cînd apel la evrei individual §i la Statul Israel, doar ne afl¶m în rela†ii bune
cu Dân§ii…» Dânsul H. Zalis - de la Bucure§ti - a fost, cronologic primul
ar¶t¶tor cu degetul, într-o scrisoare… privat¶ ajuns¶, în toiul mi§c¶rii pentru
drepturile omului din 1977, în cutia mea po§tal¶ prin amabilitatea Securit¶†ii;
apoi Dân§ii Iosif Petran, de la Tel Aviv, prin Revista mea; Al. Mirodan, tot
de pe-acolo; Ed. Reichman, de la Paris, în Lupta, în Le Monde, apoi…
M-au lucrat bine “Dân§ii”, începînd din toamna anului 1971, dup¶ ce mi
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se editase Ostinato în Germania Federal¶ §i în Fran†a (§i în italian¶, îns¶
Balaci, Potra, Bu§ulenga cump¶raser¶, pentru Ceau§escu întreg tirajul) când
stewardessele de pe avioanele companiei Elal, înainte de aterizarea la
Bucure§ti, cereau c¶l¶torilor “s¶ predea la bord c¶r†ile lui Paul Goma” - îns¶
de Soljeni†în, de Cioran, de Eliade nu pomeneau; dup¶ 1 aprilie 1977, când
au “colaborat” cu tovar¶§ii lor de la Ambasada USA în moralul scop de a
bloca, la Europa liber¶, §tirea arest¶rii mele.
ïn septembrie 1977, când în†elesesem c¶ va trebui s¶ p¶r¶sim România
§i pentru c¶ aflasem cum anume “ap¶rau” israelieni§tii drepturile omului,
mi-am îng¶duit o glum¶ nes¶rat¶: am telefonat la ambasada lor, mi-am spus
numele (mi-l cuno§teau doar func†ionarii lor erau securi§ti d-ai no§tri!) §i am
întrebat ce forme sunt necesare pentru a cere azil politic în Israel, întru
sc¶pare de dictatura comunist¶ din România… Am provocat, nu doar un
refuz politicos, cum m¶ a§teptam, ci unul în panic¶; urmat de promisiuni dezinteresate - de interven†ii amicale pe lâng¶ alte †¶ri, ce doresc: Suedia?, se
face!; Canada?, cum nu, se face pe loc!; Fran†a?, se face, se face, orice se
face, numai s¶ nu cer azil politic în Israel, care tocmai are mari-probleme…
ïn†eleg eu ce fel de… Apoi amenin†¶ri abia voalate: dac¶ încerc s¶ stric §i
rela†iile israelo-române, cum f¶cusem cu americano-românele, s¶ nu m¶
a§tept la trai lini§tit, oriunde m-a§ stabili (înc¶ nu m¶ avertizase generalul
Ple§i†¶ cu Bra†ul Revolu†iei care Lung este el, dar în seara de 19 noiembrie
1977 (ajunul plec¶rii noastre din România), în biroul lui, auzindu-l formulat,
am f¶cut leg¶turi nepermis de abuzive, zicînd în sinea mea: «A-ha…»).
…ïn fine, în ultimii 3-4 ani a fost pus¶ la treab¶ artileria grea, adus¶ cu
mari sacrificii ba de la Washington, ba de la Praga, ba de la Tel Aviv, apoi
de la fa†a-locului: de la Dilema, de la 22…:
Radu Ioanid, celebru prin maniera de a formula calm, a§ezat, politicos,
documentat… nu doar neadev¶ruri obraznice, strig¶toare la cer; nu doar
fapte, cifre, statistici inventate pe loc, senin, de parc¶ fabricantul ar fi mâncat
semin†e de bostan, nu ar fi rostit de la tribuna Procurorului Popular (prin gura
m¶tu§ii sale Sa§a Sidorovici, tovar¶§a de via†¶ a Brucanului) acuza†ii,
puneri-la zid care, în contextul de azi, te pot trimite în pu§c¶rie exact ca în
Epoca de Aur, pe când §i membrii clanului s¶u “Ioanid”-“Mu§at” §i înc¶ alte
nume conspirative precum Leibovici, gr¶bit-românizate f¶ceau parte ca
mili†ieni, securi§ti, spioni în Occident - din Aparatul Terorii Bol§evice impus
de NKVD prin sinistrul consângean Nicolski-Grünberg (nici o leg¶tur¶ cu
Grünberg, bunicii materni ai so†iei mele, Ana - cu care prilej reamintesc: sunt
tat¶-de-copil-evreu).
R. Ioanid este individul pe care niciodat¶ nu-l po†i prinde cu minciuna.
Fiindc¶ nu minte niciodat¶? Ba da, minte tot timpul, în toate, îns¶ când i se
dovede§te cu probe c¶ a rostit-scris neadev¶-ruri, el nu tresare, nu ro§e§te, nu
recunoa§te c¶ a gre§it-min†it; §i în nici un caz nu se scuz¶ pentru “sc¶pare”.
R¶mâne calm, lini§tit - t¶cut. R. Ioanid este un om (îi zic a§a, din comoditate)
care dispre†uie§te omul care nu-i ca el, ca ai s¶i. El nu-l ur¶§te, cu stropi, isteric, pe român, ca Wiesel, ci îl consider¶, dac¶ nu un nimic, atunci, un ceva;
cu care nu se dialogheaz¶. R. Ioanid nu §tie ce este dialogul, cu atât mai pu†in
luarea în seam¶ a obiec†iilor, contesta†iilor, nega†ii ale interlocutorului - pentru el nu exist¶ “interlocutor”, doar acuzat-gata-condamnat; el nu cunoa§te,
nu practic¶ decât diktatul, ukazul; el “demasc¶”, el culpabilizeaz¶; ca un
¢urcanu II, el “reeduc¶”, fabric¶ fioro§i fasci§ti-legionari-antonescieni-antisemi†i, casapi de evrei, b¶utori de sânge evreiesc. Cu ajutorul terifiant al poli-
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ticii-de-amenin†are-terorist¶ americano-israelian¶, el §i ai s¶i bol§evici de
vi†¶ str¶-veche asiat¶ urm¶resc des-creierarea goi-lor români, inventarea noului-om-nou, cel care, de bun¶voie-§i-nesilit-de-nimeni, cu glas tare, se va
declara vinovat de “unicul genocid”, cel al evreilor §i cu-drag va consim†i s¶
pl¶teasc¶, în cadrul campaniei de strângere a cotelor de recuper¶ri, ultimul
b¶nu† destinat a cump¶ra lapte pentru copil, va renun†a cu entuziasm la singura-i c¶ma§¶ înc¶ nerupt¶ (cum f¶cuser¶ în 1907 str¶mo§ii lui, †¶ranii români fa†¶ cu amenin†¶rile-cu-jandarmii a str¶mo§ilor arenda§i, zapcii ai lui “R.
Ioanid”, ai lui “M. Shafir”) : cu valoarea (sic) a ei - a c¶m¶§ii nerupte - Zidul
Ierusalimului va c¶p¶ta înc¶ un centimetru l¶†ime §i chiar un centimetru
în¶l†ime, pentru a-i închide total, definitiv, în propria lor †ar¶, pe goi-ii - unicii semi†i din Israel: palestinienii. R. Ioanid pe dup¶ cap cu ceilal†i
komisari din nou-creatul, la Cotroceni, Minister al Culpabiliz¶rii Na†ionale
prin Holocaustizare este o creatur¶ convins(¶) c¶ ne-evreii fac parte din alt
regn (iat¶, nu am spus: din alt¶ ras¶, fiindc¶ l-a§ umaniza - §i nu merit¶). Din
acest motiv afirm c¶ “R. Ioanid” face parte din regnul mineral.
Nu-mi poate ie§i din… inim¶ emisiunea televizual¶ de acum dou¶ luni,
în care participan†ii au fost invita†i s¶ spun¶ cam câ†i dintre evreii nelocalnici trecuser¶ Prutul în Basarabia §i în Bucovina de Nord, (ocupate de URSS
la 28 iunie 1940), plini de entuziasm, dorind s¶ participe la edificarea socialismului §i pe teritoriile române§ti r¶pite §i, din constructori, deveniser¶
destructori a tot §i a toate: piatra peste piatr¶, cultur¶, religie, limb¶, aer - §i
vai: om; deveniser¶ - odat¶ ce puseser¶ piciorul pe malul stâng al Prutului,
emeri†i komisari ai Armatei Ro§ii, crea†ie a lui Trotski.
J. Ancel (statisticianul §ef al Holocaustului românesc) a avansat o cifr¶
(30.000), Lia Benjamin: vreo 40.000, R. Ioanid în jur de 20.000. Un istoric
de la Chi§in¶u a scos fotocopii dup¶ documentele din arhivele NKVD §i a
anun†at: 150.000. Ancel s-a ar¶tat atins la onoarea lui de specialist în materie,
Lia Benjamin - §i dânsa. Numai R. Ioanid a r¶mas neclintit. De piatr¶. Pe el,
istoric vestit al “problemei”, nu l-a tulburat cifra - verosimil¶, dar mult diminuat¶ a NKVD-ului. Lui nu i-a f¶cut nici cald nici rece. De ce? Fiindc¶ R.
Ioanid de†ine alte cifre, alte adev¶ruri: cele ale regnului mineral al s¶u.
El
§tie - a venit de la Washington cu “decizia” gata luat¶: nu conteaz¶
adev¶rul, ci aplicarea diktatului.
Adev¶rul… ïn chestiunea Teritoriilor Ocupate de URSS în 28 iunie
1940 §i în a sovietiz¶rii barbare a Basarabiei §i a Bucovinei de Nord vreme
de un an (“ïntâia Ocupa†ie” - pân¶ în iulie 1941, “A doua” a început în
martie 1944 §i nu a luat sfâr§it nici în ziua de azi) to†i evreii - repet: to†i evreii
de pretutindeni au instituit secretul absolut asupra:
- numelor (adev¶rate, ca §i falsele-nume) ale celor… nu 150.000, dar
m¶car ale celor 1.500 de evrei care dup¶ ce §i-au f¶cut mâna pe basarabeni §i
bucovineni între 28 iunie 1940 §i iulie 1941, dup¶ 23 august 1944 au alc¶tuit
partea activ¶, profesionalizat¶ a Aparatului Terorist Bol§evic instaurat în
întreaga Românie;
- faptelor… revolu†ionare aplicate pe spinarea nenoroci†ilor basarabeni
§i bucovineni - nu doar români, ci §i ru§i, ucraineni, bulgari, g¶g¶uzi, polonezi, germani, evrei… - considera†i “du§mani”, burjui”, “culaci”, “tr¶d¶tori ai
revolu†iei §i ai URSS”- aresta†i, tortura†i, executa†i pe loc, altii “doar”
condamna†i §i trimi§i în Siberia, în fine al†ii deporta†i-f¶r¶-“hârtii”, pentru
decenii, în Estul §i Nordul ïndep¶rtat - se evalueaz¶ c¶ numai în iunie 1941,
bol§evicii au deportat cca 30.000 de oameni, b¶rba†i, femei, b¶trâni, copii.
De ani de zile încerc s¶ p¶trund acest “secret mortal” (§i profund
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imoral), cel ascunzînd numele §i faptele “voluntarilor” evrei în intervalul 28
iunie 1940 - 15 iulie 1941, în Basarabia §i în Bucovina sovietizate.
Exist¶ câteva m¶rturii ale unor evrei, dar numai despre ei în§i§i, dac¶
fuseser¶ la rându-le “represa†i”, dar nici un cuvânt despre faptele lor pe când
ei în§i§i “represau” pe al†ii - ca enkavedi§ti, komisari, simpli func†ionari de§i în acel an de groaz¶ nu au existat “simpli func†ionari”, doar auxiliari a
NKVD. Am aflat - câteva nume:
- Cei doi fra†i ai lui Leonte R¶utu-Oigenstein: Mi§a, tat¶l lui Andrei
Oi§teanu §i Dan. Deasemeni Bela Iosovici, care va deveni mama b¶ie†ilor
Valery §i Andrei (Oi§teanu);
- M. Roller;
- Perahim - mort de curând, la Paris;
- Sorin Toma: odat¶ la ad¶post în Israel, cel care încercase s¶-l înlocuiasc¶ pe Arghezi cu tat¶-s¶u §i-a publicat “amintirile”: bol§evice§te de
selective; de§i mereu promite c¶ va ajunge la Chi§in¶u (de la Gala†i), ajunge
cu scrisul la Zaporoje (în anul urm¶tor). £i el evit¶ locul-crimei.
To†i cei în§ira†i au murit, au sc¶pat de Nürnberg II. Au mai r¶mas în
via†¶ - erau pân¶ anul trecut, aici, la Paris, în cartierul nostru, Belleville unchi, veri, m¶tu§i ale lui R. Ioanid care §i-au reluat numele: Leibovici.
R. Ioanid a comis textul “ïntre Belleville §i Bucure§ti”, publicat în
Observator Cultural al lui I.B. Lefter : lung, mincinos, cu citate falsificate,
cu “afirma†ii” (ale mele!) detur-nate sau/§i inventate, nu pu†ine rezemate pe
“izvoare sigure”, ca notoriul securist dezinformator M. Pelin, decenii lungi
adjunct al lui I.C. Dr¶gan, dimpreun¶ cu Traian Filip la agentura securist¶ de
la Milano - text devenit, nu doar de referin†¶, ci Evanghelie a holocaustologilor subalterni:
O evanghelie crezut¶-§i-necercetat¶: ca în societ¶†ile care nu cunosc
cititul - necum citatul - to†i, dar to†i cei care m-au atacat ulterior, au f¶cut trimitere la R. Ioanid. Simpla pomenire a titlului (§i fals §i idiot) - a articolului
“ïntre Belleville §i Bucure§ti”, a †inut loc de informare, de lectur¶; articolul
acela a devenit directiv¶, ordin, astfel scutindu-i pe to†i agresorii de a citi §i
de a cita corect din eseul meu S¶pt¶mâna Ro§ie 28 iunie - 3 iulie 1940 sau
Basarabia §i Evreii - nu este inutil s¶ dau titlul întreg. Oile luate orbe§te
dup¶ Berbecul-cel-Mare: R. Ioanid, m-au acuzat, în deplin¶ necuno§tin†¶ de
cauz¶, de “antisemitism”.
Or nimeni-nimeni dintre cei pe care îi voi pomeni mai la vale nu citise
cu minim¶ onestitate ceea ce condamnase hot¶rît: nici Berbecul-cel-Mic (M.
Shafir), nici membrii de drept ai turmei: A. Oi§teanu, Al. Florian, G.
Andreescu, Dan Pavel, A. Cornea, O. Pecican, Laszlo Alexandru, V. Gârne†,
V. Ciobanu, W. Totok, Ion Vianu, Te§u Solomovici, D. M. Gheorghiu,
Lavastine, Isaac Chiva, Alain Paruit, Ed. Reichman, D. Vighi…; ace§ti,
drag¶-doamne, scriitori, oameni familiariza†i cu litera tip¶rit¶ nu citiser¶ ce
scrisesem eu, posmagii le fuseser¶ rumega†i la Centru, la Tel Aviv, la
Washington. Vor mai fi §i al†ii de care înc¶ nu am cuno§tin†¶. Singurul dintre
vitejii macabei care a recunoscut negru pe alb c¶… nu citise ceea ce
comb¶tuse a fost, în urm¶ cu o lun¶, Dan Pavel. Este foarte adev¶rat: “onestitatea” lui este o vulgar¶ §mecherie g¶in¶reasc¶ dupe Dâmbovi†a, îns¶ optimist f¶r¶ leac fiind, îmi zic:
«Propor†ia (1 din 20) este extrem de îmbucur¶toare, d¶t¶toare de speran†e într-un viitor de aur al †¶ri§oarei noastre dragi - doar este vorba de intelectuali sub†iri, de oameni de cultur¶, de scriitori-îndr¶gi†i, de, cum li s-a tot
zis: directori de con§tiin†e. Deci Tr¶iasc¶ România cu ai s¶i intelectuali,
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rezisten†i prin…Prin ce? Prin cultur¶? Cult s¶ fie insul ignorant? Ne-cititorul?
Cult acela care, de§i nu a citit un text, se treze§te vorbind despre el, în termeni
neavînd leg¶tur¶ cu “cultura”, ci cu Codul Penal («Ordonan†a, Ordonan†a!»
lui Te§u)? Prin ce altceva sunt “rezisten†i”, intelectualii no§tri prefera†i? Prin
“ceva” care permite supravie†uirea nisipului fost cândva, în timpuri de
legend¶, piatr¶ - dac¶ peste ea trecuser¶ toate apele…»
Un alt proeminent holocaustolog ne-cititor al textelor mele, dar nemilos
comb¶tute este aghiotantul tovar¶§ului R. Ioanid:
Michael Shafir: proasp¶tul profesor la Facultatea de Studii Europene
de la Universitatea Cluj, a fost cercet¶tor la Europa liber¶, agent electoral al
lui Iliescu în 2000 §i purt¶tor de serviet¶ al lui Wiesel în “întoarcere acas¶”
(la Cimitirul Vesel de la S¶pân†a, nu la Memorialul Anticomunist).
[Se poate s¶-l uit¶m pe Elie Wiesel?, laureatul Premiului Nobel pentru
Pace? Nu se poate. Wiesel, acela carele, avînd grave probleme de cronologìt¶
§i de geografìt¶ - mai degrab¶ tulbur¶ri de identitate, el dorind din adâncul
viscerelor s¶ fie considerat ungur, numai c¶ nu se mai putea - povesteà la
televiziunea francez¶ c¶ familia sa din Sighet fusese arestat¶ în aprile 1944
“de c¶tre jandarmii români”. La observa†ia lui Eugène Ionesco: din septembrie 1940 pân¶ la sfâr§itul anului 1944 Ardealul de Nord fusese ocupat de
unguri, jandarmii nu erau români, Wiesel r¶spunsese, râzînd, c¶ nu are
importan†¶, francezii tot nu cunosc istorie. Tot el fiind cel care urlase dement,
cu stropi, cu ochii gata s¶-i ias¶ din cap: «Românii au ucis, au ucis, au ucis!»
/evrei/ Iat¶ c¶ în Anul Domnului s-a descoperit v¶ numitul Elie Wiesel este
un impostor: nu se §tie în care lag¶r german a fost internat, sub care nume,
care-i este matricola pe care a refuzat s¶ o divulge, nu el este autorul c¶r†ilor
de m¶rturie ap¶rute sub numele s¶u…].
ïntorcîndu-ne la M. Shafir, spuneam c¶ omul §i-a v¶zut visul cu ochii:
ajuns la pensie a fost recunoscut §i ca un eminent bro§urist. Pe bun¶ dreptate:
la cei 60 ani ai s¶i, a c¶p¶tat faim¶ interna†ional¶ §i coroni†¶ de moderator
profesionist de colocvii, dezbateri, mese rotunde, nun†i cu dar (mai ales!) §i
alte cumetrìi. Altfel §i el, ca to†i nerealiza†ii dintre evrei, la vizita medical¶ g¶si†i
inap†i de a deveni†i coloni§ti s¶lbatici în Israel, dup¶ un lung ocol prin…repatriere
în Israel: SUA, Germania, Cehia, s-a întors în România, detestat¶ de totdea-una,
motiv pentru care a fost uns profesor de Holocaustologie taman la Cluj. De ce la
Cluj? Dar nu gr¶it-a Zarathustra-Wiesel c¶ evreii din Ardealul de Nord fuseser¶
trimi§i la cuptoarele Auschwitz-ului de c¶tre bestialii jandarmi ai guvernului
român, fascist, antonesciano-legionar?…
Nu m¶ pot st¶pâni de a cita dintr-o conferin†¶ a sa rostit¶ la Tel Aviv, 200312-21 (capturat¶ de pe internet):
“De la evreu-goy la goy-evreu”
“Marturisiri personale despre procesul de aculturalizare si reculturalizare
ale unui evreu originar din Romania
“Provin dintr-o familie total asimilata. (…) Bunicul patern, pe care nu l-am
cunoscut niciodata, se tragea de pe undeva de pe meleagurile imperiului austroungar. Bunica paterna era nascuta la Budapesta (…) Din partea mamei, strabunicul fusese arendas in Moldova pe mosiile lui Sturdza (acum vedeti cine e vinovat
pentru 1907?), iar bunicul era un umil contopist. Sotia lui era nascuta la Varsovia.
Nu mi-a fost ascunsa niciodata identitatea evreiasca a familei. Dar nici clarificata.
Habar nu aveam ce inseamna sa fii evreu, de fapt. De sarbatori ne duceam la
Templul Coral unde nu intelegeam nimic din rugaciuni, ne intorceam acasa si
mancam supa de gaina. Cu asta se termina "sarbatoarea". Cu alte cuvinte, se proceda ca in anecdota care defineste sarbatoarea evreiasca in urmatorii termeni: "ei
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au incercat sa ne lichideze, noi am invins, pofta buna!".
“Bunica mea de origine budapestana a murit cind eu aveam vreo 8 ani. Era
o femeie inalta, energica, locuia la Timisoara, unde o vizitam in vacante. Noi
traiam la Bucuresti si intr-o zi, cred ca era "vacanta de iarna", ajungind la dinsa
la Timisoara, m-am adresat bunicii in limba romana. A ramas ca un stilp de
gheata, in toata statura ei impozanta si mi-a raspuns in limba germana (pervers,
dar aceasta era limba familiei, nu idisul, pe care l-am invatat cu ajutorul ebraicii
si al germanei in...Israel):
“«In aceasta casa, se vorbeste romaneste numai o data pe saptamina, si
atunci numai la bucatarie.»
“Adica cu servitoarea. Nu stiu cum, dar am inteles imediat despre ce era
vorba. Si de atunci pina azi am o repulsie totala fata de orice fel nationalism. Nu
puteam, la 8 ani, sa fiu constient si de ridicolul situatiei: o evreica-unguroaica imi
cere sa nu vorbesc romaneste, ci germana, la nici macar o decada dupa
Holocaust, despre care habar nu aveam atunci”.
Atunci - sublinierea mea. Dar dup¶ atunci?
Insuportabil la M. Shafir - nu doar la el - : nesim†irea etic¶. Vorbe§te
despre str¶bunicul s¶u, arenda§, f¶cînd glume proaste, îns¶ nu pe seama bunicului (care putea fi chiar §i el vinovat de r¶scoala †¶ranilor la 1907), ci pe a
noastr¶, ascult¶tori-cititori b¶nui†i de el a fi înclina†i s¶ credem c¶ arenda§ii
evrei, bie†ii de ei, nu avuseser¶ nici cea mai mic¶ leg¶tur¶ cu revolta - doar
a§a gl¶suise o jum¶tate de secol ukazul lui Roller. El (M. Shafir) vorbe§te acum - de “repulsia fa†¶ de orice na†ionalism” - îns¶ doamne-fere§te, nu §i de
rasismul pur §i dur practicat de evreii §i de ungurii bol§evici fa†¶ de majoritarii români în România ocupat¶ de ru§i din 1944. El ironizeaz¶ “tema
1907”, ca s¶ nu z¶boveasc¶ la mizeria cumplit¶ §i la exasperarea explosiv¶ (a
§i explodat!) a †¶ranilor români. M. Shafir s¶ fie sigur: mai târziu - cât de
târziu! - dar tot nu a învins “adev¶rul” s¶u, etnic - poft¶ bun¶! - reambalat în
zeflemeaua dezinformatoare. Adev¶rul istoric r¶mâne, în ciuda Rolleriadei
teroriste asupra memoriei noastre, a ocupa†ilor, oricâte pofte-bune §i-ar urà,
cu gura pân¶ la urechi, holocaustologii dup¶ fiecare §edin†¶ de antisemitizare a goi-lor - acesta: printre alte p¶cate - primul fiind cel de la 1878 arenda§ii-zapcii evrei au purtat, orice-ar pretinde rollerii §i urma§ii lui
bol§evico-sioni§ti, o mare parte din vina tragediei române de la 1907;
Nesim†irea etic¶ (§i etnic¶) a lui M. Shafir domne§te §i în episodul bunicii sale:
S¶ nu aib¶ M. Shafir habar acum c¶ atunci (între 1945-1965), acolo
(Timi§oara, Republica Popular¶ Român¶), dac¶ unui român îi sc¶pa: «¢igane
(bozgore, jidane)…», înfunda pu§c¶ria pe loc, fiind condamnat pentru “ur¶
de ras¶”? El pretinde c¶, la acea vârst¶ (8 ani), nu putea “s¶ fie con§tient de
ridicolul situa†iei” - de acord. Dar la 50-60 de ani, când conferen†ia, la Tel
Aviv?: era con§tient de propria-i insensibilitate etnic¶ (deci §i etic¶), fiindc¶
“situa†ia”, sub comunii§ti, inocent zugr¶vit¶ de el era, nu ridicol¶, ci tragic¶
- adev¶rat, numai pentru români, nu §i pentru unguri, nu §i pentru evrei.
Ridicol este el, acum, prin “naivitatea” (§i non§alan†a) amintirilor-dincopil¶rie, v¶dind ne-frica de a fi vreodat¶ f¶cut r¶spunz¶tor §i pedepsit
pentru faptele sale rele. Ridicol¶ pân¶ la grotesc, afi§înd o gre†oas¶ †âfn¶ de
grofes¶ unguroaic¶ dispre†uindu-i imperial pe valahii împu†i†i) era, atunci,
bunica lui M. Shafir: de§i evreic¶-budapestan¶ tr¶itoare la Timi§oara,
cuno§tea foarte bine realitatea din Vechiul Regat de dinainte de 23 august
1944, deci §tia: când spuneai: “unguroaic¶”, spuneai: servitoare. O deose-
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bire: dup¶ instaurarea comunismului o slujnic¶ românc¶ rar ajungea directoare de fabric¶ sau rector universitar - o servitoare unguroaic¶: totdeauna; chiar
ministru-adjunct-la-orice…
Ce anume le va propune - la Universitatea de la Cluj - viitorilor profesori din ïnv¶†¶mântul Holocaustului §i studen†ilor, Michael Shafir, bro§urist
emerit §i celebru necititor de texte atacate, ale unor autori eticheta†i orbe§te:
“trivial-nega†ioni§ti”? Obiceiul de a azvârli f¶r¶ temei grave, cvasimortale
acuza†ii ? Obiceiul de a ar¶ta cu degetul §i de a “demasca” pe al†ii, pe
oricine - ce nu face goi-ul s¶rac pentru o burs¶, pentru o jum¶tate de catedr¶,
pentru o “sincer¶-considera†ie”? Ca la Pite§ti, în reeducare, nefericitul va
ajunge s¶ declare c¶ tat¶-s¶u fusese jandarm în Transnistria, maic¶-sa
responsabil¶ de bordel. Care va fi pre†ul (dedus din “recuper¶ri”) pentru o
astfel de autodeni-grare, autodistrugere, autonegare, autodenun†are: cei
10.000 dolari, promi§i de istericul Ephraim Zuroff?
Va fi el, M. Shafir - altfel un oarecare m¶gar! - profesor, la Cluj, la
catedra de trivial-nega†ionism a textelor necitite? Va †ine cursuri de autoreeducare - la Pite§ti Bis?
[S¶ facem un ocol pe la Paris: orice-ar zice americanolatrii - mai ales
holocaustologii din România - Parisul r¶mâne cutia de rezonan†¶ în bine, în
r¶u a lumii. Am mai notat, au observat §i unii jurnali§ti (mai cu seam¶ cei de
la Le Nouvel Observateur din ultimii trei ani):
De fiecare dat¶ când o comunitate ocup¶ avanscena cu tragedia ei
na†ional¶, brig¶zile de interven†ie ale studen†ilor evrei, ale “sioni§tilor de
stânga” din Fran†a provoac¶ un scandal (termenul este folosit, subliniat, de
N.O.), în scopul de a re-atrage aten†ia presei asupra Holocaustului, de a o
men†ine acolo, nel¶sînd-o s¶ se “r¶t¶ceasc¶” la alte “mici accidente istorice”.
Când acum vreun deceniu Le Pen s-a sc¶pat §i a zis c¶ Auschwitz-ul fusese
“un detaliu al istoriei”, s-a produs un scandal planetar - pe bun¶ dreptate; îns¶
când un Antoine Spire, §i comunist §i evreu a spus despre masacrul rwandez
c¶ a fost un “mic conflict local” §i a râs (râsul lui Wiesel!), nici un francez nu
a reac†ionat; §i nici un român nu i-a ars o lab¶ peste ceaf¶ hilarului biciclist
R. Cosa§u (partener de bridge al vestitului anticomunist Gelu Ionescu §i scriitor-îndr¶git de Marta Petreu §i de I. Vartic - vezi Dic†ionarul Esen†ial al
Scriitorilor Români), când a scris el cu mâna lui: «Stalinismul la noi a fost un
fel de blenoragie de tinere†e” - de ce: “blenoragie”?, fiindc¶ aceea trece, spre
deosebire de de cium¶, de lepr¶ - de moarte?; de ce “stalinismul” §i nu
“bol§evismul”?; §i, m¶ rog, care “la noi”: la noi, în România ocupat¶ de
sovietici §i de cosa§i ca jâmb¶re†ul Radu-“Sl¶vim-Republica-Popular¶Român¶”?; în Rusia, începînd din 1917, pe unde a galopat eroul s¶u preferat:
Isaac Babel, komisar bol§evic “intransingent”?; în întreg lag¶rul comunist,
incluzînd Coreea de Nord, China, Vietnamul, Cambodgia, Ethiopia, Angola,
Congo-Brazzaville, Cuba?
Revin: cum a început a se vorbi “prea mult” (?) de genocidul rwandez,
cum un rabin parizian s-a zgâriat cu o furculi†¶ la burt¶, pretinzînd c¶ un arab
îl atacase, fiindc¶ era evreu - §i gata scandalul! Cu proteste, nu doar
guvernamentale franceze, dar §i cu “Apelul” lui Sharon chemîndu-i pe evreii
“victime ale antisemitismului în Fran†a” s¶ vin¶ cu to†ii grabnic la ad¶post
în Israel. £i ce dac¶ s-a dovedit c¶ “agresiunea” fusese o grosolan¶ inven†ie?
Nici rabinul nici comunitatea evreiasc¶ nu §i-a(u) cerut scuze pentru
scandal).
Cum s-a readus pe tapet masacrarea armenilor de c¶tre turci în 1915 -
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scandal provocat în 2002 de… Israel, care somase Europa, (amintindu-i c¶
este vinovat¶ de Holocaust), s¶ o primeasc¶ neîntârziat pe Turcia în C. E. cum “tinerii sioni§ti” parizieni au organizat diversiunea obi§nuit¶ prin
manifesta†ii violente ce au blocat strada editurii care avusese îndr¶zneala s¶
publice un roman al unei tinere italo-egiptene despre Palestina - un pre†ios
“ajutor interna†ional” le-a venit de la Funda†ia Wiesenthal, cea vânînd nazi§ti,
prin comunicate amenin†¶toare - dar care, observa un jurnalist de la N.O.,
grafià gre§it numele autoarei §i titlul c¶r†ii (a devenit o tradi†ie ne-lectura la
holocaustologii de pretutindeni)…
Evenimentul recent care a declan§at scandalul evreilor: readucerea în
actualitate a sclavajului africanilor, imensa tragedie care a provocat, nu doar
umilin†e, suferin†e, dar §i milioane §i milioane de victime. Au început a-§i
recunoa§te vina Belgia, Portugalia, Fran†a…
/Pe când mea culpa României pentru robia †iganilor? N-ar fi timpul
ca Biseric¶ Ortodox¶ Român¶ s¶ dea semnalul c¶in†ei, doar sfintele
m¶n¶stiri ale noastre au fost cele mai bogate, în robi, propriet¶†i?/
Când, în urm¶ cu trei luni a ap¶rut la Paris m¶rturia unui osta§ francez
de culoare c¶zut prizonier la germani, au izbucnit proteste vehemente din partea comunit¶†ilor evreie§ti de pretutindeni împotriva “alega†iilor antisemite
ale autorului”, de genul: “în lag¶rele naziste evreii §i slavii erau considera†i
sub-oameni, îns¶ noi, negrii §i †iganii: sub-sub-oameni §i trata†i ca atare”.
Când un jurnalist - belgian - a scris c¶ recunoa§terea sclavajului din partea
unor foste puteri coloniale europene reprezint¶ cel mai m¶runt lucru pe calea
recunoa§terii p¶catului de moarte (reprezentat de sclavaj), continuînd: “r¶mâne ca America s¶ fac¶ la fel, mai ales c¶ cea mai mare parte a
prosperit¶†ii sale s-a rezemat pe sclav” - le-a s¶rit capacul, nu americanilor,
ci evreilor !
ïn 8 martie acest an manifestat liceenii din Paris. ïn locul obi§nuitelor
bande de derbedei vandali, “les casseurs”, care parazitau coloanele, sp¶rgeau
vitrinele magazinelor §i furau ce apucau - au ap¶rut vandali ne-ho†i: ace§tia,
t¶b¶rau pe câte un elev manifestant, îl b¶teau pân¶ la sânge, îi zmulgeau
telefonul portabil, o bluz¶, “adida§ii” iar fetelor - b¶tute §i ele - li se “confiscau” telefoanele §i po§etele. S-au înregistrat r¶ni†i, plângeri contra X… Presa
a fost surprins¶ de acest nou fenomen §i a scris pe larg, încercînd s¶ afle
dedesubturile. Televiziunea a intervievat câ†iva din vandali - elevi la o §coal¶
profesional¶ din St.-Denis, din zona Marelui Stadion. S-a aflat c¶ acei tineri
erau revolta†i-furio§i pentru c¶ ei, cei tr¶ind în banlieu, ca “ie§i†i din
imigra†ie” (arabi, negri), sunt defavoriza†i, nu au nici hainele, nici telefoanele
portabile, nici aerul sigur de ei - al liceenilor manifestan†i… Drept care s-au
hot¶rît ca (de ast¶ dat¶) s¶ le dea o lec†ie… burjuilor.
Jurnali§tii observaser¶: vandalii ne-ho†i, erau anima†i (!) de ur¶…
social¶ (nu au folosit: “ur¶ de clas¶”, ca s¶ nu se supere comuni§tii…), manifestat¶, nu prin “confiscarea”, ci prin distrugerea demonstrativ¶ a bunurilor
pe care ei nu le aveau. Foarte mul†i dintre vandali, dup¶ ce stingeau în b¶taie
pe câte un elev manifestant §i îi zmulgeau telefonul portabil, îl distrugeau pe
loc, c¶lcînd în picioare… r¶m¶§i†ele… Dup¶ o vreme, cum se întâmpl¶, presa
§i-a îndreptat aten†ia spre alte evenimente - ceea ce era insuportabil pentru
tobo§arii Holocaustului - atunci a izbucnit scandalul “rasismului anti-alb”:
Jurnalistul Luc Bronner de la Le Monde a publicat mult dup¶ evenimente un articol în care afirma c¶ agresiunile au avut un caracter net rasist, antialb - auzise el, cu urechile lui, cum “magrebinii” (arabi algerieni, marocani §i negri africani) strigau la agresa†i: «Alb împu†it, d¶ portabilul!”; mai mult:
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în ancheta pe care el (L. Bronner) a f¶cut-o în St.-Denis, în fa†a §colii de
meserii, “magrebinii” repetau f¶r¶ jen¶ motivele agresiunii: «Din cauza lor,
a albilor, am suferit §i suferim…»
Fulger¶tor Radio-Shalom - al comunit¶†ii evreie§ti - §i Asocia†ia tinerilor sioni§ti de stânga “Hachomer hatzair” a(u) dat alarma, lansînd un Apel la
solidarizare împotriva actelor “rasiste, contra albilor - cu iz antisemit” (subl.
mea). Printre primii semnatari: Alain Finkielkraut, André Taguièff,
Kouchner. Pe m¶sur¶ ce Radio-Shalom §i “Hachomer hatzair” urca tonul
pân¶ la inaudibil, au început a se semnala, atât retrageri de semn¶turi de pe
Apel cât §i opinii exprimate de organiza†ii antirasiste, pacifiste, apoi de
personalit¶†i:
Ghaleb Bencheikh, pre§edinte al Confedera†iei mondiale a Religiilor
pentru Pace a fost primul care a declarat: “Dac¶ agresiunile contra liceenilor
sunt inadmisibile, nu cred c¶ rasismul este constitutiv acestor acte”;
Celebrul istoric Esther Benbassa: “Fiind personal atins¶, ca fost¶
imigrant¶, care §tie cât de dificil¶ este integrarea [în societatea de sosire], prin
acest Apel care atâ†¶ la violen†¶, în loc s¶ constate c¶ exist¶ o respingere
[a societ¶†ii franceze]”. £i: “nu este rolul unei asocia†ii evreie§ti din Fran†a de
a intra dans la compétition victimaire”, sublinierea mea.
B¶nuiesc ce a p¶†it Esther Benbassa, evreic¶ originar¶ din Salonic §i
dup¶ acest “act antisemit”, din partea presei evreie§ti, din partea unor (mul†i!)
evrei din Israel, din partea organiza†iilor tinerilor sioni§ti (de stânga, pardi!).
Mai ales pentru aceast¶ “compétition victimaire” pe care a mai repro§at-o
evreilor stârnind, la Sorbona amabilit¶†i de genul urletului sionist : «Curv¶ a
arabilor!»
Destul de rapid scandalul scontat de evrei pentru a deturna batajul în
jurul altor tragedii, ale altor comunit¶†i s-a întors, nu la Holocaust, ci la “ucenicii vr¶jitori” ai lui. Cunoscu†ii fabrican†i (din nimic) de opinie Finkielkraut,
Taguièff, Kouchner s-au dat la fund, n-au mai fost de g¶sit nici la telefon.
Jurnali§tii de investiga†ie s-au întors la evenimentul declan§at la 8 martie.
Duminic¶ 17 aprilie, la emisiunea de televiziune “Arrêt sur image” s-a
dezb¶tut atât “fenomenul”, cât §i deturnarea semnifica†iei sale de c¶tre unii
evrei. A participat jurnalistul de la Le Monde, Bronner §i Yoni Smadja, §eful
organiza†iei tinerilor sioni§ti: “Hachomer Hatzair”. Timp de dou¶ ore, în
direct, cei doi au fost cople§i†i de m¶rturii, de contra-anchete jurnalistice, de
analize, toate contrazicîndu-le alega†iile. ïn cele din urm¶ Bronner a recunoscut, sp¶§it, c¶ se gr¶bise - r¶u sf¶tuit de un bun prieten - care îi povestise ceea
ce auzise el: “maghrebinii agresori strigau: «Albi împu†i†i!», «S¶ nu uit¶m
sclavajul», «To†i albii trebuie b¶tu†i»”; c¶ nu, el nu auzise asemenea
cuvinte; c¶ nu, când s-a dus la St.-Denis §i a stat de vorb¶ cu agresorii niciunul nu a formulat clar “justific¶ri rasiste, antialbi”. Când animatorul emisiunii
l-a întrebat: dac¶ nu a v¶zut, dac¶ nu a auzit lozinci rasiste (anti-albi), de ce
a scris contrariul în Le Monde? Bronner a ridicat din umeri §i a întors
privirile disperate spre Yony Smadja.
Acesta nu p¶rea a avea mai mult de 18 ani. Sigur de sine §i de
adev¶rurile sale cum numai un adolescent-revolu†ionar-trotskist poate fi,
Yony a respins fiecare prob¶ împotriva a ceea ce scrisese, ce afirmase el: un
jurnalist (evreu) de la Libération, aflat pe teren, spunea c¶ nu auzise vreo
lozinc¶ rasist¶ - Yony, senin, m¶tura cu un dos de mân¶ m¶rturia: «Nu-i
adev¶rat! Nu se afla el [jurnalistul] unde trebuia!»; un sociolog reputat (§i
evreu) afirma c¶ evreii au fost de totdeauna în “compétition victimaire”, c¶ nu
suport¶ s¶ se vorbeasc¶ despre suferin†ele altor comunit¶†i - Yony: «Nu-i
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adev¶rat. Noi nu putem fi gelo§i pe nimeni. Noi nu min†im niciodat¶…»
La aceast¶ ultim¶ obr¶znicie animatorul a ridicat mâinile spre cerul studioului §i l-a somat pe Yony:
«A†i afirmat - §i r¶spândit - c¶ maghrebinii agresori rosteau lozinci
anti-albe, antisemite, dar nimeni nu le-a auzit: nici Luc Bronner, care a provocat
scandalul, iar aici a recunoscut c¶ în realitate nu a auzit a§a ceva, îi povestise
“cineva” - înseamn¶ c¶ a†i min†it!»
Deloc demontat, Yony:
«V¶ spun eu c¶ arabii (de la “magrebini” trecuse la “arabi” - de mirare
c¶ nu mersese pân¶ la: “palestinieni”) sunt antisemi†i §i vor s¶ ne arunce în
mare. Dac¶ la manifesta†ia asta nu au fost auzi†i, vor fi auzi†i mâine; sau peste
o s¶pt¶mân¶. Noi trebuie s¶ lu¶m m¶suri preventive…»
Animatorul Daniel Schneidermann a râs:
«Preventive? Ca r¶zboiul preconizat de Bush, de Wolfowitz, de
Rumsfeld?»
Adolescentul Yony Smadja l-a fulgerat pe Schneiderman cu privirea sa
albastr¶, albastr¶ - §i a t¶cut - ca R. Ioanid.
Iar eu, în fa†a televizorului, am sim†it un fior rece pe §ira spin¶rii: acest
copila§ - cu ochi alba§tri - ar fi fost în stare s¶ m¶ ucid¶, f¶r¶ tres¶rire. Nu
pentru c¶ a§ fi palestinian-terorist, sau neam†-hitlerist - sau român-nega†ionist
- ci pentru c¶ nu sunt ca el. Pentru c¶ sunt un goi, deci inamic, deci…
poten†ial-lichidabil.
Nuan†ez: preventiv-lichidat].
Ovidiu Pecican. £i el (ca §i Laszlo - de care nu m¶ ocup) a constituit o
surpriz¶: cum de s-a l¶sat tras (§i dac¶ s-a tras-singur?) în Brigada
Dezinformatoare a Holocaustologilor Socotitori-Pre†¶luitori-de-Cadavre ?
Nu-l voi psihanaliza, pentru a afla ce rol culpabilizator va fi jucat tat¶l
în spaimele cumplite ale fiului, ci voi aminti:
ïn dialogurile cu Laszlo, cu Grigurcu, cu Solacolu, istoricul Ovidiu
Pecican, citînd respectuos - §i prea-plecat, de-a dreptul slugarnic… - din
Evanghelia dup¶ R. Ioanid, m¶ acuza, ca autor al S¶pt¶mânii Ro§ii…, c¶ nu
m¶ reazem, în afirma†iile mele, pe documente autentice, autentificate, verificate,
acceptate de istorici…
Plin de calit¶†i, §i O. Pecican este român în ceea ce are mai r¶u: uit¶ ce
spusese ieri, nu î§i imagineaz¶ c¶ cel din fa†¶ îl va contrazice f¶r¶ jen¶, amintindu-i adev¶ruri pe care el, O. Pecican le ocole§te, le ascunde cu grij¶ - iat¶
unul; mare:
Funda†ia Cultural¶ România, condus¶ de A. Buzura, preg¶tise, în colaborare cu Centrul de Studii Transilvane din Cluj editarea volumului de documente Situa†ia evreilor din România 1939-1941. Lucrarea urma s¶ apar¶
sub egida Institutului de istorie §i teorie militar¶, a Arhivelor statului,
Bucure§ti, a Arhivei Ministerului Ap¶r¶rii Nationale. Coordonatori: Lt. col
Alesandru Du†u §i Dr. Constantin Botoran. ïn 1994, în preziua lans¶rii, volumul a fost trimis la topit din ordinul lui A. Buzura. C¶ el este autorul actului
înalt cultural (§i extrem de patriotic fa†¶ de neamul românesc, cel f¶r¶-dehârtii): ca recompens¶ în 2003 Universitatea din Ierusalim i-a decernat titlul
de Doctor Honoris Causa! ïn 2003 volumul de documente a fost, în sfâr§it,
scos la lumina zile de editura ¢ara Noastr¶, din ini†iativa lui Ion Coja.
ïn chiar momentul în care istoricul Ovidiu Pecican - citîndu-l umil,
îngenunchiat pe R. Ioanid - afirma c¶ Goma nu se bazeaz¶ pe documente,
avea în fa†¶ (iertare: ar fi trebuit s¶ aib¶ dinainte, în timp, nu doar în spa†iu -
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§i gata citit!) eseul atacat: S¶pt¶mâna Ro§ie sau Basarabia §i Evreii, edi†ia
de la Vremea. Dar nici el, dezb¶t¶torul nu-l citise cum se cite§te. Afirm
aceasta pentru neînsemnatul motiv c¶ cel pu†in un sfert din paginile eseului
sunt ocupate cu documente culese, reproduse din volumul Situa†ia evreilor
din România 1939-1941; cel distrus de Buzura în 1994.
Istoricul nostru, devenit holocaustolog, nu cite§te: dup¶ modelul ilustru
al §efului suprem: Wiesel, care acuz¶, f¶r¶ temei, în perfect¶ necuno§tin†¶ de
cauz¶, îns¶ înecat de ur¶ fa†¶ de români. Cu “temeiurile” responsabili sunt
aghiotan†ii R. Ioanid, M. Shafir, Al. Florian, A. Oi§teanu… El, O. Pecican a
ridicat dou¶ degete §i s-a oferit s¶ execute un ordin, temeinic, profesionist, ca
o bun¶ c¶tan¶ ardelean¶. E mult mai comod §i mai f¶r¶ riscuri: cine s¶-i cear¶
socoteal¶ c¶ a aruncat la întâmplare acuza†ii grave, c¶ a calomniat, c¶ a spus
minciuni cu senin¶tate? ïn niciun caz un român-verde: românii-verzi bat pas
de front pe ar¶tur¶ la comanda holocaustologilor.
O. Pecican lucra la Centrul de Studii Transilvane. M¶ în§el? Chiar dac¶
m¶ în§el, este oare de conceput ca un istoric din Cluj s¶ nu aib¶ §tire de un
volum de documente urmînd a fi editat - în Cluj ? Nu. Mai ales c¶ la un
moment - în mijlocul unei acuza†ii c¶ eu nu produc documente - lui i-a sc¶pat
m¶rturisirea c¶ a avut între mâini documente… pe care ar fi trebuit s¶ le
citesc-citez, eu, autorul eseului. £i nu a recunoscut c¶ el, Pecican nu citise
textul meu, cel con†inînd chiar documentele în chestiune…
Necititorii mei - altfel holocaustologi emeri†i…
Gabriel Andreescu:
Timpul nr. 3/2005: public¶, pe pagina a 3-a la rubrica “Agora” articolul
anun†at pe prima : “Mult Goma” semnat: G. Andreescu. S¶ trecem - cu greu
- peste introducerea confuz¶, n¶cl¶it¶ §i mincinoas¶, fiindc¶ nu pomene§te de
articolul lui A. Oi§teanu din 22, cel care provocase reac†ia mea în Ziua, ci
pretinde c¶ al s¶u - o schel¶l¶itur¶, tot în Ziua, unde confec†ioneaz¶ “editoriale” descusute, dezinformatoare, inutile - ar fi declan§at ostilit¶†ile. £i din
acest proasp¶t extemporal r¶zbate setea-foamea lui G. Andreescu de a fi
considerat §i el om purt¶tore† de condei, de a fi luat §i el drept “publicist”, de
a fi §i el b¶gat în seam¶, fie §i sub forma unor lovituri de retevei, administrate domestic, pentru intruziune acolo unde nu are ce c¶uta.
Citez din Timpul: - scrie G.A. despre mine:
“(…) Focul de artificii de acum o lun¶ nu a adus nici un argument
esen†ial nou fa†¶ de ceea ce spusese deja. Goma redevenise ‘un caz’ o dat¶ cu
apari†ia celor dou¶ texte ‘S¶ptæmâna Ro§ie 28 iunie-3 iulie 1940’ §i (sublinierea îmi apar†ine) ‘Basarabia §i Evreii’ în care teoretizeaz¶ într-o manier¶
foarte personal¶ evenimentele din Transnistria (re-subl. mea) în timpul celui
de al doilea r¶zboi mondial”.
O singur¶ fraz¶, dou¶ (imense, neru§inate!) inexactit¶†i:
1. “Cele dou¶ texte” sunt, în fapt, unul singur. £i-ul introdus de G.
Andreescu înlocuie§te sau-ul autorului, pus acolo, nu altundeva, de mine, nu
de altcineva, pentru a marca titlul §i subtitlul eseului. Trebuie s¶ fii Gabriel
Andreescu pentru a avea nesim†irea de a ataca o carte c¶reia nici m¶car
coperta nu i-ai v¶zut-o, a§a, pentru cultura-general¶ a ta: s¶ §tii ce nume-titlu
poart¶ animalul-care-nu-exist¶ (pentru analfabe†i): cartea;
2. Nic¶iri în textele mele (fie acestea §i… dou¶) nu am teoretizat - cu
atât mai pu†in “într-o manier¶ personal¶ - evenimentele din Transnistria”…
Dac¶ a§ fi vrut s¶ fac acest lucru, nimeni nu m-ar fi putut împiedeca: nici
Laszlo, nici Pecican, nici Shafir, nici R. Ioanid - i-am numit pe ace§tia,
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fiindc¶ ei vorbesc (în locul meu) - despre… Transnistria. Eu scrisesem
“despre” ceea ce §i spune subtitlul eseului: “Basarabia §i Evreii”- nu:
“Transnistria §i Evreii”. Or, dup¶ cum se constatase înc¶ din timpul “polemicei” cu Shafir, de acum doi ani, G. Andreescu nu citise ceea ce condamnase
atunci (el nefiind cititor, ci scriitor de editoriale); acum se v¶de§te f¶r¶
t¶gad¶: grafomanul lefegiu al Drepturilor Omului Minoritar în România, nu
v¶zuse în via†a lui m¶car coperta c¶r†ii mele.
C¶ nu este deloc o sc¶pare a sa, nici vreo gre§eal¶ a redac†iei: în capul
coloanei a II-a, dup¶ un citat din I. Solacolu, G. Andreescu recidiveaz¶:
“ïn final, Solacolu ‘dispare’, în sensul c¶ nu a mai comentat textele
(subl. mea) esen†iale ‘S¶pt¶mâna Ro§ie §i (re-subl. mea) Basarabia §i
Evreii”…
Acest ne-cititor, analfabetizator se pricepe de minune la toaletarea
(ciuntirea) citatelor din textele comentate, deci la falsificarea lor prin prezentare incomplet¶. Exemplu:
«- s¶ fie expulza†i de pe sol românesc acei evrei §i unguri care între†in
adev¶rul etnic al lor»…
Pân¶ aici a reprodus corect dintr-un text al meu. Numai c¶ a copiat doar
un sfert-de-fraz¶, o ciosvârt¶ de idee. ïntrerupt¶ abuziv, fraza-ideea mea
ajunge a semnifica orice altceva §i contrariul orice-ului - fiindc¶, în original,
ea continu¶ astfel:
…“potrivit c¶ruia doar ‘românii fasci§ti’ au asasinat evrei, în schimb (!)
evreii §i ungurii nu s-au atins de un fir de p¶r de pe capul românilor, nici în
timpul ocupa†iei Transilvaniei de Nord, nici dup¶ sovietizarea întregei
Românii, când au colonizat ‘aparatul de stat §i de partid’ - cu prec¶dere
blestemata Securitate”.
Nu-i a§a c¶ eu scrisesem în textul “S¶ înv¶†¶m de la evrei?” cu totul dar cu totul - altceva?
Acest ne-cititor, z¶p¶citor de cititorii românii suficient de z¶p¶ci†i de
scîntei§tii eterni, senin sem¶n¶tor de neadev¶ruri, obraznic falsificator de
citate a dovedit din plin c¶ locul s¶u de “publicist” (Ric¶ Venturianu m¶car
avea umor - involuntar…) este în Brigada de Dezinforma†ie condus¶ de
Wiesel, al¶turi de ceilal†i neru§ina†i calpuzani : Shafir, Oi§teanu, Braham,
Ancel, Al. Florian, Laszlo, Pecican, Volovici, Totok…
Or fi existînd §i alte cretin¶t¶†i în textul lui G. Andreescu din Timpul
nr. 3/2005, dar nu le mai iau în seam¶: am obosit.
£i nici nu m¶ pot mira:
«De ce Liviu Antonesei nu mi-a oferit un drept la replic¶?»
De ce! Fiindc¶ nu-i va fi dat prin cap c¶ mai exist¶ a§a ceva (dreptul la
replic¶), în România de azi.
Nu doar lui: îi d¶duse oare prin cap lui I.B. Lefter s¶-mi acorde mie,
atacatului, drept de replic¶ la pogonul - corect: ciub¶rul cu l¶tùri v¶rsate în
capul meu - în Observator cultural, pogon-anatem¶-ciub¶r isc¶lit: “Radu
Ioanid”, cel constituind semnalul de atac împotriva “antisemitului” de mine,
din noua campanie de culpabilizare a românilor §i începere a adun¶rii cotelor
re-impuse dup¶ jum¶tate de veac: “taxa pe cadavre”?; oare îmi admisese
drept de replic¶ G. Adame§teanu, dup¶ publicarea, în 22, a l¶l¶ielii îng¶late,
turn¶toare, a lui Oi§teanu în care m¶ ataca?; dar mai înainte, când m¶
porc¶iser¶ Barb¶neagr¶, Mircea Martin, iar eu, naiv, unde mai pui: “parizian”
cum crede R. Ioanid c¶ m¶ insult¶, trimisesem replici la atacuri : le publicase ea, G. Adame§teanu, prima §i ultima dintre oltence? Da de unde!
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Scriitorul-român trezit împ¶rat-§ef al câte unei publica†ii î§i p¶streaz¶
“concep†ia” primitivo-tribal¶, potrivit c¶reia §eful este §i proprietar de mòbile
§i de mobìle (aici intrînd subalternele, fetele-n cas¶ - ca Rodica Palade).
Nu pot întreba nici:
«Cum de a publicat Liviu Antonesei a§a ceva, f¶r¶ s¶ verifice corectitudinea afirma†iilor autorului (acum vorba fiind de G. Andreescu)?»
ïn primul rând pentru c¶ niciodat¶ nu am luat de guler pe cutare director
de periodic fiindc¶ publicase un text critic la adresa mea - acest obicei
bol§evic îl au G. Dimisianu, Alex. £tef¶nescu, Cristian Teodorescu, Ioana
Pârvulescu, N. Manolescu (ei au amenin†at cu un proces revista Vatra care
îmi scosese, în foileton, S¶pt¶mâna Ro§ie…); obicei al tovar¶§ului Te§u,
munca-torul cu pixul §i carne†elul de denun†uri, harnicul, agitatul caraliu de
serviciu, cu «Ordonan†a, Ordonan†a!», supraveghetor al românilor din
România care s-ar putea manifesta ca antisemi†i (s-a observat gândirea
poten†ialist¶ a securi§tilor înainta§i ai s¶i, în virtutea c¶reia zeci de mii dintre
noi am fost arestati, tortura†i, întemni†a†i) §i ar compromite (bun¶)starea
material¶ - dar psihologic¶! - a israelienilor din Israel; obicei al lui Oi§teanu,
cel care deplor¶ rânjind, în 22-ul adame§tean c¶ înc¶ nu am fost condamnat
penal; obicei al lui Shafir care îl amenin†¶ cu “judecata” pe Mircea St¶nescu,
dac¶ acesta va face public¶ o scrisoare a sa (nu una foarte-foarte
compromi†¶toare, îns¶ bro§uristului Shafir, §i el conspirativnik înn¶scut nu-i
place lumina zilei, lucreaz¶ numai pe întuneric, atac¶ numai de la ad¶postul
tufi§urilor - a§a a ghidat campania din 2000 în favoarea lui Iliescu, a§a l-a
consiliat pe Wiesel în 2002 s¶ refuze a vizita §i Memorialul de la Sighet…);
ïn al doilea rând fiindc¶ r¶spunsul la eventuala mea întrebare îl d¶ îns¶§i
Gabriela Gavril redactor-§ef al Timpului prin editorialul publicat în acela§i
num¶r, 3/2005: “De ce nu mai pot citi pamflete?”
Explica†iunea pe care mi-am dat-o - dup¶ ce am în†eles:
Liviu Antonesei nu mai cite§te de mult¶ vreme vreme decât ce scrie el
însu§i; am mai în†eles: Gabriela Gavril, m¶rturise§te negru pe alb c¶ nu mai
cite§te pamflete. Deduc†ie: aruncîndu-§i ochii peste titlul extemporalului
andreesc, cei doi §efi ie§eni au… tras concluziunea c¶ este un “pamflet” - §i
ce bine face pamfletul cel neiubit la Timpul, dac¶-i arde una peste bot lui
Goma care, o §tie toat¶ lumea intelectual¶ româneasc¶ (Shafir, Oi§teanu,
Al. Florian, Ed. Reichman, Lavastine, Lilly Marcou, Totok) este un antisemit
fioros - de ce? Fiindc¶ a§a le-a explicat tovar¶§ul evanghelic sionisto bol§evic,
R. Ioanid! £i cum Doamna de la Domnul nu (mai) cite§te pamflete; cum
Domnul de la Doamna nu se mai cite§te nici pe sine (întru corectura cea de
toate zilele), nimeni “din conducere” nu a citit m¶zg¶leala lui G. Andreescu.
ïns¶ în virtutea unei obi§nuin†e curat-intelectuale ambii-doi conduc¶torii au
semnat încuviin†area tip¶ririi.
S¶ fiu drept: chiar dac¶ s-ar fi întâmplat minunea ca Liviu Antonesei §i
Gabriela Gavril s¶ fi citit “pamfletul”: §i-ar fi dat ei seama c¶ isc¶litorul
isc¶le§te idio†ii, calomnii, porc¶rii?
Da de unde! Ca s¶ ajung¶ la aceast¶ elementar¶ concluziune, ar fi fost
necesar¶ o elementar¶ condi†ie îndeplinit¶ de un conduc¶tor de revist¶ cultural¶, de un intelectual - care mai §i cite§te, m¶car în fiecare zi-întâi din lun¶,
adic¶ se informeaz¶, pentru a fi în cuno§tin†¶ de cauz¶; adic¶ s¶ fi citit, ei,
textele lui Goma atacate în publica†ia lor; s¶ fi privit o singur¶ dat¶ coperta
c¶r†ii lui Goma S¶pt¶mâna Ro§ie 28 iunie - 3 iulie 1940 sau Basarabia §i
Evreii (aten†ie: nici m¶car semnalat¶ ca apari†ie în Timpul, nici vorb¶ s¶ fie
recenzat¶, de§i primiser¶ un exemplar. Dar cum s¶ o fac¶, dac¶ fuseser¶ aver-
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tiza†i deholocaustologii Oi§teanu, A. Cornea, Shafir, Volovici, Totok: acea
carte e un fel de Mein Kampf scris¶ direct în române§te! - ei Oi§teanu,
Shafir, Volovici n-au citit-o cu ochii lor personali, dar le-a povestit-o ne-cititorul Wiesel, cel cu: «Românii au ucis, au ucis, au ucis!»?). Fire§te, ar fi fost
necesar (nuan†ez: “ar fi fost de dorit”) ca Liviu Antonescu, chiar §i Gabriela
Gavril s¶ fi parcurs m¶car o dat¶, fie §i în diagonal¶, textul meu “S¶ înv¶†¶m
de la evrei?”, pentru a nu cau†iona falsificarea citatelor prin “oprirea” acolo
unde îi convine polemistului necititor-dezinformator semnînd §i în Timpul:
“G. Andreescu”.
Dar n-a fost s¶ fie.
M¶ tot întreb - de 15 ani: la asta le-a slujit literatorilor români “rezisten†a prin cultur¶”?: la atingerea performa†ei ne-citirii textelor comb¶tute cu
mare curaj? Fiindc¶ am certitudinea: dup¶ Revolu†ia lui Brucan, scriitorul
român nu mai cite§te - în schimb combate ceea ce nu cunoa§te!; nu are
cuno§tin†¶ de proposta celuilalt - dar îi arde o ripost¶, de s¶ nu i se mai §tearg¶
în veci de pe obraz scuipatul: «Antisemitule! Tu, care m-ai ars în cuptoarele
Transnistriei!» - isprav¶ eroic¶ pentru care, dac¶ nu curg cei 10.000 dolariargin†ici, tot pic¶ de o burs¶, de un doctorat, de o catedr¶ la Cluj, de o intrare
în NATO, în UE… - ce, e pu†in lucru s¶ pui um¶rul la prop¶§irea †¶rii tale
dragi-§i-iubite, România?
£i ce dac¶ Liviu Antonesei §i Gabriela Gavril nu au citit textul pus pe
rug de G. Andreescu, inginer trudind în Industria Grea a Drepturilor Omului?
Au ei timp de fleacuri? Dar unde ne trezim? ïn Europa? Ei, bine, nu în
Europa ci, pân¶ una-alta, la Ia§i.
Ironie - am mai spus-o: singurul dintre agresorii mei care… a recunoscut c¶ nu citise nimic din textele mele - dar tr¶seseconcluzia: “Goma e antisemit”: Dan Pavel.
Nu R. Ioanid, nu Shafir, nu Oi§teanu, nu Al. Florian, nu Ion Vianu, nu
Ed. Reichman, nu Te§u, nu D. Vighi, nu Laszlo, nu Pecican… - nici
G. Andreescu. Ci Dan Pavel! ïl merit¶m!
Am r¶spuns la întrebarea: de ce (pân¶ acum) holocaustologii nu m-au
dat în judecat¶ pentru “antisemitism”?
Vor fi §tiind ei câte ceva despre stropitorul stropit.
Vor fi auzit §i despre arma pe care David nu o cuno§teau: bumerangul.

*

Paris 9 mai 2005
SCRISOARE C¶tre Liviu Antonesei:
ïn Timpul nr. 4/2005, pe ultima pagin¶, în “Sarcofagul de hârtie”, semnat: Liviu Antonesei, la “P.P.S.” st¶ scris - citez:
“Pe internet circul¶ un text al d-lui Paul Goma despre articolul publicat
în Timpul de dl. Gabriel Andriescu. Pentru tot ce a f¶cut dl. Goma pentru
onoarea noastr¶, nu voi polemiza niciodat¶ cu D-Sa, indiferent ce-ar scrie
despre mine. Dar câteva preciz¶ri datorez: l. Textul D-lui G.A. nu e necuviincios, pentru c¶ noi nu public¶m a§a ceva. 2. Nu se poate tehnic publica un
drept la replic¶ netrimis. 3. Dl. Goma crede c¶ m¶ mai citesc doar pe mine.
Se în§eal¶, nu m¶ citesc. ïmi cunosc a§a bine gândurile c¶ m-a§ plictisi s¶ le
mai §i citesc!”
Voi r¶spunde, tot pe puncte - dup¶ precizarea mea, aceasta:
P.P.S.-ul din Timpul (aprilie 2005) este primul semn de via†¶ pe care îl
d¶ prietenul meu Liviu Antonesei în ultimii opt (nu zece?) ani. Imediat ce a
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intrat în politic¶, nu a mai r¶spuns scrisorilor mele, nu a semnalat primirea
lor, iar textele trimise spre publicarea cu care m¶ obi§nuise mi-au fost returate
(p¶strez 5 /cinci/ plicuri - pentru orice eventualitate). ïn ultimii 3 (nu cinci?)
ani nu i-am mai scris, chiar dac¶ am primit regulat revista. Am observat: nu
au fost semnalate m¶car titlurile volumelor mele ap¶rute: Basarabia, la
Jurnalul literar, S¶pt¶mâna Ro§ie… la Vremea, Din Calidor §i Culoarea
curcubeului-B¶rbosul la Polirom (Jurnal 1999-2003 în dou¶ volume, la
Criterion a ap¶rut abia acum, deci nu am a m¶ plânge de t¶cerea Timpului).
Aceasta a fost o observa†ie nu un repro§: fiecare §ef de revist¶ se poart¶
cum i-i firea.
Am terminat precizarea, trec la “P.P.S” - pe puncte:
1. Este incorect¶ - pentru c¶ incomplet¶ - informa†ia furnizat¶ de
Timpul: “pe internet circul¶ un text al d-lui Paul Goma despre articolul (…)
dl Gabriel Andreescu” - fiindc¶:
a. atunci când tu, destinatar al textului în chestiune afirmi: “pe
internet circul¶ un text…”, nu spui adev¶rul: textul cu pricina î†i fusese
trimis prin e-mail înainte de a fi instalat pe internet, deci îl în§eli pe cititor (§i,
în acela§i pre† pe mine, autor, m¶ min†i în fa†¶) când tragi în†eleapta concluziune: “Nu se poate publica drept la replic¶ netrimis”;
b. luni 25 aprilie 2005 am trimis prin po§t¶ - cu aviz de primire §i
varianta (în fapt: originalul) pe hârtie. De acord: acela înc¶ nu ajunsese la
redac†ie, pentru a prinde nr. 4 - dar e-mailul da. A§tept num¶rul urm¶tor pân¶ atunci…
2. Afirma†ia: “Pentru tot ce a f¶cut dl. Goma pentru onoarea noastr¶…
” se cere amendat¶: “dl. Goma” nu a f¶cut nimic pentru onoarea lui Liviu
Antonesei, dovada: comportamentul s¶u din ultimii zece ani, în general, în
special acesta, negrul pe alb din “P.P.S.”;
3. ïn precizarea: “Textul d-lui G.A. nu e necuviincios, pentru c¶ noi nu
public¶m a§a ceva” - exist¶ o… necuviin†¶:
(ïnsu§i) termenul “necuviin†¶” nu are ce c¶uta în acest (con)text: el
desemneaz¶ purtarea, comportarea, comportamentul cuiva, a unui om §i nu
produsul s¶u (textul, ca s¶ nu fie uitat) care poate fi, “cuviincios” - pe dinafar¶ - dar neadev¶rat pe din¶untru; poate fi politicos, “convenabil”, convenient, în form¶, dar în fond: mincinos, nedrept, grosolan, mojic, nesim†it,
neam-prost, ofensant, injurios, purt¶tor de grave acuza†ii.
Textul “D-lui G.A. nu este necuviincios”, explic¶ autorul P.P.S.-ului,
dînd de în†eles c¶ cel care respect¶ convenien†ele sociale, gazetariale, scriitorale, condeierul care nu atac¶ brutal, care nu “înjur¶” (ca al†ii…), acela este
un publicist cuviincios; acela, da, (textul) este publicabil în Timpul; fiindc¶ el
- textul - este bun §i, cuviincios fiind, în mod necesar este §i adev¶rat, el nu
vehiculeaz¶ neadev¶ruri…
Concep†ie despre cuvântul scris (acela care, dac¶ este exprimat…
cuviincios, este musai §i adev¶rat) proprie holocaustologilor no§tri iubi†i-§iîndr¶gi†i: R. Ioanid, Shafir, Oi§teanu, Al. Florian, Volovici, A. Cornea… Ei
o folosesc cu metod¶, dup¶ noti†e luate la cursuri de perfec†ionare; ei au ajuns
s¶ §tie c¶ ni§te cititorii neinstrui†i, inocen†i (chiar dac¶ la rându-le fac pe
publici§tii ca V. Ciobanu §i V. Gârne†, contrafor†i n¶dejdici), impresiona†i de
“ton”, î§i vor spune c¶ el face muzica - iar acea muzic¶ va fi în mod necesar
§i adev¶rat¶; §i îl vor crede pe R. Ioanid! Or nu totdeauna tonul face muzica:
dincolo de perdeaua de fum a “cuviincio§eniei”, discursul unui R. Ioanid este
mincinos, fals-falsificator al adev¶rului istoric, înc¶rcat de ur¶ împotriva
goi-ului român pe care el §i ai s¶i încearc¶ s¶-l re-reeduce la un Pite§ti Bis,
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pentru a ajunge s¶ rosteasc¶ în somn, cu ochii albi: «Da, sunt vinovat c¶ am
ars evrei în Transnistria! Da, sunt vinovat de antisemitism §i sunt gata s¶
pl¶tesc oricât pentru a m¶ r¶scump¶ra!» Un astfel de produs-industrial semnat de R. Ioanid, dar §i de Shafir, de Oi§teanu, de Al. Florian…- este
totdeauna ambalat în cuviincio§enie, în polite†e gazet¶reasc¶, în convenabilitate (ca între oameni civiliza†i, nu?), îns¶ con†inutul nu-§i poate ascunde filistinismul (termen pe care p¶rin†ii lor ni l-au vârît pe gât, odat¶ cu marxismstalinismul - nu-i a§a, Al. Florian?), este, nu doar ne-cuviincios, prin
neadev¶rurile aruncate nou¶ în obraz, nu doar trivial, chiar pornografic, prin
scop - m¶surabil în miliarde de dolari - ci de-a dreptul criminal prin
calomniile, anatemele, amenin†¶rile cu «Ordonan†a,Ordonan†a!».Un astfel
de discurs - monolog, nu parte a unui necesar dialog - r¶mâne ceea ce este,
nu ceea ce pare: ordin, diktat, pur¶ secre†ie otr¶vit¶ a komisarului enkavedist
care fusese(r¶), nu doar ta†ii, ci §i mamele lor, vreme de decenii.
Dup¶ indica†iile-pre†ioase al holocaustologilor susnumi†i textele
semnate de G. Andreescu, în care sunt acuzat de “antisemitism” de “antiamericanism” sunt profund necuviincioase prin reaua-credin†¶, prin neadev¶rurile scrise cu senin¶tate deconcertant¶. Este adev¶rat, Liviu Antonesei are, de
la o vreme, o alt¶ viziune asupra vie†ii a limbii române, a eticii - ceea ce nu
garanteaz¶ c¶ este §i… cuviincioas¶ acea viziune.
Cât despre leg¶tura dintre “cuviin†a” textului care a provocat tentativa
mea de drept de replic¶ §i… faptul c¶ “noi nu public¶m a§a ceva” (precum si
întregul punct 3), îi las pe cititorii revistei Timpul s¶ judece.
Oricum Liviu Antonesei nu a citit nici acum textul lui G. A., ce s¶ mai
vorbim de al meu - cel care circul¶ pe internet…
*

Paris, 18 mai 2005
Domnule Sorin Ro§ca St¶nescu
V¶ rog s¶ publica†i, în leg¶tur¶ cu Apelul, preciz¶rile:
Oricât i-ar irita pe simpatrio†i, am fost printre primii - dac¶ nu cumva
primul - care, aflîndu-se în România, a publicat în presa §i în editurile din
Occident - nu apeluri, nici rug¶min†i plecate - ci denun†uri vehemente,
soma†ii - legate atât de Pactul Stalin-Hitler cât §i de Pactul de la Yalta.
Am recidivat în 1995, când am “candidat” la pre§edintia României. În
Program ceream, nu doar restituirea teritoriilor r¶pite de URSS, a tezaurului,
nu doar desp¶gubiri materiale, ci §i scuze publice - atât din partea RusieiURSS, cât §i din partea Germaniei.
De ne-uitat: atunci, primii care m-au atacat dur în pres¶ au fost
C. Coposu si Horia Rusu; imediat - cine altul decât C.T. Popescu! A se c¶uta
M¶gureanul-Asztalo§ul…
Formularea eufemizat¶: Pactul Ribbentrop-Molotov este un semn r¶u:
nici dup¶ 15 ani de la Revolu†ia lui Brucan românii (“de pretutindeni”, cum
ar veni §i cei din “diaspor¶”) nu au izbutit s¶ stea, în sfâr§it, pe dou¶ picioare
în fa†a R¶ului §i s¶-i spun¶ pe nume. Românii gândesc/scriu în stilul §i în
mentalitatea peti†ionar¶ inculcat¶ în 45 ani de terorism comunist - §i de 15 ani
de, ca s¶ spun a§a: autoterorism-autoreeducativ (ca la Pite§ti) - cel care a dat:
a) Relativizarea adev¶rului - jurnali§tii, scriitorii publici§ti
foloseau/folosesc bulinele de bicarbonat: “secretarul de partid era cam
sever”; “alimenta†ia era oarecum necorespunz¶toare”; “Organele Securit¶†ii
noastre de stat §i-au cam dep¶§it, într-o oarecare m¶sur¶ atribu†iile”;
b) Sc¶derea în grad a unor persoane “cu func†ii de r¶spundere”: în
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plângeri, românul nu scria adev¶rul: “M-a b¶tut prim-secretarul de partid”,
ci: “un tovar¶§ m-a cam îmbrâncit §i, într-o oarecare m¶sur¶, mi-a rupt cam
to†i din†ii…”
c) “Sc¶dere” impus¶ §i de… cam-oarecum¶-a§azis¶ cenzur¶ (de-statsi-de-partid):
Mihai Gafi†a, în urm¶ cu 40 ani, “lucrîndu-mi” Ostinato, m¶ sf¶tuia prietene§te, cum altfel: «Pe personajul cutare nu-l face general de securitate,
r¶zbun¶-te degradîndu-l : f¶-l plutonier de mili†ie, oricum, oamenii pricep ce
vrei s¶ spui; pe cest¶lalt nu-l l¶sa ministru, f¶-l director de cabinet, de§i mai
bine activist simplu - cititorii în†eleg foarte bine…»
De ce îi sc¶de†i în grad scriind “Pactul Ribbentrop Molotov”, oameni
buni? Ave†i impresia c¶ “tonul prea dur” îi va irita pe tovar¶§ii de sus de tot?
Si nu vor aproba cererea noastr¶?
Scrie†i adev¶rul:
PACTUL STALIN-HITLER - în care caz, semnez §i eu Apelul cu
amândou¶ mâinile.
Paul Goma
*

Paris, 28 iunie 2005
Andrei Oi§teanu: O amintire “despre mâncare” sau
Cum func†ioneaz¶ memoria
unui holocaustolog-§ef-adjunct
ïn Supliment cultural (al editurii Polirom) am dat peste rubrica †inut¶ de
Adriana Babe†i “despre mâncare” (mânc¶ruri?). ïn nr. 10, din 29 ian-4 febr.
2005, la pag 4 figureaz¶ - cum altfel? - §i Andrei Oi§teanu: el î§i poveste§te
via†a lui cea grea, plin¶ de priva†iuni §i de persecu†ii (antisemite!) - prin o
amintire culinar¶.
Reproduc aici contribu†ia-i - apoi o voi comenta:
“M-am n¶scut la Bucure§ti, dar primii §ase ani de via†¶ (1948-1954) i-am

petrecut la Cern¶u†i 9); compus¶ din cinci suflete familia mea locuia în dou¶ camere
foarte modeste din cartierul evreiesc; st¶team pe uli†a ceasor-inicarilor (…) c¶rei i se
schimbase numele cu cel al comunistului Karl Liebknecht. Era o perioad¶ de dup¶
r¶zboi în care Uniunea Sovietic¶ î§i oblojea r¶nile. Era un amestec de mîndrie §i
s¶r¶cie postbelic¶. Marea victorie asupra nazismului (§i ocuparea Europe est-centrale) hr¶nea sufletele 2), dar nu §i trupurile. Nu se mai g¶sea mai nimic de mîncare. Ca
s¶ supravie†uiasc¶ cern¶u†enilor li se d¶dea în folosin†¶ cîte o bucat¶ de p¶mînt pe
care o cultivau de regul¶ cu cartofi […]
“Devenit §omer 3), tat¶l meu nu putea s¶ se reangajeze din cauza unui puternic
val de antisemitism 4) declan§at la începutul anului 1953 de batiu§ca Stalin însu§i
(procesul “asasinilor în halate albe”). Abia dup¶ moartea lui Stalin p¶rin†ii mei au
reu§it s¶ emigreze 5) în România. ïn octombrie 1954 l¶sam în urma noastr¶ marea
Uniune Sovietic¶; tot ceea ce unii iubeau §i urau mai mult. Fratele meu (11 ani) §i-a
luat pu†in p¶mânt într-o pungu†¶ legat¶ la gât. Eu (6 ani) l-am imitat. 6)
“La Bucure§ti am locuit pe strada Washington, devenit¶ Haia Lipschitz, militant¶ comunist¶, situa†ie simetric¶ cu cea din Cern¶u†i Dar statutul social §i starea
material¶ s-au îmbun¶t¶†it substan†ial. Problema mânc¶rii nu se mai punea în termeni
de supravie†uire. £i totu§i, în fiecare diminea†¶ se derula un ritual culinar s¶r¶c`cios.
Toat¶ familia se aduna la mas¶, mama punea solemn un castron aburind, plin cu cartofi fier†i în coaj¶. Suflînd în mâini, decojeam cartofii fierbin†i, îi m¶run†eam în farfurie §i ad¶ugam sare, ceap¶ tocat¶ §i untdelemn. Apoi mâncam în t¶cere, ca într-o
agap¶ mistic¶ .
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“Trecuser¶ mul†i ani de la p¶r¶sirea ghetoului 9) din Cern¶u†iul stalinist, dar
noi continuam s¶ practic¶m ritualul s¶pt¶mânal, în amintirea paradisului/infernului
pierdut”.

Secre†ia pe hârtie a lui A. Oi§teanu mi s-a ar¶tat exemplar¶, definitorie
pentru membrul unei familii de bol§evici (§i ce familie: a sinistrului criminal de r¶zboi-§i-de-pace: “Leonte R¶utu”) - prin:
a. neadev¶rurile rostite-scrise senin;
b. nesim†irea politico-socialo-etnic¶ - prezent¶ §i la tovar¶§ii s¶i holocaustologi: Shafir, R. Ioanid, A. Cornea, E. Wiesel.
c. rezultatul: o inabil¶, o grosolan¶ diversiune istoric¶, moral¶, lingvistic¶ - dar cât de eficace în spiritul tulburat al românilor analfabe†i §i gataculpabiliza†i tot de ei, holocausto-logii atotprezen†i: Big Brother - cu §apte
capete.
Am s¶ le iau în ordine:
1) £tiam (din Dic†ionarul lui Florin Manolescu) c¶ fratele mai mare al s¶u,
Valery s-a n¶scut în 1943, în Karaganda, Kazahstan. Tot de acolo aflasem c¶ Valery
“î§i petrecuse copil¶ria la Cern¶u†i”. Din textul de mai sus reiese: Andrei Oi§teanu se
n¶scuse la Bucure§ti (în 1948), “dar primii ani din via†¶ (1948-1954) i-am petrecut la
Cern¶u†i”.

ïntrebare:
Dac¶ el, Andrei s-a n¶scut în 1948, la Bucure§ti (unde se afla din septembrie 1944 “unchiule†ul” Leonea Oigenstein, zis R¶utu, zis Monstrul Rece,
bine înfipt în “sarcinile de stat §i de partid [“statul” fiind Marea Uniune
Sovietic¶, ea ne “administra” - prin auxiliarii Ocupantului, deci §i prin unchii,
prin mama, Bella Iosovici, prin tat¶l, Mihail-Mi§a], ce c¶uta - la Cern¶u†i familia sa începînd din anul na§terii, 1948? S¶ fi fost mama sa, Bella Iosovici
originar¶ din Cern¶u†i? Va fi fost, îns¶ “pe vremurile acelea” nu se circula
dup¶ cheful “originarilor” peste grani†ele noi, sovietice/ ermetice - cu atât
mai pu†in peste frontiera dintre URSS §i ce mai r¶m¶sese din România. Apoi:
sensul cvasiunic al trecerii infamei frontiere - numai pentru ru§i, pentru
comuni§ti, pentru evrei, pentru “consilieri” era: dinspre URSS spre România
(dar nu veniser¶ ei din Raiul Sovietic s¶ ne explice cât de ferici†i suntem noi
în Iadul Românesc?, cât de fierbinte ne iube§te pe noi Sora cea Mare?).
Adev¶rat: mai era un sens, ne-normal, silit, avînd în†eles de deportare:
dinspre România spre URSS - pentru germani, îns¶ mult înaintea lor începînd din 24 august 1944 - refugia†ii basarabenii-bucovinenii, considera†i
“cet¶†eni sovietici” - ca unchiul meu N. Popescu - erau amenin†ati cu
“repatrieria-în-Siberia” (a§a îi spuneam eu, la vârsta de 9 ani §i jum¶tate,
internat in lag¶rul de la Sighi§oara). Persoanele care, între 1944 §i 1953
(moartea lui Stalin) plecau din România cu destina†ia URSS erau, în acte,
socoti†i “repatria†i”, dar considera†i “tr¶d¶tori ai Patriei Sovietice”, altfel de
ce ar fi fugit de Armata Ro§ie cea liberatoare (cea pe care o primise cu flori,
la Bucure§ti, copila Lilly Marcou §i ai s¶i din familie, din comunitate - din viitorul Aparat de Stat §i de Partid?). Familia noastr¶ a f¶cut denef¶cutul - cite§te:
acte false - ca s¶ nu fie… repatriat¶.
2) “Mare victorie asupra nazismului (…) hr¶nea sufletele, dar nu §i trupurile”.

La 28 iunie 1940 (viitorii) p¶rin†i §i unchi (“R¶utu”) ai lui Andrei
Oi§teanu d¶duser¶ fuga pe malul stâng al Prutului, în Teritoriile Cedate, iar
pân¶ la jum¶tatea lunii iulie 194l, fiind komisari-voluntari, îi t¶iaser¶-spânzuraser¶ pe goii localnici din Basarabia §i din Bucovina de Nord r¶pite de
URSS; când fuseser¶ sili†i s¶ fug¶ din calea armatei române (în iulie 1941),

©Paul Goma 1935-2011

wwww.paulgoma.com

PDF public și gratuit

31.12.2011

PAUL GOMA - JURNAL 2011

1677

ei nu al†ii alc¶tuiser¶ unit¶†ile-de-distrugere a tot ce era piatr¶ pe piatr¶; în
afar¶ de sufletele lor, hr¶nite cu ura-de-clas¶ bol§evic¶ §i cu nem¶rturisita,
dar aplicata ur¶-de-ras¶ evreiasc¶ (împotriva b¶§tina§ilor neevrei), trupurile
lor de caralìi §i de tor†ionari s-au hr¶nit pân¶ la vom¶ cu ceea ce zmulseser¶
de la gura basarabenilor §i a bucovinenilor înfometa†i. ïn acel an de co§mar
(28 iunie 1940-15 iulie 1941), pe lâng¶ teroarea politico-etnico-poli†ieneasc¶,
pe m¶sur¶ ce “indigenii” erau alunga†i din case, aresta†i, executa†i ori “doar”
deporta†i - dup¶ ce fuseser¶ înfometa†i - în aceea§i m¶sur¶ komisarii-voluntarii, se umflau, se l¶†eau - de mirare c¶ nu explodaser¶ de prea-plinul exercit¶rii puterii, de mâncare, de pl¶cerea v¶rs¶rii sângelui oamenilor
nevinova†i. Bol§evicii evrei parveni†i din dreapta Prutului ca §i bol§evicii
evrei din stânga Nistrului (“transnistrienii”) î§i hr¶niser¶ peste m¶sur¶ “trupul” de care ne vorbe§te atât de frumos holocaustologul de azi §i nu î§i imaginau c¶ dup¶ festinul pe care §i-l organizaser¶ vreme de un an pe teritoriul
Basarabiei §i al Bucovinei de Nord vor fi sili†i s¶ fug¶ în Rusia, pe care în 20
ani bol§evicii (“ïn frunte: komisarii!”, vorba unui cântec drag lui Isaac Babel
al lui R. Cosa§u, cel care afirmase, rânjind, c¶ genocidul comunist de trei
sferturi de veac fusese… “o blenoragie de tinere†e”) o pref¶cuser¶ din ¢ara
Pâinii în Imperiul Foamei. Nu-i va fi auzit niciodat¶ A. Oi§teanu pe p¶rin†i
povestind ce anume mâncaser¶ ei, “voluntarii” în Basarabia, dup¶ 28 iunie
1940?; nici ce anume nu-mâncaser¶ în Kazahstan? §i ce - totu§i - mâncaser¶
între 1944-1948 în România sec¶tuit¶ de r¶zboi, supt¶ de ru§i cu ajutorul
Sovromurilor (impuse în luna mai 1945!) - prin zapciii lor, evreii?
3) “Devenit §omer, tat¶l meu nu putea s¶ se reangajeze…” (subl. mea, P.G.)…

“£omer” Mi§a Oigenstein?, komisarul bol§evic, cel care… “d¶duse
dovad¶” cu asupra de m¶sur¶, atât în Teritoriile Române§ti Ocupate, cât §i în
Armata Ro§ie, în Polonia, în Germania - ca politruk sub comanda suprapolitrukului… umanist - altfel criminalul Ilia Ehrenburg?
Iat¶ cum se joac¶ - acum - A. Oi§teanu cu termenii, min†ind, min†ind,
min†ind, ame†indu-i pe cititori, fiind sigur c¶ nimeni dintre goi nu va îndr¶zni
s¶-i atrag¶ aten†ia (de team¶ c¶ «Ordonan†a!-Ordonan†a!» îi va b¶ga în
pu§c¶rie), c¶ în limba sovietic¶, cea din fier-beton §i în Raiul Sovietic - cel
din O†el Nec¶lit - cuvântul “§omer” nu exista §i nu se aplica decât atunci când
era aspru condamnat “iadul capitalist”.
4) A§adar Mihail Oigenstein devenise “§omer (…) din cauza unui
puternic val de antisemitism declan§at la începutul anului 1953 de batiu§ca
Stalin…” - fiul s¶rmanului §omer î§i continu¶ §i în acest text culinar dezinforma†ia-meseria-sa.
Recapitulare: familia lui Mihail Oigenstein, venit¶ din “refugiul” din
Kazahstan, dup¶ o §edere de 4 ani (1944-1948) în România - membrii ei
avînd statut de ocupan†i-colonizatori-bol§evizatori - sunt deta§a†i la
Cern¶u†iul re-resovietizat.
De ce? A. Oi§teanu cel care §tie atâtea nu ne dezv¶luie taina
“transfer¶rii”. ïn ciuda afirma†iilor holocaustologilor c¶ românii, în 1941,
exterminaser¶ elita evreiasc¶, to†i acei evrei care sem¶naser¶ teroarea în
Basarabia §i în Bucovina începînd din 28 iunie 1940 - în iulie 1941 fuseser¶
evacua†i cu grij¶, ei alc¶tuind pre†ioasele cadre de stat §i de partid sovietice,
dar §i viitoarele cadre sovietizatoare, Stalin fiind sigur c¶ Rusia va învinge §i
se va rev¶rsa-l¶†ì spre Apus, adânc, în Europa. ïncepînd din 1944, când
România capitulase, sovieticii aveau nevoie de auxiliari în conducerea noilor
poli†ii: Aparatul Terorii, a noilor ministere, direc†ii, posturi de comand¶ ale
†¶rii îngenuncheate. ïnainte de 23 august 1944 fusese para§utat Bodn¶ra§,

©Paul Goma 1935-2011

wwww.paulgoma.com

PDF public și gratuit

31.12.2011

PAUL GOMA - JURNAL 2011

1678

dezertorul. “Pe tancurile sovietice care liberaser¶ Bucure§tiul”, cum poveste§te tovar¶§a-noastr¶ Lilly Marcou, autoarea preferata a lui Liiceanu, ne
venise din Rusia “avangarda” alc¶tuit¶ din viitorii §efi, supra§efi: Ana
Pauker, Valter Roman, Bârl¶deanu, Perahim, Roller, L. R¶utu, Sorin Toma,
Celac… Fratele lui “Leonte R¶utu”, Mihail Oigenstein (tat¶l lui Andrei)
Oi§teanu f¶cea parte din e§alonul doi sau trei §i este de presupus c¶ în
Bucure§ti - “pe strada Washington, devenit¶ Haia Lipschitz” familia c¶p¶tase
m¶car un apartament confortabil, dac¶ nu întreg imobilul din care fuseser¶
alunga†i proprietarii goi, acei odio§i burjui fascisto-antonesciano-antisemi†i.
ïnc¶ o dat¶: de ce se (sic) mutase familia lui Mi§a Oigenstein de la
Bucure§ti la Cern¶u†i?
Imediat ce frontul s-a îndep¶rtat spre Apus, la Cern¶u†i sovieticii au
organizat un fel de… “Academie” ce preg¶tea cadrele conduc¶toare necesare
României sovietizate. Mihail Oigenstein va fi fost trimis cu misiunea, din
partea ru§ilor, doar era ofi†er NKVD §i cet¶†ean sovietic, de m¶car instructor,
dac¶ nu de chiar director al acestei prime uzine produc¶toare de capete
p¶trate (a doua fiind celebra “£tefan Gheorghiu” din Bucure§ti, tot de Mi§a
Oigenstein dirijat¶). C¶ “familia locuia în dou¶ camere modeste din cartierul
evreiesc” - perfect posibil: Cern¶u†iul fusese devastat (desigur, nu atât de distrus precum Chi§in¶ul…) o prim¶ oar¶, în iulie 1941, la retragerea sovieticilor care dinamitaser¶-incendiaser¶ tot ce putuser¶; a doua oar¶ în 1944, când
ru§ii re-veniser¶. ïns¶ cele dou¶ camere modeste vor fi constituit un lux de
care cern¶u†enii nu aveau parte - atât din pricina distrugerilor, cât mai ales din
pricina evacu¶rilor din casele înc¶ locuibile operate de noii st¶pâni: sovieticii §i
uneltele lor.
Revin la citat: “devenit §omer (!), tat¶l meu nu putea s¶ se reangajeze (în
ce “ramur¶” reangajarea?) din cauza unui puternic val de antisemitism declan§at
la începutul anului 1953 de (…) Stalin”…
“Antisemitismul” - ce bun este el în explicarea a orice!
Oigenstein Andrei nu este primul evreu care deformeaz¶, falsific¶
Istoria reducînd-o la : evreu-goi; la: cine nu este cu noi este antisemit. A§a au
f¶cut-o neru§ina†i ca Perahim, Bruhmann (“Roger”, “Holban”), Cristina
Marcusohn-Luca-Boico, Sorin Toma, Tertulian, Maria Banu§, Nina Cassian,
R. Ioanid, Isaac Chiva, Moscovici, Reichman… care, dup¶ ce au f¶cut tot
r¶ul posibil în România sub Stalin (§i în numele lui Stalin) au §ters-o în
Orient (Israel), cu prec¶dere în Occident, unde s-au plâns de “persecu†ii chiar pogromuri - anticomuniste §i antisemite”!
Andrei Oi§teanu, dup¶ ce minte f¶r¶ a clipi, scontînd pe analfabetismul
cititorului român (dar §i pe teama redactorilor de a-i tempera-corecta
delirurile holocaustice, §ade prost §i cu logica §i cu cronologia: într-adev¶r
“antisemitismul” fusese declan§at de Stalin, îns¶ încetase imediat dup¶
moartea tiranului (martie 1953), deci nu putea constitui motivul… plec¶rii
familiei bol§evice Oigenstein din URSS în… octombrie 1954.
5) “p¶rin†ii mei au reu§it s¶ emigreze (subl. mea) în România”…
Iat¶, în sfâr§it!, un adev¶r incon§tient ie§it din gura lui A. Oi§teanu: a
emigra semnific¶ a pleca din patria ta, (Rusia-URSS), pentru a te stabili în
alt¶ †ar¶ (detestata, antisemita Românie…) - unde e§ti imigrant.
Dovad¶ c¶ patria familiei Oigenstein a fost-este-va fi Rusia: m¶rturisirea înl¶crimat¶ a holocaustologului de azi:
6) “ïn octombrie 1954 l¶sam în urma noastr¶ marea Uniune Sovietic¶ (…)
Fratele meu (…) §i-a luat pu†in p¶mânt într-o pungu†¶ legat¶ la gât. Eu (…) l-am
imitat”.
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Observa†ii:
a) Iei p¶mânt din p¶mântul t¶u, al patriei tale. Concluzie provizorie:
Patria familiei Oigenstein este Rusia - nu România - îns¶:
b) P¶mântul Cern¶u†iului - din care luaser¶ ei, emigran†ii în pungu†e nu fusese/ nu era/ nu este/nu va fi rusesc - ci românesc-ocupat-vremelnic,
Bucovina de Nord, ca §i Basarabia, fiind teritorii r¶pite de Rusia Sovietic¶
§i “administrate” cu ajutorul entuziast (§i complice la crim¶) §i al evreilor.
7) “Trecuser¶ mul†i ani de la p¶r¶sirea ghetoului din Cern¶u†iul stalinist (subl.
mea), dar noi…”

Cum s¶ dialoghezi cu un ins din categoria lui A. Oi§teanu? Am mai
spus-o, o repet: nu po†i comunica cu el §i cu ai lui. Fiindc¶:
a) El nu d¶ cuvintelor (termenilor) semnifica†ia împ¶rt¶§it¶ de majoritatea comunit¶†ii de limb¶ român¶: §omer, antisemitism, emigra†ie, gheto,
stalinist; ci una ideologico-etnicist¶;
b) El nu este consecvent în “op†iuni”:
- ascunde cu o încrâncenare suspect¶ adev¶rurile biografice ale familiei
sale §i ale comunit¶†ii sale evreie§ti din/în Basarabia, refuzînd cu îndârjire
s¶-§i asume si p¶catele ei - înc¶ o dat¶; nu este vorba despre vinov¶†ia lui
Andrei Oi§teanu, ci de asumarea mo§tenirii criminale a familiei, a clanului,
a categoriei din care face el parte - dimpreun¶ cu veri§oara sa, Anca R¶utu,
fiica lui Leonte…
- … pentru a fi respectat¶ simetria (§i justi†ia): el §i cu ai s¶i holocaustologi învinov¶†esc pe to†i românii de a fi masacrat evrei în timpul celui de al
doilea r¶zboi mondial, îns¶ le interzic acelora§i români argumentele:
- vinova†ii români de crime împotriva evreilor au fost judeca†i, condamna†i, de acum o jum¶tate de secol - ceea ce nu s-a întâmplat cu un singur
evreu vinovat, dovedit de crime împotriva românilor;
- chiar dac¶ eu nu sunt de acord cu argumentul: “nu eram n¶scut în timpul evenimentului - sau crimei - cutare”, nu sunt de acord nici cu nesim†irea
etnic¶ cu care urma§ii (§i profitorii) unor criminali dovedi†i ca cei din familia
Oigenstein/“R¶utu” refuz¶ a m¶rturisi în public, nu vina - ci ru§inea §i oroarea pentru faptele p¶rin†ilor lor.
Andrei Oi§teanu r¶mâne Monumentul Nesim†irii Etnice §i al
Dezinform¶rii-f¶r¶-frontiere.

Tot joi 29 septembrie 2011
S-a observat c¶ prin Jurnal Septembrie 2011 îmi adun
postumele? Foarte bine, asta este inten†ia mea. £tiu: cei doi-trei
cititori ai Jurnalului, oricât de favorabili mie, se vor speria de
cantitate; peste 400 pagini numai pentru septembrie? Ce s¶ le
spun: c¶ asta-i tot?
M¶ gr¶besc, s¶ termin ce am adunat §i a§teapt¶ doar ultima
corectur¶. Dou¶ zile; azi §i mâine. ïnc¶ dou¶ zile mai †in.
*

22 iunie 2005
O, ce veste minunat¶…
…mi-a adus presa noastr¶ cea de toate zilele, chiar de Ziua Sfânt¶
pentru noi, Basarabenii si Bucovinenii: 22 iunie (1944, atunci “s-a pornit
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r¶zboiu-n lume”, dup¶ ce Antonescu a ordonat: «Români! Trece†i Prutul!
Zdrobi†i vr¶jma§ul de R¶s¶rit §i Miaz¶-Noapte…» - numai c¶ nici azi nu a
fost zdrobit Du§manul de R¶s¶rit-Miaz¶-Noapte).
Cu prilejul anivers¶rii exaltant¶-deprimante mi-a venit de la Bucure§ti
înveselitoarea veste c¶ am - în sfâr§it! - decedat. Mi-a comunicat-o procurorul
Eduard Mihai Ilie - citez din pres¶:

“…potrivit unei adrese a Parchetului instantei supreme trimise CNA, procurorii au considerat ca desi Plesita a recunoscut ca a batut oameni, marturisirile
acestuia nu intrunesc elementele necesare pentru a incepe urmarirea penala.
Raspunzand unei sesizari a Consiliului National al Audiovizualului, procurorii de la
Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie (ICCJ) au apreciat ca
declaratiile in care Plesita arata ca a torturat oameni - cu referire expresa si la disidentul Paul Goma - nu intrunesc elementele constitutive ale infractiunilor reclamate
de CNA, care invoca articolele 324 si 358 din Codul Penal”.

Cum s¶ întruneasc¶? - elementele-necesare? Dar unde se trezesc ele,
necesarele: în Europa?

“Nicolae Plesita a recunoscut, in emisiunea "Dan Diaconescu in direct" din 18
ianuarie, de la OTV, mai multe fapte pe care le-ar fi comis in timpul regimului
comunist, mentionand in mai multe randuri ca nu ii pare rau pentru ce a facut.
«I-am ucis, bineinteles. Asta faceam noi», a mai declarat Plesita, referindu-se la
dusmanii regimului comunist. (…) In ciuda acestor fapte, procurorii au stabilit ca
discutia dintre Dan Diaconescu si Nicolae Plesita a avut ca punct de pornire memoriile acestuia si ca marturisirile fostului general de securitate nu intrunesc conditiile
articolului 324, alineatul 4 din Codul penal, potrivit caruia "se pedepseste cu inchisoare de la trei luni la trei ani laudarea in public a celor care au savarsit infractiuni
sau a infractiunilor savarsite de acestia".
“Intrebat in timpul emisiunii in legatura cu ancheta in cazul Paul Goma,
Plesita a recunoscut ca a folosit violenta: «Nu numai ca l-am anchetat, da i-am dat
si un pumn, f...u-i mama lui!–». «A fost ca o mangaiere», spune fostul general de
securitate.
“In adresa remisa CNA de catre procurori se arata ca "acest aspect nu poate
constitui cuvinte de pretuire la adresa activitatii sale, tinand cont ca Plesita Nicolae
a avut in vedere o explicatie in legatura cu lipsa raportului de cauzalitate dintre
fapta sa si decesul lui Goma Paul. Concluzia se desprinde chiar din raspunsul sau
adresat realizatorului: «A fost ca o mangaiere. Uite, in pauza iti arat eu cum l-am
pocnit si ai sa vezi ca nu mori»".

S-a observat: nu am subliniat lipsa raportului de cauzalitate dintre una
§i alta. Nici nemirarea mea fa†¶ de c¶ldura-mare, autoare moral¶ (si mortal¶)
a gândirii procurorale. Nu ar¶t cu degetul înspre tovar¶sul Eduard cu acela§i
nume (c¶ci dânsul ne descre†e§te frun†ile - ceea ce nu este pu†in lucru pe
timpurile acestea, încruntate), ci înspre efectul cauzei: îmbrâncirea în “groapa-mi rece §i mortuar¶”, vorba unui cântec din b¶trânii mahalalelor eterne.
De câte ori am râs cu hohote, cu lacrimi - ca s¶ nu (cu hohote) plâng…
Cu aceast¶ “metod¶” am izbutit a supravie†ui noi, supravie†uitorii Raiului
Comunist: ne strâmb¶m de râs când povestim ce umilin†e, ce mizerie, ce
foame am îndurat în închisori, cum ne-au b¶tut Enoiu, £omlea, Goiciu, Istrate
- Ple§it¶!
Securitatea - R¶ul Absolut - nu vroia moartea “p¶c¶tosului”, ci
men†inerea lui în via†¶, ca s¶ nu scape ieftin, s¶ simt¶ tot-tot-tot ce îi fac fra†ii
întru Miori†¶, s¶-§i doreasc¶ moartea pentru a fi izb¶vit de chinuri, dar moartea s¶ nu vin¶, decât prin “mici accidente”.
[De ce bestia de Cr¶ciun, directorul închisorii Aiud a ob†inut (sic) recuno§tin†a (re-sic) atâtor de†inuti, mai ales legionari - ca Petri§or? Fiindc¶ i-a
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f¶cut s¶ cread¶ ca el, când vâna partizani în F¶g¶ra§, d¶dea ordin ca niciun
r¶nit s¶ nu fie l¶sat s¶ moar¶, ba în câteva împrejurari a c¶rat el în spinare
“bandi†i”. Bie†ilor r¶ni†i le strecura în ureche “motivul” acestui tratament
omenos: «£i eu am fost legionar…», lasînd s¶ se în†eleag¶ ca este în
continuare… Or adev¶ratul motiv al “omeniei” unor bestii ca acest Cr¶ciun
era…principiul NKVD: “du§manul” nu trebuie lasat s¶ scape, prin moarte:
dac¶ e muribund trebuie men†inut în via†¶ pân¶ este stors de toate secretele,
iar dac¶ nu are secrete de m¶rturisit, pân¶ la… Cap¶tul Nop†ii, de unde începe Moartea] Cât¶ vreme am fost în labele Securit¶tii, ple§i†ii de toate gradele m-au umilit, m-au schingiuit, dar m-au p¶strat, cu grij¶ proletar¶, în
via†¶, abia dup¶ ce am ie§it de sub obl¶duirea-le au încercat s¶ m¶ ucid¶.
Bine, dar cine altcineva (ca institutie, ca persoan¶) mi-a vrut moartea?
Începînd de când? Pentru ce? R¶spunsul - dup¶ 15 ani de c¶ut¶ri - este, vai:
M-au vrut mort, nu r¶ii-r¶i - ci bunii. Nu inamicii - amicii. Nu vr¶jmasii securi§ti - nici m¶car eduarzii inocen†i, ci (unii - §i nu pu†ini) colegi,
scriitori(i) români.
Întelesesem: prietenii, colegii-de-condei se sup¶raser¶ foarte pentru c¶
din primele zile ale lui 1990, îi atacasem în pres¶…
- … acuzîndu-i c¶ pân¶ la “revolu†ie” p¶straser¶ pozi†ia în patru labe,
pe sub lavi†e §i abia la semnalul lui Brucan c¶ se-d¶-revolu†ie-la-român
ie§iser¶ din bor†ile rezisten†ei-prin-cultur¶ §i se proclamaser¶ “disiden†i”,
“opozan†i”, “aresta†i la domiciliu”, “cenzura†i”, “interzi§i de Ceau§escu” “sertari§ti”;
- acuzîndu-i de inadmisibilul “rezultat al alegerilor din luna mai 1990”,
afirmînd c¶ votul masiv (a§a, cu fraude masive) în favoarea bol§evicului
Iliescu, pentru care f¶cuser¶ campanie pe fa†¶ Sorescu, Eugen Simion,
Breban, Buzura era consecin†a - §i dovada incontestabil¶ - a vânjoasei, altfel
orizontalei lor “rezisten†e-prin-cultur¶”;
- acuzîndu-l pe N. Manolescu pentru interviul luat lui Iliescu imediat
dup¶ Mineriada Sângeroas¶ (13-15 iunie 1990) în care îl f¶cea “om cu o
mare” §i îl legitima, nu doar pe un v¶dit ilegitim, ci pe un criminal vinovat de
exmatricul¶rile studen†ilor din 1957 (una dintre victime: chiar studentul
Manolescu Nicolae!); vinovat de puciul din decembrie 89, de diversiunea cu
“terori§tii” care pricinuise moartea atâtor oameni, atâtor oameni; vinovat de
“procesul” neeuropean al ceau§e§tilor; vinovat de incendierea Muzeului §i de
distrugerea Bibliotecii Centrale Universitare; de tulbur¶rile interetnice - în
fine (dar nu §i ultima dintre crime) - declan§area r¶zboiului civil: mineriadele. Or el, N. Manolescu - recent ales pre§edinte al scriitorilor! - a negat vreme
de 15 ani grosolana, mortala (dar nu în spa†iul mioieritic) eroare comis¶,
insultînd pe cel care îi b¶ga sub nas citate din chiar interviu (întâmpl¶tor: eu),
ba încol†it, pretindea c¶ îl citase (“omul cu o mare”) pe prietenul s¶u ¢oiu(care-nu-ap¶rea-în-text…) Abia în urm¶ cu trei luni a cam-recunoscut, ardelene§te, c¶ da, el a cam, dar numai fiindc¶ Zigu Ornea îl (cam)
dusese la
Cotroceni “nu (prea) §tiu pentru ce…” Va fi aflat, dup¶ 15 ani (cam) ce
c¶utase el la Cotroceni, chiar atunci, (cam-prea) dus de mân¶ de Zigu Ornea?
De ce abia acum recunoaste c¶ “n-ar fi trebuit s¶ publice interviul în România
literar¶” §i s¶ dea legitimitate unui bandit? Dar e limpede - a fost mereu §i
pentru cei care l-au ales pre§edinte al scriitorilor, nu doar
cel-mai-bun,
cel-mai-cinstit §i mai drept dintre thraci…- : pentru c¶ tovar¶§ul Iliescu nu
mai este la putere, ba chiar fusese pus sub acuza†ia de a fi autor principal al
chem¶rii “minerilor”;
- pentru c¶ m-am mirat cu glas tare c¶ “intelectuali” ca Ple§u, R.
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Theodorescu, Sorescu, Vartic, Papahagi, primiser¶ s¶ intre în guvernul
Iliescu-Roman-M¶gureanu (Paleologu, glume† sub†ire, se prezenta ca “ambasador al golanilor”, când toat¶ lumea vedea - dar nu accepta! - c¶ boerul
Alecu era un furier al tovar¶§ului golan Ion Iliescu)…
Ca s¶ scurtez: pentru c¶, în decembrie 2000, în revista 22, intelectualii
românezi alc¶tuind smântâna scriitorimii carpatine semnaser¶ Apelul pentru
re-alegerea criminalului Iliescu (pretinzînd cu neru§inare - bine: atunci cu
incon§tient¶ bovin¶ - c¶ ei nu sunt pentru bol§evismului iliesc’, doamne
fereste! ci… împotriva fascismului vécétudoresc’! - “S¶ facem baraj fascismului §i antisemitismului!”, suna un cuvânt de ordine venit dinspre
Washington-Tel Aviv), eu, singur-singurel, de capul meu, i-am acuzat prin
textul “S¶ fie interzis electoratul!” de amnezie, de la§itate, de colabora†ionism, de participare (activ¶) la men†inerea structurilor comuniste, de diversiune grosolan¶ - §i nu în ultimul rând pentru faptul c¶ foloseau - ei,
profesioni§tii, creatorii de limb¶ român¶, termeni, sintagme ca : “revolu†ie”,
“fosta Securitate”, “domnul Iliescu”, “domnul M¶gureanu”; “domnul
Nicolski”. Atât de ultragia†i au fost semnatarii Apelului Ru§inii, încât s-au
indignarisit în România literar¶ - sub semn¶tur¶ proprie §i anonim¶:
“Cronicar”, cum altfel! - Manolescu, ¢oiu, Dimisianu, A. £tef¶nescu,
C. Teodorescu, Ioana Pârvulescu, Adriana Bittel, amenin†înd cu un proces
revista Vatra pentru publicarea articolului meu)…
…acestea §i înc¶ altele erau fapte-rele (ale mele, se în†elege) suficiente
pentru a fi din-inim¶-detestat de confra†ii bresla§i.
Am spus-scris ce credeam, nu ceea ce era convenabil. Pentru asta s¶ mi
se doreasc¶ moartea?
Am luat ca pe o glum¶ proast¶ exclama†ia excedat¶ a lui Liiceanu în
cercul-strâmt din care mai f¶ceau parte Ple§u, Pruteanu, Sorin M¶rculescu,
Dan. C. Mih¶ilescu:
Nu mai moare odat¶ Goma ? - nu am pus zisele între ghilimele, fiindc¶
ele au fost rostite, nu §i consemnate în scris.
Tot în “glum¶-serioas¶” (£tii c¶ Goma tot n-a murit?) î§i etalau umorul
devastator Iorgulescu, Buzura, Cosa§u, Buduca, Alex. £tef¶nescu,
Adame§teanu, Dimisianu, Gro§an, Dimisianca, Monica Lovinescu (ei, da:
“Monicu†a-cu-Getu†a”, vorba-rea a lui Dan Petrescu).
În februarie 1997, dup¶ ce a ap¶rut la Nemira Jurnal I-II-III), a fost
declan§at¶ de c¶tre Monica Lovinescu (prin megafonul 22-Adame§teanu)
prima campanie de pres¶:
“Îmi pare r¶u c¶ l-am cunoscut pe Paul Goma”.
Pe dat¶ c¶tanele D.C. Mih¶ilescu, A. Cornea, Alex. £tef¶nescu, Bianca
Balot¶, Gabriel Dimisianu, Pruteanu, Buduca, Ioana Pârvulescu m-au acuzat,
nu numai de minciuni, de calomnii, dar §i de “dela†iune”, iar Zaciu,
Dimisiana, Paruit m-au trimis la azilul de nebuni.
Dup¶ scandalul Caraion - stârnit tot de Monica Lovinescu, între†inut de
N. Manolescu, cel rezemat pe Bibliografia Pelin, si C.T. Popescu, intelectualii patriei tricolore: Liiceanu, Ple§u, Manolescu, D.C. Mih¶ilescu, Monica
Lovinescu, întâlni†i cu treburi culturale într-un ora§ din provincie, au ajuns la
deneocolita “problem¶”:
Ce e de f¶cut cu Goma? Ne înjur¶ pe noi, to†i cei buni, ne calomniaz¶,
ne acuz¶ c¶ am pactizat cu puterea, c¶ nu am vorbit tare în locul celor f¶r¶
glas. Se întreab¶ insidios în pres¶ de ce, dintre condeieri doar Negoi†escu a
semnat apelul acela pentru drepturile omului din ‘77 ?- de ce!: s¶ fi intrat §i
noi, cu totii în pu§c¶rie §i s¶ r¶mân¶ literatura noastr¶ f¶r¶ literatori? Ne
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reproseaz¶ c¶ am fost de acord cu excluderea lui din Uniune, pe când el era
arestat - dar ce era s¶ facem: s¶ protest¶m §i s¶ ne exclud¶, chiar aresteze
§i pe noi? Ne mai repro§eaz¶ c¶ dup¶ revolu†ie nu l-am reprimit în Uniunea
Scriitorilor - cum s¶-l reprimim (dup¶ revolu†ia noastr¶), dac¶ a refuzat s¶
fac¶ cerere? Pretinzînd c¶ a§a cum nu f¶cuse cerere pentru a fi exclus, a§a
nu face nici acum, cei care-l d¶duser¶ afar¶ atunci acum s¶ repare m¶g¶ria
§i s¶-l reintegreze - n-o fi pretinzînd si scuze?… Si cum polemic¶ în pres¶ nu
po†i angaja cu el, în replic¶ scoate alte acuza†ii, alte înjur¶turi, alte… - §ti†i
ce a p¶†it bietul Borbély când a încercat s¶ dialogheze cu el… (subliniere, în
lipsa ghilimelelor cit¶rii).
Dup¶ o scurt¶ dezbatere, colegii mei iubi†i au hot¶rît:
Cea mai eficace metod¶ de a-i închide gura lui Goma: t¶cerea: s¶
facem în asa fel încât s¶ nu se mai vorbeasc¶-scrie nimic despre el - nici în
bine nici în r¶u. T¶cerea e cel mai bun gropar.
Autor al propunerii: Liiceanu. Iar Monica Lovinescu a dat ukazul:
Goma este contestat - §i a urmat zgomotoasa campanie a… t¶cerii…
Nu e bine când e§ti contestat-prin-t¶cere - din ordinul Monic¶i
Lovinescu. Când e§ti †inut-la-o-parte §i min†it, tot din Voin†a Sa - ca la
constituirea Societ¶†ii Scriitorilor (dar nu din a Scriitorilor din Exil! - a§a
cereau Breban, ¢epeneag §i chiar Ilie Brie!): când?, în vara anului 1989!; nici
când e§ti †inut-la-o-parte de deciz¶torii portofoliului viitoarei edituri
Humanitas, ca în februarie 1900, tot de prietena Monica Lovinescu; când e§ti,
nu doar †inut-la-o-parte, dar anun†at c¶ prezen†a ta va provoca absen†a
Monicilor, a Sandei Stolojan, a lui Calciu, a lui Coposu, a Blandienei bietul Barb¶neagr¶ §i bietul R¶u†¶, cum s¶ împace capra Goma cu varza
“adev¶ra†ilor exila†i”, nu ca el, ca ¢epeneag, ca regele Mihai? - la “Congresul
exilului” de la Paris?
Nu, nu e bine s¶ fii contestat prin decret de Monica Lovinescu. Ba chiar
cam-r¶u, cum ar zice chiar §i despre un cam-mort ardeleanul Manolescu,
fostul ei fiu spiritual, cel cu gândire din font¶ adev¶rat¶. Mai ales c¶ fusesem
(cam) interzis vreme de 20 ani (1970-1990), iar când, în sfârsit, c¶r†ile mele
au - cam - v¶zut lumina tiparului, editorul §i prietenul Liiceanu mi-a camtrimis la topit volumul de m¶rturii despre 1977, Culoarea curcubeului, cu
asentimentul-complicitatea, bunilor si vechilor prieteni Monica Lovinescu,
Virgil Ierunca, Gabriela Adame§teanu, sub aplauzele intelectualilor, scriitorilor, oamenilor de carte §i autori de c¶r†i: Manolescu, Doina§, Paler,
Blandiana, Zaciu, F¶nu§ Neagu, Mircea Micu, Cezar Iv¶nescu.
Înmormânt¶torii mei sunt, se zice, persoane extrem de inteligente; eu,
negru în ceru’ gurului, pretind (judecînd dup¶ fo§tii mei prieteni Ivasiuc §i
Virgil T¶nase): extrem-inteligen†ii carpato-danubio†i sunt capabili de danubio†ènii f¶r¶ seam¶n - de-o pild¶:
Filosoful-cel-mai-tân¶r-la-român Liiceanu, nu numai c¶ a topit volumul
de m¶rturii despre 1977, Culoarea curcubeului, dar a suprimat de pe site-ul
internet al Humanitas fotografiile copertele celor trei c¶r†i ale mele, de el
editate: Culoarea…, Gherla, Soldatul câinelui, anun†înd în chenarul
fiec¶rui titlu iste†imea: “Nu este disponibil¶”. Dar aceasta este o gândire
magic¶!, impus¶ nou¶ de comuni§ti: “Este suficient s¶ suprim¶m imaginea ca s¶ dispar¶ realitatea”!
Nu m¶ gr¶besc s¶ trag concluzia c¶ a§ fi victima unui complot al oltenilor Liiceanu, Monica Lovinescu, Ierunca, Sorescu, Adame§teanu, S¶raru,
B¶ran, securi§tii Achim, Enoiu, ministrul (Securit¶†ii) St¶nescu, jum¶tatea
matern¶ a lui Manolescu, Poetoiul P¶unesc’ - §i c¶ doar ei, cobili†arii îmi
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voiau moartea, fiindc¶, iat¶: maramure§eanul (ca Ivasiuc) Buzura m-ar jupui
de viu, pentru c¶ am fost primul (si deocamdat¶ ultimul) care a v¶zut în textul
s¶u “F¶r¶ violen†¶!” publicat în ianuarie 1990, nu expresia cre§tineasc¶ a
iubitorilor de pace - ci r¶cnetul de groaz¶ al securi§tilor însp¶imânta†i c¶
venise Clipa Mâniei, cînd vor pl¶ti, în sfâr§it, pentru crimele lor.
Pân¶ §i Mircea Martin, prieten din 1965, dup¶ 1990 editor al volumelor
Ostinato si Gard¶ invers¶ m-a înjunghiat pe la spate - în aceea§i organ¶ de
profesie 22, contestatoare a mea - printr-un studiu în care “informa†iile”
concurau “concluziile”, prin neadev¶r-dezinformare si prin rea credin†¶ f¶r¶
margini.
Cum îns¶ nu murisem din pricina p¶rerii-de-r¶u a Monic¶i Lovinescu;
cum nu c¶zuse peste mine “piatra tombal¶”, g¶selni†¶ a lui D.C. Mih¶ilescu
(cel care, în scris m¶ acuzase de minciuni §i de dela†iuni, iar dup¶ o
s¶pt¶mân¶, într-o discu†ie cu Dan Petrescu admisese c¶ “circa 90% din ce
spune Goma în Jurnal este adev¶rat” - vezi volumul Scrisori c¶tre Liviu Paralela 45); cum nu fusesem internat în azil la cererea vehement¶ a Getei
Dimisianu §i a Bianc¶i Balot¶, a lui Alain Paruit…; cum, din an în pa§te
publicam câte o carte (fire§te: r¶mas¶ într-o r¶sun¶toare t¶cere din partea
recenzen†ilor) - s-a g¶sit o alt¶ categorie de intelectuali (!) care, neizbutind s¶
m¶ fac¶ s¶ tac: descoperisem internetul!, nici s¶ m¶ combat¶ cu argumente
(nici ei nu cunosc opera†ia elementar¶-preliminar¶ a contesta†iei: cititul §i fug
ca de dracul de… citat, dedîndu-se la lene§ul rezumat abuzivo-fanteziv),
nereu§ind s¶ m¶ re-bage în pu§c¶rie, pe baza “Ordonan†ei lui Te§u”, au
recurs, în ultima vreme la organizarea, în sinagogi a “slujbelor de blesteme”.
A§a, exact a§a f¶cuser¶ p¶rin†ii lor potrivit unui raport datat: 7 iulie 1940
(imediat dup¶ retragerea tragic¶ din Basarabia), vezi-l în Arhiva Ministerului
Ap¶r¶rii Na†ionale, fond 948, Sec†ia 2, dosar nr. 941 f. 558-566. Copie document aflat în volumul Situa†ia Evreilor din România 1939-1941, dat
la topit de A. Buzura, în 1994, scos în editura ¢ara Noastr¶ în 2003 - citez:
“…ca o ilustrare a sentimentelor de înveninat¶ ur¶ de care evreii
sunt anima†i fat¶ de popula†ia autohton¶: ini†iativa luat¶ de un grup de
doamne evreice, printre care §i A. Bruchnor, Paula Schönfeld si Rolly
Petreanu, de a organiza în ziua de 9 iulie a.c. la Sinagoga Central¶ [din
Bucure§ti] o slujb¶ religioas¶, constituind «un blestem contra românilor»”
(sublinieri în text).
Deci pentru a… face s¶ ne-existe m¶rturiile, s¶ nu-mai-existe nici martorii m¶rturisitori ai exac†iunilor lor din S¶pt¶mâna Rosie: 28 iunie 19403 iulie 1940, vinova†ii evrei îi blestemaser¶ pe… românii victime! Pentru
care fapte-rele? Pentru cele care… nu se întâmplaser¶ (asta s¶ fie str¶lucita
metod¶ a inversiunii cronologice a evenimentelor - practicat¶ cu succes în
Cartea Neagr¶ a lui Ehrenburg §i Grossman, în care cauza devine efect prin
viceversare)! Fiindc¶ ei au fost, sunt ferven†i posibilita†ioni§ti: afla†i în
Aparatul Terorii Bol§evice din 1918 în Rusia, în 1919 în Ungaria, din 1939
în Polonia, din 1940 în ¢¶rile Baltice §i în Basarabia-Bucovina, iar din 1944
în toate †¶rile europene cedate de Americani Ru§ilor - au func†ionat dup¶
teoria : “Du§manul nu a comis - înc¶ - actul du§m¶nos, îns¶ dac¶ noi nu l-am
fi arestat, ar fi putut s¶-l comit¶…”; totodat¶ prin tradi†ie: preven†ioni§ti:
atac¶ sub pretextul prevenirii unei eventuale agresiuni a du§manului (vezi §i
“r¶zboiul nuclear preventiv” imaginat de nesfâr§itul imaginativ bol§evic
american Wolfowitz). Ace§tia sunt, cum bine le-am zis-o: “holocaustologii”
- în ordine ierarhic¶: Wiesel, Ancel, Braham, Shafir, Oi§teanu, Al. Florian,
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A. Cornea, Marko Katz, V. Gârne†, Vitalie Ciobanu, G. Andreescu, Laszlo,
Pecican, Totok.
Ce bine ar tr¶i (si) ei pe lumea asta, dac¶ Goma acela ar…- dac¶ Goma
n-ar mai fi!
Ultimul (pân¶ în momentul de fa†¶) atentat la… via†a mea a fost pus la
cale de Silviu Lupescu, directorul editurii Polirom: la presiunile delega†iei de
autori indigna†i alc¶tuit¶ din holocaustologii sus-numiti (la care s-au lipit
Mircea Mih¶ies, Pippidi, Rotmann, Adriana Babe†i §i al†i autori de c¶r†i de
bucate), a suprimat “Introducerea” la volumul meu Culoarea curcubeului Cod «B¶rbosul». De ce? Pentru c¶… f¶cînd istoricul mi§c¶rii pentru
drepturile omului din 1977, îi criticam-insultam pe intelectualii de vârf §i pe
scriitorii îndr¶gi†i de masele largi de cititori; totodat¶, vorbind despre “istoria
volumului” îi calomniam pe editorii români: Liiceanu, Sorescu, Viorica
Oancea, Papahagi.
Astfel editorul Lupescu - cel care a cump¶rat de la Uricaru §i “Cartea
româneasc¶” - mi-a decapitat un volum.
Îns¶ nu m-a suprimat pe mine, autor. El va spune c¶ nici nu a vrut a§a
ceva. Eu am s¶ observ - în dou¶ puncte:
1. nici n-ar putea; §i:
2. chiar dac¶ un autor nu moare-de-tot dup¶ ce editorii îi ucid c¶r†ile,
nici nu se poate spune c¶ dup¶ un asemenea tratament “colegial” are o via†¶
normal¶ - de unde concluzia: editorii distrug¶tori ai c¶r†ilor sunt uciga§i adev¶rat, “doar” de c¶r†i, îns¶ cum c¶r†ile sunt copiii autorului…
Pe de o parte, orice ar crede iubi†ii mei confrati, nu se ucide un scriitor
cu tot cu scrìsurile sale, doar… t¶cîndu-i-le, topindu-i-le, decapitîndu-i-le. Pe
de alt¶ parte, chiar de nu ar fi fost inventat samizdatul, nici internetul - le-am
frecventat pe amândou¶, dup¶ 1990 - suf¶r, în continuare, atroce de t¶cerea
impus¶ de Cenzura instituit¶ de Liiceanu, Manolescu, Adamesteanu, Ple§u,
Monica Lovinescu, port doliu dup¶ c¶r†ile ucise de Liiceanu, de Sorescu,
mutilate de Lupescu, dup¶ c¶r†ile nedistribuite, c¶r†ile ne-editate…
Fa†¶ de toate acestea, isprava lui Eduard-Procuror-la-Român este o
prostioar¶ de adolescent aburit.
Am început acest text la 22 iunie - în 1941, la 22 iunie, s-a pornit
liberarea noastr¶, a basarabenilor §i a bucovinenilor de robia bol§evic¶;
Închei textul azi, 28 iunie 2005 - la 28 iunie 1940 a început co§marul
basarabenilor si al bucovinenilor ceda†i ru§ilor de nedemnii no§tri
guvernan†i.
Guvernan†i - români! - care §i dup¶ 1989 au continuat §irul ced¶rilor,
atât prin bol§evici din tat¶-n fiu ca Iliescu, Roman, N¶stase, de incapabili s¶
se încheie la ciubote - ca E. Constantinescu, dar §i de “de-ai no§tri”, precum
C. Coposu, cel care vedea în românii din Teritoriile Cedate “ni§te minoritari”, iar lumina lumii Zoe Condurache-Petre (consilier al lui Constantinescu): “românofoni”. Ultima (cronologic) isprav¶ apar†ine lui B¶sescu:
dup¶ ce la Chi§in¶u promisese c¶ va cere anularea Pactului Stalin-Hitler si a
În†elegerii de la Yalta, lui Putin i-a declarat c¶ ei (ei doi!) sunt oameni
politici, nu istorici (sic) §i c¶ ei vor discuta despre viitor, numai despre viitor
- nu despre trecut…
Nu: istorici - termen depreciativ în accep†ia lor - nu sunt, nu vor fi
vreodat¶; dar oameni-politici? Lui Putin nu-i pas¶; el e rus, e mare, e tare,
decide, vorba lui Titus Popovici, atât Puterea, cât §i Adev¶rul (sic). Dar
omul-politic B¶sescu: el nu e rus: el nu se poate juca de-a adev¶rul - de ce
acum spune una, dup¶ 24 ore, nu doar alta, ci contrariul a ceea ce spusese?
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¢ine atât de mult s¶ fie trecut §i el în rândul Ced¶torilor de Provincii
Române§ti, în al Vânz¶torilor de Frate?
Eu - iertare - neavînd viitor, r¶mân cu ochii atinti†i la trecut: la
moartea celor 3 milioane de români vându†i de fra†ii lor, ceda†i în 1940; în
1944 - în 1989, în 1992 - §i mereu, mereu, încât, chiar de nu-i socotim §i pe
cei uci§i de bol§evici în ace§ti 65 ani, se adun¶ cel pu†in trei genera†ii - câte
milioane de suflete: doar 9?
Ucise, nu atât de du§manul rus, cât de fratele român (cel mioritic).
Amin.
P.S. Ce-mi v¶d ochii, în Ziua de mar†i 17 noiembrie 2008?
“Sectia pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii a hotarat, la
data de 30 octombrie, detasarea lui Mihai Eduard Ilie, procuror la Parchetul General,
in cadrul Ministerului Justitiei, pe o perioada de un an, relateaza Ziare.com.
Hotararea de detasare a magistratului a inceput cu data de 10 noiembrie. Mihai
Eduard Ilie a fost procurorul care, in iunie 2005, a dat solutia de neincepere a
urmariri penale pentru tortionarul Nicolae Plesita, fost general de Securitate. [îns¶,
mai înainte tovar¶§ul m-a declarat pe mine… mort] Plesita a povestit la un post de
televiziune metodele de tortura si de suprimare a opozantilor politici aplicate de el pe
vremea cand activa ca ofiter de Securitate. Consiliul National al Audiovizualului
(CNA) a sesizat Parchetul General cu o plangere penala, aratand ca Plesita a recunoscut ca a incalcat grav drepturile fundamentale ale omului. Plangerea a fost repartizata procurorului Ilie a sustinut ca "din continutul inregistrarii rezulta ca nu sunt
intrunite elementele constitutive ale infractiunilor sesizate".
In plus, acelasi procuror sustinea ca marturisirile fostului tortionar nu au
valoare de probe la dosar, deoarece dialogul purtat la televizor intre Plesita si realizatorul emisiunii "a avut ca punct de pornire memoriile celui dintai" (subl. mea),
se arata in rezolutia de neincepere a urmaririi penale semnata de magistratul Mihai
Eduard Ilie.”

St¶m bine, st¶m bine. Restaura†ia bol§evic¶ este în toi.
Cum altfel dac¶ pân¶ §i “Virgil”, §ogorul lui Coposu, sco†înd el o carte
de “amintiri” (care, dintre amintiri au fost amintite: nr. 7, nr. 27, nr. 2?, sau
niciuna), comunic¶ boilor de români adev¶rul-adev¶rat:
Chestia din decembrie 1989 nu a fost revolu†ie, ci lovilu†ie, vorba lui
Luca Pi†u, lovitur¶ de stat pus¶ la cale de ru§i, americani, israelieni (dar nu §i
unguri - cum s¶ fie posibil una ca asta?). Drept care, iat¶, nu m¶ simt deposedat, furat de… adev¶rul rostit, în prima zi lucr¶toare din ianuarie 1990,
când mersesem cu traista plin¶ de exemplare proaspete din Arta refugii,
varianta francez¶, s¶ le dau cu dedica†ie prietenilor de la Europa liber¶… £i
cum, v¶zîndu-m¶, Monica Lovinescu m¶ întâmpinase din cel¶lalt cap¶t al
coridorului, strigînd ca la un meeting - mai lipsea pumnul în¶l†at - c¶
Revolu†ia Noastr¶ Româneasc¶ (majusculele sunt contribu†ia mea, abuziv¶,
la transcriere) nu este un putch rusesc, cum sus†ine Paul Goma §i cel¶lalt
basarabean, Victor Lupan!
Nu, atunci - la dou¶ s¶pt¶mâni dup¶ eveniment - Revolu†ia Româneasc¶
era Revolu†ie. £i Româneasc¶. £i a Noastr¶. Iar doi intru§i, doi tr¶d¶tori de
neam - ca to†i basarabenii - sus†ineau ca este f¶c¶tur¶ ruseasc¶! Blasfemie!
Iar dup¶ 20 ani (nu a fost aluzie la astrologul Bruc¶) Virgil-Cap-de-Purcil,
numit §i Profesorul, ca §i cum în va†a lui curat¶ de securist murdar nu ar fi
mâncat c¶cat, ci doar salat¶ de trandafiri, ne explic¶ Dânsul care este
adev¶rul-adev¶rat în istoria abia traficat¶ de Roller II (§i de Tism¶neanu II).
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Cum s¶ comba†i asemenea falsuri, minciuni, trafic¶ri ale adev¶rului,
când nu ai pe cine te rezema ? Doar n-o s¶-l iei tovar¶§ de baricad¶ pe
Liiceanu - cel care înc¶ din “preistoria restaura†iei comuniste”, la câteva
s¶pt¶mâni dup¶ Evenimentul din decembrie 1989, îi adunase pe câ†iva oameni bine ale§i: trei dintre ei f¶cuser¶ pu§c¶rie: Filipescu, Andreescu, Doina
Cornea, ceilal†i f¶cuser¶ închisoare prin cultur¶ - iertare, am vrut s¶ spun:
rezisten†¶ - în frunte cu hoitarul §ef: filosoful-cel-mai-tân¶r-la-români (a§a a
r¶mas §i la vârsta de azi: aproape 70 ani), convocatorul la o reuniune a GDS,
oper¶ nesemnat¶ a lui Pavel Cîmpeanu §i a lui Brucan, în care invitat de
onoare era un oarecare tâlh¶ra§ de drumul mare, dar care supraveghease
“Procesul Ceau§e§tilor”, de aceea to†i intelectualii aduna†i acolo - §i Doina
Cornea - i se adresau cu “Domnul M¶gureanu” - b¶ga-l-a§; pentru partedreapt¶; b¶ga-i-a§ de ling¶tori de obial¶ securist¶…
*

11 august 2005

DELIR DE PERSECU¢IE
Pre-simt venind, cum am sim†it de fiecare dat¶, o nou¶ campanie din
partea “intelectualilor de vaz¶, a scriitorilor din România, s¶tui de insultele,
de calomniile, de minciunile proferate de mine la adresa lor”. De ast¶ dat¶,
pe lâng¶ orfanii luptei de clas¶, pe lâng¶ holocaustologii tradi†ionali, altfel
spus: orfanii luptei de ras¶ (R. Ioanid, Shafir, Oi§teanu, Al. Florian) vor participa activi§tii auxiliari dintre goi: G. Andreescu, I.B. Lefter, Pippidi,
Pecican, Laszlo, Totok, precum §i “independen†ii” Gelu Ionescu, Iorgulescu,
Cosa§u, Marta Petreu, Liviu Antonesei. Ace§tia “sunt pe cale de a-mi da
replica - final¶ - meritat¶”; “în mod organizat §i concentric”. Scopul:
“S¶-l dis-tru-g¶, s¶-l lichideze - definitiv - pe Goma”.
M¶ mai li-chi-da-se (definitiv) cineva: prietenul §i colegul de celul¶
Ivasiuc : la cutremurul din martie 1977 l-a strivit o grind¶ de beton;
M¶ mai lichidase careva: generalul Ple§i†¶, întâi chimizîndu-m¶ pân¶ în
pragul mor†ii, la ei, în arestul Securit¶†ii de pe Calea Rahovei, în aprilie-mai
1977; în exil, în 1981 expediindu-mi o bomb¶ într-o carte; tot acolo, un an
mai târziu trimi†îndu-mi-l pe securistul Haiducu-Vi§an-Mo†u-HirschForrestier s¶ m¶ otr¶veasc¶: s-a întâmplat ca Haiducu-Hirsch s¶ fie lichidat
acum doi ani de securi§tii s¶i, iar Ple§i†¶ era cât pe-aci s¶ arz¶ cu tot cu casa
lovit¶ de tr¶znet (potrivit blestemului: «Tr¶zni-te-ar Dumnezeu!»);
M¶ mai “decedase” (definitiv!) cineva, acum o lun¶ §i jum¶tate: procurorul Eduard. Tovar¶§ul s¶ se p¶zeasc¶ de a ie§i în târg pe timp de ploaie: o
pic¶tur¶ i-ar putea bortilì creierul personal.
Mi se preg¶te§te o replic¶-meritat¶? Cum: celelalte “replici” date de c¶tre
masele largi de scriitori indigna†i fuseser¶ ne-meritate?
A, da, acum, fiind noi în plin an 2005, se va porni împotriv¶-mi o
chestie inspirat¶ de r¶zboiului-nuclear-preventiv imaginat de RumsfeldWolfowitz în Irak (de unde, dup¶ informa†iile din pres¶, r¶zboinicii preventivo-nucleari se preg¶tesc s¶ se retrag¶ strategic, a§a cum hollywoodianstrategic se retr¶seser¶ în 1975 din Vietnam).
Printre multele p¶cate atribuite mie - unul dintre cele m¶run†ele: delirul
de persecu†ie. Acuza†ie în care se întâlnesc N. Manolescu §i C. Burtic¶;
G. Liiceanu §i N. Ple§i†¶ - ilustrare:
Editorul Liiceanu, acuzat de mine c¶ îmi trimisese la topit o carte de
m¶rturii, m-a acuzat la rându-i c¶ suf¶r de mania persecu†iei;
ïn “cadrul discu†iilor prietene§ti” de la 1 aprilie 1977, când m¶ b¶tuse
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(s-a l¶udat recent la televiziune cu isprava-i) apoi în vara aceluia§i an, dup¶
ce m¶ r¶peau de pe strad¶ haidamacii lui, la protestele mele împotriva
“metodelor”, Ple§i†¶ rânjea:
«Te-am b¶tu’ io? Ai probe? Te-am r¶pi’ io? Ce probe ai? - ia nu mai
face pe persecutatu’!»
A§a cum, în 1977, în prezen†a lui N. Breban care confirma ceea ce tocmai spusesem: c¶ sunt asediat de Securitate, c¶ telefonul nu func†ioneaz¶
decât pentru securi§tii care ne amenin†¶, c¶ X, Y, Z, semnatari ai Apelului
nostru fuseser¶ aresta†i §i nu mai aveam semne de la ei - C. Burtic¶, senin, m¶
asigura: când era diplomat la Roma “i se p¶rea” c¶ e urm¶rit, dar nu era decât
“o mic¶ halucina†ie”…- tot a§a, începînd din chiar vara anului 1990 (când
Liiceanu retr¶sese din libr¶rii Culoarea curcubeului) colegii, prietenii mei
G. Adame§teanu, Monica Lovinescu, Dorin Tudoran m¶ asigurau c¶ “mi se
pare”, iar Geta Dimisianu, în stilul Ple§i†¶: «Ia nu mai face pe interesantul,
c¶ te persecut¶ Liiceanu, Sorescu, Viorica Oancea, Papahagi - ei, na, dou¶trei c¶r†i, la cele dou¶ sute câte ai scris - ¶sta-i delir de persecu†ie!”
Pe atunci înc¶ mai eram b¶iat bun, nu-mi d¶dea prin minte s¶-i blestem
pe “consolatori” astfel:
«S¶ dea Dumnezeu s¶ ajunge†i §i voi în situa†ia mea: s¶ v¶ distrug¶
c¶r†ile editorii-prieteni, ca mie Liiceanu, Sorescu, iar prietenii de decenii
§i ei scriitori (G. Adame§teanu, Monica Lovinescu) s¶ v¶ trateze de
calomniatori ai bie†ilor distrug¶torii de carte Liiceanu, Sorescu - fiindc¶
nu va fi deloc adev¶rat : suferi†i de mania persecu†iei!»
“Ofensiva” din acest an, 2005 face parte dintr-un… serial. £i nu va fi
prima (“c¶ci ei sunt mul†i, eu singur §i gol…”).
S¶ le re-memorez, re-num¶r, chiar dac¶ unora dintre cititorii mei numai pe internet! - li se va p¶rea c¶ m¶ repet. Nu va fi p¶rere, ci adev¶r: voi
repeta (“ca o plac¶ stricat¶”, vorba Monic¶i Lovinescu atunci când aduceam
iar vorba de tr¶d¶rile Domniei Sale), “întâmpl¶ri” din via†a mea, cu trimiteri
la Biblie: la vinderea, la tr¶darea-de-frate §i la (tentativa) de ucidere a
aceluia: mitul Iuda §i mitul Cain, împletite, rezultînd, în Carpa†ii no§tri,
mitul-emblem¶ al românilor: Miori†a.
Pe timpul lui Ceau§escu am num¶rat (§i îndurat) agresiunile:
1) ïncepînd din 1970, durînd pân¶ în 1990, 20 ani (dintre care 7 în
†ar¶), interdic†ia de a publica, fie §i traduceri, fie §i note de lectur¶ (nesemnate) în România literar¶ unde adjunct era G. Dimisianu. 20 de ani de
inexisten†¶ în limba în care scriu, româna; 20 de ani de t¶cere total¶ a
numelui meu §i a faptelor mele de scris - dac¶ eram “tr¶d¶tor de patrie”;
2) ïn 1976 Gallimard îmi publicase, în traducere francez¶, a treia carte:
Gherla. ïmpotriva ei (§i a autorului, aflat în România) a fost pus¶ la cale o
dubl¶ campanie: am §tire de doar dou¶ perechi de scriitori colegi: ¢oiuB¶l¶i†¶ trimi§i în Suedia în cre§tinescul scop de a-l convinge pe editorul
Coeckelberghs s¶ nu editeze în suedez¶ Gherla - “o carte proas¶, al unui
autor veleitar, lipsit de talent”; Breban-Ivasiuc trimi§i la München, în extrem
de culturalul scop de a-i explica lui Noël Bernard, directorul sec†iei române
de la Europa liber¶ ce “eroare comite când îl propune ca exemplu pe un netalentat ca Goma”; apoi la Paris, s¶ le fac¶ un desen Monic¶i Lovinescu §i lui
Virgil Ierunca (§i altora §i altora), ar¶tîndu-le c¶ “Goma este un impostor în
literatur¶ §i mai bine ar vorbi despre ei (Breban, Ivasiuc), adev¶ra†i scriitori”. Simultan “presa din exil”, cea scris¶ la Bucure§ti §i tip¶rit¶ la Toronto,
Fürstenfeldbruck-München, Milano, Londra, Atena (unde Ion Brad, ambasadorul, îl punea pe Dimitrios Ravanis-Rendis, fost exilat markosist în
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România s¶ traduc¶ productele sale în grece§te, apoi le d¶dea lui Iva§cu, lui
E. Barbu, lui Drago§-R¶c¶nel s¶ le retraduc¶ în române§te, cu indica†ia: “Din
presa occidental¶”, trimi†înd la sursa: “marele jurnal elen Proini”…), sub
semn¶turi ca I.C Dr¶gan, Faust Br¶descu, Michael C. Titus, Emilian, René
Theo, Lozovan (ei, da, chiar el), bravii exila†i anticomuni§ti îl puneau la zid
pe Goma, cel care tr¶dase România socialist¶ a lui Ceau§escu…;
3) “ïntâmplarea” din februarie-martie 1977: cu excep†ia lui Ion
Negoi†escu, nici un alt coleg scriitor nu a sus†inut ac†iunea pentru respectarea
drepturilor omului - vorbesc de textul s¶u, transmis la Europa liber¶ §i în care
nu era vorba de “pa§apoarte” (de acelea m¶ ocupam eu…), ci de cultur¶, de
literatur¶, de libertatea de crea†ie, de gândire, de expresie. Dup¶ moartea în
exil al lui Negoi†escu, prieteni de decenii ca Doina§, amici culturali ca Gelu
Ionescu au pretins a fi fost cel pu†in coautori ai textului semnat :
“Ion
Negoi†escu”;
4) Momentul aprilie 1977, când Consiliul Uniunii Scriitorilor a hot¶rît
s¶ exclud¶ un membru aflat în ghearele Securit¶†ii, arestat, amenin†at cu o
condamnare pentru tr¶dare (eu fiind acela) - astfel totalizînd trei campanii aparent: pasive, dar cât de active, atât prin vorbe-vorbe ale lui De§liu,
Jebeleanu, Bogza, Marin Preda, Geo Dumitrescu, Zigu Ornea…, cât §i prin
scrisul la gazete: Iva§cu, Piru, Zoe Bu§ulenga, E. Barbu, B¶ran, Dan
Zamfirescu, S¶raru, Dobrescu - §i al†ii §i altele…
5) ïn 1979 îmi ap¶ruse la Seuil, Paris, în traducere francez¶, volumul de
m¶rturii Le Tremblement des hommes (Cutre-murul oamenilor, 1977);
tot atunci fusese înfiin†at la Paris CIEL (Comitetul Intelectualilor pentru o
Europ¶ a Libert¶†ilor - pre§edinte: Eugène Ionesco). De la Bucure§ti a fost
dezl¶n†uit¶ o “campanie total¶” împotriva “du§manilor României”, atât în
presa din †ar¶, prin E. Barbu, Mihnea Gheorghiu, Zoe Bu§ulenga, Iva§cu,
C.V. Tudor, B¶ran, Herivan, acad. Condurachi §.a.… Deci §i împotriva mea,
ca cel care îl manipuleaz¶ pe Ionesco, ‘un gagarisit §i un be†iv incon§tient’,
scria Dan Ciachir, în S¶pt¶mîna barb¶, citat cu sfin†enie 11 ani mai târziu de
c¶tre ucenicul s¶u întru spiritualitate ortodox¶, Buduca, în “reportajul” de la
Paris.
[Fatalitate: în acela§i moment, vara anului 1990, la Bucure§ti, dup¶ ce
retr¶sese din libr¶rii varianta original¶, în române§te a volumului de m¶rturii
Culoarea curcubeului (Le Tremblement…) - îns¶ eu nu §tiam… - la Paris,
Liiceanu, în pauzele film¶rii lui Eugène Ionesco, fiind în vizit¶ la noi, s-a
indignat foarte, neputînd admite c¶ de votul unui “incon§tient” - Ionesco! - a
depins excluderea din conducerea Ligii pentru Ap¶rarea Drepturilor Omului
din România a unui om cu meritele lui Mihnea Berindei… A fost pus la punct
de so†ia mea, Ana, încât n-a mai scos un cuvânt pân¶ la plecare. ïns¶ Monica
Lovinescu m-a terorizat la telefon o s¶pt¶mân¶ întreag¶: în aceea§i sear¶ m¶
anun†ase c¶ §i lor, monicilor le relatase Liiceanu “întâmplarea de la Lig¶”,
g¶sind c¶ alungarea lui Berindei doar de votul lui Ionesco este inadmisibil¶;
a doua, a treia zi rugîndu-m¶ s¶ nu care cumva s¶-i povestesc Mariei-France
“întâmplarea” adic¶ “sc¶parea” cu incon§tientul Ionesco; apoi acuzîndu-m¶
c¶ eu inventasem “acea poveste”, ca s¶-i fac r¶u lui Gabriel - care era
disperat, fiindc¶ nu g¶sea cum s¶ repare gre§eala de a fi vorbit astfel fa†¶ de
prieteni - de§i vorbise “astfel” §i fa†¶ de monici, §i ei prieteni…]”;
Dup¶ aceste (doar) cinci distrugeri, o întrebare retoric¶: dintre colegii §i
prietenii mei de atunci a existat vreun scriitor (în afar¶ de Negoi†escu) s¶ se
declare solidar, nu cu p¶c¶tosul de Goma, ci cu principiile pe care le propusese pentru a fi ap¶rate - dealtfel deloc originale: polonezii, ungurii, cehoslo-
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vacii, chiar §i ru§ii! le enun†aser¶?
Deci, dup¶ 20 ani de t¶cere for†at¶, începînd din 1990 am putut - în
sfâr§it - s¶ public în România, în române§te…
6) …pân¶ în 1993, când, ca r¶spuns al unei scrisori publicate în Timpul,
în care m¶ plângeam c¶ editorul Liiceanu retr¶sese volumul de m¶rturii
despre 1977, Culoarea curcubeului, imediat dup¶ ie§irea în libr¶rii (iunie
1900), îl depozitase, min†indu-m¶ c¶ absen†a lui de pe pia†¶ se datore§te
numai… distribu†iei deficitare, iar în 1993 trimisese la topit tirajul depozitat.
Scriitori colegi §i prieteni ai mei care suferiser¶ cumplit de cenzura comunist¶, de topirea c¶r†ilor, în loc s¶ ia partea victimei (ori curajo§i ca la noi, pe
plaiurile dealvaletice, s¶ tac¶ în†elep†e§te), au deschis foc concentrat asupra
mea, acuzîndu-m¶ c¶ îl calomniez pe intelectualul editor Liiceanu distrug¶torul de carte.
Astfel a fost pus¶ la cale o veritabil¶ campanie de pres¶ împotriva mea
- repet: victim¶! - organizat¶ de Liiceanu, G. Adame§teanu, cu sfaturilepre†ioase din umbr¶ ale Monic¶i Lovinescu, avînd ca tribun¶-megafon:
revista 22;
7) ïn 1995 mi-am declarat candidatura la Pre§edin†ia României. Dup¶
cum orice alfabetizat în†elegea, anun†area candidaturii era o provocare (în
sensul onest, de stimulare a altora dintre ai no§tri, avînd fibr¶ de om politic),
Programul fiind un text utopic-preziden†ial, nu realist-prim¶rial (ca al lui
Constantinescu), nici… inexisten†ial (altfel rezistent)-cultural ca al lui N.
Manolescu. Reac†iile nu au întârziat, numai c¶, supriz¶: ele au pornit nu
dinspre du§manii tradi†ionali, comuni§tii-securi§tii, ci dinspre alia†ii naturali:
Horia Rusu §i C. Coposu! Abia apoi au început a l¶tra scîntei§tii (n¶scu†i, nu
f¶cu†i) ca C.T. Popescu, C. St¶nescu, Felicia Antip §i alte dragi-tovar¶§e.
Dup¶ cele “politice” au început culturalele, prin C. ¢îrlea (!), prin “arheul
na†iei”, Pruteanu; tot atunci s-a trezit Al George s¶ fac¶ el ordine în “terminologie” (disiden†i, opozan†i, rezisten†i) §i tot atunci Alex. £tef¶nescu, recenzent ultraelogios vreme de 6 ani al c¶r†ilor mele a schimbat macazul:
fulger¶tor am devenit (caut¶… candidatura cu care îl concuram pe
Manolescu !) autorul care st¶pâne§te “Arta exasper¶rii cititorului”- în
România literar¶ a jupânului, unde tocmai ap¶ruse un extemporal semnat de
o Romani†¶ altfel Constantineasc¶, intitulat “Cenzura scrie proz¶” (proza
scris¶ de cenzur¶ fiind romanul cu cântec, Ostinato…) [Nota din septembrie
2011: i se îng¶duie s¶ întreb : pe Romani†a cine o dirijase - îi d¶duse §i un
rezumat !-s¶ scrie ce scrisese despre Ostinato? bineîn†eles Manolescu - altfel
ar fi ajuns ea la Heidelberg?];
8) ïn 1997 mi-a ap¶rut la Nemira Jurnal I-II-III. Dan Petrescu, îngrijitorul edi†iei printre al†ii l-a invitat la lansare §i pe Pruteanu. Arheul a atacat
Jurnalul în maniera numaiovorb¶s¶†ispunic¶: “Citisem §palturile anul trecut
(…) e o carte doldora de resentimente (…) elucubra†ii (…) când îl nume§te
pe Gabriel Liiceanu (…) un Leonte R¶utu”…
ïns¶ atacul general a fost anun†at prin trâmbi†a Monic¶i Lovinescu în
22, cu textul semnat de dânsa, cel conceput de Liiceanu §i de Adame§teanu,
negociat la telefon - încheiat cu:
“ïmi pare r¶u c¶ l-am cunoscut pe Paul Goma”.
Pe dat¶ s-au n¶pustit: re-Pruteanu, re-£tef¶nescu, Gro§an, Buduca,
re-Adame§teanu (la televiziune, la emisiunea lui I. Sava s-a dovedit a fi
m¶car veri§oar¶ a lui Pruteanu: “Nu l-am citit [Jurnalul], dar e plin de calomnii”), Andrei Cornea, D.C. Mih¶ilescu, Ioana Pîrvulescu, C. Teodorescu,
Paruit, Iorgulescu, Zaciu, Bianca Balot¶. ïn e§alonul doi: Simu†, Borbély,
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Angela Marinescu, Val Condurache… au “contribuit” §i ei dup¶ puteri la
ap¶rarea literatorilor români de “acuza†iile calomnioase ale lui Goma”;
9) ïn 1998 a izbucnit “Scandalul Caraion”. La semnalul (t¶cut) al
Monic¶i Lovinescu, sonorizat de inenarabila Jelea, toat¶ floarea cea vestit¶ a
intelighen†iei române s-a n¶pustit asupra unui mort care nu se mai putea
ap¶ra. S-au încrâncenat atunci asupra “turn¶torului” Caraion mai cu seam¶
aceia care fiind ucenici ascult¶tori ai adev¶ratului turn¶tor de pu§c¶rie
Iva§cu, ai politrukului cekist Paul Georgescu, traversaser¶ Iepoca Ceau§escu
“în†elept”, pe burt¶, în patru labe, nef¶cînd compromisuri… decât din cele
care nu se v¶d negru-pe-alb (Sorescu) “uitate” (ca N. Manolescu: coautor al
detestabilei Literatura român¶ de azi, 1965).
M-am amestecat §i eu - §i am fost re-pedepsit: aduna†i la un fel de
colocviu, oameni de litere români au hot¶rît: cea mai eficace m¶sur¶ pentru
închiderea gurii-mari a lui Goma este t¶cerea. A§adar despre Goma s¶ nu se
mai scrie nimic - nici de bine nici de r¶u. Goma s¶ ne-existe. Cuvântul de
ordine a fost dat tot de Monica Lovinescu sub forma:
«Goma e contestat»
£i contestat am fost - în/prin t¶cere. Au protestat impotriva acestei
“m¶suri”, în scris, doar Vasile Baghiu; a ignorat m¶sura doar Liviu Ioan
Stoiciu: el mi-a propus o colaborare la Cotidianul (iar Cristoiu, pe care l-am
atacat din primul text propus, a fost de acord!).
10) ïn 2000 a fost “re-ales” Iliescu. Aproape toat¶ intelectualitatea
româneasc¶ a semnat Apelul Ru§inii: “pentru democra†ie, împotriva dictaturii”- cite§te: în favoarea lui Iliescu, democratul… Am scris atunci un text:
“S¶ fie desfiin†at electoratul!” în care ar¶tam pe puncte cât de orbi, de
nesim†i†i la durerile aproapelui nescriitor, cât de mereu-oportuni§ti erau/
sunt/vor fi directorii-de-opinie ai †¶rii: Manolescu, Liiceanu, Ple§u, Doina§,
Blandiana, Adame§teanu, G. Dimisianu, £tef¶nescu, Patapievici, Mih¶ie§,
I.B. Lefter… Drept care scriitorii de la România literar¶, curajo§ii anonimi
aduna†i în celula de partid “Cronicar” au amenin†at consora (sic) Vatra, cu un
proces - pentru publicarea lui Goma - §i, în cel mai curat stil comunist, au
atras aten†ia c¶ revista este finan†at¶ de Comitetul jude†ean pentru cultur¶…
Ajuns pe pragul celei de a 11-a agresiuni, m¶ opresc, s¶-mi trag
(r¶)sufletul. Pentru c¶ nu am în§irat toate m¶g¶riile, toate tic¶lo§iile, toate
loviturile pe la spate publicate în România literar¶, în 22 (de Barb¶neagr¶, de
Mircea Martin). ïn bun¶ §i neao§¶ tradi†ie autohton¶ fosta prieten¶, §efesa
revistei mi-a refuzat (t¶cînd) cuvenitul drept-de-replic¶ - imitat¶, peste ani de
alt fost bun prieten: Liviu Antonesei în chestiunea unui articol mincinos,
obraznic, analfabetizator al inginerului drepturilor omului, Gabriel
Andreescu (fost prin† consort al Gabrielei Adame§teanu, la 22, la GDS, unde
multe porc¶rii f¶cuser¶ ei dimpreun¶).
11) Pentru aceast¶ campanie de pedepsire a mea semnele prevestitoare
s-au ar¶tat în toamna anului trecut, 2004, dup¶ ce am anun†at în pres¶ c¶ îi
dau în judecat¶ pe 13 securi§ti, precum §i pe I. Iliescu, pre§edintele în
exerci†iu. Acuza†iile formulate împotriva securi§tilor, cu osebire a lui Ple§i†¶
ar fi trecut neobservate (ca toate esen†ialele-la-români), dac¶ lui Iliescu, pe
lâng¶ multele §i extrem de gravele fapte enumerate în Plângere - printre care
declan§area r¶zboiului civil, mai cunoscut sub numele “mineriade”- nu i-a§ fi
pus în spinare §i binecuvântarea (înalt-preziden†ial¶) dat¶ “Comisiei
interna†ionale” ocupîndu-se de “Holocaustul în România”. Vechile, tocitele
acuza†ii succesive de “tr¶d¶tor de patrie”, de “lipsit de talent”, de “calomniator al intelectualilor no§tri de vârf” au fost, pân¶ la noi dispozi†ii, l¶sate la o
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parte §i re-activat¶ cea de “antisemitism”, cretin¶rie absolut¶ lansat¶ de Ed.
Reichman (în 1986), de R. Ioanid, în 2002, de Shafir tot cam pe-atunci.
Replica a întârziat dou¶ luni (timp necesar pentru copierea întocmai §i
înv¶†area pe de rost a directivelor Wiesel), dar §i când a venit… Sub
semn¶tura indispensabilului, inevitabilului, inenarabilului A. Oi§teanu §i
publicat¶ - unde în alt¶ parte? - decât în 22, organ condus de inconturnabila,
incompresibila, indivizibila, inoxidabila organatic¶ Gabriela Adame§teanu,
veteran¶ a campaniilor, trei, duse împotriva mea. Acela (indispensabilulinutil-oi§tean) deplora, cu duroare, eviden†a, pentru el §i ai s¶i: de§i Goma,
autorul eseului S¶pt¶mâna Ro§ie este antisemit dovedit (sic) - doar a
scris-o, în Observatorul lui I.B. Lefter, Falsul R. Ioanid, evanghelistul
securist - cartea îns¶§i, vai, nu cade sub “legea” Ordonan†ei cu care Te§u
umbl¶ tot timpul în gur¶.
Am trimis la redac†ia revistei 22 un drept-la-replic¶, sperînd c¶, din
1995 (când un text în care contestam valoarea de candidat la pre§edin†ie a lui
E. Constantinescu, afirmam aproximativ: ‘N. Manolescu, alt candidat, nu
mai moral, dar cu o inteligen†¶ câtdecât¶’ - iar G. Adame§teanu l-a pus pe al
meu la murat, pân¶ când au fost scrise replicile lui Constantinescu,
Manolescu, Zoe Petre)*), trecînd - spuneam - 10 ani de când mi se refuzaser¶
alte trei-patru drepturi (sic), mi-l vor publica pe acesta. Ei bine, m-am în§elat
§i de ast¶ dat¶: nu aveam dreptul s¶ public nici în 22, periodic proprietate a
clanului Adame§teanu, slujnicit(¶) cu temenele de Rodica Palade §i, pân¶ mai
deun¶zi, cu suportul teoretic (sic) al lui Gabriel Andreescu, inventatorul chibritului cu fosfor la ambele capete a “filosofiei disiden†ei la român”, altfel
industria§ al drepturilor omului minoritar - în România. ïn disperare de cauz¶
- starea permanent¶ de la complotul provocat de ukazul Monic¶i Lovinescu;
“Goma e contestat!” - am trimis prin e-mail textul câtorva persoane - “pentru
informare”; l-am trimis §i la Ziua, unde, în cele din urm¶, a ap¶rut. S-a
b¶gat în vorb¶ §i “politologul”Dan Pavel care §i el m¶ tratase de “antisemit”… - de ast¶ dat¶ cu folos pentru mine: a recunoscut (§i r¶mâne singurul!): nu îmi citise textele atacate de el ca “antisemite”.
12) Se vede c¶ acuza†ia: “antisemit” nu a fost considerat¶ de
Manolescu&ManoLeii suficient de productiv¶ - decât în asociere cu altceva.
“Altceva” - ce?
Ceva care abia se în†elesese din bâiguiala lui C. Teodorescu, recenzînd
în Cotidianul Culoarea curcubeului, m¶rturie ap¶rut¶ în februarie la –––––
Polirom (de mirare: în urm¶ cu zece ani acela§i în†elesese ce e cu volumul,
ba m¶ ap¶rase de C.T. Popescu - explica†ia poate fi g¶sit¶ în opera†ia de decapitare a “reedit¶rii”, directorul editurii Lupescu, el de capul lui, suprimase
“Introducerea” în care autorul f¶cea scurta-biografie a c¶r†ii). A, da, “ceva cu
dosarele de securitate”, îns¶, ca tot -escul autoamnezic, ManoLeul
Teodorescu o pierduse, r¶mânîndu-i ceva-ceva în genul “Goma, scriitorul –
turn¶torilor”…; - formulare buni§oar¶, fiindc¶ repeta acuza†iile neturn¶toarelor emerite Bianca Balot¶ §i ale Getei Dimisianu, îns¶ nu-destul-de-bun¶:
nu se exprima limpede, t¶ios. A fost trimis în prima linie limpede-t¶iosul
exprim¶tor Gabriel Dimisianu.
“Cine pe cine acuz¶?” î§i intituleaz¶ Eternul Adjunct al României
literare luarea-la-cuvânt din 27 iulie-2 august 2005.
Nici c¶ se poate un titlu mai potrivit unui astfel de product semnat de
un asemenea productor: Gabriel Dimisianu. Parafrazîndu-l, se poate scrie exclamativ, nu interogativ:
“Cine pe cine acuz¶!”
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Uluitor la condeierii literari deda†i §i la publicistic¶: mai întâi §i mai
întâi ei r¶mân în plin¶ fic†iune (artistic¶), nu se las¶ tra§i-împin§i în publicistica-gazet¶reasc¶ (sic). Dispre†uind suveran (de unde le va fi venind
dispre†ul? Dar suveranitudinea? Nu cumva din exerci†iul de decenii al scrisului crâncen realist-socialist?) Decurgînd din prima “calitate” - fic†ionarismul
în totul, în toate - ignorarea (§i ea, suveran¶) a adev¶rului, autorul î§i imagineaz¶ c¶ un articol se a§terne pe hârtie exact, dar exact a§a cum se
confec†ioneaz¶ o recenzie (fatal subectiv¶), un roman (cum altfel decât
expresie a subiectului narator?). Din acest motiv “neopublici§tii” dintre scriitori exerseaz¶ aceast¶ meserie, gazet¶ria (§i grea §i func†ionînd - în principiu
- dup¶ un cod moral) în stare de levita†ie: pentru ei nu exist¶ realitatea sol,
cel c¶lcat totu§i cu augustele lor membre dind¶r¶t, dou¶: numita citire a textului comentat-atacat, §i cinstita citare din obiectul cu pricina. £i nu exist¶
moral¶ (mami†o!). Citez din G. Dimisianu:
“Efectele d¶rii pe fa†¶ (par†iale) a dosarelor de la Securitate îmi par a fi deocamdat¶ acestea: modificarea în negativ a imaginii unor fo§ti oponen†i sau a unor victime ale regimului comunist, pe de o parte, iar pe de alt¶ parte exonerarea de r¶spundere a persoanelor care au exercitat persecu†ii politice, care au pus la cale §i au
înf¶ptuit represiunea”.

Pervers¶ întors¶tur¶ a condeiului. A§adar acesta - nu altul - a fost efectul:
“modificarea în negativ a imaginii unor fo§ti oponen†i…”
Ca §i cum nu România literar¶ deschisese campania împotriva lui
Caraion (“oponent”, nu colabora†ionist - ca Manolescu, Dimisianu,
£tef¶nescu, ¢oiu, Silvestru, Pard¶u, B¶ran - Dimisianu), rezemîndu-se
“documentar” pe dosarele gra†ios oferite de Traficantul nr. l, securistul Pelin;
ca §i cum nu Manolescu îl invitase pe Iliescu, “omul cu o mare” imediat dup¶
Mineriada Sângeroas¶ (13-15 iunie 1900), în cea mai prestigioas¶ publica†ie
cultural¶ a României pentru a fi sp¶lat de sânge ; de parc¶ nu acela§i
Manolescu îl invitase pe Voican Voiculescu-Sturdza, supra§eful Securit¶†ii,
în decembrie acela§i an, s¶-§i publice “dosarul de securitate”, prezentat de
“redac†ie”, în termeni de un analfabetism §i un târîtorism demne de epoca lui
Ceau§escu; de parc¶ nu Manolescu §i Dimisianu publicaser¶ în num¶rul 41
din oct.1998, textul “Securitatea despre România literar¶” sub anun†ul:
“DOCUMENT” - din el cititorii aflînd c¶ cel mai dârz anticomunist din
redac†ie fusese… Vasile B¶ran!
Dar G. Dimisianu continu¶:
“Unui Eugen Florescu, de pild¶, satrapul ideologic al erei ceau§iste, i se asigur¶, dup¶ ’89, un înc¶p¶tor fotoliu de parlamentar (…) în timp ce Doina§, Uricaru,
Buzura sînt lapida†i moral. Nu este îns¶ vorba numai de ei. O rea imagine a lumii
intelectuale în general §i a lumii literare în special, a comunit¶†ii literare este cultivat¶
cu insisten†¶ (de v¶zut §i ce scrie Alex. £tef¶nescu în R.L., nr. 19, despre ‘demonizarea’ Uniunii Scriitorilor’), acolo, în acele medii, îngr¶m¶-dindu-se, s-ar zice, relele
n¶ravuri, din trecut §i azi: la§itatea, egoismul, meschin¶ria, oportunismul, tr¶darea,
colabora†ionismul §i poate, în cel mai bun caz, revolta în genunchi. Cine cultiv¶
–––––––––––––––––––
*) Metod¶ carpatnic¶, pe care o credeam inven†ia Adame§teanc¶i. Da de unde! ïn acest
an, 2008 taman la fel a procedat sora geam¶n¶ a ei: Carmen Mu§at, în “polemica” Mihai £oraMircea Martin
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aceast¶ imagine, m¶car excesiv¶, despre comunitatea literar¶, cine acuz¶, cine
judec¶? (…). Din p¶cate, cîteodat¶, chiar fo§tii disiden†i autentici se angajeaz¶ pe
aceast¶ pîrtie din reflex de singularizare sau din cine §tie ce alte motive. Sau pentru
a le pl¶ti confra†ilor de condei cine §tie ce poli†e”.

Dup¶ ce §i-a legitimat zicerea prin trimiterea la reperul curat moral, multifunc†ionalul Alex. £tef¶nescu, G. Dimisianu atac¶ frontal:
“Cazul lui Paul Goma e prea bine cunoscut. Iat¶ §i recent: întrebat, în ‘Jurnalul
literar’, ce p¶rere are despre declara†iile noi ale odiosului general Ple§i†¶, omul care
îl maltratase în închisoare, trece de el repede, în restul imensului articol luîndu-i la
refec pe Monica Lovinescu, pe N. Manolescu, pe ¢epeneag, pe Iorgulescu, pe
Buzura etc. etc. Cu ei are mereu ceva de împ¶r†it Goma §i parc¶ mai pu†in cu Ple§i†¶,
care scap¶, ca s¶ zic a§a, cu fa†a curat¶, mai curat¶, oricum, decît a colegilor de literatur¶.”

Din citatele produse reiese c¶ G. Dimisianu este doar un pion în trupa
ar¶t¶tori§tilor-în-sens-invers. Din recenta hait¶ fac parte, atât fo§ti activi§ti,
securi§ti de meserie, care înainte de decembrie 1989 slujiser¶ Scînteile generale, cu pana §i cu limba lor devotat¶ - aici intr¶ §i Pelin dar §i Paler; §i C.
St¶nescu §i pionierul pe atunci C.T. Popescu - deasemeni intelectualii patriei,
directorii de con§tiin†¶, scriitorii rezisten†i prin cultur¶, grijuliii cu p¶strarea
virginit¶†ii breslei, deci cu supravie†uirea prin împ¶iere a cadavrului numit
Uniunea Scriitorilor - §i, neap¶rat, cu Vaca-ma§ina care distribuie lapte §i
rachiu, acesta din urm¶ carburant indispensabil func†ion¶rii genialilor membri ai Fondului Literar! Cei din a doua categorie ar fi indigna†i s¶ afle c¶ îi
pun al¶turi (dimpreun¶) cu tovar¶§ii cinsti†i din prima, îns¶ prin ceea ce scriu
de la o vreme, acolo le este locul. Unde vor fi vrînd s¶-i pun dup¶ o asemenea
ignominie? - re-citez din G. Dimisianu - subliniind:
“Cu ei are mereu ceva de împ¶r†it Goma §i parc¶ mai pu†in cu Ple§i†¶, care
scap¶, ca s¶ zic a§a, cu fa†a curat¶, mai curat¶, oricum, decît a colegilor de literatur¶.”

A§a, deci: eu îl scot pe generalul Ple§it¶ “cu fa†a mai curat¶ decât a colegilor de literatur¶”! De parc¶ nu eu îl zugr¶visem - primul (§i ultimul) în
Culoarea curcubeului; §i în Soldatul câinelui. De parc¶ nu eu - singur-singurel, f¶r¶ ai mei “colegi de literatur¶” - i-a§ fi dat în judecat¶ pe 13 securi§ti
printre care generalul Ple§i†¶. Oricum, printre scriitorii care s-au declarat
indigna†i de “presta†ia televizual¶” a lui Ple§i†¶ nu am întâlnit numele lui G.
Dimisianu; nici al lui N. Manolescu; nici al lui Buzura, nici al lui Iorgulescu,
nici al lui Gelu Ionescu, nici al lui Cosa§u, nici al lui Dinescu, nici al
Blandienei, nici al Adame§tenei, nici al antisecuristului Dinescu - ce s¶ mai
vorbesc de al lui Liiceanu, Ple§u, Patapievici - ace§tia fiind, dup¶ afirma†ia
lui G. Dimisianu (§i a lui Mircea Martin), “colegii de literatur¶” ai mei!
“Colegi” care nu au scos un cuvânt de protest, în 1970, când fusesem
interzis; care nu au protestat când, arestat fiind, fusesem exclus din Uniunea
Scriitorilor - de ei, scriitori, de ei, colegi ai mei! - în schimb s-au indignat
foarte pentru c¶ ar¶tasem adev¶rul despre ei, despre tr¶d¶rile lor, despre colabora†ionismul lor - dinainte §i de dup¶ decembrie 1989; “coleg de literatur¶”
al meu Liiceanu, cel care mi-a distrus Culoarea curcubeului? Colegi Ivasiuc,
Breban, ¢oiu, B¶l¶i†¶, F¶nu§ Neagu, B¶ie§u, Cosa§u? Coleg(e) de literatur¶
Monica Lovinescu §i Gabriela Adame§teanu, luînd partea notoriului editor-distrug¶tor de c¶r†i, în schimb tratîndu-l pe autorul uneia dintre ele (eu) de calom-
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niator? Coleg de literatur¶ N. Manolescu, cel care mi-a interzis accesul în
România literar¶ prin editorialul de pomin¶ “Adio, domnule Goma”? Colegi de
literatur¶ literatorii români care au consim†i s¶ fiu înmormântat în t¶cere, ba au
dat §i ei o mân¶ de ajutor la aceast¶ ac†iune…literar¶ («Las¶-m¶ s¶-i dau §i eu
un picior!» fiind, nu o replic¶ din Caragiale, ci una etern româneasc¶)?
Cum de poate Gabriel Dimisianu s¶ în§ire atâtea neadev¶ruri strig¶toare
la cer doar în câteva rânduri? De ani de zile vor fi fr¶mântat ei (cei din
“nucleul” de la România literar¶) chestiunea: cum s¶ fac¶ ei, cum s¶ dreag¶
pentru a-i da peste bot în primul rând lui Goma (care, cam adev¶rat, cum ar
zice ardeleanul Manolescu, a f¶cut ceva închisoare, a fost oarecum persecutat)?; în al doilea fostei lor protectoare: Monica Lovinescu? Ace§tia, “fugi†ii”
- cum ne spuneau Zaciu, Breban - §i al†i ardeleni - le repro§aser¶ mereu,
mereu c¶ sub Ceau§escu nu mi§caser¶, nu se revoltaser¶, nu fuseser¶
adev¶ra†i scriitori, mul†umindu-se cu ascultarea Europei liber¶ §i cu
declara†ia declamat¶ la buc¶t¶rie - în gând: “Ziceam c¶ rezistam”. «Dar îns¶§i
Doamna Monica ne îndemna s¶ rezist¶m prin cultur¶ - îns¶ de la o vreme §ia schimbat discursul, s-a întors împotriva noastr¶, a adev¶ra†ilor rezisten†i,
cei prin cultur¶»…
Rezultatul dezbaterilor: organizarea unei ac†iuni - discrete, eficace,
dat¶ fiind natura uman¶ §i mai ales recenta… “informatìt¶”, rezultat al
“dosarìtei”.
Rezisten†ii prin cultur¶ au operat o diversiune dintre cele mai tic¶loase,
mai noroioase, mai murdare prin care ei, rezisten†ii-sub-lavi†¶ au inversat termenii §i nu “unii disiden†i”. Ei, amorfii, nevertebra†ii, ei, analfabe†ii moral,
ei, campioni ai suprema†iei esteticului, demasca†i, critica†i, ar¶ta†i a fi ceea ce
au chiar fost: colabora†ioni§ti ai Terorismului Comunist, au adoptat tactica
ho†ului care, prins, zbiar¶: «Ho†ul! Ho†ul!!», §i arat¶ spre p¶guba§-p¶gubos.
Cei din Clanul Manole§tilor, ei “seniorii literelor române§ti”, ei,
“înving¶torii” în recentele alegeri pentru Uniunea Scriitorilor, c¶p¶tînd (prin
vot) convingerea c¶ ei sunt eterni, iat¶, nu mai suport¶ repro§urile,
învinov¶†irile §i, ca ultimii pârâcio§i ai clasei, arat¶ spre “colegul”, b¶tut, pretinzînd c¶ acela este vinovat de “demonizarea Uniunii”. Astfel au început a fi
b¶nuite victimele (adev¶rate, nu cele unse de Iliescu-M¶gureanu, înzestrate
cu certificate de rezistent) §i nu c¶l¶ii - cei adev¶ra†i: securi§tii, activi§tii, precum §i colaboratorii de bun¶ voie cu Aparatul Infam - ace§tia, sub pana unor
ho†i-url¶tori pretind neru§inat c¶ ar fi victimele!
O bun¶ parte dintre scriitorii dovedi†i c¶ informaser¶ într-o împrejurare
sau alta Criminalulul Organ sunt, dac¶ nu de-a dreptul ap¶ra†i, atunci sigur
“explica†i” (cita†ii de G. Dimisianu: Doina§, Uricaru, Buzura - la care îi
adaug pe fo§tii mei colegi de închisoare, de domiciliu obligatoriu: Marino,
Balot¶), în timp ce R¶ul cel mare, adev¶ratul R¶u vine de la unul, Goma, el
îi “înjur¶” f¶r¶ contenire, f¶r¶ alegere, nu pe Florescu, nu pe Dulea (pe care
el, Goma nu-i cunoscuse - în schimb îi cunoscuse - §i-i înjurase - pe Ghi§e,
pe Vasile Nicolescu, pe Gafi†a, pe Dumitru-Dumnezeu, pe R¶utu - pe
Ceau§escu), ci doar pe “cei buni”… - în ce scop?
Lumina vine de la Alex. £tef¶nescu-Bezn¶:
“Demonizarea Uniunii Scriitorilor”.
Concluzie care nu a§teapt¶ decât s¶ fie tras¶ (de coad¶): demonizatorul
Goma nu este decât un “scriitor al turn¶torilor” (apud recentul
C. Teodorescu), un fost-fals-rezistent, devenit un ap¶r¶tor (m¶car… favorizator), de ce nu complice al “odiosului general Ple§i†¶”! - de pild¶.
ïns¶ tot de pild¶, s¶ r¶spund¶ G. Dimisianu când anume l-a descoperit
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el pe odiosul general:
- în vara anului 1977, când i-l povesteam lui Mazilescu §i lui Raicu - §i
lui Dimisianu?;
- în iarna anului 1977-78, când îl povesteam jurnali§tilor occidentali,
iar d¶rile de seam¶ ale lor erau preluate, pe larg, de Europa liber¶?;
- în 1978-79, când eu însumi citeam la Europa liber¶ fragmente din cartea de m¶rturii Culoarea curcubeului - Cutremurul oamenilor?;- în 1990,
din volumul editat-retras-distrus de Liiceanu - dar recenzat în România
literar¶? (de… Alex. £tef¶nescu)?
ïntrebare legitim¶, fiindc¶ “manole†ii din grupul România literar¶” par
- §i chiar reu§esc s¶ fie! - informa†i despre “odiosul Ple§i†¶” abia în februarie
2005, din volumul-decapitat de Liiceanu II al lumii editoriale române§ti,
Silviu Lupescu, directorul Polirom, de la o vreme §i administrator al C¶r†ii
române§ti, unde §i l-a ales adjunct pe N. Manolescu (fiecare este adjunctul
cuiva, fiecare adjunct are Primul meritat).
Oricum: a 13-a campanie organizat¶ de “colegii mei, scriitori” nu m¶ va
lua prin surprindere, nu m¶ va mira, nu m¶ va îndurera:
ïn majoritate, “colegii mei, scriitori” sunt ceea ce calomniatorul de mine
scrisese înc¶ acum 27 ani, în Cutremurul oamenilor - Culoarea curcubeului: persoane f¶r¶ coloan¶ vertebral¶, f¶r¶ caracter, f¶r¶ convingeri,
“Compromisul fiind meseria lor” (Manolescu î§i intitulase extrem de inteligent, cu gustul s¶u f¶r¶ gre§ o emisiune: “Cultura este meseria mea”).
Fiecare cu “meseria” lui.
ïn rest, fire§te, cu to†ii sunt: geniali.
S¶ fie - la ei, acolo.
Paul Goma
*

Paris, 21 septembrie 2005

PROPUNERE
La 4 august 2005 a fost luat¶ HOT™RÂRE[A] nr. 902 privind
înfiin†area “Institutului Na†ional pentru Studierea Holocaustului din România
Elie Wiesel”.
De ce n-am alc¶tui §i noi, indigenii, b¶§tina§ii, majoritarii români - neamericani, ne-israelieni - un Institut pentru Studierea Terorii Bol§evice în
România între 28 iunie 1940 - iulie 1990 ?
Nu sunt primul care (§i-)a pus aceast¶ întrebare îndurerat¶ §i, dup¶ cum
merg treburile în România, nu voi fi ultimul.
Rezum evenimentele din ultima vreme:
La 5 septembrie 2005 trimisesem ziarului Ziua textul “Anun†” (publicat
la 7 sept.) în care citam din Comunicatului Uniunii Scriitorilor din România
din 31 august a.c.:
“Conducerea Uniunii Scriitorilor din România î§i exprim¶ regretul c¶
în revista Via†a româneasc¶ num¶rul 6-7 din iunie-iulie 2005, revist¶ (sic)
editat¶ de Uniunea Scriitorilor, a fost permis¶ de c¶tre redac†ie apari†ia unui
text cu con†inut antisemit. Este vorba despre fragmente din Jurnalul 2005 al
lui Paul Goma”. £i: “Conducerea Uniunii consider¶ intolerabil¶ îng¶duin†a
cu care redac†ia revistei Via†a româneasc¶ a g¶zduit în aceast¶ publica†ie
(re-sic!) idei contrare valorilor §i normelor acceptate în lumea contemporan¶”. (subl. mele, P.G.).
£i anun†asem:
“Voi da în judecat¶: 1. Uniunea Scriitorilor din România; 2. Asocia†ia
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Scriitorilor din Bucure§ti; 3. Pe Nicolae Manolescu, pre§edinte al Uniunii;
4. Pe Horia Gârbea, director de imagine al USR §i pre§edinte al Asocia†iei
Scriitorilor, Bucure§ti
“pentru calomnie la adresa lui Liviu Ioan Stoiciu §i a mea
“5. Pe conduc¶torii Comunit¶†ii Evreilor din România
“pentru denun† calomnios.
“În leg¶tur¶ cu punctul 5 a§tept ca USR s¶ fac¶ publice numele acelor
membri ai Comunit¶†ilor Evreilor «care au reac†ionat foarte dur» §i care
«Dac¶ ei s-au sesizat, înseamn¶ c¶ afirma†iile sunt grave» (s. mea) - re-citat
din scriitorul român Horia Gârbea, deficient, atât în materie de limb¶ român¶
cât §i de logic¶”.
“Ei” îns¶ au t¶cut chitic - ai fi zis: români din mo§i-str¶mo§i. Le-a
sc¶pat (cum? din cauza cui? s¶ existe oare tr¶d¶tori §i în rândurile
Comunit¶†ii?) informa†ia:
“Realitatea evreiasc¶, Nr. 236 (1036), 1-15 septembrie 2005
(articol nesemnat, num¶r inaccesibil pe site, la fel ca întreg num¶rul)
“Lu¶ri de pozi†ie legate de manifest¶ri antisemite în România
“De§i exist¶ o legislatie (Ordonan†a de urgen†¶ nr. 31 din 28 martie
2002 si o hot¶râre a C.N.A.) care condamn¶ manifest¶rile fasciste, rasiste si
xenofobe si popularizarea lor, din p¶cate, ele î§i g¶sesc locul în continuare în
pres¶, audiovizual sau în bro§uri care se vând pe tarabe. Aspectul pozitiv este
c¶ în presa român¶ au început s¶ apar¶ §i unele lu¶ri de pozi†ie împotriva unor
astfel de atitudini. În ultimul num¶r (6-7) al «Vietii Române§ti», revista
Uniunii Scriitorilor, asupra c¶ruia ne-a atras aten†ia criticul literar Henri
Zalis (subl. m., P.G.), a fost publicata prima parte a /Jurnalului/ scriitorului
Paul Goma (1-16 ianuarie 2005). Textul cuprinde atacuri vehemente împotriva intelectualilor evrei si membrii Comisiei «Wiesel» care au redactat
/Raportul/ despre Holocaustul din România, împotriva faptelor si argumentelor care sustin existenta Holocaustului românesc cuprinse în acest document,
negându-se veridicitatea lor, critici împotriva Israelului si a politicii duse de
statul evreu. Reac†ia fa†¶ de publicarea acestui text a venit din partea ziarului
«Gândul», (…) Comunicatul Uniunii Scriitorilor a fost reluat si comentat de
ziarul «Gardianul». Drept replic¶ la cele dou¶ articole, într-o scrisoare trimis¶
ziarului «Ziua», Paul Goma reia atacurile antievreiesti si afirm¶ c¶ va da în
judecat¶, printre al†ii, Uniunea Scriitorilor §i pe «conduc¶torii comunit¶†ii
evreie§ti pentru denun† calomnios», iar «România liber¶» îi ia ap¶rarea scriito-rului (…)”
Comunitatea evreilor nu s-a ostenit s¶ confirme “sesiz¶rile” (“foarte
grave”, vorba scriitorului român H. Gârbea) prin citate, cum se obi§nuie§te la
noi, în Europa; nici s¶ le infirme §i s¶-§i cear¶ scuze pentru eroare, cum se
obi§nuie§te la noi, în Europa. Obi§nuin†ele europene ar fi presupus: membrii
Comunit¶†ii evreie§ti se ostenesc s¶ citeasc¶ întâi, abia apoi s¶ antisemitizeze
ceea ce citiser¶, cu ochii lor - vorbesc de textele denun†ate de denun†¶torul
veteran H. Zalis, individul care §i-a f¶cut stagiul la revista S¶pt¶mîna a lui
Eugen Barbu (nu va fi pretinzînd c¶ fusese… infiltrat acolo de îns¶§i
Comunitatea Evreiasc¶?).
Iat¶ îns¶ c¶ în aceast¶ ambian†ie de n-aude-na-vede, în ziua de 20
septembrie a.c. au fost anun†ate dou¶ evenimente - primul:
“From: Oana Subtirica (…) Subject:
“Despre "Pro si antisemitism" la Conferintele Cuvantul
“Dragii mei,
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“Revista Cuvantul are deosebita onoare de a va invita sa luati parte la o
noua editie a Conferintelor Cuvantul.
“Joi, 29 septembrie ora 18.00, la Centrul de Presa al Societatii Romane de
Radiodifuziune, va avea loc cea de-a XIX-a editie a Conferintelor Cuvantul. Cei
care vor lua cuvantul cu prilejul acestei editii sunt Marta Petreu, Maria Ghitta
si Andrei Oisteanu. Tema: "Pro si antisemitism".
Va asteptam cu aceasta ocazie Centrul de Presa al Societatii Romane de
Radiodifuziune.
“Va rugam sa confirmati prezenta, pentru rezervarea locurilor.
“Cu stima, Oana Subtirica”

Ocazie de a afla: omenirea, ea, a§a cum o fi ea, se împarte în dou¶ categorii nete: “prosemi†i” §i “antisemi†i” - cale de mijloc neexistînd. Epocala
descoperire va fi interpretat¶-pentru-dumneavoastr¶ de poeta creieral¶ Marta
Petreu, dup¶ indica†iile pre†ioase ale tovar¶§ului de veacuri Iano§i, marxist
n¶scut nu f¶cut, care imediat ce Brucan i-a dat bilet de voie s¶ coboare din
cerul C.C. al. P.C.R. unde a fost un zelos “instructor” (al¶turi de Al. Simion),
s-a gr¶bit s¶ explice goi-lor analfabe†i ce este acela un Gulag §i cum trebuie
aborda†i £alamov §i Soljeni†în în mod constructiv principial, de-pe-pozi†ii.
Al doilea eveniment - tot în 20 septembrie datat (Ziua):
“Comunitatea evreiasca din Romania îsi alege conducatorii
“(…) Responsabilii ob§tii evreie§ti au decis ca a sosit timpul ca scaunul de
pre§edinte, ramas gol dupa moartea neuitatului Nicolae Cajal, sa fie ocupat prin alegeri democratice, transpa-rente. ZIUA a fost ziarul care a precipitat evenimentul,
aducand in discutie prea lunga §i problematica prezent¶ in varful conduc¶tor al
Federatiei Comunitatilor Evreiesti din Romania (F.C.E.R.) a unui fost colonel activ
de Securitate. Dar acum povestea apar†ine trecutului. Congresul evreimii-romane
care se desf¶§oara, azi, 20 si mâine, miercuri 21 septembrie,[2005!] (sublinierile
mele, P.G.) (…) Important, §i trebuie subliniat acest lucru, alegerile vor fi, pentru
prima data, libere si transparente. (sublinierea §i uimirea mea: cum “pentru prima
dat¶ libere §i transparente”? din decembrie 1989 pâna azi, 16 ani comunitatea
evreiasc¶ din România tr¶ise în nelibertate §i obscuritate?) “(…) Pentru postul de
pre§edinte candideaza: prof. univ. Radu Alexandru Feldman (Radu F. Alexandru)
(…); prof. univ. ing. Tiberiu Roth, (…) prof. univ. Corneliu Sabetay (…) si prof.
univ. Aurel Vainer (…) Pentru postul de vice-presedinte al FCER candideaz¶ conf
univ. ing. Otto Adler, regizorul Erwin Simsensohn si ing. Paul Schwartz. Postul de
secretar general, de†inut pân¶ acum de av. Iulian Sorin, va fi ocupat de unul din cei
cinci candida†i înscrisi în cursa electoral¶ ” (subl. mele)

Securistul “Iulian Sorin” era-este “av.”? Aviator? Avicultor?
Neinformat - §i modest - îmi spun c¶ graba cu care Comunitatea evreilor a
trecut la alegeri “pentru prima dat¶ libere” se va datorînd unui articol de
acum câtva timp în care Te§u Solomovici i-a zis pe… pseudonume
adev¶ratului conduc¶tor al Comunit¶†ii: colonelul de Secu. Numai c¶ de
atunci a trecut mult¶ vreme - §i nu s-a întâmplat nimic notabil.
Presupun: tot el (Te§u S.) pune degetul… pe i, când scrie:
“ZIUA a fost ziarul care a precipitat evenimentul, aducând in discu†ie prea
lunga si problematica prezen†¶ in varful conduc¶tor al Federa†iei Comunit¶†ilor
Evreie§ti din Romania (F.C.E.R.) a unui fost colonel activ de Securitate.”

Ceea ce ar putea însemna (pân¶ la proba contrarie) c¶ “scandalul” provocat de Uniunea lui Manolescu N. cu Gârbea H. iar în subteran, cu Zalis H.
a dat tulburare, precipitare, §i…mobilizare electoral¶ în Comunitatea
evreiasc¶ - întru ap¶rarea (cu ghearii §i cu din†ile, vorba romancierului minoritar¶§) pro-semitismului de atacurile mâr§ave ale odiosului anti-semitism la
care se dedau cei care “nu sunt cu noi - deci sunt împo-triva noastr¶ §i trebuiesc stârpi†i”, potrivit doctrinei sionismului triumf¶tor. La 16 ianuarie 2005

©Paul Goma 1935-2011

wwww.paulgoma.com

PDF public și gratuit

31.12.2011

PAUL GOMA - JURNAL 2011

1699

scriam textul “Unde ni sunt…?” în care citam concluzia tras¶ de Elie Wiesel
(sub supravegherea ambasadorilor SUA §i Israelului în România) la 16 oct.
2004:
“Holocaustul în România a fost posibil ca urmare a antisemitismului cu r¶d¶cini adânci în istoria politic¶ §i cultural¶ a †¶rii” (s.n.).
Calificînd-o: “rezultat al gândirii teroriste a holocaustolo-gilor, model
de abuziv¶ înjum¶t¶†ire a adev¶rului”, continuam:
“Deci noi, românii ne asum¶m partea de vin¶ în martirizarea §i uciderea evreilor începînd din 27 iunie 1941 (“Pogromul de la Ia§i”), evreii îns¶
nici nu vor s¶ aud¶ - corect: ne interzic - ca la ei, la Securitate - s¶ deschidem
gura - pentru a vorbi §i noi despre martirizarea, uciderea românilor, cu un an
mai devreme, începînd din 28 iunie 1940, în Basarabia §i în Bucovina de
Nord ocupate de bol§evici, apoi din 23 august 1944 câteva bune decenii, în
restul României ocupate de ru§i”.
ïn alt text: “S¶ înv¶†¶m de le evrei” spuneam:
“Fa†¶ cu obr¶zniciile, acuza†iile, calomniile, actele de xenofobie (antiromânismul), de rasism («numai evreii au suferit, numai ei au dreptul s¶ vorbeasc¶ despre Holocaust»), nu mai accept¶m diktatul, cu capul plecat, cu
gura închis¶. £i noi, ne-evreii am suferit, §i noi avem dreptul de a ne ap¶ra
suferin†a §i onoarea de victime.”
ïn continuare, sugeram:
“…respectarea întocmai a “Ordonan†ei de urgen†¶ nr. 31/2002 privind
interzicerea organiza†iilor §i simbolurilor cu caracter fascist, rasist sau xenofob §i a promov¶rii cultului persoanelor vinovate de s¶vâr§irea unor
infrac†iuni contra p¶cii §i omenirii”.
“(…) s¶ cerem, nu eliminarea din text a termenului “fascist” (violent
inexact), ci introducerea, dup¶ “fascist”, a: “§i comunist”.
Iat¶ c¶ la 4 august 2005 a fost luat¶ HOT™RÅRE[A] nr. 902 privind
înfiin†area Institutului Na†ional pentru Studierea Holocaustului din România
Elie Wiesel”. Ce va fi cautînd pe fronton numele “Elie Wiesel”? Purt¶torul
înc¶ nu a murit, dar a dat numele s¶u unui organism avînd scop studiul unui
fenomen din România? Ce a avut, ce are Elie Wiesel cu noi, Românii - în
afar¶ de ura oarb¶, de repetata, de îngro§ata falsificare a adev¶rului istoric
din punctul de vedere al unui frustrat Mare-Maghiar ca el în “favoarea”
ungurilor ocupan†i ai Ardealului de Nord?, de calomnierea constant¶, isteric¶ a României §i a Românilor («Românii au ucis, au ucis, au ucis!»)?
Citind “Hot¶rîrea” (a§a este corect, nu Hot¶rârea” cum st¶ scris într-un
act oficial), bag de seam¶: dac¶ Primul ministru §i ministrul Culturii (sic) lau numit în fruntea Institutului pe “istoricul” Mihail Ionescu, de profesie
general, cronicar de curte §i de atenanse al lui Ceau§escu, atunci nu mai
exist¶ incompatibilitate între natura institu†iei §i denumirea ei, în care caz de
ce nu ar fi rebotezat¶: “Institutul Elie Wiesel - Mihail Ionescu”?
Vas¶zic¶ guvernul actual a g¶sit fonduri pentru finan†area “de la bugetul statului” a unui Institut ce urmeaz¶ a studia suferin†ele a circa 750 000
evrei (câ†i erau în 1939) pricinuite de Statul Român într-un interval de 4 ani,
1941-1944. Dar acestea (suferin†ele) erau studiate, cunoscute din 1945,
acuza†ii fuseser¶ condamna†i de justi†ia poporului sovietic eliberator prin
magistra†ii impar†iali-de-clas¶ Avram Gutmann-Bunaciu, Voitin(ovici), Sa§a
Sidorovici; opinia public¶, convocat¶ în s¶lile Tribunalului Poporului pe baz¶
de legitima†ii speciale §i de promisiuni-amenin†¶ri, înc¶lzit¶ pân¶ la delir de
verbul - românesc! - al lui Brucan, Baranga, N. David, Nestor Ignat, Miron
Constantinescu, Oscar Lemnaru care cerea Moarte-du§manilor-României;
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pu§ii sub învinuire fuseser¶ prepara†i ca-la-Moscova, cu ciomagul §i ranga de
fier a enkavedistului Nicolski-Grünberg; unii executa†i, în 1947… Ce mai pot
des-coperi cei 30 cercet¶tori salaria†i: R. Ioanid, M. Shafir, Al. Florian, J.
Ancel, Braham, Lia Benjamin, L. Volovici, L. Rotman, W. Totok, Laszlo A.,
G. Andreescu, O. Pecican, M. Ghitta ? C¶ G. Liiceanu §i D. Tudoran fuseser¶
pân¶ mai an antisemiti virulen†i, îns¶ de ieri deveniser¶ (sic) filosemi†i
convin§i?, c¶ antisemitul cult N. Manolescu (nu cita el chiar §i din
Garaudy?!) s-a transformat ca prin minune în vân¶tor de antisemi†i ca Goma?
Actualul Guvern a g¶sit pe dat¶ fonduri, local, secretare, automobile (§i
benzin¶!), §oferi pentru cei 30 cercet¶tori-din-nou a ceea ce era cercetat de
jum¶tate de veac. Nu conteaz¶: misia cercet¶torilor (dar a colaboratorilor!)
va fi, nu aceea de a descoperi al†i criminali dintre români, alte victime dintre
evrei, ci de a împiedeca, prin vacarm bine orchestrat, p¶trunderea, în sfâr§it,
pân¶ la urechile ne-evreilor amnezia†i de 50 de ani de teroare poli†ieneasc¶ §i
de reeducare (ca la Pite§ti!, ca la Pite§ti!) a adev¶rului integral, acela care
spune: §i noi, ne-evreii am fost martiriza†i de bol§evicii ru§i, dintre care nu
pu†ini evrei; §i mai spune: evreii no§tri nu au fost chiar totdeauna doar victime - ci §i c¶l¶i; §i înc¶ feroci. “Cercet¶torii” care vor face act de prezen†¶ în
zilele de salariu (gras, de la bugetul statului român), dac¶ sunt mai în vârst¶,
atunci sigur au fost ei în§i§i belitori-de-goi, iar mai-tinerii sunt fiii, nepo†ii
unor adev¶ra†i criminali (ca A. Oi§teanu, Al. Florian, R. Ioanid). Ei nu vor
lucra pentru scoaterea la lumin¶ a adev¶rului integral, ci vor trudi la îngroparea §i mai în adânc a adev¶rului despre faptele celor mul†i, de ordinul zecilor
de mii de evrei care, dup¶ Cedarea Basarabiei §i a Bucovinei de Nord au alergat în Teritoriile Cedate (R¶utu, Roller, Tism¶neanu, Perahim, Sorin Toma,
Celac, Bârl¶deanu, Mi§a Oigenstein §i Bella Iosovici - viitorii p¶rin†i ai
fra†ilor Oi§teanu) unde au distrus, cu entuziasm revolu†ionar bol§evic
Biblioteci §i Biserici, C¶r†i §i Icoane - iar ca auxiliari zelo§i ai NKVD, (începînd din 28 iunie 1940): au distrus cu jubila†ie Oameni: martirii no§tri.
Acesta va fi adev¶ratul rol al Institutul binenumit “Wiesel”. S¶ bruieze,
s¶ minorizeze, s¶ ironizeze, în final s¶ interzic¶, în continuare, scoaterea la
lumin¶ a p¶r†ii noastre de adev¶r, cea care ar contrazice inocen†a integral¶ a
evreilor §i ar atenta la unicitatea Holocaustului §i în România (§i în Polonia
§i în ¢¶rile Baltice §i în Rusia…).
Se §tie: rolul determinant al cre¶rii Institutului “Wiesel” l-au avut, nu
guvernan†ii românii, chiar analfabe†i profunzi în materie de umanioare, în
special de istorie na†ional¶ - ci americanii §i israelienii. Iar reprezentan†ii
poporului român nu au g¶sit de cuviin†¶ s¶ consulte poporul român, cel pe
care ei îl reprezint¶ - la Bruxelles, la Moscova, la New York -, ci au ciocnit
c¶lcâiele §i s-au executat.
Pentru edificarea unui Memorial al Victimelor Bol§evis-mului, noi, neevreii, noi, ne-bol§evicii, noi, ne-securi§tii cui s¶ ne adres¶m? Cine dintre
conduc¶torii României se uit¶ în gura noastr¶? Ai zice c¶ în alegerile de anul
trecut au ales un pre§edinte al României nu românii, ci americanii §i
israelienii.
ïntrebare: Avem noi, indigenii, b¶§tina§ii, majoritarii români - ne-americani, ne-israelieni - dreptul la un Institut pentru Studierea Terorii
Bol§evice în România între 28 iunie 1940 - iulie 1990?
Dac¶ au meritat evreii din România (s¶ admitem prin absurd c¶ cei
750 000 au fost cu to†ii victime) nu ar fi drept, echitabil (sic) ca un alt Institut,
nu geam¶n, ci paralel, neconcurent s¶ studieze, repertorieze, difuzeze m¶rturii despre suferin†ele a circa 30 000 000 ne-evrei pricinuite de Teroarea
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Bol§evic¶, slujit¶ cu abnega†ie de evrei timp de 50 ani? ïnc¶ o dat¶, fiindc¶
“parte-nerii” nu aud, nu dialogheaz¶, ei monologheaz¶-dikteaz¶: în cifra de
30 milioane de ne-evrei români intr¶ cele trei genera†ii de basarabeni §i
bucovineni, distruse - chiar dac¶ nu total lichidate; §i cel pu†in 2 genera†ii de
ne-evrei din restul României.
Pentru c¶ guvernul României §i pre§edintele României nu se vor gr¶bi
s¶ vin¶ în întâmpinare (“întâmpinare”, dup¶ 16 ani de nep¶sare, de surzenie?), noi, ne-evreii, nefiind nici americani, nici chiar israelieni, propunem:
Un sondaj prin internet:
Este oare necesar un Institut pentru Studierea Terorii Bol§evice în
România? Sau mai poate a§tepta înc¶ o jum¶tate de secol - c¶ nu dau turcii?
Vom afla:
a) dac¶ mai exist¶ români doritori ca m¶car în al 12-lea ceas s¶ se ridice
în dou¶ picioare §i s¶-§i afirme, sub propriul nume, dorin†a de restabilire a
adev¶rului istoric din ultima jum¶tate de secol;
b) dac¶ mai exist¶ români în actualul guvern, care s¶-§i fac¶ datoria fa†¶
de comunitatea noastr¶ multîncercat¶, mult-nedrept¶†it¶, mult §i mereu
min†it¶.
ïn cazul în care guvernul român nu va mai avea fonduri §i pentru români, deci ISTBR nu va avea un sediu, vom ruga Institutul “Wiesel” s¶ cedeze
o c¶m¶ru†¶ la subsol. Nu ne îndoim de generozitatea legendar¶ a evreilor din
România fa†¶ de indigenii români.
Dac¶ nu - nu va fi. Românii vor r¶mâne afar¶.
Sunt obi§nui†i, românii, cu afara: au fost da†i afar¶ din case, din libertate, din familiile “reîntregite de Securitate”, din am¶râ-tele slujbe de dup¶
prizonierat §i închisoare §i deportare, da†i afar¶ din †ara lor (iar basarabenii
§i bucovinenii, chiar de au r¶mas pe loc, au fost da†i afar¶ de ru§i din propria-le identitate româneasc¶).
Neavînd un acas¶ al lor, românii se vor întâlni… afar¶; în Pia†a
Universit¶†ii, de pild¶. Pe timp de ger, de ploaie, supravie†uitorii români
dintre eternele victime se vor ad¶posti în holurile Facult¶†ii de Litere §i în al
Institutul de Arhitectur¶.
Numai de nu le-ar da prin cap actualilor guvernan†i ai †¶rii - †ara din
care au fost da†i afar¶ cet¶†enii s¶i - s¶ trimit¶ Minerii lui Iliescu, pentru
“restabilirea ordinii” - §i s¶-i dea prilej lui N. Manolescu s¶ ia un interviu
legitimator “Omului cu o mare”. Fiindc¶ atunci…
Românii de bun¶ credin†¶, avînd cultul memoriei §i sim†ul onoarei, sunt
invita†i s¶-§i manifeste acordul/dezacordul cu crearea
Institutului pentru Studierea Terorii Bol§evice în România între 28
iunie 1940 - iulie 1990,
la o adres¶ electronic¶ ce se va anun†a în curând.
Paul Goma
*

Paris, 11 octombrie 2005

“AP™RAREA TE£U”
ïn Ziua din 8 octombrie 2005 a ap¶rut un articol de Te§u Solomovici
despre “Marele jaf sionist”. Textul nu aduce nimic nou, ba chiar n¶cl¶ie§te ce
se §tia despre controversatul eveniment din 1959. Eforturile jurnalistului telaviviot de a-§i ap¶ra comunitatea de “calomnii”, de “manipul¶ri antisemite”provo-cate, pare-se de filmul documentar semnat de Alexandru Solomon - s-
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au dovedit §i de data aceasta contraproductive. Folosind “informa†ii” din surs¶
securist¶ (to†i cei implica†i fuseser¶/erau în continuare securi§ti), încercînd s¶
dea o interpretare favorabil¶ comunit¶†ii evreie§ti în general, în special
acuza†ilor (oricum: justificabil¶), Te§u Solomovici a reu§it “performan†a” de ai l¶sa a§a, vinova†i, dup¶ teza Securit¶†ii.
Parafrazînd un blestem de Arghezi, a§ putea spune:
«Filmdocumenta-te-ar Al. Solomon, ap¶ra-te-ar Te§u Solomovici (§i,
ca supliment: pupa-te-ar Elie Wiesel)! - cu astfel de ap¶r¶tori, ce nevoie de
fioro§i antisemi(n)†i/ cu cu†itu-n din†i?»
ïn mod necesar “afacerea” - atacarea §i jefuirea unui furgon al B¶ncii
Na†ionale - ascunde ceva peste m¶sur¶ de misterios-murdar, dac¶ nimeni
dintre evrei nu-i divulg¶ taina.
Eu, de dinafar¶ (am aflat doar aici, în exil de ceva-cumva-cândva de la
Virgil Ierunca, el îl cunoscuse la Bucure§ti, îl reîntâlnise la Paris pe
“revolu†ionarul” trotkist Sa§a Mu§at, altfel notoriu spion sovietic), am §tire
de vreo trei variante, una dinspre un goi, Neagu Cosma, acest Pelin Bis, deci
ne-demn de încredere. Celelalte dou¶ : una morfolit¶, îng¶lat¶ apar†ine lui Ed.
Reichman - nu cea din “romanul de fic†iune Denun†¶torul” (sic), ci din
interviul dat revistei 22 acum vreun an. ïn fine, a treia, vine dinspre realizatorul filmului documentar.
Numele sub care se prezentase Alexandru Solomon la telefon nu m-a
convins s¶ particip, îns¶ purt¶torul, cu tenacitate, insistase: voia musai s¶
“vorbim” despre Europa liber¶ - despre care eu în ruptul capului nu voiam s¶
vorbesc! Venind la mine, pe dat¶ a schimbat vorba: m-a întrebat ce §tiu
despre “Jaful de la Giule§ti”. Plictisit, ba chiar enervat, i-am r¶spuns c¶ nu
cunosc decât elucubra†iile lui Ed. Reichman (îl cunoa§te?, cine dintre evrei
nu-l cunoa§te pe Ed. Reichman?) - pe care nu dau o ceap¶ degerat¶. Nu-mi
mai aduc aminte dac¶ i-am vorbit de r¶u proiectul lui Reichman de a face un
film dup¶ “romanul de fic†iune”. £i nu †in minte dac¶ vizitatorul mi-a spus ca
el face un documentar dup¶ scenariul lui Reichman sau dup¶ unul al s¶u.
Eram într-o proast¶ stare a s¶n¶t¶†ii trupale §i sufletale, presupun c¶ am fost
dezagreabil cu vizitatorul (§i m¶ pricep, nu trebuie s¶ m¶ jur) - îns¶ am re†inut
urm¶torul “am¶nunt”:
C¶pitanul Enoiu (avea acest grad în 1956-57, când ne m¶cel¶rise pe noi,
studen†ii ungari§ti; în 1959 va fi fost maior sau colonel), fusese “preparatorul”, regizorul filmului de-uz-intern pe care aresta†ii fuseser¶ obliga†i s¶-l
interpreteze - §i care, dup¶ 1990 a stârnit o furtun¶ de proteste din partea
evreilor, cu atât mai vehemente, cu cât protestatarii, ei in§i§i securi§ti cu grad
mare, î§i p¶strau obiceiurile de acuzatori-f¶r¶-probe, nu de investigatori;
§i desigur zgomotoase acuza†ii de… antisemitism (se putea rata o asemenea
ocazie? Nu!). Mai mult decât atât: A. Solomon st¶tuse de vorb¶ cu însu§i
Enoiu, de curând (în 2004)!
Enoiu-de-la-Interne… Doar c¶ era mult mai voinic decât Ple§i†¶, altfel
leit fra†i-criminali; ciobani de-ai no§tri, din popor, mioritici autentici, din
mo§i-str¶mo§i, nu “alogeni” ca altena†ionaliti§tii “din conducerea superioar¶”. Enoiu : din împrejurimile Târgovi§tei, Ple§i†¶ tot de pe-acolo (îns¶
dup¶ nume, “oltean” din ¢ara Oltului ardelean(¶): în zona Comana de Jos,
Cuciulata, Fântâna exist¶ un deal: Ple§i†a). Pentru Enoiu eu fusesem un mizilic, luat din mers, între dou¶ “cazuri serioase”; am avut o singur¶ “întâlnire”
cu el (§i mi-a rupt trei coaste - nu patru?, nu cinci?: avea un pumn cât capul
lui de hidrocefal - §i ce caligrafie, în sensul originar avea, bestia!), îns¶ §tiu
ce au p¶timit, îndelung, Ivasiuc de la Medicin¶, Florin Caba de la Drept
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(c¶ruia, îi zmulsese p¶rul de pe cap, la nou¶ luni dup¶… tratament, fiind tot
chel); £tefan Negrea (pe acesta îl b¶tuse în cap în cap, în cap, numai în cap «Studentul de la cap se-mpute! La cap, la cap, s¶ nu mai gândeasc¶!» - întâi
cu un scaun, apoi cu un picior de scaun, l¶sîndu-l neom; nebun, bietul
Negrea, colegul meu de la Filologie se spânzurase la orizontal¶, la Gherla, cu
câteva s¶pt¶mâni înainte de termenul de liberare); pe Marcel Petri§or, pe
Grama, pe Marin Cocioran îi martirizase Enoiu cu nesfâr§it¶ pl¶cere…
Spusele lui A. Solomon m¶ trimiseser¶ cu tot cu… memoria afectiv¶ în
alt¶ parte:
Mult dup¶ liberare (prin 1967-68), bini§or dup¶ ce re-devenisem re-studen†i, Marcel, cu care m¶ întâlneam frecvent §i la facultate §i la mine, în
c¶m¶ru†a de la anticarul Sterescu, ba chiar o dat¶ fusesem amestecat în…
re-re-arestarea lui (dar §i în re-re-liberarea lui…), pentru “re-activit¶†i
re-legionare”, mi-a povestit în stilul s¶u inimitabil, cum, a§teptînd la coad¶ la
pâine, careva i-a ars o cumplit¶ palm¶-de-prietenie pe um¶r (fie vorba între
noi: acesta fiind §i stilul lui Marcel). Era Enoiu - care l-a întrebat, tare:
«Ce mai faci, b¶ banditule?»
La care Marcel a r¶spuns pe dat¶, zâmbind (§i mi-a ar¶tat cum) c¶ bineface, cump¶r¶-pâine, mul†ume§te de întrebare - nu mai †in minte dac¶
ad¶ugase §i «s¶-tr¶i†i»-ul reglementar. R¶spunsul m¶ §ocase, i-o spusesem.
El a ridicat din umeri, a început s¶ râd¶ (râsul-de-spaim¶ al lui Marcel…),
apoi mi-a spus c¶ “rela†iile” nu s-au oprit la întâlnirea de la brut¶rie: într-o zi,
aflîndu-se în casa noii sale prietene, a intrat… Enoiu!
«Ce mai faci, b¶ banditule? Ai venit în vizit¶ la…?»
Nu am re†inut dac¶ “noua rela†ie” a lui Petri§or era nepoat¶ sau fiic¶ a
lui Enoiu. ïns¶ am în†eles - Marcel mi-a spus: el, “banditul” continua s¶ o
viziteze pe femeia aceea, uneori ap¶rea Enoiu - ei, b¶rba†ii st¶teau de vorb¶…
S¶-l fi întrebat: «Despre ce sta†i voi de vorb¶?» ïn†elesesem, f¶r¶ s¶ fi trecut
prin “aceea”: Petri§or fusese atât de torturat, atât de mult timp, încât… nu era
necesar s¶-l fi citit pe Dostoievski, pentru a accepta inacceptabilul. Prin 1992
am citit în presa literar¶ un “dialog” în care Gheorghe Cr¶ciun, directorul
Aiudului din perioada reeduc¶rii legionarilor (sub bagheta vigilent¶ a
de†inutului Valeriu Anania, viitorul Bartolomeu al Clujului), ca s¶-§i
“conving¶” camarazii (§i bestia de Cr¶ciun fusese legionar - dar ce securist
exemplar devenise, bat¶-l Dumnezeu s¶-l bat¶!) c¶ el se purtase
“prietene§te” (!) cu de†inu†ii, cita din dedica†ia scrise de “domnul profesor
Marcel Petri§or” pe o carte a sa în care era vorba de pre†uire, recuno§tin†¶…
Astfel am în†eles: era cu totul posibil ca bandi†ii-evrei-sioni§ti s¶ asculte
(de bun¶-voie, cum altfel) indica†iile-pre†ioase date de Gheorghe Enoiu,
m¶celarul-anchetatorul lor - a§a cum, înainte ascultaser¶ §i bandi†ii-goi…
Nu am mai cerut am¶nunte lui Al. Solomon - desprecscenariul s¶u
(intuiam c¶ are s¶ fie un ghiveci), despre Enoiu…cïl întrebasem, totu§i, dac¶
“Radu Ioanid” este fiul unuia dintre “Ioanizii” executa†i în lotul acela - el mia r¶spuns: «Nu» §i a r¶mas t¶cut ca un rabin când l-am întrebat cum îl cheam¶
cu adev¶rat pe R. Ioanid: Leibovici? Her§covici? Lazarovici? - Ioanidovici
nefiind, pân¶ la proba contrarie, nume iudeu.
ïnapoi, la articolul-“ap¶rare” al lui T. Solomovici. Voi cita atât de
copios din el, nu pentru “informa†iile” furnizate (toate îmi erau cunoscute), ci
pentru… ceea ce voi explica la urm¶:
Totu§i, totu§i: limba Te§ului adev¶r gr¶ie§te - f¶r¶ s`-§i dea seama (cu
italice voi sublinia ceea ce mi se pare demn de †inut minte iar între cro§ete [ ]: observa†iile, complet¶rile mele):
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“Organele de militie au fost date de-o parte si cercetarea (…) [ancheta]
a fost asumata de Securitate. La 17 septembrie 1959, principalele personaje
(…) erau arestate:
“1. Alexandru Ioanid (Herman Leibovici) [vezi mai departe contradic†ia
- n. m.], fost locotenent-colonel de militie si sef al Directiei Militiei Judiciare
pe tara, membru de partid, (nascut la 17 noiembrie 1920). Casatorit, o vreme,
cu sora sotiei lui Al. Draghici, ministrul de interne.
“2. Paul Ioanid, (Paul Leibovici), inginer, profesor universitar, cu studii
de doctorat la Moscova [unde în alt¶ parte?], sef de catedra la Academia
Militara, membru de partid, nascut la 24 martie 1923).
“3. Igor Sevianu, (Igor Her§covici), inginer aviator, fost locotenent de
militie pana in anul 1951, membru de partid (nascut la 31 octombrie 1924).
“4. Sasa Mu§at (Abra§a-Sa§a Glanzstein), profesor universitar de istorie, (nascut la 26 august 1924), activist al Cabinetului Orasenesc de Partid,
var cu Florica, sotia lui Emil Bodnaras.
“5. Monica Sevianu, nascuta Alfandari, fosta Abraham dupa primul sot,
de profesie ziarista, (nascuta la 11 iunie 1923).
“6. Haralambie Obedeanu, (Harry Lazarovici), (nascut la 19 septembrie
1928). Pana in anul 1956 a fost ofiter la MAI, redactor la "Scanteia", apoi,
pana la 1 ianuarie 1959, decan al Facultatii de Ziaristica la Academia
"Stefan Gheorghiu", membru de partid.
“(…) au mai fost arestate inca 17 persoane, socotite "complici si favorizatori", aproape toti de origine evreiasca: Anita Ioanid, Nora EinhornObedeanu, Zigmund Stahl, Michael Sevianu-Herscovici, Janina Nenberger,
Isac Feins, Iosif Glanzstein, David Leibovici-Ionascu, Ita Alfandari, Itic
Rosenberg, Pierette Sevianu, etc. (…)
“Principalul organizator al jafului (…) a fost colonelul de militie, trecut
in rezerva, Ioanid Alexandru, zis Lica, pe numele lui adevarat Grumberg.
[ceva mai sus era: Leibovici - dar a§a se întâmpl¶ când îti schimbi numele
mai des decât ciorapii] (…) toti evreii care au intrat in militie si in general
in Ministerul de Interne erau "sfatuiti" sa-si schimbe numele, romanizandu-l [sf¶tui†i?; cine îi sf¶tuia?, un goi sau tot un evreu?]. Tatal lui Ioanid
Alexandru, batranul Grumberg, avea pe strada Izvor, colt cu Alexandru
Odobescu, o tipografie, "Tipografia Marvan", si in afara lui Alexandru mai
avea un fecior, Paul Grumberg, romanizat si el prin adoptarea numelui
Ioanid. Alexandru (…) este incadrat ca civil la serviciul pasapoarte, inca de
tanar. Cand s-a hotarat ca acest serviciu sa treaca la Ministerul de Interne,
s-a pomenit imbracat in uniforma, primind gradul de locotenent major [“s-a
pomenit”? A§a, f¶r¶ s¶ fi dorit-vrut?]. In urma casatoriei cu cumnata lui
Alexandru Draghici, pe atunci Ministru de Interne, casatorit cu sora sotiei
lui Ioanid [tot prin…“pomeneal¶”?], ambele surori instalate in fruntea
cadrelor din C.C. al PMR, Alexandru Ioanid este trecut la IGM Inspectoratul General al Militiei - cu gradul de capitan, ajungand intr-un an
colonel si... directorul Militiei Judiciare pe intreaga tara [din “pomeneal¶”,
fire§te].
“Inconjurat numai de evrei, numiti in functii importante [subl. mea] printre care si ajutorul sau, colonelul Serban Samson, doctor in drept, subdirector al Judiciarului pe intreaga tara - colonelul Ioanid Alexandru avea puteri depline si acces nelimitat la Ministrul de Interne, cumnatul sau, Alexandru
Draghici, la generalul Staicu Stelian, seful IGM, cat si la generalul Aurel
Filip, seful Militiei Capitalei (…).
“Urmeaza o descindere pe strada Nicolae Iorga, unde locuia Alexandru
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Ioanid, intr-o vila superba, fosta resedinta a ambasadorului Frantei. [se
“pomenise”… repartizat acolo - nota mea, antisemit¶] (…) Marturiile fostului colonel de Militie Adrian Horascu, publicate in revista "Lumea libera" din
New York, au avut un ecou neasteptat in Israel. Revista "Minimum" a lui
Alexandru Mirodan, care apare la Tel Aviv, a invitat pe cei ce stiu ceva
despre "memorabilul caz" petrecut la Bucuresti in 1959 sa dezvaluie adevarul. Prima reactie a venit din partea lui Eugen Szabo, un fost colonel cu functie inalta in organigrama Securitatii. [veche cuno§tin†¶ a noastr¶, sub protonumele Portnoi]: "Intamplarea face [Ioanid umbla cu “pomeneala”, Szabo cu
“intâmplarea”] sa[-i] cunosc (…) [erau] oameni lipsiti de orice spirit de aventura, cu functii importante si salarii bune,“atasati regimului” cum se spunea
pe atunci. Nimeni din cei care ii cunosteau n-a acceptat versiunea oficiala a
acuzatiilor ce li se aduceau. (…) Relatarea unui oarecare fost colonel de militie Adrian Horascu, aparuta in "Lumea libera" din New York, care s-ar fi ocupat de cercetarea cazului, m-a umplut de suparare." [curat umplut!]
“M. N. din Tel Aviv, o ruda apropiata a lui H. Obedeanu, a trimis si el
redactiei un soi de protest (…) Simelia Calin si Rebeca Klapholtz, surorile lui
Lica si Paul Ioanid l-au acuzat si ele pe fostul colonel Horascu de relatari
"mincinoase si abjecte": "Totul a fost o inscenare. Este greu de crezut ca un
savant ca Paul Ioanid si un colonel de militie ca Alexandru Ioanid, seful
Sectiei judiciare pe tara, [subl. mea] care stiau prea bine care era riscul unei
asemenea fapte si care erau bine situati, sa dea o asemenea lovitura. (…)
“Cetateanul israelian Paul Lupascu, fost ziarist la "Scanteia" (…) fusese
coleg de redactie si prieten cu Harry Obedeanu. Si el s-a simtit obligat sa
"rupa tacerea": "(…) Ideea de infaptui jaful a fost a lui Igor Sevianu (Gugu),
actiunea a fost determinata de faptul ca atat Igor cat si sotia sa, Monica
Sevianu, nu mai aveau slujbe de multa vreme (…) (traiau impreuna cu cei doi
copii din ceea ce castiga Monica din lectii (…)
“Marturiile lui Paul Lupascu si Adrian Horascu le-au infuriat pe Nora
Obedeanu, sotia lui Harry Obedeanu, pe Sanda, fiica acestora, si pe Rozina
Baru, sora lui Harry, toate trei astazi cetatene israelience. Ele au trimis
revistei "Minimum" din Tel Aviv un protest in care ii acuza pe Lupascu si
Horascu, "vechi colaboratori ai regimului comunist", daca nu chiar ai
Securitatii, de dezinformare si falsificare a realitatii. [sublinierea mea - de
mirare la un evreu securist: Lupa§cu - §i la un presupus goi, dar §i el securist:
s¶ fi fost ei “vechi colaboratori ai regimului comunist”? Doamne fere§te! De
cum securi§tii evrei pun cizma de securist pe p¶mântul ¢¶rii Sfinte se prefac
fulger¶tor în anticomuni§ti, în mistici, în mielu§ei - chiar dac¶ îi cheam¶
“Lupa§cu”, românizare de la r¶d¶cina : Wolf] (…)
“O marturie (…) din partea lui Mose Grossfeld, azi cetatean israelian,
fost sef al militiei judiciare al unei regiuni si adjunct al colonelului
Alexandru Ioanid: Ioanid procura pasapoarte false pentru emigrarea unor
evrei in Israel. [subl -. mea] [Mi-a spus:] "Avem nevoie de bani pentru a-i
ajuta pe evreii care s-au inscris pentru a emigra in Israel si au fost dati afara
imediat din servicii, nu au din ce trai". In continuare mi-a spus: «Nu peste
mult timp am sa mor, dar sa stii ca Ioanid a fost un evreu adevarat». Am mai
vrut sa-i pun intrebari, dar el a inchis discutia; lacrimi i-au venit in ochi, am
plans impreuna." Iata intr-adevar o scena mai mult decat suprarealista, cu
doi ofiteri superiori militieni evrei care varsa lacrimi, la miezul noptii, dupa
o lunga sedinta de analiza a muncii, pentru cauza sionista. [sublinierea mea,
comentariul lui Te§u]
“Scrie prof. Bratescu: "S-au auzit opinii cum ca faptasii fusesera oame-
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ni cu ferme convingeri sioniste, lovitura data de ei fiind menita sa procure
fonduri necesare inlesnirii emigrarilor in Israel. Ba unii credeau ca nu am fi
avut a face atunci decat cu o inscenare de toutes pieces, pusa la cale de
Securitate, urmarindu-se deopotriva intimidarea intelectualitatii disidente si
stimularea antisemitismului. [subl. mea] In legatura cu acest ultim aspect,
este de remarcat staruinta cu care autoritatile au tinut sa aduca la cunostinta
numele «adevarate» ale participantilor la pradaciune, intrucat toti acestia purtau de mai bine de un deceniu nume mai mult sau mai putin «romanizate»...”
Nu mai continuu. A§a o †ine Te§u, cu “m¶rturii” care… m¶rturisesc în
favoarea bie†ilor, nevinova†ilor, imacula†ilor securi§ti evrei care “luaser¶”
ni§te lipsi†i de valoare interna†ional¶ bani române§ti. Cu b¶nuieli, cu acuza†ii
de “antisemitism” - la adresa securi§tilor ne-evrei, dar nu §i la a securi§tilor
unguri §i evrei r¶ma§i la/în post (ca “Szabo” - vezi mai departe) - încât m¶
întreb chiar §i eu, care, totu§i observasem de la Intifada s¶r¶cirea dramatic¶ a
“vocabularului” evreilor militan†i anti-palestinieni secarea cuvintelor din
fondul principal al lor, Oameni ai C¶r†ii. M¶ mai trezisem în situa†ia tragicomic¶ de a face pe avocatul Securit¶†ii - îns¶ aici este vorba de adev¶r, nu
de contrariul adev¶rului: Securitatea:
Cum de poate Br¶tescu - altfel persoan¶ ponderat¶, neisteric¶ - s¶ emit¶
lu¶ri peste ar¶tur¶, scurt¶turi analfabete, idio†enii precum: “o inscenare de
toutes pieces, pusa la cale de Securitate, urmarindu-se deopotriva intimidarea intelectualitatii disidente si stimularea antisemitismului.”?
ïntreb¶ri - legitime:
1. Care “intelectualitate disident¶” - în 1959? Mai întâi termenul
“disiden†¶” nu circula atunci, abia dup¶ 1965 s-a f¶cut cunoscut - §i avea o
conota†ie batjocoritoare, oricum, degradant¶ la români, trimi†înd la oamenii
politici care “tr¶daser¶” partidul-mam¶ §i creaser¶ altele: Gh. Br¶tianu,
Anton Alexandrescu. Apoi - f¶cînd trei pa§i înd¶r¶t: în 1956, în prim¶var¶,
fusese sim†it - §i cum ! - “Spiritul Genevei” care pe mul†i de†inu†i politici
avînd condamn¶ri mari îi scosese din închisoare. ïns¶ dup¶ Revolu†ia de la
Budapesta (din octombrie - care, vorba mea: începuse în august, la…
Poznan), §urubul fusese re-strâns, libera†ii re-aresta†i, teroarea întinzîndu-se
în tot Lag¶rul Sovietic. ïn România nimeni nu mai mi§ca un deget - §i nu a
mi§cat vreme de peste un cincinal: studen†ii ne-aresta†i în 1956 fuseser¶
supu§i teroarei cumplite a “campaniei exmatricul¶rilor” (în care Ion Iliescu §i
purt¶torul s¶u de serviet¶, turn¶torul Ed. Reichman jucaser¶ un rol ne-neglijabil); adul†ii: cei r¶ma§i ne-aresta†i (sau ne-re-aresta†i) tremurau din toate
balamalele curajului lor, se f¶cuser¶ mici-mici, de s¶ nu-i observe nici m¶car
nevestele. 1957, 1958, 1959, 1960 : ani teribili, de plumb, mai ales c¶ re-începuse colectivizarea (condus¶ de tovar¶§ul Ceau§escu §i de a sa tovar¶§¶ de
via†¶ §i de activitate pe linie) care b¶gase în închisori sute, mii de †¶rani
“nel¶muri†i” sau “ie§i†i”, iar satele-noi din B¶r¶gan fuseser¶ repopulate cu
familiile “bandi†ilor” [Tot generalul Burc¶, tat¶l Nedeei, supraveghease
“repopularea?”]. La care “intelectualitate disident¶” - în acea perioad¶ - face
trimitere Br¶tescu?;
2. Despre ce fel de “stimulare a antisemitismului” vorbe§te acela§i, în
deplin¶ ne§tire, în perfect¶ necuno§tin†¶ de cauz¶?
Aici ar fi dou¶ “ramuri” ale întreb¶rii:
a) când vorbise de “intelectualitate disident¶” îi avusese în vedere doar
pe intelectualii evrei din România? Pe cine anume? Pe, de-o pild¶ Cosa§u?;
pe Jar, de-o pild¶? Dac¶ da, cum anume, prin care fapte anticomuniste se
manifestaser¶ ace§ti pre-disiden†i? Ce anume comiseser¶ ei “du§m¶nos” §i
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cum, cu-cât fuseser¶ pedepsi†i: intraser¶ în închisoare (bine: doar în
anchet¶?), pentru câte minute?;
b) ce era doar antisemit în ac†iunea Securit¶†ii din 1959? Prin cine se
manifesta “antisemitismul” Securit¶†ii? Vrea s¶ spun¶ Br¶tescu: în acel
moment to†i evreii fuseser¶ îndep¶rta†i din “organe”, iar ne-evreii (din
Securitate) î§i d¶duser¶ frâu liber antisemitismului genetic?
Minciun¶ sfruntat¶. S¶ fie întrebat (de dincoace de mormânt) monstrul
Pintilie-Pantiu§a, omul Anei Pauker, activ în 1959, cu tot cu Ana Toma
(Grossman) - întâmpl¶tor, în 11 septembrie 1958 semna decizia Nr. 15.157
prin care mi se fixa - mie, de†inutului - domiciliu obligatoriu, de 36 luni,
semnat¶: “Adjunct al Ministrului Afacerilor Interne, General-locotenent
Pintilie Gheorghe”, vezi documentul de la pagina 283 a volumului meu
Culoarea Curcubeului, Polirom 2005; s¶ fie chestionat (dup¶ acela§i procedeu ca Pantiu§a) criminalul Nikolski-Grünberg: mai era el în activitate, în
momentul 1959? Ba bine c¶ nu! Nu este exclus ca evreul Grünberg-Nikolski
s¶ fi fost, anchetator, mai f¶r¶ mil¶ (sic) cu Leibovici, cu Her§covici, cu
Lazarovici chiar decât un casap goi, ca Enoiu - pentru a-da-dovad¶-devotamental¶… S¶ fie întreba†i - în Israel, unde s-au stabilit dup¶ ce au f¶cut tot
r¶ul posibil în România - creaturi de co§mar ca Sigismund/Zigi Breiner
(Beiner, Bayner), adolescentul uciga§ de solda†i români în retragere, la
Cern¶u†i în plin¶ strad¶, la 28 iunie 1940; colegul s¶u “Gruia” (Grünberg), cu
Bainer formînd un bestial cuplu de tor†ionari la Securitatea din Cluj, martirizatori ai de†inu†ilor r¶scula†i la Gherla în iunie 1958! S¶ r¶spund¶ la
adev¶ratele întreb¶ri viteazul macabeu “Eugen Szabo”, care se exprim¶ ca
martor - martor a ce?; martor al cui? Ca acuzator - acuz¶ Securitatea de
“manipulare antisemit¶”? - dar ce f¶cea el, m¶ rog frumos, în Securitate, în
chiar momentul “manipul¶rii”? T¶cea §i executa ordinele de… manipulare
antisemit¶… Un securist pensionar în Israel (à propos: cine pl¶te§te pensiile
grase ale securi§tilor transla†i pe malul Mediteranei: statul român - pentru
care fapt¶ patriotic¶… româneasc¶?; Israelul - pentru care servicii de
nepre†uit aduse cauzei sionismului mondial?) - r¶mâne pentru totdeauna ce a
fost în România: un criminal (ca supliment: un mincinos structural, deci nu
are dreptul de a se propune martor al ap¶r¶rii altui securist criminal, chiar
dac¶, ajuns în Israel a început a face pe… anticomunistul, pe antisecuristul,
acuzîndu-i pe fo§tii s¶i tovar¶§i de §aib¶ - îns¶ numai goi - de crime…).
Sufocat de indignare Br¶tescu arat¶ cu degetul condamnabila “deconspirare a numelor adev¶rate” ale securi§tilor evrei? Ei da, ei §i? Fuseser¶
cumva pedepsi†i s¶ nu mai “lucreze”, cu devotament-avânt bol§evic, împotriva românilor?; nu au mai primit salariile monstruos de mari pentru treaba lor
de latrinari (în traducere poporan¶: c¶c¶nari), de hingheri, de c¶l¶i §i de
tr¶d¶tori ai României? Ei, da, fuseser¶ înlocui†i în Aparat cu goi-ii pe care ei,
instructori ai NKVD-ului îi formaser¶ - nu? La ce alte persecu†ii-antisemite
mai fuseser¶ supu§i? A, da: suferiser¶ bie†ii evrei securi§ti de pe urma
“deconspir¶rii numelor”? De ce - dac¶ a§a îi chema? Li se f¶cuse brusc ru§ine
de numele lor adev¶rate (adic¶: numele de dinainte de românizare)? Aveau
senza†ia c¶ sunt, nu doar… deconspira†i, ci §i demasca†i? Cum ar veni:
dezbr¶cina†i-dezbr¶ca†i? Fuseser¶ ei du§i în Pia†a Mare, unde li se confiscaser¶ izmenele tricolore române§ti, de r¶m¶seser¶ în pu†a goal¶, ca la începuturi, de la mamele lor? Ei §i? Care le era suferin†a? Care era groaznica persecu†ie (“rasist¶”) la care fuseser¶ supu§i - fire§te, doar de c¶tre goi, nu,
Doamne fere§te §i de c¶tre evreii r¶ma§i în posturi de conducere, peste tot?
ïn ce const¶ “antisemitismul”? ïn faptul c¶ li se rostise numele originar? Ei
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§i? Dar acuzatorii nu-§i dau seama c¶ aceast¶… acuza†ie ar fi dovada peremptorie c¶ to†i evreii care purtaser¶ pân¶ atunci nume (supra-nume, pseudonume) române§ti “lucraser¶” exclusiv în agen†ii de spionaj, unde
secretul
identit¶†ii este mama s¶n¶t¶†ii?
Eu, un goi, un “antisemit” s¶ le corijez gândirea de piatr¶? Aparatul de
Stat §i de Partid rotase cadrele, adusese în prima linie a luptei împotriva
poporului român trupe noi, elemente proaspete (care s¶ cunoasc¶ terenul,
doar erau b¶§tina§i, fii, nepo†i, fra†i, cumna†i ai “bandi†ilor” ce trebuiau lichida†i) - nu modificase întru nimic legea secretului asupra crimelor sale, ale
Organului, deci §i ale crimelor fiec¶rui “lucr¶tor” în parte: evreu, ungur, bulgar, ucrainean, român.
Apoi: ce li se întâmplase, m¶ rog frumos, securi§tilor evrei dup¶
“îndep¶rtarea” lor din Securitate?: fuseser¶ ei §i alunga†i din casele - de ei
confiscate proprietarilor români, de ei da†i afar¶, arunca†i în strad¶ de ei
în§i§i, “înving¶torii”, veni†ii pe tancurile sovietice?, case în care se instalaser¶ (ca la ei acas¶) în numele lui Stalin §i al Armatei Ro§ii liberatoare?;
r¶m¶seser¶ §i muritori de foame doar din pricin¶ c¶ li se spusese - în circuit
închis, de uz intern, ca în filmul regizat de Enoiu - pe nume, nu pe… unul din
pseudonumele sub care ne h¶ituiser¶, ne c¶l¶riser¶, ne terorizaser¶, ne jupuiser¶ la propriu §i la figurat un deceniu §i jum¶tate?; le fuseser¶ da†i afar¶ din
§coli, din universit¶†i copiii, nepo†ii? - a§a dup¶ cum ei în§i§i, tovar¶§iino§tri-de-alte-na†ionalit¶†i aplicaser¶, din 1948, “lupta de clas¶” (în fapt: deras¶), prin epurarea corpului didactic secundar §i universitar, prin nepermiterea intr¶rii la facult¶†i a fiilor de popi, de chiaburi, de proprietari de moar¶ ba chiar §i de batoz¶?; li se confiscaser¶ c¶r†ile - mai mult sau mai pu†in ale
lor, cump¶rate, îns¶ cele mai multe provenind din bibliotecile publice §i particulare distruse-jefuite de ei, securi§tii culturalnici (unde mai pui c¶ erau
evrei, deci oameni ai c¶r†ii…)?; li se “furaser¶” mobilele, covoarele, tablourile de mae§tri, pianele însu§ite-prin-confiscare-de-clas¶ de ei în§i§i de la proprietarii burghezo-mo§iere§ti goi, sau/§i primite din depozitele Gospod¶riei
de Partid - adev¶rat: “cu bon”? ïn fine: fuseser¶ ei §i b¶ga†i în închisoare,
m¶car pentru o or¶ §i un sfert, pentru adev¶ratele lor fapte-rele : abuzurile de
tot felul, sub umbrela ocupan†ilor ru§i, pentru jafurile din patrimoniul
na†ional, pentru escrocheriile la care se dedaser¶ ei, cei avînd pâinea §i cu†itul
- la Comer† Exterior, în Administra†ie, la Cultur¶, la Externe - la Interne?
M¶car pentru “înstr¶inare de bunuri”, dac¶ nu §i pentru tr¶dare na†ional¶?
Lamenta†iile evreilor sunt nemotivate, obraznice, neru§inate. De mirare
c¶ înc¶ nu au cerut desp¶gubiri, “restituiri” - §i scuze (pentru crima antisemit¶
de a-i spune unui evreu pe numele adev¶rat) din partea “celui mai antisemit
popor din lume: poporul român”, dup¶ afirma†iile unor evrei unguri, în frunte
cu Profetul Minciunii §i al Calomniei: impostorul Elie Wiesel.
Ca s¶ scurtez: textul despre “Marele jaf sionist” publicat de Te§u
Solomovici, în care harnicul publicist se d¶ de ceasul mor†ii s¶-i justifice,
s¶-i explice pe f¶pta§ii securi§ti evrei deveni†i tâlhari - nu explic¶ nimic, ba
încurc¶ mai mult lucruri §i a§a încurcate. Pe lâng¶ “am¶nuntul” c¶ nu afl¶m
nimic mai mult decât pu†inul care se §tia - doar c¶… §tim, în continuare c¶
nu §tim nimic - ap¶r¶torul face un imens deserviciu “evreimii”, cum îi zice
el. De-a§ fi evreu l-a§ ruga: «Las¶-m¶ a§a, ne-ap¶rat, vrei s¶ m¶ înfunzi mai
tare?» Fiindc¶ el, Te§u Solomovici, evreu §i nu vreun goi “antisemit”, a dovedit cu probe irefutabile, provenite, nu doar de la evrei în general, ci de la
evreii care fuseser¶ slujba§i credincio§i ai Odiosului Organ, Securitatea
altceva:
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C¶, împotriva a tot ce meli†eaz¶ evreii revizioni§ti (cei care pretind c¶
în România evreii ar fi ocupat, în Aparatul de Represiune… strict propor†ia
pe care o reprezenta etnia evreiasc¶ din totalul popula†iei) - adev¶rul este
altul, cel cunoscut, recunoscut §i de coreligionarii lor normali: evreii au
ocupat în aparatul de stat §i de teroare un num¶r de posturi de r¶spundere
mult mai mare, exagerat, dispropor†ionat… Prin “ap¶rarea” sa Te§u
Solomovici §i martorii pe care îi citeaz¶, con§tient sau ba, au contrazis teza…
violent nega†ionist¶ a evreilor (acea c¶ evreii nu fuseser¶, propor†ional, mai
numero§i în Organe decât românii); fiindc¶ adev¶rul este cel cunoscut pe spinarea sa de fiecare nefericit locuitor al batjocurei numit¶ RPR: dup¶ modelul
URSS §i cu ajutorul neprecu-pe†it al consilierilor de la Moscova, ca §i în celelalte †¶ri sovietizate evreii au ocupat în aparatul de stat §i de partid - mai cu
seam¶ în aparatul de represiune §i de teroare - o flagrant¶ dispropor†ie etnic¶.
«Unde te întorci, dai numai de ei», spuneau românii “reac†ionari” (§i,
cum altfel: antisemi†i!), în §oapt¶, vreme de peste dou¶ decenii. «ïn justi†ie,
în administra†ie, în cultur¶, în diploma†ie, în comer† exterior, în mili†ie, în
securitate…»
Atât de foarte, de prea-mul†i, încât nu doar eu m¶ întrebam, ci §i un
evreu apropiat mie, aflat la începuturi în secretele zeilor:
De unde Dumnezeu ie§iser¶ atâ†ia (cifre neoficiale - §i secrete, dar sigure - indicau cifra de peste un milion de evrei în România anului 1945), dac¶
fuseser¶ masacra†i 400.000 dintre ei, cum gl¶suie§te scrisul în piatr¶ de la
Coral §i cum zbiar¶, în continuare escrocul de istorie §i de moral¶, falsificatorul de adev¶r istoric, cel care a dat numele unui Institut de Cercet¶ri a
Holocaustului, impostorul, filomaghiarul, ferocele antiromân Elie Wiesel?
R¶spunsul poate fi g¶sit în (cvasi)blasfemia:
A§a cum Ie§ua din Na§eret a îndestulat mul†imile doar cu cinci pâini §i
doi pe§ti (chiar de-ar fi fost cinci pe§ti §i dou¶ pâini, tot minune ar fi r¶mas),
a§a congenerii s¶i au num¶rat cadavrele dup¶ aritmetica special¶ a holocaustologilor f¶r¶ frontiere - aceea care a dat “400.000 de victime”.
Spre slava Industriei Recuper¶rilor (nereciproce).
*

21/29 octombrie 2005
A fi basarabean…
La începutul acestui an, la un post de televiziune bucure§tean¶ a avut
loc înc¶ o dezbatere despre Holocaust cu participarea lui R. Ioanid, L.
Benjamin, J. Ancel §i un istoric de la Chi§in¶u, ne-evreu, al c¶rui nume, din
p¶cate, nu l-am re†inut. Tonul era cel consacrat, faptele §i ele: “românii
fasci§ti ai lui Antonescu au organizat Holocaustul în România”. Cifrele
victimelor erau, cu neînsemnate varia†iuni, cele consemnate la Coral: “în jur
de 400.000”. Ajungîndu-se la situa†ia de dup¶ 28 iunie 1940, la întrebarea
nevinovat¶: «Cam câ†i evrei ne-basarabeni trecuser¶ dup¶ aceast¶ dat¶
noua frontier¶ de pe Prut, în teritoriile cedate URSS?», cei trei speciali§ti au
aruncat în sil¶, agasa†i, cifre între câteva sute §i câteva mii, apoi s-au preg¶tit
s¶ treac¶ la alt subiect…
Istoricul de la Chi§in¶u a ar¶tat ni§te hârtii §i a spus c¶, dup¶ documentele NKVD, în jur de 150.000 evrei trecuser¶ Prutul (de pe malul drept pe cel
stâng) imediat dup¶ Cedare…
Stupoare printre “speciali§ti”. ïns¶ niciunul nu a contestat cifra - de ce
oare: pentru c¶ era (aproape) adev¶rat¶?; pentru c¶ venea din surs¶ NKVD?
Evreii-normali, majoritatea, sunt †inu†i s¶ tac¶ “în interesul comuni-

©Paul Goma 1935-2011

wwww.paulgoma.com

PDF public și gratuit

31.12.2011

PAUL GOMA - JURNAL 2011

1710

t¶†ii”, în numele lor (sic) exprimîndu-se (re-sic) agita†ii-agitatori holocaustologi colonizatori ai meselor rotunde, ai tribunelor, ai presei (cei de mai sus la
care se adaug¶ inevitabilul Oi§teanu, istericul Al. Florian, umoristul Shafir);
evreii-normali nu se pot face auzi†i în asemenea împrejur¶ri (§i nu doar în
România); deasemeni din jen¶ intelectualo-moral¶, de ru§ine c¶ sunt congeneri cu ace§ti ignoran†i, nerespectuo§i ai cititului §i ai citatului, insolen†i,
mincino§i cu program…
M-am întrebat, m¶ întreb: unde erau istoricii români (m¶car tot atât de
istorici cât un R. Ioanid, un J. Ancel)? Nu-§i aveau §i ei locul pe platou? Sau
fiindc¶ primiser¶ de la Wiesel cinstea-de-onoare de a figura în comitetul pentru Studierea Holocaustului, li se impusese clauza de rezerv¶, cite§te: interdic†ia de participare la dezbateri f¶r¶ aprobare de sus de tot, de la
Washington, de la Tel Aviv? Ce f¶cea, ce dregea, cu ce se ocupa - în chiar
acel moment - un Pippidi, de pild¶? Cu - tot de pild¶ - semnarea cu numele
s¶u a unor lucr¶ri trudite de al†ii, editate la Politromul Lupesc, spunîndu-§i c¶
el, român autentic, de dincoace de Prut, poate dormi pe toate trei urechile,
atâta vreme cât exist¶ dincolo de Prut români-neautentici, “românofoni”, cum
le-a zis istoricul-istoric Zoe Petre, ca alde Mihai Vakulovski, ca “istoricul de
la Chi§in¶u” - n-au decât s¶ sus†in¶ ei “dialogul cu evreii”…
ïns¶ chiar a§a: tolerat¶, pus¶ într-un col† al mesei ocupate de abona†ii
holocaustologiei pretutindenale, modesta contribu†ie a “istoricului de la
Chi§in¶u” a re-trezit speran†a în posibilitatea unui dialog româno-evreu pe
care de mult îl vis¶m. Fiindc¶ în lumea noastr¶ murdar¶, însângerat`, batjocorit¶ evreii nu au fost totdeauna victime, martiri, nedrept¶†i†i; §i ne-evreii, în
raport cu evreii au fost victime inocente, mai cu seam¶ în secolul trecut în
Imperiul R¶ului, cum pe drept numea Reagan Blocul Comunist - §i continu¶
a fi în Palestina. Iar dac¶ §i ei, evreii doresc stabilirea adev¶rului (s¶ r¶mânem
mode§ti: stabilirea unei medii a ceea ce credem cu to†ii c¶ ar fi adev¶rul),
atunci s¶ p¶r¶seasc¶ nesuferita atitudine arogant¶, totalitar¶, a eternei victime
cerînd scoteal¶ (§i compensa†ii materiale) interlocutorului tratat de la bun
început ca vinovat-de-serviciu («Antisemitule! Fa§istule!») §i cu care nu discut¶, c¶ruia îi dicteaz¶ condi†iile capitul¶rii.
S¶ se a§eze la masa-rotund¶ a dialogului onest, la care s¶ participe, nu
ca du§man al celuilat, ci ca partener de discu†ii - despre via†¶, despre moarte,
despre victim¶, despre c¶l¶u, despre neuitare la ei, la evrei, despre iertare la
noi, cre§tinii. Singura condi†ie: s¶ accepte postulatul:
Crima începe de la unu: un evreu este egal în moarte cu un român, cu
un †igan, cu un rus, cu un armean;
Vinov¶†ia începe tot de la unu: o victim¶ evreu are aceea§i valoare (sic)
ca o victim¶ român, †igan, armean, rus. Vinov¶†ia nu poate fi cânt¶rit¶ diferen†iat, nu beneficiaz¶ de circumstan†e-atenuante în func†ie de ideologie, religie, ras¶ : un criminal german nazist nu poate fi deculpabilizat pentru c¶ ucisese pentru “binele Germaniei”, dup¶ cum un criminal bol§evic, evreu sau
nu, r¶mâne un criminal, nu un “revolu†ionar interna†ionalist”.
Din fericire dezbaterea de atunci nu a fost un accident - îns¶ doar în
comunitatea românilor de pe Bâc, peste o jum¶tate de veac dublu-martiriza†i
de comunism §i de rusism - §i nu în rândurile “directorilor de con§tiin†¶” de
pe Dâmbovi†a. Cu expli-cabil¶ satisfac†ie mi-am adus aminte:
- în 1988, când la Chi§in¶u V. Mândâcanu publica articolul “Ecologia
spiritului”, iar la meetingurile cenaclurilor “A. Mateevici” intelectualii
cereau demisia înal†ilor demnitari de stat §i de partid, în cenaclurile de la
Bucure§ti conduse de N. Manolescu, Crohm¶lniceanu, M. Martin,
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I.B. Lefter, se dezb¶tea de zor chestiunea sexului rezistentului prin cultur¶;
- când în 1989 la Chi§in¶u mode§tii intelectuali basarabeni se luptau cu
sovietizatorii pentru limba român¶, cu grafie latin¶, impunînd Sovietului
Suprem al RSSM o lege - rafina†ii scriitori de la Bucure§ti, printre ei N.
Manolescu, îi ironizau pe bie†ii-basarabe†ii “r¶ma§i la Bolintineanu”, pierzînd
timpul cu, ce triste†e, domnilor: “limba român¶”, în loc s¶ treac¶ urgent la
Roland Barthes!;
- în acela§i an 1989, an de revolu†ie autentic¶ la Chi§in¶u, ce ce text
epocal redactau intelectualii români din dreapta Prutului? O peti†ie prin care
cereau anularea… licen†ierii de la România literar¶ a lui Mircea Dinescu - o
jalnic¶ jalb¶ în-genunchi, dar chiar a§a, marii-profitori de “dup¶ Revolu†ie”,
hoitarii Manolescu, Liiceanu, Eugen Simion, Adame§teanu, Blandiana,
Buzura, Sorescu nu o semnaser¶.
Nu voi afirma c¶ în privin†a normalit¶†ii civice basarabenii sunt mai responsabili, mai curajo§i, mai drep†i pe picioarele lor, dou¶ decât fra†ii de peste
Prut, voi spune ce am spus: în timp ce intelectualii din stânga Prutului se
aflau de mult¶ vreme la unison cu europenii polonezi, cehi, unguri, cei din
dreapta Prutului nici nu existau (doar explicase Blandiana în Convorbiri
literare c¶… în timpul dictaturii solidaritatea nu era posibil¶, îns¶ dup¶
“revolu†ie” a devenit… - dac¶ Nicolae Dictatorescu nu-i d¶duse bilet de voie
prin Gogu R¶dulescu…).
ïn chestiunea extrem de important¶: rela†iile româno-evreie§ti, în timp
ce pe malul drept al Prutului sunt l¶sa†i s¶ zburde nestingheri†i, nepu§i la
locul lor istericii propagandi§ti ai “Holocaustului românesc” (în care pân¶
deun¶zi, la diktatul lui Wiesel, erau incluse §i victimele ungurilor ocupan†i ai
Ardealului de Nord), la Chi§in¶u, “bie†ii basarabeni”, înfruntînd o mie de
obstacole, reu§esc - din când în când - s¶-§i fac¶ auzit glasul.
Voi da largi extrase dintr-un articol ap¶rut pe site-ul http://www.moldovanoastra.md/historical. sub semn¶tura lui Gh. Marinescu. Sublinierile
mele vor fi semnalate, iar îndrept¶rile puse între paranteze drepte : [ ]
“Afacerea “Holocaustul evreiesc în Moldova”.
“Toate episoadele iunie 16 2005 - 12:20
“Moldova Noastr¶, Centrul de Monitorizare §i Analiz¶ Strategic¶)
“Despre afaceri în istorie nu se prea discutà. Acestea mereu sînt înconjurate de mister, iar deznod¶mîntul ofer¶ senza†ia parcurgerii unui roman
poli†ist. De la ob†inerea independen†ei pîn¶ în prezent, orice scandal public
cu implicarea cozilor de topor guvernamentale poate fi catalogat ca o afacere.
Sensul acestui termen ar fi urm¶torul: “în†elegere oral¶ sau scris¶ între dou¶
sau mai multe p¶r†i în scopul ob†inerii unui profit din efectuarea unei activit¶†i”. (…) A scrie ast¶zi despre holocaustul evreiesc este foarte riscant.
Aceasta pentru c¶ dezv¶luirea unor noi informa†ii cu privire la evrei ar putea
fi catalogat¶ ca antisemitism, iar autorul asociat cu Hitler. (subl. mea, P. G.)
(…)
“Episodul I
“Holocaustul evreilor este deja o chestiune (…) a§ zice terfelit¶. £i asta
datorit¶ interven†iilor anumitor indivizi care au dorit s¶ profite pe seama
evreilor mor†i în timpul celui de-al doilea r¶zboi mondial (s.m.). Chestiunea
în discu†ie mai este influen†at¶ (…) în primul rînd, pentru c¶ tratarea holocaustului †ine de domeniul istoriei, §tiin†¶ care deseori sufer¶ de o insuficien†¶ de sinceritate din cauza includerii intereselor politice sau de alt¶
natur¶ (s.m). În al doilea rînd, pentru c¶ amintirile despre evenimentele tragice cu privire la masacrarea evreilor în Transnistria în anii celui de-al doilea
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r¶zboi mondial mai sînt vii. Astfel, aceste amintiri îi determin¶ pe posesorii
lor de a dramatiza §i extrapola soarta evreilor, ca una special¶, din întregul
calvar al vie†ii §i mor†ii din perioada anilor 1939-1945 (s.m.). În pofida
tr¶s¶turilor pe care le-am enumerat, unii s-au încumetat s¶ scrie §i chiar s¶
publice diverse materiale pretins istorice ori analitice despre problema dat¶.
“Autorul unei asemenea lucr¶ri este Sergiu Nazaria, cunoscut mai mult
ca autor al cursului integrat de istorie a Moldovei. Monografia sa, intitulat¶
“Holocost v Moldove” (Holocaustul în Moldova) a fost editat¶ în prim¶vara
acestui an la ini†iativa Asocia†iei evreilor fo§ti de†inu†i în lag¶rele de concentrare §i ghetourile fasciste cu sprijinul Institutului de Stat de Rela†ii
Interna†ionale din Moldova. În cadrul acestui institut, cartea §i autorul ei au
avut parte de o prezentare grandioas¶ cu participarea unor reprezentan†i ai
misiunilor diplomatice.
“Vom remarca §i faptul, deloc de ignorat, c¶ la momentul prezent¶rii
c¶r†ii, autorul deja distribuise întreg lotul prin bibliotecile †¶rii (s.m.). La ce
atîta grab¶? (…) “ce aduce nou aceast¶ carte ?”
“Din ceea ce a urmat dup¶ apari†ia acestui volum am în†eles c¶, de fapt,
lucrarea respectiv¶ nu aduce nimic nou, decît atacuri directe la persoan¶,
xenofobie, falsuri istorice, contest¶ri, (s.m.). (…) a stîrnit mare zarv¶ printre
istoricii autohtoni. Asocia†ia Istoricilor din Moldova a manifestat o atitudine
negativ¶ fa†¶ de maniera individual¶ de a scrie a lui Sergiu Nazaria §i fa†¶ de
con†inutul c¶r†ii, catalogînd-o ca o poveste îmbibat¶ cu truncheli de documente §i falsuri istorice. (s.m.)
“Cartea învinuie§te administra†ia român¶ a lui Ion Antonescu ca fiind
culpabil¶ de omorîrea a zeci de mii de evrei în Transnistria, astfel încît
“Hitler a r¶mas mul†umit de faptul c¶ Antonescu a început primul prigoana
§i uciderea evreilor” (sic!). Ideea principal¶ a c¶r†ii este c¶ în Transnistria
a avut loc un veritabil holocaust al evreilor comis de c¶tre românii fascisti.
(…) Dar (…) nu numai românii sînt vinova†i de tragedia evreilor din
Transnistria, ci §i unii istorici de la Chi§in¶u care, chipurile, §tiu ce s-a
întîmplat acolo, dar din anumite motive t¶inuiesc acest lucru” (sic!). (sublinierile mele).
“Culmea acestor atacuri la adresa membrilor Asocia†iei Istoricilor din
Moldova a fost asocierea [compararea, punerea al¶turi a] istoricului Ion
Varta, autor a mai multor colec†ii de documente istorice, cu liderul
Germaniei naziste - Hitler (…). (…) apari†ia pe copert¶ a numelui lui
Alexandru Moraru f¶r¶ acordul acestuia. (…) Alexandru Moraru a declarat c¶ nu recunoa§te veridicitatea informa†iei incluse în volumul ap¶rut cu
numele s¶u §i c¶ ceea ce s-a întîmplat a fost (…) o §arlatanie f¶r¶ m¶sur¶,
iar Sergiu Nazaria nu a consultat nici o arhiv¶ (…), utilizînd §i fabricînd
documentele prezentate de el (subl. mele).
“(…) Informa†ia con†inut¶ în cartea respectiv¶ a fost aspru criticat¶ de
c¶tre Asocia†ia Istoricilor din Moldova, istoricii exprimîndu-§i regretul
pentru faptul c¶ o astfel de monografie a fost repartizat¶ cu cea mai mare
rapiditate bibliotecilor §colare §i publice, astfel promovînd în continuare
neadev¶ruri istorice menite s¶ turmenteze cititorul simplu, iar celor mai
tineri, cum ar fi elevii §i studen†ii, s¶ le formeze o atitudine eronat¶ fa†¶ de
evenimentele demult trecute. (s.m.)
“Episodul II
“În situa†ia creat¶ Asocia†ia Istoricilor din Moldova a hot¶rît s¶ organizeze un simpozion care s¶ pun¶ în discu†ie problema evreilor în istoria românilor din timpul celui de-al doilea r¶zboi mondial §i reflectarea acesteia în
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manualele §colare.
“La acest simpozion, care a avut loc pe data de 3 iunie curent [2005] în
incinta bibliotecii publice “Onisifor Ghibu” din Chi§in¶u, au participat istorici §i personalit¶†i publice de etnie evreiasc¶ din Republica Moldova, reprezentan†i ai presei, precum §i alte persoane interesate de problema dat¶.
“Marii absen†i (…) au fost Mark Tkaciuk – consilier preziden†ial,
Victor Tvircun ministrul Educa†iei §i Sportului, Mircea Surdu – (…) §i chiar
autorul c¶r†ii cu pricina – Sergiu Nazaria. Absen†a acestora, îns¶, a fost
suplinit¶ de prezen†a lui Ion Coja de la Bucure§ti, a lui Teodor Magder, £vabs
Roif, rabinul §ef Zalman Apelski, Ion Varta – istoric, Alexandru Moraru –
„autorul bucluca§” al c¶r†ii lui S. Nazaria, Boris Vizer – istoric, Alexandru
Memei – istoric din Transnistria, Vlad Pîslaru – istoric, Viorel Cibotaru –
reprezentant al societ¶†ii civile.
“Discu†iile incandescente din cadrul simpozionului s-au axat pe întrebarea «a fost sau nu holocaust în Transnistria ?».
“Amintirile celor care au supravie†uit evenimentelor din Transnistria
din timpul r¶zboiului au transformat discu†ia într-o adev¶rat¶ mascarada stropit¶ cu interven†ii de prost gust §i contre dure la adresa participan†ilor. În
urma unor replici de ambele p¶r†i, de cea a evreilor §i de cea a istoricilor
autohtoni, a ie§it la iveal¶ adev¶rul despre bucluca§a carte a lui Nazaria sau,
mai bine zis, despre deznod¶mîntul afacerii. Alexandru Moraru, care de
ceva vreme scutur¶ [cerceteaz¶] arhivele în c¶utarea documentelor ce ar descrie soarta evreilor în Transnistria, a elaborat un material nep¶rtinitor cu privire la acest subiect pentru a fi publicat. Astfel, Asocia†ia evreilor fo§ti
de†inu†i în lag¶rele de concentrare §i ghetourile fasciste, în frunte cu £vabs
Roif, aflînd despre aceasta, i-a §i propus un ajutor financiar pentru editarea
unei c¶r†i. În acela§i timp, Asocia†ia a mai conlucrat §i cu Sergiu Nazaria,
care în baza materialelor adunate de Alexandru Moraru §i prezentate lui
£vabs Roif, prin trucare de documente a elaborat un cu totul alt con†inut care
a ap¶rut în cartea bucluca§¶ (s.m.).
“În cadrul simpozionului £vabs Roif a declarat într-un discurs contradictoriu §i emo†ionat, îmbibat cu amintiri din timpurile prigoanei evreilor în
Transnistria, c¶ nu are nimic contra românilor §i c¶, a fost salvat de la moarte
chiar de c¶tre un c¶pitan român. El a mai declarat c¶, de fapt, nu popoarele sînt
vinovate de genociduri, ci anumi†i indivizi care nu au na†ionalitate. În final,
îns¶, a †inut s¶ precizeze c¶ în Transnistria, totu§i, a fost holocaust. Totodat¶, el
nu a explicat cum au ajuns materialele lui Moraru la Nazaria §i de ce a avut mai
mult¶ încredere în ultimul istoric §i nu în primul. Deduc†iile ies singure la
iveal¶ dac¶ lu¶m în considerare faima lui Nazaria cu calit¶†ile lui deosebite de
fabricant al istoriei. (s.m.)
“Fiind de acord cu p¶rerile istoricilor c¶ Antonescu a fost o figur¶ istoric¶ contradictorie §i a avut o abordare diferit¶ fa†¶ de evrei, spre deosebire
de cea a nazi§tilor germani, §i c¶, în acest sens, pe seama evreilor din
Transnistria au avut de cî§tigat averi enorme anume evreii din Bucure§ti,
£vabs Roif a †inut-o mor†i§ c¶ în Transnistria a fost holocaust pentru c¶ „lam v¶zut cu ochii mei”. Pozi†ia acestuia a fost sus†inut¶ de înc¶ cî†iva evrei
din preajm¶, interven†iile c¶rora erau determinate mai mult de impresiile §i
tr¶irile personale fixate în perioada sovietic¶. (s.m.)
“Epilog
“De§i afacerea „Holocaustul evreilor în Moldova” pare s¶ fi fost deconspirat¶ în cadrul simpozionului, consecin†ele acesteia nu fac decît s¶ alimenteze
patologia tranzi†iei moldovene§ti. Nu cred c¶ £vabs Roif §i-ar fi dorit ca în

©Paul Goma 1935-2011

wwww.paulgoma.com

PDF public și gratuit

31.12.2011

PAUL GOMA - JURNAL 2011

1714

Transnistria s¶ fi fost un holocaust al evreilor, c¶ci adev¶rul istoric nu poate fi
m¶sluit pur §i simplu prin impresii personale. Noi ne solidariz¶m cu evreii care
au suferit în anii celui de-al doilea r¶zboi mondial pentru c¶ am avut aceea§i
soart¶. De fapt, ei au suferit ceea ce am suferit §i noi dup¶ venirea bol§evicilor
în Basarabia. [Corect ar fi fost: “De fapt noi suferisem înaintea lor, din 28 iunie
1940 pân¶ în iulie 1940, la Prima Ocupa†ie, în timpul c¶reia mul†i, prea mul†i
evrei au colaborat cu bol§evicii; apoi din aprilie 1944 pân¶ deun¶zi - prin 1989
- a Doua Ocupa†ie, lung¶ teribil¶, distrug¶toare” - adausul §i îndreptarea mea,
Paul Goma] În acest sens apare chiar un paradox dac¶ încerc¶m a calcula
care era propor†ia etnicilor evrei în aparatul represiv §i de conducere al
RSSM (s.m.).
“Chestiunea evreilor în Transnistria este una foarte sensibil¶. Nimeni
nu neag¶ prigoana evreilor în timpul celui de-al doilea r¶zboi mondial la est
de Nistru, dar aceste represii nu pot fi nicidecum numite holocaust (…)
Acesta presupune o politic¶ rasial¶ a statului nazist de identificare a evreilor
în baza elementul rasist (m¶rimea craniului, culoarea pielii) §i nimicirea lor
în mas¶ prin camere de gazare sau ardere. Nici în Italia sau Spania fascist¶
§i în fine în România antionescian¶ nu a fost dus¶ o astfel de politic¶. Din
contra. Anume prin aceste †¶ri evreii reu§eau s¶ scape cu via†¶ prin fug¶ –
prin porturile de la Lisabona, Palermo §i… Constan†a. (s.m.)
“Acest lucru este recunoscut nu doar de istoricii cu renume, dar §i de
comunitatea evreiasc¶. Bunul sim† §i mintea lucid¶ nu ne permite, pur §i simplu, s¶ generaliz¶m §i s¶ extindem asupra Basarabiei amploarea acestui fenomen – holocaust. Faptul c¶ £vabs Roif a supravie†uit al¶turi de al†i camarazi
evrei cu ajutorul unor solda†i români (fie din compasiune, bani sau alte
cauze) este un argument în plus c¶ nu a fost holocaust în sensul clasic al
cuvîntului în dreapta [stânga] Nistrului. Nici un evreu nu a fost ars în
Basarabia, iar represaliile care au avut loc s-au datorat nu politicii rasiste,
ci mai degrab¶ a fost o r¶fuial¶ socio-politic¶, deoarece se cunoa§te la fel de
bine care era situa†ia socio-economic¶ a evreilor §i rela†iile lor de colaborare cu for†ele bol§evice [Corect ar fi fost: “în timpul Primei Ocupa†ii: 28 iunie
1940-iulie 1941” - adausul meu, P.G.] (încleierea [lipirea] foilor volante
antiromâne§ti §i probol§evice pe teritoriul Basarabiei. Care trebuia s¶ fie
atitudinea autorit¶†ilor române pe timp de r¶zboi în acest caz ?).(s. mele).
“Indiferent care ar fi interesele lui £vabs Roif de a face publice unele informa†ii despre soarta evreilor deceda†i în Transnistria, aceast¶ dram¶ nu poate prevala, în manualele de istorie, asupra cruntei tragedii a românilor de la est de Prut
dup¶ cel de-al doilea r¶zboi mondial. (s.m.) £i s¶ vezi c¶ acest lucru nu se prea
g¶se§te în lucr¶rile lui Sergiu Nazaria sau ale tovar¶§ului s¶u de condei
Vasile Stati, oricît de lipsi†i de na†ionalitate ar p¶rea.
“£i asta este p¶cat!
“Gh. Marinescu”
Cum “al doilea r¶zboi mondial” a început la 1 septembrie 1939, se
poate include în el §i Prima Ocupa†ie a Basarabiei §i a Bucovinei de Nord (28
iunie 1940-22 iunie 1941).
Credem îns¶ c¶ este vorba de sechelele pricinuite de teroarea
bol§evism-rusismului în memoria basarabenilor (“mancurtizarea”?) - fie ca
§abloane de tipul “Marele R¶zboi de Ap¶rare a Patriei”, “fa§izm”, pentru tot
ce nu e bol§evic, fie ca omisiuni ale unor evenimente de mare însemn¶tate pentru adev¶r.
Pe când un colocviu pe aceea§i tem¶ organizat pe malul drept al
Prutului?

©Paul Goma 1935-2011

wwww.paulgoma.com

PDF public și gratuit

31.12.2011

PAUL GOMA - JURNAL 2011

1715

Sau a§teapt¶ ai no§tri ca brazii s¶ devin¶ §i ei… basarabeni ?
Mai
curând au s¶ intre în Uniunea European¶ - a§a cum au intrat (cu l¶utarii cu
ochi alba§tri dup¶ ei) în NATO, tra§i-împin§i de americani §i de israelieni,
c¶rora le este nu doar indiferent¶, ci chiar… benefic¶ ne-desfiin†area
Securit¶†ii.
Mai au de a§teptat dâmbovi†enii pân¶ s¶ se ridice pe dou¶ picioare.
Paul Goma
(29 octombrie 2005)
P.S.
De la articol la articol (cu §chiop¶t¶rile inerente) Te§u Solomovici face
progrese: dovad¶ c¶ dac¶ vrea, este în stare s¶ sus†in¶ un dialog, ceea ce, pe
timpurile acestea constituie o raritate.
Primele impresii despre el: proaste. L-am cunoscut - indirect - prin
presta†ia de acum câ†iva ani când I. Coja anun†ase c¶ va scoate el volumul
Situa†ia evreilor din România 1939-1941 - cel pe care A. Buzura, în 1994,
dup¶ ce îl tip¶rise, îl distrusese la presiunile Comunit¶†ii evreie§ti. Consultat,
Te§u Solomovici spusese - citez din memorie:
‘Comunitatea nu are leg¶tur¶ cu distrugerea volumului, oricum, documentele acelea sunt însuportabil de antisemite’.
A§a deci: documentele sunt insuportabil de antisemite, nu, Doamne
fere§te §i faptele evreilor, insuportabil de antiromâne§ti!;
Al doilea moment: când a ap¶rut S¶pt¶mâna Ro§ie la Vremea. Pe la
stand a trecut §i Te§u Solomovici. A citit textul de pe coperta a IV-a §i a spus,
în direc†ia editorilor:
«Grij¶ mare! Grij¶ mare! Ordonan†a, ordonan†a!»
S¶ fi fost îngrijorare pentru soarta autorului §i a editurii - din cauza
“Ordonan†ei”?; amenin†are: cu Ordonan†a…? Mister.
Spuneam c¶ Te§u Solomovici a f¶cut progrese considerabile în dialogul
angajat. De pild¶ când a admis, la începutul articolului c¶, în S¶pt¶mâna
Ro§ie din iunie-iulie 1940 evreii atacaser¶ coloanele de refugia†i - astfel:
“comportamentul neonorabil (s.m.) al evreilor fa†¶ de solda†ii români”…
Nu-l las¶ inima s¶ accepte întregul adev¶r al documentelor: relativizeaz¶, edulcoreaz¶ faptele, fiindc¶ nu “neonorabil” fusese comportamentul,
ci criminal. Pe de alt¶ parte “toaleteaz¶”, reducînd conflictul românoevreiesc din 1940 la solda†ii români §i la evreii locali. Or eu, prin documentele produse vorbesc în primul rând despre agresiunile evreilor asupra
civililor: adul†i, adolescen†i, copii, pân¶ ieri colegi de §coal¶ §i prieteni cu
evreii, azi b¶tu†i, scuipa†i, pi§a†i de cei de vârsta lor, acuza†i de “fa§izm”, de
“regalism”, de “legionarizm”.
I-i nespus de greu s¶ admit¶ c¶ etnia evreiasc¶ din Basarabia §i din
Bucovina de Nord, în majoritatea ei a colaborat cu du§manul neamului nostru, rusul, astfel tr¶dîndu-§i patria, România. Ne cere §i el s¶ nu folosim
“evreii”, ci “unii evrei”, îns¶ ei în§i§i, pe urmele lui Wiesel nu spun: “unii
români (au ucis)”, ci url¶ isteric, cu stropi: «Românii au ucis!».
Te§u Solomovici pune §i el la îndoial¶ memoria mea. Tertipul cu
“memoria lui Goma” este r¶s-folosit de holocaustologi, ei nu-mi recunosc
dreptul §i capacitatea de a fi purt¶torul memoriei p¶rin†ilor, a bunicilor, a
str¶mo§ilor ; dac¶ momentul cutare, prin vârst¶, nu-l puteam memoriza, mai
apoi, auzindu-l povestit, mi l-am f¶cut al meu.
Ca r¶spuns §i la relativizarea: “unii evrei”: în c¶tunul nostru, Mana,
Orhei, la 13 ianuarie 1941, echipa enkavedi§tilor veni†i s¶-l aresteze pe tata,
era, nu condus¶, ci ghidat¶ (ca §tiutor de române§te) de un evreu; înainte de
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a-l ridica, l-a silit pe tata, înv¶†¶tor basarabean din genera†ia Haret, s¶ scoat¶
în curte c¶r†ile “burgheze, scrise cu litere regaliste” (latine) §i s¶ le dea foc;
la Orhei, tata a fost anchetat de enkavedi§ti evrei - ei cuno§teau limba
român¶; comandant era G. Goldenberg; în locul tatei, director al §colii a fost
numit evreul Samson - contabil… Dar la scara întregei Basarabii §i la a
Bucovinei de Nord? Colabora†ioni§ti s-au g¶sit destui §i dintre români, ucraineni, bulgari, ru§i, îns¶ aceia erau socoti†i pu†in capabili, apoi o f¶ceau din
oportunism, din fric¶, din interes material - spre deosebire de evrei: ei
credeau în comunism - doar ei îl inventaser¶.
Oricâte progrese a f¶cut Te§u Solomovici pe calea adev¶rului istoric, nu
a putut accepta adev¶rul documentelor: nu doar “comportamentul neonorabil” al evreilor în timpul Retragerii (“S¶pt¶mâna Ro§ie”) a f¶cut s¶ se adune,
s¶ se coac¶ în sufletul refugia†ilor - de la uimirea fa†¶ de “ingratitudinea”
evreilor, fa†¶ de str¶inismul lor, fa†¶ de ura-de-român, fa†¶ de inimaginabila
agresivitate a lor, mergînd pân¶ la crim¶ - gânduri, chiar juruin†e de
r¶zbunare. Ci mai ales comportamentul lor din perioada Primei Ocupa†ii
(28 iunie 1940-22 iunie 1941), un an întreg în care “evreii” au activat nemijlocit, cu zel, cu fanatism în toate sectoarele: administra†ie, înv¶†¶mânt, economie, cultur¶, în lupta împotriva misticismului - §i, vai : în NKVD.
Este inutil ca T. S. s¶ obiecteze : în România ocupat¶, nu evreii erau în
vârful piramidei. Adev¶rat, dar ce adev¶r-adev¶rat poart¶ aceast¶ argu†ie de
avocat de Buhu§i? C¶ Gheorghiu-Dej era §eful, nu Ana Pauker? Ei §i? Dej
era §eful României Ocupate - nu “omul lui Stalin”, supraveghetorul §i al †¶rii
cu tot cu §ef; c¶ Bodn¶ra§ fusese para§utat înaintea aceleia§i? Ei §i? Prin
“Tovar¶§a Ana” §i nu prin Bodn¶ra§ decidea Stalin soarta României; c¶
ministru de interne era Teohari (ziceam c¶ nu era evreu) - ei, §i?, Teroarea era
condus¶ de emisarii lui Stalin: Bodnarenko, Nikonov, Nikolski i drughie…
Tot a§a în Basarabia-Bucovina ocupate: în posturile importante erau
numi†i ru§i - îns¶ în cele determinante: evrei. Ce importan†¶ c¶ NKVD-ul de
la Chi§in¶u avea un frunte un rus (sau un ucrainean)? Anchetatorii care §tiau
române§te, deci f¶ceau dosarele frunta§ilor basarabeni aresta†i - cu “dovezi”
din pres¶, cu citate din volume publicate - erau evrei: £tain, £teineman,
Levin, £a†kih, Israilov…
Te§u Solomovici mai are progrese de f¶cut : îi propun s¶ umple el golul
(istoric!) al perioadei Primei Ocupa†ii, 1940-1941, ca unul avînd acces la
arhivele NKVD. ïl rog s¶ ne furnizeze numele evreilor (ilustra†i mai apoi, în
Teritoriile Ocupate, dup¶ 23 august 44 în România ocupat¶) a celor care,
dup¶ 28 iunie 1940 au alergat peste Prut §i s-au pus în slujba bol§evicilor. S¶
ne explice el cu ce se ocupau, la Chi§in¶u, Perahim, Sorin Toma, Mi§a
Oigenstein, Bela Iosovici, viitorii p¶rin†i ai fra†ilor Oi§teanu. £i - §i mai-cine?
£i mai-câ†i din cei 150.000?
ïi mai propun: s¶ stabileasc¶ el adev¶rul-istoric în privin†a evreilor
avînd mâinile pline de sânge ca rezultat al “devotamentului lor fa†¶ de
Uniunea Sovietic¶ §i fa†¶ de Stalin”: s¶ fi r¶mas ei pe loc, dup¶ 1 iulie 1941,
la retragerea sovieticilor? Pe ei s¶-i fi masacrat românii? Fire§te, nu. Oricât
de mare fusese graba retragerii, pre†ioasele “cadre” nu fuseser¶ abandonate ci evacuate, în relativ¶ ordine. Chiar §i dinamitorii - cei din echipele care
distruseser¶ poduri, tunele, uzine electrice, biserici, §coli - ba chiar §i cl¶diri
ale b¶ncilor! - fuseser¶ evacua†i f¶r¶ pierderi. Abandona†i au fost evreii care
nu colaboraser¶ într-atât cu bol§evicii - sau deloc - pentru a merita protec†ie,
ei au fost de regul¶ victime ale românilor, în cazul în care fuseser¶ prin§i cu
arma în mân¶ sau dovedi†i ca denun†¶tori la NKVD..
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Iar românii, chiar militari executînd un ordin militar au fost aresta†i
începînd din 1945, judeca†i, condamna†i, mul†i executa†i - acum o jum¶tate
de secol.
Pân¶ deun¶zi “holocaustologii” (îl radiez pe T.S. din rândurile lor) nici
nu voiau s¶ aud¶ despre o “S¶pt¶mân¶ Ro§ie”, cu atât mai pu†in de “Anul
Negru: 1940-1941”, an de ocupa†ie feroce, uciga§¶. Dup¶ modelul Sorin
Toma s¶reau cu “amintirile” de la Gala†i, iunie 1940, drept în vara 1941, la
Zaporojie! Spre deosebire de ei Te§u Solomovici a f¶cut câ†iva pa§i în
direc†ia adev¶rului;
- Vorbind despre securi§tii evrei, T.S. argumenteaz¶: în 1977 când eu
eram h¶r†uit de Securitate nu mai existau evrei în Aparat… Ba da, existau,
îns¶ nu despre asta era vorba, ci despre am¶nuntul: “h¶r†uit de securitate”
fusesem nu doar în 1977, ci de la înfiin†area ei, în 1947, când existau cu sutele, cu miile - §i el, care pretinde a-mi fi citit c¶r†ile, ignor¶ ce scrisesem…;
- Vorbind despre campania de exmatricul¶ri consecutiv¶ Revolu†iei
Maghiare (nu-i spune pe nume, ci: “treburi ungare§ti”), în “Echipa de demolatori” - noi îi ziceam: “Echipa Mor†ii” - îi nume§te pe Petre Gheorghe, pe
£tefan Cruceru, îns¶ evit¶ s¶-i pomeneasc¶ pe Trofin §i pe Ion Iliescu - oare
de ce?, doar Iliescu nu mai este “pre§edintele †¶rii”! ; îl arat¶ cu degetul pe
“profesorul denun†¶tor Ion Coteanu”, dar nu spune c¶ acela (basarabean deal meu, din Orhei, tic¶losul!) dup¶ r¶zboi fusese expulzat din Fran†a, ca spion
sovietic, dimpreun¶ cu Mariana §i Mihai £ora, cu doctorul Herskowitz, tat¶l
lui Alain Paruit; nu aminte§te nici de principalii “profesori denun†¶tori” (ba
chiar acuzatori în “procesul” meu din iunie 1956, Iorgu Iordan, Al. Graur,
L. Tism¶neanu, Radu Florian - ei îmi cereau capul - noroc c¶ mi-l ap¶ra…
Mi§a Novicov!);
- ïn finalul (acestui episod) o întrebare: Dup¶ modelul “Drep†i între
popoare” (ne-evrei onora†i pentru c¶ ap¶raser¶, ascunseser¶, favorizaser¶ trecerea din Ungaria în România, uneori cu pre†ul vie†ii, a unor evrei prigoni†i)
vor fi existînd §i evrei care îi ap¶raser¶ pe români, în S¶pt¶mâna Ro§ie?, în
Anul Ro§u (1940-1941)?, în Deceniile Ro§ii (1944-1965)? Care este numele
lor §i pentru care fapte-bune sunt cinsti†i?
P.P.S. S¶ fie asigurat Te§u Solomovici: nu sunt sadic, deci nu-l arunc în
“cu§ca cu lei” a Comunit¶†ii evreie§ti.
Cât despre “violen†a verbului polemic”, într-adev¶r, sunt vehement,
îns¶ el, ca frecventator al facult¶†ii de filologie, §tie: polemikos = disput¶
aspr¶, r¶zboi. M¶ r¶zboiesc prin cuvinte - pe care m¶ str¶duiesc a le p¶stra în
limita adev¶rului, chiar dac¶ uneori tonul… nu face muzica.
*

Paris, 11 noiembrie 2005
A F I ‘A N T I S E M I T’
(dosarul - incomplet - al procesului pentru calomnie)
Am anun†at c¶ voi da în judecat¶ persoane, grupuri, asocia†ii pentru
calomnie §i pentru denun† calomnios, vinovate de a-mi fi adus acuza†ia de
“antisemitism”.
Cunoscu†i, prieteni, neprieteni se întreab¶, m¶ întreab¶: întru cât termenul “antisemit” ar fi injurios?
R¶spund: “antisemit” a devenit injurios în momentul în care, dintr-un
termen inexact, fals, mincinos s-a transformat în stea-galben¶ lipit¶ cu scuipat pe fruntea unor evrei normali - ca muzicianul Daniel Barenboim, ca isto-
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ricul Esther Benbassa - de c¶tre anormalii lor consângeni; a devenit infamant
de când, în gura, anormalilor evrei, “antisemit” semnific¶: ne-om, anti-om.
I.
- Termenul “anti-semitism” presupune dispre†, ur¶, ostilitate fa†¶ de
semi†i - nu fa†¶ de iudei, de evrei, altfel ar suna: antiiudaism, antievreism. ïn
eseul S¶pt¶mâna Ro§ie 28 iunie - 3 iulie 1940 sau Basarabia §i Evreii,
pag. 20, Ed. Vremea, 2004 scriam:
“(…) analfabetizatorii de ei [ei fiind bravii “vân¶tori de antisemi†i”] nu
†in seama, pentru început, de falsitatea, de idio†enia termenului «antisemit»,
când semi†i (de la Sem) sunt §i maltezii §i berberii §i arabii §i, cine ar crede,
azi, în Israel: palestinienii, dragi tovar¶§i de alte na†ionalit¶†i!”
ïn continuare (la pag. 262), repetam ceea ce §tie toat¶ lumea: termenul
Antisemitismus fusese inventat în 1879 de germanul Wilhelm Marr, pentru a
înlocui “antiiudasim”. Evreii l-au socotit mult mai cuprinz¶tor (sute de
milioane în loc de câteva milioane) §i prin repetare l-au impus - de§i este fals,
pentru c¶:
- nu to†i semi†ii sunt evrei;
- nu to†i evreii sunt semi†i - dup¶ Koestler, cei din Rusia, din Gali†ia,
apoi din România de nord §i de est (coborî†i în secolul al XIX-lea din Rusia),
ar fi de neam türk.
ïns¶ chiar a§a textul meu a fost contraf¶cut-falsificat prin… inversare de
°AL. FLORIAN în “Raportul despre antisemitism” astfel: “Paul Goma nu ia
în seam¶ (în loc de “ei” [evreii, “vân¶tori de antisemi†i”] nu iau în seam¶” nota mea, P.G.) falsitatea, idiotenia termenului «antisemit»…” si instalat¶ pe
internet ca atare, vezi: www.romanjewish.org.ro/-index_fcer2_01.html-42.
II.
Termenul “antisemit” nu este unul indiferent - ci cu atât mai nociv, mai
prejudiciabil cu cât, am mai spus: este neadev¶rat.
M¶ simt atacat-amenin†at (nu ofensat: nu m¶ poate ofensa o
expectora†ie de tipul: «Tuberculosule!» - murd¶rit, da):
- pentru c¶ acest termen a ajuns s¶ fie, nu doar un calificativ depreciativ
ca ho†, mincinos, necinstit, la§, criminal etc…, ci unul infamant §i
amenin†¶tor - dealtfel este îngem¶nat în discursul anti-antisemi†ilor cu:
“Ordonan†a de Urgen†¶ cutare…”;
- pentru c¶ a ajuns s¶ se statorniceasc¶ aceast¶ inadmisibil¶, mizerabil¶
obi§nuin†¶: acuzatorii nu se simt obliga†i s¶ dovedeasc¶ acuza†ia de “antisemitism”, epitetul fiind bun-la-toate §i pentru tot. ïncepînd de la 23 august
1944, dac¶ cineva îi spunea unui mincinos c¶ este mincinos, unui necinstit c¶
este necinstit, dac¶ mincinosul-necinstitul era evreu sau ungur, imprudentul
ne-ungur, ne-evreu era condamnat pentru “ur¶ de ras¶” §i b¶gat în închisoare;
anchetatorii-procurorii fabricau dosare din care “reie§ea” c¶ “banditul” rostise: “boanghen¶”, “jidane”. £i degeaba protesta nefericitul, jurîndu-se c¶ zisese doar: “ho†ule!” sau “mincinosule!”, securistul fusese instructat de sovietici
s¶ aplice “doctrina posibilita†ionist¶”: «N-ai zis, dar ai fi putut zice, noi lu¶m
m¶suri preventive…» (ca “r¶zboiul nuclear preventiv” imaginat de
Rumsfeld-Wolfowitz).
ïn virtutea acestui supradrept-autodecernat oricine poate face r¶u oricui (pentru orice: un conflict de serviciu, unul sentimental, de concuren†¶, de
incompatibilitate de caracter, de simpl¶ invidie), nu pe cale normal¶, civilizat¶, prin dialog, prin discu†ie în contradictoriu - nu: ci prin aruncarea anate-
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mei: «Antisemitule!» Or dup¶ lin§aj, dup¶ execu†ie sumar¶, f¶r¶
judecat¶,
în spa†iul carpato-danubian este necunoscut¶ contesta†ia, cererea ca acuzatorul s¶ probeze afirma†ia - nu doar calomnioas¶, ci am mai spus: infamant¶ §i
de-a dreptul criminal¶ - de “antisemitism”.
Fiindc¶ cei ar¶ta†i de mine drept calomniatori sunt oameni de condei,
dovezile: scrisul însu§i. De ani de zile sunt acuzat c¶ scrierile mele sunt “antisemite” (de c¶tre ° ED. REICHMAN, ° I. PETRAN, ° A. PARUIT, °A. MIRODAN,° I. CHIVA) îns¶ niciodat¶ acuzatorii nu au produs citate netrunchiate,
nefalsifi-cate din care s¶ reias¶ ostilitatea, dispre†ul, ura autorului fa†¶ de
evrei. De pild¶:
° R. IOANID (Observator cultural 15-21 iulie 2003): rezum¶ (sic) ceea
ce vrea s¶ prezinte ca… autentic în scrierile mele: “Problema lui Goma începe cînd încearca sa explice cauzele Holocaustului din Romania ca fiind generate de victimele evreie§ti ale acestuia. (…) principalele †inte ale lui Goma
(…) sînt evreii ca p¶rta§i la crimele comuni§tilor în timpul verii lui 1940.
Dac¶ cineva vrea s¶ în†eleag¶ cauzele Holocaustului din România, trebuie,
dup¶ p¶rerea lui Goma, s¶ înceap¶ cu crimele comise de evrei in Basarabia si
Bucovina de Nord, cînd România a pierdut cele doua regiuni în fa†a [corect:
ocupate de…] Uniunii Sovietice (…). Goma este un caz clasic a ceea ce
Michael Shafir nume§te «negationism deviant» (deflective negationism), un
caz în care se deturneaza vina de la faptasi la victime”. £i: “Goma se lupt¶
din greu cu o dilem¶ comun¶ antisemi†ilor români”. £i înc¶: “…teoria lui
Goma reprezint¶ exact pretextul folosit de Ion Antonescu §i de propaganda
regimului s¶u pentru începerea Holocaustului din România, si anume ca zeci
de mii de evrei au fost executati si peste o suta de mii deportati pentru ca erau
a§a-zi§i bol§evici in masa care au primit cu bratele deschise trupele sovietice
din 1941» [aici, cu bun¶ §tiin†¶, R.I. falsific¶ adev¶rul istoric, scriind:
“1941” - în loc de “1940”]. £i: Paul Goma îl dispre†uieste cu deosebita fervoare pe Elie Wiesel pentru ca ar fi declarat la televiziunea francez¶, în anii
‘80, ca a fost deportat din Sighet în aprilie 1944 de jandarmii români (deportarile de la Sighet la Auschwitz au fost executate de jandarmi unguri sub
jurisdic†ie ungara). L-am întrebat recent pe Elie Wiesel daca un asemenea
lucru s-a întimplat (…). Mi-a raspuns ca bineîn†eles ca nu, ca a descris exact
episodul în romanul sau, Noaptea.» [s. mea §i observa†iile: a) nu “ar fi declarat” ci: a declarat; b) nu era vorba de vreo fic†iune, ci de presta†ia la televiziunea francez¶ - în urma c¶reia Eugène Ionesco, prietenul s¶u i-a repro§at
falsificarea istoriei-geografiei]. £i: “Paul Goma este înc¶ o dovada vie c¶
antisemitismul din cultura român¶ contemporan¶” (…) “Goma apar†ine
curentului dominant antisemit al intelectualit¶†ii române [subl. mea. P.G.]
care nu neaga Holocaustul, dar scoate în evidenta, în schimb, vina colectiva
a evreilor”. £i: “Dupa cum a scris recent Alexandru Florian, Goma nu numai
ca reia sloganurile nega†ioni§tilor realizînd o noua apropiere de mesajul lui
Vadim [Tudor], ci ajunge sa preia §i teme ale antisemitismului actual, cel al
fundamentalismului islamic [de ce nu al nazismului? - întrebarea mea, P.G.],
incriminindu-i pe israelieni drept criminalii palestinienilor”. £i: “E foarte
gr¶itor ca acela§i guvern român care, în sfîr§it, în eforturile sale de a se integra în NATO §i în UE, a încercat sa se opuna tendin†elor de a-l reabilita pe
Antonescu §i guvernul s¶u, a sprijinit financiar (cu sau fara permisiunea autorului) publicarea c¶r†ii antisemite a lui Paul Goma (s.m. P.G.) care le invinuie§te pe victime pentru soarta lor tragica. (…) De fapt, Paul Goma §i-a asumat doar o parte a trecutului, pe care a distorsionat-o grav, impr¶§tiind astfel ura” (sublinierile îmi apar†in, P.G.)
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A întâlnit cineva un citat din textele mele, sub pana rezumatorului
abuziv R. Ioanid? Monologul s¶u acuzator, f¶r¶ probe, a devenit referin†¶,
Evanghelie, scutind pe al†ii de a citi.
Printre necititorii-de-profesie - dar de-profesie-acuzatori:
°MICHAEL SHAFIR (în volumul “Intre negare §i trivializare”… 2002,
Polirom): “Cum lucrarea mi-a parvenit foarte recent si mult dup¶ ce acest studiu fusese încheiat [cel din care citez, n. m.], nu voi intra în polemic¶ cu Paul
Goma. Dar §i o parcurgere superficial¶ a lucr¶rii sale arat¶ c¶ Goma nu
cunoa§te sau nu vrea s¶ ia cuno§tin†¶ de unele documente care i-ar ar¶ta c¶
cea mai mare parte a demonstratiilor sale se bazeaz¶ pe falsific¶ri ale
comandan†ilor armatei române în retragere.” (subl. mea, P.G.) Totodat¶, M.
SHAFIR, în calitate de coautor al “Raportului Iliescu-Wiesel” (împreun¶ cu
R. IOANID, AL. FLORIAN, M.D. GHEORGHIU), scrie, dup¶ lecturile
tovar¶§ilor s¶i: “Influen†ele exilului: În scrierile a trei figuri importante ale
exilului românesc se g¶sesc formule care intr¶ în tipologia compara†iilor trivializante. Este vorba de PAUL GOMA (s. m.), Monica Lovinescu si Dorin
Tudoran. Paul Goma, (…) a scris în ultimii ani mai multe texte în care
reclam¶ recunoa§terea Holocaustului ro§u împotriva poporului român, comis
§i cu contribu†ia evreilor. Ideea de baz¶ a ultimei sale c¶r†i, S¶pt¶mâna rosie,
reeditat¶ §i foarte mediatizat¶ în România [de c¶tre R. Ioanid, Shafir,
Oi§teanu, M.D. Gheorghiu…- nota mea, P.G.], este urm¶toarea: Holocaustul
ro§u pus la cale §i de ei [de evrei] a început pentru noi, românii, cu un an mai
devreme decât al lor: la 28 iunie 1940 §i nu s-a încheiat nici azi. Goma sus†ine
c¶, dup¶ cedarea Basarabiei si [a] Bucovinei de Nord Uniunii Sovietice,
evreii, adul†i dar §i copii, au comis, cu ordin de la sovietici, dar §i din ur¶ de
ras¶, ur¶ de român, nenum¶rate acte de agresiune §i umilire împotriva
Armatei române. Astfel de acte au venit dinspre aproape to†i evreii afla†i în
Basarabia §i în Bucovina de Nord în acea S¶pt¶mâna Ro§ie, înspre to†i românii (p. 171). Goma recunoa§te, explicit §i repetat, responsabilitatea României
§i culpa comunit¶†ii pentru abominabilul pogrom de la Ia§i, pentru deport¶rile
în Transnistria (p. 20, 240, 248, 319), dar afirm¶ c¶ atrocit¶†ile au fost exclusiv rezultatul r¶zbun¶rii, în condi†ii de r¶zboi, pentru crimele comise de evrei
(p. 18, 21, 190). Aceasta ar fi explica†ia, adev¶rul interzis vreme de o
jum¶tate de secol (p. 256) pentru reac†ia violent¶ a românilor, §i nu politica
regimului Antonescu, despre care Goma nu pomene§te, sau antisemitismul
din România, a c¶rui existen†¶ o neag¶ [cum o neag¶: prin ne-pomenire? nota mea, P.G.]. Exilatul român cere ve§nic¶ recuno§tin†¶ pentru Antonescu,
Mare§alul dezrobitor (p. 244). Aproape la fiecare pagin¶, Goma gloseaz¶ pe
tema culpei evreilor, care ar fi adus comunismul (mai multe pagini sunt
umplute cu liste de evrei comuni§ti), ar fi monopolizat suferin†a, f¶când din
contabilitatea cadavrelor o afacere (p. 10, 115, 183-199) si ar fi comis crime
care au întunecat-însângerat întreg secolul al 20-lea. Scriitorul român cere
condamnarea evreilor, acesti c¶l¶i nepedepsi†i (p. 186-187), prin organizarea
unui Nürnberg II (p. 95, 170, 217, 274). A§a cum se poate observa, cartea lui
Goma ilustreaz¶ toate formele de trivializare prin compara†ie (accentul
c¶zînd pe compara†ia deflectiv¶). Pe ansamblu îns¶ aceasta este mai mult
decât atât: constituie o veritabil¶ sintez¶ a nega†ionismului §i antisemitismului, cum rar se poate g¶si în literatura de limba român¶ (s. m. P.G.). Pe de
altà parte, trebuie spus c¶ Paul Goma se remarc¶ prin radicalitate, nu prin originalitate. În diferite combina†ii, idei similare au circulat §i înainte în mediile
de dreapta din România §i exil.”
Si aici, dup¶ obiceiul holocaustologic, Shafir nu produce citate din
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Goma, ci rezumate… de-le lui R. Ioanid
°VASILE GÂRNE¢: (Contrafort, 7-8 2003). Semnînd “Vasgar”, poetul
de la Chi§in¶u este reprezentativ pentru c¶prarii culturali pentru care
ordinele unui sergent (R. IOANID) se execut¶, nu se discut¶: “Cartea lui
Goma n-a fost aproape deloc recenzat¶ la Chi§in¶u, unde nici nu prea este de
g¶sit. Din comentariul g¶zduit acum de Observator cultural [semnat de °R.
IOANID, n.m. P.G.] cartea lui Goma iese destul de prost: fisurat¶, deficient¶
grav la capitolul documentare, purt¶toare de stereotipuri antisemite, vulgarviolent¶ la adresa multor personalit¶†i ale culturii române contemporane”
(subl. mea §i observa†ia: o carte pe care nu ai citit-o - dac¶ “nu se prea
g¶se§te” - este… a§a cum a ordonat tovar¶§’ leitinant, cel care a citit pentru
noi…- P.G.); - aceeea§i poveste: de ce s¶ se osteneasc¶ poetul Gârne† s¶ dea
citate din Goma, când securistul R. Ioanid i-a muiet posmagii?
°A. OI£TEANU (22, din 28 ian.-14 febr. 2005) (…)“Un caz insolit este
cartea lui Paul Goma, S¶pt¶mâna ro§ie sau Basarabia §i evreii (Editura
Vremea XXI, Bucure§ti, 2004), care iese practic din orice tipologie. Goma nu
se mul†ume§te s¶ fie, ca al†ii, nega†ionist. El admite Holocaustul din
România, dar îl motiveaz¶, îl justific¶. O teorie atât de aberant¶ încât nici
m¶car nu este pedepsit¶ de lege”. (sublinierea îmi apar†ine, P.G.);
Aceea§i poveste: nu citate, ci rezumate abuzive, fanteziste.
°DAN PAVEL (în Ziua, unde este editorialist): “(…) în: «S¶ invatam de
la evrei?», (…) Goma ataca la gramad¶ §i pe nedrept o serie de persoane,
inclusiv pe mine. (…) Peste simbolul luptatorului anticomunist si ap¶r¶torului drepturilor omului din trecut se suprapunea imaginea lui Goma din prezent, în campania sa violent¶ împotriva evreilor §i în monstruoasele sale
interpret¶ri ale Americii, a celor care §i-au m¶rturisit convingerile cu privire
la Holocaust sau care §i-au manifestat convingerea c¶ în atacarea SUA de
c¶tre terori§ti dreptatea nu poate sta de partea atacatorilor criminali” (subl.
m. - ap¶sat¶, vezi citatul urm¶tor, P.G.). £i: (tot în Ziua): “Goma are însa un
merit, atacîndu-m¶ m-a silit s¶-l citesc. Are dreptate s¶ m¶ includ¶ între
"necititorii" s¶i, §tie ca dac¶ studiez cu aten†ie ceea ce a scris voi spune
adev¶rul” (subliniere §i întrebare: dac¶ nu citise textele mele pân¶ în acel
moment, cu ce drept le atacase? R¶spuns: cu dreptul românului-necititor de a
ataca ce nu cunoa§te - P.G.);
°GABRIEL ANDREESCU: (Timpul nr. 3 2005 (…) “Goma redevenise
‘un caz’ o dat¶ cu apari†ia celor dou¶ texte ‘S¶ptæmâna Ro§ie 28 iunie-3
iulie 1940’ §i (sublinierea îmi apar†ine) ‘Basarabia §i Evreii’ în care teoretizeaz¶ într-o manier¶ foarte personal¶ evenimentele din Transnistria (re-subl.
mea §i trimiterea la “Transnistria” lui Laszlo) în timpul celui de al doilea
r¶zboi mondial”.(…) “c¶r†ile lui Goma: “S¶pt¶mâna Ro§ie” §i (subl. mea,
P.G.) “Basarabia §i evreii”. ïnc¶ o dat¶: este vorba de o singur¶ carte, “§i” a
înlocuit “sau” - deci nu numai c¶ nu a citit c¶r†ile (sic), dar nu (le-)a v¶zut
nici coperta…;
°LASZLO A.: (E Leonardo 2,3,4) “Da, Goma într-adev¶r se pronun†¶
frecvent despre Transnistria [Lazlo crede c¶ “Transnistria” este… Basarabia,
v¶zut¶ dinspre Ucraina], dar pasa antisemit¶ în care a e§uat (…) S-a g¶sit
el, de la Paris, s¶-l elogieze, acum, pe Antonescu la unison cu Vadimic¶!
Ru§ine s¶-i fie! (subl. mele, P.G.); “Dar în ultimii ani partizanatul antisemit
al lui P.G. a prins contur tot mai consistent”. (...) “Cea mai scandaloas¶ minciun¶ (…) preluarea logicii globaliste §i a limbii de lemn din propaganda
antonescian¶ (...) Paul Goma ne readuce sub priviri toat¶ nemernicia criminal¶ a fascismului românesc [...] atât prin stilul cât §i prin ideile antisemite
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violente pe care le profeseaz¶ (…) Paul Goma pare a fi clona lui C.V.
Tudor”. (subl. mele, P. G) “Eu, ca scriitor, aleg s¶ m¶ transpun în pielea
evreilor persecuta†i de Antonescu decât în pielea basarabenilor…” “Singura
posibilitate de a descrie onest o circumstan†¶ istoric¶ [este] din perspectiva
victimei”…;
°PECICAN O. (E Leonardo, 4, 5): “Concluzia cu privire la antisemitismul lui Goma provine dinspre generaliz¶rile operate de autor în pagin¶” “La
o privire atent¶, deci, «antisemitismul» lui Paul Goma se dovede§te mai
curând o pripeal¶ logic¶”. “Va trebui, deci, s¶ ne obisnuim cu imaginea unui
Goma lupt¶tor pentru drepturile omului, îns¶ în acelasi timp antisemit? (...)
Dac¶ va trebui s¶ ne obi§nuim cu acest fel de Goma (sic!), f¶r¶ îndoial¶ c¶ o
vom face” “(...) pasajele cu z¶ng¶nit antisemit din romanul Basarabia sunt
m¶rturia unei inabilit¶†i scriitorice§ti sau a unui crez antisemit propriu-zis”
(subl. îmi apar†in - P.G.).
°TOTOK W.: “Cel mai concludent exemplu este fostul disident anticomunist Paul Goma, care, într-un exces de zel polemic, s-a al¶turat
revizioni§tilor, devenind astfel, probabil f¶r¶ s¶ fi vrut, obiectul de adora†ie
al
extremi§tilor nationali§ti”; “La Goma, motorul ideologic al contest¶rii
Raportului este anti-comunismul visceral combinat cu resentimente
antievreie§ti §i frustr¶ri personale.” (subl. mele, P.G) (Receptarea Raportului
final al Comisiei Wiesel în presa român¶ si german¶, în “Timpul”, nr. iulieaugust 2005, pp. 12-14.)
Printre acuzatorii orbi - care nu au citit textele mele §i nu se sinchisesc
de legea nescris¶, dar capital¶ a citatului :
°NICOLAE MANOLESCU: “Textul cu pricina are pasaje cu caracter
antisemit (…) Problema noastra era c¶ în revista Uniunii a aparut un text pe
care noi l-am considerat antisemit si, din pacate, nu e discutabil, chiar asa
este” (s.m. P.G.);
°H. GÅRBEA : «Daca ei [membrii Comunit¶tii Evreilor] s-au sesizat,
inseamn¶ ca afirma†iile sunt grave»:
°AL. FLORIAN: “Caracteriz¶rile negative, profund triviale la adresa
evreilor, adev¶rate §arje de antisemitism interbelic, abund¶ în cele 2 articole
[“cele dou¶ articole”: eseul ‘S¶pt¶mâna Ro§ie’ a fost publicat în dou¶ numere…] din revista de la Tîrgu-Mure§. Paul Goma nu numai c¶ reia sloganurile
nega†ioni§tilor, realizînd o nou¶ apropiere de mesajul lui Vadim, dar ajunge
s¶ preia §i teme din antisemitismul actual, cel al fundamentalis-mului islamic, incriminînd pe israelieni drept criminalii palestinienilor.(…) Textul lui
Paul Goma apar†ine, prin mesaj §i expresie, antisemitismului radical”.
ïn “Antisemitism si politicà”, publicat în 2003 pe site-ul Federatiei
ComunitàtilorEvreiesti, la adresa: http://www.romanianjewish.org/ro/index_
fcer2_01.html, acela§i °Al. FLORIAN° scrie : “Antisemitismul dur pe care îl
reprezinta în politica PRM si C.V.Tudor, aveam sa îl regasesc în antisemitismul cultural al lui Paul Goma (subl. m., P.G.). (…) public¶ în dou¶ numere
din revista Vatra un text de un antisemitism tot atât de feroce, plin de ur¶ ca
§i discursurile vadimiste” (s.m. P.G.). Ca demn fiu biologico-ideologic al
nedemnului politruk de la Universitatea Bucure§ti Radu Florian, Al. FLORIAN a înv¶†at în familie s¶ atace, nu doar “du§manul” (aici: autorul de
texte), ci §i pe “favorizatori” (conduc¶tori de reviste, de edituri): “Desigur, sar putea face comentarii privind patronii revistei. Ea este o revista de cultura,
editata de Uniunea Scriitorilor, dar si de Consiliul judetean Mure§ cu sprijinul Ministerului Culturii si Cultelor. Cu alte cuvinte, institutii ale statului si
o asociatie profesionala gireaza, fie si de la distanta, mesaje ce contravin fla-
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grant Ordonantei de urgenta privind combaterea antisemitismului, a negarii
Holocaustului sau promovarea cultului persoanelor condamnate pentru crime
împotriva umanitatii. Probabil ca raspunsul cel mai la îndemana ar fi, în
aceasta situatie, ca numai autorul este raspunzator de ideile, opiniile sau
mesajele comunicate. În fapt, însa, un text nu vede lumina tiparului fara asentimentul conducerii oricarei edituri sau publicatii. (…) Vatra a publicat un
text puternic antisemit (…) Mesajele lui Goma din acest articol fluviu se
regasesc si în romanul sau Basarabia, publicat în acest an la Bucuresti de
Editura Jurnalul literar. Fragmente (…) inclusiv cele cu conota†ii antisemite
(subl. m. P.G.) au fost preluate în suplimentul Aldine (…) din 5 octombrie
2002. (…) nu pot s¶ nu remarc maniera asem¶n¶toare la Vadim §i la Goma
în care relateaz¶ despre Elie Wiesel.(…) autorul (…) afla cauza pogromurilor împotriva evreilor, la care s-a dedat regimul Antonescu, în asa zisele
crime ale evreilor din Basarabia împotriva armatei române, o data cu retragerea administratiei românesti în iunie 1940. (subl. mele, P.G.).
Altfel, necitirea textelor condamnate a devenit lege a holocaustologilor:
- în cazul unor institu†ii, asocia†ii: Uniunea Scriitorilor, Comunitatea
Evreilor, ele dau verdicte (“antisemitism”), crezîndu-se scutite de obliga†ia
de a le argumenta; prima se descarc¶ prin “numeroasele plângeri” din partea
ambasadelor Israelului §i a USA, a doua se spal¶ pe mâini, divulgînd numele
informatorului °HENRY ZALIS:
- "Realitatea evreiasca", Nr. 236 (1036), 1-15 septembrie 2005, sub titlul "Lu¶ri de pozi†ie legate de manifest¶ri antisemite în Romania"; "De§i
exista o legisla†ie (Ordonan†a de urgen†¶ nr. 31 din 28 martie 2002 si o hotarare a C.N.A.) care condamna manifestarile fasciste, rasiste si xenofobe si
popularizarea lor, din pacate, ele isi gasesc locul in continuare in presa,
audiovizual sau in brosuri care se vand pe tarabe. (…) In ultimul numar (67) al «Vietii Romanesti»,(…) asupra caruia ne-a atras atentia criticul literar
HENRY ZALIS (subl. m., P.G.), a fost publicata prima parte a "Jurnalului"
scriitorului Paul Goma (1-16 ianuarie 2005). Textul cuprinde atacuri vehemente impotriva intelectualilor evrei si membrilor Comisiei «Wiesel» care au
redactat Raportul despre Holocaustul din Romania, impotriva faptelor si
argumentelor care sustin existenta Holocaustului romanesc cuprinse in acest
document, negandu-se veridicitatea lor, critici impotriva Israelului si a politicii duse de statul evreu.” (subl. mea, P.G.)
Aceea§i publica†ie, Nr. 238-239 / 1-31 octombrie 2005, sub semn¶tura:
Boris Marian scrie: “Observatorul cultural, din 15-21 sept., ofer¶ un editorial
semnat de Carmen Mu§at, în care opiniile lui Paul Goma din Jurnalul publicat fragmentar în “Via†a Româneasc¶" sunt judicios evaluate drept antisemite §i nega†ioniste (subl. mea - P.G.) (…) Regretabil¶ este §i “solidaritatea”
de care s-a bucurat fostul redactor-§ef adjunct de la “Viata Româneasc¶", o
revistã de mare tradi†ie cultural¶, la care au colaborat numero§i scriitori evrei.
Despre Mihail Sebastian scrie Cristian Cercel. Ce ar fi spus Sebastian,
"evreul de la Dunãre", citind acuza†iile lansate de Paul Goma? Se pare c¶
unele vicii renasc periodic în contexte diferite. (subl. m. P.G.)
- Comunicatul Uniunii Scriitorilor) din 31 august a.c.; “/în/ Via†a româneasc¶ nr. 6-7 (…) a fost permis¶ de c¶tre redac†ie apari†ia unui text cu
con†inut antisemit. Este vorba despre fragmente din Jurnalul 2005 al lui Paul
Goma” (sublinierea mea, P.G);
- Comunicatul din 6 septembrie a.c. : “apari†ia (…) unui text cu caracter
antisemit” (…) “care a generat vii proteste”;
- “În sedin†a din 8 septembrie 2005, Comitetul Director (…) a luat în
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discutie numeroase aspecte curente ale activit¶†ii acestei organizatii. Printre
ele s-a aflat §i situa†ia creat¶ de apari†ia în revista Viata româneasca, nr. 6-7
din 2005 a unui text cu caracter antisemit (subl. mea, P.G.)”;
ïn ce const¶ “antisemitismul” textului? R¶spunsul îl de†ine °N. MANOLESCU (§i ai s¶i: °H. GÂRBEA, °M. MIH™IE£, °MARTA PETREU, °G.
DIMISIANU, °AL. CISTELECAN, °R.F. ALEXANDRU, °G. B™L™I¢™,
°DOINA CETEA). Dar nu-l divulg¶.
- “probele de antisemitism” aduse de acuzatori sunt penibile, nedemne
de a fi luate în seam¶, nici m¶car umoristice (°I. BUDUCA le g¶se§te în
faptul c¶ Goma scrie: “evreii” articulat, în loc s¶ scrie: “unii evrei” - uitînd
c¶ Elie Wiesel rostise: «Românii au ucis!», atunci când a vorbit despre…
evreii din Transilvania de Nord, ocupat¶ de unguri; o alt¶ lumin¶ a lumii - tot
scriitor!, altfel director imaginist-§ef, §i el - num¶r¶… “cuvântul «evreu»” în
textul… integral al Jurnalului meu aflat pe internet, g¶se§te 126, de unde
concluzia: autorul este antisemit!);
- probele nu sunt considerate necesare, din moment ce se folose§te
impersonalul se - numit §i: “zvonisticul” iat¶: °MIHAI DINU GHEORGHIU
(Observator cultural, Nr. 183 26 aug.- 1 sept. 2003): (…)“Paul Goma a publicat în mai multe rinduri si in mai multe locuri, de exemplu in Vatra, revista
macar in principiu onorabila, texte autobiografice cu caracter antisemit si
negationist, care in alte tari (intre ele, cea in care este el insusi rezident)
intra sub incidenta legii”; “Rinocerizarea lui Paul Goma priveste istoria dizidentei romanesti si ea s-a produs sub influenta emigratiei nationaliste, care ia stimulat resentimentele. Goma, cindva denuntat ca evreu si rus
(“Efremovici”), si-a descoperit o vocatie de antisemit prin care se aliniaza
cu fostii sai persecutori, care-l asteapta acum nerabdatori sa revina in
patrie” (s. m., P.G.);
°I. B. LEFTER în “Inventatorul de cuvinte” (Ziua, 27 iulie 2005) : "De
cativa ani incoace, odata cu cartile despre Basarabia si al doilea razboi mondial, Goma produce un discurs limpede antisemit.” (subl. mea, P.G.);
°CARMEN MU£AT în Observator cultural din 22 sept. 2005 “ (…) tipul
de discurs pe care Paul Goma îl livreaza de cinci-sprezece ani incoace – violent pamfletar, cu rabufniri antisemite (subl. mea, P.G.) si cu ignobile
atacuri la persoana (…)”
Lista antisemitizatorilor mei r¶mâne deschis¶.
III.
A spune adev¶rul este un act “antisemit”?
Adev¶rul poate fi pro- sau anti-semit? (a fi consultat¶ Marta Petreu,
fost¶/actual¶ profesoar¶ de marxism).
IV.
A critica Israelul, stat terorist, rasist, aplicînd o politic¶ de ur¶ contra
ne-evreilor, în special a palestinienilor b¶§tina§i (pe care i-ar dori “arunca†i în
mare”, ca s¶ fac¶ loc evreilor din Rusia), de apartheid, de autoghetoizare prin
Zidul Ru§inii Ierusalimului - în timp ce, în afar¶, evreii sunt cei mai arden†i
propagandi§ti ai mondializ¶rii - constituie un act de antisemitism?;
Dar a critica România §i Românii ? România §i politica ei de la 1812
pân¶ în 1944 (§i dup¶ 1965!) §i a o criminaliza - ce semnific¶, atunci când
cei care o fac sunt evrei de origine român¶ ca R. Ioanid, J. Ancel, M. Shafir,
A. Oi§teanu §i de origine maghiar¶, ca Braham, Elie Wiesel, traficantul de
istorie §i de idnitate? C¶ este o critic¶-just¶-constructiv¶? Sau r¶uvoitoare,
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de-a dreptul calomnioas¶? C¶ reprezint¶ un act de antiromânism? Da sau ba?
A reproduce lista componen†ilor Comisiei pentru Cercetarea
Holocaustului constituie “antisemitism” simplu? Sau “antisemitism vehement”? De ce: au oare membrii Comisiei cu pricina fac parte dintr-o organiza†ie ilegal¶, conspirativ¶, de-spionaj, criminal¶, iar deconspirarea lor - începînd cu adev¶ratul lor nume - le-ar pricinui mari nepl¶ceri - ba chiar pierderi
materiale ?
(…) Paul Goma
*

Noiembrie 2005

P O M P I E R I I P I R O M A N I…
…a§a le spun evreii normali evreilor a-normali, “néo-conservatori”,
“isterici”, “rasi§ti”, “fasci§ti” (ei, da!), “néo-réac”, (cite§te: “noii reac†ionari”,
deci tot în oala marxisto-bol§evic¶ fierb ei) - primul dintre ei fiind Alain
Finkielkraut “filosoful” (ghilimelele apar†in evreilor exceda†i de tristele, de
îngrijor¶toarele §i g¶l¶gioasele presta†ii ale unor fo§ti colegi, prieteni ai lor,
de cinci ani de nerecunoscut), al¶turîndu-i-se, fire§te Kouchner, Taguieff,
Alexandre Adler (?), André Glucksman (??). Se vede c¶ sionismul pretutindeneaz¶, altfel zis este prezent über alles: când cauza lui se afl¶ în pericol de
a nu fi pomenit¶ de câte dou¶ ori în fiecare zi l¶sat¶ de la Dumnezeu, personalit¶†i intelectuale atât de diferite, se adun¶ disciplinate sub acela§i drapel §i
pornesc la “stingerea” oric¶rui incendiu, de oriunde - cu benzina israelian¶.
Din aceia§i (sub)categorie fac parte §i piromanii de pe Dâmbovi†a, directoride-con§tiin†e strâmbe prin organa 22: Andrei Cornea, A. Oi§teanu, Al.
Florian, R. Ioanid, M. Shafir, Katz, M.D. Gheorghiu…
ïntorcîndu-ne la Alain Finkielkraut, cel mai agitat, mai vehement, mai
brutal, mai categoric în etichet¶ri pur-rasiste (“na†ionala francez¶ de fotbal
este multicolor¶: black-black-black” - inspirat¶, cert, de atitudinea pre§edintelui Israelului Moshe Katzav - vezi mai departe), dar §i cel mai u§or dezechilibrabil: de cum declara†iile sale n¶uce, calomnioase, iresponsabile
ap¶rute în cotidianul telaviviot Haaretz au fost traduse în francez¶ §i publicate de Le Monde, vânjosul macabeu s-a pr¶bu§it în sine ca un… ca o înghe†at¶
dezînghe†at¶ §i a scheunat, în panic¶: «Je suis foutu”. Brusc, filosoful s-a gîndit c¶ va pierde catedra de la Politehnic¶ (pâinea), emisiunea de la France
Culture (tribuna), cum ceruse chiar comunitatea evreiasc¶ francez¶.
Tremurînd, s-a a§ternut pe ieremiade, a pornit la autocritica tov¶r¶§easc¶
astfel: «Je ne me reconnais pas dans ce personage…» - cum ar veni: nu el
spusese ce spusese, ci altul, un str¶in, un goi afurisit - întru compromitere,
evident, cu inten†ie antisemit¶… ïns¶ avînd el un alt statut decât muritorul de
rând francez, de supradrepturi “în Fran†a antisemit¶” (nu ca, Renaud Camus
c¶ruia nu i se permisese a ar¶ta c¶ “citatele antisemite” atribuite lui erau în
integralitatea lor opera acuzatorului: tovar¶§ul A. Spire, fost jurnalist la
L’Humanité, care, rânjind, explica: «Nu am fabricat citate, doar le-am ajustat
pu†in…»), i-au s¶rit în ajutor consângeni ca Elisabeth Badinter, ca J.-P.
Elkabbach, Le Monde i-a pus la dispozi†ie coloanele… Reînvigorat, “Finki”,
în loc s¶-§i cear¶ scuze, a prins curajul fricosului asigurat c¶ el a fost
totdeauna curajos §i a trântit-o: “R¶scula†ii din banlieu î§i trimit tinerii în
prima linie - ca în Israel” (subl. mea. P.G.), dup¶ ce în fraza precedent¶
respingea cu indignare expresia: “Intifada banlieurilor”…
L-am cunoscut pe A. Finkielkraut cu decenii în urm¶, ca pe unul dintre
cei mai sensibili, mai fini, mai toleran†i (o toleran†¶ special¶, ironic¶: luînd
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ap¶rarea lui Renaud Camus, à propos de o afirma†ie a acestuia în leg¶tur¶ cu
num¶rul cople§itor al evreilor în redac†ia postului de radio France Culture, el,
m¶rinimos nevoie-mare, argumenta: ‘Exist¶ §i ne-evrei în redac†ie, doar §i ei
au dreptul de a lucra aici’…). I-am fost invitat pe France Culture cu Din
Calidor (dup¶ acuza†iile de “antisemitism” ale lui Ed. Reichman). £i ne-am
în†eles perfect. ïns¶ în cei din urm¶ patru-cinci ani - de la ultima Intifada s-a observat §i la el acea pâcl¶ care se las¶ pe retina persoanelor cuprinse de
accese isterice de intoleran†¶, de mânie excomunicatoare, de ur¶ sionist¶ - la
adresa palestinienilor în primul rând, în al doilea împotriva tuturor goi-lor.
Declara†iile sale “demografice” au stârnit ilaritate acum doi-trei ani («Nu
vom permite întoarcerea în Israel a palestinienilor afla†i în afara grani†elor» ne-permisie vizînd milioanele de palestinieni alunga†i de israelieni din Palestina lor natal¶, din 1948, de atunci supravie†uind în lag¶re de refugia†i din
Liban, Siria, Iordania, Egipt - «ca s¶ evit¶m o tragedie demografic¶, §tiut
fiind c¶ ei fac foarte mul†i copii!»). Dac¶ primul termen al discursului era o
neru§inare, al doilea o adev¶rat¶… minciun¶: palestiniencele nasc în medie
5-6-7 copii, îns¶ din cauza subalimenta†iei, a bolilor, a gloan†elor, a obuzelor
israeliene supravie†uiesc 2-3, pe când israeliencele fac “doar” 4-5-6 copii, to†i
r¶mânînd în via†¶, îns¶ acest “argument” a f¶cut §coal¶ - sionist¶, se în†elege.
ïn prim¶vara acestui an, la Paris, în timpul unei manifesta†ii a liceenilor
a avut loc un fenomen inedit: în locul obi§nui†ilor “casseurs” - derbedei parazitînd coloanele, profitind de ocazie pentru a sparge vitrine §i a fura tot ce
g¶seau - s-au n¶pustit asupra liceenilor tot tineri din banlieuri, atât c¶ de ast¶
dat¶ agresorii nu au spart vitrinele §i nu i-au jefuit pe manifestan†i de telefoane portabile, bluze, po§ete, “adida§i”, ci au distrus, sub ochii victimelor,
prada, unii strigînd “lozinci” de genul: «Noi n-avem, s¶ nu ave†i nici voi!».
Atacurile au fost de o extrem¶ violen†¶, s-au înregistrat r¶ni†i - §i plângeri
contra X - iar victimele cât §i jurnali§tii au vorbit/scris despre “o nou¶ form¶
de contesta†ie: “vandalizarea”…
A doua zi Radio Shalom, post comunitar evreiesc §i organiza†iile tinerilor sioni§ti din Fran†a au lansat un Apel în care se cerea “mobilizarea general¶ împotriva manifest¶rilor rasiste §i (sic) antisemite”; “§i anti-albe”,
ad¶ugaser¶ ini†iatorii, la o cotitur¶ de fraz¶. Primii semnatari: intelectualii
evrei prezen†i la toate alarmele “rasiste §i (re-sic) antisemite”: Kouchner,
Taguieff, Finkielkraut… Lista s-a umflat v¶zînd cu ochii, primii trei au dat
sumedenie de interviuri în care, pe lâng¶ acuza†ia: “Fran†a - cea mai antisemit¶ †ar¶ din lume!”, repetau îndemnul lui Sharon adresat evreilor francezi
“amenin†a†i de o nou¶ noapte de cristal” de a se refugia grabnic în Israel…
Coinciden†¶ sau nu, atunci a avut loc la Tel Aviv meciul de fotbal IsraelFran†a. De la primele m¶suri ale Marsiliezei, to†i, dar to†i cei 60 000 spectatori au început a fluiera §i huidui - iar pre§edintele Katzav, a fost v¶zut de
telespectatorii din lumea întreag¶ discutînd lini§tit cu so†ia, deloc intrigatru§inat c¶ imnul †¶rii oaspete era astfel batjocorit - a luat pozi†ie respectuoas¶
abia când a fost intonat Imnul israelian (nu pierd prilejul de a re-aminti: pe
melodia popular¶ basarabean¶, “Cucuruz cu frunza-n sus”!).
Ca totdeauna când avanscena era ocupat¶ de alte evenimente decât
Holocaustul, sioni§tii au pus în mi§care caterinca sonorizînd aria “Antisemitismul”. Contraria†i, frustra†i, nedrept¶†i†i c¶ pentru câteva zile Shoah nu
mai f¶cea pagina întâia, fiind comentate “alte nesemnificative evenimente”:
dou¶ tragedii planetare, pân¶ de curând ocultate: sclavajul §i colonialismul
(ca “supliment” recentele manifest¶ri ale vandalismului social), Agitpropul
sionist au început a fabrica §i difuza, nu doar “informa†ii” destinate a contra-
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cara, cople§i, înlocui dezbaterea ini†ial¶, ci… “m¶rturii culese din gura
arabilor §i a negrilor din banlieuri, strigînd: «D¶ portabilul, alb împu†it!»,
«A venit timpul nostru, al sclavilor vo§tri!»”.
ïn textul “Necititorii mei, holocaustologii” publicat în aprilie, în Ziua,
am dat seam¶ de aceast¶ neru§inat¶ tentativ¶ de intoxicare a opiniei publice
de c¶tre sioni§ti, precum §i de… ru§inarea ce o au p¶†it (,boieri dumneavoastr¶), în urma numeroasele contra-m¶rturii §i chiar a judec¶rii pe un platou de
televiziune a “jurnalistului” de la Le Monde (L. Broner) care confec†ionase
articolul “la cererea unor prieteni”. Atunci crezusem c¶ fusese dezumflat
balonul “rasismul antisemit §i anti-alb” (sic - ah, adausurile în acuza†ii nu
stric¶ niciodat¶, chiar de sunt pleonastice §i false); c¶ fusese scos la lumina
zilei… curajul dezertorilor capete de afi§ al Apelului cu pricina: Kouchner,
Taguieff, Finkielkraut, manifestîndu-se prin o r¶sun¶toare t¶cere la apelurile
telefonice ale jurna-li§tilor, doritori de explica†ii, de, eventual: recunoa§tere a
erorilor…
A fost o iluzie s¶ se cread¶ c¶ asemenea înfrângere prin ridiculizare este
suficient¶ pentru a-i descuraja pe militan†ii (sau: militariza†ii) sioni§ti. Ei
niciodat¶ nu s-au dat b¶tu†i - pentru c¶ niciodat¶ nu au recunoscut c¶ s-au
în§elat, c¶ au în§elat, min†ind f¶r¶ s¶ clipeasc¶; pân¶ §i atacurile lor brutale,
nejustificate §i le-au justificat prin… metoda ac†iunii-preventive (cea
str¶lucit ilustrat¶ de “r¶zboiul nuclear preventiv” preconizat de tripleta
mor†ii: Wolfowitz-Rumsfeld-Kagan…).
De cum au izbucnit tulbur¶rile care au zguduit Fran†a în luna noiembrie
acest an, 2005, de§i majoritatea observatorilor vedea o revolt¶ furioas¶, o
r¶zvr¶tire disperat¶ a acelor tineri f¶r¶ viitor §i mai ales f¶r¶ cuvinte (incapabili s¶ se exprime altfel decât prin incendierea automobilelor), o explozie de
vandalism cu motiva†ii sociale §i rasiale (pentru starea de mizerie material¶
§i discriminare dup¶ “facies”, culoarea pielei) - frustra†ii sioni§ti, nep¶sîndu-le c¶ se mai în§elaser¶ grav (§i încercaser¶ s¶ în§ele, nu doar opinia
public¶ francez¶, ci mondial¶, pretinzînd c¶ ei, evreii din Fran†a §i doar ei
sunt - iar¶§i - †inta… “antisemitismului”, au pus vechea plac¶, §tiind ei, de la
Stalin c¶ repetarea unei minciuni se poate preface în “credibil”). Iat¶, spre
exemplu fragmente din acest articol (între paranteze drepte mir¶rile mele),
difuzat pe:
Editoriaux http://www.a7fr.com/article.php?id=4508 “Intifada à la
mode française - David Shapira - 8 Novembre 2005

“De§i ne afl¶m la începutul unui val de violen†¶ care nu nu e mai prejos de cel
din mai 1968 [!] §i e greu de stabilit un bilan†, s¶ ne fie îng¶duit s¶ tragem primele
înv¶†¶minte:
“1. Evreii din Fran†a sunt §i ei, de cinci ani, victime ale violen†elor fizice §i ale
atacurilor verbale antisemite generate, printre altele de criticele neîncetate ale presei
asupra comportamentului «inuman» al Israelului fa†¶ de palestinieni. Or, cum l-a
subliniat un militant pro-palestinian în Fran†a [?], evreii din comunitate nu s-au
n¶pustit asupra moscheelor nici asupra responsabililor comunit¶†ii musulmane cu
coctailuri molotov §i bâte de basebal. Din contra [!], numeroase au fost eforturilr
conduc¶torilor comunit¶†ii pentru l¶rgirea dialogului interconfesional între evrei §i
musulmani (ini†iativa rabinului Serfati). (…)
“2) istoria modern¶ ne-a înv¶tat [sic] c¶ marile conflicte sociale, rasiale sau chiar
na†ionale nu au fost niciodat¶ rezolvate prin for†¶ [?] sau solu†iile au fost efemere.
Martin Luter [corect: Luther - n.m.] King sau Nelson Mandela nu au ob†inut drepturi
civice datorit¶ buteliilor incendiare sau a tirului de proiectile neidentificate [altfelzisele: pietre - n.m.]. Si dac¶ palestinienii nu iau exemplul lui Gandhi (§i al Indiei) §i dac¶
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arabo-afri-canii din banlieuri [subl. mea, ap¶sat¶, P.G.]. nu se inspir¶ din personajele
pre-citate, nu vor putea, din pricina violen†ei destructoare §i nihilist¶ [?], pretinde
nimic, pentru a ob†ine oarecare îmbun¶t¶†ire a situa†iei lor.
“3) Fran†a, de§i sufer¶ §i ea de sentimente rasiste §i uneori [se observ¶ bemolul
“uneori”-ului - n.m. P.G.] antisemite, r¶mâne una din †¶rile unde egalitatea de §anse
este una din valorile cele mai respectate pe planeta noastr¶. Posibilitatea de a accede
la functii demne de interes ori de importante responsabilit¶†i nu se poate face f¶r¶ o
voin†¶ încrâncenat¶ de a se instrui, cu pre†ul unor mari sacrificii. Ce anume
diferen†iaz¶ un croitor de un medic, dup¶ o glum¶ evreiasc¶? O genera†ie - iat¶
r¶spunsul. Fiindc¶ nici în Polonia sau în România, nici în Yemen sau în Libia evreii
nu ar fi putut deveni chirurgi sau politicieni ilu§tri (subl. mea - tot ap¶sat¶, P.G.].
C¶ci gratuitatea studiilor, diverse burse permit fiec¶rui francez, negru sau alb, evreu,
musulman sau cre§tin de a se integra în sistemul universitar pentru a facilita o varitabil¶ carier¶ profesional¶. Ceea ce este spre onoarea Fran†ei.
“4) Adev¶rat: s¶ te nume§ti Mahmud sau Mahomed diminueaz¶ §ansele de a fi
acceptat într-o intreprindere sau de a închiria un apartament în centrul capitalei [?].
Au existat perioade în Fran†a (§i nu m¶ refer aici la Vichy sau la ocupa†ia german¶]
[zice el, referindu-se la ceea ce pretinde c¶ nu se refer¶ - n.m. P.G.] când nu era u§or
s¶ te nume§ti Dreyfus, Reinach, Rotschild, Blum sau Mendes-France. Fran†a a devenit, de la sfâr§itul celui de al doilea r¶zboi mondial, pân¶ în zilele noastre o †ar¶ de
integrare §i de fuziune. Acest proces de insertie a persoanelor deplasate [subl. mea.
P.G.] pentru tot felul de motive nu s-a f¶cut f¶r¶ convulsii, conflicte sociale, rasiale
sau chiar economice. ïns¶ voin†a acestor «str¶ini» §i hot¶rîrea lor de a se bate [persevera] le-a permis de a deveni «piese» indispensabile magnificului patrimoniu
francez.
“Chiar dac¶ Fran†a este o †ar¶ veche, se poate inspira din exemplul tân¶rului
Israel [subl. mea. P.G.]
Israelul nu a cedat niciodat¶ amenin†¶rii violen†ei §i a §antajului. A acceptat s¶
negocieze cu condi†ia ca actiunile teroriste s¶ înceteze imediat. Totodat¶ aceast¶ †ar¶
mic¶, cu enorme nevoi de ap¶rare a consacrat de la crea†ia sa un buget important destinat integr¶rii popula†iilor mult diferite mental §i cultural de fondatorii veni†i din
Europa de Est [“integrarea”, în Israel a fost §i r¶mâne integrarea evreilor din diferite
col†uri ale lumii - chiar §i a inca§ilor trecu†i recent la mozaism - §i numai a evreilor
- subl. §i comentariul meu, P.G.].
“Adev¶rat, acest tân¶r stat a comis §i erori pe care le pl¶te§te ast¶zi [o autocritic¶ bol§eviceasc¶ nu stric¶ niciodat¶, mai ales când «bilan†ul» este globalmente
pozitiv - nota mea, P.G.]
Noi israelienii recomand¶m Fran†ei, în justa [sic] voin†¶ de a nu ceda violen†ei
§i în hot¶rîrea de a restabili ordinea public¶ deschiderea [înfiin†area] unui ‘minister
de integrare francez” care se va preocupa în sfâr§it de adev¶ratele probleme care
mineaz¶ [atac¶ din interior, submineaz¶] societatea” [francez¶].

A§a, mincinos, incoerent, analfabet, textul de mai sus constituie
“programul”: pe de o parte copiaz¶ directiva-central¶, pe de alta devine evanghelie de r¶spândit. Acest sub-produs de gândire §i de limb¶ sintetizeaz¶
gândirea §i limba intelectualilor evrei militan†i sioni§ti, atât din Fran†a, cât §i
din România. Deosebirea de nuan†¶ fiind: cei care scriu în România, în române§te, pentru români, se inspir¶ din fo§tii “gânditori” francezi (în fruntea lor
A. Finkielkraut), dar numai pentru a ap¶ra “valorile” americane - fire§te,
cele… abject-politice, care, la rândul lor ap¶r¶-justific¶-impun doctrina
sionist¶, nu doar în Israel.
Vi†eii no§tri tricolori comi†¶tori de… jurnalistic¶ maimu†¶resc nu doar
ce exista mai r¶u, mai stric¶tor de limb¶, mai imoral în presa occidental¶ - o
comunitate are nevoie de m¶car un secol de exersare neîntrerupt¶ a libert¶†ii,
pentru a-§i îng¶dui “derap¶ri” - ci mai grav: scriu pe maculator §i lipesc cu
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pap la gazeta de perete autohton¶, nu doar ce li se dicteaz¶ de la catedra de
neomarxism-stalinism, ci, nelini§titor pentru starea general¶ a purt¶torilor de
condei din spa†iul carpato-danubian: ceea ce presupun ei c¶ li se va cere, ca
unor perfect reeduca†i f¶r¶ Reeducare, ca unor des¶vâr§i†i pite§tiza†i f¶r¶
Pite§ti. «Scrie†i, tovar¶§i, numai scrie†i - just, pe linie!» Iar tovar¶§ii - cei mai
mul†i intra†i în maturitate în jurul anului 1989, scriu de zor, nu conteaz¶ c¶ nu
mai este “juste†ea pe linia” bol§evic¶ slujit¶ cu abnega†ie vreme de decenii de
p¶rin†ii lor (ai lui A. Cornea, ai lui A. Oi§teanu, ai lui R. Ioanid, ai lui Al.
Florian §i a celorlal†i pui de bol§evici, supraoameni tr¶itori - în comunism pe spinarea noastr¶, a suboamenilor în societatea “egalitarismului” comunist
sovietizator), ci “juste†ea” contemporan¶, “pe linia” american¶…Riscînd
s¶-i irit pe pu†inii cititori ai mei, re-aduc aminte: tata, înv¶†¶tor de †ar¶
într-un c¶tun basarabean, îi descria pe americani (în momentul în care boy-ii
bombardau viteje§te, în 4 aprilie 1944, Bucure§tiul, mai ales Gara de Nord
unde se aflau în jur de 20 000 de civili, refugia†i din Basarabia §i din
Bucovina de Nord, a§teptînd “dispersarea” în vestul †¶rii - au fost dispersa†i
pe loc, nu se cunosc supravie†uitori):
«Ni§te ru§i cu mai multe stele pe drapel».
Ce rezult¶ din extemporalele jurnali§tilor b¶§tinetici analizînd “s’tuatia
‘ternational¶”? Incapacitatea de a gândi (cu capul lor), impoten†a de a vedea
realitatea-real¶, nu ceea ce li se §opte§te s¶ scrie: irealitatea cea abjectcorect¶. £i, nu în ultimul rând: batjocorirea limbii române.
Cine are îndoieli, s¶-§i arunce ochii (dar s¶ nu z¶boveasc¶: tic¶lo§ia, ca
§i analfabetismul “se iau”, sunt contaminante) ultimele numere din 22, publica†ie-far a intelighen†iei dâmbovi†eline, începînd cu 819, unde semneaz¶
A. Cornea, A. Mungiu, S. Antohi, Petre Iancu. Vor lua cuno§tin†¶ cu:
“Revolta mahalalelor”, “emigran†i”; “musulmani fundamentali§ti, “negri §i
arabi”- §i alte imbecilit¶†i §i dezinforma†ii. Singura interven†ie rezonabil¶ din
revista 22 vine din partea unor “necunoscu†i” ai prea-cunoscutei Rodic¶i
Palade - numele lor merit¶ a fi scris m¶car aici: Gabriela Coman, Université
de Montréal; Raluca Lali Gheorlan, Institut d’Etudes Européennes,
Université Paris 8, Saint Denis; Iulia Hasdeu, Université de Genève; Adina
Ionescu-Muscel, Cooperation par l’Education et la Culture, Bruxelles; Eniko
Magyari-Vincze, Universitatea “Babes-Bolyai”, Cluj-Napoca; Dan
Semenescu, Universite Paris 1, Sorbonne; Alina Silian, Central European
University, Budapesta; Sabina Elena Stan, Université de Montréal. Textul lor
ridiculizeaz¶ prin †inuta normal¶, în-cuno§tin†¶-de-cauz¶ †âfna analistei Alina
Mungiu, atot§tiitorismul ignar al lui Sorin Antohi, ca s¶ nu mai vorbim de
insolen†a neadev¶rurilor vehiculate de A. Cornea §i P. Iancu.
Pân¶ una-alta Fran†a este singura fost¶ putere colonial¶ care, prin
pre§edinte §i-a cerut iertare pentru suferin†ele pricinuite de Statul francez prin
sclavaj, prin colonizare. (Dar România: când va cere iertare †iganilor pentru
robire?) Nu va fi mare lucru, în acest secol al XXI-lea, îns¶ iat¶: o astfel de
recunoa§tere a p¶catului de moarte de a fi privat de libertate oameni, de a-i fi
cump¶rat-vândut, degradat, umilit, torturat, desconsiderat - nu a f¶cut-o
Anglia, Spania, Portugalia, Belgia (Germania a avut “norocul” de a fi fost
înfrânt¶ §i deposedat¶ de colonii dup¶ Primul R¶zboi Mondial…). Ca s¶ nu
mai vorbim de Statele Unite ale Americii, care înc¶ nu §i-a f¶cut mea culpa
pentru folosirea ca animale de povar¶ §i unelte de lucru a sclavilor africani,
pentru nimicirea indigenilor, supravie†uitorii fiind parca†i în “rezerva†ii” iat¶, nu doar americanii înva†¶ de la evrei, ci §i israelienii preiau metodele
americane în tratarea b¶§tina§ilor palestinieni ca pe ni§te indieni - s¶lbatici,
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cum altfel? Fran†a mai are datorii morale §i materiale de pl¶tit “negrilor §i
arabilor” (dup¶ expresia lui filosofului A. Cornea), care ca osta§i francezi au
luptat §i §i-au v¶rsat sângele în toate r¶zboaielele din secolul trecut.
De aceea este semn incontestabil de, fie analfabetism, fie rea-inten†ie
de a vorbi despre…“islamismul” popula†iei revoltate în noiembrie acest an.
Nu exist¶ nici o prob¶ - doar afirma†iile mincinoase, iresponsabile din textele
pompierilor piromani ca A. Finkielkraut §i A. Cornea: ace§tia dau buzna la
tribune, pun mâna pe microfon, î§i recit¶ poezeaua cu “antisemitismul permanent”, anatemizeaz¶ tot ce nu este pro-semit, pro-israelian, pro-american,
agit¶ pericolul “terorismului palestinian”, îns¶ p¶streaz¶ o t¶cere asurzitoare
asupra caracterului terorist al statului Israel, asupra caracterului terorist al
USA, de la 11 septembrie - ambele terorisme refuzînd cu înver§unare s¶ trateze adev¶rul-adev¶rat: terorismul interna†ional este alimentat de neacceptarea celor dou¶ state de a reglementa, în sfâr§it, problema palestinian¶;
Tot semn de analfabetism constituie folosirea termenului: “emigra†ie
(în “mahalale din Fran†a”, dup¶ expresia Alinei Mungiu. Tinerii care s-au
revoltat în luna noiembrie 2005 în Fran†a sunt, în parte fii, nepo†i de cet¶†eni
francezi ca locuitori ai actualelor §i fostelor Teritorii Franceze: Guadelupa,
Martinica, Guyana, Madagascar, Réunion, Noua Caledonie…, în parte
urma§i ai “invita†ilor” în Fran†a, ca muncitori în perioada expansiunii economice de dup¶ al doilea r¶zboi mondial (algerieni, marocani, tunisieni, apoi
senegalezi, congolezi, ivoarieni). £i nu “fii de emigran†i”. ïn orice limb¶
european¶ emigrant desemneaz¶ persoana care pleac¶ din †ara de origine
stabilindu-se în alta, de adop†ie (din motive politice, religioase, economice).
Cronologic, emigran†i în Fran†a au fost evreii, alunga†i din Spania, fugi†i din
Imperiul Rus de groaza pogromurilor §i nu “negrii §i arabii”, fo§ti sclavi, fo§ti
coloniza†i deveni†i prin for†a împrejur¶rilor cet¶†eni francezi; emigran†i în
Fran†a au fost italienii, polonezii, ru§ii, spaniolii, portughezii - iar dup¶ al
Doilea R¶zboi Mondial §i noi, românii, c¶utînd aici ad¶post §i libertate.
“Mahalalele” despre care vorbesc lumin¶torii poporului român de la 22
(§i de la Dilema §i de la Timpul) sunt fie cartiere-de-blocuri, ca Drumul
Taberii, în care am locuit §i eu, fie noi-localit¶†i. C¶ aceste “dormitoare urbane” s-au degradat cu timpul - adev¶rat; c¶ ele ad¶postesc o popula†ie s¶rac¶,
iar din motive diverse (descolarizare, deculturalizare, culoare a pielei) este
lovit¶ de §omaj în propor†ie de pân¶ la 40%, adev¶rat, îns¶ un trist adev¶r: un
cet¶†ean francez “colorat”, posesor a trei diplome, are mai pu†ine §anse de a
fi angajat decât un mediocru alb, ne-calificat…C¶ exist¶ un puternic resentiment - fa†¶ de societate, fa†¶ de Fran†a, fa†¶ de popula†ia alb¶ - §i asta este
adev¶rat, îns¶ nu cum pretind pompierii piromani c¶ ar fi vorba de un resentiment “anti-alb” cu atât mai pu†in “antisemit” (sinagogile, cimitirele
evreie§ti incendiate, pâng¶rite în timpul r¶zmeri†ei au existat numai în folclorul propagandistic sionist - dup¶ cum nu au fost înregistrate proteste
ale comunit¶†ii evreie§ti fa†¶ de incendierea - adev¶rat¶ - a unor moschei §i
biserici).
Ceea ce au cerut în repetate rânduri r¶zvr¶ti†ii din noiembrie, a fost - §i
a r¶mas: considera†ia - social¶, na†ional¶, uman¶. ïn ciuda propagandei mincinoase a piromanilor pompieri, nu s-a auzit - în focul… incendiilor - nici o
declara†ie de alegen†¶ la islamism (necum la fundamentalism), nu s-a auzit
nici o lozinc¶ “rasist¶ §i antisemit¶”. Tinerii ace§tia f¶r¶ viitor au cerut ceva
mult mai pu†in costisitor §i în acela§i timp foarte-foarte greu de realizat:
considera†ie. Se vor succeda genera†ii pân¶ când Fran†a va ajunge la o
solu†ionare onorabil¶ (nu total¶) a acestei uria§e probleme de natur¶ nemate-
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rial¶, în cadrul celei enun†ate expe-ditiv: integrare. Din motive care nu †in
nici de bun¶voin†a statului, nici de dorin†a fierbinte a cet¶†eanului (repet:
francez). Ci, vai, de “facies”: pe str¶zile Fran†ei un cu adev¶rat emigra(n)t ca
polonezul, italianul, evreul, românul, nu sare în ochi, pentru c¶ este de ras¶
alb¶; un cet¶†ean francez de câteva genera†ii, îns¶ avînd el “alt¶ culoare”: da.
Fa†¶ cu evenimentele din Fran†a, dintre vecinii europeni avînd probleme
asem¶n¶toare doar italienii §i olandezii au dovedit re†inere §i civilitate: se vor
fi gândit c¶ azi-mâine vor cunoa§te §i ei astfel de tulbur¶ri. Ciudat:
germanii s-a dovedit opaci, incapabili de a-i deosebi pe… turcii lor - aceia emigran†i! - de “maghrebini”. Cât despre englezi… Ei au v¶zut paiul din ochiul
francezului, dar nu §i bârna r¶zboaielor interetnice insulare; aplic¶ tactica
stru†ului, ca s¶ alunge de la fa†a lor perspectiva unei gherile pakistaneze (nu
neap¶rat islamice), pe p¶mânul Majest¶†ii Sale.
Cât despre americani… £i-au dovedit §i cu acest prilej obtuzitatea,
b¶d¶r¶nia, incultura: s-au bucurat, sco†înd r¶gete de satisfac†ie, pretinzînd c¶
francezii fuseser¶… pedepsi†i “prin intifada de pe Sena”- (sunt cul†i,
descul†ii, l-au citit pe Finkielkraut), fiindc¶ se opuseser¶ R¶zboiului
Petrolului Irakian; au min†it §i în leg¶tur¶ cu uraganul ce a devastat Golful
Mexic, mai cu seam¶ New Orleans, afirmînd c¶ Francezii refuzaser¶ s¶ dea
ajutor - când adev¶rul era contrariul: Fran†a fusese prima care î§i oferise echipele specializate în c¶utarea supravie†uitorilor, în purificarea apei, îns¶
guvernul american a interzis aterizarea avioanelor franceze, iar când li s-a
permis, era prea târziu: expeditivii americani r¶seser¶ cu buldozerele cartierele sinistrate… Bine-bine, americanii sunt ni§te ru§i, zicea tata. Eu, fiul s¶u,
adaug c¶ americanii sunt §i români din cei care se bucur¶ ca tâmpi†ii de
cr¶parea caprei vecinului.
Actualii francezi de origine român¶, la prima, la a treia genera†ie de
emigran†i, ar face bine s¶-§i m¶soare lungul nasului: faptul c¶ ei sunt albi nu
reprezint¶ un merit câ§tigat - ci un dar (adeseori ne-meritat).
£tiu despre ce vorbesc: în urm¶ cu 20 ani, când Frontul Na†ional al lui
Le Pen acceptase de la Securitate o jum¶tate de milion de dolari fura†i de la
gura românilor înfometa†i, ca s¶ fac¶ dintr-un am¶rît exilat ardelean: Gustav
Pordea ditamai “deputatul european” (în aplauzele lui C.V. Tudor, în S¶ptæmîna lui E. Barbu) o mul†ime pe “patrio†i” strigaser¶ pe str¶zile Parisului
lozinca lepenist¶: «Str¶inii - afar¶!» Când încercasem s¶ aduc aminte prietenilor Boutmy, Doru Novacovici §i altor Mi†e Bastoance, altfel “doamne ortodoxe” - c¶ §i noi, cei din România suntem str¶ini în ciuda cet¶†eniei franceze
ob†inut¶ de unii, c¶ abia copiii no§tri vor fi…ne-str¶ini, ei îmi replicaser¶:
«Noi nu putem fi str¶ini în Fran†a - fiindc¶ suntem albi!»
Ba bine c¶ nu: în 1944 noi, basarabenii §i bucovinenii - români, refugia†i tot printre români, în România Micìt¶ - se vede c¶ nu eram suficient de
albi pentru a fi accepta†i ca “de-ai no§tri”. Se va fi v¶zut cu ochiul liber, înc¶
de pe atunci, c¶ eram “minoritari”, dup¶ spusele lui C. Coposu, ba chiar
“românofoni”, dup¶ Zoe Petre.
Ce-ar fi dac¶ românii verzi ar reflecta dou¶ secunde înainte de a se trezi
vorbind vorbe?; dac¶ s-ar privi în oglind¶, s¶ verifice cât de albi sunt ei?
Ar evita, m¶car din an în pa§te, de a vorbi-scrie aiurea.
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*
DOLIU PENTRU BASARABIA
în 27 martie, când se vor împlini 88 ani de la
Unirea Basarabiei cu România, în 1918.
Paris, 11 martie 2006
Se poate muri de sup¶rare?, de disperare?, din sentimentul z¶d¶rniciei ?
De incapacitate de a r¶spunde la întrebarea:
«Sunt eu a-normal - sau ei sunt ne-normali?»
Ieri, 10 martie 2006, am mai murit o dat¶ (pe lâng¶ mor†ile
nedes¶vâr§ite, cele de la Gherla din 1958; de la Rahova, 1977; de la Paris,
1982 - bomba în carte; 1983: otrava lui Haiducu; 1990: distrugerea gra†ie
prietenului Liiceanu a c¶r†ii Culoarea Curcubeului; 1997: “ïmi pare r¶u c¶
l-am cunoscut pe P.G.”, citat din decretul-lege al Monic¶i Lovinescu; “Adio
domnule Goma”, oper¶ nemuritoare a lui N. Manolescu din 1998; în fine, în
2005: certificatul de deces semnat de procurorul Eduard…): ieri, când am
citit Apelul ini†iat de cic¶ Sorin Ilie§iu.
(ïn treac¶t: la 21 septembrie 2005 publicam în Ziua “Propunere”(a),
afirmînd: “De ce n-am alc¶tui §i noi, indigenii, b¶§tina§ii, majoritarii români
- ne-americani, ne-israelieni - un Institut pentru Studierea Terorii Bol§evice
în România de la 28 iunie 1940? Nu sunt primul care (§i-)a pus aceast¶
întrebare îndurerat¶ §i, dup¶ cum merg treburile în România, nu voi fi ultimul”).
Nu m-a izbit textul însu§i al Apelului de la 10 martie 2006 (un extemporal corectat înainte de a fi redactat), ci “programul” propus spre cercetare
(sic), identic pân¶ la confuzie cu cel anun†at de Institutul pentru Investigarea
Crimelor Comunismului.
Profet al catastrofelor, de cum Guvernul anun†ase marea veste-mare:
înfiin†area I.I.C.C., intuisem f¶c¶tura: cine s¶ fie de acord cu criminalizarea
comunismului: T¶riceanu? B¶sescu, cel care cere… “dovezi”? Iar când s-a
comunicat componen†a Consiliului de Onoare, am început a zice - pe când
tr¶geam s¶ mor:
«Dac¶ Institutul Na†ional pentru Studierea Holocaustului din România a
fost botezat “Elie Wiesel”, potrivit logicei dâmbovi†ene, Institutul pentru
Investigarea Crimelor Comunismului - tot din România - se va numi: “Radu
Ioanid”. Cum, de ce!? Pentru c¶ printre desemna†ii a cerceta crimele comunismului împotriva românilor a fost “cooptat” vl¶starul unui clan de bol§evici
securi§ti care numai bine nu au f¶cut românilor §i României dup¶ ocuparea †¶rii
de c¶tre sovietici - cine? Consilierul de tain¶ al lui Iliescu, al lui Petre Roman,
colaboratorul lui Rosen în stabilirea “statisticelor” Holocaustului în †ara noastr¶, adjunct al istericului antiromân Elie Wiesel (falsificator-§ef al istoriei în
general, în special a românilor în orbitor contrast cu cea a ungurilor) : tovar¶§ul
“Radu Ioanid”, iat¶ de ce!»
S¶ nu ne mir¶m când vom afla c¶ Marius Oprea consilier primministerial va solicita de la Washington, tovar¶§ului nostru de veacuri R. Ioanid, nu
“consilii” de specialitate (în tehnica minciunii, a statisticilor trucate, a documentelor inventate), ci directive: pe cine s¶ mai coopteze I.I.C.C.: pe Anca
Oroveanu?, pe Oi§teanu?, pe J. Ancel?; pe cine s¶ dea afar¶ ca, zi-i pe nume:
“antisemit” (pe Liiceanu!). Istoricul Marius Oprea, va aplica întocmai, dimpreun¶ cu istoricul Stej¶rel Olaru (în treac¶t: împuternicit al meu în procesul
intentat lui Ple§i†¶ §i lui Iliescu) directivele de-sus-de-tot privitoare la cronologizarea Istoriei României.
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La urma urmei, de mirare (pentru românii care mai sunt capabili s¶ se
mire) nu este confec†ionarea unor oarecari texte de propagand¶ comunist¶ în
slujba puterii actuale. Ci nep¶sarea, ci arogan†a, ci dispre†ul neo-boieresc,
marc¶ indelebil¶ a †oapei c¶†¶rat¶ pe movila cadavrelor neferici†ilor compatrio†i - aceia lipsi†i de talentul de a fi stat, ca ea, (†oapa-tricolor¶) “pe timpul
dictaturii” pitit¶ sub †ol, de a fi colaborat cu puterea (cite§te: “de a fi rezistat
prin cultur¶”), iar dup¶-r¶zboi - de la balconul Universit¶†ii - dînd lec†ii de
vitejie, chiar de moralitate. Un text de propagand¶ ar fi fost un “articol” de
gazet¶ de perete: nimeni nu l-ar fi citit. Pe când acesta de la 10 martie 2006
izbute§te s¶ împace capra “opiniilor personale” (a personalit¶†ilor ilustrate în
cei 16 ani de tranzi†ie-spre-înd¶r¶t, prin peste-noapte cariere de profitori, de
hoitari) cu varza liniei - “juste”, ieri; azi: abject-corectitudinale. Un text doritsugerat-corectat-r¶spritocit de tovar¶§ii-de-sus - cei care ne reprezint¶ - sprijini†i din inim¶ §i în-alb de intelectualii îndr¶gi†i ai na†iei, cei c¶rora, prin
tradi†ie, pu†in le pas¶ de vrerile, de durerile maselor-largi. Oricum, Puterea §i
Neadev¶rul §tiu c¶ “poporul” (a se rosti silabisit, pâr†âind din buze), chiar
dac¶ vede a†a cât odgonul cu care e cârpit¶ ruptura-n turul guvernan†ilor, reeducat, pite§tizat fiind la scar¶ na†ional¶, nu îndr¶zne§te s¶ atrag¶ aten†ia
Tovar¶§ului Rege asupra curgolismului Majest¶†ii Sale. Dovada: “programele” sunt identice (doar str¶mor†ii nu v¶d asta): exact aceea§i concep†iedespre-lume-§i-istorie care ne-a martirizat, ne-a des-creierat o jum¶tate de
veac - prin Roller, Chi§inevschi, R¶utu - sub Dej; prin Giure§ti, Dan
Berindei, Pascu, Condurachi, Dan Zamfirescu, I.C. Dr¶gan, P¶unescu, Sergiu
Nicolaescu sub Ceau§escu.
Este suficient s¶ z¶bovim cu privirea asupra “por†iei de timp”
recomandat¶ §i gata subliniat¶ a fi cercetat¶, pentru a în†elege cine §i pentru
ce se opune demersului normal, nu doar §tiin†ific, dar §i moral (exist¶ pe
lume, oricât de incredibil ar p¶rea la Bucure§ti, chiar §i demnitate na†ional¶,
nu doar mândria-de-a-fi-român) : acela potrivit c¶ruia istoria României cere
a fi tratat¶ ca istorie §i nu ca vulgar¶, murdar¶, condamnabil¶ propagand¶
p¶rtinitoare (de clas¶, de clan, de ras¶), iar istoricilor s¶ fac¶ munc¶ de
istorici, nu de salamizatori stahanove†i.
ïmi cer iertare pentru personalizare: respectînd un astfel de “program”,
istoricii vor face o treab¶ asem¶n¶toare cu cea a lui Silviu Lupescu, directorul
Polirom, care mi-a… decapitat-despiciorat volumul de m¶rturii despre 1977,
Culoarea curcubeului: a suprimat, f¶r¶ voia mea, autor “Introdu-cerea” (ca
s¶ nu fie calomnia†i “intelectualii de vârf ai †¶rii”) §i “Anexa”: s¶ nu ias¶ cartea prea… groas¶.
A§adar, dup¶ comanditarii Istoriei României “crimele comuniste din
România” vor începe din…
…“ïn 1946…”
De ce abia în 1946? Iat¶ de ce:
1. [Fiindc¶] “Nu este bine s¶ aducem vorba - acum, când intr¶m în
Europa! - despre Ocupa†ia brutal¶, barbar¶, asiat¶ din 28 iunie 1940, de c¶tre
URSS a Basarabiei, a Bucovinei de Nord a Her†ei; nu este bine s¶ vorbim chiar acum! - despre tragedia românilor din România, fugi†i în panic¶ de
Raiul Comunist, ori surprin§i pe loc §i transforma†i în “cet¶†eni sovietici” cea din S¶pt¶mâna Ro§ie: aceasta trebuie cu orice pre† contestat¶
vehement, tratat¶ de “antisemit¶”, de “fascist¶” - în vederea ocult¶rii, a uit¶rii
ei §i r¶zuit¶ de pe retina sufletului supravie†uitorilor, din viscerele urma§ilor
- de ce? Pentru a nu atinge fie §i cu o floricic¶ pe fra†ii no§tri ruso-ucraineni
- altfel ne-am trezi vorbind §i de Anul Ro§u : iulie 1940-iulie 1941, când
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bol§evicii (ru§i, de-alte-na†ionalit¶†i) au c¶s¶pit o bun¶ parte dintre români, o
alt¶ bun¶-parte au deportat-o în Siberia.
A§adar tovar¶§ii no§tri istorici vor avea sarcina de onoare de a nu se
mai rezema pe memorie; de a nu face, de voie, a§a-zis¶-istorie, ci de-nevoie
curs-scurt §i instruc†ie militar¶ la cataram¶ în vederea însu§irii (!) amneziei
generalizato-disciplinate. Guvernan†ii †in musai s¶-i oblige pe români s¶ uite
c¶ exist¶ o Basarabie, o Bucovin¶, un ¢inut al Her†ei. Prin decret vor s¶ fac¶
s¶ fie ca §i cum nici nu ar fi existat vreodat¶…:
…nici Problema Tezaurului, nici a Tatar-Bunarului, nici a Pactului
Stalin-Hitler, nici a H¶cuirii Teritoriului Moldovei istorice de creionul lui
Molotov care ne-a l¶sat f¶r¶ Hotin, f¶r¶ Sud, f¶r¶ ie§ire la mare, f¶r¶ mal la
Dun¶re; s¶ nu mai r¶mân¶ în amintiri Problema Insulei £erpilor, nici a
Canalului contemporano-ucrainean, nici a Pactului cu Ucraina, nici a
Tratatului cu Rusia, nici a violen†elor împotriva românilor din URSS, din
partea ru§ilor §i a ucrainenilor; §i nici a desp¶gubirilor ruso-ucrainene pentru
jefuirea României vreme de decenii”;
(Citat din Apel: “Unii dintre semnatarii importan†i consider¶ c¶ referirea într-un asemenea Apel la Basarabia nu este posibil¶ în acest an, inainte
de integrarea României în UE”. Ia te uit¶: care-cine or fi “importan†ii-considera†ioni§ti”:Blandiana?; Oi§teanu?, Radu I. Feldman?, Liiceanu?, L. Pintilie?,
Ple§u?, Marko M. Katz?, N. Manolescu-Unesco, £ora, Paler, I. Vianu?).
2. “Nu este momentul «în acest an», când intr¶m în Europa” - alt citat s¶ pomenim de Cedarea Transilvaniei de Nord Ungariei, la 30 august 1940 ;
momentul este s¶ t¶cem masacrele ungurilor asupra românilor, discriminarea
crunt¶ r¶zbunînd… “nedreptatea de la Trianon”) - pân¶ taman în 1945!; în
schimb, momentul fiind pentru §tergerea din memorie (ca s¶ nu-i jignim pe
fra†ii unguri, cei ce se topesc de dragoste fierbinte de oláh) §i s¶ fie ca §i cum
nimica nu s-ar fi petrecut, niciodat¶, niciunde”;
3. “Nu este deloc «momentul»” (ah, nu-i-momentul-la-intelectualulromân, dezertorul, la§ul, pitulatul, altfel semnatar-important!) s¶ amintim
Cedarea Cadrilaterului la 7 septembrie 1940: îi ofens¶m de moarte pe fra†ii
bulgari!, care, ei, totdeauna, de veacuri, e-he-he…
S¶ fie la ai no§tri daci§iromani doar grija prudentului sufl¶tor în iaurt de
a nu atinge m¶car cu o… suflare suprasensibilit¶†ile fra†ilor ru§i, unguri,
bulgari? Da de unde!
Ci nenumita, nerostita spaim¶ de avioane - cite§te: de Israel, de SUA:
aceste dou¶ for†e teroriste. Ele ne împiedec¶, ne interzic s¶ vorbim §i noi,
românii, despre holocaustul nostru, anterior celui cunoscut de evrei (al lor a
durat cinci ani, iar de jum¶tate de secol func†ioneaz¶ copyrigt-ul pe suferin†¶).
Al nostru a început la 28 iunie 1940, a durat o prim¶ parte pân¶ în 15 iulie 1941
(dînd, în 12 luni, în jur de 300 000 victime), pricinuit de bol§evicii invadatori,
dintre care foarte mul†i evrei; apoi din 23 august 1944, când ne-au-liberat-†araocupan†ii-sovietici (§i vorba ceea: au uitat s¶ ne libereze §i de ei în§i§i), în
primele rânduri ale lor fiind foarte marele num¶r de evrei originari din
România, dar §i din Rusia. Iar din 1945 nesfâr§itul calvar cauzat, nu în ultimul
rând de “ajutorul fr¶†esc, interna†ional”: cel pu†in jum¶tate din cei 100 000
unguri §i cehi trimi§i de ru§i în România, s¶ organizeze ei poli†ia de tip NKVD
erau evrei, nici m¶car din Transilvania de Nord. Ei ne-au h¶ituit, ne-au arestat,
ne-au învinuit, boscorodindu-ne (în în†elesul de origine, adic¶ într-o limb¶
necunoscut¶ nou¶), ne-au umilit, ne-au belit, ne-au torturat ca la ei, în Asia, neau acuzat c¶… îi trimisesem la Auschwitz! Efortul (patriotic, de mare-maghiar)
al lui Wiesel de a diminua substan†ial “contribu†ia” Ungariei la masacrarea
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evreilor a dat rezultatele scontate: bilan†ul publicat de el §i de ai s¶i al victimelor a fost translat f¶r¶ strop de ru§ine de la Maghiaria în rubricile †¶rilor par†ial
ocupate: Slovacia, Iugoslavia, România - îns¶, doamne-fere§te s¶ fi amintit ei,
eterne victime de ne-evreii (slavi, valahi) victime ale politicii de feroce purificare etnic¶ impus¶ de Horthy, amiralul deloc mai angelic decât mult hulitul
mare§al Antonescu. Astfel a ap¶rut inscrip†ia de la Coral, oper¶ a lui M. Rosen,
E. Wiesel, R. Ioanid: “400 000 evrei victime ale Românilor”.
Am mai spus, re-spun: victimele se num¶r¶ de la unu/una - dar “statisticienii” Wiesel, R. Ioanid, Ancel, Benjamin nu s-au sfiit s¶ fixeze ei cifre
astronomice - ca s¶ aib¶ de unde l¶sa.
“…pân¶ la 1989, «la revolu†ie»”!, indic¶ guvernan†ii punctul terminus
(al mersului Istoriei). Acolo va trebui ca cercet¶torii s¶ se opreasc¶ din cercetat, s¶ coboare, s¶ pun¶ punct c¶l¶toriei prin istoria p¶timirilor noastre sub
comunism. Ca §i cum printr-o minune, începînd din ziua de l ianuarie 1990
fix, printr-un decret al lor, al comuni§tilor, ar fi încetat crimele…
comuniste…
… Dar tulbur¶rile interetnice de la Târgu Mure§ puse la cale de
tovar¶§ul I. Iliescu? ;
… Dar mineriadele ? - ce au fost ele dac¶ nu r¶zboi civil caracterizat,
declan§at de comunistul I. Iliescu - “Omul cu o mare” al lui N. Manolescu
(vezi interviul legitimator al criminalului §i al crimelor sale în România
literar¶ din iulie 1990)?;
… Dar situa†ia general¶ a †¶rii continuînd a fi ceea ce era înainte de
1989 (cu dou¶ excep†ii: dreptul de expresie §i dreptul de circula†ie): altfel de
ce Caraman, celebrul spion al ru§ilor a r¶mas, din umbr¶, la cârma
Securit¶†ii?; câ†i securi§ti vinova†i de crime (ca N. Ple§i†¶) au fost pedepsi†i
pentru faptele lor, m¶car împiedeca†i de a ocupa platourile televiziunilor,
l¶udîndu-se cu “faptele patriotice” ale lor, totodat¶ amenin†înd, insultînd
victimele, chiar mor†ii (“Banda lui Arn¶u†oiu”)?
S¶ vedem cine a semnat Apelul din 10 martie 2006:
Mai întâi s¶-i remarc¶m pe cei care… - ca din întâmplare! - fac parte §i
din staff-ul I.I.C.C. (în ordine alfabetic¶):
£tefana Elvira Bianu, Doina Cornea, Radu Filipescu, Gabriel
Liiceanu, Stej¶rel Olaru, Marius Oprea, Cristian Pîrvulescu, Andrei
Ple§u.
Ai zice c¶ primiser¶ dispozi†ia de a înt¶ri §i pozi†ia vecin¶ - §i sor¶, cum
ar veni: ambele capete ale vi†elului de aur (§i de stat):
S¶ arunc¶m o privire în urm¶ cu 7 ani la cei care semnaser¶ §i Apelul
Ru§inii, cel pentru realegerea lui Iliescu :
Gabriela Adame§teanu, Ana Blandiana, Doina Cornea, Anca
Oroveanu, Smaranda Vultur, Carmen Mu§at, Marta Petreu, Ruxandra
Cesereanu, Magda Cârneci, Dan Culcer, Liiceanu, N. Manolescu,
Mircea Martin, Mih¶ie§, Oi§teanu, Leonard Oprea, Ple§u, Paler,
Patapievici,Mihai £ora, Alex. £tef¶nescu, Stelian T¶nase, Tism¶neanu…
Revenim la Apelul din 10 martie 2006 - semnat de:
Sorin Antohi, Georges Banu, Adriana Babe†i, scriitor, Victor
Babiuc fost ministru, Teodor Baconsky, diplomat, Gh. Boldur L¶†escu,
prof. univ., cibernetician, Ioana Br¶tianu, Maria Br¶tianu, Emil
Brumaru, poet, Ia§i, Ion Caramitru, Costin Cazaban, Smaranda CazanLivescu, Matei C¶linescu, Mircea C¶rt¶rescu, Vitalie Ciobanu,
pre§edinte PEN Club (Organiza†ia Mondial¶ a Scriitorilor, Rep.
Moldova)(?!), Livius Ciocârlie, scriitor, Adrian Cioroianu, Denisa
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Com¶nescu, Rodica Culcer, Dan Culcer, Nicolae Dima, Andrei Dimitriu,
fost pre§edinte director general al Societ¶†ii Române de Radiodifuziune,
Sorin Dumitrescu, pictor, Tudor Dunca, Smaranda Enache, Dan
Erceanu, Constantin Eretescu, Anneli Ute Gabanyi, Georg Gane, scriitor, München, Sanda Golopen†ia, prof. univ., scriitor, Providence, SUA,
Vasile Gorduz, sculptor, Sergiu Grosu, Ioan Gro§an, scriitor, Stere
Gulea, Cristian Hadji-Culea, Anca Ha†iegan, Alexandru Hâncu,
Alexandru Herlea, fost ministru al Integr¶rii Europene, Lucia Hossu
Longin, realizator TVR, Valentin Hossu-Longin, scriitor, Sorin Ilie§iu,
ini†iatorul prezentului Apel, vicepre§edintele Alian†ei Civice, Marco M.
Katz, pre§edinte, Centrul pentru Monitorizarea §i Combaterea
Antisemitismului în România, Thomas Kleininger, Gabriel Liiceanu,
Silviu Lupescu, director Editura Polirom, Norman Manea, Nicolae
Manolescu, pre§edintele Uniunii Scriitorilor din România, Viorel
Marineasa, Aurel Sergiu Marinescu, Mircea Martin, Claude Matasa,
Irina Mavrodin, Sorin M¶rculescu, Teodor M¶rie§, pre§edinte
“Asocia†ia 21 Decembrie 1989”, Octavian Mih¶escu, scriitor, München,
Germania, Ilie Mihalcea, jurnalist, Paris, Mircea Mih¶ie§, Dan C.
Mih¶ilescu, Paul Miron, Christian Mititelu, Ioan T. Morar, Maia
Morgenstern, Mona Musc¶, Carmen Mu§at, Bujor Nedelcovici, Radu
Negrescu-Su†u, Virgil Nemoianu, Ambrozie Nicolae Nicoar¶, pre§edinte,
filiala Bra§ov, Asocia†ia "Pro Basarabia §i Bucovina" (?!?); Adrian
Niculescu, istoric, dr. lect. univ. S.N.S.P.A., Alexandru Niculescu, prof.
univ., Paris, Cornel Nistorescu, Viorel Oancea, deputat, fost primar al
Timi§oarei, Andrei Oi§teanu, pre§edinte, Asocia†ia Româna de Istorie a
Religiilor, Stej¶rel Olaru, director, Institutul de Investigare a Crimelor
Comunismului, Leonard Oprea, scriitor, SUA, Marius Oprea, pre§edinte, Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului, Anca Oroveanu,
Ion Mihai Pacepa, general, Octavian Paler, Horia-Roman Patapievici,
pre§edinte, Institutul Cultural Român, Dan Perjovschi, grafician, Lia
Perjovschi, Marta Petreu, Monica Ioana Pillat, Ioan Pintea, scriitor,
preot, Bistri†a, Lucian Pintilie, regizor, Cristian Pîrvulescu, pre§edinte,
Asocia†ia Pro Democra†ia, Gabriel Ple§ea, Andrei Ple§u, Ion Pop, prof.,
Universitatea "Babes-Bolyai", Cluj, Radu Portocal¶, scriitor, director,
Institutul Cultural Român, Paris, Florin Postolachi, pre§edinte
“Asocia†ia 15 Noiembrie 1987 – Bra§ov”, Nicolae Prelipceanu, Cristi
Puiu, regizor, Silvia Radu, Tania Radu, vicepre§edinte, Institutul
Cultural Român, £tefan Racovitz¶, Geneva, Elve†ia, Nestor Rate§,
Constantin R¶u†¶, om de §tiin†¶, Victor Rebengiuc, Ioan Ro§ca,
cercet¶tor, Teleuniversitatea din Montreal, Canada, Romulus Rusan,
scriitor, Lavinia Stan, director, Centrul de Studii Post-comuniste,
St.Francis Xavier University, Canada, Petre Stoica, poet, Valeriu Stoica,
avocat, fost ministru al Justi†iei, Liviu Ioan Stoiciu, scriitor, Ovidiu
£imonca, redactor §ef adj. “Observatorul Cultural”, Ana £incai, Mihai
£ora, Alex £tef¶nescu, scriitor, Domnica £tef¶nescu, director Ed.
”Ma§ina de scris”, Stelian T¶nase, analist politic, Alin Teodorescu,
sociolog, Vladimir Tism¶neanu, profesor de §tiin†e politice, University of
Maryland, SUA, Cornel Todea, regizor, Alexandru Tomescu, editor
“Alternativa”, Toronto, Canada, Lucian Turcescu, pre§edinte,
Societatea Canadian¶ de Studii Patristice, Concordia University,
Canada, Florin ¢urcanu, istoric, Cornel Ungureanu, scriitor, Timotei
Ursu, Anca Vasiliu, Ion Vianu, dr., membru - Senatul Alian†ei Civice,
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Sorin Vieru, pre§edinte, Funda†ia “Gheorghe Ursu”, Daniel Vighi,
Smaranda Vultur, Dinu Zamfirescu, pre§edinte, Institutul Na†ional pentru Memoria Exilului Vlad Zografi, scriitor, £erban R¶dulescu Zoner,
pre§edinte Alian†a Civic¶, Alexandru Zub, academician…
ïntrebare (a mea §i doar a mea) naiv¶: ce vor fi c¶utînd în acest demers
onest, legitim (§i atât de întârziat: 16 ani!, de c¶tre “democra†iile” ilie§ti, de
dou¶ ori §i constantineasca) al condamn¶rii crimelor comunismului verii
Oigenstein: Anca R¶utu, fiica monstrului cu acela§i pseudonume: Leonte
R¶utu §i Andrei Oi§teanu, fiul politrukului NKVD-ist Mi§a Oigenstein, ultimul director al Uzinei de activi§ti de-stat-§i-de-partid “£tefan Gheorghiu” §i nepot al lui L. R¶utu? Este normal (pentru noi, nu §i pentru ei, apostoli ai
terorii generale de tip sovietic): nici Anca nici Andrei nu pot fi acuza†i pentru
crimele comise de p¶rin†ii lor atât în Basarabia, p¶mânt românesc, r¶pit de
URSS în 1940, cât §i în restul României ocupat de tancurile sovietice, pe care
veniser¶ ei, de la R¶s¶rit, dup¶ 23 august 1944, s¶ ne aduc¶ lumina bol§evismului). Fiindc¶ noi nu suntem ca ei. Dar ei, ca tr¶itori pe p¶mântul României,
§i tr¶ind bine de când se §tiu, nu se simt obliga†i de a declara audibil, citibil
c¶ dezaprob¶ faptele murdare, criminale, c¶ nu (mai) împ¶rt¶§esc ideologia
p¶rin†ilor?, de§i se imp¶rt¶§esc, în continuare, din supraavantajele elitarzilor
colonizatori sovietici? ïn Fran†a de azi: nepo†i ai unor fideli ai lui Pétain î§i
fac mea culpa pentru colabora†ionism de rând, îns¶ în România descenden†ii
direc†i ai unor criminali precum fra†ii Oigenstein, î§i v¶d de via†a lor prosper¶
în des¶vâr§it¶ §i batjocoritoare la adresa noastr¶ nesim†ire etic¶. £i etnic¶. £i
în deplina nep¶sare a victimelor p¶rin†ilor lor.
Acest Oi§teanu, vân¶tor de “antisemi†i”, a avut neru§inarea s¶ scrie în
revista 22 din 28 ian.-14 febr. 2005:
“Un caz insolit este cartea lui Paul Goma, S¶pt¶mâna ro§ie sau
Basarabia §i evreii (Editura Vremea XXI, Bucure§ti, 2004), care iese practic
din orice tipologie. Goma nu se mul†ume§te s¶ fie, ca al†ii, nega†ionist. El
admite Holocaustul din România, dar îl motiveaz¶, îl justific¶. O teorie atât
de aberant¶ încât nici m¶car nu este pedepsit¶ de lege”.
Dac¶ teoria mea ar fi fost “pedepsit¶ de lege”, Andrei Oigenstein s-ar fi
îmbog¶†it cu înc¶ 10 000 dolari de la Ephraim Zuroff (din “fondurile de recuper¶ri”), pentru “demascarea” mea! O asemenea creatur¶ s-a strecurat §i pe o
list¶ de semnatari care (în principiu) cer condamnarea comunismului! De ce
s-a b¶gat §i aici, nesim†itul? Pentru c¶ nimeni dintre victime nu i-a spus:
«Locul t¶u nu-i aici, locul t¶u e printre slugile ru§ilor!»; sau pentru c¶, la
întrebarea: «Ce cau†i tu aici?», el s¶ r¶spund¶ senin: «Am venit s¶ v¶ consiliez! S¶ afla†i §i voi cum arat¶ comunismul pe dinl¶untrul Cartierului
Prim¶verii»…
Ce am înv¶†at din lec†ia primit¶ ca o un pumn între ochi la 10 martie
2006? Nimic nou, din nefericire pentru neamul românesc, doar confirm¶ri:
- Solidaritatea este necunoscut¶ pe meleaguri (vezi §i teoria Anei
Blandiana : ‘La noi, în timpul tiraniei nu era posibil¶ solidaritatea’- cite§te:
dac¶ St¶pâniranìa nu d¶dea bilet de voie…).
ïn schimb func†ioneaz¶ din plin mioieriticul spirit de turm¶: dac¶ românul (§i românca, tricolor¶ §i dânsa) vede o coad¶, nu întreab¶ ce se d¶ acolo,
se a§eaz¶ numaidecât. £i a§teapt¶, cu con§tiin†a datoriei împlinite (C¶ci, ce
face Românul - în afar¶ de faptul c¶ el este etern? Românul a§teapt¶ - s¶ vin¶
“americanii”). De aici, din coada cozii, a v¶zut c¶ celor din fa†¶ nu li se
întâmpl¶ nimic r¶u: nu sunt b¶tu†i, înjura†i, nici m¶car certa†i: înseamn¶ c¶ e
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voie de la Prim¶rie s¶ semneze-la-coad¶ ce-o fi de semnat - apoi nu se poate
s¶ nu se dea ceva…
- Nu mai este valabil¶ capacitatea (sic) intelectualilor de a citi-scrie.
£tiutorii de carte (unde mai pui: scriitorii!) dac¶ de scris, scriu, de citit ce au
scris al†ii… Cum adic¶: s¶ abandoneze ei scrierea propriilor opere nemuritoare, pierzînd timpul cu citirea a ce au scris al†ii? «Ce, e§’ nebun?», vorba personajului caragial’.
“Dup¶ revolu†ie” din ce în ce mai rari au devenit recenzen†ii cititori ai
c¶r†ile recenzate; criticii literari care, înainte de a se rosti despre o carte,
consimt la sacrificiul de sine: citirea c¶r†ii l¶udato-nimicite au p¶r¶sit acest
obicei p¶gubos: nu citesc decât o singur¶ pagin¶ scris¶ de “cel¶lalt”, numai
c¶ prezentarea de pe pagina a IV-a nu apar†ine totdeauna autorului, ci
editorului.
Cum s¶ se comporte altfel ace§ti oameni de carte români fa†¶ cu un Apel
ca cel discutat? Adic¶ s¶-l citeasc¶ întâi, abia apoi s¶-l aprobe-dezaprobe? S¶
piard¶ ei timp cu… cititul? Dar omul de carte român, în majoritate zdrobitoare, de§i nu are încredere nici în nevast¶, nici în frate, nici în mam¶, nici în tat¶
- în cazul unei manifest¶ri a spiritului de turm¶ se n¶pustesc dup¶ Berbecul
Imaginat: Iliescu, Becali, Manolescu (vezi ultima “unanimitate” a scriitorimii
române…). £i consimt. £i ader¶. £i semneaz¶ (cu drag). P¶i dac¶ au semnat
al†ii înaintea lui…
Dac¶ vreun nebun - oricum: un ne-român - atrage aten†ia amicului c¶ nu
citise ceea ce semnase (am f¶cut, neinten†ionat, experien†a în leg¶tur¶ cu
Apelul discutat) - acela reac†ioneaz¶ curat-române§te:
- fie recunoa§te-cinstit c¶ nu citise, c¶ nu §tia “ce con†ine hârtia”, îns¶
cum i-o recomandase un vecin, cum o semnaser¶ §i al†i colegi-de-breasl¶ semnase §i el. A, da: a fost omis¶ chestia cu Basarabia… El e oltean
get-beget, pandur, nu vrea s¶ aib¶ nimic în comun cu basarabenii înapoia†i,
rusofili…;
- fie admite c¶ citise textul, îns¶ cum era gr¶bit, nu observase c¶ lipsea
“problema Basarabiei”; apoi el, ardelean, are probleme cu ungurii care vor
Ardealul, “problema Basarabiei” s¶ §i-o rezolve basarabenii singuri, ca ni§te
b¶ie†i mari, cum f¶cuser¶ ardelenii: ei singuri, cu mâna lor se (cam) liberaser¶
de unguri…;
- fie - minune: exist¶, totu§i, români care, c¶lcîndu-§i pe inim¶,
murmur¶:
«Da, drag¶, iar am f¶cut o nef¶cut¶… ïmi pare r¶u c¶ am pus semn¶tura
pe o… injusti†ie, dar, spune: tu ce-ai fi f¶cut în locul meu? Uite: istoria pe
care o §tiu e cea pe care am înv¶†at-o la §coal¶ §i pe care p¶rin†ii, bunicii nu
mi-au contrazis-o - ca s¶ nu p¶†im cu to†ii ce mai p¶†isem. A§a c¶ nu
cuno§team am¶nuntele cu Basarabia, cu Bucovina, cu Her†a, cu Cedarea, cu
Retragerea Armatei - de unde s¶ le cunosc, dac¶…? ïn ultima vreme am auzit
ceva-ceva, dar nimic nu mi-a r¶mas. Iar c¶r†i… £i azi simt, a§a, un fel de jen¶
- spune-i fric¶, dac¶ vrei - de c¶r†ile pe ne-linie; §tii c¶ frate-meu cel mare a
fost anchetat pentru “Doina” lui Eminescu, pentru Goga §i înc¶ pentru al†i
autori epura†i… Bunicii dinspre mam¶ sunt din Basarabia, bunelul a fost
deportat în Siberia, mama era copil¶ când s-a refugiat în Regat - câte
necazuri a îndurat în Oltenia, în Banat, apoi în B¶r¶gan, ca “titoi§ti” - eu
acolo m-am n¶scut, într-un bordei. Atunci s-a jurat c¶ nu va face nimic ilegal
care s¶ pericliteze viitorul copiilor»…
Ce mai po†i spune fa†¶ cu astfel de, nu neap¶rat adev¶ruri (ce-i acela
adev¶r?), ci cu asemenea crâncen¶ realitate? Ce po†i face decât s¶-†i înghi†i

©Paul Goma 1935-2011

wwww.paulgoma.com

PDF public și gratuit

31.12.2011

PAUL GOMA - JURNAL 2011

1739

lacrima cât o gutuie în†epenit¶ în gât?
Unii dintre cinsti†i gândesc c¶ o cas¶ se ridic¶ în etape; c¶ încetul cu
încetul se face o†etul; c¶ nu este în†elept s¶ ceri totul dintr-o dat¶, ci azi una,
mâine alta - pân¶ la urm¶ ajungem cu casa gata, întreag¶!
Dac¶ ar fi a§a… Dar nu este - a§a:
Noi, Românii nu trebuie s¶ ne milogim (ba chiar: s¶ ne interzicem §i s¶
ne supraveghem îndeplinirea) . Noi nu cer§im, nu implor¶m s¶ ni se arunce
un oscior, o coji†¶ de pâine. Noi cerem, nu “ni§te drepturi”, ci respectarea
drepturilor noastre. Inalienabile. £i întregi! De la care neam de robi, de slugi
au înv¶†at ai no§tri s¶ nu cear¶, azi, §i cutare §i cutare - «întâi s¶ ne vedem în
Europa, apoi o s¶ cerem, he-he-he, §i luna de pe cer, nu doar Basarabia-aia»?
Românii nu au cerut (de la cine, pentru Dumnezeu?) §i Basarabia-aia,
nu pentru c¶ Basarabia-aia ar fi greu de ob†inut (de la cine, oameni buni?).
Ci pentru c¶ românul nu are coloan¶ vertebral¶. Iar când vrea s¶ recupereze un drept furat, o trage pe milogeal¶, pe cer§etoreal¶, recurge la bac§i§
- de parc¶ ar cere cine §tie ce favor.
11 Martie 2006: zi de pre-doliu na†ional - adev¶ratul Doliu va fi în
27 martie, când se vor împlini 88 ani de la Unirea Basarabiei cu România, în
1918.
ïn ace§ti 88 ani s-au adunat trei ced¶ri, trei vânz¶ri:
Prima: la 28 iunie 1940;
A doua: imediat dup¶ “revolu†ie” când, basarabenilor veni†i fuga-fuga,
s¶ cear¶ Unire cu Patria Mum¶ li s-a r¶spuns c¶ Muma Patrie nu are nevoie
de înc¶ trei milioane de minoritari - altfel românofoni…;
A treia: cea din 10 martie 2006.
Ne-a†i vândut, fra†ilor, ne-a†i “tratat” ca în Miori†a. Nu mai r¶mâne
decât s¶ ne cr¶pa†i capul cu un pietroi în timp ce dormim.
Ziua de 27 martie va fi o aniversare f¶r¶ s¶rb¶toare.
Va fi un Prohod.
*

Paris, 15 aprilie 2006

Domnule Vladimir Tismaneanu,
Am primit mesajul de ruptura.
Regret ca s-a ajuns aici; vina situa†iei de fa†¶ o purtam amândoi:
Cronologic (ma adresez unui istoric!) Vladimir Tismaneanu l-a atacat
pe Paul Goma în revista ‘Timpul’ de la Ia§i datat februarie 2006 - nu invers:
“Paul Goma, siciit de atentia de care se bucura comunitatea evreiasca,
deranjat de comemorarea la nivel mondial a Holocaustului, isi doreste ca de
aceeasi atentie sa se bucure si victimele bolsevismului. Aceasta forma de
gelozie etnica e foarte greu de inteles. Da, arhivele fostei Securitati sint inca
in mare parte la secret, da, victimelor comunismului din Romania si din
Basarabia nu li s-a facut dreptate, iar lucrurile sint departe de a se fi limpezit, dar asta nu inseamna ca trebuie sa lasam frustrarea si resentimentul sa
ne intunece discernamintul si decenta umana in fata suferintelor altora.
Generalizarile si acuzele nefondate la adresa evreilor din Basarabia, care sar fi dezis de Romania Mare, care ar fi participat la impunerea fortata a
comunismului si ar fi devenit, incepind cu 1940, „calaii“ romanilor din
Basarabia si Bucovina de Nord si apoi, din 1944, ai locuitorilor din Romania
sint manifestari clar antisemite care nu-i fac nici o onoare disidentului Paul
Goma. Pe de alta parte, aceasta grava deraiere a scriitorului nu trebuie sa
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gireze detractori de teapa generalului de securitate Plesita, fostul sau tortionar, care i-a negat lui Goma orice activitate anticeausista.” (subl. îmi
apar†ine, P.G.)
Surprins, am comentat aceasta acuzatie (“generaliz¶rile…la adresa
evreilor din Basarabia… sint manifestari clar antisemite”), iar rezultatul a
fost introdus în Jurnalul pe luna martie 2006 instalat pe site-ul meu web.
D e z e c h i l i b r u l (inegalitatea §anselor…) este vadit:
V. Tismaneanu se folose§te de presa scrisa, difuzat¶ în †ar¶ §i peste
hotare în mii de exemplare - citite, comentate, citate; P. Goma de… site-ul
s¶u internetier, vizitat de câteva persoane.
Totodata:
- afirma†iile lui V. Tismaneanu (în ‘Timpul’) despre P. Goma nu sunt
dovedite p r i n c i t a t e - ci povestite, ceea ce le trimite în categoria c a l
omniilor;
- afirma†iile lui P. Goma (înca o data: în replica târzie) sunt a d e v a r
u r i oricînd dovedibile cu documente.
ïn fine: tonul si sabloanele folosite în scrisoarea Dvs. nu †in seama de o
minim¶… egalitate de pozitii în acest “dialog”: cu nici un chip nu ave†i mai
multe drepturi decât interlocutorul - iar argumentatia este, scuza†i: infantila.
Abia în momentul în care ve†i clarifica paternitatea textului din ‘Timpul’
(pentru care, în mai multe mesaje v-ati exprimat regretul…) se va putea angaja o dezbatere din care sa rezulte adevarul: cine, cum (cu citate) l-a calomniat
pe celalalt §i cine, cum (cu citate), chiar daca afirmatiile sale au ranit, sunt
adevarate, se pot proba, cu documente.
ïn situa†ia de fata - creata de Dvs., Vladimir Tismaneanu - eu nu va pot
raspunde cu aceeasi moneda, si chiar de as avea puterea, nu a§ face-o, chiar
daca, o eternitate de o saptamana m-am iluzionat ca impartasim aceleasi
valori. Prin urmare, îmi voi continua “activitatea” de unic-scriitor-român
samizdatizat-internetizat, obligat sa-si difuzeze scrierile, doar pe cale…
electronic¶ - ceea ce se traduce prin: voi consemna în Jurnalul pe aprilie
“coresponden†a” noastr¶; §i, evident, comentariile mele.
ïn ziua de 31 martie 2006, când am aflat ce scrisese despre mine
prietenul Tism¶neanu, mai ales c¶ aveam la îndemân¶ p r o b a calomniei
(citatele), în mod firesc, m-am gândit sa-l introduc pe lista celor da†i în judecat¶ pentru acuzatiile calomnioase de “antisemitism” - tot atât de ne-justificate, ne-probate prin citate, ci rezumate abuziv - adic¶ lâng¶ holocaustologii
R. Ioanid, M. Shafir, Dan Pavel, Al. Florian, A. Oi§teanu, Carmen Mu§at,
Ed. Reichman, Buduca…
Nu am f¶cut-o atunci §i nu am s-o fac acum.
Deocamdat¶.
Paul Goma
*

20 aprilie 2006

C¶tre redactia Jurnalului Na†ional
ïn nr-ul din 18 aprilie 2007 a†i publicat “Istoria ro§ie - Despre marca §i
stilul Scînteii”, interviu luat lui Sorin Toma, semnat: Lavinia Betea. V¶ rog
s¶ publica†i acest drept la replic¶:
1. “R¶spunsurile” (între ghilimelele deriziunii sper c¶ se observ¶) sunt
pe m¶sura sinistrului personaj - îns¶ nici cu “întreb¶rile” (idem) nu i-i ru§ine
puitoarei - revin dup¶ ce termin cu “Sorin Toma”:
ïn urm¶ cu 20 ani am primit, aici, la Paris, de la Tel Aviv câteva file
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dintr-o publica†ie parohial¶ israelian¶ (sic) con†inînd un fel de panegiric al
socrului meu Petre N¶vodaru, semnat: “Sorin Toma”.
Ca unul dintre românii genera†iei crescute f¶r¶ autorii cei mai importan†i elimina†i din literatura român¶ de c¶tre comuni§tii lui “Sorin Toma”,
f¶r¶ c¶r†ile lor arse de aceia§i îndrum¶tori spre înd¶r¶t, mi-am f¶cut criza de
mânie… cultural¶: cum de acest c¶l¶u al literelor române§ti a avut nesim†irea
s¶-mi scrie mie, victim¶ a “activit¶†ii” sale devastatoare?;
So†ia mea îns¶, fiica “omagiatului” a f¶cut o criz¶ de furie (nuan†¶):
cum de acest notoriu tr¶d¶tor al prieteniei cu tat¶l s¶u, N¶vodaru, pe care în
1947 îl “demascase” ca editor al volumului Una sut¶ una poeme de Arghezi
îndr¶znea s¶ se prezinte, ca “cel mai bun prieten” al tat¶lui s¶u, când rela†iile
dintre ei încetaser¶ din 1948, de la “Cazul Arghezi”, din 1949 dup¶ implicarea (lui N¶vodaru) în “lotul lui P¶tra§canu”, anchetat doar, nu §i arestat îns¶
exclus din partid, dat afar¶ din slujb¶, evitat de prieteni, printre care
“Sorinel”?
Credeam - ca §i so†ia mea, Ana - c¶ dup¶ aceast¶ mi§elie specimenul
s-a pus jos §i a decedat (de ru§ine). Ei bine, nu! Cadavrul nu cunoa§te ru§inea,
e viu §i vorbàre†. Dup¶ ce a scris cu aceea§i mân¶ cu care scrisese
“demasc¶rile-de-stat-§i-de-partid”, unele publice (ca aceea prin care l-a alungat pe Arghezi din literatura român¶, ca s¶-l instaleze pe tat¶-s¶u nu mai pu†in
celebrul “A. Toma”), ca articolele din Scînteia, al c¶rei redactor §ef a fost,
altele secrete, de când s-a mutat în Israel, ad¶postul tuturor criminalilor
comuni§ti din Imperiul Sovietic s-a dedat la amintiri… amneziate cu program §i la interviuri cu jurnali§ti-cu-numele, întreb¶rile tot de el fiind puse…
Un paragraf întreg este dedicat “Socrului lui Goma” §i care începe în
stilul s¶u uleios, lustruitor de ghete cu limba - §i mincinos:
"Am avut un prieten bun, cum nu g¶se§ti altul. Un prieten pe o via†¶ –
în copil¶rie, în liceu, în partid: Petru N¶vodaru. Numele lui anterior a fost
Peter Fischer. Pe cât îmi amintesc, Goma locuia la familia N¶vodaru. În fa†a
u§ii st¶tea garda Securit¶†ii, nimeni nu putea s¶ intre sau s¶ ias¶ de la ei f¶r¶
s¶ dea socoteal¶: cine? – ce? – cum? N¶vodaru o ducea foarte greu, fusese
scos din func†ia în care lucrase, dar a fost §i a r¶mas ap¶r¶torul devotat al lui
Goma. Cu nep¶sare, a§ spune, fa†¶ de riscurile pe care §i le asuma. În acea
vreme, eu îi d¶deam dreptate lui Goma, deoarece îl consideram un ap¶r¶tor
al democra†iei – în sensul prim¶verii de la Praga. Când ginerele s¶u a fost
încol†it, Peter ne-a spus mie §i so†iei: «Nu v¶ întâlni†i cu mine, e periculos,
sunt supravegheat de Securitate». Atunci, printr-un b¶trân, vechi prieten
comun, i-am trimis lui Peter – §i prin el lui Goma – 5.000 de lei. O sum¶ relativ modest¶, dar nici leafa mea de atunci nu era mare. P¶rerea lui Peter a fost
ca Goma s¶ nu §tie, ca nu cumva s¶ vorbeasc¶. Mai târziu, când Goma era
arestat, i s-a comunicat lui N¶vodaru, din surs¶ oficial¶, c¶ probabil ginerele
lui va fi condamnat la moarte. Existau tot felul de mijloace de a suprima un
om. N¶vodaru a cerut audien†¶ la Comitetul Central. A sugerat – cum
stabilise printr-o în†elegere anterioar¶ cu Goma – c¶ mai nimerit ar fi s¶-i fac¶
vânt peste grani†¶. Oficialii au r¶spuns c¶ au s¶ se gândeasc¶. £i au mers pe
aceast¶ linie”.
M¶ opresc deocamdat¶, cât s¶ semnalez neadev¶rurile:
- nu putea s¶-§i aminteasc¶: “Goma locuia la familia N¶vodaru”: acolo
am petrecut dou¶-trei s¶pt¶mâni în luna mai 1977, dup¶ ce fusesem liberat de
la Rahova, acolo aflîndu-se so†ia §i copilul dup¶ ce fuseser¶ evacua†i din
apartamentul din Drumul Taberii;
- †ine cu orice pre† s¶ dea de în†eles c¶ prietenia cu N¶vodaru durase,
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f¶r¶ întrerupere decenii! - neadev¶rat: se rupsese în urm¶ cu 30 ani, deci
N¶vodaru nu avea cum s¶-l avertizeze c¶ este periculos s¶ se întâlneasc¶,
fiind supravegheat de Securitatea - din pricina ginerelui s¶u, Goma…;
- nu pot afirma c¶ N¶vodaru ar fi refuzat cei 5 000 lei trimi§i de “Sorin
Toma” - dar nu cred c¶ i-ar fi primit, chiar printr-un intermediar : ar fi considerat gestul ca înc¶ o provocare-de-stat-§i-de-partid;
- socrul meu nu a cerut niciodat¶ audien†¶ la Comitetul Central - a fost
mereu convocat la C.C., la “Municipiu” - mai ales la Securitate îns¶ numai §i
numai pentru a i se zmulge promisiunea c¶ o va convinge pe fiica sa, Ana, s¶
divor†eze de Goma.
ïns¶ cele de pân¶ acum au fost doar minciuni bol§evice.
Iat¶ §i o calomnie sionist¶:
“…eu eram atunci un simpatizant al lui Goma, pe care am c¶utat s¶-l
sprijin pe aceast¶ cale prieteneasc¶. Acum am cu totul alt¶ p¶rere – §i iat¶ de
ce. Pentru c¶ Goma nu neag¶ Holocaustul: "Ba da a fost, dar evreii l-au meritat, bine li s-a f¶cut!". Aceasta este p¶rerea lui.”
Ca tot sionistul bol§evic, “S.T.” nu se simte obligat s¶ indice : de unde,
din care articol, carte, a extras “citatul”, ci îi garanteaz¶ el, de la Tel Aviv,
autenticitatea astfel - re-citez, subliniind:
“Familia nevestei mele a fost gazat¶ la Auschwitz: tat¶l, fratele, so†ia
fratelui, feti†a lor de cinci ani. Avem mul†i prieteni care, de asemenea, au în
familie una sau mai multe rude omorâte fie la Auschwitz, fie în Transnistria."
Cum i-ai putea da peste nas unei creaturi ca “Sorin Toma” - aflat la
ad¶post, ca ceilal†i bol§evici care, dup¶ ce au f¶cut tot r¶ul de care erau în
stare în Imperiul Sovietic, s-au c¶rat în Israel, de unde se plâng c¶ fuseser¶
persecuta†i, ca… evrei… în †¶rile pe care ei, la cizma ru§ilor, le comunizaser¶ cu ciomagul, cu glontele - taman ei, care ne c¶l¶riser¶, ne des-creieraser¶, ne terorizaser¶ atâtea decenii, atâtea decenii.
So†ia mea, Ana, zice - dup¶ interviul dat Laviniei Betea:
«£i noi care crezusem c¶ murise aceast¶ jivin¶ r¶uf¶c¶toare!»
2) Dac¶ minciunile bol§evice ale întrebatului mi-au stârnit indignarea,
întreb¶rile întreb¶toarei m-au (ne-au, fiindc¶ nu sunt singur) azvârlit în
consternare, în durere atroce:
Imediat dupa putch-ul de la 22 decembrie 1989 am cunoscut aici, la
Paris tineri istorici români, veni†i cu burse (probabil Soros). Citi†i, cultiva†i,
cunosc¶tori a doua-trei limbi str¶ine. Dupa prima impresie - favorabil¶ - a
venit decep†ia: istoricii “nu prea” (tic mental relativizator, ardelenesc)
cuno§teau istorie contemporan¶. Din p¶cate în cei peste 16 ani scur§i de la
“revolu†ie” nu am observat în scrisul istoricilor tineri - §i ardeleni - nici o
umplere a “golurilor istorice”. ïn schimb a fost vadit¶ normala informareîn†elegere-judecare la câ†iva istorici din aceia§i genera†ie, chiar colegi de
facultate, “reg¶†eni” - care (nu întâmplator, cum ar fi zis §i tovar¶§a Lavinia
Stoicu) au fost elimina†i din CSNAS (ce s¶ caute ei acolo, alaturi de oni§ori§ti
de toate gradele, de te întrebai ce este CSNAS-ul: unitate militar¶ MAI?).
Comunismul ne-a mutilat trupurile si sufletele (urm¶rile “reeduc¶rii” de
tip Pite§ti au devenit din ce în ce mai vizibile, “s¶rind” peste una-dou¶ genera†ii). Acolo unde criminalii bol§evici ca Sorin Toma, Chi§inevschi, R¶utu,
Roller, Tism¶neanu (tat¶l) ne-au atacat de cum au debarcat de pe tancurile
sovietice în 1944, r¶nile nu s-au cicatrizat, ba sângereaz¶ în continuare, supureaza, colc¶ie de viermii ro§ii ron†¶ind ce a mai ramas din noi - care, cândva,
gândeam-cu-capul-nostru.
Viziune apocaliptica? “Concep†ie” defetisto-pesimist¶?, doar omul

©Paul Goma 1935-2011

wwww.paulgoma.com

PDF public și gratuit

31.12.2011

PAUL GOMA - JURNAL 2011

1743

(“ce mândru sun¶ acest cuvânt!”) nu moare-de-tot, el rena§te din propria
cenu§¶, porne§te mai departe, cu for†e sporite…, etc etc, taman ca la gazeta
de perete unde colabora de zor tovar¶§a noastr¶ Lavinia Stoicu pân¶ la 20
decembrie 1989!
Cine nu m¶ crede sa priveasca presa : a§a este normal s¶ arate
jurnali§tii §i jurnalismul lor? S¶ jure cu mâna pe inima ca a§a trebuie s¶ fie
presa dup¶ peste patru decenii de t¶cere (de moarte) §i dup¶ 17 ani de
reînv¶†are a limbii române scrise?;
Cine nu crede sa priveasca istoria contemporan¶ : a§a trebuie s¶ arate
istoria contemporan¶ a Românilor §i a României? Ca sub-produsul
recent: “Raportul Tism¶neanu”?
Cu foarte-foarte pu†ine excep†ii tot ce s-a publicat despre trecutul
nostru apropiat poarta stigmatul amatorismului heirupist, a analfabetismului
agresiv, §i mai grav: a eseismului cu orice pre†, ascunzînd neinformarea,
ignoran†a autorului §i dispre†ul pentru document, înlocuit cu aproximatorisme §col¶re§ti de un ridicol nesfâr§it. Pân¶ §i o activitate onest¶, nobil¶ - în
principiu - ca adunarea de m¶rturii ale supravie†uitorilor a devenit zbatere pe
loc, în praf, a unor drag¶-doamne istorici f¶r¶ o concep†ie asupra istoriei - §i
mai ales f¶r¶ o idee asupra moralei - incul†i, z¶p¶ci†i de directivele unui
sem¶n¶tor de confuzii marxiste §i de antiromânisme viscerale - l-am numit pe
“savantul mondial” Serge Moscovici.
Nu este nevoie sa cite§ti toat¶ “bibliografia” Laviniei Betea pentru a
deduce cum a lucrat tov¶r¶§ìa-sa, este suficient sa cite§ti dialogul cu Sorin
Toma. Ca a fost realizat în scris, prin: “v¶ rog r¶spunde†i la urm¶toarele
întreb¶ri” nu este un cusur - cu condi†ia s¶ nu procedezi stahanovice§te: de
cum ai primit r¶spunsurile, publici “dialogul”, f¶r¶ ezitare, f¶r¶ o privire asupra lor, a r¶spunsurilor. Cercetatoarea Lavinia Betea habar nu are despre ce
anume vorbe§te S. Toma, întrebatul; nu §tie nimic despre realitatea evenimentelor pe care acesta le “poveste§te” - iar de la Serge Moscovici a înv¶†at
s¶ nu-§i bage nasul ei de “cercetatoare neutr¶” (sic) în chestiuni sensibile, ca
Holocaustul, decât dac¶ le trateaz¶ “pe linia Holocaustologiei”. Altfel cum a
fost posibil s¶ ramân¶ de lemn-t¶nas¶ în fa†a unei afirma†ii, nu doar false, dar
adânc prejudiciabil¶ mie - ca:
“Pentru c¶ Goma nu neag¶ Holocaustul: «Ba da a fost, dar evreii
l-au meritat, bine li s-a facut!»" (subl. mea)
Cercetatoarea a verificat daca exist¶ “citatul” produs de Sorin Toma?
Nu. Nici nu l-ar fi g¶sit în scrisul meu, ci în jurnalismul militant, acuzator al
lui Oi§teanu, al lui Shafir, al lui Katz (repet: afirma†iile atribuite mie fiind, fie
inventate, fie r¶st¶lm¶cite, ca cel d¶inuind de ani pe site-ul internet al Pre§edin†iei României, oper¶ al lui Al. Florian. Dar ce s¶ se mai osteneasc¶ sa verifice dac¶ cutare afirma†ie este adev¶rat¶ sau ba - ea lucreaza cum fusese obi§nuit¶: dup¶ directivele-de-sus §i în limba în care-§i scrisese produc†ia gazet¶reasca sub numele de Lavinia Stoicu: ca o tovarasa cercetatoare-pe-puncte.
O amintire din Iepoca de Aur:
Naiv, credeam ca doar un analfabet ca Ceau§escu nu §tie ce este un
plagiat. Când E. Jebeleanu i-a explicat c¶ E. Barbu “plagiase”, adic¶ furase
când copiase pasaje, pagini din al†i autori, f¶r¶ a-i numi §i f¶r¶ a folosi
ghilimelele cit¶rii, Ceau§escu r¶spunsese cam a§a:
«Dar si eu copiez poezii de Co§buc, c¶-mi plac - însemn¶ ca fur? Fac o
munc¶ de raspândire a culturii!»
Ei bine, Ceau§escu nu a fost singurul bou convins c¶ plagiatul este
r¶spândire a culturii.
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Iar Lavinia Betea nu este singura “cercetatoare” convinsa c¶ nu este
necesar s¶ cunoasc¶ m¶car în linii mari “subiectul”, pentru a-l “trata”, vorba
altui mare intelectual, Brucan.
Paul Goma
*

Paris, 21 aprilie 2006
Domnule Vladimir Tism¶neanu,
Ieri, 20 aprilie a.c. am aflat de la N. Coande - pe care îl contactasem în
acest scop, c¶ în dialogul s¶u cu V. Tism¶neanu nu exist¶ citatul antisemitizator al s¶u, produs de mine. Tot ieri Dan Culcer, dup¶ investiga†ii pe internet, a ajuns la concluzia - provizorie:
Persoana care îmi trimisese citatul copiase (din Revista Presei a
Observatorului Cultural) un pasaj referitor la politologul V. Tism¶neanu §i îl
lipise - din neb¶gare de seam¶ - de un citat în care P. Goma era antisemitizat.
Dar tot nu am aflat cine este adev¶ratul autor al citatului atribuit de
mine lui Vladimir Tism¶neanu.
Oricum, fapta este extrem de grav¶ §i mi-o asum, f¶r¶ a evoca eventuale circumstan†e atenuante.
Drept care îmi cer iertare.
Paul Goma
P.S. ïn treac¶t observ:
“…un Nürnberg al comunismului românesc” a fost lansat¶ de mine, cu câteva
decenii in urm¶ - s¶ zicem, în romanul Ostinato, scris în 1965”, sub forma:
“…un Nürnberg II”.
Dup¶ obicei, V. Tism¶neanu ciupe§te de pe unde poate, f¶r¶ a indica sursa.
P.G.

*

Paris, 6 mai 2006
Domnului Traian B¶sescu,
Palatul Cotroceni, Bucure§ti
Domnule B¶sescu,
ïn 5 aprilie 2006, dup¶ ce Vladimir Tism¶neanu îmi propusese - în
numele Dvs. - s¶ fac parte din Comisia preziden†ial¶ pentru cercetarea crimelor comuniste în România, preg¶tisem o scrisoare de r¶spuns la scrisoareainvita†ie. ïn primul rând ceream de la statul român repara†ii: restituirea
cet¶†eniei române, furate chiar înainte de a pleca din †ar¶ (în 20 noiembrie
1977); restituirea dreptului de a publica în România, furat de N. Manolescu
prin editorialul “Adio, domnule Goma” din 1998, apoi prin campania de antisemitizare a mea, organizat¶ în 2005, în vederea ob†inerii postului de ambasador la UNESCO.
Dup¶ care treceam la chestiuni generale:
ïn acel moment nu cuno§team numele celorlal†i membri ai Comisiei,
credeam îns¶ c¶ reuni†i pentru a cerceta-clarifica istoria României din ultimii
70 ani ne vom în†elege între noi, oricât de adânci fuseser¶ neîn†elegerile anterioare. Drept care propusesem:
- din Comisie, ca membri de onoare, s¶ fac¶ parte supravie†uitori dintre
victimele comunismului: Gavril¶ Ogoranu, plecat dintre noi între timp, §i
minunata sa so†ie (v¶duva lui S¶b¶du§, ucis în b¶taie la Gherla, de c¶tre o
“cuno§tin†¶” a mea: Goiciu), Vasile Paraschiv, Doina Cornea, Remus Radina,
Cicerone Ioni†oiu, Petri§or, Ion Varlam §i al†ii §i al†ii câ†i au mai r¶mas;
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- din Comisie s¶ nu fac¶ parte acei autodeclara†i “membri eminen†i ai
societ¶†ii civile” care colonizaser¶, de la 22 decembrie 1989, tribunele,
prezidiile, balcoanele, platourile de televiziune, microfoanele, presa scris¶,
posturile, bursele, pentru a ne explica nou¶, neinforma†ilor, nou¶, naivilor cât
§i cum §i pe unde “rezistaser¶” ei comunismului: Blandiana, Liiceanu, Ple§u,
Manolescu, Adame§teanu, Dan Pavel, Oi§teanu, Jela, Stelian T¶nase, Antohi,
A. Mungiu, Pippidi… - lista era mult mai lung¶.
Motivele pentru care ace§ti “directori de con§tiin†¶” nu aveau ce c¶uta
într-o asemenea Comisie:
- “trecutul de lupt¶ anticomunist¶” al lor: traficat, deci mincinos;
- cuno§tin†ele lor de istorie în general, în special de istorie contemporan¶ a României: nule, chiar dac¶ unii dintre ei se prezentau ca istorici.
Domnule B¶sescu,
Aceast¶ scrisoare a mea - pe hârtie - nu a putut pleca spre Dvs., pentru
c¶ invita†ia Dvs., scris¶, trimis¶ prin po§t¶ (promis¶ prin V. Tism¶neanu) nu
a mai pornit înspre mine.
ïntre 11 aprilie §i 14 aprilie a avut loc Marea Mi§care de Solidarizare
Intelectual¶ (Român¶): “membrii de drept ai directoratului de opinie” din
nefericita noastr¶ †ar¶, profesioni§tii în prelingerea de la un prezidiu la o
comisie; de la un colocviu la o dezbatere-asupra, cu tot scaunul autorepartizat
lipit de §ezut(¶). Aflînd c¶ V. Tism¶neanu îmi propusese §i mie participarea
- chiar dac¶ uitase s¶ men†ioneze c¶ înc¶ din 21 septembrie 2005 cerusem
înfiin†area Institutului pentru Studierea Terorii Bol§evice în România au intrat în panic¶, s-au adunat, au dat mân¶ cu mân¶, ca de obicei pe meleaguri mioritice §i tot pentru o cauz¶ mizerabil¶: expulzarea acelui ins care
f¶cuse ceea ce ei nu f¶cuser¶ nici m¶car în gând împotriva comunismului.
Urmare: V. Tism¶neanu (prost consiliat, dar cine s¶-i pedepseasc¶ pe
foarte-pro§tii consilieri? - la urma urmei fiecare are consilierii pe care îi
merit¶) a improvizat o “motiva†ie” a anul¶rii invita†iei mie adresat¶ - în
numele Dvs., Domnule B¶sescu - pretextul invocat: a§ fi publicat - pe internet! - scrisori de-ale tat¶lui s¶u! Ce explica†ie improvizat¶, ce inven†ie debil¶!
Pe când eram în rela†ii cordiale (sic) V.T. îmi scrisese, nesim†itor la
faptul c¶ m¶ ofenseaz¶, m¶ r¶ne§te:
“Rolul Dvs: mai ales pe tema represiunilor, studentimea, intelectualii.
Nu trebue sa scrie[†]i: ati scris ce trebuia scris. Acum vin expertii, comisia
citeste, adauga, etc” (subl mea, P.G.)
Am înghi†it jignirea, am re†inut sugestia.
Chiar dac¶ nu mai fac parte din Comisie - v¶ propun:
Cum tot mi-am preg¶tit seria de scrieri postume, o ofer spre tip¶rire editurii Institutului Cultural Român. S¶ înceap¶ cu cele trei volume de Scrìsuri
care adun¶ articole, interviuri, conferin†e publicate în presa occidental¶ între
1971 §i 1978 - pe când eu m¶ aflam în România - apoi în exil, precum §i cele
din 1990 pân¶ în momentul de fa†¶. Presupunînd c¶ îmi cunoa§te†i publicistica, v¶ rog s¶ o recomanda†i lui H.R. Patapievici, director al Institutului §i
membru al Comisiei.
Domnule B¶sescu,
Scopul meu, este în primul rând al unui scriitor frustrat: 20 de ani
(1970-1990) am fost interzis în †ar¶, deci samizdatizat; de la ac†iunea extrem
de colegial¶ a lui N. Manolescu, am evoluat…, devenind, în România Liber¶,
un scriitor român internetizat;
ïn al doilea rând †elul urm¶rit este unul pedagogic:
Niciunul dintre membrii Comisiei nu cunoa§te Istoria Contemporan¶ a
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României: Sorin Alexandrescu, de§i înalt specializat în prinderea prin scheme §i s¶ge†i a geniului lui Faulkner, N. Manolescu, str¶lucit recenzent al
c¶r†ilor de fic†iune §i harnic autor de manuale îndrum¶toare-spre-înd¶r¶t, ca
Literatura român¶ de azi. 1945-1965 - nu au nici o idee despre Istoria ¢¶rii
lor (dac¶ ar fi avut una cât un bob de mu§tar, N. Manolescu nu ar fi luat lui
I. Iliescu, imediat dup¶ Mineriada Sângeroas¶ din 13-15 iunie 1990 interviul
legitimator al ilegitimului cu mâinile pline de sânge, numit de el “Omul cu o
mare”); la fel S. Antohi: el este “istoric al ideilor”, nicidecum al faptelor §i al
suferin†elor românilor; Mihnea Berindei, turcolog emerit, r¶mâne autor al
unui studiu despre v¶mile turce§ti, nu despre secolul al dou¶zecelea la români;
cât despre Al. Zub el s-a specializat în Xenopol, în Kog¶lniceanu, în Pârvan din care nu a mai ie§it, deci nu are idee, de pild¶, despre “întâmpl¶rile” din
timpul celui de al Doilea R¶zboi Mondial.
ïn aceste decenii din urm¶ am constatat cu triste†e, cu îngrijorare, cu
oroare: românii no§tri se afl¶ în rela†ii conflictuale cu ceea ce se cheam¶
Istorie - deci memorie:
Neistoricii sunt “imuni” la cronologie, pentru ei timpul este… o neglijabil¶, un accident: ce conteaz¶, la scara secolelor, c¶, de pild¶, 28 iunie 1940
a fost înainte de 22 iunie 1941 ?, sunt sigur ?, nu dup¶? - §i dac¶ a fost
înainte, la ce ne sluje§te, azi: anuleaz¶ prezentul mizerabil?; dintre scriitorii
români doar Eminescu §i Sadoveanu au cinstit istoria cum se cuvine, pentru
cei ap¶ru†i dup¶ 1944 - conjuncturi§tii din care ne-am f¶cut mae§tri de
gândire §i de “crea†ie” - istoria a reprezentat “un domeniu” în care erai obligat s¶ te documentezi (ca în siderurgie, în piscicultur¶, în arpagicultur¶), iar
tinerii care voiau s¶ devin¶ istorici, din spaim¶-de-clas¶, provocat¶ de teroarea luptei-de-clas¶, alegeau perioadele cele mai îndep¶rtate în timp, ca s¶ nu
care cumva s¶ calce în groapa prezentului care putea duce drept la pu§c¶rie.
Cât despre acea constant¶ etic¶ necesar¶ în studiul istoriei - nici vorb¶:
dac¶ etica era exclus¶ din estetic¶ (astfel realizîndu-se înghe†ata fiart¶ specific¶ României bol§evizate de prietenii no§tri lumin¶tori veni†i de la R¶s¶rit pe
tancurile ruse§ti în 1944, numit¶: “rezisten†¶ prin cultur¶”), ce s¶ caute în
istorie, considerat¶ §tiin†¶ pur¶ §i dur¶…?
Domnule B¶sescu,
V¶ propun s¶ facem noi, neistoricii, alfabetizarea istoricilor români din
Comisia cu pricina.
Sunt convins: bibliografia oferit¶ de volumele Scrìsuri le va fi benefic¶: le va oferi câteva no†iuni elementare de istorie §i de moral¶ în abordarea
istoriei. Totodat¶ va fi folositoare §i urma§ilor, neamu-rilor lor: fii, nepo†i,
str¶nepo†i §i mai ales cumnate : ace§tia/acestea vor afla, în sfâr§it, ce este
aceea Istorie a României Contemporane §i cu ce se m¶nânc¶ ea.
Cu încredere,
Paul Goma
*
A Doua (§i Ultima) Epistol¶ c¶tre Traian B¶sescu
Paris 25 mai 2006
Domnule Pre§edinte,
Dac¶ ave†i inten†ia s¶ reactiva†i Comisia preziden†ial¶ pentru cercetarea
Crimelor Comunismului în România, chiar dac¶ v¶ ve†i gândi s¶ face†i apel
§i la mine, v¶ sugerez s¶ m¶ l¶sa†i de-o parte: hârtia de mu§te V. Tism¶neanu
a func†ionat o singur¶ dat¶.
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ïns¶ chiar de departe, chiar ne-cet¶†ean român, îns¶ român, îmi îng¶dui
s¶ (re)propun urm¶toarele:
Programul de cercetare a faptelor §i a persoanelor implicate în instaurarea §i perpetuarea terorii comuniste în România s¶ porneasc¶:
- cel mai târziu de la 28 iunie 1940 - pentru motivul evident oric¶rui
alfabetizat, anume:
Basarabia, Bucovina, ¢inutul Her†a, în configura†ia lor natural¶,
adev¶rat¶, au fost, r¶mân p¶mânturi române§ti, fac parte din IstoriaGeografia Românilor, în ciuda “istoriei” scrise de ru§i, impus¶ nou¶ de slugile lor, Rollerii vechi §i noi, cerut¶ azi de “istorici” aservi†itori ca Marius
Oprea. Urgia bol§evico-asiat¶ ab¶tut¶ la 28 iunie 1940 asupra noastr¶, a
oamenilor, cet¶†eni români §i a p¶mânturilor noastre române§ti ne d¶ dreptul,
din punctul de vedere al adev¶rului istoric, s¶ începem studierea cel mai
târziu din acel moment §i în acele locuri…;
Sub guvernarea Domniilor Voastre, altfel români de-ai no§tri, din
popor, s-a înfiin†at Institutul de studiere a Holocaustului: prin el au fost impuse programe §colare §i manuale tratînd, la capitolul “istoria României”,
numai suferin†ele minoritarilor evrei pe o durat¶ de 5 ani, dar nu §i suferin†ele
majoritarilor neevrei, de peste 60 ani, ce continu¶ §i în momentul de fa†¶ prin
legi, ordonan†e, §antaje, amenin†¶ri cu “antisemitizarea”.
Atrag aten†ia guvernan†ilor - care nu sunt doar ignoran†i în materie de
Istorie Contemporan¶ a României (precum “istoricii” mariusopre§ti), dar
refuz¶ cu îndârjire orice adev¶r istoric care i-ar delegitima, demasca, ar¶ta a
fi ce sunt: continuatori ai politicii dinainte de decembrie 1989. Dac¶ ace§ti
români ar fi avut câteva no†iuni de “istorie a României”, ar fi aflat m¶car în
ceasul al 24-lea: Agresiunile bol§evico-ruse§ti prin cei mai fanatici
“revolu†ionari”: evreii, au început în 1917, odat¶ cu “Revolu†ia din
Octombrie” §i au vizat integritatea statului român, prin ac†iuni teroriste în
Basarabia, prin contesta†ii interna†ionale §i interne ale drepturilor României
de a fi România.
Descronologizatorii evrei de teapa lui I. Ehrenburg §i V. Grossman, în
Cartea Neagr¶, (1945) întâi §i-au f¶cut mâna de falsificatori emeri†i inventînd “Marele Pogrom de la Chi§in¶u”, atribuit indigenilor moldoveni (care
nici nu aveau voie s¶ intre în ora§ul ruso-evreiesc) §i nu Doamne-fere§te
adev¶ra†ilor vinova†i: ocupan†ii-colonizatori ru§i, cu tot cu cazacii lor (de
mirare c¶ evangheli§tii mincino§i nu au dat vina pe… “jandarmii români”, ca
Wiesel, când a pretins c¶ ace§tia îi arestaser¶ pe evrei §i îi trimiseser¶ la
Auschwitz în aprilie 1944 din Sighetul ocupat de Unguri înc¶ din septembrie
1940). Apoi, ajungînd la evenimentele din timpul celui de al Doilea R¶zboi
Mondial, pur §i simplu au inversat ordinea lor, efectul devenind cauz¶ - §i
viceversa:
Momentul 28 iunie 1940 (n¶v¶lirea Armatei Ro§ii în Basarabia §i în
Bucovina de Nord, când prea mul†i minoritari evrei i-au umilit, i-au martirizat pe majoritarii români, militari în retragere, civili încercînd s¶ fug¶ de
amenin†area Raiului Bol§evic) a fost justificat prin faptul c¶… dup¶ un an,
în Momentul 22 iunie 1941 românii îi masacraser¶ pe evreii din Basarabia
§i din Bucovina §i îi deportaser¶ în Transnistria! Bine-bine, evreii au o cu
totul alt¶ percep†ie a timpului decât ne-evreii, îns¶ credeam c¶ fiind vorba de
evrei tr¶itori în Europa… Ne în§elam: Rusia nu fusese nicicând în Europa,
ne-o spusese în urm¶ cu trei secole moldoveanul Dimitrie Cantemir, acum un
secol basarabeanul C. Stere, un cunosc¶tor pe pielea sa a barbariei asiate
ruse§ti.
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De la o vreme, exceda†i, Românii se întreab¶:
«Ce †ar¶-i asta? De ce se mai cheam¶ România? Cine o conduce?
Ordinele cui sunt executate? Pân¶ ieri eram “ghida†i” cu nagaica de ru§i.
Acum ne explic¶ - ne fac §i desene - americanii §i israelienii ce/cum s¶
mergem, pe unde s¶ ne sc¶rpin¶m §i pe unde s¶ nu ne, deloc, în virtutea
abject-corectitudinii; caralìii b¶§tino§i ne oblig¶ în numele recen†ilor st¶pâni
s¶ accept¶m g¶zduirea închisorilor secrete care lor le-ar cauza/d¶una (pe la
onoarea lor §i cinci kile de mastic¶), iar cine ezit¶ - necum s¶ refuze! - este,
negre§it: “tr¶d¶tor de patrie” §i “antisemit”».
Românii, slugi din negura veacurilor, s-au obi§nuit s¶-§i asume, nu doar
propriile p¶cate, ci §i porc¶riile asupritorilor… Dac¶ †inem s¶ intr¶m în
Europa (ei ne-au b¶gat §i în NATO, cu Caraman în fruntea Securit¶†ii
intacte), atunci s¶ ne închin¶m la singurul Dumnezeu: Holocaustul, de care
to†i românii (§i cei care se vor na§te începînd de mâine) sunt vinova†i,
pentru care trebuie s¶ pl¶teasc¶ în dolari sun¶tori - §i nu, doamne-fere§te
Holocaustul ale c¶rei victime am fost §i suntem noi, românii, de 60 ani. C¶l¶ii
no§tri, senini, nu se recunosc responsabili, ba au neru§inarea s¶ ne arunce în
obraz adev¶rul lor mincinos, c¶ am fi fost victimele “comunismului na†ionalist al lui Ceau§escu” - §i se propun-impun ei (R. Ioanid, V. Tism¶neanu,
Shafir, A. Florian, H. Zalis) s¶ scrie istoria suferin†elor noastre. Iar boii de
români, analfabe†i (dac¶ nu cunosc istorie elementar¶), nu au replic¶:
Ceau§escu venise la putere în 1965, dup¶ dou¶zeci de ani de comunism curatsovietic, “interna†ionalist” (purtat încoace pe tancurile cu stea ro§ie de B¶trânul
Tism¶neanu, de fra†ii Oigenstein-R¶utu: Leonte §i Mihail).
Domnule Pre§edinte,
Mul†i, prea mul†i pentru un popor bun, drept, au fost guvernan†ii
români care, din ignoran†¶, din interes (interesul †inîndu-le loc de etic¶) au
abandonat, au cedat, au vândut Basarabia. Se observ¶ c¶ actualii continu¶,
voio§i, tradi†ia vânz¶rii de frate.
Noi, basarabenii, noi, bucovinenii nu am uitat faptele rele ale lor,
nedrept¶†ile fa†¶ de noi, români eterni nedrept¶†i†i de fra†ii români.
Nu-i vom uita în veac pe Iliescu, Roman, Ple§u, Geoan¶, pe
Constantinescu, Ciorbea, Zoe Petre, pe N¶stase, pe T¶riceanu, pe Ungureanu,
pe B¶sescu. Fiindc¶ noi avem memorie; noi tr¶im istoria în fiecare clip¶ a
prezentului cu carnea §i o consemn¶m cu sângele nostru. £i va r¶mâne. Nu
vor fi uita†i în veac uit¶torii-vânz¶torii no§tri miori†o§i. Fiii, nepo†ii,
str¶nepo†ii vor afla de la semnele l¶sate de noi c¶ cinsti†ii, venera†ii lor înainta§i fuseser¶ ni§te in§i f¶r¶ opinii, f¶r¶ coloan¶ vertebral¶, f¶r¶ mândrie,
oameni de nimica - mai grav: vânz¶tori de fra†i - pe treizeci de dolari.
Domnule Pre§edinte,
Programul - dac¶ nu va fi abandonat la sugestia-diriguitoare a americanilor §i a israelienilor - dac¶ nu-l concepe-dirijeaz¶ nici R. Ioanid, nici
V. Tism¶neanu, nici m¶car Oi§teanu! - va trebui…
- …s¶ nu se opreasc¶, suspect de nedrept, la 22 decembrie 1989, ci s¶
continuie, firesc pân¶ azi, 2006, fiindc¶:
Dup¶ 22 decembrie 1989 comunismul a fost prelungit, cu ukaz de la
Moscova de tovar¶§ii tovar¶§ului I. Iliescu prin Teroare, Crim¶,
Dezinformare (cite§te: rescrierea istoriei, dup¶ metoda Roller Bis), în
perfect¶ Impunitate, agravînd, prin r¶zboiul civil numit “mineriade”, agonia
nefericitei noastre †¶ri. Democra†ia neosovietic¶ botezat¶ rapid… “tranzi†ie”
a azvârlit oamenilor, ca la câini, dou¶ firimituri: dreptul de expresie §i dreptul
de a c¶l¶tori, de rest (“restul” fiind Tezaurul Na†ional, cel care a f¶cut din
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securi§ti, din activi§ti, din turn¶tori de cea mai joas¶ spe†¶: supra†oape milionare, chiar miliardare…) s-a ocupat acela§i Sinistru Aparat, cu nume schimbat, ajutat de auxiliariatul “intelectual”: Scriitori, mul†i dintre ei considera†i
buni, anti-comuni§ti, trezi†i peste noapte gazetari, animatori de dezbateri,
mediatori, au (de)format, au ame†it-min†it “opinia public¶”, prin etichete noi
lipite gherlelor vechi ca: “fosta Securitate”, ca: “agen†i de poli†ie”, a§a le
zicea A. Cornea criminalilor cu epole†ii pe dinl¶untrul uniformei; i-au onorabilizat pe ace§ti nemernici dup¶ canonul lui N. Manolescu intervievîndu-l
pe Iliescu imediat dup¶ Mineriada Sângeroas¶ când i s-a adresat: “omului cu
o mare”; numindu-i pe martirizatorii no§tri: “domnu’ general” (Ple§i†¶,
Caraman fiind domnii), “domnu’ Brucan” (în guri†a Gabrielei Adame§teanu),
“domnule M¶gureanu” (în a lui Liiceanu, cel care a pierdut ocazia s¶-l decreteze §i pe ¶sta arheu-al-na†iei); pân¶ §i mor†ii erau domnì†i de c¶tre directorii
de opinie: “domnu’ Gheorghiu-Dej”, “domnu’ Dr¶ghici”…Dac¶ ar mai fi fost
în via†¶ tovar¶§ele clasice, am fi auzit-citit, întru simetrie: “Doamna Ana
Pauker”, “Doamna Gizela Vass”, “Doamna Suzana Gâdea”, “Doamna Elena
Ceau§escu”, domnificat¶ cu mult înainte de 1989 de c¶tre p¶une§tii de curte §i
sabinib¶la§ii de atenanse.
Acesta este normalul program, în timp, în spa†iu §i el nu poate fi
limitat, amputat, în ciuda diktatelor din afara României §i împotriva intereselor României, f¶r¶ riscul de a produce o “istorie” dublu-rollerizat¶, de
Recentul Minister al Adev¶rului orwellian de la Bucure§ti.
ïn privin†a persoanei mele, reamintesc ceea ce §ti†i foarte bine:
- din 1977, când am p¶r¶sit România, so†ia, fiul §i cu mine tr¶im în
Fran†a ca refugia†i politici. ïn 17 ani de la “revolu†ie” guvernan†ii
bucure§tio†i, ocupa†i pân¶ peste cap cu distribuirea printre cumnate §i soacre
§i nepoate n¶scute mai ieri a certificatelor de revolu†ionare neînfricate, nu
ne-au restituit - cu scuze, desigur - cet¶†enia român¶ furat¶, pentru… “tr¶dare
de patrie”.
ïn septembrie acest an statutul nostru nu va împiedeca Integrarea
României în EU; îns¶ cu siguran†¶ nu va împiedeca nici întrebarea-mirare
ironic¶ a integratorilor:
«O †ar¶ care vrea s¶ intre în UE mai are - la 17 ani dup¶ Marea
Revolu†ie de la Bucure§ti! - refugia†i politic?»
V¶ sugerez s¶ r¶spunde†i ce v-au suflat (r¶)sufl¶torii:
«Cine: Goma? Dar Goma e un antisemit fioros! - depune m¶rturie sub
jur¶mânt N. Manolescu, fost antisemit, devenit antisemitizator emerit,
dovad¶: ca r¶splat¶ pentru vigilen†a-i treaz¶ a c¶p¶tat ambasadoriatul
României la UNESCO».
Va salut¶ antisemitul refugiat politic în… Fran†a.
Paul Goma
*

Paris 22 iunie 2006
Despre Vladimir Tism¶neanu - §i nu numai - în 11 puncte
65 ani de când Antonescu a ordonat osta§ilor trecerea
Prutului, zdrobirea vr¶jma§ului de r¶s¶rit §i miaz¶-noapte îns¶ acolo am r¶mas: nu am trecut Prutul, nu am v¶rsat
sânge, nu am liberat pe nimeni, nu am zdrobit nimic, dac¶
ne-am ales cu ceva: cu “Holocaustul ” în care noi am ucis
400.000 evrei, iar guvernan†ii no§tri iubi†i §i lumina†i
vorbesc despre basarabeni §i bucovineni ca “minoritari”
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(Coposu), ca “românofoni” (Zoe Petre), ca vorbitori de
“light romanian”, un fel de limb¶, îns¶ nu cea de tinichea,
gândit¶-vorbit¶ de unul, Ungureanu.
1. Despre Pelin II
ïncep printr-un citat din mine însumi, un fragment din Jurnalul pe luna
mai 2006, instalat pe internet (voi reveni la chestiunea “internetului”)
acesta :
“Sâmb¶t¶ 13 mai 2006
“(…) Surpriz¶: da; pl¶cere, ba. Chiar ne-pl¶cere s¶ citesc pe prima
pagin¶ titlul-bomb¶: “Agentul Volodea”. Ne-pl¶cerea vine, desigur §i de la
aflarea autorului: Vladimir Alexe, acest Pelin II, dar chiar dac¶ altcineva l-ar
fi scris, nu mi-ar fi f¶cut pl¶cere. Pentru c¶ unul este adev¶rul §i alta lovitura
cu dosarul de securitate.(…)
Ca s¶ nu existe dubii: nu pretind c¶ V. Tism¶neanu nu ar avea p¶cate (§i
înc¶ grele - nu cele mo§tenite: cele dobândite), dar în nici un caz cele “demascate” de Alexe.”
Unul - §i cel mai descalificant - dintre “p¶catele grele” ale lui V.
Tism¶neanu - deocamdat¶ în rela†iile cu mine:
Minte f¶r¶ clipire, f¶r¶ tres¶rire, sigur fiind c¶ boii de cititori-auditori
români, fie ignari, fie (mai ales) traumatiza†i de Teroarea Adev¶rului Unic
Bol§evic instalat în România din 28 iunie 1940 - Basarabia §i Bucovina de
Nord §i Her†a fiind în România, dragi tovar¶§i confec†ionatori ai-istoriei-§igeografiei-de-clas¶ - nu vor îndr¶zni s¶ contrazic¶ un trimis-numit-uns ca s¶
ne re-re-scrie el istoria, tot dup¶ re†eta Roller.
Citatele care urmeaz¶ sunt din Vladimir Tism¶neanu, în interviul din
22, cu A. Go§u:
2. Despre invita†ie
“Eu l-am invitat pe Paul Goma. (…) Au fost multi dintre prietenii mei
(…) uimiti de aceasta decizie, tinand seama de o serie de pozitii controversate
din ultima vreme ale d-lui Paul Goma in chestiuni legate de perioada 19401941 in Basarabia, si nu numai. (…) Spun un lucru si in favoarea d-lui Goma,
si in favoarea celorlalti membri ai Comisiei: d-l Goma nu m-a intrebat cine
va face parte din Comisie (…) A dat un accept conditionat, dar era in sine un
accept. Nici un membru al Comisiei nu a obiectat la prezenta lui Paul Goma
in Comisie” (subl. mea).
Neadevarat: t¶cerea-i brusc¶ (începînd din 11 aprilie - pân¶ atunci îmi
scrisese 2-3-4 mesaje pe zi) nu se explic¶ prin… descoperirea a ceea ce pusesem eu pe internet, ci prin presiunilor exercitate asupra sa prin “membrii
Comisiei” (nu le cuno§team numele, atunci, dar nu se putea s¶ lipseasc¶:
Mih¶ie§, Manolescu, Liiceanu, Blandiana-Rusan, Patapievici, Oi§teanu,
Ces¶reanu, R. Ioanid, Marius Oprea…); §i prin C. S¶ftoiu, consilierul preziden†ial, cel care… urma s¶-mi telefoneze «în orele urm¶toare», pentru a stabili mijloacele colabor¶rii: Propusesem pre§edintelui, prin V. Tism¶neanu,
s¶-mi trimit¶ prin po§t¶ o invita†ie scris¶, eu anun†înd, tot prin V.T. condi†iile:
restituirea cet¶†eniei române furate de Ceau§escu §i de Securitatea-i personal¶
în 1977, restituirea dreptului de a publica în România, în limba mea, în †ara
mea, furat de caralìii de la Poarta Holocaustului ca N. Manolescu (antisemitizatorul meu personal, care astfel, cu sudoarea limbii sale, ob†inuse postul de
ambasador la UNESCO) §i, de ce nu: scuze din partea statului român pentru
nedrept¶†ile suferite de familia mea §i de mine din 28 iunie 1944 pân¶ în clipa
de fa†¶.
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3. Despre “puiul de bol§evic”
[V.T.] “Afirm cu deplina res¬ponsabilitate si am inca o buna memorie.
Lucrurile s-au complicat in momentul in care am constatat ca d-l Goma cu
doua, trei zile inainte ca eu sa-i fi trimis invitatia, pe baza faptului ca i se
pusese la dispozitie un citat atribuit lui Vladimir Tismaneanu, in care
Vladimir Tismaneanu pasamite il decreta intr-un fel pe Paul Goma ca fiind
autorul unor texte cu caracter antisemit, Paul Goma punea sub semnul intrebarii credibilitatea stiintifica a lui Vladimir Tismaneanu si isi incheia acea notatie: ‘este si el un pui de bolsevic‘ ”.
Dac¶ este adev¶rat c¶ am comis eroarea de a-i atribui lui V. T. un citat
care nu-i apar†inea (§i pentru care mi-am cerut imediat scuze), nu este
adev¶rat c¶ determinasem ruptura dintre noi prin notarea în jurnal: “este §i el
un pui de bol§evic”.
Nu, nu. Admit: i-am spus a§a (în Jurnalul meu, personal, vorba lui
Dinescu, “difuzat” pe internet!) din pricina unui citat gre§it atribuit lui - îns¶:
Este sau nu este adev¶rat¶ afirma†ia?
- Este el, Vladimir, fiul lui Leon Tism¶neanu-Tismine†chi - cet¶†ean
sovietic, “lucr¶tor” în timpul r¶zboiului la Radio Moscova, sub direc†ia lui
R¶utu, trimis în România ocupat¶ de ru§i?; a fost L. Tism¶neanu unul dintre
importan†ii §i ferocii agen†i ai comuniz¶rii, sovietiz¶rii, martiriz¶rii †¶rii
noastre?; a fost el director adjunct al Editurii Politice §i director plin al
catedrei de marxism-stalinism, la Universitatea Bucure§ti - nu “leninism”,
cum edulcoreaz¶ fiul specialitatea tat¶lui ?;
- Este el fiul Herminei Marcusohn, c¶s¶torit¶ Tism¶neanu §i dânsa
redactor la Radio Moscova, cet¶†ean sovietic, în România ocupînd func†iiposturi de importan†¶ politic¶? A fost dânsa - cât a fost - director de cadre în
Ministerul S¶n¶t¶†ii?;
- Este el, Vladimir nepotul Cristinei Luca-Boico, expulzat¶ din Fran†a
pentru spionaj în favoarea sovieticilor?; nu a ocupat §i ea “posturi importante” în RPR, atât pentru merite personale (!), cât §i pentru ale so†ului s¶u
Mihail R. Boico, “spaniol” §i el, evreu rus, venit în România ca “tanchist”,
devenit general de “gr¶niceri”, cite§te: de Securitate, fiindc¶ îi obliga pe
solda†i s¶-i interpeleze, s¶-i împu§te, nu pe cei care intrau clandestin în RPR
- sic - ci pe/în neferici†ii români care, dispera†i c¶ “Americanii nu mai vin”,
încercau s¶ fug¶ din raiul edificat §i de ei, “spaniolii” sosi†i de unde, dac¶ nu
din… URSS?;
- Nu ca “pui de bol§evic” §i-a petrecut V.T. copil¶ria, adolescen†a în
ghetoul bol§evicilor: Cartierul Prim¶verii?; a mâncat el §i ai s¶i - puiul-debol§evic - pe s¶turate, s-a îmbr¶cat decent, chiar luxos în compara†ie cu
milioanele de români fl¶mânzi†i chiar de c¶tre ei, “tanchi§tii”, umblînd în
zdren†e, supravie†uind în “libertate”, fiindc¶ †ara-ntreag¶ era un complex de
lag¶re §i de închisori unde pierea elita României, tineretul ei, †¶r¶nimea
pentru c¶… nu gândeau marxist-stalinist, cum impuneau §i p¶rin†ii s¶i?; nu
frecventa el - în virtutea “egalit¶†ii de tip sovietic” - o §coal¶ special¶,
pentru puii bol§evicilor, unde i-a avut colegi pe Nicu Ceau§escu, pe Radu
Ioanid, neru§inatul holocaustolog de azi (§i membru de onoare în “Comisia
Oprea”)?;
- S-a plâns V. T. c¶ tat¶l s¶u a fost dat afar¶ din partid prin 1958 (ca
urmare a întreturn¶toriilor dintre tovar¶§ii-de-veacuri: l-a s¶pat subalternul
s¶u, Radu Florian, ca s¶-i ia locul ; s-a mai plâns c¶, dup¶ plecarea lui în
Occident mama r¶mas¶ în România era vizitat¶ “practic aproape s¶pt¶mânal”
(?) de Securitate, ca s¶-l conving¶ pe fiu s¶ nu mai ponegreasc¶, la Europa
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liber¶, Patria Român¶… Vrea neap¶rat s¶-i aduc aminte cum au fost pedepsite pentru exact aceea§i “vin¶” multe alte mame, de pild¶ a Monic¶i
Lovinescu - adev¶rat, aceea nu era evreic¶, nici comunist¶, nici “eroin¶” din
Spania, nu era cet¶†eanc¶ sovietic¶ §i nu fusese nici m¶car un minut §ef de
cadre la Ministerul S¶n¶t¶†ii, motiv pentru care a ajuns la groapa comun¶? ;
Dezolat, îns¶ întrebarea urm¶toare nu poate fi ocolit¶:
Ce a suferit familia Tism¶neanu de pe urma “persecu†iilor” regimului
comunist?
- a fost l¶sat¶ muritoare de foame?
- a fost alungat¶ din cas¶? (care cas¶: cea confiscat¶ de ei, revolu†ionarii
“tanchi§tii sovietici”, burjuilor odio§i - §i antisemi†i?)
- au fost membrii ei m¶car ancheta†i de Securitate (nu vizita†i, la domiciliu) - “ca la Securitate”?
- câte minute/zile/luni/ani au fost aceia re†inu†i/de†inu†i?
- cine/câ†i dintre ei au murit în închisoare?
“R¶spunsul” l-a dat Cristina Boico (m¶tu§a pe care Vladimir o iubea
foarte), dup¶ ce s-a re-strecurat în Fran†a, ca “eroin¶ a Rezisten†ei Franceze”:
«ïn România am fost persecuta†i ca evrei §i comuni§ti».
4) Despre “credibilitatea moral¶ §i §tiin†ific¶”
[V.T.](…) “i-am raspuns d-lui Goma (…) [C¶] nu poti face parte
dintr-o comisie in momentul in care contesti presedintelui acestei comisii,
omului care te invita, credibilitatea morala si stiintifica.”
De acord: nu po†i - dar care este “contesta†ia”? Aceasta:
“Este §i el un pui de bol§evic”.
Re-repet : este neadev¶rat¶ (“contesta†ia”)? Neadev¶rat adev¶rul?
5) Despre ticul verbal-scriptic: “Circul¶ pe internet…”
[V.T.] “publicarea pe Internet in acelasi text a unei scrisori personale
despre tatal meu, in care eu foloseam la adresa raposatului meu parinte termeni foarte duri legati de perioada stalinista, in care el a avut un rol destul de
important in aparatul ideologic, si pe care nu i-as folosi in limbaj public. Era
o scrisoare adresata prietenului meu, sau, sa-i spunem, omului in care aveam
incredere, Paul Goma. Acest text era pus pe Internet. Pur si simplu. I-am
ras¬puns ca exista lucruri care sunt proprietatea autorului lor, o scrisoare este
pentru mine proprietatea autorului ei. Eu asa vad lucrurile, poate ma insel, si
niciodata nu-mi voi permite sa public scrsioarea cuiva catre mine fara sa-i cer
acestei persoane permisiunea. Deci asa s-a ajuns la situatia in care Paul Goma
nu face parte din Comisie”.
A venit momentul l¶muririi chestiunii internetului.
Vladimir Tism¶neanu - altfel b¶iat simpatic, serviabil (e-he, câte burse
a înlesnit el!) - nu dovede§te c¶ este §i normal de normal… Dac¶ ar fi fost cât
de cât, nu ar fi fabricat în grab¶ dimpreun¶ cu §optitorii s¶i, acest pretext de
ruptur¶: “publicarea pe internet”, a unei scrisori a lui c¶tre mine §i a r¶spunsului meu.
ïn primul rând, fiindc¶ dialogul nu era unul confiden†ial, nici conspirativ (ca la ei, la comuni§tii tanchi§ti) ci, am crezut, cred în continuare, tema lui
intereseaz¶, istoria acestei †¶ri la care el pretinde c¶ lucreaz¶, nu?
ïn al doilea rând V. T. dovede§te a face parte dintre acei oameni care,
avînd posibilitatea de a-§i publica propostele în oricare periodic românesc,
zbiar¶ ca din gur¶ de §arpe, ar¶tînd cu degetul lor de adolescen†i pârâcio§i pe
cel care îndr¶zne§te s¶ riposteze - prin mijloacele r¶mase lui accesibile (internetul). A§a au f¶cut - în leg¶tur¶ cu mine - Gabriel Andreescu, avântatul
holocaustolog care nu v¶zuse m¶car coperta c¶r†ii autorului acuzat de “anti-
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semitism”; a§a a f¶cut cuviinciosul L. Antonesei, ap¶r¶tor al lui G. A. în
revista pe care o conduce (§i în care mie mi-a refuzat, repetat dreptul de
replic¶), pretinzînd c¶ industria§ul drepturilor omului “nu a f¶cut nimic necuviincios” (sic - nu, nimic necuviincios, doar… incorect: condamnase o carte
necititit¶); a§a au f¶cut Adame§teanu, Lefter, acum V. Tism¶neanu, afirmînd
el f¶r¶ pauz¶ de reflec†ie: “Circul¶ de la o vreme, pe internet…”
“Pe internet”, unde alt’? Nu sunt eu un scriitor internetizat prin grija
prietenilor s¶i: Manolescu, Liiceanu, Mih¶ie§, Lefter, Oi§teanu, A. Cornea,
Adame§teanu, Patapievici, R. Ioanid, Shafir ? Eu nu am putut face ca Nicolae
Moraru - îl cuno§tea bine Leon Tism¶neanu, erau tovar¶§i de §aib¶ marxiststalinist¶ - care, dup¶ pensionare, î§i confec†ionase, acas¶ o… stengazeta
(gazet¶ de perete) în care î§i “publica”, produc†iile. Am “publicat pe internet”
Jurnalul, iar în acela se afla §i scrisoarea lui V. T. prin care îmi cerea
am¶nunte despre tat¶l s¶u; apoi scrisoarea mea de r¶spuns : în aceea îi
împ¶rt¶§eam partea mea de adev¶r (la 17 noiembrie 2005). £i aceast¶
scrisoare a fost consemnat¶ în Jurnal - la 31 martie 2006. Trebuie s¶ fii de rea
credin†¶ §i neru§inat ca s¶ te indignarise§ti ca un curcan pentru c¶ “cel¶lalt”
î†i d¶ replica acolo unde poate - or el nu poate în presa ob§teasc¶ §i din
pricina ta, m¶car complice la interdic†ie.
Este Jurnalul meu, scriitor, persoan¶ public¶ (în ciuda Neocenzurii
Neoscriitorilor Neoromâni); în el consemnez, nu doar cuget¶ri adânci si
p¶reri suprafa†ice, dar §i evenimente-de-hârtie, de pild¶ scrisorile.
Apoi V. T. §tia foarte bine c¶ †in un jurnal “difuzat pe internet”,
“†inere” normal¶ §i… legal¶ - cum de l-a descoperit abia în acel moment?
ïn încheiere scriam:
(…) “Eu, prin forta împrejuràrilor, nu am avut nici tatà nici mamà nici
unchi nici màtusà care sà fi fàcut ràu altora, doar pentru cà ei, “revolutionari
de profesie” asa stiau cà… se face lumea nouà. Insà nici nu voi învinovàti
vreodatà pe copiii revolu†ionarilor bolsevici pentru pàcatele pàrin†ilor - grele,
monstruoase. Ci - am si spus-o, în legàturà cu Oisteanu: le cer (urmasilor)
sà-si asume înainta§ii, sà accepte - cu durere - cà acestia nu fuseserà
îngerasi, cà nu pot fi absolvi†i doar pentru cà fiii stiu cà pàrin†ii lor erau plini
de iubire în familie - fiindcà iubirea în familie nu sterge deloc ne-iubirea lor
în nefamilie. Si asa cum atâ†ia copii, nepo†i de nazisti s-au târît în viatà càrînd
povara teribilà a “dosarului” tatàlui SS-ist sau doar (sic)… membru al partidului lui Hitler, asa sà suporte si urmasii bolsevicilor faptul cà pàrintii lor nu
fuseserà, vai, eroi de benzi desenate. Cred cu putere cà aceastà “echilibrare”
este necesarà, atât pentru noi, eternele victime, cât si pentru urmasii celor
care nu se purtaserà cu noi cu mànusi (observi eufemismul?). Or noi suntem
milioane - numai în România. Si nimeni dintre vinova†ii de martirajul nostru
nu a fost m¶car obligat s¶ treac¶ - fie si postum - prin fata unui tribunal
(…)”.
Dup¶ care comentam:
“Ce fel de istorie §tie Vladimir Tism¶neanu, azi, dac¶, orbit de durerea
celor aflate despre tat¶l s¶u - totu§i: un ne-sfânt…- a uitat c¶, înainte (…) al†i
“revolu†ionari”(…) fuseser¶ debarca†i, ancheta†i de Instrumentul Revolu†iei:
Securitatea, creat¶ dup¶ modelul NKVD? Dac¶ nu vorbim de P¶tr¶§canu, un
ne-evreu - pe care §i Leon Tism¶neanu îl înfierase, bol§evice§te - hai s¶
vorbim de Ana Pauker: s-a “delimitat” Tovar¶§ul Tism¶neanu de Tovar¶§a
Pauker, în §edin†ele de demascare-înfierare? Bineîn†eles, da, altfel n-ar mai fi
r¶mas §eful catedrei de marxism-stalinism §i director adjunct al Editurii
Politice - sub §efia altui monstru bol§evic, avînd acela§i “dosar”: Valter
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Roman? (…) Dar de Chi§inevski - dat jos în 1957 (pe când eu m¶ aflam în
anchet¶, la Interne)? El, L. Tism¶neanu a fost “zburat” (expresia apar†ine
fiului) în 1958. Nu §tiu dac¶ tot atunci subalternul s¶u de la Universitate Radu
Florian fusese “îndep¶rtat” - îns¶ deziluzia a fost: chiar dac¶ dup¶ r¶spunsul
meu nu am citit vreun text despre tat¶l s¶u, Vladimir Tism¶neanu se comport¶ taman ca fiul lui Radu Florian: detestabil; neintelectual, ne-normal: nu
accept¶ c¶ tat¶l s¶u “a avut §i lipsuri”. A§a cum nu accept¶ c¶ iubita sa
m¶tu§¶ Cristina Marcusohn (c¶s¶torit¶ Boico) a jucat un rol nefast, mizerabil,
de bol§evic fanatic executant orb al ordinelor Moscovei - atât în Fran†a, ca
spioan¶ sovietic¶ (pân¶ la 22 iunie 1941 activînd §i în folosul lui Hitler!), cât
§i în “surghiun” în România; rol, nu doar de persecutor al nevinova†ilor, ci §i
de tr¶d¶tor-denun†¶tor (a lucrat sub ordinele lui Boris Bruhman, alias
“Holban”, cel care a dat pe mâna Gestapoului Grupul Manouchian, “Afi§ul
Ro§u”), atât al democra†iei “burgheze” din Fran†a ocupat¶, cât §i al
României, ca stat care, de voie, de nevoie, îl/o acceptase ca cet¶†ean/c¶
(ba chiar ca supracet¶†ean - altfel ce-ar fi c¶utat, dup¶ repatrierea-prin-expulzare în mo†ul Agerpres-ului?).
£i degeaba declar¶ el în dialogul cu Nicolae Coande:
“Structura mea mentala esta, intr-adevar, una a nelinistii si a refuzului
certitudinilor inghetate” - certitudinile sale au r¶mas cum fuseser¶: înghe†ate.
£i el - ca Oi§teanu, ca Anca R¶utu-Oroveanu, ca Al. Florian, ca
R. Ioanid - §i al†ii din aceea§i… f¶in¶ - este un autentic pui de bol§evic.
ïn ciuda aparen†elor.”
6) Despre rolul destinat mie în Comisia cu pricina
ïn unul din mesajele trimise în 10 aprilie a.c. V. Tism¶neanu îmi
explica din capul locului:
“Rolul Dvs: (…) Nu trebue sa scrie[t]i: ati scris ce trebuia scris”.
Distribuirea rolului mut m-a r¶nit, dar nu m-a determinat s¶-l trimit pe
distribuitor la plimbare. Deci: la o s¶pt¶mân¶ dup¶ invita†ie mi se comunicase c¶ urma s¶… interpretez Aria (mut¶) a Decorului, sarcina grea a…
activit¶†ii revenind adev¶ra†ilor actori (aflasem dou¶ nume: Patapievici §i
Antohi).
Atunci, în 10 aprilie am intuit c¶ în acea Comisie nu voi putea face
nimic-nimic-nimic. Tocmai de aceea fusesem poftit la prezidiu: s¶ nu fac
nimic, doar s¶… exist, asist, momâie. Motivul pentru care mi se distribuise
astfel de rol? Eram eu cumva antiromân?, antisemit?, analfabet ? ïn toat¶
modestia: nu, la toate trei întreb¶rile. Deci nu existau motive (necomunicabile), ci pretexte.
De cinci zile a avut nevoie V.T. pentru a confec†iona, cu clac¶,
pretextul: “rupturii”: instalasem pe internet cu o lun¶ în urm¶ o scrisoare a
lui, astfel “înc¶lcînd un… cod academic, negîndu-i credibilitatea §tiin†ific¶ §i
moral¶, folosind la adresa lui un limbaj inacceptabil, contrare standardelor,
pricinuindu-i grave leziuni pe la demnitatea uman¶” etc etc. Sfetnicii s¶i
indigeni §i colonizatori îi vor fi explicat, îi vor fi f¶cut §i un desen: un
eventual câ§tig prin includerea lui Goma (ca s¶ se închid¶ gura reac†ionarilor) va fi anulat de previzibilele “cerin†e” ale aceluia§i: includerea §i a
istoriei Ocupa†iei Basarabiei, Bucovinei de Nord, precum §i continuarea
istoriei de dup¶ decembrie 1989 pân¶ azi…
Pe cine b¶nuiesc a-l fi just-consiliat? De ast¶ dat¶ nu voi †ine seam¶ de
în†elepciunea: “Ho†ul cu un p¶cat, p¶guba§ul cu zece”, fiindc¶ îi §tiu, îi v¶d,
îi aud pe ho†i:
Pe Mih¶ie§, bouar al min†ii, acuzat de “antisemitism”, ca §i jupânu-s¶u,
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Manolescu: de cum primise bilet de voie de la Brucan, viteazul rezistent prin
cultur¶ se apucase de gazet¶rie, confec†ionase chiar interviuri: un volum cu
Tism¶neanu (!), altul cu Manolescu - chestii îns¶ilate din aproxima†ii intelectuale §i din dezinforma†ii informa†ionale. Omul nu §tie ce-cum s¶ întrebe,
habar n-are cum-prin-ce s¶-l corecteze sau stimuleze pe interlocutor. Tot
“militînd”, tot scriind, sperînd c¶ astfel va înv¶†a s¶ scrie, tot periìnd pe cine
trebuia, a ajuns la Institutul Cultural Român, aghiotant al lui Patapievici:
temîndu-se c¶ voi cere luna de pe cer: publicarea unei c¶r†i “la el, la
Funda†ie” (Buzura: «la Funda†ia mea!»), nu-i va fi l¶sat lui “Volo” man§etele
n¶dragilor, pân¶ când acesta nu a promis-jurat c¶ nu-l va b¶ga pe lup în târla
mioritic¶ a scriitorimii române, Goma are s¶ strice toate aranjamentele
intelectualit¶†ii patriei, fiind el notoriu reprezentant al “disiden†ei r¶gu§ite”;
Pe Blandiana: cum s¶ suporte Inventatoarea Rezisten†ei prin
ArpagiCultur¶ ca Goma s¶ steie la un prezidiu al¶turi de Dânsa, care are
ne†esitate de trei scaune pentru sine §i de §i un sfert pentru Romi? - §i de un
taburet pentru Lumina Lumii Ilie§iu, Spaima Comuni§tilor (pe care-i filma de
zor §i cu drag pân¶ la 22 decembrie 89 fix)?;
Pe Adame§teanu - nu va mai fi avînd puterea de pân¶ mai ieri, dar
cuvântul s¶u atârn¶ greu (!) când se arat¶ ocaziunea de a-i pl¶ti lui Goma o
parte din r¶ul f¶cut ei, Reprezentant¶-Punct. A ce, reprezen’-punct? Dar a
explicat ea, cu gura ei, limpede:
«Ce §tii tu, b¶!, p¶i eu reprezint!»;
Dar Ion Vianu ce cusur va fi avînd, de când, trezit din somnu-i intelectualicesc, la nenum¶ratele comi†ii-prezidii, Oi§teanu i-a comunicat acest
mare secret: Goma e “un basarabean antisemit”, iar fiul lui Tudor Vianu, ce
s¶ fac¶: a repetat, papagal, expectora†ia tovar¶§ului s¶u de baricade §i de
vân¶toare de “antisemi†i”…;
Dar Sorin Alexandrescu, “nepotul Monumentului”, ilustratorul, într-un
c¶r†oi uite-a§a de gros, plin de scheme §i de s¶geti indicatoare a mersului
geniului la Faulkner ? Cel care petrecuse o via†¶ la Amsterdam, ignorînd
România §i literatura român¶ (pentru el oprindu-se la Titus Popovici), iar
dup¶ moartea mamei sale, declarase c¶ el fusese de totdeauna anticomunist drept care din vara anului 1989 participase la… Uniunea Scriitorilor a lui
¢epeneag cu Breban? (vezi Jurnal de C¶ldur¶ Mare)?;
Dar Antohi, dar Mungiu, dar prin†ul-consort al s¶u, “istoricul” Pippidi,
descoperitor al “fascistului-Antonescu”-la-români?;
Dar Marius Oprea, r¶mas v¶duv (nu orfan?) de “Institutul R. Ioanid”,
t¶ricean, dup¶ apari†ia b¶se§tei “Comisii Volo”?;
Dar Manolescu-UNESCO, legitimatorul lui Iliescu imediat dup¶
Mineriada Sângeroas¶?;
Dar Patapievici, heideggerul nostru drag, iubit §i raional?;
Dar Botez¶torul s¶u (§i al lui Georgel Zacusc¶), liicheanul, frèrul
sebastianez, altfel monarfistul-foc: Liiceanu?;
S¶ nu fi intervenit cu “un mic sfat” Cosa§u, Iano§i, Oi§teanu, tovar¶§a
Lilly Marcou?; tovar¶§a Mariana £ora, tovar¶§a Janina Iano§i? nici veteranul
turn¶tor Zalis? Nici Max Katz, automonitorizatornicul, cite§te: fabricantul
din nimic a “antisemitismului tradi†ional românesc”? ; nici mae§trii s¶i întru
holocaustizare, politrucii Elie Wiesel, R. Ioanid ? Nici m¶car Doamna
Monica Lovinescu, nu pentru întâia oar¶ condi†ionînd prezen†a sa de absen†a
lui Goma?
7) Despre cei care fabric¶ istoria României
a. Din 23 august 1944 Ocupan†ii ru§i ne-au falsificat istoria prin trimi§ii
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Pauker, Chi§inevschi, R¶utu, Roller - de unde termenul: rollerizare;
b. Dup¶ decembrie 1989 Pelin ne-a pelinizat-o;
c. Din 1991 Istoria României a fost wieselizat¶;
d. ïn 1998 Istoria României a fost traficat¶ prin traducerea C¶r†ii negre
a comunismului de St. Courtois (în originalul ap¶rut în 1997, deficitar la
capitolul †¶rii noastre prin “grija” lui Karel Bartosek §i prin refuzul lui
Courtois de a completa-corija prezentarea României), apoi prin str¶dania
intelectualilor români de frunte: Blandiana, Oni§oru, Rusan, Liiceanu.
Cum am spus (§i am scris, în S¶pt¶mâna Ro§ie, capitolul “Când ai
crescut în cultul victimei inocente î†i vine greu s¶ accep†i ca ai fost un bun
c¶l¶u”), originalul francez ignorase (cu o excep†ie: Pite§ti de V. Ierunca),
toate celelalte texte scrise de români, traduse în francez¶, aflate la îndemâna
“responsabilului capitolului “Europa Central¶ §i de Sud-Est”, pe nume Karel
Bartosek. Acesta, împreun¶ cu M. Berindei, A. Paruit, A. Lavastine, profitînd de indisponibilitatea lui F. Maspero, fondatorul revistei L’Alternative, a
pus mâna pe ea §i a pref¶cut-o, din publica†ie anticomunist¶ în una…“eurocomunist¶”, rebotezat¶ La Nouvelle Alternative. Tovar¶§ul Bartosek (tovar¶§
al tovar¶§ului Courtois) a aplicat metoda idioat¶, a tovar¶§ului de la Cluj,
Borbély (cum se întâlnesc marile spirite!), dup¶ care… “ar fi gre§it s¶ punem
prea mult accent pe destinul dramaturgului ceh Vaclav Havel, al filosofului
maghiar Istvan Bibo, al scriitorului român Paul Goma sau pe al†ii, provenind din intelighen†ia §i s¶-i l¶s¶m în umbr¶ pe «oamenii de rând»” - motiv
pentru care nu pomene§te de mi§carea pentru drepturile omului din 1977,
solidarizat¶ cu Charta 77, iar dintre “oamenii de rând” nu îl pomene§te pe
legendarul Vasile Paraschiv (descoperit alalt¶ieri de însu§i V. Tism¶neanu).
Doamne fere§te s¶ fi citat din eseul lui C. Dumitrescu La Cité Totale; nici
din Cr¶ciuna§: Le dernier regard ; nu au fost pomenite nici c¶r†ile mele
“penitenciare” (ori§icâtu§i publicate la Gallimard, la Seuil, la Hachette); nici
m¶car volume ca La vie en rouge, de Duplan §i Giret, Le KGB en France
de Thierry Wolton nu au îndeplinit condi†iile de intrare…
ïn schimb (!) Bartosek îi indic¶ la Bibliografie (extrem de s¶rac¶, total
nereprezentativ¶), pe…Vladimir Tism¶neanu, ei da! - cu volumul în limba
român¶ “Fantoma lui Gheorghiu-Dej”!- §i pe autoarea unui text despre
oamenii care l-au adus pe Ceau§escu la putere, semnat de arhinecunoscuta cercet¶toare Cristina Boico, cu totul întâmpl¶tor m¶tu§a lui V. Tism¶neanu - oh, oui.
S¶ recunoa§tem: varianta româneasc¶ repar¶ o nedreptate flagrant¶ a
originalului francez: în ea apare… Blandiana (adev¶rat, într-o not¶ de subsol
- dar nu este pomenit¶ Doina Cornea, nici de Dorin Tudoran nu vine vorba,
nici de Dan Petrescu, nici de Luca Pi†u, nici de Liviu Cangeopol…- ce-om fi
vrînd: nu ace§tia au ‘grijit edi†ia, ci ea, Romi, Liiceanu §i Oni§oru! - se
observ¶);
e. ïn 2005 Istoria României §i a Românilor a fost falsificat¶ prin
înfiin†area Institutului pentru studierea Holocaustului, imeni Wiesel, al c¶rui
scop este, nu studierea tragediei evreilor, ci impunerea în §colile noastre a
materiei obligatorii conceput¶ de evrei - §i doar de ei (s¶ nu mi se spun¶ c¶
goi-ul Pippidi conteaz¶ - da’ de unde, niciodat¶, în nimic nu a contat);
f. Tot în 2005, ca un fel de compensa†ie acordat¶ §i majoritarilor români
din România, guvernul a decis înfiin†area unui institut pentru studierea comunismului. Director : istoricul Marius Oprea, adjunct: istoricul Stej¶rel Olaru.
Cât de onest¶, cât de profesionist¶ a fost ini†iativa de a se, în sfâr§it!, apleca
§i asupra p¶timirilor noastre, ale românilor victime ale bol§evismului rusesc,
s-a observat numaidecât prin:
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- anun†area perioadei de studiu, decapitînd-despiciorînd-o: excluzînd
tragedia început¶ la 28 iunie 1940, §i suprimînd “postrevolu†ia”, r¶zboiul
civil durînd §i azi;
- cooptarea (sic) în Comisia de studiere a crimelor comuniste a lui
“Radu Ioanid”, cunoscut securisto-sionist, antiromân notoriu (crescut,
instruit în herghelia lui Serge Moscovici, din care au ie§it §i exemplare ca:
M.D. Gheorghiu, Isac Chiva, A. Lavastine, Maria Mailat…);
g. ïn 2006 a fost anun†at¶ o alt¶ mâncare de pe§te: “Comisia
Tism¶neanu-B¶sescu”. Dac¶ aceasta, destinat¶ a cerceta crimele comuniste
nu are ca membru al Colegiului de onoare un pui de bol§evic (I. Ioanid) are
ca… secretar-general al chiar Comisiei care a §i început s¶-i poarte numele,
un alt pui de bol§evic : prietenul vostru “Volo”, altfel-zisul : Vladimir
Tism¶neanu.
£i, de parc¶ aceste nenorociri nu ar fi destul de… nenorocite, iat¶ c¶ §i…
g. …ambasadorul USA în România, N. Taubman, dup¶ ce ne-a
demonstrat cu str¶lucire c¶ un ambasador nu are rolul de a se ocupa de
rela†iile †¶rii sale cu cet¶†enii †¶rii în care a fost numit, ci de Holocaust, de
predarea lui obligatorie în §coli, ac†iune propagandistic¶ împ¶nat¶ cu amenin†¶ri din repertoriul lui Wiesel (cel de la 3 iulie 1991, din New York Times):
“Trebuie s¶ §ti∞i c¶ dac¶ antisemi∞ii nu sunt critica∞i [înfiera∞i] în
public, ve∞i suferi. Ve∞i fi izola∞i, Occidentul v¶ urm¶re§te cu mirare, cu
spaim¶, cu groaz¶”.
De curând, prin cine §tie ce amenin†¶ri-promisiuni (s¶ fie întrebat inevitabilul Ungureanu), ambasadorul Taubman i-a adus pe români pân¶ la acceptarea unei monstruozit¶†i, a unei Minciuni a Veacului: re-inaugurarea, în
Ci§migiu, a unui monument al “osta§ilor americani c¶zu†i pentru liberarea
României”…
Or toat¶ toat¶ lumea §tie c¶ americanii în chestie, aviatori de bombardiere, înainte de a fi doborî†i, ne f¶cuser¶ praf §i pulbere, ne amestecaser¶ cu
molozul - la Ploie§ti, la Bucure§ti, în 4 aprilie 1944, în zona Gara de Nord,
unde au murit mii de civili, dintre care trei sferturi refugia†i grupa†i acolo în
vederea “dispers¶rii” în vestul †¶rii - prefigurînd crima de la Dresda, din anul
urm¶tor, 1945: tot refugia†i civili din Est erau…
La Bucure§ti, în 4 aprilie 1944 a pierit §i unchiul meu Ignat Goma.
A§adar: dup¶ exemplul evreilor care au treab¶, n-au, fabric¶ “dovezi de
antisemitism”, americanii au, n-au treab¶, fabric¶ “prinosuri de recuno§tin†¶”
(se recunoa§te expresia?, tata, de§i fost deportat în Siberia, zicea:
«Americanii sunt un fel de ru§i - doar c¶ au mai multe stele pe drapel»).
Cum de îi rabd¶ p¶mântul pe guvernan†ii români care nu ap¶r¶ interesele românilor, ci pe ale ru§ilor §i pe ale ucrainenilor (pe lâng¶ interesele,
muuult mai importante ale surorilor, cumnatelor, veri§oarelor - chiar §i ale
nepo†elelor dân§ilor?). Cum de mai fac umbr¶ p¶mântului guvernan†ii români
care nu cunosc istoria elementar¶ a †¶rii lor, România (nici limba român¶!),
iar dac¶ o cunosc, pu†in le pas¶ de adev¶rul ei, ci sunt cu gândul numai la
“considera†ia” pe care o vor primi (§i dolarii! s¶ nu fie uita†i dolarii!) de la ace§ti
ru§i cu mai multe stele pe drapel?
9) Despre certificatele de bun¶-purtare
Armand Go§u: “In ultimele zile, v-ati vazut dosarul la CNSAS. E vorba
de un dosar provenit de la SIE, de un dosar lucrat de cei de la Directia de
Informatii Externe a Securitatii”.
V. Tism¶neanu a avut nevoie de un certificat de ne-securist - de la
CNSAS. De ce ? Cine i l-a cerut? T¶riceanu? B¶sescu? R. Ioanid? Ca s¶-i
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trag¶ ei un Club al Certifica†ilor? Cine le va fi liberat spravka ceea? Tot ei,
dup¶ modelul “Certificatului de Revolu†ionar”?
Nu am nici o încredere în indivizii care, †inînd s¶-§i “probeze” onestitatea pus¶ sub semnul întreb¶rii, umbl¶ cu “certificate” ba de revolu†ionar, ba
de absolvent al Academiei de Jurnalistic¶, ba de persoan¶ care nu a lucrat în
via†a ei pentru, zi-i pe nume: “poli†ia politic¶” (Andrei Cornea, filosof, director-de-direc†ie §i holocaustolog rasist, când vorbea de securi§tii care o
agresaser¶ pe Monica Lovinescu, le zicea: “membri ai poli†iei”). Dr¶gu†.
£i ce sub†ire-diversionist. Ca §i “Domnul Iliescu” în gura lui V. Tism¶neanu
(dar “Domnul M¶gureanu” pe buzele celui-mai-tân¶r-filosof-la-român:
Liiceanu?).
Nu am încredere în certificatiza†ii CSNAS - am vrut s¶ spun:
confec†ionatorii, li se mai zice: falsificatori. Pentru c¶ am z¶bovit cu privirea
asupra câtorva beneficiari, comunic lista lor:
- Gelu Voican Voiculescu-Sturdza-Clytoris: Prietenul meu Gelu, r¶nit
de mirarea-dezaprobarea exprimat¶ de mine la apari†ia lui în banda-detâlhari organizatori ai “revolu†iei de la 89” : Brucan, Iliescu, Roman,
M¶gureanu, în vara anului 1990 a-compus-o-compunere intitulat¶: “Dosar
de securitate” (al s¶u, dosarul!) §i a încercat s¶-l publice în revista 22.
G. Adame§teanu, pe atunci total inocent¶, îns¶ nu §i tic¶lo§it¶, a refuzat.
A aflat N. Manolescu! Pe loc l-a invitat pe supra§eful Securit¶†ii iliesciene s¶
aduc¶ la el, la România literar¶ “Dosarul de securitate”. Prezentat de redac†ie
(Manolescu-Dimisianu), animalul care nu exist¶ a ap¶rut pe 5 pagini, în dou¶
numere, ultimele pe 1990.
Pe atunci nu se vorbea de certificat “de la CSNAS”. Se vede îns¶ c¶
autoritatea (i)moral¶ a lui N. Manolescu (care tocmai luase, imediat dup¶
mineriad¶, un interviu lui Iliescu, în care îl domnìse §i îl o-ìse: “Om, cu O
mare”) fusese hot¶rîtoare. Gelu Clistyr umbla pe la cocktailuri, în Libia,
distribuia fotocopii, cu autograf, ad¶ugînd, oralmente: «Uite ce scrie
România literar¶ a lui Manolescu despre mine!» - se oprea la timp, nu explica: «Din moment ce îmi publica dosarul de securitate, înseamn¶ c¶ sunt curat,
nu am nimic de ascuns».
Doamne fere§te, cum s¶ aib¶ de ascuns ceva împu§c¶torul Ceau§e§tilor!
£i Ion Iliescu a cerut §i a ob†inut certificat de CSNAS - ei §i? Ce
probeaz¶ acela: c¶ Iliescu nu a lucrat pentru Securitate, “doar” pentru NKVD,
apoi KGB?
C. V. Tudor: §i el este diplomat al CSNAS;
£i Buzura:
Si Uricaru;
£i Voiculescu-Crescent a fost recent sp¶lat, sfin†it…
Ei §i?
ïnseamn¶ c¶ to†i certifica†ii (de c¶tre cine: de c¶tre CSNAS, unde nu te
mai po†i b¶§i de câ†i securi§ti - dar securiste! - fojg¶ie pe metru p¶trat) au
devenit cura†i? Ca “domnul Iliescu” dup¶ sp¶l¶tura de sânge §i de c¶cat
operat¶ de Manolescu, Ple§u, Breban, Simion, Sorescu - §i Tism¶neanu?
10) Despre a fi sau a nu fi evreu în România
Prietenii, îndatora†ii lui V. Tism¶neanu i-au s¶rit întru ap¶rare,
acuzîndu-i pe acuzatori c¶ l-ar fi acuzat pe “Volo” pentru p¶catul-crima de a
fi evreu.
S¶ avem iertare: în primul rând §i fiul meu Filip este evreu, dup¶ mam¶
- §i ne în†elegem bine, împ¶rt¶§im acelea§i valori; în al doilea: din câte §tiu §i §tiu, fiindc¶ pe mine m¶ intereseaz¶ ce se petrece în lume, deci m¶ infor-
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mez - nimeni nu l-a acuzat “pentru c¶ este evreu”. Evreii sioni§ti (dar §i:
auxiliarii lor, goi-ii Manolescu, Gârbea, Marta Petreu) ne acuz¶ pe noi,
românii, c¶ suntem “antisemi†i”, noi îns¶, românii, nu suntem nici sioni§ti,
nici manoli§ti, nici martopetri§ti - nici andreipipidi§ti. Acuzatorii s-au în§elat
§i au în§elat atunci când l-au acuzat pe Vladimir Tism¶neanu doar ca fiu al
unor bol§evici evrei veni†i pe tancurile sovietice.
Dar tocmai asta condamn¶m noi la veni†ii-pe-tancuri: faptul c¶ îi
acuzaser¶ - §i trimiseser¶ la pu§c¶rie! - pe p¶rin†i pentru faptele (reale, imaginare) ale copiilor §i pe fii, nepo†i, veri, vecini pentru faptele p¶rin†ilor!
Am spus de la începutul acestui text: nu acesta este p¶catul lui V.
Tism¶neanu - fiindc¶ nu ne putem alege p¶rin†ii - ci altul, altele, nu mo§tenite, ci câ§tigate. El este vinovat, nu pentru c¶ “este fiul lui”, ci pentru c¶ el,
fiul nu-§i asuma p¶rin†ii criminali cu tot cu crimele savâr§ite.
V. Tism¶neanu, istoricul, se fere§te ca de foc de a ie§i din cercul pentru
studiere fixat de el, fixat de fixatori: se ocup¶ numai de trimi§ii (sau un§ii pe
loc), de prim¶ m¶rime ai Por†ii Kremlinului, în scop de colonizare: Pauker,
V. Roman, Chi§inevschi, Moghioro§, Gheorghiu-Dej, Bodn¶ra§, Iliescu, iar
evreilor nu le spune pe nume, ci îi îngroap¶ în alt abuz lingvistic (precum
antisemitism): “minorit¶†i etnice”. Ce comod: ca §i victimele maghiare ale
Holocaustului, repartizate de Wiesel la vecini (§i ocupa†i; sârbi, slovaci,
români), evreii bol§evici au fost împr¶§tia†i la rubricile unguri, cehi, polonezi,
bulgari, ru§i. Sub umbrela “obiectivit¶†ii istorice” (dar V. T. nu este istoric!),
încearc¶ - §i reu§e§te - s¶ reabiliteze mai degrab¶ pe ici decât pe colo sinistre
figuri ca Ana Pauker, în schimb (!) s¶ zugr¶veasc¶ în negru figuri antipatice
lui §i familiei sale: Ceau§escu, R¶utu, Radu Florian…
11) Ce fel de istorie a României ar vrea V. Tism¶neanu?
Ceea ce i se poate repro§a (§i trebuie s¶ i se repro§eze) lui Vladimir
Tism¶neanu : nu faptul c¶ este evreu (ei §i? este ceea ce este!), ci faptul c¶,
evreu printre goi (români), este insensibil la via†a §i la moartea goi-lor; nu i
se poate repro§a c¶ este fiu de bol§evici evrei care doar r¶u au f¶cut
b¶§tina§ilor - ci c¶ nu a renun†at la grani†a mental¶ reproducînd grani†a real¶
(Zidul ! Autozidul!) separînd iremediabil “Cartierul Prim¶verii, cuibul de
bol§evici” §i restul †¶rii, popula†ia.
El nu poate, nu vrea s¶ accepte c¶ exist¶ §i altceva, altfel decât propria
persoan¶, propria categorie, propriul clan. De pild¶, pentru el, umanist, nu
exist¶ suferin†a palestinienilor, nici injusti†ia, nici neomenia cu care sunt
trata†i b¶§tina§ii, de c¶tre invadatorii israelieni (s¶ nu invoce “dreptul istoric”:
Filistenii erau oamenii locului, sedentari atunci când Evreii, p¶stori, au dat
peste ei, venind din Mesopotamia). Nu am citit §i nu am auzit ca cineva s¶ fi
citit vreun rând de m¶car în†elegere, dac¶ nu de compasiune (i-a§ cere prea
mult dac¶ a§ rosti “fraternitate”) pentru alt¶ comunitate oprimat¶, alungat¶ de
la vatra ei: a palestinienilor. Nu, nu. De§i exist¶ atâ†ia evrei normali §i
celebri (nu chiar ca §i “profesorul de la Maryland”), tot din aria ruseasc¶
proveni†i: Menuhin, Barenboim. Ace§tia au riscat normalitatea - §i au fost
trata†i, cum altfel, decât de “antisemi†i”.
Vladimir Tism¶neanu - §i asta va fi concluzia mea - o persoan¶ structural insensibil¶ (istoria se face §i cu inima, nu?, chiar riscînd o abatere subiectiv¶); pe el îl intereseaz¶ - vezi-i bibliografia - personalit¶†ile-care-fac-istoria,
chiar dac¶ p¶rintele s¶u, Leon Tism¶neanu, ne obliga, ne soma s¶ credem
c¶… masele; îl preocup¶ cancanurile, mânc¶torìile, întreturn¶toriile
mafio†ilor bol§evici - §i nu cei care au suferit, care §i-au pierdut via†a (unii §i
sufletul) sub §enilele de tanc sovietic ale Marii Terori de la R¶s¶rit.
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Ce fel de “istorie” va superviza, dirija “Volo” - altfel b¶iat bun,
serviabil - dac¶ nu are mijloacele?
Fiindc¶ nu le are; el nu a v¶zut, nu a auzit ce se petrecea dincolo de
Zidul Ierusalimului Cartierului Prim¶verii unde a copil¶rit §i unde s-a întors.
V. T. este surd, orb, nu are odorat, deci nu §tie cum “arat¶” mirosul de
s¶r¶cie, mirosul de f¶r¶-acoperi§ (dac¶ tovar¶§ii tovar¶§ilor p¶rin†i ai s¶i îi
alungaser¶ pe proprietari din case §i le luaser¶ locul, f¶r¶ m¶car a schimba
cearceafurile…); mirosul de fric¶-de-arestare, de fric¶-de-exmatriculare din
facultate (ei, da: catedra de marxism-stalinism se ocupa §i de “purificarea”
corpului studen†esc, iar C.C. al UTM - reprezentat de Trofin, Petre Gheorghe,
C. Burtic¶ - §i Ion Iliescu! - un an întreg, 1958, a tot pus la-zid §i pe rug sute
de studen†i poten†ial periculo§i, drept care i-a exmatriculat); mai departe:
miros de-fric¶-de-anchet¶; mirosul de sudoare (de fric¶), de urin¶-sângec¶cat din timpul anchetei la Securitate. Dar mirosul de moarte §tie el ce
culoare prinde?
Va realiza comanda preziden†ial¶ a unei Istorii a României din ultima
jum¶tate de veac alc¶tuit¶ doar din portretele mon§trilor comuni§ti, mai mult
sau mai pu†in feroci, mai mult sau mai pu†in buni p¶rin†i?
De acord - dar victimele? Unde sunt victimele - milioane - din “Istoria”
lui Tism¶neanu Vladimir?
Grav handicapat §i de originea sa de evreu basarabean, inima nu-l va
l¶sa s¶ aduc¶ vorba §i despre imensa - §i actuala - tragedie a românilor basarabeni §i bucovineni trezi†i în 28 iunie 1940 robi ai ru§ilor, cu identitatea
schimbat¶, cu alfabetul schimbat, cu o matrie ma§ter¶: nu mai erau români,
nu mai vorbeau limba român¶, drapelul nu mai era tricolor, †ar¶ nu le mai era
România, ci Marea Uniune Sovietic¶! Violenta†i, umili†i, pâng¶ri†i în credin†a lor cre§tin¶ de evreii bol§evici, mult mai r¶i decât ru§ii-cura†i - unii
prieteni, vecini, colegi deveni†i de nerecunoscut: turba†i de ur¶ fa†¶ de
români, mai ales dac¶ ace§tia erau militari §i se retr¶geau, umili†i de ordinul
de a nu r¶spunde agresiunilor, în S¶pt¶mâna Ro§ie; dup¶ aceea jefui†i de
pâinea pe care ei o f¶cuser¶, alunga†i din casele pe care ei le ridicaser¶,
aresta†i, ancheta†i, unii deporta†i în Siberia, al†ii împu§ca†i pe loc.
Cum s¶-i comp¶timeasc¶ V. Tism¶neanu pe basarabeni §i pe bucovineni, când treaba murdar¶, de zapcìi-caralìi, de c¶l¶i în slujba ru§ilor o f¶ceau
evreii - mul†i cunoscu†i de p¶rin†ii s¶i: Perahim, Sorin Toma, Roller…? Cât
de drept va fi V. T. în judec¶†ile sale istorice - ziceam c¶ se va studia §i
perioada dinainte de 1946…- atunci când va ajunge la episodul refugia†ilor
din martie 1944? Va accepta, el, f¶cînd parte dintr-o comunitate care a dat
realitatea §i expresia “Ovreiului R¶t¶citor” (a§a zicea tata c¶ ajunsesem noi),
c¶ exist¶ durere §i mai sfâ§ietoare, cea a “Ovreiului r¶t¶citor în proprie †ar¶”
- când acel efect avea aceast¶ cauz¶: comunismul rusesc? - cel pe care îl
visaser¶ p¶rin†ii s¶i §i pentru a c¶rui realizare renun†aser¶ §i la gândire logic¶
§i la inim¶ (cald¶, în principiu), devenind robo†i ai Distrugerii, ai Terorii, ai
Ororii? Ce va în†elege el din continuarea dramei refugia†ilor, (re)fugind,
ascunzîndu-se prin p¶duri, prin pe§teri de frica ocupan†ilor §i prin§i, lega†i,
preda†i jandarmilor, jandarmii ru§ilor - pentru a fi “repatria†i în Siberia”?
£i cum va percepe el Istoria cotelor, Istoria colectiviz¶rii?
Cum s¶ accepte - cu inima §i cu capul - c¶ decembrie 1989 nu a însemnat încetarea Terorii bol§evice, c¶ de atunci a continuat prin r¶zboiul civil
a†â†at de “domnul Iliescu”, cu care el conversase despre r¶zboi, despre pace;
de “domnul Brucan”, coleg de banc¶ revolu†ionar¶ cu p¶rin†ii s¶i, de
“domnul Petre Roman”, fiul altui “domn” §i acela “erou din Spania”, Valter?
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Acestea au fost întreb¶ri la care am §i dat r¶spunsul:
Nu, Vladimir Tism¶neanu nu este deloc omul potrivit la locul potrivit.
Prezen†a lui în fruntea unui organism de o asemenea importan†¶ pentru
trecutul dar §i pentru viitorul nostru este o eroare care ne va costa al†i ani, alte
decenii de “tranzi†ie” (cite§te: încremenire, dare înd¶r¶t, retrogradare).
Cum adic¶: nu se g¶seau istorici one§ti, serio§i, cunosc¶tori ai “materiei” §i ai meseriei? Tot la cârpaci, la peticari, la improviza†i am recurs?
Exist¶ oameni din toate genera†iile care au, totu§i, idee despre Istoria
Contemporan¶ - cine a avut ideea nefericit¶, nociv¶ de a face, mai ieri apel la
“salvatori” de teapa lui R. Ioanid, acum la un b¶iat simpatic, dar atât:
V. Tism¶neanu?
De Iliescu, N¶stase, Constantinescu, Ciorbea, T¶riceanu, B¶sescu chiar §i de Ungureanu - nu se va mai vorbi peste un deceniu, îns¶ despre
aceast¶ iresponsabil¶ u§ur¶tate, criminal¶ neseriozitate de a trata - pentru a
câta oar¶? - Istoria României se vor rosti str¶-str¶-str¶nepo†ii no§tri; cu f¶lcile
strânse, cu lacrimi de ciud¶ §i de mânie - §i de ru§ine.
Se vor întreba: Ce fel de oameni am fost noi? £i î§i vor r¶spunde, cu
n¶duf:
«Oameni de nimica, asta au fost!»
Paul Goma
*
A.S. Credeam c` A Doua Epistol¶ a mea c¶tre Traian B¶sescu va fi
ultima c¶, în cele din urm¶, îmi va r¶spunde.
M-am în§elat: Traian B¶sescu nu a r¶spuns.
Iat-o pe a Treia:
D-lui Traian B¶sescu
Pre§edintele României
Palatul Cotroceni
Bucure§ti

Paris, 14 octombrie 2006

Domnule Traian B¶sescu,
ïn urm¶ cu §ase luni V. Tism¶neanu m-a contactat, invitîndu-m¶ s¶ particip la o Comisie ce avea s¶ studieze “binefa-cerile” comunismului c¶zut pe
capul Românilor, începînd din 28 iunie 1940. O f¶cea, afirma el, cu asentimentul pre§edintelui Traian B¶sescu, ini†iatorul Comisiei. Dup¶ ce am acceptat propunerea, el m-a asigurat c¶ în câteva ore consilierul preziden†ial
S¶ftoiu îmi va telefona pentru a stabili condi†iile colabor¶rii mele V. Tism¶neanu le comunicase pre§edintelui B¶sescu iar acesta fusese de acord
cu ele:
- restituirea - f¶r¶ a face vreo cerere - a drepturilor cet¶†ene§ti care îmi
fuseser¶ luate de Ceau§escu în 1977;
- repunerea în toate drepturile furate, mie §i membrilor familiei mele
(documente de la CSNAS arat¶ c¶ guvernul Ceau§escu, într-un “Plan de
m¶suri”, propunea retragerea cet¶†eniei înc¶ pe când m¶ aflam pe solul
României, adic¶ înainte de 20 noiembrie 1977): cet¶†enia român¶, dreptul de
a publica în editurile §i în presa din România - în care nu m-am putut exprima
din martie 1970 pân¶ în ianuarie 1990 (total: 20 ani); nici din 1997 în urma
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ac†iunilor “colegiale” ale fo§tilor prieteni deveni†i turiferari ai lui
I.
Iliescu, ai lui E. Constantinescu (total general: 30 ani de interdic†ie); în fine,
a§tept de la statul român repara†iile morale si materiale cuvenite, ca unul care
a luptat pe fa†¶ - §i a fost întemni†at - pentru… drepturile omului în România
dinainte de 22 decembrie 1989 fix, taman când vitejii §i fidelii colaboratori
ai Securit¶†ii au devenit posesori de certificate de revolu†ionari
anticomuni§ti!
Consilierul S¶ftoiu nu s-a manifestat. Nici pre§edintele B¶sescu - din
contra: acesta §i-a dat binecuvântarea pentru alc¶tuirea Comisiei destinat¶ s¶
cerceteze crimele comunismului, eliminîndu-m¶, pentru a pune în loc notorii
“rezisten†i(doar)-prin-cultur¶”, profund analfabe†i în materie de Istorie a
României.
La începutul lunii septembrie acest an, câ†iva prieteni (Dan Culcer,
Ovidiu Nimigean, Flori St¶nescu, Mircea St¶nescu, Liviu Ioan Stoiciu) la
ini†iativa lui Valerian Stan au redactat §i difuzat institu†iilor, presei, intelectualilor un Apel pentru repunerea mea §i a familiei mele în drepturile furate
de regimul comunist.
Se vede îns¶ c¶ trecuse prea pu†in timp de la asasinarea Ceau§escului
(abia 17 ani!) pentru a spera în abolirea ceau§ismului. ïn condi†ii nedemne de
un stat care bate la poarta Europei: boicot, blocaj din partea presei scrise §i
audiovizuale, b¶nuim: ca urmare a directivelor primite de la Puterea Politic¶
din România al c¶rei suprem reprezentant sunte†i - au aderat la acest Apel
peste 300 persoane. £i cu toate c¶ textul, cu lista semnatarilor periodic
completat¶, a fost trimis la toate institu†iile de stat §i de partid (a§a!), pân¶ azi
nu a fost primit un singur r¶spuns scris!
Pe c¶i ocolite - §i orale, de parc¶ am fi o na†ie de etern folcloriza†i - prietenii mei §i cu mine beneficiem de sfaturi prietene§ti (dar anonime, doar suntem urma§ii în linie dreapt¶ ai lui Farfuridi!): un tovar¶§ tân¶r “de la
Externe” a dat asigurarea c¶ “acolo, sus, nimeni nu se va ocupa de «problema
Goma»”; un nu mai pu†in tovar¶§-tân¶r (ai zice c¶, dup¶ 1989 românii se nasc
gata-uteciza†i) a telefonat “de la Ministerul de Justi†iei, oferind §i
dânsul
din partea casi’ o indica†ie pre†ioas¶ - aceasta:
«Pentru ob†inerea cet¶†eniei române, domnu’ Goma s¶ fac¶ cerère (a§a
accentueaz¶ securi§tii), dânsu’ cu mâna lui, precum §i fiecare membru al
familiei…”- de unde concluzia c¶ to’ar’§u’ de la Justi†ie (!) nu citise ce scria
acolo, în textul Apelului - sau: primise directive s¶ dea un astfel de r¶spuns
echivalent cu o trimitere la plimbare (c¶ci noi avem alte treburi - m¶i
tovar¶§i!).
Cum s¶ nu aib¶ alte treburi m¶i-tovar¶§ii uteci§ti - fo§ti, prezen†i,
viitori? Doar ei conduc destinele României, †ar¶ mult mai a mea decât a lor,
profitorii, hoitarii, decenden†i ai vechii nomenklaturi§ti-securi§ti, alc¶tuind
actuala elit¶ a drojdiei, b¶§tinoas¶.
Chiar dac¶ ceea ce am f¶cut nu am f¶cut pentru a primi r¶splat¶, iat¶ c¶
†¶ri vecine, cu nefericit destin asem¶n¶tor pricinuit de ocupa†ia ruseasc¶, apoi
de pite§tizarea întregului Lag¶r Sovietic, au g¶sit de mult¶ vreme prilejuri de
cinstire a persoanei §i a faptelor mele:
- Ungaria, pentru solidarizarea, ca student, la Revolu†ia Maghiar¶
din 1956;
- Cehoslovacia, pentru solidarizarea cu Charta 77;
- Polonia, pentru solidarizarea cu spiritul Solidarnosc;
- Basarabia, pentru c¶… m-am n¶scut acolo §i pentru c¶ am scris
mereu-mereu despre acolo: a fost botezat gimnaziul din satul natal cu numele
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p¶rin†ilor mei, primii înv¶†¶tori-apostoli acolo - §i cu al meu. Pentru analfabetul secure†o-utecisticel care a avut neru§inarea s¶ afirme c¶ p¶mântenii
¢¶rii Moldovei vorbesc… “light rumanian”, o întrebare nevinovat¶: unde se
va fi n¶scut mutantul Ungureanu? ïn Coreea de Nord? ïn Vietnamul (tot) de
Nord? Cine i-a fost mam¶: masa de §edin†¶ a organiza†iei de baz¶? - fiindc¶
tat¶ nu a avut, doar bunic: nemuritorul Stalin.
Doar Rusia Etern¶ §i România Mare (s¶ fie consultat procurorul Eduard
Ilie) m-ar vrea mort: ca s¶ nu mai pot deschide gura §i s¶-i “înjur” pe ei - cei
extrem de vii §i care lucreaz¶ din greu la prop¶§irea †¶ri§oarei, nu gândesc,
Doamne-fere§te!
Parantez¶: în iulie 1981 pre§edintele Fran†ei Mitterrand, prin ministrul
Culturii, Jack Lang mi-a propus a face parte din “tripleta” încet¶†enit¶ în
cadru festiv. Am mul†umit, am declinat, explicînd: mai bine român f¶r¶
cet¶†enie, refugiat politic în Fran†a, decât cet¶†ean francez, în acela§i paner cu
Julio Cortàzar §i cu Milan Kundera. S¶ nu fiu întrebat de ce: în niciun caz din
gelozie: scriitorii nu pot fi gelo§i decât pe Dumnezeu: Cortàzar §i Kundera nu
erau…; apoi contemporani fiindu-mi, îi judecam total: omul §i opera.
Prin prezenta îi anun† pe to†i n¶scu†ii gata-uteciza†i care, din 1989 se
prefac a conduce România “pe calea democra†iei”:
Nu voi cere niciodat¶ s¶ primesc cet¶†enia pe care doar Dumnezeu mio poate lua (iertare: a mai fost unul: Ceau§escu - ve†i fi auzit ce-a p¶†it…),
eu, ca §i membrii familiei mele fiind români prin na§tere. Tot eu s¶ fac
cerere? Atunci când guvernan†ii comuni§ti mi-au luat cet¶†enia a fost
cumva… la cererea mea? O cerère †ap¶n¶, “conform legii”, corect timbrat¶?
Nu am cer§it un favor (pentru care s¶ fac cerère), ci am anun†at c¶ este
timpul - 17 ani! - s¶ mi se restituie drepturile civile, morale, materiale pe care
Statul Român mi le-a furat în 1977-78.
ïn continuarea ac†iunii mele de reintrare în drepturi, un memoriu mult
mai cuprinz¶tor va fi înaintat instan†elor care controleaz¶ respectarea angajamentelor României, condi†ie a accept¶rii depline în Comunitatea European¶.
Nu de alta, dar s¶ afle §i occidentalii pân¶ unde au ajuns cu adev¶rat
“reformele” în România - inclusiv (a§ zice: mai ales) cele privindu-l pe om,
începînd cu elementarele drepturi-ale-omului c¶rora mi-am închinat via†a.
Apoi România semnific¶ 30 milioane de… oameni (fire§te, cu cei abandona†i
Rusiei §i Ucrainei cu tot cu tezaurul §i cu p¶mânturile noastre, mo§tenite de
la înainta§ii no§tri), nu doar kilowa†i, kilotone, kilometri - ca în plin comunism cantitativ(ist).
Deasemeni voi ata§a o copie dup¶ aceast¶ scrisoare adresat¶ Domniei
Voastre, Domnule Pre§edinte al României.
V¶ salut¶
Paul Goma
*
ïn urma unei “preciz¶ri” a lui N. Manolescu din România literar¶,
scrisesem pentru uzul avocatului meu, D-na Eugenia Crângariu urm¶toarea
contra-precizare - s¶-mi fie iertate repet¶rile:
“Joi 19 octombrie 2006
Stimatà Doamnà Eugenia Crângariu,
Pun în fruntea mesajului meu chestiunea cu… membrìa Uniunii
Scriitorilor, excludere contestatà de N. Manolescu.
CULOAREA CURCUBEULUI Polirom 2005 pp. 420-421
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[Pre-comentariul lui Paul Goma]:
‘Nu existà în acest lot [de la CSNAS] vreun “document oficial” (vreau
sà spun: dactilografiat, semnat, cu stampila eglementar aplicatà) cum era
hârtia aràtatà, cu jubilatie,în plinà anchetà de càtre colonelul Gheorghe Vasile
în jurul datei de 14 aprilie 1977. Ci doar o ‘NOTA-RAPORT’ scrisà de mânà
- de mâna lui V. Achim, càpitan de Securitate, înregistratà mai devreme:
[Document]:
“151/A.V/9-04-1977 NOTA-RAPORT
Azi a avut loc sedinta Comitetului Asociatiei Scriitorilor (subl. mea) din
Bucuresti în care principalul punct al ordini (sic) de zi a fost pregatirea viitoarelor organe.
Cu aceasta ocazie s-a pus în discutie si problema excluderii lui Paul
Goma din Uniunea Scriitorilor.
[Propozitie stears¶ - incomplet - înlocuit¶ cu: “iar la punctul diverse sa pus în discutie PAUL GOMA”]
Au fost prezenti sase din cei nou¶ membri ai Comitetului. A (sic) lipsit
NINA CASSIAN, EUGEN JEBELEANU si MARIN PREDA, desi au fost
anuntati si se g¶sesc la Bucuresti. Au mai participat Virgil Teodorescu, presedintele Uniunii, Dumitru Ghise, vicepresedinte al C.C.E.S., Vasile
Nicolescu, Directorul Directiei culturale din C.C.E.S. si I. BUCUROIU, activistul sectiei care r¶spunde de Uniune.
Cînd s-a discutat «Cazul Goma», tov. George Macovescu,
secretarul Asociatiei, a f¶cut o scurtà informare în care a ar¶tat pe scurt activitatea
infractional¶ a lui GOMA PAUL.
La acelas (!) lucru s-a referit si Dumitru Ghise.
Propunerea excluderii a fost votat« în unanimitate conform articolului
[dou¶ cuvinte sterse, dar lizibile] fiind acuzat c¶ a înc¶lcat articolul 9 din
Statutul Uniunii.
In încheierea discutiilor Fànus Neagu, membru al comitetului a propus
ca procesul verbal prin care s-a luat aceast¶ hot¶rîre s¶ fie semnat si de cei
trei membri care au lipsit de la aceast¶ sedint¶. Propunerea a fost aprobat¶.”
Post-comentariul lui Paul Goma:
1) In jurul datei de 14 aprilie 1977 colonelul Vasile Gheorghe îmi
ar¶tase, triumf¶tor, o hârtie, explicînd c¶ fusesem exclus din Uniune - prin
Consiliul s¶u §i nu prin… Comitetul Asocia†iei (vezi si capitolul XIII,
“14 aprilie”). Acea hârtie avea stampil¶, p¶rea în regul¶ - atât c¶ nu
mentiona motivul excluderii. Am mai v¶zut-o în dosarul “final”, cel citit
înainte de “proces”.
Dar acea hârtie - repet: în care era vorba de Consiliul Uniunii
Scriitorilor - nu a mai fost g¶sit¶ de Stej¶rel Olaru la CSNAS - doar o not¶
manuscris¶ a securistului Victor Achim vorbind despre…Comitetul
Asocia†iei.
2) A umblat zvonul insistent c¶ Arhiva Uniunii Scriitorilor ar fi fost
distrusà în 1990 de noul pre§edinte Mircea Dinescu la insistentele lui Doina§,
D.R. Popescu, F. Neagu, Blandiana, Buzura, Manolescu, B¶l¶i†¶, ¢oiu - si
al†i “interesa†i”.
In acest caz de unde a scos N. Manolescu “documentele” care îl
îndrept¶tesc s¶ afirme c¶ nu Consiliul Uniunii Scriitorilor m-ar fi exclus, ci…
un ordin “de sus” (ca si alungarea de la România literar¶, adaug¶ el)? ïn…
“vrai§tea arhivei Uniunii Scriitorilor”, cum scrie Ana Blandiana despre
realitatea unei arhive - vr¶i§tìt¶ de Dinescu §i de ai s¶i securi§ti? Desigur,
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“de sus” veneau ordinele, dar cei “de jos” le executau.
Dac¶ îl credem pe V. Achim, securistul, cu exceptia lui Preda,
Jebeleanu, a Ninei Cassian - absenti de la sedinta cu pricina - cine sunt ceilalti, pe lâng¶ F¶nus Neagu prezenti si activi votanti?
Paul Goma
*

ïn continuare, un mesaj în leg¶tur¶ cu ridicarea cet¶†eniei:
“19 octombrie 2006
Stimatà Doamnà Crângariu,
Pe puncte, ca sà ne fie mai usor;
- Nu am primit vreodatà vreo hârtie prin care sà-mi fie anuntatà ridicarea cetàteniei române.
Repet ce am mai spus:
- încà pe când mà aflam pe solul României ministrul de interne Coman
- ca si generalul Plesità - propuneau (prin iulie-sept 1977) ridicarea cetàteniei.
Eu aveam sà plec din tarà la 20 nov. 1977, iar “informatia” aceasta mi-a parvenit abia în toamna-iarna 2004, prin documentele de la CSNAS obtinute de
împuternicitul meu istoricul Stejàrel Olaru.
- dealtfel, dosarul meu se… opreste în 19 decembrie 1977 (vezi Cod
Bàrbosul, pag. 537).
- si nu mai continuà: la CSNAS i s-a spus lui St. Olaru cà dosarul lui
Goma a) nu mai continuà b) nu mai existà c) nu este consultabil;
Presupun; începînd din ultimele zile ale anului 1977 Securitatea (desigur,
la “sugestia” Puterii Politice):
- a intreprins actiuni care nu se màrturisesc (ridicarea cetàteniei române
înainte ca pedepsitul s¶ fi pàràsit România);
- a planificat si a intreprins - în exterior, cu precàdere în Franta, unde
mà stabilisem - actiuni care, nici ele nu se màrturisesc (din acest motiv, în
1982 presedintele Mitterrand a anulat vizita de multà vreme programatà în
România: ca urmare a “L’Affaire Tanase-Goma” s-a aflat despre intruziunile
Securitàtii pe teritoriul Frantei).
ïn chestiunea datelor civile:
Pânà la 1 aprilie 1977 (când am fost arestat pentru a n-a oar¶) am locuit
în Bucure§ti pe Aleea Compozitorilor nr. 21. Dupà arestarea mea, so†ia §i
copilul au fost evacua†i cu for†a “undeva în Vitan” (nu a existat vreo hârtie
pe care s¶ o fi avut între mâini so†ia, din care sà afle la ce adres¶ fuseser¶
consemna†i). Totu§i, copilul mic avînd nevoie de un minimum de igien¶, au
fost l¶sati sà locuiascà la tatàl sotiei - bagajele ràmânînd la noua adresà.
Dupà liberarea mea din închisoare (6 mai 1977), fiind “oarecum bolnav” (cite§te: drogat), Securitatea mi-a… îngàduit sà locuiesc si eu la socrul
meu. In iunie Plesità mi-a impus (iar eu nu m-am opus) o slujbà la Biblioteca
Centralà. Iar pentru cà “imperialistii urlau cà Goma e persecutat, cà a fost dat
afarà din casà…”, Plesità mi-a “procurat” un nou apartament (vezi Soldatul
câinelui).
Pe noi nu ne-a mirat atunci, nu ne mirà nici acum, dupà aproape 30 ani:
noul apartament se afla pe o stradà fàrà nume, într-un bloc fàrà indicatii - tot
în Drumul Taberii. Singura datà când am vàzut o hârtie relativà la noua
locuintà a fost în momentul in care colonelul Gheorghe Vasile m-a pus sà o
semnez de… luare la cunostintà. Observînd cà nicàiri nu era mentionatà adresa, am refuzat s¶ semnez. Colonelul m-a asigurat cà nu are importantà adre-
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sa: “tot la noi domiciliezi…”.
Abia în 2005 când Mariana Sipos a realizat filmele despre mine (si a filmat “noua adresà din 1977”) am aflat cà strada - mai degrabà aleea - se
numea Lunca Siretului… Insà tot nu pot indica numàrul…
Dupà cum vedeti, sunt, nu doar românul fàrà cetàtenie, dar si fàrà hârtii: o sumà dintre actele mele se aflà - inaccesibile mie - la Securitate.
De acolo trebuie sà iasà la luminà.
(…) astept opiniile Dvs. Paul Goma”
*
Paris, 22 noiembrie 2006
ANUN¢
Am trimis la Bruxelles, în traducere francez¶, §i “r¶spunsul” primit de
la Pre§edintele României (vezi-l în documentul ata§at), pentru a se aseza în
dosar al¶turi de luminosul “r¶spuns” al Ministrului Justi†iei trimis anterior precum si comentariul:
Scrisoarea mea (a treia!) c¶tre pre§edintele Traian B¶sescu, depus¶
la Paris, în 14 oct. a fost înregistrat¶ de “Adm. preziden†ial¶” sub nr.
33665 din 17 X 2006 §i începea prin a reaminti:
“(…) în urm¶ cu §ase luni V. Tism¶neanu m-a contactat, invitîndum¶ s¶ particip la o Comisie ce avea s¶ studieze “binefacerile” comunismului c¶zut pe capul Românilor, începînd din 28 iunie 1940. O f¶cea,
afirma el, cu asentimentul pre§edintelui Traian B¶sescu, ini†iatorul
Comisiei. Dup¶ ce am acceptat propunerea, el m-a asigurat c¶ în câteva
ore consilierul preziden†ial S¶ftoiu îmi va telefona pentru a stabili
condi†iile colabor¶rii mele - V. Tism¶neanu le comunicase pre§edintelui
B¶sescu iar acesta fusese de acord cu ele:
- restituirea - f¶r¶ a face vreo cerere - a drepturilor cet¶†ene§ti luate
de Ceau§escu în 1977;
- repunerea în toate drepturile furate, mie §i membrilor familiei mele
(documente de la CSNAS arat¶ c¶ ministrul de Interne Coman, într-un
“Plan de m¶suri”, propunea retragerea cet¶†eniei înc¶ pe când m¶ aflam
pe solul României, adic¶ înainte de 20 noiembrie 1977): cet¶†enia
român¶, dreptul de a publica în editurile §i în presa din România - în care
nu m-am putut exprima din martie 1970 pân¶ în ianuarie 1990 (total: 20
ani); nici dup¶ 1997 în urma ac†iunilor “colegiale” ale fo§tilor prieteni
deveni†i turiferari ai lui I. Iliescu, ai lui E. Constantinescu (total general:
30 ani de interdic†ie); în fine, a§tept de la statul român repara†iile morale
si materiale cuvenite, ca unul care a luptat pe fa†¶ - §i a fost întemni†at pentru… drepturile omului în România dinainte de 22 decembrie 1989 fix,
taman când vitejii §i fidelii colaboratori ai Securit¶†ii au devenit posesori
de certificate de revolu†ionari anticomuni§ti! (…)”
La cele trei scrisori ale mele adresate pre§edintelui României Traian
Basescu, Domnia Sa mi-a r¶spuns în 7.11.06; dar nu direct: misiva a
poposit la Ambasada român¶ de la Paris, de acolo a fost reexpediat¶ spre
domiciliul meu parizian în 16.11.06, pentru ca, în sfâr§it, s¶-mi parvin¶
prin po§t¶, la… 20 noiembrie 2006 (sic).
Atrag aten†ia asupra ultimului pasaj al scrisorii preziden†iale unde
st¶ scris:
“Situa†ia pe care o prezenta†i în scrisori poate fi deblocat¶ printr-o
adres¶ c¶tre Ministerul Justi†iei §i parcurgerea unei proceduri simple”.
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£i, imediat:
“Voi semnala personal cazul dv. Guvernului, asigurîndu-v¶ de
întregul meu sprijin…”
De unde se în†elege ca Pre§edintele nu era informat c¶ Ministrul
Justi†iei m¶… informase: cet¶†enia nu-mi fusese luat¶, nici vorb¶, o am în
continuare (nu fusese vorba doar de cet¶†enie…) §i îmi sugereaz¶, senin
s¶ m¶ adresez… “Ministerului Justi†iei [pentru] parcurgerea unei proceduri simple”!
ïn limba român¶ curent¶ astfel de “rezolv¶ri” chiar la nivel înalt,
intr¶ sub semnul: Trimitere de la Ana la Caiafa.
Pentru limpezirea “simplelor proceduri”, Valerian Stan, înarmat cu
o împuternicire legalizat¶ din partea mea s-a adresat, la 8 nov. a.c.
Directorului Direc†iei Arhivelor Na†ionale Istorice Centrale:
“…va rog sa fi†i de acord s¶ se cerceteze §i s¶ mi se comunice dac¶
în arhivele gestionate de c¶tre Direc†ia Dvs exist¶ un Decret al Consiliului
de Stat prin care scriitorului Paul Goma, opozant al regimului comunist
din România, i-a fost retras¶ cet¶†enia român¶. Acest Decret, în leg¶tura
cu a c¶rei existen†¶ sunt indicii serioase, a putut fi adoptat în perioada
noiembrie 1977-decembrie 1989. (…) ïn situatia în care Decretul va fi
identificat, solicit o fotocopie a sa, certificat¶ pentru autentificare. ïn
eventualitatea ca asemenea Decrete nu se afl¶ în gestiunea D.A.N.I.C.,
solicit s¶ mi se precizeze institu†ia c¶reia va trebui sa ma adresez in
continuare”.
Ei bine, aceast¶ nevinovat¶ §i inutil¶ cerere, fiindc¶ nu eu trebuia s¶
caut documentele, depus¶, repet, în 8 noiembrie, azi, în 22 noiembrie
2006 nu mai este de g¶sit! S-a volatilizat!
ïn România “post-revolu†ionar¶” astfel de disfunc†iuni au devenit
regul¶ : solicitantul r¶mâne mereu la cheremul monstrului numit, în continuare, Aparat-de-stat-si-de-partid:
Ca si documentele de la Securitate, promise de aproape dou¶ decenii - dar translate unit¶†ii militare avînd nume de cod CSNAS, unde au
fost pelinizate tot de c¶tre “lucr¶tori” dintre c¶l¶i §i nu dintre victime; ca
§i documentele din Arhiva Uniunii Scriitorilor, fie “r¶t¶cite”, fie distruse
de mâna poetului revolu†ionar Dinescu (vorbesc în cuno§tin†¶ de cauz¶:
hârtia prin care fusesem exclus din Uniunea Scriitorilor pe când m¶ aflam
arestat, în aprilie 1977, nu a mai fost g¶sit¶ în 2002 de c¶tre Stej¶rel
Olaru, împuternicitul meu), drept care fo§tii rezisten†i-prin-cultur¶, ajun§i
în fruntea bucatelor pentru meritele-deosebite în “opozi†ia anticomunist¶”
- ca N. Manolescu, Blandiana, Dinescu - îsi îng¶duie s¶ afirme, cu
senin¶tate c¶… nu fusesem exclus! Sus†inea Monica Macovei altceva
când afirma c¶… am, în continuare, cet¶tenia român¶?
Am fost obligat s¶ accept: pe meleagurile mioritice se practic¶ - la
nivel de stat - dispari†ia: dispar documente, dispar chiar §i cererile de a
consulta Arhivele!
Unde? Bineîn†eles, înapoi, în hrubele Securit¶†ii! - nu am folosit
diversiunea : “fosta Securitate”, inven†ie diversionist¶ a securi§tilor
eterni, ca §i “poli†ie politic¶”…
România - †ar¶ §i a mea, nu doar a lui Iliescu, M¶gureanu,
Constantinescu, B¶sescu, T¶riceanu, Ungureanu - vrea s¶ fie acceptat¶ în
Europa, îns¶ f¶r¶ a îndeplini si cerin†ele-reguli privitoare la drepturile omului. Tovar¶§ii no§tri de veacuri î§i imagineaz¶ c¶ Europa este un fel de
NATO - în care fusese b¶gat¶ la gr¶mad¶ de c¶tre americanii în c¶utare de
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“terenuri” pentru închisori secrete, livrate la cheie, cu tot cu cadrele
specializate în tortur¶.
Ei î§i spun c¶ din moment ce marii criminali: Dej, Groza, Pauker,
Chi§inevschi, R¶utu, Nicolski, Maromet, Goiciu, Cr¶ciun, Enoiu,
Dr¶ghici, Ceau§escu, Brucan - §i înc¶ mul†i, mul†i al†ii au… decedat, ei
au r¶mas cura†i ca lacrima în fa†a neferici†ilor compatrio†i, deci pot s¶
“intre” (în Europa, se în†elege) cu tot cu Iliescu, Roman, Caraman,
Ple§it¶, Voican - zburdînd liberi §i ferici; cu trupe†i ca Merce, VoiculescuFelix, C.V. Tudor, senatori si dipota†i; cu tâlhari-criminali ca Pacepa,
Turcu sp¶la†i la fântân¶, de sânge, onorabiliza†i - dimpreun¶ cu întreaga
liot¶ de securi§ti, mili†i§ti, activi§ti persecutori ai românilor pân¶ în 22
decembrie 1989, din 23, tot decembrie, deveni†i - ca prin miracol! prosperi oameni de afaceri, jefuitori de cadavre §i ai Avu†iei Na†ionale,
precum §i - vai - oameni politici…
La o astfel de politic¶, astfel de “oameni”.
Acest mesaj este ultimul pe care îl adresez Autorit¶†ilor de la
Bucure§ti, cele care, de aproape 30 ani, îmi interzic, mie, intrarea în
România, †ara mea - ele, care azi-mâine vor intra în Europa - pe care o
vor jumuli cu talentu-le consumat. Dup¶ o gaf¶ ca cea cu Vosganian, s¶
se a§tepte la alte surprize nepl¶cute.
Paul Goma
*
Ieri, la Timi§oara treburile s-au precipitat. Deci nu mai a§tept plicul cu
Hot¶rîrea autentic¶, m¶ folosesc de copia trimis¶ prin po§ta electronic¶.
£i zic:
Paris, 22 februarie 2007
C¶tre prietenii din Timi§oara,
Hot¶rîrea Domniilor Voastre de a-mi conferi titlul de Cet¶†ean de
Onoare al Municipiului Timi§oara m¶ onoreaz¶ §i îmi obloje§te multele §i
înc¶ mustindele r¶ni pricinuite de du§mani, dar mai ales cele r¶mase amintire
de la… - «Cine †i-a scos ochiul?, «Frate-meu», «De asta †i l-a scos atât de
temeinic”: doar suntem români getbegetnici, n¶scu†i-crescu†i în cultul
vinderii §i a uciderii de frate: mitul Miori†a.
Permite†i-mi, v¶ rog, ca înainte de a mul†umi celor care au propus, au
dezb¶tut, au ap¶rat alegerea împotriva împotrivnicilor (care o contestau cu
scuipa†i ca: «Antisemitule!”, cu argumente… neargumentate, cu afirma†ii
f¶r¶ probe, adic¶ citatele din “tente”…), în final au decis onorarea modestelor
mele fapte - permite†i-mi, ziceam, s¶ m¶ mir (în Basarabia “a se mira” are
§i în†elesul de a l¶uda) de ineditul unei ac†iuni care merge împotriva
obi§nuin†ei, a în†elepciunii, împotriva tradi†iei - de veacuri… - a comunit¶†ii
noastre române§ti.
M¶ mir, deci, în ambele accep†ii:
Cum adic¶: s¶ nu fi §tiut timi§orenii - cu primarul în frunte! - c¶ luînd o
astfel de ini†iativ¶, rezistînd mârâielilor, cârtelilor, acuza†iilor, etichet¶rilor
(care cad §i în capul hot¶rîtorilor) c¶ persoana pe care ei au decretat-o
“Cet¶†ean de Onoare”, departe de a fi ceea ce este anun†at, din contra:
- Goma nu este cet¶†ean: nici român nici francez, ci refugiat politic
român în Fran†a. ïmpreun¶ cu întreaga familie fusese des-cet¶†enizat de
Ceau§escu, în vara-toamna anului 1977, înc¶ înainte de a p¶r¶si România.
B¶sescu nu l-a repus în drepturi nici acum, în 2007, iar ministrul Justi†iei
Macovei pretinde c¶, în general nu i se retr¶sese cet¶†enia §i c¶ în special nu
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§tie nimic despre situa†ia so†iei §i a fiului, c¶ci dânsa nu a avut timp s¶ se
intereseze, domnia-sa avînd alte înalte preocup¶ri procuroratice;
- Goma nu “apar†âne”: fusese membru al Uniunii Scriitorilor, îns¶ în
aprilie 1977, pe când era arestat pentru ini†ierea, animarea Mi§c¶rii pentru
drepturile omului, Consiliul îl exclusese pentru “tr¶dare de patrie”.
Blandiana, membru al înaltului for pretinde acum c¶ ea nu participase la acea
§edin†¶ de excludere (pentru tr¶dare-de-patrie), deci nu §tie ce s-a dezb¶tut;
Manolescu sus†ine c¶ nu exist¶, în arhiva Uniunii, hârtii care s¶ dovedeasc¶
excluderea (chiar dac¶ “hârtia” a fost reprodus¶ în sec†iunea B¶rbosul din
Culoarea Curcubeului, Polirom, 2005), apoi el nu prea crede ca Partidul
f¶cuse a§a ceva, fiindc¶ (!) la o §edin†¶ de prin 1978 (?) scriitorii s-au ar¶tat
atât de dârji fa†¶ cu agresiunea de-sus-de-tot, încât… un activist de frunte,
prezent, a avut aproape (sic) un atac cerebral (“cam cerebral”, ca s¶ fie
pre limba Manolescului - asta fiind leg¶tura strâns¶ dintre prefectur¶ §i
UNESCO);
- Goma nu are existen†¶ ca scriitor: dup¶ ce fusese interzis de comuni§ti
între 1970 §i 1977 (perioada din †ar¶), apoi între 1977 §i 1989, un total de 19
ani - perioad¶ în care Ceau§escu nu îi distrusese volumul Camera de al¶turi,
ci decisese doar (sic) scoaterea lui din libr¶rii §i din biblioteci - iat¶ c¶ începînd din chiar iunie 1990 (repet: iunie 1990) anticomuni§tii §i prietenii s¶i
buni: Liiceanu, Ple§u, G. Adame§teanu, M. Dinescu, N. Manolescu, sprijini†i
în demersul lor cultural de Monica Lovinescu §i de Virgil Ierunca au decis ca
volumul de m¶rturii despre mi§carea pentru drepturile omului din 1977 (s-au
împlinit trei decenii!) Culoarea curcubeului s¶ fie retras din libr¶rii, depozitat - iar peste doi ani trimis la topit, la fabrica Bu§teni. Niciunul dintre
“colegii” scriitori nu a formulat m¶car o întrebare retoric¶: «Putem noi,
Românii, membri ai unei comunit¶†i f¶r¶ hârtii s¶ distrugem c¶r†i, de cum
am c¶p¶tat (de la Brucan) libertatea de a le edita?» Nimeni din GDS
(Filipescu, Berindei, Vianu, S. Alexandrescu), nimeni dintre vedetele-micului-ecran: Patapievici, D.C. Mih¶ilescu, Pruteanu, Alex £tef¶nescu, Breban,
¢ârlea, Dan Stanca; dintre redactorii de reviste literare, dintre gazetari (cine:
C.T. Popescu?) nu a îndr¶znit s¶ spun¶-scrie adev¶rul: c¶rturarul §i editorul
Liiceanu trimisese la topit o carte despre 1977 (când el - când ei, to†i, cu
excep†ia lui I. Negoi†escu - se ilustraser¶ prin o absen†¶ r¶sun¶toare). Comunistul Ceau§escu se mul†umise cu retragerea c¶r†ii - “anticomunistul”
Liiceanu p¶§ise hot¶rît la topirea unei c¶r†i dînd în vileag dezertarea “elitei
culturale”, minciuna “rezisten†ei prin cultur¶”, tr¶darea de sine §i de patrie a
inginerului-sufletului-românesc. £i nu doar el: poetul “anticomunist”
M. Sorescu distrusese plumburile romanului de el solicitat Gard¶ invers¶, la
editura Scrisul Românesc din Craiova (pentru a ob†ine de la Iliescu portofoliul Culturii), iar c¶rturarul Papahagi ceruse §i primise subven†ie de la Soros
pentru a publica Patru dialoguri: nu le-a editat, nu a restituit Funda†iei banii
- de el ceru†i, f¶r¶ §tirea autorului.
Când, în 2005, în sfâr§it (dup¶ 26 de ani de la scriere) s-a ivit prilejul
unei adev¶rate edi†ii a Culorii curcubeului (completat¶ cu B¶rbosul), la
presiunile holocaustologilor de tustrele sexele, directorul editurii Polirom
Silviu Lupescu a suprimat f¶r¶ încuviin†area autorului “Introducerea”, ca §i
“Addenda” - pentru a nu fi ataca†i, în editura sa (§i a lui Serge Moscovici,
mânc¶torul de români) intelectualii de vaz¶ ai †¶rii, faimo§ii rezisten†i prin
cultur¶ (Liiceanu, Adame§teanu, Manolescu, Ple§u, Breban, Uricaru, ¢oiu,
Mircea Martin, Buzura, E. Simion, M. H. Simionescu, B¶l¶i†¶, F¶nu§ Neagu,
Blandiana - dânsa fiind înalt-specializata în arpagicultur¶…).
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Altfel Goma, din scriitor samizdatizat (1970-1990), a devenit un scriitor internetizat: nu are dreptul de a publica în periodicele române§ti - vezi
editorialul excomunicant “Adio, Domnule Goma!”, România literar¶ din
decembrie 1998, semnat de §efu-§i: N. Manolescu; vezi condamnarea lui
Liviu Ioan Stoiciu pentru “publicarea în Via†a româneasc¶ a “unor
fragmente din jurnalul lui P. Goma, antisemite” (§i pentru legionarism!) autor: pre§edintele Manolescu, acuzat §i el mai ieri de legionarism, de antisemitism, acum, cu stadiul de reeducare încheiat (concret: prin vânzarea
editurii Cartea româneasc¶ lui Silviu Lupescu; prin favorizarea vinderii
fostei Case a Scriitorilor escrocului “Freddy” asociat cu fostul ambasador
Sandu Mazor devenit cet¶†ean de onoare al României), reabilitat, vâslind din
greu (pe lâng¶ boi…), pentru a ob†ine ambasadoriatul UNESCO cu mâinile
de ajutor ale ambasadelor Israelului §i USA.
Goma nu este acceptat nici în revista 22, nici în dilemnatica Dilema,
nici în Observatorul cultural, nici în Timpul de la Ia§i (publica†ii profilate pe
antisemitizarea lui, f¶r¶ acordarea dreptului de replic¶). Goma, ca autor, nu
mai are ce c¶uta în editura Apostrof - unde a inaugurat o colec†ie, cu Sabina;
nu are ce c¶uta în editura ALLFA, unde a deschis o colec†ie prin Roman
intim, îns¶ la interven†ia tripletei extrem de culturale: Breban-BuzuraB¶l¶i†¶, a fost exclus, Fr¶†ila nici la scrisori nu a mai r¶spuns, cum se
obi§nuie§te pe la noi, prin Europa, necum la propunerile, demult acceptate,
de continuare a colabor¶rii editoriale; cât despre “editura-lui-Buzura”, acum
“editura-lui-Patapievici” (a Institutului Cultural, a§a ceva, unde Nina Cassian
are tron de cinste) nici vorb¶: Goma nu are unde î§i tip¶ri “r¶cnetele r¶gu§ite
ale disiden†ei” (s-a observat: a fost fidel citat M. Mih¶ie§, timi§orean §i
purt¶tor de serviete ale lui Manolescu, Tism¶neanu, Patapievici - §i cine va
mai fi, limba mih¶ie§ului fiind regenerabil¶);
– Goma nu este o persoan¶ “de Onoare”: a scris “articole cu tent¶
antisemit¶” (re-sic), potrivit “opiniilor” construite din vânt ale holocaustologilor-de-profesie-extrem-de-lucrativ¶.
Adev¶rat: eu, copil, posesor de memorie normal¶, r¶mas la 28 iunie
1940 f¶r¶ †ar¶, f¶r¶ tat¶, f¶r¶ alfabetul nostru, f¶r¶ c¶r†ile noastre - am scris
de câte ori am avut prilejul despre Ion Antonescu, acela care la 22 iunie 1941
a ordonat osta§ilor s¶ treac¶ Prutul, s¶ zdrobeasc¶ vr¶jma§ul de r¶s¶rit §i
miaz¶-noapte, s¶ ne libereze pe noi, basarabenii, bucovinenii de nord, her†enii
c¶zu†i în robia bol§evic¶.
Dar Domniile Voastre, dragi timi§orence §i iubi†i timi§oreni: nu §ti†i
istorie? - vorbesc de Istoria României cea din 1944, rollerizat¶, apoi din 1965
ceau§izat¶, din 1990 pelinizat¶-m¶gurenizat¶, din 2006 tism¶nizat¶? Cum de
nu a†i †inut seama de faptul c¶ adev¶rul - fie el §i cam-obiectiv, pre limba lui
Manolescu - este scris de înving¶tori: ieri de ru§i, azi de ru§ii cei cu mai multe
stele pe drapel (potrivit abject-corectitudinii)?
Cum de a†i îndr¶znit s¶ contrazice†i, s¶ sfida†i litera de evanghelie a
Partidului-§i-Guvernului-Etern §i a Securit¶†ii A§i§deri? S¶ face†i Domniile
Voastre, reprezentan†i ai unei mici-municipalit¶†i ceea ce nu au f¶cut
Ministrul Justi†iei §i Pre§edintele României de team¶ c¶ vor fi b¶tu†i la palm¶
de §tim-noi-cine, vechii viziri ai Noii Por†i ?
Ce-o s¶ p¶†i†i cu nimeni n-o s¶-mp¶r†i†i.
Eu, beneficiar-profitor, de câteva zile m¶ scarpin în barb¶, m¶ ciupesc,
doar m-oi trezi din acest vis - ca niciodat¶: unul bun, frumos.
Va r¶mân recunosc¶tor.
În ciuda multor vorbe rele (§i proaste) rostite despre comunitatea
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noastr¶ româneasc¶, sunt obligat s¶ admit: nu suntem noi, românii chiar
ultimii dintre ultimi. Iat¶, anul trecut Municipiul Pite§ti s-a oferit s¶-mi
asigure o cas¶ (primarul, bucovinean refugiat, §tia ce înseamn¶ s¶ fii român,
f¶r¶ de Românie, f¶r¶ un ad¶post, f¶r¶ un cimitir unde s¶ aduni osemintele
p¶rin†ilor, împr¶§tiate): am fost atins drept în inim¶ de acest semn de omenie,
de fr¶†ietate, chiar dac¶ nu s-a materializat… re-încet¶†enirea.
Acum, la ini†iativa asocia†iilor de revolu†ionari, primarul Timi§oarei a
înfruntat criticele tovar¶§e§ti, acuza†iile holocaustice§ti, denun†urile ambasadore§ti - a semnat Hot¶rîrea §i…
Singura întrebare a lor: când-unde s¶ mi se înmâneze titlul onorant:
s¶-mi fie trimis prin po§t¶, aici, la Paris, în exil? S¶ mai avem pu†intic¶
r¶bdare, pân¶ vin în România, la Timi§oara, atunci-acolo s¶ mi se dea direct?
Dragi prieteni din Timi§oara:
Va rog s¶ p¶stra†i hârtia de pre† acolo, la Domniile Voastre, la
Timi§oara. S¶ fie ca un cui al lui Pepelea. Cine §tie: poate c¶ va face “el” ce
nu au f¶cut nici Iliescu, nici Constantinescu, nici B¶sescu în 17 ani: s¶
înlesneasc¶ întoarcerea familiei mele în †ara mult mai a noastr¶ decât a lui
Iliescu, a lui Constantinescu, a lui B¶sescu la un loc.
V¶ mul†ume§te
Paul Goma
*
Paris, 26 iunie 2007
Domnilor,
Ziarul Le Monde a publicat în 29 mai 2007 "L'honneur perdu d'un
dissident roumain” semnat: Mihai Dinu Gheorghiu. Textul începe astfel:
“In janvier, la mairie de la ville de Timisoara, en Roumanie, décidait
d'accorder le titre de "citoyen d'honneur" à l'écrivain roumain et ancien
dissident Paul Goma”.
S¶ §tie redactorii §i cititorii ziarului Le Monde: citatul de mai sus este
singurul corect, în rest: afirma†ii f¶r¶ acoperire, acut dezinformatoare §i
calomnii la adresa mea. Scopul interven†iei lui MDG: de a provoca tulburare,
diversiune §i în Fran†a, acum, în timpul procesului intentat de mine, la
Bucuresti, pentru calomnie §i denun† calomnios împotriva lui §i a tovar¶§ilor
s¶i întru diversiune antisemitizatoare.
Obiectul litigiului este - de peste §ase ani, în România - eseul meu:
S¶pt¶mâna Ro§ie - 28 iunie 1940-22 iunie 1941 - Basarabia si evreii,
netradus, needitat în francez¶, deci oricine (cite§te: orice nechemat, impostor,
calomniator - ca MDG) poate publica în Le Monde orice, despre oricine redactorii §i cititorii nu pot verifica adev¶rul denun†ului;
- ïn ziarul Le Monde a ap¶rut întâia acuza†ie de “antisemitism” prin
recenzentul Ed. Reichman. “Specialistul în literatura român¶” E.R. nu citise
cartea mea Le Calidor (Albin Michel, 1987), ceruse unui cunoscut s¶ i-o
rezume la telefon - §i scrisese ce crezuse c¶ a în†eles;
- Volumul meu Le Tremblement des Hommes (Seuil, 1979) a cunoscut în române§te (ed. Polirom, Ia§i, 2005) sub titlul Culoarea curcubeului o
edi†ie completat¶ cu cca 300 pagini de documente (“Cod «Barbosul»”) din
dosarele de Securitate redactate în prim¶vara anului 1977. Printre acestea se
afl¶ §i directivele ministrului de Interne I. Coman, aprobate de Ceau§escu privind “Planul de m¶suri de destr¶mare” [dissolution] a mea (aflat, atunci arestat, amenin†at de o condamnare la moarte pentru “tr¶dare”, îns¶ urmînd a fi
liberat datorit¶ presiunilor interna†ionale). Prezentînd pericol pentru “imaginea României independente” era necesar s¶ fiu “destr¶mat”: pe lâng¶ fascist,
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homosexual, jidovit [enjuivé] (so†ia mea fiind evreica), a fost lansat¶ §i
acuza†ia… “antisemit”! Aceast¶ din urm¶ etichet¶ mi-a fost lipit¶ de
Securitate în complicitate cu autorit¶†ile israeliene, dup¶ cum dovede§te
apostila ministrului de Interne aprobînd “destr¶marea-prin-antisemitizare”,
ad¶ugînd: “cu dân§ii (israelienii) colabor¶m de mult¶ vreme, ne-au ajutat,
i-am ajutat”. Doar în privin†a cazului meu: dupa 1971, stewardesele companiei Elal înainte de aterizarea la Bucure§ti anun†au: «C¶l¶torii posesori ai
c¶r†ilor lui Paul Goma editate în Occident sunt ruga†i sa le predea la bord,
nefiind autoriza†i s¶ le introduc¶ în Republica Socialist¶ România». Deci:
numai c¶r†ile lui Goma, nu §i ale lui Cioran, ale lui Soljenitin). Aceasta
g¶selni†¶ [trouvaille] (“antisemitul Goma”) a fost folosit¶ mai intens dup¶
1990, când a fost lansat “Holocaustul în România” (vezi §i Esther Benbassa:
în ultimul eseu La souffrance comme identité scrie: “l’extermination des
Juifs n’est devenue ‘Holocauste’ que dans les années 1970”, ad¶ugînd: “Dans
le même temps, on assistait à son idéologisation et à sa récupération à des fins
politiques par un Israël désireux de justifier ses nouvelles frontières après la
guerre des Six-Jours, et surtout après l’arrivée du Likoud au pouvoir en 1977”.
ïn campania de holocaustizare la care au fost supuse †¶rile recent sc¶pate de
jugul sovietic România a fost acuzat¶ (prin E. Wiesel) c¶ ar fi lichidat 400 000
evrei, dup¶ cum st¶ scris pe o stel¶ la Memorialul Coral din Bucure§ti - cifr¶
reprodus¶, obedient §i de MDG.;
Din p¶cate nici anexa “Cod «Barbosul»” nu este tradus¶ în francez¶,
astfel permi†indu-i lui MDG sa calomnieze prin insinuare, prin catalogare,
prin mistificare ;
- Adev¶rat, citatul produs de MDG nu-mi apar†ine, este extras din…
referatul Prim¶riei Timi§oara care mi-a acordat titlul de cet¶†ean de onoare al
ora§ului, însa amalgamul drag antisemitizatorilor de meserie a fost realizat înc¶ o dat¶: prin faptul c¶ cititorii ziarului Le Monde nu cunosc nici realitatea
româneasc¶, nici c¶r†ile mele ocupîndu-se de aceasta realitate!;
Singurul lucru pe care jurnali§tii §i cititorii francezi îl p¶trund (prin
Istoria Fran†ei):
Denun†ul… formulat De M.D. G. sub form¶ interogativ¶ :
“Est-il possible qu'un auteur qui continue d'alimenter des polémiques
antisémites en Roumanie puisse bénéficier de la protection de l'Etat
français?”
a) este acesta un denun† al unui goi (Mihai Dinu Gheorghiu) indicînd
autorit¶†ilor franceze ce anume s¶-i fac¶ unui evreu [jidovit-enjuivé]
(Goma)?;
b) este el un denun† al unui evreu (Mihai Dinu Gheorghiu) indicînd
autorit¶†ilor israeliene ce anume s¶-i fac¶ unui goi (Goma), cum altfel decât:
“antisemit”, “nega†ionist” etc ?;
c) nu cumva denun† ca, normal, pentru el, produs al gândirii unui fanatic
înregimentat în religia numit¶ bol§evism (francezii evit¶ termenul, înlocuindu-l cu inexactul: “fascism”), a c¶rei materializare ne-a terorizat pe noi, 4
milioane de români din Basarabia §i din Bucovina de Nord din exact 28 iunie
1940, când URSS a ocupat aceste provincii în virtutea “pactului de
neagresiune” Stalin-Hitler în vigoare §i azi, sub Putin-Voronin?
Astept r¶spuns la întreb¶ri, nu de la denun†¶torul prin voca†ie M.D. G.,
, ci dela Institu†ia Le Monde.
Paul Goma
NOTA:
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Traducerea în francez¶ comport¶ câteva explica†ii necesare atât jurnali§tilor de
la Le Monde, cât §i cititorilor francezi.
P.G.
P.S. aprilie 2008
Ziarul Le Monde nu a confirmat primirea prin po§t¶ a Scrisorii mele decât prin
semn¶tura - indescifrabil¶ - a vreunui func†ionar al lor.
Deci, nu a publicat dreptul la replic¶.
Acest Monument al Fran†ei (Le Monde) s-a comportat astfel, executînd
instruc†iunile primite de la Centrala Holocaustologilor.

*

20 aprilie 2008

INMER Institutul Na†ional pentru Falsificarea Memoriei.
Caietele INMER (“Institutul Na†ional pentru Memoria Exilului
Românesc”) nr. 11, martie 2008 public¶ dezbaterea “Psihiatria ca arm¶ de
represiune politic¶ folosit¶ de regimul comunist §i reflectarea acestui fenomen în exil”. Un titlu neobi§nuit de lung, pentru a comunica… altceva decât
adev¶rul - dup¶ cum voi ar¶ta mai încolo.
M¶rturisesc: nu §tiu de unde s-o iau, cum s-o privesc (despre dezbatere
vorbesc)…
Pentru a p¶trunde “secretul” acestei reuniuni (la 18 octombrie 2007, la
Jockey Club, Bucure§ti) avînd ca tem¶ folosirea psihiatriei ca arm¶ politicopoli†ieneasc¶ a regimului comunist este imperativ necesar s¶ spun: în cele
câteva ceasuri cât au durat dezbaterile dezb¶t¶torilor care se ‘zbat - §i ei! - s¶
rescrie Istoria Contemporan¶ a României nu a fost rostit m¶car o dat¶
numele celor care au f¶cut cunoscut¶, prin Europa liber¶, aceast¶ “practic¶” §i în România: al meu, de la Bucure§ti §i al lui Virgil T¶nase, care, de
la Paris, din casa Monic¶i Lovinescu, a înregistrat convorbirea noastr¶ telefonic¶ dat¶ spre difuzare în aceea§i zi.
Cu ce/cine s¶ încep? Nu am încotro: cu deschiz¶torul dezbaterii, Dinu
Zamfirescu, cel care, în 1988, la Paris, împreun¶ cu Mihnea Berindei a pus la
cale un putch minabil, f¶r¶ vreun nobil scop decât acela de a o introduce ca
vicepre§edinte al Ligii pentru Ap¶rarea Drepturilor Omului în România pe
fata Doinei Cornea, perfect necunoscut¶ în regiment §i str¶lucind prin absen†¶
de la manifest¶rile-manifesta†iile noastre - pentru dreptu-rile omului, desigur;
cel care a transformat publica†ia Institutului pe care-l conduce în jurnal-de-bord
al “liberalilor” (de teapa unor turn¶tori de pu§c¶rie: Quintus, Cîmpeanu,
L¶z¶rescu, bol§evici-de-n¶dejde: Olteanu, Videanu, Mele§can, Stolojan, uteci§ti
- §i istorici!: Ungureanu, Cioroianu, Marius Oprea…;) cel care de curând a
impus cenzurarea volumului Antologia Ru§inii (ini†iat de Virgil Ierunca), ce
trebuia s¶ apar¶ la INMER. A§adar indispensabilul Dinu Zamfirescu a început
prin a comunica:
“Psihiatria ca arm¶ de represiune politic¶ este un subiect pe care trebuie
s¶-l abord¶m neap¶rat, deoarece, actualmente, opinia public¶ româneasc¶
începe s¶ uite ni§te realit¶†i care au existat pân¶ nu foarte de mult” (subl.
mea.).
ïntr-adev¶r: “opinia” (public¶ româneasc¶) “actualmente începe s¶
uite”, îns¶ pre§edintele Institutului Na†ional pentru Memoria Exilului
Românesc liberalul Dinu Zamfirescu vegheaz¶ pe ziduri §i o readuce în…
Memoria Exilului Românesc prin… falsificare - cu ajutorul con§tient al lui
Ion Vianu, al lui Gabriel Andreescu §i cu acela abuziv-folosit la publicarea
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dezbaterilor în Caietul INMER, al lui Vasile Paraschiv (interven†ia sa a fost
v¶dit “cur¶†at¶” de pixul cenzurator al pre§edintelui - cu acordul principalilor
participan†i - de numele odiosului Goma…).
Pentru o mai corect¶ expunere a faptelor - care alta, decât una cronologic¶? - voi cita mai întâi din “Jurnalul de Iarn¶” din februarie-martie 1971
inclus în volumul meu de m¶rturii Culoarea curcubeului - re-re-repet: cel
trimis la topit de Liiceanu, f¶r¶ ca vreunul dintre prietenii mei de atunci
(printre ei: Zamfirescu, Andreescu, Vianu) s¶ se fi m¶car mirat, necum
protestat… Voi reproduce apoi “adev¶rul” impus de INMER, de Zamfirescu,
de Andreescu, de I. Vianu §i de Paraschiv, cel abuzat-cenzurat de intelectualii
de vârf ai României, nemul†umi†i de istoria-cum-a-fost-ea, de aceea au încercat s¶ re-scrie ei cu mâna lor istoria-cum-le-ar-pl¶cea-lor-s¶-fi-fost.
A§adar, citez din Culoarea curcubeului (ed. Polirom, 2005, pag. 59,
continuarea nota†iei din 18 februarie (1977):
Ora 17,00: Abia acum aflu - de la Europa liber¶:
Ceau§escu a ∞inut un violent discurs împotriva noastr¶. Dar când? Ieri,
17 februarie, zice Europa. Ieri? Dar cum am resim∞it noi ieri-ul? A-ha, a§a
se explic¶ barajul din jurul imobilului §i ploaia de telefoane… atitudinale?
Dar astea ar fi fost consecin∞ele, nu… Nu, ce?
“(…) Manuel Lucbert în Le Monde din 19 februarie 1977, sub titlul
“M. Ceausescu s’en est pris vivement a ceux qui «trahissent leurs pays»”(…)
“(21 februarie [1977], continuare)
(Tot) 18,50: Telefoneaz¶ [jurnalista] Dessa Trevisan (convorbirea nu se
întrerupe). M¶ întreab¶ ce cred despre întâlnirea de mâine cu Burtic¶ (nu de
la mine §tia). R¶spund c¶ nu §tiu, îi voi spune mâine - dup¶…
Ora 19,15: Vasile Paraschiv reu§e§te s¶ strige la telefon:
«M¶ aflu în pericol! Aten∞ie!!»
Ce o fi p¶∞it? - întrebare retoric¶…
(Jurnal de iarn¶)”
“Am aflat mai târziu: îl h¶ituiau securi§tii. Semnase cu o zi înainte,
[în 20 februarie] iar azi (21 februarie) venise din nou la Bucure§ti, s¶
aduc¶ documentele care probau c¶ fusese internat în azil psihiatric. ïn
acea sear¶ va sc¶pa de câini, îns¶ în 23 februarie… (voi ajunge §i atunci). ()
“Halucina∞ii… Tot halucina∞ii s¶ fi fost, pentru [Cornel] Burtic¶ [vicepremierul de atunci cu care avusesem o “intrevedere” în 22 februarie], r¶pirea
(altfel cum s¶-i zic?) muncitorului Paraschiv Vasile, din fa∞a casei mele, operat¶ de b¶ie∞i? Citez din scrisoarea pe care acesta avea s¶ mi-o înmâneze
peste o lun¶ (în 22 martie 1977)”:
“La 23 februarie 1977, ora 8 diminea∞a, pe când încercam s¶ intru pe
scara blocului Dvs. am fost arestat de trei ofi∞eri de Securitate care erau
posta∞i în fa∞a blocului §i, de§i se pref¶ceau c¶ repar¶ ceva la ma§in¶ supravegheau totu§i cu aten∞ie intrarea (…)
“(…) Halucina∞ii - iat¶ ce i-au confiscat securi§tii lui Paraschiv:
“1. Cuvântarea Pre§edintelui Carter cu ocazia venirii la Casa Alb¶;
2. Biletul de ie§ire din spitalul Voila-Cîmpina, unde fusesem internat în
mod for∞at de ei, Securitatea din Ploie§ti, la 23 decembrie 1976;
3. Copie dup¶ foaia de observa†ie de la spital;
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4. Procesul-verbal de perchezi∞ie de la domiciliul meu, f¶cut la 12
noiembrie 1976.”
“Halucina∞iile muncitorului Paraschiv Vasile continu¶:
“Colonelul Popa m-a întrebat dac¶ îl cunosc pe Paul Goma §i dac¶ am
semnat ceva. Am r¶spuns c¶ îl cunosc personal pe Paul Goma de la data de
20 februarie 1977, dat¶ la care mi-am dat adeziunea deplin¶ la scrisoarea
dânsului adresat¶ lui Pavel Kohout §i tovar¶§ilor s¶i de la Praga - scrisoare
deschis¶ pe care am semnat-o §i eu. £i c¶ am mai fost la dânsul a doua zi, la
21 februarie §i c¶ azi, miercuri 23 februarie ar fi fost a treia oar¶, dac¶
Securitatea nu m-ar fi împiedecat s¶ comit acest «delict politic». Colonelul
Popa mi-a zis c¶ el îmi d¶ un «sfat»: s¶ rup orice contact cu Goma. Mi-a spus
c¶ dac¶ întrerup contactul cu Goma îmi anuleaz¶ diagnosticul de nebun. Am
zis c¶ eu ac∞ionez dup¶ cum îmi dicteaz¶ con§tiin∞a”.
“(24 februarie) [1977]
Ora 20: Paulina C¶t¶nescu. £i ea a fost internat¶ de mai multe ori în
azile psihiatrice (Cula, B¶l¶ceanca).”
“Sâmb¶t¶ 26 februarie [1977]
(…) ïn cursul dimine∞ii, vizite: Paulina C¶t¶nescu, (…)
Ora 17,15: ïmi telefoneaz¶ de la Paris Virgil T¶nase. ïmi cere un interviu pentru Les Nouvelles Littéraires. Ciudat, dar a§a e: telefonul nu a fost
întrerupt, cu toate c¶ îi transmit: £I ïN ROMÂNIA SE PRACTIC™
INTERN™RILE ïN AZILE PSIHIATRICE PENTRU DELICTE DE OPINIE.
ïi m¶rturisesc “corespondentului”: 1. C¶, acum, telefonul meu nu este,
ca de obicei, întrerupt; 2. C¶, spre ru§inea mea, nu §tiam (de§i r¶m¶sesem
în leg¶tur¶ cu fo§tii colegi de închisoare §i de domiciliu obligatoriu) c¶ se
practic¶ internarea-la-nebuni, ca în Rusia. ïi mai spun ce am aflat:
intern¶rile sunt decise în virtutea unui Decret (Nr. 15, din martie 1965),
deci exact din luna în care cr¶pase Gheorghiu-Dej. Ceea ce p¶rea de neconceput (anume c¶ Ceau§escu ar fi rupt-o cu legile §i practicile staliniste ale
lui Dej) se dovede§te a fi realitate în cazul criminalului Decret 15 - adev¶rat,
lansat de Dej, dar aplicat de Ceau§escu. ïi mai spun: Veniser¶ la mine,
pân¶ în acel moment, 8 persoane, victime ale intern¶rilor-la-nebuni.
Adunasem materiale doveditoare: bilete de ie§ire din spital, foi de diagnostic etc - de la Paraschiv Vasile, muncitor, de la Bra§oveanu
Gheorghe, economist (internat de mai multe ori, ultima pentru c¶ ∞inuse
într-un cerc restrâns o comunicare: “£tiin∞¶ §i religie”), de la C¶t¶nescu
Paulina, inginer chimist - despre care mai vorbisem - §i de la Stoean
P¶un, inginer mecanic - acesta era amenin∞at cu internarea, fiindc¶, disperat de §icanele de la serviciu, ap¶ruse în uzin¶ cu, pe piept, ecusonul
pe care scria SCLAV.”
Din rapoartele Securit¶†ii (recuperate prin CSNAS):
(16) Interviu luat prin telefon de Virgil T¶nase [în 26 februarie], ap¶rut
în revista Les nouvelles littèraires [!] nr. 2574 din 3-l0 martie 1977 - ortografia le apar†ine, n.m. P.G.
(P.G):…Iar cei, din nefericire foarte rari, care îndr¶znesc s¶ o spun¶
sînt trimi§i dac¶ nu la închisoare, cel pu†in la spitalele psihiatrice. [bifat cu
un X mare §i marcat cu o linie vertical¶]
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V.T.: Ce sînt aceste spitale în România?
P.G.: Internarea în spitale de psihiatrie pentru delicte de opinie este
reglementat¶ prin Decretul nr. 12 din 1965. [bifat cu semnul v¶zut] Cunosc
opt cazuri între care cel al lui Gheorghe Bra§oveanu, care a fost internat aci
din cauza unei conferin†e despre “Via†¶ §i Dumnezeu”. ïn momentul de fa†¶,
lucrez la o carte care trateaz¶ aceast¶ problem¶.]
“[tot 26 febr.] Ora 17,30: Vizit¶: Familia Nu∞¶. Tot atunci: Sandu (Gh.)
îmi telefoneaz¶, ca s¶ m¶ anun∞e: Fusese chemat la Pa§apoarte!
Ora 19,10: Europa Liber¶ s-a dezmor∞it de-a binelea: transmite
bomba pe care l-o furnizasem acum dou¶ ore, anume: §i în România se
practic¶ intern¶rile psihiatrice pe motive politice! A§a, da!
(Jurnal de iarn¶)”
“Duminic¶ 27 februarie [1977]
“(…) Nota: Mai târziu aveam s¶ aflu c¶, în acea zi - 27 februarie 1977
- luase fiin∞¶, la Paris, Comitetul Francez pentru Ap¶rarea drepturilor
Omului în România, din ini∞iativa unor tineri francezi care lucraser¶ în ∞ara
noastr¶ ca sociologi, etnografi, istorici. Comitetul a avut un rol determinant,
atât în informarea opiniei publice franceze despre ceea ce se petrecea în
România, dar §i în ap¶rarea noastr¶, acelor afla∞i la cheremul Organelor (mai
apoi Comitetul s-a transformat în Lig¶ afiliat¶ Federa∞iei Interna∞ionale pentru Ap¶rarea Drepturilor Omului).”
”Miercuri 2 martie [1977]
Ora 8: Telefonul, în continuare, mort.
(…) Ora 10: Telefon de la Paulina C¶t¶nescu. Speriat¶, îngrozit¶ de
urm¶ritori.”
“(…) Joi 3 martie [1977]
(…) ïntre 14,30-18,10: Negoi∞escu. Foarte important! (Ana Maria a
plecat la “Louis” la ora 5, s-a întors la 7).”
“(…) Vineri 11 martie
Ora 8,45: TV canadian¶ canalul francez. Interviu pân¶ la ora 9,30.
ïntre 12-14: Nego cu I. Vianu!
(Jurnal de iarn¶).”
Nota din aprilie 2008:
Deci, §tirea despre intern¶rile psihiatrice în România a fost difuzat¶ în
26 februarie (1977), iar I. Vianu a venit abia dup¶ dou¶ s¶pt¶mâni, în 11
martie s¶ semneze Apelul nostru, pentru respectarea drepturilor omului aducînd §i un text al s¶u, despre sfâ§ierea românului care cere emigrarea din
România.
Tot din rapoartele Securit¶†ii:
19) Interviu acordat Agen†iei americane de pres¶ U.P.I., ap¶rut în fragmente în cotidienele “Le Monde” nr. 9995 din 19 martie, “Die Welt” nr. 64
din 17 martie 1977:
“Paul Goma a afirmat c¶ exist¶ în România spitale de psihiatrie în
care autorit¶†ile nu ezit¶ s¶-i interneze pe opozan†i. El a citat numele a patru
a§ez¶minte (spitalele B¶l¶ceanca, Cula, Poiana Mare §i Petru Groza), dintre
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care primele dou¶ în Bucure§ti, în care, dup¶ cîte §tie el, au existat cazuri de
acest fel. Scriitorul s-a declarat gata a furniza identitatea a trei persoane
care au suferit un atare tratament §i care i-au adus dovezi confirmînd
internarea lor psihiatric¶ din motive politice. El sper¶ s¶ poat¶ înmîna aceste declara†ii Conferin†ei de la Belgrad. [bifat cu semnul v¶zut §i marcat cu o
linie vertical¶]
20) Interviu acordat Agen†iei americane de pres¶ U.P.I., ap¶rut în fragmente în cotidienele “Le Monde” nr. 9995 din 19 martie, “Die Welt” nr. 64
din 17 martie 1977:
“Paul Goma a afirmat c¶ exist¶ în România spitale de psihiatrie în
care autorit¶†ile nu ezit¶ s¶-i interneze pe opozan†i. El a citat numele a patru
a§ez¶minte (spitalele B¶l¶ceanca, Cula, Poiana Mare §i Petru Groza), dintre
care primele dou¶ în Bucure§ti, în care, dup¶ cîte §tie el, au existat cazuri de
acest fel. Scriitorul s-a declarat gata a furniza identitatea a trei persoane
care au suferit un atare tratament §i care i-au adus dovezi confirmînd
internarea lor psihiatric¶ din motive politice. El sper¶ s¶ poat¶ înmîna aceste declara†ii Conferin†ei de la Belgrad. [bifat cu semnul v¶zut §i marcat cu o
linie vertical¶]
21) Declara†ie f¶cut¶ lui Klas Bergman, corespondent al ziarului
“Dagens Nyheter, [insert de mân¶ din care nu se în†elege decît primul din
cele trei cuvinte: coditian] ap¶rut¶ în nr. 98 [insert de mân¶: din 12 aprilie]
al cotidianului respectiv :
(…) Goma vorbe§te de asemenea despre trei persoane care din
cauza activit¶†ii lor politice au stat interna†i într-o clinic¶ de psihiatrie.
Este vorba de Vasile Paraschiv, un fost membru de partid mai în vîrst¶,
inginer Paulina C¶t¶nescu §i economistul Gheorghe Bra§oveanu. Un al
patrulea, P¶un Stoian, un inginer care drept protest împotriva sistemului a purtat un mic afi§ cu inscrip†ia “sclav” a fost amenin†at c¶ va fi
internat într-o clinic¶ de psihiatrie...
S¶ vedem cum prezint¶ INMER (“Memoria Exilului”):
A§adar pre§edintele Zamfirescu Dinu îl introduce pe:
Ion Vianu - care declar¶:
“Eu am elaborat mai multe studii asupra acestei probleme specifice,
deoarece, f¶r¶ fals¶ modestie, am fost primul medic care, în †ar¶ g¶sindu-m¶, am vorbit despre abuzurile politice ale psihiatriei în mod public
§i am f¶cut-o §i dup¶ ce am p¶r¶sit România”. (subl. îmi apar†ine, P.G.)
ïn curând se vor împlini dou¶ decenii de când I. Vianu tot invoc¶ în
interven†iile sale publice - orale, scrise - un articol al s¶u publicat în Via†a
româneasc¶ mult înainte de 1977, în care demascase psihiatria politic¶. Nu
va fi, în sfâr§it, momentul ca autorul articolului s¶-l republice, m¶car par†ial,
pentru ca cititorul s¶ judece pe text ce §i cum anume scria el, mult înainte de
1977, “f¶r¶ fals¶ modestie (…), despre abuzurile politice ale psihiatriei”?
“(…) [despre] “aceast¶ inten†ie deliberat¶ [din partea puterii statale] eu
am avut cuno§tin†¶ de ea începînd de la sfâr§itul anilor §aizeci” (…)
“ïn afar¶ de propriile mele m¶rturii exist¶ discursul lui Ceau§escu din
1 octombrie 1968 (…)”
“Ca s¶ v¶ imagina†i pu†in (…) era cazul unui avocat în vârst¶, Haralamb
Ionescu, de la Bra§ov, care a venit [“a venit?”, singur, din proprie ini†iativ¶?
- în române§te se spune: “a fost adus” - observa†ia mea, P.G.] la Spitalul
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Central dup¶ ce f¶cuse [sic] urm¶toarea ac†iune: scrisese Secretarului
General al Na†iunilor Unite pentru a-i spune c¶ nu sunt drepturile omului în
România (…) Mi s-a cerut atunci s¶ fac parte din comisia de expertiz¶ §i am
refuzat. £i de atunci a început o evolu†ie personal¶ despre care nu vreau s¶
vorbesc acuma, pentru c¶ nu este interesul acestei seri s¶ vorbesc despre
mine”…
Ba da: interesul acelei seri ar fi fost ca I. Vianu s¶ vorbeasc¶ despre
sine, spunînd adev¶rul despre acel episod. Anume c¶ §tirea despre intern¶rile
psihiatrice fusese difuzat¶ în 26 februarie (1977), iar el, I. Vianu a ap¶rut abia
în 11 martie, îns¶ numai ca s¶ semneze Apelul nostru pentru a ob†ine
pa§aport de emigrare, pân¶ atunci refuzat. £i nu a f¶cut-o: adev¶rul ar fi
contrazis “varianta” sa, eroic¶ §i “f¶r¶ fals¶ modestie”. Dar nici dup¶ acea
dat¶ (ne-am mai întâlnit pân¶ la 1 aprilie, când am fost arestat: nici dup¶ ce
am fost liberat) I. Vianu nu s-a manifestat prin vreo declara†ie scris¶ ori oral¶
(prin telefon, Mariei-France Ionescu, de pild¶) împotriva intern¶rilor
psihiatrice. A deschis gura abia dup¶ ce a ajuns în Elve†ia fa†¶ de jurnalista
Nicoleta Franck.
Pân¶ la apari†ia Caietului INMER nu vedeam importan†a “priorit¶†ii”
denun†¶rii psihiatriei politice în România.
ïn 1977 consemnasem pe foi de hârtie ceea ce, în 1978, la Paris avea s¶
alc¶tuiasc¶ un capitol, “Jurnal de iarn¶” al m¶rturiei editat¶ în 1979, la Seuil,
în traducere francez¶, sub titlul Le Tremblement des hommes (titlul original în române§te fiind: Culoarea curcubeului, 77). £i în acea împrejurare
m¶ considerasem un simplu agent purt¶tor de mesaje ale concet¶†enilor mei
cei f¶r¶ glas §i f¶r¶ de putere. Astfel “tratasem” Apelul pentru respectarea
drepturilor omului - despre a c¶ror înc¶lcare eram documentat pân¶ peste
cap; astfel am f¶cut pe curierul (§i telefonic), atunci când am aflat cumplita
veste: §i în România se practica internarea-la-nebuni-pentru-normalitatecet¶†eneasc¶, dup¶ modelul sovietic, §tire aflat¶ de mine abia în 26 februarie
1977 (de la Paraschiv, C¶t¶nescu, Bra§oveanu, Stoean P¶un…).
Am f¶cut-o - pentru ca era normal s¶ o fac, oricine în locul meu ar fi f¶cut
la fel, f¶r¶ a revendica “prioritatea”, f¶r¶ a pretinde recuno§tin†¶ ve§nic¶ din
parte “opiniei publice”. A§a credeam pân¶ la citirea Caietului INMER. Spre
surpriza §i durerea mea, iat¶: exist¶ oameni - printre fo§tii mei prieteni - care
intervin acum, dup¶ 30 ani, pentru a re-scrie, ei, becisnicii, istoria noastr¶.
Re-scriitor al Istoriei României, în afar¶ de sinistrul sovietist Roller, lam avut, recent, pe Tism¶neanu - el, ap¶rînd (“cu ghearii §i cu din†ile”, vorba
unui congener al s¶u) “concep†ia sa, academic¶”… cea care, cu binecuvântarea lui B¶sescu a falsificat istoria contemporan¶ a României, prin mutilare
(eliminînd f¶r¶ opozi†ie din partea colegilor din Comisie: Manolescu,
Mih¶ie§, Patapievici, Monica Lovinescu, Zub… perioada 28 iunie 1940-iulie
1941, apoi pe cea dintre martie 1944 §i 1946, pentru a nu-i contraria pe ru§ii
ocupan†i ai Basarabiei §i Bucovinei, apoi ai României cât¶ mai r¶m¶sese, în
nici un caz ofensa pe evreii auxiliari zelo§i, feroci ai Ocupantului bol§evic) §i
prin falsificare, chiar inversare a termenilor - un exemplu din o sut¶:
Raportul s¶u - tip¶rit în foarte multe exemplare la Humanitas BMW - pretinde c¶ “Ceau§escu îi alungase din România pe evrei”. Or toat¶ lumea §tie c¶
Ceau§escu avea alte p¶cate, toate grele, de pe urma c¶rora p¶timiser¶ numai
românii, nu §i evreii - ace§tia colaboraser¶ cu regimul comunist, alc¶tuind ei
în§i§i Aparatul de Stat §i de Partid, cât¶ vreme avuseser¶ cet¶†enia român¶,
îns¶ §i dup¶ ce emigraser¶ devenind israelieni, francezi, germani, americani.
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£i iat¶-i acum pe impoten†ii târâie-obiele aduna†i la INMER, profitînd
de prezen†a lui Vasile Paraschiv, singurul om cinstit din acea adun¶tur¶ de
impostori, mincino§i “directori de con§tiin†¶”, încercînd s¶ intre în Istorie prin
u§a din dos, frecventat¶ de slugi, de furi §i de tâlhari. (ïmi vine în minte o zical¶
am¶rât¶: “Ceau§escu, neizbutind s¶ intre în istorie, vrea s¶ intre în geografie”).
£i în “m¶rturiile” despre denun†area psihiatriei în România I. Vianu
procedeaz¶ ca §i în acuza†iile de antisemitism la adresa mea: deschide gura §i
las¶ cuvintele s¶-i curg¶ pe b¶rbie, pe piep†ii c¶m¶§ii, ca dintr-un robinet uitat
deschis - f¶r¶ a †ine seam¶ de proprietatea lor, de adev¶rul lor.
Dac¶ avea cuno§tin†¶ de abuzurile psihiatrice “începînd de la sfâr§itul
anilor §aizeci” de ce nu le-a denun†at de atunci?, iat¶, eu am m¶rturisit c¶
abia în februarie 1977 am aflat despre acestea §i pe dat¶… am turnat! Pentru
cei care umbl¶ pe la memorie amintesc: §i atunci domnea teroarea lui
Ceau§escu §i a Securit¶†ii.
Apoi: ce în†eles ascunde afirma†ia: “ïn afar¶ de propriile mele m¶rturii
exist¶ discursul lui Ceau§escu din 1 octombrie 1968” ?
Nu am p¶truns pâcla discursului s¶u deslânat, incoerent, îl las a§a,
neatins.
Aproape m¶ obi§nuisem cu absen†a sa scrobito-somnolifer¶ în prezidiile
conferin†elor, a colocviilor, înc¶ de la prima edi†ie a Amintirilor în dialog (cu
Matei C¶linescu), unde era evident¶ - la amândoi - autoamnezierea. De aceea
m-a surprins dureros agresivitatea cu care m-a atacat acum câtva timp - tot în
INMER - §i scuipîndu-m¶ cu: “antisemit basarabean”! Atunci dedusesem c¶,
tot dormitînd prin comitete §i comi†ii §i prezidii al¶turi de Monumentul
Nesim†itorismului Dâmbovi†elin, Oi§teanu-Oigen§tein, c¶prarul holocaustolog
îl alfabetizase pe fiul lui Tudor Vianu §optindu-i “ultimele §tiri”. Din acestea
I. Vianu re†inuse doar c¶ sunt “antisemit” §i “basarabean”; din lene,
confec†ionase gr¶bit: “antisemit basarabean” - §i adormise la loc.
Din Dezbaterea de la INMER reiese ceva mult mai grav: I. Vianu este, nu
doar un indiferent (fusese o via†¶ întreag¶, de aceea dialogase atât de armonios
cu un Matei C¶linescu), ci a devenit de câ†iva ani militant holocaustolog. Or
scopul suprem al acestora (care cred f¶r¶ a cerceta) este suprimarea memoriei
celuilalt (goi-ul). Prin omisiune a adev¶rului de to†i §tiut §i prin fabricare de
neadev¶ruri - ca aici.
Ce ocazie mai fericit¶ pentru un veninos ca Dinu Zamfirescu de a-§i exercita puterea (sic) prin cenzurarea celor care nu-i împ¶rt¶-§esc op†iunile (resic),
la urma urmei, prin rescriere a istoriei, visul oric¶rui c¶c¶nar slugoi, fie el
Roller, fie Tism¶neanu, fie Marius Oprea (Comisia încredin†at¶ lui de
T¶riceanu, avîndu-l ideolog-§ef pe securistul sionist “Radu Ioanid” a fost
neutralizat¶ de B¶sescu prin Tism¶neanu, îns¶ “programul” era identic: f¶r¶
perioada iunie 1940 - 1946 - ca s¶ nu-i supere pe americanii de la Tel Aviv).
ïmi arde §i el o copit¶, scriind:
“A§ sublinia aportul deosebit al Ligii pentru Ap¶rarea Drepturilor Omului
în România §i a lui Mihnea Berindei care crede c¶ a fost printre primii care a
relevat în Occident acest fenomen. Pe urm¶ bineîn†eles abuzul (…) a fost
reflectat §i în emisiunile posturilor de radio Europa liber¶ §i BBC”.
“Pe urm¶” au fost hoitarii, profitorii, “primii”, falsificatorii memoriei - ca
el, ca Vianu, ca Andreescu.
A§adar, iat¶ cum st¶m: “Primul care a demascat psihiatria politic¶ în
România” a fost - f¶r¶ fals¶ modestie - I. Vianu (dar al doilea?); “printre primii
care a relevat în Occident acest fenomen” a fost, cine altul dac¶ nu Berindei!?
Inmer-i§tii refuz¶ s¶ pomeneasc¶ numele lui Virgil T¶nase “coresponden-
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tul” meu telefonic §i semnatarul… primului text care relevase fenomenul (în
s¶pt¶mânalul Les Nouvelles Littéraires). Nu sunt consemnate nici numele
Monic¶i Lovinescu §i al lui Virgil Ierunca, în casa c¶rora se afla instalat
Comitetul pentru ap¶rarea drepturilor omului §i unde s-a înregistrat convorbirea noastr¶ - pentru a fi difuzat¶ în aceea§i zi dup¶ dou¶ ore, la Europa Liber¶
(26 februarie 1977). Pentru INMER-ul falsificator al adev¶rului nu au existat
nici Maria Br¶tianu, nici Marie-France Ionesco, nici ¢epeneag, nici Anne
Planche, nici Alain Paruit, nici Matei Cazacu, nici Trifon, nici Doicescu…
£i, desigur, nici m¶car din gre§eal¶ nu a fost pomenit numele odiosului
“antisemit basarabean”: Paul Goma…
*

20 iunie 2008

Cine sunt nega†ioni§tii?
Abia acum, privind o rememorare televizual¶ a masacrului de la
Oradour-sur-Glane (10 iunie 1944, victime ale germanilor ocupan†i: peste
600 de civili, printre care femei, copii, refugia†i din Mosela §i din Alsacia),
am reu§it s¶ pun un cuvânt pe golul care m¶ chinuie de peste un deceniu, de
când am început a scrie despre Basarabia §i Evreii. Un cuvânt care plutea în
aer, îns¶ nu putusem s¶-l rostesc/scriu dintr-un motiv… la îndemân¶: acel
cuvânt era folosit de c¶l¶i împotriva noastr¶, victime, iar victima de mine nu
g¶sise cu cale s¶ li-l întoarc¶, fiindc¶ prea ar fi sem¶nat cu vulgara, dar cât de
adev¶rata: «Ba a m¶-tii!»:
Când, în S¶pt¶mâna Ro§ie reproduceam documente care dovedeau c¶
evreii din Basarabia §i din Bucovina de Nord comiseser¶ violen†e, umiliri
publice, sechestr¶ri, asasinate împotriva militarilor §i a civililor care se
refugiau din Teritoriile Cedate Rusiei, începînd din 28 iunie 1940, m¶
rezumam la cuvinte ce denumeau ac†iuni: huiduieli, insulte, ciom¶geli, b¶taie
cu pietre, “botezare” cu con†inutul oalelor de noapte p¶strate în vederea
“întâmpinarii”, lin§aj, împu§care, luare de prizonieri (dintre militari, într-un
r¶zboi care nu exista) - Holocaustologii îmi… replicau, indigna†i, ultragia†i :
“Nega†ionistule!”- de§i, pentru orice normal-alfabetizat, era limpede: eu
nu negasem nimic, ci afirmasem ceva.
“Nega†ionism” face parte din arsenalul - nu de ap¶rare, ci de atacare
folosit de evreul dobitoc, lipsit de cuvinte §i care astfel, previne replica celui
din fa†¶, acuzatul pe nedrept; lui, dobitocului, îi convine aceast¶ calitatecusur a termenului: îl scute§te de argumentare a acuza†iilor lui, în 63 de ani
de la sfâr§itul r¶zboiului devenite sentin†e-condamn¶ri f¶r¶ drept de recurs
(iar cine le contest¶ este… un antisemit §i un nega†ionist!).
Ceea ce f¶cusem, la urma urmelor reporterice§te, descriptiv, st¶ruind la
anume momente-evenimente. Tot descriptiv, reporterice§te citasem din documente (fire§te, ale Serviciului Secret al Armatei Române, nu “pentru a p¶stra
dreapta m¶sur¶” între acestea §i acelea r¶s-§tiutele (de 63 ani) ale Serviciului
Secret al Armatei Ro§ii, cum îmi recomandaser¶ R. Ioanid, Shafir, Laszlo,
Al. Florian, Pecican…); tot rezemîndu-m¶ pe documente vorbisem despre
fazele urm¶toare petrecute în Basarabia §i în Bucovina de Nord - pân¶ la 22
iunie 1941: un întreg an de teroare crâncen¶, nemaicunoscut¶ pe aceste
p¶mânturi aflate în calea tuturor n¶v¶lirilor §i a n¶v¶litorilor: arest¶ri,
confisc¶ri de cereale §i animale, deport¶ri în mas¶, “procese” expeditive - ca
al elevilor de la £coala Pedagogic¶ din Orhei, dintre care mul†i au fost executa†i (ancheta fiind condus¶ de Goldenberg, §eful NKVD-ului Orhei).
Dup¶ logica evreilor vinova†i de crime grele, noi, victimele lor,
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supravie†uitori, martori ai barbariilor lor, chiar dac¶ ne reze-masem pe documente (ale Armatei Române, nu ale Dimpotrivei Ro§ii), comisesem…
Ce comisesem?
R¶spunsul-explica†ie al holocaustologilor reiese din cuvântul cretin
aruncat-scuipat, acuzator-executor: «Nega†ionistule!»
Obi§nui†i a accepta, din partea noastr¶, cu capul plecat, în t¶cere, orice
acuza†ie, oricât de nedreapt¶, de exagerat¶, de aiuritoare nu le-a dat prin
minte c¶… ei în§i§i, la un moment dat victime, vorbind-scriind despre calvarul lor, ar fi fost contrazi§i de martirizatorii lor, ba chiar trata†i de… de
nega†ioni§ti. Tactica lor tic¶loas¶ de preveni orice contesta†ie a m¶rturiilor
contrarii intereselor lor (doar ei sunt inventatorii “r¶zboiului nuclear
preventiv”) a f¶cut ca doar la eructarea celor dou¶ cuvinte magice - în fapt
blesteme tradi†ionale: “Antisemit!” §i “Nega†ionist!”, noi, victime ale lor
(ei, da, evreii nu au fost totdeauna victime, ci adesea c¶l¶i) s¶ fim paraliza†i,
neutraliza†i, mu†i, pentru a nu se auzi în jur, rostit tare, limpede adev¶ruladev¶rat, adev¶rul istoric al unui întreg secol, al dou¶zecilea.
ïn tentativele repetate de a angaja un necesar dialog cu evreii, dup¶ ce
c¶ veneam cu argumente u§or de contestat - u§or din partea lor, care cu un
simplu: «Nu-i adev¶rat!» m¶ trimiteau la col† - nici nu-mi trecea prin minte
s¶ r¶spund la r¶stelile lor komisaro-imperialiste (ruse§ti…) tot cu: «Nu-i
adev¶rat!» - p¶rîndu-mi-se o “replic¶” imbecil¶, mecanic¶, de troglodit, de
be†iv; s¶ nu r¶mân doar la atâta, ci, riscînd s¶ intru în troaca logicii lor, s¶ le
azvârl în obraz (presupunînd c¶ aveau a§a ceva) acuza†ia cu care ei m¶
cople§iser¶, îmi închiseser¶ gura, m¶ condamnaser¶ §i chiar m¶ executaser¶,
ca pe un criminal dovedit a fi mâncat evrei cruzi, de preferin†¶ copila§i:
“Nega†ioni§tilor!»
Fiindc¶ nega†ioni§tii sunt ei, nu eu (dealtfel Oi§teanu, chiar spusese :
de§i Goma nu neag¶ Holocaustul, el este antisemit: îl justific¶!, iar fiul
Marelui Tudor Vianu, auzind prin somn aceast¶ sentin†¶, o repet¶, o repet¶ ca o plac¶ stricat¶, vorba Monic¶i Lovinescu despre mine).
S¶ se pun¶ de acord holocaustologii; unii m¶ absolv¶ de p¶catul
“antisemitismului”, îns¶ au g¶sit altceva (cum s¶ scap de “justi†ia” lor
strâmb¶?) : cic¶ a§ fi vinovat de… nega†ionism!
ïn ce const¶ nega†ionismul cu care atac în mod mâr§av totalitatea comunit¶†ii evreie§ti? Nu conteaz¶, nega†ionismul se asorteaz¶ cu antisemitismul
[§i ce dac¶ a critica politica rasist¶, apartheidist¶ a Israelului nu are leg¶tur¶
cu antisemitismul - are cu postul de ambasador UNESCO d¶ruit de
Taubman… antisemitului Manolescu!]! Sunt piese din uniforma holocaustologului militanto-recupera†ionist. £i fac-bine pungii f¶r¶ fund a
recupera†ionismului planetar - nu s-a în†eles?, cum a§a: sub termenul
recuperare, evreii, zapcìi în suflet §i-n sim†iri, îi trimit în fa†¶ pe holocaustologi, ei s¶ se mânjeasc¶ în campania de re-jefuire re-demarat¶ - nu
întâmpl¶tor dup¶ c¶derea Zidului Berlinului - pentru a lua §i pielea de pe noi,
nu doar zdren†ele odinioar¶ numite: îmbr¶c¶minte. Ei, evreii neag¶ adev¶ruri
orbitoare, nu eu, care… îi tot invit, naiv, proste§te la dialog.
Dintre ei inventivul Shafir (care a recunoscut, în scris: nu citise cartea
condamnat¶: S¶pt¶mâna Ro§ie) m-a acuzat, primul de “nega†ionism”…
deflectiv?, deflectant?… Or goi-ul care sunt nu avusese prezen†a de spirit s¶
i-o întoarc¶:
«Ba tu e§ti nega†ionist, m¶garule, care m¶ acuzi pe mine de…
nega†ionism!»
ïn eternul §i imposibilul dialog (sic), evreii folosesc drept c¶lu§uri de
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b¶gat în gura celui din fa†¶, presupus contestatar al termenilor fal§i,
neadev¶ra†i, cuvinte r¶u, incorect folosite, dar cât de folositoare lor în campaniile de acuzare, culpabilizare §i… recupera†ionare (vorbesc de bani, desigur, de ce altceva s¶ vorbesc?):
- antisemit(ism) - termen trebuind s¶ comunice c¶ eu, desemnatul cu
degetul §i cu stropii elocin†ei (!) am o atitudine batjocoritoare, insultant¶ fa†¶
de un semit.
Care semit?, vorba rusului. Dar niciunul dintre holocaustologii care m¶
antisemitizaser¶: R. Ioanid, Oi§teanu, Shafir, Katz, Reichman, Paruit, M.D.
Gheorghiu, Ancel - s¶ nu fie uitat Wiesel - nu este semit : to†i ace§tia provin
din aria înglobat¶ de Rusia (care ocupa atunci §i ¢¶rile Baltice §i Polonia),
unde evreii au fost/sunt/vor fi de origine kazar¶, deci türk¶, str¶mo§ii lor
trecuser¶ la mozaism, nu au nici un strop de sânge semit - spre deosebire
de… palestinieni, unicii semi†i din ¢ara Sfânt¶…
ïn care caz cum r¶mâne “antisemitismul” folosit pân¶ la urzeal¶ de
holocaustologi, împro§cîndu-i pe contradictori? Ei, ne-semi†i, doar “trecu†i”,
nu n¶scu†i (de aici zicerea: s¶ te fereasc¶ Dumnezeu de “trecu†i”, ace§tia sunt
mai ca- decât -tolicii, crezîndu-se datori s¶ dea dovad¶ de credincio§ie noii
religii).
R¶mâne… în stare de levita†ie, dup¶ legile fizicei §i ale bunului-sim†.
- nega†ionism - termen destinat s¶ comunice: eu, ne-evreu neg afirma†iile
(sau… nega†iile) obraznice ale holocaustologilor - ca de pild¶: “Românii au
masacrat 400 000 de evrei in timpul r¶zboiului”. Sunt etichetat: “nega†ionist”
fiindc¶… neg minciunile, nu adev¶rurile.
Dar, aten†ie: devin nega†ionist chiar §i atunci când îndr¶znesc s¶ corectez cifrele astronomice cu care holocaustologii ne dau la cap: fie c¶ afirm:
«Cifra de 400 000 de evrei victime ale românilor este mult umflat¶”, dar §i
atunci când - nu eu, primul, ci un alt goi: l’Abbé Pierre - o corectez¶,
avansînd alta, adev¶rat¶, oricum, mai aproape de adev¶r… Un astfel de
“nega†ionist” ar putea fi ar¶tat cu degetul ca, s¶ zicem: “corec[ta]†ionist (!)”.
[Anul trecut, dup¶ moartea Abatelui Pierre, un jurnalist de la
NouvelObs, Caviglioli comitea impruden†a de a cita un fragment din scrisoarea produs¶ în procesul lui Garaudy :
“A fost normal ca, dup¶ r¶zboi s¶ cedem exager¶rilor”…(apoi introduce vorbesc tot de Caviglioli - fraza urm¶toare astfel: “£i adaug¶ [Abatele Pierre],
într-o lugubr¶ lapalissad¶”): “La Auschwitz a fost scris pe o plac¶: patru
milioane de mor†i. Fiindc¶ ast¶zi a fost corijat¶ la un milion, înseamn¶
c¶ cifra de patru milioane a fost exagerat¶” (subl mea).
De unde concluzia, strâmb¶: în ochii holocaustologilor, chiar persoana
care citeaz¶… inscrip†ia de pe o plac¶, de la Auschwitz, nefiind el autorul
corect¶rii, comite o crim¶ grav¶: “nega†ionism corector al neadev¶rului”.
Fiindc¶ a§a cum exista un adev¶r-de-clas¶ în bol§evism, exist¶ un adev¶r-deras¶ în holocaustism.
ïn leg¶tur¶ cu “derog¶rile”, nu doar de la adev¶r, ci §i de la cronologie
practicate de evrei, în scop de supravie†uire (Hanna Arendt o spune, întru
justificarea, amnistierea tuturor faptelor rele ale Poporului Ales), i-am mai
ar¶tat cu degetul pe Ilia Ehrenburg §i pe Vassili Grossman numindu-i
descronologizatori. Ace§tia, într-o carte de pur¶ propagand¶ ap¶rînd nu doar
cauza minoritarilor evrei, ci mai ales cauza majoritarilor ru§i (ah, dorin†a
arz¶toare de a apar†ine altei comunit¶†i: ruseasc¶, ungureasc¶!), intervertiser¶
cauza §i efectul, afirmînd, de pild¶, c¶…“severitatea cu care autorit¶†ile
sovietice” (sic) îi trataser¶, în 1940 pe românii basarabeni §i bucovineni
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proasp¶t ocupa†i, se explic¶ prin r¶zbunare (r¶zbunare justificat¶ când este
practicat¶ de evrei, prin tradi†ie, îns¶ negat¶, interzis¶ celor din fa†¶, goi-ilor)
pentru masacrele la care se dedaser¶ românii în… h¶t, departe în timp, în
iulie 1941, dup¶ retragerea sovieticilor din teritoriile Ocupate! Aceast¶
neru§inare în minciun¶ se explic¶: evreii nu dialogheaz¶, ci monologheaz¶ §i dicteaz¶ (obi§nuin†¶ c¶p¶tat¶ în Rusia, apoi de la 1917 în URSS, unde au
fost preponderent politruci, sini§trii komisari (dealtfel unii §i-au luat acest
nume: exist¶ o sportiva american¶: Komisarz, de unde se în†elege c¶ tat¶l sau
bunicul exercita aceast¶ nobil¶ ocupa†iune în Polonia ocupat¶ de bol§evici),
mai ales în sectoarele represiune §i propagand¶). Ei declar¶, din 1948:
«Israelul nu va ceda niciodat¶ §antajului terorist». Prin “§antaj” ei în†eleg tocmai dialogul, iar prin “terori§ti” doar ne-evreii de dup¶ 1948 (de 60 ani!),
fiindc¶ înainte ei erau numi†i terori§ti de c¶tre mandatarii Palestinei, sub
denumirea de patriotism evreiesc practicau ei (Begin, Shamir) f¶r¶ scrupule
terorismul pur §i dur împotriva britanicilor, a arabilor, a cre§tinilor, iar dup¶
acea dat¶ au instituit: terorismul-de-stat-§i-de-partid israelian, prezentat ca
“drept la autoap¶rare”.
Strategii Ehrenburg, Grossman, str¶luci†i precau†ioni§ti ai autoap¶r¶rii
au intervertit evenimentele, pentru ca la o adic¶ s¶ nu fie tra§i la r¶spundere
adev¶ra†ii agresori în Teritoriile Cedate: evreii, fiindc¶, min†eau ei…, era
r¶zboi! Nu era nici un r¶zboi, atunci, între iunie 1940 §i 22 iunie 1941! Abia
dup¶ un an de zile de la Ocuparea §i Terorizarea Basarabiei §i a Bucovinei de
Nord a fost declarat r¶zboiul. Deci pe timp de ne-r¶zboi ocupan†ii terori§ti
bol§evici, în fruntea lor: evreii, care credeau în continuare c¶ acel p¶mânt va
fi, dup¶ promisiunea lui Stalin, viitoarea patrie a lor, trecuser¶ urgent la amenajarea terenului, opera†iune numit¶ cur¶†enie etnic¶…
Adev¶rul fiind ca toate ac†iunile lor dintre 28 iunie 1940 §i 22 iunie
1941, avînd loc pe timp de pace sunt, nu crime de r¶zboi - care multe porc¶rii
§terg ele - ci crime împotriva omenirii: imprescriptibile.
A§adar cine sunt nega†ioni§tii?
Ei, holocaustologii, cei care acuz¶ pe ne-evrei de “antisemitism” §i de
“nega†ionism”!
*

5 ianuarie 2010

Florin M¶trescu despre Ana Blandiana: “Un fost de†inut politic,
dr. Florin M¶trescu, e mai dur chiar decît Vadim

“În urma unui turneu f¶cut de Romulus Rusan §i de Ana
Blandiana în mai multe †¶ri europene, inclusiv în Germania, am aflat
de inten†ia acestora de a transforma închisoarea din Sighet într-un
memorial. Natural, am vibrat, mai ales c¶ eu eram în acel moment
secretar al Comitetului Na†iunilor Captive, care întrunea lupt¶tori anticomuni§ti din mai multe zeci de †¶ri aflate sub dictaturi comuniste. £i
atunci le-am f¶cut propunerea dac¶ nu cumva ceva din exponatele pe
care noi le aveam în Camera Na†iunilor Captive, din ora§ul Köln, nu
le-am putea transfera în Memorialul de la Sighet. Au fost de acord §i
mie mi s-a p¶rut ideea absolut rezonabil¶. M-am implicat în acest
proiect cu toate puterile.
Am fost unul dintre sponsorii Memorialului Sighet
Printre altele, am dovezi care atest¶ c¶ am donat, în mare parte din
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propriul buzunar, în jur de 40.000 de m¶rci, care au luat forma unor
ajutoare b¶ne§ti propriu-zise sau obiecte. Dona†iile au fost acordate
Funda†iei Academia Civic¶. Un mare ajutor în acel moment au dat §i
surorile Co§oveanu, care au pus mult suflet pentru amenajarea înc¶perilor Sighetului, cel pu†in în perioada de început. Afar¶ de asta, eu dispuneam de cele 66 de steaguri ale Na†iunilor Captive, pe care le
f¶cusem în Germania, care m-au costat aproape 8.000 de m¶rci, §i am
c¶p¶tat promisiunea c¶ se va organiza o Camer¶ a Na†iunilor Captive.
În 1994, la un an dup¶ aceast¶ întîlnire, am v¶zut aceast¶ camer¶
la etajul I, o camer¶ mare, spa†ioas¶, în care steagurile §i-ar fi g¶sit un
loc important. Afar¶ de aceasta aveam un cearceaf, lung de 8 metri,
f¶cut de regretatul lupt¶tor anticomunist Eugen Costandache, care
notase pe el cca. 800 dintre mor†ii revolu†iei.
Camera rezervat¶ Na†iunilor Captive era necorespunz¶toare
Anul urm¶tor, în 1995, am dorit s¶ v¶d camera rezervat¶ Na†iunilor Captive. £i am descoperit o camer¶ mic¶, care nu sem¶na cu cea
promis¶. Localizarea topografic¶ era exact¶. Unul dintre portarii
Sighetului mi-a dest¶inuit c¶ aceast¶ camer¶ a fost împ¶r†it¶ în dou¶
tocmai pentru ca aceast¶ Camer¶ a Na†iunilor Captive s¶ nu aib¶ un
spa†iu prea mare, s¶ nu i se dea o prea mare importan†¶. ™sta a fost un
semn, §i atunci au ap¶rut semne de îndoial¶. La inaugurarea Sighetului,
în 1993, pe frontonul cl¶dirii, la stînga, la intrare, erau pl¶ci de marmur¶ de m¶rimea 40x30, cu numele celor 54-55 de mini§tri, c¶petenii
religioase, oameni de mare valoare care au murit în Sighet.
Nume importante au fost excluse
Le-am v¶zut în subsolul cl¶dirii, §i, ceea ce m-a frapat, chiar în
fa†¶ era numele istoricului Gheorghe Br¶tianu. Se zvonea c¶ motivul
real pentru care aceste pl¶ci au fost date jos era faptul c¶ între mini§tri
au fost §i cî†iva oameni de dreapta. Argumentul oficial pentru care
pl¶cile memoriale au fost înl¶turate a fost renovarea cl¶dirii. Nu a fost
r¶u c¶ s-a renovat, de§i, cum spunea cineva, a fost transformat Sighetul
într-un hotel. Normal ar fi fost ca m¶car un etaj s¶ arate groz¶via închisorii din Sighet. Am tot sperat ca aceste pl¶ci s¶ fie puse într-o sal¶ a
Sighetului. Ele nu au mai fost v¶zute niciodat¶. Pentru mine a fost clar
c¶ ce se întîmpl¶ la Sighet, exponatele, ordinea lor, denumirea camerelor sînt controlate de cineva.
- De cine anume?
- £i eu mi-am pus întrebarea. Indiciile m-au dus cu gîndul la
masonerie. [“Masoneria” are spate bun: ca un catâr. Numai c¶ aici
“Masoneria“ nu are nici o leg¶tur¶ cu… prefectura: a devenit o
“metod¶ mascat¶”, pentru a nu fi acuzat acuzatorul c¶ i-a acuzat
pe evrei. Numai c¶ metoda-mascat¶ se demasc¶ singur¶ - ca
proasta - trei paragrafe mai încolo apare (la Sighet!) un rabincontrolor. La ce sluje§te un rabin controlor? Ei, la ce! La controlarea conformit¶†ii exponatelor - fire§te, “conformitate” numai
în raport cu evreii, nu cu adev¶rul-adev¶rat. La ce a mai slujit
“mascarea adev¶rului”? La nimic, decât la dovedirea c¶ Românul
nostru - fie el §i M¶trescu tremur¶ de frica… “masoneriei” c¶reia
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el îi spune astfel, ca s¶ nu-i scape: “evreimea” - nota mea, P.G. ]
Din moment ce numele întreg al lui Ion Gavril¶ Ogoranu apare trunchiat, sub forma de Gavril¶ I., numele doamnei Maria Antonescu a fost
exclus din rîndul pu§c¶ria§elor de la închisoarea Mislea.
Au disp¶rut semnele unor manifest¶ri cre§tine
- Am în†eles c¶, într-o luare de cuvînt, a†i semnalat conducerii
Academiei Civice absen†a unei cruci din sala de conferin†¶.
- Nu numai asta. Am semnalat scoaterea crucii din sala de conferin†¶, unde a fost prezent¶ cel pu†in 3-4 ani. În perioada de început se
spunea Tat¶l nostru sau Cu noi este Dumnezeu. Erau, prin urmare,
ni§te semne ale unei manifest¶ri cre§tine. Cu timpul, au disp¶rut.
În urma observ¶rii acestor lucruri, am luat cuvîntul, sf¶tuindu-m¶
§i cu B¶di†a Ion Gavril¶ Ogoranu, §i am spus adev¶rul. Numai
masoneria putea fi deranjat¶ de prezen†a numelor unor oameni de
dreapta pe pl¶cile respective. Dar ¶sta a fost trecutul României. Nu-l
putem §terge. Unul dintre insideri mi-a dezv¶luit un am¶nunt, care are
relevan†¶. Anume c¶, de dou¶ ori pe an, vine un rabin din New
York, care viziteaz¶ întreg Memorialul Sighet §i decide ce r¶mîne
§i ce se scoate din exponate. Este vorba de o atitudine de
plec¶ciune fa†¶ de oameni care încep s¶ controleze ceea ce românii
au crezut c¶ va fi un loc de evocare a suferin†ei Neamului
Românesc. (subl. mea, P.G.)
Am cerut amenjarea unei s¶li pentru martirii din Basarabia
§i Bucovina. Nu s-a acceptat. (subl. mea). Dac¶ la Sighet s-au petrecut lucruri necurate, trebuie spus c¶ ele nu sînt ini†iative române§ti. Nu
acuz de rele inten†ii pe cei care au f¶cut Memorialul Sighet. S-au supus
unor for†e interna†ionaliste. (nu “masonice”?, observa†ia mea, P.G.)
A§a-zisele cruci expuse în interiorul Memorialului sînt o
blasfemie.
- Putem spune §i anticre§tine?
- Da, au ap¶rut dou¶ cruci, în celular §i la intrare, care te duc cu
gîndul c¶tre organele genitale b¶rb¶te§ti §i femeie§ti. O s¶ spun¶ c¶
este o stilizare foarte modernist¶.
În asemenea loc crucea, §i numai crucea, î§i g¶sea locul. Orice
transformare a crucii este un sacrilegiu. Este o încercare de c¶lcare în
picioare a tradi†iei noastre §i a înv¶†¶turilor Sfintei Scripturi. Este o
blasfemie (n.r. - vezi foto).
- Dumneavoastr¶ a†i luat atitudine public¶, condamnînd aceste
devieri. În Addenda c¶r†ii dumneavoastr¶, "Holocaustul ro§u", spune†i
c¶ Ana Blandiana a avut o reac†ie care v-a dus cu gîndul la Ana Pauker.
- A fost de-o agresivitate, de-o r¶utate, care ori e patologic¶, fie a
fost o lec†ie de bun¶ purtare care trebuia dat¶ subsemnatului. Ideea era:
Sighetul sufer¶ transform¶ri, Sighetul îl facem cum vrem noi §i
nimeni n-are voie s¶ conteste ceva. Nu mi-a dat nici o §ans¶ de a da o
replic¶.
- De ce v-a acuzat?
- M-a acuzat de vedetism, de faptul c¶ semnalez lucruri pe care
ceilal†i nu le v¶d. Cum se face c¶ oamenii laud¶ Sighetul, iar eu am
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atîtea note critice? M-a acuzat c¶ doresc recunoa§tere oficial¶ pentru c¶
eram sponsor al Memorialului.
Atitudinea Anei Blandiana mi-a adus aminte de Ana Pauker
E adev¶rat c¶ doamna Blandiana m-a propus, la un moment dat,
ambasador al României, în Germania. A avut gesturi de amabilitate, iar
eu îndr¶zneam s¶ formulez note critice. Tonul doamnei Blandiana,
r¶utatea discursului mi-au amintit de momentul Ana Pauker.
Nu recuno§team persoana amabil¶ §i civilizat¶ pe care o §tiam, cu
care eram în rela†ii apropiate. Ne-a vizitat chiar casa din Germania.
Am f¶cut gr¶tar, cu friptur¶ §i mititei, §i m-a ajutat s¶ pun mititeii pe
tav¶ [ca §i cum acest ajutor: “punerea mititeilor pe tav¶” ar fi
constituit o prob¶ irefutabil¶ a rectitudinii morale a Anei
Blandiana - observa†ia mea, veninoas¶, P.G.]. £i-atunci m¶
gîndeam: unde este persoana amabil¶ §i dr¶gu†¶, deschis¶ dialogului,
cum de s-a transformat numai în urma unei lu¶ri de cuvînt, prin care
semnalam ni§te lucruri care m¶ dureau? În acel moment, s-a produs o
ruptur¶ total¶.
În contextul în care am auzit de proiectul de la Aiud §i de dorin†a
pu§c¶ria§ilor în via†¶ de a ridica, în cinstea celor mor†i, o biseric¶ ortodox¶, în care s¶ fie pomeni†i eroii Neamului Românesc, cine nu
cuno§tea dedesubturile Sighetului, ar fi putut spune: ce rost are s¶ se
mai fac¶ ceva pentru conservarea victimelor comunismului, cînd exist¶
acest grandios Sighet? Ca unul care §tie §i alte lucruri despre Sighet,
mi-am dat seama c¶ Sighetul nu trebuie negat. Sighetul trebuie vizitat,
numai c¶ discern¶mîntul de a spune ce este corect sau deformat pentru
prezent nu-l pot face decît oamenii de-o anumit¶ vîrst¶.
Sighetul este o capcan¶
Pentru tineri, Sighetul este o capcan¶ pentru c¶ sînt lucruri
incorect prezentate. De numele lui Ion Gavril¶ Ogoranu n-avea voie s¶
se ating¶ nimeni, dup¶ cum numele doamnei Maria Antonescu trebuia
s¶ figureze între pu§c¶ria§ele de la Mislea. De aceea, orice alt¶
tentativ¶ care vrea s¶ restabileasc¶ istoria adev¶rat¶ este binevenit¶.
- Cînd mergi la Memorialul de la Sighet †i se pune o caset¶ audio
în care †i se spune c¶ ini†iativa Memorialului i-ar fi apar†inut doamnei
Ana Blandiana. Dumneavoastr¶ spune†i, în Addenda c¶r†ii
"Holocaustul ro§u", §i furniza†i §i un text în acest sens, c¶ ini†iativa i-a
apar†inut muzeografului Mihai D¶ncu§.
- Au preluat f¶r¶ ru§ine o idee care nu a fost nici a Anei
Blandiana, nici a so†ului ei. Ideea apar†ine fo§tilor de†inu†i politic din
Sighet §i domnului D¶ncu§. Iar articolul publicat de acesta din urm¶ în
"Tribuna Marma†iei" atest¶ dorin†a de a transforma închisoarea în
Memorial. Ana Blandiana era datoare s¶ pomeneasc¶ despre aceast¶
ini†iativ¶. Oamenii ace§tia au fost da†i deoparte. De altfel, la inaugurarea Sighetului n-a fost men†ionat nici m¶car numele ingineruluiproiectant al Memorialului.
Aiudul nu trebuie s¶ fie un nou Sighet
N-a§ vrea ca Aiudul s¶ fie un nou Sighet. Am fost la Mîn¶stirea
Petru Vod¶, unde am c¶p¶tat binecuvîntarea P¶rintelui Justin, am
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vorbit pu†in cu dînsul, printre altele §i de o controvers¶ care agit¶ mult
cercurile intelectuale române§ti privind apartenen†a la masonerie a
unei personalit¶†i cunoscute a vie†ii culturale §i, printre altele, am aflat
de lupta dîrz¶ care se d¶ între partida patriotic¶, na†ionalist¶, suferind¶
a de†inu†ilor politic §i alte planuri, care, probabil, apar†in masoneriei,
de a se face la Aiud ceva care nu prea are leg¶tur¶ cu faptele de
sfin†enie care s-au întîmplat în aceast¶ închisoare.
- P¶rintele Justin vorbe§te despre o confiscare a suferin†ei de c¶tre
tor†ionari sau urma§ii lor.
- Eu n-am avut timp s¶ detaliez acest aspect. L-am întrebat doar:
"P¶rinte, acest grav zvon care circul¶ în societatea româneasc¶ este o
colportare, o def¶imare, sau este un lucru real?". £i mi-a spus c¶ este
un lucru real.
- Dup¶ p¶rerea mea, exist¶ o tendin†¶ de confiscare a acestei
memorii a rezisten†ei §i a luptei anticomuniste. Sighetul a devenit o
închisoare corect¶ politic, la Aiud diversiunile se †in lan†, închisoarea
Pite§ti a fost privatizat¶ etc. Pe de alt¶ parte, Tism¶neanu, urma§ al
unor ilegali§ti bol§evici, a condus Comisia Preziden†ial¶ pentru
Analiza Dictaturii Comuniste. Exist¶ o tendin†¶ de a controla acest
proces al memoriei?
- ™sta e un adev¶r axiomatic. Marii istorici, zi§i ai comunismului,
atît din România, cît §i din afara †¶rii, sînt ex-tro†ki§ti, maoi§ti, comuni§ti, converti†i chipurile, dintr-odat¶, la democra†ie.
Mai mult decît atît, sînt printre pu†inii care au acces la arhive. Prin
urmare, unele dintre spusele lor con†in foarte mult adev¶r §i amestec¶
adev¶rul cu interpret¶ri eronate, tocmai pentru derutarea publicului.
Preferam surse mai pu†ine, informa†ii mai pu†ine, îns¶ corecte, decît
c¶r†i voluminoase, în care sînt unele adev¶ruri istorice luate din arhive,
malaxate de min†i perverse care lucreaz¶ la comand¶.
- Ei sînt stalini§ti ori urma§i ai stalini§tilor care vin ast¶zi §i ne
vorbesc despre anticomunism, reducînd r¶ul numai la perioada
Ceau§escu.
- Bineîn†eles. Sau evit¶ cuvîntul comunism §i folosesc cuvîntul
stalinism sau, ceea ce mi se pare foarte grav, niciodat¶ nu §i-au privit
retrospectiv anii de prozelitism comunist.
- Cazurile Tism¶neanu §i Brucan sînt elocvente.
- Afl¶m de-abia acum [ce înseamn¶ “afl¶m abia acum”? abiaacum, când? - întrebarea mea, P.G.] c¶ Brucan ar fi fost sigur agent
KGB, dup¶ cum ne informeaz¶ istoricul Alex Mihai Stoenescu. De ce
Brucan era onorat de Lucian Mândru†¶ cu titlul de "dom' profesor" §i
cu titlul de "Mafalda al na†iunii"? Brucan, un om care n-avea nici
m¶car liceul! [dar nu acesta era motivul nocivit¶†ii brucane - P.G.]
Au dreptul s¶ vorbeasc¶ numai urma§ii celor care au instaurat comunismul.
- £i ar mai fi o întrebare: de ce un Ion Gavril¶ Ogoranu, oameni
ai rezisten†ei anticomuniste, Paul Goma, §i al†ii au fost l¶sa†i în afar¶?
Ei nu fac parte nici din conducerea Institutului de Investigare a
Crimelor Comunismului în România, n-au f¶cut parte nici din Comisia
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Tism¶neanu, nu fac parte din nici o institu†ie care ar trebui s¶ fie preocupat¶ de aflarea adev¶rului despre regimul comunist.
- A†i pus punctul pe "i". În toate †¶rile foste-comuniste, nici un om
din rîndul supravie†uitorilor nu a fost convocat pentru a-§i spune cuvîntul privind trecutul istoric comunist. Singurii care au c¶p¶tat dreptul s¶
vorbeasc¶ sînt urma§ii celor care au instaurat comunismul, care au
devenit mari anali§ti §i filosofi ai comunismului.
Nu poate fi o întîmplare §i, într-adev¶r, doi oameni nu puteau fi
ocoli†i în stabilirea adev¶rului istoric despre regimul comunist din
România: Ion Gavril¶ Ogoranu §i Paul Goma. Mai §tim §i al†ii. Nici
m¶car nu au fost consulta†i. Au fost, pur §i simplu, da†i la o parte.
- Se urm¶re§te, oare, ca ace§ti oameni s¶ dispar¶ fizic?
- Exact. Probabil fie a§tept¶m s¶ se prescrie crimele, fie s¶ moar¶
cei mai valoro§i martori: cei care au tr¶it comunismul.
- Ce p¶rere ave†i de manualul de istorie al comunismului?
- Sînt îngrozit. Avem de-a face cu o neglijare total¶ a unor aspecte
din rezisten†a anticomunist¶. În schimb, putem admira §pagatul Nadiei
Com¶neci.
S¶ neglijezi oameni care au luptat în mun†i sau au îndurat pu§c¶ria
este o tic¶lo§ie f¶r¶ margini §i un act anticre§tin.
Anticipez c¶, la urm¶toarea editare a manualului despre comunism pentru elevi, o s¶ dispar¶ §i numele B¶di†ei Ion Gavril¶ Ogoranu
§i ale altor personalit¶†i din rezisten†a anticomunist¶.
Cred c¶ Sighetul nu trebuie omis dintre lucrurile care trebuie
v¶zute. Copiii no§tri trebuie instrui†i s¶ diferen†ieze ce este real în
Sighet §i ceea ce a fost prelucrat, pentru a se respecta corectitudinea
politic¶ §i alte interese de ordin intern sau interna†ionalist.
A consemnat FLORIN PALAS

*
Filmul despre Gavril¶ Ogoranu provoac¶ proteste la Berlin
Traian Danciu Mar†i, 16 Februarie 2010
“SCRISOARE. Pe motiv c¶ filmul „Portretul lupt¶torului la tinere†e” ar aborda un personaj care a f¶cut parte din mi§carea legionar¶,
mai multe organiza†ii cer încetarea proiec†iilor din festival.Una dintre
cele patru produc†ii române§ti proiectate zilele acestea la Festivalul de
la Berlin este criticat¶ pentru c¶ ar „glorifica” un fost legionar.
Scrisoarea de protest împotriva filmului „Portretul lupt¶torului la
tinere†e”, regizat de Constantin Popescu §i prezentat în sec†iunea
Forum a Festivalului de la Berlin, este semnat¶, printre al†ii, de Marco
Katz, pre§edintele Centrului pentru Monitorizarea §i Combaterea Anti
semitismului din România, §i Alexandru Florian, director al
Institutului Na†ional pentru studierea Holocaustului „Elie Wiesel”.
Proiec†iile nu vor fi oprite
Destinatarii„peti†iei” sunt directorului Berlinalei, Dieter Kosslick,
§i membrii juriului actualei edi†ii, prezidat de Werner Herzog, de§i filmul nu este în competi†ie.
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Semnatarii protestului critic¶ la filmul pe care se pare c¶ nu l-au
vizionat (cum altfel?,doar acesta este obiceiul Holocaustologiei
Universale: a§a cum Carmen Mu§at §i I.B. Lefter au publicat în
Observator cultural, calomniosul text semnat de “Radu Ioanid”
împotriva mea - §i tot f¶r¶ s¶-l citeasc¶) - §i pe care îl descriu drept
„documentar”, ceea ce el nu este - c¶ acesta ar glorifica o persoan¶,
portretizând- o drept lupt¶toare împotriva comunismului, de§i aceasta
a a par†inut mi§c¶rii legionare. Filmul urm¶re§te lupta grupului de
partizani condus de Ion Gavril¶ Ogoranu, în primii ani de comunism.
„V¶ aducem la cuno§tin†¶ c¶ Ion Gavril¶-Ogoranu a f¶cut parte
din Mi§carea Legionar¶ din România, Fra†ia de Cruce Negoiul, fiind
un militant al acestei organiza†ii cu caracter fascist, antisemit §i rasist“,
scriu semnatarii. „Promovarea cultului persoanelor §i organiza†iilor
cu caracter fascist, rasist §i xenofob este interzis¶ de legea din
România §i contravine principiilor fundamentale ale democra†iei
europene“ (este recognoscibil¶ nega†ia oarb¶, insolent¶, cretin¶, a
orice nu este favorabil¶ lor, antisemitizatorii - nota mea, P.G), se arat¶
în scrisoare. Prin urmare, semnatarii cer s¶ se „dispun¶ încetarea
proiec†iilor“, lucru care n-a fost acceptat de organizatorii Berlinalei.
„Vreau s¶ fiu în†eles bine, acest film nu e o hagiografie”
Protestul a fost un subiect de discu†ie duminic¶ seara, la petrecerea românilor de la Berlin. Bernd Bruder, responsabil cu selec†ia filmelor din Europa de Sud-Est în sec†iunea Forum, a ap¶rat decizia de a
selecta „Portretul lupt¶torului la tinere†e”, sus†inând c¶ acuza†iile ar fi
neîndrept¶†ite.
El a admis, în schimb, c¶ s-ar putea ca, pentru un istoric român,
unele aspecte s¶ fie discutabile. „Nu putem porni la discu†ie atâta
timp cât cei care protesteaz¶ nu au v¶zut filmul. (subl. mea, P.G.)
E, în primul rând, un film de fic†iune §i nu un documentar”, spune
Constantin Popescu.
„Vreau s¶ fiu în†eles bine, acest film nu e o hagiografie, oamenii
¶ia nu sunt ni§te îngera§i pentru mine. Asta nu înseamn¶ c¶ nu am voie
s¶ am o p¶rere despre ce s-a întâmplat. Eu prezint ni§te fapte ale unor
oameni, dar asta nu înseamn¶ c¶ sunt de acord cu tot ce au f¶cut ei”,
continu¶ cineastul, amintind de faptul c¶ Gavril¶ Ogoranu a fost
portretizat de nenum¶rate ori în România, inclusiv în „Memorialul
durerii”, de la TVR, f¶r¶ s¶ protesteze cineva.
„Încerc doar s¶ în†eleg de ce se judec¶ lucrurile cu m¶suri
diferite. £i de unde psihoza asta, de a nu vorbi despre anumite lucruri?”
(Cum, “de unde”? De la Tel Aviv!, precizarea mea, P.G.).
Cercet¶torul german în cultur¶ §i criticul de film Ekkehard
Knoerer scrie în revista de cultur¶ on-line „Perlentaucher” c¶
„Popescu, [ca] autor al scenariului, pe de-o parte observ¶ cele întâmplate clar din pozi†ia dreptei anticomuniste. El tace îns¶ asupra faptului
c¶ multe dintre figurile sale din film, care apar drept eroice, de§i f¶r¶
sens, au un fundal fascistoid-antisemit, (subl. mea, P.G.) ceea ce i se
poate repro§a din punctul de vedere al unui istoric“.
(“El tace îns¶”… iat¶ c¶ totodat¶ i se sugereaz¶ ce, cum ar fi
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trebuit s¶ fac¶: s¶ fi început cu suferin†ele evreilor sub nazi§ti §i
legion¶roi, abia apoi s¶ fi adus vorba de eventualele suferin†e pricinuite de “unii evrei” neevreilor - cunosc re†eta din cronicile lui Ed.,
Reichman, din sfaturile prietene§ti ale lui Alain Paruit, S. Damian,
din “întreb¶rile” n¶uce, proste§ti, analfabete puse mie de comentatorul
O. £imonca… - nota mea, P.G.)
„Nu putem porni la discu†ie atâta timp cât cei care protesteaz¶ nu
au v¶zut filmul.“,
CONSTANTIN POPESCU, regizor
ISTORIE
„Rezisten†a n-a fost o mi§care a legionarilor”
Ion Gavril¶ Ogoranu, unul dintre cei mai înver§una†i partizani anticomuni§ti, a încetat din via†¶ în 2006, în satul Gal†iu, din jude¶ul Alba, la 73 de
ani. În anii de liceu, în F¶g¶ra§, a activat în Fr¶†ia de Cruce, organiza†ia de
tineret a Mi§c¶rii Legionare. Ca student, a fost condamnat, în lips¶, la 19 ani
de închisoare în procesul celor 200 de studen†i de la Cluj, dup¶ ce, între 1941
§i 1944, fusese închis pentru „activitate interzis¶”. Între 1948 §i 1955 - când
ultimii lupt¶tori au ajuns în mâinile Siguran†ei, în urma unor denun†uri - a
condus Grupul Carpatin F¶g¶r¶§an. A fost condamnat la moarte în 1951.
Timp de 21 de ani, pân¶ în 1976, a stat ascuns în casa Anei S¶b¶du§, v¶duva
unui de†inut politic, care i-a devenit ulterior so†ie. Se pare c¶ a sc¶pat de
condamnare, dup¶ 1976, gra†ie interven†iei lui Richard Nixon.
„Au fost voci gr¶bite care au afirmat r¶stit c¶ mi§carea de rezisten†¶
anticomunist¶ a fost opera legionarilor. E o minciun¶. În acela§i timp, printre
partizani au fost §i legionari. Trebuie luat caz cu caz. E o prostie enorm¶ s¶
acreditezi ideea c¶ a fost o mi§care a legionarilor de fapt, iar în mediile germane (nu germane, ci a unor gazetarnici evrei din Germania - nota mea,
P.G.), în special, s-au f¶cut câteva extrapol¶ri ne avenite. Trebuie, pur §i simplu, acceptat acest episod din trecutul lui Ogoranu, ca §i faptul c¶ a fost un
lupt¶tor adev¶rat. Trebuie discutat concret, dac¶ e cazul, ce anume a f¶cut el
ca legionar. Sunt dou¶ lucruri distincte”, spune istoricul Armand Gou.
(Florentina Ciuverca)
PROIECT
“Urmeaz¶ portretul Elisabetei Rizea
„Portretul lupt¶torului la tinere†e” este prima parte a unui triptic numit
„Aproape lini§te”, care va continua cu dou¶ alte filme, despre fra†ii Arn¶u†oiu
§i Elisabeta Rizea. Film¶rile, care au angrenat peste 100 de actori, au avut loc
în 2008, la studiourile MediaPro, din Buftea, §i în diverse locuri din †ar¶.
Rolul principal, al lui Gavril¶ Ogoranu, i-a fost atribuit lui Costi Di†¶, iar
camarazii lui au fost prelua†i, printre al†ii, de Alexandru Potocean, Bogdan
Dumitrache, Alin Mihalache. Filmul a primit 1,5 milioane de lei de la Centrul
Na†ional al Cinematografiei, în 2006”.
Comentarii de Erwin(Vizitator), luni, 15 februarie 2010 - 23:13
Pai daca provoaca proteste este musai sa-l vedem.
Dar la filmele cu comunisti, de ce nu protesteaza? de Beria(Vizitator), mar†i,
16 februarie 2010 - 01:20Nu cumva fiindca ei au fost parintii din umbra ai comunismului, care mai tarziu le-a scapat din mana pierzand avantajele pe care le sperau?
Sunt niste fatarnici, isi plang numai durerile lor, dar crimele facute de ei le trec sub
tacere sau le neaga mintind fara sa clipeasca. Ana Pauker, Vasile Luca, Walter
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Roman, Nikolski, si foarte multi altii, au complotat impotriva statului roman si au
fost coloana a 5-a a comunismului in Romania. Au fost in prima linie a instaurarii
comunismului in Romania, savarsind genocid impotriva elitelor romanesti. Chiar au
uitat asta? Noi nu, caci s-au dovedit rasisti si xenofobi cu romanii chiar la ei acasa.
Sa-si ceara si ei scuze pentru crimele lor, cum si altii si-au cerut scuze de la ei, atunci
poate va fi mai multa armonie.”
“apreciez aceasta linie de gandire de Andrei Panait(Vizitator), mar†i, 16
februarie 2010 - 01:11 Dar am auzit insa, ca filmul este destul de prost facut din
punct de vedere cinematografic, si ca nu se dezvolta suficient de bine caracterele
principale. Pana la urma, oricat de legionar ar fi fost Ogoranu, povestea lui este una
din istoria noastra si nu poate fi stearsa de cenzori, chiar din contra fiindca a fost un
luptator de renume, merita facute filme bune si de renume, dar macar sa le faca bine,
nu amatoreste asa cum spun criticii ca s-a facut asta.
“Eroul Ogoranu de Axente Severus (Vizitator), mar†i, 16 februarie 2010 02:59Este un erou al Romaniei si avem datoria sa ni'l pastram ca atare.Daca nu vor
apare schimbari semnificative la acctualul raport de forte in lume (cele vazute dar si
nevazute) o natiune vulnerabila ca Romania risca sa'si ingroape pur si simplu istoria,
eroii, tot.Curand va veni si randul lui Eminescu; nu au inceput inca acest demers caci
merg pe strategia lui Ilici Lenin " Doi pasi(mici) inapoi-un pas(mare) inainte"- perversiune dusa la rang de arta.Da, Legionarii au mai comis o mare "CRIMA": aceea
de a fi osatura rezistentei anti-comuniste; este un adevar ce nu am nevoie sa mi'l
confirme altii-chestiune de famile.Bunul Dumnezeu sa'i odihnesca pe ei pe toti. Eroi
avem multi si multi uitati: Alexandru (Bebe) Cristescu pe frontul anti-Bolshevik are
mormantul in Franta, Bazu Cantacuzino (pilot greu de egalat) e in Spania; oare nu
merita sa fie adusi in tara?A.S.
“de andy mar†i, 16 februarie 2010 - 04:07 Sa fi anticomunist e un pacat pentru
cei care au adus si impus comunismul in Romania. Noi ar trebui sa-i tratam pe toti
care au facut parte din Partidul Comunist, asa cum ii trateaza evreii pe nazisti: sa-i
rapim, de oriunde s-ar afla in lume, sa-i condamnam la moarte si sa-i executam

*
(ian 2010)
I. Coja îmi trimite §i mie o còpie a acestei scrisori:
Cine este vinovat de pogromul din ianuarie 1941?
Stimat¶ Doamn¶ Doina Meiseles,
Am aflat de pe Internet, din revista Acum, c¶ sunte†i redactor sau
director al revistei Jurnalul S¶pt¶mânii, unde de curând s-a publicat un
text comemorativ despre fra†ii Iancu §i Iosef Guttman, a c¶ror tragedie mi
s-a p¶rut întotdeauna insuficient „exploatat¶” (în sensul bun al cuvîntului
a exploata). M-am mirat mai ales, dup¶ ce am citit ni§te texte deosebit de
interesante ale celor doi, de ce nu s-a editat o carte cu toate textele r¶mase
de la ni§te tineri atât de dota†i, §i pentru a c¶ror moarte cred c¶ oricare
dintre noi ar trebui s¶ se simt¶ vinovat. Chiar §i cei care, cazul meu,
ne-am n¶scut dup¶ ianuarie 1941...
V¶ scriu §i ca s¶ profit de bun¶voin†a cu care contez c¶ ve†i primi
aceste rânduri din partea unui fost coleg al so†ului dumneavoastr¶,
dl Gusti Meizeles, coleg de cerc §tiin†ific studen†esc, cel de lingvistic¶
general¶. Eheu, fugaces, Postume, Postume...
Trebuie s¶ v¶ m¶rturisesc c¶, obliga†ii de recuno§tin†¶ fa†¶ de câ†iva
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compatrio†i evrei, în frunte cu profesorul nostru Alexandru Graur, care au
cârmit corabia vie†ii mele spre z¶ri de lini§te §i împlinire – scuza†i, v¶ rog,
elanul meu liric!, m-au f¶cut de-a lungul anilor s¶ fiu atent la „contenciosul româno-evreisc”, drept care, atunci când am putut, am cercetat aceast¶
dureroas¶ component¶ a istoriei noastre comune. Recunosc c¶ din capul
locului am avut pozi†ia celui care înregistreaz¶ cu satisfac†ie orice motiv
temeinic de a reduce din vinov¶†ia cu care fiecare dintre p¶r†i î§i încarc¶
„palmaresul” (sau con§tiin†a) fa†¶ de cel¶lalt. Jean Saul Partre, cum îi
spuneau prietenii, zicea c¶ „l’Autre c’est l’Enfer”. Pentru mine vorba asta
nu se potrive§te §i întotdeauna am fost gata, dimpotriv¶, s¶ g¶sesc
punctul de vedere din care privind lucrurile, Cel¶lalt, adic¶ Românul
pentru Evreu §i Evreul pentru Român, apar ca întruchip¶ri ale Domnului...
(„dup¶ chipul §i asem¶narea Domnului”) Nu ale Diavolului!...
Când am afirmat §i am încercat s¶ demonstrez, cu bun¶ credin†¶, c¶
dimensiunile suferin†elor provocate evreilor din România în anii r¶zboiului, deloc neglijabile, sunt totu§i, slav¶ Domnului!, mai mici decât sus†in
unii autori (români sau evrei), dându-le astfel dreptate altor autori (români
sau evrei), nu pu†ini au fost evreii care s-au gr¶bit s¶ m¶ „înfiereze”!
Reciproca: atunci când am afirmat c¶ suferin†ele provocate românilor de
evreii cominterni§ti, bol§evici §i bol§evizan†i, în anii de dup¶ r¶zboi, nu
trebuie nici ele exagerate, m-au luat în primire româna§ii mei...
A§a am ajuns s¶ cunosc bine tragedia rabinului Guttman. Am dat de
ea în Cartea Neagr¶ a lui Matatias Carp, dar §i în alte publica†ii ulterioare. Cu riscul de a am¶rî §i ofensa sufletul doamnei dr. Hava Haas, sora
celor doi fra†i Guttman, dar §i cu speran†a c¶ aceste rânduri vor fi citite de
distinsa doamn¶, †in s¶ v¶ fac cunoscute gândurile mele legate de acest
„caz”, gânduri iscate de lectura textului semnat de Matatias Carp. Semnat
zic, pentru c¶ de scris a fost scris, se zice, mai mult de Ilya Ehrenburg,
aflat în trecere prin Bucure§ti... A§adar:
1. Din cele relatate, rezult¶ c¶ rabinul Guttman i-a v¶zut la fa†¶ pe
criminali, a stat cu ei de vorb¶, a încercat s¶ le deturneze ori s¶ le tempereze elanul criminal etc. M-am întrebat mereu cum de nu au putut fi descoperi†i asasinii fra†ilor Guttman printre legionarii pe care autorit¶†ile nu
s-au sfiit s¶-i aresteze §i s¶-i condamne dup¶ rebeliune?! Nu numai c¶
rabinul nu a fost invitat de autorit¶†i s¶-i identifice pe criminali printre
sutele de legionari aresta†i pentru faptele s¶vâr§ite în acele zile, dar nici
rabinul Guttman nu a cerut asta!
2. Mirarea mea este cu atât de mare cu cât legionarii aresta†i au fost
condamna†i unii la moarte §i executa†i, al†ii la ani grei de închisoare.
Câ†iva dintre ei, condamna†i pe via†¶, au ie§it din temni†¶ în 1964. Dup¶
24 de ani de deten†ie... A§adar, nu se poate spune c¶ autorit¶†ile i-au
menajat pe legionari... Cu toate acestea, pentru cele petrecute la Bucure§ti
în ianuarie 1941 niciun legionar nu a fost condamnat §i nici m¶car acuzat
de uciderea vreunui evreu!... Ani de zile m-am mirat de aceast¶ anomalie
judiciar¶, §i abia de curând am ajuns la o explica†ie, la o ipotez¶ de
r¶spuns ra†ional. Acesta este §i motivul pentru care acum, pentru prima
oar¶, scriu despre fra†ii Guttman.
3. Se §tie c¶, în mod natural §i perfect justificat, rudele victimelor, în
asemenea situa†ie, nu au odihn¶ pân¶ nu-i v¶d pe criminali pedepsi†i.
Insist¶ pe lâng¶ autorit¶†i, reclam¶ peste tot, încearc¶ pe c¶i proprii s¶-i
identifice pe criminali etc. Nimic din toate astea în ceea ce îl prive§te pe
rabinul Guttman. Bietul om este înregistrat în dosarul „contenciosului”
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amintit cu gestul de a-i adresa o peti†ie generalului Ion Antonescu, o
peti†ie în care, în scop de captatio benevolentiae, aminte§te nenorocirea de
care a fost lovit, dar peti†ia înaintat¶ instan†ei supreme din stat nu cere s¶
i se fac¶ dreptate, s¶ fie g¶si†i asasinii §i s¶ fie pedepsiti! Ci rabinul
Guttman solicita în prim¶vara anului 1941 un spa†iu locativ... Un spa†iu
în care s¶-§i desf¶§oare mai bine activitatea rabinic¶...
4. Nici dup¶ ce la conducerea României au ajuns comuni§tii, foarte
mul†i dintre ei evrei, evrei afla†i îndeosebi în pozi†ii de autoritate, nimeni
nu s-a preocupat s¶-i g¶seasc¶ pe asasinii evreilor declara†i în ianuarie
1941 victime ale criminalilor de legionari. Nu pot recunoa§te în aceast¶
nep¶sare spiritul iudaic! A§a cum acest spirit r¶zbun¶tor §i justi†iar prin
defini†ie s-a manifestat de exemplu dup¶ decembrie 1989 când a fost
c¶utat cu insisten†¶ nici azi domolit¶ vinovatul pentru asasinarea evreului
Gheorghe(?) Ursu.
Mai mult: în ianuarie 1941 capii „rebeliunii legionare” au fugit în
Germania, iar dup¶ 1945 au r¶mas cam to†i în Occident. Nu i-a deranjat
nimeni nici m¶car pe ace§tia, de§i se aflau la dispozi†ia justi†iei democratice din Occident, la dispozi†ia unui Simon Wiesenthall §i al†i vân¶tori de
criminali nazi§ti §i antisemi†i. Este evident¶ lipsa de voin†¶ a p¶r†ii
evreie§ti pentru identificarea criminalilor din ianuarie 1941. De ani de zile
m-am întrebat de ce? £i îndr¶znesc s¶ sper c¶ voi afla m¶car de la doamna
dr. Hava Haas sau de la altcineva cu ce gre§esc punându-mi aceast¶ întrebare.
Altminteri, în urm¶ cu un an §i ceva, eu am ajuns la un r¶spuns, pe
care l-am f¶cut public, îns¶ f¶r¶ o mediatizare corespunz¶toare, probabil.
Profit de ocazia de a m¶ putea adresa unei publica†ii din Israel, spre a pune
în discu†ie ipoteza la care am ajuns. Iat-o, foarte pe scurt:
Conform unui document publicat de Direc†ia Na†ionala a Arhivelor,
dup¶ rebeliunea a§a zis „legionar¶”, conducerea Partidului Comunist din
România a trimis un raport la Moscova în care comuni§tii se declarau
mul†umi†i de felul cum le-a reu§it încercarea de a declan§a o revolu†ie în
România, dând asigur¶ri c¶ data viitoare vor preg¶ti lucrurile mai bine §i
rezultatul va fi §i mai bun. Citez din document: „Partidul comunist a trimis la Moscova un raport despre modul cum s-au desf¶§urat evenimentele
în leg¶tur¶ cu rebeliunea §i devast¶rile magazinelor, ar¶tând c¶ aceasta
poate fi considerat¶ ca o prim¶ încercare de revolu†ie în România cu sprijinul partidului, întrucât majoritatea Corpului Muncitoresc Legionar sunt
aderen†i de stânga.” Am subliniat în text dou¶ preciz¶ri de maxim¶ relevan†¶: prima, c¶ în viziunea comuni§tilor, adic¶ a unor evrei de la
Bucure§ti, nu a fost vorba nici de rebeliune legionar¶, nici de pogrom antievreiesc cum au mai zis unii, ci de PRIMA ÎNCERCARE DE REVOLU¢IE. De revolu†ie comunist¶, se în†elege. Iar dac¶ nu se în†elege c¶ e
vorba de revolu†ie comunist¶, autorii raportului vin cu a doua precizare:
cele întâmplate la Bucure§ti în ianuarie 1941 au fost evenimente
desf¶§urate CU SPRIJINUL PARTIDULUI. Mai clar nici c¶ se poate
spune, pentru a ne întreba care este de fapt adev¶rul.
Documentul publicat în volumul Partidul Comunist din România în
anii celui de al Doilea R¶zboi Mondial din 1939-44, Bucure§ti 2003, nu
pic¶ din înaltul cerului senin. Existau mai multe dovezi sau b¶nuieli privind implicarea Moscovei, prin comuni§tii din România, în evenimentele
respective. Ba chiar dovezi c¶ aceast¶ implicare a însemnat o colaborare
dintre serviciile secrete din România, controlate de Eugen Cristescu, §i
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comuni§ti, lideri comuni§ti, în frunte cu eroul Constantin David.
(Remarcabile în acest sens materialele publicate de Vladimir Alexe în
„România liber¶”, despre în†elegerea convenit¶ între cei doi.)
O confirmare a celor de mai sus o g¶sim chiar în Cartea Neagr¶, vol.I,
pe care am recitit-o din perspectiva acestor documente noi. Astfel, la pag
73, afl¶m c¶ nu legionarii, ci Ion Antonescu „a provocat rebeliunea pentru
c¶ avea nevoie de ea”. Paginile 74-75, atent citite, te afund¶ în cea mai tulbure perplexitate. Îndeosebi atunci când Matatias Carp vorbe§te de „cei
care au f¶cut totul ca rebeliunea s¶ izbucneasc¶”, fiind clar c¶ nu vorbe§te
despre legionari. Nu-i nume§te în mod expres pe organizatorii §i
declan§atorii rebeliunii, dar se vede bine c¶ îi cunoa§te, c¶ci le repro§eaz¶
c¶ nu au luat m¶suri pentru a împiedica producerea unor excese inutile §i
dureroase, soldate cu mai multe victime decât era nevoie: „De§i (cartierul
evreiesc) era sectorul cel mai amenin†at, §tiut ca atare de cei care au f¶cut
totul ca rebeliunea s¶ izbucneasc¶, totu§i nimeni nu s-a îngrijit s¶ ia vreo
m¶sur¶ de paz¶, dac¶ nu a avutului, cel pu†in a vie†ilor omene§ti. Din
indolen†¶ sau cu dinadinsul, o popula†ie de aproape o sut¶ de mii de
oameni a fost l¶sat¶ prad¶ bestiilor dezl¶n†uite.”
Eu nu pot în†elege din cele de mai sus decât c¶ vinov¶†ia pentru pierderile suferite de acea popula†ie de o sut¶ de mii de oameni, adic¶
vinov¶†ia pentru pierderile de vie†i suferite de evreii din zona V¶c¶re§ti,
acea vinov¶†ie revine celor „care au f¶cut totul ca rebeliunea s¶ izbucneasc¶”. Iar ace§tia nu au fost legionarii, ci al†ii, printre vinova†i
num¶rându-se §i liderii evrei din PCR!... Acestora le repro§eaz¶ Matatias
Carp c¶ au ac†ionat unii de o manier¶ iresponsabil¶ („din indolen†¶”), al†ii
într-o manier¶ efectiv criminal¶ („cu dinadinsul”)!
Având în vedere aceast¶ implicare a evreilor comuni§ti în ceea ce
impropriu s-a numit rebeliune legionar¶, e de în†eles de ce familiile evreilor uci§i nu au putut cere de la autorit¶†i o anchet¶ serioas¶ pentru identificarea asasinilor. O asemenea anchet¶ risca s¶ duc¶ la adev¶ra†ii asasini,
printre care se num¶rau §i comuni§ti din România, majoritatea evrei, la
acea dat¶... Vestita solidaritate evreiasc¶ a fost, se pare, mai putenic¶,
decât alte sentimente...
*
Ipoteza mai sus formulat¶ pare c¶ d¶ o coeren†¶ mai mare faptelor
bine cunoscute. O pun la dispozi†ia celor care cunosc mai bine decât mine
subiectul pentru a l¶muri totu§i ceea ce este nel¶murit de 70 de ani în
versiunea oficial¶ a evenimentelor.
20 ianuarie 2010
Ion Coja
Post scriptum. V¶ stau la dispozi†ie cu textele ceva mai explicite, dar de o întindere mult mai mare, prin care am încercat anul trecut s¶ prezint ipoteza (varianta)
implic¶rii Partidului Comunist din România în tragedia evreilor c¶zu†i victime ale
PRIMEI ÎNCERC™RI DE REVOLU¢IE COMUNIST™ DIN ROMÂNIA..

*
Februarie 2010
Maluri de Prut, February 12th, 2010 personalitatibasarabene.info/ - din Basarabia literar periodic al Asocia†iei Culturale
„Pro Basarabia si Bucovina” Filiala „Mihail Kog¶lniceanu” Hu§i.
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Viorica OLARU-CEMIRTAN Chisinau
“Intre primul si al doilea val de deportari masive de populatie,
Basarabia a fost guvernata de autoritatile romane, dar RSSM este „reocupata
de armata sovietica in vara anului 1944. In acest context, profilul Armatei
Rosii, idealizat in pseudoistoriografia sovietica, apare intr-un con de umbra,
conform documentelor de arhiva consultate de noi.
Rolul Armatei Rosii in reocuparea Basarabiei a fost prezentat ca unul
extraordinar in istoriografia sovietica. Soldatii sovietici erau idealizati, ca
eroi ai timpului, ca simboluri in fata carora te apleci cu recunostinta. In realitate insa, militarii acestei armate au fost marcati de regimul sovietic, niste
amarati care executau orbeste ordinele de sus. Insasi autoritatile sovietice au
consemnat o multime de cazuri de comportament indecent si brutal – acte
savarsite de reprezentanti ai armatei sovietice. Furtul, violul, huliganismul
sunt trasaturile specifice „eroilor” din unitatile militare sovietice, ele fiind
savarsite atat de soldati, cat si de ofiteri. Aceste actde vandalism au ravasit
Basarabia si, cu certitudine, au avut un efect nefast asupra starii de spirit a
populatiei din teritoriile aflate sub ocupatie. Soldatii si ofiterii abuzau de
alcool. Fiind in stare de ebrietate, ei furau bani si alte lucruri de pret, ii amenintau pe tarani cu lichidarea fizica, le luau animalele, obiectele de pret din
casa si ograda, graul, bovinele de pe islazuri etc. Au fost documentate cazuri
in care soldatul sovietic manifesta violenta fata de localnici, maltratand si
violand fete: „cu ochii mei de copil am vazut cum soldatii furau si violau
fetele mari in fata noastra, a acelor mai mici, batandu-ne. Dupa ce au plecat
ei de la noi, au ramas multe fete nenorocite si insarcinate. Ei au lasat multi
copii aici, in Moldova”1. Au fost inregistrate si cazuri de omor2. Consumand
in exces alcool, soldatii impuscau haotic, isi declansau nervii, ceea ce ducea
la incidente si omoruri a populatiei civile. Astfel, memoria colectiva a pastrat
figura soldatului sovietic ca una negativa, deoarece faptele si purtarea de care
dadeau dovada erau denigratorii. Evident ca prin aceste faradelegi, Armata
Rosie era compromisa. De fapt, ea era demascata, populatia fiind foarte
nemultumita si inraita din aceasta cauza. Autoritatile sovietice considerau ca
anumite aceasta ar fi una din cauzele ca populatia nu vrea sa colaboreze cu
Armata Rosie3. In pofida masurilor administrative pentru a facilita atat ordinea in armata, cat si conlucrarea cu populatia autohtona, soldatii aveau tehnicile lor de a comunica si interactiona cu localnicii. Acestea erau tehnici bolsevice prin care s-au comis o sumedenie de cazuri de exces de putere si
influenta a Armatei Rosii si conducatorilor bolsevici fata de tarani, averea
lor, rezervele cerealiere si alte bunuri. Ei recurgeau la luarea acestor provizii
cu forta din hambare, ascunzisuri, chiar daca taranii nu erau acasa, fiind evacuati in alt sat4. Incorporarea localnicilor in Armata Rosie se facea prin fortare. Totusi, catre anul 1944 au fost depistate multiple cazuri de dezertare a
acestora din randurile ei. Se stie ca ei au fost fortati sa fie inrolati si sa participe la luptele contra trupelor germane. La inceput, dezertarile erau putine,
apoi, s-au inregistrat tot mai multe: in aprilie-iunie 1944, 4 321 persoane au
fost retinute de organele NKVD, dintre care 3 819 erau dezertori si 502 se
eschivau de la mobilizare. Cele mai afectate de aceste fenomene erau raioanele din dreapta Nistrului. Acesti barbati ziua se ascundeau in paduri, tufisuri, iar noaptea lucrau pe campuri. Uneori ei se deghizau, imbracandu-se in
haine femeiesti. Dupa marturiile de arhiva, acestia traiau in bordeie sapate in
pamant sau isi faceau locuinte pe copaci. Atitudinea de nesupunere fata de
armata rosie era influentata si sustinuta si de rudele celor inrolati caci ii
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influentau si-i chemau acasa, trimitandu-le scrisori cu mesaje precum, ca „pe
voi va alunga in Siberia la munca, unde se gasesc doar infractorii. Intoarceti-va acasa, degraba vin romanii!”.
Profilul soldatului Armatei Rosii in procesul reocuparii Basarabiei de
catre sovietici. Din multe documente ale epocii se vede ca atitudinea populatiei locale s-a inrautatit fata de armata rosie, din momentul ce se descoperea fata adevarata a ei5. Un motiv in plus in acest sens a fost si faptul ca
multi soldati ai Armatei Rosii aveau diferite boli venerice si se comportau
desfranat6.
Note: 1 Fragment din interviul inregistrat de Viorica Olaru-Cemirtan cu
Nina Arama, originara din orasul Falesti.
2 „La 22 aprilie 1944, in satul Musteata (raionul Falesti), cetateanul
Levitkii S. I., comunist mai vechi, a invitat in locuinta sa 2 soldati, i-a imbatat
si i-a convins sa-i ucida pe consatenii lui Volosciuc si Andries, pentru ca ei
l-au turnat politiei romane. „Necunoscutii” soldati au indeplinit aceasta rugaminte si au disparut”. Vezi AOSP, F. 51, i. 2, d. 47, f. 58-66.
3 Din raportul semnat de Selokov, seful sectiei instructaj a CC al PC (b)
a RSSM, la 11.VII.1944, in AOSP, F. 51, i. 2, d. 47, f. 58-66.
4 AOSP, F. 51, i. 2, d. 25, f. 51 – 54.
5 Doc. cit., f. 134, document datat cu august 1944.
6 AOSP, F. 51, i. 1, d. 2, f. 53.
*
Dare de seama asupra actiunii de prigoana desfasurata de elemente
minoritare asupra armatei si populatiei romanesti in perioada
28 iunie – 16 iulie 1941 in Basarabia
Viorica OLARU-CEMIRTAN
Chestura Politiei Chisinau Biroul Sigurantei August 1941
Odata cu tristul eveniment al cedarii Basarabiei, primul act la care s-au
dedat vremelnicii ocupanti si, in special, elementele minoritare locale, a fost
prigoana populatiei romanesti din Basarabia. Aceasta actiune de prigoana a
culminat pe intreg teritoriul Basarabiei si, in special, in municipiul Chisinau.
Nefasta si barbara actiune a elementelor minoritare autohtone, in special evreii, a avut trei faze si anume: la 28 iunie 1940, pe timpul ocupatiei
Basarabiei si pe timpul retragerii trupelor sovietice. La data de 28 iunie 1940,
minoritarii, in special evreii, au fost acei care au declarat o odioasa prigoana
fata de armata romana care in baza unui compromis de ordin diplomatic primise ordin de a trece peste Prut.
Astfel, s-au vazut cazuri la Chisinau cand bande de evrei au atacat si
chiar dezbracat ostasi romani izolati care la graba se indreptau catre unitatile
lor cu care urmau sa se indrepte acolo unde primise ordin. Elementul evreiesc
preponderent in Chisinau, in exaltarea sa la aflarea stirii cedarii Basarabiei,
indiferent din ce clasa sociala facea parte, chiar in dimineata zilei de 28 iunie
1940 a adoptat o atitudine ostila fata de tot ce era roman si in special fata de
acei ce cautau sa se refugieze in Vechiul Regat.
Astfel, soferii evrei si birjarii de aceeasi rasa, nu s-au sfiit ca in dimineata zilei de 28 iunie 1940 sa nu apara cu masinile si
trasurile pe piata, care in acele momente de grea cumpana morala pentru
populatia romaneasca, constituiau un mijloc de locomotiune care ar fi asigurat micile transporturi de bagaje, strict necesare, celor ce isi paraseau caminurile si care lasau in urma lor produsul unei munci de 22 ani.
In general, atitudinea minoritarilor a fost ostila fata de elementul roma-
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nesc si armata noastra in retragere (nu putem preciza prea multe cazuri intrucat acestea s-au petrecut mai mult pe traseele de retragere).
Odata cu instalarea administratiei sovietice, au aparut si organele
NKVD (Politia de Siguranta Sovietica), a carei actiune pe tot timpul ocupatiei s-a rezumat numai la asa-zisa rezolvare a unor vechi revendicari fata de
elementele romanesti, pretinse de ei, ca sub administratia noastra ar fi avut o
atitudine care ar fi subminat regimul bolsevic, si in special elementele locale
puse in slujba sovietica. La realizarea acestei actiuni de prigoana si teroare
fata de elementele romanesti, primii care s-au pus in slujba NKVD au fost
evreii care identificau si denuntau pe toti fostii buni romani, agravandu-le
situatia, prin afirmatiuni mincinoase in fata autoritatilor de judecata si executie sovietice.
In legatura cu nefasta si odioasa actiune evreiasca fata de populatia
romana, citam cazul relatat de catre pensionarul de stat Palma Gheorghe, care
prin declaratia anexata arata cum tatal sau, Teodor V. Palma a fost ridicat de
catre evreul Ghers Haim, aflat in serviciul sovietelor; a fost adus in suburbia
Visterniceni si a fost executat prin impuscare. Tot pensionarul Palma
Gheorghe ne mai enumera in declaratia sa pe urmatorii 5 evrei care sub ocupatia sovietica nu au facut altceva decat denuntau si arestau pe cetatenii cu
sentimente notorii romanesti:
Vodovoz Haim, de profesie croitor
Alterman Carina, functionara comerciala
Rabinovici Pinia, comerciant
Lipschin Haim, hot de drumul mare
Nisoznic Itik, vanzator ambulant
Tot populatia evreiasca a facut ca micile accidente ce existasera intre ei
si populatia romaneasca ce aveau afinitati fata de noua orientare politica a
tarii noastre, sa faca din aceste incidente probleme cu caracter politic, subversiv fata de statul sovietic si sa-i duca pe toti acesti romani in fata autoritatilor
respective care in cel mai bun caz aplica masura deportarii celui vizat. Toata
aceasta actiune de prigoana a elementului romanesc ca substrat avea razbunarea fata de noul regim ce incepuse a lua fiinta in tara noastra.
Spre a evidentia cat mai precis aceasta actiune a minoritarilor evrei, credem ca este suficient a face mentiune asupra masacrarii celor 75 cetateni
romani cu actiuni nationaliste si unii din ei fosti membri ai partidelor de
dreapta. Executia s-a facut intr-una din pivnitele fostului Consulat Italian din
Chisinau, unde dupa o sumara judecata – vina constand in aceea de a fi fost
un cetatean cu sentimente specific romanesti – erau executati dupa sistemul
CEK(A), prin impuscare pe la spate.
Primele executari s-au facut in luna octombrie 1940, pe baza unor sentinte date de o instanta special constituita, cu urmatoare compunere: colonelul sovietic Zonov – presedinte, asistat de sergentii Grigorenco si Gacianov,
iar ca secretar - NKVD-istul Grozinscov. A doua serie de executari s-au
facut la data de 23 iunie 1941, sentintele fiind semnate de comisarul politic
al unui regiment: Covanzi si regentii Hiluri si Carina. Din cele 75 cadavre
gasite ingropate in curtea fostului consulat italian, au fost identificati
urmatorii:
1. Tantu Pavel si Tantu Petre, cunoscuti nationalisti, fiii fostului
prefect de judet Tantu si maior de rezerva intr-un regiment moldovenesc.
Primul era functionar la postul de radio local, iar secundul – invatator si
ofiter de rezerva.
2. Preot Tudorache, fost membru activ al fostei miscari legionare.
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3. Lazarov, fost subdirector de banca.
4. Teslaru Ion, fost functionar CFR, ca membru al partidului FRN.
5. Doroftei Dionisie, ca fost informator al organelor de siguranta
romane.
6. Banu Ilie, fost functionar CFR, ca membru al partidului FRN.
7. Sofiscenco, ca fost fiu de [fiu de fost?]ofiter din fosta armata tarista.
8. Trusca Ene Grigore, Schiba Nicolae si Vieru Dumitru ca fosti membri ai FRN.
9. Gutu Teodor, ofiter pensionar roman, ca fost comandant in garzile
FRN.
10. Rosca Ilarion, fost sef de sectie de jandarmi, a fost executat prin
faptul ca in virtutea functiunii sale, ar fi urmarit pe cunoscutul comunist, fost
cu domiciliul in Chisinau, strada Regele Ferdinand, nr. 33 ,anume Papaiani
Dumitru.
11. Suruceanu (fara alt nume), executat pe considerentul ca sub
administratia romana ar fi desfasurat o actiune nationalista si ca era un bun
gospodar.
12. Badaluta, prin faptul ca era romanofil si primar la comuna Durlesti.
13. Cercescu Vladimir, executat prin faptul ca activa in FRN si era
functionar politienesc.
Asupra celor identificati s-au gasit in buzunarele hainelor si còpii dupa
sentintele date de instantii. Fotografii de pe cadavre si actele gasite asupra lor
au fost luate de catre serviciul de propaganda din Ministerul Propagandei; in
prezent, aceasta chestura nu poseda asemenea piese. Comerciantul Vasile
Afanasiu, fost cu domiciliul in Chisinau, pe strada Alexandru cel Bun,
proprietarul magazinului de manufactura „Magazinul nostru”, fiind reclamat
de catre vanzatorul sau, evreu – Bubis Leib – a fost arestat si condamnat la
deportare, pe considerentul ca in calitatea ce o avea, ar fi exploatat muncitorii / vanzatorii.
Tot in baza unui denunt facut de un evreu, in noaptea de 3-4 august
1940 a fost arestat profesorul secundar Vasile Semaca de organele NKVDului, imputandu-i-se faptul de a fi fost nationalist roman.
Tot in urma denunturilor si a actiunilor de prigoana a elementelor minoritare evreiesti fata de populatia romana, in noaptea de 3-4 august au fost
arestati functionarii politienesti: Severin Chiril, Pascaru Nicolae, Stog
Nicolae, Melnicenco Alexandru, Stroe Iono, Buracinschi Stefan si multi altii,
detinatori de functii in administratia romana, toti considerati ca filoromani.
Evreul Mesojnic Iosif din Chisinau, denuntand organelor NKVD-ului
pe functionarul Melnic Grigore, a fost arestat de acestia, judecat si deportat,
anexa declaratia sotiei deportatului.
Functionarul Bucicov Ion, fiind denuntat tot de un evreu, a fost arestat
si deportat, anexa declaratia locuitoarei Zinaida Gorohov din Chisinau.
Functionarul Golub Ion, fiind intalnit de o banda de evrei in gradina
publica din acest oras, a fost arestat si predat organelor NKVD-ului, care
dupa o sumara judecata, a dispus depunerea lui in inchisoare, dupa care a
urmat deportarea.
Comisarul Mateescu Constantin a fost arestat de la domiciliul sau tot de
un evreu si predat politiei sovietice, fiind judecat, a fost condamnat la 10 ani
munca silnica.
Locuitorul Relitchi Vasian, din orasul Chisinau (strada Regele
Ferdinand nr. 161), in ziua de 28 iunie 1940, dupa amiaza, aflandu-se la gara
pentru a se refugia, a fost retinut de evreul Morceco Catap.
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Fostul grefier de la Tribunalul Lapusna - Tacu Dumitru – a fost denuntat autoritatilor sovietice de catre evreul Clapavuh Avram, fapt ce a determinat deportarea lui si a familiei sale. Tot din cauza denuntului aceluiasi
evreu, a fost deportat Marzac Teodor, impreuna cu familia sa. Anexa – declaratia numitului Relitchi Vasian.
Functionara Rina Zalaur, Chisinau, strada 27 martie nr. 25, arata ca
Valeriu Sofronovici si fiica acestuia, Ana, a fost deportat din ordinul NKVD
prin faptul ca in timpul administratiei romane, facuse o intensa propaganda
cuzista. Personal declaranta a fost urmarita de evreul Barunfield Iacob –
anexa declaratia.
Elena Caraiman (Chisinau, strada 27 martie, nr. 89), precizeaza ca
majoritatea evreilor intrase in serviciul de informatii a NKVD-ului si al militiei sovietice, ocupandu-se cu denuntarea si arestarea romanilor pe considerentul ca sub administratia romana ar fi fost nationalisti si membri in fostele
partide de dreapta. In general, minoritatea evreiasca a desfasurat o apriga
prigoana fata de populatia romaneasca.
Astfel, evreul Hazin (fost cu domiciliul la Chisinau, strada Bratianu,
nr.107), a denuntat pe comerciantul Jeleanu, care a fost arestat de sovietici.
Personal declaranta a fost denuntata imediat dupa cedarea Basarabiei de catre
evreul Rabinovici, fapt ce a determinat expulzarea ei din oras pana la data de
7 noiembrie 1940.
Evreul Boruh, fost cu domiciliul in Chisinau, strada Kogalniceanu nr.
32, la inceperea razboiului denunta pe locuitorii care manifestau bucurie la
aparitia avioanelor germano-romane. Citeaza cazul preotului Romanovici
care, denuntat de acesta, a fost arestat.
Demn de relevat este si cazul cand bandele iudeo-comuniste au incercat
sa zadarniceasca refugierea studentilor teologi din Chisinau care se indreptau
spre gara spre a fi imbarcati, i-au huiduit si lovit cu pietre.
Locuitoarea Valeanu Liubov, prin declaratia ce se anexeaza arata ca
fostul intendent al Chesturii Chisinau, fiind certat cu evreul Chipercenschi
David, a fost denuntat organelor NKVD care au dispus arestarea si deportarea lui.
In general, cu foarte mici exceptii, toata minoritatea evreiasca a desfasurat o apriga actiune de prigoana fata de elementul romanesc aflat sub ocupatia sovietica, care a determinat deportarea, condamnarea a mai multe mii
de cetateni de origine etnica romana.
Intr-o masura mult mai redusa decat evreii, la prigoana armatei romane
la data de 28 iunie 1940 si fata de elementul romanesc sub ocupatia sovietica,
au contribuit si unele elemente minoritare de religie crestina, dupa cum vom
arata mai jos:
1. Luchianov Boris (Chisinau, suburbia Melestau), vechi aderent al
doctrinei comuniste, la 28 iunie 1940, a dezarmat soldatii romani rataciti de
unitatile lor. Este de origine bulgara.
2. Rabulov Nicolae, de origine rusa, din Chisinau (strada Bugaz, nr.
16) de profesie tencuitor, membru de incredere al organelor NKVD-ului,
cunoscut comunist, denunta pe romani ocupantilor si ii ameninta cu
moartea.
3. Trichinin Nicolae, de origine ucraineana, a denuntat pe fostul
functionar Levinta Gheorghe pentru faptul ca la declararea razboiului s-a
exprimat ca tricolorul roman va flutura din nou pe palatul primariei. Levinta
a fost arestat imediat si in prezent nu se stie nimic de el.
4. Isras Leonte (Chisinau, strada Nicolae Balcescu, nr. 14), vechi ade-

©Paul Goma 1935-2011

wwww.paulgoma.com

PDF public și gratuit

31.12.2011

PAUL GOMA - JURNAL 2011

1800

rent comunist, de profesie muncitor, a luat parte la dezarmarea ostasilor
romani ce se retrageau in anul 1940, 28 iunie.
5. Sofronovici Grigore, de profesie precupet din Chisinau, strada
Mihail Sturza, nr. 44, vechi aderent comunist, a denuntat NKVD-ului pe
locuitorul Volicovschi care a fost imediat arestat.
6. Cravaschi Nicolae, de origine etnica rusa, cu domiciliul la Spitalul
Costiujeni, a fost in serviciul NKVD, a arestat si predat acestora pe locuitorul Denereu Silvestru din comuna Straseni, Lapusna.
7. Crapceac Galina din Chisinau, strada General Barthelot, nr. 51, a
denuntat NKVD-ului pe numita Cristaniuc, care in urma acestui denunt a fost
deportata.
8. Crajanovschi Petre, de orgine rusa, vechi comunist, cu ultimul
domiciliu in suburbia Visterniceni, in timpul retragerii, fiind sofer la prefectura de judet, conducea masina in care se refugia fostul prefect al judetului,
avocatul Luncescu, a parasit masina intorcandu-se la sovietici.
9. Romaniuc Emilian, de origine ucraineana, de profesie medic,
vechi comunist, cu domiciliul in strada Negruzzi, nr. 88, pe timpul sovieticilor fiind mecanic la uzina electrica, a persecutat elementul romanesc si a participat la dinamitarea uzinei electrice din localitate.
10. Colodnai Serghei, de origine etnica rusa, de profesie sobar, domiciliat la strada Hancesti, nr. 209, sub ocupatie a fost informator al NKVDului, cand a denuntat mai multe familii de romani care au fost deportate.
11. Egher Mihail, de origine etnica rusa, de profesie tamplar, cu
domiciliul in suburbia Melesteu, nr. 109, impreuna cu organele NKVD, a
arestat pe mai multi romani, care au fost deportati.
12. Lebedev Trofim, de origine etnica rusa, Chisinau, de profesie frizer, cu domiciliul pe strada Petru Rares, nr. 57, vechi comunist, a fost unul
din denuntatorii romanilor ce au fost executati de organele NKVD in
curtea Consulatului Italian din Chisinau.
13. Slisarenco Ion, de origine etnica rusa, domiciliat in Chisinau, strada
Posta Veche, nr. 39, cunoscut comunist, are aceeasi activitate ca si numitul
Lebedev Trofim.
14. Cocosco Silvia, de origine etnica poloneza, fara profesie, cu domiciliul pe strada Alexandru cel Bun, nr. 36, in urma informatiilor date de
NKVD si denunturilor facute impotriva locuitorului Andrei Neaga, acesta a
fost arestat si deportat de sovietici.
15. Bacicovschi Constantin, de origine etnica ucraineana, a fost in
serviciul NKVD si a denuntat pe fostii functionari romani civili si militari
care au fost surprinsi de ocupatia sovietica si solicitau repatrierea.
16. Trigubov Grigore, de origine etnica rusa, de profesie inginer
agronom, sub ocupatia sovietica era in serviciul NKVD,a denuntat pe locuitorul Bodan care a fost deportat in Siberia.
17. Veselov Petre, de origine etnica rusa, de profesie lacatus, cu ultimul domiciliu in Chisinau, strada Maresal Averescu, nr. 30, a fost informator
al NKVD cu misiunea de a strange material de acuzatii pentru functionarii
politisti romani ramasi sub ocupatie.
18. Bulaghin Teodor, de origine etnica rusa, cu ultimul domiciliu in
Chisinau, strada Grigore Ureche, nr. 11, vechi comunist, a desfasurat o apriga
prigoana fata de elementul romanesc ramas sub ocupatia sovietica.
Din cele expuse mai sus rezulta:
Minoritatea evreiasca a fost acea care in cea mai mare masura a dezlantuit prigoana fata de populatia romaneasca, in timp ce minoritarii ca rusi, bul-
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gari si ucraineni erau ocazional, deci cazuri izolate si acestia au fost savarsite
de vechii aderenti ai bolsevicilor. Odata cu inceperea razboiului, bandele
iudeo-comuniste, stapanite de specificul distructiv al rasei deznadajduite de
faptul ca trebuiau sa paraseasca Basarabia, si-au indreptat actiunea lor razbunatoare si asupra monumentelor de arta, precum si a locasurilor sfinte
(distrugerea Mitropoliei si Catedralei din acest oras). Dandu-si seama ca nu
mai au nimic comun cu Basarabia, au inteles sa distruga in mod sistematic
toate edificiile din strazile principale, folosind pentru aceasta material
exploziv si incendiar. Fata de atitudinea avuta, evreii, la reocuparea
Basarabiei, de teama raspunderii, au fugit odata cu trupele sovietice ce se
retrageau in dezordine. (sublinierea mea, P.G.)
A fost indeajuns un an de ocupatie sovietica ca aceasta minoritate
evreiasca, simtindu-se stapana pe situatie, sa-si arate in toata plenitudinea ei,
ura fata de elementul romanesc.
Chestorul Politiei, semnatura indescifrabila.
Seful Biroului Siguranta, semnatura indescifrabila.
ANRM, F. 680, i.1, d. 4275, f. 21-27
*
CALVARUL BISERICII BASARABENE ÎN INFERNUL SOVIETIC
February 12th, 2010 personalitatibasarabene.info/ - din Basarabia literar¶
Considera†ii generale. Anii 1944-1950
“Nu §tiu dacã pe fa†a acestui p¶mânt s-au mai produs crime într-o m¶sur¶ a§a
de mare ca pe pãmântul Basarabiei. De aceea pe drept cuvânt poporul basarabean a fost declarat MARTIR, iar Basarabia o provincie MARTIRÃ”.
Preot Vasile TEPORDEI
Din clipa în care bol§evicii au pus piciorul pe p¶mântul sfânt al
Basarabiei, istoria provinciei noastre s-a scris cu sânge.
Nu exist¶ pan¶ atât de m¶iastr¶ care s¶ poat¶ descrie toat¶ groz¶via §i
grelele suferin†e îndurate de popula†ia româneasc¶ în timpul tiranicei st¶pâniri sovietice, instaurate de aceast¶ dat¶, pentru o jum¶tate de veac.
Ura, for†a §i minciuna au fost principalele mijloace ale arsenalului
comunist în lupta lor pentru extirparea din spiritul basarabean a con§tiin†ei de
neam §i de Dumnezeu.
Finalul celui de al II-lea r¶zboi mondial, prin neabilitatea politicii române¶ti la noile condi†ii, a dus la pierderea Basarabiei ¶i reocuparea acesteia de
c¶tre regimul sovietic.
Ofensiva din martie 1944 a Armatei Ro§ii a apropiat fulger¶tor trupele
ei de frontierele României.
Pân¶ în ultimul moment, în teritoriul neocupat înc¶, s-a c¶utat s¶ se
între†in¶ o via†¶ româneasc¶ §i cre§tineasc¶ neîntrerupt¶, în ciuda condi†iilor
vitrege ale unei zone, devenite practic teatru de opera†ii militare.
În toiul evacu¶rii, când frontul se afla la numai 40 km de Chi§in¶u,
Mitropolitul Efrem En¶chescu slujea în fiecare duminic¶ §i s¶rb¶toare, spre
mâng¶ierea duhovniceasc¶ §i îmb¶rb¶tarea credincio§ilor. Numai în cursul
lunii mai 1944 Chiriarhul a efectuat 42 de vizite în biserici §i parohii.
Astfel, Mitropolia Basarabiei române§ti §i-a afirmat neîntrerupt prezen†a pe teritoriul s¶u canonic, pân¶ în cea din ultim¶ clip¶, dinaintea
sorbirii celui de-al doilea pahar al robiei ro§ii.
Îndat¶ dup¶ reanexarea teritoriilor Basarabiei, Bucovinei de Nord §i
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†inutului Her†a la Uniunea Sovietic¶, act pe care România a trebuit s¶-l recunoasc¶ prin Conven†ia de armisti†iu de la Moscova din 12 septembrie 1944,
s-a revenit la starea de lucruri din 1940-1941
Reîntoarcerea cotropitorilor sovietici a constituit o reluare a prigoanei
împotriva credin†ei cre§tine a popula†iei române¶ti de la est de Prut.
Majoritatea covâr§itoare a intelectualilor, inclusiv clerul, ca §i oamenii din
alte categorii sociale, s-au refugiat în interiorul †¶rii, c¶utând ad¶post §i sprijin la românii de acolo. În pofida lacrimilor, a sângelui §i sudorilor aduse de
vrednicii no§tri înainta§i la zidirea unit¶†ii na†ionale, Basarabia iar¶§i a fost
r¶zle†it¶ de Patria mam¶.
Mitropolitul Efrem En¶chescu s-a refugiat în 1944, fugind de armatele
bol§evice atee, distrug¶toare de biserici §i ucig¶toare de clerici. Refugierea a
fost atunci temporar¶ §i fireasc¶, to†i plecând cu speran†a întoarcerii. Dar n-a
fost s¶ fie a§a.
S-a repetat, a câta oar¶?, un vechi §i perfid scenariu. Basarabia a fost
reocupat¶ de soviete iar Biserica rus¶ a reocupat Biserica basarabean¶.
Astfel, Patriarhia Moscovei a profitat, din nou, de o situa†ie politic¶,
operând o ocupa†ie bisericeasc¶ f¶r¶ nici un consim†¶mânt din partea
Bisericii Ortodoxe Române, care n-a încetat a se considera Mama canonic¶ a
Bisericii din Basarabia. În ciuda grani†elor politice autorit¶†ile ecleziastice
române§ti ar fi putut s¶-§i men†in¶ jurisdic†ia asupra Basarabiei, a§a cum
§i-o men†ine în fosta Iugoslavie, în Banatul sârbesc §i în Ungaria. A§adar,
partea r¶s¶ritean¶ a Patriarhiei Române a fost cotropit¶, exact dup¶ tipicul
ocupa†iei politice. La 28 decembrie 1944, Biserica rus¶ nume§te chiriarh al
Basarabiei pe episcopul Ieronim Zaharov, degradând Mitropolia basarabean¶
la rangul de Episcopie.
Zilele de groaz¶ din primii 6-7 ani de dup¶ r¶zboi, în condi†iile “transform¶rii socialiste radicale”, se demarau sub lozincile comuniste ale noilor
autorit¶†i, care mai sunt înc¶ vii în amintirea multora. Întâmpl¶rile §i
suferin†ele acelor ani r¶mân a fi strig¶tul de durere a mii de suflete nevinovate, victime ale satanicului regim bol§evic.
Odat¶ cu rena§terea, în august 1944, a odioasei guvern¶ri sovietice, de
ocupa†ie, pe teritoriul românesc al Basarabiei, devenit¶ Republica Sovietic¶
Socialist¶ Moldoveneasc¶, a fost readus în scaun §i func†ionarul responsabil
pentru problemele cultelor, care se numea “Împuternicitul Consiliului pentru
treburile bisericii ortodoxe ruse de pe lâng¶ Sovietul Mini§trilor al U.R.S.S.,
în R.S.S. Moldoveneasc¶”.
Acesta avea datoria de:
1. “a efectua controlul asupra corectei aplic¶ri §i respect¶ri a legisla†iei
cu privire la culte, de c¶tre organiza†iile locale §i de c¶tre slujitorii cultelor §i
totodat¶ de c¶tre organele locale, persoanele oficiale §i de c¶tre to†i
cet¶†enii”;
2. “a controla activitatea organiza†iilor religioase locale în chestiunea
respect¶rii de c¶tre acestea a legisla†iei sovietice cu privire la culte”.
De fapt misiunea acestui func†ionar consta în supravegherea minu†ioas¶
§i îndeaproape a activit¶†ii bisericilor §i m¶n¶stirilor, via†a credincio§ilor §i
cea a clericului, cu scopul ascuns de a submina institu†iile ecleziastice §i de a
exercita multiple presiuni §i diversiuni, corelate cu activitatea instan†elor de
stat – conducerea superioar¶ de partid §i K.G.B. (ini†ial N.K.V.D.) – asupra
credincio§ilor, preo†ilor §i c¶lug¶rilor. Nesupunerea §i demascarea monstruozit¶†ilor s¶vâr§ite de autorit¶†ile comuniste erau deseori pedepsite cu moartea.
£i pentru c¶ to†i românii basarabeni puteau fi uci§i, prea întinse ar fi fost
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cimitirele §i prea multe gloan†e ar fi risipit bol§evicii, ei au c¶utat s¶ omoare
m¶car sufletele lor §i anume credin†a, ce sus†ine acest suflet, care d¶ putere
de rezisten†¶ cre¶tinului, speran†a pentru viitor §i puteri de lupt¶. Aceast¶ credin†¶ trebuia mai întâi înjosit¶.
Felurite §i me§te§ugite au fost mijloacele prin care au pâng¶rit
bol§evicii credin†a.
La 3 decembrie 1945 în satul Medveja, B¶l†i, orele 15, în timp ce
s¶vâr§ea taina cununiei, s-au întâmplat urm¶toarele lucruri “cre§tine§ti”: ni§te
militari ru§i au aruncat în biseric¶ o grenad¶, iar pentru siguran†¶ au intrat §i
a doua oar¶ împu§când în lumea adunat¶.
În timp ce oamenii implorau zadarnic pe militarul Ivan Carp s¶ intervin¶ pentru a face ordine, 8 militari au revenit be†i §i înarma†i cu cu†ite
pentru a-l omorî pe preot. Neg¶sindu-l, îl “pedepsir¶” pe un om, care f¶cea
de gard¶ §i pe ni§te copii, care cântau în §coal¶.
Preotul Dubinschi va trimite o scrisoare împuternicitului pentru culte,
Romenski. R¶spunsul s-a primit abia peste un an, comunicându-i-se faptul c¶
s-a f¶cut un demers la procuratur¶. Nu se cunoa§te nici ast¶zi ce a hot¶rât procuratura în acest caz, dar cert este faptul, c¶ abuzurile §i crimele au continuat.
Nelegiuirile s¶vâr§ite de autorit¶†ile de stat r¶mâneau neobservate.
Nim¶nui §i cu nimic nu putea ajuta împuternicitul Romenski, nici †¶ranului
Mocanu din Sîngera, care ruga s¶ nu fie mânat la lucru m¶car duminica
pentru a-§i face datoria la biseric¶, nici stare†ei Platonida Caialnic, în leg¶tur¶
cu faptul c¶, într-o noapte, solda†ii din Armata Ro§ie au distrus tot gardul din
jurul m¶n¶stirii V¶rz¶re§ti.
Referitor la organizarea bisericeasc¶ în primii ani ai regimului comunist
în Basarabia, episcopul instaurat de ru§i, Ieronim Zaharov, a st¶ruit s¶ rezolve, în limita posibilit¶†ilor, problema lipsei preo†ilor în parohii, majoritatea
refugiindu-se peste Prut, hirotonindu-i pe mul†i din fo§tii absolven†i ai §colilor de cânt¶re†i. În 1947 episcopul Ieronim a fost transferat în Riazan.
Din februarie 1947 pân¶ în martie 1948, Eparhia Chi§in¶ului îl are în
frunte pe episcopul Venedict Poleacov.
E relevant un caz, care exprim¶ atitudinea acestui ierarh fa†¶ de cre§tinii
autohtoni.
Prin sate §i m¶n¶stirile transformate în “artel” (cooperative de mici
meseria§i) intra foametea §i moartea. Chemat la fa†a locului s¶ vad¶ cum mor
ca mu§tele c¶lug¶rii din m¶n¶stirea Curchi, episcopul Benedict Poleacov
g¶se§te cauza în pretinsele aventuri amoroase ale stare†ului §i nu în cele 200
gr. de pâine pe zi, f¶cute din crupe de orz §i amestec cu ghind¶.
Puterea sovietic¶, c¶l¶uzit¶ de principii obscure §i du§m¶noase a
declan§at un adev¶rat genocid împotriva basarabenilor, împotriva oric¶ror
manifest¶ri române§ti, împotriva con§tiin†ei cre§tine.
Foametea organizat¶ de conducerea sovietic¶, din 1946-1947, a “cosit”
peste 200 de mii de vie†i omene§ti. Cu toat¶ prigonirea credincio§ilor §i a
bisericii, spiritul religios în mijlocul popula†iei autohtone era foarte activ. În
ianuarie 1948 într-un raport c¶tre guvernul republicii, Romenski, împuternicitul pentru afacerile bisericii ortodoxe de pe lâng¶ Consiliul de Mini§tri al
URSS pentru RSSM, scria “în urma supravegherii personale §i studierii
permanente a activit¶†ii bisericii §i preo†imii, precum §i a st¶rii de religiozitate se vede c¶ ultima în mijlocul popula†iei b¶¶tina§e e înalt¶”. Bun¶oar¶, de
la 1 ianuarie pân¶ la octombrie 1947, în timp ce în republic¶ bântuia foametea
– adev¶rata tragedie a acelor vremi – în 86 de biserici din protopopiatul
Chi§in¶u au avut loc 2932 de botezuri §i 464 de cununii, iar în 22 de biserici
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din blagocinia Bender – 1163 de botezuri §i 180 de cununii. De o autoritate
deosebit¶ în rândul popula†iei se bucura preo†imea, oamenii apelau la
sfaturile fe†ei biserice§ti, achitau impozitele pentru parohii.
Reprezentan†ii regimului aveau îns¶ o atitudine diametral opus¶ fa†¶ de
cler. În condi†iile represaliilor staliniste s-au intensificat arest¶rile §i
deport¶rile a§a ziselor “elemente na†ionaliste”.
Deta§amente de solda†i, mili†ieni s¶vâr§eau câteva razii pe s¶pt¶mân¶
prin satele §i ora§ele Basarabiei, venind pe nea§teptate la ore diferite de noapte sau zi, c¶utând “na†ionali§ti”, “colabora†ioni§ti”, “cuzi§ti”, persoane, care
în timpul guvern¶rii române§ti au activat §i colaborat cu organele de stat sau
cu partidele †¶rii. Printre acestea se aflau mul†i preo†i, care deseori erau aresta†i doar pentru faptul c¶ erau slujitori ai altarelor, umplând ei în§i§i temni†ele
totalitarismului. Aceste ac†iuni au culminat în 1949, când la data de 6 iulie,
mai mult de 11 342 de familii de †¶rani basarabeni nevinova†i au fost
deportate. Zeci de mii de oameni au fost aresta†i, judeca†i, exila†i în Siberia,
Kazahstan §i în alte p¶r†i ale imperiului sovietic.
Printre preo†ii §i c¶lug¶rii represa†i au fost §i iermonahul Serafim
Dabija, preo†ii Gheorghe Arma§u, Ioan Sochirca, Antonie Vusean §i mul†i,
mul†i al†ii.
Represarea fe†elor biserice§ti §i a credincio§ilor se motiva în fel §i chip.
C¶ sunt r¶m¶§i†e ale regimului vechi, deaceea trebuie lichidate; c¶ promoveaz¶ idei antisovietice în societate; c¶ fac agita†ie în rândul popula†iei s¶ nu
achite impozite §i colect¶rile; c¶ instig¶ oamenii la sabotarea transform¶rilor
socialiste în †inut etc.
Dac¶ nu erau deporta†i, clericii erau în permanen†¶ supraveghia†i de
K.G.B., înjosi†i de c¶tre organele §i reprezentan†ii statului comunist. De
exemplu, în satul Caracui, raionul Cotovschi (Hânce§ti), pre§edintele sovietului s¶tesc l-a evacuat din cas¶, pe preotul A.D. Buruianov, cas¶ parohial¶
pe care o ocupa împreun¶ cu familia. În satul Batâr, raionul C¶inari, preotul
Profirile Gondiu a fost l¶sat f¶r¶ acoperi§, casa dumnealui fiind transformat¶ în sediu al cârmuirii colhozului.
În perioada de început a existen†ei R.S.S. Moldovene§ti au fost f¶cute
relativ pu†ine încerc¶ri de închidere a sfintelor l¶ca§uri, dar dup¶ 1948
acestea încep s¶ fie “lichidate” cu zecile, l¶sând mii de credincio§i f¶r¶ l¶ca§
spiritual §i îndrumare duhovniceasc¶.
A§adar, chiar dup¶ primii ani ai existen†ei R.S.S.M. (1949-1950), republica creat¶ pe teritoriul sfâ§iat al Basarabiei, organele centrale ale regimului
comunist au acordat o a§a numit¶ “reform¶ spiritual¶” de orientare marxistleninist¶. În acest scop s-a recurs la mijloace specifice dictaturii ro§ii:
deport¶ri, priva†iuni de libertate, urm¶riri, perchezi†ii §i persecu†ii.
Teroarea bol§evic¶ nu a reu§it s¶-i for†eze pe credincio§i s¶ se lepede de
credin†¶. Mai mult, în atmosfera de jaf total a popula†iei locale, de represalii
în mas¶, de foamete organizat¶, de morbiditate §i mortalitate excesive,
credincio§ii se convingeau tot mai mult de tirania fiarei bol§evice §i credeau
c¶ mântuirea poate veni numai de la Dumnezeu, în care credeau cu tot mai
mult¶ încredere.
Constantin MU£AT
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*
(ian. 2010)
Carmen Mu§at d¶ o înalt¶ pre†uire articolului semnat de R.C. Cristea
publicat în Adev¶rul din 18 ianuarie. Nu se las¶ mai prejos §i alc¶tuie§te ea,
singur¶-singurea, ca o fat¶ mare o alt¶ list¶ - una “mai adev¶rat¶ a “disiden†ei
uitate” - iat-o:
“Nu (mai) vorbim despre disiden†ii (subl. mele, P.G.) Doina Cornea,
Radu Filipescu, Ion Vianu, Vasile Paraschiv, Ion Bugan, Mircea Dinescu,
Gabriel Andreescu, Paul Goma, Petre Mihai B¶canu, Ana Blandiana sau
Andrei Ple§u, care au avut curajul de a se împotrivi, pe fa†¶, dictaturii
comuniste §i au fost ancheta†i, închi§i, trimi§i în domiciliu for†at, b¶tu†i,
umili†i de ofi†erii de Securitate (dintre care unii o duc foarte bine §i ast¶zi,
în †ara în care regimul comunist a fost condamnat de la cel mai înalt nivel).
Îi pomenim rar §i, de cele mai multe ori, le c¶ut¶m nod în papur¶: ba c¶ unii
nu au talent, ba c¶ al†ii nu au cine §tie ce oper¶ m¶rea†¶, ba c¶ nu mai reprezint¶ pe nimeni, ba ne întreb¶m, ridicînd din sprîncene, «™sta cine mai e?, e
un necunoscut oarecare, nu e un nume» etc., ca §i cînd am avea nevoie, pentru
a recunoa§te demnitatea uman¶, de un certificat de talent literar care s¶ o certifice. În anii ’80, unii dintre cei care au protestat împotriva puterii comuniste
– §i nu au fost deloc pu†ini, numai c¶ despre ei nu s-a vorbit foarte mult nici
înainte, nici dup¶ 1989, din diferite motive – au fost arunca†i în închisori sau
sco§i din via†a social¶. Dar pe noi nu ne intereseaz¶ decît prezentul anticomunist.”
Am subliniat cuvântul “disiden†ii”, pentru a afla cine ni sunt aceia,
vorba poetului.
Ce caut¶, de-o pild¶, Ion Vianu în categoria “disiden†i” - defini†ia fiind
dat¶ chiar de eleva Carmen Nu§tiucum: (cei) “care au avut curajul de a se
împotrivi, pe fa†¶, dictaturii comuniste §i au fost ancheta†i, închi§i,
trimi§i în domiciliu for†at, b¶tu†i, umili†i de ofi†erii de Securitate” ? “
“A avut el, Ion Vianu curajul de a se împotrivi pe fa†¶ dictaturii comuniste” ? Da de unde! A încercat s¶ emigreze, ca tot cre§tinul (sic), iar pentru
c¶ nu i s-a aprobat plecarea, a recurs la “Lista lui Goma, cel care d¶dea
pa§apoarte” (dup¶ umori§tii reac†ionari din tufi§, printre ei criticul Alexandru
George, prietenul indefectibil al lui Mircea Horia Simionescu, §ef de cabinet
al sinistrului D. Popescu-“Dumnezeu”. A fost el (Vianu) “anchetat, închis,
trimis în domiciliu for†at, b¶tut, umilit de ofi†erii de Securitate”? I s-a aplicat
tratamentul barbar, dar obi§nuit, suferit de miile de români pe care în acel an,
1977, Securitatea încerca s¶-i descurajeze de a-§i mai cere dreptul elementar
de emigrare: a fost §i el “prelucrat tov¶r¶§e§te la locului de munc¶”, tratat de
du§man, de vânz¶tor de †ar¶ - apoi l¶sat s¶ plece. Când §i în ce împrejur¶ri “a
avut Ion Vianu curajul de a se împotrivi pe fa†¶ dictaturii comuniste”? ïntr-o
punere la punct à propos de autolaudele INMER-ului clamate de la o înalt¶
tribun¶, Ion Vianu a afirmat c¶ el protestase vehement, printr-un articol
împotriva intern¶rilor psihiatrice abuzive… “înainte de 1977” (subl. mea,
P.G.). L-am invitat s¶ indice în care publica†ie, când ap¶rut¶, protestase el
“înainte de 1977”. Curajosul sub Ceau§escu Ion Vianu nu a r¶spuns, îns¶ nici
nu a mai repetat m¶g¶ria sufleorizat¶ lui de r¶suflatul Oi§teanu: “Goma este
un antisemit basarabean” - schimbare de optic¶ înalt apreciat¶ de so†ia mea:
dac¶ r¶mâneam, în continuare, un antisemit fioros, nu mai eram
basarabean…
Dar Ana Blandiana ? dar Andrei Ple§u (mai lipsea indispensabilul lim-
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bric Sorin Ilie§iu - nu l-a f¶cut Blandiana “disident” dup¶ ce pe ea a f¶cut-o
Monica Lovinescu?!) - ce caut¶ ei printre “disiden†i”? £i în privin†a lor - mai
ales în a lor - este valabil¶ “impotrivirea pe fa†¶, anchetarea, trimiterea în
domiciliu obligatoriu”? (unde avusese loc anchetarea ceea: la Comana, lâng¶
vila lui Gogu R¶dulescu, unde a fost torturat¶ zi §i noapte, cu s¶lb¶ticie,
câteva decenii Blandiana, Ana Ip¶tescu a zilelor noastre?; unde, trimis “cu
domicil’”: la Tescani, unde a fost †inut, bietul Ple§u Dilemiotul cu lan†uri la
picioare §i c¶lu§ în gur¶?)
Un inacceptabil extemporal al elevei Carmen dintr-a §asea (nu-i cunosc
numele de adolescent¶) §i un exemplar articol de dezinformare a unui jurnalist, drag¶-doamne, ajuns profesor universitar, director de revist¶ directorînd
con§tiin†ele românilor §i a§a analfabetiza†i; §i pentru c¶ tovar¶§a Carmen cu
acela§i nume i-a eliminat (nu omis) pe Dan Petrescu, pe Luca Pi†u, pe Liviu
Cangeopol, pe Liviu Ioan Stoiciu, pe Mariana Marin, pe Carl Gibson pe Liviu
Antonesei, pe Gabriel Andreescu §i pe al†i incomozi §i “incon§tien†i”, ca s¶
fac¶ loc impostoratului balcacanal. Ce s-a petrecut cu ace§tia doi din urm¶ zgura istoriei s-a a§ternut peste ei : Andreescu a devenit lefegiu al drepturilor
omului… minoritar, pe el neinteresîndu-l românii din Ucraina, lipsi†i de elementare drepturi-ale-omului, iar pe mine antisemitizîndu-m¶ ca un prostal¶u
analfabet, necititor al c¶r†ii atacate: una singur¶ intitulat¶ S¶pt¶mâna Ro§ie,
28 iunie - 3 iulie, sau Basarabia §i Evreii §i nu cum a crezut el: dou¶, iar
Antonesei acoperindu-i, g¶zduindu-i dejec†iile pe hârtie, în Timpul.
(…) Astfel nu o pot p¶r¶si pe Carmen Mu§at.
Revista sa - §i a lui I.B. Lefter - a g¶zduit, cu o u§ur¶tate sor¶ cu nesimi†irea, cu de-a dreptul iresponsabilitate, cu plec¶ciuni de chelner stilat
(sic!), din str¶bunic în str¶nepo(a)t(¶), în num¶rul din 15-21 iulie 2003 - o
lung¶, vâ§inskian¶ punerere a mea la zid ca… “antisemit”, semnat¶ de sionistul “Radu Ioanid”, securist impostor (el se prezint¶ când ca “reprezentant
al…”, când “director al Muzeului Holocaustului din Washington”).
Individul, unsuros, jegos peste poate, a stat pitulat în ghettoul Prim¶verii
pân¶ când Iliescu, în c¶utare de “legitimitate” l-a trimis în USA, în 1990, pentru a-i informa pe americani despre masacrarea evreilor în România - de c¶tre
români. Rezultatul:
Prin “canalul american al lui Brucan” ca §i prin emisarul special al lui
Iliescu §i al lui Roman, pseudonumitul bol§evic-tân¶r “Radu Ioanid”, a fost
imaginat¶-programat¶ diversiunea Holocaustului în România. ïn anul
urm¶tor strategia axei Bucure§ti-Washington-Tel Aviv a fost materializat¶
astfel:
1. La 1 iulie 1991 la Ia§i, Rosen Moses, a aruncat anatema:
“Românii sunt vinova∞i de lichidarea a 400.000 evrei”;
2. ïn 2 iulie 1991 New York Times a publicat discursul rabinului
ceau§isto-securist (cel cu “400.000 victime ale românilor”);
3. A doua zi, 3 iulie (1991), tot în New York Times, Elie Wiesel ne-a
amenin∞at:
“Trebuie s¶ §ti∞i c¶ dac¶ antisemi∞ii nu sunt critica∞i [înfiera∞i] în
public, ve∞i suferi. Ve∞i fi izola∞i, Occidentul v¶ urm¶re§te cu mirare, cu
spaim¶, cu groaz¶”;
4. La 11 iulie (1991) Senatul american, prin rezolu∞ia nr. 52, a ar¶tat cu
degetul acuzator poporul român: “antisemit, §ovin, fascist”, “vinovat de
reabilitarea criminalilor de r¶zboi”.
Astfel comunitatea noastr¶ româneasc¶, în integralitatea ei, a fost
condamnat¶ (preventiv!, dup¶ tactica evreiasc¶) înainte - sic - de a fi judecat¶.
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Intelectualii Mu§at §i Lefter ori nu §tiau ce semnifica†ie are termenul
antisemit, ori nu le p¶sa, din moment ce s-au pus f¶r¶ §ov¶ial¶ în serviciul
Holocaustului (dar le-au fost cunoscute termenul §i realitatea holocaust, când
§i-au dat consim†¶mântul public¶rii acelei uria§e murd¶rii §i calomnii nefiind vorba doar de persoana mea, ci de întreaga comunitate româneasc¶?).
Ar fi fost necesar ca aceste dou¶ c¶tane s¶ fi avut, de-acas¶, obiceiul de a-§i
pune o-mic¶-întrebare înainte de o hot¶rîre: «Fac bine ceea ce fac? Este
adev¶rul în cauz¶ - sau neadev¶rul?» §i, în rezumat: «Eu pentru ce/cine pledez, ac†ionez?»
Ou¶le veninoase depuse în Observator cultural nu au întârziat s¶ scoat¶
la vedere §i la mi§un scârbos, reptiliani pui (de §arpe) - iat¶ unul, semnat de
Mihai Dinu Gheorghiu (nr. 183 26 aug - 1 sept 2003):
“Paul Goma a publicat în mai multe rânduri §i în mai multe locuri, de
pild¶ în Vatra (…) texte autobiografice cu caracter antisemit” [ucenicul guruului bol§evic parizian, Serge Moscovici: pentru c¶ tovar¶§ii lui de revolu†ie
sovietic¶ de la Ia§i, în august-septembrie 1944, nu fuseser¶ de acord s¶ fie trimis la Moscova, a “dezertat” la… Paris - nu d¶ un singur citat, dup¶ obiceiul
evreului atât de umflat-de-sine, încât nu simte nevoia - intelectual¶ - de a produce probe în sprijinul afirma†iilor în vânt, doar pentru c¶ el este evreu, scutit
din principiu - n.m. P.G.]. “Goma, cândva denun†at ca evreu §i rus
(“Efremovici”) §i-a descoperit o voca†ie de antisemit…”
M. D. Gheorghiu nu s-a oprit la antisemitizare (f¶r¶ citate), a trecut la
denun† caracterizat (cite§te: turn¶torie, ca pe timpul ocupa†iei Fran†ei de c¶tre
Nem†i, de parc¶ goi-ul ar fi fost el, eu: evreul), cerînd s¶ fiu expulzat din †ara
în care g¶sisem ad¶post în 1977 !
Iat¶-l §i pe I.B. Lefter (în Ziua, 27 iulie 2005). ïn textul “Inventatorul de
cuvinte” m¶… l¶udase (el fiind autorul articolului “Avem nevoie de Paul
Goma” sau a§a ceva, publicat în Contrapunct prin 1990), dar tovar¶§ul supraveghetor de la Tel Aviv îl va fi b¶tut la palm¶ c¶ sare peste cal, a§a c¶ Lefter
pe loc a re-s¶rit calul - de-a-n curulea - astfel:
“De câ†iva ani încoace, odat¶ cu c¶r†ile despre Basarabia §i al doilea
r¶zboi mondial, Goma produce un discurs limpede antisemit (subl. mea §i
observa†ia comun¶ tuturor antisemitiza-torilor mei: nu dau citate - P.G.).
Am ajuns la Carmen Mu§at: Dânsìa Sa (în Observator cultural din 22
sept. 2005 gl¶snuie§te pe hârtie, dup¶ dictarea lui “Ioanid de la
Washington”):
“…tipul de discurs pe care Paul Goma îl livreaz¶ de cincisprezece ani
încoace [carevas¶zic¶: imediat dup¶ rivulu†ia la români, aia de la ‘89, observa†ia mea, P.G.], violent pamfletar, cu r¶bufniri antisemite…”
Dac¶ ar fi folosit alt tic verbal din arsenalul sumar al §edin†elor demascatoare bol§evice, de pild¶ unul tot atât de folosit de ei, pân¶ la urzeal¶: “cu
iz (antisemit)”, directoarea ar fi f¶cut economie de un cur, ceea ce, chiar dac¶
pe timpurile noastre bântuie curocra†ia, ar fi fost o m¶sur¶ în†eleapt¶.
Nu pot trece peste ravagiile antisemitizatoare al holocaustologului
“Ioanid” §i în presa de la Chi§in¶u. ïn “lecturile infidele ale lui vasgar” din
Contrafort, iulie-august 2002 (nu-mi dau seama de “cronologie), iat¶ ce scrie
basarabeanul Vasile Gârne†:
“Pe câteva pagini din acela§i num¶r de revist¶, Radu Ioanid, colaborator
al Muzeului Holocaustului de la Washington public¶ un comentariu amplu nuan†at §i argumentat (subl. mea) din cartea lui Paul Goma Basarabia
(…) Cartea lui Goma n-a fost aproape deloc recenzat¶ la Chi§in¶u, unde nici
nu prea este de g¶sit” (subl. mea, P.G.). “Din comentariul g¶zduit acum de
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Observatorul Cultural, cartea lui Goma iese destul de prost: fisurat¶, deficient¶ grav la capitolul documentare, purt¶toare de stereotipuri antisemite,
vulgar violent¶ la adresa unor personalit¶†i ale culturii române contemporane ” (s.m. P.G.).
ïndr¶znesc s¶ spun (§i nu-i voi cere voie directorului Carmen Mu§at):
revista Observator cultural, dac¶ nu a inventat metoda coment¶rii - aiurea
- a unor texte necitite, atunci sigur a încurajat puturo§enia na†ional¶, astfel
contribuind §i dânsa (revista) la analfabetizarea românilor.
Revista susnumit¶ a g¶zduit mai deun¶zi Marea Solidarizare a
Scriitorilor Români cu… Cu ce, solidarizarea ceea?, cu cine? Nu conteaz¶ cu
cine, cu ce, din moment ce cauza e bun¶ (cum s¶ nu fie bun¶ o solidarizare
a unor scriitori, mai ales când din centrul ei - pe fotografie - ne suav surâde
ïns¶§i Ana Blandiana, teoreticiana solidarit¶†ii la scriitorul român, persoana
care, în urm¶ cu aproape 20 ani, în Convorbiri literare, ne expusese,
r¶bd¶toare, fermec¶toare, de a convins-o pân¶ §i pe Monica Lovinescu, nu
doar protectoare a sa, ci fabricant¶ a “disidentei Blandiana” - m¶ întorc,
promi†înd c¶ de ast¶ dat¶, chiar închei fraza: spuneam, deci c¶ Blandiana, singuric¶-singurea, doar cu capul ei de teoretician¶ a solidarit¶†ii, explicase mintea-coco§ului (de pre urm¶): dup¶ îndelungi cercet¶ri, cuget¶ri, tr¶sese concluzia în†eleapt¶ - §i personal¶, ai credea-o cel pu†in veri§oar¶ a lui Dinescu
§i nu doar pentru c¶ ambii-doi se laud¶ cu… “arestarea la domiciliu” : solidaritatea nu era posibil¶ pe vremea Tiraniei ceau§e§ti - cum s¶ fie posibil¶ o
astfel de atitudine care †i-o interzicea?, care nu-†i d¶dea †âdul¶, pecumc¶-i
slobod¶ solidari’… zi-i tu mai departe - îns¶ acum, c¶ Tirania nu mai è, Olé,
Olè!, solida’ a devenit posibil¶! Concluzie: Goma ne insulta, ne calomnia,
când pretindea c¶ scriitorii patriei noastre dragi nu se solidarizaser¶, în 1977,
cu o “idee” lansat¶ de el împotriva bunului sim†: pa§aportul devenit o idee!
Fire§te, nici eu, Prima Poet¶ a RSR, nici Romi, ocupat s¶ scrie volumul de
reportaje antiamericane scris pe banii americanilor, Dorin Tudoran cu atât
mai pu†in, atunci, în urm¶ cu 33 ani, fiind el ocupat pân¶ peste cap cu solidarit¶†ile cu Paler, cu P¶unescu, cu Papilian, cu D¶nu† Cristea, cu Prelipceanu
- chiar cu Dinescu, de cum s¶-l ba†¶ ei pe Cezar Iv¶nescu - îns¶ acum, c¶ s-a
dat voie la solidaritate, iat¶-ne solidari cu M¶rie§, grevistul foamei!
*

Paris, 23 iulie 2010,
Iubite coleg Mihai Cimpoi,
Am primit amabila re-invita†ie. Mul†umesc.
Primesc, bucuros, s¶ c¶l¶toresc la Chi§in¶u. Ai mei, de pe la Orhei, m¶
îndemnau “s¶ vin în ospe†ie”, de§i eu, poftitul sunt neam cu poftitorul, locul
poftelii fiind locul na§terii mele.
Am în†eles motivul invita†iei - §i le mul†umesc pentru “urarea”, cu prilejul anivers¶rii a 75 ani de via†¶ : Uniunii Scriitorilor §i pre§edintelui ei,
Academiei de £tiin†e a Moldovei, Bibliotecii Na†ionale din Moldova,
Bibliotecii din Mana.
Numai c¶ trebuie reamintite “câteva am¶nunte de c¶p¶tâi”, cum zice un
tovar¶§ nedestov¶r¶§it.
1. Eu am fost, în 22 noiembrie 1977, “invitat s¶ plec” din †ara mea,
România. Sunt convins c¶ nici nu urcasem în avionul de Paris c¶ ni s-a §i
retras cet¶†enia, mie, so†iei, fiului meu, atunci în vârst¶ de doi ani - fiindc¶
membrìa Uniunii Scritoriilor îmi fusese ridicat¶ pe când eram re-re-re-arestat
înc¶ în aprilie acela§i an cu încuviin†area celor din Biroul U. S.: D.R.
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Popescu, N. Manolescu, Ana Blandiana, Macovescu, Hoban¶, F¶nu§ Neagu,
C. ¢oiu, G. Dimisianu §i al†i colegi.
Am refuzat, politicos, în 1981, cet¶†enia francez¶ oferit¶ de pre§edintele
Mitterrand, sus†inut¶ de Jack Lang, ministru al Culturii - acceptat¶ de Milan
Kundera. Am r¶mas “refugiat politic stabilit în Fran†a”, statut pe care-l avem
§i în clipa de fa†¶ so†ia mea Ana, fiul meu Filip-Ieronim §i eu. Pe pa§apoartele
noastre scrie: (Cutare) “poate c¶l¶tori în toate †¶rile, cu excep†ia României”
(subl. mea, P.G.). Consider c¶ interdic†ia este dreapt¶: din moment ce
România ne persecutase (eufemism), s¶ cer s¶ m¶ întorc în România, tot
comunist¶, dup¶ 1989? Au f¶cut-o al†i colegi de exil. Eu: nu.
Din Republica Moldova nu fusesem expulzat - pentru rea-purtare…
M-am n¶scut în 1935 în Basarabia, actuala Republic¶ Moldova, deci am
dreptul s¶ pretind… reîncet¶†enirea - c¶ tot sunt eu apatrid din 1977.
Voi fi avînd sau nu dreptul la cet¶†enia moldoveneasc¶, împreun¶ cu
familia? Voi fi avînd dreptul la un ad¶post la mine acas¶, acum, la b¶trâne†e?
Dac` da: ce va fi întâi: acordarea cet¶†eniei moldovene§ti, apoi dreptul
de a c¶l¶tori în Moldova-†ara-mea? Sau… invers?
2. Citindu-mi c¶r†ile despre care a†i scris cu c¶ldur¶ - a†i în†eles cât îmi
iubesc Patria. Patria România m-a persecutat, ca refugiat (venetici, li se spunea în Oltenia basarabenilor lui Ion Lazu; fuljera†’, ne ziceau ardelenii nou¶,
basarabenilor mei), m-a condamnat la închisoare §i la domiciliu obligatoriu,
m-a alungat de la sânul ei, iar dup¶ 1989 a refuzat s¶ m¶ repun¶ în drepturile
de cet¶†ean §i scriitor, ba a patronat campanii de calomnii la adresa mea, ultima: cea de antisemitizare, condus¶ de N. Manolescu (deloc dezinteresat: a
primit, de la ambasadrorul Israelului Rodica Gordon §i de la ambasadorul
USA Taubmann postul de ambasador român la UNESCO) - rezultatul fiind:
nu-mi pot publica decât cu mare greu volumele, nu sunt acceptat în periodice
(nici în Contrafortul antisemitizatorilor mei V. Gârne† §i V. Ciobanu) - a§a se
ucid scriitorii, în ultima vreme: îi acuzi de antisemitism, §tiind c¶ aceast¶
simpl¶ afirma†ie nu cere dovezi, iar antisemitizatul nu se poate ap¶ra (unde:
în România literar¶? în Contrapunct?, au oare în Observatorul cultural, unde
paznici la Poarta Templului st¶teau Carmen Mu§at §i I.B. Lefter §i acum st¶
junele analfabet £imonca?
Vreme de dou¶zeci de ani (1970-1990) nu am putut publica, numele
mi-a fost interzis; al†i dou¶zeci de ani mi s-a permis s¶ m¶ strecor ca un ho†,
ca un intrus în Cetatea Literelor române.
Astfel tratîndu-m¶, Patria mi-a devenit (cu vârf §i îndesat) Matrie,
Ma§ter¶.
Ca unul care am scris atâta despre Basarabia cred c¶ am dreptul s¶ m¶
îndrept spre sânul celei adev¶rate, cea care nu m-a obijduit, nu m-a tr¶dat, nu
m-a vândut §i nu m-a alungat.
Pe aceasta am onorat-o cu scrisul meu, cu inima mea.
Aceasta este cea numit¶ acum Republica Moldova.
Fie-mi iertat patetismul, dar l-am cenzurat cu severitate.
Va îmbr¶†isez pe to†i oamenii buni.
Paul Goma

Tot-tot-tot 27 septembrie 2011
Ora 11: am terminat “postumele”. M¶ simt ceva mai… viu.
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Miercuri 28 septembrie 2011
Buletinul medical: tot a§a, tot a§a. Nu am primit r¶spuns la
solicitarea mea de a m¶ primi pentru consulta†ie.
U§urat îns¶: am copiat esen†ialul volumelor 2 §i 3 din
Scrìsuri.
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Iat¶ acum patru texte semnate de :
ANCU¢A COZA

Paul Goma: Justa.
Dreptatea leului

Una dintre crea†iile lui Goma, care reflect¶ cel mai bine un aspect al
regimului comunist din perioada 1954-1956, aspect cu consecin†e dramatice
asupra anilor de studen†ie este romanul Justa, un roman autobiografic, deoarece autorul surprinde primii doi ani din propria studen†ie. Romanul este bine
structurat în unsprezece capitole, care încep cu acela§i laitmotiv „Uite-o pe
Justa!”, utilizându-se tehnica cinematografic¶ a relu¶rii replicilor sau cadrelor. De fapt, aceasta este tema romanului - c¶utarea ideii de justi†ie, de dreptate într-o lume în care toate deciziile comuniste sunt, conform eticii de
fa†ad¶ a perioadei, cum altfel, decât „juste”. Având forma unui roman, opera
este în substrat o scriere autobiografic¶, putem s¶ o numim chiar o pagin¶ de
jurnal, deoarece autorul se întoarce reflexiv asupra propriei sale condi†ii estudiantine, de militant al ideii de dreptate, al justi†iei, pledând donquijotesc
pentru probitate într-o societate degradat¶, contaminat¶ de utopia partidului
unic, f¶când dese incursiuni în imperiul memoriei. Volumul se public¶ în
România în 1996 sub îngrijirea lui Dan Petrescu la Editura Nemira.
£i în acest text se remarc¶ temeritatea stilului, specific¶ lui Goma,
renun†ând la orice tabu-uri, acceptându-§i propria subiectivitate. Tonul c¶r†ii
este unul „just”, nu este nici patetic, nici arid sau frust, ci doar direct, uneori
ironic. Romanul are o construc†ie sferic¶ reprezentând întâlnirea cu dreptatea
„Uite-o pe Justa”, fiind de fapt povestea întâlnirii cu justi†ia, c¶utarea acesteia, identificarea cu idealul suprem al adev¶rului. Intriga demareaz¶ ex
abrupto, fiind substituit¶ prologului. Romanul fiind asemenea unul puzzle
compus arhitectural, ce surprinde mai multe amintiri în cascad¶, bazat pe
fluxul amintirilor, pe flash-back, se utilizeaz¶ frecvent, ca artificiu al dezermetiz¶rii trecutului, memoria involuntar¶. Nara†iunea este una confesiv¶,
scris¶ la persoana întâi, o textur¶ liber¶, neîncorsetat¶ de opreli§ti, utilizânduse adresarea direct¶. Este prezent¶ afectivitatea, implicarea, amintirile constituind un adjuvant epic, urm¶rindu-se mai multe destine paralele.
Justa în esen†¶ este cartea celor ce au tr¶it teroarea comunist¶, atât din
punct de vedere fizic, cât §i psihic. Este o carte despre nevoia de adev¶r, de
dreptate, de echilibru, dar în acela§i timp o carte a fricii, a îndoielii, a neîncrederii, a confuziei, incertitudinii, disper¶rii. Sunt descrise patru tipologii
umane: oamenii corec†i, drep†i, ju§ti, cei ce se prefac c¶ sunt corec†i, drep†i,
ju§ti, oameni care sunt considera†i a fi ju§ti §i cei care nu au nimic în comun
cu justetea.
Diaristul Goma m¶rturise§te c¶ a scris acest roman dup¶ nou¶ ani de
exil, dorin†a de reîntoarcere în †ar¶ fiind evident¶ §i din întâlnirea cu Justa,
care are loc pe un pod din Paris (toposul exilului), Pont de l’Alma, dar podul
este situat în Bucure§ti. Acesta este liantul, dar §i pretextul anamnetic.
Timpul §i spa†iul sunt abolite datorit¶ nevoii de revenire a autorului în †ar¶.
Podul este un spa†iu de trecere, astfel încât ne punem întrebarea în ce const¶
spatiul ocrotitor §i care este spa†iul ostil?
Primele pagini ale c¶r†ii sugereaz¶ starea de încordare, fiind prezent¶
atât dorin†a, cât §i a§teptarea întâlnirii iminente cu Justa: „Ea trebuie s¶ fie”,
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întâlnirea este ratat¶ „Nu ne-a v¶zut”1, justi†ia înc¶ este „oarb¶”, o cecitate
voluntar¶. Romanul surprinde primii doi ani de facultate ai scriitorului la
Institutul de literatur¶ §i critic¶ literar¶ „Mihai Eminescu”, numit §i „Fabrica
de scriitori” (din datele biografice ale autorului se §tie c¶ a fost admis simultan §i la Institut, §i la Universitatea Bucure§ti, sec†ia Filologie. A ales
Institutul, care dup¶ un an a fost transformat în sec†ie a Universit¶†ii). Din
punctul acesta de vedere cartea este un document istoric §i social, deoarece
sunt prezenta†i doi ani din perioada de „maxim¶ înflorire” a totalitarismului.
Este descris¶ via†a social¶, cultural¶, imaginea dramatic¶ a scriitorilor
închi§i, apoi trimi§i s¶ munceasc¶ la canal, având în final posibilitatea de a se
reabilita publicând un volum mic cu scrieri „bine alese”.
Din m¶rturiile personajului narator reiese bine conturat¶ imaginea unor
scriitori comuni§ti: Sorin Toma, „piticul Beniuc”, Paul Georgescu, care este
numit „Dracul §chiop”,V. Porumbacu2, dar §i a unor autori, care au fost
nevoi†i s¶ treac¶ de partea acestora, fiind aspru vitupera†i de Goma. Astfel,
Mihail Sadoveanu este numit „Ceahl¶ul”, sau „Conu Mihai cu izmenele lui
uria§e de uria§ al literaturii”3. Cenzura scriitorilor, care nu îmbr¶§i§eaz¶ doctrina comunist¶ este evident¶, ciocanul §i nicovala reprezint¶ puterea, iar dincolo de aceasta nu mai exist¶ nimic. Se observ¶ realitatea timpului: pentru a
se putea publica o carte valoroas¶ trebuie ca autorul s¶ editeze, în prealabil
câteva scrieri comuniste, un stagiu ini†iator al neofitului întru socialism, primind sfaturi paterne, marcate disjunctiv: „s¶ modifici pe ici pe acolo”, „scrie
mai bine altceva.” Fo§tii pu§c¶ria§i nu puteau s¶ publice datorit¶ „do-sa-rului”, cuvântul „dosar” fiind desp¶r†it în silabe §i rostit sacadat, într-o caden†¶
demoniac¶, pentru a i se sublinia importan†a. Punerea la zid era o mod¶ de a
contesta talentele adev¶rate, exista o adev¶rat¶ vân¶toare a scriitorilor, iar
unii autori erau interzi§i („banditul de Arghezi”), fiind restric†ionat¶ comunicarea cu Occidentul.
Dup¶ cum însu§i naratorul m¶rturise§te într-o autofilmare publicat¶ pe
internet naratorul, el însu§i, nareaz¶ realit¶†ile anilor ’50 4. Este descris¶ via†a
facult¶†ii, statutul studen†ilor, profesorii universitari, cursurile, seminariile de
marxism, programul înc¶rcat din agora socialist¶, studen†ii ce erau acuza†i §i
condamna†i f¶r¶ nici un motiv, doar pe baz¶ de suspiciuni, m¶rturii false,
doar pentru c¶ la cursul de marxism î§i trimiteau bile†ele: „Aerul e
irespirabil”.
Ac†iunea propriu-zis¶ a romanului e înlocuit¶ de multitudinea reperelor
autobiografice, scriitorul inserând în carte adev¶rate pagini de jurnal: deportarea tat¶lui, încarcerarea mamei, arestarea lui însu§i în timpul liceului,
exmatricularea din liceu. Sunt descrise evenimente politice, sociale din perioada respectiv¶: revolu†ia din Ungaria din 1956, frica §i eschivarea
României, pu†inii revolu†ionari români, care erau studen†i, neputin†a general¶, nep¶sarea na†ional¶, scriitorul numindu-i pe români „un popor f¶r¶
coloan¶ vertebral¶”. Limbajul este ironic, virulent, detabuizat, f¶r¶ inhibi†ii
fiind prezent¶ oralitatea, precum §i asocia†iile lexicale insolite; liber,
netrunchiat.
Romanul relev¶ circumstan†ele embrionare a ceea ce va deveni ulterior
„cazul Goma”. Scriitorul a fost acuzat §i închis pentru c¶ la un seminar de
marxism a citit câteva fragmente dintr-un roman pe care îl elabora. Este
denun†at chiar de colegii lui de facultate, în boxa acuzatorilor aflându-se §i
rectoratul Universit¶†ii format din: Al. Graur, I. Coteanu. Dintre capetele de
acuzare sunt amintite: faptul c¶ a afirmat c¶ r¶zboiul declarat de URRS
Finlandei în 1939 era injust, c¶ limba „moldoveneasc¶” e o inven†ie, fiind de

©Paul Goma 1935-2011

wwww.paulgoma.com

PDF public și gratuit

31.12.2011

PAUL GOMA - JURNAL 2011

1813

fapt limba român¶, c¶ sistemul de cote este descurajant §i colectivizarea
agriculturii o eroare.
În sens metaforic §i simbolic Justa reprezint¶ ideea de adev¶r, dreptate,
justi†ie, echitate, fundament. În roman este ipostaziat¶ printr-un personaj
feminin, o coleg¶ de facultate a personajului narator, care trece prin ororile
întrevederilor cu securitatea. În realitate, Justa a fost porecla uneia dintre
colegele de facultate a scriitorului, scriitoarea, prozatoarea, poeta, eseista,
Gloria Barna, cunoscut¶ sub pseudonimul de Alexandra Indrie§. Exist¶ în
roman câteva repere biografice ale acesteia, faptul c¶ a fost închis¶, apoi c¶
s-a c¶s¶torit stabilindu-se la Timi§oara. În m¶rturiile postate în format electronic condeierul o descrie pe aceast¶ student¶ orfan¶, crescut¶ în orfelinate,
nefericit¶ §i ocolit¶ de ceilal†i, cu excep†ia lui, o fat¶ fanatic¶ ce credea în
cuvintele comuniste, dar care dup¶ încarcerarea scriptorului lupt¶ printr-un
apel, adunând semn¶turi în vederea eliber¶rii acestuia. U§ile unor scriitori
precum Beniuc, Victor Eftimiu, Gala Galaction i se închid în nas 5.
Autenticitatea romanului merge pân¶ la prezentarea aspectelor din timpul interogatoriilor la securitate, a ororilor închisorilor, care se întâlneau §i în
cazul femeilor: violuri, b¶t¶i, maltratare sexual¶, fizic¶, psihic¶. Autorul
ap¶r¶ drepturile femeilor §i nu se sfiie§te s¶ prezinte realitatea pentru a trage
un semnal de alarm¶, pentru a prezenta o pagin¶ neagr¶ din perioada anilor
’50. Se întâlnesc numele reale ale anchetatorilor. În romanul Gherla, Goma
m¶rturise§te c¶ atunci când a fost închis §i-a promis c¶ nu va uita niciodat¶
numele celor care l-au torturat §i le va face publice. Deten†ia distruge vise,
idealuri, expectan†e, iar de†inu§ii sunt numi§i „speran†e care fac închisoarea.”
Confesiunile uricarului se contureaz¶ în jurul celor dou¶ nume Gloria Barna
§i colega acesteia Doina Martescu, camaradele tân¶rului scriitor. Paginile
romanului despre deten†ia Justei pornesc de la amintirile Doinei Martescu,
imaginile terifiante f¶cându-l pe autor s¶ m¶rturiseasc¶ ironic: „Ce b¶rba†i
domnule, ce b¶rba†i, securi§tii!”6.
Goma persifleaz¶ ideea de justi†ie care în trecut era inexistent¶, iar
acum este „ramolit¶, îmb¶trânit¶, fle§c¶it¶”. Simbolistica justi†iar¶ este translat¶ epic prin intermediul personajului cu acela§i nume, Justa fiind
schimb¶toare, apoi amorf¶, „f¶r¶ ochi, f¶r¶ gur¶, cu masca de ghips”, ipocrit¶. Capitolul 10 descrie adev¶rata realitate, modul în care justi†ia român¶
este aruncat¶ la groapa de gunoi a societ¶†ii, a istoriei, numit¶ „curv¶
du§m¶noas¶”. Într-adev¶r în acei ani dreptatea era de fapt inamicul absolut al
sistemului, du§manul clasei muncitoare, o sicofant¶ sortit¶ mor†ii.
În finalul c¶r†ii scriitorul se întâlne§te cu Justa, care nu are de gând s¶
se întoarc¶ în România. Din nou, apare ideea unei drept¶†i inexistente, dreptate care înc¶ nu s-a instaurat pe plaiurile mioritice. Scriitorul §i Justa se
opresc într-o cafenea s¶rac¶ în apropierea unei g¶ri din Paris. Cei doi nu mai
au nimic s¶-§i spun¶. Între ei se a§terne o t¶cere elocvent¶, conspirativ¶ a doi
in§i c¶rora le r¶mân doar amintirile, doar imaginea celulelor din închisorile
comuniste. Justi†ia este comparat¶ cu monedele purtate prea mult din mân¶
în mân¶: s-a estompat, s-a degradat, a devenit invizibil¶, a disp¶rut.
Chiar dac¶ Goma este un spirit vindicativ, tonul romanului Justa nu
este r¶zbun¶tor, ci mai degrab¶ ironic, u§or nostalgic, subliniind un adev¶r
pregnant: lipsa justi†iei, a adev¶rului §i în acela§i timp nevoia acerb¶ de a le
atinge, nevoia de reîntregire, singur¶tatea absolut¶ generat¶ de exil. Autorul
m¶rturise§te c¶ „a fost urcat în tren spre libertate numai cu bilet dus, ca o lad¶
de tomate” 7 §i singura posibilitate de întoarcere este sub form¶ de bulion,
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imagine sangvinic¶ turmentat¶ de aprehensiunea exctinc†iei.

(Ancu†a Coza) Cauzele unui Infarct

Criticul Cristian B¶dili†¶, pe coperta interioar¶ a celui mai recent volum
semnat Paul Goma semnaleaz¶ diferen†a între atitudinea românilor fa†¶ de
recunoa§terea valorii, respectiv mentalitatea restului †¶rilor apartenente
lag¶rului socialist: „Dac¶ România ar fi fost Cehia sau Polonia, dac¶ românii
§i-ar respecta valorile-valori, oamenii-oameni, scriitorii-scriitori, Paul Goma
ar fi avut un destin public identic cu destinul lui Havel sau Walesa. Cum îns¶
motorul istoriei noastre este amnezia, el a fost obligat s¶ r¶mân¶, chiar §i
dup¶ 1989, Paul Goma, adic¶ un disident neacceptat de regimul-în-continuare-comunist de la Bucure§ti. Într-o †ar¶ demn¶ §i cinstit¶ cu ea îns¶§i Paul
Goma ar fi fost de mult¶ vreme academician, reper moral §i scriitoricesc,
autor de manual. Inventator al unui stil-unicat, între Céline, Creang¶ §i
Faulkner, stil marcat de experien†ele tr¶ite-rememorate-recuperate în stricta
lor originaritate, Goma este acum (anul 2008) cel mai important scriitor
român în via†¶, iar când vremurile «î§i vor reintra în chingi», el va fi recunoscut, în mod obiectiv, ca unul dintre cei mai originali scriitori-povestitori
români ai secolului XX.“
Autorul însu§i sintetizeaz¶ con†inutul ideatic al c¶r†ii relevându-§i
destinul solitar, de oponent unic al regimului: „S¶ zicem a§a - repetând,
repetând, repetând: o victim¶ are dreptul s¶ ierte ceea ce c¶l¶ul i-a f¶cut, ei.
£i numai ei. Deci: o victim¶ nu are dreptul (nici acela „cre§tinesc”) de a ierta,
ea, ceea ce c¶l¶ul f¶cuse unor victime disp¶rute (asasinate), sau în numele
celor care nu s-au rostit dac¶ da sau ba „iart¶”. Ace§ti gr¶bi†i s¶ acorde iertare
unor tic¶lo§i sunt ei în§i§i fie tic¶lo§i de la început, fie tic¶lo§i†i (în lupta pentru supravie†uire). (...)
S¶ zicem: ceea ce s-a petrecut între mine, individ nesupus (§i de sex
masculin) §i Aparatul de Represiune-Supunere-Terorizare este o treab¶
de/între b¶rba†i, între noi doi.
De§i eu am r¶mas tot timpul singur, iar Aparatul a num¶rat câteva bune
sute de mii de c¶†ei, câini, porci, §acali, §erpi venino§i, lupi - §i generali.
Pentru ceea ce am îndurat eu, fie „iert“, fie †in-minte. Îns¶, pentru ce a îndurat
din partea Securit¶†ii familia mea, ostatic¶ - nu uit §i nu iert.
£i: nu uit c¶ nu am iertat.”
Romanul Infarct, publicat la Editura Curtea Veche în 2008, ultimul pe
cale editorial¶ al scriitorului Paul Goma, este unul al rememor¶rii, unul al
dezv¶luirilor, unul al ne-iert¶rii cum spune însu†i autorul, fiind dedicat so†iei
acestuia Ana-Maria. Cele dou¶ citate mai sus men†ionate se afl¶ inscrip†ionate pe interiorul coper†ii unu †i patru a c¶r†ii, reprezentând esen†a acesteia.
Chiar dac¶ din punct de vedere literar, scrierea nu are o valoare incontestabil¶, importan†a const¶ în faptul c¶ descrie imaginea unui om ce reprezint¶ un
popor a c¶ror drepturi fundamentale au fost c¶lcate în picioare. Volumul are
ca tem¶ neuitarea perioadei comuniste, dar §i a compromisurilor colegilor de
condei, scriitorii din România, aspectul fiind vindicativ, personal §i chiar
îndrept¶†it.
Volumul reactualizeaz¶ date ferme ale perioadei anterioare plec¶rii din
†ar¶: 13 mai 1967. Grani†a dintre „atunci” §i „acum” este marcat¶ grafic prin
tranzi†ia de la caracterele cursive la cele italizate, perspectiv¶ ce reune§te
temporalit¶†ile.
Nota†iile folosesc registrul diaristic fiind structurat¶ în dou¶ p¶r†i,
inegale f¶r¶ titlu. Ambiguitatea cronologic¶ induce sugestia unei permanen†e,

©Paul Goma 1935-2011

wwww.paulgoma.com

PDF public și gratuit

31.12.2011

PAUL GOMA - JURNAL 2011

1815

a unui regim biotic, tr¶it sub aspectul infarctului. Prima parte reprezint¶ o
atemporal¶ zi de 1 ianuarie, oscilant¶ din punctul de vedere a anului, 2001
(1977-2001) §i surprinde dialogul rememorant dintre autor §i so†ia sa a celor
mai terifiante evenimente ai c¶ror participan†i au fost. Este vorba de fapt de
un dialog în monolog, modul de expunere specific individului solitar.
Pornind de la defini†ia tip dic†ionar a titlului, infarctul este o boal¶ cardiac¶,
fiind cauzat¶ de astuparea unei artere sau a unei vene terminale ducând la distrugerea unui organ sau a unei p¶r†i dintr-un organ, se poate observa gravitatea acestui fenomen, la care au fost supu§i so†ii Goma de nenum¶rate ori.
Deduc†ia logic¶ rezid¶ prin stabilirea unei congruen†e cu datele biografice,
debutând cu afirma†ia Anei-Maria: „Mi s-a descoperit un infarct”, fiind continuat¶ de relevarea debutului pove§tii de dragoste, a mariajului unei vie†i bulversante de cuplu. Acest infarct avut cândva de so†ia sa este pretextul autorului de a-§i c¶uta la rându-i câteva infarcte prilejuite de-a-lungul existen†ei sale
de tr¶d¶rile §i dezam¶girile prietenilor §i colegilor, de nedrept¶†ile la care a
fost supus.
În timp, dizidentul român în†elege c¶ cel mai mare confident al s¶u, c¶
principalul critic, cel mai de pre† prieten §i colaborator este so†ia sa, pe care
involuntar a supus-o mai multor infarcte, experien†e cauzatoare de infarct,
evenimente violente, tragice, marcante, care i-ar fi putut cauza a§a ceva. Ceea
ce nu în†elege autorul acestui roman este de ce aceast¶ femeie a trebuit s¶
pl¶teasc¶ al¶turi de el, §i pentru a poten†a drama femeii recurge la compara†ia
mitologic¶ cu nevasta lui Lot care a fost pedepsit¶ pentru c¶ s-a uitat înd¶r¶t
la arderea Sodomei §i Gomorei. Stabile§te conexiuni între infarctul so†iei,
respectiv situa†iile limit¶, care l-ar fi putut genera.
În primele capitole cartea, cea mai reu§it¶ din punct de vedere estetic a
scrierilor sale, rememoreaz¶ experien†a anului 1977, redat¶ §i în Culoarea
curcubeului, modul în care din solidaritate cu semnatarii Chartei 77, Goma
ini†iase semnarea acelei Scrisori deschise, modul în care Ion Negoi†escu a
fost arestat §i maltratat de Securitate, apoi intentându-i-se procesul de moravuri, faptul c¶ scriitorii din †ar¶ nu l-au sus†inut, c¶ reu§ea s¶ trimit¶ documente în str¶in¶tate cu ajutorul §i prin intermediul consulului belgian
Dussart. Evenimentele reactualizate sunt laitmotive ale autorului, reiterate,
redundant în majoritatea produc†iilor ap¶rute dup¶ 1989. Toate aceste date
sunt reamintite §i în Infarct, îns¶ sub un alt aspect, nu unul memorialistic,
aceasta fiind doar în subsidiar, ci sub aspect cauzator de infarct, motiv de
exprimare a nemul†umirii, a insolidarit¶†ii umane, iar erijându-se în cardiolog, Paul Goma stabile§te f¶r¶ dubiu, faptul c¶ cel dintâi infarct este atribuit
doamnei Goma, în momentul în care scriitorul a fost arestat pentru ultima
dat¶ la unu aprilie 1977, în urma actului s¶u de disiden†¶. Lecturarea acestui
ultim volum publicat este imposibil¶ f¶r¶ lecturarea Culorii curcubeului,
tonul scriitoricesc p¶streaz¶ aceea§i virulen†¶, aceea§i ironie critic¶, declarat¶
la adresa scriitorilor contemporani, la adresa Securit¶tii, la adresa regimului
comunist antedecembrist §i postdecembrist, ilustrând la§itatea evident¶ ce
caracterizeaz¶ poporul român, politica lui de scuze care legitimeaz¶ târârea
ca modus vivendi.
Momentul declan§¶rii represaliilor punitive din partea Securit¶†ii poate
fi asemuit unui nucleu, în jurul s¶u gravitând restul electrozilor, infarctele
mai mici. Infarctul principal este cauzat de §ocul în fa†a surprizelor tr¶d¶rilor,
urmat de alte infarcte mai mici: atunci când so†ii Goma au fost nevoi†i s¶ stea
în holul blocului, împreun¶ cu fiul lor de un an §i câteva luni pentru c¶ apartamentul le era luat cu asediu de boxerul Horst Strump, la indica†iile
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Securit¶†ii, fiind ajuta†i de vecinul lor £erb, un caz aproape unic, de admirat.
Dup¶ arestarea scriitorului au urmat perchezi†iile la domiciliu, constrângerea
so†iei de a semna procesele lor verbale, întocmite ulterior, pentru o mai bun¶
„aranjare”. O alt¶ cauz¶ generatoare de infarct este evacuarea silit¶ a so†iei
scriitorului la câteva zile dup¶ arestul s¶u, în patru sau cinci aprilie. Toate
bunurile lor au fost urcate într-o camionet¶ §i transportate într-un cartier
m¶rgina§.
Dezumanizarea organelor represive, animalizarea §i robotizarea lor este
poten†at¶ de aparent insignifiantul episod al ridic¶rii de pe scaun. Mitoc¶nia
este not¶ recognoscibil¶ a noilor emisari ai Puterii. Este descris¶ imaginea
unei mame singure h¶r†uit¶ de Securitate, în frunte cu numitul Hristenco,
(este evident¶ §i aici ne-uitarea scriitorului, care în toate operele sale reaminte§te numele celor cale l-au agresat fizic, moral, social §i mai ales psihic),
p¶r¶sit¶ de aproape to†i prietenii: „Deci, la…în aprilie ’77 - când eu eram
ca-§i-v¶duv¶, cu un copil în bra†e, iar prietenii: Mazilescu, Robescu,
Adame§teanca, Dana Dumitriu, Cr¶ciuneasca se ascunseser¶ ca §oarecii prin
bor†i…”1. Momentul în care aceasta este ridicat¶ de pe singurul scaun din
cas¶, purtând în bra†e o fiin†¶ omeneasc¶ §i aruncat¶ f¶r¶ mil¶ într-o lume
ostil¶ reprezint¶ o adev¶rat¶ pagin¶, nu de literatur¶, ci documentar¶, care
merit¶ re†inut¶ pentru a nu se mai permite astfel de manifest¶ri distrug¶toare
de personalitate. Revolta scriitorului închis la Rahova care descoper¶ modul
în care so†ia sa a fost tratat¶ atinge limita ne-iert¶rii, prezentul se confund¶ cu
trecutul: „Ei, ce-i faci ¶stuia-tr¶g¶torului de scaun? Îl pupi pe gur¶ §i-l asiguri
c¶-l ier†i? Îl pofte§ti-cu drag-s¶ intre în PN¢CD? – c¶, vorba ceea: senior era
Coposu, om cu dosarele, juniorul Petrina?; s¶ colaboreze la Dilema?, c¶
vorba ceea, c¶pitan de revist¶ e Ple§u; plutonier: Buzura, iar general: Cîndea.
£i la 22, pe drumul inaugurat de „dialogul” deschis de Liiceanu cu însu§i
domnul M¶gureanu, §eful Securit¶†ii?; la România literar¶, sub semn¶tura:
Alex £tef¶nescu, Dimisianu, Manolescu? Au la Contemporanul veteranului
prieteniei cu Securitatea, prin generalul Ple§i†¶-„exilatul” navetist Breban?
Ce „preconizeaz¶” ace§ti… mediatori între ap¶ §i foc, între Bine §i R¶ul absolut-între oameni §i securi§ti? C¶ ce-a fost, a fost, gata, §tergem tabla (politica
de tabula rasa a contemporanilor) §i scriem altceva-de ce nu: viitorul de aur?
£i-i asigur¶m-noi!-c¶, las¶, c¶ci ce-a fost-c¶ci to†i s’tem români?
C¶ci-nu se poate. Nu e drept s¶ se poat¶-c¶ci. N-ai voie s¶ treci peste
asta. Fiindc¶ nu †ie †i-a smuls scaunul - ci unei femei. Mai mult: unei mame
cu copilul în bra†e. Care femeie, întâmpl¶tor, este nevasta ta, în bra†e cu
copilul t¶u. Nu. Nu se iart¶-fiindc¶ nu se uit¶.”2 Lista culpabililor cuprinde
atât participan†i direct, cât §i indirect. Limbajul demascator nu iart¶ nici prezentul, nici trecutul §i mai ales se opre§te asupra celor ce au tr¶dat, ce au uitat.
Scriitorul rememoreaz¶ figura socrului s¶u, care în ciuda faptului c¶ era
st¶pânit constant de frica fa†¶ de securi§ti nu §i-a tr¶dat ginerele, fiica sau
nepotul, nu i-a renegat în ciuda necazurilor pricinuite de familia Goma, ba
din contr¶ îl pl¶te§te cu unul dintre tablourile sale de valoare, un tablou
vienez, de la bunica lui, pe cel mai bun avocat din Bucure§ti, de pe acea
vreme, avocatul Pora, pentru a-l reprezenta §i sus†ine pe scriitorul român, la
procesul care urma s¶ i se intenteze, dar care datorit¶ interven†iei str¶ine a
fost anulat subit. N¶vodaru a avut de suferit din pricina controalelor securiste
pân¶ la sfâr§itul vie†ii, în 1988, postul de radio Europa liber¶ îi era bruia, de
la etajul superior… înc¶ din urm¶ cu mai bine de zece ani.
Verbalizarea „infarctului” este similar¶ „inventarului” din Astra. Infarct
este antonim cu cuvântul roman, pare decupat din Jurnalul electronic al scrii-
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torului §i continu¶ inepuizabile tirade împotriva sicofan†ilor, o litanie §i un
r¶zboi etern cu toat¶ lumea.
Romanul ce ia structura unui dialog în monolog, incifrat, se constituie
sub forma unei pendul¶ri, a confiden†ialit¶†ii dintre personajul narativ, alteritatea scriitorului §i so†ia acestuia, fiind o incursiune a anilor 1977-2001.
Evenimentele prezentate sunt descrise cu mai mult¶ maturitate §i acurate†e
fa†¶ de Culoarea curcubeului, scrierea fiind o carte complementar¶ un adjuvant al primei m¶rturii despre anul 1977, mai acid¶, mai vindicativ¶, societatea româneasc¶ a acelui an fiind prezentat¶ ca un „Pite§ti general-na†ional”,
o lume obscur¶ a reeduc¶rii psihice §i morale.
Bineîn†eles c¶ autorul nu scap¶ ocazia de a aduce noi repro§uri sau a le
contabiliza pe cele vechi la adresa scriitorilor din România comunist¶, care
nu au f¶cut nimic pentru a-l sus†ine, ba mai mult au renun†at la propriile valori, la propria con§tiin†¶ acceptând acordul tacit sau liber exprimat cu Puterea,
pentru o existen†¶ mai bun¶, (putem oare s¶ o numim astfel?), pentru o carte
publicat¶ sau pentru simplul fapt c¶ nu au avut curajul s¶ lupte. Sunt aminti†i
to†i autorii aservi†i care dup¶ Revolu†ie §i-au asumat rolul tragic §i damnat al
scriitorului ce a rezistat prin cultur¶. Atunci, totu§i nu pot s¶ nu personalizez
§i s¶ nu întreb de ce nu au împ¶rt¶§it aderarea la Charta 77, dac¶ tot doreau
s¶ schimbe nomenclatura ceau§ist¶ sau s¶ lupte pentru drepturile omului §i
libera exprimare? Scuza era aceea§i, nu era s¶n¶tos s¶ se frecventeze scriitori
interzi§i precum Goma, sau Doamne fere§te s¶-i împ¶rt¶§e§ti credin§ele,
deoarece interdic†ia se ia, asemenea gripei.
Dac¶ în Astra încercând s¶ explice colabora†ionismul punea acest lucru
pe seama parvenitismului, naivit¶†ii sau dorin†ei de a avea parte de o existen†¶
prosper¶, în Infarct verdictele sunt vituperante.
Solidaritatea uman¶ se ive§te în momente §i în locuri nea†teptate. AnaMaria a fost mutat¶, în urma arest¶rii so†ului, cu copilul într-un cartier
modest, pe strada Turturele, într-o cas¶ de mahala, o loca†ie umil¶, format¶
dintr-o camer¶ §i o baie, bine supravegheat¶ de Securitate. Aceast¶ camer¶
era parte dintr-o cas¶, a unor oameni mode§ti, care manifestau sentimente de
mil¶ §i compasiune fa†¶ de Ana §i fiul ei. Chiar dac¶ nu a dormit nici m¶car
o noapte aici, femeii îi pl¶cuse gospod¶ria colocatarilor, care aveau porci,
g¶ini, deoarece Filip putea intra în contact direct cu acestea. Consecin†a,
fatal¶, oamenii au fost nevoi†i s¶ renun†e la animalele care-i pl¶cuser¶ doamnei Goma, la indica†iile Securit¶†ii, atât de abjecte. Sus†inerea §i sprijinul
moral s-au manifestat §i din partea semnatarilor Scrisorii lui Goma, care
continuau s¶ vin¶ §i dup¶ arestarea acestuia. Chiar dac¶ ac†iunea era sistat¶
ace§tia î§i ofereau suportul afectiv familiei scriitorului, comparativ cu
prietenii, care disp¶ruser¶ ca prin minune.
Munca Organului ce reprezenta puterea statului era perseverent¶, macabr¶, asidu¶, pretându-se la mâr§¶vii ce duc la crearea unui avatar, intitulat
Goma II, care ap¶rea în diverse locuri publice, fiind urm¶rit¶ astfel distorsionarea adev¶rului. În incinta Securit¶†ii de pe Calea Rahovei, scriitorul era
supus acelora§i metode: violen†a fizic¶, psihic¶, amenin†¶ri, torturi §i de data
acesta, chiar §i otrava necesar¶ provoc¶rii unui infarct, implicit a mor†ii. De
cealalt¶ parte ac†iunile nu sunt sistate, Ana-Maria este poftit¶ aproape zilnic,
uneori de dou¶, trei ori pe parcursul a dou¶zeci §i patru de ore, în acela§i
sediu †i supus¶ diverselor interogatorii, care îi cauzau atâta oboseal¶, încât la
unul dintre ele adormise, cu capul pe masa de anchet¶, visând c¶ so†ul ei a
fost ucis. Trezindu-se doamna Goma este sigur¶ de certitudinea viziunii onirice, spre surprinderea securi§tilor, care nedorind s¶ o lini§teasc¶, o chestio-
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neaz¶ pentru a §ti de la cine aflase o astfel de informa†ie. Scopul interogatoriului este acela§i: terorizarea tuturor, prin orice mijloace. Rezult¶ pregnant
în asemenea circumstan†e leg¶tura puternic¶ dintre cei doi so†i, puterea
telepatiei, deoarece femeia sim†ea moartea scriitorului, care era otr¶vit, cu
substan†a numit¶ aconitin¶, în acel moment ajungând s¶ aib¶ o tensiune, mult
peste limita admis¶,
„Banditul, reac†ionarul” Paul Goma nu poate uita, nu poate ierta, iar
rememorarea atinge cote apoteotice: „Ei, ce-i faci unuia ca Vasile Gheorghe?
(numit Grenad¶ în Culoarea curcubeului, securistul care l-a anchetat §i pe
el §i pe so†ia sa). Îl ba†i pe um¶r, pe epole†i, ba chiar îl iei în bra†e §i, l¶crimând, îl asiguri c¶ tu, cre§tin din mo§i-str¶mo§i, treci-peste astea (care, la
scara istoriei, sunt fleacuri, ascult¶-m¶ pe mine, c¶ci §i eu sunt român amnezic, c¶ci-deci cunosc¶tor de istorie), §i c¶ci hai s¶ ne-avem ca fra†ii, pentru c¶
to†i s’tem carrrne, de la Traian-§i-Decebal-c¶ci!?;
Sau îl iei de ceaf¶ §i dai cu el de p¶mânt o dat¶, de trei ori, de unsprezece-pân¶ se aplatizeaz¶, se dezumfl¶ §i prinde s¶ miroas¶; apoi s¶ put¶; apoi
s¶ duhneasc¶. Mi se l¶uda §i mie c¶ nu atinsese vreodat¶ vreun arestat… C¶
nu m-a atins pe mine-nici în 1956, nici în 1977- adev¶rat. Îns¶, eu fusesem
un m¶runt student în ’56, iar în ’77 un… nu chiar atât de m¶runt bandit:
însu§i generalul Ple§i†¶, ministrul Securit¶†ii, avusese onoarea s¶ m¶ bat¶.
Dar ce înseamn¶ s¶ atingi un arestat: s¶ intri în contact fizic cu trupul
lui? Doar sa-l love§ti cu picioarele, s¶-l p¶lmuie§ti, s¶-l pumne§ti - fie §i cu
m¶nu§i, ca s¶ nu te murd¶re§ti de saliva lui, de mucii lui, de sângele lui, de
pi§atul lui? Arestatul are §i un suflet, orice ar-crede coloneii Vasili cei binenumi†i. Care suflet i-a fost c¶lcat în picioare de securistul numit Gheorghe §i
înc¶ Vasile-ba chiar §i Niculae,
Un mai-cre§tin-decât-Cristos ar întreba: Dar nu te gânde§ti c¶, dac¶-i
faci tu lui ce ne-a f¶cut el nou¶, vor suferi §i cei din familia lui: nevast¶, copii,
nepo†i, gineri-persoane nevinovate?
Ba eu m¶ gândesc la suferin†a persoanelor-nevinovate alc¶tuitoare a
familiilor gheorghilorvasililor. Îns¶, ceea ce ne separ¶ în continuare-pân¶ la
moarte §i dincolo de ea:
Ei, bestiile, în anii, deceniile, în jum¶tatea de secol de practicare a
meseriei de c¶l¶u, nu se gândiser¶ nici m¶car o secund¶ la suferin§a sutelor
de mii, a milioanelor de nevinova†i care alc¶tuiau, atât familiile celor deja
aresta†i-condamna†i-executa†i, cât §i cercul larg de prieteni §i colegi §i
vecini - cu to†ii considera†i de Organul Tic¶los: „favorizatori”- ce s¶ mai
vorbim de „du§mani poten†iali”, categorie în care, practic intrau to†i locuitorii
României, inclusiv ei, tic¶lo§ii, fiindc¶ uneori intrau §i ei la r¶coare
(pentru „favorizare”!, pentru „deviere”…); §i nu le-a trecut prin cap c¶ provoac¶
suferin†e †i nedrept¶†i prin alungare din locuin†¶, din slujbe, din §coli, din
facult¶†i, ba au profitat de jefuirea acelora-prin „na†ionalizare, confiscare”intrând ei în casele lor, în mobila lor (ca anchetatorul v¶duvei lui E.
Lovinescu, instalat pân¶ deun¶zi în casa Sbur¶torului); ei fuseser¶ de acord
cu acest mod de a ap¶ra patria socialist¶, terorizând †ara întreag¶:
amenin†ându-i, lovindu-i §i jefuindu-i pe du§manii-de-clas¶: pentru motive
adânc ideologice §i pedagogice:
„Iat¶ ce vor p¶†i, nu doar cei care se vor opune nou¶-ci §i neam de neamul lor, pân¶ la a §aptea spi†¶”.
Ei au fost aceia care s-au gândit numai la prezentul lor §i numai la
interesul lor - Securi§tii au inventat în†elepciunea-de-veacuri:
„Decât s¶ plâng¶ mama, mai bin’ s¶ plâng¶ m¶-ta!”
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Ei, uite, a venit (vreau s¶ spun: vine-vine…) momentul în care o s¶ mai
plâng¶ §i m¶-sa. A§a cum plânse mama.
£i cum a plâns mama copilului meu.
Dac¶ grav-vinova†ii nu vor pl¶ti, fie §i simbolic, vor r¶mâne convin§i c¶
în viitor vor putea face ce mai f¶cuser¶-de ce nu: §i mai §i?; cei mai tineri vor
lua aminte în felul lor: „Iat¶, se poate face r¶u, f¶r¶ grij¶”; cei buni vor c¶dea
în disperare: „R¶ul e ve§nic, R¶ul nu e pedepsit”, cei în c¶utare de slujbe vor
opta pentru aceast¶ „bran§¶”, mai murdar¶, mai împu†it¶ decât cea de
c¶c¶nar, mai detestabil¶ decât cea de belitor - dar ce bine pl¶tit¶!, î§i vor zice:
„Oricâte gre§eli vom face, vom fi acoperi†i de ordinul primit §i niciodat¶ nu
vom fi tra§i la r¶spundere”.
În†elegere complice s¶ caute la creaturi strâmbe, strâmb¶toare ca
Voican-Sturza, Babiuc, Mihai Botez-fo§ti prieteni ai mei; reconciliere s¶
g¶seasc¶ la Ple§u, Breban, Eugen Simion, P¶unescu, S¶raru, D.R. Popescu,
N. Manolescu §i la al†ii din acela§i lut. Colaborare s¶ aib¶ în continuare, de
la nefericitele victime pref¶cute în auxiliari ai c¶l¶ilor.
Nu de la mine. Nu pentru c¶ a§ fi neiert¶tor prin natur¶. Ci pentru c¶
Securitatea a atentat la femeile mele:
La mama, în 1949, la Securitatea din Media§;
La Gloria Barna, în 1956-59-la Bucure§ti-„când cu Ungaria…”.
La Doina Martescu-tot atunci.
La mama copilului meu: în 1977, apoi în exil, de fiecare dat¶ când a
atentat la via†a copilului.”3
Aceste pagini citate, asupra c¶rora am insistat, din romanul Infarct,
reflect¶ o întreag¶ biografie §i bibliografie, demonstrând faptul c¶ pana scriitoriceasc¶ a lui Goma atinge maxima revoltei, dovedind c¶ este cea mai
pertinent¶ carte, ce cumuleaz¶ toate obiec†iile, neiert¶rile, frustr¶rile,
reful¶rile, temerile, angoasele, anxiet¶†ile cauzate de lumea neagr¶ a
Securit¶†ii, a Comunismului, a Tr¶d¶rii, a insolidarit¶†ii umane §i
scriitorice§ti. Este descris haosul sufletesc §i mintal generat de represaliile
sistemului totalitar. Chiar dac¶ construc†ia acestuia este oarecum fragmentar¶, fiind pendulat¶ aceea§i dat¶, de unu ianuarie 2001, prima zi din prima
lun¶, din secolul al XXI-lea, al III-lea mileniu, în pofida aparentului fragmentarism, dilat¶rii §i pulberiz¶rii cronologice, omogeniz¶rii senza†iilor trecute
cu prilejuri vindicative contemporane, în amalgamul creat de fluxul amintirilor, de invectivele prezentului se discerne aspectul omogen al vie†ii, al unei
existen†e marcat¶ constant de rebeliune §i revolt¶.
Ironia adresat¶ americanilor este evident¶ §i în aceast¶ scriere. Speran†a
calp¶ a izb¶virii prin puterea Statelor Unite, n¶scut¶ dup¶ cel de-al Doilea
R¶zboi Mondial, este înc¶ p¶strat¶ în mentalul colectiv §i în 1977. Scriitorul
îns¶ ajunge s¶-i numeasc¶ pe americani: ru§i care se deosebesc de fra†iidu§mani doar prin num¶rul stelelor de pe drapel. Ideea acesta a periculozit¶†ii
yankeilor este men†ionat¶ §i în Dialog-ul electronic cu Flori St¶nescu.
Cauze ale unui total, continuu infarct sunt §i plecarea din †ar¶, sau
catalogarea scriitorului drept o marf¶, un produs al disiden†ei, care a fost luat
în primire de so†ia acestuia la eliberare, dup¶ câteva s¶pt¶mâni în mâinile
securi§tilor, care l-au transformat într-o cârp¶, o legum¶ uman¶, o entitate
abulic¶, otr¶vindu-l.
Printre reflec†iile timpului rememorat sunt inserate dezam¶girile prezentului, conflictele generate între el §i colegii de condei. Se vede nostalgia
iert¶rii, dar nu a uit¶rii. Simulând iar uit¶ faptul c¶ în momentul în care, la
pu†in timp dup¶ venirea în Fran†a, când Monica Lovinescu este pus¶ s¶

©Paul Goma 1935-2011

wwww.paulgoma.com

PDF public și gratuit

31.12.2011

PAUL GOMA - JURNAL 2011

1820

aleag¶ între el §i Puck Popescu, cea mai bun¶ prieten¶ a ei, eseista opteaz¶
pentru Paul Goma, în pofida faptului c¶ acesta declarase televiziunilor franceze c¶ el lupt¶ împotriva regimului totalitar, dar nu împotriva comunismului. Se recunoa§te meritul persoanelor care l-au ajutat. Este exemplificat¶
rela†ia cu Monica Lovinescu, care nu este pardonat¶ pentru c¶ dup¶ anii ’89
s-a dat cu „noii r¶i”: Liiceanu, Blandiana, Ple§u, Manolescu, Adame§teanu.
Sunt reamintite tentativele de omor a c¶ror victim¶ a fost în Occident, tentativa de r¶pire a lui Filip, este mai mult decât accentuat¶, damnat¶, culpabilizat¶ §i pe deplin în†eles, neiertat¶, fapta lui Liiceanu de a-i trimite la topit
Culoarea curcubeului §i cea a lui Marin Sorescu, fa†¶ de Garda invers¶.
Nu este uitat cazul lui Marian Papahagi, care i-a sabotat volumul Patru
dialoguri, pentru care a primit bani de la Funda†ia Soros, pentru editare,
proces care nu s-a realizat. Cei trei „distrug¶tori de carte” (în opinia autorului), reprezint¶ stâlpii infarctului s¶u virtual. Durerea, dezam¶girea provocat¶
de aceste trei personalit¶†i sunt transpuse în câteva rânduri de acut¶ r¶zbunare, chiar mali†ie. Vorbind de Marian Papahagi, Goma insinueaz¶ c¶ ar fi
murit la scurt timp dup¶ ce i-a sabotat cartea, specula†ii similare face privitor
la sucomba lui Marin Sorescu, care moare la doi ani dup¶ ce i-a trimis cartea
la topit. Regula nu este verificat¶, în cazul celui de-al treilea, Gabriel
Liiceanu, dar amenin†area persist¶: „N-a murit. Înc¶. Dar vine-vine…”4
£i în aceste pagini Goma reia afirma†ia potrivit c¶reia România este, în
continuare, o †ar¶ comunist¶. Asemenea multor scriitori din exil el a a§teptat
cu ner¶bdare s¶ vad¶ o schimbare în †ara pentru care a luptat, pentru care a
f¶cut închisoare în numele c¶reia actele sale de disiden†¶ au prins culoare, dar
regimurile de la Bucure§ti i-au confirmat opinia, c¶ România nu a sc¶pat înc¶
de influen†a celor cincizeci de ani de putere absolutist¶.
Partea a II a c¶r†ii prime§te un accentuat caracter diaristic, fiind scris¶
asemeni unui jurnal, o continuare a primei p¶r†i cu data de unu februarie
2001. Considerându-se un înc¶p¶†ânat, un obstinat supravie†uitor Paul Goma
î†i rememoreaz¶ toate evenimentele autobiografice, care l-au adus în fa†a
unui infarct †i care l-au f¶cut s¶ supravie†uiasc¶: ocuparea Basarabiei de c¶tre
ru§i în 1040, deportarea tat¶lui în Siberia, imaginea frontului din 1941, refugiul în Ardeal, camuflarea, fuga prin p¶duri, Lag¶rul de la Sighi§oara, anii de
închisoare, cei de domiciliu obligatoriu din B¶r¶gan, interzicerea de a publica, reu§ita, atât de mult tergiversat¶ în a-§i boteza fiul (majoritatea preo†ilor
din Bucure§ti l-au refuzat pe motiv c¶ tat¶l copilului era un fost de†inut politic), atitudinea defensiv¶ a prietenilor de a veni la botez, chiar dac¶ nu exista
o lege care s¶ interzic¶ o astfel de manifestare, tr¶darea acestora, suferin†a
pricinuit¶ de continuarea regimului comunist sub domina†ia lui Ion Iliescu,
dezam¶girea cauzat¶ de la§itatea intelectualilor români. Unul dintre aspectele
cele mai asiduu condamnate de scriitor este nerecunoa§terea statutului s¶u de
disident, de§i este cea mai marcant¶ figur¶ a exilului literar românesc.
Durerea scriitorului este accentuat¶ de amnezia românilor, de aceea el
nu poate uita. Privind obiectiv evenimentele este scriitorul care a avut curajul
s¶ fac¶, nu numai s¶ zic¶ ceva. Actul de disiden†¶ din 1977 este unul de curaj,
în primul rând, ilustrând dorin†a §i nevoia unei schimb¶ri. Chiar dac¶ valoarea sa scriitoriceasc¶ nu exceleaz¶, cea de document literar, memorialistic,
cultural, chiar social a c¶r†ilor sale este incontestabil¶. Din nefericire dup¶
revolu†ia decembrist¶, numele s¶u a fost uitat, pe c¶r†ile sale se a§terne praful
uit¶rii. Sfidarea barierelor literare §i a celor comuniste prin publicarea în
Occident, aderarea la Charta ’77, continua lupt¶ anticomunist¶ fac din acest
scriitor mai mult decât un simplu revolu†ionar al anilor ’89.
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Autorul romanului a fost acuzat de o repetare permanent¶, mecanic¶ §i
obositoare, poate, a tuturor acestor evenimente. De fapt este vorba de o
nevoie a neuit¶rii, el nu vrea s¶ uite, pentru c¶ o dat¶ uitate, nimic nu mai
exist¶, de aceea totul mai trebuie spus, condensat într-o ultim¶ carte:
„Aceasta este ultima carte. O simt cu toat¶ carnea, cu oasele, toate, cu
m¶runtaiul întreg.
Titlul are s¶-i fie adânc adev¶rat. Infartus (f¶r¶ c) înseamn¶ astupare a
ceva ce nu trebuie astupat.
Eu i-a§ zice: înecare (sufocare). Eventual cu propria limb¶, întoars¶, ca
la epileptici. Ca la boxeurii pu§i K.O.
Te îneci-cu tine însu†i - §i gata.
Necazul fiind: acel gata nu vine imediat, mai ai de tras, de suferit.”5
Este motivul pentru care Infarct poate fi privit ca un testament social §i
cultural al lui Paul Goma.
Nu este vorba de moarte, ci oboseala de a sim†i atâta durere, frustrare,
solitudine, neîn†elegere, damnare, ceea ce duce la confesiunea disidentului §i
la explicarea rupturii dintre el §i lumea scriitoriceasc¶, cauzele pentru care sau destr¶mat leg¶turile de prietenie. Dac¶ pe cei contemporani lui îi acuz¶ c¶
nu l-au sus†inut când a primit interdic†ia de a publica, c¶ l-au dat afar¶ din
Uniunea Scriitorilor, c¶ nu §i-au manifestat acordul de a semna scrisoarea de
aderare la Chart¶, celor postdecembri§ti le repro§eaz¶ distrugerea c¶r†ilor
sale, caracterul împ¶ciuitor, pactul duplicitar cu puterea, camuflarea
adev¶rurilor, dar §i faptul c¶ ceilal†i autori de carte nu au luat atitudine în fa†a
topirii scrierilor sale. Renun†ând s¶ apere cartea unui coleg, se debaraseaz¶
de propriile c¶r†i, renun†¶ la ei în§i§i, în opinia disidentului. Nedrept¶†ile la
care a fost supus sunt evidente. Interdic†ia cauzat¶ de U§a noastr¶ cea de
toate zilele în care se spunea c¶ unul dintre personaje reprezint¶ imaginea
Elenei Ceau§escu, a fost nefondat¶. Cei vinova†i de transformarea lui Paul
Goma într-un scriitor interzis nici m¶car nu citiser¶ cartea, cenzurarea sa
generalizându-se §i asupra so†iei, socrului, traduc¶tori, interdic†ie ce a durat
dou¶zeci de ani, din 1970 pân¶ în 1990, prea mult pentru un creator de literatur¶ care nu a încetat s¶ gândeasc¶ §i s¶ scrie în limba român¶. Chiar §i
atunci, niciunul dintre colegii s¶i de breasl¶ nu i-a luat ap¶rarea, nu a
încercat s¶ remedieze situa†ia, cu excep†ia lui Al. Paleologu.
Considerându-se o victim¶, de la care se a§teapt¶ un r¶spuns dup¶ zece,
dou¶zeci, treizeci de ani, Paul Goma afirm¶:
„Un r¶spuns cre§tinesc: iart¶.
De acord: iart¶-dar pe cine iart¶?
Am spus, am scris: eu nu iert - nu fiindc¶ a§ refuza (s¶ iert), îns¶
iertarea nu se afl¶ în panoplia, în puterea, în atribu†ia mea. Nu eu am c¶derea
s¶ iert, eu am c¶derea: s¶ nu uit. Nu sunt judec¶tor, s¶ hot¶r¶sc vinov¶†ia
cuiva, sunt doar martor. Or, un martor-dup¶ cum numele indic¶-m¶rturise§te
ceea ce §tie; de-bine, de-r¶u…[…]
- Poate fi „iertat” cineva care nu-§i d¶ seama c¶ a f¶cut un r¶u?
Adev¶rat, Cristos l-a rugat pe Tat¶l Ceresc s¶-i ierte pe aceia-pentru c¶ nu
§tiu ce fac…Eu îns¶ nu sunt Cristos, nici m¶car împuternicitul S¶u. Ca victim¶ permanent¶, ca victim¶-de-serviciu, am b¶gat de seam¶: cei mai mul†i
dintre f¶c¶torii-de-r¶u ajun§i la scaden†¶ pretind c¶ nu-§i d¶duser¶ seama ce
fac-mai ales dac¶ au o acoperire militar¶, cea cu ordinul-care-se-execut¶-nuse-discut¶. Aceia mint. Atunci au f¶cut r¶u, con§tien†i c¶ fac r¶u. Atunci nu
erau deloc cre§tini […]
- Poate fi iertat cineva care nu cere iertare ?[…]
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Nefiind treaba mea iertarea, nu m¶ amestec, dar zic:
E un pas semnificativ aceasta (solicitarea iert¶rii).
R¶mâne de v¶zut ce crede Judec¶torul Suprem.”6
Pe de alt¶ parte cartea se vrea o reconciliere, c¶utat¶ §i a§teptat¶ de scriitor, o confesiune a propriilor temeri, nesiguran†e, deziluzii, o carte a
speran†elor, a explica†iilor, exprimând dorin†a integr¶rii, dorin†a reevalu¶rii,
o carte a dezbaterilor, sursa principal¶ a informa†iilor oferind-o jurnalul s¶u,
o repunere în drepturi estetice a sinelui auctorial.
Scriitorul realizeaz¶ o taxonomie particularizant¶ a metodelor de
crea†ie: prima, cea mai uzitat¶ o reprezenta scrisul incifrat, literatura de
sertar, aluziv¶, cea de-a doua o reprezenta cea bazat¶ pe colaborarea cu
Puterea, iar cea de-a treia era t¶cerea, aceast¶ metod¶ fiind rapid botezat¶
dup¶ ’89 –„rezisten†a prin cultur¶”, pe care majoritatea scriitorilor români
§i-au încet¶†enit-o. Este un roman al c¶ut¶rii, o tentativ¶ de descoperire a tot
ceea ce putea cauza un infarct, a celor mai nefaste, triste, dureroase
experien†e de via†¶.
Sunt rememorate figurilor unor fo§ti de†inu†i politici, pe care închisoarea îi cumin†ise §i care la rândul lor încercau s¶-i evite pe acei „bandi†i”, pe
care reeducarea nu-i atinsese, cauza fiind una de natur¶ pecuniar¶ sau psihic¶
- teama de a nu ajunge în universul carceral, sus†inerea venind nu din partea
colegilor de celul¶, ci din partea nepu§c¶ria§ilor. Este descris¶ §i aderarea la
Partidul Comunist generat¶ tot de o ac†iune umanitar¶, Prim¶vara de la Praga.
Din solidaritate scriitorul vrea s¶ se înscrie în Brig¶zile Patriotice, pentru a
avea acces la arme în cazul în care ar fi existat §i o nou¶ n¶val¶ a ru§ilor în
România, dar pentru a fi înscris în brig¶zi, trebuia s¶ se înscrie în partid.
Dup¶ un timp i s-a cerut s¶ returneze carnetul ro§u, se încerca o mu§amalizare
a acestei înscrieri, deoarece, Paul Goma era, înainte de toate, un fost de†inut
politic.
Aspectul de testament literar §i memorialistic este conferit §i de redarea
rupturii dintre scriitor §i Monica Lovinescu, cauzat¶ de excluderea lui Paul
Goma din unele cercuri ale româncei, dar §i de afilierea acesteia cu unele
dintre personalit¶†ile literare condamnate de disidentul român. Acestui aspect
îi sunt dedicate mai multe pagini, problema fiind amplu dezb¶tut¶. Cert este
c¶ limbajul virulent adresat eseistei în ultimii zece ani are ca genez¶ mai
multe surse. Acest caz este consolidat §i de cel al rupturii dintre doamna
Lovinescu §i poetul Ion Caraion. Goma condamn¶ atitudinea prezentatoarei
de la Europa Liber¶ §i faptul c¶ acesta nu i-a dat dreptul la replic¶ lui Caraion.
Încadrându-se în acela§i capitol §i ton, este descris¶ §i duplicitatea lui
N. Manolescu, postdecembrist¶.
Dincolo de componenta epic¶, memorialisticul, diaristicul crea†iei lui
Goma motivele lui definitorii sunt: continua lupt¶, frond¶, disiden†¶. În ciuda
faptului c¶ i-a fost interzis¶ publicarea în România, nu a renun†at la voca†ia
de scriitor, §i-a trimis textele în str¶in¶tate, unde au fost editate §i publicate.
Nu a încetat nici un moment s¶ scrie, chiar dac¶ era urm¶rit §i verificat de
Securitate, ascunzându-§i paginile b¶tute la ma§in¶ la diferite gazde. Astfel,
a redactat Garda invers¶, un volum de trei sute de pagini sub ochii vigilen†i
ai Organului suprem.
Finalul volumului aduce în prim plan explica†ia jurnalului, comparând
dezbaterile de la Bucure§ti, generate de publicarea Jurnalului s¶u, cu cele de
la Paris, generate de Jurnalul lui Michel Polac. Similitudinea formal¶ a
c¶r†ilor argumenteaz¶ §i mai profund diferen†ele de substan†¶ dintre cele dou¶
scrieri. Sunt eviden†iate principalele capete de acuzare, constituite la adresa
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lui Goma, dar §i figurile unor autori de carte, blama†i, „înjura†i”, de autorul
Jurnalului. Într-adev¶r, acesta recunoa§te c¶ a portretizat personalit¶†i §i
fapte, f¶r¶ a disimula unele aspecte, veridice de astfel, î§i recunoa§te limbajul
detabuizat §i virulent, neîn†elegând îns¶ de ce majoritatea litera†ilor §i nu
numai, condamn¶ scrierile sale, f¶r¶ o prealabil¶ lecturare a acestora, într-un
spirit de turm¶ ini†iat de Liiceanu, Adame§teanu, continuat de Monica
Lovinescu. Publicarea Jurnalului s¶u duce la o campanie contra, o adev¶rat¶
ofensiv¶, pe toate planurile, televiziune, pres¶, forurile mediatice.
Goma recunoa§te c¶ indiferent de metoda uzitat¶, cea epistolar¶, epic¶,
diaristic¶, încercarea era aceea§i, de a comunica §i releva rela†iile lui cu compatrio†ii, îns¶ se pare c¶ tot ceea ce a relatat nu a fost decât un material fabricat pentru fic†iunea operei sale, f¶r¶ a se fi petrecut în realitatea româneasc¶.
Sau poate c¶, nu. „Concluzie ne-definitiv¶: degeaba i-am criticat, degeaba
i-am urecheat, degeaba i-am ar¶tat cu degetul, i-am interpelat, demascat,
înjuriat, înjurat-pe dragii mei colegi întru scris-românesc: din aceast¶
„ac†iune” tot eu îs r¶u, ca cel care a agresat, a nedrept¶†it, a f¶cut r¶u unor
oameni buni; tot ei, bie†ii, ies bini§or: victime ale veninoaselor mele atacuri,
drept care vor primi repara†ii - a, nu pe lumea cealalt¶, ci pe asta p¶mânteasc¶.
Concluzie definitiv¶: degeaba m¶ zbat, m¶ contorsionez, (m¶) dau din
mâini, din argumente (!), din probe (!!!): nimic nu probeaz¶ nimic.
Drept care: inutil s¶-mi cer dreptul la un infarct.
Un infarct se merit¶-domnule!”7
Scriitorul manifest¶ atitudinea lui Don Quijote care nu în†elege aceast¶
conduit¶ de §erbi a contemporanilor, dresa†i de diver§i st¶pâni. De asemenea
realizeaz¶ tardiv inutilitatea demersurilor lui de orator în de§ert al unei †¶ri de
surzi.
Infarct are multiple valen†e: „fic†ie realist¶”, scriere autobiografic¶, un
nou tip de jurnal, roman, în care Paul Goma se posteaz¶ din nou, precum
înainte de 1977, în rolul unui lupt¶tor solidar, ap¶r¶tor al unei drept¶†i proprii,
mai mult sau mai pu†in, cu alte cuvinte „singur împotriva tuturor”, acuzând
distrugerea c¶r†ilor sale, interzicerea public¶rii, excluderea din Uniunea
Scriitorilor, lipsa de sus†inere din partea colegilor de breasl¶. Într-un articol
postat în format electronic, “Util §i pl¶cut”, Nicolae Coande porne§te de la un
interviu publicat în Evenimentul zilei, în care Ion Vianu, afirm¶ c¶ „Goma nu
este renegat de intelectuali, el îi reneag¶, în numele unor criterii morale absolute, pe care cred c¶ nu le putem aplica altora decât nou¶ în§ine. Dar, la
Judecata Istoriei, §i oricâte cusururi ar avea, el r¶mâne cel care a spus «nu»
în ’77. Ce mai §tiu e c¶ nu m¶ împac cu ideile lui politice actuale” 8.
Pentru Nicolae Coande disidentul român este: „Imaginea unui solitar de
curs¶ lung¶, cu principii morale pe care majoritatea scriitorilor critica†i de el
nu le suport¶, chiar dac¶ scriitorul român tr¶itor la Paris nu face decât s¶ pun¶
faptele trecute §i prezente pe o hârtie destinat¶ viitorului”, m¶rturisind c¶:
„Paul Goma a depus m¶rturie despre lipsa de libertate a românilor, în acei
ani, în pia†a public¶, nu în cafenelele unde to†i curajo§ii luptau cu Ceau§escu,
§tiind c¶, dac¶ vorbele de curaj vor r¶mâne acolo, nu vor p¶†i nimic.
Nara†iunea lui Goma, armonios dozat¶, simplu §i eficace scris¶, în tonuri de memorialistic¶ literar¶, re†ine, în încercarea de a rememora suferin†a
celei iubite, inclusiv infarctul f¶cut de o breasl¶ de creatori pentru care durerea de inim¶ ar fi fost dat¶, mai degrab¶, de solidarizarea cu cel numit de germanii de la Suhrkamp „Soljeni†în al românilor“. Este o anamnez¶ dureroas¶
atât pentru autor, cât §i pentru cititorul sensibil la lipsa de reac†ie a societ¶†ii
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civile române§ti dinainte de 1989. Mai bine zis, sensibil la lipsa acesteia.
Invers, ei au preferat s¶-§i protejeze inimile §i con§tiin†ele §i au aderat la
mu†enia impus¶ de partid, l-au exclus pe Goma din Uniunea Scriitorilor, au
intrat într-o conspira†ie a t¶cerii care a culminat chiar cu interzicerea sa ca
scriitor timp de 20 de ani. Publicarea unor romane ale lui Goma în afara †¶rii,
la edituri prestigioase, li se p¶rea multora un afront la crea†ia personal¶, iar
pentru Mircea Dinescu, de exemplu, tovar¶§ de gândire literar¶ cu Marin
Preda §i Ion B¶ie§u, Goma putea fi apostrofat la o mas¶ a restaurantului USR
cam a§a: „B¶, Goma! Marele scriitor f¶r¶ c¶r†i!“. Asta, în condi†iile în care în
momentul interdic†iei de publicare, Goma avea romane publicate la
Gallimard, la Suhrkamp, la Rizolli, adic¶ la unele dintre cele mai importante
edituri din Occident. Ast¶zi, Paul Goma este în continuare, în ciuda cercului
de t¶cere care s-a închis în jurul s¶u, un autor care nu uit¶, nu tace §i se arat¶
a fi fidel adev¶rului. Al s¶u §i al nostru.”9
Dup¶ cum reiese din textele sale, cine nu este de acord cu el, este contra,
ajunge s¶ fie blamat, înjurat, i se aduc repro§uri §i acuze, dar trebuie remarcat
§i apreciat c¶ în acest volum, scriitorul recunoa§te, printre rânduri, c¶ în unele
cazuri, atacurile sale au fost poate prea exagerate, exist¶ aici o deculpabilizare par†ial¶. Chiar dac¶, mul†i scriitori, critici literari, membrii ai exilului literar românesc îl învinov¶†esc, c¶ nu ar avea dreptul s¶ judece, s¶ ne (le) tot
readuc¶ aminte de gre§eli voluntare sau involuntare ale trecutului, deoarece
meritele sale literare nu sunt chiar imense, consider c¶ statutul pe care îl are
în istorie, acela de a fi îndr¶znit s¶ se opun¶ regimului comunist, în mod
direct §i nu tacit, îi dau toate drepturile. Citind, doar Gherla §i Patimile dup¶
Pite§ti, r¶mânem oripila†i de maltrat¶rile psihice §i fizice petrecute acolo, dar
dac¶ Doamne, fere§te am fi ajuns acolo. Statutul de disident deplin §i nu de
promotor al „disiden†ei în gând”, ne oblig¶ s¶ iert¶m vanitatea, repetabilitatea
ideilor din c¶r†ile sale, excesele verbale §i s¶-i d¶m dreptul scriitorului Paul
Goma de a nu face nicio concesie, nim¶nui.
Poate într-o zi, când România nu va mai fi o †ar¶ cu mentalitate comunist¶, când lumea va înv¶†a s¶ ierte §i s¶-§i accepte propriile gre§eli, opera
scriitorului va fi v¶zut¶ ca o pagin¶ de istorie §i, de ce nu? de literatur¶.
Ancu†a Coza: De la recluziune la confesiune.

U§a noast¶ cea de toate zilele

£i cel de-al doilea roman al autorului U§a noast¶ cea de toate zilele se
circumscrie într-o oarecare m¶sur¶ aceluia§i calapod, diferen†a o face îns¶
ponderea redus¶ a aspectului biografic, predominând aspectul narativ, fabulativ. Romanul este publicat pentru prima dat¶ în 1972, în Germania, în limba
german¶, fiind dedicat so†iei autorului §i abia dup¶ dou¶zeci de ani, în 1992,
în limba român¶, la Editura Cartea Româneasc¶.
Incitant este titlul romanului, U§a noastr¶ cea de toate zilele al c¶rui
con†inut poate fi rezumat lapidar §i redus la tripticul: „pâinea noastr¶ cea de
toate zilele”, „via†a noastr¶ cea de toate zilele”, „închisoarea noastr¶ cea de
toate zilele”, sau „Moartea noastr¶ cea de toate zilele”, acesta fiind un alt
nume pe care condeierul l-a ales pentru tomul s¶u. Motto-ul romanului „…
A§a, de pild¶, unul î§i f¶cuse o adev¶rat¶ îndeletnicire din a num¶r¶ în timpul
plimb¶rilor parii gardului…” exprim¶ nevoia evident¶ de confesiune, de eliberare din cotidian, din universul carceral al monotoniei cotidiene §i de ce nu,
de o debarasare de amintirile deten†iei totalitariste, printr-o evaziune în atemporal, ce vizeaz¶ recuperarea libert¶†ii psihice în principal §i apoi a celei fizi-
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ce în subsidiar. Dac¶ majoritatea dintre scrierile lui Goma au o func†ie vindicativ¶, nevoia de a scrie a autorului fiind determinat¶ de nevoia „de a nu
uita”, paginile operelor sale având valoarea de document literar, acest roman
nu are acela§i caracter virulent. Predomin¶ necesitatea unui catharsis
spiritual, scriitorul l¶sându-se contaminat de componen§a narativ¶ a c¶r†ii.
Obiectivitatea necesar¶ rememor¶rii nu este îns¶ decât o masc¶ fabulativ¶ a
alterit¶†ii.
Construc†ia romanului este sferic¶, se remarc¶ voca†ia arhitectonic¶ a
prozatorului. Textul debuteaz¶ balzacian, tehnica cercurilor concentrice fiind
vizibil¶ în excipit, succedat¶ de prezen†a unui epilog §i a unui prolog, care
încartiruiesc cele §apte capitole. Primul §i ultimul sunt intitulate în manier¶
kunderian¶: Râsu, modalitate catartic¶ de refulare, grefat¶ îns¶ pe mentalitatea absurdului. Râsul de†ine un cumul de func†ii: antidot, analgezic, dar §i
preludiu al actului confesional, având un rol de adjuvant mnemotehnic, este
o form¶ a vie†ii §i a existen†ei, personajele râd „din tot sufletul”, fiecare dintre
ele râde din alt motiv, dar liantul uniformizant §i unificator este râsul, dorin†a
de a se bucur¶ de magia unei conexiuni invizibile care le permite comunicarea, socializarea §i în final identificarea proprie: „Erau patru, umpluser¶ odaia
de râsul lor, râdeau a§a cum numai femeile §tiu s¶ râd¶, cum numai femeile
din nimic încep s¶ râd¶ §i râd pân¶ la lacrimi, pân¶ la sufocare §i plâns […].
Erau patru §i râdeau ca nebunele, cu chiuituri, râdeau de se îndoiser¶ tavanul
§i pere†ii în afar¶”.1 Râsul constituie astfel o pecete a individualit¶†ii. Acela§i
hohot eliberator se reg¶se§te §i în paginile epilogului, denun†ând euforia, beatitudinea reg¶sirii de sine, a revenirii: „Râdeau toate patru, cu chiuituri,
râdeau de se îndoiser¶ tavanul §i pere†ii, în afar¶. Râdeau ar¶tându-se cu
degetul una pe alta oprindu-se uneori ca s¶ explice de ce, ori s¶ trag¶ aer în
piept §i s¶ se azvârle din nou în râs, b¶tând aerul cu palmele §i tropotind […
]- râdeau §i sim†eau carnea îndurerat¶ în hohote §i scuturat¶ §i cur¶†at¶
din¶untru spre afar¶”.2
Tehnica utilizat¶ este de factur¶ teatral¶, capitolele fiind structurate sub
forma unor acte, în vreme ce intriga este substituit¶ prologului demarând ex
abrupto. Dac¶ primul §i ultimul capitol sunt intitulate simetric §i circular
Râsul, iar capitolele trei §i cinci Plânsul §i celelalte fructific¶ invariante ale
acestora: Râsu-Plânsu, Plânsu-Râsu §i, din nou, Râsu-Plânsu. Plânsul are acelea§i valen†e eliberatoare, completându-se cu râsul din incipit, func†ia lui
confesiv¶ fiind amplificat¶ de biografiile fragmentare ale personajelor. În
definitiv, a râde §i a plânge sunt tr¶irile definitorii ale sufletului uman, manifest¶ri extreme ale afectului, ce uneori se suprapun deconcertant.
Într-o autofilmare postat¶ pe propriul site, diaristul Goma relateaz¶
geneza acestui tom, o povestire a unui accident în Mun†ii F¶g¶ra§, când mai
mul†i turi§ti au r¶mas bloca†i într-o caban¶, o perioad¶ de timp, din cauza
unui viscol. Înc¶perea, cl¶direa izolat¶ de lume reprezint¶ o poten†ial¶
închisoare. Condeierul m¶rturise§te c¶ lucrarea este o parabol¶, cele patru
actante devin de†inute, li se modific¶ fiin†a, duc dispute în leg¶tur¶ cu
paturile din camer¶. De fapt u§a nu fusese închis¶ decât în capul lor3.
Apari†ia cvartetului feminin este elementul perturbator al tramei, deoarece în jurul celor patru personaje, singurele locatare ale volumului, graviteaz¶ întregul fir epic. Proiec†ia elementului feminin nu este aleatorie, deoarece scriitorul m¶rturise§te c¶ întotdeauna femeile i-au fost mai apropiate.
Incitant¶ este §i sugestia poten†at¶ de cifra patru, ce denun†¶ moartea în mitologia japonez¶, îns¶ e vorba de o extinc†ie arondat¶ existen†ei. Romanul este
un puzzle compus arhitectural, ce surprinde mai multe amintiri în cascad¶,
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bazat pe fluxul amintirilor, pe flash-back, prin intermediul memoriei involuntare, dar §i a tehnicii contrapunctului. În tocmai ca în cazul lui Marcel Proust
amintirile reprezint¶ un material epic fiind urm¶rite patru destine paralele.
Cele patru femei reprezint¶ tot atâtea con§tiin†e diferite §i psihologii distincte. Involuntar ele ajung în aceea§i camer¶ în cabana de munte unde-§i petreceau vacan†a. Alice, primul personaj identificabil, râde prima, fiind urmat¶ de
celelalte trei. F¶r¶ s¶ §tie cum §i din ce cauz¶ u§a camerei se închide în spatele lor: „Erau patru §i niciuna nu v¶zuse, nu auzise, nu sim†ise c¶ înd¶r¶tul
lor, u§a fusese închis¶, încuiat¶, ori se închisese §i se încuiase singur¶, a§a
cum, adeseori fac u§ile, cu de la sine putere §i f¶r¶ s¶ se osteneasc¶ în c¶utarea unui motiv […]se §tie de totdeauna c¶ o u§¶ începe a fi închis¶, nu din
clipa în care se lipe§te de canat, […]ci din clipa în care omul de dincoace vrea
s¶ treac¶ dincolo, ori vrea s¶ se asigure c¶, atunci când va vrea, când va avea
chef s¶ vrea, poate s-o fac¶. £i constat¶ c¶ nu poate. C¶ nu poate s¶ poat¶”.4
Mesajul este evident, nu neputin†a fizic¶ este reflectat¶ aici, ci constrângerile
exercitate de un sistem opresiv. Este vorba, în primul rând, de închiderea u§ii
istoriei, a vie†ii, diminuarea libert¶†ii de a exista ca om, ca scriitor, de imposibilitatea de a avea liberul arbitru. Componenta discursiv¶ relev¶ de la început substratul politic §i social. Momentul în care personajele descoper¶ u§a
încuiat¶ este cel în care vor s¶ ias¶ pentru a bea ap¶, se instaureaz¶ senza†ia
de sete, e nevoia de ap¶, de via†¶, de adev¶r, de confesiune, dar u§a nu vrea
s¶ se mai deschid¶ în ciuda opintelilor, a b¶t¶ilor sau a supozi†iilor. Aceasta
este clipa când se declan§eaz¶ fluxul amintirilor, rememorarea unor pove§ti
care le-au marcat existen†a acestor patru femei de-a lungul timpului, pove§ti
nespuse, nescrise. Ini†ial î§i accept¶ soarta de „prizoniere” ale camerei ale
vie†ii, ele timpului, apoi reapare nevoia de eliberare generat¶ de motive fiziologice §i psihologice, îns¶ universul carceral nu ofer¶ nicio posibilitate de
evadare. În acest spa†iu dorin†ele §i nevoile de orice fel devin mai ap¶s¶toare,
mai greu de suportat, supozi†iile se intensific¶, acuzele se atribuie nejustificat, este accentuat¶ starea de angoas¶, de fric¶, de nesiguran†¶, se ajunge pân¶
la nivelul panicii cauzate de prizonieratul agasator al u§ii închise. Inevitabil
se contureaz¶ dorin†a de a fi aproape de cei dragi corelat¶ cu frica dispari†iei,
mor†ii, nonexisten†ei. Pentru a dizolva aceste senza§ii, personajele opteaz¶ în
a aborda aspectul ludic al existen†ei, materializeaz¶ totul în joc, un joc pus pe
seama hazardului, al norocului, un joc salvator al vie†ii sau al mor†ii, ludicul
fiind o form¶ de supravie†uire §i comunicare. Dorin†a de eliberare este dus¶
pân¶ la limita violen†ei, îns¶ inutil. £i tocmai când orice speran†¶ pare a fi
risipit¶, orice încercare l¶sat¶ de izbeli§te u§a se deschide, a§a cum s-a §i
închis, f¶r¶ motiv, f¶r¶ logic¶, a§a cum via†a ne închide sau ne deschide u§i
ale speran†ei, ale bucuriei, ale dezn¶dejdii, ale împlinirii sau neîmplinirii.
Titlul §i construc†ia romanului fac trimitere la piesa de teatru într-un
singur act a scriitorului francez Jean-Paul Sartre, Cu u§ile închise, oper¶ în
care trei personaje sunt izolate într-o camer¶, închise, f¶r¶ posibilitatea unei
eliber¶ri, nu exist¶ nici un incipit §i nici un final al acestui prizonierat, b¶rbatul §i cele dou¶ femei se afl¶ de la început în acel univers carceral. Exist¶ §i
aici aceea§i nevoie de confesiune a protagoni§tilor, generat¶ de sentimentul
închist¶rii, dar ele comparativ cu personajele lui Goma sunt damnate în a fi
închise în aceea§i camer¶, care este via†a de apoi, cu alte cuvinte eternitatea,
supuse unei continue existen†e, unei lumi amorfe §i plate, într-o continu¶
via†¶, într-o continu¶ moarte, acestea nu au posibilitatea salv¶rii, nu au o u§¶
care se deschide la un moment dat, nu au lic¶rirea unei speran†e.
Personajele se contureaz¶ gradat, tr¶s¶turile lor fiind ilustrate prin pris-
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ma naratorului omniscient. Alice, actri†a dotat¶ cu talent scenic atât în via†a
profesional¶, cât §i în cea real¶, §tie s¶-§i joace rolurile, atuu-rile, practicând
non§alant escalada social¶. Pentru ea b¶rba†ii sunt marionete, instrumente
eficace, necesare doar atingerii unor scopuri, fiind un regizor de destine. Este
o femeie §i o mam¶ singur¶, care §tie s¶ se bucure de fiecare clip¶ a vie†ii,
imun¶ la rigori §i convenien†e §i nu se culpabilizeaz¶ din cauza rela†iei pe
care o între†ine cu un tân¶r de aceea§i vârst¶ cu aceea a fiului ei. Personajul
pare un pilon gravita†ional care le atrage magnetic pe celelalte femei, fiind
mereu în centrul aten†iei, admirat¶ §i în acela§i timp invidiat¶, în primul rând
de Sofia, iar apoi de Viola. Pentru Sofia, lâng¶ care a §i copil¶rit, Alice este
un model viu, un ve§nic termen de compara†ie. Aceast¶ actri†¶ reprezint¶
tipul femeii f¶r¶ limite, un „demon femel¶” în accep†ie baudelaire-ian¶, f¶r¶
false pudori. Este exponenta unei alte lumi §i ipostaza ei actorial¶ surprinde
masca unui univers rezultat din fuziunea comicului cu tragicul. Povestea ei
de iubire graviteaz¶ în jurul unui personaj preluat din sfera realului, Ignat, un
fotograf recalificat, dup¶ ce în prealabil fusese §eful unei institu†ii. Exist¶ aici
o identificare a substratului narativ cu cel biografic, acest actant fusese sabotat de un coleg pe care îl ajutase, pe care îl sus†inuse §i care de frica de a nu
se afla în subordinea unuia mai de§tept decât el are grij¶ s¶-i „aranjeze” viitorul. Ignat ajunge s¶ fie dat afar¶, face pu§c¶rie, î§i pierde nevasta, care se
refugiaz¶ tocmai în bra†ele c¶l¶ului, î§i pierde casa §i inclusiv c¶r†ile. În final
este reabilitat, are dreptul s¶-§i recupereze vechea slujb¶, dar o prefer¶ pe cea
de fotograf. Aspectul deten†iei §i al muncii de fotograf sunt preluate din biografia scriitorului. Substratul social §i politic este evident, Goma surprinde
modul în care cei inteligen†i erau anihila†i de regimul totalitar, doar prostia
era promovat¶, ideea de mas¶ u§or manipulabil¶. Ironizându-se acest regim
vedem cum existen†a se deruleaz¶ între a§teptarea ob†inerii unei Dacii 1300,
cump¶rarea unui aragaz, ma§in¶ de sp¶lat sau mobil¶ de „un§pe mii…”.
Sofia desemneaz¶ tipologia cadrului didactic damnat s¶ tr¶iasc¶ o existen†¶ anost¶, tern¶, lipsit¶ de orice fel de satisfac†ii sau împliniri, în pofida
onomasticii care sugereaz¶ o component¶ cognitiv¶ proeminent¶. Altruist¶,
mereu §i-a refuzat totul pentru al†ii, a tr¶it majoritatea timpului în umbra
familiei, a prietenilor. Este eclipsat¶ perpetuu de cele trei femei, situându-se
întotdeauna în plan secund. Ea este personajul care râde în plan secund, abia
dup¶ ce o vede pe Alice râzând î§i permite s¶ se lase cuprins¶ de chicoteli,
abia dup¶ ce drumul era b¶t¶torit î§i face curaj s¶ calce pe acelea§i urme, nu§i îng¶duie s¶ fie prima care gre§e§te. Sobr¶, incapabil¶ s¶ tr¶iasc¶ din plin
via†a, se autoflageleaz¶ sim†indu-se culpabil¶ chiar §i pentru c¶ râde. Totu§i,
acest personaj este cel care face conexiunea râs-iubire-p¶cat-pasiune-speran†¶-via†¶. Va atinge treapta superioar¶ a devenirii ei prin eros, înv¶†ând s¶
iubeasc¶, s¶ fie iubit¶, atât senzorial, cât §i spiritual. Are nevoie de afec†iune,
dar în acela§i timp de acceptare, refulându-§i nevoile, sentimentale, opiniile,
tr¶irile, emo†iile, ilustrând o entitate docil¶, u§or manevrabil¶.
Sofia este tipul femeii c¶s¶torite, dar neîmplinite, cantonat¶ §i mortificat¶ într-o rela†ie matrimonial¶ plat¶, sim†indu-se vinovat¶ din pricina
fire†tilor instincte biologice, generatoare de delicii senzoriale. Ea se reg¶se§te
în bra†ele unui coleg, înva†¶ ce este pasiunea, dragostea, carna†ia i se inflameaz¶ torid, într-o pl¶cere orgiastic¶ dus¶ in extremis. Devastat¶ de pasiune,
femeia rememoreaz¶ „…§i cum s¶ruta […]§i era fiebinte §i mi se uita drept
în ochi”.5
Tovar¶§a Florica - o activist¶ de partid, dar §i actant al scenariului
reu§e§te s¶-§i îndeplineasc¶ obliga†iile profesionale recurgând la tactici spe-
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cifice închisorilor comuniste (sp¶larea creierului). Persuasiunile ei au substratul unei mascarade, cultivând ipostaza buf¶. Acest personaj relev¶ ini†ial
o pozi†ie static¶, este a treia care se las¶ cuprins¶ de hohotele de râs, dup¶ ce
în prealabil, contrariat¶ nu în†elegea de ce celelalte dou¶ femei râd, nu vede
motivul bonomiei. Romanul surprinde perioada colectiviz¶rii, erorile sistemului, atitudinea dictatorial¶ a activi§tilor, lipsa de regrete a acestora, substraturile mecanismelor politice. Femeia a fost o pies¶ important¶ a sistemului comunist, activitatea ei constând în promovarea acestei forme de guvernare §i instaurarea colectiviz¶rii în satele române§ti. În munca ei §i-a îndeplinit toate atribu†iile de partid, dar pentru c¶ nu mai era util¶ a fost exclus¶ din
sistem. Repudierea îns¶ o umanizeaz¶, ajutând-o s¶ se confeseze §i s¶ se
apropie de celelalte personaje. Ea descrie realitatea crud¶ a sistemului, modul
inuman cum manipulau în primul rând psihic §i apoi fizic †¶ranii pentru a-i
obliga s¶ semneze actul de aderare la colectiv. În discursul ei confesiv pot fi
percepute u§oare remu§c¶ri, îns¶ inocularea doctrinei totalitare este atât de
profund¶ încât acestea sunt repede camuflate, sistate.
Autorul, prin prisma personajelor, descrie ororile Canalului, ironizeaz¶
abjec†iile colectiviz¶rii agriculturii care constituie o eroare economic¶,
denun†¶ ineficacitatea instrumentului coercitiv, sistemul de cote care era descurajant. Este evident §i aici substratul biografic, o parte din acuzele la adresa
sistemului fiind formulate de scriitor în timpul studen†iei, ceea ce-i aduce
încarcerarea. Romanul este cenzurat în †ar¶ din pricina specula†iei lectorilor
editoriali care se tem c¶ tovar¶§a Florica ar putea fi identificat¶ cu Elena
Ceau§escu, iar Tovar¶§ul Bizim cu fostul dictator comunist.
Florica este tipul femeii tiranice, dominatoare atât în plan afectiv, cât §i
profesional, felina ce nu-i las¶ b¶rbatului drept de veto, chiar dac¶ este
îndr¶gostit¶, iubind intens, necondi†ionat. Este capabil¶ îns¶, într-un act vindicativ §i de suprema†ie a orgoliului s¶-l amenin†e pe b¶rbatul adorat cu trimiterea la munc¶ silnic¶. Totu§i, Adam, singurul b¶rbat pe care l-a iubit cu
adev¶rat a fost cel care a reu§it s¶ o domine, inoculându-i sentimentul de dragoste, f¶când-o s¶-§i descopere propria feminitate, s¶-§i identifice nevoile
senzuale, afective, s¶ lase la o parte statutul de activist¶ §i s¶ se identifice cu
cel de femeie care poate iubi, sim†i, dori. Descoperirea acestui sentiment are
un efect devastator, personajul ajungând la nevoia §i dorin†a, dar nu §i la
materializarea de a-§i confesa explicit §i tuturor, inclusiv so†ului §i §efului de
la raion tr¶irile. O dat¶ cu plecarea lui Adam din via†a ei, femeia redevine la
statul ini†ial îngropându-§i sufletul pentru totdeauna. Fiecare dintre cele patru
personaje sus†ine un discurs confesiv intern, dar discursul Tovar¶§ei Florica
este adresat omului care i-a marcat existen†a, nu sub forma unei m¶rturii, ci
mai degrab¶ sub forma unui repro§ amplificat de durerea §i neîmplinirea
interioar¶ cauzat¶ de pierderea iubirii, un discurs în care femeia dup¶ zeci de
ani de reful¶ri este capabil¶ s¶-§i lase la o parte orgoliul nem¶surat §i s¶-§i
m¶rturiseasc¶ ei în§i§i impactul pe care aceast¶ poveste l-a avut asupra vie†ii
§i sufletului ei.
Dintr-o alt¶ perspectiv¶ este urm¶rit¶ conexiunea ei §i cu celelalte personaje, l¶sat¶ pe seama unui destin inexplicabil întâlnirea dintre cele patru
femei nu este aleatorie: aceast¶ activist¶ de partid este cea care l-a trimis la
Canal, condamnat la munc¶ silnic¶ pe via†¶ pe tat¶l Sofiei. Ea simte ini†ial
ur¶, dezgust, dispre† amestecat cu team¶, ar dori m¶car o dat¶ în via†¶ s¶ aib¶
curajul s¶ spun¶ ceea ce crede sau ce simte, s¶-i releve acestei Tovar¶§e
Florica toat¶ durerea refulat¶ de-a lungul timpului, îns¶ se mul†ume§te prin a
se bucura c¶ activista fusese dat¶ afar¶ din sistem.
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Ultima dintre femeile prezentate este Viola, tipul adolescentei r¶sf¶†ate,
fiica unui mare activist de partid. Onomastica ei are dubl¶ valen†¶. Pe de o
parte exist¶ sugestia erotic¶, fata solicitând dreptul de a deveni femeie,
cerând afec†iune, pe de alt¶ parte, numele ei are sonorit¶†i muzicale. Exist¶ în
portretul ei o doz¶ mistic¶, iar pasiunea reprezint¶ un hobby pentru ea. Î§i
conserv¶ integritatea corporal¶, r¶mânând virgo intacta, dar nu §i pe cea
psiho-moral¶. Apare astfel discrepan†a dintre esen†¶ †i aparen†¶, fiind fructificat onirismul, în vreme ce nevoile subcon§tientului se materializeaz¶ în
vise. Adolescenta î§i proiecteaz¶ o poveste de dragoste cu o cuno§tin†¶ a
tat¶lui ei deoarece se insinueaz¶ nevoia sexualit¶†ii, nevoia efectiv¶ de
aten†ie, apropierea fa†¶ de o persoan¶ mai în etate. Aceast¶ nevoie de dragoste ce duce la proiec†ii ale unor întâlniri amoroase este generat¶ de faptul c¶
tân¶ra toat¶ copil¶ria ei fusese neglijat¶, r¶mas¶ orfan¶ de mam¶ este crescut¶
doar de tat¶, dar acesta este prea ocupat cu activitatea lui de activist pentru ai da aten†ia necesar¶ copilului s¶u. R¶sf¶†ul §i capriciul sunt elementele-cheie
din portretul Violei, iar elementul ludic se manifest¶ sub forma prelu¶rii unor
ipostaze terifiante §i inhibatorii pentru celelalte personaje, inducând o stare
de angoas¶: §oarece pentru Alice, plo§ni†¶ pentru Sofia §i §arpe pentru
Florica. În situa†iile limit¶ personajul adopt¶ ipostaza unui infantilism
extrem, solicitând în†elegere §i compasiune, îns¶ §i ea, la rândul ei are un plan
premeditat, deoarece o consider¶ pe Alice vinovat¶ de moartea mamei ei.
Încearc¶ s¶-i smulg¶ o confesiune, s¶ o culpabilizeze, îns¶ finalul romanului
elucideaz¶ aceste acuza†ii, actri†a neavând nicio leg¶tur¶ cu acuza†iile stipulate de Viola.
Întregul nucleu epic se concentreaz¶ în jurul pove§tilor de iubire pe care
fiecare dintre cele patru personaje le devoaleaz¶, într-un duel cu alteritatea,
m¶rturisirile îns¶ gravitând în jurul propriilor necesit¶†i §i expectan†e, veritabile fabule ale rat¶rii, dar care, în pofida concretiz¶rii sau tocmai de aceea, ne
amprenteaz¶ definitiv fiin†a. Pove§tile de dragoste confesate surprind elementele erotice proprii fiec¶reia dintre naratoare, dac¶ cele trei femei mature
î§i rememoreaz¶ experien†ele prin intermediul patosului, pasiunii, atingerii
carnale, ultima dintre ele, adolescenta Viola î§i relev¶ întreaga poveste oniric¶ prin prisma infantilit¶†ii, puerilismului, lipsei de experien†¶. Fragmentele
acestea de via†¶ permit tranzi†ia personajelor din sfera recluziunii în cea a
confesiunii, m¶rturii ce ne vor introduce atât într-o sfer¶ conflictual¶, cât §i
într-una amical¶, amiabil¶. În definitiv, aceste relat¶ri sunt cele care confer¶
consisten†¶ textului, al¶turi de substratul biografic. Trebuie ilustrat¶ coresponden†a între planul narativ §i cel descriptiv, scriitorul punând accent §i pe
elementul natural: imaginea unui univers exterior subjugat de puterea iernii
§i a fulgilor, imagine amplificat¶ de profunzimea universului interior.
Elementul extern accentueaz¶ starea de confesiune, se reverie asta §i datorit¶
faptului c¶ fiecare dintre pove§tile narate se desf¶§urase iarna.
Ulterior povestea tomului trebuie completat¶ cu m¶rturiile condeierului. Acesta analizeaz¶ incidentul care i-a adus ipostaza „unui lepros al literaturii române”, „fusesem eliberat din via†a literar¶”, pentru c¶ „Ivasiuc a aruncat o vorb¶ proast¶”. Scriitorul Sa§a Ivasiuc, coleg de deten†ie cu disidentul,
dorind s¶ publice cartea acestuia, genereaz¶ debutul unei tragedii, „un accident stupid care a luat propor†ii de catastrof¶”. Într-o discu†ie cu Geta
Dimisianu, directorul Editurii Cartea Româneasc¶ „inventeaz¶” faptul c¶
imaginea personajului Florica o reprezint¶ pe Elena Ceau§escu, iar so†ul ei
Iosub pe dictatorul comunist. Din acest moment Paul Goma devine un autor
nepublicabil, nu din cauza vreunui decret ci pentru c¶ peste toat¶ fauna scrii-
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toriceasc¶ domnea sentimentul aprehensiunii 6.
În ciuda caracterului fictiv §i narativ predominant al acestui volum,
autorul este prezent prin subtilele coresponden†e biografice, de unde rezult¶
substratul literar §i etic al scrierii, dorin†a lui este de a ilustra spontaneitatea
gândurilor §i a amintirilor, ceea ce duce la actul confesiunii, sub forma unui
amalgam de idei, sentimente, gânduri.
Romanul cultiv¶ o poetic¶ a interiorit¶†ii §i surprinde paradoxul destinului, în care universul este redus simbolic la o camer¶ cu u§a închis¶, poart¶
infinit¶ a sor†ii care se închide sau se deschide dup¶ bunul ei plac. În ciuda
actului confesional tainele nu sunt elucidate, limbajul este liber, neconstrâns
de rigori, detabuizat §i exist¶ trimiteri evenimen†iale precise, concrete, f¶r¶
voal¶ri. Volumul dezvolt¶ subiectivism, în func†ie de sensibilitatea fiec¶ruia,
transformându-ne în ni§te lectori empatici, aceasta fiind o poten†iala cheie de
receptare a operei.
Ancu†a Coza

Patimile dup¶ Pite§ti –

mesager empatic al reeduc¶rii
„Despre Pite§ti nu se vorbe§te-despre Pite§ti se tace”
„Despre Pite§ti au dreptul s¶ vorbeasc¶ doar pite§tenii - iar ei tac”1
O carte despre universul carceral românesc, o carte a t¶cerii, a durerii, a ororilor unui sistem totalitar care a dus fiin†a uman¶ la pur¶ exterminare,
Patimile dup¶ Pite§ti de Paul Goma a fost scoas¶ de sub tipar în 1981, în
limba francez¶ cu titlul Les Chiens de mort, la Editura Hachette, iar în limba
român¶, abia în 1990, la Editura Cartea Româneasc¶, într-o prim¶ edi†ie §i la
Editura Dacia, cea de-a doua. Romanul descrie deten†ia dintre zidurile uneia
dintre cele mai înfior¶toare închisori, cea de la Pite§ti, v¶zut¶ §i tr¶it¶ indirect, deoarece autorul nu a fost închis aici. El se erijeaz¶ în narator utilizând
formul¶ romanesc¶ amintirile §i memoriile mai multor fo§ti de†inu†i politici,
reeduca†i în centrul groazei, unii cunoscu†i în penitenciarul de la Gherla, al†ii
întâlni†i în timpul domiciliului obligatoriu din B¶r¶gan, dar §i în libertate,
dup¶ exilul din ’77, cum este cazul lui Marcel Petri§or. Volumul este dedicat
memoriei lui Cornel Popovici, fost de†inut politic al Pite§tiului §i tuturor
„Pite§tenilor”, având ca moto un citat din G. Orwell, „Crima-de-gândire nu
aduce moartea./ Crima de gândire este moartea. Acum, c¶ se recunoa§te mort,
important era s¶ r¶mân¶ cât mai mult timp în via†¶.”2
Volumul st¶ a§adar sub spectrul mor†ii, nu doar a celei biologice cât mai
ales asupra atentatului cognitiv.
În revista Dialog, Ion Negoi†escu afirm¶ dup¶ publicarea romanului:
„Paul Goma este unul din acei scriitori, care cred ferm în dreptate §i adev¶r
§i ca atare î§i asum¶ sarcina de a semnala §i înfiera prin condeiul lor
nelegiuirea §i minciuna.[…] Meritul artistic deosebit al lui Goma const¶ în
capacitatea sa de a surprinde momentele cele mai acute §i intense ale
criminalit¶†ii sociale promovate de orânduirile marxist-utopice, spre a le reda
cu o minu†ie †i exactitate proprii individualit¶†ii”3.
Într-adev¶r cea mai mare crim¶ a Pite§tiului a fost crima de gândire,
modul în care de†inu†ii erau adu§i la un subnivel al condi†iei umane, la cel
animalic, de a-§i mânca propriile excremente, dar §i a colegilor de celul¶, de
a te dezice de tine însu§i, ca om, ca individ. Solu†iile salvatoare sunt pu†ine
§i sunt construite în func†ie de personalitatea fiec¶rui de†inut. Prea pu†ini sunt
cei care au rezistat acestui fenomen, adoptând una dintre condi†iile
supravie†uirii unui univers concentra†ionar, a lui Soljenitîn, aceea de a te
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considera mort, o dat¶, ce ai ajuns pe mâna Securit¶†ii, men†ionat¶ †i de autor
în motto-ul s¶u; sau o alt¶, cea a neadapt¶rii la un astfel de sistem, solu†ie promovat¶ de Alexandru Zinoviev. În felul acesta individul se afl¶ la marginea
societ¶†ii, este un exclus, un paria, tr¶ind o moarte a sinelui, o distrugere a
personalit¶†ii, dar este liber. Trebuie amintit¶ †i solu†ia lui Winston Churchill
§i Vladimir Bukovski, în care omul nu se d¶ b¶tut, nu renun†¶, dimpotriv¶
este condus de for†a nebun¶ de a lupta, sau cea men†ionat¶ de Nicolae
Steinhard, în Jurnalul fericirii, supravie†uirea prin credin†¶. În definitiv,
lumea totalitar¶, cu închisorile ei, fie cele zidite §i împrejmuite cu sârm¶
ghimpat¶, fie cele create în sufletul, mintea §i con§tiin†a oamenilor, reprezint¶ moarte, cei ce supravie†uiesc unui astfel de univers iubesc via†a.4
Personajul narator Vasile Pop, un nume comun, un pseudonim, este un
personaj exponen†ial, reprezint¶ miile de oameni, închi§i pe nedrept, supu§i
constrângerilor politice comuniste. El este un încarcerat, r¶nit la ambii
genunchi, aflat oarecum sub protec†ia lui Eugen ¢urcanu, Dumnezeul
reeduc¶rii de la Pite§ti, deoarece doar el §i înc¶ doi membrii ai celulelor
beneficiaz¶ de un pat. În plus, de†inutul Pop este doar martor al groaznicelor
ac†iuni de la Pite§ti, nef¶când înc¶ cuno§tin†¶ cu ciomagele, pumnii, picioarele, cu bestialitatea reeducatorilor.
Romanul, compus arhitectural, asemenea unui puzzle din imagini ale
prezentului îmbinate cu reflec†ii ale unui viitor fic†ional debuteaz¶ cu un vis
evadator, în care de†inutul nostru a§teapt¶ cu disperare apari†ia salvatoare a
fratelui s¶u geam¶n, Elisav. O dat¶ cu con§tientizarea realit¶†ii, durerea
genunchilor devine acerb¶, imobilitatea fizic¶, neputin†a de a se mi§ca sau
ridica din pat din cauza r¶nilor cangrenate deja, suferin†a devine §i mai
profund¶, iar cei învinov¶ti†i sunt americanii de la Casa Alb¶, care ne-au
vândut ru§ilor, „Aici murim! Ne-au vândut la Ialta, criminalii! Aici murim!5”
Cauza deten†iei, culoarea politic¶ este de fapt un pretext, indiferent dac¶
de†inu†ii sunt legionari, anticomuni§ti, fasci§ti, hitleri§ti, †¶r¶ni§ti, tratamentul
este acela§i, la camera 4 Spital. Acest nume, vehiculat deseori printre
de†inu†ii politici reprezint¶ Infernul, o camer¶ de câ†iva metri p¶tra†i, mai
exact doisprezece metri lungime, pe §ase l¶†ime, cu dou¶ perechi de ferestre,
în care sunt înghesui†i peste †aptezeci de in§i (§aptezeci §i trei), supu§i maltrat¶rii fizice §i psihice, supu§i reeduc¶rii de†inutului ¢urcanu, reeduc¶rii
comuniste, devin ni§te marionete umane în mâinile acestuia.
Carte a reeduc¶rii, scrierea red¶ acest proces al remodel¶rii psihice †i
morale, în mai multe etape. Exist¶ o scal¶ a calomniei, din care sinele iese
îngenuncheat. La început este necesar¶ „demascarea extern¶”, „banditul” X
recunoa§te faptele pentru care a fost închis, m¶rturise§te c¶ este împotriva
partidului comunist §i îi demasc¶ pe cei care au astfel de manifest¶ri potrivnice, fie c¶ sunt persoane cunoscute, sau necunoscute, fie c¶ exist¶ sau nu
dovezi împotriva lor. Demascarea extern¶ este urmat¶ de cea intern¶, în care
de†inutul trebuie s¶-§i dea în vileag colegii de deten†ie, pe cei care agit¶
spiritele sau sunt împotriva reeducatorilor. Urmeaz¶ blamarea, denigrarea,
celor mai apropia†i prieteni, ai membrilor familiei, sunt confesate cele mai
umilitoare, scabroase, întru totul fictive ac†iuni ale acestor persoane, printre
care mama, tata au rela†ii adulteriene, c¶ sora este o curv¶, fratele un violator,
§i un homosexual, pedofil, zoofil. £i, în final, pentru o reeducare complet¶
trebuia ca de†inutul s¶ ajung¶ la rândul lui un tor†ionar, s¶-i bat¶, s¶-i schingiuiasc¶, s¶-i umileasc¶, pe cei apropia†i §i în special pe cei dragi lui:
„Procesul de recuperare, de reeducare începe foarte simplu, prin ceea ce
numim munc¶ de l¶murire de la om la om; un de†inut explic¶, omene§te ca
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unui coleg, ca unui frate, colegului, fratelui de suferin†¶: M¶i frate, nu-i bine
ce-am f¶cut noi, de-am ajuns aici; §i r¶u facem dac¶ ne încrâncen¶m s¶ nu ne
recunoa§tem gre§eala §i s¶ ne lu¶m angajamentul c¶ n-o s¶ mai comitem astfel de… Îi explic¶, pe scurt, ceea ce to†i de†inu†ii §tiu: c¶ cel mai pre†ios lucru
pentru am este libertatea. Apoi îi arat¶ adev¶rata cale care duce la adev¶rata
libertate-nu spre o oarecare libertate provizorie. Primul pas fiind analizarea
în mod autocritic a trecutului; al doilea pas hot¶rârea de a o rupe cu acel trecut ru§inos, nedemn de un om; al treilea infractorul o dat¶ reeducat, devine,
la rându-i, reeducator, îi ajut¶ §i pe al†ii s¶ se reeduce…”6
Chiar dac¶ în incipit de†inu†ii încercau s¶ supravie†uiasc¶, s¶ lupte s¶
nu-§i tr¶deze prietenii, camarazii, s¶-§i p¶streze moralitatea, verticalitatea,
prea pu†ini erau cei care puteau trece peste toate torturile. O bun¶ parte dintre
ei ajungeau demascatori, în virtutea reeduc¶rii, dar de fapt vroiau s¶ caute un
mijloc de a trece peste acele clipe, în care moartea reprezenta cel mai pl¶cut
deznod¶mânt, dar care era cel mai greu de atins. Sinuciderea nu era cu
putin†¶. Unii încercau s¶-§i rup¶ venele cu din†ii, dar erau salva†i, îns¶ numai
pentru a fi mai crâncen, mai terifiant maltrata†i, al†ii se ofereau de bun¶ voie
pentru a fi carne de m¶cel, sperând c¶ organismul lor va ceda.
Fiecare capitol al scrierii debuteaz¶ cu acela§i lait-motiv al nemi§c¶rii,
al imortaliz¶rii într-o continu¶ §i nesfâr§it¶ patim¶, teroare: „Nicio mi§care.”,
„Din clipa asta nicio mi§care.” Este o stare de mortalitate temporar¶, repercutat¶ asupra ambian†ei.
Principalul plan narativ al romanului descrie teroarea regimului carceral, dar în subsidiar sunt redate multe dintre ideile, conceptele, p¶rerile,
aspectele personale uzitate de Paul Goma în scrierile sale. £i aici este
condamnat¶ colectivizarea for§at¶ din România, satirizarea securi§tilor prin
eviden†ierea capacit¶†ii lor intelectuale reduse, a vocabularului format din
maxim o sut¶ de termeni, din care §aptezeci sunt înjur¶turi.Limbajul este specific clasei sociale prezentate §i al nivelului de cultur¶ redus, al securi§tilor.
Într-un astfel de calvar, rememorarea figurilor dragi, un subterfugiu
romantic, a mamei, a fratelui Elisav, a surorii Seliva, întâlnirea cu ace§tia prin
intermediul visului reprezint¶ o salvare, o eliberare într-un univers alternativ.
Imaginea familiei este corelat¶ cu cea a fiin†ei iubite, Iulia, dragostea fiind o
salvare de moment, o oaz¶ de lini§te în tumultul represiunilor. Sunt recuperate secven†e din memoria personajului, de§i exist¶ elipse ale gândurilor, ce
dau na§tere unor imagini nea§teptate, care refuz¶ realitatea. Ermetizarea
memoriei, evaziunea într-un trecut benefic este un mijloc de survolare a unui
prezent torturant.
Fragmentele de vis sunt corelate cu fluxul amintirilor, existând o retrospectiv¶ a ac†iunilor premerg¶toare deten†iei. Acestui fond memorialistic se
substituie §i cel epic: motivul încarcer¶rii este acela: fra†ii Pop se r¶zbun¶ pe
câ†iva membri ai armatei ruse pentru violul §i maltratarea Selivei. Sunt
eviden†iate abuzurile acestor brig¶zi sovietice, conduse de Hariton, corelate
cu cele ale securi§tilor, modul în care se foloseau de puterea lor pentru a
obtura fizic §i moral adolescen†a unor fete. Nu este eludat motivul setei,
sugerând preambulul mor†ii, al descompunerii.
Ritualul ini†iatic presupune roluri: auditor, executant, actant, victim¶,
c¶l¶u. Spectacolul sinistru al încarcer¶rii are un Autor, cel care organizeaz¶
acest spectacol al mor†ii §i dup¶ indica†iile c¶ruia Regizorul pune în scen¶
mascarada. De†inu†ii sunt ni§te actori, iar deocamdat¶ personajul Pop un simplu spectator. Totul este un haos al b¶t¶ilor, al loviturilor, în care nicio certitudine nu mai este certitudine:
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„Aud lovituri, lovituri, lovituri.
- Distul! Sus cu el! £i-acu’ plac¶-te-n fa†¶, banditule! Ci, nu vrei? Mai
ai puterea s¶ nu vrei?-Oprea, ia tragi-i mâinile la spati §i pune-mi-l în pozi†ie!
- Nu §tiu cine-i Oprea. Nu §tiu ce-i Pozi†ia. Aud, simt cum se cutremur¶
celula, închisoarea: de lovitur¶? De horc¶itur¶ de moarte? Al cui horc¶itul, nu
cumva al meu, din cauza genunchilor?
- Distul! Sub prici cu el! Ia, m¶i, istalant, care faci pe…Cum, m¶i, tu,
pretinzi c¶ §tii box, m¶i putrigai? Ian vin¶ s¶-§i dau eu box! ’Pleac¶-te-n fa†¶,
boxerule, s¶-†i ar¶t unde trebuie s¶ dai… Aici! £i-aici! £i dincoaci!...
£i-acum, sub prici cu el! Istalant! ’C¶-te-n fa†¶! Su’ prici! Ista! ’Fa†¶.
Prici, Is’.”7
În aceast¶ lume a lui „istalant”, a unor lovituri continue, te rogi s¶ nu fi
tu un urm¶torul „bandit”, c¶ruia i se aplic¶ reeducarea.
Este descris¶ umilin§a de†inu†ilor, condi†iile mizere în care tr¶iau, cu
haine rupte, f¶r¶ chilo†i, f¶r¶ izmene, cu pantalonii murdari, numai fâ§ii,
fl¶mânzi, bolnavi, dormind pe priciuri, mâncând de pe jos, în acelea§i gamele
mizerabile, precum porcii la cocin¶, f¶r¶ tacâmuri, dormind lipi†i unul de
altul, din lipsa spa†iului, f¶r¶ posibilitatea unei toalete decente, f¶r¶ ap¶
curent¶. £i în acest univers atât de mizer, sub nivelul subxisten§ei,
încarcera§ii se demasc¶ unii pe al†ii, într-o încercare disperat¶ de a se salva,
dac¶ nu sufletul sau mintea, m¶car fizicul: „Minte, dom’ ¢urcanu, minte,
dom’ ¢urcanu, ’l demasc, demasc, nu s-a reeducat, nu s-a…”8. Continuarea
este aceea§i, din nou în picioare, din nou la pielea goal¶, din nou b¶taie, din
nou pe prici §i maxima umilin†¶, necesar¶ reeduc¶rii, pedepsirea între ei a
de†inu†ilor, pentru a nu exista nici un fel de prietenie, de solidaritate uman¶,
pentru a se promova doar ura, r¶zbunarea, pedeapsa.
Sanc†iunile concepute, modul în care acestea erau aplicate sunt peste
limita imaginarului, lecturând cartea ai senza†ia c¶ e§ti în cel mai terifiant
film de groaz¶, te îndoie§ti c¶ astfel de fapte au f¶cute de oameni, împotriva
altor oameni: celor care încearc¶ s¶ evadeze în lumea imaterial¶, prin suicid
testiculele le sunt transformate în ou¶ p¶trate, sau cubice. Încarcera†ii au
dreptul la dou¶zeci de secunde pentru nevoi §i zece secunde pentru sp¶lat,
dup¶ care trec la gimnastica zilnic¶, binecunoscuta por†ie de b¶taie,
bineîn†eles f¶r¶ motiv. Se ajunge §i la maltratare reciproc¶. De†inu†ii sunt
a§eza†i pe dou¶ rânduri, pe perechi, fa†¶ în fa†¶, cu mâinile la patruzeci §i
cinci de grade §i obliga†i s¶ se p¶lmuiasc¶ reciproc. Cei care refuz¶, primesc,
sardonic, un supliment de b¶taie, acesta fiind considerat¶ o lec†ie demonstrativ¶. Exerci†iul terorii este continuat cu genuflexiuni deasupra tinetei. Dac¶
nu ai for†a fizic¶ necesar¶ s¶ le execu†i ajungi în tineta murdar¶ §i plin¶ de
excremente, aceasta fiind considerat¶ un botez al umilin†ei.
To†i membrii celulei 4 Spital sunt nevoi†i s¶ suporte tratamentele lui E.
¢urcanu, s¶ stea alinia†i f¶r¶ a se rezema de vreun zid, sau între ei, s¶ priveasc¶ într-un anumit punct. Cine se mi§c¶, se uit¶ în alte parte, clipe§te sau
î§i mi§c¶ pleoapele prime§te b¶taie. Ca în orice societate, exist¶ §i în acest
fragment de Infern, nonconformi§ti, care supravie†uiesc prin lupt¶, înd¶r¶tnicie, ironie, sarcasm, devin imuni la violen†¶. Punându-§i corpul în b¶taia
bâtelor î§i salveaz¶ sufletul §i mintea. Un astfel de exemplu este Fuhrmann,
evreu acuzat de legionarism, parafrazând celebrele sintagme ale îndoctrin¶rii
comuniste, mingea de box a reeducatorilor care mereu avea curajul de a-i
ironiza. La porunca lui ¢urcanu de a-§i privi bocancii, r¶spunsul lui este:
„- Cine n-are bocanci personali, privirea la bocancii domnului ¢urcanu - de
acolo ne vine lumina”9. Consecin†a este fireasc¶: bâtele, pumnii §i picioarele
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„dimasca†ilor” asupra lui. Continuarea aceea§i, o infinit¶ repetabilitate:
„- M¶i, tu acela: un’ti ui†i tu, m¶i? […]
Acela-nu §tiu cine-f¶cut zob, apoi aruncat pe prici.
- Stai drept, banditule, cu ochii la bocanci! Dac¶ te prind c¶… Di ce ai
clipit, m¶i! Di ce-ai mi§cat pleoapele? - tot la capul meu: pumni, palme.
Picioare, bâte, catarame; apoi aruncarea la loc.”10 Tot un „bandit” nereeducat înc¶ este §i £ura Bogdanovici, care la fiecare mic¶ revolt¶, ini†iat¶ de el
este pedepsit cu scoaterea unui dinte, cu ajutorul bocancului „stomatologului”, „I-a rupt un dinte, ¢urcanu. Putrigait. A sc¶pat de el-printr-o extrem
de precis¶ lovitur¶ de bocanc - e drept, Bogdanovici a stat, a §¶zut bine”.11
La Pite§ti nu se doarme, traumele nu înceteaz¶, nici m¶car noaptea.
Prizonierii sunt b¶tu†i c¶ §i-au scos sau c¶ nu §i-au scos mâinile afar¶ de sub
p¶tur¶, c¶ dorm pe spate sau c¶ au genunchii îndoi†i, „-Mâinile-ntinse peste
p¶tur¶, banditule!- poc-poc! £i –Nu aduna picioarele, stai întins, banditule!§i poc! §i poc! §i –De ce dormi pe spate, banditule?!- §i iar¶§i poc!” 12
Personajul narator are oarecum un statul privilegiat, prime§te mai mult
timp pentru nevoile personale, doarme într-un pat, este ridicat, plimbat
sus†inut de al†i trei de†inu†i, deoarece nu-§i poate mi§ca picioarele din genunchi, se afl¶ sub protec†ia lui ¢urcanu, nu în†elege nimic despre lumea în care
a ajuns §i ce se petrece în acest haos. El are drept la lingur¶ ca §i b¶t¶u§ii,
comparativ cu ceilal†i camarazi, care m¶nânc¶ cu mâinile la spate §i în genunchi. Ciom¶ga§ii lui ¢urcanu sunt asemeni unor câini în hait¶, bat la comand¶
§i nu numai, totul se reduce la reflexul animalic.
Premisa tuturor ac†iunilor este aceea§i, trebuie ca de†inu†ii s¶ se reeduce, alt¶ sc¶pare nu este, afirm¶ reeducatorul §ef, dându-se pe sine exemplu.
£i el a fost de†inut politic, la Suceava, a ajuns s¶-i par¶ r¶u de ac†iunile
s¶vâr§ite, s-a hot¶rât s¶ devin¶ un om adev¶rat, s¶ se lepede de „putrigai” §i
de trecut, s¶ renasc¶. £i pentru c¶ a reu§it s¶ se cure†e, s¶ devin¶ un om nou,
pentru c¶ la rândul lui a fost ajutat de al†i reeeducatori, ajunge §i el principalul
pion în drumul spre libertate (care libertate?), fiind sprijinul altor de†inu†i.
Bineîn†eles c¶ ¢urcanu este un monument de prostie, ignoran†¶, atrocitate,
fudulie, analfabetism, ceea ce unora dintre de†inu†i nu le scap¶, ace§tia având
ocazia s¶-l atace †i s¶-i conteste cuno§tin†ele, ceea ce duce la accese se furie,
schizofrenie, paranoia, turbare, nebunie:
„- Un sfat, ¢urcanule: r¶mâi tu la ale tale la marele t¶u Makarenko, nu
te întinde la Dostoievski. Adu-†i aminte ce-a p¶†it ucenicul vr¶jitor…
- A§a, m¶i? Tocmai, pentru, c¶ §tiu, am s¶-†i ar¶t…
Dintr-o mi§care, îl smulge pe Verhovinski de pe prici, îl trage jos, îl
face zob cu pumnii, apoi cu picioarele. Îl azvârle la loc, zbierând, stropind
cu scuipat:
- O s¶ v¶ reeduca†i! To†i, pân¶ la unul! Aici §i a§a cum am hot¶rât eu
[…] Te-am dimascat, †i-am smuls masca, banditule! Cu mâinile-istea te-am
dimascat, di mâinile-istea-ai s¶ mori! […] - Aici! Aici, în camera asta o s¶ v¶
dimasc §i pe voi! Pe to†i! O s¶ scot putrigaiul din voi ca dintr-un tub de past¶
de din†i! Întâi o s¶ v¶ turtesc bine-bine […] - De mâine, începe†i dimascarea
extern¶. Ve†i declara în scris, tot, absolut tot: ce a†i f¶cut, ce inten†iona†i s¶
face†i, ce a†i gândit-împotriva poporului, a clasei muncitoare, a partidului, a
Uniunii Sovietice §i a Marelui Stalin. Ve†i începe a§a: „Subsemnat bandit
cutare declar…” §i ve†i a§terne pe hârtie tot ce-a†i ascuns la anchet¶, la
Securitate, tot ce-a†i ui-tat, vorba s¶ fie, cu voi în§iv¶ […] V¶ atrag aten†ia:
aici sunte†i la Pite§ti! La camera 4 Spital […] Aici ve†i declara un singur
adev¶r, adev¶rul total, pân¶ la ultimul strop! Tot, absolut tot!”.13 În fa†a
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acestor ie§iri violente ale lui ¢urcanu, chiar §i reeduca†ii tremur¶ de fric¶, dar
beh¶ind îl aprob¶ pentru a nu ajunge în colimatorul bocancilor §i pumnilor
acestuia. Dar el nu se opre§te aici, amenin†¶rile continu¶, fiind urmate de
prosl¶virea Partidului Comunist §i a muncii la Canal §i apoi la blamarea §i
ironizarea mitului Cristic, a Sfintei Maria. Pentru ei reeducarea este pretextul
decupabilizant al propag¶rii mâr§¶viei, otravei interioare.
Sunt s¶rb¶torite, în cheie parodic¶, inclusiv Patimile, într-un mod blasfemic, de†inu†ii sunt cumineca†i §i împ¶rt¶§i†i cu con†inutul tinetei, nevoi†i s¶
pupe organele genitale ale celui care avea rolul preotului, s¶ cânte pricesnele
cre§tine modificate §i inserate cu vulgarit¶†i, s¶ se lepede de credin†a lor,
s¶-l huleasc¶ pe Dumnezeu. Membrii celulei primesc diverse roluri, apoi sunt
obliga†i s¶ execute acte sexuale între ei, în diferite pozi†ii reprezentând personalit¶†i biblice. £i groz¶via nu se termin¶ aici, oamenii sunt obliga†i s¶
m¶nânce în final con†inutul de excremente umane, din gamel¶ §i chiar s¶ o
ling¶, iar dac¶ vars¶ trebuie s¶ m¶nânce §i propria vom¶. Este de neînchipuit
c¶ astfel de fapte au putut s¶ se petreac¶ la comanda unor… Pentru c¶ ¢urcanu numai om, nu era, poate o ma§in¶rie sadic¶ care profit¶ de universul carceral, pentru a-i tiraniza pe ceilal†i. Finalul maltrat¶rilor este apoteotic, cei
închi§i trebuie s¶ se mu§te, s¶ se m¶nânce, într-un act canibalic, doar cu ajutorul din†ilor §i unghiilor pentru ca „dimascarea” s¶ fie exemplar¶. Dincolo
de raportul victim¶-c¶l¶u este evident¶ mintea bolnav¶ a fiin†ei care transform¶ totul în jurul s¶u calvar, în moarte, în neputin†¶.
Adev¶rurile istorice sunt distorsionate. Nimic nu r¶mâne în picioare
decât obsesia lui pentru reeducare. De aici §i pân¶ la crim¶ nu mai e decât un
singur pas, Fuhrmann este ucis în b¶taie, declarându-se c¶ „banditului” i-a
cedat inima. Autorul consider¶ decesul acestuia ca pe o izb¶vire, interogându-se retoric: „Pe noi cine ne mai scap¶? Pe mine, cine-când are s¶-mi vin¶
rândul?”, mergând §i mai departe cu întrebarea, implicându-ne §i pe noi martorii în discursul dilematic: „Tu, tu ce-ai face, dac¶, Doamne fere§te, †i-ar
veni rândul s¶?”14.
Este descris¶ o lume traumatizant¶, în care o fiin†¶ poate fi fericit¶, doar
pentru c¶ nu este calul de b¶taie al unor animale: „Sunt un fericit. Ceilal†i,
b¶tu†i, pu§i s¶ stea nemi§ca†i, cu privirea la bocanci, nu au voie s¶ clipeasc¶,
b¶tu†i, b¶tu†i la gr¶mad¶ (uneori înainte de de§teptare, de câteva ori, în miez
de noapte(,b¶tu†i, câte unul, pu§i s¶ fac¶ genuflexiuni, cu mâinile-n sus,
b¶tu†i, întor§i pe prici, b¶tu†i, pu†i s¶ stea cu mâinile-n buzunare, b¶tu§i,
intra†i §i ie§i†i de sub prici în dou¶zeci, în cincisprezece, zece, cinci secunde,
b¶tu†i, sco§i la program cu mâinile în sus, întor§i sub bâte, neu§ura†i §i
nesp¶la†i, noaptea obliga†i s¶ se culce pe o coast¶, f¶r¶ c¶p¶tâi, b¶tu†i dac¶ în
somn alunec¶ pe spate ori pe burt¶, dac¶ nu †in mâinile peste p¶tur¶, diminea†a du§i la extern¶, pentru Eu-subsemnatul-bandit-cutare-declar, o dat¶, de
dou¶, de nou¶ ori, b¶tu†i pentru c¶ uit¶, demasca†i aici în patruspital de ¢urcanu, b¶tu†i, sili†i la autodemascare, b¶tu†i, sili†i la demascarea altora, b¶tu†i,
b¶tu†i, b¶tu†i.
Sunt fericit: nu sunt b¶tut. £i nu am diaree: pentru a§a ceva nu se scoate
la program, pe coridor. Pentru a§a ceva ridici mâna §i te ceri la tinet¶. Trebuie
s¶ ai un curaj nebun, pentru ca, de pe prici, s¶ sco†i mâna din buzunar §i s¶ o
înal†i; §i ce curaj s¶ înfrun†i urletele §i ploaia de ciomege ale plantoanelor: De
ce, banditule, cum de-†i permi†i tu, criminalule, s¶ ai diaree, dar asta-i sfidare!
În fine, ce curaj trebuie s¶ ai, ca s¶-†i dai pantalonii deja n¶cl¶i†i, jos, s¶ te
ca†¶ri, dezarmat §i n¶cl¶it, pe buza tinetei, sub privirile tuturor, sub batjocura
§i ciomegele plantoanelor: Tu, m¶, care nici buci n-ai! £i nici ru§ine! £i ce
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pu†¶ urât¶ - ai fost castrat, ori ce m¶-ta-n cur? Când, dup¶ ce-ai regulat-o pe
sor¶-ta, în vârst¶ de trei ani…”15. £i dup¶ atâta b¶taie are loc uniunea mistic¶, tasarea celui b¶tut, reeduca†ii se urc¶ peste el ap¶sân- du-l, dislocândui tot corpul, realizând o „leg¶tur¶ de sânge”. Paradoxul b¶t¶ii merge atât de
departe, încât de†inu†ii primesc ciom¶geala în contul a ce vor face mai târziu.
Evadarea, uitarea se realizeaz¶ în rug¶ciune, Vasile Pop roste§te Tat¶l
Nostru, sperând c¶ astfel poate trece peste acele clipe de co§mar, apoi î§i
caut¶ sc¶parea în somn, în întâlnirea cu fratele s¶u, dar în final nici evaziunea
oniric¶ nu mai func†ioneaz¶, ajunge la delir, în care maestrul reeduc¶rii devine Eugen Satanu, o Fiar¶, o Stru†oc¶mil¶, pedepsit de bra†ul lui Elisav. Este
clar¶ nevoia personajului de a se salva, el caut¶ cu disperare imaginea
izb¶vitoare a fratelui §i mai r¶u ajunge s¶-§i nege propria na§tere, propria
mam¶, dore§te s¶ nu se fi n¶scut.
Naratorul, chiar dac¶ este traumatizat de acest univers al mor†ii, are
capacitatea de a vedea vidul sufleteasc a lui ¢urcanu §i a fiin†elor similare lui,
pentru care a fi este sinonim cu a agresa, oameni care nu au fost capabili
niciodat¶ s¶ iubeasc¶ o femeie, s¶ o în†eleag¶, s¶ o vad¶ râzând sau plângând
sau t¶când, oameni impoten†i suflete§te, care s-au impus prin for†¶, prin viol,
care sunt prea slabi, prea impoten†i fiind nevoi†i mereu s¶-§i probeze virilitatea, masculinitatea.
Dup¶ aplicarea acestor metode cumulate în procesul reeduc¶rii, o parte
dintre de†inu†i clacheaz¶ psihic sau fizic, se demasc¶, chiar ajung a fi considera†i reeduca†i §i sunt muta†i în alte penitenciare sau celule. Al†ii, mai puternici sau mai înc¶p¶†âna†i, angaja†i în ap¶rarea propriilor opinii §i idealuri,
r¶mân sub ploaia bâtelor, pe acela§i ciment rece al camerei 4 Spital, unde
bineîn†eles num¶rul nu se împu†ineaz¶, sunt adu§i, mereu, mereu, noi
“clien†i”. Pentru a sc¶pa de teroarea inchizi†ional¶, încarcera†ii redacteaz¶
declara†ii false, ireale, fabulând groz¶vii de nedescris pentru a le face pe plac
securi§tilor, care astfel îi considerau demasca†i. Pentru fiecare de†inut exist¶
o limit¶ a clac¶rii, mai devreme sau mai târziu, când nu mai poate îndura,
când simte c¶ o ia razna, când se afl¶ la un pas de alienare, dac¶ nu dincolo
de linia acesteia. Atunci, cu disperare face fapte negândite, inventeaz¶ date
despre apropia†ii s¶i, vorbe§te în celul¶, se revolt¶, îi demasc¶ pe al†ii, nu mai
†ine cont de nimic, de camarazi, de prieteni, de colegii de facultate, care îi
sunt vecini de prici. De nimic. Nu vrea decât s¶ poat¶ sc¶pa, într-un fel sau
altul. Prea pu†ini sunt cei care au reu§it s¶ treac¶ peste acest moment de
crunt¶ disperare. Nevoia de a se reeduca este generat¶ §i de spiritul de turm¶.
Stingher, izolat, singur „banditul” a c¶rui camarazi deja s-au „dimascat”
simte nevoia s¶ se al¶tura colegilor s¶i la autodenun†are.
În timpul demasc¶rii de†inu†ii spun vrute §i nevrute. Fiecare încearc¶ s¶
inventeze fapte cât mai terifiante, pentru c¶ adev¶rul este insuficient, creând
un portret în oglind¶. Partea a treia a volumului surprinde aceste declara†ii,
prima, cea onest¶, este contrazis¶ de anchetatori, prea scurt¶, nu s-au scris
toate „adev¶rurile”. Urmeaz¶ apoi declara†iile fabulante, pe pagini întregi,
pline de minciuni, de laude la adresa partidului, a ru§ilor, de def¶im¶ri ale
propriei persoane, ale membrilor familiei, de demasc¶ri ale prietenilor, colegilor, iubitelor, inven†ii, ponegriri. Se încearc¶ inovarea con†inutului, pentru
a nu se repeta m¶rturiile celor de dinainte, se accentueaz¶ scabrosul faptelor
enun†ate. Iar dac¶ demascatul încearc¶ s¶ salveze nep¶tat¶ imaginea vreunei
persoane dragi lui, este amenin†at cu retrimiterea pe mâinile lui ¢urcanu.
Anchetatul nu avea nicio §ans¶:
„Nu, nu! Spun ce vre†i, spun tot ce-mi spune†i s¶ spun…
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- Cum îndr¶zne§ti banditule? Spui ceea ce corespunde adev¶rului, ce-ai
comis tu cu sor¶-ta, nu ceea ce †i-am §optit noi, reeducatorii! Ei? […]
- Spun, spun orice!”16.
Într-adev¶r declara ce vroia organul competent al Securit¶†ii. Greul vine
nu dup¶ reeducare, ci dup¶ eliberare, când personajul nu se mai poate debarasa de trecutul inchizi†ional, nu poate uita patimile de la Pite§ti, nu poate
dormi, m¶nânc¶ din gamel¶, nu se poate integra în via†a de zi cu zi, în existen†a cotidian¶, nu-§i poate f¶uri un viitor f¶r¶ represaliile trecutului.
Ultima parte a c¶r†ii relateaz¶ procesele fictive ale Securit¶†ii, în care
fiecare membru trebuie s¶-§i joace rolul pân¶ la cap¶t, consemnate sub numele de procesul reeducatorilor. Vasile Pop este membru al acuz¶rii, o acuzare,
care pentru a-§i sp¶la p¶catele, substituie unora dintre de†inu†i faptele lor barbare. Ace§tia sunt acuza†i de fanatism, fascism, deoarece au ascultat ordinele
altor încarcera†i, au provocat tulbur¶ri la locurile de deten†ie, terorizându-§i
camarazii care nu le împ¶rt¶§eau ideologiile, principala vin¶ o poart¶
de†inu†ii legionari. Este vorba de o mascarad¶ îngrozitoare în care sunt eviden†iate cumplitele acte barbare de canibalism, actele de violen†¶ din celulele
Pite§tiului. În boxa acuza†iilor se afl¶ §i imbatabilul ¢urcanu, dar din p¶cate
doar el §i actan†ii acestuia, nu §i mai marii reeduc¶rii, cei ce au dat ordinele
executate se actualii inculpa†ii. Bineîn†eles Securitatea nu §tia nimic din faptele petrecute în deten†iile comuniste, dar îi mul†ume§te lui Pop Vasile pentru
depozi†ia depus¶ la proces, promi†ându-i o eliberare înainte de termen (ironia
este evident¶). Care termen: de†inutul avea o condamnare de cinci ani, din
care isp¶§ise §apte.
Autorul descrie o lume a valorilor r¶sturnate. Ultimele pagini rememoreaz¶ figuri ale unor mari tor†ionari: Goiciu, directorul Gherlei, generalul
Nikolski, Ana Pauker, Dumitrescu de la Pite§ti, gardienii: Ciobanu, Cucu,
Georgescu, Mândru†¶, coloneii de la Canal: Zeller, Duhlberger. De asemenea
se prezint¶ o consecin†¶ a reeduc¶rii, faptul c¶ unii dintre de†inu†ii politici
uit¶ (incondamnabil acest fapt, deoarece §i uitarea reprezint¶ un mod de a
merge mai departe) evenimentele de la Pite§ti. Personajul narator, asemeni
scriitorului adun¶ memoriile sale într-o carte, în care s¶ nu-i uite §i s¶-i
pedepseasc¶ pe cei vinova†i, pagini de istorie §i adev¶r, contestate de unii
dintre camarazii din camera 4 Spital, deoarece creierul lor devine alb, o tabula rasa a amintirii, func†ionând ca o posibilitate de via†¶.
Scuza regimului comunist pentru ceea ce s-a petrecut în închisorile politice ale României între ’47 §i ’58 nu a fost înc¶ enun†at¶, doar s-a afirmat c¶
au existat câteva fapte singulare, asupra c¶rora nu merit¶ insistat, deoarece
reeducarea a fost o treab¶ a legionarilor, care s-au r¶fuit între ei, „o treab¶ de
familie”.
Patimile dup¶ Pite§ti implic¶ conexiunea cu patimile dup¶ Cristos.
A§a cum Mântuitorul a îndurat jugul umilin†ei, a suferit pe nedrept pentru
p¶catele omenirii, a§a de†inu†ii Pite§tiului, Gherlei, Jilavei, Sighetului au fost
tortura†i, umili†i, damna†i, chinui†i, redu†i la condi†ia de nimic, b¶tu†i, l¶sa†i
s¶ se m¶nânce între ei, sau de proprii viermi, obliga†i s¶-†i m¶nânce excrementele, viola†i, pentru p¶catele fictive, care nu sunt nici a lor, nici ale poporului român.
Paul Goma, în acest volum, numit „Cartea dup¶ Mine”, are curajul de a
nu t¶cea. El nu a inventat §i nu §i-a imaginat aceste pagini, ci a avut t¶ria de
a scrie ceea ce a însemnat Pite§tiul pentru totalitarismul românesc. Despre
Pite§ti nu se vorbe§te, despre Pite§ti se tace, dar disidentul român nu a putut
s¶ nu redacteze cartea „care a început s¶ se scrie singur¶”17. Chiar dac¶ auto-
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rul le-a promis pite§tenilor care i-au încredin†at m¶rturiile c¶ nu le va redacta,
§i-a înc¶lcat leg¶mântul, pentru c¶ nu ar fi inutile sângele §i lacrimile pierdute
între zidurile groase ale închisorilor, dac¶ suferin†a lor nu a fost pus¶ pe hârtie. Cum evangheli§tii au consemnat faptele cre§tine în Evanghelie, pentru a
r¶mâne posterit¶†ii, tot a§a Goma consemneaz¶ aceste memorii pentru a nu
exista pagini albe în istoria noastr¶ †i pentru a nu uita: „Pentru fiecare dintre
noi, autori de c¶r†i despre Pite§ti, de m¶rturii, ori doar cititori doritori s¶ ne
cunoa§tem istoria (§i s¶ ne-o asum¶m), atunci când vine vorba de cineva care
a trecut prin Infernul Reeduc¶rii, singurul mod în care este drept s¶ ne apropiem de acest fenomen-pentru a-l în†elege: în prealabil, s¶ ne întreb¶m, la
oglind¶:
‹‹£i dac¶, Doamne-fere§te, a§ fi fost eu la Pite§ti? ›› (…)”18
Goma - Argument
Cel de-al Doilea R¶zboi Mondial aduce lumea în pragul unei scind¶ri
f¶r¶ precedent. Arena geopolitic¶ ulterioar¶ conflagra†iei înf¶†i§eaz¶ un
Occident rupt de Orient, într-o manier¶ mult mai drastic¶ chiar decât a reu§it
s¶ o fac¶ Imperiul Roman în momentul diviz¶rii sale în cele dou¶ imperii: de
r¶s¶rit §i de apus.
Dup¶ 1945 lumea î§i schimb¶ polii §i ecua†iile de interese de la nord la
sud c¶tre est spre vest. America §i suporterii s¶i formeaz¶ o alian†¶ bazat¶ pe
democra†ie, iar Rusia, al¶turi de †¶rile sale satelit, precum §i de partenerii din
Extremul Orient începe construc†ia unei Lumi noi, utopice îns¶, bazat¶ pe o
nou¶ credin†¶, pe noi valori, pornind de la socialismul utopic al lui K. Marx
§i V.I. Lenin, pe care îl reinventeaz¶, astfel încât se ajunge la instaurarea unor
noi forme de guvern¶mânt, totalitarismul comunist. Teroarea comunist¶
constrânge în cercul ei de fier mase de oameni care în esen†¶ sunt izola†i, dar
care tr¶iesc într-o lume pustie fiind îndoctrina†i s¶ se autoînsingureze atât fa†¶
de ei în§i§i, cât §i de cei din jurul lor. Rolul terorii §i al violen†ei indiferent de
natura ei: fizic¶ sau psihic¶ este de a distruge rela†ionarea dintre indivizi.
Guvernarea totalitar¶ sugrum¶ libert¶†i sau le abole§te pe cele esen†iale, îns¶
nu poate distruge libertatea din inimile oamenilor.
Într-un astfel de univers, o lume a carcerei psihice §i fizice, individul nu
are decât trei variante: fronda total¶, care echivaleaz¶ cu anihilarea fizic¶ a
individului, transformarea acestuia într-un pion docil al sistemului sau exilul,
iar unul dintre pu†inele mijloace de rebeliune r¶mase este scrisul. Personajele,
locurile, întâmpl¶rile, simbolurile au o înc¶rc¶tur¶ social¶ §i politic¶ mult mai
pregnant¶ decât în beletristica pur¶, scrisul acumulând în structura sa realit¶†i
politice, drame personale, frustr¶ri sociale, tragedii ale maselor.
Sub domina†ia totalitar¶ insecuritatea, anxietatea §i teroarea ideologic¶
se manifest¶ gradat, prin imposibilitatea redact¶rii unei crea†ii literare f¶r¶
substraturi proletcultiste, apari†ia cenzurii, unii autori fiind interzi§i, refuza†i
de edituri, umili†i, supu§i presiunilor politice §i §antajelor din partea
Securit¶†ii. Acest climat social §i politic duce la numeroase emigr¶ri, iar unul
dintre cele mai cunoscute cazuri de disiden†¶ de la sfâr§itul anilor ’80 este cel
al scriitorului Paul Goma.
Paul Goma. Scriitura disiden†ei se constituie sub forma unui studiu
monografic a paginilor de literatur¶ semnate Paul Goma sugerând o defalcare
tematic¶ §i o analiz¶ literar¶. Majoritatea românilor, atât din †ar¶, cât §i din
str¶in¶tate l-au considerat pe Paul Goma „singurul disident autentic”, „Un
Soljeni†în român”, care s-a opus activ regimului dictatorial din România, tra-
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seul s¶u biografice metamorfozându-se în acte confesive, în documente vii
ale unei epoci. Bibliografia sa, dar mai ales studiile alocate acestui fenomen
unic în cadrul tr¶irii române§ti, spre deosebire de cele ale omologului s¶u
spiritual, Václav Havel, este înc¶ nea§teptat de pauper¶.
Actualitatea temei rezult¶ din faptul c¶ în acest context a vorbi despre
Paul Goma este o obliga†ie moral¶. Dac¶ istoria postdecembrist¶ nu a oferit
poporului român un adev¶rat proces al comunismului, un Nürenberg al regimului totalitar, este o datorie, ast¶zi chiar un drept câ§tigat, de a aduce în
discu†ie cât mai mult personalitatea, via†a, opera unui nume care în 1977 a
demonstrat c¶ România nu a fost anihilat¶ de opresiune, reeducare, fric¶ §i
Securitate, a manifestat solidaritate în lupta pentru drepturile omului dând
na§tere „Mi§c¶rii Goma”. Demersul tezei este unul reabilitant, de repunere în
circula†ie, dup¶ ce a fost pu†in exploatat¶ critic dup¶ revolu†ie, a unei opere
esen†iale pentru cultura român¶, cu atât mai mult cu cât aceasta constituie o
m¶rturie vie a universului totalitar, a represiunilor §i coerci†iilor exercitate
asupra individului. Dac¶ la început a fost „cazul Goma”, acesta se transform¶
în timp în „scriitorul Goma”.
Interesul pentru tema este generat de paradoxul în fa†a c¶ruia ne afl¶m
azi. Figura §i opera disidentului, Paul Goma amplu mediatizat¶ pân¶ în 1989,
în perioada postdecembrist¶ într¶ într-un con de umbr¶, iar scriitura sa marginalizat¶, eludat¶, f¶r¶ a-§i primi locul §i statutul pe care-l merit¶.
Activitatea sa scriitoriceasc¶ se manifest¶ sub forma mai multor genuri:
fic†iune, m¶rturie, jurnal, publicistic¶, documentaristic¶. Dup¶ cum însu§i
condeierul m¶rturise§te, dac¶ la început literatura sa s-a aflat sub semnul
samizdatului, în prezent aceasta se circumscrie internetului, majoritatea
lucr¶rilor sale aflându-se în format electronic pe propriul site.
Scopul tezei, Paul Goma: Scriitura disiden†ei, este discutarea §i analizarea paginilor de literatur¶ ale scriitorului român, f¶r¶ a avea preten†ia unui
studiu exhaustiv, pornind de la afirma†ia acestuia: „Eu nu sunt un disident, eu
sunt un scriitor. £i punct”. Din p¶cate, în perioada petrecut¶ în †ar¶, autorul
a fost un scriitor nepublicat, din considerente de ordin politic, f¶r¶ a exista un
ordin precis al interzicerii sale, perceput depreciativ drept un scriitor f¶r¶
c¶r†i, chiar §i f¶r¶ talent, un fapt total nefondat. Studiul se focalizeaz¶ asupra
laturii romane§ti, deoarece textele narative semnate Paul Goma s-au aflat
constant în subsidiarul scriiturii diaristice §i publicistice, critica de întâmpinare §i istoriile literare amplasându-le voit sub semnul uit¶rii.
Ipoteza investiga†iei porne§te de la faptul c¶ Paul Goma este scriptorul
care atât prin crea†ia sa literar¶, cât §i prin activitatea diaristic¶ se afl¶ într-un
continuu act de disiden†¶, rebeliunea sa anticomunist¶, de factur¶ social¶,
literar¶, politic¶ întâlnindu-se redundant direct sau sub un aspect metamorfozat §i distilat, în toate paginile scriiturii sale. Premisa major¶ este faptul c¶
titlurile care se încadreaz¶ în sfera genului proteic sunt numeroase §i
presupun o dezbatere atent¶ §i aprofundat¶ pentru ca lectorii s¶ con§tientizeze
noutatea §i originalitatea operei autorului. Maniera negativ¶, depreciativ¶ cu
care critica literar¶ a receptat publicarea Jurnalelor sale s-a r¶sfrânt inevitabil §i asupra romanelor, nedrept¶†ind scriitorul nu din considerente literare, ci
personale.
Suportul §tiin†ific §i metodologic al investiga†iei const¶ într-o form¶
nou¶ de interpretare §i analizare a scriiturii gomiene. Principalele metode utilizate în demersul monografic sunt exploatarea m¶rturiilor auctoriale, apelul
la no†iunile de naratologie §i teorie literar¶ recente, analiza textual¶, comparatismul. Operele investigate sunt amplasate într-un context social-politic,
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fiind relevate circumstan†ele temporale ale elabor¶rii lor §i, ulterior, sunt circumscrise unor taxonomii naratologice. Fundamentul §tiin†ific are la baz¶
romanele scriitorului, recenziile scrierilor sale §i paginile de critic¶ literar¶
ale unor exege†i precum: Gheorghe Glodeanu, Cornel Ungureanu, Ion Simu†,
Eva Behring, Florin Manolescu, Ion Negoi†escu, Elvira Iliescu, Mariana
Sipo§, Virgil Podoab¶, Daniela Sitar-T¶ut, Flori B¶l¶nescu. Suportul teoretic
referitor la no†iunile de roman contemporan §i aspectele diaristice este oferit
de lucr¶rile teoreticienilor: Philippe Lejeune, R.M. Albérès, Ion Vlad,
Constantin Cuble§an, Nicolae Manolescu, Eugen Simion, Mircea Mih¶ie§,
Nicolae Florescu.
Obiectivele tezei sunt acelea de a configura paradigma moral¶ a omului,
scriitorului §i disidentului Paul Goma. Tema principal abordat¶ se r¶sfrânge
supra romancierului, fiind analizate scrierile publicate, încadrate în categoriile fic†iune §i m¶rturie. Evident, nu poate fi eludat nici aspectul diaristic al
operei autorului, precum §i activitatea sa publicistic¶. Pentru a vorbi de scriitorul, epistolierul, publicistul Goma nu se poate face abstrac†ie de faptul c¶ el
apar†ine celui de-al doilea val al exilului literar, membru reprezentativ al diasporei, fiind cel mai sonor nume al disiden†ei române§ti.
Operele analizate pe parcursul acestei teze apar†in prozatorului Paul
Goma. Opera scriitorului se divide în dou¶ forme scripturale: modelul epistolar §i cel romanesc. Dup¶ cum s-a argumentat, o parte important¶ a lucr¶rii
de fa†¶ dezbate aspectul romanesc al scriiturii gomiene, elementele de recuren†¶ §i temele obsesive: recuperarea trecutului, copil¶ria plin¶ de traume,
universul carceral, anii exilului. Beletristica analizat¶ este structurat¶ la nivelul studiului în trei mari categorii tematice §i o prezen†a distinct¶, volumul de
debut, Camera de al¶turi, o încercare literar¶ sub form¶ de proz¶ scurt¶, ulterior abandonat¶ deoarece autorul opteaz¶ pentru formula total¶ §i complet¶ a
romanului.
O prim¶ categorie, dintre cele trei men†ionate, este aceea a textelor care
se circumscriu temei Universului carceral §i transl¶rii scripturale a experien†ei, scrieri care descriu penitenciarele din †ar¶, metodele de reeducare a
de†inu†ilor politici, imaginea nemiloas¶ a tor†ionarilor, domiciliul obligatoriu,
urm¶rile colectiviz¶rii for†ate, promisiunea de a nu uita: Ostinato, Gherla,
Garda invers¶, Culoarea curcubeului ’77, Patimile dup¶ Pite§ti, U§a
noastr¶ cea de toate zilele, Soldatul câinelui, În cerc.
Imaginea copil¶riei, a refugiului din Basarabia, abandonarea casei
p¶rinte§ti din Mana, surghiunul transilv¶nean, primii ani de §coal¶, primele
iubiri, anii de facultate, procesul public, debutul literar, toate acestea constituie o a doua circumscriere a bibliografiei scriitorului Paul Goma, Romane
ale devenirii. Bildungsroman, aici fiind incluse: Din Calidor, Arta refugii,
Astra, Sabina, Roman intim, Bonifacia, Justa.
Cea de-a treia categorie analizat¶, Romane dezbatere. Despre
neajunsul de a fi român printre români, include operele constituite sub
forma unui dialog-monologat, romane publice, adev¶rate dezbateri, cu o
structur¶ diaristic¶, pe tema obsedant¶ a marginaliz¶rii sale în universul scriitoricesc, lipsa solidarit¶†ii colegilor de breasl¶, nevalorificarea §i nepublicarea operelor sale, polemicile purtate de-a lungul timpului: Adameva, Altina.
Gr¶dina scufundat¶, S¶pt¶mâna ro§ie 28 iunie-3 iulie sau Basarabia §i
Evreii, Infarct.
Fiind un studiu monografic au fost abordate §i celelalte aspecte ale operei autorului, genul diaristic cuprinzând volumele de jurnal: Jurnal pe s¶rite,
Jurnal de c¶ldur¶ mare, Jurnal de noapte lung¶, Alte jurnale, Jurnalul

©Paul Goma 1935-2011

wwww.paulgoma.com

PDF public și gratuit

31.12.2011

PAUL GOMA - JURNAL 2011

1841

unui jurnal, Jurnal de apocrif…, Jurnalul electronic, publicistic¶ editat¶ în
tomurile: Amnezia la români, Scrisuri, Scrisori întredeschise. Singur împotriva lor, §i volumul de interviuri Dialog.
Structura tezei se deruleaz¶ pe întinsul a patru capitole, anticipate de
unul argumentativ, ce descrie scopul §i obiectivele tezei, respectiv un altul cu
rol concluzional privind statul de scriitor, disident al lui Paul Goma §i bibliografia selectiv¶.
Primul capitol, Universul concentra†ionar românesc abordeaz¶
condi†iile geopolitice, cortina de fier §i valurile exilului autohton, pornind de
la accep†iunea termenului de exil pân¶ la analiza recept¶rii scrierilor din diaspor¶. Este descris¶ lumea totalitar¶, represiunile regimului comunist, promovarea ideii de mas¶, conformismul, obedien†a. O solu†ie de evadare este
exilul, în literatura identificându-se trei valuri ale acestuia. Sec†iunea con†ine
§i o privire panoramic¶ asupra unor organiza†ii §i publica†ii din exil §i asupra
rolului jucat de acestea în mi§carea de rezisten†¶ împotriva comunismului.
Este analizat modul în care aceste forme de organizare a disiden†ei recreeaz¶
în diaspor¶ un aspect al culturii române care nu-§i mai g¶se§te locul în propria †ar¶. Prin prisma acestora §i a operelor lor, Occidentul cunoa§te România
§i realit¶†ile acesteia într-o manier¶ veridic¶ §i nu cum era descris¶ de dictatura comunist¶. Dac¶ pân¶ în 1989 scriitorii din exil §i operele acestora erau
retractate de regimul de la Bucure§ti, dup¶ revolu†ie situa†ia se schimb¶,
volumele lor sunt publicate în limba român¶ §i percep†ia asupra acestora
prime§te o alt¶ dimensiune.
Capitolul al doilea, Paul Goma – Disiden†¶. Recluziune. Confesiune,
abordeaz¶ într-o ordine cronologic¶, aspectele biografice ale scriitorului,
modelul §i profilul s¶u spiritual, modul în care traumele existen†iale se
reflect¶ în bibliografia sa: na§terea acestuia, p¶r¶sirea Basarabiei, deportarea
tat¶lui în Siberia de c¶tre ru§i, copil¶ria transilv¶nean¶, refugiul, lunile de
deten†ie al¶turi de familie din Centrul de Refugia†i de la Sighi§oara, rena§terea într-o alt¶ identitate, la vârsta de zece ani, anii de §coal¶ din Sibiu §i
eica Mare. Via†a scriptorului este analizat¶ sub aspectul temporalit¶†ii §i a
evenimentelor majore, care ulterior îi marcheaz¶ recurent scriitura. Universul
carceral se continu¶ cu arestul p¶rin†ilor închi§i la Securitatea de la Media§,
copilul Paul Goma petrecând luni bune în gar¶ §i în fa†¶ incintei nou
înfiin†ate. Ulterior este eliminat în clasa a X-a de liceu deoarece a avut temeritatea de a scrie un jurnal intim, sunt rememora†i anii de facultate, procesul
public, ac†iunile protestatare, capetele de acuzare, constituirea „cazului
Goma”, anii de carcer¶ de la Jilava §i Gherla, domiciliul obligatoriu din
L¶te§ti. Aspectele existen†iale sunt continuate cu primele încerc¶ri literare,
debutul scriitoricesc, trecerea de la proza scurt¶, (povestiri) la roman, aderarea la Partidul Comunist §i acceptul în rândurile Uniunii Scriitorilor, r¶zboiul
rece al interdic†iei. Imposibilitatea public¶rii în propria †ar¶, de§i scria în limba român¶ îl determin¶ pe romancier s¶ sfrunteze limitele puterii comuniste
acceptând editarea operelor sale în Occident, unde sunt receptate laudativ.
Caracterul militant al condeierului se definitiveaz¶ în 1977 o dat¶ cu
ini†ierea mi§c¶rii ce-i poart¶ numele, care se materializeaz¶ prin adunarea de
semn¶turi, redactarea unor scrisori deschise adresate unor personalit¶†i din
str¶in¶tate, dar §i pre§edintelui Ceau§escu. Ac†iunile sale nu r¶mân f¶r¶ ecou,
atât în plan na†ional cât §i interna†ional, dar sunt soldate cu o nou¶ deten†ie,
la Interne. Eliberarea sa este o consecin†¶ a presiunii Occidentului §i este
urmat¶ de un exil obligatoriu impus scriitorului român §i familiei sale.
P¶r¶sirea †¶rii reprezint¶ o experien†¶ fundamental¶, via†a în exil se constituie

©Paul Goma 1935-2011

wwww.paulgoma.com

PDF public și gratuit

31.12.2011

PAUL GOMA - JURNAL 2011

1842

în jurul actului creator, sunt continuate §i ac†iunile protestatare, literatura
devine un mod de existen†¶/subsisten†¶, Paul Goma se metamorfozeaz¶ întrun personaj incomod, urm¶rit, agasat de Securitate, „de bra†ul lung al acesteia”, supus unor atentate.
Studiul descrie prieteniile autorului cu membrii diasporei, munca literar¶, disiden†a continu¶ §i ulterior anului 1989 editarea c¶r†ilor în limba în
care au fost scrise, polemicile generate de abolirea comunismului, difuzarea
atât de mediatizat¶ a Jurnalului, rupturile, scind¶rile, cabalele, incrimin¶rile,
dosarul de receptare al autorului §i modul în care acesta este privit de membrii exilului.
Capitolul al treilea, ce-l mai amplu, Raportul realitate-fic†iune în
opera lui Paul Goma, trateaz¶ aspectele scripturale ale operei literare semnate de disident. Între biografic §i fictiv exist¶ o limit¶ precar¶, beletristica sa
fiind o proiec†ie fic†ional¶ a vie†ii. Sec†iunea este constituit¶ în trei subcapitole: Universul carceral. Translarea scriptural¶ a experien†ei, Romane ale
devenirii. Bildungsromans, Romane dezbatere. Despre neajunsul de a fi
român printre români, unde se subscriu operele analizate.
Fundamentul scriiturii sale este reprezentat de devenirea spiritual¶, statutul de refugiat-exilat, unicitatea §i insurgen†a propriului caracter, erosul,
etnopsihologia românilor. Este analizat volumul de proz¶ scurt¶, cel de
debut, Camera de al¶turi, c¶r†ile ce descriu universul totalitar. Romanele,
prin coordonatele lor epice, redau caracterul de narator al autorului, dar §i cel
de aspru §i neînduplecat judec¶tor, incriminator, analizând fapte, evenimente,
circumstan†e, tr¶iri, atitudini. Traumele existen†iale nu au fost cauterizate de
trecerea timpului, constituindu-se în pagini cutremur¶toare de m¶rturii, crezul literar, artistic gomian este constituit într-un jur¶mânt, o promisiune, rostit¶ în romanul Gherla, „s¶ nu-i uit în vecii vecilor,/ nu s¶ m¶ r¶zbun,/ ci s¶
nu-i/ uit,/ §i mai ales, mai ales,/ S™ NU-I TAC”. Totul este rememorat, reamintit, fiecare nume pus pe tapet, nu numai în operele ce descriu regimul
totalitar, anii de deten†ie, ci §i în cele cu caracter fic†ional, sau în romaneledezbatere. Tonul s¶u este direct, demascator, virulent, se realizeaz¶ un etalon
al socialului §i istoricului, paginile sale r¶mân o m¶rturie scris¶ despre crimele regimului totalitar. Scopul romanelor de m¶rturii este de a nu permite unei
na†ii întregi s¶ uite anii §i ororile comunismului, s¶ nu ierte aceste crime
împotriva umanit¶†ii cum s-au uitat nume precum Al. Nikolski, P. Goiciu, E.
¢urcanu, cum directorul închisorii de la Sighet, Vasile Ciolpan, a fost premiat de Ion Iliescu §i Emil Constantinescu pentru merite deosebite.
Resim†ind constant represiunile sistemului totalitar, ca element strangulator
al demnit¶†ii umane, disidentul român a încercat s¶ militeze pe toate planurile, fronturile, împotriva acestui regim, m¶rturiile lui scripturale, multiple,
îmbr¶când alternativ un ve§mânt beletristic, epistolar, publicistic, memorialistic, diaristic. Aceste volume stau sub sceptrul mor†ii, dar nu a celei biologice, cât mai ales asupra atentatului cognitiv.
Scrierile ce au în centru imaginea copil¶riei, adolescen†ei, relev¶ mirajul †inutului natal, Basarabia, reprezentând r¶d¶cini ale identit¶†ii, dar §i sursa
de inspira†ie §i geneza textelor sale. Aducerile-aminte sunt proiectate prin
prisma rememor¶rii, lumea perfect¶ a universului infantil este privit¶ cu nostalgie, melancolie, reverie. Este evocat un cronotop arhaic, de la origini, cu
obiceiuri, tradi†ii, personaje decupate dintr-un alt timp §i spa†iu. Acest paradis se pierde, f¶r¶ a mai putea fi reg¶sit vreodat¶, fericirea se metamorfozeaz¶
în solitudine §i interiorizare, copilul §i adolescentul Goma tr¶ie§te într-un
constant refugiu descriind „o art¶ a fugii”, ia contact cu Securitatea §i univer-

©Paul Goma 1935-2011

wwww.paulgoma.com

PDF public și gratuit

31.12.2011

PAUL GOMA - JURNAL 2011

1843

sul carceral, cu actul imoral de epurare a c¶r†ilor, caracterul s¶u insurgent
prinde contur, toate aceste pagini biografice subscriindu-se genului romanesc. Experien†ele tr¶ite sub dictatura comunist¶ sunt reluate obsesiv în toate
operele semnate Paul Goma, aceasta se vede §i din faptul c¶ timpul petrecut
în exilului parizian nu se reg¶se§te decât sporadic, în câteva volume.
Ultima taxonomie impus¶, cea a romanelor-dezbatere, dezvolt¶ polemicile ini†iate în articole §i jurnale, frustr¶rile, deziluziile, generate de abordarea
insuficient¶ a scriiturii sale din partea criticii literare, disolu†ia prieteniilor,
singur¶tatea, boala, condi†ia existen†ial¶ pauper¶. Refugiul scriitorului se realizeaz¶ utopic în proiec†ia unui topos fictiv, perfect, acesta exprimându-§i
imposibilitatea de a mai scrie „fic†ie”, rezumându-se doar la a mai purta dialoguri dedublate în care s¶-§i exprime solitudinea, repro§urile, incrimin¶rile.
Capitolul al patrulea, Aspecte ale diarismului, este unul rezumativ,
divizat în patru subcapitole: Pledoarie pentru jurnal. Taxonomii.
Reevalu¶ri. Forme moderne ale diarismului este unul teoretic reprezentând
o circumscriere a no†iunii de scriitur¶ intim¶. Urm¶toarele trei sec†iuni:
Diarismul. Laborator memorialistic. Dialog dedublat, Eseist, publicist,
interlocutor, epistolier §i O alt¶ fa†¶ a eului diaristic contemporan constituie aplica†ii textuale, o succint¶ analiz¶ a celor §ase volume de jurnal publicate, a activit¶†ii publicistice §i scripturale, cumulat¶ în volumul de interviuri,
în dialoguri, în tomurile ce con†in articole §i scrisori deschise. Dezbaterea
comport¶, la un moment dat, studiul contrastiv, comparatismul §i reflec†ia în
oglind¶ a unor pagini de memorialistic¶ §i editoriale ale unor cunoscute personalit¶†i literare, care au dat curs discu†iilor polemice.
Dificult¶†i întâmpinate în redactarea acestui studiu §i în munca de cercetare efectuat¶ constau în: precara editare §i difuzare a c¶r†ilor autorului,
receptarea pauper¶ a scriiturii sale, lipsa unor cronici literare, universul tematic monocord, redundant al majorit¶†ii textelor, ceea ce confer¶ studiului
linearitate interpretativ¶. Romanele gomiene sunt sumar dezb¶tute de speciali§ti, accentul c¶zând asupra caracterului s¶u disident sau a polemicilor ini†iate, de unde §i subiectiva lui conturare în istoriile literare ale momentului.
Semnifica†ia teoretic¶ §i valoarea aplicativ¶ a tezei rezult¶ din prezentarea monografic¶, documentar¶ a subiectului abordat deoarece circumscrie cronologic aspecte biografice §i bibliografice ale personalit¶†ii scriitorice§ti, Paul Goma, fiind o surs¶ pentru viitoarele studii de analiz¶ ce au ca
scop dezbaterea acestei teme. Disidentul §i scriitorul Paul Goma reprezint¶ o
imagine important¶ a istoriei §i literaturii române. În lucrarea de fa†¶ am
încercat s¶ argument¶m aceste aspecte, s¶ realiz¶m coordonatele paradigmei
morale §i literare ale uneia dintre cele mai controversate figuri contemporane.
Caracterul novator al investiga†iei const¶ în abordarea unitar¶ a întregii scriituri gomiene, realizându-se o paralel¶ între biografic §i bibliografic, între
real, utopie §i fabulatoriu.
Concluzii
Paul Goma este scriitorul §i disidentul care a avut curajul de a fi liber
într-o perioad¶ când libertatea era un vis utopic, de a fi român §i de a nu uita
opresiunile §i ororile regimului totalitar §i carceral. Totu§i, chiar dac¶ în ultimii dou¶zeci de ani am asistat la o ierarhie a valorilor schimbate, profilul
disidentului român este ilustrat de „Cazul Goma”, deoarece el reprezint¶ un
act de intrepiditate, de frond¶ individual¶, iar literatura sa o dovad¶ vie a luptei antitotalitare. Paul Goma este unul dintre pu†inii scriitori care a manifestat
rezisten†¶ pân¶ la final, fa†¶ de regimul comunist. Dac¶ „cazul Goma”,
„Mi§carea Goma” au locul lor, bine men†ionat în istorie, în acest studiu am
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încercat s¶ demonstrez c¶ §i „scriitorul Goma” î§i merit¶ locul în paginile
literaturii. Din p¶cate, perioada postdecembrist¶ nu i-a adus elogiile meritate
nici disidentului, nici prozatorului Goma, imaginea acestuia pierzându-se
într-un con de umbr¶.
În pofida repetabilit¶†ii, analogiilor, scind¶rilor, fragmentarismului,
temelor obsesiv reluate, beletristica sa merit¶ o aten†ie sporit¶, o analiz¶
constant¶, fiind la fel de important¶ §i valoroas¶ ca multe alte scrieri contemporane. Nu este etic §i obiectiv din punct de vedere §tiin†ific ca un scriptor s¶
fie marginalizat doar pentru c¶ opiniile sale nu sunt acceptate, î§i incrimineaz¶ colegii de breasl¶, c¶ se înc¶p¶†âneaz¶ s¶ le-aduc¶, s¶ ne-aduc¶ mereu
aminte, anii §i efectele totalitarismului, iar polemicile sale sunt virulente,
demascatoare §i uneori calomnioase. Lucrarea de fa†¶, Paul Goma. Scriitura
disiden†ei, fiind un studiu monografic dore§te s¶ eviden†ieze universul tematic al scriiturii gomiene, importan†a acesteia, elementele de recuren†¶ abordate, mesajul transmis. Noutatea tezei const¶ în încercarea de a analiza m¶rturiile auctoriale semnate Paul Goma: volumul de proz¶ scurt¶, romanele,
traiectoria diaristic¶ §i cea publicistic¶.
Personalitatea Paul Goma se divide în om, disident §i scriitor, fiecare
dintre aceste circumferin†e fiind conturat¶ în lumini §i umbre. În analiza §i
receptarea operei sale nu trebuie eludate §i estompate aspectele biografice,
existen†a derulat¶ între statutul de refugiat-scriitor interzis-exilat, anii de
deten†ie, condi†iile paupere de trai, singur¶tate, boal¶, imaginea sa de apatrid,
valorificarea sumar¶ a scriiturii semnate de el. De§i unii dintre cei incrimina†i
de diaristul Goma consider¶ c¶ profilul acestuia nu este un model viabil
estetic, valoarea sa moral¶ este indubitabil¶. Dac¶ o parte dintre scrierile sale
au caracter repetitiv §i itinerariu s¶u literar nu respect¶ întru totul valorile
culturale caracterul disident r¶mâne valoarea sa suprem¶.
Dup¶ cum însu§i autorul precizeaz¶ universul s¶u romanesc descrie
dou¶ cicluri autobiografice: unul dedicat experien†elor copil¶riei, †inutului
natal, rememorate în condi†iile exilului, cel¶lalt surprinde experien†a universului carceral, editat atât în †ar¶, cât §i în diaspor¶. Exegeta Eva Behring
relev¶ faptul c¶ în func†ie de aceste dou¶ coordonate biografice se dezvolt¶
stilul s¶u scriitoricesc. Se poate spune c¶ operele scriitorului au elemente
comune, dar nu fade. Toate evoc¶rile sunt percepute psihologic, narativul se
împlete§te cu realitatea §i oniricul, cu imaginarul §i halucinantul, tensiunea
dramatic¶ cre§te gradat. Proza semnat¶ Paul Goma are ca surs¶ principal¶
durerea, suferin†a, elementele biografice §i experien†ele traumatizante ale
vie†ii. Romanele sale se încadreaz¶ în sfera autenticit¶†ii, având pe alocuri
componente fic†ionale. Paginile beletristice sunt contestatare, protestatare,
generând un proces literar, un mod propriu de supravie†uire §i reac†ie împotriva abuzurilor publice §i private, politice §i culturale. C¶r†ile cu o genez¶
autobiografic¶ inepuizabil¶ reprezint¶ o lectur¶ prielnic¶ §i favorabil¶ lectorului actual. În pofida faptului c¶ unele dintre ele nu constituie realiz¶ri estetice majore, exceptând: Ostinato, Gherla, Culoarea curcubeului ’77,
Patimile dup¶ Pite§ti, Din Calidor, Arta refugii, rolul lor este unul de
document, m¶rturie direct¶ a unei epoci ce nu trebuie uitat¶.
Caracterul confesiv al scrierilor lui Paul Goma este evident: cititorul
devine un partener al dialogului s¶u literar, implicându-l în discursul epic §i
luându-l ca martor al ap¶r¶rii în acest rechizitoriu virulent, care red¶ informa†ii asupra aspectelor sociale, na†ionale, morale, politice, culturale, descrie
personalit¶†i ale vie†ii publice §i private, din medii sociale, culturale sau a
unor grupuri etnice: unguri, evrei, întâlnite de-a lungul existen†ei sale.
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Desigur, dincolo de aspectul documentarist al scrierilor sale se afl¶ §i cel
beletristic, o literatur¶ a protestului, conturat¶ între fic†iune §i m¶rturie istoric¶. Exist¶ o rela†ie inseparabil¶ între traseul biografic §i cel scriptural,
ambele veritabile itinerarii ale devenirii biologice §i spirituale. Materialul
predilect al scrierilor îl constituie: aducerile aminte, memoria transfigurat¶
artistic, cu o doz¶ mai ridicat¶ sau mai sc¶zut¶ de pigment fabulativ.
Caracterul scriiturii gomiane este cuprinz¶tor, prozatorul se oblig¶ „s¶
r¶mân¶ treaz”, împotrivindu-se uit¶rii, re†inând fiecare idee, gest, cuvânt,
totul. Statutul de victim¶ a trecutului, a totalitarismului îi confer¶ un rol particularizant §i unic, acela de a rupe valul t¶cerii, de a depune m¶rturie într-un
proces al istoriei §i al culturii, indiferent de pre†ul pl¶tit, pân¶ la limita durerii.
Rebeliunea împotriva celor care consider¶ c¶ trecutul apar†ine trecutului
genereaz¶ nevoia de a scrie. Actul confesiv este o form¶ de eliberare, nu
reprezint¶ un mod de a ie§i în eviden†¶, prin care scribul s¶-§i înt¶reasc¶ statutul de disident. Procesul crea†iei nu este realizat pentru sine, ci pentru
contemporaneitate §i posteritate. Lumea plin¶ de traume a comunismului,
ororile tor†ionarilor de la Pite§ti, Gherla, Jilava, ac†iunile Securit¶†ii sunt
dezv¶luite în scriitura romanesc¶ pentru a nu se pierde în negura timpului,
pentru a nu uita paginile negre ale istoriei neamului nostru §i identitatea.
C¶r†ile ce descriu universul carceral, având ca genez¶ memoria §i experien†a
prozatorului, redau rela†ia dintre simplul individ §i sistemul de represiune
totalitar¶, regimul penitenciar, tehnicile de supraveghere §i tortur¶, infernul
reeduc¶rii.
Limbajul c¶rturarului este naturalist, insistând pe exprimarea realului,
detabuizat de interdic†ii precum: regimul carceral, politica ceau§ist¶, personalitatea dictatorului, problematica teritoriilor pierdute înainte de finalul
celui de-al Doilea R¶zboi Mondial, consecin†ele colectiviz¶rii, stalinizarea
României, epurarea bibliotecilor, precaritatea sistemului de înv¶†¶mânt,
literatura proletcultist¶, inchizi†iile securiste, duplicitatea uman¶, colaborarea
scriitorilor cu puterea, sunt anulate. Paginile sale epice denot¶ insurgen†¶, au
un substrat politic §i social, reprezentând una dintre cele mai puternice
scriituri ce manifest¶ opozi†ie împotriva reeduc¶rii comuniste. Ac†iunile sale
n-au r¶mas f¶r¶ ecou, disidentul s-a luptat pentru libertate, a încercat s¶
strâng¶ de partea sa cât mai mul†i combatan†i ai regimului de la Bucure§ti.
Din p¶cate, perioada postdecembrist¶, aduce pe rafturile libr¶riilor multe
c¶r†i ce descriu universul carceral, scrierile lui Goma risc¶ a fi minimalizate,
iar personalitatea acestuia nu mai este adus¶ în prim-plan aproape de
nimeni.
Actul disident al scriitorului, actul eliberator prin for†a scrisului este o
rebeliune în fa†a t¶cerii unei na†ii, a unui popor aflat cu capul ve§nic plecat în
obedien†¶, într-o perpetu¶ îndoctrinare ideologic¶, f¶r¶ drept de revolt¶, f¶r¶
dreptul de a vorbi, de a scrie sau de a gândi. Astfel, scrierile sale sunt ni§te
povestiri continue ale unei coborâri în Infern, scriind, rescriind, descriind
experien†e biografice anterioare exilului parizian. Un alt aspect vizeaz¶ lipsa
de recunoa§tere estetic¶ a operelor sale, refuzul criticilor de a-i valida
scrierile. Pe tot parcursul activit¶†ii sale literare §i sociale disidentul român nu
renun†¶ la proteste §i la pozi†ia sa fa†¶ de evenimentele politice §i culturale
din România. Î§i continu¶ polemicile cu prieteni, cuno§tin†e, colegi de facultate, camarazii de breasl¶, pe care îi descrie ca pe ni§te adversari din timpul
blocului comunist. Discu†iile în contradictoriu, atacurile sale se manifest¶
prin scrisori deschise, declara†ii, emisiuni radiofonice sau televizate, articole.
Tonul este atacator, direct, acid, virulent, dus pân¶ la o franche†e §ocant¶.
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Goma are curajul sau nebunia de a denun†a nume, într-un mod poate prea
direct, neocolit, neobi§nuit.
În pofida limbajului demascator, vituperant, confesiunile lui Paul Goma
sunt înc¶rcate de o oarecare candoare, pres¶rat¶ cu decep†ii §i p¶strat¶ pân¶
în prezent. De§i se erijeaz¶ în oglind¶ moralizatoare care le arat¶ concitadinilor un profil etic arid §i o cocoa§¶ a §erbului obi§nuit s¶ se plece st¶pânului,
verdictele lui sunt viabile. Detracarea, tr¶darea, târârea, compromisurile, servilismul, aerul mioritic odorizat de infamii, rigiditatea mental¶, cantonarea în
cli§ee sunt fa†ete care nu se vor amintite disiden†ilor în t¶cere, ho†ilor de lauri
care conduc în perpetuitate acest neam in-capabil a discerne, altfel decât în
basme, Binele de R¶u, macul de neghin¶.
R¶spunsul caustic, ironic, virulent cu care critica i-a r¶spuns scriitorului
se datoreaz¶ atât faptului c¶, în timp, percep†ia asupra scrierilor din exil s-a
schimbat, cât §i faptului c¶ la rândul s¶u, scriptorul a folosit un astfel de ton
la adresa unora dintre colegii s¶i din România, cauza fiind faptul de a se sim†i
solitar în lupta împotriva sistemului comunist, acuzându-i pe scriitorii din
†ar¶ c¶ nu au luptat pentru ap¶rarea vie†ii literare §i sociale libere, c¶ nu au
manifestat solidaritate în 1977. Trebuie amintit c¶ în finalul Jurnalului s¶u
diaristul manifest¶ dezideratul unei reconcilieri în speran†a reînnod¶rii prieteniilor pierdute, amintind c¶ el nu a dorit s¶ portretizeze anumite personalit¶†i literare sau culturale, ci s¶ explice desp¶r†irea de confra†ii s¶i, atât de
apropiat odinioar¶.
Dac¶ în perioada regimului comunist, în România, Paul Goma era
considerat un scriitor f¶r¶ c¶r†i §i f¶r¶ valoare literar¶, în Europa democrat¶
statutul s¶u este acela de disident marcant al diasporei, romanele sale sunt
cunoscute, valorificate §i apreciate. Dup¶ 1989 pe întregul mapamond scriptural se dezvolt¶ un r¶zboi al afirm¶rii, la care particip¶ condeierii din †ar¶ §i
exil, fiecare sus†inându-§i §i demonstrându-§i caracterul beletristic al
operelor. La început polemicile, disputele uzitau incrimin¶ri, atacuri, ulterior
acestea metamorfozându-se în analize logice, demonstra†ii argumentate, fiind
sus†inut¶ o politic¶ a integr¶rii §i reconstituirii literare. Într-un astfel de
context a vorbi despre scriitorul Paul Goma §i romanele acestuia este necesar.
Cu siguran†¶ c¶ într-o zi, în pofida deziluziilor, sup¶r¶rilor, polemicilor, cele
peste dou¶zeci de romane semnate de prozator vor fi valorificate, apreciate,
elogiate, profilul moral §i cultural al disidentului devenind un model spiritual.
În prezent exist¶ tendin†e de reabilitare §i recuperare a scriiturii gomiene, unele exemplificate §i inserate în paginile acestui studiu, dintre care amintim num¶rul omagial al revistei „Metaliteratura”, publicat anul trecut la
Chi§in¶u, cu ocazia celebr¶rii a §aptezeci §i cinci de ani de la na§terea scriitorului, volumul colectiv, dedicat autorului, Paul Goma 75: Dosarul unei
iubiri târzii, coordonat de istoricul Flori B¶l¶nescu. M¶cinat de boal¶, dup¶
cum avizeaz¶ continuu, marginalizat §i însingurat, Paul Goma î§i g¶se§te
refugiul în paginile diaristice electronice, a§teptând, sperând c¶ momentul în
care contemporaneitatea §i posteritatea îl va auzi, îl va asculta §i-i va
recunoa§te meritele. Citind paginile acestui studiu, domnia sa, în sumara
coresponden†¶ realizat¶ prin intermediul internetului a apreciat ideile exprimate, mul†umind pentru faptul c¶ beletristica sa face obiectul acestei lucr¶ri
monografice.
Paul Goma este omul, disidentul, scriitorul, care a reconstituit paradigma moralit¶†ii §i demnit¶†ii umane într-un moment de cump¶n¶ a istoriei
na†ionale.
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Tot 29 septembrie
Spitalul St. Antoine m-a programat pentru 10 octombrie
(orele 15). Mai am de a§teptat 11 zile, mult al dracului, chiar
dac¶ Ana zice c¶ e pu†in.
O fi, dar a§tept¶torul eu sunt.
Vineri 30 septembrie 2011
Plictisitor de asemenea. Nici o schimbare.
A§ vrea s¶ schimb vorba, s¶ consemnez §i altceva decât
starea-bolilor §i a bolnavului de mine - dar pot? A§ avea
subiecte, dar am mai spus: nu mai am cuvinte. B¶nuiesc c¶, în
10 octombrie, în fa†a doctorilor, voi fi incapabil s¶ spun ce m¶
doare. Singura “activitate” la care m¶ mai pricep: reproducerea textelor vechi.
*
O m¶rturie obi§nuit¶ la ai no§tri:
Timpul, Chi§in¶u 30 Septembrie 2011, ora 05:30
Un moldovean pleac¶ s¶ moar¶ în Siberia
Vichentie Guzun a venit în Moldova dup¶ 25 de ani de absen†¶, ca
s¶-§i ia r¶mas bun, înainte de moarte, de la p¶mântul §i rudele sale…
„Отняли мое детство! (Mi-au furat copil¶ria - tr.a.) S¶ nu dea
Dumnezeu s¶ trag¶ cineva ceea ce am tras noi. Acum numai noi doi am
r¶mas. O murit to†i. Dar noi am fost nec¶ji†i, ne-o c¶lit via†a. Am venit
înaintea mor†ii s¶ m¶ iert cu sor¶-mea §i m¶ duc. Poate eu oi muri primul,
poate ea, Domnul §tie. Dar pe copiii i§tia prima dat¶ i-am v¶zut”, îmi
spune Vichentie Guzun §i arat¶ încordat spre nepo†ii surorii sale. I-a
cunoscut abia acum, la cei 80 de ani ai s¶i, dup¶ care Siberia îl va înghi†i
din nou §i… pentru totdeauna. De 25 de ani, el n-a mai dat pe acas¶, iar
acum trebuie s¶ plece cât mai iute înapoi - pa§aportul rusesc îi permite s¶
se afle în Patria sa doar 90 de zile…
Când am ajuns în gospod¶ria lui Vasile §i Lidia Ignat din Marc¶u†i,
Dub¶sari*), prin curte mi§unau tot felul de oameni §i un tân¶r cu Che
Gevara pe tricou. Unii tr¶iau aici, al†ii veniser¶ ca la muzeu, ca s¶-l vad¶
pe mo§ul din Siberia, care era dus la fântân¶… M-am a§ezat §i eu pe marginea unei c¶ru†e, imaginându-mi cum se deschide alene poarta §i intr¶ un
b¶trân sl¶bit, în cârj¶ §i cu o barb¶ alb¶ ca z¶pezile Siberiei. De aceea, nici
n-am atras aten†ia la b¶rbatul care a intrat în curte, cu un bidon de 20 de
litri plin cu ap¶.
„Eram goi, dup¶ foamete §i r¶zboi…”
Un cuvânt în rus¶, altul în român¶. A§a vorbe§te acum Vichentie
Guzun, cel care a f¶cut pipi pe el în noaptea de Sf. Petru §i Pavel a anului
1949, când a fost ridicat în Siberia. Pe atunci nu în†elegea nicio iot¶
ruse§te §i credea c¶ solda†ii îi vor duce pe §leah, unde îi vor ucide. „O
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venit pe la patru noaptea, eu cu mama dormeam. Sor¶-mea Lida era la alt¶
sor¶, dar au adus-o §i pe ea. Nu spuneau nimic - doar un soldat rus d¶dea
din cap a mirare c¶ ne iau §i pe noi… C¶ eram goi, dup¶ foamete §i
r¶zboi…”. În timp ce vorbesc cu mo§ul, sor¶-sa, Lidia, î§i trage un scaun
al¶turi §i se lipe§te de el. Cu o privire limpede, de sfânt¶, abia î§i
st¶pâne§te lacrimile: „Eram la o sor¶, în deal, când a venit dup¶ mine,
noaptea, fostul brigadier §i a zis: „Haidem acas¶”. Sor¶-mea zicea s¶ fug,
dar poli†ariu m-a apucat de mân¶ §i pân¶ acas¶ m-o dus. Din urm¶ mergea
ma§ina. Acas¶, frate-meu §edea pe cuptor. Voia s¶ se duc¶ afar¶ §i chiar
acolo s-o dus... Mama plângea §i zicea: „Cu ce s¶ ne îmbr¶c¶m?”. Era §i
predsedateli soveta, da acela de-amu o zdohnit”. Femeia tace, dar mo§ul
o justific¶: „Da, o zdohnit. Dumnezeu le vede pe toate!”.
„La ru§i, trebuia s¶ lucrezi ca boul”
Mo§ul tr¶ie§te printre ru§i §i-i respect¶, dar are o alt¶ p¶rere despre
cei care i-au distrus copil¶ria. Îmi spune c¶ predsedateliu, cel care „a
zdohnit”, a fost pedepsit de Dumnezeu pentru c¶ i-a dat ru§ilor ca pe
oameni boga†i, ca pe culaci. „În 1939*), ru§ii ne-au luat cele 15 hectare
de p¶mânt gata sem¶nat. £-anti o venit românii, care ne-au dat înapoi
p¶mântul. Dar iar au venit ru§ii, ne-au luat pân¶ §i via §i le-au dat colhozului.£i nu mai aveam nimic... Dar ne-au suit în teliacii vagon, §tii ce-i
aista? £i ne-au dus în Siberia”. £tiu ce-i asta, e vagon de transportat vitele… Vichentie avea atunci 14 ani, iar Lidia - 12. Cu zece ani înainte,
ace§ti copii î§i pierduser¶ tat¶l. „Pân¶ a veni ru§ii, în 1939, l-o paralizat §i
o §i murit. Am r¶mas cu sora mai mic¶ §i mama. Noi eram mul†i fra†i §i
surori, dar numai pe noi ne-au luat”, î§i aminte§te mo§ul.
În vagonul acela, adaug¶ sor¶-sa, era „mult n¶rod, vreo 60 de familii, §i o cad¶ de ap¶, din care beam, de parc¶ eram boi…”. Pe drum, li se
d¶dea câte o franzelu†¶ de orz odat¶ la trei zile, îns¶ nimeni nu se gândea
la foame, ci la moarte. „Credeam c¶ ne duc s¶ ne ucid¶”, puncteaz¶
mo§ul. Drumul a durat o lun¶ întreag¶. „Ne-au scoborât la cap¶tul lumii.
Pe noi ne-au dus în satul Kamaria din regiunea Altai, unde ne-au pus s¶
lucr¶m zi §i noapte”, ne spune Lidia Ignat. „La ru§i, trebuia s¶ lucrezi ca
boul. O dat ji†¶ii afar¶ din colhoz §i, în locul lor, ne-au b¶gat pe noi, vreo
19 familii”, precizeaz¶ frate-s¶u.
„Acum porcii m¶nânc¶ mai bine...”
Când o întreb despre hainele §i mâncarea Siberiei, Lidia Ignat plânge ca un prunc: „Mama ne spunea c¶ a tras sapa toat¶ via†a, ca s¶ ajungem
acum fl¶mânzi §i rufo§i. Ea §i-a croit o fust¶ dintr-un †ol §i o coft¶ dintro veretc¶. Parc¶ era †iganc¶… Dar eu eram cu pielea…”. De mâncat,
mâncau resturi. „Acum porcii m¶nânc¶ mai bine decât noi atunci. Pân¶ la
Hru§ciov n-am v¶zut cum arat¶ banul, nici pâinea”, adaug¶ mo§
Vichentie. Totu§i, la acea vreme, omul nostru trecuse printr-un eveniment
extrem de important - în 1953, s-a c¶s¶torit cu o nem†oaic¶ deportat¶, pe
nume Polina, care nu mai este printre noi, dar care i-a l¶sat patru copii…
„Patru ani am fost v¶car, ne explic¶ Vichentie, §i pentru o zi muncit¶ ne
d¶deau câte 200-300 grame de pâine. Din asta ne hr¶neam cu to†ii…”.
Lidia a muncit la porci. A lucrat ca roaba, pentru ea §i pentru mam¶-sa
care, fiind b¶trân¶, nu mai avea puteri. A înfruntat §i replicile batjocoritoare ale b¶§tina§ilor: „Apoi ne-au mutat la o bab¶ dr¶coas¶. Lucram din
r¶sputeri, iar ru§ii ziceau c¶ suntem pro§ti §i c¶ trebuim du§i mai la nord,
unde-i mai frig §i unde nimeni nu vrea s¶ lucreze”.
În ziua mor†ii lui Stalin, Lidia a plâns - „eram copii §i ne p¶rea r¶u”
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-, iar Vichentie înflorea de bucurie: „£i eu eram în club, dar m-am ascuns
cu al†i moldoveni dup¶ sob¶ §i b¶team din palme, ca s¶ nu ne aud¶ ru§ii”.
Moartea dictatorului a eliberat-o mai întâi pe mama lor. „Nu le mai trebuiau babe, ci tineri care s¶ lucreze. I-o dat mamei o spravk¶ §i au l¶sato s¶ plece. Apoi o plecat sor¶-mea”. „Înainte de a veni acas¶, mi-au dau
un migdal §i o buc¶†ic¶ de carne†el pentru c¶ am muncit bine. Eu nu §tiam
unde s¶ viu §i ce s¶ fac §i m-o adus pân¶ acas¶ un om din Trebujeni, eliberat §i el”, explic¶ Lidia Ignat.
„Vanea s-a n¶scut acas¶...”
Cu toate acestea, primul s-a întors acas¶ Vichentie. Într-o zi a anului
1954, a fost trimis, cu al†i deporta†i, la gar¶, ca s¶ încarce vagoanele cu
grâu. Mai era acolo un moldovean, c¶ruia Vichentie i-a sugerat: „Hai s¶
mergem s¶ vedem Moldavia!”. Zis §i f¶cut - au fugit. Vichentie a tras la
una din surorile sale, unde a stat vreo lun¶. „Când m¶ g¶team s¶ m¶
întorc, diminea†¶ tare, a venit un mili†ioner §i m-o luat. „Fa lele, i-am spus
surorii, m¶ rog de m¶ iart¶, m¶ duc la catala§k¶…”. Mi-o dat trei ani de
pu§c¶rie pentru c¶ am venit s¶-mi v¶d fra†ii. M-o eliberat mai repede §i
m-am întors în Siberia peste un an…”.
Condi†ia primordial¶ pentru eliberarea din deportare prevedea ca
fiecare persoan¶ s¶ se oblige, în scris, c¶ nu va încerca s¶-§i ob†in¶ drepturile asupra propriei case. Dar socoteala din Siberia nu se potrive§te
întotdeauna cu realitatea din Moldova. Întoars¶ la Marc¶u†i, Lidia §i-a
g¶sit casa în mâini str¶ine, iar pe mam¶-sa - la una dintre surorile sale. Sau sf¶tuit §i au decis s¶ lupte pentru a-§i ob†ine casa, ceea ce a stârnit
mânia autorit¶†ilor locale. „Mai era unul la noi, care tot o zdohnit, §i vroia
s¶ ne ridice iar¶§i în Siberia. Ne-o luat la mili†ie, ne-o speriat §i ne-am
l¶sat b¶tute...”. Pe urm¶, în casa lor, au f¶cut §coal¶, apoi maternitate.
Apropo, ulterior, Vichentie a adus-o pe Polina din Siberia special ca s¶
nasc¶ aici. „I-am zis nem†oaicei mele: „Hai, fa, acas¶, s¶ na§ti acolo, în
casa p¶rin†ilor mei”. I-am pus numele b¶ie†elului Vanea, dup¶ numele
tatei. Pe urm¶ golanii ne-au distrus casa. Nu mai e nimic acolo”. El ar fi
vrut s¶ r¶mân¶ în Moldova, îns¶ Polina era împotriv¶. Femeia motiva c¶
în Siberia via†a e mai u§oar¶ §i e mai pu†in de lucru...
„Am venit s¶ ne vedem înainte de moarte”
Nu s-a mai întors acas¶ de 25 de ani. În Siberia îi sunt copiii, nepo†ii,
dar §i Polina, înmormântat¶ în p¶mânturi de ghea†¶. Ast¶zi, e singurul
moldovean din satul Svetla din regiunea Altai. Vorbe§te doar rusa, dar nu
poate uita româna. „Gândesc în limba pe care mi-o dat-o †ara §i p¶rin†ii
mei. Uneori ies afar¶ §i gr¶iesc, cu mine însumi, în limba mea. M-am
obi§nuit §i cu frigul. Dac¶ la început îmi plesnea carnea de pe nas, ca la
§arpe, acum rezist”.
Vichentie Guzun a venit în Moldova, ca s¶ se despart¶ de ai s¶i,
înainte de moarte. Ca cet¶†ean al Rusiei, nu are dreptul s¶ se re†in¶ aici.
„O r¶mas §i la mine atâtica de tr¶it, §i la sor¶-mea. Am venit s¶ ne vedem.
Nu voi sta mult, c¶ m¶ citesc ca grajdanin Rossii - 90 de zile §i pleac¶
acas¶. …”. Discu†ia ne este întrerupt¶ de unul dintre nepo†eii surorii sale,
care anun†¶ c¶ se duce dup¶ cal. Mo§ul sare ars: „Stai, eu vreau s¶ aduc
calul!”. Îl rog pe copil s¶ mai a§tepte, la care mo§ul se întoarce §i-mi
spune ap¶sat: „Pe alt¶ sor¶ mi-au ridicat-o în 1939, pe v¶ru-meu - în
1940. Mo§ul meu zicea c¶ s-a s¶turat de ru§i §i l-au legat de c¶ru†¶ §i a§a
l-o dus, pân¶ a murit… T¶†’ o murit, t¶†’! Când o murit mama, nu-mi
d¶deau hârtie s¶ vin §i am pomenit-o de la §apte mii de kilometri
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dep¶rtare. Ultima dat¶ când am v¶zut-o, în 1974, era bolnav¶. O pus un
§ervet pe patul ei, o can¶, dou¶ mere, un korobok de †ârnice, o pâine §i o
zis: „Na, s¶ m¶ pomene§ti”. Eu am prins a plânge… Mai mult n-am
v¶zut-o. Ieri am fost pe la morminte §i m-am iertat¶-m¶ cu to†i...”.
„Diavolul o kikat!”
Îl întreb pe copilul, care-l trage de mânec¶, ce §tie despre mo§
Vichentie §i el îmi spune senin: „Mâca mi-o zis c¶ tr¶ie§te în Rusia §i c¶
l-au dus acolo †iganii, dup¶ ce le-o furat din pod r¶s¶rita. M-a§ duce cu el,
dar n-am pa§aport. Nu m¶ tem de frig, fiindc¶ pot s¶ m¶ îmbrac mai
bine”. Îl întreb cine-i Stalin. „O fost împ¶ratul Rusiei. Era bun, da atunci
o fost r¶zboi…”, îmi r¶spunde. Îl las pe cal în a§teptare §i-i propun
mo§ului s¶ moar¶ lâng¶ mam¶-sa. Nu e de acord: „Fumeia me! Nu vreau
s-o lep¶d singur¶ acolo. P¶mântul e tot acela, Dumnezeu e tot acela. Amu
m-oi duce §i nu mai vin. Asta-i voia Domnului. M¶ rog de m¶ iart¶, m¶
duc dup¶ cal”. Îmi întinde mâna §i… fuge. Un copil b¶trân, rupt de acas¶
în copil¶rie, acum mul†i ani, alungat de acas¶ la b¶trâne†e, fuge fericit,
al¶turi de un pici, de dorul unui cal... Uitasem: când l-am întrebat pe mo§
Vichentie despre comuni§tii de ast¶zi, mi-a spus hot¶rât: „Diavolul trebuia s¶ pice. £i o kikat!”.
Acest material a fost realizat cu suportul Centrului de Investiga†ii
Jurnalistice
Un articol de: Pavel P¶duraru
*) “Marc¶u†i, Dub¶sari”: pe malul stâng al Nistrului, localitate c¶zut¶
dincolo de Zidul Rusesc. Acolo Teroarea Bol§evic¶ a început dup¶ 1920. Pân¶ la
al doilea r¶zboi mondial acest teritoriu a †inut de inven†ia a lui Rakovski,
“Republica Socialist¶ Autonom¶ Moldoveneasc¶” - la început avînd capitala
Balta, apoi, în 1944 a fost ata§at la “Republica Socialist¶ Sovietic¶
Moldoveneasc¶”.

Aceast¶ m¶rturie este un roman. Din cele ruse§ti, bune.
Ba nu: o nuvel¶ ruseasc¶. Scurt¶ §i dur¶.
De ce deportatul Vichentie Guzun se întoarce - dup¶ o
vizit¶ de desp¶r†ire - în locul deport¶rii, undeva, în Altai?
Iat¶ r¶spunsul la îndemnul de a r¶mâne aici, în Moldova,
s¶ fie îngropat lâng¶ mam¶-sa:
„Fumeia me! Nu vreau s-o lep¶d singur¶ acolo.
P¶mântul e tot acela, Dumnezeu e tot acela. Amu m-oi
duce §i nu mai vin. Asta-i voia Domnului. M¶ rog de m¶
iart¶, m¶ duc dup¶ cal”.
Doamne, ce-a§ fi vrut s¶ pot scrie o proz¶ ca asta!
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*
Din revista Cultura de azi.
File din antisemitismul contemporan:
articol neverosimil in Evenimentul din Iasi 29 sep 2011
Author: Mihai Iovanel
Sokeres, †igane? Shalom, jidane! Maura Anghel
La cererea unor organiza†ii, Academia Române a operat unele modific¶ri în noul DEX, ce va ie§i de la tipar în scurt timp. Marii gr¶m¶tici ai
României s-au l¶sat îndupleca†i de Consiliul Na†ional pentru Combaterea
Discrimin¶rii §i au rectificat defini†ia cuvintelor „†igan” §i „jidan”.
Considerate jignitoare, acestea au fost înlocuite cu „rom” §i „evreu”.
Motivul celor care au grij¶ de to†i cei care se consider¶ discrimina†i a fost
legat de caracterul peiorativ al celor dou¶ cuvinte, a c¶ror folosire nu ar
fi recomandat¶ pe motiv c¶ ar fi ofensatoare.
Ce le-a sc¶pat celor de la Consiliul Na†ional pentru Combaterea
Discrimin¶rii sau au omis în mod voit a fost inutilitatea demersului
fiindc¶ în mentalul colectiv „romul” cu imagine sp¶lat¶ în DEX va fi
mereu „†iganul” care m¶nânc¶ lebedele de la Viena, iar evreul reabilitat
va r¶mâne în veci jidan pentru mul†i dintre noi.
Cele dou¶ cuvinte considerate acum jignitoare sunt foarte vechi , iar
sensul peiorativ a fost dat de comportamentul urât al unora dintre reprezentan†ii etniilor. Toat¶ Europa §tie c¶ †iganii români fur¶, dau spargeri,
sunt scandalagii §i fac dese opriri prin pu§c¶rii. Despre „jidani” nu mai
are rost s¶ vorbim, §tiute fiindu-le patimile de-a lungul istoriei. C¶ nu
sunt to†i la fel, c¶ fiecare din cele dou¶ popoare are exponen†i de marc¶
este o alt¶ discu†ie. Vorbim aici de semnifica†ia celor dou¶ cuvinte pe
care nu o va §terge o simpl¶ modificare în DEX.
Când vorbim despre †ig¶neal¶ facem referire la lucruri urâte, de care
ne este ru§ine, pe care dorim s¶ le ascundem. C¶ vine de la †igan, vina le
apar†ine lor, iar nou¶, românilor, nu trebuie s¶ ne explice al†ii c¶ nu este
a§a sau c¶ îi discrimin¶m folosind acest cuvânt. Pe oricine încearc¶ s¶ m¶
contrazic¶ îl invit la o vizit¶ prin câteva locuri din Ia§i, în care „romii” î§i
fac de cap. Mizerie, promiscuitate, b¶t¶i, scandaluri, asta se poate vedea
în spatele caselor de la celebra strada Cuza Vod¶ ori în ni§te cl¶diri de pe
S¶r¶rie. Apoi, nu este zi în care notele emise de Poli†ie s¶ nu includ¶ vreo
infrac†iune comis¶ de vreun rom. Clanurile lor sunt cunoscute în toat¶
urbea, iar „celebritatea” unora a trecut demult de grani†ele †¶rii. Evident,
comportamentul etnicilor ie§i†i în afara legii d¶uneaz¶ grav imaginii tuturor românilor. Ce m¶ deranjeaz¶ este faptul c¶ atunci când le vorbe§ti
despre aceste eviden†e, despre lucrurile urâte pe care le fac sar cu gura §i
spun c¶ sunt discrimina†i. Dar noi, românii, nu sunt discrimina†i de str¶ini
când suferim din cauza †iganilor?
Evreilor le place s¶ fie peria†i §i s¶ pozeze în victime. Atunci sunt
evrei, sunt eroi ai pogromurilor, sunt p¶str¶tori de istorie §i tot a§a. Se
plâng c¶ li se spune jidan, uneori, dar nu explic¶ de ce se sup¶r¶. Care
sunt motivele indign¶rii? S¶ presupunem c¶ sunt legate de c¶m¶t¶rii, de
afaceri cu terenuri §i imobile?
Ar fi p¶cat s¶ nu amintim §i lucrurile frumoase legate de cele dou¶
etnicii §i nu putem trece mai departe f¶r¶ a l¶uda me§terii rudari, c¶ld¶rari
sau aurari, f¶r¶ a vorbi despre urma§ii lui Israel care au f¶cut carier¶ în
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muzic¶, medicin¶, art¶, filosofie §i economie. Dar trebuie s¶ recunoa§tem
c¶ degeaba se sup¶r¶ pe noi când li se rostesc numele cu „sensuri peiorative” fiindc¶ sc¶p¶rile de conduit¶ ale genera†iilor vechi le-au adus. £i la
fel trebuie s¶ recunoa§tem c¶ doar o simpl¶ modificare în DEX nu spal¶
p¶catele pentru care unora li se spune „†igan” sau „jidan”.
Aici se încheie Jurnalul Septembrie 2011.

©Paul Goma 1935-2011

wwww.paulgoma.com

PDF public și gratuit

31.12.2011

PAUL GOMA - JURNAL 2011

1853

OCTOMBRIE
Sâmb¶t¶ 1 octombrie 2011
Ca §i ieri §i-alalt¶ieri.
Dar am p¶§it pe malul octombrielui. E-he, pân¶ în 10, la
Spitalul St. Antoine, mai este.
Pân¶ atunci, o întoarcere în timp cu un an §i ceva.
Le cer iertare eventualilor cititori pentru prezentarea pasabil haotic¶: prezentul este întrerupt de largi pasaje din trecut (anul
2010), îns¶ nu am g¶sit o alt¶ formul¶, mai… neobositoare.
Prezentul este semnalat prin caractere grase, în
mijocul paginii;
Trecutul: prin italice, în dreapta paginii.
Am adoptat aceast¶ “construc†ie” alternativo-simultan¶, pentru ca s¶ se în†eleag¶ ce este cu “cet¶†enia” mea §i a
familiei, precum §i opozi†ia, atât a Chi§in¶ului (în 2010), cât
§i a Bucure§tiului de incet¶†enire prin împiedecarea cu orice
pre† - mai ales prin neadev¶ruri privitoare la deciziile luate
contra mea, din 1977 - de a reintra în drepturi.
Joi 22 iulie 2010
(…)
Dup¶ amiaz¶ mi-a venit o scrisoric¶ din Basarabia:
Uniunea Scriitorilor m¶ re-invit¶ la o c¶l¶torie - “în ospe†ie”, se zice
pe la noi. Academia, Biblioteca Na†ional¶, Biblioteca din Mana (a§a!) organizeaz¶ lans¶ri de carte, întâlniri cu cititorii, cu prilejul împlinirii a 75 ani…
Mihai Cimpoi care semneaz¶ invita†ia m¶ anun†¶ c¶ Mihai Ghimpu
a aprobat propunerea de a mi se decerna “o înalt¶ distic†ie de stat”, iar
Prim¶ria vrea s¶-mi acorde cet¶†enia de Onoare a ora§ului Chi§in¶u.
“Uniunea Scriitorilor din Moldova
14. 07 2010
Iubite maestre Paul Goma
Reiter¶m invita†ia noastr¶ de a face o c¶l¶torie la Chi§in¶u în toamna
acestui an, prilej cu care vom putea s¶rb¶tori împreun¶ aniversarea a 75 de la
na§tere.
Uniunea Scriitorilor, Academia de £tiin†e a Moldovei, Biblioteca
Na†ional¶ din Moldova §i Biblioteca din Mana au pus la cale un §ir de
manifest¶ri: un simpozion §tiin†ific, lans¶ri de c¶r†i, întâlniri cu cititorii §i
scriitorii.
Va inform¶m c¶ dl. Mihai Ghimpu, pre§edintele Parlamentului §i
pre§edintele interimar al R. Moldova, a apobat propunerea noastr¶ de a vi se
decerna o înalt¶ distinc†ie de stat.
Prim¶ria municipiului Chi§in¶u vrea s¶ v¶ confere, în cazul în care
sunteti de acord, titlul de cet¶tean de onoare.
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Toate cheltuielile legate de transport, sejur, cazare vor fi suportate de
institu†ia noastr¶.
Participarea Dvs. ar asigura o atmosfer¶ adecvat¶ §i ar lichida distan†a care, din p¶cate, mai exist¶ între noi.
ïn speran†a c¶ ve†i aproba propunerea noastr¶, primi†i maestre, gândurile de bine §i asigurarea înaltei considera†iuni.
Acad. Mihai Cimpoi
Pre§edinte al Uniunii Scriitorilor din Moldova]
*

Am r¶spuns:
Paris, 23 iulie 2010,
Iubite coleg Mihai Cimpoi,
Am primit amabila re-invita†ie. Mul†umesc.
Primesc, bucuros, s¶ c¶l¶toresc la Chi§in¶u. Ai mei, de pe la Orhei,
m¶ îndemnau “s¶ vin în ospe†ie”, de§i eu, poftitul sunt neam cu poftitorul,
locul poftelii fiind locul na§terii mele.
Am în†eles motivul invita†iei - §i le mul†umesc pentru “urarea”, cu
prilejul anivers¶rii a 75 ani de via†¶ : Uniunii Scriitorilor §i pre§edintelui ei,
Academiei de £tiin†e a Moldovei, Bibliotecii Na†ionale din Moldova,
Bibliotecii din Mana.
Numai c¶ trebuie reamintite “câteva am¶nunte de c¶p¶tâi”, cum zice
un tovar¶§ nedestov¶r¶§it.
1. Eu am fost, în 22 noiembrie 1977, “invitat s¶ plec” din †ara mea,
România. Sunt convins c¶ nici nu urcasem în avionul de Paris c¶ ni s-a §i
retras cet¶†enia, mie, so†iei, fiului meu, atunci în vârst¶ de doi ani - fiindc¶
membrìa Uniunii Scritoriilor îmi fusese ridicat¶ pe când eram re-re-re-arestat
înc¶ în aprilie acela§i an, cu încuviin†area §i votul celor din Biroul U. S.:
D.R. Popescu, N. Manolescu, Ana Blandiana, Macovescu, Hoban¶, F¶nu§
Neagu, C. ¢oiu, G. Dimisianu §i al†i colegi.
Am refuzat, politicos, în 1981, cet¶†enia francez¶ oferit¶ de pre§edintele Mitterrand, sus†inut¶ de Jack Lang, ministru al Culturii - acceptat¶ de
Milan Kundera. Am r¶mas “refugiat politic stabilit în Fran†a”, statut pe
care-l avem §i în clipa de fa†¶ so†ia mea Ana, fiul meu Filip-Ieronim §i eu. Pe
pa§apoartele noastre scrie: (Cutare) “poate c¶l¶tori în toate †¶rile, cu excep†ia
României” (subl. mea, P.G.). Consider c¶ interdic†ia este dreapt¶: din
moment ce România ne persecutase (eufemism), s¶ cer s¶ m¶ întorc în
România, tot comunist¶, dup¶ 1989? Au f¶cut-o al†i colegi de exil. Eu: nu.
Din Republica Moldova nu fusesem expulzat - pentru rea-purtare…
M-am n¶scut în 1935 în Basarabia, actuala Republic¶ Moldova, deci am
dreptul s¶ pretind… reîncet¶†enirea - c¶ tot sunt eu apatrid din 1977.
Voi fi avînd sau nu dreptul la cet¶†enia moldoveneasc¶, împreun¶ cu
familia? Voi fi avînd dreptul la un ad¶post la mine acas¶, acum, la b¶trâne†e?
Dac` da: ce va fi întâi: acordarea cet¶†eniei moldovene§ti, apoi dreptul de a c¶l¶tori în Moldova-†ara-mea? Sau… invers?
2. Citindu-mi c¶r†ile despre care a†i scris cu c¶ldur¶ - a†i în†eles cât
îmi iubesc Patria.
Patria România m-a persecutat, ca refugiat (venetici, li se spunea în
Oltenia basarabenilor lui Ion Lazu; fuljera†’, ne ziceau ardelenii nou¶, basarabenilor mei), m-a condamnat la închisoare §i la domiciliu obligatoriu, m-a
alungat de la sânul ei, iar dup¶ 1989 a refuzat s¶ m¶ repun¶ în drepturile de
cet¶†ean §i scriitor, ba a patronat campanii de calomnii la adresa mea, ultima:
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cea de antisemitizare, condus¶ de N. Manolescu (deloc dezinteresat: a primit,
de la ambasadorul Israelului Rodica Gordon §i de la ambasadorul USA
Taubmann postul de ambasador român la UNESCO) - rezultatul fiind: nu-mi
pot publica decât cu mare greu volumele, nu sunt acceptat în periodice (nici
în Contrafortul antisemitizatorilor mei V. Gârne† §i V. Ciobanu) - a§a se ucid
scriitorii, în ultima vreme: îi acuzi de antisemitism, §tiind c¶ aceast¶ simpl¶
afirma†ie nu cere dovezi, iar antisemitizatul nu se poate ap¶ra (unde: în
România literar¶?, în Contrapunct?, au oare în Observatorul cultural, unde
paznici la Poarta Templului st¶teau Carmen Mu§at §i I.B. Lefter §i acum st¶
junele analfabet £imonca?
Vreme de dou¶zeci de ani (1970-1990) nu am putut publica, numele
mi-a fost interzis; al†i dou¶zeci de ani mi s-a permis s¶ m¶ strecor ca un ho†,
ca un intrus în Cetatea Literelor române.
Astfel tratîndu-m¶, Patria mi-a devenit (cu vârf §i îndesat) Matrie,
Ma§ter¶.
Ca unul care am scris atâta despre Basarabia cred c¶ am dreptul s¶
m¶ îndrept spre sânul celei adev¶rate, cea care nu m-a obijduit, nu m-a tr¶dat,
nu m-a vândut §i nu m-a alungat.
Pe aceasta am onorat-o cu scrisul meu, cu inima mea.
Aceasta este cea numit¶ acum Republica Moldova.
Fie-mi iertat patetismul, dar l-am cenzurat cu severitate.
Va îmbr¶†isez pe to†i oamenii buni.
Paul Goma
*

Din presa local¶:
“PAUL GOMA VINE ACASA
Jurnal TV Chi§in¶u 06 AUGUST 2010 www.jurnaltv.md
Dup¶ o lung¶ absen†¶, scriitorul român-basarabean, Paul Goma, se
va întoarce, în sfâr§it, acas¶ §i va primi cet¶†enia Republicii Moldova!
Scriitorul se va întoarce chiar în ziua în care va împlini 75 de ani, pe
2 octombrie. Paul Goma este un militant anticomunist refugiat în 1944 în
Transilvania §i stabilit în 1977 în Fran†a.
Pe 2 octombrie 2009 Asocia†ia Hyde Park a cerut organelor competente din Republica Moldova s¶ acorde în regim de urgen†¶ cet¶†enia
Republicii Moldova scriitorului român-basarabean, Paul Goma §i membrilor
familiei acestuia.
Potrivit lui Mihai Cimpoi, Paul Goma va primi §i carnetul de membru al Uniunii Scriitorilor din Republica Moldova.
Scriitorul Paul Goma s-a n¶scut la 2 octombrie 1935 în satul Mana,
raionul Orhei. Din copil¶rie a cunoscut teroarea bol§evic¶. În 1944 întreaga
sa familie s-a refugiat, din cauza r¶zboiului, în Transilvania, iar în 1977,
Goma, împreun¶ cu so†ia §i copilul, au fost dec¶zu†i din cet¶†enia român¶ §i
au plecat în Fran†a.
În prezent, Paul Goma nu este cet¶†ean al vreunui stat”.

Presupun c¶, chiar de nu va fi scurtat de cap ziaristul care a
l¶sat s¶-i scape aceast¶ §tire, nici n-are s¶ fi decorat pentru fapt¶. S¶
nu-§i va fi dat seama c¶ devine complice al meu, “pravaca†ionistul”,
stârnitorul la represiuni asupra bietei Basarabii martirizate de ru§i, de
evrei, de “reg¶†enii” securistului B¶sescu, de enkavdistii lui Putin, de
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kamuni§tii lui Varonin, Stepaniuc, Riedman, Tcaci, Socor i drughie ?
Luni 9 august 2010
Mi-a scris Daniela: c¶ e bucuroas¶ de dedica†ie (pe ultima
edi†ie a “Calidorului” de la Lumina), c¶ a fost cu mama la bunici (care:
paterni, de la Ciocâlteni?), c¶ azi pleac¶ în tab¶r¶ - unde?
Eh, fetele! Cât de aburito-z¶p¶cite sunt ele, dragele…
*

R¶spunsul de la Chi§in¶u al lui Mihai Cimpoi:
“Iubite maestre, Paul Goma
Ne-a bucurat nespus de mult scrisoarea Domniei Voastre prin care
accepta†i invita†ia noastr¶ de a vizita Chi§in¶ul la începutul lunii octombrie
curent, prilej de realizare a unei îndelung a§teptate întâlniri colegiale de
suflet.
¢inând cont de sugestiile pe care le-a†i formulat cu delicate†e în
scrisoare, am discutat oral §i i-am adresat un mesaj domnului Mihai Ghimpu,
pre§edinte al Parlamentului §i Pre§edinte actual al R.Moldova, cu rug¶mintea
s¶ vi se acorde cet¶†enia R.Moldova §i s¶ vi se elibereze §i un pa§aport
moldovenesc, pe care îl merita†i ca originar din p¶r†ile noastre §i ca semn de
recunoa§tere a ceea ce a†i f¶cut pentru impunerea adev¶rului.
Între timp a ap¶rut postum la Bac¶u o carte a regretatului Andrei
Vartic care include un eseu întitulat Straja din lanul de Goma.
A§tept¶m cu ner¶bdare momentul deosebit al întâlnirii noastre.
Cu aleas¶ considera†ie,
Acad. Mihai Cimpoi”

Ei, ce mai zic acum? Mihai Cimpoi mi-a scris bini§or înainte
de 14 (august) termen dat mie însumi, nu lor, basarabenilor mei. £i
aceast¶ epistol¶ este, pe ardelene§te, “cam vag¶”: d¶ seama de
r¶spunsul lui Ghimpu: c¶ îmi restituie cet¶†enia (nu e o gre§eal¶: cea
moldoveneasc¶ este româneasca refuzat¶ de reg¶†enii Iliescu,
M¶gureanu, Brucan, Macovaca, Constantinescu, Sorin Alexandrescu,
consilierul s¶u pe dup¶ cap cu Zoaia Condurachi, B¶sescu, consiliat de
consilierii lui pe§te (nici nu-mi dau seama c-am nimerit în Balta
Dâmbovi†ii, unde domneaz¶ £tiucoiul Prost B¶rbierit, Cel/ Cea/ mai
Filosof / Filozoaf¶/ la români, Liicheanca).
ïn chestiunea pa§apoartelor - la plural - voi cere informa†ii
suplimentare - dar nu acum: acum sunt prea obosit (deh, vrâsta).
ïmi mut termenul: a§tept o invitatie limpede §i programul pân¶
la 1 septembrie. Dup¶ care va începe s¶ fie prea târziu.
Am r¶spuns:
Paris, 10 august 2010
“Iubite coleg Mihai Cimpoi,
Am primit cu bucurie r¶spunsul Dvs. la scrisoarea mea de mul†umire
pentru invita†ia de a c¶l¶tori la Chi§in¶u.
Am fost profund impresionat de demersurile Dvs. pe lâng¶ Dl. Mihai
Ghimpu §i promisiunea - oral¶ - c¶ mi se va acorda cet¶†enia Moldovei §i mi
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se va acorda pa§aport moldovenesc, pentru a c¶l¶tori.
Numai c¶, drag¶ Mihai Cimpoi, acesta constituie jum¶tate de r¶spuns
- §i acela oral:
- Eu sunt c¶s¶torit cu Ana Maria - r¶salalt¶ieri s-au împlinit 42 ani de
când ne-am luat, mai degrab¶ la-r¶u decât la-bine §i… nu ne-am plictisit
împreun¶ - ori Dvs. vorbi†i de un singur pa§aport;
- Am un fiu, Filip Ieronim, care, deasemeni a cunoscut suferin†ele
familiei noastre persecutate (eufemism), atât în România, pân¶ la 20 noiembrie 1977, cât §i în exil: urm¶ririle, tentativele de r¶pire - ale lui, copil - de
asasinare a mea, “capul r¶ut¶†ilor” - din partea Securit¶†ii.
De dou¶zeci de ani - de la “rivulu†ia de la 89”- noi trei îndur¶m
respingerea, refuzul autorit¶†ilor de a mi se face dreptate, ca scriitor, de a
rec¶p¶ta cet¶†enia furat¶, statutul de scriitor lepros, deci alungabil (din societatea noastr¶ cea orbitor de curat¶), statut instituit de “colegii” mei, în timpul
ultimei arest¶ri (1977), legalizat-oficializat (sic) de cei trei pre§edin†i: Iliescu,
Constantinescu, B¶sescu. ïn cazul în care îmi este recunoscut¶ - de c¶tre
guvernul moldovenesc - cet¶†enia Republicii Moldova, drept este s¶ le fie
recunoscut¶ §i so†iei mele §i fiului meu.
Or din r¶spunsul Dvs. lipse§te pluralul, semnul familiei.
Apoi: Se vede c¶ informa†iile despre mine nu v-au… informat c¶, de
ani de zile merg cu mare greutate, c¶ sunt cvasiinvalid, deci nu voi putea
înfrunta singur o c¶l¶torie ca aceasta. ïn afar¶ de faptul c¶ so†ia mea §i fiul
meu au tot atâtea drepturi - §i morale §i de sânge de a apar†ine p¶mântului
Moldovei - am dreptul la “cârjile” care m-au slujit §i pe vremea când
mai puteam umbla - dar acum, când picioarele (dar numai picioarele,
p¶c¶toasele), nu m¶ mai ajut¶?
Dac¶ so†ia §i fiul nu vor fi inclu§i în pluralul amintit, eu voi fi
blestemat s¶ r¶mân, în continuare în exilul francez.
ïn visele mele daurite, stârnite de invita†ia Dvs., m¶ l¶sasem prad¶
utopiei (specialitatea mea, ca a oric¶rui om f¶r¶-cas¶, f¶r¶-†ar¶):
Ziceam, deci, c¶ mi se încredin†eaz¶ în Chi§in¶u o locuin†¶, o cas¶ cu
o gr¶dini†¶ :
Acolo a§ amenaja o Bibliotec¶: pe lâng¶ toate c¶r†ile mele editate în
române§te §i în traduceri, aceasta va con†ine §i un Fond al autorului de mine,
cu toate manuscrisele, dactilogramele aflate în posesia mea, precum §i
t¶ieturile de pres¶ adunate. Ar fi un loc unde oricine ar putea citi pe loc c¶r†ile
mele, unde eventualii cercet¶tori interesa†i de via†a mea ar putea lucra
în pace.
Iar eu, gazda, îi voi trata cu ceai, cafea, sandvi§uri - §i chiar pr¶jiturele de la cofet¶ria din col† (s¶ nu fie uitate legumele §i fructele din gr¶din†a
Bibliotecii).
Acest text ar putea fi o scrisoare de dragoste adresat¶ unui consângean §i coleg. £i prieten.
Care v¶ salut¶.
Paul Goma”

Revin în actualitate:
Duminic¶ 2 octombrie 2011
Ziua mea, împlinesc 76 ani. Grei, grei, anii.
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Nici azi nu m-a scutit boala de boal¶ de relele ei, ai zice c¶
vrea musai s¶ m¶ omoare, oameni buni!
Patru diminea†a; s-au adunat vreo cinci ur¶ri: Maria Sipos,
Mariana Pasincovschi (care mi-a trimis §i un colet, a venit avizul,
are s¶-l ia Ana de la po§t¶), Angela Goma, nepoata de la Orhei,
cu întreg tribul gomilor, Sanda V¶ran, Sorina Gâlc¶ descendent¶
din neamul Scordeli, fostul proprietar al satului, ctitorul
bisericu†ei din Mana, Mihai Ciucanu, Marius Ifrim, George
Onofrei, Michaela Hohenlohe…
Flori B¶l¶nescu - mi-a trimis un text, îl reproduc aici:
“2 octombrie este, în fiecare an, ziua în care unii dintre români
încearc¶ s¶-l readuc¶ simbolic ACAS™ pe Paul Goma. Biografia scriitorului
a fost §i a r¶mas marcat¶ de refugiul din copil¶rie, de h¶r†uirile la care i-au
supus pe el §i pe p¶rin†ii lui NKVD-ul §i Securitatea, dar §i mul†i ”fra†i
români”, de falsificarea unor acte de identitate, tocmai pentru a nu trafica
adev¶rul istoric §i pe cel omenesc, ca s¶ poat¶ r¶mâne ACAS™, în ceea ce se
înc¶p¶†ânau s¶ spere c¶ este Patria, §i s¶ nu fie trimi§i în Siberia... o biografie
traumatizat¶ pentru totdeauna de pu§c¶riile p¶rin†ilor s¶i §i ale sale, de
contorsion¶rile con§tiin†ei celor care fuseser¶ atât de buni §i pe care regimul
comunist i-a desfigurat, aceia care în 1977/1979/1987 nu au fost în stare de
solidaritate omeneasc¶/de breasl¶/na†ional¶ prin revendicarea §i sus†inerea
drepturilor omului împotriva R¶ului Absolut, cum a numit scriitorul
Securitatea – ca bra† armat al Comunismului (românesc)... biografie frânt¶
pentru omul-scriitorul-so†ul-tat¶l Paul Goma, dup¶ exilarea for†at¶ din 1977
la Paris, unde Bra†ul Lung al Revolu†iei i-a urm¶rit, pe el §i tân¶ra lui familie.
Ceea ce nu a reu§it Securitatea comunist¶ – s¶-l îngroape, aproape c¶ au
reu§it ”statul de drept” instaurat la Bucure§ti §i Chi§in¶u, intelighen†ia omnipotent¶ §i tot soiul de medii de influen†¶, dup¶ 1989.
Pentru c¶ Paul Goma consider¶, §i nu obose§te s¶ o spun¶, oricât de
greu i-ar fi, c¶ de zeci de ani românii §i-au dat consim†¶mântul la nenorociri,
la t¶cere, la cenzur¶ §i autocenzur¶, la propria lor reeducare, §i s-au mutat tot
mai mul†i §i mai trainic pe ”Fic†iunii-col† cu Amneziei”, acolo unde nimic nui oblig¶ s¶-§i reevalueze con§tiin†a.
Când e§ti Paul Goma nu ai cum s¶ fii dorit ACAS™, nici în dreapta,
nici în stânga Prutului, de c¶tre puternicii t¶râmului ”Adoarme-te Române”.
Acesta nu este un mesaj trist, ci unul optimist, pentru c¶, atâta vreme
cât mai exist¶ oameni simpli, încercând s¶ fie normali, cunoscând atrocit¶†ile
din trecutul recent, care nu doar §i-l amintesc pe Paul Goma, dar îl citesc,
scriu despre scrierile sale pentru a le face cât mai cunoscute, §i-l doresc
ACAS™, înc¶ avem o identitate de în†eles §i de ap¶rat.
Mul†i ani, în s¶n¶tate, lui Paul Goma la cei 76 de ani pe care îi
împline§te, al¶turi de Ana-Maria §i de Filip-Ieronim!
S¶ ne revedem ACAS™!
Flori B¶l¶nescu”
Gabriel Ple§ea: Dragul nostru, Paul Goma
Din toata inima venim cu urarea MULTA, MULTA SANATATE si
PUTERE pentru MULTI ANI
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Imbratisari, dv si Doamnei. Salutari lui Filip.Anca & Gabriel Plesea
p.s. Am terminat de citit jurnalul pe Septembrie, cu toate reluarile cu tot..
Mariana Pasincovschi: …de diminea†¶ citesc Jurnalul dumneavoastr¶: a†i
scris atât de frumos despre noi, cu atâta c¶ldur¶ §i dragoste, încât v-am sim†it al¶turi,
a§eza†i împreun¶, punând †ara la cale, tinere§te-b¶trâne§te, mult-în†elep†e§te, din
Calidor, de-acolo unde ,,nu exist¶ durere, nici sup¶rare, ci numai via†¶ ve§nic¶", speran†¶, n¶dejde, putere de a învinge boala §i, desigur, s¶n¶tate, mult¶-mult¶ s¶n¶tate.
Zi de zi, ceas de ceas gândind la dumneavoastr¶, trup din trupul pip¶it, deschis pe
mas¶, noi, familia adoptiv¶, culegem fiecare strop de bucurie de pe buzele îndurerate,
p¶strându-l cu sfin†enie §i înmul†indu-l în palmele d¶t¶toare de via†¶. V¶ suntem atât
de aproape încât v¶ atingem cu mâna, împreunând degetele în simbolul treimii,
rugându-ne bunului Dumnezeu, diminea†a §i seara, chiar §i la amiaz¶, acas¶ sau în
bibliotec¶, s¶ spulbere durerea, d¶ruindu-v¶ s¶n¶tate, Ani Mul†i, vigoare trupeasc¶,
înf¶ptuind minunea în care a†i crezut dintotdeauna §i în care, la rându-ne, credem cu
tot dinadinsul.
De§i e înc¶ devreme, nu pot s¶ nu v¶ spun ,,La Mul†i Ani", desp¶r†indu-ne
doar câteva ore în care, reconstituind itinerarul celor 75 de prim¶veri, la a 76-a aniversare, ne vom bucura cu bucuria celor umili†i când dumneavoastr¶ v¶ ve†i întoarce
ACAS™, ap¶sând clan†a u§ii, pironindu-v¶ în intrare, într-un dialog imaginar cu fiecare dintre noi.
La Mul†i Ani, iubite Paul Goma, cu plec¶ciune, s¶n¶tate §i îmbr¶†i§are întregii familii!
Cu foarte mare dragoste, Mariana Pasincovschi
P.S. Vroiam s¶ v¶ întreb, de§i b¶nuiesc c¶ r¶spunsul este unul negativ, dac¶
a ajuns la dumneavoastr¶ micul meu colet. Sunt sigur¶ c¶ m-a†i fi anun†at - tare a§ fi
vrut s¶ ajung¶ la timp, a§a ar fi trebuit îns¶, dac¶ nu, s¶ sper¶m c¶ tot va ajunge - era
o mic¶-mic¶ surpriz¶ pentru dumneavoastr¶ §i, ca s¶ r¶mân¶ o surpriz¶, o s¶ v¶ spun
c¶ era doar începutul unei surprize...
Valerian Stan: La mul†i ani, drag¶ Domnule Paul Goma! V¶ doresc
s¶n¶tate - §i am s¶ a§tept Jurnalul urm¶tor ca s¶ aflu c¶ pe 10 octombrie doctorii vau dat ve§ti bune. Pentru c¶, în rest, bine este scris : „C¶ci Domnul ceart¶ pe cel pe
care-l iube§te §i ca un p¶rinte pedepse§te pe feciorul care îi este drag.”
Valerian Stan
Ovidiu Nimigean: La multi ani, domnule Paul Goma!
Cum sa va spun? De cite ori lucrurile devin confuze, albul incepe sa semene
cu negrul si negrul cu albul, iar "directorii de constiinta" din Romania imi par a avea
chiar constiinta, ma intorc la scrisul Dumneavoastra care imi reaminteste adevarul si
normalitatea. Paginile Dumneavoastra au efectul koanului maestrilor orientali: te
plesnesc zdravan, te zguduie, dar te trezesc, punindu-te in fata realitatii. Sigur ca e
incomod, singur ca e iritant, sigur ca realitatea nu ne place, sigur ca somnul si ameteala sint mai comode sau mai... profitabile, dar intelegem sau macar intuim, daca
(mai) avem un strop de onestitate, ca doar pornind de la datele acestei realitati insanatosim ceva in noi si in lumea din jur. Sau, in ultima instanta, cind boala a devenit
cronica, iremediabila (asa arata Romania), cel putin nu devenim complicii ei.
Va ramin indatorat (am facut atit de putin, mai nimic...) si infinit recunoscator.
Inca o data, din inima, la multi ani!
Ovidiu Nimigean
Va tin pumnii pentru 10 octombrie.
Magda Ursache - la intrebarea: «Ne luati §i pe noi în calidor?»
R¶spund: «Va iau, dragilor, pe toti doritorii.»
La care tot ea: «In fapt, am vrut sa va uram LA MULTI ANI!»
Iar eu nu am mai avut replic¶.
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Aneta £oimu - mesaj din Chisin¶u: «La multi ani, domnul Goma!
Va doresc sanatate si sa fie un an bun!»
Vasile Baghiu - «Stimate domnule Paul Goma, primi†i, v¶ rog, §i gândul
meu bun, de ziua dumneavoastr¶. Bucurii §i s¶n¶tate, al¶turi de cei dragi, v¶ doresc.
La mul†i ani! Vasile Baghiu
Oleg Brega Bun g¶sit, am citit la patru voci prima sut¶ de pagini Din
Calidor, suntem în parcul central, pe aleea clasicilor, lîng¶ Alecsandri §i Ha§deu, am
fi vrut s¶ realiz¶m proiectul culturalo-omagial lîng¶ Stere, oricum, în partea modern¶
a aleii, dar acolo nu sunt prize electrice pentru computer/ordinator §i pentru amplificatorul de sunete. Nici public nu prea trece pe acolo...
Ghenadie spune c¶ e la Snagov, la Tofan cu mai mul†i simpatizan†i ai Dvs,
acolo preg¶tesc pentrru internetizare o alt¶ carte, Culoarea curcubeului se pare. O
vom pune §i aici la boxe dac¶ vor reu§i, c¶ e posibil s¶ nu putem s¶ citim tot calidorul
taman azi. Deja a început s¶ cînte fanfara în alt col† de parc §i basarabernii ie§i†in cas¶
vor dori amu§ s¶ se exprime la microfonul Hyde Park...
La mul†i ani §i s¶n¶tate, dac¶ vre†i s¶ vede†i sau auzi†i m¶car o parte din ce
se face pe aici cu gîndul la dumneavoastr¶, intra†i pe www.curaj.tv
Toate cele bune, cu drag, Oleg Brega
Alexandre Negresco-Soutzo <negrescosoutzo@yahoo.fr> -“Respectuoase
si prietenesti urari de
La multi ani !va urez, din toata inima, de data aceasta in scris, deoarece sunt
la New York, unde abia am sosit, si unde nu am mai fost din 1978, adica de 33 ani,cu
sanatate si tot ce va doriti, alaturi de cei dragi !
Gabriela Nita, vaduva lui Dan Nita, cel din grupul nostru, mi se alatura,
dorindu-va si ea, cu multa pretuire, sanatate si numai bucurii.
Radu Negrescu-Sutu
Camelian Propina†iu - “La multi ani fericiti, domnule Paul Goma!
Va trimit un harbuz virtual de prin partile astea din ce in ce mai secetoase.
Cu drag,
Camelian Propinatiu
într-adev¶r, ce “urare” mai zemoas¶, mai r¶coricioas¶ decât un harbuz (vai, virtual nota mea, P.G.)

Claudinia Iovitza <claudiniaiovitza@yahoo.com>
Objet : mul†i ani, D-le Goma!
Sincere Felicit¶ri, D-le Paul Goma!
S¶n¶tate v¶ doresc §i cât mai mul†i cititori! C¶ci merita†i ca fiecare familie s¶ aib¶ în
biblioteca lor, m¶car o carte a dumneavoastr¶. De-ar fi a§a, s-ar schimba multe din
mentalitatea de acum a basarabenilor.
De curând am participat la un concurs de citate §i am ales unul spus de dumneavoastr¶ §i anume: "Îns¶ istoria nu este §tiin†a-exact¶, adev¶rurile ei nu sunt întotdeauna §i adev¶rul, pentru c¶ exist¶ un supraadev¶r: demnitatea unei comunit¶†i".
Aceast¶ fraz¶ §i mai ales, în†elesul pe care-l transmite, a fost premiat¶ cu locul I. E o
victorie a dumneavoastr¶, v¶ felicit!
V¶ mul†umesc din suflet pentru exemplul pe care ni-l acorda†i.
V¶ cuprind c¶lduros. cu s¶n¶tate, Claudia Iovi†¶
Persoana cu acest nume a fost remarcat¶ într-un filmule† f¶cut de fratii Brega: un
buchet de fete, recitînd, la monumentul lui Grigore Vieru versurile poetului. Am pomenit de
scena reconfortant¶ într-o înregistrare, una dintre ele mi-a scris, i-am dat adresa Alionei Grati,
a participat la împachetarea c¶r†ilor pentru a fi distribuite bibliotecilor… Am aflat c¶ este (era)
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elev¶ la liceul de arte plastice §i e §i ea orheeanc¶. M¶ bucur, auzindu-i gl¶sciorul - pe sticl¶.
Iat¶ cum se fac prieteniile. £i fiicele adoptive.

Liviu Stoiciu <liviu.stoiciu@gmail.com>
Objet : La multi ani Reperului Moral - LIS
Marelui Paul Goma - La multi ani, iubite singuratic! Sanatate! Ramaneti un simbol
de rezistenta in timp al romanilor. Cu veche dragoste, LIS

Mi-au mai adresat prin telefon gânduri bune, ur¶ri de
s¶n`tate:
- Tic¶ Pessarof, colegul meu de la “Gheorghe Laz¶r” din
Sibiu - de vreo 30 de ani în America;
- Gabriel Cristoaica, semnatar al Apelului nostru din 1977,
a f¶cut parte, câteva nop†i, din “grupul de ap¶rare” (cu Ladea, cu
Dâmboviceanu, cu Becescu), a fost §i el arestat, apoi a cunoscut
lag¶rele din Austria, în cele din urm¶ a ajuns în America…
Oameni din universuri diferite, în momente diferite, dar de
mare calitate. Cu ei a§ pleca oricând la drum.
Mi-au mai telefonat: Titus Ceia §i Dana, Ion Ungureanu
din Canada.
Fac o pauz¶: Daniela Sitar-T¶ut mi-a trimis, odat¶ cu
ur¶rile de rigoare o cronic¶ la Bonifacia:
“O tempora!, o (a)mores!
Majoritatea scrierilor incluse de Paul Goma în categoria „fic†iune”,
exceptând Gherla-L¶te§ti, monolog dialogat au parte de o critic¶ de întâmpinare pauper¶. Concurat de incontenstabilul statut de disident No. 1 al totalitarismului autohton, prozatorul Paul Goma este supus unei cabale a t¶cerii,
dictate, în termenii unui celebru divor†, care a f¶cut deja istorie (Adio,
domnule Goma!) de la centru. Bonifacia, elaborat la Paris în 1983, apare
„într-o variant¶ mult abreviat¶” la Editura Albin Michel în anul 1986, „în
române§te – tot în variant¶ scurt¶ – la Omega” (Bucure§ti), iar în versiunea
„revizuit¶, restabilit¶”, abia în 2006, la Editura ANAMAROL din capital¶.
Romanul ia forma unui triptic dispus în 22 de capitole §i ipostaziaz¶ tot atâtea
fabule. Istoria central¶, care de†ine cea mai mare pondere în economia romanesc¶ este cea a amorului cu Bonifacia, derulat¶ într-un spa†iu liliputan, mansarda unui anticar §i fauna camaradesc-profesoral¶ a Facult¶†ii de Litere din
Bucure§ti. Partea secund¶ este guvernat¶ de imaginea Xeniei, lipoveanca
pantagruelic¶ §i a basarabencei f¶r¶ nume, r¶pit¶ de un securist, siluit¶ §i
torturat¶, pe care o ad¶poste§te în timpul domiciliului obligatoriu din L¶te§ti.
Ultima sec†iune, mai restrâns¶, se converte§te într-o diatrib¶ la adresa
confra†ilor de condei. Bestiarul care-i reune§te este Restaurantul Uniunii
Scriitorilor, panoplie a detrac¶rii §i colabora†ionismului conjunctural.
Singurii condeieri cordiali fa†¶ de „autorul de manuscrise” sunt cei din cercul
oniricilor. La fel ca în alte crea†ii, Paul Goma este fidel tehnicii relu¶rii cadrelor, prin refrene care puncteaz¶ exordiul narativ („Abia acum o descop¶r”),
cheie de bolt¶ a textului, respectiv climax-ul: „Fii cuminte proasto, îi spun în
§oapt¶, a§a cum îi spun la fiecare alarm’, de peste zece ani. Fii cuminte, altfel
ne înec¶m amândoi – vrei tu s¶ ne înec¶m? Nu vrei, atunci fii cuminte §i
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ajut¶-m¶, sprijin¶-m¶ de sub†iori, †ine-m¶ de mân¶…” Mi s-au înmuiat
picioarele. O mângâi prin c¶ma§a dintr-o dat¶ umezit¶: Nu-i nimic, sc¶p¶m
noi §i de ast¶ dat¶, nu ne înec¶m noi chiar a§a u§or…” Galeria feminin¶ a personajelor este consistent¶, predominante fiind cele proboscidiene, cu o
corporalitate cotropitoare pentru mai firavul lor partener. Bonifacia nu este
atât un roman de dragoste, cât unul erotic, devenind pe alocuri un inventar al
muierilor posedate de personajul-narator. Elogiul feminit¶†ii alterneaz¶ cu
relevarea semidoctismului lor sau a turpitudinii, realizat într-o manier¶
condescendent¶, ilar¶, poate cu prea multe eforturi în transcrierea agramatismelor. Protagonistul este un protejat §i protector al femeilor din anturaj.
Junele basarabean aflat în perioada „restuden†iei”, dup¶ „Anii de ucenicie”
carceral¶ de la Gherla, respectiv domiciliul obligatoriu din B¶r¶gan, „babac”
de trei decenii se afl¶ permanent în vizorul organelor de supraveghere, ca element recalcitrant, refractar ciumei ro§ii autohtone. De§i aflat constant într-o
stare de anxietate generat¶ de aprehensiunea Securit¶†ii, nevrând s¶ fie „mai
cuminte, mai ascult¶tor, mai diligent”, locatarul minusculei înc¶peri este
autor de literatur¶ samizdat, pe care o camufleaz¶ cu grij¶, în cinci etape,
înainte de-a fi preg¶tit s¶ primeasc¶ anun†atul „vizit'”. Exist¶ patru asemenea
vizite esen†iale în economia textual¶: Bonifacia, profesoara de slav¶ veche,
ce-l mitralia peretuu cu invective §i h¶r†uieli în timpul cursurilor
(„Vecheaslav¶”, „Umilitaveche”, „Slavavac¶”, „Otravaveche”, “Fataveche
de la catedr¶”, „capra de la catedr¶”, „Limbrica”, „g¶in¶ murat¶”), a tat¶lui,
alarmat de posibilul colabora†ionism al fiului §i, constant, perchezi†iile
Securit¶†ii care se soldeaz¶ §i cu agresiuni fizice.
Paul Goma realizeaz¶ o taxonomie dual¶ a feminit¶†ii, expus¶ lapidar
în autofilmarea din 26 februarie a.c. referitoare la subiectul §i conota†iile
romanului (http://www.paulgoma.com/autofilmare-45-despre-bonifacia/):
„femei fericite, care devin §i mai fericite în feminitatea lor când sunt
satisf¶cute” §i „femei nefericite”, a§adar nesatisf¶cute. Bonifacia este o „carte
cu fete”, „cu femei mai tinerele”, iar cronologia evenimen†ial¶ este amplasat¶
în perioada restuden†iei, în care nu se simte „depeizat pentru c¶ în acel an –
1965, anul-prag, prag pentru noi am¶râ†ii, Ceau§escu publicase un decret prin
care de†inu†ii puteau s¶ o ia de la cap¶t”. Polii tematici ai volumului sunt
scripturalul §i erosul, între cei doi existând o oarecare complementaritate.
Femeilor le sunt povestite c¶r†ile care urmeaz¶ s¶ fie elaborate, iar nara†iunea
oblig¶ condeierul la concretizarea proiectului verbal. Unele dintre ele devin
suporteri ai scribului, cum este cazul misterioasei Ela sau, straniu aproape, al
Bonifacei, care-i creeaz¶ un habitat propice redact¶rii de „literatur¶ interzis¶”
§i se erijeaz¶ în Mecena deghizat propunându-i s-o mediteze cu 100 de lei
ora. Tân¶rul maratonist sexual are o candoare care degaj¶ instincte materne
adoratelor carnale. Xenia ajunge chiar s¶-l al¶pteze, f¶r¶ a-i permite alte
atingeri, exceptând vizualizarea netactil¶ a nudit¶†ii ei. Pentru Bonifacia este
un maieut sexual, ea descoperind savoarea acupl¶rii abia cu protagonistul,
dup¶ un mariaj cu monsieur Potop, r¶mas la Paris, care-§i lichida iepure§te
presta†iile coitale. Chiar dac¶ dimensiunile acesteia ar putea-o asemui
înv¶†¶toarei Coban din Arta refugii, la fel §i atitudinea camaradereasc¶, profilul fiicei domnului „Hârtie §i Celuloz¶” este marcat succint de c¶tre autor:
„†oap¶ foc”, „†oap¶ m¶moas¶”. Studenta agramat¶, apar†in¶toare protipendadei comuniste, cu p¶rinte influent §i unchi „la Justi†ie” e descris¶ poliedral §i
caricatural: „balenoas¶, doarme la cursuri, m¶nânc¶ tot timpul”, „una murdar¶, împu†it¶, gras¶!” Dar este intitulat¶ deopotriv¶ „Binefacia” datorit¶
abnega†iei cu care-§i aproviziona adoratul cu alimente §i cafea. Imaginea ei
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se degradeaz¶ în final: o C¶t¶lina, acceptându-l pe pajul Alec, cu nuri
explozivi, necenzura†i, ce anun†¶ o viitoare Messalin¶.
Multitudinea de reprezent¶ri feminine este dispus¶ contrapunctic.
Astfel, prima vizita a Bonifaciei, succedat¶ de desc¶tu§¶ri hormonale
satisf¶c¶toare de ambele p¶r†i este contrabalansat¶ de cea a profesoarei de
slav¶ veche, cea care, dup¶ un minim mea culpa referitor la agresiunile
verbale de la cursuri, îi solicit¶ s¶-i fac¶ un copil. Naturale†ea acupl¶rii cu
Bonifacia are ca revers, în episodul imediat urm¶tor, frustrarea Silviei ce,
e§uând corporal, în pofida unor sugestii de jocuri masochiste, îl ademene§te
cu posibilitatea dactilografierii romanului nepublicat, dar §i a traducerii lui în
englez¶, peste ocean. Vanda, colega pe care a consolat-o carnal vreo dou¶
nop†i dup¶ ce a fost repudiat¶ de logodnic, se prefigureaz¶ ca o „bab¶ de
viitor”, dornic¶ s¶-§i camufleze trecutul, originea §i s¶ se prop¶§easc¶
profesional printr-un servilism similar celui a lui Pristanda. Imensitatea
Xeniei §i a sculpturalelor ei fese, v¶zute ca un obiect de art¶ este dublat¶ de
statura fragil¶, mignon¶ a fetei de înv¶†¶tor basarabean r¶pit¶ de satrapul
securist Ilie. Povestea cu Dina r¶mâne un mister nedevoalat, ea meritând o
„carte întreag¶”. Olfactivul pare a fi sim†ul suveran, dar §i un mijloc de
ierarhizare al donelor, dintre care cea mai defeminizant¶ arom¶ este cea de
„învechire-degeaba”.
Filonul erotic, dens este doar ingredientul fabulatoriu care înve§mânteaz¶ aceast¶ fresc¶ social-politic¶ a României comuniste. Portretul sumbru
al epocii denun†¶ decaden†a moral¶, colabora†ionismul, cameleonismul unei
na†ii în care etica este un garant al excluderii, insuccesului. Permanent, ca
adjuvant mnemotehnic, revine obsesia oglinzii, lec†ie de sinceritate a sinelui
cu sine, dar §i prilej de actualizare a unor drame trecute. Cronologia linear¶
este contaminat¶ de regresiuni în trecutul carceral, §coala deten†iei fiind o
amprent¶ inubliabil¶. Episoadele narative se întrep¶trund pe alocuri, iar prozatorul gradeaz¶ suspansul §i implic¶ permanent naratorul în discursul epic,
f¶cându-l p¶rta§ al confesiunilor. Autorul realizeaz¶ dificultatea relat¶rii
experien†elor altora §i, chiar în ipostaza de mesager al întâmpl¶rii, utilizeaz¶
perspectiva subiectiv¶. Antitetic, ilustrativ, cu am¶r¶ciune este focalizat¶ §i
soarta basarabenilor, ajun§i str¶ini în propria †ar¶, ce sufer¶ o dubl¶ excudere:
din partea ru§ilor §i a românilor. Destinul frânt al liceencei de la C¶l¶ra§i, victim¶ a unui rapt, apoi a violurilor în serie, f¶r¶ ca nimeni s¶ protesteze, moartea sau dispari†ia misterioas¶ a basarabencelor ce sunt luate cu for†a, siluite,
umilite, torturate de c¶tre un securist sunt episoade care traduc drama unei
na†ii. De o alt¶ clasificare au parte femeile din L¶te§ti, dispuse în triada:
„lipovence din Bordu§ani”, robuste, rezistente, „am¶râtele” – „foste femei” §i
„oafele” – „prea b¶trâne, prea folosite, nu mai au c¶utare decât în cazuri de
urgen†¶”. Prostituatele, „fetele din L¶te§ti”, sunt primite galant de studen†ii
„deoi§ti, cet¶†enii f¶r¶ drepturi cet¶†ene§ti” §i asimilate femeilor „bune”,
deoarece etalarea nurilor c¶tre un aproape este un gest… cre§tin. Pe de alt¶
parte, cele „rele” nu au parte de bonifica†ii erotice.
Autorul recurge frecvent la mimotexte, pasti§e, calchieri ale unor
opere celebre. Fie c¶ este vorba de ¢iganiada (invocarea parodic¶ a muzei, a
„Bonifetei”), de G. Bacovia (întoarcerile solitare acas¶, uneori chiar „topit de
b¶utur¶”) sau de M. Eminescu („floare-albastr¶”, „p¶rea c¶ printre nouri s-a
fost deschis o poart¶”), literatul insereaz¶ fragmente cunoscute pentru a crea
paralelisme situa†ionale. Alec (Sa§a Ivasiuc) se converte§te într-o imagine
r¶sturnat¶ a protagonistului, întemeiat¶ pe binomul imoral/moral, de§i ambii
au fost în aceea§i închisoare §i au avut parte de domiciliu obligatoriu.
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Versatil, Alec lucreaz¶ ca traduc¶tor la Ambasada American¶, e un autor se
succes, însurat cu Lila (Tita Chiper), publicat în revistele literare bine cotate
ale momentului, familiar cu potenta†ii Uniunii Scriitorilor, egotist, arivist,
lichea, ba, mai mult, „complet afon la muzica limbii române, ca tot ardeleanul ce se respect¶ (în plus maramure§ean)”. Pornind de la el demareaz¶ simfonia atacurilor la adresa lipsei de etic¶ a transilv¶nenilor. Capetele de
acuzare sunt recrutate din trecutul familial (refugiul în mun†i §i denun†area
lor de c¶tre un cioban ardelean) sau din contemporaneitatea literar¶ (asaltul
în cete, nepotist al capitalei, vizibil la restaurantul Uniunii Scriitorilor, prin
„mesele de ardeleni cecei§ti”). Contabilizarea amplei liste colabora†ioniste
pare interminabil¶: Titus Popovici, Feri Munteanu, Feri P¶curariu, Ion Brad,
Romic¶ Munteanu, Ion Dodu ¢iganu (B¶lan), D.R. Popescu, Tiberiu Utan,
Nichita St¶nescu etc. De§i ironia nu este repudiat¶, grupul oniricilor este
penelat cu reveren†¶, cu atât mai mult cu cât ace§tia îi vor facilita debutul
literar în „Luceaf¶rul”, tocmai în „cazarma securist¶” a lui Barbu-DoduB¶lan-S¶raru. Protagonistul r¶mâne mefient fa†¶ de „limba oniricilor: se
salut¶, înjurându-se”. Atmosfera colocvial¶ din cercul lor, între†inut¶ de
Virgil Mazilescu, prohodul literaturii contemporane psalmodiat de Leonid
Dimov, lamenta†iile lui ¢epeneag c¶ nu-l aresteaz¶ nimeni, în pofida ac†iunilor protestatare contrasteaz¶ cu dineul celor din jurul „mah¶rilor” Gogu
R¶dulescu, Marin Preda, Eugen Jebeleanu. Adiacent, complementar portretului moral f¶cut lui Petru Dumitriu, este schi†at §i cel al lui Nicolae Breban
care-i „admir¶ la Petru Pulberiu numai latura de jigodie, de javr¶, de
janghin¶: geloze§te puterea de slug¶-special¶ a Puterii, etalat¶ în v¶zul
lumii”.
Romanul cap¶t¶ pe alocuri o alur¶ poietic¶, mai ales prin afirma†iile
referitoare la rolul artei §i antimodelele ilustrate de scriitorii tributari dogmei
socialiste: „Literatura, «arma ideologic¶», a fost împins¶ în prima linie, poezia devenind «poem» de la cinci sute de versuri în sus (unul dintre cei mai
productivi fiind chiar ofensatul Jebeleanu care, §i el, a otr¶vit via†a a câteva
genera†ii de elevi §i studen†i cu kilometrii lui de inep†ii versificate), iar proza
cu prec¶dere «roman», (de la cinci sute de pagini în sus).” Folosind preponderent diminutivul, ca eufemism pentru insignifian†a productelor livre§ti,
autorul ne ofer¶ §i un ghid al scriitorului nedebutat, care cunoa§te scale evolutive ce nu pot fi eludate. Virtuozitatea auctoriat¶ are ca punct de plecare „o
schi†i§oar¶”, („dac¶ întrune§te condi†iile de calitate, tovar¶§ii din presa
central¶ o pu-bli-c¶ – schi†i§oara”), Al doilea prag narativ pe care trebuie
s¶-l treac¶ novicele aspirant la doma beletristicii este „o povestioar¶, dar de
calitate, §tii colé, doar e§ti scriitor, adic¶ s¶ fie socialist¶ în con†inut §i
na†ional¶ în form¶ §i s¶ nu lipseasc¶ mesajul, c¶ dac¶ n-are un mesaj optimist
§i luminos avântat, degeaba ne mai intitul¶m noi ingineri ai sufletului omenesc… Bun”. Apoi, cape†i dreptul la „o nuveli§oar¶”, „O nuvel¶, mic¶! Dac¶
treci §i proba asta, ei, tovar¶§u scriitor, atunci chiar c¶ po†i s¶ bagi pe §antierul de crea†ie un mic roman… £i dac¶ dore§ti, po†i trece la un fluviu, ca
Volga tovar¶§ilor sovietici, ca Dun¶rea noastr¶, ca Drumf¶r¶pulberea
tovar¶§ului nostru drag, Petru Dumitriu, m¶i tovar¶§e!...”
Erosul este perceput ca o fa†et¶ a scripturalului, dar actul scriiturii,
profesat „când aveam timp §i chef”, urmat de ascunderea textelor interzise,
necesit¶ solitudine total¶, recluziune: „scrisul nu putea exista, ca libertate,
decât în totala libertate a obiectului numit pat”, un pat al lui Procust care are
drept galantar verticalitatea moral¶. Dispari†ia manuscriselor samizdat are un
efect eliberator, dar constituie promisiunea continu¶rii cruciadei adev¶rului:
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„am mâna tare”. Libertatea aparent¶ este doar o traducere a imunit¶†ii,
t¶b¶cirii suflete§ti, al¶turi de con§tiin†a faptului c¶ nu mai are nimic de
pierdut. Euforia generat¶ de tip¶rirea primului text, mascat¶ cu stâng¶cie în
fa†a oniricilor §i diminuat¶ voluntar, goana nebun¶ în plin¶ iarn¶, reflectat¶
cu autoironie §i vandalizarea unui chio§c de ziare pentru a intra în posesia
unicului exemplar r¶mas ca reclam¶ este subit amputat¶ de vânz¶toarea de
ziare care, f¶r¶ a-l fi citit, lichideaz¶ ra†ional toat¶ produc†ia literar¶ a
momentului printr-un singur cuvânt, ce red¶ în limbaj familiar, defeca†ia.
Antrenant, detabuizat Bonifacia este un roman al unei epoci decrepite etic, istoria unui tân¶r care începe s¶ le arate românilor, în pofida voin†ei
lor, fa†a calp¶, grefat¶ pe imoralitate, colabora†ionism, parvenitism a lumii în
care tr¶iesc, propunând ca unic modus vivendi onestitatea.”
*
Mi-a scris, în sfâr§it:
Grigore Arsene <arsene@curteaveche.ro>
Date : 2 octobre 2011 17:08:33 HAEC
À : Paul Goma <paulgoma@free.fr>, Paul Goma
<paulgoma@gmail.com>
Stimate domnule Goma,
De ziua dumneavoastra de nastere va doresc toate cele bune si multa
sanatate. Trebuie sa va spun ca editura mea va continua publicarea operelor
dumneavoastra, in pofida dificultatilor de tot felul si trecand peste "embargoul" criticii aliniate de p-aici. Voi incerca sa tiparim volumele din "Scrieri"
intr-un ritm mai sustinut. Voi discuta o progamare si cu dna Balanescu.
Cu deosebita consideratie,
Gr. Arsene
PS Imi mentin opinia personala ca o vizita a dumneavoastra in tara,
oricat de scurta -- chiar doar pentru o discutie-conferinta cu public, preluata
de o televiziune --, ar mari enorm interesul pentru cartile dumneavoastra. Nu
ma pricep la chestii tehnice privind pasapoartele, dar pot discuta la MAE,
daca imi dati permisiunea. Cred ca le-ati face multor dusmani inima rea si
multor prieteni si cititori o mare bucurie.

Tot 3 octombrie 2011
florin carlan <floriancarlan@gmail.com>
Objet : PAUL GOMA IMPLINESTE 76 DE ANI, ASTAZI, 02
OCTOMBRIE 2011!
Date : 3 octobre 2011 07:48:58 HAEC
NTOTDEAUNA, MESTESUGUL GUVERNARII A FOST MONOPOLIZAT DE CEI MAI IGNORANTI SI CEI MAI SARLATANI-PUNGASI
INDIVIZI, AI OMENIRII!" (Thomas Paine) (
Nu stiu cat de constient este compatriotul nostru, Paul Goma, de ce
a exprimat la 10 ianuarie 1776 celebrul Thomas Paine, insa eu, deindata ce
am reflectat la citatul de mai sus, mintea mi-a zburat catre marea noastra personalitate, din satul Mana, Basarabia. La acest nivel este situata lupta de o
viata, a lui Paul Goma, pentru adevar si pentru dreptate. Da, basarabeanul
nostru lupta si cu ocupantii, fara doar si poate, insa cu guvernantii duce greul
bataliei, ce n-a inceput ieri si nu se va termina maine. Fara constiinte de talia
lui Goma, viata ar arata ca un spectacol in care unii numai dau ordin, iar ceilalti executa totul, fara sa cracneasca. Sau, mai la obiect, doi lupi si un miel
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ar vota pentru componenta pranzului, fara ca mielul sa poata vreodata
contesta rezultatul votarii. Avem puterea sa ne imaginam cum ne-ar fi viata
fara constiinte nationale de talia lui Paul Goma? Avem intelepciunea sa
patrundem cum este cu putinta sa traiesti 9 ani intr-un loc, si acestia fiind anii
copilariei, iar despre acel loc, numit Basarabia, sa scrii peste 60 de carti, toate
fiind scrise, numai, in mult-patimita limba romana? Avem sufletul pregatit
sa patrundem in legaturile extraordinar de puternice dintre omul Goma si bastina sa?
Acum, exact o luna de zile ma aflam la Chisinau, in studiourile postului de radio "Vocea Basarabiei", fata in fata cu minunata realizatoare de
emisiuni radio, Maria Saharneanu. Aproape jumatate din interviu s-a bazat
pe situatia lui Paul Goma. Am inceput cu propria-mi copilarie petrecuta in
locul unde dansul avea domiciliul obligatoriu, pe malul bratului Borcea si am
incheiat cu indignarea de care sunt cuprins atunci cand aud ca Paul Goma nu
ar vrea sa se intoarca la bastina. Numai o data s-a auzit ca nu stiu ce mare
personalitate a lumii a primit pasaportul unui stat, in semn de onoare pentru
acel stat sa aiba printre cetatenii sai acea personalitate? Si, respectiva persoana nici nu a facut vreo cerere, ci pur si simplu a primit pasaportul drept
cadou! Ei, bine, Paul Goma nu vrea cadouri, fiindca nu crede in ele. Dansul
vrea numai si numai ce i s-a FURAT, in mod abuziv, nu cu subtilitati. Este
asa de greu de inteles acest lucru? Mai cu seama ca familia Goma refuza,
categoric, orice alta cetatenie din lumea aceasta. Cati dintre noi ne aflam
intr-o astfel de performanta, aproape de neimaginat? Citeam zilele trecute o
fraza atat de incarcata de semnificatie, incat poate fi luata ca o sinteza a vietii,
nici mai mult, nici mai putin. Fraza apartine basarabeanului, romanului si,
mai ales, OMULUI, pe numele sau, Paul Goma; "APOI, CAND AI PIERDUT APROAPE - TOTUL, RAMANAND DOAR CU 'NISTE PRINCIPII',
NU LE INCALCI SI PE ACELEA, MACAR CA SA NU PIERZI TOTULTOTUL-TOTUL." Se pare ca asta este "buba" ce n-o poate lumea intelege.
leo butnaru <leoteodor100@gmail.com>
Objet : Maestre Goma,
Date : 3 octobre 2011 07:50:46 HAEC La multi ani! Leo Butnaru
Viorel Cucu <vicovia@gmail.com>
Objet : Draga Domnule Paul Goma
Date : 3 octobre 2011 08:02:59 HAEC
Cu ocazia implinirii a 76 de ani va urez multa multa sanatate.
Cu stima, Viorel Cucu
Jean Dumitrascu <jeandumitrascu@yahoo.com>
Objet : La multi ani
Date : 3 octobre 2011 08:19:22 HAEC
Stimate Domnule Paul Goma,
Fie sa fiu eu ultimul care va ureaza LA MULTI ANI!, cu sanatate si
noroc! Jean Dumitrascu, director Filarmonica Pitesti
Cristian Badilita <cristianbadilita@yahoo.fr>
Objet : La multi ani
Date : 3 octobre 2011 08:40:36 HAEC
Draga domnule Goma,
sanatate
sanatate

©Paul Goma 1935-2011

wwww.paulgoma.com

PDF public și gratuit

31.12.2011

PAUL GOMA - JURNAL 2011

sanatate
cit rezista tzelula.
Restul se cuprinde de la sine.

1867

Al Dvs, Cristian Badilita

Sorina Gilca <sorinica@mail.ru>
Objet : IMANA
Date : 3 octobre 2011 10:01:35 HAEC
Va cuprind, va sarut! Va doresc din toata inima SANATATE,SANATATE si
din nou SANATATE! Sa dee Dumnezeu sa vi se implineasca dorintele!
Flori Balanescu <flower_unduna69@yahoo.com>
Objet : Clubul SUSTINATORII LUI PAUL GOMA
Date : 3 octobre 2011 14:55:42 HAEC
text public
Stimate Doamne, Stimati Domni,
Ieri, 2 octombrie 2011, un grup de citeva zeci de persoane, din
Romania si din Basarabia, s-a intrunit la Snagov, cu ocazia zilei de nastere a
scriitorului Paul Goma, care a implinit 76 de ani. Paul Goma este mereu prilej
de bucurie si multumire sufleteasca pentru aceia care i-au citit cartile si care
il respecta atit pentru dimensiunea literara, cit si pentru atitudinea consecventa de rostire a adevarului in orice conditii, cu riscul asumat de a-i deranja
pe aceia dintre noi care nu stiu sa piarda, in ciuda faptului ca nu au dreptate
si sunt indiscutabil lipsitzi de responsabilitate fatza de comunitatea careia ii
apartzin, fiindu-le mai aproape interese meschine.
Principala ingrijorare a noastra este statutul de exilat-refugiat politicapatrid pe care il au Paul Goma, sotia si fiul sau de aproape 34 de ani, traitori
intr-o tzara din UE - Frantza, carora le este interzis sa intre intr-o alta tzara
membra a UE, care la data exilarii celor trei membri ai familiei Goma era
guvernata de un regim totalitar. Statul roman de drept are obligatzia morala
in fatza celor nedreptatiti, dar si in fatza celor pe care ii reprezinta, de a
corecta ilegalitatile statului totalitar comunist din oficiu, prin repunerea in
drepturile care le-au fost incalcate a tuturor celor care nu au facut inainte de
1989 cerere pentru a le fi retrasa cetatenia romana. Invocarea la nesfirsit a
actualei legi a cetateniei este o dovada ca institutiile statului nu se simt deloc
responsabile pentru repararea efectelor unui regim ilegitim si criminal si ca
initiativa de condamnare oficiala a comunismului a fost si ramine un gest tardiv, fara efecte practice si facut din considerente politicianiste. Presedintele
Traian Basescu a fost consiliat ca e momentul sa condamne comunismul.
Desi este foarte tirziu, trebuie acum consiliat sa se implice si in demararea
actziunilor firesti de inlaturare a efectelor criminale ale acestui regim.
Demnitatea nationala trebuie sa fie o realitate si nu locul comun al diversionistilor de toata mina. A venit clipa in care presedintele romanilor trebuie sa
demonstreze ca nu a rostit vorbe in vint.
Tratamentul de care Paul Goma a avut si are parte de 21 de ani
incoace din partea institutiilor oficiale ale statului roman se coroboreaza in
opinia noastra cu tratamentul la care il supun alte institutii, intre care Uniunea
Scriitorilor din Romania. Subliniem ca niciun comitet director sau presedinte
al USR, din 1990 si pina in prezent, nu a gasit de cuviintza sa reactzioneze
normal pentru a-l repune nominal si oficial in drepturi pe Paul Goma, ca
membru. Nu este vorba doar de scriitorul Paul Goma, ci si de onoarea acestei
institutii de breasla, care avea datoria morala sa inlature rusinea de a-si fi executat simbolic un membru in aprilie 1977, cind acesta era torturat de
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Securitate pentru ca a luptat pe fatza pentru libertatea noastra a tuturor.
Uniunea Scriitorilor din Romania nu are nicio scuza ca pina la 2 octombrie
2011, timp de peste 34 de ani, nu a gasit curajul de a accepta ca reprezentantii
ei care au semnat excluderea lui Paul Goma au actionat la comanda politica.
Nici membrii ei, de ieri si de azi, nu au vreo scuza ca nu facut presiuni pentru
ca reprezentantii lor sa ii fereasca de aceasta rusine. Cele citeva gesturi razletze ale scriitorilor din Romania, de sustinere a repunerii lui Paul Goma in
dreptul sau legitim de membru al Uniunii Scriitorilor, nu au fost urmate de
efectele asteptate. Ceea ce arata cit de rezistent este acest stat-in-stat, in care
un grup restrins reactioneaza in virtutea apararii unui statu-quo caduc, prin
demisie morala.
Circula tot felul de variante in legatura cu pozitia lui Paul Goma fatza
de redobindirea cetateniei. Spun, pe scurt, ceea ce Paul Goma insusi a spus
mereu: nu a facut cerere de renuntare la cetatenie (un drept natural al sau si
al familiei sale), asadar, nu are de ce sa faca o cerere pentru redobindire. Nu
a spus nicaieri, niciodata, dupa stiinta mea, ca daca institutiile statului ii vor
repune in drepturi pe el si familia, ei vor refuza. Este un nonsens. Din nefericire, oamenii colporteaza diverse variante aruncate intentionat in spatiul
mediatic. Problema este mult mai simpla: statul roman a comis ilegalitati, statul roman trebuie sa le repare - indiferent ce cred victimele (sau urmasii lor).
Orice alta interpretare este o divagatie intentionata sau nu.
Noi, cei intrunitzi, am luat decizia de a infiintza un club Al SUSTINATORILOR LUI PAUL GOMA. Scriitorul exilat la Paris nu este doar o
efigie, ci un om viu. Nu suntem de acord cu aceia care invoca ridicarea de
statui. Paul Goma nu trebuie expediat in simboluri pe care sa le foloseasca
oricine are nevoie pentru a-si consolida un discurs sau pentru a legitima fapte
ilegitime.
Paul Goma merita respectul nostru, materializat in fapte, pentru ca
este un exemplu inconfundabil de demnitate.
Flori Balanescu, Reprezentanta editoriala a lui Paul Goma, in
Romania.
De :

rogobete mihai <mihairogobete@yahoo.com>
Date : 3 octobre 2011 14:56:55 HAEC
LA MUL¢I ANI, S™N™TO£I !

Pas înapoi, în 2010:
Luni 16 august 2010
Mihai Cimpoi mi-a r¶spuns, azi:
“Iubite maestre Paul Goma,
am primit cea de-a doua scrisoare a Domniei Voastre cu preciz¶ri §i
sugestii, pentru care v¶ mul†umesc din suflet.
Voi face neap¶rat §i eu aceste preciz¶ri pre§edintelui Ghimpu, sperând c¶ va accepta s¶ acorde cet¶†enie moldoveneasc¶ tuturor membrilor
familiei. Cred c¶ trei noi cet¶†eni de marc¶ vor constitui o bucurie a noastr¶
comun¶, consfin†ind leg¶mântul întregii familii cu aceste meleaguri terorizate de Istorie. Zic acest lucru fiindc¶ am în†eles c¶ tustrei a†i împ¶rt¶§it
acela§i destin, care e §i al tuturor basarabenilor. V¶ a§tept¶m, prin urmare,
pe to†i trei la Chi§in¶u §i Mana.
Cât prive§te cea de-a doua sugestie – rug¶minte, am §i g¶sit o
variant¶, care n¶d¶jduiesc s¶ fie acceptat¶ de prim¶ria municipiului
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Chi§in¶u. Propun, în acest sens, ca Centrul-bibliotec¶ „Paul Goma” s¶ fie
deschis în incinta cl¶dirii Societ¶†ii „Limba noastr¶ cea român¶”, aflat¶ în
centrul ora§ului, în care se afl¶ §i biroul Asocia†iei deporta†ilor basarabeni.
Sper s¶ nu v¶ certa†i. Cl¶direa dispune de suficient spa†iu pentru a fi expuse
c¶r†i, manuscrise, fotografii, materiale din arhiva personal¶ (în cazul în
care le ve†i dona). (subl. mea, P.G.)
V¶ doresc s¶n¶tate §i inspira†ie. Suntem în a§teptarea venirii
Domniilor Voastre – în bloc familial!”

Am r¶spuns:
De : paulgoma@free.fr
Objet : Dragà Domnule Cimpoi,
Date : 18 août 2010 09:40:16 HAEC
À : saca005@yahoo.com
Numàrînd eu pe degete, constat cà au mai ràmas douà sàptàmâni în care
oficialitàtile pot face ceva pentru mine - Referendumul, rezultatul lui pot impiedeca
sau opri mersul…
Fireste, nu îi dictez eu D-lui Ghimpu ce sà facà - însà dacà tot avea de gând
sà facà ceva, dupà cum mi-ati scris, sà sacrifice zece minute si sà decreteze situatia
noastrà. Dacà o rezolvà inainte de Referendum, e foarte bine - dacà dà si o dispozi†ie
Ambasadei de la Paris, sà se ocupe de hârtii, de bilete de càlàtorie si de transport la
aeroport (noi, mai spun o datà: neavînd bani pentru asa ceva.).
Probabil sunteti si Dvs in concediu, însà colaboratorii và vor comunica acest
mesaj al meu.
Ràmân în asteptare - cu incredere.
Paul Goma
(…)

Vineri 3 septembrie 2010
Am mai f¶cut un pas în septembrie, luna cu pricina.
Nu-mi mai fac iluzii c¶ cei de la Chi§in¶u vor rezolva chestiunea cet¶†eniei, deci a pa§apoartelor, deci a c¶l¶toriei întracolo.
(…) Dar eu ce fac? Unde mi-e capul, inima, †inerea de minte?
Cum a§a: accept s¶ merg la Chi§in¶u, de§i am declarat în nenum¶rate
rânduri, începînd din urm¶ cu aproape 33 ani, când pe aeroportul
Otopeni un securist m-a întrebat zâmbind: «£i când v¶ întoarce†i?», iar
eu, rânjind:
«Dup¶ ce cade comunismul în România»,
Iar acum vreo 20 ani, când Snegur m¶ poftise în Basarabia, de
fa†¶ cu Sanda Stolojan, r¶spunsesem:
«Nu c¶l¶toresc în †¶ri comuniste!»
Dar ce †ar¶ (necomunist¶!) este aceea în care dup¶ mai bine de
un an de la tragicele evenimente din 7 aprilie 2009, nu exist¶ niciun
poli†ai tor†ionar condamnat pentru tortur¶ ? Cine l-a ucis pe Valeriu
Boboc? Pe ¢âbuleac, pe ¢apu, pe Ionel Barbu? Cine i-a schilodit pe
ceilal†i tineri - doar n-or fi alunecat §i c¶zut to†i contestatarii pe sc¶rile
blocurilor lor, astfel c¶p¶tînd ei buba?
Sâmb¶t¶ 4 septembrie 2010
Numai azi nu-i mâine, vorba celuia Vom vedea poimâne.
Adic¶ luni. Sau mar†i. Sau când o fi s¶ fie… - c¶ n-o fi foc!
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Duminic¶ 5 septembrie 2010
(…) Speram c¶, mutîndu-mi privirea §i sufletul pe malul stâng
al Prutului, m¶ voi cur¶†a, debarasa, desp¶duchia de român¶chìa instalat¶ temeinic pe malul drept… Eh, vise de noapte, maic¶.
Unde dracu s¶ fug iar¶? Unde s¶ m¶ mai refugiez - din nou?
Vorba, de veacuri, a românului sub vremi: nu tot în exilul francez este
mai pu†in r¶u?
Joi 9 septembrie 2010
Dac¶ nici azi nu voi primi r¶spuns de la Chi§in¶u, mâine îi voi
scrie lui Mihai Cimpoi c¶ renun† la ideea de a c¶l¶tori încolo: S-a f¶cut
prea târziu.

Luni 3 octombrie 2011
Am avut o noapte bun` - suflete§te, c¶ trupe§te…
Leonid Gheorghian <L.Gheorghian@gmx.de>
Objet : La Multi Ani
Date : 2 octobre 2011 18:12:58 HAEC
À:
Paul Goma <paulgoma@free.fr>
Dumneavoastra si familiei Dumneavoastra va urez din suflet La Multi Ani!
Cu aceasta ocazie as fi dorit sa transmit guvernului Romaniei si celui din
Basarabia “Sa le fie rusine !” - sentiment greu de realizat, sau chiar imposibil, fiindca acesti servitori a unei mafii internationale nu stiu ce este
RUSINEA! Leonid Gheorghian
Mihut Giorgio <giomgg@yahoo.com>
Objet : LA MULTI ANI!
Date : 2 octobre 2011 18:37:55 HAEC
À:
Paul Goma <paulgoma@free.fr>
Répondre à : Mihut Giorgio <giomgg@yahoo.com>
Am deosebita placere sa va urez "La Multi Ani !" si anul acesta si sa speram
ca inca multi ani de acum incolo. Sa va dea Dumnezeu multa, multa
sanatate; citind Jurnalele constat ca aveti mare nevoie.
Gheorghe Mihut
Rodica Dragan <dragarodica@yahoo.fr>
Objet : La multi ani!!!
Date : 2 octobre 2011 18:43:33 HAEC
À:
Paul Goma <paulgoma@gmail.com>
Répondre à : Rodica Dragan <dragarodica@yahoo.fr>
Domnule Paul Goma,
La multi ani!!! Multa sanatate, multe puteri pentru a merge inainte!!!
Imi pare rau pentru faptul ca demult nu v-am scris, dar sa stiti ca ma gindesc
foarte des la dumneavoastra. In acest rastimp mi-am format si eu familia mea,
sotul meu este Dragos si fiul nostru, Gabriel, cu care va trimit si o poza!
Cu mult drag si cele mai calde ginduri,
Rodica Dragan-Cotaga
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“Dragarodica”, cea care m-a ajutat la transcrierea unor înregistr¶ri pentru
Scrìsuri 1 , “s-a întors la ba§tin¶”, în Nordul Basarabiei, s-a m¶ritat, a f¶cut un
copil… O îmbr¶†i§ez, de departe…

De :
vorona daniel <danielvorona@yahoo.com>
Objet : la mul†i ani!
Date : 2 octobre 2011 20:02:53 HAEC
À:
Paul Goma <paulgoma@free.fr>
Cc :
vorona daniel <danielvorona@yahoo.com>
LA MUL¢I ANI !
semneaz¶: daniel vorona, ana mirela + lucia popescu
Lucia Popescu mi-a fost mai-mult-decât-coleg¶, atât în anul universitar
1956… - cât §i în absen†a mea din lume (sic), reap¶rînd dup¶ 1958, dup¶ ce am
fost trimis cu domiciliu obligatoriu în B¶r¶gan.
O îmbr¶†isez cu nostalgie §i o s¶rut pe frunte.

De :

armasu liliana <lilianaarmasu@yahoo.com>
Objet : Multa sanatate!
Date : 2 octobre 2011 19:53:49 HAEC
À:
Paul Goma <paulgoma@free.fr>
Répondre à : armasu liliana <lilianaarmasu@yahoo.com>La
multi ani linistiti si multa sanatate, dle Paul Goma!
De :

Alexandru Budisteanu <alexandru.budisteanu@gmail.com>
Objet : La Multi Ani!
Date : 2 octobre 2011 20:32:26 HAEC
À:
Paul Goma <paulgoma@free.fr>
Stimate domnule Paul Goma,
Cu prilejul zilei Dv. de nastere primiti va rog sincere si calde urari de sanatate, viata indelungata si succese depline in tot ce intreprindeti, intru binele
scumpei noastre Basarabii si al neamului romanesc.
Cu deosebita stima si aleasa pretuire, Alexandru Budisteanu
De :

Gelu Tofan <gelu.tofan@tofan.com>
Objet : 76
Date : 2 octobre 2011 21:38:26 HAEC
À:
PaulGoma<paulgoma@free.fr>,PaulGoma
<paulgoma@gmail.com>
Sanatate si la Multi Ani! Gelu Tofan.
Modest, discret, Gelu Tofan face binele în juru-i, el r¶mânînd în planul doi,
chiar trei.
ïl salut

*
S¶ nu uit telefonul dat de Frantz Pop, b¶iatul cel mare al
Tereziei §i al lui Romulus Pop (“Bimbo”). N¶scut la L¶te§ti, ca §i
fra†ii s¶i, m-a vizitat acum câ†iva ani, la Paris. Pe ceilal†i nu i-am
v¶zut, îns¶ Frantz este leit tat¶-s¶u, dragul de Bimbo, Dumnezeu
s¶-l odihneasc¶.
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*
Liviu Stoiciu <liviu.stoiciu@gmail.com>
Objet : Un Apel pentru intrarea in normalitate - LIS
Date : 3 octobre 2011 00:32:32 HAEC
Am scris, v-as fi indatorat daca ati face cunoscut acest Apel: dati click pe linkul http://www.liviuioanstoiciu.ro/2011/10/o-declaratie-solemna-sau-o-legede-urgenta-in-parlament-care-sa-l-repuna-in-drepturi-in-romania-pe-marelepaul-goma/ Cu omagii, LIS
LIS:
“Duminic¶, 2 octombrie 2011. Paul Goma a împlinit azi 76 de ani.
Îi aduc de aici un nou omagiu, reveren†ios (neputincios c¶ nu pot s¶-l ajut
nicicum). Are toate §ansele s¶ devin¶ o icoan¶ a unui scriitor român martir la
care s¶ se închine românii r¶ma§i f¶r¶ busol¶ (Paul Goma e un reper spiritual
moral) . Slav¶ cerului, Paul Goma rezist¶ acolo, între francezi, nu între
români, Parisul e a doua lui cas¶ – dup¶ ce s-a n¶scut în Basarabia (la Mana,
jude†ul Orhei). Înro§esc în calendar ziua lui de na§tere, Paul Goma nu e
numai un simbol al rezisten†ei, ci §i o piatr¶ de hotar în timp. Situa†ia în care
se afl¶ el azi, d¶ de gol cel mai bine care e adev¶rata fa†¶ a României §i a
conduc¶torilor ei trec¶tori. România nu mai e nic¶ieri pentru marele scriitor
(care ar merita Premiul Nobel pentru Literatur¶, dar românii au uitat s¶-l mai
propun¶; mai exact, se fac în fiecare an c¶ uit¶). Paul Goma, un mare scriitor
român f¶r¶ †ar¶, nu apatrid din proprie voin†¶, ci exilat de dictatorul N.
Ceau§escu (care l-a expulzat în 1977, luându-i cet¶†enia român¶; de atunci
Paul Goma nu §i-a rev¶zut †ara) §i apoi de Ion Iliescu, de Emil
Constantinescu, de Traian B¶sescu. Stupefiant, nici un pre§edinte al
României nu i-a redat automat cet¶†enia român¶ (dup¶ pr¶bu§irea comunismului), i se tot spune c¶ e obliga†ia lui s¶-§i cear¶ înapoi cet¶†enia, de parc¶
el ar fi cerut s¶ i se ia. Statul român trebuie s¶-l desp¶gubeasc¶, dar n-o face
– prefer¶ s¶-l aib¶ pe con§tiin†¶ pe Paul Goma. A§a cum îl va avea pe
con§tiin†¶ §i Uniunea Scriitorilor din România-USR (nu numai Pre§edin†ia
României §i Guvernul). Au trecut 21 de ani de la Revolu†ie §i niciunul dintre
cei afla†i la cel mai înalt nivel nu-i r¶scump¶r¶ nici suferin†ele îndurate în †ar¶
(cât a fost h¶ituit, arestat de Securitate), nici suferin†ele îndurate departe de
†ar¶, tr¶ind de azi pe mâine în exil, de§i statul român democrat de azi în datoreaz¶ totul (inclusiv revolu†ionarii din Decembrie 1989, r¶spl¶ti†i cu vârf §i
îndesat dup¶ Revolu†ie, îi sunt datori). Fo§tii tor†ionari comuni§ti-securi§ti
sunt pe cai mari, oameni de succes în România postcomunist¶, pe când Paul
Goma e †inut §i azi cu capul la cutie. În 2005 i s-a înscenat cea mai mare
mizerie de care poate fi capabil un pre§edinte de Uniune a Scriitorilor, acuzându-l c¶ e antisemit (fiindc¶ în jurnalul lui, Paul Goma nu a fost de acord
cu politica Israelului fa†¶ de palestinieni, clarv¶z¶tor; azi toat¶ lumea i-ar da
dreptate, mai pu†in tr¶d¶torii României) §i l-a îngropat de viu nu numai în
România, ci §i în Fran†a, unde Paul Goma are §i azi statut de azilant politic
(pân¶ anul viitor numai). Mai r¶u, fo§tii propagandi§ti PCR-Securitate, de
tipul lui Vladimir Tism¶neanu (adus special din SUA §i pus în post de
pre§edinte al Institutului de Investigare a Crimelor Comunismului §i
Memoria Exilului Românesc, la care are statut de ministru f¶r¶ portofoliu; de
ce n-a fost adus Paul Goma §i pus în aceast¶ func†ie?) se mândre§te cu disiden†a lui Paul Goma (f¶r¶ exemplele lui Paul Goma §i al lui Dorin Tudoran,
disiden†a româneasc¶ anticomunist¶ ar fi fost un bluf neserios) – m¶rturie st¶
§i Raportul preziden†ial de condamnare a comunismului. Cu toate acestea,
Vladimir Tism¶neanu nu mi§c¶ un deget s¶-l readuc¶ pe Paul Goma în †ar¶,
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din contr¶. A§a cum nu mi§c¶ un deget în acest sens ambasadorul la Paris al
României la UNESCO, Nicolae Manolescu (care prin aceast¶ atitudine compromite breasla scriitorilor). Este descalificant pentru to†i cei afla†i în func†iicheie ale statului român c¶ Paul Goma supravie†uie§te pe banii Fran†ei, nu ai
României, e o ru§ine de care nu ne vom sp¶la în §apte ape. Îi propun parlamentarului Varujan Vosganian (primvicepre§edinte al USR) s¶ vin¶ cu o
rezolu†ie (un apel, o declara†ie solemn¶ sau un proiect de lege) în Parlamentul
României §i s¶ cear¶ s¶ fie repus în drepturi în România, imediat, Paul Goma,
simbolul disiden†ei noastre anticomuniste. M¶car pe ultima sut¶ de metri s¶ i
se fac¶ dreptate marelui scriitor Paul Goma, s¶ fie înc¶ o dat¶ înfrânt¶ cerbicia securi§tilor care conduc în secret România, §i s¶ ne rec¶p¶t¶m demnitatea
„ca popor nerecunosc¶tor fa†¶ de valorile române§ti” (valori care au f¶cut s¶
înving¶ idealurile morale). Paul Goma trebuie primit cu toate onorurile posibile în România (n-au decât s¶ crape de ciud¶ du§manii lui). Se aude?”
*
”Anul trecut scriam pentru pere†i (pentru Arge§ – f¶r¶ vreun folos,
Paul Goma e §i mai singur):
Paul Goma – 75. Ce destin chinuit, m¶ gândesc iar c¶ numai un
mare scriitor, cum e Paul Goma, poate avea parte de atâta nerecuno§tin†¶
public¶. Anume, s¶-l provoace la masa de scris, s¶-l izoleze. Poate exagerez,
dar deja sunt convins c¶ la marii scriitori îngerul p¶zitor (eventual propriul
subcon§tient, dac¶ nu destinul) st¶ în permanent¶ alarm¶, nu-i las¶ s¶ se
bucure de nimic, îi †ine în priz¶, el §tie c¶ „omenirea” are nevoie de clarviziunea lor creatoare §i le storc §i ultima pic¶tur¶ de crea†ie original¶, care
conteaz¶. Se bucur¶ într-o via†¶ de om numai spiritele mediocre, cei care nu
cunosc limitele §i nu sunt da†i cu capul de pere†i de propriul destin. Paul
Goma a r¶mas un singuratic superior… Cum trece timpul degeaba: am în
minte cartea Elvirei Iliescu, „Paul Goma – 70”, acum ar fi trebuit s¶ apar¶ pe
pia†¶ „Paul Goma – 75” (e extraordinar s¶ aud c¶ ea chiar va ap¶rea, semnat¶
de prieteni ai lui Paul Goma; regret c¶ eu n-am fost în stare s¶ m¶ mobilizez
s¶ scriu ceva deosebit pentru aceast¶ carte; pur §i simplu m-am blocat, cred
c¶ Paul Goma m¶ inhib¶, mai mult ca niciodat¶ azi are nevoie de semn¶turi
noi care s¶ scrie despre el, s¶ nu se spun¶: „tot Stoiciu scrie despre Goma, tot
Flori B¶l¶nescu §i Dumitru Ungureanu, tot Magda §i Petru Ursache, tot
revista Arge§, tot Elvira Iliescu, unde sunt ceilal†i?”). Paul Goma trage în
continuare ponoasele spiritului lui liber incomod, a spus întotdeauna ce a
gândit, n-a fost „diplomat”, a atacat subiecte tabu, a fost sincer în tot ce a
scris. Dar opiniile lui publicistice n-au convenit „spiritului vremii” (politicii
corecte). Pentru mine e aberant ce se întâmpl¶ în continuare, aud permanent
c¶ Paul Goma „s-a pus r¶u cu to†i, §i de aceea” – de aceea, ce? S¶ ai un mare
scriitor român în via†¶ ajuns la 75 de ani, un disident ca nimeni altul între
scriitorii români, care a rupt gura Occidentului, adic¶ „s¶ ai un Paul Goma”
§i s¶ nu fie azi membru al Academiei Române? S¶ nu aib¶ cele mai înalte
ordine §i medalii ale statului român postcomunist? Ba, s¶ nu fie pus nici pe
steagul de defilare al breslei lui, al Uniunii Scriitorilor din România? Cum e
posibil s¶ fie în continuare marginalizat, ignorat, înjurat Paul Goma, la 20 de
ani de la Revolu†ie? Cum e posibil s¶ nu i se fi redat nici azi cet¶†enia §i drepturile pierdute din 1977 pân¶ azi (cu toate cheltuielile compensatorii pentru
suferin†ele inimaginabile îndurate §i cu toate indemniza†iile legale), s¶ fie
†inut §i azi în exil la Paris? Iat¶ c¶ e posibil, Pre§edin†ia României se face c¶
plou¶ în continuare (ba chiar azi îi invit¶ pe to†i românii s¶-i urmeze exem-
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plul lui Paul Goma, dac¶ nu le convine ce se întâmpl¶ în România; Românie
pe care regimul B¶sescu a falimentat-o), Academia Român¶ n-are loc între
nemuritori, iar în Uniunea Scriitorilor (la vârf cu un vajnic du§man al disiden†ei neiert¶toare a lui Paul Goma) func†ioneaz¶ resentimentul… Personal,
consider c¶ pân¶ ce Paul Goma nu va fi repus în drepturi, nu i se vor recunoa§te meritele, România nu va intra în normal (nici statul reprezentat la vârf,
nici Academia, nici Uniunea Scriitorilor). E regretabil s¶ vezi c¶ România nu
reu§e§te s¶ intre în normal nici dup¶ 20 de ani de libertate, fie ea §i libertate
prost în†eleas¶, pus¶ în ghilimele (c¶ în efectele benefice ale democra†iei nu
mai crede nimeni). Mie îmi e ru§ine c¶ Paul Goma nu are statuie în România,
§i pe an ce trece cre§te în mine sentimentul de neputin†¶ §tiind c¶ Paul Goma
are §i azi statut de refugiat politic la Paris. Mi se face r¶u când încerc s¶ m¶
pun în pielea lui. Las la o parte faptul c¶ nici Basarabia natal¶ nu-l
îmbr¶†i§eaz¶, nu-l pune pe soclu. Nu am alt¶ explica†ie la tot ce i se întâmpl¶
lui Paul Goma, decât în steaua lui nenorocoas¶, în harta astral¶ nepotrivit¶, în
destinul care-l oblig¶ s¶ se sacrifice, s¶ scoat¶ din el ce e mai bun. Dar ce
folos s¶ fie chinuit într-atât, dac¶ nu i se recunosc la adev¶rata valoare meritele scriitorice§ti? I se vor recunoa§te postum? Da†i-mi voie s¶ m¶ îndoiesc,
au murit atâ†ia scriitori, considera†i mari ai României în timpul vie†ii, de care
s-a uitat imediat dup¶ ce au murit. E un specific al nesim†irii române§ti postcomuniste s¶ nu i se dea Cezarului Paul Goma cei e al Cezarului, în timpul
vie†ii? De ce nu profit¶m de vitalitatea spiritual¶ a lui Paul Goma acum, cât
mai e în via†¶, de ce nu-i acord¶m maximum de aten†ii (inclusiv materiale;
dar nu suntem în stare s¶-i acord¶m nici m¶car aten†ii morale)? De ce, fiindc¶
suntem cu to†ii ni§te am¶râ†i improviza†i, p¶r†i dintr-un popor caraghios, care
nu mai crede în viitor – viitor ce trece minut de minut §i nu mai alege nimic
de capul nostru. Am ajuns o popula†ie de plâns, care nu mai merit¶.
La mul†i ani, Paul Goma! S¶ fi†i s¶n¶tos §i inspirat §i s¶ v¶ urma†i pe
mai departe calea ce vi s-a dat! Dumnezeu s¶ v¶ ocroteasc¶ §i s¶ v¶ binecuvânteze, c¶ de la români nu mai ave†i ce a§tepta.
@Liviu Ioan Stoiciu”
Tags: (f¶r¶ exemplele lui Paul Goma §i al lui Dorin Tudoran, 2 octombrie
2011. Paul Goma a împlinit azi 76 de ani, acuzându-l c¶ e antisemit, adus special din
SUA §i pus în post de pre§edinte al Institutului de Investigare a Crimelor
Comunismului §i Memoria Exilului Românesc, Are toate §ansele s¶ devin¶ o icoan¶
a unui scriitor român martir, Au trecut 21 de ani de la Revolu†ie, aud permanent c¶
Paul Goma „s-a pus r¶u cu to†i §i de aceea”, care s¶-l repun¶ în drepturi, cartea
Elvirei Iliescu, ci exilat de dictatorul N. Ceau§escu (care l-a expulzat în 1977, ci §i o
piatr¶ de hotar în timp, d¶ de gol cel mai bine care e adev¶rata fa†¶ a României §i a
conduc¶torilor ei trec¶tori, dar românii au uitat s¶-l mai propun¶; mai exact, de Emil
Constantinescu, de parc¶ el ar fi cerut s¶ i se ia, de tipul lui Vladimir Tism¶neanu, de
Traian B¶sescu, de§i statul român democrat de azi în datoreaz¶ totul, disiden†a româneasc¶ anticomunist¶ ar fi fost un bluf neserios, Este descalificant pentru to†i cei
afla†i în func†ii-cheie ale statului român c¶ Paul Goma supravie†uie§te pe banii
Fran†ei, exilat de Ion Iliescu, fo§tii propagandi§ti PCR-Securitate, Fo§tii tor†ionari
comuni§ti-securi§ti sunt pe cai mari, i se tot spune c¶ e obliga†ia lui s¶-§i cear¶ înapoi
cet¶†enia, Îi aduc de aici un nou omagiu, Îi propun parlamentarului Varujan
Vosganian (primvicepre§edinte al USR), În 2005 i s-a înscenat cea mai mare mizerie
de care poate fi capabil un pre§edinte de Uniune a Scriitorilor, în România, Înro§esc
în calendar ziua lui de na§tere, la care s¶ se închine românii r¶ma§i f¶r¶ busol¶ (Paul
Goma e un reper spiritual moral), liviu ioan stoiciu, luându-i cet¶†enia român¶; de
atunci Paul Goma nu §i-a rev¶zut †ara), Mie îmi e ru§ine c¶ Paul Goma nu are statuie
în România, n-au convenit „spiritului vremii” (politicii corecte), nici suferin†ele
îndurate departe de †ar¶, nici un pre§edinte al României nu i-a redat automat cet¶†enia
român¶ (dup¶ pr¶bu§irea comunismului), Nicolae Manolescu, nu apatrid din proprie
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voin†¶, nu mi§c¶ un deget în acest sens ambasadorul la Paris al României la
UNESCO, O declara†ie solemn¶ sau o lege de urgen†¶ în Parlament, oameni de
succes în România postcomunist¶, Paul Goma, Paul Goma - un mare scriitor român
f¶r¶ †ar¶, Paul Goma are §i azi statut de azilant politic, Paul Goma nu a fost de acord
cu politica Israelului fa†¶ de palestinieni, Paul Goma nu e numai un simbol al rezisten†ei, Paul Goma rezist¶ acolo între francezi nu între români - Parisul e a doua lui
cas¶, Paul Goma s¶ nu fie azi membru al Academiei Române?, Paul Goma trage în
continuare ponoasele spiritului lui liber incomod, Paul Goma trebuie primit cu toate
onorurile posibile în România, pe când Paul Goma e †inut §i azi cu capul la cutie, pe
marele Paul Goma, prefer¶ s¶-l aib¶ pe con§tiin†¶ pe Paul Goma, Raportul
preziden†ial de condamnare a comunismului, reveren†ios (neputincios c¶ nu pot s¶-l
ajut nicicum), România nu mai e nic¶ieri pentru marele scriitor (care ar merita
Premiul Nobel pentru Literatur¶, s-a n¶scut în Basarabia (la Mana jude†ul Orhei),
scriam pentru pere†i, se fac în fiecare an c¶ uit¶), simbolul disiden†ei noastre anticomuniste, tot Elvira Iliescu, tot Flori B¶l¶nescu §i Dumitru Ungureanu, tot Magda §i
Petru Ursache, tot revista Arge§, tr¶ind de azi pe mâine în exil, unde sunt ceilal†i?”,
Uniunea Scriitorilor din România-USR (nu numai Pre§edin†ia României §i
Guvernul), „Paul Goma – 70”, „tot Stoiciu scrie despre Goma…

*
Mi-a scris §i Aliona Grati: obosit` de dus-întors în
tren, dar impresionat¶ de primirea f¶cut¶ de “reg¶†enii”
tofanezi basarabencelor mele (ea, Mariana §i Nina).
Un pas înapoi:
Sâmb¶t¶ 11 septembrie 2010
Azi am trimis, prin po§t¶, varianta de hârtie a Scrisorii c¶tre
M. Cimpoi. Iat-o:
Paris, 10/11 septembrie 2010
“Iubite coleg Mihai Cimpoi,
Iat¶-ne în 10 septembrie (2010, totu§i), iar eu nu am primit un
r¶spuns nici de la Dvs. cel care a†i formulat primul invita†ia, nici de la
Guvern, de la care a†i avut promisiunea - adev¶rat: oral¶ - c¶ mi se va re-da
cet¶†enia român¶ prin cea moldoveneasc¶ - nici de la §oferul Ambasadei de
la Paris a Moldovei.
Am în†eles (n-a§ mai fi în†eles!): eu am p¶c¶tuit atunci când, dup¶
scrisoarea Dvs., m-am gr¶bit s¶ spun: «Da, accept invita†ia de a c¶l¶tori în
¢ara mea!», uitînd c¶ în multe împrejur¶ri - una dintre ele: ca r¶spuns la
invita†ia lui Snegur - declarasem:
«Nu c¶l¶toresc în †¶ri comuniste».
Cu durere, cu sfâ§iere constat, dup¶ §ase s¶pt¶mâni de be†ie a bucuriei de a m¶ întoarce în ¢ara mea, Basarabia, c¶ m-am în§elat. Ca circumstan†¶ atenuant¶ evoc chiar invita†ia Dvs. Mi-am zis c¶ dac¶ pre§edintele (interimar) Mihai Ghimpu a fost de acord cu acest gest, pe malurile Bâcului
domne§te democra†ia, iar Basarabia mea nu mai este comunist¶.
Ce eroare - tragic¶: Republica Moldova este, în continuare o †ar¶
comunist¶, dovad¶: “la acest ceas de cump¶n¶” invita†ia f¶cut¶ mie de a veni
acas¶, mai ales de a primi cet¶†enia moldoveneasc¶, a devenit, brusc, nu doar
inconvenabil¶ pentru guvernul de la Chi§in¶u, ci de-a dreptul “d¶un¶toare”
(ce va spune B¶sescu - cel care mi-a refuzat cet¶†enia român¶ pe care o merit
mai vârtos, decât el, pre§edinte al României?; ce va spune fostul st¶pân
bol§evic al Moldovei, Voronin?, dar Stepaniuk?, dar Tcaci, dar Socor, dar
Reidman - tovar¶§i îndrum¶tori spre înd¶r¶t?, ce s¶ mai vorbim de Lavrov,
Medvedev, Putin?, îndrum¶tori spre Moscova?); invita†ie - adev¶rat, doar
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oral¶, prin Mihai Cimpoi, de a m¶ întoarce acas¶ - dar ce fel de acas¶ este
aceea în care mili†i§tii §i kgbi§tii de pe Bâc nu au fost aresta†i, judeca†i,
pedepsi†i pentru crimele îngrozitoare din 7 aprilie 2009? Ce fel de acas¶
poate fi aceea în care criminalii bol§evici responsabili de masacrele din
aprilie 2009 sunt liberi, ba, rânjind, promit s¶ se întoarc¶ la cârma nefericitei
Moldove?
Acum vreo cinci ani, în “corul” manifestan†ilor care cereau pentru
mine restituirea cet¶†eniei române (cea refuzat¶ de B¶sescu), se afla §i o
feti§oar¶ din Pa§cani. Cu ea am între†inut o scurt¶ “coresponden†¶” prin po§ta
electronic¶. Am re†inut întrebarea ei, nelini§tit¶ - pe care o citez mereu,
mereu, mereu:
“ïn aceast¶ †ar¶ vre†i s¶ veni†i?”
Am în†eles tactica daco-românului - fie el basarabean:
Nu r¶spunde întreb¶rii tale - ci, la§, te tace.
A§a au procedat §i guvernan†ii de la Chi§in¶u, dup¶ ce m-au poftit s¶
m¶ întorc acas¶. M-au t¶cut, §tiind ei - din negura veacurilor - c¶ într-o societate f¶r¶ lege, f¶r¶ moral¶, f¶r¶ Dumnezeu p¶catele se §terg, sunt “amnistiate”, nu prin r¶spuns, nu prin cerere de iertare - ci prin t¶cere : “Eu te tac,
fiindc¶ sunt atât de slab, încât a§ deveni §i mai slab, dac¶ †i-a§ cere iertare
pentru ofensa f¶cut¶”.
Iat¶ o “concep†ie” de rob.
De aceea Germanii alc¶tuiesc un mare popor - fiindc¶ §i-au cerut
iertare pentru crimele lor din cursul secolului trecut; de aceea Ru§ii sunt - §i
vor r¶mâne - un popor de nimica, o adun¶tur¶ (în ciuda marilor scriitori,
compozitori, gânditori), fiindc¶ nu au cerut iertare, de pild¶ Poloniei, pentru
Katjin; tot de pild¶ României, pentru sfârtecarea †¶rii, pentru furtul de
teritorii, pentru jaful bine organizat, pentru organizarea foametei din
Basarabia, pentru sutele de mii de nevinova†i deporta†i, distru§i, asasina†i în
Gulag, în deportare.
Ast¶zi, 10 septembrie 2010 a devenit prea târziu pentru un r¶spuns
datorat mie.
Fiindc¶ eu nu contez pentru guvernan†ii de la Chi§in¶u, cum a contat
Adrian P¶unescu.
Din acest motiv declar c¶ nu mai a§tept nimic de la Domniile
Voastre.
Pentru c¶ s-a f¶cut 10 septembrie. Adic¶: prea-târziu.
Paul Goma”

Luni 13 septembrie 2010
ïncep cu stângul (cu 13) s¶pt¶mâna: ïn ciuda “pifului” care nu
m¶ în§eal¶, în ciuda zvonurilor care pot s¶ mai §i în§ele, basarabe†ii
mei nu m¶ vor “la ba§tin¶”. Modul în care au s¶ m¶ anun†e de “modificarea” programului sau chiar de anularea lui îl voi afla în curând
(dac¶ îl voi afla vreodat¶ din gura oficialilor). Cel mai plauzibil motiv
de r¶zgândire al lor va fi exprimat prin român¶chescul repro§ (adresat
mie, nu lor, r¶zgânditornicii):
«Dac¶ §i tu (dumneata)…»
Ca s¶ reias¶ c¶ nu ei - care avuseser¶ ini†iativa invita†iei poart¶ vreo vin¶ pentru r¶zgânditur¶, ci eu, prin “preten†iile” mele,
exagerate, fire§te, sunt vinovatul: am avut “preten†ia” la cet¶†enia
moldoveneasc¶, oameni buni! Cet¶†enia pe care o am de când m-am
n¶scut, lipse§te doar hârtia care s¶ o consfin†easc¶.
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Sunt amor†it de… - nu de mânie, ci de ciud¶: a§a s¶ fi ajuns §i
aimeii din stânga Prutului? “Cam tot a§a” - precum aimeii din dreapta
Prutului - nu suntem cu to†ii români?
ïn ciuda… ciudei, m¶ simt împ¶cat: eu mi-am îndeplinit partea
mea de treab¶ : am scris c¶r†i, am pledat §i cu glas mare cauza
Basarabiei, am publicat c¶r†i (amendate de analfabetiukul Stepaniuk),
m-am luat de piept cu ovreii care negau cele scrise în S¶pt¶mâna
Ro§ie, am distribuit gratuit toate volumele “despre Basarabia” (cele
dou¶ scoase de A. Vartic, Din calidor §i Arta refugii; cele dou¶ prime
edi†ii din S¶pt¶mâna Ro§ie, scoase de Iurie Colesnic, cu sprijinul lui
Sergiu Grossu; trei volume: Culoarea curcubeului, Soldatul
câinelui, Basarabia, editate de Iurie Ro§ca, înainte de a deveni tovar¶§
al lui Voronin, Altina, Publicat¶ de Erizeanu, la Cartier - singura
pentru care am fost… pl¶tit cu o promisiune - neonorat¶, cum altfel §i, recent o edi†ie a c¶r†ii Din Calidor, la editura Lumina)… Când s¶
m¶ bucur §i eu c¶ m-am purtat nu chiar ca ultimul dintre p¶mânteni,
iat¶, vine “amendamentul” guvernamental: «Cet¶†enie da, îns¶ nu §i
pentru doamna…».
Am avut parte o ve§nicie de §ase s¶pt¶mâni de “apartenen†¶”:
în sfâr§it, aveam §i eu un loc al meu: locul în care m¶ n¶scusem §i pe
care îl cinstisem în toate c¶r†ile mele.
Acum nu m¶ simt… depeizat: prin contrariul: mi-a fost luat¶
†ara, rostul. Acum sunt §i eu un întors din deportare, din exilul pe care
aimeii nu-l accept¶. Vorbesc de guvernan†i, nu de ne-guverna†i:
neamurile, mai cu seam¶ fetele, femeile din clanul meu se gândesc la
mine cu… din-suflet - ceea ce r¶mâne o mare consolare. Consolarea.
Nu, nu doar noi, dacoromanii suntem st¶pânii-pe§terii: în
Jurnalul 2004, am consemnat: cu prilejul anivers¶rii Debarc¶rii în
Normandia, a ap¶rut (a r¶s¶rit, a ie§it din mormânt) un polonez:
luptase, între 1939-44 în armata britanic¶, iar la sfâr§itul r¶zboiului
fusese §i el, ca to†i polacii supravie†uitori (fiindc¶ unde erau luptele
mai uciga§e, acolo se b¶gau, erau b¶ga†i), “repatriat-cu-for†a”, cite§te:
predat ru§ilor de guvernul englez. Omul f¶cuse vreo 30 ani de gulag,
apoi se “întorsese” la el, în Polonia. Ailuii îl primiser¶ ca pe un strigoi;
ce caut¶ ¶sta în sat la noi? Dar mai era satul lui? Care cas¶ - mai
exista o cas¶ a lui? Nimeni nu-§i aducea aminte de el - ziceam c¶ era
un adolescent când plecase, dar nici de familia lui nu se §tia c¶ ar fi
vie†uit pe-acolo. Fa†¶ de acela eu sunt un privilegiat: respins de aimei,
m¶ retrag (mental, pentru c¶ tot nu-l p¶r¶sisem) în exilul francez:
ace(a)sta este acasa mea, de 33 ani.
Aici, în acasa exilului pot muri - lini§tit.
Mar†i 14 septembrie 2010
Ieri: zi grea, n¶cl¶it¶, tensionat¶.
Mi-a scris Daniela, întrebîndu-m¶ de ce nu i-am mai scris §i ce
s-a ales din proiectata vizit¶ la Chi§in¶u? (…)
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Un veninos particip¶ §i el la… lapidarea poetului Tudoran.
Numai c¶, din ploaia de pietre ab¶tut¶ asupra Dorinului am remarcat
una mai… a§a - am subliniat-o:
14 septembrie, 22:47. SERAFIM
“Nu i se dadea voie sa calatoreasca in strainatate cu familia. Asta e tot secretul "disidentei" lui Dorin Tudoran. (…). In rest slujbe de functionar pe la diferite
institutii si fundatii finantate de CIA, cum are si acum. Daca nu a reusit sa faca o
cariera literara de succes (cartile ii sunt apreciate doar de prieteni: Nicolae
Manolescu, Florin Iaru...., care i-au si acordat premii de duzina), lipsindu-i literatura de sertar din timpul disidentei, a atacat ultima speranta pentru un premiu
Pullizer: LITERATURA DE DOSAR. (subl. mea, P.G.) Aici are desigur sansa unei
jumatati de premiu, pentru ca poate publica ce vrea din miile de pagini ale dosarelor
si poate interpreta faptele cu tot veninul si subiectivitatea, pe care numai un scriitor
ratat, macinat de invidii si orgolii, ajuns la aproape 70 de ani, le poate avea. (…)

“Literatur¶ de dosar”? - dar §i eu posed o astfel de literatur¶ în
Culoarea curcubeului!
Numai c¶: literaturii (mele) de dosar nu i s-a îng¶duit s¶ fie
difuzat¶, s¶ ajung¶ la cuno§tin†a compatrio†ilor: filosoful-cel-maitân¶r-la-români: Liiceanu, b¶gat în boale de §efii s¶i: Brucan, Petre
Roman, P. Cîmpeanu, Iano§i - a retras volumul (de el solicitat-editat)
din libr¶rii, apoi l-a trimis la topit. Pe când fratele s¶u geam¶n întru
afaceri editoriale ne-cu§er, Lupescu a editat cu tam-tam literatura-dedosar a lui Tudoran, pentru c¶ aceea “corespundea standardelor”,
vorba Tism¶neanului cu acela§i pseudonume, fiind “just” încadrat¶ de
stâlpii de moralitate intelectual¶ §i de anticomunism postfestumic:
“Radu Ioanid” §i Manolescu (cum de lipsea Liiceanu?) - nu, Doamnefere§te, de c¶tre persoane profund insignifiante precum Eugène
Ionesco §i Fernando Arrabal, “martorii” mei…
C¶ tot am pomenit episodul lans¶rii, la editura parizian¶ Seuil,
în februarie 1979 a traducerii c¶r†ii pomenite (Le tremblement des
hommes): atuncea-când, autorul de mine le-a propus jurnali§tilor s¶ nu
discute cartea mea (cartea mea, pentru care fuseser¶ invita†i!), ci
constituirea, în România, a primului sindicat liber: SLOMR…; a
tuncea-când D-na Rodica Ionesco, so†ia lui Eugène mi-a spus :
«Cine-i prostul care renun†¶ la prezentarea c¶r†ii sale, ca s¶
lanseze un sindicat, fie el liber? Goma! Las¶-m¶ s¶ te s¶rut, prostule!»
M¶ laud §i eu cu ce pot.
(…)
Joi 16 septembrie 2010
£i ziua de ieri a fost trist¶, tensionat¶ - de uitat!
La Ia§i a avut loc, în iulie “Literatura §i politicul”, rezumatul
fiind publicat în Observator cultural (?). De§i au participat Sanda
Cordo§, Aliona Grati §i al†i critici, istorici literari care au scris despre
mine, numele nu mi-a fost pronun†at. M. Rogobete, în singurul comentariu:
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“Cum poate avea loc o asemenea dezbatere, f¶r¶ nicio trimitere la Paul
Goma? În Ia§i, dac¶ Luca Pi†u §i Magda Ursache nu .. .e, nimic nu e.”

Sâmb¶t¶ 18 septembrie 2010
Nu m¶ mai preocup¶ soarta lumii? Ba da, m¶ preocup¶ §i ea,
îns¶ deocamdat¶ sunt prea-ocupat de soarta mea §i a familiei mele.
Nestr¶lucit¶. Cred c¶ nu vom putea merge la Chi§in¶u, de 2 octombrie.
Chiar de vom primi cet¶†enia azi, nu vom putea face formele în timp
util. Ei, da: asta este, nu alta.
Duminic¶ 19 septembrie 2010
S¶n¶tatea mea, cât¶ mai era, se duce §i ea, se tope§te, se destram¶. Nu mai v¶d eu Basarabia, chiar dac¶ guvernan†ii de pe Bâc vor
galopa (?) în din†i cu invita†ia oficial¶, cu cet¶†enia, cu actele. Nici Ana
nu o duce mai bine, suntem amândoi uza†i pân¶ dincolo de urzeal¶.
Doar Filip se mai †ine drept.
Tot ziceam c¶-mi redactez Testamentul. Dar ce s¶ mai adaug
fa†¶ de celelalte variante? C¶ nu voiu sicriu bogat? - am mai recitat din
Eminescu; c¶ nu vreau s¶ fiu înmormântat la Chi§in¶u (pe Aleea
Clasicilor!), nici la Mana? Ci incinerat la Paris - c¶-i mai ieftin §i mai
comod pentru mine, arsul pricinatic? C¶ nu vreau ca numele meu s¶
fie dat vreunei str¶zi, uli†e, §coale, biblioteci, r¶spântie, pie†e? C¶ am
oroare - de pe acum !, f¶r¶ s¶ m¶ fi întrebat cineva… - de o eventual¶
statuie, pentru motivul c¶ ochelarii pe nasul unui bust fac r¶u, deformeaz¶, altereaz¶ “spiritul” bustului?
Ce anume s¶ mai las cu limb¶ de moarte s¶ nu mi se fac¶? Am
uitat §i bine am f¶cut. A, da: s¶ nu se trag¶ cu pu§ca, la ceremonia
funerar¶, ca s¶ nu fie zbur¶t¶ite vr¶biu†ele-mititicu†ele.
La urma urmei via†a mea nu mai poate fi cârpit¶ cu întoarcerea
la ba§tin¶. ïntoarceri acas¶ am to-ot f¶cut, la ce bun s¶ repet în real
ceea ce am f¶cut în maimultcareal: în c¶r†i? Scrisul - §i pentru mine este mai adev¶rat decât realitatea cea schimb¶cioas¶ §i urâtoas¶.
Am fost avertizat, m-am avertizat singur-singurel: ïntoarcerea
în Basarabia are s¶ fie, nu doar o deziluzie, ci o eroare. A, chiar dac¶
sunt profesionist întru erori, aceasta ar fi o nega†ie; a mea. Dar, oameni
buni (§i oame §i mai bune - ca basarabencele mele cele frumuse†oase),
eu m-am specializat în a nu avea o †ar¶, ce m-a apucat acum, la
b¶trâne†e §i la sfâr§it de via†¶ s¶-mi cârpesc inima cu un petic devenit
str¶in: “ba§tina”? ïn primul rând c¶ detest cuvântul, bulg¶resc, se zice,
oricum, slavdun¶rean, prea frate, în ureche, cu “mla§tin¶”. Exagerez,
dar nu am altul de pus în loc - care “patrie”? care “†ar¶”? Dar eu nu am
nici, nici, sunt un exilat, adic¶ un ie§it, un dat-afar¶-din, un alungat.
Nici vorb¶: m¶ alint. Ce §tiu eu câte au îndurat s¶rmanii directori de con§tiin†¶, r¶ma§ii pe loc, pe baricadele patriei? Habar n-am la
ce “presiuni” au fost ei supu§i (c¶ au fost, au fooost…). De c¶tre cine,
m¶ rog? De c¶tre propria-le con§tiin†¶, ce, nu le dau eu voie s¶ posede
a§a ceva? Ia s¶ nu mai fac pe nebunul, s¶ încerc s¶ fiu §i eu ni†el-mainormal - s¶ m¶ uit la ei.
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Ei, cum e când e§ti normal ca ei?
Muuult mai comod.
*
ïntr-adev¶r, “o nou¶ trist¶ veste”: §i Pastior, oameni buni?
Probabil mâine se va publica reac†ia Hertei Müller. Nu §tiu ce
anume va zice ea, dar nu m¶ pot st¶pâni s¶ citez dintr-un interviu al s¶u
de alalt¶ieri:
România liber¶ 16 sept.
Sabina Fati : A†i spus c¶ „exist¶ o mo§tenire a dictaturii în România". Ce
putea face elita intelectual¶ autohton¶ pentru a schimba radical lucrurile dup¶
c¶derea regimului comunist?
H.M.: În alte †¶ri intelectualii se ocup¶ mai mult de treburile politice, se
discut¶ mult mai mult §i mai aplicat pe marginea unor teme, ceea ce în România nu
s-a întâmplat §i nici nu se va întâmpla. Din p¶cate, în România exist¶ alte obi§nuin†e,
dar foarte multe ar putea depinde de intelectuali §i de tehnocra†i. Scriitorii §i arti§tii
din România nici m¶car nu au vrut s¶ discute despre problemele colabora†ionismului. Erau prea mul†i încurca†i cu dictatura, a§a cred. (subl. mele, P.G.)

A§a, carevas¶zic¶: “ïn alte †¶ri, intelectualii…” ïn care alte †¶ri,
m¶ rog? ïn România, în care voi, scriitorii §vabi n-a†i scos un mieunat,
a†i a§teptat, tremurînd - de atâta sim†… civic - s¶ fi†i extra§i, de p¶r,
de c¶tre statul german, contra muuulte m¶rci nem†e§ti? “ïn alte †¶ri…
intelectualii…” - care †ar¶? ïn Germania Federal¶?, unde “intelectualii se ocup¶…” Dar parc¶ voi, §vabii din Banat avea†i alt crez
politic, v¶ zicea†i neomarxi§ti, îi batjocorea†i pe p¶rin†ii vo§tri, acuzîndu-i de nazism, iar ca s¶ v¶ preg¶ti†i viitorul de aur, t¶cea†i ca pe§tii
cei curajo§i, f¶cea†i pactul cu Diavolul §i înv¶†a†i-f¶r¶-profesor-holocaustologia - astfel a†i devenit mai ca-ca decât pa-pa : de ce nu v-a†i
“refugiat” voi în Republica Sovietic¶ Nem†easc¶, m¶i tovar¶§i
Genosseni §vabi, unde v¶ este locul?
“Scriitorii §i arti§tii din România nici m¶car nu au vrut s¶
discute despre problemele colabora†ionismului”- iat¶ o afirma†ie
iresponsabil¶. Domnia ta, cât timp a vie†uit în România, ai discutat
ceea ce le repro§ezi românilor c¶ nu f¶cuser¶?
Eu, în România, am f¶cut ceea ce trebuia s¶ fac, ceea ce era
normal s¶ fac: m¶ exprimam în public §i s¶ suport consecin†ele - ce
f¶cea Domnia ta, în acel timp? M¶car †i se auzea - la Timi§oara respira†ia invocat¶ în titlul unei c¶r†i, de atâta curaj nem†esc?
*
Dup¶ o decad¶ de tensiuni, dezam¶giri, boli, descuraj¶ri,
noroaie - ce minun¶†ie a 9-a de Mahler, cu Luzern Festival Orchestra
dirijat¶ de minunatul Abbado! Pe Arte, asear¶. Abbado: în inima mea
nu poate fi separat de a 9-a de Mahler. Cu mâinile sale †epene - a§a mi
se arat¶ degetele lui de lemn, sclerozate - dar cât de, nu atât expresive,
cât… dragi. Ce consolare, ce mângâiere, pe fruntea mea, numai cicatrice - cu degetele †epene ale lui Abbado.
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*
Observatorul cultural promitea, pentru ieri, 22 septembrie, în
afara unui interviu al Hertei Müller, alte câteva texte despre Pastior.
Nimic - nici ieri, nici azi. S¶ nu fi în†eles eu bine? Acel num¶r promis
era doar varianta de hârtie? Nu cred §i ar fi foarte r¶u s¶ fie a§a. Ne
intereseaz¶ §i pe noi, ne-§vabii cum §i-au p¶strat §vabii pozi†ia în
picioare (sau din contra). Eu unul m-am s¶turat s¶-i aud pe nem†ii
no§tri - §i sa§ii -, pe ungurii no§tri (pe evreii no§tri nu-i pun la socoteal¶, ei ne num¶r¶ pe to†i goii §i ne pun note de rea-purtare holocaustologic¶) afirmînd ritos c¶ numai românii au cedat presiunilor
Securit¶†ii, c¶ numai românii au devenit turn¶tori. Detest acest
“numai”! Fire§te: evreii nu intr¶ în categoriu turn¶tori decât ocazional
- ca Zalis. Evreii nu sunt turn¶tori - nooo. Ar fi o insult¶ la adresa lor.
Ei sunt, cinstit: securi§ti, cite§te: ne-oameni.
ïnapoi la oameni, adic¶ la nem†i §i la români. Au cedat - indiferent de… ras¶ - acei oameni care nu au mai putut suporta
amenin†¶rile, §antajele, asalturile, agresiunile Securit¶†ii. ïntrucât un
Caraion este mai detestabil decât Pastior? Chiar necunoscînd faptele
detestabile ale lui Pastior, nu pot judeca dac¶ A este mai odios decât B.
Or am observat la Herta Müller în ultimele ei interven†ii, pe lâng¶ o
v¶dit¶ confuzie (omeneasc¶, a§a †i se întâmpl¶ când ai min†it atâta,
încât nu mai §tii ce era adev¶r §i ce minciun¶ din “amintiri” - vorbesc
de afirma†iile ei despre mama sa - care, în fapt, nu era mama sa) o
v¶dit¶ ap¶rare… etnic¶. Aceast¶ r¶t¶cire - eu îi spun: luare razna - a
început a lua propor†ii în gura Hertei Müller, când s-a apucat ea s¶
acuze întrega românime de… pasivitate, de dezinteres, de nediscutarea
faptelor rele… Dar de unde pân¶ unde aceast¶ insolen†¶ de a critica
“majoritatea na†ional¶” (românimea) pentru apatie, la§itate? Ce a vrut
s¶ spun¶ prin: "SCRIITORII ROMÂNI ERAU PREA ÎNCURCA¢I
CU DICTATURA"? Nu sunt de acord cu adev¶rul afirma†iei, îns¶,
fiind vorba de scriitori, cu ce altceva s¶ fie…“încurca†i”? Ca s¶ reias¶
c¶ societatea german¶ (occidental¶) este mai de respectat decât cea
româneasc¶?; pentru a se în†elege c¶ §i neomarxi§tii b¶n¶†eni
cump¶ra†i de statul german fac parte din… societatea german¶ occidental¶ §i sunt cura†i ca lacrima - ei nefiind încurca†i cu dictatura? Cine
§tie ce vom mai afla despre cutare vânjos neam† din România,
recuperat!
Nu l-am cunoscut pe Pastior, §tiam doar c¶ este de-al nostru prin suferin†e, prin dureri, prin scris. Deasemeni nu §tiu cu ce fel de
argumente îl vor ap¶ra nem†ii lui, dup¶ cum nu §tiu care fapte-rele îi
sunt repro§ate. Oricum, nu-i voi arunca piatra: §i eu am fost la
Borodino.
Herta Müller nu a fost - de aceea vorbe§te aiurea. Sper ca m¶car
acum, vorbind-scriind despre Pastior s¶ p¶streze dreapta cump¶n¶.
Nici Nicolae Manolescu nu a fost - m¶car o secund¶ - închis.
S¶ nu ne mir¶m dac¶ peste o lun¶, peste un an, schimbîndu-se caraulele
din prepeleacurile CNSAS-ului, înlocuitorii vor dezv¶lui - cu hârtii ©Paul Goma 1935-2011
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c¶ “Niki” al Monic¶i a fost un pârîcios, un delator de rând, nu doar un
“demascator” al antisemitului Goma.
¢ine†i minte, scriitori români, fârta†i obedien†i ai turn¶torului
Manolescu Nicolae, încuviin†atori ai calomniilor sale - bine pl¶tite de
israelieni §i americani : sunte†i complicii lui! Prin t¶cere. S¶ nu veni†i
cu “explica†ii” de genul clasicelor: «Au fost presiuni…», findc¶ v¶ vor
crede, eventual nevestele, amantele, fiicele - §i vecinele - avînd interes-de-complicitate. Istoria - pe care o detesta†i ca… delatoare - ba.
*
Gabriel Ple§ea îmi transmite:
Ancheteonline.ro:
“Gheorghe Musat, fondatorul casei de avocatura Musat&
Asociatii, a fost ofi†er de Securitate timp de 13 ani. Mu§at: "Am fost
ofi†er de contrainforma†ii, dar nu am f¶cut niciodata poli†ie politic¶" de
C.P. HotNews.ro Joi, 23 septembrie 2010, 17:02 (…)

Gabriel Ple§ea adaug¶:
“Gheorghe Mu§at, fondatorul casei de avocatura musat&asociatii a
fost ofiter de securitate. ™sta e tipul care i-a salvat pe Manolescu, Carmen
Mu§at si al†ii în procesul cu antisemitismul?”

™sta!: el, cu scutu-i de “avocat” MAI i-a ap¶rat pe I.B. Lefter,
pe “Radu Ioanid” (cu Mu§ata, alc¶tuind tripleta care a deschis focul
holocaustizator împotriva mea, în 2003 în Observator cultural), pe
Oi§teanu, pe Laszlo, pe G. Andreescu, pe Antonesei, pe Dan Pavel, pe
M.D. Gheorghiu, pe Gârne†, pe Gârbea §i pe Totok §i pe Wiesel §i pe
I. Vianu…- chiar §i pe B. Marian…
Pân¶ acum crezusem c¶ numele Mu§at al Carmenei cu acela§i
titlu îi venea de la so† - “un avocat cu preg¶tire”, de§i (înc¶) tân¶r… Ei
bine, nu : Mu§at nu vine de la so†ul dân§ii - purtînd numele Matei -, ci
de la securistul ei tat¶ Gheorghe, nume conspirativ: “Mu§at”. Te
pomene§ti c¶ fiica a beneficiat, dup¶ 1990, de aureola de†inutului
politic a lu’ ta-su - a§a va fi ajuns la Amsterdam, s¶ se doctorizeze cu
Sorin, nepotul monumentului eliadic, doar nu a f¶cut degeaba t¶ticu†ul
4 ani la Aiud, printre “bandi†i anticomuni§ti” pe care îi încondeia de
fiecare dat¶ când “se cerea la doctor”?
Nu nu este nici o confuzie: firma Mu§at&Drughie a ap¶rat-o
împotriva mea pe… Carmen Mu§at, fiica? so†ia? patronului §i pe ai s¶i,
pionieri holocaustologi puii revistei - culturale! - Observator cultural.
Astfel se explic¶ înfrângerea mea - total¶, f¶r¶ drept de apel în procesul
intentat calomniatorilor: judec¶toarea (nu mai caut în hârtii, ca s¶-i
retranscriu aici numele-i odios) le-a dat dreptate lor, nu mie, calomniatul; ei aveau slobod s¶ scrie ce le trecea prin cap, nu puteau fi m¶car
“aten†iona†i”, altfel li s-ar fi atins “dreptul la exprimare”…
ïn neinformarea mea, d¶dusem vina doar pe judec¶toare, o
oarecare gospodin¶ §i pe tovar¶§ii ei de loc de produc†ie, tot atât de
timora†i, de condi†iona†i - mai ales c¶ printre acuza†ii mei jum¶tate
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erau evrei, iar calomnia era pur evreiasc¶, antisemitizatoare. Iat¶ îns¶
c¶, f¶r¶ a da la o parte întâia ipotez¶, i se lipe§te a doua: “Casa
Mu§at&Asocia†ii” este, nu doar o sucursal¶ a “justi†iei” practicat¶ în
România lui Iliescu&Constantinescu& B¶sescu - adic¶ total aservit¶
Cotroceniului, dar, ca supliment este condus¶ de un securist! De
Gheorghe Mu§at! Abia acum îmi explic siguran†a cu care alde Mehr,
Laszlo, Oi§teanu, G. Andreescu îmi f¶ceau “atmosfer¶” înainte de
proces, nu doar asigurindu-m¶ c¶ voi pierde, dar obr¶znicindu-se,
recrutaser¶ §i “martori” ca numitul Horodniceanu Mirel, luîndu-m¶
peste picior à propos de busturile în ghips autentic ale lui Stalin care
troneaz¶ în casele israelienilor… Nu venea (sentimentul victoriei
Binelui asupra R¶ului de mine) doar din faptul c¶ §tiau: oricum, tot ei
câ§tig¶, dar, sunt ap¶ra†i (!) de un important securist: Gheorghe Mu§at,
contra- spionul lui pe§te!
Iat¶ cum a fost betonat¶ alungarea mea, expulzarea din lumea
lor, a celor care prin calomnie ob†in posturi de ambasadori la Unesco,
de directori de institu†ii, de tribune permanente - ca Observator cultural -de la care r¶spândesc, în continuare, minciuni, minciuni, minciuni.Pot eu lupta cu un astfel de monstru, caracati†oid, hienicefal?
Fire§te, nu.
ïns¶ ne-fire§te, încerc: scriindu-i, punîndu-i pe hârtie, pe sticla
ordinatorului - chiar dac¶ num¶rul receptorilor mei r¶mâne derizorie,
ei nu vor dormi lini§ti†i, asigura†i ca nimeni-nu-va-spune-nimic, iar
copiii, nepo†ii gorni§tilor vor avea o via†¶ “normal¶”, netulburat¶ de
umbrele trecutului de c¶cat.
Luni 27 septembrie 2010
La fel.
Am primit de la Chi§in¶u mesajul:
De : valeriumatei@yahoo.ca
Objet : Cetatenie R.M. Venire la Chisinau
Date : 27 septembre 2010 09:19:53 HAEC
À : paulgoma@free.fr
Stimate Domnule Paul GOMA,
Am deosebita pl¶cere s¶ V¶ informez c¶ Uniunea Scriitorilor din
Moldova a f¶cut toate demersurile necesare privind acordarea cet¶†eniei
R.Moldova Dvs. §i familiei Dvs. Cei de la Pre§edin†ia R. Moldova urmau s¶
V¶ contacteze, prin ambasada de la Paris, §i s¶ V¶ comunice c¶ Dvs. §i fiului
Filip Ieronim cet¶†enia Vi se acord¶ expres (ca cet¶†ean n¶scut în Basarabia
§i urma§ direct), iar apoi cet¶†enia i se va acorda, în scurt timp, §i Doamnei
Ana Maria, ca so†ie §i mam¶. Acestea-s prevederile legisla†iei R.M.
A§tept¶m un r¶spuns al Dvs. în privin†a sosirii la Chi§in¶u. Preg¶tim
mai multe ac†iuni, la Uniunea Scriitorilor §i la Institutul de Filologie al
Academiei în leg¶tur¶ cu ziua de 2 octombrie.
Cu pre†uire,
Valeriu MATEI
director pentru proiecte §i programe la Uniunea Scriitorilor
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Am r¶spuns:
Stimate Domnule Valeriu Matei,
Imi face pl¶cere vestea parvenit¶ prin Domnia Voastr¶,
Ins¶ nu o pot primi asa, ciuntit¶:
- Nimeni de la Presedintie nu m-a contactat, fie si prin posta electronic¶ (asa cum primisem promisiunea - oral¶ - prin Dl. M. Cimpoi). Adev¶rat,
Consulatul de la Paris mi-a adresat un mesaj confuz, poftindu-m¶ s¶ st¶m de
vorb¶ - despre ce s¶ st¶m de vorb¶? Cu cine s¶ stau de vorb¶?
Nu mi-au r¶spuns la întrebare nici in momentul de fat¶;
- De ce s¶ mi se acorde, mie si fiului meu, cet¶tenia Moldovei - abia
apoi (“în scurt timp”) sotiei mele, când noi ne cunoastem de 45 ani, am fost
împreun¶ mai mult la r¶u decât la bine?
Asa este legisla†ia? S¶ fie s¶n¶toas¶ legisla†ia aceea, eu nu dup¶ ea
m-am condus în viat¶, pân¶ la vârsta de 75 ani, nu potrivit acelei legislatii am
scris 60 de volume - despre Basarabia - si nu în vedere unei recompense
(cet¶†enia?, da, îns¶ numai pentru mine si pentru fiul meu, nu si pentru sotie?)
Dar cine au fost/sunt legislatorii care au f¶cut ce au f¶cut, în stilul selection¶rii banditilor: unii “na prava”, altii “na leva” - dup¶ care criterii? Nu vreau
s¶ am de a face cu astfel de “legislatie”, cu atât mai putin cu “legislatorii”.
Aveam de gând s¶ vin la Chisin¶u impreun¶ cu mama fiului meu.
Or, neavînd acte de c¶l¶torie (cet¶tenie, deci pasaport), singur nu voi veni.
Apoi, fie vorba între noi: azi, 27 septembrie (2001) e prea târziu, ca
s¶ apuc 2 octombrie.
Stiu, stiu, guvernantii au alte treburi, toate mult mai importante decât
un fleac de cet¶†enie pentru un fleac de basarabean ca mine - nici m¶car
cet¶tean al Moldovei - dup¶ “legisla†ie”.
Dup¶ ce le vor rezolva, s¶ m¶ anun†e.
Atunci va fi “momentul” pentru venirea mea acas¶: postum.
Al Dvs.,
Paul Goma

O nou¶ scrisoare a lui Valeriu Matei:
Stimate Domnule Paul GOMA,
azi diminea†¶ V-am trimis mesajul dup¶ o scurt¶ discu†ie telefonic¶ cu dl
Mihai Cimpoi, care sosind de la Bucure§ti a plecat la B¶l†i, §i... la doar o or¶
dup¶ a sosit scrisoarea Dvs, c¶tre dl Cimpoi trimis¶ la 10 septembrie [scrisoare electronic¶ - parvenit¶ la destinatar la 27 - adev¶rat, aceea§i lun¶ observa†ia mea, P.G.] . I-am spus §i mi-a permis s-o deschid. Mi s-a f¶cut
ru§ine de modul §i felul cum a fost tratat¶ problema restabilirii cet¶†eniei Dvs.
§i a membrilor familiei. F¶r¶ s¶ vreau, mi-am amintit de modul §i felul cum
m-au tratat colegii mei în anii 1983 - 1985, atunci când, dat afar¶ din doctorantura Universit¶†ii Lomonosov din Moscova ca antisovietic §i na†ionalist,
am r¶mas în strad¶ §i to†i m¶ ocoleau ca s¶ nu aib¶ probleme cu autorit¶†ile,
iar ast¶zi unii se erijeaz¶ în mari eroi, dup¶ ce ani la rând au teoretizat cu
la§itate pe marginea metodelor de folosire a hârtiei igienice pentru §tergerea
pe boti§or (dup¶ ce f¶ceau bale sl¶vind imperiul sovietic rusesc §i partidul
bol§evic).
Îmi pare r¶u c¶ n-am §tiut de la bun început de aceast¶ problem¶ a
restabilirii cet¶†eniei.
Azi am contactat unele persoane implicare §i iat¶ ce am constatat.
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Mesajul Dvs. electronic din 10 august 2010 n-a ajuns la dl Cimpoi.
Incredibil, dar adev¶rat: secretara de la Uniune, - un personaj aparte - l-a pus
printre alte acte §i a plecat în concediu. N-a ajuns la dl Cimpoi nici r¶spunsul
de la Pre§edin†ie pe care, l-a solicitarea mea, mi l-a trimis ast¶zi prin fax dl
Ohotnicov §i pe care îl trimit al¶turat. Ministrul de externe Iurie Leanc¶
mi-a promis s¶ investigheze cazul, fiindc¶ de la Pre§edin†ie s-a trimis o not¶
ministrului de externe §i ministrului tehnologiilor informa†ionale privind
restabilirea cet¶†eniei Dvs., ceea ce trebuiau s¶ V¶ aduc¶ la cuno§tin†¶
func†ionarii moldoveni de la Paris, cei care se mi§c¶, precum se vede cu
tradi†ionalele viteze moldovene§ti: îcet, îceti§or, de loc §i pe loc,
Cât prive§te grija ce V-o poart¶ unele nulit¶†i ce se vor scriitori tocmai buni s¶ fie ÎnNobila†i, au intervenit §i pe-aici câteva hahalere de peste
ocean, care i-au atacat anterior §i pe Mircea Eliade, §i pe Emil Cioran §i pe
Eugen Ionesco. Îi cunoa§tem prea bine §i nu ne mai mir¶ nimic în comportamentul acestor lichele.
Nu de†in nici o func†ie în acest stat, dar îmi cer scuze pentru comportamentul unor concitadini.
Cu pre†uire, Valeriu MATEI

£i ultimul r¶spuns al meu:
De : paulgoma@free.fr
Objet : Stimate Domnule Valeriu Matei,
Date : 27 septembre 2010 20:00:34 HAEC
À : valeriumatei@yahoo.ca
V¶ repet: mi-am luat gândul de la o normalizare a situa†iei mele.
Normal¶ este situa†ia de refugiat politic în Franta - din 1977.
Regret c¶ l-am crezut pe Dl. Cimpoi, când m-a poftit în Basarabia.
Am constatat: Basarabia nu are nevoie de mine, ba chiar i-a§ strica
socotelile prin prezen†a mea.
Am citit r¶spunsul tovar¶sului Ohotnicov. M-am l¶murit cum stau
treburile acolo.
S¶ fiti s¶n¶tosi. Cum nu am alt¶ arm¶ de ap¶rare decât scrisul, c¶ tot
m-am sculat eu, am s¶-i scriu si pe basarabenii mei, a§a cum i-am scris de
“românii” mei. ïn Jurnalul pus pe internet.
Da, bre: s¶ nu se mai plâng¶ basarabenii c¶ reg¶tenii nu-i consider¶
români - ba sunt!
Salutare!
Paul Goma
P.S. : Cum spunea tovar¶sul Ohotnicov? C¶ so†ia mea “avînd statut
de apatrid nu are temei de a dobândi cet¶tenia Republicii Moldova”?

*
C¶ m-am calmat pu†in: Iau în seam¶ repro§ul-zicerea
român¶cheasc¶:
«Tu, Gicule, dac¶ ai fi fost în situa†ia mea…?»
Da, domnule! P¶i dac¶ eram eu în locul“factorilor”, a§ fi f¶cut
altfel? E u§or s¶ critici, s¶ acuzi, dar ia s¶ te v¶d la treab¶; pe baricade;
în posturi de r¶spundere - cum ai fi procedat? Nu tot a§a?
ïmi vine s¶ caut bibliografie la str¶nepoata Dana Goma, care,
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în ultima ei scrisoare zice:
“ïmi pare rau ca a esuat vizita in Chisinau. Parca se zicea ca
Moldova creste si progreseaza, dar se vede ca tot in urma a ramas.
Dar sa nu pierdem nadejdea, viata e plina de surprize neasteptate”
(subl. mea).
Draga de ea, aburita mo§ului! Da, bre, “via†a e plin¶ de surprize
nea§teptate”.
Joi 30 septembrie 2010
Tot a§a; mereu a§a. Cu ziua de azi - 30 septembrie - se încheie
un ciclu, o perioad¶ fast¶ (prin promisiuni), nefast¶ prin decep†iuni.
Numai mâine nu-i poimâne, vorba noastr¶. Dac¶ ar fi fost bine, azi am
fi fost în avion sau la Chi§in¶u. Dar n-a fost s¶ fie cum ne închipuiam
noi. A fost…
…a§a cum b¶nuiam eu, înc¶ din luna august. Ce gur¶ spurcat¶!
- pe hârtia jurnalului.
Basarabenii mei…
*
Cu ce se ocup¶ “fra†ii no§tri, de veacuri: ovreii”: cu fire§te îngrijorarea. Are, n-are treab¶, Comunitatea în chestie pune de-o
îngrijorare; are, n-are motive - Comunitatea îi arde un protest - dar §tii,
colè, unul sonor, de s¶ i se duc¶ buhul §i s-aduc¶ banul, pentru ca
alt¶dat¶ goii s¶ steie cum îi puseser¶ ei, din 28 iunie 1940: cu botul pe
labe, în genunchi, pe burt¶ ca ni§te fa§i§ti §i legion¶roi §i antisimi†i §i
români antonesciano-regali§ti!:
“Comunitatea evreiasc¶, îngrijorat¶ de vizita lui Paul Goma la Chi§in¶u
2010-10-01/12:42 Comunitatea evreiasc¶ din Republica Moldova se
arat¶ îngrijorat¶ în leg¶tur¶ cu vizita scriitorului Paul Goma la Chi§in¶u,
transmite Info-Prim Neo.
Comunitatea precizeaz¶ într-un comunicat de pres¶ c¶ îngrijor¶rile
sunt legate de ideile promovate de scriitor, precum c¶ în timpul celui de-al
doilea r¶zboi mondial nu a existat holocaustul.
Reprezentan†ii Comunit¶†ii evreie§ti consider¶ c¶ decorarea scriitorului Paul Goma în Republica Moldova cu înalte ordine §i merite de stat
reprezint¶ o gre§eal¶ capabil¶ s¶ genereze un conflict religios §i na†ional.
Paul Goma este cet¶†ean de onoare al Chi§in¶ului printr-un ordin emis de
primarul Dorin Chirtoac¶.
Ideea justific¶rii §i, totodat¶, a neg¶rii fenomenului holocaustului se
reg¶se§te în lucrarea scriitorului Paul Goma „S¶pt¶mâna ro§ie 28 iunie- 3
iulie sau Basarabia §i Evreii”. În 2008 Procuratura General¶ a Republicii
Moldova a intentat o cauz¶ penal¶ privind instigarea etniilor la conflict §i
dezna†ionalizare, elemente g¶site în aceast¶ lucrare. Dosarul a ajuns la
Judec¶toria sectorului Centru, se men†ioneaz¶ în comunicat.
Paul Goma este a§teptat la Chi§in¶u pe 2 octombrie, unde va avea
mai multe întâlniri cu cititorii s¶i.
Paul Goma s-a n¶scut în Basarabia. În urma Pactului MolotovRibbentrop, familia Goma s-a refugiat peste Prut.”(sublinierea imi apar†ine)

Ce spuneam? Comunitatea protesteaz¶ împotriva unei c¶r†i pe
care nici unul dintre membrii ei nu a citit-o. Din… îngrijorarea c¶ în
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paginile ei nici un cititor normal nu va g¶si “negarea fenomenului
Holocaustului”, ci negarea, ve§tejirea fenomenului “Holocaustologiei”, inven†ia de dup¶ C¶derea Zidului Berlinului, de spaim¶ c¶ noi,
neevreii nu vom mai pl¶ti cu aur victimele deja pl¶tite de mai multe ori
ale Holocaustului evreilor, mai grav: vom cere socoteal¶ pentru
Holocaustul nostru, pus la cale §i de voi, evreii sub steagul ro§u al
bol§evismului rusesc. Ia s¶ nu mai fie îngrijorat¶ comunitatea voastr¶:
Goma nu mai vine la Chi§’nò: s-a îngrijit comunitatea noastr¶, neevreiasc¶ de a tremura atât de vizibil în urma amenin†¶rilor dublate de
slujbe de blesteme, încât a dat de în†eles (înc¶ o dat¶ pentru totdeauna)
- prin t¶cere! - c¶ nu are voie de la rabinul §ef al Ierusalimului
Universal s¶-mi deie zapisc¶ de c¶l¶torie în Basarabia, botezat¶ de voi:
“Na§a Maldova”.
*
ziar.jurnal.md
“De§i a acceptat ini†ial invita†ia pre§edintelui Uniunii Scriitorilor din
R. Moldova de a reveni acas¶, dup¶ 66 ani de exil, Paul Goma nu va veni la
Chi§in¶u pe 2 octombrie, când va împlini 75 de ani.
Din jurnalul lui Paul Goma, postat pe http://paulgoma.free.fr/, afl¶m
c¶ pân¶ la finele lunii august, celebrul scriitor §i disident înc¶ nu primise o
invita†ie oficial¶ din partea autorit¶†ilor moldovene §i nu fusese anun†at privind actele ce trebuia perfectate pentru a i se acorda cet¶†enie moldoveneasc¶. Preciz¶m, c¶ Paul Goma nu are nici cet¶†enie francez¶, nici româneasc¶.
Potrivit acad. Mihai Cimpoi, pre§edintele USM, la Chi§in¶u s-au
f¶cut toate demersurile necesare, Pre§edin†ia Republicii Moldova acceptând
s¶ acorde cet¶†enie moldoveneasc¶ lui Paul Goma §i fiului s¶u, Filip. „Dar
Paul Goma nici nu a depus cerere de cet¶†enie, nu §tiu de ce” (subl. mea,
P.G.), a declarat pentru JURNAL de Chi§in¶u Mihai Cimpoi.
La rândul s¶u, Paul Goma explic¶: „Valeriu Matei mi-a scris
anun†ându-mi acordarea cet¶†eniei pentru mine §i pentru fiul meu, dar nu §i
pentru so†ia mea. I-am r¶spuns c¶, f¶r¶ so†ie, nu vin acas¶. Noapte bun¶, copii
basarabeni! Dormi†i – dar nu sfor¶i†i”.

*
Am primit de la Chi§in¶u, din partea Academiei de £tiin†e
urm¶toarea scrisoare - cu expeditorul avusesem, ieri, o convorbire
telefonic¶: Mai întâi un mesaj amical:
De : ghduca@yahoo.com
Objet : La multi ani, PAUL GOMA!
Date : 2 octobre 2010 17:50:28 HAEC
À : paulgoma@gmail.com
Cc : paulgoma@free.fr
Stimate Domnule Paul Goma,
Va expediez telegrama de felicitare din partea comunitatii
stiintifice basarabene. Va spun din suflet LA MULTI ANI cu mari
impli-niri! Voi face tot ce-mi sta in putere ca sa Va readuc Acasa si sa
ne revedem cu bine aici, la bastina Dvs. Va voi tine la curent privind
pasii intreprinsi in acest sens. Nu trebuie sa ne intristam, oricum vom
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invinge! Daca ne dam batuti, vom face mare bucurie neprietenilor neamului nostru. Suntem deja caliti in tot felul de lupte, important este sa
fim uniti si la unison in actiuni.
Aveti in anexa si invitatia Academiei pentru presa, legata de
conferinta stiintifica PAUL GOMA LA 75 ANI, programata pentru 4
octombrie. V-as ruga, sa adresati un cuvant de salut participantilor la
acest mare eveniment stiintific. Sunt sigur ca toata lumea se va bucura
si veti da astfel tonul evenimentului mult asteptat.
Ma bucur ca am avut ocazia sa discutam azi la telefon, am
inteles mai bine cum stau lucrurile.
Cu respect,
acad. Gheorghe Duca

Apoi unul oficial:
ACADEMIA DE £TIIN¢E A MOLDOVEI
Bd. Stefan cel Mare, 1
MD-2001, Chi§inau, Rep. Moldova
Tel: (373 22) 27 14 78
Fax: (373 22) 27 60 14
E-mail: HYPERLINK "mailto:consiliu@asm.md" consiliu@asm.md
Telegram¶ de felicitare
Mult stimate scriitor Paul GOMA,
Ziua de 2 octombrie din calendarul literaturii române §i universale constituie un fericit prilej pentru comunitatea §tiin†ific¶
din Moldova de a V¶ adresa cele mai alese ur¶ri de bine §i cuvinte
de suflet.
Cu ocazia zilei de na§tere V¶ dorim mult¶, mult¶ s¶n¶tate,
inspira†ie §i putere de crea†ie, peni†¶ ascu†it¶ §i cât mai mul†i cititori pe
toate continentele, bucurie §i împlinire familiei Dvs, so†iei Ana Maria
§i fiului Filip, care V-au fost sprijin de n¶dejde pe drumul lung, dramatic §i amar al exilului, - mai întâi în propria †ar¶, apoi, în str¶in¶tate.
V¶ dorim, totodat¶, s¶ ave†i parte de recuno§tin†a cona†ionalilor, mai
cu seam¶, a basarabenilor printre care V-a†i n¶scut §i c¶rora le-a†i
dedicat aproape întreaga oper¶, alertând în acest mod Occidentul
privind drama Basarabiei §i ororile comise de regimul comunist
totalitar în aceste teritorii.
Am aflat ast¶zi cu mare triste†e c¶ nu ve†i (re)veni ACAS™, la
Chi§in¶u §i la Mana de pe plaiurile orheiene... Noi, oamenii de §tiin†¶
§i cultur¶, V¶ a§teptam cu mare drag, pe 4 octombrie 2010, în Casa
Mare a Academiei de £tiin†e a Moldovei, în calitate de Înalt Oaspete
al conferin†ei §tiin†ifice „PAUL GOMA la 75 de ani”. S¶ ne ierta†i
pentru faptul c¶ nu V-am împlinit ast¶zi Visul de-o via†¶, dar nu l¶sa†i
triste†ea s¶ v¶ p¶trund¶ în inim¶ §i suflet. Cu r¶bdare §i d¶ruire de sine
vom dep¶§i §i elementele de ordin birocratic ap¶rute.
V¶ asigur c¶ ave†i toat¶ recuno§tin†a §i tot sprijinul elitei intelectuale din Republica Moldova, care va face tot ceea ce-i st¶ în putere
pentru a nu admite ca un scriitor-legend¶, un clasic în via†¶, un fiu
vrednic al neamului nostru s¶ fie l¶sat în exil chiar §i dup¶ 20 de ani de
la pr¶bu§irea comunismului în Europa. E nedrept §i anormal, în joc
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fiind îns¶§i demnitatea noastr¶ na†ional¶. Personal, am lansat deja
ini†iativa de a V¶ acorda înaltul titlu de membru de onoare al
Academiei de £tiin†e a Moldovei, al¶turi de mari personalit¶†i na†ionale §i universale, inclusiv laurea†i ai premiului Nobel. De asemenea,
în calitatea mea de pre§edinte al Academiei de £tiin†e a Moldovei §i de
membru al Guvernului Republicii Moldova, voi veni cu propunerea de
a declara anul 2011 – ANUL PAUL GOMA.
Cred cu toat¶ puterea fiin†ei mele c¶ Visul Dvs §i al nostru se
va împlini §i ne vom vedea în curând la Chi§in¶u, unde V¶ a§tept¶m cu
toate onorurile ce se cuvin unui Erou autentic, b¶rbat de caracter, frate
al Adev¶rului.
Dumnezeu s¶ V¶ binecuvânteze §i s¶ ne tr¶i†i mul†i ani ferici†i!
Cu aleas¶ pre†uire §i admira†ie,
acad. Gheorghe DUCA,
pre§edintele Academiei de £tiin†e a Moldovei
Chi§in¶u, 2 octombrie 2010
*

Neobositul Dan Culcer îmi trimite:
“Nici peste 66 de ani scriitorul Paul Goma nu va veni acas¶!
01 Octombire 2010 De Victoria Ungureanu
Nici cu ocazia împlinirii a 75 de ani de la na§terea sa, scriitorul
Paul Goma nu va veni acas¶, în Basarabia, de unde s-a refugiat cu
p¶rin†ii s¶i în anul 1944. Scriitorul §i-a dorit mult s¶ vin¶ la Chi§in¶u
împreun¶ cu so†ia sa §i s¶ s¶rb¶toareasc¶ aceast¶ aniversare frumoas¶
al¶turi de colegii de la Senatul onorific Hyde Park §i Uniunia scriitorilor din Moldova.
Paul Goma va continua s¶ fie un azilant politic în Fran†a, din
motiv c¶ elita politic¶ din RM nu a binevoit s¶-§i fac¶ timp §i pentru
acest scriitor basarabean de valoare, oferindu-i cet¶†enia †¶rii noastre.
Pe la începutul lunii septembrie scriitorul mai avea o speran†¶,
îns¶ dup¶ data de 27 septembrie, când a primit un mesaj de la directorul pentru proiecte §i programe la Uniunea Scriitorilor Valeriu Matei,
Paul Goma a r¶mas dezam¶git, ba mai mult indignat de atitudinea
guvernan†ilor §i de legisla†ia R.Moldova.
Un alt moment care l-a sup¶rat nespus de mult pe scriitor este
faptul c¶ în scrisoarea lui Valeriu Matei se specifica faptul c¶ din start
va primi cet¶†enie Paul Goma §i fiul acestuia, iar mai târziu §i so†ia
scriitorului. “De ce s¶ mi se acorde, mie §i fiului meu, cet¶†enia
Moldovei – abia apoi so†iei mele (“în scurt timp”), când noi ne
cunoa§tem de 45 ani, am fost împreun¶ mai mult la r¶u decât la bine?
A§a este legisla†ia? S¶ fie s¶n¶toas¶ legisla†ia aceea, eu nu dup¶ ea mam condus în via†¶, pân¶ la vârsta de 75 ani, nu potrivit acelei legisla†ii
am scris 60 de volume – despre Basarabia – §i nu în vederea unei
recompense (cet¶†enia?, da, îns¶ numai pentru mine §i pentru fiul meu,
nu §i pentru so†ie?)” a r¶spuns cu ferocitate scrisorii venite de la
Chi§in¶u.
Se pare c¶ [prea] curând Paul Goma nu-§i va revedea meleagurile dragi despre care a tot scris, sau poate vor lua o atitudine
guvernan†ii dup¶ anticipate?
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“Dar cine au fost/sunt legislatorii care au f¶cut ce au f¶cut, în
stilul selec†ion¶rii bandi†ilor: unii “na prava”, al†ii “na leva” – dup¶
care criterii? Nu vreau s¶ am de a face cu astfel de “legisla†ie”, cu atât
mai pu†in cu “legislatorii”. Aveam de gând s¶ vin la Chi§in¶u
împreun¶ cu mama fiului meu. Or, neavînd acte de c¶l¶torie,
(cet¶†enie, deci pa§aport), singur nu voi veni. Apoi, fie vorba între noi:
azi, 27 septembrie (2010) e prea târziu, ca s¶ apuc 2 octombrie.
£tiu, §tiu, guvernan†ii au alte treburi, toate mult mai importante
decât un fleac de cet¶†enie pentru un fleac de basarabean ca mine – nici
m¶car cet¶†ean al Moldovei – dup¶ “legisla†ie”. Dup¶ ce le vor
rezolva, s¶ m¶ anun†e. Atunci va fi “momentul” pentru venirea mea
acas¶: postum”, a specificat scriitorul în acela§i r¶spuns adresat autorit¶†ilor de la Chi§in¶u.
Amintim c¶ în data de 2 octombrie scriitorul român (de vi†¶
basarabean¶) împline§te o vârst¶ de 75 de ani pe care o va s¶rb¶tori §i
în acest an departe de plaiul s¶u natal. Cu aceast¶ ocazie, chiar daca
Paul Goma nu va fi prezent la Chi§in¶u, Institutul de Filologie al ASM
si Uniunea Scriitorilor din Moldova la Academia de Stiinte a Moldovei
în data de 4 octombrie vor organiza o conferin†¶ consacrat¶ scriitorului
Paul Goma.”
Luni 4 octombrie 2010
Ieri am scris r¶spunsuri, azi, devreme le-am trimis la Chi§in¶u,
lui Gheorghe Duca, pre§edintele Academiei de £tiin†e:
Stimate Domnule Gheorghe Duca,
Pre§edinte al Academiei de £tiin†e al Moldovei,
Paris, 3 octombrie 2010
Am primit, atât felicitàrile pentru aniversarea mea, cât §i
promisiunea Dvs. de a încerca o nouà formulà de încet¶†enire a
noastr¶, a mea, a so†iei Ana Maria §i a fiului Filip-Ieronim, pentru a
ob†ine actele necesare unei c¶l¶torii la Chisinàu.
Ce anume vom mai face împreun¶ vom hot¶rî la momentul
potrivit, adicà în primàvara anului 2011 - fapte pentru care và
multumesc cu anticipatie.
Al Dvs.,
Paul Goma

Deasemeni, am trimis un text, urmînd a fi citit la deschiderea Colocviului de azi de la orele 10, ora Chi§in¶ului :
4 octombrie 2010
Doamnelor, Domnisoarelor, Domnilor,
Sunt convins cà sunteti convin§i/convinse: tare a§ fi vrut sà fiu
de fatzà la acest colocviu.
Ar fi fost primul în care tema ar fi fost, nu: “Ràzboi sau pace în
Europa reconstituit¶”; nici “Drepturile omului în statele totalitare”,
nici m¶car “Limba român¶, pe glob”… - teme care au fost propuse,
dezb¶tute în întâlniri cu francezi, belgieni, olandezi, italieni, spanioli,
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americani, canadieni din Québec - sprijinite pe hàr†i desenate de mine,
pe foi mari de hârtie §i care încercau s¶ indice cam unde, pe glob, se
aflà România ceea - §i desigur: Basarabia.
Dar o tem¶ purtînd numele meu? Unde s-a mai vàzut a§a ceva?
Ei, unde! Aici, la Chisin¶u!
Din p¶cate: în absen†a mea, orisicum buricul lumii…
Am înteles, din program: participantii vor vorbi despre mine §i
despre scrìsurile mele…
Mai bine c¶ nu voi fi de fa†¶: a§ fi intervenit, din sal¶, corectînd
cutare cronologie inutil¶, cutare fleac important de care nimeni nu are
nevoie. Dar a§ fi participat §i eu la dezbatere! £i mi-a§ fi ap¶rat cu
ghearele §i cu din†ii partea mea de adevàr.
Nu stiti, stimati domni, dar mai ales iubite doamne de ce ati
sc¶pat: Vreau s¶ spun: de cine: de mine.
ïns¶, aten†ie, nu de tot §i nu pentru totdeauna: în primavara voi
face o nou¶ tentativ¶ de a înc¶lca “legisla†ia republicii”, pentru a
reveni pe p¶mântul Basarabiei mele.
Iar dac¶ nu §i nu §i nu, mà voi întoarce postum.
Atunci pe multi am s¶ scriu eu!
Semnez de pe acum, nu sunt sigur cà dincolo au hârtie de
scris.
Paul Goma

*
Am primit de la Ambasada Moldovei:
De : ambassade.moldavie@wanadoo.fr
Objet : invitatie la Ambasada Republicii Moldova
Date : 6 octobre 2010 15:41:04 HAEC
À : paulgoma@free.fr
Répondre à : ambassade.moldavie@wanadoo.fr
Stimate domnule GOMA,
Vom fi bucurosi sa va avem in calitate de oaspete la sediul
Ambasadei Republicii Moldova in Franta intr-o zi si la o ora
convenabila pentru dumneavoastra.
Adresa ambasadei : 22 rue Berlioz,75016,Paris
Cu respect,
Oleg SEREBRIAN
Ambasador

Am r¶spuns:
“Domnule ambasador,
I-am comunicat subalternului Dvs. :
Nu am nimic a và comunica, nu ave†i nimic a-mi comunica:
Dacà a†i fi avut, ati fi fàcut-o în scrisoarea trimisà.
De ce mà invitati la ambasadà? Ca sà mà asigurati de consideratia Dvs.,? - sunt asigurat. Ca sà-mi incredintati un secret-de-tainà?
Dar eu nu am secrete, nici de primit, nici de transmis. Eu nu
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sunt spion, Domnule Ambasador, faptele si cuvintele mele iubesc
lumina zilei, aerul liber, nu ungherele, subteranele, nici întâlnirile-lao-cafelutà în care se vorbeste cu gurile strâmbate de… tain¶-mare.
Detest secretomania care a f¶cut din noi, românii de pe ambele maluri
ale Prutului o comunitate f¶r¶ coloanà vertebralà, alc¶tuit¶ din indivizi
neinstare s¶ rosteascà limpede, clar, ce au de rostit - c¶ n-om fi noi o
natie de spioni.
Multumesc pentru invitatie, îns¶ nu este pentru mine.
Scrieti-mi. Voi citi cu aten†ie scrisul Dvs.
Paul Goma”
*

Valerian Stan îmi repet¶ o veste-proast¶:
De : vs@valerianstan.ro
Objet : procesul...
Date : 6 octobre 2010 18:32:03 HAEC
À : paulgoma@free.fr
“Azi am fost din nou la instanta, a fost termen in dosar. Din pacate
s-a amanat din nou, de data asta pentru 2 februarie 2011. Aceleasi probleme
cu "procedura", cu citarea a vreo 6 "pârîti" - cu revista Timpul*) si a
Fundatiei Timpul (editorul revistei), de exemplu, care si-au schimbat sediul
si nu reusim sa-l gasim pe cel nou. Pesemne ca nici ei, si nici alti parati "necitati", nu au vreun interes sa-i gasim... Pe site, revista are indicata o casuta
postala, dar si de acolo s-a intors citatia. Va trebui sa ne adresam de data asta
judecatoriei care tine registrul in care este inregistrata Fundatia. Nici cu
Wiesel**) si Totok nu a fost "procedura indeplinita". Va trebui sa o iau de la
capat cu Dna Crangariu si sa vedem cum procedam pentru ca la termenul din
februarie sa avem mai multe sanse. VS
–––––––––––––––––––
*) Este vorba de Timpul din Ia§i, condus de Liviu Antonesei, “prietenul”
meu.
**) Atât Marele Impostor Wiesel, cât §i micul turn¶tor Totok î§i †in ascuns¶
adresa - obicei c¶p¶tat de la comuni§ti, de la spioni, de la evrei în “ilegalitatea”
practicat¶ prin tradi†ie (notele mele, P.G.)

Duminic¶ 10 octombrie 2010
Noapte grea, agitat¶, ud¶. M-a atins r¶u ac†iunea holocaustologilor ac†ionînd în Chi§in¶u. “Oculta” m-a pus în genunchi §i pe mine,
fiindc¶ bie†ii basarabe†i de azi sunt, demult, pu§i-pe-burt¶, ca fii, nepo†i
ai martiriza†ilor basarabeni, bucovineni, her†eni începînd din 28 iunie
1940 §i chiar de nu-§i mai aduc aminte (memoria,†ol murdar, zdren†uit,
sub care se ascund supravie†uitorii Terorii Bol§evice atunci instalate),
au p¶strat în viscere, din genera†ie în genera†ie frica, groaza de
bol§evicii ru§i §i de ferocii executan†i ai poruncilor st¶pânilor: evreii.
Fire§te, ace§tia, în simulacrele lor de ap¶rare, de justificare a
cruzimii cu care “aplicaser¶ linia partidului bol§evic” pe spinarea
neferici†ilor b¶§tina§i, zbiar¶ f¶r¶ contenire, repetînd pân¶ la sa†iu
ieremiadele: suferin†ele milenare ale poporului evreu. Iar când sunt
adu§i la “cestiune”, care sun¶ (când sun¶):
«De ce v-a†i r¶zbunat cu atâta cruzime pe basarabenii §i buco©Paul Goma 1935-2011
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vinenii ocupa†i?»,
…în cazul fericit când nu o iau de la cap cu tânguielile, cel mai
târziu de la Inchizi†ie încoace - ca §i cum nu Torquemada ar fi fost el
însu§i evreu convertit - acuz¶, cu bale, cu stropi “orânduirea fa§ist¶”
din România, “persecu†iile” ale c¶ror victime erau (numai !) evreii,
pân¶ în 1940, când fuseser¶ libera†i de Puterea Sovietic¶…Adev¶rat,
în general, neadev¶rat în am¶nunt: persecuta†i - aresta†i, întemni†ati
erau, nu evreii ca evrei, ci agen†ii bol§evici ai Moscovei, în majoritate zdrobitoare: evrei.
ïn criticele - în realitate: contest¶rile - la etalarea documentelor
(adev¶rat, redactate de poli†ie) a faptelor rele ale…“unor evrei” (!), atât
în blestemata S¶pt¶mân¶ Ro§ie, tragica evacuare a provinciilor cedate
URSS, cât §i în Anul Negru (28 iunie 1940 - 15 iulie 1941) în care
ocupan†ii sovietici §i slugile lor ascult¶toare (§i jubilatoare), evreii,
holocaustologii încearc¶ - §i reu§esc, afurisi†ii! - s¶ strecoare în
sufletul victimelor - otrava, de pe urma c¶reia neferici†ii se întreab¶:
«£i dac¶ noi, basarabenii §i bucovinenii eram vinova†ii unici
de soarta lor, de oameni f¶r¶ †ar¶ - doar c¶ nu §tiam s¶ le fi pricinuit
atâta suferin†¶? ïnseamn¶ c¶ au avut temeiuri s¶ se r¶zbune pe noi,
începînd cu faptul c¶ noi nu eram, în primul rând: evrei; în al doilea,
noi nu eram, ca ei: bol§evici ?».
Sar ca pi§ca†i de streche evreii când aud de r¶zbunare.
Doamne, fere§te, cum s¶ nutreasc¶ - ei? - degradanta sete de r¶zbunare, ei niciodat¶ nu s-au r¶zbunat pe cel¶lalt, ei doar au suferit, suferit, suferit r¶zbun¶rile celorlal†i, ale goi-lor…Iar când le bagi sub ochi
documentele (de poli†ie, doar n-or fi pretinzînd s¶ le oferi “documente
de partid comunist”), le neag`, cu indignare, le contest¶ cu oroare §i…
cer probe, oameni buni! Probe c¶ a§a fusese, dar nu cum zic documentele poli†iei române§ti, ci numai cele din Istoria PCb!, iar pentru
adev¶r-adev¶rat cople§itoarea “bibliografie” a crimelor f¶ptuite de
români, în 1941-1942, în Transnistria, fabricate de Ancel la Tel Aviv,
acolo unde a fost preparat (prin grija lui Volovici) §i Jurnalul lui
Sebastian! ïns¶ Doamne fere§te s¶ fie pomenite crimele evreilor în
slujba ocupantului rus, înainte de Transnistria, între iunie 1940 §i iulie
1941, nici acelea de dup¶ august 1944 pân¶ mai ieri! Cu o neru§inare
dezarmant¶ “istoricii” evrei - de la “ru§ii” Ilia Ehrenburg §i Grossman,
pân¶ la “românii” Ancel, Radu Ioanid, Oi§teanu, Shafir, Volovici practic¶ alert inversiunea cronologic¶, în care caz admit, cu un sfert de
gur¶ c¶, da, mda §i ei au (cam) practicat pe ici pe colo r¶zbunarea,
îns¶ numai în cazuri neesen†iale.
Reproduc, pentru a n-a oar¶ argumentul holocaustologilor:
“Evreii no§tri se purtaser¶ sever (?) cu românii basarabeni §i
bucovineni - în 1940-41 - pentru c¶ (aten†ie, vine logica holocaustolologic¶!) autorit¶†ile fasciste antonesciene îi masacraser¶ pe evrei, în
Transnistria, în… 1941-42!»
Dac¶ ar fi ad¶ugat “în mod preventiv” la eufemizanta “se purtaser¶ sever”, ar fi fost doar o glum¶ (foarte) proast¶, nu o l¶b¶r†at¶
minciun¶ o “istorie” de-a-n curulea de tip Roller; de tip Tism¶neanu!
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De agresori - evreii - m-am ocupat în nenumarate rânduri (cu
documente!) §i în multe scrieri. Este timpul s¶ scriu câteva cuvinte §i
despre agresa†i: victimele, b¶§tina§ii basarabeni:
Ca unul care a scris o carte despre reeducarea de la Pite§ti adus¶ §i ea, pe tancurile sovietice - cunosc psihologia victimei:
Atât de îndelungat¶ vreme, atât de cu violen†¶ au fost “trata†i”
neferici†ii c¶zu†i între labele ru§ilor ocupan†i §i ai caraliilor, politrucilor evrei, încât pu†ini dintre ei au putut p¶stra convingerea c¶ ei,
alc¶tuitorii comunit¶†ii basarabene înghi†it¶ de monstrul sovietic sunt
total nevinova†i. Dar, spre deosebire de nevinova†ii ru§i, culpabili de a
gândi altfel (sau de a fi b¶nui†i c¶ o fac), neru§ii au fost feroce
persecuta†i §i pedepsi†i pentru motive de… ras¶: nu erau ru§i! - în
capul enkavedistului : “neoameni”.
Basarabenii no§tri - câ†i mai tr¶iesc - §i urma§ii lor (chiar dac¶
unii s-au n¶scut în deportare, la mama dracului, în Siberia - ca
Grecianina de sinistr¶ faim¶) s¶ §tie, iar dac¶ refuz¶, s¶ fie obliga†i
s¶ accepte:
Comuni§tii ru§i, prin slugile lor, evreii, ne-au martirizat, ne-au
jefuit, ne-au înfometat, ne-au deportat, ne-au împu§cat, ne-au ucis prin
munc¶ istovitoare - nu pentru c¶ am fi fost cu adev¶rat “culaci”, nu
pentru c¶ eram intelectuali, preo†i, func†ionari “burgheji”, “antisemi†i”,
nici m¶car pentru c¶ cei mai r¶s¶ri†i f¶cuser¶ unirea cu Patria Mam¶,
prin Sfatul ¢¶rii…,
- …ci pentru c¶ nu eram ca ei: nici ru§i, nici evrei.
Or o asemenea “crim¶” nu poate r¶mâne nepedepsit¶ de Statul
Terorist Sovietic. £i a §i fost.
Mai grav: Evreii supravie†uitori ai lag¶relor în care îi închiseser¶ Germanii §i Românii, odat¶ libera†i, din tradi†ionalul spirit de
r¶zbunare - i-au înlocuit pe dat¶ pe gardienii, directorii de închisori
“fa§i§ti” - dovedindu-se a fi chiar mai bestiali decât cei mai bestiali
nazi§ti - cazul evreului Morel, fost internat la Auschwitz, dup¶ liberare
pus de sovietici director al unui Centru de Denazificare, în Polonia §i
care s-a “refugiat” în Israel, dup¶ ce §i-a exersat ani îndelunga†i
întreaga ur¶ §i cruzimea §i inven†iile sale §i ale rasei sale în materie de
tortur¶ - nu pe fo§tii c¶l¶i, ci pe victimele acestora, ale nem†ilor:
polonezii cre§tini - de ce? Fiindc¶ nu erau evrei, fiindc¶ nu acceptau
noua “dreapt¶ orânduire”; cea bol§evic¶, a re-ocupa†iei sovietice.
Cine alc¶tuie§te “oculta” despre care vorbesc Andrei ¢urcanu,
Valeriu Matei în leg¶tur¶ cu veto-ul exprimat de Comunitatea Evreilor
din Moldova, la tentativa mea de a m¶ întoarce acas¶?Toat¶ lume §tie!
ïns¶ acea toat¶-lumea tace - de frica lor.
£i ce se mai bucur¶, tic¶lo§ii, cum mai dau din coad¶ de
satisfac†ie c¶ doar printr-o r¶steal¶ în direc†ia autorit¶†ilor guvernamentale, doar rostind cuvântul: “antisimit”, au ob†inut f¶r¶ efort ce
doreau: închiderea u§ii spre †ara mea, spre p¶mântul meu, de unde am
fost alungat tot de ei §i de ai lor, în urm¶ cu 66 ani. Prin frica instilat¶,
nu doar cu ajutorul r¶stelilor, ordinelor, soma†iilor, ci §i prin bât¶ §i
prin glonte. E greu s¶-†i înfrângi frica - motivat¶ de brutalitatea repre©Paul Goma 1935-2011
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siunii. Isus Hristos ne-a îndemnat s¶ nu ne fie fric¶, iar în anii no§tri
Wojtila, Papa Ioan Paul al II-lea a repetat aceast¶ încurajare: s¶ nu ne
fie fric¶. Dar oare mai putem noi, cu trupurile §i cu sufletele numai
ran¶ s¶ ne ridic¶m din genunchi §i s¶ ne spunem c¶ nu mai avem de
cine s¶ ne temem?
Dac¶ îi privim pe c¶l¶ii no§tri §i pe urma§ii lor, ce vedem?
“Supravie†uitorii”, “veteranii”, “victimele fa§ismului românesc”, au fost §i r¶mân, prin genera†ii, oameni f¶r¶ c¶p¶tâi, f¶r¶ studii,
altele, decât de marxism-stalinism, f¶r¶ o meserie cinstit¶, semianalfabe†i, necunoscînd mul†umitor nici o limb¶ : nici rus¶, nici idi§, cu atât
mai pu†in român¶ - îns¶ ei au fost fanatici enkavedi§ti, înal†i
func†ionari de partid, devota†i instructori de partid, anchetatori s¶lbatici, procurori nemilo§i, directori de institu†ii, de unit¶†i industriale,
agronomice, prisidateli de sovhozuri, de cantine §i depozite alimentare
§i de magazine speciale pentru ei, tâlharii §i c¶mine universitare, ba
chiar de toalete publice!, de tabere pioniere§ti, de bordeluri secrete,
pentru nomenklatura, responsabili cu agita†ia la manifesta†ii, vigilen†i
(cite§te: informatori, turn¶tori) mai mici §i mai mari - nu totdeauna
pentru a-§i dovedi devotamentul fa†¶ de partidul comunism, în numele
c¶ruia ac†ionau pentru a “elibera în mod revolu†ionar” un apartament
mai frumos, mai bine situat, pentru a pune labele de maimu†oi râios pe
curul unei femei - etc, etc, adic¶ în fruntea bucatelor. Indigenilor,
b¶§tina§ilor moldoveni le fusese imposibil (mai adev¶rat: interzis) s¶
accead¶ la astfel de posturi, ele fiind rezervate ocupan†ilor - printre ei,
prioritar, evreilor, ca “victime ale fa§i§tilor români”.
Ace§tia, care au acum peste 80 ani, î§i consum¶ pensiile obraznic de grase, l¶f¶indu-se în apartamentele “prioritare” acordate slugilor
ascult¶toare, zeloase (precum §i “veteranilor” sau “pensionarilor”:
miilor de ofi†eri din brava Armat¶ Ro§ie, de politruci, de enkavedi§ti,
trimi§i ca recompens¶ în dulcea Moldov¶, unde e soare, vin, fructe §i
femei câte pofte§ti), amintindu-§i cu nostalgie, mai întâi Anul Negru
(al nostru, al lor Alb): 1940-1941, când exercitau ei teroarea asupra
unor bie†i rurali, întâi speriindu-i prin amenin†¶ri, apoi jefuindu-i, apoi
deportîndu-i, apoi împu§cîndu-i, ca “neoameni”, în limba lor:
“necomuni§ti”,“neevrei”. Ace§tia §i urma§ii lor poart¶ o uria§¶, o de
ne§ters vin¶ în ororile pricinuite de “colectivizare” - mai întâi în campania de kulakizare a oamenilor, în prima faz¶ a sistemului tâlh¶resc
de cote (postavka) care i-a privat pe †¶rani, nu doar de cerealele de
s¶mân†¶ pentru anul urm¶tor, ci §i de hrana lor §i a copiilor lor (§i a animalelor). Ace§ti activi§ti-poli†ai-bol§evici, printre care numero§i evrei
poart¶ vina foametei programate de la Kremlin care a bântuit cât o
eternitate în Basarabia sovietizat¶, provocînd zeci de mii de mor†i.
£i vina canibalismului sovietic - cel mai, din lume…
S¶ nu pretind¶ evreii contemporani c¶ p¶rin†ii, bunicii lor
“veteranii”, medici §i înal†i func†ionari în Ministerul Ocrotirii S¶n¶t¶†ii
(sic-sic) Averbuch, Hechtmann, Beidburd i drughie nu §tiau ce se
petrece “în republic¶” : foamete, distrofie, otr¶viri cu buruiene toxice,
canibalism. Ba §tiau foarte bine, îns¶ în rapoartele lor recomandau, nu
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diminuarea cotelor, pentru ca popula†ia s¶ beneficieze de o alimenta†ie
minimal¶, ci… arestarea §i condamnarea sever¶ a celor “vinova†i de
canibalism”…Iar fiii, nepo†ii acestor “medici” criminali (pentru
neasisten†¶ dat¶ persoanelor aflate în pericol de moarte), consum¶, în
continuare, f¶r¶ nici un aport din partea lor pâinea §i carnea §i laptele
cuvenite celor care le produc, supravie†uitorii victimelor lor directe, nu
urma§ilor unor tâlhari sângero§i, profitori pe veci, pentru unicul motiv
c¶ sunt evrei - deci foste “victime ale fa§i§tilor români”.
Dar ace§tia sunt, azi, umbre, strigoi ai politrucilor §i a c¶l¶ilor
de alt¶dat¶, care terorizaser¶, distruseser¶, înfometaser¶, uciseser¶.
Ehei, ce poreadk¶ instituiser¶ ei - vorbesc de “oculti§ti” - pe
când atacau, în iunie 1940 coloanele de refugia†i ce încercau, în panic¶,
o trecere peste Prut; ce jubila†ie revolu†ionar¶ bol§evic¶ îi animà,
f¶cînd din pitici, eroi de legend¶ bol§evic¶, atunci când ei, juni în
putere, agresau femei §i b¶trâni, le zmulgeau boccelele §i geamantanele, pretinzînd c¶ acelea sunt ale “narodului truditor” pe care ei, burjuii, românii, regali§tii, antisemi†ii le furaser¶ §i încercau s¶ fug¶ cu
prada; cu ce be†ie criminal¶ zmulgeau din coloana osta§ilor în retrage
pe câte unul §i, dup¶ ce îl batjocoreau, t¶indu-i nasturii de la pantaloni,
îl sechestrau §i îl d¶deau pe mâna krasnoarmei†ilor, ace§tia, pe loc
trimi†indu-i spre Gulag, ca… prizonieri de r¶zboi, dintr-un r¶zboi
inexistent; ce avânt bol§evicesc îi mâna s¶ intre în biserici, s¶ se pi§e
în altare, cântînd Interna†ionala lor, mânjind cu c¶cat icoane §i punînd
pe foc c¶r†i de cult; ce “putere” cunoscuser¶ ace§ti “revolu†ionari” de
trei parale (dar devenind, fulger¶tor, criminali) în Anul Negru 19401941, când aruncau pe ferestre copiii bolnavi din spitalul doctorului
Ione†; când, în iunie 1941, în graba de a-§i lua cât mai repede t¶lp¶§i†a
peste Nistru, ca s¶ nu pun¶ Românii mâna pe ei, bandi†ii-tineri, astupaser¶ cu scânduri ferestrele închisorii din Orhei (numai din Orhei?) §i
d¶duser¶ foc de†inu†ilor din¶untru; când, în nebunia distrug¶toare
participaser¶, ca voluntari, la dinamitarea, la incendierea §colilor, a
bisericilor, a palatelor, a depozitelor de m¶rfuri, mai ales de tutun,
principala bog¶†ie a Basarabiei - chiar §i a cl¶dirii B¶ncii din Tighina
(iar vita de artificier-§ef numit: “membru al brig¶zilor de distrug¶tori”
se l¶uda mai ieri cu isprava-i, într-un jurnal din Chi§in¶u, ca “îndeplinitor de porunc¶ a lui Iosif Vissarionovici de a nu l¶sa piatr¶ pe piatr¶
du§manului” - se cunoa§te numele individului, “erou al Marii Uniuni
Sovietice”: Medger, arhitect de meserie…).
™§tia sunt “oculti§tii”, holologii : analfabe†i f¶r¶ leac,
învenina†i de necontinuarea vie†ii de huzur pe spinarea “boilor de
moldoveni”.
De ace§tia s-au speriat oamenii care s-au temut s¶ fie prezen†i
la colocviul organizat de Academia de £tiin†e? De aceste cadavre vii,
dar înc¶ mi§c¶toare?; de b¶§ino§ii otr¶vicio§i s-au înfrico§at “guvernan†ii” de la Chi§in¶u, când au încercat - §i au reu§it, tovar¶§ii-domni!:
Dungaciu, “consilierul” trimis de B¶sescu, Leanc¶, brav func†ionar
sovietic, avînd grad de general (sau “doar de colonel”?), Serebrean,
trep¶du§ de profesie - s¶ încurce lucrurile astfel, încât s¶ nu i se acorde
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cet¶†enia moldav¶ §i so†iei mele (auzi†i, motiv de respingere: “are azil
politic în Fran†a”, ei, da, ca §i so†ul, ca §i fiul s¶u!), pentru a împiedeca
întoarcerea noastr¶ acas¶, în Basarabia, ¢ara mea - nu a lor!
Cum s¶ m¶ ap¶r împotriva hoardelor de guzgani, de p¶duchi,
de lipitori alc¶tuitori ai “Ocultei”!, cei care m¶ atac¶ din toate p¶r†ile,
din toate pozi†iile, nu pentru c¶ a§ fi propagatorul unor neadev¶ruri
istorice, din contra: pentru c¶ lucrez cu adev¶ruri (istorice) deranjante
pentru ei, fiindc¶ acelea dovedesc minciuna, deci abuzurile lor. Or
ace§ti întuneca†i din na§tere, ace§ti beznicoli prin voca†ie, ace§ti
m¶cin¶tori de cuvinte goale cu gurile lor de canal - acuzatoare, ca
“Antisimitule!” - se tem de adev¶rul rostit tare.
Ei bine, eu nu m¶ tem de ei, de holocaustologii neru§ina†i! O
spun pentru a mia oar¶: nu sunt “antisemit” m¶car pentru faptul c¶
acuzatorii în§i§i nu sunt semi†i, ci khazari, de neam türcic; eu sunt
antiholocaustolog, deci împotriva ghe§eftarilor care storc bani din
cadavrele (reale sau imaginare) - ale coreligionarilor (în m¶sura în care
ace§ti eterni bol§evici au o religie). Eu sunt împotriva practic¶rii - §i
a profit¶rii de pe urma a ceea ce în§i§i evreii normali, one§ti au
numit, cu scârb¶ §i ru§ine: Shoah Business!
Din p¶cate - pentru ei, nu pentru mine, eu m¶ descurc cum
m-am descurcat §i pân¶ acum - se tem, în continuare §i victimele lor
macurtizate.
Ce li se se mai poate întâmpla basarabenilor mei - din partea
parazi†ilor numi†i ocolit: “ocul†i”? Nimic - evreii au terminat de
distrus ce mai era în picioare pe p¶mânturile noastre - îns¶ victimele
nu cunosc acest adev¶r. Victimele - ale bol§evicilor, ale evreilor
enkavedi§ti - dac` “reabilita†i”, s-au întors la vatr¶ (cei care n-au murit
pe-acolo), ce-au g¶sit?
Numai u§i închise: domiciliul “restric†ionat”, ca s¶ nu-i contamineze de “fa§izm” pe fo§tii concet¶†eni; casele lor, dac¶ mai existau,
ad¶posteau - în cel mai “legal” mod cu putin†¶ - pe al†ii, oameni din sat
da†i pe brazda ocupan†ilor, ori “transfera†i” aici: ru§i, mai cu seam¶
ucraineni, ca mili†ieni, §efi de colhoz, directori de §coli: ace§tia aveau
misiune s¶ des¶vâr§easc¶ desna†ionalizarea, desromânizarea, prin
înv¶†¶mântul în rus¶, prin imbecilizarea copiilor, cu ajutorul
“materiilor” politice, prin organiza†ia de pionieri, prin descreierare,
prin “ceremonialurile” cravatelor ro§ii, ale goarnelor, ale saluturilor,
prin pavlikmorozovare: transformarea copiilor în turn¶tori ai propriilor
p¶rin†i; prin supravegherea b¶§tina§ilor dezb¶§tiniza†i, chiar dac¶
libera†i din lag¶re §i din deport¶ri, îns¶ purtînd stigmatul de du§mani ai
Patriei Sovietice. Dar mai ales prin “limba moldoveneasc¶”, acel
animal care nu exist¶ decât în strategia Kremlinului, destinat¶ a strivi
§i sufletele, dup¶ ce a distrus trupurile basarabenilor…
Cum au reac†ionat membrii pensiona†i ai “autorit¶†ilor locale”,
cei care, în urm¶ cu ani participaser¶, cu fanatism bol§evic la “kulakizare”, la planificarea §i la între†inerea foametei care a dus la canibalism, la deport¶ri, la arest¶rile actualilor strigoi întor§i în Basarabia,
dup¶ decenii §i nemaig¶sindu-§i loc, locul? £i mai ales cum au
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rec†ionat evreii din aparatul de represiune, administrativ, “legislativ” ai
anilor acelora?Nu li s-a observat, pe con§tiin†¶ (care con§tiin†¶: cea
bol§evic¶?) - m¶car o umbr¶ de compasiune pentru soarta miilor, a
zecilor de mii de nevinova†i însiberiza†i §i prin ac†iunea revolu†ionar¶,
fanatic¶ a lor, activi§ti, enkavedi§ti - evrei. Din contra: i-au privit, îi
privesc în continuare cu ur¶. Ur¶ grea, bol§evico-sionist¶ împotriva,
repet, a victimelor lor.
«Cum de n-au cr¶pat, acolo unde i-am trimis, ace§ti du§mani ai
kamunismului nostru? Cum de s-au întors, numai ca s¶ ne chinuie, s¶
ne aduc¶ aminte de trecutul nostru revolu†ionar (n-o fi cumva un nou
val de antisemitism oficial?)? Ce face guvernul nostru? Ce fac legile
noastre comuniste din “Na§a Maldova”? De ce li s-a permis s¶ se
întoarc`: pentru ne repro§a, nou¶, osta§i disciplina†i c¶ îndeplinisem
întocmai poruncile partidului §i ale tovar¶§ului Stalin? Ar trebui ca
mili†ia, procuratura, justi†ia s¶ ia m¶suri urgente, pentru a-i trimite pe
ace§ti du§mani eterni ai comunismului acolo unde îi trimisesem noi,
începînd din 28 iunie 1940 : în Siberia! Ce-ar vrea ei, acum? Cu ce preten†ii vin peste noi? Cu preten†ii de victime? Dar n-au înv¶†at pân¶
acum c¶ numai noi, evreii suntem §i vom avea statut de victime - ale
lor, fa§i§tii români! - ei au, pe drept, statut de du§mani, de
anticomuni§ti, de antisimi†i ! N-or fi poftind §i repara†ii materiale? £i
scuze, poate? N-or fi râvnind la apartamentele, la casele noastre,
câ§tigate cinstit, ca r¶spl¶ta cuvenit¶ pentru devotamentul nostru fa†¶
de puterea poporului truditor? N-or fi vrînd §i slujbele noastre încredin†ate nou¶ de partidul camunist-bol§evic? £i-apoi: cu ce sunt eu
vinovat, ca fiu, fiic¶, nepot al unei persoane care §i-a f¶cut datoria de
cet¶†ean con§tient, disciplinat al partidului comunist bol§evic §i a marii
URSS? C¶, în activitate lui, de zi cu zi s-au mai f¶cut §i oarecari
gre§eli? Niscai abuzuri? - cine munce§te gre§e§te, uite, chiar §i capitali§tii spun c¶ nu po†i face omlet¶ f¶r¶ s¶ spargi ou¶le! ”
*
Pre§edintelui interimar al Republicii Moldova, dl Mihai Ghimpu,
Ministrului Afacerilor Externe §i Integr¶rii Europene
al Republicii Moldova, dl Iurie Leanc¶
N O T ™ de P R O T E S T
din partea unui grup de tineri participan†i la revolta
anticomunist¶ din 7 aprilie 2009
Prezenta Not¶ de protest reprezint¶ îngrijorarea §i nemul†umirea
noastr¶ fa†¶ de modul în care este tratat¶ familia scriitorului PAUL GOMA,
c¶reia i-a fost blocat¶ în mod inexplicabil, întoarcerea ACAS™, anun†at¶ pentru
2 octombrie 2010.
De-a lungul lunilor august §i septembrie 2010, autorit¶†ile moldovene §i conducerea Uniunii Scriitorilor de la Chi§in¶u s-au tot întrecut în promisiuni c¶, la 2 octombrie 2010, îl vor readuce acas¶, în actuala Republic¶
Moldova, pe celebrul scriitor disident PAUL GOMA, originar din s. Mana,
jude†ul Orhei, Basarabia, personalitate cu renume mondial, lupt¶tor anticomunist exilat la Paris în anul 1977, care a dedicat dramei Basarabiei circa 60
de opere, încercând s¶ ne salveze pe noi, cei de aici, de închisoarea §i de
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teroarea bol§evic¶. PAUL GOMA este, deci, cona†ionalul nostru, care, în
ciuda tuturor suferin†elor prin care a trecut împreun¶ cu familia sa, nu ne-a
uitat, nu ne-a tr¶dat, dimpotriv¶, ne-a fost, decenii în §ir, avocat înfl¶c¶rat în
Occident §i clopotar al rede§tept¶rii na†ionale.
Pentru toate aceste sacrificii în numele cauzei na†ionale §i general
umane – lupta contra comunismului inuman – responsabilii de la Chi§in¶u de
afacerile externe §i de problema cet¶†eniei, care se declar¶ proeuropeni, anticomuni§ti §i chiar mari românii, i-au „mul†umit” cu vârf §i îndesat scriitorului
PAUL GOMA: nu i-au acordat cet¶†enia Republicii Moldova, anun†at¶ cu
mare tam-tam, nu i-au acordat distinc†ia Ordinul Republicii promis¶ cu surle
§i trâmbi†e, nu i-au asigurat REVENIREA ACAS™, nu i-au trimis scriitorului
nici m¶car un mesaj de felicitare cu ocazia celei de-a 75-a anivers¶ri. Mai
mult decât atât, actualii diriguitori de stat, care au ajuns la putere pe spatele
nostru, al tinerilor, §i-au închis to†i telefoanele, s-au ascuns prin birouri, vile
sau buc¶t¶rii, astfel încât nimeni dintre reprezentan†ii presei nu le-a putut lua
vreo declara†ie privind aceast¶ situa†ie penibil¶, care a f¶cut de ru§ine
Republica Moldova în plan extern, dar §i în ochii no§tri. Declara†iile,
explica†iile §i scuzele oficiale de rigoare, privind blocarea revenirii la
Chi§in¶u, în 2 octombrie 2010, a familiei lui PAUL GOMA lipsesc pân¶ în
prezent.
Ce popor, cu atât mai mult Republic¶ aproape invizibil¶ pe harta
lumii, §i-ar mai fi permis s¶ dea cu piciorul într-o personalitate-simbol, disident cu renume mondial, scriitor universal, mândria neamului
nostru?!
Noi nu avem nevoie de certificate de la str¶ini ca s¶-l iubim pe MIHAI EMINESCU, noi nu avem nevoie de sfaturile str¶inilor ca s¶-l iubim pe PAUL
GOMA!
În leg¶tur¶ cu aceast¶ „t¶cere” §i „diploma†ie” suspecte ale
autorit¶†ilor de la Chi§in¶u pe marginea „cazului GOMA”, care ne determin¶ s¶
b¶nuim c¶ autorit¶†ile moldovene se las¶ influen†ate de for†e oculte din exterior (implicate §i în ocupa†ia noastr¶ din 1940, 1944, când familia GOMA sa refugiat din Basarabia), în calitatea noastr¶ de cet¶†eni ai RM §i de
peti†ionari, V™ CEREM:
Publicarea motivelor exacte ale neacord¶rii pân¶ în acest moment a
cet¶†eniei Republicii Moldova pentru scriitorul PAUL GOMA §i familia sa –
so†ia Ana Maria §i Filip Ieronim. Declara†ia strecurat¶ în pres¶ c¶ so†ia sa ar
fi apatrid¶ nu este conving¶toare, deoarece §i scriitorul PAUL GOMA are
statut de apatrid în Fran†a, informa†ie pus¶ pe blogul s¶u personal. Despre
care diferen†¶ de statut juridic este vorba §i dac¶ era necesar¶ o modificare de
legisla†ie na†ional¶, atunci de ce nu s-a operat în decurs de mai bine de
câteva luni?
Publicarea motivelor exacte privind neprocurarea pân¶ în prezent a
unei case de locuit în Republica Moldova pentru familia refugiatului din
Basarabia PAUL GOMA, promisiune f¶cut¶ de asemenea public¶. Se §tia din
start c¶ PAUL GOMA dore§te s¶ se întoarc¶ ACAS™ pentru totdeauna. Care
demnitar sau func†ionar moldovean î§i imagina c¶ PAUL GOMA va reveni
la ba§tina sa f¶r¶ so†ia, care i-a fost al¶turi peste 45 de ani §i care de altfel,
a§a cum am aflat din pres¶, este de origine evreiasc¶?
Publicarea motivelor §i termenelor exacte ale acord¶rii cet¶†eniei
Republicii Moldova lui Dan Dungaciu, cet¶†ean român, consilier al Pre§edintelui interimar Mihai Ghimpu, cunoscut ca expert în „gestionarea” banilor
destina†i culturii din Basarabia, mai ales prin „filtrul” de la Ia§i. Solicit¶m ca
aceast¶ informa†ie s¶ con†in¶ num¶rul exact de zile în care i s-a acordat lui
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Dan Dungaciu cet¶†enia RM, motivele „regimului de urgen†¶”, temeiul juridic §i informa†ii privind activitatea lui Dan Dungaciu în România de pân¶ la
1989, când PAUL GOMA lupta contra lui Ceau§escu §i a comunismului.
Publicarea motivelor exacte, care l-au împiedicat pe Pre§edintele
interimar Mihai Ghimpu s¶ emit¶ decretul promis privind acordarea celei mai
înalte distinc†ii – Ordinul Republicii marelui scriitor PAUL GOMA, chiar §i
în lipsa acestuia pe teritoriul RM, cu prilejul împlinirii la 2 octombrie 2010 a
vârstei de 75 de ani.
RECHEMAREA AMBASADORULUI REPUBLICII MOLDOVA
LA PARIS, Oleg Serebrian, care, prin comportamentul s¶u §i al subalternilor
s¶i: sfid¶tor, arogant §i dispre†uitor fa†¶ de familia lui PAUL GOMA, a adus
atingere intereselor §i demnit¶†ii na†ionale. Diploma†ii lui Oleg Serebrian
l-au tratat pe PAUL GOMA ca pe un gastarbeiter oarecare, umilindu-l.
Aceasta e „misiunea” pentru care Serebrian a fost trimis la Paris, s¶ calce în
picioare personalit¶†ile §i valorile neamului?
Sanc†ionarea ministrului Afacerilor Externe §i Integr¶rii Europene al
Republicii Moldova, Iurie Leanc¶, pentru proasta gestionare a „cazului
GOMA”, fapt care a compromis excep†ionalul eveniment anun†at al REVENIRII ACAS™ a familiei GOMA §i a adus prejudicii grave intereselor
na†ionale §i imaginii statului nostru pe plan extern. Oare cu care valori
dore§te s¶ intre în Europa Iurie Leanc¶, tendin†¶ pe care o g¶sim în elementul
„Integrare European¶” din titulatura ministerului, nu cumva cu importan†a
propriei persoane în plan global?!
Confirmarea sau infirmarea public¶ a informa†iei, potrivit c¶reia
actualul ministru de externe al Republicii Moldova, Iurie Leanc¶ a activat în
cadrul Ambasadei URSS la Bucure§ti pân¶ la puciul de la Moscova din 1991.
În CV-ul acestui ministru, afi§at pe mai multe site-uri, scrie ca în 1986
„absolve§te Institutul de Rela†ii Interna†ionale din Moscova (doar absolvent
sau licen†iat?), iar între 1986-1993 a fost „angajat al Ministerului Afacerilor
Externe”. MAE al c¶rei †¶ri §i unde, domnule ministru Leanc¶? Cerem s¶ fie
publicate detaliile, conform înscrierilor din cartea de munc¶: data, luna, anul,
locul de munc¶, func†ia, categoria sau gradul diplomatic din perioada 19861993. Cerem, totodat¶, ca ministrul Iurie Leanc¶ s¶ informeze publicul, dac¶
are sau nu grad militar, daca „da”, care-i acesta §i al c¶rei †¶ri.
Înregistr¶m prezenta not¶ de protest la sediul Pre§edin†iei Republicii
Moldova §i la cel al Ministerului Afacerilor Externe §i Integr¶rii Europene al
Republicii Moldova §i a§tept¶m r¶spuns în scris, conform competen†ei, în termenele prev¶zute de legea privind peti†iile cet¶†enilor.
Nu tr¶da†i interesele §i valorile na†ionale, pentru c¶ ve†i fi judeca†i
dur de urma§i!
Mi§carea tinerilor „Democra†ia ACAS™” (DA)

*
£i-acum ce-o s¶ le fac¶ Oculta protestatarilor?
Nu spun, sunt b¶iat binecrescut.
Nu ca ei, ocultezii: nesim†i†i §i nesim†itori.
Luni 11 octombrie 2010
Nu §tiu dac¶ ac†iunea junilor-tineri (a§a le spun eu, cu drag) va
avea vreun efect benefic asupra situa†iei mele (personale, cum
vorb¶ie§te incontinentul poet Dinescu, st¶pânitor al limbii române
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incorecte). B¶nuiesc îns¶ ceva tulbur¶ri în schema guvernamental¶,
m¶car reajust¶ri privitoare la tovar¶§ul Leanc¶, “moldovean de-al
nostru” pân¶-n r¶runchii Grecianinei, tr¶d¶toarea-monument §i material-didactic. Urgent ar fi s¶ fie expediat el la Moscova, ca obedient
diplomat în slujba Monstrului Sovietic la Ambasada URSS din
Bucure§ti. Urgent¶ ar fi §i expedierea lui Dungaciu, “consilierul” lui
B¶sescu (nu al lui Ghimpu!) la cote†ul cotrocenic, ca s¶ nu-i mai
ame†easc¶ §i el pe bie†ii basarabeni §i a§a n¶uci†i de soarta-le-crud¶-§inedreapt¶.
Iar dac¶ a§a va fi, atunci nu se poate, nu se poate ca oalele
sparte ale Coali†iei înfrânte - ceea ce nu doresc cu nici un chip - s¶ fie
puse în spinarea lui Goma. Cum, când †ara arde, de spaima revenirii
kamuni§tilor lui Varonin, liberal-democra†ii s¶ înregistreze o alt¶
înfrângere - din pricina lui Goma?
Da, domnule! Grindinìt de ve§tile proaste despre Colocviul de
la Chi§in¶u (l-am majusculizat, ca s¶ par¶ mai important decât nu a
fost), agresat de “prietenii” mei, holocaustologii-de-veacuri, nu am
fost atent la strâmbele sc¶pate de ai mei. Vreau s¶ spun; basarabenii
din fruntea †¶rii. Iat¶, uitasem ori nu §tiusem niciodat¶ c¶ ei (tot de
basarabeni vorbesc), promiseser¶ o distinc†ie, ba chiar dou¶: cet¶†enia
de onoare a Chi§in¶ului §i o decora†ie. Nu pentru c¶ a§ dispre†ui semnele de cinstire, îns¶ nu m¶ gândisem la ele: cet¶†ean de onoare sunt §i
al Timi§oarei §i al Pite§tiului (acolo, primarul Pendiuc, fiu de refugiat
bucovinean, a promis §i o locuin†¶ - dar dac¶ nu am †ar¶ unde s¶-mi
pun locuin†a ceea); decora†ii - am §i de la unguri §i de la polonezi §i de
la francezi: nu m-au f¶cut nici mai talentat, nici mai bogat. Acum, c¶
m¶ gândesc: mi-ar fi f¶cut pl¶cere s¶ fiu b¶gat în seam¶ §i de ai mei.
Dar, de unde nu-i…
Mi-au adus aminte tinerii-juni prin protestul lor: guvernan†ii nu
g¶siser¶ de cuviin†¶ s¶-mi trimit¶ un cuvânt de felicitare pentru cei 75
ani împlini†i în 2 octombrie 2010 - m¶car la Colocviul de la Academia
de £tiin†e. Sincer: nu am suferit de absen†a semnului de via†¶ din
partea oficialit¶†ilor,iat¶: nici Dungaciu, nici B¶sescu, nici Nu†i Udrea,
iubitoarea de perdele, nici N. Manolescu, nici Patapievici, nici chiar
Liiceanu, editorul meu… - nu s-au ostenit s¶ o fac¶. £i n-am murit.
Spuneam c¶ în cazul unui e§ec în alegerile viitoare, voi fi ar¶tat
cu degetul:
«Din cauza lui Goma!»
Câte alte catastrofe s-au petrecut din cauza lui Goma! Este
adev¶rat, de cele mai multe ori acuza†ia (rostit¶ cu ur¶, cu ochi
injecta†i) r¶mânea la… simpla acuza†ie, f¶r¶ a se explica ce se petrecuse (din cauza lui Goma cela…).
ïmi aduc aminte (s¶ uit? eu?) cum, în decembrie 1956, la
Interne, în Bucure§ti, un locotenent anchetator pe nume ¢ârlea, m¶
luase la b¶taie §i î§i zdrelise degetele unei mâini în din†ii mei. F¶r¶ a
lua în seam¶ c¶ mie, din gura zdrobit¶, începuse a-mi §uvoì sângele
adunat în b¶rbie, bravul securist începuse a miorl¶i, pe când m¶ acuza:
«Din cauza ta, m¶!» §i-mi ar¶ta mâna însângerat¶.
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Ei da: din-cauza-mea-m¶.
La Chi§in¶u în caz de nereu§it¶ electoral¶ a democra†ilor - va fi
de mirare cu un “consilier” ca Dungaciu?, ca un aliat ca Marian Lupu?,
cu un sprijin-tacit ca altfel vorbàre†ul B¶sescu? - se va g¶si
fulger¶tor… cauza: Goma:
«Din cauza ta, m¶!»

Mar†i 4 octombrie 2011
Mi-a scris §i anca ancutza <ancutza_coza@yahoo.com>
Objet : Stimate, Paul Goma, La multi ani!
Date : 3 octobre 2011 21:01:24 HAEC
La mul†i ani! Îmi cer scuze pentru întârzierea de o zi dar am fost plecat¶ din
Baia Mare într-o mini vacan†¶ §i nu am avut acces la internet. Înc¶ o dat¶ v¶
doresc mul†i, mul†i ani, mult¶ s¶n¶tate §i fiecare vis pe care îl ave†i s¶ devin¶
realitate.
victor nicolae <victornicolae2004@yahoo.com>
Objet : LA MULTI ANI, DOMNULE PAUL GOMA!
Date : 4 octobre 2011 17:16:57 HAEC
MULTA SANATATE SI PUTERE LA SCRIS!
Anul acesta nu am reusit sa-mi mai pun pagina din 'nymagazin' in
slujba Aniversarii Domniei Voastresi imi cer iertare.(…)
Va dorim toate cele foarte bune si sa aveti parte de viata lunga!
Cu cele mai bune ganduri, Iulia si Victor Nicolae
Gheorghe Gavrila Copil <gheorghegavrilacopil@yahoo.com>
Objet : LA MUL¢I ANI!
Date : 3 octobre 2011 19:12:35 HAEC
Domnule Paul goma,
La mul†i ani! V¶ îmbr¶†i§ez cu toat¶ c¶ldura inimii! V¶ mul†umesc pentru c¶
vie†ui†i în spiritul adev¶rului, iar Adev¶rul este via†a etern¶.Doar adev¶rul va
ajunge în orizontul civiliza†iei divine.
Cu toate doririle de bine, Gheorghe Gavril¶ Copil

LIS, în Jurnal, cu indica†ia : “Urmarea”:
“Poate d¶ Dumnezeu §i i se face dreptate în România celui uitat în
exil la Paris. A ap¶rut un club al sus†in¶torilor lui Paul Goma
Publicat pe 3 Oct 2011de Liviu Ioan Stoiciu în categoria: LIS JURNAL
Luni, 3 octombrie 2011. Nesperat, pagina mea online de ieri, de aici,
a avut efect – senatorul liberal Varujan Vosganian (primvicepre§edinte al
Uniunii Scriitorilor) va lua leg¶tura cu Paul Goma la Paris, preg¶tit s¶ întreprind¶ „tot ce e necesar” în Parlamentul României s¶ reintre în drepturi (nu
am acceptul lui Varujan Vosganian s¶-i redau aici e-mailul, m¶ ab†in), în speran†a c¶ va avea succes demersul s¶u. Îi mul†umesc eseistului Dan Culcer de
la Paris c¶ a preluat în revista sa Asymetria pagina mea online de ieri:
http://asymetria-anticariat.blogspot.com/2011/10/o-declaratie-solemna-sauo-lege-de.html. Poate cite§te Varujan Vosganian §i ceea ce a scris ieri la
Comentarii, aici, poetul Vasile Baghiu (§i ce a scris mai jos Flori B¶l¶nescu):

©Paul Goma 1935-2011

wwww.paulgoma.com

PDF public și gratuit

31.12.2011

PAUL GOMA - JURNAL 2011

1903

„Ar trebui o ini†iativ¶ a Opozi†iei, în Parlament, pentru repara†iile morale §i
materiale pe care le merit¶ marele scriitor §i opozant al comunismului Paul
Goma, dac¶ de la Guvern, Pre§edin†ie sau Uniunea Scriitorilor nu putem s¶
ne mai a§tept¶m la nimic. S¶-i întrebe cineva care are aceast¶ posibilitate pe
domnii Antonescu sau Ponta dac¶ au de gând s¶ aib¶ vreo ini†iativ¶ pe
aceast¶ tem¶. A§a s-ar cuveni, s¶ aib¶, c¶ de vorbit toooot vorbesc despre
dreptate, bun sim† §i alte lucruri frumoase. Aceasta chiar ar fi o fapt¶ de
înf¶ptuit, nu doar ni§te vorbe de vorbit”… Pe de alt¶ parte, prozatorul
Alexandru Petria a continuat demersul meu §i a trimis o Scrisoare deschis¶
c¶tre Parlamentul României, în spa†iul virtual (a ap¶rut pe blogul lui, pe
Agentiadecarte.ro, pe Corectnews.com) – deocamdat¶. V-o redau ca atare,
cu semn¶turile adunate pân¶ la ora când scriu aici:
«Scrisoare deschis¶ c¶tre Parlamentul României. Paul Goma nu
merit¶ cet¶†enia român¶?
Scriitorul Paul Goma a împlinit, în 2 octombrie 2011, 76 de ani. Este
o parte a istoriei noastre. Un veritabil erou în via†¶.
Societatea româneasc¶ are o datorie uria§¶ fa†¶ de aceast¶ personalitate. Nici pân¶ în prezent nu i s-a redat cet¶†enia român¶, retras¶ de regimul
comunist în 1977, dup¶ ce a fost expulzat din †ar¶.
Nu este destul c¶ despre diziden†a sa se vorbe§te în manualele de
istorie §i in Raportul Comisiei Preziden†iale pentru Analiza Dictaturii
Comuniste din România. E nevoie §i de un gest concret. De redarea efectiv¶
a cet¶†eniei.
Parlamentul României are c¶derea moral¶ s¶ ini†ieze o lege pentru
reglementarea situa†iei lui Paul Goma. Este §tiut c¶ celebrul disident dore§te
cet¶†enia român¶, îns¶ nu vrea s-o solicite formal, pe considerentul c¶ n-a
cerut s¶-i fie retras¶. Actualmente are statut de azilant politic în Fran†a.
E timpul s¶ se repare o nedreptate incalificabil¶. Paul Goma onoreaz¶ România.»
Text redactat de Alexandru Petria
Semnatari: Victor Rebengiuc, Liviu Antonesei, Liviu Ioan Stoiciu,
Adrian Suciu, Dan Mircea Cipariu, George G Asztalos, Marius Rizea-Manea,
Iulian Sîrbu,Vasilica Ilie, £tefan Doru D¶ncu§, Emil Druncea, Gabriel
B¶dic¶, Adrian Deliu, Vasile Baghiu, Ioan-Victor DRAGAN, Sorina Iva§cu,
Vasile Daniel Ionu†, Otilia ¢ig¶na§, Jeanette Carp, Gabriel Klimowicz, Ioana
Popa, Stelu†a Ro§ca St¶nescu, Sorin Ro§ca St¶nescu, Anamaria Pop, Liliana
Cimpeanu, Marius £tefan Aldea, Cristina Nemerovschi, Silvia Petre-Grigore,
Petre Violetta, Marius Ghilezan, Dragomir Cristian Cosmin, Flori B¶l¶nescu,
Oana Moisil, Luminita Mesesan-Gabrilaki, MIHAIL-SORIN GAIDAU,
Mihail Vakulovski, Gr. Arsene, editorul lui Paul Goma, Curtea Veche
Publishing, Ion Marin Alm¶jan, Victoria Stoian, Laszlo Alexandru, Aurelia
Vlasin, Rosu Sanziana, Rosu Elena, Rosu Marian, Rosu Andrei, Mariana
Pasincovschi, Nicoleta Balaci, Andrei B¶din, Florin Ispas, Mircea
IV™NOIU, Marius Mina, Andrea Hede§, Loredana Ioncic¶, Ileana Ene
Giu§c¶, Mircea Dr¶g¶nescu, George Strunga, Nicolae Scurtu, ¢eav¶
Gheorghe, Liviu Drug¶, Andi Bob, Ioan Suciu, Maria Sava, Nick Sava
(Cine dore§te s¶ semneze s¶ i se adreseze lui Alexnadru Petria la
Comentarii, click pe http://alexandrupetria.wordpress.com/2011/10/03/scrisoare-deschisa-catre-parlamentul-romaniei-paul-goma-nu-merita-cetateniaromana/).
Totodat¶, de ziua de na§tere a lui Paul Goma, de ieri, a ap¶rut
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”Clubul Sus†in¶torilor lui Paul Goma” – aflu, de pe e-mail, de la Flori
B¶l¶nescu, reprezentanta editorial¶ a lui Paul Goma în Romania. V¶ redau
comunicatul (e l¶muritor §i pentru conducerea USR):
*
Clubul SUS¢IN™TORII LUI PAUL GOMA
Stimate Doamne, Stimati Domni,
Ieri, 2 octombrie 2011, un grup de citeva zeci de persoane, din
Romania si din Basarabia, s-a intrunit la Snagov, cu ocazia zilei de nastere a
scriitorului Paul Goma, care a implinit 76 de ani. Paul Goma este mereu prilej
de bucurie si multumire sufleteasca pentru aceia care i-au citit cartile si care
il respecta atit pentru dimensiunea literara, cit si pentru atitudinea consecventa de rostire a adevarului in orice conditii, cu riscul asumat de a-i deranja
pe aceia dintre noi care nu stiu sa piarda, in ciuda faptului ca nu au dreptate
si sunt indiscutabil lipsitzi de responsabilitate fatza de comunitatea careia ii
apartzin, fiindu-le mai aproape interese meschine.
Principala ingrijorare a noastra este statutul de exilat-refugiat politicapatrid pe care il au Paul Goma, sotia si fiul sau de aproape 34 de ani, traitori
intr-o tzara din UE – Frantza, carora le este interzis sa intre intr-o alta tzara
membra a UE, care la data exilarii celor trei membri ai familiei Goma era
guvernata de un regim totalitar. Statul roman de drept are obligatzia morala
in fatza celor nedreptatiti, dar si in fatza celor pe care ii reprezinta, de a
corecta ilegalitatile statului totalitar comunist din oficiu, prin repunerea in
drepturile care le-au fost incalcate a tuturor celor care nu au facut inainte de
1989 cerere pentru a le fi retrasa cetatenia romana. Invocarea la nesfirsit a
actualei legi a cetateniei este o dovada ca institutiile statului nu se simt deloc
responsabile pentru repararea efectelor unui regim ilegitim si criminal si ca
initiativa de condamnare oficiala a comunismului a fost si ramine un gest tardiv, fara efecte practice si facut din considerente politicianiste. Presedintele
Traian Basescu a fost consiliat ca e momentul sa condamne comunismul.
Desi este foarte tirziu, trebuie acum consiliat sa se implice si in demararea
actziunilor firesti de inlaturare a efectelor criminale ale acestui regim.
Demnitatea nationala trebuie sa fie o realitate si nu locul comun al diversionistilor de toata mina. A venit clipa in care presedintele romanilor trebuie sa
demonstreze ca nu a rostit vorbe in vint.
Tratamentul de care Paul Goma a avut si are parte de 21 de ani
incoace din partea institutiilor oficiale ale statului roman se coroboreaza in
opinia noastra cu tratamentul la care il supun alte institutii, intre care Uniunea
Scriitorilor din Romania. Subliniem ca niciun comitet director sau presedinte
al USR, din 1990 si pina in prezent, nu a gasit de cuviintza sa reactzioneze
normal pentru a-l repune nominal si oficial in drepturi pe Paul Goma, ca
membru. Nu este vorba doar de scriitorul Paul Goma, ci si de onoarea acestei
institutii de breasla, care avea datoria morala sa inlature rusinea de a-si fi executat simbolic un membru in aprilie 1977, cind acesta era torturat de
Securitate pentru ca a luptat pe fatza pentru libertatea noastra a tuturor.
Uniunea Scriitorilor din Romania nu are nicio scuza ca pina la 2 octombrie
2011, timp de peste 34 de ani, nu a gasit curajul de a accepta ca reprezentantii
ei care au semnat excluderea lui Paul Goma au actionat la comanda politica.
Nici membrii ei, de ieri si de azi, nu au vreo scuza ca nu facut presiuni pentru
ca reprezentantii lor sa ii fereasca de aceasta rusine. Cele citeva gesturi razletze ale scriitorilor din Romania, de sustinere a repunerii lui Paul Goma in
dreptul sau legitim de membru al Uniunii Scriitorilor, nu au fost urmate de
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efectele asteptate. Ceea ce arata cit de rezistent este acest stat-in-stat, in care
un grup restrins reactioneaza in virtutea apararii unui statu-quo caduc, prin
demisie morala.
Circula tot felul de variante in legatura cu pozitia lui Paul Goma fatza
de redobindirea cetateniei. Spun, pe scurt, ceea ce Paul Goma insusi a spus
mereu: nu a facut cerere de renuntare la cetatenie (un drept natural al sau si
al familiei sale), asadar, nu are de ce sa faca o cerere pentru redobindire. Nu
a spus nicaieri, niciodata, dupa stiinta mea, ca daca institutiile statului ii vor
repune in drepturi pe el si familia, ei vor refuza. Este un nonsens. Din nefericire, oamenii colporteaza diverse variante aruncate intentionat in spatiul
mediatic. Problema este mult mai simpla: statul roman a comis ilegalitati, statul roman trebuie sa le repare – indiferent ce cred victimele (sau urmasii lor).
Orice alta interpretare este o divagatie intentionata sau nu.
Noi, cei intrunitzi, am luat decizia de a infiintza un club Al SUSTINATORILOR LUI PAUL GOMA. Scriitorul exilat la Paris nu este doar o
efigie, ci un om viu. Nu suntem de acord cu aceia care invoca ridicarea de
statui. Paul Goma nu trebuie expediat in simboluri pe care sa le foloseasca
oricine are nevoie pentru a-si consolida un discurs sau pentru a legitima fapte
ilegitime.
Paul Goma merita respectul nostru, materializat in fapte, pentru ca
este un exemplu inconfundabil de demnitate.
Flori Balanescu
Reprezentanta editoriala a lui Paul Goma, in Romania
PS. Mul†umesc frumos celor ce au comentat ieri, aici, pe seama
nedrept¶†itului Paul Goma, sunt mândru c¶ putem fi solidari o clip¶. Mi-ar fi
pl¶cut s¶ reiau aici partea aceea dintre ele care exprim¶ o stare de spirit, dar
lungesc nepermis aceast¶ pagin¶ de jurnal online – dac¶ nu le-a†i citit, citi†ile. Extraordinar, Magda Ursache m¶ anun†¶ c¶ so†ul domniei sale, Petru
Ursache „a terminat o carte despre Goma intitulata Omul din calidor”…

Miercuri 5 octombrie 2011
Prin Flori B¶l¶nescu, primesc:
From: Maria Sava <mariasava20@gmail.com>
To: Flori Balanescu <flower_unduna69@yahoo.com>
Sent: Sunday, October 2, 2011 11:20 AM
Subject: Re: LA MULTI ANI, PAUL GOMA!
Drag¶ Flori, mi-am permis s¶ pun textul t¶u pe blogul meu de pe siteul pe care sunt administrator. Orice material despre Paul Goma este binevenit
§i va sta pe prima pagin¶. (…)Transmite înc¶ o dat¶ toate gândurile bune §i
mult¶ s¶n¶tate d-lui Paul Goma din partea mea §i a lui Nick. Îl iubim §i-l respect¶m ca pe un adev¶rat român ce este, scriitor de valoare §i Om.
Cu drag, Maria

Tot prin Flori aflu c¶ §i Ovidiu Ni†oi - complicele meu
oltean întru basarabenitate - a fost la Snagov; pentru o or¶, nu mai
mult, tat¶l s¶u e bolnav, nu a putut lipsi mai mult.
I-am trimis o scrisoare - ca s¶ §tie c¶ §tiu.
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*
Ha, ha, ha! Adev¶rul (sic) se treze§te azi, 5 octombrie
2011 s¶-l “deconspire” pe Emanuel Valeriu ca informator! Ce va
fi f¶cut Scînteia în acoperire cu blan¶ de… Adev¶r,- sub
tov¶r¶§elul CT Popescu, sub Tov¶r¶§oiul Tinu pân¶ acum, cale
de 21 ani?
Mai departe: pe cine anume l-a desemnat ca demascator al
javrei arhicunoscute? Pe N.C. Munteanu? Ha-ha-ha! Ne-am
procopsit! Eu am avut de a face cu-ambii-doi:
N.C. Munteanu a ie§it din România printr-o minciunic¶ : a
pretins c¶ semnase “Lista lui Goma” (sau a amenin†at c¶ o va
semna). Nu condamn minciuna lui N.C.M., ehei, câ†i s-au slujit
de “Lista lui Goma” ca s¶ ob†in¶ un pa§aport, în 1977! Am fost
“dezam¶git” dup¶ ce a devenit jurnalist le Europa liber¶ §i a accepat s¶ devin¶ - sub Vlad Georgescu §i sub Stroiescu - mâna care
lovea sub numele lui N.C.M. Texte de-ale mele care nu conveneau “programului” Europei libere (mai ales “atacurile” mele
împotriva c¶c¶cioasei politici americane) erau încredin†ate
“b¶iatului bun”, el s¶ g¶seasc¶ motive de respingere sau de
amânare. £i b¶iatul bun o f¶cea - prin telefon, desigur, dup¶ ce
introducerea suna: «Eu v¶ iubesc mult, domnule Goma» §i se
încheia cu aceea§i formul¶…;
Emanoil (cum îl §tiam din pres¶, nu Emanuel) Valeriu
m-a acostat în cursul anului 1990, în fa†a Ambasadei RSR (a§a ii
ziceam noi, din ce în ce mai pu†ini români exila†i), unde manifestam împotriva lui Iliescu, a lui Petre Roman, împotriva lui
Brucan… Cum anume? Proste§te:
«Chiar s¶pt¶mâna trecut¶ m-am v¶zut cu socrul Dvs.,
“domnul” N¶vodaru…»
M-am uitat lung, la el. M¶ a§teptam s¶ fie mai iste†, dac¶
nu mai inteligent… A§a c¶ am t¶iat “dialogul”:
«“Tovar¶§ul” N¶vodaru e mort de doi ani…»
La care el, ca un Rege al Idio†ilor:
«Nu cuno§team am¶nuntul ¶sta…» - §i a §ters-o, prelins.
*
Am primit pachetul cu bunu-bunu trimis de Mariana §i
Cezar în 17 septembrie. ïnc¶ nu am gustat nimic din el: m-am
gr¶bit s¶ confirm primirea.
Dragii de ei: din pu†inii b¶nu†i ne-au trimis ce credeau ei
c¶ ne va face pl¶cere. Ne-a f¶cut mare pl¶cere.
Joi 6 octombrie 2011
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(…) ïn noaptea asta a murit Steve Jobs inventatorul
Apple-lui. Sunt §i eu unul dintre profitorii legendarului “Mac”?
F¶r¶ el, nu a§ fi putut s¶ devin “scriitor internetizat”, deci a§ fi
r¶mas în neagra anonimitate. A§a, am c¶p¶tat câ†iva cititori pe
sticl¶.S¶ odihneasc¶ în pace, el §i-a f¶cut treaba aici, pe p¶mânt.
(…)
Vineri 7 octombrie 2011
£i azi, pân¶ la miezul nop†ii am udat “doar” trei bluze. De
mirare, n-am putut readormi. Profit, ca s¶ ciupesc de pe blogul lui
LIS ce am întârziat s¶ copiez:
“Premiul Nobel pentru un poet: Tomas Transtromer. .
Joi, 6 octombrie 2011. Extraordinar, Premiul Nobel pentru
Literatur¶ anul acesta a fost acordat, azi, unui poet. Nu încetez s¶ m¶ mir, în
condi†iile în care poezia nu se mai public¶ decât simbolic în Occident, iar în
România se public¶ în tiraje de maximum 1.000 de exemplare (de regul¶, în
500 de exemplare). Premiul Nobel pentru Literatur¶ e cu atât mai valabil, cu
cât nu exclude poezia (care, altfel, e de neg¶sit în libr¶rii §i pe care editurile
o public¶ din iner†ie, cu banii poe†ilor, în cele mai dese cazuri; oricum, chiar
dac¶ nu-†i pl¶te§te produc†ia, poetul cump¶r¶ exemplare s¶ dea la prieteni atât
cât s¶ acopere cheltuiala editorului; editorul nu iese în pierdere; librarii refuz¶
s¶ pun¶ la vânzare cartea de poezie dac¶ nu e a unui autor de succes). £ti†i,
cu siguran†¶, de la prânz cine e câ§tig¶torul: poetul suedez Tomas
Transtromer (ap¶rut în 2003 §i 2005 în România la Editura Polirom cu dou¶
c¶r†i traduse de cel ce conduce ICR Stockholm, Dan Shafran; Editura
Polirom traduce nu numai valorile lumii, ci-§i permite s¶ suporte cheltuielile
§i cu cartea original¶ de literatur¶ a Editurii Cartea Româneasc¶, nevandabil¶,
intuind valorile limbii române; Tomas Transtromer a vizitat în 2003
România, a avut un recital la Bucure§ti §i a fost cucerit de conacul lui Mircea
Dinescu de la Cetate; Tomas Transtromer a fost prieten cu Marin Sorescu,
singurul poet român aflat la un pas s¶ primeasc¶ Premiul Nobel pentru
Literatur¶, §tiind s¶-§i cultive opera în întreaga lume). Psiholog de profesie,
Tomas Transtromer a lucrat cu infirmi, pu§c¶ria§i §i droga†i (asta i-a înnobilat
nesperat sufletul). N¶scut în 1931, pân¶ la 59 de ani a publicat zece volume
de versuri – în 1990 a avut parte de o cump¶n¶ existen†ial¶, a fost pur §i simplu „însemnat”, a avut parte de un accident cerebral, care i-a afectat capacitatea de a se exprima…”
“Mar†i, 4 octombrie 2011. N-am avut nici o reac†ie din partea lui
Paul Goma, de aceea m¶ opresc din considera†ii. Continui s¶ cred c¶ trebuie
terminat cu demagogia (pozitiv¶ sau negativ¶, s¶ ne afl¶m în treab¶, literaturizat¶, eventual) la adresa lui Paul Goma §i trebuie trecut la fapte. (…)Reiau
aici, în sfâr§it, atitudinea exemplar¶ a prozatorului Ion Lazu (basarabean ca
Paul Goma, cu atât mai bine îl în†elege): «M¶ al¶tur f¶r¶ ezitare §i f¶r¶ echivoc dlui LIS care adreseaz¶ acest Apel c¶tre con§tiin†ele na†iunii. Într-adev¶r,
marele scriitor Paul Goma trebuie repus f¶r¶ întârziere în drepturile sale
cet¶†ene§ti, cu onorurile cuvenite, cu scuze explicite §i complete; desigur §i
cu recompensarea talentului Dsale, a operei literare de o via†¶ – §i nu în ultimul rând, a dârzeniei f¶r¶ seam¶n cu care a luptat pentru drepturile Omului
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în România tuturor împil¶rilor §i, din p¶cate, a tuturor ced¶rilor… La noi este
o tradi†ie s¶-i recuno§ti pe eroii ce §i-au pierdut via†a pentru Patrie, acesta
pare un nego† cinstit §i la vedere: înmormântarea în cimitirul eroilor…; în
schimb la fel de trainic¶ pare a fi, pe cât de lamentabil¶, practica de a-l ignora
la nivel oficial pe Cel ce iese din rând prin t¶ria de caracter, prin bravura de
lupt¶tor total împotriva nemerniciei… Se prefer¶ diversiunile, nu în ultimul
rând discreditarea, blamarea, umplerea de zoaie a chipului cel f¶r¶ pat¶
moral¶. La noi Istoria se contraface de la o zi la alta, cu ordin de sus. Regele
însu§i, la împlinirea a 90 de ani, este minimalizat, împins în culise, luxat
mediatic. Poate nici nu s-ar observa de la distan†¶ cât de pernicioas¶ ne este
via†a ca na†iune, dac¶ ne-ar lipsi mi§eleasca atitudine generalizat¶ în fa†a
celor înalt-meritorii. Devotat, Ion Lazu». Îi mul†umesc lui Ion Lazu §i în
numele lui Paul Goma. Punerea în drepturi a lui Paul Goma are leg¶tur¶
direct¶ §i cu onestitatea colectiv¶ §i cu bunul sim† românesc.” (LIS, Jurnal)

*
A ap¶rut, în Timpul Chi§in¶u texul Alionei Grati:
Nevoia cunoa§terii lui Paul Goma
Pentru cei mai mul†i cititori din Republica Moldova crea†ia lui Paul
Goma este aproape necunoscut¶.
Am putea invoca mai multe motive pentru a explica acest gol, pornind de la vidul informativ, deficitul de carte §i pân¶ la lipsa crea†iei scriitorului în majoritatea manualelor.
Scriitorul nu prea a avut parte de interpret¶ri, sinteze §i aprecieri pe
potriva talentului §i aceste lacune au periclitat serios receptarea lui.
Cunoa§terea lui Paul Goma este un imperativ al zilei, care trebuie realizat la
modul serios §i plenar, deoarece scriitorul este §ansa noastr¶ de a intra în
contact §i în rezonan†¶ cu literatura (post)modern¶ european¶.
Paul Goma este o personalitate cunoscut¶ în Occident atât ca om
politic, cât §i ca scriitor. Din momentul în care postul de radio „Europa
Liber¶” îi difuzeaz¶ scrisoarea de aderare la Charta 77, Paul Goma devine
unicul disident român anticomunist omologat la nivel mondial. La apari†ia
romanului Ostinato (1971), care, dup¶ ce a fost respins de cenzur¶ în
România pe motiv c¶ depunea m¶rturii despre închisorile comuniste, a fost
editat concomitent în Germania §i Fran†a, autorul a fost numit un „Soljeni†în
român”.
Scriitorul s-a opus deschis sistemului comunist, trecând prin închisorile comuniste de la Jilava §i Gherla. În ciuda nenum¶ratelor arest¶ri, b¶t¶i,
intimid¶ri, restric†ii, discredit¶ri publice, h¶r†uiri ale Securit¶†ii, el a rezistat,
scriind mai mult de 40 de c¶r†i, prin care s-a manifestat ca un scriitor incomod pentru oficialit¶†ile comuniste §i postcomuniste. De aceea, aproape toate
c¶r†ile sale au ap¶rut mai întâi în str¶in¶tate, fiind traduse în limbi de mare
circula†ie (francez¶, german¶, neerlandez¶, suedez¶, englez¶, italian¶), în
timp ce acas¶ a fost supus cenzurii, interzis, acuzat de lips¶ de talent, cele mai
multe c¶r†i ale sale fiind editate în român¶ cu mare întârziere, abia dup¶
decembrie 1989.
Scriitorul de la Mana este o personalitate modelatoare. Demnitatea
prin care a înfruntat dictatura face din el o credibil¶ instan†¶ de con§tiin†¶ §i
de moral¶. Ideile lui c¶l¶uzitoare au fost neuitarea §i exprimarea r¶spicat¶ a
adev¶rului. „Via†a mea este memorie”, spune Paul Goma, sf¶tuindu-ne s¶ nu
preg¶tim, prin iertare-uitare repetat¶, terenul pentru un viitor amnezic.
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Memoriile, scrisorile, jurnalele, articolele de pres¶ §i studiile sale istorice
sunt unice în sine prin adev¶rul spus tran§ant, f¶r¶ ced¶ri. Literatura lui Paul
Goma opereaz¶ cu o pluralitate de planuri §i este expresia unei con§tiin†e
tumultuoase. În plan social, el devine patriarhul disiden†ei române§ti, iar în
cel literar se afirm¶ în formule ale unor maxime energii narative §i într-un
limbaj polifonic prin care adev¶rul nu cunoa§te opreli§ti. Talentul de povestitor, dar §i curajul comunic¶rii cu realitatea crud¶ a perioadei totalitariste îl
face important pentru supravie†uirea literaturii de expresie româneasc¶ din
ultima jum¶tate de secol.
Traiectul de via†¶ al lui Paul Goma ilustreaz¶ tragicul destin al
Basarabiei, aflate mereu „sub vremi”. Scriitorul abordeaz¶ consecvent
subiectul basarabean, spunând cu voce tare nedrept¶†ile istorice de care au
avut parte oamenii de pe acest p¶mânt. Mai mult, el este creatorul tipului de
personaj-basarabean r¶zvr¶tit, diferit de personajele resemnate, contemplative, senine, p¶§uniste ale literaturii române din stânga Prutului. Faptul c¶
aceast¶ personalitate s-a n¶scut în Basarabia este, incontestabil, un motiv de
mândrie pentru noi, dar §i de responsabilitate.
* fragment dintr-o carte în curs de apari†ie la Editura „Arc”

Sâmb¶t¶ 8 octombrie 2011
Alt¶ noapte grea-grea-grea.
Sper s¶ nu-mi fi încurcat picioarele cu Scrìsuri 2.
*
Am lucrat degeaba la “aglutinare” (dar la ce, când am
lucrat eu ne-degeaba?). F. B¶l¶nescu a f¶cut Scrìsuri 2. Bine lea f¶cut. Acum pot s¶ m¶ dedau pl¶cerii matchului Anglia Fran†a.
*
A.S. Azi : o zi f¶r¶ noroc. Nu e destul c¶ abia m¶ (men)†in
pe scaun §i nu m¶ rostogolesc pi gios; c¶ nu mai v¶d bine; c¶ am
surzit aproape di t¶t - vorba †¶ranului român care, dup¶ ce te-a
întrebat: «Cum o mai duci?», tu r¶spunzi, ca în primele trei
rânduri §i jum¶tate, adic¶, prost, e§ti bolnav - el te asigur¶ cu
în†elepciunea-i milenar¶:
«Tu s¶ fii s¶n¶tos!» - am încheiat paranteza;
(…) Eh, câte nu se întâmpl¶ la casa unui scriitor ordinatorizat ca mine, dar, cum nu am §tiut s¶ repar daravela…De azi
dimineat¶ (acum sunt orele 17) nu am reu§it s¶ copiez textul lui
Alexandru Petria §i semn¶turile celor care au semnat pentru…
restituirea cet¶†eniei române. Am tot încercat - n-am reu§it. De
vreo trei ori m-am declarat învins, fiind gata s¶ renun†.
M-am §i întins în pat, fericit c¶ am prilejul s¶ m¶ odihnesc
dup¶… o astfel de înfrângere eroic¶… Dar dup¶ un minut, dup¶
cinci, îmi ziceam c¶ trebuie s¶ fac ce trebuia - iat¶, s-au f¶cut…
multe-domnule-semn¶turi, oamenii §i-au ar¶tat, dac¶ nu dragos©Paul Goma 1935-2011
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tea (de§i din partea femeilor primesc cu bucurie dovezile pecetluite cu câte o semn¶tur¶, chiar dac¶ unele semneaz¶: «Anonim»,
de§i mai dulce ar fi «Anonima»), atunci oleac¶ de pre†uire - unde
mai pui c¶, dup¶ azi-mâine se fac 21 ani, ori profetul Bruc¶
spunea ceva de… 40, nu de 100 ?, pân¶ s¶ ne repar¶m pe la suflet
de catastrofa comunismului mioieri†ic, §tia el ce scoate pe gur¶,
doar pe cur scosese în 1944 întâiele “directive” bol§evice,
†inînd-o de de§t pe tovar¶§a sa, Sidorovicea - am vrut s¶ spun c¶
oamenii mai au înc¶ frica (de semn¶tur¶) §i de urm¶rile ei «Ce,
îmi dore§ti s¶ am urm¶ri?»…
Lui Alexandru Petria îi mul†umesc pentru textul adresat
Parlamentului §i pentru g¶zduirea semn¶turilor semnatarilor.
Domnia Sa a publicat pe blogul s¶u:
”306 Responses to “Scrisoare deschis¶ c¶tre Parlamentul României.
Paul Goma nu merit¶ cet¶†enia român¶?”«Paul Goma, la multi ani! El ar trebui sa primeasca premiul Nobel.
“Scrisoare deschis¶ c¶tre Parlamentul României.
Paul Goma nu merit¶ cet¶†enia român¶?
Scriitorul Paul Goma a împlinit, în 2 octombrie 2011, 76 de ani. Este
o parte a istoriei noastre. Un veritabil erou în via†¶.
Societatea româneasc¶ are o datorie uria§¶ fa†¶ de aceast¶ personalitate. Nici pân¶ în prezent nu i s-a redat cet¶†enia român¶, retras¶ de regimul
comunist în 1977, dup¶ ce a fost expulzat din †ar¶.
Nu este destul c¶ despre diziden†a sa se vorbe§te în manualele de
istorie §i in Raportul Comisiei Preziden†iale pentru Analiza Dictaturii
Comuniste din România. E nevoie §i de un gest concret. De redarea efectiv¶
a cet¶†eniei.
Parlamentul României are c¶derea moral¶ s¶ ini†ieze o lege pentru
reglementarea situa†iei lui Paul Goma. Este §tiut c¶ celebrul disident dore§te
cet¶†enia român¶, îns¶ nu vrea s-o solicite formal, pe considerentul c¶ n-a
cerut s¶-i fie retras¶. Actualmente are statut de azilant politic în Fran†a.
E timpul s¶ se repare o nedreptate incalificabil¶. Paul Goma onoreaz¶ România”.
Text redactat de Alexandru Petria
Semnatari:
Victor Rebengiuc, Liviu Antonesei, Liviu Ioan Stoiciu, Daniel CristeaEnache, Adrian Suciu, Dan Mircea Cipariu, George G Asztalos, Marius
Rizea-Manea, Iulian Sîrbu, Vasilica Ilie, £tefan Doru D¶ncu§, Emil Druncea,
Gabriel B¶dic¶, Adrian Deliu, Vasile Baghiu, Ioan-Victor DRAGAN, Sorina
Iva§cu, Vasile Daniel Ionu†, Otilia ¢ig¶na§, Jeanette Carp, Gabriel
Klimowicz, Ioana Popa, Stelu†a Ro§ca St¶nescu, Sorin Ro§ca St¶nescu,
Anamaria Pop, Liliana Cimpeanu, Marius £tefan Aldea, Cristina
Nemerovschi, Silvia Petre-Grigore, Petre Violetta, Marius Ghilezan,
Dragomir Cristian Cosmin, Flori B¶l¶nescu, Oana Moisil, Luminita
Mesesan-Gabrilaki, MIHAIL-SORIN GAIDAU, Mihail Vakulovski, Gr.
Arsene, Ion Marin Alm¶jan, Victoria Stoian, Laszlo Alexandru, Aurelia
Vlasin, Rosu Sanziana, Rosu Elena, Rosu Marian, Rosu Andrei, Mariana
Pasincovschi, Nicoleta Balaci, Andrei B¶din, Florin Ispas, Mircea
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IV™NOIU, Marius Mina, Andrea Hede§, Loredana Ioncic¶, Ileana Ene
Giu§c¶, Mircea Dr¶g¶nescu, George Strunga, Nicolae Scurtu, Ţeav¶
Gheorghe, Liviu Drug¶, Andi Bob, Ioan Suciu, Maria Sava, Nick Sava,
S¶s¶ran Ioan, Cristian Tiberiu Florea, Mihai Go†iu, Iulian Capsali, Vasile
Ernu, Radu Vancu, Iulia Ralia, Sanda V¶ran, Aliona Grati, Marcel Ion
Fandarac, Simona Murgoci, Daniela Lungu, Sabin Gherman, Magda
Ursache, Petru Ursache, Nicolae Coande, InimaRea, Sorin M¶rculescu,
Mircea Popa, Mihnea Paraschivescu, Viorica Niscov, Alexandru Platon,
Sorin Gîrjan, Mihai R¶dulescu, Marian Popa, Nicolae Eremia, Virgil
Diaconu, Teodor Cristescu, Cîrnicianu Cristina, Nicolae Manolache,
Luminita Dejeu, Mari Giu, Octavian Capatina, Daniel Rameder, Doina
Uricariu, Liviu Dimitriu, Paul Alexandru Drogeanu, Andreea Drogeanu,
Ovidiu Simonca, Serban Anghel, Constantin-Andrei Rusu, Mircea Otinescu,
Gabriel Radu, Pompiliu Com§a, Mugur Grosu, Adrian Stasek, George
Chiriac, Norbert Matei, Mircea Bostan, Vasile Cornea, Vladimir Dumitru,
Ileana Enache, Lucian Comino, Mihai Rogobete, Tudor Anton, Lucian Piuca,
Aida Minerva Tanasescu, Al. Florin ¢ENE, Cati Minecan, Sorin Bocancea,
Dragos Minca, Ovidiu Stanomir, Adrian Scurtu, Doru Beldiman, Șerban
Tom§a, Babalic Elena Mirela, Doina Dr¶gu†, Andreas-Rudi Chiru, Adela
Motoc, Gina Cecilia Pistol, Sorin Militaru, Grigore L. Culian, Horia
P¶tra§cu, Nora Kallos, Diana Iepure, Dragos Varga, Adrian Georgescu,
Vladimir Tescanu, ANA EDELMAN, JOHANN H. EDELMAN, Gheorghe
MINEA, Gabriela Stoica M¶rculescu, Miron Scorobete, Claudiu £ular,
Gh.Dogaru, Oana Dumitrescu-Corbeanu, Mircea Pric¶jan, Christine-Marie
Turcu, Adrian David, Daniela Sitar-Taut, £erban Foar†¶, Claude Karnoouh,
Vasile Constantin, Gabriel Dali§, Ion Pop, Ioan Gro§an, Codin Olariu, Gh.
Buzatu, Stelian Rotariu, Lenu†a Pu§ca§, Ovidiu Nimigean, Alexandru
Moraru, Mihai Iliescu, Ana Ilisescu, Tiberiu Farcas, Nicolae Poteras, Marcel
Enache, Viorel Padina, Mircea Tuglea, Viorica Ni§cov, Alexandru
Vakulovski, Carmen Ene, Vitalie Brega, Kiddy Gavrila, Constantin
¢u†uianu, Ana Blandiana, Romulus Rusan, Radu Gheorghe Grozea, Ioana
Lupa§cu, Julien NICOL, Camelian Propinatiu, Aleksandar Stoicovici, Sorin
ILIESIU, Oana Catalina Bucur, Anatol Petrencu, Ion Simu†, Petarlecean
Vladiana, Alexandra Svet, Andrei Oancea, Mihaela Cartis, Theodor Nicola
Fronea, Alexandru Fronea, Victoria Railean, Mihnea Blidariu, Sorin Roiban,
Marius Mihalache, Viorel Cucu, Stefanescu Roselina Daniel, Mircea Dinutz,
C¶t¶lina B¶lan, C¶lin Platon, Octav Pelin, Vasile Soimaru, Monica
Fackelmayer, Victor Lite, Paul Spirescu, Adrian Botez, Dinu Simon, Rodica
L¶z¶rescu, Sorin Ciurel, Lucian Vintan, Cornel Galben, Adriana Cocu,
Daniel Vighi, Theodor Or¶§anu, Cristi Cimpineanu, Florentina Borgovan,
Igor Ursenco, Nina Corcinschi, Aurel Opiatr¶, Horia Muntenus, Ovidiu
Banu, Dana Banu, Bogdan Cre†u, Maricel Tilibasa, Florin H¶l¶l¶u, Monika
Lungu, Livia Zmeu, Florin Carlan, Carmen Hariton, Cucos Oleg, Anca
Nicoleta Georgescu, Ioan Caprosu, Chris Tanasescu, Moni St¶nil¶, Cotelea
Alexei, John Enache, Ion Coja, Radu Millea, Mihai Istratescu, Micael
Nicolas, Eugen Radu, Viorel Savin, Gabi Bota, Johanna Russ, Lucian
Tanase, Emilia D¶nescu, Mihai Carabet, Dana Tapalag¶, Nicolae Josan, Lora
Josan, Doru Josan, C¶t¶lin Josan, Ruxandra Josan, Ghenadie Brega, Dorel
Andrie§, Doina Dziminschi, Vasile Dan, Nicolae Turtureanu, Florin Staicu,
Stefan Maris, Dragos Dumitrescu, Mihai FLOAREA, Corina R¶dulescu,
CASSIAN MARIA SPIRIDON, Ion Barbu, Andrei Alexandru, Mariana
Pasincovschi, Ludmila Pasincovschi, Alexandru Pasincovschi, Nicolae
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Pasincovschi, Cezar Cozma, Maria Cozma, Elena Fornea, Cristina Sfecl¶,
Simona Ionescu, Marilena Rotaru, Janina Lungu ,Anton Stanciu,Aurelia
Comsa,Romica Balan, Dan Florin Chiritescu, Stan Gradinaru, Neculai Danu,
Catalin Antohi, Mihaela Antohi, Vivi Antohi, Andrei Antohi, Vasile Gogea,
Florin Dochia, Mihaela Rameder, Viorel Banu, Radu Afrim, Ciprian Birtea,
Mihai £om¶nescu, Liviu Mihaiu, Chiritoiu Anamaria-Cristina, Barbieru Ioan
Bogdan, Alexandru Pecican Radu Rizescu, Maia Martin, Florin Pu§ca§,
Mircea Du†iu, Antoniu Poienaru, Petru Juravlea, Daniel Onaca, Cristina
Boscaneanu Stoianovici Radu Ulmeanu, Luminita DUCA-SANDA, Jamal
Curbisa, Mihaela Mihai, Cristian Donciu, Ion Olaru Calieni, Stan Petrescu,
Bogdan Muresan, Ion Cristofor, Alexandru Vaida, Nichita Danilov, Miruna
Munteanu, Roxana £tiubei, Argentina Gribincea, Romeo-Valentin Musca,
Constantin Boncescu, Ana Maria Ciceala, Gheorghe Grigurcu, George
Arion, Felicia Feldriorean, Ioan Scorobete, Nedeea Burc¶, Ruxandra Anton,
Radu Humor
octombrie 3, 2011 la 8:02 am
Stimate domnule Petria, Paul Goma mi-a deschis ochii asupra ororilor din aceast¶
†ar¶, România, în care tr¶iam oarecum anestezia†i, prosti†i de propagand¶ §i chiar de
familie, colegi, prieteni, mul†i dintre ei prosti†i §i ei, al†ii vinova†i, mul†umi†i
proste§te, tâmpi†i, s¶tura†i cu frimiturile §opârli†elor, aburi†i, vinova†i noi în§ine de
tot felul de la§it¶†i etc… Odat¶ cu Cutremurul omenilor, pe care Paul Goma îl citea
la Europa Liber¶ §i noi îl ascultam cu capul sub p¶tur¶ în c¶minul studen†esc eu cred
despre mine c¶ am în†eles profunzimea mizeriei în care toat¶ aceast¶ na†ie se scufundase. Eu îi mul†umesc lui Paul Goma pentru asta §i îi sunt cât se poate de îndatorat.
Semnez.
Anonim octombrie 3, 2011 la 8:04 am
Mesajul meu apare ca anonim. Sunt Gabriel B¶dic¶.
Vasile Baghiu octombrie 3, 2011 la 8:16 am
Te rog, trece-m¶ §i pe mine pe list¶, Alexandu Petria! Felicit¶ri pentru ini†iativ¶! S¶
dea Dumnezeu s¶ fie luat¶ în seam¶! Parlamentarii §i guvernan†ii României au §ansa
unui gest de onoare §i demnitate care le poate sp¶la multe din p¶catele fa†¶ de
poporul român! Uniunea Scriitorilor ar trebuie s¶ fac¶, la rândul ei, demersuri
st¶rui-toare…
Jeanette Carp

octombrie 3, 2011 la 8:37 am Semnez.

Gabriel Klimowicz
octombrie 3, 2011 la 8:50 am Semnez. Cum pot fi îndreptate nedrept¶†ile strig¶toare la cer cu care a fost cople§it Paul Goma numai pentru a
refuzat complicitatea cu “lichelele”? … £i cu §efii lichelelor.
Ioana Popa
octombrie 3, 2011 la 8:51 am acest om merita !Semnez fara retinere cu sentimentul ca aceasta nedreptate va fi solutionata intrun timp scurt .ce fel de
oameni suntem daca am coborat atat de jos pe scara abjectie incat renegam oameni
care au luptat ptr cauza dreapta ( nu a luptat ptr un drept personal ci ptr drepturile
noastre, ptr noi romanii).
Anonim octombrie 3, 2011 la 9:06 am Stimate domnule Alexandru Petria,
as dori sa semnez si eu aceasta scrisoare deschisa – o initiativa excelenta!
Anamaria Pop
Liliana Cimpeanu

octombrie 3, 2011 la 9:07 am Liliana Cimpeanu Semnez

Andi Bob
octombrie 3, 2011 la 9:16 am
În newsletter-ul pe care l-am primit, din titlu ap¶rea doar ”Paul Goma nu merit¶
cet¶†enia român¶” ! F¶r¶ semnul întreb¶rii! Mi-am luat o sabie, o furc¶ din aia cu trei
coarne, 2 topoare, 4 grenade §i m-am prezentat s¶ ne r¶zboim…Ce pl¶cere s¶ constat
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c¶ a fost o mic¶ fars¶ pe care mi-au jucat-o Yahoo §i laptop-ul meu, situa†iunea fiind
exact invers! La mul†i ani §i cet¶†enie rapid¶!Cu bine
marius aldea

octombrie 3, 2011 la 9:19 amsemnez. Marius S. Aldea

Cristina octombrie 3, 2011 la 9:31 am
Foarte buna initiativa, semnez si eu, Alexandru! Cristina Nemerovschi.
Petre Violetta
octombrie 3, 2011 la 9:37 am
Semnez §i cu mâinile ce nu le am din toat¶ inima!
dragomir cristian cosmin octombrie 3, 2011 la 10:24 am
semnez. Dragomir Cristian Cosmin.
Flori Balanescu octombrie 3, 2011 la 10:26 am
dle Petria, semnati-ma si pe mine – Flori Balanescu as fi avut un amendament, anume
– cetatenia le-a fost luata la pachet celor 3 Goma, deci, trebuie sa o reprimeasca la
fel. Paul Goma nu a fost niciodata parasit de familia lui.
Oana Moisil

octombrie 3, 2011 la 10:32 am Semnez! Oana Moisil

Alexandru Petria octombrie 3, 2011 la 10:33 amIn proiectul de lege care o sa fie
inaintat in Parlament, Flori Balanescu, se va incerca o reparatie generala pornind de
la cazul lui Paul Goma. Desigur ca si familia lui o sa fie avuta in vedere.
Anonim octombrie 3, 2011 la 10:50 am
semnez. Luminita Mesesan-Gabrilaki
MIHAIL-SORIN GAIDAU
octombrie 3, 2011 la 10:55 am
O atitudine târzie, obosit¶, dar totu§i vie! Este bine c¶ ne-am readus aminte de un
cet¶†ean adev¶rat, domnul Paul Goma, împotriva c¶ruia sistemul securisto-bol§evic
de la Bucure§ti a tocmit asasini profesioni§ti (cu epole†i §i f¶r¶, dar terori§ti sadea!) .
Dac¶ bunul Dumnezeu i-a dat zile acestei piedici (cu siren¶ func†ional¶) în calea abuzurilor comuniste grote§ti, a fost §i pentru a m¶sura cât¶ memorie are sim†ul civic la
români! De fapt, una din lucr¶rile domnului Paul Goma chiar a§a se intituleaz¶:
”AMNEZIA LA ROMÂNI”! La procesul s¶u, Socrate a avut t¶ria s¶ sus†in¶ c¶ atenienii ar fi trebuit s¶-i rezerve un loc în PRITANEU, nicidecum a fi nevoit s¶ compar¶ dinaintea atenienilor ca un r¶uf¶c¶tor! Nici Socrate, nici Paul Goma nu mai
aveau nevoie de recuno§tin†a târzie a oamenilor. Pentru c¶ intraser¶ in istorie înc¶ din
timpul vie†ii! Sper ca gestul de recuno§tin†¶, separat de cel reparator, s¶-l g¶seasc¶ în
via†¶! Deocamdat¶, fo§tii comuni§ti, activi§ti, securi§ti, culturnici, inclusiv odraslele
lor se afl¶ în fruntea bucatelor! Iar de acolo, ne blagoslovesc cu judec¶†ile §i normele
lor obi§nuite doar cu silniciile! Dup¶ decembrie 1989, credeam c¶ domnul Paul
Goma va fi adus într-un car triumfal, în România, al¶turi de alte personalit¶†i din
Exil, pentru a participa la primenirea patriei! Nici liderii sindicatelor nu s-au str¶duit
s¶ fac¶ un gest minimal! M¶car pentru primul român care s-a implicat în SLOMR
atât de dezinvolt, dezinteresat §i chiar sinuciga§. A sperat într-o anumit¶ trezire.
Domnul Goma a r¶mas cu aceea§i inim¶ tân¶r¶ §i generoas¶, cu puritate de copil. În
lumea de dincolo va fi primit cu un buchet de flori adev¶rate, mult mai valide §i rezistente decât stelele cioplite pe bulevardul marilor vedete!
Mihail Vakulovski octombrie 3, 2011 la 11:01 am
Mihail Vakulovski, semnez, fire§te
Gr. Arsene
octombrie 3, 2011 la 11:01 am Semnez ca editor al dlui Goma.
Gr. Arsene, Curtea Veche Publishing
Ion Marin Alm¶jan
octombrie 3, 2011 la 11:06 am Am mai semnat acum
câ†iva ani o scrisoare asem¶n¶toare .Rezultatul? Nul. Guvernan†ii nu iau în seam¶ ,
cred, asemenea forme de exprimare a vocii ”boborului” .
Victoria Stoian
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Laszlo Alexandru octombrie 3, 2011 la 11:19 am Te rog sa adaugi si semnatura mea.
Laszlo Alexandru
zana
octombrie 3, 2011 la 11:25 am
salut! trece pe lista te rog : Rosu Sanziana, Rosu Elena, Rosu Marian, Rosu Andrei…
Mariana Pasincovschi
octombrie 3, 2011 la 11:40 am
Semnez cu dragoste pentru iubitul nostru Paul Goma, sperând ca Dumnezeu s¶ îi fac¶
dreptate! Mariana Pasincovschi
Ispas Florin

octombrie 3, 2011 la 12:13 pm Semnez.Din toata inima pt un erou.

zana
octombrie 3, 2011 la 12:26 pm e de bun simt am trimis linkul http://alexandrupetria.wordpress. com/2011/09/30/ noul-apel-catre-lichele/ si dansului
(…)problema e ca parlamentului sau clasei politice in general nu ii pasa, oricine ar
semna…. n-ati vazut ce magari sunt si fata de Majestatea Sa Regele Mihai?
Mircea IV™NOIU
octombrie 3, 2011 la 12:37 pm Pu†ini locuitori ai
României contemporane merit¶ cet¶†enia român¶ a§a cum o merit¶ Paul Goma
Marius Mina
octombrie 3, 2011 la 12:56 pm
Hop si eu, bag seama ca Basescu a condamnat comunismul cu victime cu tot
Andrea Hede§

octombrie 3, 2011 la 2:17 pm Da, semnez.

Ioncica Loredana octombrie 3, 2011 la 3:41 pm Loredana Ioncica Semnez!
Strunga george

octombrie 3, 2011 la 4:51 pm Prezent!

Giovanni il romeno
¢eav¶ Gheorghe

octombrie 3, 2011 la 5:31 pm …semnez cu numele meu :

Liviu Drug¶
octombrie 3, 2011 la 5:45 pm
Semnez, cu sperantza ca planul tau sa dea si roade – s-a mai incercat asta. Or, daca
nu se va reusi, macar sa re-puna subiectul in atentia opiniei publice
Andi Bob

octombrie 3, 2011 la 5:58 pm Semnez.

Anonim octombrie 3, 2011 la 6:10 pm Laura :
Semnez ! tot respectul pentru romanii cu verticalitate .
Alexandru Petria octombrie 3, 2011 la 6:17 pm Laura, imi trebuie tot numele.
Ioan Suciu

octombrie 3, 2011 la 6:24 pm Ioan Suciu Semnez.

Maria Sava

octombrie 3, 2011 la 7:01 pm M¶ al¶tur §i eu dumneavoastr¶

Nick Sava

octombrie 3, 2011 la 7:02 pm Semnez

Daniel Cristea-Enache

octombrie 3, 2011 la 7:41 pm Semnez §i eu. DCE

SASARAN IOAN
octombrie 3, 2011 la 8:00 pm Da, semnez in speranta ca
se repara o mare nedreptate. Multa sanatate, PAUL GOMA!
Cristian octombrie 3, 2011 la 8:19 pm Reconfirmarea d-lui Paul Goma ca cetatean
(roman) al Romaniei de catre autoritatile in drept, ar reprezenta o foarte tarzie, dar,
totusi, necesara reintrare in normalitate, bun simt si recunoastere a ilegalei deposedari de cetatenie de catre regimul dinainte de 1989.
Iulian Capsali
octombrie 3, 2011 la 9:03 pm Sunt alaturi de acest demers onest,
mai ales ca Paul Goma, din cate am aflat, este extrem de bolnav. Pentru mine, este
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un erou. Iulian Capsali – regizor
Radu Vancu
julia

octombrie 3, 2011 la 10:07 pm Semnez.

octombrie 3, 2011 la 10:09 pm Succes ! am semnat, Iulia ralia

Sanda V¶ran
octombrie 3, 2011 la 11:32 pm Domnule Petria,
V¶ rog s¶ ad¶uga†i §i necunoscutul meu nume la distinsa list¶ de semnatari .
Apreciez sincer initiativa dvs., cu atat mai mult cu cat a†i declarat nu demult, în
„Observatorul Cultural”, c¶ nu ve†i accepta s¶ deveni†i membru USR înainte ca domnul Paul Goma s¶ revin¶ în sânul acestei renumite institu†ii.
Mi-a§ permite îns¶ s¶ v¶ sugerez s¶ coopera†i cu al†i sus†in¶tori ai proiectului §i s¶
cere†i ajutorul unui scriitor/critic pentru reformularea unor p¶r†i importante din
aceast¶ binevenit¶ platform¶ virtual¶(§i nu numai!) de solidarizare a intelectualit¶†ii
române§ti. Fundamental ar fi s¶ înlocui†i interoga†ia tremurând¶ din titlu („ Paul
Goma nu merit¶ cet¶†enia român¶? „) cu o afirma†ie clar¶ §i hot¶rât¶(E.g. Domnul
Paul Goma trebuie s¶ reprimeasc¶ cet¶†enia român¶.).
Formularea §i redactarea corect¶ a unui text este un pas esen†ial pentru reu§ita proiectului pe care îl lanseaz¶.
Aliona Grati

octombrie 3, 2011 la 11:37 pm Semnez, Aliona Grati

Marcel Ion Fandarac
octombrie 4, 2011 la 12:43 am M¶ al¶tur acestui demers
tardiv, dar onorabil pentru România.Semnez: Marcel Ion Fandarac, membru al
Uniunii Scriitorilor
Daniela Lungu octombrie 4, 2011 la 5:01 am Unde semnez? Te rog, trece-ma tu la
semnatari . Multam fain de initiativa. Daniela Lungu
Nicolae Coande octombrie 4, 2011 la 5:42 am Nicolae Coande, semnez petitia
pro Goma
Anonim octombrie 4, 2011 la 5:42 am
Semnam si noi : Magda Ursache si Petru Ursache
InimaRea
octombrie 4, 2011 la 5:44 am
As fi onorat sa ma numar printre semnatari, si bucuros sa ma insel crezind ca Paul
Goma nu-si (mai) doreste, de fapt, cetatenia romana. Daca sinteti de acord, va rog sa
ma inscrieti astfel: G Tudor – Inimarea
Sorin M¶rculescu octombrie 4, 2011 la 5:54 am Semnez: Sorin M¶rculescu
Mircea Popa
octombrie 4, 2011 la 6:23 am
Imi pare rau ca nu m-am gandit si eu la aceasta, in ziua in care stiam ca este ziua de
nastere a lui Paul Goma. Sunt absolut de acord. Mircea Popa, Profesor universitar
Mihnea Paraschivescu
octombrie 4, 2011 la 6:28 am Sunt de acord cu revenirea
domnului Goma in Romania motiv pentru care sustin si semnez aceasta petitie.
Viorica Niscov

octombrie 4, 2011 la 6:32 am

Alexandru Platon octombrie 4, 2011 la 6:48 am In Romania de azi s-au pierdut specificitatile faptelor si, aproape nu mai poti dovedi ca Raul este rau,Iimoralul este imoral si Reaua vionta esterea vionta.! De aceea Paul Goma nu si-a primit inapoi cetatenia ,Basescu este prtesedinte si Boc premier , prostii conduc si poporul a deevenit o
populatie, SEMNEZ SI EU SCRISOAREA: : Alexandru Platon
Mihai Radulescu octombrie 4, 2011 la 6:52 am
Semnez. Paul Goma o merita pe deplin.
Marian Popa
octombrie 4, 2011 la 6:56 am E un gest infim pe care trebuie sa-l
facem pentru una din putinele constiinte care s–au opus regimului comunist.
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£tefan Doru D¶ncu§
octombrie 4, 2011 la 6:56 am Mediatizare:
http://www.revistasingur.ro/index.php?option=com_content&view=article&id=602
1:primii-semnatari-ai-iniiativei-lui-alexandru-petria&catid=54:articolpresa&Itemid=115
Teodor Cristescu octombrie 4, 2011 la 7:02 am
Da. Semnez. Istoria trebuie sa se intoarca acasa, Teodor Cristescu.
cristina cirnicianu
octombrie 4, 2011 la 7:11 am
m¶ al¶tur §i eu acestui demers. Semnez: Cîrnicianu Cristina
Nicolae Manolache
octombrie 4, 2011 la 7:11 am Va rog frumos, adaugati in
scrisoare dorinta (pe care cred ca o imparatasesc toti semnatarii) ca sa se redea cetatenia romana si membrilor familiei Goma. Fara sa li se ceara, nici lor, cereri adresate
autoritatilor romane.
Luminita Dejeu

octombrie 4, 2011 la 7:13 am Semnez. Luminita Dejeu

Mari Giu octombrie 4, 2011 la 7:20 am Semnez!
Octavian Capatina
octombrie 4, 2011 la 7:24 am Nu doar ca semnez ci propun sa fie sustinut la premiul NOBEL pentru 2012. Curajul nebun in viata si literatura, umorul amar, satira necrutatoare, crezul in adevar mai presus de propria viata il
face un candidat cu mari sanse la premiul nobel. Avem acest curaj, avand in vedere
penibili oportunisti care vad un negationist, nu pentru ca ar fi negationist, ci ca sa
linga – pentru ca atat pot ?
Daniel Rameder octombrie 4, 2011 la 7:27 am Da, doresc sa semnez si eu.
Serban Anghel

octombrie 4, 2011 la 7:51 am Semnez!

Constantin-Andrei Rusu

octombrie 4, 2011 la 7:54 am Semnez

mircea otinescu octombrie 4, 2011 la 8:02 am un lucru normal. speram sa fie
finalizat
gabriel radu

octombrie 4, 2011 la 8:09 am Semnez. Gabriel Radu

Comsa Pompiliu octombrie 4, 2011 la 8:16 am Domnule Petria, De la mal de
Dunare, de la Galati semneaza cu ambele maini prof.univ.Pompiliu Comsa, directorul Trustului de Presa Realitatea-POMPIDU. Felicitari pentru initiativa. In tot ce
intreprindeti romanesc ma aveti alaturi.Cu plecaciune
mugur grosu

octombrie 4, 2011 la 8:23 am subscriu din toat¶ inima!

adrianstasek
octombrie 4, 2011 la 8:24 am Paul Goma este, din pacate, o rana
deschisa pe trupul culturii romanesti! Impreuna ,si alaturi de scriitorul Paul Goma exilat cu forta, putem sa inchidem, sa vindecam aceasta rana. Deci semnez. fara prejudecati, pentru redobandirea cetateniei sale.
Adrian Stasek-Bucuresti, sector 2. La 04.Octombrie liber 2011.
concursulnoraiuga
Chiriac

octombrie 4, 2011 la 8:27 am semnez si eu. George

MIRCEA BOSTAN
octombrie 4, 2011 la 8:33 am Fire vulcanic¶ §i nonconformist¶, Paul Goma a fost permanent,pentru to†i filfizonii, ca un os de pe§te a§ezat
orizontal în gâturile lor gl¶suitoare de osanale, pe care nici nu puteau s¶-l înghit¶, dar
nici s¶-l scuipe. Client al Securit¶†ii, înc¶ din 1952, contestat de mediile literare §i
exclus din bran§a scriitorilor români, §i dintre români, f¶r¶ nici o remu§care, de “prieteni” §i colegi, deopotriv¶, GOMA a r¶mas demn în suferin†a-i autoprovacat¶ de verticalitatea-i, necooperant¶, niciodat¶ cu pre§ul. Ce- ar fi dac¶, ar semna acest docu-
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ment §i “drojdia elitei”,§i cel ce se pricepe la “m¶run†i§uri”,§i “m¶garul”,§i cei ce au
concurat la distrugerea operei sale ? Poate, prin acest demers vom face înc¶ un pas
spre normalitate ! Dac¶, spiritele vor fi din nou adormite ca în 2006, atunci suntem
demni de mil¶ ! Oare, o mai fi nevoie de semn¶tur¶? Ca s¶ certific, ce…
?Românismul unui român !
Mircea Bostan
Cornea Vasile

octombrie 4, 2011 la 8:45 am Semnez, Vasile Cornea, Timisoara

Vladimir Dumitru
octombrie 4, 2011 la 8:47 am
semnez ! trimit mai departe ! Dumitru Vladimir, profesor, Macin , Tulcea
Ileana Enache
octombrie 4, 2011 la 8:50 am
Il iubim si – l respectam pentru curaj si darzenie !
Lucian Comino octombrie 4, 2011 la 8:52 am Semnez, Lucian Comino, Bucuresti
mihai rogobete octombrie 4, 2011 la 9:03 am
Semnez, urându-i, prin Paul Goma, îns¶n¶to§ire grabnic¶ României.
Tudor Anton

octombrie 4, 2011 la 9:15 am @Dle Petria Semnez si eu.

Lucian Piuca
octombrie 4, 2011 la 9:16 am Excelenta initiativa. Sper sa fie cu
folos. Doresc, desigur, sa semnez si eu scrisoarea.
Aida Minerva Tanasescu

octombrie 4, 2011 la 9:17 am Semnez §i popularizez!

Katy Cokkie
octombrie 4, 2011 la 9:20 am Ce preten†ii s¶ avem câmd în conducerea †¶rii §i în Parlament sunt cei din e§alonul 2 PCR!? la fel §i mult mediatiza†ii
scriitori care au promovat literatura rfealist socialist¶ §i acum ne fac teoria
democra†ie. To†i sunt ni§te farsori care numai r¶u au f¶cu acestui popor.
Katy Cokkie

octombrie 4, 2011 la 9:20 am Al.Florin ¢ENE

cati minecan
octombrie 4, 2011 la 9:21 am Foarte târziu,dar e bine.Timi§orenii
au fost la§i când sub presiunea anumitor alogeni §i societ¶†i obscure ,au retras
cet¶†enia de onoare. [?] Pân¶ când acest popor se las¶ §antajat?Adev¶rul trebuie s¶
ias¶ la supraf†¶.Blestema†i fie cei care tr¶deaz¶.
Sorin Bocancea octombrie 4, 2011 la 9:22 am Sorin Bocancea
Am cerut si eu acest lucru in articolul “Cet¶†enia românilor de peste Prut – ultima
extindere a UE”, publicat in Revista Timpul, nr. 127/iunie-iulie 2009. Dar, se pare ca
revistele de cultura nu sunt citite de catre decidenti.
Anonim octombrie 4, 2011 la 9:31 am semnez. Dragos Minca
ovidiu stanomir octombrie 4, 2011 la 10:02 am Semnez.
Scurtu Adrian
octombrie 4, 2011 la 10:13 am Aceiasi Marie dar nu rosie ci portocalie. Dle Goma as fi onorat sa va fiu din nou concetatean.
Doru Beldiman octombrie 4, 2011 la 10:29 am Semnez, Doru Beldiman. Tot respectul pentru Paul Goma. Sa scapam odata de securisti.
£erban Tom§a

octombrie 4, 2011 la 10:38 am Semnez. £erban Tomsa.

Babalic Elena Mirela
octombrie 4, 2011 la 10:46 am O initiativa foarte buna,
care sper sa dea roade. Semnez cu increderea ca i se va face in sfarsit dreptate acestui
om deosebit, acestui Roman adevarat.
Doina Dragut
Doina Dr¶gu†
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octombrie 4, 2011 la 11:24 am Semnez Andreas-Rudi

octombrie 4, 2011 la 11:26 am adela motoc

Gina Cecilia Pistol
octombrie 4, 2011 la 11:26 am
Semnez, cu onoare si respect. Gina Cecilia Pistol
Sorin Militaru

octombrie 4, 2011 la 11:42 am Semnez

newyorkmagazin octombrie 4, 2011 la 11:55 am Semnez.
Grigore L. Culian, editor New York Magazin (www.nymagazin.com)
newyorkmagazin octombrie 4, 2011 la 11:59 am
Unde sunt “anticomunistii de serviciu”: Tismaneanu, Mihaies, Patapievici,
Baconschi si – evident – Basescu?
Nora Kallos

octombrie 4, 2011 la 12:02 pmSemnez.

Diana Iepure octombrie 4, 2011 la 12:36 pm Semnez Diana Iepure
Dragos Varga

octombrie 4, 2011 la 12:41 pm Semnez.

reno
octombrie 4, 2011 la 12:44 pm
Sa fiu sincer, nu stiu cat de important este pentru Domnul Goma, aceasta cetatenie.
El este deja pe piedestalul lui. Suntem foarte putini, din cei care pot ajunge la un asemenea nivel de idei simple si clare. Tocmai aici este puterea lui. Stie sa explice lucrurile, de asemenea maniera, incat intelegem toti. Chiar si kghebistii, si securistii, si
agitatorii comunisti, de care tara asta nu numai ca n-a scapat, ci, le vede numarul sporind, prin copiii lor, nepotii lor. Nu stiu cum se face, dar vad ca ei au facut un sistem
educational, din propaganda stalinista si kghebista, pe care-l transmit generatiilor lor.
Sunt acum la toate nivelele. In toate mass-media. In moda. In arta. In literatura. Sa
nu mai vorbim de film, cu serghei nicolaevici senator. In politica, ilici, roman,
basecu, brates. Toti instigatorii din decembrie 89, sunt azi mari producatori de filme,
propietari de televisiuni, pro-tv, etc…..La ce i-ar folosi Domnului Goma, sa fie recunoscut de astia. Acestor specimene, exact aceasta simplitate ii ucide. Aceasta claritate deconcertanta, ii face sa devina nebuni. Eu sincer cred ca-i mai bine asa. Sa stea
acolo unde este.
horiapatrascu
octombrie 4, 2011 la 12:46 pm
FELICITARI! DE ACORD! SEMNEZ, PETITIA. PAUL GOMA MERITA NU
DOAR CETATENIA, CI CETATENIA DE ONOARE A ACESTEI TARI. CAND
“DIZIDENTII” NOSTRI FACEAU APLINISM CULTURAL SI SE TRAGEAU DE
SIRETURI CU TOVARASU’ PE LA NEPTUN, CAND ANA BLANDIANA
SCRIA OMAGIU VESNIC LUI LENIN, DOMNUL PAUL GOMA SUFEREA CU
ADEVARAT DIN CAUZA DICTATURII. dr. Horia Patrascu Departamentul de
Filosofie si Stiinte Social-Politice Universitatea Al. I. Cuza Iasi
Adrian octombrie 4, 2011 la 12:49 pm Semnez si eu.
Vladimir Tescanu

octombrie 4, 2011 la 12:54 pm Tr¶im în Absurdistan…

Anonim octombrie 4, 2011 la 12:59 pm A sosit timpul sa se repare o mare nedreptate. Lui Paul Goma trebuie sa i se redea cetatenia romana, spre mandria poporului
roman, e timpul sa faca parte din Uniunea Scriitorilor, pentru ca ar fi o onoare
pentru aceasta. 5 octombrie 2o11, Un cetatean roman onest
johann h.edelman octombrie 4, 2011 la 1:33 pm ANA EDELMAN SI JOHANN H.
EDELMAN DORIM SA NE ALATURAM CELORLANTI SEMNATARI
Gheorghe MINEA
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Paul Goma si familiei sale.
gabriela stoica marculescu octombrie 4, 2011 la 1:59 pm
Daca nu am semnat atunci, de frica, macar acum, de rusine- ca ditamai raportul de
condamnare a comunismului nu a produs nici un efect, nu a reparat nici o nedreptate,
marginindu-se sa legitimeze o iluzie, urmata de o prea lunga tacere…
Miron Scorobete octombrie 4, 2011 la 2:00 pm
Ca Paul Goma nu are cetatenie romana e o enormitate demna de o Carte a
Recordurilor Absurde. Dar nu numai cetateanul Paul Goma trebuie reintegrat in tara
ci si scriitorul Paul Goma in spiritualitatea romaneasca. Paradoxal, lumea ii stie
numele pentru ca l-a auzit pronuntat de multe ori, dar extrem de putini ii cunosc
opera. Cartile lui trebuie reeditate in tara.
Claudiu £ular

octombrie 4, 2011 la 2:06 pm Da ! O reparatie morala

Anonim octombrie 4, 2011 la 2:45 pm gh.dogaru ,braila-semnez .stima si respect
,domnule paul goma
Oana Dumitrescu-Corbeanu
octombrie 4, 2011 la 2:46 pm Semnez, cu speranta ca vom reusi! Felicitari pentru initiativa, Domule Alexandru Petria
christinemarieturcu
octombrie 4, 2011 la 2:50 pm Semnez si eu la randu-mi
pentru rectificarea acestei urate greseli! Christine-Marie Turcu
devoratorulvid

octombrie 4, 2011 la 2:54 pm Adrian David evident, semnez si eu

Anonim octombrie 4, 2011 la 3:26 pm
Te rog, ataseaza si semnatura mea. Daniela Sitar-Taut
£erban Foar†¶
octombrie 4, 2011 la 3:39 pm
O strof¶ a poetului Ion Barbu, dintr-o poem¶ închinat¶ lui B¶lcescu (c¶reia-i modific
doar un termen), descrie mai bine decât orice comentariu situa†ia surghiunitului Paul
Goma : “Ai mult-ursuzei tagme gianabe†i/ Cu temni†a-în†ele§i §i cu exilul,/ Un veac
avar te vrur¶ sub pece†i/£i zveltei libert¶†i sucir¶ trilul.”
Claude Karnoouh octombrie 4, 2011 la 4:11 pm În ciuda opiniilor politice si istorice
ale lui Goma pe care nu le împartacesc, dar deloc, mi se pare o mare nedreptate faptul
cà România nu-i a redat cetatenia românà… eu semnez…
Anonim octombrie 4, 2011 la 4:30 pm
Vasile Constantin …….am semnat pentru
Gabriel Dalis
octombrie 4, 2011 la 4:37 pm Gabriel Dali§ (semnez pentru acordarea cet¶†eniei)
codin olariu octombrie 4, 2011 la 4:50 pm absolut corect
Gh. Buzatu
octombrie 4, 2011 la 5:10 pm
Am semnat cu multa, multa placere – Gh. Buzatu
stelian r octombrie 4, 2011 la 5:33 pm Semnez cu toata fiinta mea !
Lenuta Puscas

octombrie 4, 2011 la 5:47 pm Lenuta PuscasSemnez pentru

ovidiu nimigean octombrie 4, 2011 la 5:48 pm Semnez.
Alexandru Moraru
octombrie 4, 2011 la 5:49 pm Mai da Doamne Oameni ca
Paul Goma pamantului romanesc ! Semnez pentru acest Om minunat, acest Patriot
inflacarat, acest Mare scriitor care nu poate trai fara ADEVAR !
Alexandru Moraru, istoric-arhivist si publicist din Chisinau
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Mihai Iliescu
octombrie 4, 2011 la 6:04 pm Sunt intru totul de acord! Sa dea
Dumnezeu sa vedem lucrurile reasezate in firescul lor!
Ilisescu Ana
octombrie 4, 2011 la 6:04 pm era si vremea ca Paul Goma sa fie
cetetean roman.SEMNEZ
doru1943
octombrie 4, 2011 la 6:17 pm Semnez. Paul Goma ,pt.mine e un
reper,am fost anchetat de securitate in 1977,am scapat datorita unui dec.dat prin
Iunie…de balbaitul impuscat,…! Goma are dreptul moral ,legal,sa fie cetatean
ROMAN !
Alexandru Petria
octombrie 4, 2011 la 6:19 pm
doru1943, care este numele dvs? Ca sa stiu ce sa pun.
tiberiufarcash

octombrie 4, 2011 la 6:21 pm semnez

Anonim
octombrie 4, 2011 la 6:32 pm
Sunt de acord si semnez cu o deosebita placere. (?)
Alexandru Petria
octombrie 4, 2011 la 6:35 pm
Si cu ce nume semnati?
Nicolae Poteras octombrie 4, 2011 la 6:38 pm
Domnul Paul Goma, este singura personalitate romana care a sfidat si invins masina
de ucis a securitatii, singura constiinta a romanilor care nu s-a last pervertita de mizeria “organelor” ce l-au vrut desfiintat. Aceias securisti criminali l-au tinut departe de
Tara si de drepturile si locul ce i se cuvine. PAUL GOMA ESTE SINGURUL SI
UNICUL PATRIOT SI EROU al Romaniei post-belice
Marcel Enache octombrie 4, 2011 la 6:59 pm
Rusine romanilor ce nu stiu sa-si respecte oamenii de valoare.
AVP
octombrie 4, 2011 la 7:06 pm
Eu nu sunt un admirator de ultim¶ or¶ sau de oportunist¶ ocazie al lui Paul Goma, ci
un vechi admirator. Iat¶ ce consemna lt-major Miu Dumitru, comandantul Securit¶†ii
locale, într-un raport din 10.06.1981 (aflat la D.U.I. “Cronicarul” de la CNSAS) : “Lam întrebat - adic¶ pe mine m-a întrebat, AVP – daca ascult¶ frecvent acest post (respectiv “Europa liber¶” – nota mea) §i a r¶spuns c¶ da, cine nu-l ascult¶, dar n-a prea
mai avut timp în ultimele doua s¶pt¶mîni, fiindc¶ a fost la reciclare. De regul¶ îl
intereseaz¶ comentariile literere, mai pu†in politica. Este admirator al grupului de la
Paris, respectiv Paul Goma, Monica Lovinescu §i Virgil Erunca pe care-i crede capacit¶†i în domeniul literar. // I-am replicat c¶ Paul Goma era un epigon în literatur¶,
dar a beneficiat de vîlva f¶cut¶ de “Europa Liber¶” al c¶rui agent era. Mi-a r¶spuns
c¶ r¶mîne la convingerea c¶ GOMA avea talent §i stia ce vrea, reu§ind acest lucru
indiferent de mijloace §i de aceea îl admir¶.”
£i deci este a§a: da, sunt un vechi admirator al heroului anticomunist Goma, dar asta
nu m¶ împiedic¶, ci din contra, s¶ m¶ dezic ferm de derapajele sale antisemite,
nedemne de un mare intelectual. £i da, sunt de acord ca d-lui Goma §i familiei sale
s¶ le fie redat¶ cet¶†enia român¶, anulându-se în acela§i timp cu scuzoaiele de rigoare
la§a decizie de expulzare a lui Paul Goma din Uniunea Scriitorilor.
Viorel Padina (nickname AVP) – redactorul “Apelului c¶tre Europa” (1980) §i al
samizdatului anticomunist “NU!” (1981).
Mircea octombrie 4, 2011 la 7:33 pm Semnez pro… Sunt eu cam bleg, dar nu
cumva treaba era o chestie de rezolvat imediat, dupa ’90? De ce pierdem timpul cu
prostii? Paul Goma este cet¶†ean român, n-a încetat niciodat¶ a fi.
vklvsk octombrie 4, 2011 la 8:02 pm
poti s¶ m¶ treci §i pe mine de 2 ori:) alexandru vakulovski
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Carmen Ene

octombrie 4, 2011 la 8:16 pmSemnez

vitalie brega

octombrie 4, 2011 la 8:21 pm De-ar da Base!

Kiddy Gavrila

octombrie 4, 2011 la 8:21 pm semnat. cu nadejde!

1921

Constantin ¢u†uianu
octombrie 4, 2011 la 8:27 pm
Paul Goma salva obrazul românilor în vremuri de la§itate generalizat¶ §i merit¶ respectul na†iunii sale. Îndrept¶†it a nu cere el însu§i redarea cet¶†eniei, r¶mâne un
model al demnit¶†ii române§ti într-o lume în care demnitatea greu se poate întâlni.
Autorit¶†ile statului român pot s¶-§i salveze ceva din onoare prin prezentarea scuzelor publice fa†¶ de acest exemplar român de care au uitat mult prea mult¶ vreme.
Radu Gheorghe Grozea
octombrie 4, 2011 la 8:36 pm
Evident c¶ trebuie s¶ i se înapoieze ce i s-a furat, §i chiar cu scuzele de rigoare!
Cu toate acestea, nu sunt înc¶ l¶murit de ce un dizident autentic ca Paul Goma, dup¶
toate umilin†ele îndurate în exilul la care a fost for†at, nu a f¶cut §i ultimul sacrificiu,
de a renun†a la orgoliu §i a solicita ferm repunerea în drepturi. Societatea româneasc¶
avea de mult nevoie de un lupt¶tor ca Paul Goma! Semnez f¶r¶ ezitarte apelul, cu
speran†a c¶ anticomunistul autentic Paul Goma nu ne va dezam¶gi al¶turându-se
“anticomuni§tilor” B¶sescu §i Tism¶neanu!
Lupascu Ioana

octombrie 4, 2011 la 8:36 pmSemnez.

Julien NICOL - Paris
octombrie 4, 2011 la 8:48 pm
Le cas GOMA est une honte pour les autorités roumaines issues du coup d’État de
décembre ’89 !!!
Camelian Propinatiu
octombrie 4, 2011 la 8:52 pm Solutionarea acestei petitii,
care-i implica pe românii de pretutindeni, e si un test de identitate: ne aflam sau nu
in postromânism?
Aleksandar Stoicovici
Sorin ILIESIU

octombrie 4, 2011 la 9:15 pm semnez

octombrie 4, 2011 la 9:27 pm SemnezSorin ILIEŞIU

Oana Catalina Bucur
octombrie 4, 2011 la 9:31 pm
Da, Felicitari ptr initiativa. Semnez cu drag!
Anatol Petrencu octombrie 4, 2011 la 9:50 pm Semnez
Anonim octombrie 4, 2011 la 10:00 pm
Ion Simu† Excelenta in†iativ¶. Salut cordial. Semnez.
Petarlecean Vladiana

octombrie 4, 2011 la 10:02 pm Semnez.

Alexandra Svet octombrie 4, 2011 la 10:04 pm
Mircea St¶nescu spunea ca ” într-un regim al terorii simpla t¶cere îi transform¶ pe
oameni în colaboratori ai regimului, c¶ci dup¶ expresia Regimului Minciunii §i al
Terorii, «cine tace, consimte». ” Paul Goma nu a tacut. Un singur om a putut afecta
un sistem, luptand in mod transparent si nonviolent, prin cuvant. El ne-a aratat ca
rezistenta impotriva Raului este posibila. Nadajduiesc ca va primi cat mai curand
locul pe care il merita in constiinta romanilor. Este ceva ce trebuie facut atat pentru
dansul, cat si pentru noi. Mai ales pentru noi.
Asa incat, felicit initiativa si semnez.
Alexandra Svet – Romanca.
Andrei Oancea

octombrie 4, 2011 la 10:04 pm Andrei OanceaSemnez!

mihaelacartis

octombrie 4, 2011 la 11:08 pm
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Mihaela Cartis, precum si fiii mei, Theodor Nicola Fronea si Alexandru Fronea,
semnam.
Victoria Railean octombrie 4, 2011 la 11:54 pm Semnez.
Mihnea Blidariu
octombrie 5, 2011 la 12:18 am
Semnez!
Sorin Roiban
octombrie 5, 2011 la 1:18 am
Cu tot respectul cuvenit pentru personalitatile semnatare din lista de mai sus, Paul
Goma e poate ultimul intelectual roman in viata. Nici nu este nevoie sa-i fie acordata
cetatenia romana de un stat in care procesul comunismului nu a existat, un stat in care
Constitutia fabricata de cei ce au furat Revolutia Romana se suprapune cu cea adevarata din 29 martie 1923.
Marius Mihalache
Marius Mihalache
Viorel Cucu

octombrie 5, 2011 la 1:38 am Va rog sa ma treceti pe lista.

octombrie 5, 2011 la 3:11 am Semnez: Viorel Cucu

Stefanescu Roselina Daniela
octombrie 5, 2011 la 4:13 am
Ma numesc Stefanescu Roselina Daniela si as dori sa semnez aceasta scrisoare.
Dinutz Mircea
octombrie 5, 2011 la 4:44 am
ÎNTRU TOTUL DE ACORD – F™R™ NICIO EZITARE. E TIMPUL S™ INTR™M
ÎN NORMALITATE. MIRCEA DINUTZ
C¶t¶lina B¶lan

octombrie 5, 2011 la 4:48 am Semnez.C¶t¶lina B¶lan

Calin Platon octombrie 5, 2011 la 5:42 am Excelenta initiativa.Sustin si semnez.
octavpelin
octombrie 5, 2011 la 5:44 am
Marelui patriot si dizident anticomunist ,MARELUI SCRIITOR ROMAN PAUL
GOMA,CARE S-O NASCUT INTR-O ZI DE TOAMNA -2 OCTOMBRIE
1935,DINCOLO DE PRUT,AFLAT IN EXIL SI FARA CETATENIE ROMANA
TREBUIE SA I SE FACA DREPTATE!
Vasile Soimaru octombrie 5, 2011 la 5:46 am Semnez alaturi de Viorel CUCU din
BACAU!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Vasile SOIMARU din Chisinau
monica octombrie 5, 2011 la 5:48 am Semnez .Monica Fackelmayer.
Va rog adaugati si numele fiului meu , Victor Lite.
mihai rogobete octombrie 5, 2011 la 5:53 am
Funciar¶ prin etnicismul ei tribalizator, cutuma semit¶ a interdic†iei c¶s¶toriilor
mixte prin amendarea înstr¶in¶rii sangvinare e suficient¶ pentru rezerva fa†¶ de antiextrasemitism, ca doctrin¶ etnicist¶ anticivilizatoare – ceea ce Paul Goma subliniaz¶
ap¶sat în lucr¶rile sale. A sus†ine o jum¶tate de om, cum g¶se§te unul dintre semnatari, sau “r¶ul cel mic”, drag dânsului e tot una cu a fi partizanul jum¶t¶†ii de adev¶r
– nu numai minciun¶, ci stupiditate.
Paul Spirescu

octombrie 5, 2011 la 5:58 am

Semnez din toata inima!

Adrian Botez octombrie 5, 2011 la 6:31 amLa multi ani, Maestre Paul GOMA!
…Spirit vertical. Singurul Spirit vertical, manifestat oficial, normal, curat, non-exhibitionist – dinainte de 1989. De aceea, politicienii de azi (fiii si finii celor de ieri!)
“S-a-n†eles de mai nainte/C-o ironic¶ grimas¶ s¶ te laude-n cuvinte”, dar nu prin
fapte concrete, absolut firesti, precum redarea cetateniei romane, unui mare scriitor
roman.…Scriitor de forta autentica, neagreat de U.S.R. – unde, de la conducere in
jos, domneste o impostura cumplita (dublata de o coruptie, nu doar morala… – …pe
masura!) – de aceea, nici de aici nu vin fapte reparatorii concrete, pentru Maestrul
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Paul GOMA: “(…)prostatecele n¶ri/£i le umfl¶ ori§icine în savante adun¶ri
Când de tine se vorbe§te”.
Au ramas …”franctirorii”, de tipul dlui Al. Petria si al celorlalti care simt, gandesc,
actioneaza – precum o face, acum, inspirat, domnia sa.
…Sper, totusi, sa mai existe un rest de jena, in Parlamentul Republicii Romania. Din
pacate, nu cunosc foate exact procentul de jena pe care-l contine acest “for al democratiei” – si daca acest procent se va dovedi suficient, pentru o decizie favorabila
Maestrului GOMA.
…Traind cu speranta (si refuzand, cel putin in acest moment, sa ma gandesc la cat de
urat se poate muri, in Romania…fizic si moral-spiritual!), ca orice crestin de rand –
ma alatur acestui demers de “intrare in normalitate” a scriitorimii (si a cetatenilor
Romaniei!), felicitandu-l pe dl Alexandru Petria, pentru initiativa.
Adrian Botez (…)La multi ani, Maestre Paul GOMA!
dinu simon
octombrie 5, 2011 la 7:01 am Este dezonorant pentru toti conducatorii Romaniei de dupa ’89 ca nu i-au redat cetatenia lui Paul Goma.Cu un plus pentru conducerea din ultimii ani (care a si condamnat comunismul).
Daca cei care au condus si care conduc Romania ar iubi-o si respecta-o cu 1% din cat
o face Paul Goma astazi,la peste 20 de ani de la “Revolutie” si la peste 30 de ani de
cand a Paul Goma a parasit, Romania ar fi putut fi o tara normala.Cu mare respect si
umilinta ii doresc numai bine lui Paul Goma. Semnez.
Rodica L¶z¶rescu octombrie 5, 2011 la 7:02 am
Apreciez optimismul ini†iatorilor c¶, vezi Doamne, Parlamentul §i ¶i de ne conduc
vor †ine cont de p¶rerile intelectualilor †¶rii!! INEXACTITUDINILE §i SUCCESURILE sunt la putere în zilele noastre!!
Dar, cum §i eu sunt o fire optimist¶, semnez din toat¶ inima!
Sorin Ciurel octombrie 5, 2011 la 7:09 amSemnez.
Lucian Vintan octombrie 5, 2011 la 7:29 am
Semnez si eu din suflet pentru acest gest tarziu, de minima normalitate. Sper sa nu
fie tardiv. Cetatenia romana trebuie urgent redata, nu doar domnului Paul Goma, ci
si familiei sale, care i-a fost alaturi dintotdeauna in iadul in care a trait.
Paul Goma a incercat sa ne salveze demnitatea umana atunci cand am fost, cu totii,
mai infranti si mai cazuti ca niciodata. In consecinta, a fost pedepsit exemplar atat de
statul roman cat si de “intelectualitatea” gregara. In ultimii ani, printr-o tacere de
moarte. Au incercat sa-l marginalizeze, fara sa-si dea seama ca centrul se muta odata
cu el.Dreptate pentru el, in lumea asta, nu cred sa mai fie posibila. Si ma tem ca doar
putini ar dori-o cu adevarat.Cand nu mai poti face absolut nimic pentru a solutiona
cumva drama profunda a unui om… il imbratisezi, pur si simplu. Ceea ce fac si eu,
alaturi de ceilalti semnatari. Lucian Vintan
Cornel Galben octombrie 5, 2011 la 7:38 am
Ma alatur cu toata inima acestei initiative.
Cocu Adriana

octombrie 5, 2011 la 7:59 am Doresc sa semnez scrisoarea.

daniel vighi
octombrie 5, 2011 la 8:31 am sustin aordarea cetateniei lui Paul
Goma, nu inteleg ratiunea refuzului! Daniel Vighi
Theodor Orasianu octombrie 5, 2011 la 8:48 am Semnez si eu.Theodor Orasanu
Cristi Cimpineanu
octombrie 5, 2011 la 8:57 am
Semnez cu amestecul de speranta si scepticism specific Romaniei de acum. Imi
doresc o Romanie impacata cu trecutul pentru a ne putea ierta greselile si pentru a
privi cu incredere inainte. Sunt sceptic observand ca preocuparile celor care ne
conduc (dar si societatii noastre pe care ei o reprezinta in majoritate) nu lasa loc de
probleme profunde, ci doar de scandal si tabloid. La multi ani, Paul Goma, si cu toate
ca nu eram nascut cand ati fost expulzat, imi pare rau, si promit sa-mi educ copiii in
spiritul libertatii si a democratiei. Sa speram ca ce-a fost, n-o sa mai vie…
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Cu respect, Cristi Cimpineanu
Florentina Borgovan
!!!

octombrie 5, 2011 la 9:26 am Semnez, bineintes. E firesc

Igor Ursenco
octombrie 5, 2011 la 9:34 am Sus†in acordarea cet¶†eniei pentru
scriitorul Paul Goma.
Igor Ursenco
Nina Corcinschi octombrie 5, 2011 la 9:35 am
Semnez cu placere si cu speranta de a i se face dreptate lui Paul Goma!
filadel octombrie 5, 2011 la 9:39 am Semnez §i eu. Este cazul §i timpul.
Aurel Opiatr¶
Horia Muntenus octombrie 5, 2011 la 9:56 am
Semnez pe aceast¶ scrisoare deschis¶. Horia Muntenus
Ovidiu Banu

octombrie 5, 2011 la 9:59 am De acord .

Dana Banu

octombrie 5, 2011 la 10:09 am semnez. Dana Banu

BOGDAN CRETU
octombrie 5, 2011 la 10:59 am
SEMNEZ!!! BOGDAN CRETU
Anonim octombrie 5, 2011 la 11:55 am Binevenita initiativa, chiar si asa, in al dousprezecelea ceas…semnez Maricel Tilibasa
Florin H¶l¶l¶u octombrie 5, 2011 la 12:29 pm
Semnez. Florin H¶l¶l¶u
Monika Lungu
Semnez si eu.

octombrie 5, 2011 la 1:41 pm

Anonim octombrie 5, 2011 la 1:52 pm
Vreau sa semnez si eu petitia. Livia Smeu
Livia Smeu
Semnez

octombrie 5, 2011 la 1:55 pm

Carmen Hariton octombrie 5, 2011 la 2:16 pm
DA .AR TREBUI FACUT CE SE POATE PANA CAND NU E PREA TARZIU
Cucos Oleg
Da,semnez

octombrie 5, 2011 la 2:48 pm

magda ursache octombrie 5, 2011 la 3:00 pm Magda Ursache
Domnule Alexandru Petria,va rog sa-l treceti printre semnatari si pe prof. Ioan
Caprosu,Univ. “Al. I.Cuza”.Cum nu are adresa de e-mail,m-a rugat pe mine sa fac
acest oficiu.
Margento
octombrie 5, 2011 la 3:03 pm
Draga Alexandru Petria, felicitari pt initiativa. Te rog trece-ma si pe mine: Chris
Tanasescu. Multumesc, numai bine!
moni stanila

octombrie 5, 2011 la 3:38 pmsubscriu si eu

Cotelea alexei octombrie 5, 2011 la 4:16 pm
Semnez cu mare placere aceasta scrisoare.
Cotelea Alexei
John Enache
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sustin si pun pe blog
ion coja octombrie 5, 2011 la 5:05 pm
Paul Goma este a§teptat în România de milioane de români. Românii care il iubesc
§i il pretuiesc pe Paul Goma merita sa se vad¶ cu Paul Goma. Cei pe care Paul Goma
i-a „deranjat” sunt foarte multumiti de faptul ca Paul Goma nu vine in Romania. Paul
Goma are motivele sale, dar oricât de justificate ar fi, situatia la care s-a ajuns le
convine nemernicilor, in frunte cu Nicolae Manolescu §i intreaga clasa politica. L-as
sfatui pe Paul Goma sa-si calce pe inim¶ si sa le dea satisfactie cititorilor sai, sa vina
in Romania si Basarabia ca sa se vad¶ cu ai lui! Va fi o mare satisfactie pentru toti
voitorii de bine ai acestui neam romanesc, atat de incercat in acesti ani din urma. E
nevoie de orice semn care sa mai ridice moralul oamenilor. Venirea lui Goma in
Romania va ridica curajul nostru. Peste ani, s-ar putea ca lui Paul Goma sa i se reproseze ca a pus asa de mare pret pe niste gesturi reparatorii de care nu aveau cum sa fie
capabili niste criminali §i niste gainari, care guverneaza Romania de 21 de ani.
Radu Millea
octombrie 5, 2011 la 5:11 pm Categoric! Paul Goma cetatean
roman. Este al nostru si a facut ceea ce putini dintre noi au avut curajul sa faca.
Mihai Istratescu octombrie 5, 2011 la 5:49 pm Respect si admiratie pentru darzenia
acestui roman adevarat, trecut prin iadul “fenomenului Pitesti”, care refuza onorurile
si nu depune nici acum armele in fata gunoaielor comunismului!
Micael Nicolas octombrie 5, 2011 la 6:23 pm
Indiscutabil sunt pentru acordarea cet¶†eniei lui Paul Goma.
Anonim octombrie 5, 2011 la 7:33 pm Semnez din toata inima. Eugen Radu
Viorel Savin

octombrie 5, 2011 la 7:53 pm Scurt: semnez!

Gabi Bota

octombrie 5, 2011 la 8:40 pm imi pun si eu semnatura!

Lucian Tanase octombrie 5, 2011 la 9:00 pm DA ! Sunt curios cat o sa ia parlamentului roman sa reglementeze situatia Domnului Paul Goma.
terraback

octombrie 5, 2011 la 9:24 pm mihai carabet semnez!

Emilia Danescu octombrie 5, 2011 la 9:24 pm
Da, semnez §i eu! Paul Goma merit¶ toata aten†ia noastr¶. Ast¶zi, joi, 6 0ctombrie
2011, va fi s¶rb¶torit în absen†¶ la “Serb¶rile Vama Literar¶” de la Art Club Boema
33. Emilia D¶nescu
Florin Artene
octombrie 5, 2011 la 9:52 pm O sa se supere alde Liiceanu, Plesu,
Patapievici si alti telectuali “anticomunisti” deci sunt de acord !
stely
octombrie 5, 2011 la 9:55 pm
Semnez cu încredere si sperant¶ c¶ demersul dumneavoastr¶ va avea succes ,c¶ Paul
Goma va dori s¶ redevin¶ cet¶tean român al¶turi de cei care-l pre†uiesc §i-l iubesc ,
acolo unde îi sunt r¶d¶cinile ,în tara pe care sunt convins¶ c¶ nu a uitat-o §i pe care
cred c¶ o iube§te la fel de mult ca §i atunci cînd a fost expulzat mi§esle§te. Este o
ru§ine ,e adev¶rat ,c¶ nu s-a întîmplat acest lucru înc¶ de la început ,de cînd cei care
au comandat expulzarea au disparut în neant. Steliana Ionescu
Anonim octombrie 5, 2011 la 10:41 pm
Semnez pentru Goma !Un om extraordinar!Un adevarat erou! Dana Tapalaga
nicu
octombrie 5, 2011 la 10:42 pm Respect pentru acest mare român Paul
Goma.
Semnat toat¶ familia Josan: Nicolae (Chi§in¶u), Lora (Chi§in¶u), Doru (Londra),
C¶t¶lin (Bucure§ti), Ruxanda (Sco†ia).
ghenadie brega
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Anonim octombrie 6, 2011 la 4:24 am
sustin redarea cetateniei pentru Paul Goma si familia sa. Doina Dziminschi
Anonim octombrie 6, 2011 la 4:49 am
semnez, Vasile Dan. Paul Goma a a§teptat prea mult!
Nicolae Turtureanu
octombrie 6, 2011 la 5:19 am
Este incredibil ca nu s-a facut aceasta reparatie morala pina acum. Ca Goma n-a facut
cerere de re-dobindire a cetateniei? Da’ ce, cind i-au retras-o, l-a intrebat cineva? Sint
sigur ca exista modalitati juridice de reacordare a cetateniei fara ca victima sa o
ceara. Semnez, desigur. Pacat ca printre semnatari se afla si informatori cu acte in
regula… Fapt care il va oripila ,inca o data, pe Goma.
Nicolae TURTUREANU
florin staicu

octombrie 6, 2011 la 6:37 am Sustin solicitarea .

Dragos-Iulian Dumitrescu octombrie 6, 2011 la 8:55 am
Sus†in acest demers! Semnez! Dragos Dumitrescu.
Mihai FLOAREA
octombrie 6, 2011 la 9:00 am
Ini†iativa este tardiv¶, dar – potrivit paremiologiei noastre – binevenit¶…
O sus†in, prin urmare, f¶r¶ re†inere!
Anonim octombrie 6, 2011 la 10:44 am
da, fara nici o ezitare![?]
Corina Radulescu octombrie 6, 2011 la 10:46 am da, fara ezitare!
Anonim octombrie 6, 2011 la 11:00 am CASSIAN MARIA SPIRIDON
semnez si eu petitia
Ion Barbu
octombrie 6, 2011 la 1:16 pm Sustin reconfirmarea in acte, a
Romanului, ROMAN Paul Goma Ion Barbu
Andrei Alexandru
octombrie 6, 2011 la 2:23 pm
Este “normal” ca într-o Românie condus¶ pe rând de un stalinist înver§unat ca
Iliescu, un intelectual “învins” de structuri, Constantinescu, iar acum de fostul marinar B¶sescu, aflat într-un perpetuu dans cu acelea§i structuri de care a încercat s¶ se
debaraseze, cel pu†in declarativ – s¶ nu se poat¶ ANULA DIN OFICIU acele ignobile hot¶râri de RETRAGERE A CET™¢ENIEI, românilor ce nu erau agrea†i de
PCR, având alte vederi. Semnez cu drag¶ inim¶ aceast¶ peti†ie.
Mariana Pasincovschi
octombrie 6, 2011 la 2:47 pm
Al¶turi de mine semneaz¶ cu drag, rugându-v¶ s¶ îi trece†i în list¶, Ludmila
Pasincovschi, Alexandru Pasincovschi, Nicolae Pasincovschi, Cezar Cozma, Maria
Cozma, Elena Fornea, Cristina Sfecl¶
Marilena Rotaru, realizator de televiziune octombrie 6, 2011 la 5:34 pm
Marilena Rotaru. Semnez. Am mai semnat o lista acum cativa ani, pentru acelasi
lucru. Nu stiu ce s-a intamplat cu ea.
jannninnaJanina Lungu
eu

octombrie 6, 2011 la 7:39 pm Janina Lungu. Semnez si

aurelia comsa
octombrie 7, 2011 la 5:03 am De acord si din partea lui Anton
Stanciu,Aurelia Comsa,Romica Balan,Dan Florin Chiritescu,Stan Gradinaru,Neculai
Danu,Catalin Antohi,Mihaela Antohi,Vivi Antohi si Andrei Antohi,toti din
Galati.Va rugam treceti-ne pe lista.
vasilegogea
octombrie 7, 2011 la 8:24 am Semnez cu un sentiment rezidual de
vinovatie din anul 1977, cind, desi am incercat sa semnez, nu am fost lasat sa jung la

©Paul Goma 1935-2011

wwww.paulgoma.com

PDF public și gratuit

31.12.2011

PAUL GOMA - JURNAL 2011

1927

“lista”. Sper ca de aceasta data sa nu ramin cu acest sentiment.
florin dochia octombrie 7, 2011 la 9:43 am io semnez Scrisoarea din toat¶ inima!
Mihaela Rameder octombrie 7, 2011 la 5:42 pm Doresc sa semnez si eu!
Mihaela Rameder
Banu Viorel
octombrie 7, 2011 la 6:21 pm Un adevarat om curajos.Romani ca
el pot fi numarati pe degetele unei singure maini.E normal sa i se redea cetatenia,dar
cine sa o faca? Doar nu va inchipuiti ca urmasii securitatii,care astazi ne conduc vor
fi interesati de ac3e4st fapt.Au condamnat comunismul doar pentru a-i ameti pe
prosti.Ce ziceti de atitudinea “transanta” a elitelor noastre care se bat pentru dreptul
lui Paul Goma de a-si recapata cetatenia. Se aude domnilor Liiceanu, Plesu,
Patapievici, Cartarescu si ceilalti?
radu afrim

octombrie 7, 2011 la 7:23 pm pune’ma pe wedding list afrim

Ciprian Birtea
octombrie 7, 2011 la 8:22 pm
V¶ rog s¶-mi ad¶uga†i §i semn¶tura mea. M¶ numesc Ciprian Birtea.
Mihai

octombrie 7, 2011 la 8:41 pm Mihai £om¶nescu – semnez

Chiritoiu Anamaria
octombrie 8, 2011 la 5:56 am
Chiritoiu Anamaria-Cristina – Semnez
Alexandru Pecican octombrie 8, 2011 la 7:14 am Alexandru Pecican : SEMNEZ!
Radu Rizescu
octombrie 8, 2011 la 7:52 am Sustin initiativa! Statul roman trebuie sa isi asume reapararea greselilor regimului trecut prin reacordarea automata a
cetateniei tuturor acelora care au fost deposedati abuziv de ea. Lipsirea lui Paul
Goma de cetatenia romana este o rusine pentru noi toti.
Anonim octombrie 8, 2011 la 8:06 am
Semnez si eu! Felicitari pentru initiativa, domnule Petria!(?)
Maia Martin
octombrie 8, 2011 la 8:07 am Semnez si eu! Felicitari pentru initiativa, domnule Petria! Maia Martin
Florin Pu§ca§

octombrie 8, 2011 la 8:31 am Semnez §i eu.

mircea octombrie 8, 2011 la 10:56 am Semnez
Petru Juravlea

octombrie 8, 2011 la 11:18 am Semnez scrisoarea.Era si timpul!

Daniel Onaca
octombrie 8, 2011 la 11:27 am Buna initiatva, onorabila cauza.
Doresc a fi trecut pe lista semnatarilor.
Cristina Boscaneanu Stoianovici

octombrie 8, 2011 la 11:32 am sustin.

Radu Ulmeanu octombrie 8, 2011 la 2:11 pm
Semnez cu placere, atragand atentia ca este un demers absolut necesar.
Radu Ulmeanu, Luminita DUCA-SANDA, Jamal Curbisa, Mihaela Mihai, Cristian
Donciu,Ion Olaru Calieni, Stan Petrescu, Bogdan Muresan, Ion Cristofor, Alexandru
Vaida, Nichita Danilov, Miruna Munteanu, Roxana £tiubei, Argentina Gribincea,
Romeo-Valentin Musca, Constantin Boncescu, Ana Maria Ciceala, Gheorghe
Grigurcu, George Arion, Felicia Feldriorean, Ioan Scorobete, Nedeea Burc¶,
Ruxandra Anton, Radu Humor

Duminic¶ 9 octombrie 2011
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Sunt prea obosit, ca s¶ notez aici “anonimitatea-la-român”
re-observat¶ cu prilejul Apelului. Mai mul†i semnatari au isc¶lit:
“Anonim”. A. Petria i-a întrebat dac¶ au, totu§i, un nume. Unii §i
l-au “divulgat”, al†ii îns¶ nu au mai dat semn de via†¶: se speriaser¶ de curajul sau impruden†a lor de a se… deconspira:
«Ce, e§ti de la Mili†ie?», se îmbârzoiau, pe vremea mea,
dac¶ un civil (un controlor de tren, de pild¶), le cereau s¶ se legitimeze. Dar po†i s¶ le repro§ezi c¶ a§a au ajuns? Cu frica b¶gat¶
în viscere de comunism pân¶ §i în leg¶tur¶ cu propriul nume?
Am mai scris, repet: aceast¶ inven†ie minunat¶: internetul,
pe lâng¶ u§urarea comunic¶rii, a produs la unii - nu pu†ini - §i
u§urarea ne-comunic¶rii, a “secretului”, a… anonimit¶†ii, deci a
dat frâu liber rev¶rs¶rii a tot ce e mai murdar în noi, în fiecare.
ïnainte, când nu exista internet, delatorii impeniten†i, turn¶torii
scriau, pe hârtie “demasc¶rile”§i le d¶deau anonime (când nu
erau declara†ii-la-anchet¶), Caragiale nefiind prea departe.
Internetul, pe lâng¶ imensele servicii aduse nou¶, a favorizat
turn¶toria… neascuns¶, dar totu§i… “anonim¶”. Caut¶-l pe curajosul semnînd “Nelu”, dac¶ nu posezi costisitoare instala†ii de
c¶utare a… Anonimului!
Mai grav¶, mai adânc¶ este schilodirea caracterului omului în Basarabia - cu prec¶dere la b¶rba†i, ei fiind veriga slab¶ a
societ¶†ii-comuniste (ceea ce nu înseamn¶ c¶ femeile basarabence nu au §i ele exemplarele lor de frustrate, de “am¶râte”, de
“r¶zbun¶toare”… anonime. Pornind de la cuvântul (care spune
adev¶rul, inventat de mama: anonimeni), am putea s¶ vorbim de,
de pild¶, “anonimenizarea” societ¶†ii, a caracterului omului trecut prin comunism, atât de terorizat, de amenin†at în propria-i
identitate, încât este silit s¶ se refugieze acolo unde Autoritatea
(cite§te: sistemul poli†ienesc) s¶ nu dea de el, s¶ treac¶ peste el,
s¶-l lase m¶car s¶ respire: în anonim(en)itate.
Citind, copiind în jurnal lista semnatarilor (am o oarecare
experien†¶ în materie), m¶ sim†eam mai bine - sau mai pu†in r¶u
- m¶ §tiam ne-singur. £i ce bine-i pe lume s¶ te §tii, m¶car
într-un §ir de semnatari pledînd, adev¶rat; o cauz¶ a ta, dar tu zici;
c¶ este §i a lor (chiar dac¶ niciunuia nu i s-a furat ce†¶tenia),
semnatari, care, în Anul Domnului 2011 nu risc¶ nimic (ba da:
frico§ilor, o fric¶ §i mai… mare).
Ziceam c¶ aceast¶ “campanie” care va avea efectul precedentelor, adic¶ nul, va avea, totu§i, un-mic-efect: le-a ar¶tat unora
c¶… solidaritatea cu cineva nedrept¶†it nu mai este pedepsit¶,
“ca pe timpuri”, c¶ nu are nevoie de autoriza†ie de la prim¶rie
pentru a-†i da, †ie, Ana Blandiana †âdul¶ care s¶ confirme, dac¶
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poart¶ §i stampil¶, c¶ tu, poeta na†ional¶, ai dreptul s¶-†i
manife§ti… solidaritatea cu un alt scriitor.
*
Chiar dac¶ vol. 3 din Scrisuri va fi editat în noiembrie, nu
va fi inutil¶ re-publicarea, în Jurnal a unor texte la care †in:
A§adar un alt pas înapoi:
25 februarie 2000
Solidaritatea la scriitorul român : complicitatea
Pornesc de la observa∞ia la îndemâna oricui : solidaritatea social¶
dintre membrii “de rând” ai unei colectivit¶∞i se încheag¶ prin leg¶turile personale între indivizi, familii, grupuri. Iat¶ : fiindc¶ Gheorghe l-a ajutat
alalt¶ieri pe Ion s¶ urce vaca pe acoperi§, la rândul s¶u Ion d¶ o mân¶ de ajutor lui Gheorghe s¶ bage soarele în cas¶, cu bani∞a - dup¶ care ei doi îl ajut¶
pe Vasile s¶ mute drobul de sare cu o §chioap¶ mai la dreapta fa∞¶ de stânga.
Iar dac¶ ia foc §ura lui Niculae, nu doar Ion, Gheorghe, Vasile, ci jum¶tate de
sat sare (cu mic cu mare) s¶ sting¶ pojarul.
Am în∞eles : “Asta” se petrece a§a de când lumea-i lume oriunde pe
lume. Poate în ultima vreme pe plaiurile carpatine s¶ fi intervenit “o micu∞¶
derogare” - ca cea relativ¶ la capra vecinului precum §i la accep∞ia dat¶ de
Ana Blandiana în Convorbiri literare, octombrie 1996 :
“ïn anii dinainte de ‘89 (…) indiferent ce (…) a§ fi f¶cut, n-ar fi avut
nici o importan∞¶, în afar¶ de faptul c¶ puteam s¶ p¶∞esc ori s¶ nu p¶∞esc ceva,
nimic nu s-ar fi schimbat. £i asta pentru c¶ solidaritatea nu era posibil¶ (…
). Asta a f¶cut ca, imediat dup¶ ‘89, când solidaritatea a devenit posibil¶(…
) m-a f¶cut s¶ schimb ce nu f¶cusem atunci. Cu atât mai mult cu cât lucrurile
erau atât de pu∞in schimbate, încât r¶mâneau de schimbat aproape toate”
(rezon ! - §i s. mele P.G).
Scriitorul nu este un cet¶∞ean de rând ; un scriitor, de§i român, trebuie
s¶ fie altfel chiar §i decât un inginer-§ef ! Misia lui nu este s¶ produc¶ materie, ci s¶ vegheze ca : frumos, drept, adev¶r s¶ fie respectate. Or în colectivitatea scriitorilor români func∞ioneaz¶ acela§i regulament ca în celelalte
ramuri ale culturii: silvicultur¶, piscicultur¶, porcicultur¶ - arpagiccultur¶.
ïmi imaginam c¶ §i pentru confra∞i cuvântul are, nu doar valoare de
frumos, ci §i de adev¶r - fire§te, nu orice afirma∞ie în vânt, ci cuvântul sprijinit pe argumente. M¶ în§elam. Scriitorul român func∞ioneaz¶ cu un carburant §i el, aparte. Voi ilustra observa∞iile de mai sus cu întâmpl¶ri mie petrecute - se va constata c¶ nu doar mie…
Ivasiuc
- ïn vara lui 1977, dup¶ liberarea din închisoare, încredin∞asem apropia∞ilor (Mazilescu, Raicu, Breban) o tain¶:
ïn dosarul meu de securitate existau mai multe note informative (§i
nu declara∞ii de anchet¶ - deosebire esen∞ial¶, pe care nici unul din interlocutori nu o realiza, fiindc¶ niciunul dintre ei nu cuno§tea ancheta), dou¶
caracteriz¶ri §i o transcriere dup¶ înregistrarea variantei transmis¶ la Europa
liber¶ a Gherlei [oper¶, nu a Securit¶∞ii : îi cuno§team “marca dactilografic¶”], toate semnate : Al. Ivasiuc.
Nu am fost din cale afar¶ de sup¶rat c¶ prietenii nu m-au crezut. Dar
oare era de crezut a§a ceva, în 1977? Oricum, bine nu m-am sim∞it: eu le
comunicasem un adev¶r - §i nu unul rece, indiferent, ci sfâ§ietor: cu mine
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Ivasiuc fusese prieten-de-celul¶, împ¶r∞isem, la propriu, gamela - adev¶rat,
ne desp¶r∞isem în 1970, dar prietenia dinainte nu fusese anulat¶, doar necontinuat¶. “Decodificarea” c¶r∞ii mele U§a noastr¶ cea de toate zilele urmare: fusesem interzis cu întreaga familie - de§i ∞inea de turn¶torie de gradul întâi (nu era un adev¶r divulgat, ci o scornire - comunicat¶ Securit¶∞ii) am
pus-o pe seama obiceiului prietenului Sa§a de a îndruga vrute §i nevrute, de
a alerga în urma cuvintelor, de a vântura praful vorbe-vorbelor f¶r¶ acoperire,
pe scurt : de a emite ivasiucisme. Apoi mai era ceva care m¶ obligase s¶
reflectez mult înainte de a încredin∞a prietenilor comuni taina : omul murise la
cutremurul din 4 martie, în împrejur¶ri atroce.
Deci le comunicasem un adev¶r. (Deci) nu m¶ crezuser¶.
Am în∞eles atunci (cam târziu, oricum, mult mai devreme decât al∞ii)
c¶ Bestialitatea Poporului î§i alegea turn¶torii cei mai califica∞i, nu dintre
persoane antipatice, b¶nuibile c¶ s-ar deda la odiosul exerci∞iu, troglodi∞i care
pâr¶sc c¶ ∞i-ai botezat copilul, c¶ nu participi cu drag la munca voluntar¶, ba
chiar c¶ l-ai înjurat pe socotitorul ceapeului - ci dintre cele înalt §colite, capabile s¶ redacteze un raport despre “starea de spirit” a unei persoane ori a unui
grup, chiar s¶ propun¶ solu∞ii…- §i mai ales dintre oamenii pe care nici cu
gândul nu-i suspectai. Ca s¶ nu p¶c¶tuie§ti…
Atunci, în vara anului 1977, pornind de la “experien∞a” cu Ivasiuc,
am început s¶ fac “leg¶turi abuzive” între cutare fost de∞inut politic §i favorurile, supradrepturile de care se bucura el, mai ales acela de a c¶l¶tori în
Occident - cu so∞ia - ca Doina§ ; de a se preumbla pân¶ §i în Spania franchist¶
- vezi Olé, España!, de A. Marino, carte editat¶ în 1974 (Franco avea s¶
moar¶ în 1975); de a fi cuprins de delirium tremens publicistic în virtutea
c¶ruia a l¶udat, stahanovice§te Tezele din Iulie, a omagiat Partidul, a lins cu
frenezie pe-fa∞a §i pe-dosul Ceau§escului, ca un vulgar P¶unescu §i ca un
dec¶zut Io(a)n Alexandru (iar acum vorbesc de Balot¶); de a face slujba (în
pozi∞ie de sluj) de auxiliari al Securit¶∞ii în momentul Mi§c¶rii pentru drepturile omului (februarie-aprilie ‘77), sf¶tuindu-i pe mai-tineri s¶ nu se
înh¶iteze cu Goma, agent al ungurilor, ru§ilor, ovreilor, s¶ nu “se dedea” la
acte antiromâne§ti ce l-ar putea jena pe indepen-dentul Ceau§escu - cine ? Ei,
cine : Noica, ¢u∞ea, St¶niloaie, Ernest Bernea, Coposu, Carandino…
Atunci, în ‘77, mi s-a ar¶tat ca într-o fulgerare de vis r¶u imaginea
României viitoare dup¶ chipul §i asem¶narea “Martirilor” ei. Cum îns¶
ie§isem agonizînd din labele Securit¶∞ii, mi-am spus c¶, din moment ce tot nu
voi apuca acel viitor, ce rost s¶-l anun∞… Vai, n-am murit la timp (spre deziluzia prietenilor), am apucat decembrie 1989 §i fulgura∞ia din 77 a devenit
imagine fotografic¶ §i de film: document. Din 25 decembrie 89 când am
v¶zut caseta cu executarea Ceau§e§tilor, am §tiut: premoni∞ia fusese dep¶§it¶,
vinova∞i de dezastrul ∞¶rii erau nu doar c¶l¶ii, ci §i victimele. Fiindc¶ cel care
se bucur¶ c¶ Tiranul a fost iute-iute, ho∞e§te împu§cat acela/aceea nu valoreaz¶ mai mult decât un g¶inar-criminal-cinstit ca Voican-Sturdza.
Ei, dar înc¶ nu §tiam c¶ dezastrul §i moral va începe abia dup¶ noiembrie 1996, când, în sfâr§it, au venit la putere “ai no§tri”…
Pe Negoi∞escu nu l-am mai întâlnit dup¶ arestare, în România; ne-am
v¶zut în exil. Cuno§tea surprizele-triste∞ile-b¶nuielile mele - citise Le
Tremblement des hommes (volum ap¶rut în francez¶ în 1979). A zis,
râzînd, ca s¶ nu plâng¶ :
«Fiecare cu bunul s¶u prieten : tu cu Ivasiuc, eu cu Doina§…».
La urma urmelor, în vara anului 1977 nu ∞inusem cu tot dinadinsul
ca prietenii s¶ cread¶ b¶nuiala devenit¶ certitudine : Ivasiuc era informator al
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Securit¶∞ii. M¶ a§teptam îns¶ ca dup¶ ‘89, când documentele publicate
confirmaser¶ ceea ce afirmasem eu cândva, s¶ recunoasc¶, dac¶ nu public, în
scris, atunci m¶car fa∞¶ de un amic, la o halt¶ a discu∞iei-importante :
«Din p¶cate, Goma avea dreptate, în 1977…»
¢i-ai g¶sit ! Scriitorul român s¶ se revizuiasc¶, altfel decât estetic
(atunci-a§a dar nici a§a-atunci…)?
Mai era ceva ce justifica ne-credin∞a lor în adev¶rul informa∞iilor
date de mine :
a. este greu, în primul moment imposibil s¶ accep∞i c¶ prietenul cel
bun te vinde ; c¶ nevasta cea adorat¶ te în§eal¶ ;
b. î∞i vine greu s¶ accep∞i, cu glas tare, c¶ cineva în care ai avut încredere s-a dovedit a fi un tic¶los - când §tii c¶ §i tu… Dac¶-l crezi pe X când
spune despre Y c¶ a f¶cut o mare porc¶rie (care-i mai mare decât turn¶toria ?), deschizi poarta credibilit¶∞ii altor cazuri - al t¶u, de pild¶. ¢i-ar
pl¶cea ca amicul Cutare s¶ cread¶ ce zice Cut¶rescu despre tine, c¶ ai fi fost
persoan¶-de-sprijin a Secului ?;
c) §i mai greu, chiar imposibil î†i este s¶ crezi c¶ X este turn¶tor, când
tu însu†i ai dat Securit¶†ii o mic¶ not¶ informativ¶.
Breban
Cronologic, Ivasiuc s-a manifestat simultan cu Breban (§i împreun¶
cu el): în fragmentele din Jurnal de iarn¶ publicate de Der Spiegel înc¶ în
prim¶vara lui 77 povesteam “audien∞a” la Burtic¶ - variant¶ care l-a sup¶rat
atât de foarte tare pe Nicolae (cel care d¶dea de în∞eles c¶ îmi f¶cuse, el mie,
o imens¶ favoare, pentru care consim∞ise la un important sacrificiu - în realitate tr¶sese un profit cinstit: i se editase blocata Bunavestire pentru c¶ autorul amenin∞ase: de nu i se public¶ romanul, el “semneaz¶ lista lui Goma…”),
încât a citit-o pe s¶rite, a în∞eles-o de la coad¶ la cap §i a relatat-o - aiurea - în
Confesiuni violente.
Am amintit acest episod legat de Breban, pentru a-l lega de altul, ce
a avut loc dup¶ 14 ani: când a ap¶rut Bonifacia, Breban a scris în Contemporanul c¶ Goma f¶cuse o întreag¶ carte doar ca s¶-l acuze pe prietenul s¶u
Ivasiuc de a fi omul Securit¶∞ii…
ïntre timp (din 1991 pân¶ azi) au fost date publicit¶∞ii documente
care confirmau spusele-scrisele mele din 1977. La Bucure§ti se vorbe§te despre înregimentarea lui Sa§a în MAI ca despre ceva arhicunoscut. ïns¶ n-am
aflat dac¶ Breban a crezut documentele, nu mi-a ajuns la ureche vreo revizuire a lui în cazul lui Ivasiuc. La urma urmelor, a fost normal (sic) ca Breban
s¶ nu cread¶ ce afirmam despre Ivasiuc ? £i dac¶ da - din care motiv ?
Pentru c¶ în acel moment (1977) mie Ivasiuc nu-mi mai era prieten
(din 1970), îns¶ pentru Breban, “Alec” continua s¶ fie “unul din cei mai
importan∞i”, doar cu el §i cu Nichita §i cu Matei §i cu Cezar f¶cuse literatur¶
curat¶ cu voie de la Ceau§escu, în România literar¶, cadou primit odat¶ cu
vila de protocol! £i nu despre stadii deosebite de prietenie era vorba, ci de
faptul c¶ §i pe Breban îl acuzam de “c¶l¶torii în interes de serviciu”, ba la
München, la Noël Bernard (împreun¶ cu - sau : “solidar” - cu Ivasiuc, în
1976), ba la Stockholm - mereu în colegialul scop de a m¶ pune bine - ca §i
de “prietenia”, ca s¶ nu spun : solidaritatea cu generalul Ple§i∞¶, ministru al
Securit¶∞ii, în fine, de aranjamente cu Puturosul Organ în chestiunea faimosului pa§aport (uneori german, alteori “cu mai multe intr¶ri-ie§iri”).
Iat¶ motivul - recunosc : omenesc al ne-crederii lui Breban c¶ Ivasiuc
lucrase, în general, pentru Securitate, în special m¶ lucrase pe mine. Nici
Breban nu era calitativ deosebit de Ivasiuc, poate cantitativ s¶ fi fost mai
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modest… A§adar : Breban a respins acuza∞ia mea la adresa lui Ivasiuc, §i nu
doar m¶rginindu-se la a nu o crede. Or acest gest, aceast¶ atitudine este una
de solidaritate (cu Ivasiuc). ïn (perfect¶) complicitate.
Manolescu
- Pe N. Manolescu l-am atacat din vara anului 1990 pentru interviul
luat lui Iliescu imediat dup¶ mineriada din 13-15 iunie. Din nefericire pentru
el, plec¶ciunea (“Omul cu o mare”) nu se manifestase din senin, f¶r¶ semne
anun∞¶toare ; existase o “prefa∞¶”-avertisment, alc¶tuit¶, atât din textele sale
din primele numere ale României literare libere, secre∞ii ale unui culturalism
impenitent §i incontinent, cât §i din manevrele (culturalnice §i ele) prin care
a cucerit §efia revistei, ajutat de înc¶c¶na∞i ca ¢oiu zis £terg¶toarea-deD.R.P., ca sinistrul Silvestru, mili∞ieni ca B¶ran §i securi§ti-cinsti∞i ca Platon
Pard¶u (individul care a furat manuscrise din casa prietenului §i g¶zduitorului
s¶u, la Lausanne, Ion Caraion). A continuat datul-dovezii cu - în decembrie
1990 - publicarea “dosarului de securitate” al supra§efului Securit¶∞ii, clytorindìcul Voican-Sturdza (sub titlul: “Scrisoare deschis¶ lui Paul Goma”); cu,
în 1991, m¶g¶ria constînd în a-l pune pe Pruteanu s¶ scrie cronica la Unde
scurte de Monica Lovinescu, drept care pe atunci doar zacuscarul (înc¶ nu §i
arheul) s-a dedat ironiilor la adresa Ecaterinei B¶l¶cioiu, moart¶ în închisoare, aruncat¶ la groapa comun¶. ïn fine, ca o culme (provizorie !) a
nesim∞itorismului etic manolesc, faimoasa cronic¶ la volumul ïn cuno§tin∞¶
de cauz¶ al lui Ion Negoi∞escu.
De acea dat¶ nu m¶ legam de un scriitor care nu se bucura de unanime elogii (s¶ zicem : ca Breban - §i de ce s¶-zicem de Breban, ca unul care
avea §i contestatari, pe fa∞¶ ?- simplu : Breban nu mai avea putere din 1971,
când fusese dat afar¶ din C.C. pentru c¶ se împotrivise Tezelor din Iulie), ci
de Manolescu însu§i. Despre el, cu câteva excep∞ii, afirma∞iile “r¶uvoitorilor”
erau pe dat¶ calificate de cei din suit¶ : “ranchiun¶”, “resentiment”, “apartenen∞¶ la grupul Barbu” (devenit “al României Mari”). Rezumat : nimeni (din
“cei buni”, dup¶ Monica Lovinescu) nu îndr¶znea s¶ spun¶, s¶ scrie defavorabil
despre Niki.
ïn cazul Manolescu func∞ioneaz¶ o solidaritate a interesului-din-fric¶
: cum s¶ ∞i-l faci du§man pe cel mai ascultat critic literar, acela care face-desface un scriitor ? Chiar dac¶ cineva citea, undeva, acuza∞ii la adresa lui
Manolescu §i g¶sea c¶ nu sunt cu totul exagerate, ba chiar perfect justificate
(§i probate cu citate) - n-ar fi împ¶rt¶§it în jur propria-i opinie, s¶-l pici cu
cear¶. De ce? De fric¶: dac¶ acel confident d¶ fuga la Niki, s¶ raporteze : el
- îndatoratul pân¶ peste cap - g¶sise c¶ înjur¶torul Goma are dreptate s¶-l
b¶l¶c¶reasc¶ pe ïnsu§iul Manolescu ?
Astfel, c¶r¶mid¶ cu c¶r¶mid¶ s-a edificat, pe de o parte cariera scriitorului român cotidian (o cronic¶ favorabil¶ a lui Niki fiind egal¶ cu un premiu, o vorb¶ bun¶ a aceluia§i o recoman-dare de promovare - la ce-o fi) ; pe
de alta astfel s-a închegat (vorba unui vers agrotehnic de Nina Cassian din
perioada ei ro§ie: “Strop cu strop,/ Patriei snop”) solidaritatea scriitoriceasc¶
român¶ : minabil¶, mizerabil¶, detestabil¶ - fiind rezemat¶ pe complicitate.
ïn 1997, la apari∞ia Jurnal-ului meu I-II-III, N. Manolescu, îndatorat al Monic¶i Lovinescu, a participat… ne-personal la campanie, punînd la
dispozi∞ia doritorilor megafonul României literare. De la balconul ei s-au
exprimat : Dimisianu, de mai multe ori (§i nesemnat), Al. £tef¶nescu, Ioana
Pârvulescu, ¢oiu. Num¶rasem la un moment dat vreo 11 texte de condamnare în 7 numere de revist¶. Nu-mi amintesc dac¶ Manolescu însu§i a scris
ceva, îns¶ el r¶mâne organizatorul “dezbaterii” din mai 1997, de la Pro Tv
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(cu Dan Petrescu, Dorin Tudoran §i Mircea Zaciu) în scopul de a-mi administra lovitura de gra∞ie… Nu i-a reu§it planul, dar nu pentru c¶ m-a§ fi ap¶rat
eu ca un leu (participarea mea, la telefon, a fost submediocr¶) §i nu neap¶rat
datorit¶ faptului c¶ Dorin Tudoran n-a fost pe de-a-ntregul critic, iar Dan
Petrescu, de acea dat¶, întru totul favorabil, ci gra∞ie presta∞iei lamentabile a
lui Zaciu §i mai ales manierei tremuricioase, gâfâitnice, agonizînde în care
Manolescu a condus emisiunea.
ïns¶ pân¶ în 1998 Manolescu nu r¶spunsese atacurilor mele.
“Replica” lui debil¶ din România liber¶ (17 nov. 1990) la singurul meu text
publicat de ziarul lui Paler §i al Blandienei (à propos de r¶scoala de la
Bra§ov) a r¶mas f¶r¶ de re-replic¶.
A fost inventat “cazul Caraion”. ïntr-un editorial de la sfâr§itul anului 1998 N. Manolescu pre-lua dirijatul corului pre-lansînd cartea de la
Humanitas Aceast¶ dragoste care ne leag¶ §i formulînd, primul (exceptînd-o pe isc¶litoreasa volumului), acuza∞ia de “negociere” a pa§apoartelor la
care s-ar fi dedat poetul, “pl¶tind” cu “Jurnalul lui Caraion publicat de
Eugen Barbu”.
ïncercînd o reconstituire a campaniei antiCaraion, remarci absen∞a
(atotprezent¶) a Monic¶i Lovinescu în întreaga afacere - §i care cunoa§te
urm¶toarele componente ordonate cronologic :
1. Elaborarea volumului ce î§i propunea s¶ stabileasc¶ adev¶rul în
tragedia Ecaterinei B¶l¶cioiu, so∞ia lui E. Lovinescu, mama Monic¶i. Acesta
avea s¶ deschid¶ colec∞ia “Procesului comunismului” de la editura
Humanitas. Faz¶ în care, pe lâng¶ autoarea-anchetatoare, este, fire§te, implicat G. Liiceanu. £i Monica Lovinescu, fiica victimei.
Monica Lovinescu a fost informat¶ de fiecare pas al individei anchetatoare, atât în faza document¶rii, cu prec¶dere în a culegerii m¶rturiilor
supravie∞uitorilor (iar absen∞a Valentinei Caraion dintre martori poart¶ marca
indelebil¶ a Monic¶i Lovinescu), cât §i în cea a redact¶rii textului. Acestea
nu sunt supozi∞ii, nici deduc∞ii : isc¶litoreasa îns¶§i, la multele emisiuni de
TV, s-a l¶udat cu “colaborarea” Monic¶i Lovinescu, sc¶pîndu-i, controlat,
printre câteva “Doamna Lovinescu” §i destule “Monica”, pentru ca târgul
s¶ afle §i s¶ nu uite : “prietenele” §i colegele de breasl¶ lucraser¶ cot la cot ;
2. “Serviciul de pres¶” asigurat de periodicele (22, România literar¶, Cuvîntul) §i de condeierii (Manolescu, Adame§teanu, Grigurcu)
r¶spunzînd prezent la comenzile Monic¶i Lovinescu difuzate prin megafonul
liicean.
Editorialul lui Manolescu (l-am ob∞inut târziu, în fotocopia trimis¶ de
Valentina Caraion : a ap¶rut în nr. 47 al României literare, 26 nov.-2 dec.
1997) îl a§eaz¶ pe primul loc, cronologic: chiar în text st¶ scris : editorialistul
prezentase volum §i autoare la Pro Tv în 18 noiembrie ‘97.
Revista 22 din 9-5 decembrie ‘97 public¶ pe dou¶ pagini un fragment
din cartea anun∞at¶ “în curs de apari∞ie”. Numai c¶ “inocentul fragment”, este
ocupat în totalitate de “m¶rturia” lui Adrian Hamzea. Or ce m¶rturise§te
m¶rturisitorul (de regul¶ prin pana anchetatoarei, cea divor∞at¶ de ghimilelele
cit¶rii) în afar¶ de cumplitele sale suferin∞e? C¶ nu i-a iertat lui Caraion faptul
c¶ s-a prevalat de dreptul lui la semn¶tur¶ pentru a semna tot ce se putea
semna (§i noi care nu §tiam de la cine va fi furat Caraion poemele semnate :
Ion Caraion : de la Hamzea!) §i înc¶ o chestie : “a ∞inut minte scena asta (),
încât i-a povestit-o mai târziu lui Paul Goma, care a povestit-o, i s-a spus, întruna din c¶r∞ile lui. I-a spus: «Asta nu ∞i-o iert, Paulic¶». Adev¶rat, el n-a citit-o”.
Atrag aten∞ia, aici, asupra rolulului jucat (ca de obicei : cu fervoare
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§i cu d¶ruire SRI) §i de Gabriela A d a m e § t e a n u în calomnierea lui
Caraion, fiindc¶ ei, în acest text, nu-i dedic un capitol aparte…
[…Nici lui Augustin B u z u r a : i se cunosc leg¶turile cu Securitatea
care, prin el, de∞ine, controleaz¶ Funda∞ia Cultural¶ România cu tot cu editur¶, avînd organe în Dilema, în Curierul românesc - mai grav : punînd laba
pe toate revistele culturale din Basarabia §i din Bucovina, în frunte aflînduse Dilema de pe Bîc, sub-numit¶ §i : Contrafort… Vor fi avut dreptate s¶
ofteze românii vându∞i ru§ilor, mereu, din 26 iunie 1940, când spuneau:
«ïnainte ne am¶geau trimi§ii Securit¶∞ii Nichita, P¶unescu, Sorescu, D.R.
Popescu, Iacoban - acum ne vin titularii : Victor Cr¶ciun, Emil Constantinescu, Buzura…». Dar ia încearc¶ s¶ spui ceva de Gusti, nepotul lui Gogu
R¶dulescu : din solidaritate sar to∞i profitorii-complici ai Funda∞iei Cândìa,
acuzîndu-te de lèse-Securitate].
Ce va mai fi ap¶rut în presa (scris¶ §i vorbit¶) din România între lansarea volumului §i cronica lui Gheorghe Grigurcu nu §tiu, “arhiva” mea nu
înregistreaz¶ alte interven∞ii. Ion Solacolu, la telefon, mi-a atras aten∞ia
asupra unei cronici de Grigurcu, în România literar¶ din 1-7 iulie 1998.
Replica mea a ap¶rut în România literar¶ prin septembrie 1998 §i a fost
devansat¶ doar de o interven∞ie televizual¶ a Marianei Sipo§.
ïntr-adev¶r, ce scria Grigurcu în cronica din România literar¶ era
foarte grav, din chiar titlu : “De la Ecaterina Lovinescu la Ion Caraion” sublinierile îmi apar∞in. £i mai grav: N. Manolescu, pe linia ocult¶rii
Valentinei Caraion (ne-consultat¶ m¶car telefonic de alc¶tuitoreasa volumului Aceast¶ dragoste…- dar Hamzea îndelung §i îndelat chestionat), a refuzat s¶ publice R¶spunsul so∞iei lui Caraion la porc¶riile etalate pe prima
pagin¶, în editorialul semnat de actualul director al României literare revist¶ la care lucrase §i poetul calomniat postum.
Dealtfel delicatul, “liberalul” Manolescu va recidiva la sfâr§itul anului
(2-8 decembrie 1998), tot printr-un editorial : “Adio, domnule Goma !” în care
este anun∞at¶ Cetatea Literelor c¶ el, Manolescu ïntâiul - §i Ultimul - nu-l va
mai publica pe Goma în revista mo§tenit¶ de la tat¶-s¶u adoptiv (pe nume
Iva§cu, turn¶tor de pu§c¶rie, §ef al revistei MAI Glasul Patriei), îns¶ f¶r¶ a
explica motivul - iat¶-l : trimisesem o scrisoare de re-r¶spuns lui Grigurcu §i
textul “O aniversare”, în care m¶ ar¶tam, nu doar mirat, dar indignat de faptul
c¶ revista atât de prestigioas¶ alt¶ dat¶, sub Manolescu devenise co§ de hârtii
(§i po§ta-redac∞iei) pentru uzul securi§tilor.
“Dosarul Ion Caraion” publicat ca supliment al României literare (713 aprilie 1999) a beneficiat de alt editorial semnat de acela§i N. Manolescu
§i nu a constituit o surpriz¶ pentru mine : coniven∞a, conexiunile cu Puterea,
deci, fatal : cu Securitatea nu mai constituie, din decembrie 89, un secret.
P¶rin∞ii s¶i fuseser¶ închi§i, el însu§i exmatriculat în 1957, reprimit
prin interven∞ii, nemembru de partid, ∞inut într-un post subaltern pân¶ în
decembrie 89 - a dus o via∞¶, dac¶ nu de persecutat, atunci de ne-favorizat.
De aceea normal ar fi fost ca Momentul Decembrie 1989 s¶ constituie §i pentru el Liberarea (din ghiarele comunismului).
Surpriz¶ : N. Manolescu a tr¶it acele momente în panic¶ [de aceea§i
natur¶ ca §i spaima lui Buzura care-l f¶cuse s¶ stea ascuns în vizuina de la
Cluj între 20 §i 25 decembrie 1989, s¶ ias¶ la lumin¶ din ordin, pentru a gui∞a
pe hârtie, în România literar¶ din 18 ianuarie 1990, în numele securi§tilor
amenin∞a∞i de pedeapsa poporului : “F¶r¶ violen∞¶!”]. Lumea lui se pr¶bu§ise,
el nu avea ce face cu libertatea - §i de exprimare, doar el este autorul antologicei explica∞ii a lipsei de samizdat : “fiindc¶ la noi (la ei, n.m.) s-a cam
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publicat tot ce era de valoare”. Primele sale interven∞ii publicistice transpirau
groaza de a fi fost zmuls din cuibul cald, protector, unde el f¶cea cultur¶ - §i
doar cultur¶. Dup¶ ce s-a instalat în fruntea revistei (cu ajutorul electoral al
unor indivizi ca B¶ran, Silvestru, ¢oiu, Pard¶u - §i alungîndu-l pe Valeriu
Cristea), N. Manolescu a comis cu sistem¶ §i în cascad¶ erori, nu doar “politice”, dar §i etice. Se poate mândri cu performan∞a de a fi fost primul reabilitator al Canaliei Canale, Petru Dumitriu; apoi al lui Galan (în ianuarie 1990,
când nu exista alt¶ treab¶ urgent¶). A cultivat colabora∞ioni§ti notorii ca
Milo§, Steriade, Usc¶tescu, tovar¶§i cu activitate pe linie, în RPR: Popper,
Ed. Reichman ; l-a intervievat pe Iliescu (am mai spus-o - nu destul), a oferit
coloanele revistei criminalului securist Voican-Sturdza… ïn fine, în campania antiCaraion (“cazul” fiind în alb-negru : de o parte, victima zb¶tîndu-se
cu disperare s¶-§i p¶streze demnitatea amenin∞at¶, de cealalt¶ c¶l¶ul:
Securitatea), N. Manolescu l-a impus ca autoritate informativ¶ §i moral¶ pe
securistul dezinformator Pelin, iar în vremea din urm¶ l-a cultivat, l-a onorabilizat (în tandru tandem cu Dorin Tudoran) pe individul imund, expresia cea
mai agresiv¶ a aripei tinere, posts¶pt¶mîniste : C.T. Popescu.
S¶ mai vorbesc despre dezastruoasa (pentru al∞ii, nu pentru sine, care
§i-a f¶cut chip cioplit - politic - din Gu∞¶ T¶t¶r¶scu…) “carier¶” politic¶ ? Nu
conteaz¶ pe unde a umblat, ci cu cine s-a asociat. El, fiu de de∞inu∞i politici,
persecutat politic, cu aureol¶ de anticomunist a tr¶it totdeauna sub fustele
unor vânz¶tori de frate: Iva§cu, D.R. Popescu, ¢oiu, Quintus §i ale unor
vânz¶tori de ∞ar¶ : Burtic¶, Gogu R¶dulescu, Iliescu…
Pentru c¶ m¶ aflu la N. Manolescu - n¶d¶jduiesc s¶ nu m¶ mai întorc
- am s¶ produc dou¶ mostre de solidaritate-complicitate cu el : una prin…
t¶cere deplin¶, alta prin scris :
- T¶cutul este eseistul Mircea Mih¶ie§, colaborator permanent al
s¶pt¶mânalului Lumea liber¶ din New York, unde sunt reproduse
contribu∞iile bucure§tene ale simpaticului b¶n¶∞ean, publicate ini∞ial în
România literar¶. Mircea Mih¶ie§ este cunoscut ca publicist “pozitiv”, vorba
Monic¶i Lovinescu: (ceea ce vrea s¶ spun¶: d-al nostru, din popor). Ca §i
colegii s¶i de genera∞ie: înainte de 22 decembrie 89 s-a remarcat prin discre∞ie total¶, sor¶ cu absen†a, nu §i-a manifestat sim∞imintele antitotalitare, antiliberticide, astfel dovedind c¶ în zadar ai fost educat b¶n¶∞ene§te, dac¶ ai ales
s¶ gânde§ti literatura bucure§tene§te : î∞i ascunzi la§itatea devenit¶ a doua
natur¶ în textualism, în semiotic¶, în buna-la-toate rezisten∞¶ prin cultur¶.
Cine urm¶re§te scrisul lui Mircea Mih¶ie§ îi g¶se§te calit¶∞i - atât c¶
materializarea acestora se face cu un observabil decalaj în timp (cite§te: prea
târziu): eseistul descopere descoperiri descoperite cu ani, cu decenii mai
devreme §i nu de c¶tre americanii pe care îi studiaz¶ cu aplic¶∞iune, ci de
compatrio∞i ai s¶i, scriind în române§te - §i, din 1990, (re)publicînd în
România.
ïn 1997 am scris un comentariu la Balul mascat, dialog al s¶u cu
Vladimir Tism¶neanu. ïi repro§am (lui Mih¶ie§) iner∞ia, lipsa de vlag¶, de
replic¶ în, totu§i, un dialog. De fapt, deploram habarnamismul românesc,
ne§tiismul cvasiintegral al materiei dialogului în care se angajase : universitarul (§i scriitorul) Mircea Mih¶ie§ nu auzise de Revolu∞ia Maghiar¶ din 1956
- dac¶ ar fi auzit, ar fi insistat asupra acestui Moment pe care Tism¶neanu
l-a survolat, din interes de familie ; habar n-avea nici de ecoul, în România,
a evenimentelor din Ungaria - dac¶ ar fi avut, ar fi corectat aproxima∞iile
inten†ionate ale lui Tism¶neanu; nici de trecutul de lupt¶ al lui Iliescu : fa∞¶
cu ignoran∞a lui Tism¶neanu, mai ales cu neadev¶rurile în leg¶tur¶ cu
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Manolescu - altfel ar fi completat el informa∞iile cu Programul Studen∞ilor de
la Timi§oara, Campania de exmatricul¶ri a celor nearesta∞i (1957-1958) soldat¶ cu mii de victime, (printre ele N. Manolescu însu§i, apoi b¶n¶∞eanul drag
lui Mih¶ie§ : Sorin Titel…).
ïn acel text viza direct¶ fiind Tism¶neanu, lui îi repro§asem fidelitatea în prietenie frizînd complicitatea cu Manolescu. ïns¶ Mircea Mih¶ie§ a
scris o carte despre N. Manolescu. Se spune c¶ ar fi un fel de bro§ur¶ de propagand¶ electoral¶ ; ar putea fi §i o foarte bun¶ biografie : eseistul are mijloacele necesare unui tovar¶§ hagiograf de n¶dejde.
Urm¶rindu-i scrisul, mi s-au confirmat temerile: Mih¶ie§ nu vede, nu
aude, nu înregistreaz¶ decât ceea ce lui (personal) nu-i cauzeaz¶, nu-i
d¶uneaz¶ social, literar, universitar, politic ; n-a vede, n-aude (§i n-a scrie !)
despre erorile lui Manolescu - fie acelea de politic¶ vulgar¶, fie de nobil¶
literatur¶.
ïmi va replicà : «Nu-l po∞i ataca pe directorul publica∞iei în care
scrii».
Ba po∞i : la 11 mai 1998 l-am atacat pe Cristoiu (director al
Cotidianului), în primul text prin care începeam colaborarea : “B¶l¶c¶niada
Tr¶isticolor¶”, iar Cristoiu - care nu e Manolescu ! - nu mi-a suprimat articolul §i nu a anun∞at c¶ în ziarul lui nu voi mai publica în veac ; în 11-12 iulie
1998, în “De ce public la Cristoiu?” i-am atacat pe Cristoiu (director) §i pe
Ra∞iu (proprietar). Nici Ra∞iu nu e Manolescu, de aceea autorul de mine a
continuat s¶ publice în Cotidianul înc¶ un an încheiat.
De acord : termenul a ataca este neconvenabil. Atunci reformulez :
scriitorul Mircea Mih¶ie§ va fi avînd §i “p¶reri personale”, cum se spune la
Bucure§ti? Dac¶ nu are - nu mai continu¶m; dac¶ da : ce “p¶rere personal¶”
are despre Campania dus¶ de N. Manolescu §i de România literar¶ împotriva
lui Caraion, sprijinindu-se pe “credibilitatea” unui securist notoriu §i
r¶uf¶c¶tor ca Pelin ? Nu i-am auzit gl¶sciorul de subdirector de con§tiin∞e ;
- Ne-t¶cutul este I. ¢îrlea. ïn Contemporanul din 27 mai 1999 m-a
pus la punct, de mi-au mers fulgii - citez din acest reprezentant de n¶dejde…
reprezentativ al noii genera∞ii, cea în care ne pusesem n¶dejdea c¶ va tr¶i §i
va scrie altfel decât cele ce supravie∞uiser¶ sub dictatur¶, în patru labe :
“Articolul dlui Goma este, înc¶ o dat¶, incalificabil. Autorul s¶u îi
imput¶ dlui Manolescu afec∞iunea §i recuno§tin∞a (de mult publice) pe care
acesta i le poart¶ lui G. Iva§cu, cunoscut turn¶tor de pu§c¶rie, zice dl. Goma
§i lucr¶tor la organul de pres¶ al Securit¶∞ii, Glasul patriei, dar e sigur c¶ nu
pentru aceste lucruri îi poart¶ afec∞iune dl. Manolescu lui G. Iva§cu
(subl. mea, P.G.)” - acesta a fost un citat - al doilea, din aceea§i interven∞ie :
“Apoi dl. Goma îi repro§eaz¶ dlui Manolescu c¶ a semnat, al¶turi de
Dumitru Micu, volumul proletcultist Literatura român¶ azi, în 1965, §i c¶
a scris cronici despre c¶r∞ile unora dintre scriitorii care, în epoca comunist¶,
martirizau cultura român¶: S¶raru, Vasile Nicolescu, Dumitru Popescu. Se
poate, eu nu citeam la acea vreme cronicile d-lui Manolescu, dar poate c¶
respectivele articole erau negative, poate c¶ dl. Manolescu dorea s¶ arate
astfel nùla calitate literar¶ a servitorilor regimului în compara∞ie cu valoarea literaturi adev¶rate. Altfel nu-mi imaginez ce interes ar fi putut avea criticul s¶ scrie cronici despre scriitorii comuni§ti men∞iona∞i! (s.m. P.G.)” acum al treilea citat:
“Dl. Goma mai spune c¶ dl. Manolescu ar fi ajuns la conducerea
României literare prin sprijinul electoral al unor scriitori ca B¶ran, Pard¶u,
¢oiu etc…, împotriva altora precum Paler, V. Cristea, Dimisianu. Da, dar
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motivul real a fost acela c¶ dl. Manolescu a afirmat atunci primatul esteticului
§i neimplicarea literaturii în politic, program de care, dup¶ cum se vede, nu
s-a dezis nici pân¶ în ziua de azi (s.m. P.G)” - acesta fiind “motivul real” în fine
al patrulea §i ultimul citat:
“£i ce dac¶, în iulie 1990, dup¶ mineriad¶, dl. Manolescu i-a luat un
interviu lui Ion Iliescu, adresîndu-i-se cu formula «om cu o mare»? ïn fond
era vorba de proasp¶t alesul Pre§edinte (cu majuscul¶ în text - n.m.) al
României înc¶ nedesprinse total de ticurile epocii de aur. Crede Dl. Goma c¶
în 1996 a fost mai bine ? A fost la fel (s.m. P.G.)”.
I. ¢îrlea avea, în Momentul decembrie ‘89, 24-25 ani, deci era matur
; în 1999, când scria §col¶rismele sus-citate, fatal, num¶ra 35 ani, vârst¶ la
care e§ti un împlinit (în sensul c¶ nu te mai schimbi, a§a mori). Dup¶ citatele
de mai sus deduc: chiar dac¶ nu va fi apucat Cenaclul de luni condus de N.
Manolescu, iubitor de literatur¶ fiind, îl citea cu nesa∞ pe criticul cel mai
iubit dintre p¶mânteni. Ca orice tân¶r, §i-l luase drept exemplu - a reu§it s¶-l
imite !- cu atât mai vârtos, cu cât Modelul nu prezenta vreun pericol pentru
regimul comunist (deci nici pentru imitator) - s¶ tot faci rezisten∞¶ prin manolescultur¶! A rezultat un literat român crescut în cultul “primatului esteticului” (“da, dar motivul real a fost acela c¶ dl. Manolescu…”), în al neinform¶rii “civile” (“se poate, eu nu citeam la acea vreme, dar poate c¶…”),
zid¶rit în spiritul catehismului nep¶s¶rii etice (“ïn fond era vorba de proasp¶t
alesul Pre§edinte al României”), în respectul institu∞iilor existente (ceau§e§ti,
înainte, ilie§ti dup¶ - altfel de ce ar fi scris, negru pe alb, în 1999, “Pre§edinte
al României”, despre banditul Iliescu ? - eu §tiu, dar n-am s¶ pierd timpul cu
un ¢îrlea). £i ignorînd cu consecven∞¶ - §i cu o c¶tunal¶ superiori-tate - tot ce
∞ine de moral¶.
La edificarea din beton armat a statuii lui N. Manolescu un rol
hot¶rîtor l-au avut profesorii. Caragiale, acum un secol, spunea d¶sc¶limea.
Chiar dac¶ nu to∞i reprezentan∞ii ei au ie§it abia ieri din ruralitate, p¶tura,
clasa, casta este aprig conserva-toare, cu un termen demonetizat de comuni§ti
: reac∞ionar¶. Ca §i ∞¶ranului (devenit colectivist), dasc¶lului, fie el universitar, nu-i plac schimb¶rile, zdruncin¶turile, r¶sturn¶rile sociale, mentale. Or
d¶sc¶limea din primele luni ale anului 1990 s-a manifestat ca fesenime (de ambe
sexe)…
Fesenimea etern¶ - sau mi∞abastonimea - analfabet¶, imoral¶, obscurantist¶, obscen¶ - are nevoie, întru compensa∞iune, de un chip cioplit - §i
imaculat… L-a g¶sit - în Manolescu. £i îl ador¶ - în ciuda eviden∞elor.
La urma urmelor ce le repro§ez “colegilor” lui N. Manolescu (un loc
privilegiat de∞inîndu-l Dorin Tudoran): c¶ nu-l denun∞¶?C¶ nu-l dela∞ioneaz¶,
cum atât de neologistic se exprim¶ Geta Dimisianu - despre al∞ii, se în∞elege,
nu despre sine §i despre activitatea-i (din ilegalitate) extrem de paralel¶ ?
Le repro§ez scriitorilor români c¶ nu spun adev¶rul - negru pe alb, ca
ni§te condeieri ce sunt. C¶ nu sunt în stare de a se desprinde de meschinele
lor interese imediat-personale, pentru a se ridica pe dou¶ picioare §i a privi
m¶car de la în¶l∞imea ochilor unui om. Ca s¶ constate c¶ nu sunt singuri pe
lume (doar ei, cu aranjamentele lor, cu interesele §i cumnatele lor, personale).
Pentru scriitorul român a venit momentul s¶ aib¶ în vedere §i interesele
altora, ale oamenilor în general, nescriitori cu care nu au tratat combina∞iuni,
pacte, acorduri, învoieli; s¶-i aib¶ în vedere §i pe aceia, m¶car de, cum se
zice: “amorul artei”.
Le repro§ez scriitorilor români micimea de suflet, egoismul primar meschin¶ria în via∞¶ (§i în oper¶).
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“Mint - deci exist” - iat¶ deviza literatorilor rezisten∞i prin cultur¶.
Se minte §i prin omisiune, prin t¶cere. ïn timpul nostru bolnav este nevoie,
nu doar de pâine, ci §i de adev¶r. O fapt¶ rea a altuia, t¶cut¶ de tine devine o
fapt¶ rea a ta - prin complicitate.
Acolo intrînd §i faptele rele ale “prietenului”, negate, justificate de
tine, în numele unei prietenii dec¶zute.
Liiceanu
Fa∞¶ de el obedien∞a scriitorului român pus în fa∞a eviden∞ei (acuza∞ii
precise, cu argumente) este §i mai izbitoare. Po∞i tu s¶ r¶s-dovede§ti c¶
Liiceanu este la§, mincinos §i, de§i plin de sine, pe dinafar¶, pe din¶untru :
fricos, nesigur (motiv pentru care nu-§i recunoa§te erorile) - nu e§ti auzit ; nu
e§ti luat în seam¶; ba acuzat de calomnie la adresa lui, de atentat împotriva culturii curate cu voie de la Petre Roman (mo§tenitorul tat¶lui s¶u) §i de la Brucan.
El, spre deosebire de Breban §i de Manolescu, se protejeaz¶ cu dou¶
umbrèle - mai corect : se ∞ine sub dou¶ ∞oluri/†oale :
1. Al editorului bucure§tean care a importat din canalele Parisului
teoria potrivit c¶reia autorul unui manuscris nu este §i autorul c¶r∞ii rezultate,
acela fiind un cer§etor, un încurc¶-lume care-l împiedec¶ pe editor,
adev¶ratul f¶c¶tor al c¶r∞ii (dimpreun¶ cu contabilul §i cu sora acestuia) s¶
oficieze la altarul Culturii. ïn acela§i pre∞, editorul Liiceanu exercit¶ un permanent §antaj, nu numai asupra asupra bie∞ilor autori care vor §i ei s¶ apar¶
la Humanitas, dar §i asupra celor care bat la poarta altor edituri: filosoful se
fere§te de mesaje scrise, telefonate, el transmite cuvântul de ordine, dorin∞a,
serviciu-contra-serviciu prin viu grai, de preferin∞¶ la buc¶t¶rie: Cutare este
un ingrat - nu trebuie s¶ i se dea ocazia s¶ recidiveze editorial; Cut¶rescu l-a
înjurat pe el, deci îi va înjura pe to∞i cei-buni, s¶ nu fie primit în revistele în
care-§i culpabilizeaz¶ confra∞ii; Cut¶reanu este periculos, uite, a înjurat-o
pân¶ §i pe Monica Lovinescu ! Ce s¶ mai vorbim de Cutare : a avut nesfâr§ita
obr¶znicie s¶ traduc¶ în române§te - înc¶ din 1987! - Fiin∞¶ §i timp de
Heidegger, când el, Unsul lui Noica (§i al lui Pl¶m¶deal¶) era destinat s¶
o fac¶ - §i a f¶cut-o, dar prost, dup¶ cum (înc¶ din 1988) constatau Grigore
Popa §i Anton Dumitriu - care nu-§i opreau creionul ro§u doar la textul traducerii, mergeau mai departe, la caracterul traduc¶torului…
Degeaba X, editor §i el ori §ef de publica∞ie ori cronicar cotat este §i
inteligent §i onest, deci concede c¶ ai dreptate când te plângi: Liiceanul a
trimis la topit o carte de a ta (§i nu oricare : una de m¶rturii), f¶r¶ s¶ o fi distribuit; degeaba în sinea lui ori în cerc foarte restrâns (§i de ne-scriitori)
admite c¶ Liiceanu a comis porc¶ria pe care nu ∞i-o f¶cuser¶ nici comuni§tii
ceau§ezi. Numai c¶ are o carte gata s¶ apar¶ la Humanitas, so∞ia lui o traducere; el însu§i trece drept critic de cas¶ - cum s¶-∞i ia partea, ∞ie, aflat în
conflict cu un om-institu∞ie, de care depinde pâinea §i cariera, nu doar a lui ci
a întregei familii?;
2. Al protejatului-protectorului Monicilor - §tiut fiind :
Ce spun-gândesc Monicii - gânde§te-spune Liiceanu.
£i viceversa. Când este dovedit c¶ a distrus c¶r∞i, c¶ a refuzat altele,
de valoare, Liiceanu recurge la justific¶ri infantile, debile ca :
«M¶ acuzi c¶ am trimis la topit o carte - de ce nu vorbe§ti de miile de
c¶r∞i pe care le-am editat ?», sau :
«M¶ calomniezi numai pentru c¶ ∞i-am refuzat ∞ie o carte !»
Ce u§or : când e§ti prins cu mâ∞a-n sac, îl acuzi pe p¶guba§ c¶ î∞i face
“asta” numai pentru c¶… î∞i poart¶ pic¶.
ïn solidaritatea scriitoriceasc¶ de tip complicitate cu Liiceanu s-au
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manifestat §i cei care, în virtutea prieteniei dinainte de 89, nu au vrut s¶-l
tr¶deze… A§a este în România : cine se plânge de o nedreptate flagrant¶
acela este un ingrat ; cine ia public partea victimei este, cum altfel? - tr¶d¶tor.
Aici nu mai conteaz¶ Liiceanu, care, în chestiunea topirii Culorii
curcubeului, nu a dat o explica∞ie public¶ - necum s¶-§i exprime regretul
pentru o fapt¶ ca aceasta, înalt cultural¶. ïn §apte de ani de când zic, scriu, îl
invit, îl somez s¶ r¶spund¶ nu a produs nici o inten∞ie de explica∞ie.
La urma urmei, Liiceanu este un fleac ; un apendix, un pretext adev¶ra∞ii protagoni§ti fiind, în ordine cronologic¶ : Monica Lovinescu,
Virgil Ierunca, Gabriela Adame§teanu, I. Buduca, Pruteanu, Manolescu,
Zaciu, D.C. Mih¶ilescu, Al. £tef¶nescu, Dimisianu, Mircea Martin.
Doi buni prieteni ai mei Grigurcu §i Tudoran, §tiind bine c¶ Liiceanu
mi-a distrus o carte, au p¶strat o t¶cere, nu în∞eleapt¶, ci complice: la curent
cu Campania de pres¶ declan§at¶ de Monica Lovinescu prin semnalul de
atac: “ïmi pare r¶u c¶ l-am cunoscut pe Paul Goma”, au participat cu drag la
ea ; (la curent cu Campania împotriva lui Caraion, în care Manolescu a f¶cut
apel la umbrela Securit¶∞ii, Grigurcu §i Tudoran au manifestat aceea§i atitudine la§¶, fie de t¶cere neinteligent¶, fie de complice de-a dreptul, ca
Grigurcu - doamne fere§te, nu cu victima !).
Singurii scriitori români care s-au rostit, public, despre fapta liiceanului au fost Laszlo Alexandru §i Mariana Sipo§.
Monica Lovinescu
Joac¶ (dimpreun¶ cu Virgil Ierunca), de la “revolu∞ie” un rol
nedemn. Ea, care mai mult decât oricare exilat român tr¶ise-la-Paris-înRomânia, dup¶ c¶derea Zidului Berlinului, nu a f¶cut decât s¶ continuie via∞a
literar¶ dâmbovi∞ean¶, cea buc¶t¶rit¶ din bârf¶, din intrig¶, din punere-bine,
din
asociere momentan¶ cu X pentru “luxarea” lui Y, (mâine fiind alt¶
zi, va fi o alt¶ ordine) din menajarea lui Z, notoriu porc de câine - dar
influent… (dup¶ expresia D-sale : “pozitiv”).
Capitalul de prestigiu câ§tigat în decenii de oficiere la microfonul
Europei libere Monica Lovinescu (§i Virgil Ierunca) l-a(u) întrebuin∞at f¶r¶
tres¶rire în ap¶rarea unor cauze strâmbe - ca fabricarea unei Blandiane rezistente, nu doar prin cultur¶, ci §i prin… sertar - inventat; prin “securist la
poart¶”- inventat: în realitate acela fiind mili∞ianul lui Gogu R¶dulescu. ïntru
“compensa∞ie”, a regizat pedepsirea mea: prin solidarizare cu editorul distrug¶tor (dac¶ nu cumva D-sa fusese ini∞iatoarea); prin expulzare din exil,
prin anatemizare, cu urm¶rile: campaniile de pres¶ (22, România literar¶,
Cuvîntul, Adev¶rul), în 1997, dup¶ apari∞ia Jurnal-ului I-II-III; prin cenzurare total¶ (via Manolescu), prin nepublicarea unor volume, nedistribuirea
celor imprimate, prin organizarea unui embargou al public¶rii - prin
“contestare”…
Astea sunt fapte de (mare) ru§ine. ïns¶ dac¶ ai necugetarea («sminkeala», vorba lui Zaciu) de a denun∞a doar câteva din ele - cum f¶cusem în
anexa la Jurnal-ul editat de Nemira - e§ti lichidat (pardon: “contestat”). De
cum a anun∞at c¶ D-sale îi pare r¶u c¶ l-a cunoscut pe Goma, toat¶ lumeabun¶-literar¶-curat¶ ce f¶cuse b¶t¶turi la genunchi-coate, de cât rezistase prin
cultur¶ s-a n¶pustit orbe§te, asupra “ingratului”, f¶r¶ a ∞ine seama de textul
atacat, f¶r¶ a practica citatul corect : Adame§teanu §i Pruteanu, £tef¶nescu §i
Manolescu, Bianca Marcu-Balot¶ §i D.C. Mih¶ilescu, Dimisianu §i
Dimisianca, ¢îrlea §i Zaciu, Al. George §i Buduca, Paruit §i ¢epeneag §i
Breban §i Iorgulescu §i Grigurcu §i Tudoran…
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Numai c¶ mecanismul unanimit¶∞ii în condamnarea calomniatorului
Goma nu a func∞ionat doar din solidaritate cu Monica Lovinescu. Mai corect:
nu numai acesta a fost motorul. Bravii ap¶r¶tori ai s¶rmanei calomniate
Monica Lovinescu în fapt §i-au ap¶rat propria mo§ie (ca Mircea al
Eminescului). ïns¶ neavînd resurse (cite§te : argumente) cu care s¶ contrazic¶
“inven∞iile” mele la adresa lor, au trecut, fulger¶tor, la diver-siune: ei lupt¶
numai pentru respectarea unor principii!
Principii la G. Adame§teanu ! La Alex. £tef¶nescu !, la Iorgulescu, la
Pruteanu, la Buduca, la Balot¶, la Dimisianu, la…
…la D.C. Mih¶ilescu: dup¶ articolul s¶u din 22 în care m¶ acuza de
calomnie, de abjec∞ie, de turn¶torie, recuno§tea fa∞¶ de Dan Petrescu c¶ în
Jurnal Goma are dreptate în propor∞ie de 90 %, dar cum s¶ recunoasc¶ el,
care lucreaz¶ pentru/la Liiceanu! Ei da, c¶ci noi români sântem: una credem,
alta fum¶m ;
…principiile lui Liiceanu : s-au confirmat recent cu prilejul alegerilor pentru Televiziune, ca §i în chestiunea cu totul moral¶ Ple§u-Dinescu…
Am mai spus, repet: cavalerii Doamnei Monica Lovinescu erau în
fapt ni§te cet¶∞eni care treceau §i ei pe acolo §i s-au sup¶rat pentru c¶ se
în∞epaser¶ - în spinii mei. Dar s¶ se apere de “calomniile”-mi, singuri-singurei ? Mai ales c¶ ceea ce pretindea înjur¶torul Goma era cam adev¶rat… Cam
a§a era - dar de ce s-o spun¶ în gura mare, s-aud¶ masele largi de cititori?
Printre cei care s-au declarat a nu fi fost “ataca∞i”: Alecu Paleologu.
ïns¶ §i el, român de vi∞¶ veche, a produs un citat fantezist din Jurnal-ul meu.
ïn încheiere : s-a confirmat înc¶ o dat¶ repro§ul formulat de mine, în
1991, la un colocviu la Roma - anume : dac¶ Iliescu “câ§tigase” alegerile din
20 mai 1990, acest fapt se datora în cea mai mare m¶sur¶ demisiei intelectualului român, în general, în special : tr¶d¶rii scriitorului. Fiindc¶ “pe timpul
dictaturii”, scriitorul s-a aflat mereu al¶turi de c¶l¶i, nu al¶turi de victime.
Solidaritate scriitoriceasc¶ ? Am dat câteva exemple, din p¶cate,
reprezentative. Scriitorul român nu este capabil s¶ se salte la nivelul literaturii, el r¶mâne unde a fost : la starea, la halul - la natura activistului de partid
din sectorul cultural.
*
11 martie 2000
Pe evrei i-a întrebat cineva-cândva dac¶ sunt
- §i de ce sunt - anti-goi ?
Nu cunosc textele publicate în Occident, cu excep∞ia unei
“contribu∞ii” a lui Edgar Reichman. ïl §tiu de treizeci de ani pe comi∞¶tor,
deci nu cred ce scrie (mai alalt¶ieri, tot în Le Monde, marele jurnalist al lui
Breban - §i al lui ¢epeneag - f¶cea din Maria Banu§ nu doar o victim¶ a persecu∞iilor comuniste din România, dar §i… opozant¶! - s¶ nu fie uitat¶ o alt¶
anticomunist¶ feroce : Nina Cassian, cea care se plânge americanilor c¶ pe
tov¶r¶§ia sa Ceau§escu o cumplit persecutase ca evreic¶ §i comunist¶…) deci nu cred c¶ cei pe care îi acuz¶, acum - preluînd “informa∞ia” de la altcineva, dup¶ un mizerabil obicei - s-ar face “vinova∞i de antisemitism”…
Antisemit, Liiceanu ? Are el alte p¶cate capitale : acela de a se fi tratat (pe sine/se) f¶r¶ umilitate în textul “Sebastian, mon frère”, în aceea§i tonalitate cu autobiografia “Apel c¶tre lichele”); ca §i acela de a-l fi luat în serios
pe Ed. Reichman…; Manolescu? S¶ fim serio§i: ca §i Liiceanu, e prea fricos,
el nu are opinii, doar p¶reri (literare); Dorin Tudoran? Faptul c¶ s-a certat cu
Tism¶neanu, cu Shafir, nu face din el un antisemit fioros…
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Acuzatorii de profesie… Acest Ed. Reichman a publicat în 1976, în
Le Monde un fel de cronic¶ a “apari∞iilor române§ti în francez¶” în care
explica cititorilor c¶ Gherla, editat¶ de Gallimard, nu este decât un rezumat
al precedentei c¶r∞i, Ostinato (în francez¶ purtînd titlul: La cellule des libérables), rezultatul fiind muuult mai modest - judec¶∞i ocupînd un paragraf,
restul recenziei fiind dedicat unui cu adev¶rat co-lo-sal scriitor român, pe
numele s¶u Mirel Bergmann. Nu mi-a f¶cut nici cald nici rece, §tiam de la
Monica Lovinescu, de la Virgil Ierunca, de la Sanda Stolojan c¶ Ed.
Reichman (s¶ nu fie confundat cu Sebastian Reichman, v¶rul s¶u, poet remarcabil §i om de calitate) este cel-mai-român-dintre-evrei în sensul c¶ nu cite§te
c¶r∞ile recenzate, cere prin telefon s¶-i fie rezumate, în∞elege aiurea, dup¶
care scrie ce n-a uitat. Tot atât de grav: era “agentul” (nu doar literar) al lui
Eugen Barbu - am¶nunte pot fi aflate din La apa Vavilonului de Monica
Lovinescu. Eu îl mai b¶nuiam de ceva: l-am §i întrebat, el a negat atât de…
vehement, încât am în∞eles c¶ nimerisem:
ïn 1956 noi, studen∞ii aresta∞i (pentru c¶ ne manifestasem solidaritatea cu Revolu∞ia Maghiar¶), fusesem… favoriza∞i (sic) în compara∞ie cu cei
l¶sa∞i în libertate dar teroriza∞i vreme de 2 ani (1957 §i 1958) de “Echipa
Mor∞ii” cum era numit¶ haita de la C.C. al UTM care vâna “du§mani ai poporului” pe care îi judeca în public, nu pentru fapte, ci pentru st¶ri (“originea
social¶ nes¶n¶toas¶”) - §i îi exmatricula. Trofin, Iliescu, Petre Gheorghe,
Burtic¶, Mar∞ian, erau “tovar¶§ii de sus”. Printre studen∞ii auxiliari ai
Securit¶∞ii s-ar fi aflat §i tovar¶§ul Edgar Reichman - dup¶ 1990 s-a observat
în ce bune “vechi rela∞ii” era el cu Iliescu… [Atât de bune, încât “gazetarul”
nu a scris un singur cuvânt în Le Monde despre politica de a∞â∞are inter-etnic¶
(vezi evenimentele de la Târgu-Mure§, vezi aprobarea dat¶ lui Eugen Barbu
de a scoate foaia antiiudee România Mare) - politic¶ ini∞iat¶ §i practicat¶ de
Ion Iliescu §i de Petre Roman §i de Brucan].
ïn 1987 mi-a ap¶rut la Albin Michel Le Calidor (titlul în române§te:
Din calidor - o copil¶rie basarabean¶).
Ed. Reichman a publicat în Lupta lui Korne o cronic¶, de ast¶ dat¶
nu doar aiurea, ci acuzatoare : Goma Paul este antisemit, fiindc¶ scrisese c¶
Goma Eufimie, tat¶l s¶u, fusese arestat la 13 ianuarie 1941- §i de un evreu în Basarabia ocupat¶ de sovietici §i deportat în Siberia. N-am reac∞ionat.
Mi-a tele-fonat el. A b¶lm¶jit ceva despre “graba” cu care citise cartea
(corect: “graba cu care nu o citise”), scrisese inexact (“antisemitismul”)…
ïns¶, vorbind, s-a trezit luîndu-m¶ la rost :
De ce nu scrisesem §i despre martiriul evreilor din Basarabia?
I-am r¶spuns c¶ nu simt nevoia vreunei “compensa∞ii”, cu atât mai
vârtos, cu cât în nici o carte de-a lui ori de-a prietenilor lui n-am întâlnit vreun
pasaj (“compensator”) despre martiriul §i al basarabenilor §i al bucovinenilor
c¶zu∞i sub ocupa∞ia bol§evic¶, auxiliarat¶ de evrei în 1940. Ed. Reichman a
morm¶it ceva ininteligibil, m-a anun∞at c¶ va publica o cronic¶ “adev¶rat¶”
în Le Monde. A ap¶rut adev¶rata-cronic¶. ïn aceea nu mai era acuzat de antisemitism autorul, ci personajele (“popula∞ia b¶§tina§¶”).
La scurt timp în Revista mea din Tel Aviv a ap¶rut o compunere:
“Cameleonul”, semnat¶ de Iosif Petran. Din aceea aflam c¶ fusesem b¶iat
bun, pân¶ ieri, când m¶ pref¶cusem subit într-un antisemit feroce ! A§adar
Ed. Reichman nu era unicul evreu care î§i contrazicea natura (nu se spune c¶
Evreul este Om al C¶r∞ii ?). Nici Petran nu citise ce avusese sub ochi, ceea ce
nu-l împiedecase de a-l acuza pe Goma de antisemitism ! Am povestit pe larg
în Scrisori întredeschise, (Familia, 1995, p. 430 - §i aici, în vol 1 din
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Scrìsuri), acum rezum : I. Petran nu citise cartea lui Goma Le calidor, ci…
cronica lui Ed. Reichman din Le Monde ; extr¶sese un citat din Reichman, îl
pusese între ghilimele §i îl atribuise lui Goma ! Simplu, nu? Ca-la-noi-pemeleagurile-Tel-Avivului!
I-am trimis o scrisoare, cerîndu-i s¶ o publice. Nu a publicat-o.
Lucian Raicu mi-a recomandat s¶ m¶ adresez lui Al. Mirodan care scotea §i
el o revist¶ în Israel. Mirodan a publicat doar un fragment. Suficient, ca s¶
r¶sar¶ alt vân¶tor de antisemi∞i, Jacob Popper (drag inemii lui Manolescu,
pentru culturalul motiv c¶ tovar¶§ul comisese o carte de box cu… Eugen
Barbu…), s¶ m¶ acuze §i el, tot de “antisemitism”, în revista Contemporanul,
ideea breban¶, prin 1990.
Dup¶ aceste experien∞e directe, de rea-credin∞¶ mi-am luat de la mine
însumi dreptul de a nu mai lua în seam¶ fapta de scris a unor astfel de in§i
f¶r¶ onoare §i care care dezonoreaz¶ cuvântul.
Printre evreii rezonabili cu care te împrietene§ti, exist¶ destui care, la
un moment dat, înnebunesc: tu î∞i exprimase§i o rezerv¶ privind cutare carte
a lui, cutare atitudine, deloc corect¶… Atunci blândul, inteligentul, delicatul
Cutare se preface într-un câine turbat care url¶, cu stropi:
«Spui despre mine c¶ am f¶cut… (cutare fapt¶ urât¶) ? E§ti un
antisemit !»
Ace§tia nu sunt idio∞i cum vor s¶ par¶. Dac¶ nu te la§i intimidat,
culpabilizat, antisemitizat, ei accept¶ c¶ “au cam exagerat, atunci - nu cu
mult”…
Este adev¶rat : Evreul a tr¶it 2000 ani în medii ostile lui §i
comunit¶∞ii lui - de aici permanenta spaim¶ c¶ are s¶ fie agresat §i încercarea
de prevenire a unei eventuale agresiuni. ïns¶ §i ne-evreul prea repede î§i iese
din s¶rite, se las¶ prea lesne ofensat, r¶nit de b¶nuielile, de acuza∞iile - toate,
grave, ale evreului : c¶ nu e sincer, c¶ îi dore§te r¶ul, c¶ îl dispre∞uie§te, c¶ îl
ur¶§te - ba chiar vrea s¶-l omoare! ïn fond, ce este strig¶tul evreului :
«Antisemitule!» dac¶ nu tentativa de alungarea a primejdiei, exprimata
spaim¶ c¶ ne-evreul este pe cale de a-l… nega (cite§te: lichida)?
Ideal ar fi ca, într-o discu∞ie “sensibil¶”, ne-evreul s¶ dovedeasc¶ mai
mult¶ r¶bdare, mai mult tact - §i mai cu seam¶ s¶ st¶pâneasc¶ informa∞iile,
într-un cuvânt: istoria); chiar mai bine decât evreul. Altfel se treze§te în situa∞ia
lui Manolescu, a lui Liiceanu, a lui Tudoran: surprins de o ripost¶ normalisterico-acuzatoare la evrei, intr¶ în panic¶, face alte erori apoi se plânge în
dreapta, în stânga c¶ n-a fost în∞eles, c¶ el de fapt altceva avusese de gând s¶
spun¶ când spusese ce spusese…
Liiceanu, Manolescu (§i Blandiana cu al s¶u Rusan, §i Adame§teanu)
dovediser¶ în mod str¶lucit, cu prilejul apari∞iei în române§te a C¶r∞ii negre
a comunismului c¶, în buna tradi∞ie a literatorului român, ceea ce se nume§te
istorie elementar¶ le-a fost totdeauna str¶in¶. De ce ? Ce întrebare ! Dar bineîn∞eles: de fric¶ ! Rezultatul: ca to∞i inocen∞ii (dar nu §i nevinova∞ii) se avântaser¶ pe un teren necunoscut, f¶r¶ hart¶, f¶r¶ busol¶, f¶r¶ a §ti unde pun
piciorul §i ce vor face la întâlnirea cu primul mu§uroi de cârti∞¶.
Liiceanu §i-a imaginat c¶ este suficient s¶ fii b¶iat iste∞,
intreprinz¶tor (cobili†¶tore§te vorbind), pentru ca, tu, care nu te-ai ilustrat
prin vreo atitudine de normalitate a curajului pân¶ la 22 decembrie 89, s¶-∞i
iei nasul la purtare §i s¶ te adresezi (tu !) lichelelor, explicîndu-le - tu? - cum
st¶m cu morala (care moral¶: a lui Noica? sau poate a lui Ple§u?)… Adev¶rat
c¶ receptorii nu erau mai breji decât tine, emi∞¶tor §i ei tot în patru labe supravie∞uiser¶, astfel c¶ nu s-a g¶sit nimeni (în afar¶ de mine - dar eu tot nu
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contez…) s¶-∞i pun¶ în fa∞¶ “Apelul (c¶tre lichele)” ca pe o oglind¶. ïncurajat
de analfabetismul maselor largi de cititori-auditori care înghi∞eau orice bazaconie, dup¶ ce l-ai uns “arheu” pe un Pruteanu, ai p¶§it pragul Sinagogii §i teai trezit declamînd: “Sebastian, mon frère”! Ai luat primele aplauze politicoase drept încuviin∞are a insolen∞ei cu care - fire§te, abuziv (§i interesat) - teai propus frate al Evreului…Iar când unii dintre evrei au avut nemaipomenita
îndr¶z-neal¶ s¶ pun¶ la îndoial¶ sinceritatea… frerit¶∞ii, te-ai speriat. Neavînd
obi§nuin∞a s¶ lup∞i în aren¶ pentru o idee (ci s¶ ac∞ionezi în culisele
buc¶t¶riei, la closet, întru prosperitatea clanului), ai oferit spectacolul penibil
al acuz¶rii lui Ed. Reichman, cel care c¶ n-are dreptate, fiindc¶… îi respinsese§i, la Humanitas, un roman !
Ei, bravos, na∞iune, halal argument !
Exact, dar exact dup¶ modelul : «A§a-mi trebuie, dac¶ discut cu o
tuberculoas¶ !» a procedat Nicolae Manolescu. Habar n-avînd de subiect,
incapabil s¶ ias¶ din ograda literaturii-în-prealabil-aprobat¶-de-sus, l-a acuzat
pe Norman Manea c¶ este “un scriitor enervat de critic¶” §i c¶ iritarea acestuia ar avea drept cauz¶ opinia mediocr¶ (a sa, Manolescu) despre literatura
lui N. Manea…A fost prompt maimu∞¶rit de ma§ina-de-scris-orice-tâmpenie
marca £tef¶nescu: dup¶ acest argat al cui se nimere§te “judec¶∞ile critice” ale
lui Norman Manea nu sunt justificate, pentru c¶… sunt formulate “de un
scriitor lipsit de talent” (…) §i mai ales “acuzînd de dincolo de Ocean…”
Or nu acestea sânt cusururile lui N. Manea. Am scris despre ele în
dialogurile cu Laszlo Alexandru (în volumul s¶u, Orient expres, Dacia,
1999):
Norman Manea, victim¶ direct¶ a tentativei de lichidare a sa §i a
comunit¶∞ii sale evreie§ti este perfect îndrept¶∞it s¶-i denun∞e, s¶-i acuze pe
autori - ca indivizi, ca membri ai comunit¶∞ii persecutoare. Vinovat ar fi fost
- dac¶ ar fi t¶cut. Numai c¶ Norman Manea este, nu doar evreu - ci §i scriitor
român. Iar scriitorul român Norman Manea, “ie§it” în Occident, la libertatea
cuvântului, ani §i ani §i ani a t¶cut ca un pe§te, nu a scos o silab¶ despre crimele Puterii comuniste din România - ∞ar¶ §i a lui, unde continuau a fi victime prietenii, colegii, concet¶∞enii, consângenii s¶i - nevinova∞i. T¶cînd, s-a
comportat ca un la§, ca un-autor-de-c¶r†i-român; ca un nescriitor. Când, în
sfâr§it, a deschis gura, ce anume a denun∞at, ce a atacat scriitorul român
Norman Manea - în primul rând? “Antisemitismul” unui moment de acum
jum¶tate de veac, al lui Mircea Eliade, mort cu cinci ani înainte!
Dar cine s¶-i fi dat replica, în cuno§tin∞¶ de cauz¶ ?- doar nu
Manolescu, crescutul de Iva§cu §i frecventator al Gogului R¶dulesc’!; nu
Liiceanu, dezb¶tînd, cu Noica, pe Hula Pl¶tini§ului, cruciala chestie a sexului
întru-lui, în timp ce ∞ara murea cum se moare. E mult mai comod (pentru un
director de con§tiin∞e, român) s¶-i arunce preopinentului : «E§ti tuberculos!»,
decât s¶-i argumenteze comportamentul la§, par∞ial (deci, purt¶tor de neadev¶r) - vorba fiind aici tot de Norman Manea.
Manolescu §i Tudoran (£tef¶nescu tot nu conteaz¶) au gre§it grav,
angajîndu-se în discu∞ii pe teme str¶ine de “preocup¶rile” lor pur-culturale ca chestiunea evreiasc¶) ; deasemeni, au comis o eroare monumental¶ când
s-au trezit “comentîndu-l”- ei, comentatorii politici!, pe Garaudy, fost fioros
bol§evic filosemit, pref¶cut în islamist antisemit turbat - oricum, avînd o biografie-bibliografie prea complicat¶ pentru intelectualii române§tri. Din provincia culturalismului românesc (acela, rezistentul), orice francez pare “mare
gânditor” (potrivit înforma∞iei, înc¶ valabile : “La Paris pân¶ §i birjarii vorbesc fran∞uze§te”). Degeaba e§ti tu “director” în România, dac¶, în afar¶ de
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literatur¶-curat¶-cu-voie-de-la-Iva§cu habar n-ai de “politica” cea de toate
zilele - fire§te, vorba fiind de mi§carea ideilor, nu de slalomul printre g¶§ti,
cete, bande conduse de tâlhari de drumul mare, de turn¶tori notorii (Quintus),
de bol§evici (Burtic¶, Gogu R¶dulescu), de kaghebi§ti ca Iliescu (§i ca
Putin!), de securi§tii mai vechi : Pelin, Cataram¶, mai noi ca Voican-Sturdza.
Spuneam c¶ nu cunosc textele incriminate (ale lui Tudoran, N.
Manolescu, Liiceanu). F¶r¶ a-i cere voie lui Reichman, afirm: nu cred c¶ a
fost vreodat¶ §i c¶ va fi “ceva antisemit” în gândirea §i în scrisul acestora. Ci
gafe culturale §i de informa†ie (ca discutarea lui Garaudy), afirma∞ii “care ar
fi putut fi interpretate” (ca “antisemite”)- §i pe dat¶ au fost - din motive, sânt
sigur, neavînd leg¶tur¶ cu evreii, cu evreitatea, cu anti-iudaismul. Spun acestea pentru c¶ îi cunosc pe cei de mai sus, le cunosc scrisul. £i chiar dac¶ se
zice c¶ nu e bine s¶ bagi mâna în foc pentru prieteni (care azi-mâine î∞i vor
deveni du§mani), iat¶, eu o bag - pentru ni§te fo§ti prieteni…
R¶mânînd în aria de limb¶ român¶ : exist¶ între evrei §i neevrei un
litigiu, o problem¶ - nu doar nerezolvat(¶), dar nici m¶car formulat(¶).
Aceasta ar putea cunoa§te un început de limpezire (nu rezolvare), dac¶ s-ar
ini∞ia o dezbatere onest¶, în care s¶ st¶ruie, nu doar cuno§tin∞a-de-cauz¶
(în primul rând istoric¶), ci §i buna-credin∞¶. Dezbatere în care fiecare s¶ §tie
c¶, chiar de nu a fost obi§nuit de-acas¶, aici va trebui :
- s¶ asculte ce spune cel¶lalt §i s¶ fac¶ efortul (inuman, la evreu) de
a înregistra §i în∞elege ce anume comunic¶ acela ;
- chiar de nu este de acord cu ideile sus∞inute, s¶-i respecte opinia, s¶
nu-l întrerup¶, dup¶ obicei, s¶-l nu-l bruieze cu mimic¶ §i cuvinte necuviincioase, antisemitizatoare, destabilizatoare (azi condi†ie imposibil¶ cerut¶
evreului - cum s¶-§i st¶pâneasc¶ el mânia milenar¶, ura de goi în care a
crescut, oricât de… internationalist¶, cite§te : bol§evic¶ i-a fost familia?);
- când îi vine rândul s¶ vorbeasc¶, s¶ pretind¶ acela§i tratament din
partea preopinen∞ilor (asta, da; dar nu “când îi vine rândul s¶ vorbeasc¶”, el,
fiindc¶ el începe §i nu-l mai cedeaz¶, se inflameaz¶, peroreaz¶, dac¶ aude cu
un sfert de ureche un protest din parte interlocutorlui /sic/, apeleaz¶ la… mila
cre§tineasc¶; «Noi, care am suferit atâtea veacuri din partea voastr¶, ne-ati
trimis §i la Auschwitz…»);
- în formularea acuza∞iilor s¶ vin¶ cu probe - care, pentru noi, oameni
de condei, sunt citatele §i suporturile lor: c¶r†i, reviste, articole, comunic¶ri în nici un caz rezumatele-orale-abuzive - cerin†¶, condi†ie imposibil¶ pe ale
lor meleaguri: “probe”? dar î†i spune el, dac¶ nu-l crezi, dovede§ti ca e§ti
antisemit!; “citate”?, ce s¶ faci tu cu citatele, dup¶ ce î†i rezum¶ el - cinstitbol§evice§te - ce s-a în†eles din discursul t¶u!
Ceea ce am spus eu aici are aerul unei lec∞ii de §coal¶ primar¶. Nu
are doar aerul : chiar este. Fiindc¶ Românul - fie el §i evreu - a fost
dezînv¶∞at, de comunism, s¶ sus∞in¶, în public, un punct de vedere al s¶u, nu
al partidului, iar din 1990 a aflat el de undeva c¶ a “dialoga” înseamn¶ a te
r¶sti la cel din fa∞¶, a-i arunca orice acuz¶ î∞i trece prin cap, f¶r¶ a sim∞i nevoia
s¶ argumentezi, s¶ probezi - pe scurt : de a-∞i agresa partenerul, doar pentru
a-l învinge - nu pentru a-l convinge.
ïn ce scop dezbaterea - de ce nu : televizat¶? - în mai multe “episoade”:
ïn scopul de a (re)defini rela∞iile dintre români §i evrei, în
România.
Am scris-o în Programul prezentat în 1995, în vederea alegerilor
preziden∞iale (nu întâmpl¶tor atacat cu mare violen∞¶, imediat dup¶ publicare
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- în primul rând - §i în al doilea - de C. Coposu…), repet aici:
Dac¶ Românii ∞in s¶ devin¶ un popor, s¶ nu r¶mân¶ o popula∞ie cu
mentalitate etern rural¶ ; dac¶ Românii ∞in s¶-§i fac¶ recunoscute calit¶∞ile,
faptele-bune, este necesar s¶ înceap¶ prin a-§i recunoa§te defectele, faptelerele ;
Dac¶ Românii ∞in s¶ devin¶ credibili în argumenta∞ie, vor trebui s¶
recunoasc¶ vinov¶∞ia statului român în persecutarea (mergînd pân¶ la lichidarea unui num¶r de persoane), atât a unor etnii (evreii, ∞iganii, germanii), cât
§i a unor categorii de români : refugia∞ii din provinciile cedate ru§ilor,
Basarabenii §i Bucovinenii.
Cunosc - vreau s¶ spun : accept, ca român - adev¶rul ; cunosc §i una
din metodele de atac-ap¶rare ale unor evrei nega∞ioni§ti ai masacrelor din
Basarabia §i Bucovina, cedate: inversiunea cronologic¶ (Evanghelie, ca s¶
spun a§a, fiindu-le Cartea neagr¶ alc¶tuit¶ în 1945 de un comitet al evreilor
din URSS, sub conducerea lui Ilia Ehrenburg §i a lui Vassili Grossman (“disidentul” de mai târziu). Aceast¶ manevr¶ nedemn¶ a fost folosit¶ §i de români
când a inten†ionat s¶ “justifice” un conflict stârnit, v¶dit, mai ales din pricina
lor §i care poate fi rezumat¶ astfel :
«El a dat primul, dom’ ∞¶tor !»
Exist¶ o cronologie obiectiv¶, pe care nimeni n-o poate nega - cu
condi∞ia de a cunoa§te istorie contemporan¶ elementar¶ (ceea ce nu este cazul
cu noi, românii) care zice:
- Sfâr§itul anului 1937 începutul lui 1938 - “guvernul Cuza-Goga” marcheaz¶ legiferarea, în România, a discrimin¶rii evreilor. Odat¶ cu
declan§area r¶zboiului mondial (1 sept. 1939) §i cu zvonurile-informa∞iile
despre o în∞elegere Hitler-Stalin (23 august 1939) de pe urma c¶reia ∞ara
noastr¶ ar fi urmat s¶ re-piard¶ Basarabia (iar în problema ei Evreii, în general, nu doar comuni§tii evrei înclinau spre o “retrocedare just¶ c¶tre URSS”).
Pân¶ la 28 iunie 1940 (Cedarea Basarabiei §i a Bucovinei de Nord §i a Her∞ei)
- Evreii de pe teritoriile române§ti au fost umili∞i, discrimina∞i, persecuta∞i,
spolia∞i - uneori violenta∞i - dar nu s-a atentat sistematic §i la via∞a lor ;
- 28 iunie 1940 : începe retragerea administra∞iei §i a armatei de pe
teritoriile cedate URSS. ïnc¶ din seara zilei de 27 iunie, para§uta∞i ori “ie§i∞i
la lumin¶” agen∞i sovietici - dintre care în majoritate covâr§itoare : evrei - au
atacat convoaiele de refugia∞i, pe militarii români i-au împro§cat cu pietre, cu
fecale, i-au scos din coloane, i-au “arestat”, pref¶cîndu-i în “prizonieri de
r¶zboi” (f¶r¶ ca între România §i URSS s¶ existe stare de beligeran∞¶), au
împu§cat demonstrativ în strad¶ func∞ionari ai administra∞iei, poli∞i§ti §i, predilect, teologi §i preo∞i.
“S¶pt¶mâna Patimilor” (sau: “Ro§ie”) cum au numit-o militarii §i
civilii refugia∞i (28 iunie-4 iulie 1940) a fost doar partea vizibil¶ a icebergului
- fiindc¶ din chiar 28 iunie, în zonele cele mai estice a început “Anul Negru”
(sau “Seceri§ul Ro§u”) : adic¶ = Prima Ocupa∞ie Sovietic¶ a Teritoriilor
Române§ti Cedate.
Care este atitudinea evreilor fa∞¶ cu aceste adev¶ruri istorice?
1. Neag¶ pur §i simplu exac∞iunile, actele de barbarie comise mai cu
seam¶ de evrei în “S¶pt¶mâna Patimilor” - înc¶ o dat¶: împotriva unor
oameni care se retr¶geau, se refugiau§i aveau ordin s¶ nu se apere ! - vezi
interven∞ia lui Z. Ornea, cel care, în România literar¶ pretinde c¶… nu exist¶
documente credibile - credibile de c¶tre cine ? De c¶tre un manipulator
(de documente) ca însu§i dilemistul buzuro-ple§ist Ornea ?
2. Relativizeaz¶ contribu∞ia evreilor la persecutarea, deportarea, asa-
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sinarea românilor basarabeni §i bucovineni, între 28 iunie 1940 §i 22 iunie
1941 (când a izbucnit r¶zboiul), motivînd c¶ Puterea ocupant¶ era sovietic¶,
nu evreiasc¶ ; nu sionist¶, ci comunist¶. Este adev¶rat - dar nu mai pu∞in
adev¶rat faptul c¶ o mare, o imens¶ parte a Aparatulu sovietic (administrativ,
politic, mai ales poli∞ienesc) ac∞ionînd pe Teritoriile Române§ti Cedate era
alc¶tuit¶ din evrei. Care, în exercitarea rolului de func∞ionari sovietici puneau
foarte mult¶ inim¶ evreiasc¶ împotriva b¶§tina§ilor români - §i, înc¶ o dat¶ :
o ur¶ f¶r¶ margini, tradus¶ prin acte de pur¶ bestialitate fa∞¶ de pedagogii,
teologii, monahii, preo∞ii b¶§tina§i. O palm¶ dat¶, cu ani în urm¶, unui elev
obraznic sau puturos, devenise, dup¶ 28 iunie 1940, “act caracterizat de
persecu∞ie antisemit¶”, iar nefericitul “pogromist”, dac¶ nu era împu§cat pe
loc ori la NKVD-ul raional, era expediat în Siberia - pentru “activitatea
antisovietic¶”.
3. Explic¶ “unele gre§eli” prin… superioritatea orânduirii comuniste,
sovietice, asupra celei române§ti - burgheze, mo§iere§ti, obscurantiste - ceea ce
fac, printre altele, autorii C¶r∞ii negre (1945);
4. Asimileaz¶ crimele f¶ptuite de evrei sovietici, începînd din 17 septembrie 1939 (în Polonia), din vara anului 1940 în ¢¶rile Baltice, în
Basarabia, Bucovina de Nord, în ¢inutul Her∞a, crimelor… generale, sovietice, explicînd c¶ printre NKVD-i§tii ocupan∞i erau §i ucraineni §i kirghizi §i
tadjici - nu doar evrei… Erau, desigur - îns¶ cei mai numero§i NKVD-i§ti
sovietici “trudind” în Basarabia §i în Bucovina erau evrei localnici - ba unii
veniser¶ din provinciile necedate, ca s¶ se pun¶ în slujba Patriei Strugurilor
§i a Pâinii ca… interpre†i - a nu de muzic¶, ci de spuse ale ancheta†ilor
români, în române§te, date pe ruseasca lor.
Continuînd cronologia : sfâr§itul verii anului 1940 a devenit §i mai
tragic¶ prin pierderea Ardealului de Nord, apoi a Cadrilaterului; apoi a
instaur¶rii “statului na∞ional legionar”; apoi, în noiembrie, prin “Masacrul de
la Jilava”, apoi asasinarea lui Madgearu, apoi a lui Iorga… Se termin¶ nenorocitul an 1940. ïncepe tragicul an 1941 - primul eveniment negru :
Rebeliunea legionar¶ (21-23 ianuarie 1941). ïn leg¶tur¶ cu asta (Rebeliunea)
Evreii avanseaz¶ cifre importante, “sute, dac¶ nu mii de evrei asasina∞i de
legionari” - §i se scoate ca argument Episodul Abatorului.
Care este adev¶rul Abatorului? De ce nu se pun documen-tele pe
mas¶, - nu doar Evreii, ci, în fa∞a lor, pe aceea§i mas¶, Românii - ca s¶ se §tie,
în sfâr§it, ce s-a petrecut acolo §i cum §i cine au fost “protagoni§tii”? Am citit
“dezv¶luiri” care neag¶ în totalitate masacrul §i pâng¶rirea cadavrelor
(atârnarea în cârlige); mi s-au p¶rut simetrice afirma∞iilor cu “sute, dac¶ nu
mii de victime”. Adic¶ neadev¶rate. Iar eu urmeaz¶ s¶ fac o medie între
cifrele celor din dreapta §i ale celor din stânga? Dar asta ar fi, nu doar un fals
demers, ci §i o profanare - fiindc¶ este vorba de asasinarea unor oameni
nevinova∞i - câ∞i? Crima începe de la unu.
ïn presa româneasc¶ (în perioada 27 iunie 1940-22 iunie 1941)
ap¶reau §tiri, m¶rturii despre crimele bol§evicilor în Teritoriile Române§ti
Ocupate. Desigur, nu toate informa∞iile §i nu în integralitatea lor. Existau
informa∞ii… despre informa∞ii, edulcorate, chiar castrate - grija guvernan∞ilor
fiind ca jalea na∞ional¶ s¶ nu se prefac¶ în r¶scoal¶, revolt¶, revolu∞ie,
pogrom, s¶ nu mai fie date §i am¶nunte privitoare la rolul evreilor în martirizarea basarabenilor §i a bucovinenilor, pentru c¶ deja popula∞ia româneasc¶
era pornit¶ împotriva lor. Militarilor afla∞i în convoaiele retragerii în
“S¶pt¶mâna Patimilor” li se recomandase s¶ nu povesteasc¶ prin ce trecuser¶
- ca s¶ nu provoace acte de r¶zbunare.
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Acestea - actele de r¶zbunare împotriva evreilor - au fost strunite,
z¶g¶zuite vreme de un an încheiat : între 27 iunie 1940 §i 22 iunie 1941 se
scursese un an f¶r¶ o s¶pt¶mân¶. Perioad¶ în care - repet - Evreii din ceea
ce mai r¶m¶sese din România au fost supu§i la persecu∞ii, dar nu au suferit în
integritatea lor corporal¶, ca evrei (r¶mânînd de elucidat episodul Abatorul).
Atentatele la via∞a evreilor ca evrei au început dup¶ declan§area
r¶zboiului, în 22 iunie 1941. Atunci s-au unit dou¶ izvoare de informa∞ii : cel
direct, de pe front, din Basarabia, Bucovina de Nord §i Her∞a, dup¶ alungarea
trupelor sovietice - §i mai cu seam¶ dup¶ descoperirea gropilor comune. Acolo
fuseser¶ aruncate trupurile func∞ionarilor, profesorilor, ∞¶ranilor, teologilor,
preo∞ilor, înv¶∞¶torilor, elevilor de liceu, ceferi§tilor - cu to∞ii români - purtînd
urmele torturilor, mutil¶rilor suferite înainte de execu∞ie (oricum, multe victime
au r¶mas neidentificate, lipsindu-le capul…). Izvorul indirect era cel din 1940,
de la retragere, completat cu informa∞iile culese în timpul ocupa∞iei (deci,
dinainte de 22 iunie 41), dar nedivulgate publicului pân¶ atunci. La acestea s-a
ad¶ugat §i faptul c¶ (adev¶rat sau nu), dup¶ declan§area r¶zboiului, evrei din
Ia§i în principal §i-au declarat ostilitatea Armatei Române §i simpatia fa∞¶ de
Armata Ro§ie, drept care, prin radio, ar fi indicat aviatorilor sovietici obiective
de bombardat de pe teritoriul României.
Din acel moment se poate vorbi de o cvasigeneral¶ atmosfer¶ antiiudee în România, rezultatul fiind asasinarea unor evrei în Ia§i (§i, ca o consecin∞¶: “Trenul Mor∞ii”), precum §i încuviin∞area dispozi∞iilor guvernamentale
de a-i lichida pe evreii captura∞i pe solul Basarabiei §i Bucovinei, apoi de a
deporta în Transnistria evrei din restul României - dintre care foarte mul∞i au
fost - s¶ ne temem de cuvânt, dar s¶-l rostim: lichida∞i - de§i nevinova∞i (altfel
ar fi r¶mas locului - §tiut fiind c¶ vinova†ii fug de la locul crimei?).
ïnapoi la cronologia (pe care o ignor¶ Românii §i pe care, în acest
nod, Evreii o manipuleaz¶ cu jubila†ie) :
A§adar, autorii C¶r∞ii negre din 1945 (coordonatori : Ehrenburg §i
Grossman) inversînd cronologia evenimentelor, sus∞in: “severitatea” cu
care i-au tratat autorit¶∞ile sovietice pe “reprezentan∞ii mo§ierimii regalistoburgheze române§ti” (din timpul Primei Ocupa∞ii : iunie 1940-iunie 1941)
s-a datorat… masacr¶rii evreilor în Ucraina (dup¶ iulie 1941!).
Nu este vorba, aici, de o “sc¶pare” (doar Evreul nu e român, ca s¶ nu
§tie pe ce… timp tr¶ie§te) ; nu doar de luarea drept cauz¶ a efectului (§i viceversa, vorba clasicului), pentru c¶ în rela∞iile româno-evreie§ti mai este mult
de cercetat, mult de discutat. Ci de o pur¶ (§i vulgar¶) m¶g¶rie: inversare
crono-logic¶ a unor evenimente, care nu s-au petrecut cum pretinde Cartea
neagr¶ (1945).
A§adar : când va fi organizat¶ dezbaterea dorit¶, va trebui produs §i
“materialul didactic” - în mare, alc¶tuit din o hart¶, ca s¶ se arate unde s-a
întâmplat ce s-a întâmplat precum §i un “tablou” pe care s¶ fie înscrise
datele când s-a întâmplat ceea ce s-a întâmplat.
Când vom ajunge s¶ spunem §i noi : «ïat¶, aceasta este partea noastr¶
de vin¶» vom §ti c¶ ne-am ridicat în dou¶ picioare. Pân¶ atunci - nu. Vom
r¶mâne în patru labe - ca evreii.
Am auzit, am citit stupizenii ca : “Nu-mi pot cere iertare pentru ceea
ce li s-a întâmplat evreilor, pentru c¶ pe atunci nu eram n¶scut, deci nu am
nici o vin¶” - am citat din gândirea §chioap¶, beteag¶ a unui ins care trece
drept “director de con§tiin∞e”, este redactor-§ef la România literar¶, b¶g¶tor
de seam¶ pe la Televiziune, iar de alalt¶ieri face §i pe ∞¶r¶nistul §i pe militantul constantinist - poart¶ numele : Alex. £tef¶nescu. A publicat în România
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liber¶ cretin¶ria din care am citat - i-am r¶spuns în Cotidianul (1998)…
Deasemeni va fi necesar ca Evreii s¶ recunoasc¶ partea lor de vin¶ atât în comportamentul bestial din timpul ocup¶rii Basarabiei, Bucovinei de
Nord §i a Her∞ei - §i în al primei ocupa∞ii sovietice (27 iunie 1940-22 iunie
1941) ; cât §i dup¶ re-ocuparea României întregi începînd din martie 1944.
Dac¶ vor refuza s¶ admit¶ c¶ §i ei au fost “capabili” de fapte reprobabile, vor
înt¶ri pozi∞iile acelor români care, simetric, neag¶ pân¶ §i deportarea evreilor
în Transnistria! Or Evreii au nevoie de dialog - §i cu Palestinienii, dar §i cu
Românii. Dialog din care nici una din p¶r∞i nu va ie§i “învins¶”, “umilit¶”,
“negat¶”.
Dac¶ sânt… antisemit? La o astfel de întrebare refuz s¶ r¶spund. ïn
primul rând pentru c¶ termenul “antisemit” este fals. ïn al doilea: nu m¶ definesc în raport cu al∞ii, ci în raport cu altele…Consider c¶ soma∞ia :
«Dovede§te-mi c¶ nu e§ti antisemit !» este, nu doar de o insolen∞¶ f¶r¶
margini, dar §i de o întrist¶toare (§i negatoare, privindu-i pe evrei) lips¶
de inteligen∞¶.
ïi suspectez §i pe acei evrei care afirm¶ c¶ noi, Românii nu sântem…
antisemi∞i. Este un r¶spuns ne-cerut.
Mi-a fost dintru început antipatic pseudonimul “Nicolae Niculescu”
sub care a ap¶rut eseul Secretul Scrisorii Pierdute, în revista Ethos nr.
2/1975 - pe care s-a întâmplat s¶-l dactilografiez eu, în 1973, în prima
c¶l¶torie la Paris. Nu §tiam cine se ascunde sub “Niculescu”, am aflat abia
dup¶ moartea lui… Steinhardt. M-am întristat : Jurnalul Fericirii (la scoaterea din România a variantei ajuns¶ la Virgil Ierunca d¶dusem §i eu o mân¶
de ajutor, prin 1975) p¶rea scris de alt autor… Deci nu mi-a pl¶cut - dar deloc
- eseul : un asemenea text protocronisto-filoromânist ar fi putut ap¶rea foarte
bine în România lui Ceau§escu. Tezele “nicule§ti”:
- “Poporul român este un popor bun, blând, omenos - poate cel mai
omenos din lume” ;
- “Caragiale, cel din Scrisoare Pierdut¶ nu este deloc, dar deloc un
autor «r¶u» cu personajele sale - din contra : el este foarte bun” (dac¶ provine
din poporul român…) ;
- “Poporul român nu este deloc antisemit…”
Fa∞¶ cu ultima afirma∞ie î∞i vine s¶ zici :
«Dar devine (antisemit), auzind asemenea bazaconii».
Mi-a fost dat s¶ întâlnesc §i în textul lui Virgil Duda, Patria furat¶,
scris în Israel, ajuns la Paris în toamna anului 1989, afirma∞ii ca :
“Românii nu sunt antisemi∞i”.
Dac¶ un român ar fi zis-scris una ca asta, a§ fi fost sigur c¶ :
a) este (“antiiudeu”) ;
b) un cretin i-a aruncat aceast¶ acuza∞ie §i nu mai §tie cum s¶ scape
de ea. Dar un evreu?
Am folosit termenul “suspect” - nu e o sc¶pare, fiindc¶ Leon
Volovici - unul dintre “istoricii” lucrînd pe vremuri la Ia§i, acum în Israel, a
sus∞inut acela§i lucru despre Ion Antonescu - dar în ce companie? ïn a lui I.C.
Dr¶gan!
Vas¶zic¶ un Ed. Reichman, tovar¶§ de lupte de clas¶ al lui Iliescu
pretinde c¶ to∞i Românii sunt antisemi∞i, în timp ce L. Volovici, de lâng¶
Dr¶gan, sus∞ine c¶ Antonescu, autorul decretelor prin care evreii erau trimi§i
în Transnistria nu era el chiar a§a de antisemit !
Dac¶ este ceva de în∞eles din aceast¶… contradic∞ie, apoi iat¶ o
ipotez¶:
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Ed. Reichman, Radu Ioanid, Norman Manea - §i înc¶ al∞ii, domicilia∞i în afara Israelului nu se sfiesc s¶ scrie §i neadev¶ruri, întru ap¶rarea
Evreului;
Duda, Volovici (§i al∞i istorici oficiali) reprezint¶ interesele Israelianului (care nu coincid întocmai cu ale Evreului…).
Dac¶ tot vorbim de antisemi∞i, antisemitism…:
Am auzit din gura multor evrei cuvinte grele la adresa coreligionarilor, acuzîndu-i c¶, adeseori, prin exces, provoac¶, fabric¶ antisemitism. Ba iam auzit pe unii dintre ei declarîndu-se… antisemi∞i, din aceast¶ pricin¶. Nu
i-am contrazis.
31 martie 2000
ïntre timp am citit “polemica” din revista 22. Nu mi-a modificat
întru nimic opinia format¶, chiar f¶r¶ “bibliografie”. A§adar rezum :
- Liiceanu în “Sebastian, mon frère” nu d¶ semne de “antisemitism”
(dac¶ a§ fi r¶u, a§ spune: din contra, v¶de§te un filosemitism unsuros, jegos,
f¶r¶ alt¶ necesitate decât preg¶tirea terenului pentru erijarea propriei statui de
“persecutat de comuni§ti”, c¶ci el, de la patuzopt, m¶-n∞elegi, a avut chiar §i
grip¶);
- Voicu, în textul ce a provocat Marea B¶t¶lie de la Iazul Mic nu formuleaz¶ acuza∞ia de antisemitism la adresa lui Liiceanu (orice ar spune
Vasile Popovici);
- Str¶lucit sfertodoct, consecvent necinstit, Ed. Reichman, dînd citate
fanteziste, rezumînd aiurea (dar consecvent acuzator), manipulînd textele
“citate” (vezi includerea unor nume de… filosemi∞i în textul lui Voicu :
¢epeneag, Breban, Iorgulescu) a aruncat o piatr¶ în balt¶ - îns¶ cei care au
încercat s¶ o scoat¶ nu sunt deloc mai în∞elep∞i. £i nu mai intereseaz¶ “opiniile” lui Pavel Cîmpeanu, R. Ioanid, Lavastine-Laignel.
Aceste dou¶ “tabere” sunt f¶cute s¶ nu comunice ; alc¶tuite din persoane pentru care adev¶rul, într-o dezbatere, reprezint¶ o chestiune cu totul
secundar¶, chiar neglijabil¶, deci era fatal ca “dialogul” s¶ arate ca în
România : fiecare individ î§i zice (mai tare, mai foarte-tare) poezeaua, nu
ascult¶ ce spune interlocutorul - în schimb îl acuz¶ de toate p¶catele.
Chestiunea cu “antisemitismul”, în ciuda spa∞iului tipografic ocupat
r¶mâne una secundar¶, oricum : o concluzie tras¶ f¶r¶ premise.
ïnc¶ierarea are loc pe aceste dou¶ r¶spunsuri (la întreb¶ri) :
1). Este adev¶rat sau nu c¶ Evreii, au constituit factorul determinant
al instaur¶rii comunismului în România ?;
2). Se poate pune semnul egalit¶∞ii între nazism §i comunism? Dar
între Holocaust §i Gulag ?
Ca unul care, pe de o parte, am trecut prin “asta” (am fost acuzat,
simultan, de antisemitism/jidovism); pe de alt¶ parte cunosc istorie - corect
ar fi : “cunosc prea pu∞in¶ istorie, îns¶ Liiceanu, Reichman, Manolescu, Z.
Ornea : deloc…” - îmi îng¶dui s¶ intru în vorb¶:
1) Se în§eal¶ Românii care sus∞in c¶ Evreii au constituit factorul
determinant în instaurarea comunismului în România.
- “determinantul factor” al instaur¶rii comunismului §i în România a
fost Armata Ro§ie, ea ne-a ocupat ∞ara ;
- nu doar în România Evreii au jucat un rol de prim plan în instaurarea comunismului : în Rusia, în 1917, în Ungaria în 1919…;
- nu doar în România, ci în întrega Europ¶ de Est ocupat¶ militar de
Ru§i dup¶ 1945 Evreii au contribuit la instaurarea comunismului, în rolul de:
- colaboratori ai ocupantului, recruta∞i dintre autohtoni, f¶r¶
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a fi uita∞i colaboratorii unguri, ∞igani, ucraineni - §i… români ;
- emisari ai Moscovei (evrei ru§i, evrei unguri, evrei cehi,
evrei francezi), dar existau §i ne-evrei: ru§i-ru§i bulgari-bulgari, unguriunguri…
£i Turcii foloseau, atât colabora∞ioni§ti (dintre boerii p¶mânteni) cât
§i trimi§i-str¶ini : armeni, albanezi, aromâni, din Imperiul Otoman, în special
greci din Fanar. Nu Ru§ii ocupan∞i i-au folosit, primii, pe minoritari pentru
a-i supune pe majoritari, la urma urmei, era în firea ocupantului s¶ foloseasc¶
drept auxiliari recruta∞i dintre minorit¶∞ile etnice persecutate anterior (Evreii,
¢iganii). [ïn România a existat o minoritate etnic¶ nepersecutat¶ anterior, dar
care a fost din plin folosit¶ de ru§i împotriva majorit¶∞ii românilor : cea ungureasc¶];
Fire§te, Evreii care sus∞in c¶ ei au jucat doar un rol de “colaboratori
de rând”, spun-scriu un neadev¶r flagrant. Nu au fost deloc “de rând”, ci
zelo§i, unii chiar fanatici. Uitînd, cu program (sovietic) a§ezarea în timp a
evenimentelor, au justificat agresiunea (1940-41), prezentînd-o ca r¶zbunarea pentru deportarea §i masacrarea coreligionarilor lor, de c¶tre români,
dup¶ 22 iunie 1941, eludînd faptele lor abominabile dintre 27 iunie 1940 §i
22 iunie 1941, în Basarabia §i în Bucovina de Nord - adev¶rat, sub drapelul
ocupantului sovietic. ïn fapt, r¶zbunarea evreilor pe (nu doar) români nu
avea o cauz¶ imediat¶, ci urca, în timp, la d¶râmarea Ierusalimului §i la diasporizarea (diseminarea) lor în cele patru puncte cardinale - mai cu seam¶ la
persecu∞iile crâncene la care i-a supus Biserica Cre§tin¶ - §i nu doar cea
catolic¶: în Imperiul Rus, nu supu§ii polonezi, papista§i au inventat pogromul, ci st¶pânii ru§i §i ortodoc§i. Revolu∞ia bol§evic¶ le-a dat evreilor puterea
de a lovi în cre§tinism - s¶ ne imagin¶m ce s-ar fi întâmplat dac¶ Armata
Ro§ie ar fi ajuns pân¶ la Atlantic, ocupînd ∞¶ri catolice : Fran∞a, Italia, Spania,
Portugalia…
[Au dreptate Evreii s¶ se r¶zbune pe prigonitorii, persecutorii lor?
Dup¶ Legea Talionului : da. ïns¶, dup¶ cele Zece Porunci, nu au voie s¶
mint¶, s¶ falsifice adev¶ruri].
Tot a§a, Românii care sus∞in : Evreii au jucat un rol determinant în
instaurarea comunismului în România spun-scriu un neadev¶r. Rolul evreilor
a fost mare, dispropor∞ionat, chiar fa∞¶ de minoritatea maghiar¶ (pân¶ în 1952
evreii erau mai numero§i propor∞ional decât ungurii, §i în posturi mai importante) - dar nu “determinant” - m¶car pentru faptul c¶ Armata Ro§ie care
ocupase România nu era alc¶tuit¶ din osta§i evrei…
2). ïn disputa Holocaust-Gulag cei care se în§eal¶ - §i încearc¶ s¶
în§ele - sunt Evreii.
Foarte bine c¶ nu vor s¶ uite persecu∞iile la care au fost supu§i în
2000 ani, în acest secol culminînd cu tentativa de lichidare organizat¶ de
nazi§ti.
Inadmisibil îns¶ ca evreii s¶ minimalizeze, s¶ banalizeze, s¶ împing¶
pe al n-lea plan, ba chiar s¶ nege masacre (catalogate §i ele ca genocid), ale
altor semin∞ii decât a lor, fie semnalate înainte de Holocaust, ca al Armenilor
din 1915, fie de dup¶, ca cele din Tibet, Cambogia, Etiopia, Ruanda,
Cecenia…
Anul trecut, aici, în Fran∞a, a izbucnit un scandal - repede în¶bu§it:
comunitatea armean¶ solicita de mult¶ vreme recunoa§terea oficial¶ a genocidului perpetrat de turci în 1915. Pre§edintele republicii Chirac, a f¶cut o
declara∞ie public¶ în sensul recunoa§terii, dar Senatul s-a opus §i se opune în
continu-are… De ce ? ïn primul rând pentru c¶ ar însemna s¶ condamne
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Turcia, un foarte important client al industriei aeronautice franceze ; în al doilea : Israelul “recomandase insistent” Turcia pentru a fi cooptat¶ în Comunitatea European¶ (în ce calitate, recomandarea?), desigur, din motive de
strategie local¶ (a Orientului Apropiat). Simultan, s-a declan§at o “dezbatere
§tiin∞ific¶” privind genocidul armenilor, printre nega∞ioni§ti aflîndu-se istoricul Gilles Veinstein, turcolog, profesor la Sorbona (coautor cu Mihnea
Berindei a unui studiu despre v¶mile turce§ti). Acesta [Veinstein], cu o surprinz¶toare suficien∞¶, a negat atât inten∞ia turcilor (de lichidare), cât §i
caracterul programatic al masacr¶rii armenilor din Imperiul Otoman, în 1915.
£i mai grav, lui, evreu, nu-i p¶sa c¶ intr¶ în categoria nega∞ioni§tilor adev¶rat, el nega “doar” masacrarea unor goi…
Astfel de “demersuri” sunt nedemne §i nu fac decât s¶ confirme
acuza∞iile Palestinienilor : Evreii au instituit un monopol al suferin∞ei, interzicînd altor comunit¶∞i un loc, nu doar pe p¶mânt, sub soarele Palestinei, ci
§i în memoria oamenilor.
Este inadmisibil¶ “interdic∞ia” impus¶ de evrei de a pune pe dou¶
coloane nazismul §i comunismul, de a compara Holocaustul cu Gulagul.
Extermi-narea evreilor, explic¶ ei în§i§i - programat¶ de nazi§ti, pus¶ în aplicare cu o cruzime f¶r¶ margini §i cu urm¶ri catastrofale pentru comunitate este unic¶, în istorie, deci incomparabil¶. Prin urmare, al∞ii nu au dreptul de
a folosi termenul “holocaust” când vorbesc de un masacru, de o ucidere-înmas¶ a unei comunit¶∞i, a unei categorii umane… Astfel, un prieten din exil,
armean (Armand Malumian), a fost tratat de blasfemator pentru c¶ a scris
aproximativ: “La Vorkuta, dup¶ grev¶ (el fiind unul dintre organizatorii
legendarei greve, împreun¶ cu compatriotul nostru, Johann Urwich, în iulie
1953 - n. m.), represiunea a fost un adev¶rat holocaust…” - expresie nefericit¶, atât.
La urma urmei, holocaust (termen greco-latin, tradus în române§te
prin “ardere de tot”), a fost pentru întâia oar¶ consemnat, în pres¶, deci impus
de… catolicul François Mauriac, în 1958 (în ziarul Le Figaro), pentru a desemna - al¶turi de ebraicul §oah - exterminarea evreilor de c¶tre nazi§ti.
O bun¶ parte din vin¶ o poart¶ în aceast¶ “discu∞ie” deturnat¶ neevreii. Neinforma∞i, ignoran∞i, mai grav : amnezici - sunt u§or de manipulat,
de dezinformat, de… diversionat (ne§tiind despre ce vorbesc). Dac¶
Liiceanu, Manolescu, Tudoran (“§i al∞i antisemi∞i”, vorba tovar¶§ului de
n¶dejde Ed. Reichman) ar fi avut elementare cuno§tin∞e de istorie, ar fi §tiut:
- a) este adev¶rat c¶ doctrina nazist¶ prevedea, negru pe alb, lichidarea rasei evreie§ti…
numai c¶ practica nazist¶ a trecut la lichidarea §i a altor etnii decât
cea evreiasc¶ : ∞ig¶neasc¶ §i slav¶ ; a unor categorii ca homosexualii, handicapa∞ii, comuni§tii, masonii, nobilii (numai ne-germani!), catolicii, etc;
- b) este adev¶rat c¶ doctrina comunist¶ nu prevedea lichidarea-deras¶, ci “doar” lichidarea-de-clas¶ : burghezimea, ∞¶r¶nimea, clerul, ofi∞erimea…
numai c¶ “practica” comunist¶ a dus la lichidarea unor comunit¶∞i
etnice : ucrainean¶, baltic¶, “moldoveneasc¶”, t¶tar¶, cecen¶; a unor categorii: devia∞ioni§ti, cosmopoli∞i, sioni§ti, na∞ionali§ti, spioni, sabotori.
Deci §i nazismul §i comunismul au fost (nazismul a murit,
tr¶iasc¶ comunismul! - în Cuba, în China, în Coreea de Nord) doctrine
ale distrugerii omului, de distrugere a valorilor umane, rezemate pe
valorile iudeo-cre§tine.
Dac¶ este de în∞eles (nu de încuviin∞at) c¶ Evreii “evit¶” s¶ vorbeasc¶
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despre masacrarea programatic¶ §i a ∞iganilor, a polonezilor, a ucrainenilor §i
a bieloru§ilor, este insuportabil ca directori ai intelectualit¶∞ii române s¶
deschid¶ ori se angajeze în dezbateri, în total¶ necuno§tin∞¶ de cauz¶.
Normal ar fi fost, nu s¶ considere ca ∞int¶ final¶ “listele de colabora∞ioni§ti evrei” (§i eu pot face “lista colabora∞ioni§tilor… ardeleni” - ace§tia,
spre deosebire de evrei, fiind : vânz¶tori de frate - începînd cu sinistrul Petru
Groza, continuînd cu securi§tii doar culturali : Beniuc, Dumitru Mircea,
Andri∞oiu, Virgil Cândea, Titus Popovici, Francisc Munteanu, Francisc
P¶curariu, Romul Munteanu, Dodu-B¶lan, Ion Brad, Ghi§e, L¶ncr¶njan,
Dumitru Micu, D.R. Popescu, Petre S¶lcudeanu, Ioan Alexandru, A.D.
Munteanu, Buzura…) ; nici compararea Holocaustului cu Gulagul, ca s¶ se
§tie (!) care a fost primul, în timp, care l-a “produs” pe cel¶lalt. Ci s¶
vorbeasc¶ despre Fenomenul Terorist Nazist §i despre Fenomenul Terorist
Bol§evic ca despre monstruozit¶∞i paralele §i simultane, cu efecte identice :
asasinarea a zeci de milioane de nevinova∞i. S¶ afirmi : “Gulagul a fost un holocaust cu mai multe victime” - este o inep∞ie, chiar de con∞ine §i o parte de adev¶r.
Fiindc¶ nu poate fi conceput¶ “superioritatea cantitativ¶” a unei orori fa∞¶ de
o alta: crima începe de la o victim¶, nu de la un milion.
Normal ar mai fi fost - în fa∞a evreilor care nu admit paralela
“Holocaust-Gulag” - ca ne-evreii s¶ fi f¶cut trimiterea bibliografic¶ necesar¶:
“Opera∞ia” fusese f¶cut¶ de mult, §i de c¶tre intelectuali evrei :
- Vassili Grossman (coautor, în 1945 al C¶r∞ii negre, pomenite), în
romanul Via∞¶ §i Destin, scris în stare de trezie moral¶ (1954);
- André Glucksmann - “noul filosof” : acum 25-30 ani punea pe
dou¶ coloane Gulagul §i Holocaustul în volumul La cuisinière et le mangeur d’hommes.
- Marc Ferro - de câ∞iva ani buni sus∞ine la televiziune o excelent¶
emisiune, iar de curând a publicat un volum despre nazism §i comunism ;
- Alexandre Adler - în vremea din urm¶ §i el oficiaz¶ la televiziune
cu excelente emisiuni despre comunism §i nazism.
Nu numai ace§tia, dar §i Hannah Arendt §i Pierre Hassner §i Alain
Besançon “au comis blasfemia” de a compara ororile acestui secol oribil !
Iar pentru c¶ unii gazetarnici români, grozav de “informa†i” au g¶sit
c¶ autorii C¶r∞ii negre a comunismului sunt, cu to∞ii evrei, de ce n-am ar¶ta
c¶ §i acolo se face compara∞ia între crimele nazi§tilor §i cele ale
comuni§tilor?
Dezbaterea de pe Dâmbovi∞a mi se arat¶ ca o vulgar¶ h¶rm¶laie, în
ea rolul principal de∞inîndu-l ignoran∞a cras¶, analfabetismul în materie de
istorie elementar¶ al intelectualului român - fie el §i evreu.
Peticul obr¶zniciei §i neru§in¶rii unui Ed. Reichman (“specialistul în
literatur¶ român¶”, pentru care Cezar Petrescu §i Camil Petrescu sunt una §i
aceea§i persoan¶ §i autor : “C. Petrescu”) §i-a g¶sit sacul în suficien∞a, înfumurarea ignorant¶ §i neonestitatea unor Liiceanu, Manolescu, Tudoran…

Luni 10 octombrie 2010
Azi merg la Spitalul St.- Antoine, pentru ceea ce am, dar
nici un doctor nu a §tiut s¶ spun¶ ce anume.
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*
Sentimente amestecate în leg¶tur¶ cu Apelul. Ultrap¶†itul
de mine trage în jos: cum au observat unii semnatari: au mai fost
solidariz¶ri în jurul unor peti†ii. £i? £i - nimic. Guvernan†ii de pe
ambele maluri ale Prutului nu r¶spund cerèrilor mele, unele
redactate de mine, alteori de prieteni. Ba nu: r¶spunsuri am
primit §i de la Bucure§ti §i de la Chi§in¶u: S¶ fac cerère! Modul
lor, primitiv, dar cât de eficace! de a se eschiva, de la un r¶spuns
cinstit, fiind ei (doar tot români suntem) ni§te g¶inari, ni§te…
anonimeni. ïn ciuda promisiunilor de a m¶ contacta (vorbesc de
ce reiese din Comunicatul de la Snagov), nu am primit nici un
semn de via†¶. Voi fi eu un nimeni, un român f¶r¶ cet¶†enie, un
scriitor f¶r¶ “audien†¶”, dar tot nu §tiu de unde s¶ m¶ ia, cum s¶
m¶ ia. ïi voi fi… speriat prin r¶spunsurile - directe, sau prin
intermediul Jurnalului - §i nu risc¶ s¶ se ofere… gata-ridiculiza†i.
De acord: a§tept ca, atât B¶sescu, la Bucure§ti, cât §i
Ghimpu, la Chi§in¶u (în ochii mei ceilal†i doi din troic¶ nu au
contat) s¶ fie sco§i din joc - ei, atunci, abia atunci îmi vor trimite
o invita†ie de împ¶care (in stilul lui Iliescu), îns¶ atunci eu nu voi
mai fi în via†¶, iar ei vor c¶p¶ta alibiul neinform¶rii - dac¶ nu s-a
dat la ziar, la televizor…
*
Paris, 11/23 aprilie 2005
NECITITORII-ACUZATORI AI MEI:
H O L O C A U S T O L O G I I
Unul dintre extrem de pu†inii prieteni care mi-au r¶mas dup¶ opera†ia
“antiterorist¶” (sic) organizat¶ - de ast¶ dat¶ - de Comandoul Holocaustologilor §i care a b¶gat groaza în bravii intelectuali români, amenin†ati cu :
«Ordonan†a, ordonan∞a!» prin gura lui Te§u…
…ïncepusem a spune, deci, c¶ un prieten mi-a pus deun¶zi întrebarea:
«De ce nu te-or fi dînd în judecat¶ cei care te condamn¶ pentru
“antisemitism”?»
Nu am §tiut ce s¶ r¶spund. Mai ales c¶ subîn†elesul viitor (or s¶ m¶
dea mâine? poimâine?) nu era deloc sigur. Am ridicat din umeri §i am r¶mas
pe gânduri: de decenii, întâi în România, apoi în exil, în loc s¶ fiu tratat-insultat de, s¶ zicem: «tuberculos» (sau §chiop sau bâlbâit - sau §i mai grav: de
basarabean), securi§tii §i unii dintre legionari îmi aruncau: «Jidovitule!». ïn
timpul ultimei arest¶ri, în 1977, generalul Ple§i†¶, pe atunci buliba§¶ suprem
al Scârnavului Organ îmi mângâia auzul, §optindu-mi urletul: «J¶dane!», cu
accentul lui curat-j¶dovesc, dupe Arge§-în-Sos. Nu altfel îmi zicea pionerulsecurist V.C. Tudor, întâi în S¶pt¶mâna lui Eugen Barbu, a lui Ulieru, a lui
Dinu C. Giurescu, a lui Ciachir, “dup¶ revolu†ie” în România Mare, când
mânca el jidani pe pâine, evitînd a se privi în oglind¶.
Direc†ia atacului s-a modificat - tot la indica†ia-pre†ioas¶ a
Securit¶†ii. ïnc¶ din prim¶vara anului 1977, “când cu drepturile omului”,
Organa d¶dea directive precise de dezinformare: «S¶ fie lansat¶ acuza†ia de
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“antisemitism”, f¶cînd apel la evrei individual §i la Statul Israel, doar ne
afl¶m în rela†ii bune cu Dân§ii…» Dânsul H. Zalis - de la Bucure§ti - a fost,
cronologic primul ar¶t¶tor cu degetul, într-o scrisoare privat¶ ajuns¶, în toiul
mi§c¶rii pentru drepturile omului din 1977, în cutia mea po§tal¶ prin amabilitatea Securit¶†ii; apoi Dân§ii Iosif Petran, de la Tel Aviv, prin Revista mea;
Al. Mirodan, tot de pe-acolo; Ed. Reichman, de la Paris, în Lupta, în Le
Monde, apoi…
M-au lucrat bine “Dân§ii”: ïncepînd din toamna anului 1971, dup¶ ce
mi se editase Ostinato în Germania Federal¶ §i în Fran†a (§i în italian¶, îns¶
Balaci, Potra, Bu§ulenga cump¶raser¶, pentru Ceau§escu întreg tirajul) când
stewardessele de pe avioanele companiei Elal, înainte de aterizarea la
Bucure§ti, cereau c¶l¶torilor “s¶ predea la bord c¶r†ile lui Paul Goma” - îns¶
de Soljeni†în, de Cioran, de Eliade nu pomeneau; dup¶ 1 aprilie 1977, când
au “colaborat” cu tovar¶§ii lor de la Ambasada USA în moralul scop de a
bloca, la Europa liber¶, §tirea arest¶rii mele.
ïn septembrie 1977, când în†elesesem c¶ va trebui s¶ p¶r¶sim
România §i pentru c¶ aflasem cum anume “ap¶rau” israelieni§tii drepturile
omului, mi-am îng¶duit o glum¶ nes¶rat¶: am telefonat la ambasada lor, miam spus numele (mi-l cuno§teau, doar func†ionarii lor erau d-ai no§tri!) §i am
întrebat ce forme sunt necesare pentru a cere azil politic în Israel, întru
sc¶pare de dictatura comunist¶ din România… Am provocat, nu doar un
refuz politicos, cum m¶ a§teptam, ci unul în panic¶; urmat de promisiuni dezinteresate - de interven†ii amicale pe lâng¶ alte †¶ri, ce doresc: Suedia?, se
face!; Canada?, cum nu, se face pe loc!; Fran†a?, se face, se face, orice se
face, numai s¶ nu cer azil politic în Israel, care tocmai are mari-probleme…
ïn†eleg eu ce fel de… Apoi amenin†¶ri abia voalate: dac¶ încerc s¶ stric §i
rela†iile israelo-române, cum f¶cusem cu americano-românele, s¶ nu m¶
a§tept la trai lini§tit, oriunde m-a§ stabili (înc¶ nu m¶ avertizase generalul
Ple§i†¶ cu Bra†ul Revolu†iei care Lung este el, dar în seara de 19 noiembrie
1977 (ajunul plec¶rii noastre din România), în biroul lui, auzindu-l formulat,
am f¶cut leg¶turi nepermis de abuzive, zicînd în sinea mea: «A-ha…»)…ïn
fine, în ultimii 3-4 ani a fost pus¶ la treab¶ artileria grea, adus¶ cu mari sacrificii ba de la Washington, ba de la Praga, ba de la Tel Aviv, apoi de la fa†alocului: de la Dilema, de la 22…:
Radu Ioanid, celebru prin maniera de a formula calm, a§ezat, politicos, documentat… nu doar neadev¶ruri obraznice, strig¶toare la cer; nu doar
fapte, cifre, statistici inventate pe loc, senin, de parc¶ fabricantul ar fi mâncat
semin†e de bostan, nu ar fi rostit de la tribuna Procurorului Popular (prin gura
m¶tu§ii sale Sa§a Sidorovici, tovar¶§a de via†¶ a Brucanului) acuza†ii,
puneri-la zid care, în contextul de azi, te pot trimite în pu§c¶rie exact ca în
Epoca de Aur, pe când §i membrii clanului s¶u “Ioanid”-“Mu§at” §i înc¶ alte
nume conspirative precum Leibovici, gr¶bit-românizate f¶ceau parte ca
mili†ieni, securi§ti, spioni în Occident - din Aparatul Terorii Bol§evice impus
de NKVD prin sinistrul consângean Nicolski-Grünberg .
R. Ioanid este individul pe care niciodat¶ nu-l po†i prinde cu minciuna. Fiindc¶ nu minte niciodat¶? Ba da, minte tot timpul, în toate, îns¶ când
i se dovede§te cu probe c¶ a rostit-scris neadev¶ruri, el nu tresare, nu ro§e§te,
nu recunoa§te c¶ a gre§it-min†it; §i în nici un caz nu se scuz¶ pentru
“sc¶pare”. R¶mâne calm, lini§tit - t¶cut. R. Ioanid este un om (îi zic a§a, din
comoditate) care dispre†uie§te omul care nu-i ca el, ca ai s¶i. El nu-l ur¶§te pe
român, cu stropi, isteric, precum Wiesel, ci îl consider¶, dac¶ nu un nimic,
atunci, un ceva cu care nu se dialogheaz¶. R. Ioanid nu §tie ce este dialogul,
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cu atât mai pu†in luarea în seam¶ a obiec†iilor, contesta†iilor, nega†ii ale interlocutorului - pentru el nu exist¶ “interlocutor”, doar acuzat-gata-condamnat;
el nu cunoa§te, nu practic¶ decât diktatul, ukazul; el “demasc¶”, el culpabilizeaz¶; ca un ¢urcanu II, el “reeduc¶”, fabric¶ fioro§i fasci§ti-legionari-antonescieni-antisemi†i, casapi de evrei, b¶utori de sânge evreiesc. Cu ajutorul
terifiant al politicii-de-amenin†are-terorist¶ americano-israelian¶, el §i ai s¶i
bol§evici de vi†¶ str¶-veche asiat¶ urm¶resc des-creierarea goi-lor români,
inventarea noului-om-nou, cel care, de bun¶voie-§i-nesilit-de-nimeni, cu glas
tare, se va declara vinovat de “unicul genocid”, cel al evreilor §i cu-drag va
consim†i s¶ pl¶teasc¶, în cadrul campaniei de strângere a cotelor de
recuper¶ri, ultimul b¶nu† destinat a cump¶ra lapte pentru copil, va renun†a cu
entuziasm la singura-i c¶ma§¶ înc¶ nerupt¶ (cum f¶cuser¶ în 1907 str¶mo§ii
lui, †¶ranii români fa†¶ cu amenin†¶rile-cu-jandarmii a str¶mo§ilor arenda§i,
zapcii ai lui “R. Ioanid”, ai lui “M. Shafir”) : cu valoarea (sic) a ei - a
c¶m¶§ii nerupte - Zidul Ierusalimului va c¶p¶ta înc¶ un centimetru l¶†ime §i
chiar un centimetru în¶l†ime, pentru a-i închide total, definitiv, în propria lor
†ar¶, pe goi-ii - unicii semi†i din Israel: palestinienii. R. Ioanid pe dup¶ cap
cu ceilal†i komisari din nou-creatul, la Cotroceni, Minister al Culpabiliz¶rii
Na†ionale prin Holocaustizare este o creatur¶ convins(¶) c¶ ne-evreii fac
parte din alt regn (iat¶, nu am spus: din alt¶ ras¶, fiindc¶ l-a§ umaniza - §i nu
merit¶). Din acest motiv afirm c¶ “R. Ioanid” face parte din regnul mineral.
Nu-mi poate ie§i din… inim¶ emisiunea televizual¶ de acum dou¶
luni, în care participan†ii au fost invita†i s¶ spun¶ cam câ†i dintre evreii
români trecuser¶ Prutul în Basarabia §i în Bucovina de Nord, (ocupate de
URSS la 28 iunie 1940), plini de entuziasm, dorind s¶ participe la edificarea
socialismului §i pe teritoriile române§ti r¶pite §i, din constructori, deveniser¶
destructori a tot §i a toate: piatra peste piatr¶, cultur¶, religie, limb¶, aer - §i
vai: om; deveniser¶ - odat¶ ce puseser¶ piciorul pe malul stâng al Prutului,
emeri†i komisari ai Armatei Ro§ii, crea†ie a lui Trotski.
J. Ancel (statisticianul §ef al Holocaustului românesc) a avansat o
cifr¶ (30.000), Lia Benjamin: vreo 40.000, R. Ioanid în jur de 20.000. Un
istoric de la Chi§in¶u a scos fotocopii dup¶ documentele din arhivele NKVD
§i a anun†at: 150.000. Ancel s-a ar¶tat atins la onoarea lui de specialist în
materie, Lia Benjamin - §i dânsa. Numai R. Ioanid a r¶mas neclintit. De
piatr¶. Pe el, istoric vestit al “problemei”, nu l-a tulburat cifra - verosimil¶,
dar mult diminuat¶, din surs¶ NKVD. De ce? Fiindc¶ R. Ioanid de†ine alte
cifre, alte adev¶ruri: cele ale regnului mineral al s¶u. El §tie - a venit de la
Washington cu “decizia” gata luat¶: nu conteaz¶ adev¶rul, ci aplicarea
diktatului.
Adev¶rul… ïn chestiunea Teritoriilor Ocupate de URSS în 28 iunie
1940 §i în a sovietiz¶rii barbare a Basarabiei §i a Bucovinei de Nord vreme
de un an (“ïntâia Ocupa†ie” - pân¶ în iulie 1941, “A doua” a început în martie
1944 §i nu a luat sfâr§it nici în ziua de azi) to†i evreii - repet: to†i evreii de
pretutindeni au instituit secretul absolut asupra:
- numelor (adev¶rate, ca §i falsele-nume) ale celor… nu 150.000, dar
m¶car ale celor 1.500 de evrei care dup¶ ce §i-au f¶cut mâna pe basarabeni §i
bucovineni între 28 iunie 1940 §i iulie 1941, dup¶ 23 august 1944 au alc¶tuit
partea activ¶, profesionalizat¶ a Aparatului Terorist Bol§evic instaurat în
întreaga Românie;
- faptelor… revolu†ionare aplicate pe spinarea nenoroci†ilor basarabeni §i bucovineni - nu doar români, ci §i ru§i, ucraineni, bulgari, g¶g¶uzi,
polonezi, germani, evrei considera†i “du§mani”, burjui”, “culaci”, “tr¶d¶tori
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ai revolu†iei §i ai URSS” - aresta†i, tortura†i, executa†i sumar pe loc, altii
“doar” siberiza†i, în fine al†ii deporta†i-f¶r¶-“hârtii”, pentru decenii, în Estul
§i Nordul ïndep¶rtat se evalueaz¶ c¶ numai în iunie 1941, bol§evicii au
deportat cca 30.000 de oameni, b¶rba†i, femei, b¶trâni, copii.
De ani de zile încerc s¶ p¶trund acest “secret mortal” (§i profund
imoral), cel ascunzînd numele §i faptele “voluntarilor” evrei în intervalul 28
iunie 1940 - 15 iulie 1941, în Basarabia §i în Bucovina sovietizate. N-am
reu§it: secret de stat.
Exist¶ câteva m¶rturii ale unor evrei, dar numai despre ei în§i§i, dac¶
fuseser¶ la rându-le “represa†i”, dar nici un cuvânt despre faptele lor pe când
ei în§i§i “represau” pe al†ii - ca enkavedi§ti, komisari, simpli func†ionari de§i în acel an de groaz¶ nu au existat “simpli func†ionari”, doar auxiliari a
NKVD. Am aflat - câteva nume:
- Cei doi fra†i ai lui Leonte R¶utu-Oigenstein: Mi§a, tat¶l lui Andrei
Oi§teanu §i Dan. Deasemeni Bela Iosovici, care va deveni mama b¶ie†ilor
Valery §i Andrei (Oi§teanu);
- M. Roller;
- Perahim - mort de curând, la Paris;
- Sorin Toma: odat¶ la ad¶post în Israel, cel care încercase s¶-l
înlocuiasc¶ pe Arghezi cu tat¶-s¶u §i-a publicat “amintirile”: bol§evice§te de
selective; de§i mereu promite c¶ va ajunge la Chi§in¶u (de la Gala†i), ajunge
cu scrisul la Zaporoje (în anul urm¶tor). £i el evit¶ locul-crimei.
To†i cei în§ira†i au murit, au sc¶pat de Nürnberg II. Au mai r¶mas în
via†¶ - oricum, erau pân¶ anul trecut, aici, la Paris, în cartierul nostru,
Belleville - câ†iva unchi, veri, m¶tu§i ale lui R. Ioanid care §i-au reluat - deocamdat¶ - numele: Leibovici.
R. Ioanid a comis textul “ïntre Belleville §i Bucure§ti”, publicat în
Observator Cultural al lui I.B. Lefter : lung, mincinos, cu citate falsificate,
cu “afirma†ii” (ale mele!) deturnate sau/§i inventate, nu pu†ine rezemate pe
“izvoare sigure”, ca notoriul securist dezinformator M. Pelin, decenii lungi
adjunct al lui I.C. Dr¶gan, dimpreun¶ cu Traian Filip la agentura securist¶ de
la Milano - text devenit, nu doar de referin†¶, ci Evanghelie a holocaustologilor subalterni: evanghelie crezut¶-§i-necercetat¶: ca în societ¶†ile care nu
cunosc cititul - necum citatul - to†i, dar to†i cei care m-au atacat ulterior, au
f¶cut trimitere la R. Ioanid. Simpla pomenire a titlului (§i fals §i idiot) - a
articolului “ïntre Belleville §i Bucure§ti”, a †inut loc de informare, de lectur¶;
articolul acela a devenit directiv¶, ordin, astfel scutindu-i pe to†i agresorii de
a citi §i de a cita corect din eseul meu S¶pt¶mâna Ro§ie 28 iunie - 3 iulie
1940 sau Basarabia §i Evreii - nu este inutil s¶ dau titlul întreg. Oile luate
orbe§te dup¶ Berbecul-cel-Mare: R. Ioanid, m-au acuzat, în deplin¶ necuno§tin†¶ de cauz¶, de “antisemitism”.
Or nimeni-nimeni dintre cei pe care îi voi pomeni mai la vale nu
citise cu minim¶ onestitate ceea ce condamnase hot¶rît: nici Berbecul-celMic (M. Shafir), nici membrii de drept ai turmei: A. Oi§teanu, Al. Florian, G.
Andreescu, Dan Pavel, A. Cornea, O. Pecican, Laszlo Alexandru, V. Gârne†,
V. Ciobanu, W. Totok, Ion Vianu, Te§u Solomovici, D. M. Gheorghiu,
Lavastine, Isaac Chiva, Alain Paruit, Ed. Reichman, D. Vighi…; ace§ti,
drag¶-doamne, scriitori, oameni familiariza†i cu litera tip¶rit¶ nu citiser¶ ce
scrisesem eu, posmagii le fuseser¶ rumega†i la Centru, la Tel Aviv, la
Washington. Vor mai fi §i al†ii de care înc¶ nu am cuno§tin†¶. Singurul dintre
vitejii macabei care a recunoscut negru pe alb c¶… nu citise ceea ce
comb¶tuse a fost, în urm¶ cu o lun¶, Dan Pavel. Este foarte adev¶rat: “ones-
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titatea” lui este o vulgar¶ §mecherie g¶in¶reasc¶ dupe Dâmbovi†a, îns¶
optimist f¶r¶ leac fiind, îmi zic:
«Propor†ia (1 din 20) este extrem de îmbucur¶toare, d¶t¶toare de
speran†e într-un viitor de aur al †¶ri§oarei noastre dragi - doar este vorba de
intelectuali sub†iri, de oameni de cultur¶, de scriitori-îndr¶gi†i, de, cum li s-a
tot zis: directori de con§tiin†e. Deci Tr¶iasc¶ România cu ai s¶i intelectuali,
rezisten†i prin…
Prin ce? Prin cultur¶? Cult s¶ fie insul ignorant? Ne-cititorul? Cult
acela care, de§i nu a citit un text, se treze§te vorbind despre el, în termeni neavînd leg¶tur¶ cu “cultura”, ci cu Codul Penal («Ordonan†a, Ordonan†a!» lui
Te§u Solomovici)? Prin ce altceva sunt “rezisten†i”, intelectualii no§tri prefera†i? Prin “ceva” care permite supravie†uirea nisipului fost cândva, în timpuri de legend¶, piatr¶ - dac¶ peste ea trecuser¶ toate apele…
Un alt proeminent holocaustolog ne-cititor al textelor mele, dar
nemilos comb¶tute este aghiotantul tovar¶§ului impostor Wiesel:
Michael Shafir: proasp¶tul profesor la Facultatea de Studii
Europene de la Universitatea Cluj, a fost cercet¶tor la Europa liber¶, agent
electoral al lui Iliescu în 2000 §i purt¶tor de serviet¶ al lui jupânului în legendara sa “întoarcere acas¶” (la Cimitirul Vesel de la S¶pân†a, nu la Memorialul
Anticomunist).
[Vorbesc despre Elie Wiesel, laureatul Premiului Nobel pentru Pace.
Wiesel, acela carele, avînd grave probleme de cronologìt¶ §i de geografìt¶ mai degrab¶ tulbur¶ri de identitate, dorind din adâncul viscerelor s¶ fie considerat ungur, numai c¶ nu se mai putea - povesteà la televiziunea francez¶ c¶
familia sa din Sighet fusese arestat¶ în aprile 1944 “de c¶tre jandarmii
români”. La observa†ia lui Eugène Ionesco: din septembrie 1940 pân¶ la
sfâr§itul anului 1944 Ardealul de Nord fusese ocupat de unguri, jandarmii nu
erau români, Wiesel r¶spunsese, râzînd, c¶ nu are importan†¶, francezii tot nu
cunosc istorie. Tot el fiind cel care urlase dement, cu stropi, cu ochii gata
s¶-i ias¶ din cap: «Românii au ucis, au ucis, au ucis!» /evrei/].
ïntorcîndu-ne la M. Shafir, spuneam c¶ omul §i-a v¶zut visul cu
ochii: ajuns la pensie a fost recunoscut §i ca un eminent bro§urist. Pe bun¶
dreptate: la cei 60 ani ai s¶i, a c¶p¶tat faim¶ interna†ional¶ §i coroni†¶ de
moderator profesionist de colocvii, dezbateri, mese rotunde, nun†i cu dar
(mai ales!) §i alte cumetrìi. Altfel §i el, ca to†i nerealiza†ii dintre evrei, la vizita
medical¶ g¶si†i inap†i de a deveni†i coloni§ti s¶lbatici în Israel, dup¶ un lung ocol
prin… repatriere în Israel: SUA, Germania, Cehia, s-a întors în România, detestat¶ de totdeauna, motiv pentru care a fost unsv profesor de Holocaustologie
taman la Cluj. De ce la Cluj? Dar nu gr¶it-a Zarathustra-Wiesel c¶ evreii din
Ardealul de Nord fuseser¶ trimi§i la cuptoarele Auschwitz-ului de c¶tre bestialii
jandarmi ai guvernului român, fascist, antonesciano-legionar?…
Nu m¶ pot st¶pâni de a cita dintr-o conferin†¶ a sa rostit¶ la Tel Aviv,
2003-12-21 (capturat¶ de pe internet):
“De la evreu-goy la goy-evreu”
“Marturisiri personale despre procesul de aculturalizare si
reculturalizare ale unui evreu originar din Romania
“Provin dintr-o familie total asimilata. (…) Bunicul patern, pe care nu l-am
cunoscut niciodata, se tragea de pe undeva de pe meleagurile imperiului austro-ungar.
Bunica paterna era nascuta la Budapesta (…) Din partea mamei, strabunicul fusese arendas in Moldova pe mosiile lui Sturdza (acum vedeti cine e vinovat pentru 1907?), iar
bunicul era un umil contopist. Sotia lui era nascuta la Varsovia. Nu mi-a fost ascunsa
niciodata identitatea evreiasca a familei. Dar nici clarificata. Habar nu aveam ce inseamna
sa fii evreu, de fapt. De sarbatori ne duceam la Templul Coral unde nu intelegeam nimic
din rugaciuni, ne intorceam acasa si mancam supa de gaina. Cu asta se termina "sarba-
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toarea". Cu alte cuvinte, se proceda ca in anecdota care defineste sarbatoarea evreiasca in
urmatorii termeni: "ei au incercat sa ne lichideze, noi am invins, pofta buna!".
“Bunica mea de origine budapestana a murit cind eu aveam vreo 8 ani. Era o
femeie inalta, energica, locuia la Timisoara, unde o vizitam in vacante. Noi traiam la
Bucuresti si intr-o zi, cred ca era "vacanta de iarna", ajungind la dinsa la Timisoara,
m-am adresat bunicii in limba romana. A ramas ca un stilp de gheata, in toata statura ei
impozanta si mi-a raspuns in limba germana (pervers, dar aceasta era limba familiei, nu
idisul, pe care l-am invatat cu ajutorul ebraicii si al germanei in...Israel):
“«In aceasta casa, se vorbeste romaneste numai o data pe saptamina, si atunci
numai la bucatarie.»
“Adica cu servitoarea. Nu stiu cum, dar am inteles imediat despre ce era vorba.
Si de atunci pina azi am o repulsie totala fata de orice fel nationalism. Nu puteam, la 8
ani, sa fiu constient si de ridicolul situatiei: o evreica-unguroaica imi cere sa nu vorbesc
romaneste, ci germana, la nici macar o decada dupa Holocaust, despre care habar nu
aveam atunci”.

Atunci - sublinierea mea. Dar dup¶ atunci?
Insuportabil la M. Shafir - nu doar la el - : nesim†irea etic¶. Vorbe§te
despre str¶bunicul s¶u, arenda§, f¶cînd glume proaste, îns¶ nu pe seama bunicului (care putea fi chiar §i el vinovat de r¶scoala †¶ranilor la 1907), ci pe a
noastr¶, ascult¶tori-cititori b¶nui†i de el a fi înclina†i s¶ credem c¶ arenda§ii
evrei, bie†ii de ei, nu avuseser¶ nici cea mai mic¶ leg¶tur¶ cu revolta - doar
a§a gl¶suise o jum¶tate de secol ukazul lui Roller. El (M. Shafir) vorbe§te acum - de “repulsia fa†¶ de orice na†ionalism” - îns¶ doamne-fere§te, nu §i de
rasismul pur §i dur practicat de evreii §i de ungurii bol§evici fa†¶ de majoritarii români în România ocupat¶ de ru§i din 1944. El ironizeaz¶ “tema
1907”, ca s¶ nu z¶boveasc¶ la mizeria cumplit¶ §i la exasperarea explosiv¶
(a §i explodat!) a †¶ranilor români. M. Shafir s¶ fie sigur: mai târziu - cât de
târziu! - dar tot nu a învins “adev¶rul” s¶u, etnic - poft¶ bun¶! - reambalat în
zeflemeaua dezinformatoare. Adev¶rul istoric r¶mâne, în ciuda Rolleriadei
teroriste asupra memoriei noastre, a ocupa†ilor, oricâte pofte-bune §i-ar urà,
cu gura pân¶ la urechi, holocaustologii dup¶ fiecare §edin†¶ de antisemitizare
a goi-lor - acesta: printre alte p¶cate - primul fiind cel de la 1878 - arenda§iizapcii evrei au purtat, orice-ar pretinde rollerii §i urma§ii lui bol§evicosioni§ti, o mare parte din vina tragediei române de la 1907;
Nesim†irea etic¶ (§i etnic¶) a lui M. Shafir domne§te §i în episodul
bunicii sale:
S¶ nu aib¶ M. Shafir habar acum c¶ atunci (între 1945-1965), acolo
(Timi§oara, Republica Popular¶ Român¶), dac¶ unui român îi sc¶pa: «¢igane
(bozgore, jidane)…», înfunda pu§c¶ria pe loc, fiind condamnat pentru “ur¶
de ras¶”? El pretinde c¶, la acea vârst¶ (8 ani), nu putea “s¶ fie con§tient de
ridicolul situa†iei”- de acord. Dar la 50-60 de ani, când confe-ren†ia, la Tel
Aviv?: era con§tient de propria-i insensibilitate etnic¶, fiindc¶ “situa†ia” inocent zugr¶vit¶ de el era, nu ridicol¶, ci tragic¶ - adev¶rat, numai pentru
români, nu §i pentru unguri, nu §i pentru evrei. Ridicol este el, acum, prin
“naivitatea” (§i non-§alan†a) amintirilor-din-copil¶rie, v¶dind ne-frica de a fi
vreodat¶ f¶cut r¶spunz¶tor §i pedepsit pentru faptele sale rele. Ridicol¶ pân¶
la grotesc, afi§înd o gre†oas¶ †âfn¶ de grofes¶ unguroaic¶ dispre†uindu-i
imperial pe valahii împu†i†i) era, atunci, bunica lui M. Shafir: de§i evreic¶budapestan¶ tr¶itoare la Timi§oara, cuno§tea foarte bine realitatea din
Vechiul Regat de dinainte de 23 august 1944, deci §tia: când spuneai: “unguroaic¶”, spuneai: servitoare. Deosebire: dup¶ instaurarea comunismului o
slujnic¶ românc¶ rar ajungea directoare de fabric¶ sau rector universitar - o
servitoare unguroaic¶: totdeauna; chiar ministru-plin-adjunct…
Ce anume le va propune - la Universitatea de la Cluj - viitorilor pro-
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fesori din ïnv¶†¶mântul Holocaustului §i studen†ilor, Michael Shafir,
bro§urist emerit §i celebru necititor de texte atacate, ale unor autori eticheta†i
orbe§te: “trivial-nega†ioni§ti”? Obiceiul de a azvârli f¶r¶ temei grave, cvasimortale acuza†ii ? Obiceiul de a ar¶ta cu degetul §i de a “demasca” pe al†ii,
pe oricine - ce nu face goi-ul s¶rac pentru o burs¶, pentru o jum¶tate de
catedr¶, pentru o “sincer¶-considera†ie”? Ca la Pite§ti, în reeducare, nefericitul va ajunge s¶ declare c¶ tat¶-s¶u fusese jandarm în Transnistria, maic¶-sa
responsabil¶ de bordel. Care va fi pre†ul (dedus din “recuper¶ri”) pentru o
astfel de autodenigrare, autodistrugere, autonegare, autodenun†are: cei
10.000 dolari, promi§i de istericul Ephraim Zuroff? Va fi el, M. Shafir - altfel
un oarecare m¶gar! profesor, la Cluj, la catedra de trivial-nega†ionism a textelor necitite? Va †ine cursuri de autoreeducare - la Pite§ti Bis?
S¶ facem un ocol pe la Paris: orice-ar zice americanolatrii - mai ales
holocaustologii din România - Parisul r¶mâne cutia de rezonan†¶ în bine, în
r¶u a lumii. Am mai notat, au observat §i unii jurnali§ti (mai cu seam¶ cei de
la Le Nouvel Observateur din ultimii trei ani):
De fiecare dat¶ când o comunitate ocup¶ avanscena cu tragedia ei
na†ional¶, brig¶zile de interven†ie ale studen†ilor evrei, ale “sioni§tilor de
stânga” din Fran†a provoac¶ un scandal(terme-nul este folosit, subliniat, de
N.O.), în scopul de a re-atrage aten†ia presei asupra Holocaustului, de a o
men†ine acolo, nel¶sînd-o s¶ se “r¶t¶ceasc¶” la alte “mici accidente istorice”.
Când acum vreun deceniu Le Pen s-a sc¶pat §i a zis c¶ Auschwitz-ul fusese
“un detaliu al istoriei”, s-a produs un scandal planetar - pe bun¶ dreptate; îns¶
când un Antoine Spire, §i comunist §i evreu a spus despre masacrul rwandez
c¶ a fost un “mic conflict local” §i a râs (râsul-de-mort al lui Wiesel!), nici un
francez nu a reac†ionat; §i nici un român nu i-a ars o lab¶ peste ceaf¶ hilarului
biciclist R. Cosa§u (partener de bridge al vestitului anticomunist Gelu
Ionescu §i scriitor-îndr¶git de Marta Petreu §i de I. Vartic - vezi Dic†ionarul
Esen†ial al Scriitorilor Români), când a scris el cu mâna lui: «Stalinismul la
noi a fost un fel de blenoragie de tinere†e”- de ce: “blenoragie”?, fiindc¶
aceea trece, spre deosebire de de cium¶, de lepr¶ - de moarte?; de ce “stalinismul” §i nu “bol§evismul”?; §i, m¶ rog, care “la noi”: la noi, în România
ocupat¶ de sovietici §i de cosa§i ca jâmb¶re†ul Radu-“Sl¶vim-RepublicaPopular¶-Român¶”?;în Rusia, începînd din 1917, pe unde a galopat eroul s¶u
preferat: Isaac Babel, komisar bol§evic “intransingent”?; în întreg lag¶rul
comunist, inclu-zînd Coreea de Nord, China, Vietnamul, Cambodgia,
Ethiopia, Angola, Congo-Brazzaville, Cuba?
Revin: cum a început a se vorbi “prea mult” (?) de genocidul rwandez, cum un rabin parizian s-a zgâriat cu o furculi†¶ la burt¶, pretinzînd c¶ un
arab îl atacase, fiindc¶ era evreu - §i gata scandalul! Cu proteste, nu doar
guvernamentale franceze, dar §i cu “Apelul” lui Sharon chemîndu-i pe evreii
“victime ale antisemitismului din Fran†a” s¶ vin¶ cu to†ii grabnic la ad¶post
în Israel. £i ce dac¶ s-a dovedit c¶ “agresiunea” fusese o grosolan¶ inven†ie
rabinic¶? Nici rabinul nici comunitatea evreiasc¶ nu §i-a(u) cerut scuze pentru provocare).
Cum s-a readus pe tapet masacrarea armenilor de c¶tre turci în 1915
- scandal provocat în 2002 de… Israel, care somase Europa, (amintindu-i c¶
este vinovat¶ de Holocaust), s¶ o primeasc¶ neîntârziat pe Turcia în C. E. cum “tinerii sioni§ti” parizieni au organizat diversiunea obi§nuit¶ prin manifesta†ii violente ce au blocat strada editurii care avusese îndr¶zneala s¶
publice un roman al unei tinere italo-egiptene despre Palestina - un pre†ios
“ajutor interna†ional” le-a venit de la Funda†ia Wiesenthal, cea vânînd nazi§ti,
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prin comunicate amenin†¶toare - dar care, observa un jurnalist de la N.O.,
grafià gre§it numele autoarei §i titlul c¶r†ii (a devenit o tradi†ie ne-lectura la
holocaustologii de pretutindeni)…
Evenimentul recent care a declan§at scandalul evreilor: readucerea în
actualitate a sclavajului africanilor, imensa tragedie care a provocat, nu doar
umilin†e, suferin†e, dar §i zeci de milioane de victime. Au început a-§i
recunoa§te vina Belgia, Portugalia, Fran†a…
/Pe când mea culpa României pentru robia †iganilor? N-ar fi timpul ca Biseric¶ Ortodox¶ Român¶ s¶ dea semnalul c¶in†ei, doar sfintele
m¶n¶stiri ale noastre au fost cele mai bogate în robi?/
ïn urm¶ cu trei luni a ap¶rut la Paris m¶rturia unui osta§ francez de
culoare c¶zut prizonier la germani, au izbucnit proteste vehemente din partea
comunit¶†ilor evreie§ti de pretu-tindeni împotriva “alega†iilor antisemite ale
autorului” de genul: “în lag¶rele naziste evreii §i slavii erau considera†i suboameni, îns¶ noi, negrii §i †iganii: sub-sub-oameni §i trata†i ca atare”. Când
un jurnalist belgian a scris c¶ recunoa§terea sclavajului din partea unor foste
puteri coloniale europene reprezint¶ cel mai m¶runt lucru pe calea
recunoa§terii p¶catului de moarte (reprezentat de sclavaj), continuînd: “r¶mâne ca America s¶ fac¶ la fel, mai ales c¶ cea mai mare parte a prosperit¶†ii sale s-a rezemat pe sclav” - le-a s¶rit capacul, nu americanilor, ci evreilor !
ïn 8 martie acest an au manifestat liceenii din Paris. ïn locul obi§nuitelor bande de derbedei vandali, “les casseurs”, care parazitau coloanele,
sp¶rgeau vitrinele magazinelor §i furau ce apucau - au ap¶rut vandali ne-ho†i:
ace§tia, t¶b¶rau pe câte un elev manifestant, îl b¶teau pân¶ la sânge, îi zmulgeau telefonul portabil, o bluz¶, “adida§ii” iar fetelor - b¶tute §i ele - li se
“confiscau” telefoanele §i po§etele. S-au înregistrat r¶ni†i, plângeri contra
X… Presa a fost surprins¶ de acest nou fenomen §i a scris pe larg, încercînd
s¶ afle dedesubturile. Televiziunea a intervievat câ†iva din vandali - elevi la
o §coal¶ profesional¶ din St.-Denis, din zona Marelui Stadion. S-a aflat c¶
acei tineri erau revolta†i-furio§i pentru c¶ ei, cei tr¶ind în banlieu, ca “ie§i†i
din imigra†ie” (arabi, negri), sunt defavoriza†i, nu au nici hainele, nici
telefoanele portabile, nici aerul sigur de ei - al liceenilor manifestan†i… Drept
care s-au hot¶rît ca (de ast¶ dat¶) s¶ le dea o lec†ie… burjuilor.
Jurnali§tii observaser¶: vandalii ne-ho†i, erau anima†i (!) de ur¶…
social¶ (nu au folosit: “ur¶ de clas¶”, ca s¶ nu se supere comuni§tii…), manifestat¶, nu prin “confiscarea”, ci prin distru-gerea demonstrativ¶ a bunurilor
pe care ei nu le aveau. Foarte mul†i dintre vandali, dup¶ ce stingeau în b¶taie
pe câte un elev manifestant §i îi zmulgeau telefonul portabil, îl distrugeau pe
loc, c¶lcînd în picioare… r¶m¶§i†ele…
Dup¶ o vreme, cum se întâmpl¶, presa §i-a îndreptat aten†ia spre alte
evenimente - ceea ce era insuportabil pentru tobo§arii Holocaustului - atunci
a izbucnit scandalul “rasismului anti-alb”:
Jurnalistul Luc Bronner de la Le Monde a publicat mult dup¶ evenimente un articol în care afirma c¶ agresiunile au avut un caracter net rasist,
anti-alb - auzise el, cu urechile lui, cum “magrebinii” (arabi algerieni, marocani - §i negri africani) strigau la agresa†i: «Alb împu†it, d¶ portabilul!”; mai
mult: în ancheta pe care el (L. Bronner) a f¶cut-o în St.-Denis, în fa†a §colii
de meserii, “magrebinii” repetau f¶r¶ jen¶ motivele agresiunii: «Din cauza
lor, a albilor, am suferit §i suferim…»
Fulger¶tor Radio-Shalom - al comunit¶†ii evreie§ti - §i Asocia†ia tinerilor sioni§ti de stânga “Hachomer hatzair” a(u) dat alarma, lansînd un Apel
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la solidarizare împotriva actelor “rasiste, contra albilor - cu iz antisemit”
(subl. mea). Printre primii semnatari: Alain Finkielkraut, André Taguièff,
Kouchner. Pe m¶sur¶ ce Radio-Shalom §i “Hachomer hatzair” urca tonul
pân¶ la inaudibil, au început a se semnala, atât retrageri de semn¶turi de pe
Apel cât §i opinii exprimate de organiza†ii antirasiste, pacifiste, apoi de personalit¶†i: Ghaleb Bencheikh, pre§edinte al Confedera†iei mondiale a
Religiilor pentru Pace a fost primul care a declarat: “Dac¶ agresiunile contra
liceenilor sunt inadmisibile, nu cred c¶ rasismul este constitutiv acestor acte”;
celebrul istoric Esther Benbassa: “Fiind personal atins¶, ca fost¶ imigrant¶,
care §tie cât de dificil¶ este integrarea [în societatea de sosire], prin acest
Apel care atâ†¶ la violen†¶, în loc s¶ constate c¶ exist¶ o respingere [a
societ¶†ii franceze]”. £i: “nu este rolul unei asocia†ii evreie§ti din Fran†a de a
intra dans la compétition victimaire”, sublinierea mea.
B¶nuiesc ce a p¶†it Esther Benbassa, evreic¶ originar¶ din Salonic §i
dup¶ acest “act antisemit”, din partea presei evreie§ti, din partea unor (mul†i!)
evrei din Israel, din partea organiza†iilor tinerilor sioni§ti (de stânga, pardi!).
Mai ales pentru aceast¶ “compétition victimaire” pe care a mai repro§at-o
evreilor stârnind, la Sorbona amabilit¶†i de genul urletului sionist : «Curv¶ a
arabilor!» Destul de rapid scandalul scontat de evrei pentru a deturna batajul
în jurul altor tragedii, ale altor comunit¶†i s-a întors, nu la Holocaust, ci la
“ucenicii vr¶jitori” ai lui. Cunoscu†ii fabrican†i de opinie Finkielkraut,
Taguièff, Kouchner s-au dat la fund, n-au mai fost de g¶sit nici la telefon.
Jurnali§tii de investiga†ie s-au întors la evenimentul declan§at la 8 martie.
Duminic¶ 17 aprilie, la emisiunea de televiziune “Arrêt sur image” sa dezb¶tut atât “fenomenul”, cât §i deturnarea semnifica†iei sale de c¶tre unii
evrei. A participat jurnalistul de la Le Monde, Bronner §i Yoni Smadja, §eful
organiza†iei tinerilor sioni§ti: “Hachomer Hatzair”. Timp de dou¶ ore, în
direct, cei doi au fost cople§i†i de m¶rturii, de contra-anchete jurnalistice,
de analize, toate contrazicîndu-le alega†iile. ïn cele din urm¶ Bronner a recunoscut, sp¶§it, c¶ se gr¶bise - r¶u sf¶tuit de un bun prieten - care îi povestise
ceea ce auzise el: “maghrebinii agresori strigau: «Albi împu†i†i!», «S¶ nu
uit¶m sclavajul», «To†i albii trebuie b¶tu†i»”; c¶ nu, el nu auzise asemenea
cuvinte; c¶ nu, când s-a dus la St.-Denis §i a stat de vorb¶ cu agresorii niciunul nu a formulat clar “justific¶ri rasiste, antialbi”. Când animatorul emisiunii
l-a întrebat: dac¶ nu a v¶zut, dac¶ nu a auzit lozinci rasiste (anti-albi), de ce
a scris contrariul în Le Monde? Bronner a ridicat din umeri §i a întors privirile
disperate spre Yony Smadja. Acesta nu p¶rea a avea mai mult de 18 ani.
Sigur de sine §i de adev¶rurile sale cum numai un adolescent-revolu†ionartrotskisto-sionist poate fi, Yony a respins fiecare prob¶ împotriva a ceea ce
scrisese, ce afirmase el: un jurnalist (evreu) de la Libération, aflat pe teren,
spunea c¶ nu auzise vreo lozinc¶ rasist¶ - Yony, senin, m¶tura cu un dos de
mân¶ m¶rturia:
«Nu-i adev¶rat! Nu se afla el [jurnalistul] unde trebuia!»;
Un sociolog reputat (§i evreu) afirma c¶ evreii au fost de totdeauna în
“compétition victimaire”, c¶ nu suport¶ s¶ se vorbeasc¶ despre suferin†ele altor
comunit¶†i - Yony:
«Nu-i adev¶rat. Noi nu putem fi gelo§i pe nimeni. Noi nu min†im
niciodat¶…»
La aceast¶ ultim¶ obr¶znicie animatorul a ridicat mâinile spre cerul
studioului §i l-a somat pe Yony:
«A†i afirmat §i r¶spândit §tirea c¶ maghrebinii agresori rosteau lozinci
anti-albe, antisemite, dar nimeni nu le-a auzit: nici Luc Bronner, care a provocat
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scandalul, iar aici a recunoscut c¶ în realitate nu a auzit a§a ceva, îi povestise
“cineva” - înseamn¶ c¶ a†i min†it!»
Deloc demontat, Yony:
«V¶ spun eu c¶ arabii (de la “magrebini” trecuse la “arabi” - de
mirare c¶ nu mersese pân¶ la: “palestinieni”) sunt antisemi†i §i vor s¶ ne
arunce în mare. Dac¶ la manifesta†ia asta nu au fost auzi†i, vor fi auzi†i mâine;
sau peste o s¶pt¶mân¶. Noi trebuie s¶ lu¶m m¶suri preventive…»
Animatorul Daniel Schneidermann a râs:
«Preventive? Ca r¶zboiul preconizat de Bush, de Wolfowitz, de
Rumsfeld?»
Adolescentul Yony Smadja l-a fulgerat pe Schneiderman cu privirea
sa albastr¶, albastr¶ - §i a t¶cut - ca R. Ioanid.
Iar eu, în fa†a televizorului, am sim†it un fior rece pe §ira spin¶rii:
acest copila§ - cu ochi alba§tri - ar fi fost în stare s¶ m¶ ucid¶, f¶r¶ tres¶rire.
Nu pentru c¶ a§ fi palestinian-terorist, sau neam†-hitlerist - sau românnega†ionist - ci pentru c¶ nu sunt ca el. Pentru c¶ sunt un goi, deci inamic,
deci…poten†ial-lichidabil. Nuan†ez: preventiv-lichidat.
Ovidiu Pecican. £i el (ca §i Laszlo - de care nu m¶ ocup) a constituit
o surpriz¶: cum de s-a l¶sat tras (§i dac¶ s-a tras-singur?) în Brigada
Dezinformatoare a Holocaustologilor Socotitori-Pre†¶luitori-de-Cadavre ?
Nu-l voi psihanaliza, pentru a afla ce rol culpabilizator va fi jucat
tat¶l în spaimele cumplite ale fiului, ci voi aminti:
ïn dialogurile cu Laszlo, cu Grigurcu, cu Solacolu, istoricul Ovidiu
Pecican, citînd respectuos - §i prea-plecat, de-a dreptul slugarnic… - din
Evanghelia dup¶ R. Ioanid, m¶ acuza, ca autor al S¶pt¶mânii Ro§ii…, c¶ nu
m¶ sprijin, în afirma†iile mele, pe documente autentice, autentificate, verificate,
acceptate de istorici…
Plin de calit¶†i, §i O. Pecican este român în ceea ce are mai r¶u: uit¶
ce spusese ieri, nu î§i imagineaz¶ c¶ cel din fa†¶ îl va contrazice f¶r¶ jen¶,
amintindu-i adev¶ruri pe care el, O. Pecican le ocole§te, le ascunde cu grij¶ iat¶ unul; mare:
Funda†ia Cultural¶ România, condus¶ de A. Buzura, preg¶tise, în
colaborare cu Centrul de Studii Transilvane din Cluj editarea volumului de
documente Situa†ia evreilor din România 1939-1941. Lucrarea urma s¶
apar¶ sub egida Institutului de istorie §i teorie militar¶, a Arhivelor statului,
Bucure§ti, a Arhivei Ministerului Ap¶r¶rii Nationale. Coordo-natori: Lt. col
Alesandru Du†u §i Dr. Constantin Botoran. ïn 1994, în preziua lans¶rii, volumul a fost trimis la topit din ordinul lui A. Buzura. C¶ el este autorul actului
înalt cultural (§i extrem de patriotic fa†¶ de neamul românesc, cel f¶r¶-de-hârtii): ca recompens¶ în 2003 Universitatea din Ierusalim i-a decernat titlul de
Doctor Honoris Causa!
ïn 2003 volumul de documente a fost, în sfâr§it, scos la lumina zile
de editura ¢ara Noastr¶, din ini†iativa lui Ion Coja.
ïn chiar momentul în care istoricul Ovidiu Pecican - citîndu-l umil,
îngenunchiat pe R. Ioanid - afirma c¶ Goma nu se bazeaz¶ pe documente,
avea în fa†¶ (iertare: ar fi trebuit s¶ aib¶ dinainte, în timp, nu doar în spa†iu §i gata citit!) eseul atacat: S¶pt¶mâna Ro§ie sau Basarabia §i Evreii, edi†ia
de la Vremea. Dar nici el, dezb¶t¶torul nu-l citise cum se cite§te. Afirm
aceasta pentru neînsemnatul motiv c¶ cel pu†in jum¶tate din paginile eseului
sunt ocupate cu documente culese, reproduse din volumul Situa†ia evreilor
din România 1939-1941; cel distrus de Buzura în 1994.
Istoricul nostru, devenit holocaustolog, nu cite§te: dup¶ modelul ilus-
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tru al §efului suprem: Wiesel, care acuz¶, f¶r¶ temei, în perfect¶ necuno§tin†¶
de cauz¶, îns¶ înecat de ur¶ fa†¶ de români. Cu “temeiurile” responsabili sunt
aghiotan†ii R. Ioanid, M. Shafir, Al. Florian, A. Oi§teanu… El, O. Pecican a
ridicat dou¶ degete §i s-a oferit s¶ execute un ordin, temeinic, profesionist, ca
o bun¶ c¶tan¶ ardelean¶. E mult mai comod §i mai f¶r¶ riscuri: cine s¶-i cear¶
socoteal¶ c¶ a aruncat la întâmplare acuza†ii grave, c¶ a calomniat, c¶ a spus
minciuni cu senin¶tate? ïn niciun caz un român-verde: românii-verzi bat pas
de front pe ar¶tur¶ la comanda holocaustologilor.
O. Pecican lucra la Centrul de Studii Transilvane. M¶ în§el? Chiar
dac¶ m¶ în§el, este oare de conceput ca un istoric din Cluj s¶ nu aib¶ §tire de
un volum de documente urmînd a fi editat - în Cluj ? Nu. Mai ales c¶ la un
moment - în mijlocul unei acuza†ii c¶ eu nu produc documente, lui i-a sc¶pat
m¶rturisirea c¶ a avut între mâini documente… pe care ar fi trebuit s¶ le
citesc-citez, eu, autorul eseului. £i nu a recunoscut c¶ el, Pecican nu citise
textul meu, cel con†inînd chiar documentele în chestiune…
Necititorii mei - altfel holocaustologi emeri†i…
Gabriel Andreescu:
Timpul nr. 3/2005: public¶, pe pagina a 3-a la rubrica “Agora” articolul anun†at pe prima : “Mult Goma” semnat: G. Andreescu. S¶ trecem - cu
greu - peste introducerea confuz¶, n¶cl¶it¶ §i mincinoas¶, fiindc¶ nu
pomene§te de articolul lui A. Oi§teanu din 22, cel care provocase reac†ia mea
în Ziua, ci pretinde c¶ al s¶u o schel¶l¶itur¶, tot în Ziua, unde confec†io-neaz¶
“editoriale” descusute, dezinformatoare, inutile - ar fi declan§at ostilit¶†ile. £i
din acest proasp¶t extemporal r¶zbate setea-foamea lui G. Andreescu de a fi
considerat §i el om purt¶tore† de condei, de a fi luat §i el drept “publicist”, de
a fi §i el b¶gat în seam¶, fie §i sub forma unor lovituri de retevei, administrate domestic, pentru intruziune acolo unde nu are ce c¶uta.
Citez din Timpul: - scrie G. Andreescu despre mine:
“(…) Focul de artificii de acum o lun¶ nu a adus nici un argument
esen†ial nou fa†¶ de ceea ce spusese deja. Goma redevenise ‘un caz’ o dat¶ cu
apari†ia celor dou¶ texte (subl. mea, P.G.)‘S¶ptæmâna Ro§ie 28 iunie-3 iulie
1940’ §i (sublinierea îmi apar†ine) ‘Basarabia §i Evreii’ în care teoretizeaz¶
într-o manier¶ foarte personal¶ evenimentele din Transnistria (re-subl. mea)
în timpul celui de al doilea r¶zboi mondial”.
O singur¶ fraz¶, dou¶ (imense, neru§inate!) inexactit¶†i:
1. “Cele dou¶ texte” sunt, în fapt, unul singur text. £i-ul introdus de
G. Andreescu înlocuie§te sau-ul autorului, pus acolo, nu altundeva, de mine,
nu de altcineva, pentru a marca titlul §i subtitlul eseului. Trebuie s¶ fii
Gabriel Andreescu pentru a avea nesim†irea de a ataca o carte c¶reia nici
m¶car coperta nu i-ai v¶zut-o, a§a, pentru cultura-general¶ a ta: s¶ §tii ce
nume-titlu poart¶ animalul-care-nu-exist¶ (pentru analfabe†i): cartea;
2. Nic¶iri în textele mele (fie acestea §i… dou¶) nu am teoretizat - cu
atât mai pu†in “într-o manier¶ personal¶ - evenimentele din Transnistria”…
Dac¶ a§ fi vrut s¶ fac acest lucru, nimeni nu m-ar fi putut împiedeca: nici
Laszlo, nici Pecican, nici Shafir, nici R. Ioanid - i-am numit pe ace§tia,
fiindc¶ ei vorbesc (în locul meu) - despre… Transnistria. Eu scrisesem “despre” ceea ce §i spune subtitlul eseului: “Basarabia §i Evreii”- nu:
“Transnistria §i Evreii”. Or, dup¶ cum se constatase înc¶ din timpul “polemicei” cu Shafir, de acum doi ani, G. Andreescu nu citise ceea ce condamnase
atunci (el nefiind cititor ci scriitor de editoriale); acum se v¶de§te f¶r¶ t¶gad¶:
grafomanul lefegiu al Drepturilor Omului Minoritar în România, nu v¶zuse
în via†a lui m¶car coperta c¶r†ii mele.
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C¶ nu este o sc¶pare a sa, nici vreo gre§eal¶ a redac†iei: în capul
coloanei a II-a, dup¶ un citat din I. Solacolu, G. Andreescu recidiveaz¶
astfel:
“ïn final, Solacolu ‘dispare’, în sensul c¶ nu a mai comentat textele
(subl. mea) esen†iale ‘S¶pt¶mâna Ro§ie §i (re-subl. mea) Basarabia §i Evreii”.
Acest ne-cititor, analfabetizator se pricepe de minune la toaletarea
(ciuntirea) citatelor din textele comentate, deci la falsificarea lor prin prezentare incomplet¶. Exemplu:
«- s¶ fie expulza†i de pe sol românesc acei evrei §i unguri care
între†in adev¶rul etnic al lor…», scrisesem eu;
Pân¶ aici a reprodus corect dintr-un text al meu. Numai c¶ a copiat
doar un sfert-de-fraz¶, o ciosvârt¶ de idee. ïntrerupt¶ abuziv, fraza-ideea mea
ajunge a semnifica orice altceva §i contrariul orice-ului - fiindc¶, în original,
ea continu¶ astfel:
…“potrivit c¶ruia doar ‘românii fasci§ti’ au asasinat evrei, în schimb
(!) evreii §i ungurii nu s-au atins de un fir de p¶r de pe capul românilor, nici
în timpul ocupa†iei Transilvaniei de Nord, nici dup¶ sovietizarea întregei
Românii, când au colonizat ‘aparatul de stat §i de partid’ - cu prec¶dere blestemata Securitate”.
Nu-i a§a c¶ eu scrisesem în textul “S¶ înv¶†¶m de la evrei?” cu totul
- dar cu totul - altceva?
Acest ne-cititor, z¶p¶citor de cititorii românii suficient de z¶p¶ci†i de
scîntei§tii eterni, senin sem¶n¶tor de neadev¶ruri, obraznic falsificator de
citate a dovedit din plin c¶ locul s¶u de “publicist” (Ric¶ Venturianu m¶car
avea umor - involuntar…) este în Brigada de Dezinforma†ie condus¶ de
Wiesel, al¶turi de ceilal†i neru§ina†i calpuzani : Shafir, Oi§teanu, Braham,
Ancel, Al. Florian, Laszlo, Pecican, Volovici, Totok…
Or fi existînd §i alte cretin¶t¶†i în textul lui G. Andreescu din
Timpul nr. 3/2005, dar nu le mai iau în seam¶: am obosit de andreisme. £i
nici nu m¶ pot mira:
«De ce Liviu Antonesei nu mi-a oferit un drept la replic¶?»
De ce! Fiindc¶ nu-i va fi dat prin cap c¶ mai exist¶ a§a ceva (dreptul
la replic¶), în România de azi.
Nu doar lui: îi d¶duse oare prin cap lui I.B. Lefter s¶-mi acorde mie,
atacatului, drept de replic¶ la pogonul - corect: ciub¶rul cu l¶tùri v¶rsate în
capul meu - în Observator cultural, pogon-anatem¶-tinet¶ isc¶lit: “Radu
Ioanid”, cel constituind semnalul de atac împotriva “antisemitului” de mine,
din noua campanie de culpabilizare a românilor §i începere a adun¶rii cotelor
re-impuse dup¶ jum¶tate de veac: “taxa pe cadavre”?; oare îmi admisese
drept de replic¶ G. Adame§teanu, dup¶ publicarea, în 22, a l¶l¶ielii îng¶late,
turn¶toare, a lui Oi§teanu în care m¶ ataca?; dar mai înainte, când m¶
porc¶iser¶ Barb¶neagr¶, Mircea Martin, iar eu, naiv, unde mai pui:
“parizian” cum crede R. Ioanid c¶ m¶ insult¶, trimisesem replici la atacuri :
le publicase ea, G. Adame§teanu, prima §i ultima dintre oltence? Da de unde!
Scriitorul-român trezit împ¶rat-§ef al câte unei publica†ii î§i p¶streaz¶ “concep†ia” primitivo-tribal¶, potrivit c¶reia §eful este §i proprietar de mòbile §i
de mobìle (aici intrînd subalternele, fetele-n cas¶ - ca Rodica Palade).
Nu pot întreba nici:
«Cum de a publicat Liviu Antonesei a§a ceva, f¶r¶ s¶ verifice corectitudinea afirma†iilor autorului (acum vorba fiind de G. Andreescu)?»
Pentru c¶ niciodat¶ nu am luat de guler pe cutare director de periodic
fiindc¶ publicase un text critic la adresa mea - acest obicei bol§evic îl au G.
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Dimisianu, Alex. £tef¶nescu, Cristian Teodorescu, Ioana Pârvulescu, N.
Manolescu (ei au amenin†at cu un proces revista Vatra care îmi scosese, în
foileton, S¶pt¶mâna Ro§ie…); obicei al tovar¶§ului Te§u, munca-torul cu
pixul §i carne†elul de denun†uri, harnicul, agitatul caraliu de serviciu, cu
«Ordonan†a, Ordonan†a!», supraveghetor al românilor din România care s-ar
putea manifesta ca antisemi†i (s-a observat gândirea poten†ialist¶ a
securi§tilor înainta§i ai s¶i, în virtutea c¶reia zeci de mii dintre noi am fost
arestati, tortura†i, întemni†a†i) §i ar compromite (bun¶)starea material¶ - dar
psihologic¶! - a israelienilor din Israel; obicei al lui Oi§teanu, cel care deplor¶
rânjind, în 22-ul adame§tean c¶ înc¶ nu am fost condamnat penal; obicei al
lui Shafir care îl amenin†¶ cu “judecata” pe Mircea St¶nescu, dac¶ acesta va
face public¶ o scrisoare a sa (nu una foarte-foarte compromi†¶toare, îns¶
bro§uristului Shafir, §i el conspirativnik înn¶scut nu-i place lumina zilei,
lucreaz¶ numai pe întuneric, atac¶ numai de la ad¶postul tufi§urilor - a§a a
ghidat campania din 2000 în favoarea lui Iliescu, a§a l-a consiliat pe Wiesel
în 2002 s¶ refuze a vizita §i Memorialul de la Sighet…);
Apoi fiindc¶ r¶spunsul la eventuala mea întrebare îl d¶ îns¶§i
Gabriela Gavril redactor-§ef al Timpului prin editorialul publicat în acela§i
num¶r, 3/2005: “De ce nu mai pot citi pamflete?”
Explica†iunea pe care mi-am dat-o - dup¶ ce am în†eles:
Liviu Antonesei nu mai cite§te de mult¶ vreme vreme decât ce scrie
el însu§i; am mai în†eles: Gabriela Gavril, m¶rturise§te negru pe alb c¶ nu mai
cite§te pamflete. Deduc†ie: aruncîndu-§i ochii peste titlul extemporalului
andreesc, cei doi §efi ie§eni au… tras concluziunea c¶ este un “pamflet” - §i
ce bine face pamfletul cel neiubit la Timpul, dac¶-i arde una peste bot lui
Goma care, o §tie toat¶ lumea intelectual¶ româneasc¶ (Shafir, Oi§teanu,
Al. Florian, Ed. Reichman, Lavastine, Lilly Marcou, Totok) este un antisemit
fioros - de ce? Fiindc¶ a§a le-a explicat tovar¶§ul evanghelic sionisto bol§evic,
R. Ioanid! £i cum Doamna de la Domnul nu (mai) cite§te pamflete; cum
Domnul de la Doamna nu se mai cite§te nici pe sine (întru corectura cea de
toate zilele), nimeni “din conducere” nu a citit m¶zg¶leala lui G. Andreescu.
ïns¶ în virtutea unei obi§nuin†e curat-intelectuale ambii-doi conduc¶torii au
semnat încuviin†area tip¶ririi.
S¶ fiu drept: chiar dac¶ s-ar fi întâmplat minunea ca Liviu Antonesei
§i Gabriela Gavril s¶ fi citit “pamfletul”: §i-ar fi dat ei seama c¶ isc¶litorul
isc¶le§te idio†ii, calomnii, porc¶rii?
Da de unde! Ca s¶ ajung¶ la aceast¶ elementar¶ concluziune, ar fi
fost necesar¶ o elementar¶ condi†ie îndeplinit¶ de un conduc¶tor de revist¶
cultural¶, de un intelectual - care mai §i cite§te, m¶car în fiecare zi-întâi din
lun¶, adic¶ se informeaz¶, pentru a fi în cuno§tin†¶ de cauz¶; adic¶ s¶ fi citit,
ei, textele lui Goma atacate în publica†ia lor; s¶ fi privit o singur¶ dat¶ coperta
c¶r†ii lui Goma S¶pt¶mâna Ro§ie 28 iunie - 3 iulie 1940 sau Basarabia §i
Evreii (aten†ie: nici m¶car semnalat¶ ca apari†ie în Timpul, nici vorb¶ s¶ fie
recenzat¶, de§i primiser¶ un exemplar. Dar cum s¶ o fac¶, dac¶ fuseser¶ avertiza†i de holo-caustologii Oi§teanu, A. Cornea, Shafir, Volovici, Totok: acea
carte e un fel de Mein Kampf scris¶ direct în române§te! - ei Oi§teanu,
Shafir, Volovici n-au citit-o cu ochii lor personali, dar le-a povestit-o ne-cititorul Wiesel, cel cu: «Românii au ucis, au ucis, au ucis!»?). Fire§te, ar fi fost
necesar (nuan†ez: “ar fi fost de dorit”) ca Liviu Antonescu, chiar §i Gabriela
Gavril s¶ fi parcurs m¶car o dat¶, fie §i în diagonal¶, textul meu “S¶ înv¶†¶m
de la evrei?”, pentru a nu cau†iona falsificarea citatelor prin “oprirea” acolo
unde îi convine polemistului necititor-dezinformator semnînd §i în Timpul:
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“G. Andreescu”.
Dar n-a fost s¶ fie. M¶ tot întreb - de 15 ani: la asta le-a slujit literatorilor români “rezisten†a prin cultur¶”?: la atingerea performa†ei ne-citirii
textelor comb¶tute cu mare curaj? Fiindc¶ am certitudinea: dup¶ Revolu†ia
lui Brucan, scriitorul român nu mai cite§te - în schimb combate ceea ce nu
cunoa§te!; nu are cuno§tin†¶ de proposta celuilalt - dar îi arde o ripost¶, de s¶
nu i se mai §tearg¶ în veci de pe obraz scuipatul: «Antisemitule! Tu, care
m-ai ars în cuptoarele Transnistriei!» - isprav¶ eroic¶ pentru care, dac¶ nu
curg cei 10.000 dolari-argin†ici, tot pic¶ de o burs¶, de un doctorat, de o
catedr¶ la Cluj, de o intrare în NATO, în UE… - e pu†in lucru s¶ pui um¶rul
la prop¶§irea †¶rii tale dragi-§i-iubite, România?
£i ce dac¶ Liviu Antonesei §i Gabriela Gavril nu au citit textul pus
pe rug de G. Andreescu, inginer specialist în Industria Drepturilor Omului ?
Au ei timp de fleacuri? Dar unde ne trezim? ïn Europa? Ei, bine, nu în
Europa ci, pân¶ una-alta, la Ia§i.
Ironie - am mai spus-o: singurul dintre agresorii mei care… a recunoscut c¶ nu citise nimic din textele mele - dar tr¶sese concluzia: “Goma e
antisemit”: Dan Pavel. Nu R. Ioanid, nu Shafir, nu Oi§teanu, nu Al. Florian,
nu Ion Vianu, nu Ed. Reichman, nu Te§u, nu D. Vighi, nu Laszlo, nu
Pecican… - nici G. Andreescu. Ci Dan Pavel! ïl merit¶m!
Am r¶spuns la întrebarea: de ce (pân¶ acum) holocaustologii nu mau dat în judecat¶ pentru “antisemitism”?
Vor fi §tiind ei câte ceva despre stropitorul stropit.
Vor fi auzit §i despre arma pe care David nu o cuno§tea: bumerangul.

Un pas pe loc, în actualitate (10 octombrie 2011):
O surpriz¶ care nu m-a surprins: o scrisoare de la Varujan
Vosganian:
“Draga domnule Goma,
imi permit sa va scriu, desi dumneavoastra probabil ca nu ma cunoasteti. Sunt
Varujan Vosganian, prim-vicepresedinte al Uniunii Scriitorilor din Romania.
Am ocupat in ultimii douazeci de ani o seama de demnitati in statul roman,
printre care si pe cea de ministru al economiei si finantelor in anii 2006 2008, pe vremea cand prim ministru era Calin Popescu Tariceanu. In prezent
sunt senator.
In perioada 21-22 octombrie voi fi la Paris pentru o intalnire cu scriitori de
origine armeana din diaspora. Mi-ar face mare onoare sa va intalnesc.
Educatia pe care am primit-o in familie, felul in care am trait in perioada
comunista si valorile in care cred mi-au insuflat fata de dumneavoastra un
profund respect. In Romania suntem foarte multi care va socotim unul dintre
reperele rezistentei demne impotriva dictaturii comuniste si consideram ca
prezenta d-voastra ar fi un bun model pentru o societate aflata in deriva.
Daca incuviintati, printr-un eventual raspuns, m-as bucura mult sa va pot
intalni. Cu mult drag si adanc respect.”

Mar†i 11 octombrie 2011
(…)
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Paris, 11 oct 2010:
Domnule Varujan Vosganian,
Observ ca mesajul Dvs primit ieri, în jurul prânzului a cunoscut, pâna
la raspunsul meu - în aceasta diminea†¶ - o raspândire necunoscuta scrierilor
mele. Foarte bine: am devenit celebru: mi-a scris însusi Varujan Vosganian,
vicepre§edinte al Uniunii Scriitorilor, senator si scriitor.
Care o fi motiva†ia mesajului? Eu nu v-am adresat nici o peti†ie, nici
o reclama†ie, nici vreun bile†el-de-prietenie - atunci? Mor de curiozitate sa
aflu numele factorului care v-a îns¶rcinat sa-mi scrie†i, sa scoateti castanele
cu mâinile Dvs. Dar nu va întreb cine anume este. Fiindca stiu. Dealtfel stiam
înca de acum o sapt¶mâna ca ve†i fi însarcinat cu aceasta ingrata misiune.
Ce ave†i de gând s¶-mi comunica†i? Sau poate vre†i sa v¶ cere†i scuze
pentru complicitatea-prin-t¶cere la care a†i consim†it voios la antisemitizarea
mea, de pe urma careia mi s-a prelungit pedeapsa de nu mi se restitui
cet¶†enia, de a nu fi reprimit în Uniunea Scriitorilor, de a nu putea publica în
România, în româna, decât cu mari greuta†i - fiindca vegheaza noua-cenzura
unde oficiaza cu vigilen†a profitorul de vârf al r¶sucirii, ca în procesul de la
Grivi†a, N. Manolescu: din acuzat de antisemitism (cite§te: de analfabetism)
în feroce acuzator de “antisemi†i”, ca mine si de “legionari”, ca L.I.Stoiciu,
fapt¶ r¶spl¶tit¶ cu treizecideargin†ii postului de ambasador Unesco la Paris demers nobil, sus†inut de ambasadorii americani la Bucuresti Taubman si
Gordon?
Au poate despre altceva avea†i de gând sa ma între†ine†i?
Solu†ia se afla la îndemâna: folosi†i curierul electronic: scrie†i-mi.
V¶ voi citi cu aten†ie si v¶ voi raspunde.
Paul Goma

£i iar m¶ întorc în trecut:
Paris, 28 iunie 2005
Andrei Oi§teanu: O amintire “despre mâncare” sau
Cum func†ioneaz¶ memoria unui holocaustolog-§ef-adjunct
ïn Supliment cultural (al editurii Polirom) am dat peste rubrica †inut¶
de Adriana Babe†i “despre mâncare” (mânc¶ruri?). ïn nr. 10, din 29 ian-4
febr. 2005, la pag 4 figureaz¶ - cum altfel? - §i Andrei Oi§teanu: el î§i
poveste§te via†a lui cea grea, plin¶ de priva†iuni §i de persecu†ii (antisemite!)
- prin o amintire culinar¶.
Reproduc aici contribu†ia-i - apoi o voi comenta:
“M-am n¶scut la Bucure§ti, dar primii §ase ani de via†¶ (1948-1954)
i-am petrecut la Cern¶u†i 1); compus¶ din cinci suflete familia mea locuia în
dou¶ camere foarte modeste din cartierul evreiesc; st¶team pe uli†a ceasorinicarilor (…) c¶rei i se schimbase numele cu cel al comunistului Karl
Liebknecht. Era o perioad¶ de dup¶ r¶zboi în care Uniunea Sovietic¶ î§i oblojea r¶nile. Era un amestec de mîndrie §i s¶r¶cie postbelic¶. Marea victorie
asupra nazismului (§i ocuparea Europe est-centrale) hr¶nea sufletele 2), dar
nu §i trupurile. Nu se mai g¶sea mai nimic de mîncare. Ca s¶ supravie†uiasc¶
cern¶u†enilor li se d¶dea în folosin†¶ cîte o bucat¶ de p¶mînt pe care o cultivau de regul¶ cu cartofi […]
“Devenit §omer 3), tat¶l meu nu putea s¶ se reangajeze din cauza
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unui puternic val de antisemitism 4) declan§at la începutul anului 1953 de
batiu§ca Stalin însu§i (procesul “asasinilor în halate albe”). Abia dup¶ moartea lui Stalin p¶rin†ii mei au reu§it s¶ emigreze5) în România. ïn octombrie
1954 l¶sam în urma noastr¶ marea Uniune Sovietic¶; tot ceea ce unii iubeau
§i urau mai mult. Fratele meu (11 ani) §i-a luat pu†in p¶mânt într-o pungu†¶
legat¶ la gât. Eu (6 ani) l-am imitat. 6)
“La Bucure§ti am locuit pe strada Washington, devenit¶ Haia
Lipschitz, militant¶ comunist¶, situa†ie simetric¶ cu cea din Cern¶u†i Dar statutul social §i starea material¶ s-au îmbun¶t¶†it substan†ial. Problema
mânc¶rii nu se mai punea în termeni de supravie†uire. £i totu§i, în fiecare
diminea†¶ se derula un ritual culinar s¶r¶c`cios. Toat¶ familia se aduna la
mas¶, mama punea solemn un castron aburind, plin cu cartofi fier†i în coaj¶.
Suflînd în mâini, decojeam cartofii fierbin†i, îi m¶run†eam în farfurie §i
ad¶ugam sare, ceap¶ tocat¶ §i untdelemn. Apoi mâncam în t¶cere, ca într-o
agap¶ mistic¶ .
“Trecuser¶ mul†i ani de la p¶r¶sirea ghetoului 7) din Cern¶u†iul stalinist, dar noi continuam s¶ practic¶m ritualul s¶pt¶mânal, în amintirea paradisului/infernului pierdut”.
Secre†ia pe hârtie a lui A. Oi§teanu mi s-a ar¶tat exemplar¶, definitorie pentru membrul unei familii de bol§evici (§i ce familie: a sinistrului criminal de r¶zboi-§i-de-pace: “Leonte R¶utu”) - prin:
a. neadev¶rurile rostite-scrise senin;
b. nesim†irea politico-socialo-etnic¶ - prezent¶ §i la tovar¶§ii s¶i
holocaustologi: Shafir, R. Ioanid, A. Cornea, E. Wiesel.
c. rezultatul: o inabil¶, o grosolan¶ diversiune istoric¶, moral¶, lingvistic¶ - dar cât de eficace în spiritul tulburat al românilor analfabe†i §i gataculpabiliza†i tot de ei, holocausto-logii atotprezen†i: Big Brother - cu §apte
capete.
Le iau în ordine:
1) £tiam (din Dic†ionarul lui Florin Manolescu) c¶ fratele mai mare
al s¶u, Valery s-a n¶scut în 1943, în Karaganda, Kazahstan. Tot de acolo aflasem c¶ Valery “î§i petrecuse copil¶ria la Cern¶u†i”. Din textul de mai sus
reiese: Andrei Oi§teanu se n¶scuse la Bucure§ti (în 1948), “dar primii ani din
via†¶ (1948-1954) i-am petrecut la Cern¶u†i”.
ïntrebare: Dac¶ el, Andrei s-a n¶scut în 1948, la Bucure§ti (unde se
afla din septembrie 1944 “unchiule†ul” Leonea Oigenstein, zis R¶utu, zis
Monstrul Rece, bine înfipt în “sarcinile de stat §i de partid [“statul” fiind
Marea Uniune Sovietic¶, ea ne “administra” - prin auxiliarii Ocupantului,
deci §i prin unchii, prin mama, Bella Iosovici, prin tat¶l, Mihail-Mi§a], ce
c¶uta - la Cern¶u†i - familia sa începînd din anul na§terii, 1948? S¶ fi fost
mama sa, Bella Iosovici originar¶ din Cern¶u†i? Va fi fost, îns¶ “pe vremurile
acelea” nu se circula dup¶ cheful “originarilor” peste grani†ele noi, sovietice/
ermetice - cu atât mai pu†in peste frontiera dintre URSS §i ce mai r¶m¶sese
din România.
Apoi: sensul cvasiunic al trecerii infamei frontiere - numai pentru
ru§i, comuni§ti, evrei, numai pentru “consilieri” era: dinspre URSS spre
România (dar nu veniser¶ ei pe tanc din Raiul Sovietic s¶ ne explice cât de
ferici†i suntem noi?, cât de fierbinte ne iube§te pe noi Sora cea Mare?).
Adev¶rat: mai era un sens, ne-normal, silit, avînd în†eles de deportare: dinspre România spre URSS - pentru germani, îns¶ mult înaintea lor, începînd
din 24 august 1944, refugia†ii basarabenii-bucovinenii, consi-dera†i “cet¶†eni
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sovietici” - ca unchiul meu N. Popescu - amenin†ati cu “repatrieria-înSiberia”. Persoanele care, între 1944 §i 1953 (moartea lui Stalin) plecau din
România cu destina†ia URSS erau, în acte, socoti†i “repatria†i”, dar considera†i “tr¶d¶tori ai Patriei Sovietice”, altfel de ce ar fi fugit de Armata Ro§ie
cea liberatoare (cea pe care o primise cu flori, la Bucure§ti, copila Lilly
Marcou §i ai s¶i din familie, din comunitate - din viitorul Aparat de Stat §i de
Partid?). Familia noastr¶ a f¶cut denef¶cutul - cite§te: acte false - ca s¶ nu fie…
repatriat¶.
2) “Mare victorie asupra nazismului (…) hr¶nea sufletele, dar nu §i
trupurile”.
La 28 iunie 1940 (viitorii) p¶rin†i §i unchi (“R¶utu”) ai lui Andrei
Oi§teanu d¶duser¶ fuga pe malul stâng al Prutului, în Teritoriile Cedate, iar
pân¶ la jum¶tatea lunii iulie 194l, fiind komisari-voluntari, îi t¶iaser¶-spânzuraser¶ pe goii localnici din Basarabia §i din Bucovina de Nord r¶pite de
URSS; când fuseser¶ sili†i s¶ fug¶ din calea armatei române (în iulie 1941),
ei nu al†ii alc¶tuiser¶ unit¶†ile-de-distrugere a tot ce era piatr¶ pe piatr¶; în
afar¶ de sufletele lor, hr¶nite cu ura-de-clas¶ bol§evic¶ §i cu nem¶rturisita,
dar aplicata ur¶-de-ras¶ evreiasc¶ (împotriva b¶§tina§ilor neevrei), trupurile
lor de caralìi §i de tor†ionari s-au hr¶nit pân¶ la vom¶ cu ceea ce zmulseser¶
de la gura basarabenilor §i a bucovinenilor înfometa†i. ïn acel an de co§mar
(28 iunie 1940-15 iulie 1941), pe lâng¶ teroarea politico-etnico-poli†ieneasc¶,
pe m¶sur¶ ce “indigenii” erau alunga†i din case, aresta†i, executa†i ori “doar”
deporta†i - dup¶ ce fuseser¶ înfometa†i, în aceea§i m¶sur¶ komisariivoluntarii, se umflau, se l¶†eau - de mirare c¶ nu explodaser¶ de prea-plinul
exercit¶rii puterii, de mâncare, de pl¶cerea v¶rs¶rii sângelui oamenilor nevinova†i. Bol§evicii evrei parveni†i din dreapta Prutului ca §i bol§evicii evrei
din stânga Nistrului (“transnistrienii”) î§i hr¶niser¶ peste m¶sur¶ “trupul” de
care ne vorbe§te atât de frumos holocaustologul de azi §i nu î§i imaginau c¶
dup¶ festinul pe care §i-l organizaser¶ vreme de un an pe teritoriul Basarabiei
§i al Bucovinei de Nord vor fi sili†i s¶ fug¶ în Rusia, pe care în 20 ani bol§evicii (“ïn frunte: komisarii!”, vorba unui cântec drag lui Isaac Babel al lui R.
Cosa§u, cel care afirmase, rânjind, c¶ genocidul comunist de trei sferturi de
veac fusese… “o blenoragie de tinere†e”) o pref¶cuser¶ din ¢ara Pâinii în
Imperiul Foamei. Nu-i va fi auzit niciodat¶ A. Oi§teanu pe p¶rin†i povestind
ce anume mâncaser¶ ei, “voluntarii” în Basarabia, dup¶ 28 iunie 1940?; nici
ce anume nu-mâncaser¶ în Kazahstan? §i ce - totu§i - mâncaser¶ între 19441948 în România sec¶tuit¶ de r¶zboi, supt¶ de ru§i cu ajutorul Sovromurilor
(impuse în luna mai 1945!), prin zapciii lor, evreii?
3) “Devenit §omer, tat¶l meu nu putea s¶ se reangajeze…” (subl.
mea, P.G.)…
“£omer” Mi§a Oigenstein?, komisarul bol§evic, cel care… “d¶duse
dovad¶” cu asupra de m¶sur¶, atât în Teritoriile Române§ti Ocupate, cât §i în
Armata Ro§ie, în Polonia, în Germania - ca politruk sub comanda suprapolitrukului… umanist - altfel criminalul Ilia Ehrenburg?
Iat¶ cum se joac¶ - acum - A. Oi§teanu cu termenii, min†ind,
min†ind, min†ind, ame†indu-i pe cititori, fiind sigur c¶ nimeni dintre goi nu va
îndr¶zni s¶-i atrag¶ aten†ia (de team¶ c¶ «Ordonan†a!-Ordonan†a!» îi va b¶ga
în pu§c¶rie), c¶ în limba sovietic¶, cea din fier-beton §i în Raiul Sovietic cel din O†el Nec¶lit - cuvântul “§omer” nu exista §i nu se aplica decât atunci
când era aspru condamnat “iadul capitalist”.
4) A§adar Mihail Oigenstein devenise “§omer (…) din cauza unui
puternic val de antisemitism declan§at la începutul anului 1953 de batiu§ca
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Stalin…” - fiul s¶rmanului §omer î§i continu¶ §i în acest text culinar dezinforma†ia-meseria-sa.
Recapitulare: familia lui Mihail Oigenstein, venit¶ din “refugiu” din
Kazahstan, dup¶ o §edere de 4 ani (1944-1948) în România - membrii ei
avînd statut de ocupan†i-colonizatori-bol§evizatori - sunt deta§a†i la
Cern¶u†iul re-resovietizat.
De ce? A. Oi§teanu cel care §tie atâtea nu ne dezv¶luie taina “transfer¶rii”. ïn ciuda afirma†iilor holocaustologilor c¶ românii, în 1941, exterminaser¶ elita evreiasc¶, to†i acei evrei care sem¶naser¶ teroarea în Basarabia §i
în Bucovina începînd din 28 iunie 1940 - în iulie 1941 fuseser¶ evacua†i cu
grij¶, ei alc¶tuind pre†ioasele cadre de stat §i de partid sovietice, dar §i viitoarele cadre sovietizatoare, Stalin fiind sigur c¶ Rusia va învinge §i se va
rev¶rsa-l¶†ì spre Apus, adânc, în Europa. ïncepînd din 1944, când România
capitulase, sovieticii aveau nevoie de auxiliari în conducerea noilor poli†ii:
Aparatul Terorii, a noilor ministere, direc†ii, posturi de comand¶ ale †¶rii
îngenuncheate. ïnainte de 23 august 1944 fusese para§utat Bodn¶ra§, dezertorul. “Pe tancurile sovietice care liberaser¶ Bucure§tiul”, cum poveste§te
tovar¶§a-voastr¶ Lilly Marcou, autoarea preferata a lui Liiceanu, ne venise
din Rusia “avangarda” alc¶tuit¶ din viitorii §efi, supra§efi: Ana Pauker,
Valter Roman, Bârl¶deanu, Perahim, Roller, L. R¶utu, Sorin Toma, Celac…
Fratele lui “Leonte R¶utu”, Mihail Oigenstein (tat¶l lui Andrei) Oi§teanu
f¶cea parte din e§alonul doi sau trei §i este de presupus c¶ în Bucure§ti - “pe
strada Washington, devenit¶ Haia Lipschitz” familia c¶p¶tase m¶car un
apartament confortabil, dac¶ nu întreg imobilul din care fuseser¶ alunga†i
proprietarii goi, acei odio§i burjui fascisto-antonesciano-antisemi†i.
ïnc¶ o dat¶: de ce se (sic) mutase familia lui Mi§a Oigenstein de la
Bucure§ti la Cern¶u†i?
Imediat ce frontul s-a îndep¶rtat de Bucovina de Nord, la Cern¶u†i
sovieticii au organizat un fel de… “Academie” preg¶tind cadrele conduc¶toare necesare României sovietizate. Mihail Oigenstein va fi fost trimis cu
misiunea, din partea ru§ilor, doar era ofi†er NKVD §i cet¶†ean sovietic, de
m¶car instructor, dac¶ nu de chiar director al acestei prime uzine produc¶toare de capete p¶trate (a doua fiind celebra “£tefan Gheorghiu” din
Bucure§ti). C¶ “familia locuia în dou¶ camere modeste din cartierul evreiesc”
- perfect posibil: Cern¶u†iul fusese devastat (desigur, nu atât de distrus precum Chi§in¶ul…) o prim¶ oar¶, în iulie 1941, la retragerea sovieticilor care
dinamitaser¶-incendiaser¶ tot ce putuser¶; a doua oar¶ în 1944, când ru§ii
re-veniser¶. ïns¶ cele dou¶ camere modeste vor fi constituit un lux de care
cern¶u†enii nu aveau parte - atât din pricina distru-gerilor, cât mai ales din
pricina evacu¶rilor din casele înc¶ locuibile operate de noii st¶pâni: sovieticii §i
uneltele lor, evreii.
Revin la citat: “devenit §omer (!), tat¶l meu nu putea s¶ se reangajeze
(în ce “ramur¶” reangajarea?) din cauza unui puternic val de antisemitism
declan§at la începutul anului 1953 de (…) Stalin”…“Antisemitismul” - ce bun
este el în explicarea a orice! Oigenstein Andrei (“Andrei”,de la Jdanov) nu
este primul evreu care deformeaz¶, falsific¶ Istoria reducînd-o la : evreu-goi;
la: cine nu este cu noi este antisemit. A§a au f¶cut-o neru§ina†i ca Perahim,
Bruhmann (“Roger”, “Holban”), Cristina Marcusohn-Luca-Boico, Sorin
Toma, Tertulian, Maria Banu§, Nina Cassian, R. Ioanid, Isaac Chiva,
Moscovici, Reichman… care, dup¶ ce au f¶cut tot r¶ul posibil în România
sub Stalin (§i în numele lui) au §ters-o în Orient (Israel), cu prec¶dere în
Occident, unde s-au plâns de “persecu†ii, pogromuri” - anticomuniste §i anti-
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semite”!
Andrei Oi§teanu, dup¶ ce minte f¶r¶ a clipi, scontînd pe analfabetismul cititorului român (dar §i pe teama redactorilor de a-i tempera-corecta
delirurile holocaustice, §ade prost §i cu logica §i cu cronologia: într-adev¶r
“antisemitismul” fusese declan§at de Stalin, îns¶ încetase imediat dup¶ moartea tiranului (martie 1953), deci nu putea constitui motivul… plec¶rii familiei bol§evice Oigenstein din URSS în… octombrie 1954.
5) “p¶rin†ii mei au reu§it s¶ emigreze (subl. mea) în România”…
Iat¶, în sfâr§it!, un adev¶r incon§tient ie§it din gura lui A. Oi§teanu:
a emigra semnific¶ a pleca din patria ta, (Rusia-URSS), pentru a te stabili în
alt¶ †ar¶ (detestata, antisemita Românie…) - unde e§ti imigrant.
Dovad¶ c¶ patria familiei Oigenstein a fost-este-va fi Rusia: m¶rturisirea înl¶crimat¶ a holocaustologului de azi:
6) “ïn octombrie 1954 l¶sam în urma noastr¶ marea Uniune Sovietic¶
(…) Fratele meu (…) §i-a luat pu†in p¶mânt într-o pungu†¶ legat¶ la gât. Eu
(…) l-am imitat”.
Observa†ii:
a) Iei p¶mânt din p¶mântul t¶u, al patriei tale. Concluzie provizorie:
Patria familiei Oigenstein este Rusia - nu România - îns¶:
b) P¶mântul Cern¶u†iului - din care luaser¶ ei, emigran†ii în pungu†e
- nu fusese/ nu era/ nu este/nu va fi rusesc - ci românesc-ocupat-vremelnic,
Bucovina de Nord, ca §i Basarabia, fiind teritorii r¶pite de Rusia Sovietic¶
§i “administrate” cu ajutorul entuziast (§i complice la crim¶) §i al evreilor.
7) “Trecuser¶ mul†i ani de la p¶r¶sirea ghetoului din Cern¶u†iul
stalinist (subl. mea), dar noi…”
Cum s¶ dialoghezi cu un ins din categoria lui A. Oi§teanu? Am mai
spus-o, o repet: nu po†i comunica cu el §i cu ai lui:
a) El nu d¶ cuvintelor (termenilor) semnifica†ia împ¶rt¶§it¶ de majoritatea comunit¶†ii de limb¶ român¶: §omer, antisemitism, emigra†ie, gheto,
stalinist; ci una ideologico-etnicist¶;
b) El nu este consecvent în “op†iuni”:
- ascunde cu o încrâncenare suspect¶ adev¶rurile biografice ale
familiei sale §i ale comunit¶†ii sale evreie§ti din/în Basarabia, refuzînd cu
îndârjire s¶-§i asume si p¶catele ei - înc¶ o dat¶; nu este vorba despre
vinov¶†ia lui Andrei Oi§teanu, ci de asumarea mo§tenirii criminale a familiei,
a clanului, a categoriei din care face parte, împreun¶ cu veri§oara sa, Anca
R¶utu, fiica lui Leonte;
- … pentru a fi respectat¶ simetria (§i justi†ia): el §i cu ai s¶i holocaustologi învinov¶†esc pe to†i românii de a fi masacrat evrei în timpul celui
de al doilea r¶zboi mondial, îns¶ le interzic acelora§i români argumentele:
- vinova†ii români de crime împotriva evreilor au fost judeca†i,
condamna†i, de acum o jum¶tate de secol - ceea ce nu s-a întâmplat cu un singur evreu vinovat, dovedit de crime împotriva românilor;
- chiar dac¶ eu nu sunt de acord cu argumentul: “nu eram n¶scut în
timpul evenimentului - sau crimei - cutare”, nu sunt de acord nici cu
nesim†irea etnic¶ cu care urma§ii (§i profitorii) unor criminali dovedi†i ca cei
din familia Oigenstein/“R¶utu” refuz¶ a m¶rturisi în public, nu vina - ci
ru§inea §i oroarea pentru faptele p¶rin†ilor lor.
Andrei Oi§teanu r¶mâne Monumentul Nesim†irii Etnice §i al
Dezinform¶rii-f¶r¶-frontiere.
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O, ce veste minunat¶…
…mi-a adus presa noastr¶ cea de toate zilele, chiar de Ziua Sfânt¶
pentru noi, Basarabenii si Bucovinenii: 22 iunie (1944, când “s-a pornit
r¶zboiu-n lume”, dup¶ ce Antonescu a ordonat: «Români! Trece†i Prutul!
Zdrobi†i vr¶jma§ul de R¶s¶rit §i Miaz¶-Noapte…» - numai c¶ nici azi nu a
fost zdrobit Du§manul de R¶s¶rit-Miaz¶-Noapte).
Cu prilejul anivers¶rii exaltant¶-deprimante mi-a venit de la
Bucure§ti înveselitoarea veste c¶ am - în sfâr§it! - decedat. Mi-a comunicato procu-rorul Eduard Mihai Ilie - citez din pres¶:
“…potrivit unei adrese a Parchetului instantei supreme trimise
CNA, procurorii au considerat ca desi Plesita a recunoscut ca a batut
oameni, marturisirile acestuia nu intrunesc elementele necesare pentru a
incepe urmarirea penala. Raspunzand unei sesizari a Consiliului National al
Audiovizualului, procurorii de la Parchetul de pe langa Inalta Curte de
Casatie si Justitie (ICCJ) au apreciat ca declaratiile in care Plesita arata ca
a torturat oameni - cu referire expresa si la disidentul Paul Goma - nu intrunesc elementele constitutive ale infractiunilor reclamate de CNA, care
invoca articolele 324 si 358 din Codul Penal”.
Cum s¶ întruneasc¶? - elementele-necesare? Dar unde se trezesc ele,
necesarele: în Europa? Nu! Ci în România, †ar¶, în continuare, comunist¶.
“Nicolae Plesita a recunoscut, in emisiunea "Dan Diaconescu in
direct" din 18 ianuarie, de la OTV, mai multe fapte pe care le-ar fi comis in
timpul regimului comunist, mentionand in mai multe randuri ca nu ii pare
rau pentru ce a facut. «I-am ucis, bineinteles. Asta faceam noi», a mai declarat Plesita, referindu-se la dusmanii regimului comunist. (…) In ciuda acestor fapte, procurorii au stabilit ca discutia dintre Dan Diaconescu si Nicolae
Plesita a avut ca punct de pornire memoriile acestuia si ca marturisirile
fostului general de securitate nu intrunesc conditiile articolului 324, alineatul 4 din Codul penal, potrivit caruia "se pedepseste cu inchisoare de la trei
luni la trei ani laudarea in public a celor care au savarsit infractiuni sau a
infractiunilor savarsite de acestia".
“Intrebat in timpul emisiunii in legatura cu ancheta in cazul Paul
Goma, Plesita a recunoscut ca a folosit violenta: «Nu numai ca l-am anchetat, da i-am dat si un pumn, f...u-i mama lui!–». «A fost ca o mangaiere»,
spune fostul general de securitate.
“In adresa remisa CNA de catre procurori se arata ca "acest aspect
nu poate constitui cuvinte de pretuire la adresa activitatii sale, tinand cont
ca Plesita Nicolae a avut in vedere o explicatie in legatura cu lipsa raportului de cauzalitate dintre fapta sa si decesul lui Goma Paul. Concluzia se
desprinde chiar din raspunsul sau adresat realizatorului: «A fost ca o mangaiere. Uite, in pauza iti arat eu cum l-am pocnit si ai sa vezi ca nu mori»".
S-a observat: nu am subliniat lipsa raportului de cauzalitate dintre
una §i alta. Nici nemirarea mea fa†¶ de c¶ldura-mare, autoare moral¶ (si mortal¶) a gândirii procurorale. Nu ar¶t cu degetul înspre tovar¶sul Eduard cu
acela§i nume (c¶ci dânsul ne descre†e§te frun†ile - ceea ce nu este pu†in lucru
pe timpurile acestea, încruntate), ci înspre efectul cauzei: îmbrâncirea în
“groapa-mi rece §i mortuar¶”, vorba unui cântec din b¶trânii mahalalelor
eterne.
De câte ori am râs cu hohote, cu lacrimi - ca s¶ nu (cu hohote)
plâng… Cu aceast¶ “metod¶” am izbutit a supravie†ui noi, supravie†uitorii
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Raiului Comunist: ne strâmb¶m de râs când povestim ce umilin†e, ce mizerie,
ce foame am îndurat în închisori, cum ne-au b¶tut Enoiu, £omlea, Goiciu,
Istrate - Ple§it¶!
Securitatea - R¶ul Absolut - nu vroia moartea “p¶c¶tosului”, ci
men†inerea lui în via†¶, ca s¶ nu scape ieftin, s¶ simt¶ tot-tot-tot ce îi fac fra†ii
întru Miori†¶, s¶-§i doreasc¶ moartea pentru a fi izb¶vit de chinuri, dar moartea s¶ nu vin¶, decât prin “mici accidente”.
[De ce bestia de Cr¶ciun, directorul închisorii Aiud a ob†inut (sic)
recuno§tin†a (re-sic) atâtor de†inu†i legionari - ca Petri§or? Fiindc¶ i-a f¶cut
s¶ cread¶ ca el, când vâna partizani în F¶g¶ra§, d¶dea ordin ca niciun r¶nit s¶
nu fie l¶sat s¶ moar¶, ba în câteva împrejurari a c¶rat el în spinare “bandi†i”.
Bie†ilor r¶ni†i le strecura în ureche “motivul” acestui tratament omenos: «£i
eu am fost legionar…», lasînd s¶ se în†eleag¶ ca este în continuare… Or
adev¶ratul motiv al “omeniei” unor bestii ca acest Cr¶ciun era…principiul
NKVD: “du§manul” nu trebuie lasat s¶ scape, prin moarte: dac¶ e muribund
trebuie men†inut în via†¶ pân¶ este stors de toate secretele, iar dac¶ nu are
secrete de m¶rturisit, pân¶ la… Cap¶tul Nop†ii, de unde începe Moartea. Cât¶
vreme am fost în labele Securit¶tii, ple§i†ii de toate gradele m-au umilit,
m-au schingiuit, dar m-au p¶strat, cu grij¶ proletar¶, în via†¶, abia dup¶ ce
am ie§it de sub obl¶duirea-le au încercat s¶ m¶ ucid¶.
Bine, dar cine altcineva (ca institutie, ca persoan¶) mi-a vrut moartea? Începînd de când? Pentru ce? R¶spunsul - dup¶ 15 ani de c¶ut¶ri - este,
vai:
M-au vrut mort, nu r¶ii-r¶i - ci bunii. Nu inamicii - amicii. Nu
vr¶jma§ii securi§ti - nici m¶car eduarzii inocen†i, ci (unii - §i nu pu†ini)
colegi, scriitori(i) români.
Întelesesem: prietenii, colegii-de-condei se sup¶raser¶ foarte pentru
c¶ din primele zile ale lui 1990, îi atacasem în pres¶…
- … acuzîndu-i c¶ pân¶ la “revolu†ie” p¶straser¶ pozi†ia în patru labe,
pe sub lavi†e §i abia la semnalul lui Brucan c¶ se-d¶-revolu†ie-la-român
ie§iser¶ din bor†ile rezisten†ei-prin-cultur¶ §i se proclamaser¶ “disiden†i”,
“opozan†i”, “aresta†i la domiciliu”, “cenzura†i”, “interzi§i de Ceau§escu” “sertari§ti”;
- acuzîndu-i de inadmisibilul “rezultat al alegerilor din luna mai
1990”, afirmînd c¶ votul masiv (a§a, cu fraude masive) în favoarea bol§evicului Iliescu, pentru care f¶cuser¶ campanie pe fa†¶ Sorescu, Eugen Simion,
Breban, Buzura era consecin†a - §i dovada incontestabil¶ - a vânjoasei, altfel
orizontalei lor “rezisten†e-prin-cultur¶”;
- acuzîndu-l pe N. Manolescu pentru interviul luat lui Iliescu imediat
dup¶ Mineriada Sângeroas¶ (13-15 iunie 1990) în care îl f¶cea “om cu o
mare” §i îl legitima, nu doar pe un v¶dit ilegitim, ci pe un criminal vinovat de
exmatricul¶rile studen†ilor din 1957 (una dintre victime: chiar studentul
Manolescu Nicolae!); vinovat de puciul din decembrie 89, de diversiunea cu
“terori§tii” care pricinuise moartea atâtor oameni, atâtor oameni; vinovat de
“procesul” neeuropean al ceau§e§tilor; vinovat de incendierea Muzeului §i de
distrugerea Bibliotecii Centrale Universitare; de tulbur¶rile interetnice - în
fine (dar nu §i ultima dintre crime) - declan§area r¶zboiului civil: mineriadele. Or el, N. Manolescu - recent ales pre§edinte al scriitorilor! - a negat
vreme de 15 ani grosolana, mortala (dar nu în spa†iul mioieritic) eroare
comis¶, insultînd pe cel care îi b¶ga sub nas citate din chiar interviu
(întâmpl¶tor: eu), ba încol†it, pretindea c¶ îl citase (“omul cu o mare”) pe
prietenul s¶u ¢oiu-care-nu-ap¶rea-în-text… Abia în urm¶ cu trei luni a cam-
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recunoscut, ardelene§te, c¶ da, el a cam, dar numai fiindc¶ Zigu Ornea îl
(cam) dusese la Cotroceni “nu (prea) §tiu pentru ce…” Va fi aflat, dup¶ 15
ani (cam) ce c¶utase el la Cotroceni, chiar atunci, (cam-prea) dus de mân¶ de
Zigu Ornea? De ce abia acum recunoaste c¶ “n-ar fi trebuit s¶ publice interviul în România literar¶” §i s¶ dea legitimitate unui bandit? Dar e limpede a fost mereu §i pentru cei care l-au ales pre§edinte al scriitorilor, nu doar celmai-bun, cel-mai-cinstit §i mai drept dintre thraci…- : pentru c¶ tovar¶§ul
Iliescu nu mai este la putere, ba chiar fusese pus sub acuza†ia de a fi autor
principal al chem¶rii “minerilor”;
- pentru c¶ m-am mirat cu glas tare c¶ “intelectuali” ca Ple§u, R.
Theodorescu, Sorescu, Vartic, Papahagi, primiser¶ s¶ intre în guvernul
Iliescu-Roman-M¶gureanu (Paleologu, glume† sub†ire, se prezenta ca “ambasador al golanilor”, când toat¶ lumea vedea - dar nu accepta! - c¶ boerul
Alecu era un modest furier al tovar¶§ului golan Ion Iliescu)…
Ca s¶ scurtez: pentru c¶, în decembrie 2000, în revista 22, intelectualii românezi alc¶tuind smântâna scriitorimii carpa-tine semnaser¶ Apelul
pentru re-alegerea criminalului Iliescu (pretinzînd cu neru§inare - bine: atunci
cu incon§tient¶ bovin¶ - c¶ ei nu sunt pentru bol§evismului iliesc’, doamne
fereste! ci… împotriva fascismului vécétudoresc’! - “S¶ facem baraj fascismului §i antisemitismului!”, suna un cuvânt de ordine venit dinspre
Washington-Tel Aviv), eu, singur-singurel, de capul meu, i-am acuzat prin
textul “S¶ fie interzis electoratul!” de amnezie, de la§itate, de colabora†ionism, de participare (activ¶) la men†inerea structurilor comuniste, de diversiune grosolan¶ - §i nu în ultimul rând pentru faptul c¶ foloseau - ei, profesioni§tii, creatorii de limb¶ român¶, termeni, sintagme ca : “revolu†ie”, “fosta
Securitate”, “domnul Iliescu”, “domnul M¶gureanu”; “domnul Nicolski”.
Atât de ultragia†i au fost semnatarii Apelului Ru§inii, încât s-au indignarisit
în România literar¶ - sub semn¶tur¶ proprie §i anonim¶: “Cronicar”, cum
altfel! - Manolescu, ¢oiu, Dimisianu, A. £tef¶nescu, C. Teodorescu, Ioana
Pârvulescu, amenin†înd cu un proces revista Vatra pentru publicarea
articolului meu)…
…acestea §i înc¶ altele erau fapte-rele (ale mele, se în†elege) suficiente pentru a fi din-inim¶-detestat de confra†ii bresla§i.
Am spus-scris ce credeam, nu ceea ce era convenabil. Pentru asta s¶
mi se doreasc¶ moartea?
Am luat ca pe o glum¶ proast¶ exclama†ia excedat¶ a lui Liiceanu în
cercul-strâmt din care mai f¶ceau parte Ple§u, Pruteanu, Sorin M¶rculescu,
Dan. C. Mih¶ilescu:
Nu mai moare odat¶ Goma ? - nu am pus zisele între ghilimele,
fiindc¶ ele au fost rostite, nu §i consemnate în scris.
Tot în “glum¶-serioas¶” (£tii c¶ Goma tot n-a murit?) î§i etalau umorul devastator Iorgulescu, Buzura, Cosa§u, Buduca, Alex. £tef¶nescu,
Adame§teanu, Dimisianu, Gro§an, Dimisiana, Monica Lovinescu (ei, da:
“Monicu†a-cu-Getu†a”, vorba-rea a lui Dan Petrescu).
În februarie 1997, dup¶ ce a ap¶rut la Nemira Jurnal I-II-III), a fost
declan§at¶ de c¶tre Monica Lovinescu (prin megafonul 22-Adame§teanu)
prima campanie de pres¶:
“Îmi pare r¶u c¶ l-am cunoscut pe Paul Goma”.
Pe dat¶ c¶tanele D.C. Mih¶ilescu, A. Cornea, Alex. £tef¶-nescu,
Bianca Balot¶, Gabriel Dimisianu, Pruteanu, Buduca, Ioana Pârvulescu m-au
acuzat, nu numai de minciuni, de calomnii, dar §i de “dela†iune”, iar Zaciu,
Dimisiana, Paruit m-au trimis la azilul de nebuni.
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Dup¶ scandalul Caraion - stârnit tot de Monica Lovinescu, între†inut
de N. Manolescu, cel rezemat pe Bibliografia Pelin, si C.T. Popescu, intelectualii patriei tricolore: Liiceanu, Ple§u, Manolescu, D.C. Mih¶ilescu, Monica
Lovinescu, întâlni†i cu treburi culturale într-un ora§ din provincie, au ajuns la
deneocolita “problem¶”:
Ce e de f¶cut cu Goma? Ne înjur¶ pe noi, to†i cei buni, ne calomniaz¶, ne acuz¶ c¶ am pactizat cu puterea, c¶ nu am vorbit tare în locul celor
f¶r¶ glas. Se întreab¶ insidios în pres¶ de ce, dintre condeieri doar
Negoi†escu a semnat apelul acela pentru drepturile omului din ‘77 ?- de ce!:
S¶ fi intrat §i noi, cu to†ii în pu§c¶rie §i s¶ r¶mân¶ literatura noastr¶ f¶r¶
literatori?; ne reproseaz¶ c¶ am fost de acord cu excluderea lui din Uniune,
pe când el era arestat - ce era s¶ facem: s¶ protest¶m §i s¶ ne exclud¶, chiar
aresteze §i pe noi?; ne mai repro§eaz¶ c¶ dup¶ revolu†ie nu l-am reprimit în
Uniunea Scriitorilor - cum s¶-l reprimim (dup¶ revolu†ia noastr¶), dac¶ a
refuzat s¶ fac¶ cerère? Pretinzînd c¶ a§a cum nu f¶cuse cerere pentru a fi
exclus, a§a nu face nici acum, cei care-l d¶duser¶ afar¶ atunci acum s¶
repare m¶g¶ria §i s¶-l reintegreze - n-o fi pretinzînd si scuze?… Si cum polemic¶ în pres¶ nu po†i angaja cu el, în replic¶ scoate alte acuza†ii, alte
înjur¶turi, alte… - §ti†i ce a p¶†it bietul Borbély când a încercat s¶ dialogheze
cu el… (subliniere, în lipsa ghilimelelor cit¶rii).
Dup¶ o scurt¶ dezbatere, colegii mei iubi†i au hot¶rît:
Cea mai eficace metod¶ de a-i închide gura lui Goma este t¶cerea:
s¶ facem în asa fel încât s¶ nu se mai vorbeasc¶-scrie nimic despre el - nici
în bine nici în r¶u. T¶cerea e cel mai bun gropar - autor al propunerii:
Liiceanu. Iar Monica Lovinescu a dat ukazul:
Goma este contestat - §i a urmat campania… t¶cerii…
Nu e bine când e§ti contestat-prin-t¶cere - din ordinul Monic¶i
Lovinescu. Când e§ti †inut-la-o-parte §i min†it, tot din Voin†a Sa - ca la
constituirea Societ¶†ii Scriitorilor (dar nu din a Scriitorilor din Exil! - a§a
cereau Breban, ¢epeneag §i chiar Ilie Brie!): când?, în vara anului 1989!; nici
când e§ti †inut-la-o-parte de deciz¶torii portofoliului viitoarei edituri
Humanitas, ca în februarie 1900, tot de prietena Monica Lovinescu; când e§ti,
nu doar †inut-la-o-parte, dar anun†at c¶ prezen†a ta va provoca absen†a
Monicilor, a Sandei Stolojan, a lui Calciu, a lui Coposu, a Blandienei - bietul
Barb¶neagr¶ §i bietul R¶u†¶, cum s¶ împace capra Goma cu varza
“adev¶ra†ilor exila†i”, nu ca el, ca ¢epeneag, ca regele Mihai? - la “Congresul
exilului” de la Paris?
Nu, nu e bine s¶ fii contestat prin decret de Monica Lovinescu. Ba
chiar cam-r¶u, cum ar zice chiar §i despre un cam-mort ardeleanul
Manolescu, fostul ei fiu spiritual, cel cu gândire din tizic autentic. Mai ales
c¶ fusesem (cam) interzis vreme de 20 ani (1970-1990), iar când, în sfârsit,
c¶r†ile mele au - cam - v¶zut lumina tiparului, editorul §i prietenul Liiceanu
mi-a cam-trimis la topit volumul de m¶rturii despre 1977, Culoarea curcubeului, cu asentimentul-complicitatea, bunilor si vechilor prieteni Monica
Lovinescu, Virgil Ierunca, Gabriela Adame§teanu, sub aplauzele intelectualilor, scriitorilor, oame-nilor de carte §i autori de c¶r†i: Manolescu, Doina§,
Paler, Blandiana, Zaciu, F¶nu§ Neagu, Mircea Micu, Cezar Iv¶nescu.
Înmormânt¶torii mei sunt, se zice, persoane extrem de inteligente;
eu, negru în ceru’ gurului, pretind (judecînd dup¶ fo§tii mei prieteni Ivasiuc
§i Virgil T¶nase): extrem-inteligen†ii carpato-danubio†i sunt capabili de
danubio†ènii f¶r¶ seam¶n - de pild¶:
Filosoful-cel-mai-tân¶r-la-român Liiceanu, nu numai c¶ a topit volu-
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mul de m¶rturii despre 1977, Culoarea curcubeului, dar a suprimat de pe
site-ul internet al Humanitas fotografiile copertele celor trei c¶r†i ale mele, de
el editate: Culoarea…, Gherla, Soldatul câinelui, anun†înd în chenarul
fiec¶rui titlu iste†imea: “Nu este disponibil¶”. Dar aceasta este o gândire
magic¶!, impus¶ nou¶ de comuni§ti: “Este suficient s¶ suprim¶m imaginea
(icoana) - ca s¶ dispar¶ realitatea (opiul cu pricina)”!
Nu m¶ gr¶besc s¶ trag concluzia c¶ a§ fi victima unui complot al oltenilor Liiceanu, Monica Lovinescu, Ierunca, Sorescu, Adame§teanu, S¶raru,
B¶ran, securi§tii Achim, Enoiu, ministrul (Securit¶†ii) St¶nescu, jum¶tatea
matern¶ a lui Manolescu, Poetoiul P¶unesc’ - §i c¶ doar ei, cobili†arii îmi
voiau moartea, fiindc¶, iat¶: maramure§eanul (ca Ivasiuc) Buzura m-ar jupui
de viu, pentru c¶ am fost primul (si deocamdat¶ ultimul) care a v¶zut în textul
s¶u “F¶r¶ violen†¶!” publicat în ianuarie 1990, nu expresia cre§tineasc¶ a
iubitorilor de pace - ci r¶cnetul de groaz¶ al securi§tilor însp¶imânta†i c¶
venise Clipa Mâniei, cînd vor pl¶ti, în sfâr§it, pentru crimele lor.
Pân¶ §i Mircea Martin, prieten din 1965, dup¶ 1990 editor al volumelor Ostinato si Gard¶ invers¶ m-a înjunghiat pe la spate - în aceea§i organ¶
de profesie 22, contestatoare a mea - printr-un studiu în care “informa†iile”
concurau “concluziile”, prin neadev¶r-dezinformare si prin rea credin†¶ f¶r¶
margini.
Cum îns¶ nu murisem din pricina p¶rerii-de-r¶u a Monic¶i
Lovinescu; cum nu c¶zuse peste mine “piatra tombal¶”, g¶selni†¶ a ortodoxului D.C. Mih¶ilescu (cel care, în scris m¶ acuzase de minciuni §i de dela†iuni,
iar dup¶ o s¶pt¶mân¶, într-o discu†ie cu Dan Petrescu admisese c¶ “circa 90%
din ce spune Goma în Jurnal este adev¶rat”); cum nu fusesem internat în azil
la cererea vehement¶ a Getei Dimisianu, a Bianc¶i Balot¶, a lui Alain
Paruit…; cum, din an în pa§te publicam câte o carte (fire§te: r¶mas¶ într-o
r¶sun¶toare t¶cere din partea recenzen†ilor) - s-a g¶sit o alt¶ categorie de intelectuali (!) care, neizbutind s¶ m¶ fac¶ s¶ tac (descoperisem internetul!), nici
s¶ m¶ combat¶ cu argumente (nici ei nu cunosc opera†ia elementar¶-preliminar¶ a contesta†iei: cititul §i fug ca de dracul de… citat, dedîndu-se la lene§ul
rezumat abuzivo-fanteziv), nereu§ind s¶ m¶ re-bage în pu§c¶rie, au recurs, în
ultima vreme la organizarea, în sinagogi a “slujbelor de blesteme”. A§a, exact
a§a f¶cuser¶ p¶rin†ii lor potrivit unui raport datat: 7 iulie 1940 (imediat dup¶
retragerea tragic¶ din Basarabia), vezi-l în Arhiva Ministerului Ap¶r¶rii
Na†ionale, fond 948, Sec†ia 2, dosar nr. 941 f. 558-566. Copie - document
aflat în volumul Situa†ia Evreilor din România 1939-1941, dat la topit de
A. Buzura, în 1994, scos în editura ¢ara Noastr¶ în 2003 - citez:
“…ca o ilustrare a sentimentelor de înveninat¶ ur¶ de care evreii sunt
anima†i fat¶ de popula†ia autohton¶: ini†iativa luat¶ de un grup de doamne
evreice, printre care §i A. Bruchnor, Paula Schönfeld si Rolly Petreanu, de a
organiza în ziua de 9 iulie a.c. la Sinagoga Central¶ [din Bucure§ti] o slujb¶
religioas¶, constituind «un blestem contra românilor»” - deci dup¶ încheierea S¶pt¶mânii Ro§ii, Umilitoarea Evacuare din Basarabia §i Bucovina, asta
mai lipsind Românilor: s¶ fie §i blestema†i de agresorii lor - (sublinieri
în text).
A§adar, pentru a… face s¶ ne-existe m¶rturiile, s¶ nu-mai- existe
nici martorii m¶rturisitori ai exac†iunilor lor din S¶pt¶mâna Rosie: 28 iunie
1940-3 iulie 1940, vinova†ii evrei îi blestemaser¶ pe… românii victime!
Pentru care fapte-rele? Pentru cele care… nu se întâmplaser¶ (asta s¶ fie
str¶lucita metod¶ a inversiunii cronologice a evenimentelor - practicat¶ cu
succes în Cartea Neagr¶ a lui Ehrenburg §i Grossman, în care cauza devine
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efect prin viceversare)! Fiindc¶ ei au fost, sunt ferven†i posibilita†ioni§ti:
afla†i în Aparatul Terorii Bol§e-vice din 1918 în Rusia, în 1919 în Ungaria,
din 1939 în Polonia, din 1940 în ¢¶rile Baltice §i în Basarabia-Bucovina, iar
din 1944 în toate †¶rile europene cedate de Americani Ru§ilor - au func†ionat
dup¶ teoria: “Du§manul nu a comis, înc¶, actul du§m¶nos, îns¶ dac¶ noi nu lam fi arestat, ar fi putut s¶-l comit¶!”; totodat¶ prin tradi†ie: preven†ioni§ti:
atac¶ sub pretextul prevenirii unei eventuale agresiuni a du§manului (vezi §i
“r¶zboiul nuclear preventiv” imaginat de nesfâr§itul imaginativ bol§evic
american Wolfowitz). Ace§tia sunt, cum bine le-am zis-o: “holocaustologii”
- în ordine coborîtoare: Wiesel, Ancel, Braham, Shafir, Oi§teanu, Al. Florian,
A. Cornea, V. Gârne†, Vitalie Ciobanu, G. Andreescu, Laszlo, Pecican,
Totok…
Ce bine ar tr¶i (si) ei pe lumea asta, dac¶ Goma acela ar…- dac¶
Goma n-ar mai fi!
Ultimul (pân¶ în momentul de fa†¶) atentat la… via†a mea a fost pus
la cale de Silviu Lupescu, directorul editurii Polirom: la presiunile delega†iei
de autori indigna†i alc¶tuit¶ din holocaustologii sus-numiti (la care s-au lipit
Mircea Mih¶ies, Pippidi, Rotmann, Adriana Babe†i §i al†i autori de c¶r†i de
bucate), a suprimat “Introducerea” la volumul meu Culoarea curcubeului Cod «B¶rbosul». De ce? Pentru c¶… f¶cînd istoricul mi§c¶rii pentru
drepturile omului din 1977, îi criticam-insultam pe intelectualii de vârf §i pe
scriitorii îndr¶gi†i de masele largi de cititori; totodat¶, vorbind despre “istoria
volumului” îi calomniam pe editorii români: Liiceanu, Sorescu, Viorica
Oancea, Papahagi. Astfel editorul Lupescu - cel care a cump¶rat de la Uricaru
§i “Cartea româneasc¶” - mi-a decapitat un volum.
Îns¶ nu m-a suprimat pe mine, autor. El va spune c¶ nici nu a vrut a§a ceva.
Eu am s¶ observ - în dou¶ puncte:
1. nici n-ar putea; §i:
2. chiar dac¶ un autor nu moare-de-tot dup¶ ce editorii îi ucid c¶r†ile,
nici nu se poate spune c¶ dup¶ un asemenea tratament “colegial” are o via†¶
normal¶ - de unde concluzia: editorii distrug¶tori ai c¶r†ilor sunt uciga§i adev¶rat, “doar” de c¶r†i, îns¶ cum c¶r†ile sunt copiii autorului…
Pe de o parte, orice ar crede iubi†ii mei confrati, nu se ucide un scriitor cu tot cu scrìsurile sale, doar… t¶cîndu-i-le, topindu-i-le, decapitîndu-i-le.
Pe de alt¶ parte, chiar de nu ar fi fost inventat samizdatul, nici internetul - leam frecventat pe amândou¶, dup¶ 1990 - suf¶r, în continuare, atroce de
t¶cerea impus¶ de Cenzura instituit¶ de Liiceanu, Manolescu, Adame§teanu,
Ple§u, Monica Lovinescu; port doliu dup¶ c¶r†ile ucise de Liiceanu, de
Sorescu, mutilate de Lupescu, dup¶ c¶r†ile nedistribuite, c¶r†ile ne-editate…
Fa†¶ de toate acestea, isprava lui Eduard-Porcuror-la-Român este o
prostioar¶ de adolescent masturba†ionist.
Am început acest text la 22 iunie - în 1941, la 22 iunie, s-a pornit
liberarea noastr¶, a basarabenilor §i a bucovinenilor de robia bol§evic¶;
Închei textul azi, 28 iunie 2005 - la 28 iunie 1940 a început co§marul
basarabenilor si al bucovinenilor ceda†i ru§ilor de nedemnii no§tri guvernan†i.
Guvernan†i (români!) care §i dup¶ 1989 au continuat §irul ced¶rilor,
atât prin bol§evici din tat¶-n fiu ca Iliescu, Roman, N¶stase, de incapabili s¶
se încheie la ciubote - ca E. Constantinescu, dar §i de “de-ai no§tri”, precum
C. Coposu, cel care vedea în românii din Teritoriile Cedate “ni§te
minoritari”, iar lumina lumii Zoe Condurache-Petre (consilier al lui
Constantinescu): “românofoni”. Ultima (cronologic) isprav¶ apar†ine lui
B¶sescu: dup¶ ce la Chi§in¶u promisese c¶ va cere anularea Pactului Stalin-
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Hitler si a În†elegerii de la Ialta, lui Putin i-a declarat c¶ ei (ei doi!) sunt
oameni politici, nu istorici (sic) §i c¶ ei vor discuta despre viitor, numai despre viitor - nu despre trecut…
Nu: istorici - termen depreciativ în accep†ia lor - nu sunt, nu vor fi
vreodat¶; dar oameni-politici? Lui Putin nu-i pas¶; el e rus, e mare, e tare,
decide, vorba lui Titus Popovici, atât Puterea, cât §i Adev¶rul (sic). Dar
omul-politic B¶sescu: el nu e rus: el nu se poate juca de-a adev¶rul - de ce
acum spune una, dup¶ 24 ore, nu doar alta, ci contrariul a ceea ce spusese?
¢ine atât de mult s¶ fie trecut §i el în rândul Ced¶torilor de P¶mânturi
Române§ti, în al Vânz¶torilor de Fra†i?
Eu, iertare, neavînd viitor, r¶mân cu ochii atinti†i la trecut: la moartea celor 3 milioane de români vându†i de fra†ii lor: ceda†i în 1940; în 1944;
în 1989; în 1992 - §i mereu, mereu, încât, chiar de nu-i socotim §i pe cei uci§i
de bol§evici în ace§ti 65 ani, se adun¶ cel pu†in trei genera†ii - câte milioane
de suflete: doar 9?
Ucise, nu atât de du§manul rus, cât de fratele român (cel mioritic).
Amin.
P.S. Ce-mi v¶d ochii, în Ziua de mar†i 17 noiembrie 2008?
“Sectia pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii a hotarat, la
data de 30 octombrie, detasarea lui Mihai Eduard Ilie, procuror la Parchetul General,
in cadrul Ministerului Justitiei, pe o perioada de un an, relateaza Ziare.com.
Hotararea de detasare a magistratului a inceput cu data de 10 noiembrie. Mihai
Eduard Ilie a fost procurorul care, in iunie 2005, a dat solutia de neincepere a
urmariri penale pentru tortionarul Nicolae Ple§i†a, fost general de Securitate. [îns¶,
mai înainte tovar¶§ul porcoror m-a declarat pe mine… mort] Ple§i†a a povestit la un
post de televiziune metodele de tortura si de suprimare a opozantilor politici aplicate
de el pe vremea cand activa ca ofiter de Securitate. Consiliul National al
Audiovizualului (CNA) a sesizat Parchetul General cu o plangere penala, aratand ca
Plesita a recunoscut ca a incalcat grav drepturile fundamentale ale omului. Plangerea
a fost repartizata procurorului Ilie a sustinut ca "din continutul inregistrarii rezulta ca
nu sunt intrunite elementele constitutive ale infractiunilor sesizate".
In plus, acelasi procuror sustinea ca marturisirile fostului tortionar nu au
valoare de probe la dosar, deoarece dialogul purtat la televizor intre Plesita si realizatorul emisiunii "a avut ca punct de pornire memoriile celui dintai" (subl. mea),
se arata in rezolutia de neincepere a urmaririi penale semnata de magistratul Mihai
Eduard Ilie.”
St¶m bine, st¶m bine. Restaura†ia bol§evic¶ este în toi.
Cum altfel dac¶ pân¶ §i “Virgil” (M¶gureanu), §ogorul lui Coposu, sco†înd
el o carte de “amintiri” (care, dintre amintiri au fost amintite: nr. 7, nr. 27, nr. 2?, sau
niciuna), comunic¶ boilor de români adev¶rul-adev¶rat: chestia din decembrie 1989
nu a fost revolu†ie, ci lovilu†ie, vorba lui Luca Pi†u, lovitur¶ de stat pus¶ la cale de
ru§i, americani, israelieni (dar nu §i unguri - cum s¶ fie posibil una ca asta?). Drept
care, iat¶, nu m¶ simt deposedat, furat de… adev¶rul rostit, în prima zi lucr¶toare din
ianuarie 1990, când mersesem cu traista plin¶ de exemplare proaspete din Arta refugii, varianta francez¶, s¶ le dau cu dedica†ie prietenilor de la Europa liber¶… £i cum,
v¶zîndu-m¶, Monica Lovinescu m¶ întâmpinase din cel¶lalt cap¶t al coridorului, strigînd ca la un meeting - mai lipsea pumnul în¶l†at - c¶ Revolu†ia Noastr¶ Româneasc¶
(majusculele sunt contribu†ia mea, abuziv¶, la transcriere) nu este un putch rusesc,
cum sus†ine Paul Goma §i cel¶lalt basarabean, Victor Lupan!
Atunci, la dou¶ s¶pt¶mâni dup¶ eveniment, Revolu†ia Româneasc¶ era
Revolu†ie. £i Româneasc¶. £i a Noastr¶. Iar doi intru§i, doi tr¶d¶tori de neam - ca to†i
basarabenii - sus†ineau ca este f¶c¶tur¶ ruseasc¶! Blasfemie! Iar dup¶ 20 ani (nu a
fost aluzie la astrologul Bruc¶), Virgil-Cap-de-Purcil, numit §i Profesorul, ca §i cum
în va†a lui curat¶ de securist murdar nu ar fi mâncat c¶cat, ci doar salat¶ de tranda-
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firi, ne explic¶ Dânsul care este adev¶rul-adev¶rat în istoria abia traficat¶ de Roller
II (dealtfel §i de Tism¶neanu II), Vladimir.
Cum s¶ comba†i asemenea falsuri, minciuni, trafic¶ri ale adev¶rului, când
nu ai pe cine te rezema ? Doar n-o s¶-l iei tovar¶§ de baricad¶ pe Liiceanu - cel care
înc¶ din “preistoria restaura†iei comuniste”, la câteva s¶pt¶mâni dup¶ Evenimentul
din decembrie 1989, îi adunase pe câ†iva oameni bine ale§i: trei dintre ei f¶cuser¶
pu§c¶rie: Filipescu, Andreescu, Doina Cornea, ceilal†i f¶cuser¶ închisoare prin
cultur¶ - iertare, am vrut s¶ spun: rezisten†¶ - în frunte cu hoitarul §ef: filosoful-celmai-tân¶r-la-români (a§a a r¶mas §i la vârsta de aproape 70 ani), convocatorul la o
reuniune a GDS, oper¶ nesemnat¶ a lui Pavel Cîmpeanu §i a lui Brucan, în care
invitat de onoare era un oarecare tâlhar de drumul mare, dar care supraveghease
“Procesul Ceau§e§tilor”, de aceea to†i intelectualii aduna†i acolo - §i Doina Cornea i se adresau cu “Domnul M¶gureanu” - b¶ga-l-a§; pentru parte-dreapt¶; b¶ga-i-a§
de ling¶tori de obial¶ securist¶…

O tem¶ frecvent¶ la mine de când m¶ §tiu:
11 august 2005
DELIR DE PERSECU¢IE
Pre-simt venind, cum am sim†it de fiecare dat¶, o nou¶ campanie din
partea “intelectualilor de vaz¶, a scriitorilor din România, s¶tui de insultele,
de calomniile, de minciunile proferate de mine la adresa lor”. De ast¶ dat¶,
pe lâng¶ orfanii luptei de clas¶, pe lâng¶ holocaustologii tradi†ionali, altfel
spus: orfanii luptei de ras¶ (R. Ioanid, Shafir, Oi§teanu, Al. Florian) vor
participa activi§tii auxiliari dintre goi: G. Andreescu, I.B. Lefter, Pippidi,
Pecican, Laszlo, Totok, precum §i “independen†ii” Gelu Ionescu, Iorgulescu,
Cosa§u, Marta Petreu, Liviu Antonesei. Ace§tia “sunt pe cale de a-mi da
replica - final¶ - meritat¶”; “în mod organizat §i concentric”. Scopul:
“S¶-l dis-tru-g¶, s¶-l lichideze - definitiv - pe Goma”.
M¶ mai li-chi-da-se (definitiv) cineva, în 1970: prietenul §i colegul
de celul¶ Ivasiuc : la cutremurul din martie 1977 l-a strivit o grind¶ de beton;
M¶ mai lichidase careva: generalul Ple§i†¶, întâi chimizîndu-m¶ pân¶
în pragul mor†ii, la ei, în arestul Securit¶†ii de pe Calea Rahovei, în apriliemai 1977; în exil, în 1981 expediindu-mi o bomb¶ într-o carte; tot acolo, un
an mai târziu trimi†îndu-mi-l pe securistul Haiducu-Vi§an-Mo†u-HirschForrestier s¶ m¶ otr¶veasc¶: s-a întâmplat ca Haiducu-Hirsch s¶ fie lichidat
acum doi ani de securi§tii s¶i*), iar Ple§i†¶ era cât pe-aci s¶ arz¶ cu tot cu casa
lovit¶ de tr¶znet (potrivit blestemului: «Tr¶zni-te-ar Dumnezeu!»);
M¶ mai “decedase” (definitiv!) cineva, acum o lun¶ §i jum¶tate: procurorul Eduard. Tovar¶§ul Ilie-Procuroru’ s¶ se p¶zeasc¶ de a ie§i în târg pe timp
de ploaie: o pic¶tur¶ i-ar putea bortilì creierul personal.
Mi se preg¶te§te o replic¶-meritat¶? Cum: celelalte “replici” date de
c¶tre masele largi de scriitori indigna†i fuseser¶ ne-meritate? A, da, acum, fiind
noi în plin an 2005, se va porni împotriv¶-mi o chestie inspirat¶ de r¶zboiulnuclear-preventiv imaginat de Rumsfeld-Wolfowitz în Irak (de unde, dup¶
informa†iile din pres¶, r¶zboinicii preventivo-nucleari se preg¶tesc s¶ se
retrag¶ strategic, a§a cum hollywoodian-strategic se retr¶seser¶ în 1975 din
Vietnam).
Printre multele p¶cate atribuite mie - unul dintre cele m¶run†ele: delirul de persecu†ie. Acuza†ie în care se întâlnesc N. Manolescu §i C. Burtic¶;
G. Liiceanu §i N. Ple§i†¶ - ilustrare:
Editorul Liiceanu, acuzat de mine c¶ îmi trimisese la topit o carte de
m¶rturii, m-a acuzat la rându-i c¶ suf¶r de mania persecu†iei;
ïn “cadrul discu†iilor prietene§ti” de la 1 aprilie 1977, când m¶ b¶tuse
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(s-a l¶udat recent la televiziune cu isprava-i) apoi în vara aceluia§i an, dup¶
ce m¶ r¶peau de pe strad¶ haidamacii lui, la protestele mele împotriva “metodelor”, Ple§i†¶ rânjea:
«Te-am b¶tu’ io? Ai probe? Te-am r¶pi’ io? Ce probe ai? - ia nu mai
face pe persecutatu’!»
A§a cum, în 1977, în prezen†a lui N. Breban care confirma ceea ce
tocmai spusesem: c¶ sunt asediat de Securitate, c¶ telefonul nu func†ioneaz¶
decât pentru securi§tii care ne amenin†¶, c¶ X, Y, Z, semnatari ai Apelului
nostru fuseser¶ aresta†i §i nu mai aveam semne de la ei - C. Burtic¶, senin, m¶
asigura: când era diplomat la Roma “i se p¶rea” c¶ e urm¶rit, dar nu era decât
“o mic¶ halucina†ie”…- tot a§a, începînd din chiar vara anului 1990 (când
Liiceanu retr¶sese din libr¶rii Culoarea curcubeului) colegii, prietenii mei
G. Adame§teanu, Monica Lovinescu, Dorin Tudoran m¶ asigurau c¶… “las¶,
b¶trâne, c¶ scrii alta…” fie c¶ “mi se pare”, iar Geta Dimisianu, în stilul
Ple§i†¶: «Ia nu mai face pe interesantul, c¶ te persecut¶ Liiceanu, Sorescu,
Viorica Oancea, Papahagi - ei, na, dou¶-trei c¶r†i, la cele dou¶ sute câte ai
scris - ¶sta-i delir de persecu†ie!”
Pe atunci înc¶ mai eram b¶iat bun, nu-mi d¶dea prin minte s¶-i blestem pe “consolatori” astfel:
«S¶ dea Dumnezeu s¶ ajunge†i §i voi în situa†ia mea: s¶ v¶ distrug¶ c¶r†ile editorii-prieteni, ca mie Liiceanu, Sorescu, iar prietenii de
decenii §i ei scriitori (G. Adame§teanu, Monica Lovinescu) s¶ v¶ trateze
de calomniatori ai bie†ilor distrug¶torii de carte Liiceanu, Sorescu fiindc¶ nu va fi deloc adev¶rat : suferi†i de mania persecu†iei!»
“Ofensiva” din acest an, 2005 face parte dintr-un… serial. £i nu va
fi prima (“c¶ci ei sunt mul†i, eu singur §i gol…”).
S¶ le re-memorez, re-num¶r, chiar dac¶ unora dintre cititorii mei numai pe internet! - li se va p¶rea c¶ m¶ repet. Nu va fi p¶rere, ci adev¶r: voi
repeta (“ca o plac¶ stricat¶”, vorba Monic¶i Lovinescu atunci când aduceam
iar vorba de tr¶d¶rile Domniei Sale), “întâmpl¶ri” din via†a mea, cu trimiteri
la Biblie: la vinderea, la tr¶darea-de-frate §i la (tentativa) de ucidere a
aceluia: mitul Iuda §i mitul Cain, împletite, rezultînd, în Carpa†ii no§tri,
mitul-emblem¶ al românilor: Miori†a.
Pe timpul lui Ceau§escu am num¶rat (§i îndurat) agresiunile:
1) ïncepînd din 1970, durînd pân¶ în 1990, 20 ani (dintre care 7 în
†ar¶), interdic†ia de a publica, fie §i traduceri, fie §i note de lectur¶ (nesemnate) în România literar¶ unde adjunct era G. Dimisianu. 20 de ani de
inexisten†¶ în limba în care scriu, româna; 20 de ani de t¶cere total¶ a
numelui meu §i a faptelor mele de scris - dac¶ eram “tr¶d¶tor de patrie”;
2) ïn 1976 Gallimard îmi publicase, în traducere francez¶, a treia
carte: Gherla. ïmpotriva ei (§i a autorului, aflat în România) a fost pus¶ la
cale o –dubl¶ campanie: am §tire de doar dou¶ perechi de scriitori colegi:
¢oiu-B¶l¶i†¶ trimi§i în Suedia în cre§tinescul scop de a-l convinge pe editorul
Coeckelberghs s¶ nu editeze în suedez¶ Gherla - “o carte proas¶, al unui
autor veleitar, lipsit de talent”; Breban-Ivasiuc trimi§i la München, în extrem
de culturalul scop de a-i explica lui Noël Bernard, directorul sec†iei române
de la Europa liber¶ ce “eroare comite când îl propune ca exemplu pe un netalentat ca Goma”; apoi la Paris, s¶ le fac¶ un desen Monic¶i Lovinescu §i lui
Virgil Ierunca (§i altora §i altora), ar¶tîndu-le c¶ “Goma este un impostor în
literatur¶ §i mai bine ar vorbi despre ei (desre Breban, Ivasiuc), adev¶ra†i
scriitori”. Simultan “presa din exil”, cea scris¶ la Bucure§ti §i tip¶rit¶ la
Toronto, Fürstenfeldbruck-München, Milano, Londra, Atena (unde Ion Brad,
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ambasadorul, îl punea pe Dimitrios Ravanis-Rendis, fost exilat markosist în
România s¶ traduc¶ productele sale în grece§te, apoi le d¶dea lui Iva§cu, lui
E. Barbu, lui Drago§-R¶c¶nel s¶ le retraduc¶ în române§te, cu indica†ia: “Din
presa occidental¶”, trimi†înd la sursa: “marele jurnal elen Proini”…), sub
semn¶turi ca I.C Dr¶gan, Faust Br¶descu, Michael C. Titus, Emilian, René
Theo, Lozovan (ei, da, chiar el), bravii exila†i anticomuni§ti îl puneau la zid
pe Goma, cel care tr¶dase România socialist¶ a lui Ceau§escu…;
3) “ïntâmplarea” din februarie-martie 1977: cu excep†ia lui Ion
Negoi†escu, nici un alt coleg scriitor nu a sus†inut ac†iunea pentru respectarea
drepturilor omului - vorbesc de textul s¶u, transmis la Europa liber¶ §i în care
nu era vorba de “pa§apoarte” (de acelea m¶ ocupam eu…), ci de cultur¶, de
literatur¶, de libertatea de crea†ie, de gândire, de expresie. Dup¶ moartea în –
exil al lui Negoi†escu, prieteni de decenii ca Doina§, amici culturali ca Gelu
Ionescu au pretins a fi fost cel pu†in coautori ai textului semnat : “Ion
Negoi†escu”;
4) Momentul aprilie 1977, când Consiliul Uniunii Scriitorilor a
hot¶rît s¶ exclud¶ un membru aflat în ghearele Securit¶†ii, arestat, amenin†at
cu o condamnare la moarte pentru tr¶dare (eu fiind acela) - astfel totalizînd
trei campanii - aparent: pasive, dar cât de active, atât prin vorbe-vorbe ale lui
De§liu, Jebeleanu, Bogza, Marin Preda, Geo Dumitrescu, Zigu Ornea, cât §i
prin scrisul la gazete: Iva§cu, Piru, Zoe Bu§ulenga, E. Barbu, B¶ran, Dan
Zamfirescu, S¶raru, Dobrescu - §i al†ii §i altele…
5) ïn 1979 îmi ap¶ruse la Seuil, Paris, în traducere francez¶, volumul
de m¶rturii Le Tremblement des hommes (Cutremurul oamenilor, 1977);
tot atunci fusese înfiin†at la Paris CIEL (Comitetul Intelectualilor pentru o
Europ¶ a Libert¶†ilor - pre§edinte: Eugène Ionesco). De la Bucure§ti a fost
dezl¶n†uit¶ o “campanie total¶” împotriva “du§manilor României”, atât în
presa din †ar¶, prin E. Barbu, Mihnea Gheorghiu, Zoe Bu§ulenga, Iva§cu,
C.V. Tudor, B¶ran, Herivan, acad. Condurachi §.a.… Deci §i împotriva mea,
ca cel care îl manipuleaz¶ pe Ionesco, ‘un gagarisit §i un be†iv incon§tient’,
scria Dan Ciachir, în S¶pt¶mîna barb¶, citat cu sfin†enie 11 ani mai târziu de
ucenicul întru spiritualitate ortodox¶, Buduca, în “reportajul” de la Paris.
[Fatalitate: în acela§i moment, vara anului 1990, la Bucure§ti, dup¶
ce retr¶sese din libr¶rii varianta original¶, în române§te a volumului de
m¶rturii Culoarea curcubeului (Le Tremblement…) - îns¶ eu nu §tiam… la Paris, Liiceanu, în pauzele film¶rii lui Eugène Ionesco, fiind în vizit¶ la
noi, s-a indignat foarte, neputînd admite c¶ de votul unui “incon§tient” Ionesco! - a depins excluderea din conducerea Ligii pentru Ap¶rarea
Drepturilor Omului din România a cuiva cu meritele lui Mihnea Berindei…
A fost pus la punct de so†ia mea, Ana, încât n-a mai scos un cuvânt pân¶ la
plecare. ïns¶ Monica Lovinescu m-a terorizat la telefon o s¶pt¶mân¶
întreag¶: în aceea§i sear¶ m¶ anun†ase c¶ §i lor, monicilor le relatase Liiceanu
“întâmplarea de la Lig¶”, g¶sind c¶ alungarea lui Berindei doar prin votul lui
Ionesco este inadmisibil¶; a doua, a treia zi rugîndu-m¶ s¶ nu care cumva s¶i povestesc Mariei-France “întâmplarea” adic¶ “sc¶parea” cu incon§tientul
Ionesco; apoi acuzîndu-m¶ c¶ eu inventasem “acea poveste”, ca s¶-i fac r¶u
lui Gabriel (Liiceanu) - care era disperat, fiindc¶ nu g¶sea cum s¶ repare
gre§eala de a fi vorbit astfel fa†¶ de prieteni - de§i vorbise “astfel” §i fa†¶ de
monici, §i ei prieteni…]”;
––––––––––––––
*) £tire infirmat¶, la scurt timp: Hirch-Haiducu-Forrestier tr¶ie§te, oameni buni!
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Dup¶ aceste (doar) cinci distrugeri, o întrebare retoric¶: dintre colegii §i prietenii mei de atunci a existat vreun scriitor, în afar¶ de Negoi†escu s¶
se declare solidar, nu cu p¶c¶tosul de Goma, ci cu principiile pe care le propusese pentru a fi ap¶rate - dealtfel deloc originale: polonezii, ungurii, cehii,
slovacii, chiar §i ru§ii!- le enun†aser¶, le aplicaser¶?
Deci, dup¶ 20 ani de t¶cere for†at¶, începînd din 1990 am putut - în
sfâr§it - s¶ public în România, în române§te…
6) …pân¶ în 1993, când, ca r¶spuns al unei scrisori publicate în
Timpul, în care m¶ plângeam c¶ editorul Liiceanu retr¶sese volumul de
m¶rturii despre 1977, Culoarea curcubeului, imediat dup¶ ie§irea în libr¶rii
(iunie 1900), îl depozitase, min†indu-m¶ c¶ absen†a lui de pe pia†¶ se
datore§te numai… distribu†iei deficitare, iar în 1993 trimisese la topit tirajul
depozitat. Scriitori colegi §i prieteni ai mei care suferiser¶ cumplit de cenzura
comunist¶, de topirea c¶r†ilor lor, în loc s¶ ia partea victimei (ori curajo§i ca
la noi, pe plaiurile dealvaletice, s¶ tac¶ în†elep†e§te), au deschis foc concentrat asupra mea, acuzîndu-m¶ c¶ îl calomniez pe marele intelectual §i imensul
editor Liiceanu - distrug¶torul de carte.
Astfel a fost pus¶ la cale o veritabil¶ campanie de pres¶ împotriva
mea - repet: victim¶!, organizat¶ de Liiceanu, Adame§teanu, cu sfaturilepre†i-oase din umbr¶ ale Monic¶i Lovinescu, avînd ca tribun¶-megafon:
revista 22;
7) ïn 1995 mi-am declarat candidatura la Pre§edin†ia României.
Dup¶ cum orice alfabetizat în†elegea, anun†area candidaturii era o provocare
(în sensul bun, de stimulare a altora dintre ai no§tri, avînd fibr¶ de om politic), Programul fiind un text utopic-preziden†ial, nu realist-prim¶rial (ca al lui
Constantinescu), nici…inexisten†ial (altfel rezistent-cultural ca al lui N.
Manolescu). Reac†iile nu au întârziat, numai c¶, supriz¶: ele au pornit nu
dinspre du§manii tradi†ionali, comuni§tii-securi§tii, ci dinspre alia†ii naturali:
Horia Rusu §i C. Coposu! Abia apoi au început a l¶tra scîntei§tii (n¶scu†i, nu
f¶cu†i) ca C.T. Popescu, C. St¶nescu, Felicia Antip §i alte dragi-tovar¶§e.
Dup¶ cele “politice” au început culturalele, prin C. ¢îrlea (!), prin “arheul
na†iei”, Pruteanu; tot atunci s-a trezit Alexandru George s¶ fac¶ el ordine în
“terminologie” (disiden†i, opozan†i, rezisten†i) §i tot atunci Alex. £tef¶nescu,
recenzent ultraelogios vreme de 6 ani al c¶r†ilor mele a schimbat macazul:
fulger¶tor am devenit (caut¶… candidatura cu care îl concuram pe
Manolescu!) autorul care st¶pâne§te “Arta exasper¶rii cititorului”- în
România literar¶ a jupânului, unde tocmai ap¶ruse un extemporal semnat de
o Romani†¶ (care viitor de aur va avea, treizeciideargin†i pentru aceast¶
scuip¶tur¶ pe hârtie, intitulat “Cenzura scrie proz¶” - proza scris¶ de cenzur¶
fiind romanul cu cântec, Ostinato…);
8) ïn 1997 mi-a ap¶rut la Nemira Jurnal I-II-III. Dan Petrescu,
îngrijitorul edi†iei printre al†ii l-a invitat la lansare §i pe Pruteanu. Arheul a
atacat Jurnalul în maniera numaiovorb¶s¶†ispunic¶: “Citisem §palturile anul
trecut (…) e o carte doldora de resentimente (…) elucubra†ii (…) când îl
nume§te pe Gabriel Liiceanu (…) un Leonte R¶utu”…
ïns¶ atacul general a fost anun†at prin trâmbi†a Monic¶i Lovinescu în
22, cu textul semnat de dânsa, cel conceput de Liiceanu §i de Adame§teanu,
negociat la telefon - încheiat cu:
“ïmi pare r¶u c¶ l-am cunoscut pe Paul Goma”.
Pe dat¶ s-au n¶pustit: re-Pruteanu, re-£tef¶nescu, Gro§an, Buduca,
re-Adame§teanu (la televiziune, la emisiunea lui I. Sava s-a dovedit a fi
m¶car veri§oar¶ a lui Pruteanu: “Nu l-am citit [Jurnalul], dar e plin de calom-

©Paul Goma 1935-2011

wwww.paulgoma.com

PDF public și gratuit

31.12.2011

PAUL GOMA - JURNAL 2011

1983

nii”), Andrei Cornea, D.C. Mih¶ilescu, Ioana Pîrvulescu, C. Teodorescu,
Paruit, Iorgulescu, Zaciu, Bianca Balot¶. ïn e§alonul doi: Simu†, Borbély,
Angela Marinescu, Val Condurache… au “contribuit” §i ei dup¶ puteri la
ap¶rarea literatorilor români de “acuza†iile calomnioase ale lui Goma”;
9) ïn 1998 a izbucnit “Scandalul Caraion”. La semnalul (t¶cut) al
Monic¶i Lovinescu, sonorizat de inenarabila Jelea, toat¶ floarea cea vestit¶ a
intelighen†iei române s-a n¶pustit asupra unui mort care nu se mai putea
ap¶ra. S-au încrâncenat atunci asupra “turn¶torului” Caraion mai cu seam¶
aceia care fiind ucenici ascult¶tori ai adev¶ratului turn¶tor de pu§c¶rie
Iva§cu, ai politrukului cekist Paul Georgescu, traversaser¶ Iepoca Ceau§escu
“în†elept”, pe burt¶, în patru labe, nef¶cînd compromisuri… decât din cele
care nu se v¶d negru-pe-alb (Sorescu) “uitate” (ca N. Manolescu: coautor al
detestabilei Literatura român¶ de azi, 1965).
M-am amestecat §i eu - §i am fost re-pedepsit: aduna†i la un fel de
colocviu, oameni de litere români au hot¶rît: cea mai eficace m¶sur¶ pentru
închiderea gurii-mari a lui Goma este t¶cerea. A§adar despre Goma s¶ nu se
mai scrie nimic - nici de bine nici de r¶u. Goma s¶ ne-existe. Cuvântul de
ordine a fost dat tot de Monica Lovinescu sub forma:
«Goma e contestat»
£i contestat am fost - în/prin t¶cere. Au protestat în scris, impotriva
acestei “m¶suri”, doar Vasile Baghiu; a ignorat m¶sura doar Liviu Ioan
Stoiciu: el mi-a propus o colaborare la Cotidianul (iar Cristoiu, pe care l-am
atacat din primul text propus, a fost de acord!).
10) ïn 2000 a fost “re-ales” Iliescu. Aproape toat¶ intelectualitatea
româneasc¶ a semnat Apelul Ru§inii: “pentru democra†ie, împotriva dictaturii”- cite§te: în favoarea lui Iliescu, democratul… Am scris atunci un text:
“S¶ fie desfiin†at electoratul!” în care ar¶tam pe puncte cât de orbi, de
nesim†i†i la durerile aproapelui nescriitor, cât de mereu-oportuni§ti erau/
sunt/vor fi directorii-de-opinie ai †¶rii: Manolescu, Liiceanu, Ple§u, Doina§,
Blandiana, Adame§teanu, G. Dimisianu, £tef¶nescu, Patapievici, Mih¶ie§,
I.B. Lefter… Drept care scriitorii de la România literar¶, curajo§ii anonimi
aduna†i în celula de partid “Cronicar” au amenin†at consora (sic) Vatra, cu un
proces - pentru publicarea lui Goma - §i, în cel mai curat stil comunist, au
atras aten†ia c¶ revista este finan†at¶ de Comitetul jude†ean pentru cultur¶…
Ajuns pe pragul celei de a 11-a agresiuni, m¶ opresc, s¶-mi trag
(r¶)sufletul. Pentru c¶ nu am în§irat toate m¶g¶riile, toate tic¶lo§iile, toate
loviturile pe la spate publicate în România literar¶, în 22 (de Paul
Barb¶neagr¶, de Mircea Martin). ïn bun¶ §i neao§¶ tradi†ie autohton¶ fosta
prieten¶, §efesa revistei mi-a refuzat (t¶cînd) cuvenitul drept-de-replic¶ - imitat¶, peste ani de alt fost bun prieten: Liviu Antonesei în chestiunea unui
articol mincinos, obraznic, analfabetizator al inginerului drepturilor omului,
Gabriel Andreescu (fost prin† consort al Gabrielei Adame§teanu, la 22, la
GDS, unde multe porc¶rii f¶cuser¶ ei dimpreun¶ - §i nu doar sub †ol).
11) Pentru aceast¶ campanie de pedepsire a mea semnele prevestitoare s-au ar¶tat în toamna anului trecut, 2004, dup¶ ce am anun†at în pres¶
c¶ îi dau în judecat¶ pe 13 securi§ti, precum §i pe I. Iliescu, pre§edintele în
exerci†iu. Acuza†iile formulate împotriva securi§tilor, cu osebire a lui Ple§i†¶
ar fi trecut neobservate (ca toate esen†ialele-la-români), dac¶ lui Iliescu, pe
lâng¶ multele §i extrem de gravele fapte enumerate în Plângere - printre care
declan§area r¶zboiului civil, mai cunoscut sub numele “mineriade”- nu i-a§ fi
pus în spinare §i binecuvântarea (înalt-preziden†ial¶) dat¶ “Comisiei
interna†ionale” ocupîndu-se de “Holocaustul în România”. Vechile, tocitele
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acuza†ii succesive de “tr¶d¶tor de patrie”, de “lipsit de talent”, de “calomniator al intelectualilor no§tri de vârf” au fost, pân¶ la noi dispozi†ii, l¶sate la o
parte §i re-activat¶ cea de “antisemitism”, cretin¶rie absolut¶ lansat¶ de Ed.
Reichman (în 1986), de R. Ioanid, în 2002, de Shafir tot cam pe-atunci.
Replica a întârziat dou¶ luni (timp necesar pentru copierea întocmai
§i înv¶†area pe de rost a directivelor Wiesel), dar §i când a venit… Sub
semn¶tura indispensabilului, inevitabilului, inenarabilului A. Oi§teanu §i
publicat¶ - unde în alt¶ parte? - decât în 22, organ condus de inconturnabila,
incompresibila, indivizibila, inoxidabila organatic¶ Gabriela Adame§teanu,
veteran¶ a campaniilor, trei, duse împotriva mea. Acela (indispensabilul-inutil-oi§tean) deplora, cu duroare, eviden†a, pentru el §i ai s¶i: de§i Goma, autorul eseului S¶pt¶mâna Ro§ie este antisemit dovedit (sic) - doar a
scriso, în Observatorul lui I.B. Lefter, Falsul R. Ioanid, evanghelistul
securist
- cartea îns¶§i, vai, nu cade sub “legea” Ordonan†ei cu care Te§u umbl¶ tot
timpul în gur¶.
Am trimis la redac†ia revistei 22 un drept-la-replic¶, sperînd c¶, din
1995 (când un text în care contestam valoarea de candidat la pre§edin†ie a lui
E. Constantinescu, afirmam aproximativ: ‘N. Manolescu, alt candidat, nu
mai moral, dar cu o inteligen†¶ câtdecât¶’ - iar G. Adame§teanu l-a pus pe al
meu la murat, pân¶ când au fost scrise replicile lui Constantinescu,
Manolescu, Zoe Petre)*), trecînd - spuneam - 10 ani de când mi se refuzaser¶ alte trei-patru drepturi (sic), mi-l vor publica pe acesta. Ei bine, m-am
în§elat §i de ast¶ dat¶: nu aveam dreptul s¶ public nici în 22, periodic proprietate a clanului Adame§teanu, slujnicit(¶) cu temenele de Rodica Palade §i,
pân¶ mai deun¶zi, cu suportul teoretic (sic) al lui Gabriel Andreescu, inventatorul chibritului cu fosfor la ambele capete a “filosofiei disiden†ei la
român”, altfel industria§ al drepturilor omului minoritar - în România. ïn
disperare de cauz¶ - starea permanent¶ de la complotul provocat de ukazul
Monic¶i Lovinescu; “Goma e contestat!” - am trimis textul prin e-mail
câtorva persoane - “pentru informare”; §i la Ziua, unde, în cele din urm¶, a
ap¶rut. S-a b¶gat în vorb¶ §i “politologul” Dan Pavel care §i el m¶ tratase de
“antisemit” - de ast¶ dat¶ cu folos pentru mine: a recunoscut (§i r¶mâne
singurul!): nu îmi citise textele atacate de el ca “antisemite”.
12) Se vede c¶ acuza†ia: “antisemit” nu a fost considerat¶ de
Manolescu&ManoLeii suficient de productiv¶ - decât în asociere cu altceva.
“Altceva” - ce?
Ceva care abia se în†elesese din bâiguiala lui C. Teodorescu, recenzînd în Cotidianul Culoarea curcubeului, m¶rturie ap¶rut¶ în februarie acest
an la Polirom (de mirare: în urm¶ cu zece ani acela§i în†elesese ce e cu volumul, ba m¶ ap¶rase de C.T. Popescu - explica†ia poate fi g¶sit¶ în opera†ia de
decapitare a “reedit¶rii”, directorul editurii Lupescu, el de capul lui, suprimase “Introducerea” în care autorul f¶cea scurta-biografie a c¶r†ii). A, da,
“ceva cu dosarele de securitate”, îns¶, ca tot -escul autoamnezic, ManoLeul
Teodorescu o pierduse, r¶mânîndu-i ceva-ceva în genul “Goma, scriitorul
turn¶torilor”… - formulare buni§oar¶, fiindc¶ repeta acuza†iile neturn¶toarelor emerite Bianca Balot¶, Getei Dimisianu, îns¶ nu-destul-de-bun¶: nu se
exprima limpede, t¶ios. A fost trimis în prima linie limpede-t¶iosul
exprim¶tor Gabriel Dimisianu.
––––––––––––––––––––––
*) Metod¶ carpatnic¶, pe care o credeam inven†ia Adame§teanc¶i.
Da de unde! ïn acest an, 2008 la fel a procedat sora geam¶n¶ a ei: Carmen Mu§at, în
“polemica” Mihai £ora-Mircea Martin
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“Cine pe cine acuz¶?” î§i intituleaz¶ Eternul Adjunct al României
literare luarea-la-cuvânt din 27 iulie-2 august 2005.
Nici c¶ se poate un titlu mai potrivit unui astfel de product semnat de
un asemenea productor: Gabriel Dimisianu. Parafrazîndu-l, se poate scrie exclamativ, nu interogativ:
“Cine pe cine acuz¶!”
Uluitor la condeinicii literari deda†i §i la publicistic¶: mai întâi §i mai
întâi ei r¶mân în plin¶ fic†iune (artistic¶), nu se las¶ tra§i-împin§i în publicistica-gazet¶reasc¶ (sic). Dispre†uind suveran (de unde le va fi venind
dispre†ul? Dar suveranitudinea? Nu cumva din exerci†iul de decenii al practic¶rii scrisului crâncen realist-socialist?) Decurgînd din prima “calitate” fic†ionarismul în totul, în toate - ignorarea (§i ea, suveran¶) a adev¶rului,
autorul î§i imagineaz¶ c¶ un articol se a§terne pe hârtie exact, dar exact a§a
cum se confec†ioneaz¶ o recenzie (fatal subectiv¶), un roman (cum altfel
decât expresie a subiectului narator?). Din acest motiv “neopublici§tii” dintre
scriitori exerseaz¶ aceast¶ meserie, gazet¶ria (§i grea §i func†ionînd - în
principiu - dup¶ un cod moral) în stare de levita†ie: pentru ei nu exist¶ realitatea sol, cel c¶lcat totu§i cu augustele lor membre dind¶r¶t, dou¶: numita
citire a textului comentat-atacat, §i cinstita citare din obiectul cu pricina. £i
nu exist¶ moral¶ (mami†o!). Citez din G. Dimisianu:
“Efectele d¶rii pe fa†¶ (par†iale) a dosarelor de la Securitate îmi par a fi deocamdat¶ acestea: modificarea în negativ a imaginii unor fo§ti oponen†i sau a unor victime ale regimului comunist, pe de o parte, iar pe de alt¶ parte exonerarea de r¶spundere a persoanelor care au exercitat persecu†ii politice, care au pus la cale §i au
înf¶ptuit represiunea”.
Pervers¶ întors¶tur¶ a condeiului. A§adar acesta - nu altul - a fost efectul:
“modificarea în negativ a imaginii unor fo§ti oponen†i…”

Ca §i cum nu România literar¶ deschisese campania împotriva lui
Caraion (“oponent”, nu colabora†ionist - ca Manolescu, Dimisianu, £tef¶nescu, ¢oiu, Silvestru, Pard¶u, B¶ran - Dimisianu), rezemîndu-se “documentar” pe dosarele gra†ios oferite de Traficantul nr. l, securistul Pelin; ca §i cum
nu Manolescu îl invitase pe Iliescu, “omul cu o mare” imediat dup¶
Mineriada Sângeroas¶ (13-15 iunie 1900), în cea mai prestigioas¶ publica†ie
cultural¶ a României pentru a fi sp¶lat de sânge ; de parc¶ nu acela§i
Manolescu îl invitase pe Voican Voiculescu-Sturdza, supra§eful Securit¶†ii,
în decembrie acela§i an, s¶-§i publice “dosarul de securitate”, prezentat de
“redac†ie”, în termeni de un analfabetism §i un târîtorism demne de epoca lui
Ceau§escu; de parc¶ nu Manolescu §i Dimisianu publicaser¶ în num¶rul 41
din oct.1998, textul “Securitatea despre România literar¶” sub anun†ul:
“DOCUMENT”- din el cititorii aflînd c¶ cel mai dârz anticomunist din
redac†ie fusese… Vasile B¶ran!
Dar G. Dimisianu continu¶:
“Unui Eugen Florescu, de pild¶, satrapul ideologic al erei ceau§iste, i se asigur¶, dup¶ ’89, un înc¶p¶tor fotoliu de parlamentar (…) în timp ce Doina§, Uricaru,
Buzura sînt lapida†i moral. Nu este îns¶ vorba numai de ei. O rea imagine a lumii
intelectuale în general §i a lumii literare în special, a comunit¶†ii literare este cultivat¶
cu insisten†¶ (de v¶zut §i ce scrie Alex. £tef¶nescu în R.L., nr. 19, despre ‘demonizarea’ Uniunii Scriitorilor’), acolo, în acele medii, îngr¶m¶dindu-se, s-ar zice, relele
n¶ravuri, din trecut §i azi: la§itatea, egoismul, meschin¶ria, oportunismul, tr¶darea,
colabora†ionismul §i poate, în cel mai bun caz, revolta în genunchi. Cine cultiv¶
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aceast¶ imagine, m¶car excesiv¶, despre comunitatea literar¶, cine acuz¶, cine
judec¶? (…). Din p¶cate, cîteodat¶, chiar fo§tii disiden†i autentici se angajeaz¶ pe
aceast¶ pîrtie din reflex de singularizare sau din cine §tie ce alte motive. Sau pentru
a le pl¶ti confra†ilor de condei cine §tie ce poli†e”.

Dup¶ ce §i-a legitimat zicerea prin trimiterea la reperul curat moral,
latifunc†ionalescul Alex. £tef¶nescu, G. Dimisianu atac¶ frontal:
“Cazul lui Paul Goma e prea bine cunoscut. Iat¶ §i recent: întrebat, în
‘Jurnalul literar’, ce p¶rere are despre declara†iile noi ale odiosului general Ple§i†¶,
omul care îl maltratase în închisoare, trece de el repede, în restul imensului articol
luîndu-i la refec pe Monica Lovinescu, pe N. Manolescu, pe ¢epeneag, pe
Iorgulescu, pe Buzura etc. etc. Cu ei are mereu ceva de împ¶r†it Goma §i parc¶ mai
pu†in cu Ple§i†¶, care scap¶, ca s¶ zic a§a, cu fa†a curat¶, mai curat¶, oricum, decît a
colegilor de literatur¶.”

Din citatele produse reiese c¶ G. Dimisianu este un pion în trupa
ar¶t¶tori§tilor-în-sens-invers. Din recenta hait¶ fac parte, atât fo§ti activi§ti, –
securi§ti de meserie, care înainte de decembrie 1989 slujiser¶ Scînteile generale, cu picsul §i cu limba lor devotat¶ - aici intr¶ §i Pelin dar §i Paler; §i C.
St¶nescu dar §i pionierul pe atunci C.T. Popescu - deasemeni intelectualii
patriei, directorii de con§tiin†¶, scriitorii rezisten†i prin cultur¶, grijuliii cu
p¶strarea virginit¶†ii breslei, deci cu supravie†uirea prin împ¶iere a cadavrului
numit Uniunea Scriitorilor - §i, neap¶rat, cu Vaca-ma§ina care distribuie lapte
§i rachiu, acesta din urm¶ carburant indispensabil func†ion¶rii genialilor
membri ai Fondului Literar! Cei din a doua categorie ar fi indigna†i s¶ afle c¶
îi pun al¶turi (dimpreun¶) cu tovar¶§ii cinsti†i din prima, îns¶ prin ceea ce
scriu de la o vreme, acolo le este locul. Unde vor fi vrînd s¶-i pun dup¶ o
asemenea ignominie? - re-citez din G. Dimisianu - subliniind:
“Cu ei are mereu ceva de împ¶r†it Goma §i parc¶ mai pu†in cu Ple§i†¶, care
scap¶, ca s¶ zic a§a, cu fa†a curat¶, mai curat¶, oricum, decît a colegilor de literatur¶.”

A§a, deci: eu îl scot pe generalul Ple§it¶ “cu fa†a mai curat¶ decât a
colegilor de literatur¶”! De parc¶ nu eu îl zugr¶visem - primul (§i ultimul) în
Culoarea curcubeului; §i în Soldatul câinelui. De parc¶ nu eu - singursingurel, f¶r¶ ai mei “colegi de literatur¶” - i-a§ fi dat în judecat¶ pe 13
securi§ti printre care generalul Ple§i†¶. Oricum, printre scriitorii care s-au
declarat indigna†i de “presta†ia televizual¶” a lui Ple§i†¶ nu am întâlnit
numele lui G. Dimisianu; nici al lui N. Manolescu; nici al lui Buzura, nici al
lui Iorgulescu, nici al lui Gelu Ionescu, nici al lui Cosa§u, nici al Blandienei,
nici al Adame§tenei, nici al antisecuristului Dinescu - ce s¶ mai vorbesc de al
lui Liiceanu, Ple§u, Patapievici - ace§tia fiind, dup¶ afirma†ia lui G.
Dimisianu (§i a lui Mircea Martin), “colegii de literatur¶” ai mei!
“Colegi” care nu au scos un cuvânt de protest, în 1970, când fusesem
interzis; care nu au protestat când, arestat fiind, fusesem exclus din Uniunea
Scriitorilor - de ei, scriitori, de ei, colegi ai mei! - în schimb s-au indignat
foarte pentru c¶ ar¶tasem adev¶rul despre ei, despre tr¶d¶rile lor, despre colabora†ionismul lor - dinainte §i de dup¶ decembrie 1989; “coleg de literatur¶”
al meu Liiceanu, cel care mi-a distrus Culoarea curcubeului? Colegi Ivasiuc,
Breban, ¢oiu, B¶l¶i†¶, F¶nu§ Neagu, B¶ie§u, Cosa§u? Coleg(e) de literatur¶
Monica Lovinescu §i Gabriela Adame§teanu, luînd partea notoriului editor-distrug¶tor de c¶r†i, în schimb tratîndu-l pe autorul uneia dintre ele (eu) de calom-
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niator? Coleg de literatur¶ N. Manolescu, cel care mi-a interzis accesul în
România literar¶ prin editorialul de pomin¶ “Adio, domnule Goma”? Colegi de
literatur¶ literatorii români care au consim†i s¶ fiu înmormântat în t¶cere, ba au
dat §i ei o mân¶ de ajutor la aceast¶ ac†iune… literar¶ («Las¶-m¶ s¶-i dau §i eu
un picior!» fiind, nu o replic¶ din Caragiale, ci una etern româneasc¶)?
Cum de poate Gabriel Dimisianu s¶ în§ire atâtea neadev¶ruri
strig¶toare la cer doar în câteva rânduri? Ei bine, a putut!
De ani de zile vor fi fr¶mântat ei (cei din “nucleul” de la România
literar¶) chestiunea: cum s¶ fac¶ ei, cum s¶ dreag¶ pentru a-i da peste bot în
primul rând lui Goma (care, cam adev¶rat, cum ar zice ardeleanul Manolescu,
a f¶cut ceva închisoare, a fost oarecum persecutat)?; în al doilea fostei lor
protectoare: Monica Lovinescu? Ace§tia, “fugi†ii”- cum ne spuneau Zaciu,
Breban - §i al†i ardeleni - le repro§aser¶ mereu, mereu c¶ sub Ceau§escu nu
mi§caser¶, nu se revoltaser¶, nu fuseser¶ adev¶ra†i scriitori, mul†umindu-se
cu ascultarea Europei liber¶ §i cu declara†ia declamat¶ la buc¶t¶rie - în gând:
“Ziceam c¶ rezistam”. «Dar îns¶§i Doamna Monica ne îndemna s¶ rezist¶m
prin cultur¶ - îns¶ de la o vreme §i-a schimbat discursul, s-a întors împotriva
noastr¶, a adev¶ra†ilor rezisten†i, cei prin cultur¶»…
Rezultatul dezbaterilor: organizarea unei ac†iuni - discrete, eficace,
dat¶ fiind natura uman¶ §i mai ales recenta…“informatìt¶”, rezultat al
“dosarìtei”.
Rezisten†ii prin cultur¶ au operat o diversiune dintre cele mai
tic¶loase, mai noroioase, mai murdare prin care ei, rezisten†ii-sub-lavi†¶ au
inversat termenii §i nu “unii disiden†i”. Ei, amorfii, nevertebra†ii, ei, analfabe†ii moral, ei, campioni ai suprema†iei esteticului, demasca†i, critica†i,
ar¶ta†i a fi ceea ce au chiar fost: colabora†ioni§ti ai Terorismului Comunist,
au adoptat tactica ho†ului care, prins, zbiar¶: «Ho†ul! Ho†ul!!», §i arat¶ spre
p¶guba§-p¶gubos. Cei din Clanul Manole§tilor, ei “seniorii literelor
române§ti”, ei, “înving¶torii” în recentele alegeri pentru Uniunea Scriitorilor,
c¶p¶tînd (prin vot) convingerea c¶ ei sunt eterni, iat¶, nu mai suport¶
repro§urile, învinov¶†irile §i, ca ultimii pârâcio§i ai clasei, arat¶ spre “colegul” b¶tut, pretinzînd c¶ acela este vinovat de “demonizarea Uniunii”. Astfel
au început a fi b¶nuite victimele (adev¶rate, nu cele unse de IliescuM¶gureanu, înzestrate cu certificate de rezistent) §i nu c¶l¶ii - cei adev¶ra†i:
securi§tii, activi§tii, precum §i colaboratorii de bun¶ voie cu Aparatul Infam
- ace§tia, sub pana unor ho†i-url¶tori pretind neru§inat c¶ ar fi victimele!
O bun¶ parte dintre scriitorii dovedi†i c¶ informaser¶ într-o împrejurare sau alta Criminalulul Organ sunt, dac¶ nu de-a dreptul ap¶ra†i, atunci
sigur “explica†i” (cita†ii de G. Dimisianu: Doina§, Uricaru, Buzura - la care îi
adaug pe fo§tii mei colegi de închisoare, de domiciliu obligatoriu: Marino,
Balot¶), în timp ce R¶ul cel mare, adev¶ratul R¶u vine de la unul, Goma, el
îi “înjur¶” f¶r¶ contenire, f¶r¶ alegere, nu pe Eugen Florescu, nu pe Dulea (pe
care el, Goma nu-i cunoscuse - în schimb îi cunoscuse - §i-i înjurase - pe
Ghi§e, pe Vasile Nicolescu, pe Gafi†a, pe Dumitru-Dumnezeu, pe R¶utu - pe
Ceau§escu)- ci doar pe “cei buni”… - în ce scop?
Lumina vine de la Alex. £tef¶nescu-Bezn¶:
“Demonizarea Uniunii Scriitorilor”.
Concluzie care nu a§teapt¶ decât s¶ fie tras¶ (de coad¶): demonizatorul Goma nu este decât un “scriitor al turn¶torilor” (apud recentul C.
Teodorescu), un fost-fals-rezistent, devenit un ap¶r¶tor (m¶car…favorizator),
de ce nu complice al “odiosului general Ple§i†¶”! - de pild¶.
ïns¶ tot de pild¶ s¶ r¶spund¶ G. Dimisianu când anume l-a descoperit
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el pe odiosul general:
- în vara anului 1977, când i-l povesteam lui Mazilescu §i lui Raicu §i lui Dimisianu?;
- în iarna anului 1977-78, când îl povesteam jurnali§tilor occidentali,
iar d¶rile de seam¶ ale lor erau preluate, pe larg, de Europa liber¶?;
- în 1978-79, când eu însumi citeam la Europa liber¶ fragmente din
cartea de m¶rturii Culoarea curcubeului - Cutremurul oamenilor?;- în
1990, din volumul editat-retras-distrus de Liiceanu - dar recenzat în România
literar¶? (de… Alex. £tef¶nescu)?
ïntrebare legitim¶, fiindc¶ “manole†ii din grupul România literar¶”
par - §i chiar reu§esc s¶ fie! - informa†i despre “odiosul Ple§i†¶” abia în
februarie 2005, din volumul-decapitat de Liiceanu II al lumii editoriale
române§ti, Lupescu, directorul Polirom, de la o vreme §i administrator al
C¶r†ii române§ti, unde §i l-a ales adjunct pe N. Manolescu (fiecare este
adjunctul cuiva, fiecare adjunct are Primul meritat).
Oricum: a 13-a campanie organizat¶ de “colegii mei, scriitori” nu m¶
va lua prin surprindere, nu m¶ va mira, nu m¶ va îndurera:
ïn majoritate, “colegii mei, scriitori” sunt ceea ce calomniatorul de
mine scrisese înc¶ acum 27 ani, în Cutremurul oamenilor - Culoarea curcube-ului: persoane f¶r¶ coloan¶ vertebral¶, f¶r¶ caracter, f¶r¶ convingeri,
“Compromisul fiind meseria lor” (Manolescu î§i intitulase extrem de
inteligent, cu gustul s¶u f¶r¶ gre§ o emisiune: “Cultura este meseria mea”).
Fiecare cu “meseria” lui.
ïn rest, fire§te, cu to†ii sunt: geniali.
S¶ fie - la ei, acolo.
Paul Goma
Paris, 21 septembrie 2005
PROPUNERE
La 4 august 2005 a fost luat¶ HOT™RÂRE[A] nr. 902 privind
înfiin†area “Institutului Na†ional pentru Studierea Holocaustului din România
Elie Wiesel”.
De ce n-am alc¶tui §i noi, indigenii, b¶§tina§ii, majoritarii români ne-americani, ne-israelieni - un Institut pentru Studierea Terorii Bol§evice
în România între 28 iunie 1940 - iulie 1990 ?
Nu sunt primul care (§i-)a pus aceast¶ întrebare îndurerat¶ §i, dup¶
cum merg treburile în România, nu voi fi ultimul.Rezum evenimentele din
ultima vreme:
La 5 septembrie 2005 trimisesem ziarului Ziua textul “Anun†”
(publicat la 7 sept.) în care citam din Comunicatului Uniunii Scriitorilor din
România din 31 august a.c.:
“Conducerea Uniunii Scriitorilor din România î§i exprim¶ regretul
c¶ în revista Via†a româneasc¶ num¶rul 6-7 din iunie-iulie 2005, revist¶ (sic)
editat¶ de Uniunea Scriitorilor, a fost permis¶ de c¶tre redac†ie apari†ia unui
text cu con†inut antisemit. Este vorba despre fragmente din Jurnalul 2005 al
lui Paul Goma”. £i: “Conducerea Uniunii consider¶ intolerabil¶ îng¶duin†a
cu care redac†ia revistei Via†a româneasc¶ a g¶zduit în aceast¶ publica†ie (resic!) idei contrare valorilor §i normelor acceptate în lumea contemporan¶”.
(subl. mele, P.G.).
£i anun†asem:
“Voi da în judecat¶:
1. Uniunea Scriitorilor din România;
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2. Asocia†ia Scriitorilor din Bucure§ti;
3. Pe Nicolae Manolescu, pre§edinte al Uniunii;
4. Pe Horia Gârbea, director de imagine al USR §i pre§edinte al
Asocia†iei Scriitorilor, Bucure§ti
“pentru calomnie la adresa lui Liviu Ioan Stoiciu §i a mea
5. Pe conduc¶torii Comunit¶†ii Evreilor din România
“pentru denun† calomnios.
“În leg¶tur¶ cu punctul 5 a§tept ca USR s¶ fac¶ publice numele acelor membri ai Comunit¶†ilor Evreilor «care au reac†ionat foarte dur» §i care
«Dac¶ ei s-au sesizat, înseamn¶ c¶ afirma†iile sunt grave» (s. mea) - re-citat
din scriitorul român Horia Gârbea, deficient, atât în materie de limb¶ român¶
cât §i de logic¶”.
“Ei” îns¶ au t¶cut chitic - ai fi zis: români din mo§i-str¶mo§i. Le-a
sc¶pat (cum? din cauza cui? s¶ existe oare tr¶d¶tori §i în rândurile
Comunit¶†ii?) informa†ia:
“Realitatea evreiasc¶, Nr. 236 (1036), 1-15 septembrie 2005 (articol
nesemnat, num¶r inaccesibil pe site, la fel ca întreg num¶rul)
“Lu¶ri de pozi†ie legate de manifest¶ri antisemite în România
“De§i exist¶ o legislatie (Ordonan†a de urgen†¶ nr. 31 din 28 martie
2002 si o hot¶râre a C.N.A.) care condamn¶ manifest¶rile fasciste, rasiste si
xenofobe si popularizarea lor, din p¶cate, ele î§i g¶sesc locul în continuare în
pres¶, audiovizual sau în bro§uri care se vând pe tarabe. Aspectul pozitiv este
c¶ în presa român¶ au început s¶ apar¶ §i unele lu¶ri de pozi†ie împotriva unor
astfel de atitudini. În ultimul num¶r (6-7) al «Vietii Române§ti», revista
Uniunii Scriitorilor, asupra c¶ruia ne-a atras aten†ia criticul literar Henri
Zalis (subl. m., P.G.), a fost publicata prima parte a /Jurnalului/ scriitorului
Paul Goma (1-16 ianuarie 2005). Textul cuprinde atacuri vehemente împotriva intelectualilor evrei si membrii Comisiei «Wiesel» care au redactat
/Raportul/ despre Holocaustul din România, împotriva faptelor si argumentelor care sustin existenta Holocaustului românesc cuprinse în acest document,
negându-se veridicitatea lor, critici împotriva Israelului si a politicii duse de
statul evreu. Reac†ia fa†¶ de publicarea acestui text a venit din partea ziarului
«Gândul», (…) Comunicatul Uniunii Scriitorilor a fost reluat si comentat de
ziarul «Gardianul». Drept replic¶ la cele dou¶ articole, într-o scrisoare trimis¶
ziarului «Ziua», Paul Goma reia atacurile antievreiesti si afirm¶ c¶ va da în
judecat¶, printre al†ii, Uniunea Scriitorilor §i pe «conduc¶torii comunit¶†ii
evreie§ti pentru denun† calomnios», iar «România liber¶» îi ia ap¶rarea
scriitorului (…)”
Comunitatea evreilor nu s-a ostenit s¶ confirme “sesiz¶rile” (“foarte
grave”, vorba scriitorului român H. Gârbea) prin citate, cum se obi§nuie§te la
noi, în Europa; nici s¶ le infirme §i s¶-§i cear¶ scuze pentru eroare, cum se
obi§nuie§te la noi, în Europa. Obi§nuin†ele europene ar fi presupus: membrii
Comunit¶†ii evreie§ti se ostenesc s¶ citeasc¶ întâi, abia apoi s¶ antisemitizeze ceea ce citiser¶, cu ochii lor - vorbesc de textele denun†ate de
denun†¶torul veteran H. Zalis, individul care §i-a f¶cut stagiul la revista
S¶pt¶mîna a lui Eugen Barbu (nu va fi pretinzînd c¶ fusese… infiltrat acolo
de îns¶§i Comunitatea Evreiasc¶?).
Iat¶ îns¶ c¶ în aceast¶ ambian†ie de n-aude-n-a-vede, în 20 septembrie a.c. au fost anun†ate dou¶ evenimente - primul:
“From: Oana Subtirica (…) Subject:
“Despre "Pro si antisemitism" la Conferintele Cuvantul
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“Dragii mei,
“Revista Cuvantul are deosebita onoare de a va invita sa luati parte la
o noua editie a Conferintelor Cuvantul.
“Joi, 29 septembrie ora 18.00, la Centrul de Presa al Societatii Romane
de Radiodifuziune, va avea loc cea de-a XIX-a editie a Conferintelor Cuvantul.
Cei care vor lua cuvantul cu prilejul acestei editii sunt Marta Petreu, Maria
Ghitta si Andrei Oisteanu. Tema: "Pro si antisemitism".
Va asteptam cu aceasta ocazie Centrul de Presa al Societatii Romane de
Radiodifuziune.
“Va rugam sa confirmati prezenta, pentru rezervarea locurilor.
“Cu stima, Oana Subtirica”

Ocazie de a afla: omenirea, ea, a§a cum o fi ea, se împarte în dou¶
categorii nete: “prosemi†i” §i “antisemi†i” - cale de mijloc neexistînd.Epocala
descoperire va fi interpretat¶-pentru-dumneavoastr¶ de poeta creieral¶ Marta
Petreu, dup¶ indica†iile pre†ioase ale tovar¶§ului de veacuri Iano§i, marxist
n¶scut nu f¶cut, care imediat ce Brucan i-a dat bilet de voie s¶ coboare din
cerul C.C. al. P.C.R. unde a fost un zelos “instructor” (al¶turi de Al. Simion),
s-a gr¶bit s¶ explice goi-lor analfabe†i ce este acela un Gulag §i cum trebuie
aborda†i £alamov §i Soljeni†în în mod constructiv-principial, de-pe-pozi†ii.
Al doilea eveniment - tot în 20 septembrie datat (Ziua):
“Comunitatea evreiasca din Romania îsi alege conducatorii
“(…) Responsabilii ob§tii evreie§ti au decis ca a sosit timpul ca scaunul de
pre§edinte, ramas gol dupa moartea neuitatului Nicolae Cajal, sa fie ocupat prin
alegeri democratice, transpa-rente. ZIUA a fost ziarul care a precipitat evenimentul,
aducand in discutie prea lunga §i problematica prezent¶ in varful conduc¶tor al
Federatiei Comunitatilor Evreiesti din Romania (F.C.E.R.) a unui fost colonel activ
de Securitate. Dar acum povestea apar†ine trecutului. Congresul evreimii-romane
care se desf¶§oara, azi, 20 si mâine, miercuri 21 septembrie,[2005!] (sublinierile
mele, P.G.) (…) Important, §i trebuie subliniat acest lucru, alegerile vor fi, pentru
prima data, libere si transparente. (sublinierea §i uimirea mea: cum “pentru prima
dat¶ libere §i transparente”?, din decembrie 1989 pâna azi, 16 ani comunitatea
evreiasc¶ din România tr¶ise în nelibertate §i obscuritate?) “(…) Pentru postul de
pre§edinte candideaza: prof. univ. Radu Alexandru Feldman (Radu F. Alexandru)
(…); prof. univ. ing. Tiberiu Roth, (…) prof. univ. Corneliu Sabetay (…) si prof.
univ. Aurel Vainer (…) Pentru postul de vice-presedinte al FCER candideaz¶ conf
univ. ing. Otto Adler, regizorul Erwin Simsensohn si ing. Paul Schwartz. Postul de
secretar general, de†inut pân¶ acum de av. Iulian Sorin, va fi ocupat de unul din cei
cinci candida†i înscrisi în cursa electoral¶ ” (subl. mele)

Securistul “Iulian Sorin” era-este-el “av.”? Aviator? Avicultor?
Neinformat - §i modest - îmi spun c¶ graba cu care Comunitatea
evreilor a trecut la alegeri “pentru prima dat¶ libere” se va datorînd unui articol de acum câtva timp în care Te§u Solomovici i-a zis pe… pseudonume
adev¶ratului conduc¶tor al Comunit¶†ii: colonelul de Secu “Sorin Iulian”.
Numai c¶ de atunci a trecut mult¶ vreme - §i nu s-a întâmplat nimic notabil.
Presupun: tot el (Te§u S.) pune degetul… pe i, când scrie:
“ZIUA a fost ziarul care a precipitat evenimentul, aducând in discu†ie prea
lunga si problematica prezen†¶ in varful conduc¶tor al Federa†iei Comunit¶†ilor
Evreie§ti din Romania (F.C.E.R.) a unui fost colonel activ de Securitate.”

Ceea ce ar putea însemna (pân¶ la proba contrarie) c¶ “scandalul”
provocat de Uniunea lui Manolescu N. cu Gârbea H. iar în subteran, cu Zalis
H. a dat tulburare, precipitare, §i…mobilizare electoral¶ în Comunitatea
evreiasc¶ - întru ap¶rarea (cu ghearii §i cu din†ile, vorba romancierului mino-
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ritar¶§) pro-semitismului de atacurile mâr§ave ale odiosului anti-semitism
la care se dedau cei care “nu sunt cu noi - deci sunt împotriva noastr¶ §i trebuiesc stârpi†i”, potrivit doctrinei sionismului triumf¶tor. La 16 ianuarie 2005
scriam textul “Unde ni sunt…?”în care citam concluzia tras¶ de Elie Wiesel
(sub supravegherea ambasadorilor SUA §i Israelului în România) la
16 oct. 2004:
“Holocaustul în România a fost posibil ca urmare a antisemitismului cu r¶d¶cini adânci în istoria politic¶ §i cultural¶ a †¶rii” (s.n.).
Calificînd-o: “rezultat al gândirii teroriste a holocaustologilor, model de abuziv¶ înjum¶t¶†ire a adev¶rului”, continuam:

“Deci noi, românii ne asum¶m partea de vin¶ în martirizarea §i uciderea evreilor începînd din 27 iunie 1941
(“Pogromul de la Ia§i”), evreii îns¶ nici nu vor s¶ aud¶ corect: ne interzic - ca la ei, la Securitate - s¶ deschidem gura
- pentru a vorbi §i noi despre martirizarea, uciderea românilor, cu un an mai devreme, începînd din 28 iunie 1940, în
Basarabia §i în Bucovina de Nord ocupate de bol§evici, apoi
din 23 august 1944 câteva bune decenii, în restul României
ocupate de ru§i”.
ïn alt text: “S¶ înv¶†¶m de le evrei” spuneam:

“Fa†¶ cu obr¶zniciile, acuza†iile, calomniile, actele de
xenofobie (antiromânismul), de rasism («numai evreii au
suferit, numai ei au dreptul s¶ vorbeasc¶ despre Holocaust»),
nu mai accept¶m diktatul, cu capul plecat, cu gura închis¶. £i
noi, ne-evreii am suferit, §i noi avem dreptul de a ne ap¶ra
suferin†a §i onoarea de victime.”
ïn continuare, sugeram:

“…respectarea întocmai a “Ordonan†ei de urgen†¶ nr.
31/2002 privind interzicerea organiza†iilor §i simbolurilor cu
caracter fascist, rasist sau xenofob §i a promov¶rii cultului
persoanelor vinovate de s¶vâr§irea unor infrac†iuni contra
p¶cii §i omenirii”.
“(…) s¶ cerem, nu eliminarea din text a termenului
“fascist” (de§i violent inexact), ci introducerea, dup¶
“fascist”, a: “§i comunist”.
Iat¶ c¶ la 4 august 2005 a fost luat¶ HOT™RÅRE[A] nr. 902 privind
înfiin†area Institutului Na†ional pentru Studierea Holocaustului din România
Elie Wiesel”. Ce va fi cautînd pe fronton numele “Elie Wiesel”? Purt¶torul
înc¶ nu a murit, dar a dat numele s¶u unui organism avînd scop studiul unui
fenomen din România? Ce a avut, ce are Elie Wiesel cu noi, Românii - în
afar¶ de ura oarb¶, de repetata, de îngro§ata falsificare a adev¶rului istoric
din punctul de vedere al unui frustrat Mare-Maghiar ca el în “favoarea”
ungurilor ocupan†i ai Ardealului de Nord?, de calomnierea constant¶,
isteric¶ a României §i a Românilor («Românii au ucis, au ucis, au ucis!»)?
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Citind “Hot¶rîrea” (a§a este corect, nu Hot¶rârea” cum st¶ scris întrun act oficial), bag de seam¶: dac¶ Primul ministru §i ministrul Culturii (sic)
l-au numit în fruntea Institutului pe “istoricul” Mihail Ionescu, de profesie
general, cronicar de curte §i de atenanse al lui Ceau§escu, atunci nu mai
exist¶ incompatibilitate între natura institu†iei §i denumirea ei, în care caz de
ce nu ar fi rebotezat¶: “Institutul Elie Wiesel - Mihail Ionescu”?
[ïn 2006 nu §tiam c¶ Wiesel, pe lâng¶ multele §i marile calit¶†i o are
§i e acee de impostor: portrivit dezv¶luirilor recente - în 2011 - Wiesel nu a
fost la Auschwitz; Wiesel a uzurpat identitatea altui de†inut…]
Vas¶zic¶ guvernul actual a g¶sit fonduri pentru finan†area “de la
bugetul statului” a unui Institut ce urmeaz¶ a studia suferin†ele a circa 750
000 evrei (câ†i erau în 1939) pricinuite de Statul Român într-un interval de 4
ani, 1941-1944. Dar acestea (suferin†ele) erau studiate, cunoscute din 1945,
acuza†ii fuseser¶ condamna†i de justi†ia poporului sovietic eliberator prin
magistra†ii impar†iali-de-clas¶ Avram Gutmann-Bunaciu, Voitin(ovici), Sa§a
Sidorovici; opinia public¶, convocat¶ în s¶lile Tribunalului Poporului pe baz¶
de legitima†ii speciale §i de promisiuni-amenin†¶ri, înc¶lzit¶ pân¶ la delir de
verbul - românesc! - al lui Brucan, Baranga, N. David, Nestor Ignat, Miron
Constantinescu, Oscar Lemnaru - care cerea Moarte-du§manilor-României! ;
pu§ii sub învinuire fuseser¶ prepara†i ca-la-Moscova, cu ciomagul §i ranga de
fier a enkavedistului Nicolski-Grünberg; unii executa†i, în 1947… Ce mai pot
descoperi cei 30 cercet¶tori salaria†i: R. Ioanid, M. Shafir, Al. Florian,
J. Ancel, Braham, Lia Benjamin, L. Volovici, L. Rotman, W. Totok, Laszlo
A., G. Andreescu, O. Pecican, M. Ghitta ? C¶ G. Liiceanu §i D. Tudoran
fuseser¶ pân¶ mai an antisemiti virulen†i, îns¶ de ieri deveniser¶ (sic)
filosemi†i convin§i?, ba anti-antisemi†i vajnici c¶ antisemitul (pân¶ ieri) cult
N. Manolescu (nu cita el chiar §i din Garaudy?!) s-a transformat ca prin
minune în vân¶tor de antisemi†i ca Goma?
Actualul Guvern a g¶sit pe dat¶ fonduri, local, secretare, automobile
(§i benzin¶!), §oferi pentru cei 30 cercet¶tori-din-nou a ceea ce era cercetat
de jum¶tate de veac. Nu conteaz¶: misia cercet¶torilor (dar a colaboratorilor!) va fi, nu aceea de a descoperi al†i criminali dintre români, alte victime
dintre evrei, ci de a împiedeca, prin vacarm bine orchestrat, p¶trunderea, în
sfâr§it, pân¶ la urechile ne-evreilor amnezia†i de 50 de ani de teroare
poli†ieneasc¶ §i de reeducare (ca la Pite§ti!, ca la Pite§ti!) a adev¶rului integral, acela care spune: §i noi, ne-evreii am fost martiriza†i de bol§evicii ru§i,
dintre care nu pu†ini evrei; §i mai spune: evreii no§tri nu au fost chiar totdeauna doar victime - ci §i c¶l¶i; §i înc¶ feroci. “Cercet¶torii” care vor face
act de prezen†¶ în zilele de salariu (gras, de la bugetul statului român), dac¶
sunt mai în vârst¶, atunci sigur au fost ei în§i§i belitori-de-goi, iar mai-tinerii
sunt fiii, nepo†ii unor adev¶ra†i criminali (ca A. Oi§teanu, Al. Florian, R.
Ioanid). Ei nu vor lucra pentru scoaterea la lumin¶ a adev¶rului integral, ci
vor trudi la îngroparea §i mai în adânc a adev¶rului despre faptele celor
mul†i, de ordinul zecilor de mii de evrei care, dup¶ Cedarea Basarabiei §i a
Bucovinei de Nord au alergat în Teritoriile Cedate (R¶utu, Roller,
Tism¶neanu, Perahim, Sorin Toma, Celac, Bârl¶deanu, Mi§a Oigenstein §i
Bella Iosovici - viitorii p¶rin†i ai fra†ilor Oi§teanu) unde au distrus, cu entuziasm revolu†ionar bol§evic Biblioteci §i Biserici, C¶r†i §i Icoane - iar ca auxiliari zelo§i ai NKVD, (începînd din 28 iunie 1940): au distrus cu jubila†ie
Oameni: martirii no§tri.
Acesta va fi adev¶ratul rol al Institutul binenumit “Wiesel”. S¶
bruieze, s¶ minorizeze, s¶ ironizeze, în final s¶ interzic¶, în continuare, scoa-
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terea la lumin¶ a p¶r†ii noastre de adev¶r, cea care ar contrazice inocen†a integral¶ a evreilor §i ar atenta la unicitatea Holocaustului §i în România (§i în
Polonia §i în ¢¶rile Baltice §i în Rusia…).
Se §tie: rolul determinant al cre¶rii Institutului “Wiesel” l-au avut, nu
guvernan†ii românii, chiar analfabe†i profunzi în materie de umanioare, în
special de istorie na†ional¶ - ci americanii §i israelienii. Iar reprezentan†ii
poporului român nu au g¶sit de cuviin†¶ s¶ consulte poporul român, cel pe
care ei îl reprezint¶ - la Bruxelles, la Moscova, la New York -, ci au ciocnit
c¶lcâiele §i s-au executat.
Pentru edificarea unui Memorial al Victimelor Bol§evismului, noi,
ne-evreii, noi, ne-bol§evicii, noi, ne-securi§tii cui s¶ ne adres¶m? Cine dintre
conduc¶torii României se uit¶ în gura noastr¶? Ai zice c¶ în alegerile de anul
trecut au alesun pre§edinte al României nu românii, ci americanii §i
israelienii.
ïntrebare: Avem noi, indigenii, b¶§tina§ii, majoritarii români - neamericani, ne-israelieni - dreptul la un Institut pentru Studierea Terorii
Bol§evice în România între 28 iunie 1940 - iulie 1990?
Dac¶ au meritat evreii din România (s¶ admitem prin absurd c¶ cei
750 000 au fost cu to†ii victime) nu ar fi drept, echitabil (sic) ca un alt Institut,
nu geam¶n, ci paralel, neconcurent s¶ studieze, repertorieze, difuzeze m¶rturii despre suferin†ele a circa 30 000 000 ne-evrei pricinuite de Teroarea
Bol§evic¶, slujit¶ cu abnega†ie de evrei timp de 50 ani? ïnc¶ o dat¶, fiindc¶
“partenerii” nu aud, nu dialogheaz¶, ei monologheaz¶-dikteaz¶: în cifra de 30
milioane de ne-evrei români intr¶ cele trei genera†ii de basarabeni §i bucovineni, distruse - chiar dac¶ nu total lichidate; §i cel pu†in 2 genera†ii de neevrei din restul României.
Pentru c¶ guvernul României §i pre§edintele României nu se vor
gr¶bi s¶ vin¶ în întâmpinare (“întâmpinare”, dup¶ 16 ani de nep¶sare, de
surze-nie?), noi, ne-evreii, nefiind nici americani, nici chiar israelieni, propunem:
Un sondaj prin internet :
Este oare necesar un Institut pentru Studierea Terorii Bol§evice în
România? Sau mai poate a§tepta înc¶ o jum¶tate de secol - c¶ nu dau
turcii…? Vom afla:
a) dac¶ mai exist¶ români doritori ca m¶car în al 12-lea ceas s¶ se
ridice în dou¶ picioare §i s¶-§i afirme, sub propriul nume, dorin†a de restabilire a adev¶rului istoric din ultima jum¶tate de secol;
b) dac¶ mai exist¶ români în actualul guvern, care s¶-§i fac¶ datoria
fa†¶ de comunitatea noastr¶ multîncercat¶, mult-nedrept¶†it¶, mult §i mereu
min†it¶.
ïn cazul în care guvernul român nu va mai avea fonduri §i pentru
români, deci ISTBR nu va avea un sediu, vom ruga Institutul “Wiesel” s¶
cedeze o c¶m¶ru†¶ la subsol. Nu ne îndoim de generozitatea legendar¶ a colonizatorilor evrei din România fa†¶ de indigenii români.
Dac¶ nu - nu va fi. Românii vor r¶mâne afar¶.
Sunt obi§nui†i, românii, cu afara: au fost da†i afar¶ din case, din
libertate, din familiile “reîntregite de Securitate”, din am¶râtele slujbe de
dup¶ prizonierat §i închisoare §i deportare, da†i afar¶ din †ara lor (iar basarabenii §i bucovinenii, chiar de au r¶mas pe loc, au fost da†i afar¶ de ru§i - cu
ajutorul activ, determinant al evreilor din propria-le identitate româneasc¶).
Neavînd un acas¶ al lor, românii se vor întâlni… afar¶; în Pia†a
Universit¶†ii, de pild¶. Pe timp de ger, de ploaie, supravie†uitorii români din-
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tre eternele victime se vor ad¶posti în holurile Facult¶†ii de Litere §i în al
Institutul de Arhitectur¶.
Numai de nu le-ar da prin cap actualilor guvernan†i ai †¶rii - †ara din
care au fost da†i afar¶ cet¶†enii s¶i - s¶ trimit¶ Minerii lui Iliescu, pentru
“restabilirea ordinii” - §i s¶-i dea prilej lui N. Manolescu s¶ ia un interviu
legitimator “Omului cu o mare”.
Fiindc¶ atunci…
Românii de bun¶ credin†¶, avînd cultul memoriei §i sim†ul onoarei,
sunt invita†i s¶-§i manifeste acordul/dezacordul cu crearea
Institutului pentru Studierea Terorii Bol§evice în România între
28 iunie 1940 - iulie 1990,
la o adres¶ electronic¶ ce se va anun†a în curând.
Paul Goma
*
Paris 22 iunie 2006

Despre Vladimir Tism¶neanu - §i nu numai - în 11 puncte
65 ani de când Antonescu a ordonat osta§ilor
trecerea Prutului, zdrobirea vr¶jma§ului de r¶s¶rit §i miaz¶-noapte
- îns¶ acolo am r¶mas: nu am trecut Prutul, nu am v¶rsat sânge, nu
am liberat pe nimeni, nu am zdrobit nimic, dac¶ ne-am ales cu
ceva: cu “Holocaustul ” în care noi am ucis 400.000 evrei, iar
guvernan†ii no§tri iubi†i §i lumina†i vorbesc despre basarabeni §i
bucovineni ca “minoritari” (Coposu), ca “românofoni” (Zoe
Petre), ca vorbitori de “light romanian”, un fel de limb¶, îns¶ nu
cea de tinichea, gândit¶-vorbit¶ de unul, Ungureanu.

1. Despre Pelin II
ïncep printr-un citat din mine însumi, un fragment din Jurnalul pe
luna mai 2006, instalat pe internet (voi reveni la chestiunea “internetului”)
acesta:
“Sâmb¶t¶ 13 mai 2006
“(…) Surpriz¶: da; pl¶cere, ba. Chiar ne-pl¶cere s¶ citesc pe prima
pagin¶ titlul-bomb¶: “Agentul Volodea”. Ne-pl¶cerea vine, desigur §i de la
aflarea autorului: Vladimir Alexe, acest Pelin II, dar chiar dac¶ altcineva l-ar
fi scris, nu mi-ar fi f¶cut pl¶cere. Pentru c¶ unul este adev¶rul §i alta lovitura
cu dosarul de securitate.(…)
Ca s¶ nu existe dubii: nu pretind c¶ V. Tism¶neanu nu ar avea p¶cate
(§i înc¶ grele - nu cele mo§tenite: cele dobândite), dar în nici un caz cele
“demascate” de Alexe.”
Unul - §i cel mai descalificant - dintre “p¶catele grele” ale lui V.
Tism¶neanu - deocamdat¶ în rela†iile cu mine:
Minte f¶r¶ clipire, f¶r¶ tres¶rire, sigur fiind c¶ boii de cititori-auditori
români, fie ignari, fie (mai ales) traumatiza†i de Teroarea Adev¶rului Unic
Bol§evic instalat în România din 28 iunie 1940 - Basarabia §i Bucovina de
Nord §i Her†a fiind în România, dragi tovar¶§i confec†ionatori ai-istoriei-§igeografiei-de-clas¶ - nu vor îndr¶zni s¶ contrazic¶ un trimis-numit-uns ca s¶
ne re-re-scrie el istoria, tot dup¶ re†eta Roller.
Citatele care urmeaz¶ sunt din Vladimir Tism¶neanu, în interviul din
22, cu A. Go§u:
2. Despre invita†ie
“Eu l-am invitat pe Paul Goma. (…) Au fost multi dintre prietenii
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mei (…) uimiti de aceasta decizie, tinand seama de o serie de pozitii controversate din ultima vreme ale d-lui Paul Goma in chestiuni legate de perioada
1940-1941 in Basarabia, si nu numai. (…) Spun un lucru si in favoarea d-lui
Goma, si in favoarea celorlalti membri ai Comisiei: d-l Goma nu m-a intrebat
cine va face parte din Comisie (…) A dat un accept conditionat, dar era in
sine un accept. Nici un membru al Comisiei nu a obiectat la prezenta lui Paul
Goma in Comisie” (subl. mea).
Neadevarat: t¶cerea-i brusc¶ (începînd din 11 aprilie - pân¶ atunci
îmi scrisese 2-3-4 mesaje pe zi) nu se explic¶ prin… descoperirea a ceea ce
pusesem eu pe internet, ci prin presiunilor exercitate asupra sa prin “membrii
Comisiei” (nu le cuno§team numele, atunci, dar nu se putea s¶ lipseasc¶:
Mih¶ie§, Manolescu, Liiceanu, Blandiana-Rusan, Patapievici, Oi§teanu,
Ces¶reanu, R. Ioanid, Marius Oprea…); §i prin C. S¶ftoiu, consilierul preziden†ial, cel care… urma s¶-mi telefoneze «în orele urm¶toare», pentru a stabili mijloacele colabor¶rii: Propusesem pre§edintelui, prin V. Tism¶neanu,
s¶-mi trimit¶ prin po§t¶ o invita†ie scris¶, eu anun†înd, tot prin V.T. condi†iile:
restituirea cet¶†eniei române furate de Ceau§escu §i de Securitatea-i personal¶
în 1977, restituirea dreptului de a publica în România, în limba mea, în †ara
mea, furat de caralìii de la Poarta Holocaustului ca N. Manolescu (antisemitizatorul meu personal, care astfel, cu sudoarea limbii sale, ob†inuse postul de
ambasador la UNESCO) §i, de ce nu: scuze din partea statului român pentru
nedrept¶†ile suferite de familia mea §i de mine din 28 iunie 1944 pân¶ în clipa
de fa†¶.
3. Despre “puiul de bol§evic”
[V.T.] “Afirm cu deplina res¬ponsabilitate si am inca o buna memorie. Lucrurile s-au complicat in momentul in care am constatat ca d-l Goma
cu doua, trei zile inainte ca eu sa-i fi trimis invitatia, pe baza faptului ca i se
pusese la dispozitie un citat atribuit lui Vladimir Tismaneanu, in care
Vladimir Tismaneanu pasamite il decreta intr-un fel pe Paul Goma ca fiind
autorul unor texte cu caracter antisemit, Paul Goma punea sub semnul intrebarii credibilitatea stiintifica a lui Vladimir Tismaneanu si isi incheia acea notatie: ‘este si el un pui de bolsevic‘ ”.
Dac¶ este adev¶rat c¶ am comis eroarea de a-i atribui lui V. T. un
citat care nu-i apar†inea (§i pentru care mi-am cerut imediat scuze), nu este
adev¶rat c¶ determinasem ruptura dintre noi prin notarea în jurnal: “este §i el
un pui de bol§evic”.
Nu, nu. Admit: i-am spus a§a (în Jurnalul meu, “personal”, vorba lui
Dinescu, “difuzat” pe internet!) din pricina unui citat gre§it atribuit lui - îns¶:
Este sau nu este adev¶rat¶ afirma†ia?
- Este el, Vladimir, fiul lui Leon Tism¶neanu-Tismine†chi - cet¶†ean
sovietic, “lucr¶tor” în timpul r¶zboiului la Radio Moscova, sub direc†ia lui
R¶utu, trimis în România ocupat¶ de ru§i?; a fost L. Tism¶neanu unul dintre
importan†ii §i ferocii agen†i ai comuniz¶rii, sovietiz¶rii, martiriz¶rii †¶rii
noastre?; a fost el director adjunct al Editurii Politice §i director plin al
catedrei de marxism-stalinism, la Universitatea Bucure§ti - nu “leninism”,
cum edulcoreaz¶ fiul meseria tat¶lui ?;
- Este el fiul Herminei Marcusohn, c¶s¶torit¶ Tism¶neanu §i dânsa
redactor la Radio Moscova, cet¶†ean sovietic, în România ocupînd func†iiposturi de importan†¶ politic¶? A fost dânsa - cât a fost - director de cadre în
Ministerul S¶n¶t¶†ii?;
- Este el, Vladimir nepotul Cristinei Luca-Boico, expulzat¶ din
Fran†a pentru spionaj în favoarea sovieticilor?; nu a ocupat §i ea “posturi
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importante” în RPR, atât pentru merite personale (!), cât §i pentru ale so†ului
s¶u Mihail R. Boico, “spaniol” §i el, evreu rus, venit în România ca “tanchist”, devenit general de “gr¶niceri”, cite§te: de Securitate, fiindc¶ îi obliga
pe solda†i s¶-i interpeleze, s¶-i împu§te, nu pe cei care intrau clandestin în
RPR - sic - ci pe/în neferici†ii români care, dispera†i c¶ “Americanii nu mai
vin”, încercau s¶ fug¶ din raiul edificat §i de ei, “spaniolii” sosi†i de unde,
dac¶ nu din… URSS?;
- Nu ca “pui de bol§evic” §i-a petrecut V.T. copil¶ria, adolescen†a în
ghetoul bol§evicilor: Cartierul Prim¶verii?; a mâncat el §i ai s¶i - puiul-debol§evic - pe s¶turate, s-a îmbr¶cat decent, chiar luxos în compara†ie cu
milioanele de români fl¶mânzi†i chiar de c¶tre ei, “tanchi§tii”, umblînd în
zdren†e-bine-c¶lcate-sub-saltea, supravie†uind în “libertate”, fiindc¶ †arantreag¶ era un complex de lag¶re §i de închisori unde pierea elita României,
tineretul ei, †¶r¶nimea pentru c¶… nu gândeau marxist-stalinist, cum
impuneau §i p¶rin†ii s¶i?; nu frecventa el - în virtutea “egalit¶†ii de tip sovietic” - o §coal¶ special¶, pentru puii bol§evicilor, unde i-a avut colegi pe Nicu
Ceau§escu, pe Radu Ioanid, neru§i-natul holocaustolog de azi (§i membru de
onoare în “Comisia Oprea”)?;
- S-a plâns V. T. c¶ tat¶l s¶u a fost dat afar¶ din partid prin 1958 (ca
urmare a întreturn¶toriilor dintre tovar¶§ii-de-veacuri: l-a s¶pat subalternul
s¶u, Radu Florian, ca s¶-i ia locul ; s-a mai plâns c¶, dup¶ plecarea lui în
Occident mama r¶mas¶ în România era vizitat¶ “practic aproape s¶pt¶mânal”
(?) de Securitate, ca s¶-l conving¶ pe fiu s¶ nu mai ponegreasc¶, la Europa
liber¶, Patria Român¶…Vrea s¶-i aduc aminte cum au fost pedepsite pentru
exact aceea§i “vin¶” multe alte mame, de pild¶ a Monic¶i Lovinescu adev¶rat, aceea nu era evreic¶, nici comunist¶, nici “eroin¶” din Spania, nu
era cet¶†eanc¶ sovietic¶ §i nu fusese nici m¶car un minut §ef de cadre la
Ministerul S¶n¶t¶†ii, motiv pentru care a ajuns la groapa comun¶? ;
Dezolat, îns¶ întrebarea urm¶toare nu poate fi ocolit¶: Ce a suferit
familia Tism¶neanu de pe urma “persecu†iilor” regimului comunist?
- a fost l¶sat¶ muritoare de foame?
- a fost alungat¶ din cas¶? (care cas¶: cea confiscat¶ de ei,
revolu†ionarii “tanchi§tii sovietici”, burjuilor odio§i, antisemi†i?)
- au fost membrii ei m¶car ancheta†i de Securitate (nu vizita†i, la
domiciliu) - “ca la Securitate”?
- câte minute/zile/luni/ani au fost aceia re†inu†i/de†inu†i?
- cine/câ†i dintre ei au murit în închisoare?
“R¶spunsul” l-a dat Cristina Boico (m¶tu§a pe care Vladimir o iubea
foarte), dup¶ ce s-a re-strecurat în Fran†a, ca “eroin¶ a Rezisten†ei Franceze”:
«ïn România am fost persecuta†i ca evrei §i comuni§ti».
4) Despre “credibilitatea moral¶ §i §tiin†ific¶”
[V.T.](…) “i-am raspuns d-lui Goma (…) [C¶] nu poti face parte dintr-o
comisie in momentul in care contesti presedintelui acestei comisii, omului care te
invita, credibilitatea morala si stiintifica.”

De acord: nu po†i - dar care este “contesta†ia”? Aceasta:
“Este §i el un pui de bol§evic”.
Re-repet: este neadev¶rat¶ (“contesta†ia”)? Neadev¶rat adev¶rul?
5) Despre ticul verbal-scriptic: “Circul¶ pe internet…”
[V.T.] “publicarea pe Internet in acelasi text a unei scrisori personale despre
tatal meu, in care eu foloseam la adresa raposatului meu parinte termeni foarte duri
legati de perioada stalinista, in care el a avut un rol destul de important in aparatul
ideologic, si pe care nu i-as folosi in limbaj public. Era o scrisoare adresata prietenu-
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lui meu, sau, sa-i spunem, omului in care aveam incredere, Paul Goma. Acest text
era pus pe Internet. Pur si simplu. I-am ras¬puns ca exista lucruri care sunt proprietatea autorului lor, o scrisoare este pentru mine proprietatea autorului ei. Eu asa vad
lucrurile, poate ma insel, si niciodata nu-mi voi permite sa public scrisoarea cuiva
catre mine fara sa-i cer acestei persoane permisiunea. Deci asa s-a ajuns la situatia in
care Paul Goma nu face parte din Comisie”.

A venit momentul l¶muririi chestiunii internetului.
Vladimir Tism¶neanu - altfel b¶iat simpatic, serviabil (e-he, câte
burse va fi înlesnit - ori promis - el!) - nu dovede§te c¶ este §i normal de normal… Dac¶ ar fi fost cât de cât, nu ar fi fabricat în grab¶ dimpreun¶ cu §optitorii s¶i, acest pretext de ruptur¶: “publicarea pe internet”, a unei scrisori a lui
c¶tre mine §i a r¶spunsului meu.
ïn primul rând, fiindc¶ dialogul nu era unul confiden†ial, nici conspirativ (ca la ei, la comuni§tii tanchi§ti) ci, am crezut, cred în continuare, tema
lui intereseaz¶, istoria acestei †¶ri la care el pretinde c¶ lucreaz¶, nu?
ïn al doilea rând V. T. dovede§te a face parte dintre acei oameni care,
avînd posibilitatea de a-§i publica propostele în oricare periodic românesc,
zbiar¶ ca din gur¶ de §arpe, ar¶tînd cu degetul lor de adolescen†i pârâcio§i pe
cel care îndr¶z-ne§te s¶ riposteze - prin mijloacele r¶mase lui accesibile
(internetul). A§a au f¶cut - în leg¶tur¶ cu mine - Gabriel Andreescu, avântatul
holocaustolog care nu v¶zuse m¶car coperta c¶r†ii autorului acuzat de “antisemitism”; a§a a f¶cut cuviinciosul L. Antonesei, ap¶r¶tor al lui G. A. în
revista pe care o conduce (§i în care mie mi-a refuzat, repetat, dreptul de
replic¶), pretinzînd c¶ industria§ul drepturilor omului “nu a f¶cut nimic necuviincios” (sic - nu, nimic necuviincios, doar… incorect: condamnase o carte
necititit¶); a§a au f¶cut Adame§teanu, Lefter, acum V. Tism¶neanu, afirmînd
el f¶r¶ pauz¶ de reflec†ie: “Circul¶ de la o vreme, pe internet…”
“Pe internet”, unde alt’? Nu sunt eu un scriitor internetizat prin grija
prietenilor s¶i: Manolescu, Liiceanu, Mih¶ie§, Lefter, Oi§teanu, A. Cornea,
Adame§teanu, Patapievici, R. Ioanid, Shafir ? Eu nu am putut face ca Nicolae
Moraru - îl cuno§tea bine Leon Tism¶neanu, erau tovar¶§i de §aib¶ marxiststalinist¶ - care, dup¶ pensionare, î§i confec†ionase, acas¶ o… stengazeta
(gazet¶ de perete) în care î§i “publica”, produc†iile. Am “publicat pe internet”
Jurnalul, iar în acela se afla §i scrisoarea lui V. T. prin care îmi cerea
am¶nunte despre tat¶l s¶u; apoi scrisoarea mea de r¶spuns : în aceea îi
împ¶rt¶§eam partea mea de adev¶r (la 17 noiembrie 2005). £i aceast¶
scrisoare a fost consemnat¶ în Jurnal - la 31 martie 2006. Trebuie s¶ fii de rea
credin†¶ §i neru§inat ca s¶ te indignarise§ti ca un curcan pentru c¶ “cel¶lalt”
î†i d¶ replica acolo unde poate - or el nu poate în presa ob§teasc¶ §i din
pricina ta, m¶car complice la interdic†ie.
Este Jurnalul meu, scriitor, persoan¶ public¶ (în ciuda Neocenzurii
Neoscriitorilor Neoromâni); în el consemnez, nu doar cuget¶ri adânci si
p¶reri suprafa†ice, dar §i evenimente-de-hârtie, de pild¶ scrisorile.
Apoi V. T. §tia foarte bine c¶ †in un jurnal “difuzat pe internet”,
“†inere” normal¶ §i… legal¶ - cum de l-a descoperit abia în acel moment? ïn
încheiere scriam:

(…) “Eu, prin forta împrejuràrilor, nu am avut nici tatà
nici mamà nici unchi nici màtusà care sà fi fàcut ràu altora, doar
pentru cà ei, “revolutionari de profesie” asa stiau cà… se face
lumea nouà. Insà nici nu voi învinov¶ti vreodatà pe copiii
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revolu†ionarilor bolsevici pentru pàcatele pàrin†ilor - grele, monstruoase. Ci - am si spus-o, în legàturà cu Oisteanu: le cer (urmasilor) sà-si asume înainta§ii, sà accepte - cu durere - cà acestia nu
fuseserà îngerasi, cà nu pot fi absolvi†i doar pentru cà fiii stiu cà
pàrin†ii lor erau plini de iubire în familie - fiindcà iubirea în familie nu sterge deloc ne-iubirea lor în nefamilie. Si asa cum atâ†ia
copii, nepo†i de nazisti s-au târît în viatà càrînd povara teribilà a
“dosarului” tatàlui SS-ist sau doar (sic)… membru al partidului
lui Hitler, asa sà suporte si urmasii bolsevicilor faptul cà pàrintii
lor nu fuseserà, vai, eroi de benzi desenate. Cred cu putere cà
aceastà “echilibrare” este necesarà, atât pentru noi, eternele victime, cât si pentru urmasii celor care nu se purtaserà cu noi cu
mànusi (observi eufemismul?). Or noi suntem milioane - numai
în România. Si nimeni dintre vinova†ii de martirajul nostru nu a
fost màcar obligat sà treacà - fie si postum - prin fata unui tribunal (…)”.
Dup¶ care comentam:

“Ce fel de istorie §tie Vladimir Tism¶neanu, azi, dac¶,
orbit de durerea celor aflate despre tat¶l s¶u - totu§i: un nesfânt…- a uitat c¶, înainte (…) al†i “revolu†ionari” (…) fuseser¶
debarca†i, ancheta†i de Instrumentul Revolu†iei: Securitatea,
creat¶ dup¶ modelul NKVD? Dac¶ nu vorbim de P¶tr¶§canu, un
ne-evreu - pe care §i Leon Tism¶neanu îl înfierase, bol§evice§te hai s¶ vorbim de Ana Pauker: s-a “delimitat” Tovar¶§ul
Tism¶neanu de Tovar¶§a Pauker, în §edin†ele de demascare-înfierare? Bine-în†eles, da, altfel n-ar mai fi r¶mas §eful catedrei de
marxism- stalinism §i director adjunct al Editurii Politice, sub
§efia altui monstru bol§evic, avînd acela§i “dosar”: Valter
Roman? (…) Dar de Chi§inevski - dat jos în 1957 (pe când eu m¶
aflam în anchet¶, la Interne)? El, L. Tism¶neanu a fost “zburat”
(expresia apar†ine fiului) în 1958. Nu §tiu dac¶ tot atunci subalternul s¶u de la Universitate Radu Florian fusese “îndep¶rtat” îns¶ deziluzia a fost: chiar dac¶ dup¶ r¶spunsul meu nu am citit
vreun text despre tat¶l s¶u, Vladimir Tism¶neanu se comport¶
taman ca fiul lui Radu Florian: detestabil; neintelectual, ne-normal: nu accept¶ c¶ tat¶l s¶u “a avut §i lipsuri”. A§a cum nu
accept¶ c¶ iubita sa m¶tu§¶ Cristina Marcusohn (c¶s¶torit¶
Boico) a jucat un rol nefast, mizerabil, de bol§evic fanatic executant orb al ordinelor Moscovei - atât în Fran†a, ca spioan¶ sovietic¶ (pân¶ la 22 iunie 1941 activînd §i în folosul lui Hitler!), cât
§i în “surghiun” în România; rol, nu doar de persecutor al nevinova†ilor, ci §i de tr¶d¶tor-denun†¶tor (a lucrat sub ordinele lui
Boris Bruhman, alias “Holban”, cel care a dat pe mâna
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cra†iei “burgheze” din Fran†a ocupat¶, cât §i al României, ca stat
care, de voie, de nevoie, îl:/o acceptase ca cet¶†ean/c¶ (ba chiar
ca supracet¶†ean - altfel ce-ar fi c¶utat, dup¶ repatrierea-prinexpulzare în mo†ul Agerpres-ului?).
£i degeaba declar¶ el în dialogul cu Nicolae Coande:
“Structura mea mentala esta, intr-adevar, una a nelinistii
si a refuzului certitudinilor inghetate” - certitudinile sale au
r¶mas cum fuseser¶: înghe†ate.
£i el - ca Oi§teanu, ca Anca R¶utu-Oroveanu, ca Al.
Florian, ca R. Ioanid - §i al†ii din aceea§i… f¶in¶ - este un autentic pui de bol§evic.
ïn ciuda aparen†elor.”
6) Despre rolul destinat mie în Comisia cu pricina
ïn unul din mesajele trimise în 10 aprilie a.c. V. Tism¶neanu îmi
explica din capul locului - sublinierea mea:
“Rolul Dvs: (…) Nu trebue sa scrie[t]i: ati scris ce trebuia scris”.
Distribuirea rolului mut m-a r¶nit, dar nu m-a determinat s¶-l trimit pe distribuitor la plimbare. Deci: la o s¶pt¶mân¶ dup¶ invita†ie mi se comunicase c¶
urma s¶… interpretez Aria (mut¶) a Decorului, sarcina grea a… activit¶†ii
revenind adev¶ra†ilor actori (aflasem dou¶ nume: Patapievici §i Antohi).
Atunci, în 10 aprilie am intuit c¶ în acea Comisie nu voi putea face
nimic-nimic-nimic. Tocmai de aceea fusesem poftit la prezidiu: s¶ nu fac
nimic, doar s¶… exist, asist, momâie. Motivul pentru care mi se distribuise
astfel de rol? Eram eu cumva antiromân?, antisemit?, analfabet ? ïn toat¶
modestia: nu, la toate trei întreb¶rile. Deci nu existau motive (necomunicabile), ci pretexte.
De cinci zile a avut nevoie V.T. pentru a confec†iona, cu clac¶, pretextul: “rupturii”: instalasem pe internet cu o lun¶ în urm¶ o scrisoare a lui,
astfel “înc¶lcînd un… cod academic, negîndu-i credibilitatea §tiin†ific¶ §i
moral¶, folosind la adresa lui un limbaj inacceptabil, contrare standardelor,
pricinuindu-i grave leziuni pe la demnitatea uman¶” etc etc. Sfetnicii s¶i
indigeni §i colonizatori îi vor fi explicat, îi vor fi f¶cut §i un desen: un eventual câ§tig prin includerea lui Goma (ca s¶ se închid¶ gura reac†ionarilor) va
fi anulat de previzibilele “cerin†e” ale aceluia§i: includerea §i a istoriei
Ocupa†iei Basarabiei, Bucovinei de Nord, precum §i continuarea istoriei
de dup¶ decembrie 1989 pân¶ azi…
Pe cine b¶nuiesc a-l fi just-consiliat? De ast¶ dat¶ nu voi †ine seam¶
de în†elepciunea: “Ho†ul cu un p¶cat, p¶guba§ul cu zece”, fiindc¶ îi §tiu, îi
v¶d, îi aud pe ho†i:
Pe Mih¶ie§, bouar al min†ii, acuzat de “antisemitism”, ca §i jupânus¶u, Manolescu: de cum primise bilet de voie de la Brucan, viteazul rezistent
prin cultur¶ se apucase de gazet¶rie, confec†ionase chiar interviuri: un volum
cu Tism¶neanu (!), altul cu Manolescu - chestii îns¶ilate din aproxima†ii intelectuale §i din dezinforma†ii informa†ionale. Omul nu §tie ce-cum s¶
întrebe, habar n-are cum-prin-ce s¶-l corecteze sau stimuleze pe interlocutor.
Tot “militînd”, tot scriind, sperînd c¶ astfel va înv¶†a s¶ scrie, tot periìnd pe
cine trebuia, a ajuns la Institutul Cultural Român, aghiotant al lui Patapievici:
temîndu-se c¶ voi cere luna de pe cer: publicarea unei c¶r†i “la el, la
Funda†ie” (Buzura: “la Funda†ia mea!”), nu-i va fi l¶sat lui “Volo” man§etele
n¶dragilor, pân¶ când acesta nu a promis-jurat c¶ nu-l va b¶ga pe lup în târla
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mioritic¶ a scriitorimii române, Goma are s¶ strice toate aranjamentele intelectualit¶†ii patriei, fiind el notoriu reprezentant al “disiden†ei r¶gu§ite”;
Pe Blandiana: cum s¶ suporte Inventatoarea Rezisten†ei prin
ArpagiCultur¶ ca Goma s¶ steie la un prezidiu al¶turi de Dânsa, care are
ne†esitate de trei scaune pentru sine §i de §i un sfert pentru Romi? - dar §i de
un taburet pentru Lumina Lumii Ilie§iu, Spaima Comuni§tilor (pe care-i filma
de zor §i cu drag pân¶ la 22 decembrie 89 fix)?;
Pe Adame§teanu - nu va mai fi avînd puterea de pân¶ mai ieri, dar
cuvântul s¶u atârn¶ greu (!) când se arat¶ ocaziunea de a-i pl¶ti lui Goma o
parte din r¶ul f¶cut ei, Reprezentant¶-Punct. A ce, reprezen’-punct? Dar a
explicat ea, cu gura ei, limpede:
«Ce §tii tu, b¶!, p¶i eu reprezint!»;
Dar Ion Vianu ce cusur va fi avînd, de când, trezit din somn, la
nenum¶ratele comi†ii-prezidii, Oi§teanu i-a comunicat acest mare secret:
Goma e “un basarabean antisemit”, iar fiul lui Tudor Vianu, ce s¶ fac¶: a
repetat, papagal adormit, expectora†ia tovar¶§ului s¶u de baricade §i de
vân¶toare de “antisemi†i”…;
Dar Sorin Alexandrescu, “nepotul Monumentului”, ilustratorul, întrun c¶r†oi uite-a§a de gros, plin de scheme §i de s¶geti indicatoare a mersului
geniului la Faulkner ? Cel care petrecuse o via†¶ la Amsterdam, ignorînd
România, literatura român¶ oprindu-se pentru el la Titus Popovici, iar dup¶
moartea mamei sale, declarase c¶ el fusese de totdeauna anticomunist - drept
care din vara anului 1989 participase la… Uniunea Scriitorilor a lui ¢epeneag
cu Breban? (vezi Jurnal de C¶ldur¶ Mare)?;
Dar Antohi, dar Mungiu, dar prin†ul-consort al s¶u,“istori-cul”
Pippidi, descoperitor al “fascistului-Antonescu”-la-români?;
Dar Marius Oprea, r¶mas v¶duv (nu orfan?) de “Institutul R. Ioanid”,
t¶ricean, dup¶ apari†ia b¶se§tei “Comisii Volo”?;
Dar Manolescu-UNESCO, legitimatorul lui Iliescu imediat dup¶
Mineriada Sângeroas¶?;
Dar Patapievici, heideggerul nostru drago-iubito-raional?;
Dar Botez¶torul s¶u (§i al lui Georgel Zacusc¶), liicheanul, frèrul
sebastianez, altfel monarfist-foc: Liiceanu?;
S¶ nu fi intervenit cu “un mic sfat” Cosa§u, Iano§i, Oi§teanu,
tovar¶§a Lilly Marcou?, nici veteranul turn¶tor Zalis? Nici Max Katz, automonitorizatornicul, cite§te: fabricantul din nimic a “antisemitismului
tradi†ional românesc”? ; nici mae§trii s¶i întru holocaustizare, politrucii Elie
Wiesel, R. Ioanid ? Nici m¶car Doamna Monica Lovinescu, nu pentru întâia
oar¶ condi†ionînd prezen†a sa de absen†a lui Goma?
7) Despre cei care fac istoria României
a. Din 23 august 1944 Ocupan†ii ru§i ne-au falsificat istoria prin
trimi§ii Pauker, Chi§inevschi, R¶utu, Roller - de unde termenul: rollerizare;
b. Dup¶ decembrie 1989 Pelin ne-a pelinizat-o;
c. Din 1991 Istoria României a fost wieselizat¶;
d. ïn 1998 Istoria României a fost traficat¶ prin traducerea C¶r†ii
negre a comunismului de St. Courtois (în originalul ap¶rut în 1997, deficitar
la capitolul †¶rii noastre prin “grija” lui Karel Bartosek §i prin refuzul lui
Courtois de a completa-corija prezentarea României), apoi prin str¶dania
intelectualilor români de frunte: Blandiana, Oni§oru, Rusan, Liiceanu.
Cum am spus (§i am scris, în S¶pt¶mâna Ro§ie, capitolul “Când ai
crescut în cultul victimei inocente î†i vine greu s¶ accep†i ca ai fost un bun
c¶l¶u”), originalul francez ignorase (cu o excep†ie: Pite§ti de V. Ierunca),
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toate celelalte texte scrise de români, traduse în francez¶, aflate la îndemâna
“responsabilului capitolului “Europa Central¶ §i de Sud-Est”, pe nume Karel
Bartosek. Acesta, împreun¶ cu M. Berindei, A. Paruit, A. Lavastine, profitînd de indisponibilitatea lui François Maspero, fondatorul revistei
L’Alternative, a pus mâna pe ea §i a pref¶cut-o, din publica†ie anticomunist¶
în una… “eurocomunist¶”, rebotezat¶ La Nouvelle Alternative. Tovar¶§ul
Bartosek (tovar¶§ al tovar¶§ului Courtois) a aplicat metoda idioat¶, a
tovar¶§ului de la Cluj, St. Borbély (cum se întâlnesc marile spirite!), dup¶
care… “ar fi gre§it s¶ punem prea mult accent pe destinul dramaturgului ceh
Vaclav Havel, al filosofului maghiar Istvan Bibo, al scriitorului român Paul
Goma sau pe al†ii, provenind din intelighen†ia §i s¶-i l¶s¶m în umbr¶ pe
«oamenii de rând»” - motiv pentru care nu pomene§te de mi§carea pentru
drepturile omului din 1977, solidarizat¶ cu Charta 77, iar dintre “oamenii de
rând” nu îl pomene§te pe legendarul Vasile Paraschiv (descoperit alalt¶ieri de
însu§i V. Tism¶neanu). Doamne fere§te s¶ fi citat din eseul lui C. Dumitrescu
La Cité Totale; nici din Cr¶ciuna§: Le dernier regard ; nu au fost pomenite
nici c¶r†ile mele “penitenciare” (publicate la Gallimard, la Seuil, la
Hachette); nici m¶car volume ca La vie en rouge, de Duplan §i Giret, Le
KGB en France de Thierry Wolton nu au îndeplinit condi†iile de intrare…
ïn schimb (!) Bartosek îi indic¶ la Bibliografie (extrem de s¶rac¶,
total nereprezentativ¶), pe… Vladimir Tism¶neanu, ei da! - cu volumul în
limba român¶ “Fantoma lui Gheorghiu-Dej”!- §i pe autoarea unui text despre
oamenii care l-au adus pe Ceau§escu la putere, semnat de arhinecunoscuta
cercet¶toare Cristina Boico, cu totul întâmpl¶tor m¶tu§a lui V. Tism¶neanu
oh, oui.
S¶ recunoa§tem: varianta româneasc¶ repar¶ o nedreptate flagrant¶ a
originalului francez: în ea apare… Blandiana (adev¶rat, într-o not¶ de subsol
- dar nu sunt pomeni†i Doina Cornea, Dorin Tudoran, Dan Petrescu, Luca
Pi†u, nici Liviu Cangeopol…- ce-om fi vrînd: nu ace§tia au ‘grijit edi†ia, ci
ea, Romi, Liiceanu §i Oni§oru! - se observ¶);
e. ïn 2005 Istoria României §i a Românilor a fost falsificat¶ prin
înfiin†area Institutului pentru studierea Holocaustului, imeni Wiesel, al c¶rui
scop este, nu studierea tragediei evreilor, ci impunerea în §colile noastre a
materiei obligatorii conceput¶ de evrei - §i doar de ei (s¶ nu mi se spun¶ c¶
goi-ul Pippidi conteaz¶ - da de unde, niciodat¶, în nimic nu a contat);
f. Tot în 2005, ca un fel de compensa†ie acordat¶ §i majo-ritarilor
români din România, guvernul a decis înfiin†area unui institut pentru studierea comunismului. Director : istoricul Marius Oprea, adjunct: istoricul
Stej¶rel Olaru. Cât de onest¶, cât de profesionist¶ a fost ini†iativa de a se, în
sfâr§it!, apleca §i asupra p¶timirilor noastre, ale românilor victime ale
bol§evismului rusesc, s-a observat numaidecât prin:
- anun†area perioadei de studiu, decapitînd-despiciorînd-o: excluzînd
tragedia început¶ la 28 iunie 1940, §i suprimînd “postrevolu†ia”, r¶zboiul
civil durînd §i azi;
- cooptarea (sic) în Comisia de studiere a crimelor comuniste a lui
“Radu Ioanid”, cunoscut securisto-sionist, antiromân notoriu (crescut, instruit în herghelia lui Serge Moscovici, din care au ie§it §i exemplare ca: M.D.
Gheorghiu, Isac Chiva, A. Lavastine, Maria Mailat…);
- ïn 2006 a fost anun†at¶ o alt¶ mâncare de pe§te: “Comisia
Tism¶neanu-B¶sescu”. Dac¶ aceasta, destinat¶ a cerceta crimele comuniste
nu are ca membru al Colegiului de onoare un pui de bol§evic (I. Ioanid) are
ca… secretar-general al chiar Comisiei care a §i început s¶-i poarte numele,
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un alt pui de bol§evic : prietenul vostru “Volo”, altfel-zisul : Vladimir
Tism¶neanu.
£i, de parc¶ aceste nenorociri nu ar fi destul de… nenorocite, iat¶
c¶ §i…
-…ambasadorul USA în România, N. Taubman, dup¶ ce ne-a
demonstrat cu str¶lucire c¶ un ambasador nu are rolul de a se ocupa de
rela†iile †¶rii sale cu cet¶†enii †¶rii în care a fost numit, ci de Holocaust, de
predarea lui obligatorie în §coli, ac†iune propagandistic¶ împ¶nat¶ cu
amenin†¶ri din repertoriul lui Wiesel (la 3 iulie 1991, din New York Times):
“Trebuie s¶ §ti∞i c¶ dac¶ antisemi∞ii nu sunt critica∞i [înfiera∞i] în
public, ve∞i suferi. Ve∞i fi izola∞i, Occidentul v¶ urm¶re§te cu mirare, cu
spaim¶, cu groaz¶”.
De curând, prin cine §tie ce amenin†¶ri-promisiuni (s¶ fie întrebat
inevitabilul Raz-Dva’ Ungureanu), ambasadorul Taubman i-a adus pe români
pân¶ la acceptarea unei monstruozit¶†i, a unei Minciuni a Veacului: re-inaugurarea, în Ci§migiu, a unui monument al osta§ilor americani c¶zu†i pentru
liberarea României…
Or toat¶ toat¶ lumea §tie c¶ americanii în chestie, aviatori de bombardiere, înainte de a fi doborî†i, ne f¶cuser¶ praf §i pulbere, ne amestecaser¶ cu
molozul - la Ploie§ti, la Bucure§ti, în 4 aprilie 1944, în zona Gara de Nord,
unde au murit mii de civili, dintre care trei sferturi refugia†i grupa†i acolo în
vederea “dispers¶rii”în vestul †¶rii - prefigurînd crima de la Dresda, din anul
urm¶tor, 1945: tot refugia†i civili din Est erau…La Bucure§ti, în 4 aprilie
1944 a pierit §i unchiul meu Ignat Goma.
A§adar: dup¶ exemplul evreilor care au treab¶, n-au, fabric¶ “dovezi
de antisemitism”, americanii au, n-au treab¶, fabric¶ “prinosuri de
recuno§tin†¶” (se recunoa§te expresia?, tata, de§i fost deportat în Siberia,
zicea: «Americanii sunt un fel de ru§i - doar c¶ au mai multe stele pe
drapel»).
Cum de îi rabd¶ p¶mântul pe guvernan†ii români care nu ap¶r¶ interesele românilor, ci pe ale ru§ilor §i pe ale ucrainenilor (pe lâng¶ interesele,
muuult mai importante ale surorilor, cumnatelor, veri§oarelor - chiar §i ale
nepo†elelor dân§ilor?). Cum de mai fac umbr¶ p¶mântului guvernan†ii români
care nu cunosc istoria elementar¶ a †¶rii lor, România (nici limba român¶!),
iar dac¶ o cunosc, pu†in le pas¶ de adev¶rul ei, ci sunt cu gândul numai la
“considera†ia” pe care o vor primi (§i dolarii! s¶ nu fie uita†i dolarii!) de la ace§ti
ru§i cu mai multe stele pe drapel?
9) Despre certificatele de bun¶-purtare
Armand Go§u: “In ultimele zile, v-ati vazut dosarul la CNSAS. E
vorba de un dosar provenit de la SIE, de un dosar lucrat de cei de la Directia
de Informatii Externe a Securitatii”.
V. Tism¶neanu a avut nevoie de un certificat de ne-securist - de la
CNSAS? De ce ? Cine i l-a cerut? T¶riceanu? B¶sescu? R. Ioanid? Ca s¶-i
trag¶ înde ei un Club al Cefertica†ilor? Cine le va fi liberat spravka ceea? Tot
ei, dup¶ modelul “Certificatului de Revolu†ionar”?
Nu am nici o încredere în indivizii care, †inînd s¶-§i “probeze” onestitatea pus¶ sub semnul întreb¶rii, umbl¶ cu “certifi-cate” ba de revolu†ionar,
ba de absolvent al Academiei de Jurnalistic¶, ba de persoan¶ care nu a lucrat
în via†a ei pentru, zi-i pe nume: “poli†ia politic¶” (Andrei Cornea, filosof,
director-de-direc†ie §i holocaustolog rasist, când vorbea de securi§tii care o
agresaser¶ pe Monica Lovinescu, le zicea: “membri ai poli†iei”). Dr¶gu†. £i
ce sub†ire-diversionist. Ca §i “Domnul Iliescu” în gura lui V. Tism¶neanu
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(dar “Domnul M¶gureanu” pe buzele celui-mai-tân¶r-filosof-la-român:
Liiceanu?).
Nu am încredere în certificatiza†ii CSNAS - am vrut s¶ spun:
confec†io-natorii, li se mai zice: falsificatori. Pentru c¶ am z¶bovit cu privirea
asupra câtorva beneficiari, comunic lista lor:
- Gelu Voican Voiculescu-Sturdza-Clytoris: Prietenul meu Gelu,
r¶nit de mirarea-dezaprobarea exprimat¶ de mine la apari†ia lui în banda-detâlhari organizatori ai “revolu†iei de la 89”: Brucan, Iliescu, Roman,
M¶gureanu, în vara anului 1990 a-compus-o-compunere intitulat¶: “Dosar de
securitate” (al s¶u, dosarul!), a încercat s¶-l publice în revista 22. G.
Adame§teanu, pe atunci total inocent¶, îns¶ nu §i tic¶lo§it¶, a refuzat. A aflat
N. Manolescu! Pe loc l-a invitat pe supra§eful Securit¶†ii iliesciene s¶ aduc¶
la el, la România literar¶ “Dosarul de securitate”. Prezentat de redac†ie
(Manolescu-Dimisianu), animalul care nu exist¶ a ap¶rut pe 5 pagini, în dou¶
numere, ultimele pe 1990.
Pe atunci nu se vorbea de certificat “de la CSNAS”. Se vede îns¶ c¶
autoritatea (i)moral¶ a lui N. Manolescu (care tocmai luase, imediat dup¶
mineriad¶, un interviu lui Iliescu, în care îl domnìse §i îl o-ìse: “Om, cu O
mare”) fusese hot¶rîtoare. Gelu Clistyr umbla pe la cocktailuri, în Libia, distribuia fotocopii, cu autograf, ad¶ugînd, oralmente: «Uite ce scrie România
literar¶ a lui Manolescu despre mine!» - se oprea la timp, nu explica: «Din
moment ce îmi publica dosarul de securitate, înseamn¶ c¶ sunt curat, nu am
nimic de ascuns».
Doamne fere§te, cum s¶ aib¶ de ascuns ceva împu§c¶torul
Ceau§e§tilor!
£i Ion Iliescu a cerut §i a ob†inut certificat de CSNAS - ei §i? Ce probeaz¶ acela: c¶ Iliescu nu a lucrat pentru Securitate, “doar” pentru NKVD,
apoi KGB?
C. V. Tudor: §i el este diplomat al CSNAS; £i Buzura: Si Uricaru; §i
Voiculescu-Crescent a fost recent sp¶lat, sfin†it…
Ei §i? ïnseamn¶ c¶ to†i certifica†ii (de c¶tre cine: de c¶tre CSNAS,
unde nu mai po†i respira de securi§ti - dar securiste! - fojg¶ind pe metru
p¶trat) au devenit cura†i? Ca “domnul Iliescu” dup¶ sp¶l¶tura de sânge §i de
c¶cat operat¶ de Manolescu, Ple§u, Breban, Simion, Sorescu - §i
Tism¶neanu?
10) Despre a fi sau a nu fi evreu în România
Prietenii, îndatora†ii lui V. Tism¶neanu i-au s¶rit întru ap¶rare, acuzîndu-i pe acuzatori c¶… l-ar fi acuzat pe “Volo” pentru p¶catul-crima de a
fi evreu.
S¶ avem iertare: în primul rând §i fiul meu Filip este evreu, dup¶
mam¶ - §i ne în†elegem bine, împ¶rt¶§im acelea§i valori; în al doilea: din câte
§tiu - §i §tiu, fiindc¶ pe mine m¶ intereseaz¶ ce se petrece în lume, deci m¶
informez - nimeni nu l-a acuzat “pentru c¶ este evreu”. Evreii sioni§ti (dar §i:
auxiliarii lor, goi-ii Manolescu, Gârbea, Marta Petreu) ne acuz¶ pe noi, românii, c¶ suntem “antisemi†i”, noi îns¶, românii, nu suntem nici sioni§ti, nici
manoli§ti, nici martopetri§ti - nici andreipipidi§ti. Acuzatorii s-au în§elat §i au
în§elat atunci când l-au acuzat pe Vladimir Tism¶neanu doar ca fiu al unor
bol§evici evrei veni†i pe tancurile sovietice.
Dar tocmai asta condamn¶m noi la veni†ii-pe-tancuri: faptul c¶ îi
acuzaser¶ - §i trimiseser¶ la pu§c¶rie! - pe p¶rin†i pentru faptele (reale, imaginare) ale copiilor §i pe fii, nepo†i, veri, vecini pentru faptele p¶rin†ilor!
Am spus de la începutul acestui text: nu acesta este p¶catul lui V.
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Tism¶neanu - fiindc¶ nu ne putem alege p¶rin†ii - ci altul, altele, nu
mo§tenite, ci câ§tigate. El este vinovat, nu pentru c¶ “este fiul lui…”, ci pentru c¶ el, fiul nu-§i asum¶ p¶rin†ii criminali cu tot cu crimele savâr§ite.
V. Tism¶neanu, istoricul, se fere§te ca de foc de a ie§i din cercul pentru studiere fixat de el, fixat de fixatori: se ocup¶ numai de trimi§ii (sau un§ii
pe loc), de prim¶ m¶rime ai Por†ii Kremlinului, în scop de colonizare:
Pauker, V. Roman, Chi§inevschi, Moghioro§, Gheorghiu-Dej, Bodn¶ra§,
Iliescu, iar evreilor nu le spune pe nume, ci îi îngroap¶ în alt abuz lingvistic
(precum antisemitism): “minorit¶†i etnice”. Ce comod: ca §i victimele
maghiare ale Holocaustului, repartizate de Wiesel la vecini (§i ocupa†i de
unguri: sârbi, slovaci, români), evreii bol§evici au fost împr¶§tia†i la rubricile
unguri, cehi, polonezi, bulgari, ru§i. Sub umbrela “obiectivit¶†ii istorice” (dar
V. T. nu este istoric!), încearc¶ - §i reu§e§te - s¶ reabiliteze mai degrab¶ pe ici
decât pe colo sinistre figuri ca Ana Pauker, în schimb (!) s¶ zugr¶veasc¶ în
negru figuri antipatice lui §i familiei sale: Ceau§escu, R¶utu, Radu Florian…
11) Ce fel de istorie a României vrea V. Tism¶neanu?
Ceea ce i se poate repro§a (§i trebuie s¶ i se repro§eze) lui Vladimir
Tism¶neanu : nu faptul c¶ este evreu (ei §i? este ceea ce este!), ci faptul c¶,
evreu printre goi (români), este insensibil la via†a §i la moartea goi-lor; nu i
se poate repro§a c¶ este fiu de bol§evici evrei care doar r¶u au f¶cut
b¶§tina§ilor - ci c¶ nu a renun†at la grani†a mental¶ reproducînd grani†a real¶
(Zidul ! Autozidul!) separînd iremediabil “Cartierul Prim¶verii, cuibul de
bol§evici” §i restul †¶rii, popula†ia.
El nu poate, nu vrea s¶ accepte c¶ exist¶ §i altceva, altfel decât propria persoan¶, propria categorie, propriul clan. De pild¶, pentru el, umanist,
nu exist¶ suferin†a palestinienilor, nici injusti†ia, nici neomenia cu care sunt
trata†i b¶§tina§ii, de c¶tre invadatorii israelieni (s¶ nu invoce “dreptul istoric”:
Filistenii erau oamenii locului, sedentari atunci când Evreii, p¶stori, au
dat peste ei, venind din Mesopotamia). Nu am citit §i nu am auzit ca cineva
s¶ fi citit vreun rând de m¶car în†elegere, dac¶ nu de compasiune (i-a§ cere
prea mult dac¶ a§ rosti “fraternitate”) pentru alt¶ comunitate oprimat¶, alungat¶ de la vatra ei: a palestinienilor. Nu, nu. De§i exist¶ atâ†ia evrei normali
§i celebri (nu chiar ca §i “profesorul de la Maryland”), tot din aria ruseasc¶
proveni†i: Menuhin, Barenboim. Ace§tia au riscat normalitatea - §i au fost
trata†i, cum altfel, decât de “antisemi†i”.
Vladimir Tism¶neanu - §i asta va fi concluzia mea - o persoan¶ structural insensibil¶ (istoria se face §i cu inima, nu?, chiar riscînd o abatere
subiectiv¶); pe el îl intereseaz¶ - vezi-i bibliografia - personalit¶†ile-care-facistoria, chiar dac¶ p¶rintele s¶u, Leon Tism¶neanu, ne obliga, ne soma s¶ credem c¶…masele; îl preocup¶ cancanurile, mânc¶torìile, întreturn¶toriile
mafio†ilor bol§evici - §i nu cei care au suferit, care §i-au pierdut via†a (unii §i
sufletul) sub §enilele de tanc sovietic ale Marii Terori de la R¶s¶rit.
Ce fel de “istorie” va superviza, dirija “Volo” - altfel b¶iat bun, serviabil - dac¶ nu are mijloacele?
Fiindc¶ nu le are; el nu a v¶zut, nu a auzit ce se petrecea dincolo de
Zidul Ierusalimului Cartierului Prim¶verii unde a copil¶rit §i unde s-a întors.
V. T. este surd, orb, nu are odorat, deci nu §tie cum “arat¶” mirosul de
s¶r¶cie, mirosul de f¶r¶-acoperi§ (dac¶ tovar¶§ii tovar¶§ilor p¶rin†i ai s¶i îi
alungaser¶ pe proprietari din case §i le luaser¶ locul, f¶r¶ m¶car a schimba
cearceafurile…); mirosul de fric¶-de-arestare, de fric¶-de-exmatriculare din
facultate (ei, da: catedra de marxism-stalinism se ocupa §i de “purificarea”
corpului studen†esc, iar C.C. al UTM - reprezentat de Trofin, Petre Gheorghe,
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C. Burtic¶ - §i Ion Iliescu! - un an întreg, 1958, a tot pus la-zid §i pe rug sute
de studen†i poten†ial periculo§i, drept care i-a exmatriculat); mai departe:
miros de-fric¶-de-anchet¶; mirosul de sudoare (de fric¶), de urin¶-sângec¶cat din timpul anchetei la Securitate. Dar mirosul de moarte §tie el ce
culoare prinde?
Va realiza comanda preziden†ial¶ a unei Istorii a României din ultima
jum¶tate de veac alc¶tuit¶ doar din portretele mon§trilor comuni§ti, mai mult
sau mai pu†in feroci, mai mult sau mai pu†in buni p¶rin†i?
De acord - dar victimele? Unde sunt victimele - milioane - din
“Istoria” lui Tism¶neanu Vladimir?
Grav handicapat §i de originea sa de evreu basarabean, inima nu-l va
l¶sa s¶ aduc¶ vorba §i despre imensa - §i actuala - tragedie a românilor
basarabeni §i bucovineni trezi†i în 28 iunie 1940 robi ai ru§ilor, cu identitatea
schimbat¶, cu alfabetul schimbat, cu o matrie ma§ter¶: nu mai erau români,
nu mai vorbeau limba român¶, drapelul nu mai era tricolorul, †ar¶ nu le mai
era România, ci Marea Uniune Sovietic¶! Violenta†i, umili†i, pâng¶ri†i în credin†a lor cre§tin¶ de evreii bol§evici, mult mai r¶i decât ru§ii-cura†i - unii prieteni, vecini, colegi deveni†i de nerecunoscut: turba†i de ur¶ fa†¶ de români,
mai ales dac¶ ace§tia erau militari §i se retr¶geau, umili†i de ordinul de a nu
r¶spunde agresiunilor, în S¶pt¶mâna Ro§ie; dup¶ aceea jefui†i de pâinea pe
care ei o f¶cuser¶, alunga†i din casele pe care ei le ridicaser¶, aresta†i,
ancheta†i, unii deporta†i în Siberia, al†ii împu§ca†i pe loc.
Cum s¶-i comp¶timeasc¶ V. Tism¶neanu pe basarabeni §i pe bucovineni, când treaba murdar¶, de zapcìi-caralìi, de c¶l¶i în slujba ru§ilor o f¶ceau
evreii - mul†i cunoscu†i de p¶rin†ii s¶i: Perahim, Sorin Toma, Roller…? Cât
de drept va fi V. T. în judec¶†ile sale istorice - ziceam c¶ se va studia §i
perioada dinainte de 1946…- atunci când va ajunge la episodul refugia†ilor
din martie 1944? Va accepta, el, f¶cînd parte dintr-o comunitate care a dat
realitatea §i expresia “Ovreiului R¶t¶citor” (a§a zicea tata c¶ ajunsesem noi),
c¶ exist¶ durere §i mai sfâ§ietoare, cea a “Ovreiului r¶t¶citor în proprie †ar¶”
- când acel efect avea aceast¶ cauz¶: comunismul rusesc? - cel pe care îl visaser¶ p¶rin†ii s¶i §i pentru a c¶rui realizare renun†aser¶ §i la gândire logic¶ §i
la inim¶ (cald¶, în principiu), devenind robo†i ai Distrugerii, ai Terorii, ai
Ororii? Ce va în†elege el din continuarea dramei refugia†ilor, (re)fugind,
ascunzîndu-se prin p¶duri, prin pe§teri de frica ocupan†ilor §i prin§i, lega†i,
preda†i jandarmilor, jandarmii ru§ilor - pentru a fi “repatria†i în Siberia”?
£i cum va percepe el Istoria Cotelor, Istoria Colectiviz¶rii?
Cum s¶ accepte - cu inima §i cu capul - c¶ decembrie 1989 nu a
însemnat încetarea Terorii bol§evice, c¶ de atunci a continuat prin r¶zboiul
civil a†â†at de “domnul Iliescu”, cu care el conversase despre r¶zboi, despre
pace; de “domnul Brucan”, coleg de banc¶ revolu†ionar¶ cu p¶rin†ii s¶i, de
“domnul Petre Roman”, fiul altui “domn” §i acela “erou din Spania”, Valter?
Acestea au fost întreb¶ri la care am §i dat r¶spunsul:
Nu, Vladimir Tism¶neanu nu este deloc omul potrivit la locul
potrivit.
Prezen†a lui în fruntea unui organism de o asemenea importan†¶ pentru trecutul dar §i pentru viitorul nostru este o eroare care ne va costa al†i ani,
alte decenii de “tranzi†ie” (cite§te: încremenire, dare înd¶r¶t, retrogradare).
Cum adic¶: nu se g¶seau istorici one§ti, serio§i, cunosc¶tori ai “materiei” §i ai meseriei? Tot la cârpaci, la peticari, la improviza†i am recurs?
Exist¶ oameni din toate genera†iile care au, totu§i, idee despre Istoria
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Contemporan¶ - cine a avut ideea nefericit¶, nociv¶ de a face, mai ieri apel la
“salvatori” de teapa lui R. Ioanid, acum la un b¶iat simpatic, dar atât: V.
Tism¶neanu?
De Iliescu, N¶stase, Constantinescu, Ciorbea, T¶riceanu, B¶sescu chiar §i de Ungureanu - nu se va mai vorbi peste un deceniu, îns¶ despre
aceast¶ iresponsabil¶ u§ur¶tate, criminal¶ neseriozitate de a trata - pentru a
câta oar¶? - Istoria României se vor rosti str¶-str¶-str¶nepo†ii no§tri; cu f¶lcile
strânse, cu lacrimi de ciud¶ §i de mânie - §i de ru§ine.
Se vor întreba: Ce fel de oameni am fost noi? £i î§i vor r¶spunde, cu
n¶duf:
«Oameni de nimica, asta au fost!»
Paul Goma

Din nou în actualitate:
Miercuri 12 octombrie 2001
Un text de Dumitru Ungureanu, în Arge§ ultimul num¶r.
Nu, nu este o execu†ie, ci mai r¶u: o laud¶ :
”ANTI-DOT.RO Scris de DUMITRU UNGUREANU
Nicolae Manolescu
sau despre sentimentul românesc al suficien†ei de sine
Dup¶ ce-am pus acest titlu, m-am oprit din scris, ne§tiind pe moment
ce s¶ mai adaug. Mi se pare c¶ formula(rea) e potrivit¶ pe coperta unei compuneri conforme cu asprele norme didactice §i/sau academice. Fiindc¶
Nicolae Manolescu, personalitate public¶, ambasador, critic literar, fost §ef
de partid, liberal-conservator [cum singur î§i spunea, devansând (mez)alian†a
lidera§ului crinuliu ce distruge resturile unei istorii onorante], El Lider
Maximo al scriitorilor, prezident de comitete §i comisii universitare etc. etc.,
n-are încotro: dac¶ tot a descoperit c¶ e „n¶scut pentru fericire” (pag. 410,
opul mai jos citat), musai s¶ suporte povara de-a fi adulat, contestat, detestat,
comb¶tut cu argumente justificate, în teze doctorale, tomuri omagiale, monografii groase, destinate colect¶rii prafului bibliotecilor! Posteritatea dânsului
a început deja!
Ce m-a îndemnat s¶ comit iar¶§i un articol despre care s-ar putea
spune c¶ este contra, c¶ este împotriv¶, c¶ este o „înjur¶tur¶” la adresa
Necontestatului Maestru al eschivei sclipitoare? Nimic altceva decât pl¶cerea
cititului, provocat¶ de volumul Via†¶ §i c¶r†i - Amintirile unui cititor de curs¶
lung¶, Ed. Paralela 45, 2009. Din start, e musai s¶ m¶rturisesc: m-am recunoscut în cititorul §i-n omul N.M., într-o asemenea m¶sur¶ încât îmi vine
greu s¶-l „combat”! £i eu sunt dezordonat, prefer s¶ citesc §i s¶ ascult
muzic¶, nu s¶ muncesc, îmi plac personajele din fic†iuni, dar §i oamenii reali,
am predilec†ie pentru umor §i ironie, mai degrab¶ decât pentru teorii
„serioase”. Bârfesc, desigur, c¶utând gratuitatea §i spumosul vie†ii. Nu cred
c¶ exist¶ femei urâte, iar când citesc inep†ii de soiul celei scrise de Al. George
despre so†ia lui Paul Goma, iau foc.
Pe Manolescu l-am întâlnit o singur¶ dat¶, la un colocviu studen†esc,
prin 1980, în toiul b¶t¶liei pentru afirmarea optzecismului literar. Se discuta
despre cum s¶ scriem noi, cei tineri, ca s¶ putem publica în condi†iile date.
Am afirmat c¶ nu to†i vrem s¶ public¶m „în condi†iile date”, replic¶ neobservat¶ în aprinsa dezbatere a strategiilor de asalt & desant. Afirma†ia am vali-
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dat-o peste doi ani, când Florin Mugur mi-a ar¶tat referatul la volumul de
povestiri depus la Cartea Româneasc¶, referat ce con†inea explicit, între alte
obiec†ii, recomandarea elimin¶rii textului „¢uic¶ de prun¶”: mi-am retras
manuscrisul! Gestul o fi fost el nemaipomenit de dat dracului, dar nu-mi
venea s¶ m¶ laud. Azi îl consider un puseu de... suficien†¶ de sine! £i iat¶-m¶
îmbâcsit de ceea ce inten†ionam s¶-i repro§ez lui Manolescu. Cum s¶ procedez? Masochist nu sunt; moralist nu pot fi; lup, nici atâta; s¶ ur¶sc pe cineva,
nu-s capabil. Nu rezist îns¶ de-a dezumfla texte mincinoase §i n-am nicio
considera†ie pentru oamenii care cândva au fost „cineva”, iar dup¶ 1989 opintesc s¶ arate c-au fost altceva. Manolescu pare c¶-§i d¶ osteneala s¶ nu scape
„trendul” ¶sta. E drept, cam de prin 2004 încoace, dar recupereaz¶...
Nicolae Manolescu este unul dintre litera†ii români lesne de citit. Scriind
rapid §i mult, revendic¶ pe drept locul întâi pe ultima jum¶tate de secol.
Farmecul personal s-a ad¶ugat însu§irilor mo§tenite de la o familie mare, bine
situat¶ profesional în societatea interbelic¶. (Paginile închinate neamurilor
sale sunt demne de-a ilustra istoria româneasc¶, într-un e§antion exemplar.)
Iute la minte, Manolescu este iute §i la prins din zbor ideile vremii, dovedind
un sim† al orient¶rii f¶r¶ gre§. Naiv n-a§ crede c¶ e, sau c¶ a fost. Joac¶ foarte
bine rolul neajutoratului, al ne§tiutorului, ceea ce-l scoate mai mereu cu fa†a
curat¶. C¶ s-a amestecat unde nu-i era locul - în politic¶ - singur o recunoa§te.
Recunoa§terea nu-i §terge „contribu†ia nepre†uit¶” la spulberarea speran†elor
unei mari p¶r†i din electorat, în 2000.
Manolescu încearc¶ s¶ induc¶ ideea c¶ toate gre§elile trecute sunt
f¶r¶ mare importan†¶ §i, oricum, nu mai intereseaz¶ pe nimeni. Asta e inadmisibil §i face mai mult r¶u decât toate prostiile sale politice sau literare. În
plus, generalizeaz¶ cu suficien†¶ §i aplomb. De exemplu, la pag. 397 spune:
„Ca tuturor, comunismul mi se p¶rea etern”. Ei bine, tata, §i mul†i dintre
cons¶tenii mei (r¶scula†i la colectivizare, în 1960, domoli†i de trupele
Securit¶†ii) erau convin§i c¶ regimul nu apuc¶ anul 2000! Sau, la pag. 70,
remarca despre „prelungirea nefireasc¶ a tradi†iilor pastorale în imagina†ia
românilor...”. Manolescu (se face c¶?) uit¶ cum tocmai astfel de tradi†ii, bine
p¶strate §i atent promovate, aduc un plus de care orice popor se simte mândru: japonezii, tradi†ia samurailor; francezii, spiritul de fine†e gastronomic;
italienii, oper¶ §i can†onete; englezii, atâtea fantasme gothice; spaniolii,
corida etc. De ce-o fi nefireasc¶ prelungirea tradi†iei noastre pastorale?
Exist¶, în volumul amintit, un pasaj extrem de curios, la pag. 274.
Anume, acela unde Manolescu m¶rturise§te, cu incon§tien†¶ sau cinism, c¶ în
1969 a dat de bun¶ voie o declara†ie la Securitate, despre c¶l¶toria efectuat¶
în 1967 la Freiburg §i Paris. „I-am cerut (ofi†erului) un pix §i un teanc de foi.
Am relatat am¶nun†it totul. Nume, date, locuri.” Precizie de raport! Urmeaz¶
considera†ii despre cât de cinstit credea declaratorul ca intelectualii români
exila†i, fiecare valoros în domeniul s¶u, îndeosebi litera†ii, s¶ fie „recupera†i”
de autorit¶†ile comuniste, a§a cum f¶cuser¶ ungurii cu ai lor. „În inocen†a
mea, (declara†ia) o consideram un act de demnitate. Credeam c¶ sinceritatea
este absolut necesar¶. Voi înv¶†a mai târziu lec†ia c¶, în anchetele de
Securitate, n-are rost s¶ ascunzi ceea ce le este ofi†erilor evident cunoscut”
(pag. 275). De unde înv¶†ase, c¶ anchetat nu spune c-ar fi fost? Întreg fragmentul e (ca) un lapsus care explic¶ multe dintre necunoscutele (a§a le zice
autorul) vie†ii lui Manolescu. Nu comentez. M¶ mir doar c¶, §tiind - §i scriind
- asta despre sine, Manolescu îl b¶nuie§te de colaborare pe Breban (pe care
nu l-a sprijinit când a protestat contra Tezelor din iulie 1971, ci s-a gr¶bit
s¶-i ocupe locul la România literar¶)...
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Criticul literar N. Manolescu e dep¶§it, §i-o §tie, dar blufeaz¶.
Recunoa§te indirect c¶ s-a dus vremea genera†iei sale. Istoria critic¶... e o afacere, nu reper cultural. Au spus-o destui. Marin Mincu a demonstrat cum
Manolescu exerseaz¶ „iu†eala de mân¶” preluând idei §i expresii lansate de
al†i autori, în special de G. C¶linescu (pe care incriminatul îl nume§te George,
ca orice amator într-ale literaturii). Îl cred pe Mincu, fiindc¶ am descoperit cu
mândrie c¶ Manolescu mi-a luat o fraz¶ dintr-un articol despre Marin Preda,
i-a ad¶ugat o nega†ie, §i-a rezultat, nu-i a§a, c¶ scrisa mea e opinia lui...
Îns¶ nu vreau s¶ comit aici un articol de lez-majestate, Doamne fere§te, ci
dimpotriv¶! Drept care afirm: Nicolae Manolescu este omul care ne ofer¶
sentimentul deplin al suficien†ei române§ti de sine. Nu-l pot l¶uda mai mult!
*

Aflu lucruri noi: LIS a vorbit la telefon cu Vosganian.
“Varujan Vosganian m-a asigurat azi la telefon c¶-§i va
face o datorie de onoare s¶-l îmbuneze pe marele nedrept¶†it,
convins c¶ Paul Goma merit¶ totul”, scrie el în Jurnal
La ini†iativa cui va fi fost convorbirea? Nu-l v¶d pe Liviu,
b¶iat s¶rac, dîndu-i telefon vicepre§edintelui §i deputatului §i
“emisarului” pe lâng¶ mine… M¶ întreb îns¶ de ce vânzoleala
asta? Eu sunt un fleac pe lâng¶ marile probleme ale Cotroceniului: r¶zboii§ipaceaura, nu†ispaimapu†i’, josregelekaghebist,
susfatatatiianalfabe†ica… Z¶u, nu e serios s¶ iei în seam¶ taman
acum o neb¶gat¶ în seam¶ chestiune vreme de dou¶ decenii!
Aceast¶ brusc¶ aten†ie nu m¶ face s¶ m¶ umflu în pene, din
contra: m¶ umile§te: îmi aduce aminte cum m-a tratarisit
Macovaca, tovar¶§a procoror de la Justi†ia ‘porului, cu o
trimitere la f¶cut cerère; îmi împrosp¶teaz¶ imaginea lui Ghimpu,
la televizia de la Chi§in¶u, explicîndu-mi (venind el proasp¶t
prelucrat la Kremlinul Ierusalimului) c¶ Republica noastr¶ are
dou¶zeci de ani vechime §i Goma nu a f¶cu cerère…
Dar ce am eu în comun cu creaturi ca B¶sescu §i Ghimpu?
Faptul c¶ “to†i s’tem români”? Dar eu nu sunt român ca B¶sescu.
Revin: cine a spus c¶…“Varujan Vosganian m-a asigurat
azi la telefon c¶-§i va face o datorie de onoare s¶-l îmbuneze pe
marele nedrept¶†it…”? V.V.? Sau LIS, rotunjind un r¶spuns al lui
V.V? Dragul de LIS: de… dragul meu, acum vreun an, i-au
sc¶pat degetele pe clapele ordinatorului §i acelea au f¶cut s¶
clapèze c¶…“Goma tr¶ie§te, la Paris, din mila statului francez”.
Numai de nu mi s-ar întâmpla ca de obicei, când prietenii
buni încearc¶ s¶-mi fac¶ o surpriz¶ pl¶cut¶, “dar Goma s¶ nu
afle…” §i iese o… nepl¶cere: dac¶ prietenii nu ar fi instituit
taina-mare, Goma acela ar fi putut repara, prin “mici-propuneri”,
fie “sumarul”, fie “lista participan†ilor” - §tie ea, Flori B¶l¶nescu
ce spun… (draga §i de ea!).
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*
Mi-a scris Varujan Vosganian:
De :

Varujan Vosganian <v_vosganian@yahoo.com>
Objet : cu sinceritate
Date : 12 octobre 2011 10:37:44 HAEC
À:
Paul Goma <paulgoma@free.fr>
Draga domnule Goma,
M¶ bucur foarte mult ca mi-ati r¶spuns la mesaj. Îmi pare r¶u ca mesajul meu
a avut o raspandire pe care nu am prevazut-o, sper ca ini†iativa prietenului
nostru Liviu nu v-a jignit, el va admira si va iubeste, poate doar exaltarea lui
sa fie mai puternica decât pretuirea pe care v-o poarta.
Mesajul meu este doar al meu. Nu am fost imboldit decât de discu†iile cu cei
din anturajul meu care va pretuiesc si considera situa†ia Dvs. de refugiat politic inadmisibila si ru§inoas¶ [pentru?] oenu Romania. Mesajul meu e expresia
faptului ca impartasesc aceasta opinie. In plus, datorit¶ functiilor pe care le
de†in, pot trece dincolo de simpla exprimare a unei atitudini. Am f¶cut anumite demersuri, dar nu pot continua f¶r¶ sa m¶ consult cu dumneavoastra.
Ave†i tot dreptul sa fiti neincrezator. Romania, asa cum arat¶ ea azi, nu va da
prea multe motive de încredere. Poate vom avea prilejul, cel putin noi doi, sa
trecem peste aceasta atmosfera cetoasa a societ¶†ii romane si sa limpezim
§ansele comunic¶rii.
Eu nu va cer nimic. Decât sa ne permiteti sa reparam aceasta nedreptate pe
care v-a f¶cut-o, de mai bine de jumatate de secol încoace, statul al c¶rui
cet¶†ean ati fost si trebuie sa fiti, si care ar fi trebuit sa va apere si nu sa va
intemniteze ori sa va exileze. Nu vreau sa spun vorbe mari, dar reintoarcerea
Dvs. In mijlocul nostru este si un mod de a ne impaca cu istoria.
Ca un om patit, nu mai †in la curent pe bunul nostru prieten Liviu cu corespondenta noastr¶. In a§teptarea raspunsului Dvs, primiti expresia sinceritatii
mele.

£i r¶spunsul:
De :
Objet :
Date :
À:

Paul Goma <paulgoma@free.fr>
Am primit mesajul Dvs din 12 oct. a. c.
12 octobre 2011 11:56:09 HAEC
Varujan Vosganian <v_vosganian@yahoo.com>

Sunt de acord cu ce a†i spus.
Sà continuàm asa dialogul ; epistolariceste, e mai lesnicios pentru
mine.
Và salutà,
Paul Goma

*
ïnapoi, în trecutul de cenu§¶:
A.S. Credeam c` A Doua Epistol¶ a mea c¶tre Traian
B¶sescu va fi ultima c¶, în cele din urm¶, îmi va r¶spunde.
M-am în§elat: Traian B¶sescu nu a r¶spuns. Iat-o pe a
Treia:
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D-lui Traian B¶sescu
Pre§edintele României
Palatul Cotroceni
Bucure§ti
Paris, 14 octombrie 2006
Domnule Traian B¶sescu,
ïn urm¶ cu §ase luni V. Tism¶neanu m-a contactat, invitîndu-m¶ s¶
particip la o Comisie ce avea s¶ studieze “binefacerile” comunismului c¶zut
pe capul Românilor, începînd din 28 iunie 1940. O f¶cea, afirma el, cu asentimentul pre§edintelui Traian B¶sescu, ini†iatorul Comisiei. Dup¶ ce am
acceptat propunerea, el m-a asigurat c¶ în câteva ore consilierul preziden†ial
S¶ftoiu îmi va telefona pentru a stabili condi†iile colabor¶rii mele - V. Tism¶neanu le comunicase pre§edintelui B¶sescu iar acesta fusese de acord cu ele:
- restituirea - f¶r¶ a face vreo cerere - a drepturilor cet¶†ene§ti care
îmi fuseser¶ luate de Ceau§escu în 1977;
- repunerea în toate drepturile furate, mie §i membrilor familiei mele
(documente de la CSNAS arat¶ c¶ guvernul Ceau§escu, într-un “Plan de
m¶suri”, propunea retragerea cet¶†eniei înc¶ pe când m¶ aflam pe solul
României, adic¶ înainte de 20 noiembrie 1977): cet¶†enia român¶, dreptul de
a publica în editurile §i în presa din România - în care nu m-am putut exprima
din martie 1970 pân¶ în ianuarie 1990 (total: 20 ani); nici din 1997 în urma
ac†iunilor “colegiale” ale fo§tilor prieteni deveni†i turiferari ai lui I. Iliescu, ai
lui E. Constantinescu (total general: 30 ani de interdic†ie); în fine, a§tept de
la statul român repara†iile morale si materiale cuvenite, ca unul care a luptat
pe fa†¶ - §i a fost întemni†at - pentru… drepturile omului în România dinainte
de 22 decembrie 1989 fix, taman când vitejii §i fidelii colaboratori ai
Securit¶†ii au devenit posesori de certificate de revolu†ionari anticomuni§ti!
Consilierul S¶ftoiu nu s-a manifestat. Nici pre§edintele B¶sescu - din contra:
acesta §i-a dat binecuvântarea pentru alc¶tuirea Comisiei destinat¶ s¶
cerceteze crimele comunismului, eliminîndu-m¶, pentru a pune în loc notorii
“rezisten†i (doar)-prin-cultur¶”, profund analfabe†i în materie de Istorie a
României.
La începutul lunii septembrie acest an, câ†iva prieteni (Dan Culcer,
Ovidiu Nimigean, Flori St¶nescu, Mircea St¶nescu, Liviu Ioan Stoiciu) la
ini†iativa lui Valerian Stan au redactat §i difuzat institu†iilor, presei, intelectualilor un Apel pentru repunerea mea §i a familiei mele în drepturile furate
de regimul comunist.
Se vede îns¶ c¶ trecuse prea pu†in timp de la asasinarea Ceau§escului
(abia 17 ani!) pentru a spera în abolirea ceau§ismului. ïn condi†ii nedemne de
un stat care bate la poarta Europei: boicot, blocaj din partea presei scrise §i
audiovizuale, b¶nuim: ca urmare a directivelor primite de la Puterea Politic¶
din România al c¶rei suprem reprezentant sunte†i - au aderat la acest Apel
peste 300 persoane. £i cu toate c¶ textul, cu lista semnatarilor periodic completat¶, a fost trimis la toate institu†iile de stat §i de partid (a§a!), pân¶ azi nu
a fost primit un singur r¶spuns scris!
Pe c¶i ocolite - §i orale, de parc¶ am fi o na†ie de etern folcloriza†i prietenii mei §i cu mine beneficiem de sfaturi prietene§ti (dar anonime, doar
suntem urma§ii în linie dreapt¶ ai lui Farfuridi!): un tovar¶§ tân¶r “de la
Externe” a dat asigurarea c¶ “acolo, sus, nimeni nu se va ocupa de «problema
Goma»”; un nu mai pu†in tovar¶§-tân¶r (ai zice c¶, dup¶ 1989 românii se nasc
gata-uteciza†i) a telefonat “de la Ministerul de Justi†iei, oferind §i dânsul din
partea casi’ o indica†ie pre†ioas¶ - aceasta:

©Paul Goma 1935-2011

wwww.paulgoma.com

PDF public și gratuit

31.12.2011

PAUL GOMA - JURNAL 2011

2011

«Pentru ob†inerea cet¶†eniei române, domnu’ Goma s¶ fac¶ cerère
(a§a accentueaz¶ securi§tii), dânsu’ cu mâna lui, precum §i fiecare membru al
familiei…”- de unde concluzia c¶ to’ar’§u’ de la Justi†ie (!) nu citise ce scria
acolo, în textul Apelului - sau: primise directive s¶ dea un astfel de r¶spuns
echivalent cu o trimitere la plimbare (c¶ci noi avem alte treburi - m¶i
tovar¶§i!).
Cum s¶ nu aib¶ alte treburi m¶i-tovar¶§ii uteci§ti - fo§ti, prezen†i,
viitori? Doar ei conduc destinele României, †ar¶ mult mai a mea decât a lor,
profitorii, hoitarii, decenden†i ai vechii nomenklaturi-securiste, alc¶tuind
actuala elit¶ a drojdiei, b¶§tinoas¶.
Chiar dac¶ ceea ce am f¶cut nu am f¶cut pentru a primi r¶splat¶, iat¶
c¶ †¶ri vecine, cu nefericit destin asem¶n¶tor pricinuit de ocupa†ia ruseasc¶,
apoi de pite§tizarea întregului Lag¶r Sovietic, au g¶sit de mult¶ vreme prilejuri de cinstire a persoanei §i a faptelor mele:
- Ungaria, pentru solidarizarea, ca student, la Revolu†ia Maghiar¶ din
1956;
- Cehoslovacia, pentru solidarizarea cu Charta 77;
- Polonia, pentru solidarizarea cu spiritul Solidarnosc;
- Basarabia, pentru c¶… m-am n¶scut acolo §i pentru c¶ am scris
mereu-mereu despre acolo: a fost botezat gimnaziul din satul natal cu numele
p¶rin†ilor mei, primii înv¶†¶tori-apostoli acolo - §i cu al meu. Pentru analfabetul secure†o-utecisticel care a avut neru§inarea s¶ afirme c¶ p¶mântenii
¢¶rii Moldovei vorbesc… “light rumanian”, o întrebare nevinovat¶: unde se
va fi n¶scut mutantul Ungureanu? ïn Coreea de Nord? ïn Vietnamul (tot) de
Nord? Cine i-a fost mam¶: masa de §edin†¶ a organiza†iei de baz¶? - fiindc¶
tat¶ nu a avut, doar bunic: nemuritorul Stalin.
Doar Rusia Etern¶ §i România Mare (s¶ fie consultat procurorul
Eduard Ilie) m-ar vrea mort: ca s¶ nu mai pot deschide gura §i s¶-i “înjur” pe
ei - cei extrem de vii §i care lucreaz¶ din greu la prop¶§irea †¶ri§oarei, nu gândesc, Doamne-fere§te!
Parantez¶: în iulie 1981 pre§edintele Fran†ei Mitterrand, prin ministrul Culturii, Jack Lang mi-a propus a face parte din “tripleta” încet¶†enit¶ în
cadru festiv. Am mul†umit, am declinat, explicînd: mai bine român f¶r¶
cet¶†enie, refugiat politic în Fran†a, decât cet¶†ean francez, în acela§i paner cu
Julio Cortàzar §i cu Milan Kundera. S¶ nu fiu întrebat de ce: în niciun caz din
gelozie: scriitorii nu pot fi gelo§i decât pe Dumnezeu: Cortàzar §i Kundera nu
erau…; apoi contemporani fiindu-mi, îi judecam total: omul §i opera.
Prin prezenta îi anun† pe to†i n¶scu†ii gata-uteciza†i care, din 1989 se
prefac a conduce România “pe calea democra†iei”:
Nu voi cere niciodat¶ s¶ primesc cet¶†enia pe care doar Dumnezeu
mi-o poate lua (iertare: a mai fost unul: Ceau§escu - ve†i fi auzit ce-a p¶†it),
eu, ca §i membrii familiei mele fiind români prin na§tere. Tot eu s¶ fac
cerère? Atunci când guvernan†ii comuni§ti mi-au luat cet¶†enia a fost
cumva… la cererea mea? O cerère †ap¶n¶, “conform legii”, corect timbrat¶?
Nu am cer§it un favor (pentru care s¶ fac cerère), ci am anun†at c¶
este timpul - 17 ani! - s¶ mi se restituie drepturile civile, morale, materiale pe
care Statul Român mi le-a furat în 1977-78.
ïn continuarea ac†iunii mele de reintrare în drepturi, un memoriu
mult mai cuprinz¶tor va fi înaintat instan†elor care controleaz¶ respectarea
angajamentelor României, condi†ie a accept¶rii depline în Comunitatea
European¶.
Nu de alta, dar s¶ afle §i occidentalii pân¶ unde au ajuns cu adev¶rat
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“reformele” în România - inclusiv (a§ zice: mai ales) cele privindu-l pe om,
începînd cu elementarele drepturi-ale-omului c¶rora mi-am închinat via†a.
Apoi România semnific¶ 30 milioane de… oameni (fire§te, cu cei abandona†i
Rusiei §i Ucrainei cu tot cu tezaurul §i cu p¶mânturile noastre, mo§tenite de
la înainta§ii no§tri), nu doar kilowa†i, kilotone, kilometri - ca în plin comunism cantitativ(ist).
Deasemeni voi ata§a o copie dup¶ aceast¶ scrisoare adresat¶ Domniei
Voastre, Domnule Pre§edinte al României.
V¶ salut¶ Paul Goma
*
Paris, 22 noiembrie 2006
ANUN¢
Am trimis la Bruxelles, în traducere francez¶, §i “r¶spunsul” primit
de la Pre§edintele României (vezi-l în documentul ata§at), pentru a se aseza
în dosar al¶turi de luminosul “r¶spuns” al Ministrului Justi†iei trimis anterior
- precum si comentariul:
Scrisoarea mea (a treia!) c¶tre pre§edintele Traian B¶sescu,
depus¶ la Paris, în 14 oct. a fost înregistrat¶ de “Adm. preziden†ial¶” sub
nr. 33665 din 17 X 2006 §i începea prin a reaminti:
“(…) în urm¶ cu §ase luni V. Tism¶neanu m-a contactat, invitîndu-m¶ s¶ particip la o Comisie ce avea s¶ studieze “binefacerile”
comunismului c¶zut pe capul Românilor, începînd din 28 iunie 1940. O
f¶cea, afirma el, cu asentimentul pre§edintelui Traian B¶sescu, ini†iatorul
Comisiei. Dup¶ ce am acceptat propunerea, el m-a asigurat c¶ în câteva
ore consilierul preziden†ial S¶ftoiu îmi va telefona pentru a stabili
condi†iile colabor¶rii mele - V. Tism¶neanu le comunicase pre§edintelui
B¶sescu iar acesta fusese de acord cu ele:
- restituirea - f¶r¶ a face vreo cerere - a drepturilor cet¶†ene§ti
luate de Ceau§escu în 1977;
- repunerea în toate drepturile furate, mie §i membrilor familiei
mele (documente de la CSNAS arat¶ c¶ ministrul de Interne Coman, întrun “Plan de m¶suri”, propunea retragerea cet¶†eniei înc¶ pe când m¶
aflam pe solul României, adic¶ înainte de 20 noiembrie 1977): cet¶†enia
român¶, dreptul de a publica în editurile §i în presa din România - în care
nu m-am putut exprima din martie 1970 pân¶ în ianuarie 1990 (total: 20
ani); nici dup¶ 1997 în urma ac†iunilor “colegiale” ale fo§tilor prieteni
deveni†i turiferari ai lui I. Iliescu, ai lui E. Constantinescu (total general:
30 ani de interdic†ie); în fine, a§tept de la statul român repara†iile morale
si materiale cuvenite, ca unul care a luptat pe fa†¶ - §i a fost întemni†at pentru… drepturile omului în România dinainte de 22 decembrie 1989 fix,
taman când vitejii §i fidelii colaboratori ai Securit¶†ii au devenit posesori
de certificate de revolu†ionari anticomuni§ti! (…)”
La cele trei scrisori ale mele adresate pre§edintelui României
Traian Basescu, Domnia Sa mi-a r¶spuns în 7.11.06; dar nu direct: misiva
a poposit la Ambasada român¶ de la Paris, de acolo a fost reexpediat¶
spre domiciliul meu parizian în 16.11.06, pentru ca, în sfâr§it, s¶-mi parvin¶ prin po§t¶, la… 20 noiembrie 2006 (sic). Atrag aten†ia asupra ultimului pasaj al scrisorii preziden†iale unde st¶ scris:
“Situa†ia pe care o prezenta†i în scrisori poate fi deblocat¶ printro adres¶ c¶tre Ministerul Justi†iei §i parcurgerea unei proceduri simple”.
£i, imediat: “Voi semnala personal cazul dv. Guvernului, asigu-
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rîndu-v¶ de întregul meu sprijin…”
De unde se în†elege ca Pre§edintele nu era informat c¶ Ministrul
Justi†iei m¶… informase: cet¶†enia nu-mi fusese luat¶, nici vorb¶, o am în
continuare (nu fusese vorba doar de cet¶†enie…) §i îmi sugereaz¶, senin
s¶ m¶ adresez… “Ministerului Justi†iei [pentru] parcurgerea unei proceduri simple”! ïn limba român¶ curent¶ astfel de “rezolv¶ri” chiar la nivel
înalt, intr¶ sub semnul: Trimitere de la Ana la Caiafa. Pentru limpezirea
“simplelor proceduri”, Valerian Stan, înarmat cu o împuternicire legalizat¶ din partea mea s-a adresat, la 8 nov. a.c. Directorului Direc†iei
Arhivelor Na†ionale Istorice Centrale:
“…va rog sa fi†i de acord s¶ se cerceteze §i s¶ mi se comunice
dac¶ în arhivele gestionate de c¶tre Direc†ia Dvs exist¶ un Decret al
Consiliului de Stat prin care scriitorului Paul Goma, opozant al regimului comunist din România, i-a fost retras¶ cet¶†enia român¶.(subl mea)
Acest Decret, în leg¶tura cu a c¶rei existen†¶ sunt indicii serioase, a putut
fi adoptat în perioada noiembrie 1977-decembrie 1989. (…) ïn situatia în
care Decretul va fi identificat, solicit o fotocopie a sa, certificat¶ pentru
autentificare. ïn eventualitatea ca asemenea Decrete nu se afl¶ în gestiunea D.A.N.I.C., solicit s¶ mi se precizeze institu†ia c¶reia va trebui sa ma
adresez in continuare”.
Ei bine, aceast¶ nevinovat¶ §i inutil¶ cerere - fiindc¶ nu eu trebuia s¶ caut documentele - depus¶, repet, în 8 noiembrie, azi, în 22
noiembrie 2006 nu mai este de g¶sit! S-a volatilizat! (subl mea)
ïn România “post-revolu†ionar¶” astfel de disfunc†iuni au devenit
regul¶ : solicitantul r¶mâne mereu la cheremul monstrului numit, în continuare, Aparat-de-stat-si-de-partid:
Ca si documentele de la Securitate, promise de aproape dou¶
decenii - dar translate unit¶†ii militare avînd nume de cod CSNAS, unde
au fost pelinizate tot de c¶tre “lucr¶tori” dintre c¶l¶i §i nu dintre victime;
ca §i documentele din Arhiva Uniunii Scriitorilor, fie “r¶t¶cite”, fie distruse de mâna poetului Dinescu (vorbesc în cuno§tin†¶ de cauz¶: hârtia
prin care fusesem exclus din Uniunea Scriitorilor pe când m¶ aflam arestat, în aprilie 1977, nu a mai fost g¶sit¶ în 2002 de c¶tre Stej¶rel Olaru,
împuternicitul meu), drept care fo§tii rezisten†i-prin-cultur¶, ajun§i în
fruntea bucatelor pentru meritele-deosebite în “opozi†ia anticomunist¶”ca N. Manolescu, Blandiana, Dinescu - îsi îng¶duie s¶ afirme, cu
senin¶tate c¶… nu fusesem exclus! Sus†inea Monica Macovei altceva
când afirma c¶… am, în continuare, cet¶tenia român¶?
Am fost obligat s¶ accept: pe meleagurile mioritice se practic¶ la nivel de stat - dispari†ia: dispar documente, dispar chiar §i cererile de
a consulta Arhivele!
Unde? Bineîn†eles, înapoi, în hrubele Securit¶†ii! - nu am folosit
diversiunea : “fosta Securitate”, inven†ie diversionist¶ a securi§tilor
eterni, ca §i “poli†ie politic¶”…
România - †ar¶ §i a mea, nu doar a lui Iliescu, M¶gureanu,
Constantinescu, B¶sescu, T¶riceanu, Ungureanu - vrea s¶ fie acceptat¶ în
Europa, îns¶ f¶r¶ a îndeplini si cerin†ele-reguli privitoare la drepturile
omului. Tovar¶§ii no§tri de veacuri î§i imagineaz¶ c¶ Europa este un fel de
NATO - în care fusese b¶gat¶ la gr¶mad¶ de c¶tre americanii în c¶utare de
“terenuri” pentru închisori secrete, livrate la cheie, cu tot cu personalul înalt
specializat în tortur¶.
Ei î§i spun c¶ din moment ce marii criminali: Dej, Groza, Pauker,
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Chi§inevschi, R¶utu, Nicolski, Maromet, Goiciu, Cr¶ciun, Enoiu,
Dr¶ghici, Ceau§escu, Brucan - §i înc¶ mul†i, mul†i al†ii au… decedat, ei
au r¶mas cura†i ca lacrima în fa†a neferici†ilor compatrio†i, deci pot s¶
“intre” (în Europa, se în†elege) cu tot cu Iliescu, Roman, Caraman,
Ple§it¶, Voican - zburdînd liberi §i ferici; cu trupe†i ca Merce, VoiculescuFelix, C.V. Tudor, senatori si dipota†i; cu tâlhari-criminali ca Pacepa,
Turcu sp¶la†i la fântân¶, de sânge, onorabiliza†i - dimpreun¶ cu întreaga
liot¶ de securi§ti, mili†i§ti, activi§ti persecutori ai românilor pân¶ în 22
decembrie 1989, din 23, tot decembrie, deveni†i - ca prin miracol! prosperi oameni de afaceri, jefuitori de cadavre §i ai Avu†iei Na†ionale,
precum §i - vai - oameni politici…
La o astfel de politic¶, astfel de “oameni”.
Acest mesaj este ultimul pe care îl adresez Autorit¶†ilor de la
Bucure§ti, cele care, de aproape 30 ani, îmi interzic, mie, intrarea în
România, †ara mea - ele, care azi-mâine vor intra în Europa - pe care o
vor jumuli cu talentu-le consumat.
Dup¶ o gaf¶ ca cea cu Vosganian, s¶ se a§tepte la alte surprize
nepl¶cute.
Paul Goma

Iar¶§i în actualitate:
Joi 13 octombrie 2011
ïn sfâr§it, dup¶ o întârziere de o s¶pt¶mân¶ apare
num¶rul din revista Cultura, anun†at mie de Flori B¶l¶nescu:
“Paul Goma 76. Recapitulare trista
AUTOR: FLORI BALANESCU
Paul Goma, n. 2 octombrie 1935, Mana, jud. Orhei, România.
– Refugiat cu familia în România, din România ocupata, în martie 1944;
– La 13 ani, în 1949, parintii fiindu-i arestati, copilul Paul Goma doarme
prin gari si la poarta Securitatii din Medias:
– În 1952, elevul în clasa a X-a este exmatriculat din toate scolile din
România, pentru ca a vorbit despre teme tabu (rezistenta anticomunista
din munti);
– 1954 – ia examenele de admitere si la Filologie, Universitatea
Bucuresti, si la Institutul de literatura si critica literara „Mihai Eminescu“;
opteaza pentru a doua varianta;
– 1956, studentul Paul Goma este „judecat“ la Rectoratul Universitatii
Bucuresti pentru ca a discutat, iarasi, despre subiecte tabuizate de regimul
comunist: basarabenii sunt români, colectivizarea agriculturii, trupele
sovietice sunt de ocupatie etc. Arestat pe 22 noiembrie, din Universitate,
pe motiv ca citise la seminarul lui Gafita dintr-o „fituica“ (manuscrisul
unui roman);
– 1957 – condamnat la doi ani de închisoare corectionala pentru „agitatie
publica“;
– Noiembrie 1958 – eliberat de la Gherla si trimis cu condamnare administrativa în domiciliu obligatoriu la Latesti, în Baragan, pentru 36 luni;
– Noiembrie 1961 – domiciliul obligatoriu este prelungit cu 24 luni.
– Ianuarie 1963 – eliberat de la Latesti;
– 1971 – apare în traducere germana la editura Suhrkamp, Frankfurt-am-
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Main, „Ostinato“ – prima carte de dupa Razboi, scrisa de un scriitor
român în România si tradusa în strainatate, în timp ce scriitorul era pe
teritoriul tarii;
– Ianuarie-februarie 1977 – Paul Goma este singurul scriitor român care
se solidarizeaza public cu Charta 77 a cehoslovacilor, îi trimite o
Scrisoare deschisa lui Nicolae Ceausescu în care îl ironizeaza, îndemnându-l sa semneze Charta, si care reuseste sa coaguleze – tot public –
atentia câtorva sute de români, în ciuda amenintarilor Securitatii;
– 1 aprilie-6 mai 1977 – Miscarea pentru drepturile omului din România,
denumita si Miscarea Goma, este distrusa de regimul comunist, prin
Securitate, cu ajutorul unor victime devenite colaboratori ai Organului
represiv, în urma arestarii scriitorului la 1 aprilie. Eliberat la 6 mai, în
urma presiunilor si protestelor internationale, Paul Goma este o umbra.
Otravirea treptata cu aconitina, în vederea asasinarii lui „curate“, a fost
stopata de teama opiniei publice internationale;
– 9 aprilie 1977 – în timp ce scriitorul era arestat la Rahova, membrii
Comitetului Asociatiei Scriitorilor din Bucuresti au votat în sedinta „problema excluderii lui Paul Goma din Uniunea Scriitorilor“;
– 20 noiembrie 1977 – Paul Goma si familia lui (Ana-Maria, sotie, si
Filip-Ieronim, fiu) au plecat definitiv din România;
– 2011 – Paul Goma si ceilalti doi membri ai familiei sale au înca statut
de refugiati politici. Paradoxul: atât Franta – statul-gazda pentru apatrizi,
cât si România – statul-de-drept mostenitor si continuator al statului totalitar care a nenorocit aceasta familie, sunt membre ale Uniunii Europene
si ale ONU. Sederea lor pe teritoriul Frantei, în aceleasi conditii de apatrizi, a fost prelungita de autoritatile franceze pâna în 2012.
Desi au trecut 21 de ani de la caderea simbolica a comunismului,
lumea culturala, lumea literara, lumea româneasca, în general, întretine
interesat sau din delasare tipica produsele mentale instrumentate si colportate de Securitate în privinta omului si scriitorului Paul Goma.
Câteva date din dosarele Securitatii ce vin sa dezambiguizeze
strategia de distrugere prin mijloacele diversiunii puse în practica de aparatul represiv. Ministerul de Interne, Nr. 00327756/ 17 martie 1977:
„Plan de masuri în continuarea masurilor de anihilare si neutralizare a actiunilor ostile initiate de Paul Goma. Se vor întreprinde urmatoarele:
I. Actiuni de descurajare, derutare si intimidare
1. Se va initia o actiune permanenta de tracasare prin telefon a lui
Paul Goma în scopul de a-l timora si determina sa nu mai raspunda la apeluri.
2. Vor fi selectionate surse informative si alte persoane de încredere care sa îl contacteze pentru a intra în dispute de natura a-i ocupa timpul si crea o stare de tensiune.
3. În cadrul actiunii de descurajare va fi instruita si trimisa o persoana care sa accentueze disputa pâna la a-i rupe în mod demonstrativ
scrisoarea /pe/ care o poseda cu semnaturile respective.
4. Se va organiza ca aproape zilnic sa primeasca din capitala, din
judete, scrisori si anonime cu continut de intimidare, descurajare, protest
si amenintare. (…)
9. Paralel cu actiunile de descurajare si intimidare prin Donici
Baltag, precum si prin persoane din emigratie, va fi influentat sa plece în
strainatate. În cazul în care paraseste tara se vor face propuneri pentru a i
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se ridica cetatenia româna.(…)
11. Asupra persoanelor care au intrat în contact cu Paul Goma si
au aderat la actiunile lui se va actiona în mod diversificat în scopul neutralizarii si descurajarii altor elemente cu asemenea intentii.“
Planul de masuri de mai sus era continuarea altora, care nu dadusera rezultatele scontate. La 17 martie, când a fost semnat, Paul Goma era
înconjurat de Securitate în blocul în care locuia, din Drumul Taberei.
Multi oameni încercau cu disperare sa ajunga la el, fizic, ori telefonic.
Arestarea avea sa intervina peste doua saptamâni, la 1 aprilie. La 8 zile
dupa arestare, regimul comunist, prin Uniunea Scriitorilor, îi administreaza o alta lovitura. Nota-raport a securistului însarcinat cu „buna“
desfasurare a activitii scriitorilor consemneaza la 9 aprilie 1977:
„Azi a avut loc sedinta Comitetului Asociatiei Scriitorilor din
Bucuresti. În care principalul punct al ordinei de zi a fost pregatirea
alegerii viitoarelor organe. Cu aceasta ocazie, s-a pus în discutie si
problema excluderii lui Paul Goma din Uniunea Scriitorilor. Au fost
prezenti 6 din cei 9 membri ai comitetului. A lipsit Nina Cassian,
Eugen Jebeleanu si Marin Preda, desi au fost anuntati si se gasesc la
Bucuresti. Au mai participat: Virgil Teodorescu – presedintele
Uniunii, Dumitru Ghise – vicepresedinte la Consiliul Culturii si
Educatiei Socialiste, Vasile Nicolescu – directorul Directiei Culturale
din Consiliul Culturii si Eductiei Socialiste, si I. Bucuroiu – activistul
sectiei care raspunde de Uniune. Propunerea excluderii a fost votata
în unanimitate, fiind acuzat ca a încalcat articolul 9 din statutul
Uniunii.
În încheierea discutiilor, Fanus Neagu – membru al
Comitetului, a propus ca procesul verbal prin care s-a luat aceasta
hotarâre sa fie semnat si de cei trei membri care au lipsit de la
aceasta sedinta.
Propunerea a fost aprobata.” (subl. mea)
Vigilenta ideologica nu se opreste, pentru ca, evident, „dusmanul
de clasa“, devenit „dusman al poporului“, „nu doarme niciodata“. Supus
unor anchete si tratamente inumane la sediul Securitatii din Calea
Rahovei, dusmanul nu dormea… era amenintat, santajat, batut, umilit,
otravit. Nici vigilenta cobreslasilor sai, reprezentati de Comitetul
Asociatiei Scriitorilor din Bucuresti, nu dormea. Paul Goma nu a fost
reîncadrat nominal, din oficiu, nici pâna azi în USR. Vigilenta scriitorilor
români nu a adormit niciodata, nici înainte de 1989, nici în zilele noastre.
Altfel, am asista la gesturi de normalitate, care sa înceapa (chiar si în
ultimul ceas) cu repunerea lui Paul Goma în drepturile sale. Poate ca,
totusi, informatia statistica potrivit careia majoritatea delatorilor din
dosarele lui Paul Goma erau scriitori are o relevanta pronuntata în
peisajul literar românesc.
Varianta împânzita de Securitate despre lipsa de talent a lui Paul
Goma le-a venit manusa celor care aveau varii interese în a fi pe linia
ideologica a partidului sau, grobian, celor care doreau sa manânce mai
mult si mai bine, sa fie mai stimati decât altii, sa ajunga mai sus decât
altii, sa fie mai scriitori decât altii. Directia I a Securitatii a lucrat din plin
la distrugerea credibilitatii lui Paul Goma, oferind, în acelasi timp, un
alibi acelor scriitori care nu se pot împaca nici pâna azi cu profilul lor
moral. Aparitia romanului „Ostinato“ în germana, la Suhrkamp, în 1971,
sunt convinsa, i-a lovit mai mult pe scriitori. Un plan de masuri din 1971:
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„…ne propunem sa actionam în directia prevenirii editarii în
strainatate a romanelor respective. În acest sens, vom lua urmatoarele
masuri:
Propunem sa se comunice ambasadorilor români din Köln si
Roma sa faca uz de întreaga lor audienta la editurile angajate sau care
intentioneaza sa publice romanele lui Paul Goma, pentru a le convinge sa
renunte la aceasta. Ambasadorul de la Viena sa actioneze în acelasi sens
pe lânga Marie-Therese Kerschbaumer (traducatoarea romanului).
4. În vederea antrenarii mai directe a organelor competente la
influentarea lui Paul Goma în sensul mentionat mai sus, vom trimite o
scrisoare anonima la Uniunea Scriitorilor si edituri.
5. Pentru a ne asigura de perspectiva celorlalte romane la care
Paul Goma lucreaza în prezent, vom intra în posesia manuscriselor si
daca lectura lor va arata ca sunt, de asemeni, nepublicabile, le vom
confisca în mod secret.“
Multa energie si costisitoare mijloace cheltuite de Securitatea
Statului ani în sir pentru a trunchia adevarul despre un om lipsit de importanta si talent. Ar însemna ca institutia represiva a fost ineficienta, ceea
ce nu este deloc adevarat. Toate sintagmele si variantele de „interpretare“
slobozite de Securitate au fost preluate cu succes de lumea literara. Si nu
este vorba doar de lumea româneasca interna, ci si de cea externa, lucrata
si ea informativ de aceeasi Securitate. Se explica în buna parte de ce exilul românesc a fost unul atât de neunitar, unul atâtat si pe alocuri controlat
de la Bucuresti.
Tot la 17 martie 1977, Securitatea hotara masuri pentru:
„Folosirea organelor de presa straine si a publicatiilor emigratiei
în vederea compromiterii si dezavuarii lui Paul Goma si a actiunilor sale.
Directia I împreuna cu serviciul D vor pregati un numar de zece – cincisprezece materiale, în continutul carora se vor prezenta aspectele care
îl compromit pe Paul Goma, ce vor fi puse la dispozitia U.M. 090020 F
pentru a fi publicate în presa autohtona si a emigratiei române din
Statele Unite ale Americii, Canada, Republica Federala Germania,
Franta, Austria, Suedia, Elvetia. Vor fi invitati în tara corespondenti de
presa din Statele Unite ale Americii, Austria, Republica Federala
Germania, Spania, Franta, Italia, Belgia, Elvetia, [sublinierea mea §i
mirarea: Cum de va fi lipsind din enumerare Israelul, stat care a
contribuit cu întreg aparatul s¶u de dezinformare - jum¶tate din
“personal” alc¶tuit din securi§ti fo§ti, prezen†i, “români” - la diabolizarea-mi?] la relatiile operative ale organelor noastre, care vor fi
influentati sa ia contact cu unii scriitori si oameni de cultura români care
sa dezavueze activitatea acestuia ca fiind straina de preocuparile si interesele intelectualitatii noastre si în general ale poporului român. Vor fi
selectionate si trimise din tara în cooperare cu U.M. 090020 F un numar
de circa 25-30 de surse care în contactele ce le vor realiza cu persoanele
influente autohtone si din emigratia româna sa prezinte situatia reala în
cazul Goma.“
„Situatia reala în cazul Goma“… este ca aceste „surse“ ale
Securitatii sunt unii/unele si aceiasi cu intelectualii români care au practicat turismul securist, în vreme ce turismul peste frontierele nationale era
interzis românilor obisnuiti.
Planul de anihilare continua. Nicolae Plesita, generalul sfertodoct, dedicat politicii criminale a partidului, a aprobat în 1977 planul de
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masuri ce aveau sa fie aplicate în „actiunea Barbosul“, în privinta staturii
publice-morale a acestuia, interne si externe:
„lansarea unor versiuni care sa duca la compromiterea obiectivului fata de principalele legaturi în rândul oamenilor de cultura, ziaristi,
cercuri ale emigratiei reactionare si postul de radio Europa Libera. Aceste
masuri urmeaza sa afecteze totodata si cercurile ziaristice si editoriale din
Occident inte-resate din punct de vedere comercial si politic în cazul
sus-numitului.
În acest scop propunem: actiunile sa aiba la baza ideea ca întreaga
activitate a lui Paul Goma a fost initiata de organele de Securitate, pentru
a depista elementele dusmanoase si aventuriere din rândul intelectualilor
români sau alte categorii de oameni.
În sustinerea acestei versiuni vor fi folosite ca argumente:
– atunci când organele de Securitate si-au atins scopul, pentru a
nu da amploare prea mare acestui caz, s-a încetat întreaga actiune;
– a fost mutat din locuinta sa, cunoscuta de toata lumea, dându-ise o singura camera ca, dupa aceea, sa primeasca de fapt trei camere la
bloc în loc de doua câte avea la început;
– acum are serviciu, fiind platit în plus cu o suma mai mare de
bani fata de colegii sai;
– cei care l-au crezut si au aderat la actiunea lui au suferit multe
necazuri, numai initiatorul este rasplatit;
– retinerea lui s-a facut pentru a acoperi colaborarea sa cu organele de Securitate; (…)
Pentru realizarea celor propuse vom actiona succesiv în doua
etape. La început se va crea atmosfera corespunzatoare în rândul oamenilor de cultura din tara si, în urmatoarea etapa, acesta sa îsi produca ecoul
în cercurile similare din strainatate“.
În România democratica institutiile statului de drept nu se autosesizeaza când legile si adevarul sunt încalcate flagrant. Degeaba s-a autosesizat Consiliul National al Audiovizualului când Nicolae Plesita a spus
public, la un pseudocanal de televiziune, ca l-a batut pe Paul Goma în
1977. Procurorul Ilie Mihai Eduard l-a absolvit pe seful Securitatii de
vreo vina si l-a declarat pe Paul Goma mort. În baza caror principii legale
si morale a luat o asemenea decizie nu stim. Si nici cine l-a consiliat. Dar
e lesne de banuit.
Pe scurt, pe 2 octombrie 2011, Paul Goma împlineste 76 de ani.
Pe 20 noiembrie vor fi 34 de ani de când el si familia lui sunt refugiati
politic. Pe aceia care – teoretic – vor spune ca nu mai este posibil sa fii,
ca român, în anul 2011, refugiat politic, îi rog sa se adreseze Ministerului
de Externe si, eventual, Ministerului de Justitie din România. De ce nu?,
si Presedintiei României. Ca Paul Goma, sotia si fiul lor sunt în continuare apatrizi, datorita statutului lor de refugiati politici, dobândit în
noiembrie 1977, gratie regimului totalitar de la Bucuresti, este o realitate.
Spun ce am mai spus: scriitorul Paul Goma nu este nici membru
al USR, nici cetatean român. În ultimul an a mai intervenit un element:
autoritatile de la Chisinau, la fel de democratice si de transparente ca si
cele de la Bucuresti, au avut o tentativa (o suspectez ca încadrându-se
arsenalului de strategii electorale) de a le acorda lui Paul Goma si familiei
sale cetatenia moldoveana. Au esuat. Esecul tine, probabil, de hibele si
interesele diplomatiei de dincolo si de dincoace de Prut.
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Atitudinea oficialitatilor române si moldovene, precum si a
„directorilor de constiinta“ fata de Paul Goma este o rusine nationala,
acum si în viitor.
O alta aniversare trista si otravita (româneste) pentru Paul Goma.
Urarile i le voi transmite numai personal, de data aceasta, nu si în public.

*
Azi am primit de la Sorina Gâlc¶ (Scordeli) de la
Chi§in¶u urm¶toarea scrisoare:
“Buna ziua,
Citind romanul Dv. "Din Calidor" am ramasc cu un sentiment,
ca eu trebuie sa fac ceva, si nu intelegeam ce...
Apoi mi-am data seama - ostasii romani, inhumati in cimitir!
Nu stim numele lor, cine au fost, cati au fost?!
Am scris in mai multe locuri si iata ca mi-a venit un prim raspuns.
Vi-l anexez.
Am mai primit si un raspuns de la Ambasada Romaniei la
Chisinau, personal de la Ambasadorul Marius Lazurca (scris de mana
lui), ca o sa primim cat mai curand raspuns. A mai scris si de romanul Dv.
"mai alesc cel mai basarabean roman "Din calidor" si despre anii lui de
studentie, dar nu am putut descifra. (cred ca ceva de bine).
In rest SANATATE la TOTI!!!!!
Va cuprind cu mult drag,
Sorina”

Iat¶ §i r¶spunsul primit de dânsa:
“Nr. C.E./ 3081 din 12.10.2011
Stimata doamna Gilca,
La solicitarea dumneavoastra,inregistrata cu nr. CE
3016/06.10.2011, privind furnizarea evidentei nominale a militarilor
romani inhumati in satul Mana (raion Orhei, Republica Moldova), va
comunicam ca, in evidentele Oficiului au fost identificate, in acest sens,
urmatoarele date:
- in vara anului 1941 (perioada 13-18 iulie), in contextul luptelor purtate, intre unitati ale Armatei Rosii si Diviziei 5 Infanterie romana,
pe aliniamentul de front Seliste – Isacova – Manastirea Hirova (azi
Neculaieuca) – Mana – Curchi – Cota 236, Regimentul 32 Dorobanti a
primit misiunea de a respinge inamicul pozitionat pe Valea Mana;
- o parte a militarilor romani morti in aceste inclestari, adica
cei cazuti in data de 14.07.1941, in numar de 16, au fost inhumati in
cimitirul parohial al localitatii Mana;
dintre cei 16 militari inmormantati la Mana, doar doi erau
identificati, si anume: sergentul Dodon Ion §i fruntasul Tigau Gheorghe,
ambii combatanti in Reg. 32 Dorobanti, ceilalti fiind ingropati ca militari
necunoscuti;
in prezent, in incinta cimitirului parohial Mana, in spatele
bisericii, pe o suprafata neingradita, pe care au fost deja amplasate 4
morminte civile, se mai gasesc, dispuse pe 2 randuri, 12 cruci crestine,
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nealiniate, inclinate si diferit ingropate in pamant. (sublinierile mele,
P.G.)
Cu stima,
DIRECTORUL OFICIULUI NA¢IONAL PENTRU CULTUL
EROILOR

Colonel dr. Marian POPESCU”

Iat¶ cum “fic†iunea” din cartea mea Din calidor a primit confirmare… oficial¶. Aducînd urm¶toarele complet¶ri:
- este precizat¶ data luptei de pe teritoriul Manei
(14.07.1941), unitatea combatant¶: Regimentul 32 Dorobanti §i num¶rul c¶zu†ilor : 16.
- spre deosebire de mine (deci, mai întâi, de mama, ea
îi adunase de pe câmp), Oficiul cunoa§te numele doar a doi
combatan†i: sergentul Dodon Ion §i fruntasul Tigau
Gheorghe, ambii combatanti in Reg. 32 Dorobanti. Eu re†inusem faptul (relatat de mama): fiecare avea, la gât matricola,
care con†inea §i numele, nu doar apartenen†a;
- nu se pomene§te de combatan†ii ru§i, cule§i tot de
echipa de premilitari condu§i de mama, în timpul doi, înmormânta†i §i ei, al¶turi, într-o l¶rgitur¶ a †intirimului - or fi fost
depu§i într-o groap¶ comun¶?
Au fost r¶v¶§ite, pâng¶rite de bol§evici, nu doar mormintele românilor, dar §i ale ru§ilor - de ce?, ca s¶ nu le aduc¶
aminte de înfrângerea suferit¶ în acel an, 1941?
Vineri 14 octombrie 2011
Nici ast¶-noapte (“în miezul unui ev aprins”, vorba
aproximativ labi§ian¶) nu am reu§it s¶-mi iau sânge pentru
glicemie, fiind z¶p¶cit de somnul agitat, ud.
Varujan Vozganian, era rândul lui, nu mi-a scris.
A§tept, cu aceea§i (ne)încredere cu care, mai an a§teptasem
rândul lui Tism¶neanu, sim†ind c¶ se preg¶te§te un r¶spunscolectiv, cum a §i fost, dup¶ vrei cinci-§ase zile.
Nu, nu m-am înv¶†at minte - cum s¶ te înve†i minte
când a§tep†i o veste bun¶ (la mine; una ne-proast¶)? ï†i
§opte§te la ureche; «Poate c¶ de ast¶ dat¶…” - §i nici acea dat¶
nu-i mai bun¶.
Timi§oara, Timi§oara…

2007

Ieri, la Timi§oara treburile s-au precipitat. Deci nu mai
a§tept plicul cu Hot¶rîrea autentic¶, m¶ folosesc de copia trimis¶
prin po§ta electronic¶.
©Paul Goma 1935-2011

wwww.paulgoma.com

PDF public și gratuit

31.12.2011

PAUL GOMA - JURNAL 2011

2021

£i zic:
Paris, 22 februarie 2007
C¶tre prietenii din Timi§oara,
Hot¶rîrea Domniilor Voastre de a-mi conferi titlul de Cet¶†ean de
Onoare al Municipiului Timi§oara m¶ onoreaz¶ §i îmi obloje§te multele §i
înc¶ mustindele r¶ni pricinuite de du§mani, dar mai ales cele r¶mase amintire de la… - «Cine †i-a scos ochiul?, «Frate-meu», «De asta †i l-a scos atât
de temeinic”: doar suntem români getbegetnici, n¶scu†i-crescu†i în cultul
vinderii §i a uciderii de frate: mitul Miori†a.
Permite†i-mi, v¶ rog, ca înainte de a mul†umi celor care au propus, au
dezb¶tut, au ap¶rat alegerea împotriva împotrivnicilor (care o contestau cu
scuipa†i ca: «Antisemitule!”, cu argumente… neargumentate, cu afirma†ii
f¶r¶ probe, adic¶ citatele din “tente”…), în final au decis onorarea modestelor
mele fapte - permite†i-mi, ziceam, s¶ m¶ mir (în Basarabia “a se mira” are
§i în†elesul de a l¶uda) de ineditul unei ac†iuni care merge împotriva
obi§nuin†ei, a în†elepciunii, împotriva tradi†iei - de veacuri… - a comunit¶†ii
noastre române§ti.
M¶ mir, deci, în ambele accep†ii:
Cum adic¶: s¶ nu fi §tiut timi§orenii - cu primarul în frunte! - c¶ luînd
o astfel de ini†iativ¶, rezistînd mârâielilor, cârtelilor, acuza†iilor, etichet¶rilor
(care cad §i în capul hot¶rîtorilor) c¶ persoana pe care ei au decretat-o
“Cet¶†ean de Onoare”, departe de a fi ceea ce este anun†at, din contra:
- Goma nu este cet¶†ean: nici român nici francez, ci refugiat politic
român în Fran†a. ïmpreun¶ cu întreaga familie fusese des-cet¶†enizat de
Ceau§escu, în vara-toamna anului 1977, înc¶ înainte de a p¶r¶si România.
B¶sescu nu l-a repus în drepturi nici acum, în 2007, iar ministrul Justi†iei
Macovei pretinde c¶, în general nu i se retr¶sese cet¶†enia §i c¶ în special nu
§tie nimic despre situa†ia so†iei §i a fiului, c¶ci dânsa nu a avut timp s¶ se
intereseze, domnia-sa avînd alte înalte preocup¶ri procuroratice;
- Goma nu “apar†âne”: fusese membru al Uniunii Scriitorilor, îns¶ în
aprilie 1977, pe când era arestat pentru ini†ierea, animarea Mi§c¶rii pentru
drepturile omului, Consiliul îl exclusese pentru “tr¶dare de patrie”.
Blandiana, membru al înaltului for pretinde acum c¶ ea nu participase la acea
§edin†¶ de excludere (pentru tr¶dare-de-patrie), deci nu §tie ce s-a dezb¶tut;
Manolescu sus†ine c¶ nu exist¶, în arhiva Uniunii, hârtii care s¶ dovedeasc¶
excluderea (chiar dac¶ “hârtia” a fost reprodus¶ în sec†iunea B¶rbosul din
Culoarea Curcubeului, Polirom, 2005), apoi el nu prea crede c¶ Partidul
f¶cuse a§a ceva, fiindc¶ (!) la o §edin†¶ de prin 1978 (?) scriitorii s-au ar¶tat
atât de dârji fa†¶ cu agresiunea de-sus-de-tot, încât… un activist de frunte,
prezent, a avut aproape (sic) un atac cerebral (“cam cerebral”, ca s¶ fie pre
limba Manolescului - asta fiind leg¶tura strâns¶ dintre prefectur¶ §i
UNESCO);
- Goma nu are existen†¶ ca scriitor: dup¶ ce fusese interzis de
comuni§ti între 1970 §i 1977 (perioada din †ar¶), apoi între 1977 §i 1989, un
total de 19 ani - perioad¶ în care Ceau§escu nu îi distrusese volumul Camera
de al¶turi, ci decisese doar (sic) scoaterea lui din libr¶rii §i din biblioteci iat¶ c¶ începînd din chiar iunie 1990 (repet: iunie 1990) anticomuni§tii §i
prietenii s¶i buni: Liiceanu, Ple§u, G. Adame§teanu, M. Dinescu, N.
Manolescu, sprijini†i în demersul lor cultural de Monica Lovinescu §i de
Virgil Ierunca au decis ca volumul de m¶rturii despre mi§carea pentru drepturile omului din 1977 (iat¶, s-au împlinit trei decenii!) Culoarea curcubeului s¶ fie retras din libr¶rii, depozitat - iar peste doi ani trimis la topit, la
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fabrica Bu§teni. Niciunul dintre “colegii” scriitori nu a formulat m¶car o
întrebare retoric¶: «Putem noi, Românii, membri ai unei comunit¶†i f¶r¶ hârtii s¶ distrugem c¶r†i, de
cum am c¶p¶tat (de la Brucan) libertatea de a le
edita?» Nimeni din GDS (Filipescu, Berindei, Vianu, S. Alexandrescu),
nimeni dintre vedetele-micului-ecran: Patapievici, D.C. Mih¶ilescu,
Pruteanu, Alex £tef¶nescu, Breban, ¢ârlea, Dan Stanca; dintre redactorii de
reviste literare, dintre gazetari (cine: C.T. Popescu?) nu a îndr¶znit s¶ spun¶scrie adev¶rul: c¶rturarul §i editorul Liiceanu trimisese la topit o carte despre 1977 (când el - când ei, to†i, cu excep†ia lui I. Negoi†escu - se ilustraser¶
prin o absen†¶ r¶sun¶toare). Comunistul Ceau§escu se mul†umise cu retragerea c¶r†ii - “anticomunistul” Liiceanu p¶§ise hot¶rît la topirea unei c¶r†i dînd
în vileag dezertarea “elitei culturale”, minciuna “rezisten†ei prin cultur¶”,
tr¶darea de sine §i de patrie a inginerului-sufletului-românesc. £i nu doar el:
poetul “anticomunist” M. Sorescu distrusese plumburile romanului de el solicitat Gard¶ invers¶, la editura Scrisul Românesc din Craiova (pentru a
ob†ine de la Iliescu portofoliul Culturii), iar c¶rturarul Papahagi ceruse §i primise subven†ie de la Soros pentru a publica Patru dialoguri: nu le-a editat,
nu a restituit Funda†iei banii - de el ceru†i, f¶r¶ §tirea autorului.
Când, în 2005, în sfâr§it (dup¶ 26 de ani de la scriere) s-a ivit prilejul
unei adev¶rate edi†ii a Culorii curcubeului (completat¶ cu B¶rbosul), la
presiunile holocaustologilor de tustrele sexele, directorul editurii Polirom
Silviu Lupescu a suprimat f¶r¶ încuviin†area autorului “Introducerea”, ca §i
“Addenda” - pentru a nu fi ataca†i, în editura sa (§i a lui Serge Moscovici,
mânc¶torul de români) intelectualii de vaz¶ ai †¶rii, faimo§ii rezisten†i prin
cultur¶ (Liiceanu, Adame§teanu, Manolescu, Ple§u, Breban, Uricaru, ¢oiu,
Mircea Martin, Buzura, E. Simion, M. H. Simionescu, B¶l¶i†¶, F¶nu§ Neagu,
Blandiana - dânsa fiind înalt-specializata în arpagicultur¶…).
Altfel Goma, din scriitor samizdatizat (1970-1990), a devenit un
scriitor internetizat: nu are dreptul de a publica în periodicele române§ti vezi editorialul excomunicant “Adio, Domnule Goma!”, România literar¶
din decembrie 1998, semnat de §efu-§i: N. Manolescu; vezi condamnarea lui
Liviu Ioan Stoiciu pentru “publicarea în Via†a româneasc¶ a “unor
fragmente din jurnalul lui P. Goma, antisemite” (§i pentru legionarism!) autor: pre§edintele Manolescu, acuzat §i el mai ieri de legionarism, de antisemitism, acum, cu stadiul de reeducare încheiat (concret: prin vânzarea editurii Cartea româneasc¶ lui Silviu Lupescu; prin favorizarea vinderii fostei
Case a Scriitorilor escrocului “Freddy” asociat cu fostul ambasador Sandu
Mazor devenit cet¶†ean de onoare al României), reabilitat, vâslind din greu
(pe lâng¶ boi…), pentru a ob†ine ambasadoriatul UNESCO cu mâinile de ajutor ale ambasadelor Israelului §i USA.
Goma nu este acceptat nici în revista 22, nici în dilemnatica Dilema,
nici în Observatorul cultural, nici în Timpul de la Ia§i (publica†ii profilate pe
antisemitizarea lui, f¶r¶ acordarea dreptului de replic¶). Goma, ca autor, nu
mai are ce c¶uta în editura Apostrof - unde a inaugurat o colec†ie, cu Sabina;
nu are ce c¶uta în editura ALLFA, unde a deschis o colec†ie prin Roman
intim, îns¶ la interven†ia tripletei extrem de culturale: Breban-BuzuraB¶l¶i†¶-Dinu C. Giurescu, a fost exclus, Fr¶†ila nici la scrisori nu a mai
r¶spuns, cum se obi§nuie§te pe la noi, prin Europa, necum la propunerile,
demult acceptate, de continuare a colabor¶rii editoriale; cât despre “edituralui-Buzura”, acum “editura-lui-Patapievici” (a Institutului Cultural, a§a ceva,
unde Nina Cassian are tron de cinste) nici vorb¶: Goma nu are unde î§i tip¶ri
“r¶cnetele r¶gu§ite ale disiden†ei” (s-a observat: a fost fidel citat M. Mih¶ie§,

©Paul Goma 1935-2011

wwww.paulgoma.com

PDF public și gratuit

31.12.2011

PAUL GOMA - JURNAL 2011

2023

timi§orean §i purt¶tor de serviete ale lui Manolescu, Tism¶neanu, Patapievici
- §i cine va mai fi, limba mih¶ie§ului fiind regenerabil¶);
– Goma nu este o persoan¶ “de Onoare”: a scris “articole cu tent¶
antisemit¶” (re-sic), potrivit “opiniilor” construite din vânt ale holocaustologilor-de-profesie-extrem-de-lucrativ¶.
Adev¶rat: eu, copil, posesor de memorie normal¶, r¶mas la 28 iunie
1940 f¶r¶ †ar¶, f¶r¶ tat¶, f¶r¶ alfabetul nostru, f¶r¶ c¶r†ile noastre - am scris
de câte ori am avut prilejul despre Ion Antonescu, acela care la 22 iunie 1941
a ordonat osta§ilor s¶ treac¶ Prutul, s¶ zdrobeasc¶ vr¶jma§ul de r¶s¶rit §i
miaz¶-noapte, s¶ ne libereze pe noi, basarabenii, bucovinenii de nord, her†enii
c¶zu†i în robia bol§evic¶.
Dar Domniile Voastre, dragi timi§orence §i iubi†i timi§oreni: nu §ti†i
istorie? - vorbesc de Istoria României cea din 1944, rollerizat¶, apoi din 1965
ceau§izat¶, din 1990 pelinizat¶-m¶gurenizat¶, din 2006 tism¶nizat¶? Cum de
nu a†i †inut seama de faptul c¶ adev¶rul - fie el §i cam-obiectiv, pre limba lui
Manolescu - este scris de înving¶tori: ieri de ru§i, azi de ru§ii cei cu mai multe
stele pe drapel (potrivit abject-corectitudinii)?
Cum de a†i îndr¶znit s¶ contrazice†i, s¶ sfida†i litera de evanghelie a
Partidului-§i-Guvernului-Etern §i a Securit¶†ii A§i§deri? S¶ face†i Domniile
Voastre, reprezentan†i ai unei mici-municipalit¶†i ceea ce nu au f¶cut
Ministrul Justi†iei §i Pre§edintele României de team¶ c¶ vor fi b¶tu†i la palm¶
de §tim-noi-cine, vechii viziri ai Noii Por†i ?
Ce-o s¶ p¶†i†i cu nimeni n-o s¶-mp¶r†i†i.
Eu, beneficiar-profitor, de câteva zile m¶ scarpin în barb¶, m¶ ciupesc, doar m-oi trezi din acest vis - ca niciodat¶: unul bun, frumos.
Va r¶mân recunosc¶tor.
În ciuda multor vorbe rele (§i proaste) rostite despre comunitatea
noastr¶ româneasc¶, sunt obligat s¶ admit: nu suntem noi, românii chiar ultimii dintre ultimi. Iat¶, anul trecut Municipiul Pite§ti s-a oferit s¶-mi asigure
o cas¶ (primarul, bucovinean refugiat, §tia ce înseamn¶ s¶ fii român, f¶r¶ de
Românie, f¶r¶ un ad¶post, f¶r¶ un cimitir unde s¶ aduni osemintele p¶rin†ilor,
împr¶§tiate): am fost atins drept în inim¶ de acest semn de omenie, de
fr¶†ietate, chiar dac¶ nu s-a materializat… re-încet¶†enirea.
Acum, la ini†iativa asocia†iilor de revolu†ionari, primarul Timi§oarei
a înfruntat criticele tovar¶§e§ti, acuza†iile holocausti-ce§ti, denun†urile ambasadore§ti - a semnat Hot¶rîrea §i…
Singura întrebare a lor: când-unde s¶ mi se înmâneze titlul onorant:
s¶-mi fie trimis prin po§t¶, aici, la Paris, în exil? S¶ mai avem pu†intic¶
r¶bdare, pân¶ vin în România, la Timi§oara, atunci-acolo s¶ mi se dea direct?
Dragi prieteni din Timi§oara:
Va rog s¶ p¶stra†i hârtia de pre† acolo, la Domniile Voastre, la
Timi§oara. S¶ fie ca un cui al lui Pepelea. Cine §tie: poate c¶ va face “el” ce
nu au f¶cut nici Iliescu, nici Constantinescu, nici B¶sescu în 17 ani: s¶ înlesneasc¶ întoarcerea familiei mele în †ara mult mai a noastr¶ decât a lui Iliescu,
a lui Constantinescu, a lui B¶sescu la un loc.
V¶ mul†ume§te
Paul Goma
Nota, din octombrie 2011: Am citit undeva (unde?) c¶ Timi§orenii cedaser¶
evreilor-de-pretutindeni §i îmi retr¶seser¶ cet¶†enia de onoare.
Dac¶ este adev¶rat - m¶ întristez. Eu, naiv, credeam c¶ Banatul este mereu
fruncea. Ei bine, §i B¶n¶†enii sunt români.
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Nu mai sc¶p¶m de actualitate?
Bedros Horasangian, într-un text din Obsevator cultural
aducîndu-ne aminte de asasinarea Annei Politkovskaia, scap¶ (?)
un pasaj mai… a§a:
“Ca s¶ vezi, kakoi siurpriz! A§a c¶ deja ne putem preg¶ti pentru o
democratic¶ campanie de sus†inere a lui Putin pentru un nou mandat
preziden†ial. Coinciden†a fericitului anun† medvedian, emis¶ în preajma zilei
de na§tere a actualului prim-ministru, face s¶ se nasc¶ §i o alt¶ potriveal¶,
mult mai pu†in vesel¶. În aceea§i zi de s¶rb¶toare, a lui Putin, acum cinci ani
era asasinat¶, prin împu§care, jurnalista Anna Politkovskaia.
Sigur c¶ am putea, în aceste zile, s¶ ne gîndim §i s¶-i ur¶m „La mul†i
ani!“ §i fostului pre§edinte al Cehoslovaciei §i al Cehiei, distinsul scriitor §i
admirabilul om Vaclav Havel. De ce nu am ura un c¶lduros „La mul†i ani!“
cu s¶n¶tate §i domnului Paul Goma? Care, chiar dac¶ ne facem c¶ nu-l b¶g¶m
în seam¶, aici, în România, §i trat¶m omul §i opera cu aceea§i condamnabil¶
indiferen†¶, scriitorul este în via†¶ §i tr¶ie§te, cum-necum, la Paris. Departe de
Basarabia lui iubit¶, dar aproape de limba §i literatura român¶ pe care le
sluje§te exemplar. Deci, un „La mul†i ani!“ §i domniei sale.”

ïntr-adev¶r: Quelle siurpriz’!
£i iar¶, înapoi:
Paris, iunie 2007
C¶tre redac†ia Jurnalului na†ional
ïn nr-ul din 18 aprilie 2007 a†i publicat “Istoria ro§ie - Despre marca
§i stilul Scînteii”, interviu luat lui Sorin Toma, de Lavinia Betea. V¶ rog s¶
publica†i acest drept la replic¶:
1. “R¶spunsurile” (între ghilimelele deriziunii sper c¶ se observ¶)
sunt pe m¶sura sinistrului personaj - îns¶ nici cu “întreb¶rile” (idem) nu i-i
ru§ine puitoarei - revin dup¶ ce termin cu “Sorin Toma”:
ïn urm¶ cu 20 ani am primit, aici, la Paris, de la Tel Aviv câteva file
dintr-o publica†ie parohial¶ israelian¶ (sic) con†inînd un fel de panegiric al
socrului meu Petre N¶vodaru, semnat: “Sorin Toma”.
Ca unul dintre românii genera†iei crescute f¶r¶ autorii cei mai importan†i elimina†i din literatura român¶ de c¶tre comuni§tii lui “Sorin Toma”,
f¶r¶ c¶r†ile lor arse de aceia§i îndrum¶tori spre înd¶r¶t, mi-am f¶cut criza de
mânie… cultural¶: cum de acest c¶l¶u al literelor române§ti a avut nesim†irea
s¶-mi scrie mie, victim¶ a “activit¶†ii” sale devastatoare?;
So†ia mea îns¶, fiica “omagiatului” a f¶cut o criz¶ de furie (nuan†¶):
cum de acest notoriu tr¶d¶tor al prieteniei cu tat¶l s¶u, N¶vodaru, pe care în
1947 îl “demascase” ca editor al volumului Una sut¶ una poeme de Arghezi
îndr¶znea s¶ se prezinte, ca “cel mai bun prieten” al tat¶lui s¶u, când rela†iile
dintre ei încetaser¶ din 1948, de la “Cazul Arghezi”, din 1949 dup¶
implicarea (lui N¶vodaru) în “lotul lui P¶tra§canu”, anchetat doar, nu §i
arestat îns¶ exclus din partid, dat afar¶ din slujb¶, evitat de prieteni, printre
care “Sorinel” ?
Credeam - ca §i so†ia mea, Ana - c¶ dup¶ aceast¶ mi§elie specimenul
s-a pus jos §i a decedat (de ru§ine). Ei bine, nu! Cadavrul nu cunoa§te ru§inea,
e viu §i vorbàre†. Dup¶ ce a scris cu aceea§i mân¶ cu care scrisese
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“demasc¶rile-de-stat-§i-de-partid”, unele publice (ca aceea prin care l-a alungat pe Arghezi din literatura român¶, ca s¶-l instaleze pe tat¶-s¶u nu mai pu†in
celebrul “A. Toma”), ca articolele din Scînteia, al c¶rei redactor §ef a fost,
altele secrete, de când s-a mutat în Israel, ad¶postul tuturor criminalilor
comuni§ti din Imperiul Sovietic, s-a dedat la amintiri… amneziate cu program §i la interviuri cu jurnali§ti-cu-numele, întreb¶rile tot de el fiind puse…
Un paragraf întreg este dedicat “Socrului lui Goma” §i care începe în
stilul s¶u uleios, lustruitor de ghete cu limba - §i mincinos:
"Am avut un prieten bun, cum nu g¶se§ti altul. Un prieten pe o via†¶
– în copil¶rie, în liceu, în partid: Petru N¶vodaru. Numele lui anterior a fost
Peter Fischer. Pe cât îmi amintesc, Goma locuia la familia N¶vodaru. În fa†a
u§ii st¶tea garda Securit¶†ii, nimeni nu putea s¶ intre sau s¶ ias¶ de la ei f¶r¶
s¶ dea socoteal¶: cine? – ce? – cum? N¶vodaru o ducea foarte greu, fusese
scos din func†ia în care lucrase, dar a fost §i a r¶mas ap¶r¶torul devotat al lui
Goma. Cu nep¶sare, a§ spune, fa†¶ de riscurile pe care §i le asuma. În acea
vreme, eu îi d¶deam dreptate lui Goma, deoarece îl consideram un ap¶r¶tor
al democra†iei – în sensul prim¶verii de la Praga. Când ginerele s¶u a fost
încol†it, Peter ne-a spus mie §i so†iei: «Nu v¶ întâlni†i cu mine, e periculos,
sunt supravegheat de Securitate». Atunci, printr-un b¶trân, vechi prieten
comun, i-am trimis lui Peter – §i prin el lui Goma – 5.000 de lei. O sum¶
relativ modest¶, dar nici leafa mea de atunci nu era mare. P¶rerea lui Peter a
fost ca Goma s¶ nu §tie, ca nu cumva s¶ vorbeasc¶. Mai târziu, când Goma
era arestat, i s-a comunicat lui N¶vodaru, din surs¶ oficial¶, c¶ probabil ginerele lui va fi condamnat la moarte. Existau tot felul de mijloace de a suprima
un om. N¶vodaru a cerut audien†¶ la Comitetul Central. A sugerat – cum stabilise printr-o în†elegere anterioar¶ cu Goma – c¶ mai nimerit ar fi s¶-i fac¶
vânt peste grani†¶. Oficialii au r¶spuns c¶ au s¶ se gândeasc¶. £i au mers pe
aceast¶ linie”.
M¶ opresc deocamdat¶, aici, cât s¶ semnalez neadev¶rurile:
- nu putea s¶-§i aminteasc¶: “Goma locuia la familia N¶vodaru”:
acolo am petrecut dou¶-trei s¶pt¶mâni în luna mai 1977, dup¶ ce fusesem
liberat de la Rahova, acolo aflîndu-se so†ia §i copilul dup¶ ce fuseser¶ evacua†i din apartamentul din Drumul Taberii;
- †ine cu orice pre† s¶ dea de în†eles c¶ prietenia cu N¶vodaru durase,
f¶r¶ întrerupere, decenii! - neadev¶rat: se rupsese în urm¶ cu 30 ani, deci
N¶vodaru nu avea cum s¶-l avertizeze c¶ este periculos s¶ se întâlneasc¶,
fiind supravegheat de Securitatea - din pricina ginerelui s¶u, Goma…;
- nu pot afirma c¶ N¶vodaru ar fi refuzat cei 5 000 lei trimi§i de
“Sorin Toma” - totu§i nu cred c¶ i-ar fi primit, chiar printr-un intermediar :
ar fi considerat gestul ca înc¶ o provocare-de-stat-§i-de-partid;
- socrul meu nu a cerut niciodat¶ audien†¶ la Comitetul Central - a
fost mereu convocat la C.C., la “Municipiu” - mai ales la Securitate, îns¶
numai §i numai pentru a i se zmulge promisiunea c¶ o va convinge pe fiica
sa, Ana, s¶ divor†eze de Goma.
ïns¶ cele de pân¶ acum au fost doar minciuni bol§evice.
Iat¶ §i o calomnie sionist¶:
“…eu eram atunci un simpatizant al lui Goma, pe care am c¶utat s¶l sprijin pe aceast¶ cale prieteneasc¶. Acum am cu totul alt¶ p¶rere – §i iat¶
de ce. Pentru c¶ Goma nu neag¶ Holocaustul: «Ba da a fost, dar evreii l-au
meritat, bine li s-a f¶cut!». Aceasta este p¶rerea lui.”
Ca tot sionistul bol§evic, “S.T.” nu se simte obligat s¶ indice: de
unde, din care articol al meu, carte a mea, a extras “citatul”, ci îi garanteaz¶
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el, de la Tel Aviv, autenticitatea astfel - re-citez, subliniind:
“Familia nevestei mele a fost gazat¶ la Auschwitz: tat¶l, fratele,
so†ia fratelui, feti†a lor de cinci ani. Avem mul†i prieteni care, de asemenea,
au în familie una sau mai multe rude omorâte fie la Auschwitz, fie în
Transnistria."
Cum i-ai putea da peste nas unei creaturi ca “Sorin Toma” - aflat la
ad¶post, ca ceilal†i bol§evici care, dup¶ ce au f¶cut tot r¶ul de care erau în
stare în Imperiul Sovietic, s-au c¶rat în Israel, de unde fabric¶ “autobiografii”, de unde se plâng c¶ fuseser¶ persecuta†i, ca… evrei, în †¶rile pe care ei,
la cizma ru§ilor, le comunizaser¶ cu ciomagul, cu glontele - taman ei, care ne
c¶l¶riser¶, ne des-creieraser¶, ne terorizaser¶ atâtea decenii, atâtea decenii.
So†ia mea, Ana, zice - dup¶ interviul dat Laviniei Betea:
«£i noi care crezusem c¶ murise aceast¶ jivin¶ r¶uf¶c¶toare!»
2) Dac¶ minciunile bol§evice ale întrebatului mi-au stârnit indignarea, întreb¶rile întreb¶toarei m-au (ne-au, fiindc¶ nu sunt singur) azvârlit în
consternare, în durere atroce:
Imediat dupa putch-ul de la 22 decembrie 1989 am cunoscut aici, la
Paris tineri istorici români, veni†i cu burse (probabil Soros). Citi†i, cultiva†i,
cunosc¶tori a doua-trei limbi str¶ine. Dupa prima impresie - favorabil¶ - a
venit decep†ia: istoricii “nu prea” (tic mental relativizator, ardelenesc)
cuno§teau istorie contemporan¶. Din p¶cate în cei peste 16 ani scur§i de la
“revolu†ie” nu am observat în scrisul acelor istorici tineri - §i ardeleni - nici
o umplere a “golurilor istorice”. ïn schimb a fost v¶dit¶ normala informareîn†elegere-judecare la câ†iva istorici din aceia§i genera†ie, chiar colegi de
facultate, “reg¶†eni” - care (nu întâmplator, cum ar fi zis §i tovar¶§a Lavinia
Stoicu) au fost elimina†i din CSNAS (ce s¶ caute acolo “intru§i” ca Mircea
St¶nescu §i Gabriel Catalan, al¶turi de oni§ori§ti de toate gradele, de te întrebi
ce este CSNAS-ul: unitate militar¶ MAI?).
Comunismul ne-a mutilat trupurile si sufletele (urm¶rile “reeduc¶rii”
de tip Pite§ti au devenit din ce în ce mai vizibile, “s¶rind” peste una-dou¶
genera†ii). Acolo unde criminalii bol§evici ca Sorin Toma, Chi§inevschi,
R¶utu, Roller, Tism¶neanu (tat¶l) ne-au atacat de cum au debarcat de pe tancurile sovietice în 1944, r¶nile nu s-au cicatrizat, ba sângereaz¶ în continuare,
supureaza, colc¶ie de viermii ro§ii ron†¶ind ce a mai ramas din noi - care,
cândva, gândeam-cu-capul-nostru.
Viziune apocaliptica? “Concep†ie” defetisto-pesimist¶?, doar omul
(“ce mândru sun¶ acest cuvânt!”) nu moare-de-tot, el rena§te din propria
cenu§¶, porne§te mai departe, cu for†e sporite…, etc etc, taman ca la gazeta
de perete unde colabora de zor tovara§a noastr¶ Lavinia Stoicu pân¶ la 20
decembrie 1989 fix!
Cine nu m¶ crede sa priveasca presa : a§a este normal s¶ arate jurnali§tii §i jurnalismul lor? S¶ jure cu mâna pe inima c¶ a§a trebuie s¶ fie
presa dup¶ peste patru decenii de t¶cere (de moarte) §i dup¶ 17 ani de
reînv¶†are a limbii române scrise?;
Cine nu crede sa priveasca istoria contemporan¶ : a§a trebuie s¶
arate istoria contemporan¶ a Românilor §i a României? Ca sub-produsul
recent: “Raportul Tism¶neanu”?
Cu foarte-foarte pu†ine excep†ii tot ce s-a publicat despre trecutul
nostru apropiat poarta stigmatul amatorismului heirupist, a analfabetismului
agresiv, §i mai grav: a eseismului cu orice pre†, ascunzînd neinformarea,
ignoran†a autorului §i dispre†ul pentru document, înlocuit cu aproximatorisme §col¶re§ti de un ridicol nesfâr§it. Pân¶ §i o activitate onest¶, nobil¶ - în
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principiu - ca adunarea de m¶rturii ale supravie†uitorilor a devenit zbatere pe
loc, în praf, a unor drag¶-doamne istorici f¶r¶ o concep†ie asupra istoriei - §i
mai ales f¶r¶ o idee asupra moralei - incul†i, z¶p¶ci†i de directivele unui
sem¶n¶tor de confuzii marxiste §i de antiromânisme viscerale, l-am numit pe
“savantul mondial” Serge Moscovici.
Nu este nevoie sa cite§ti toat¶ “bibliografia” Laviniei Betea pentru a
deduce cum a lucrat tov¶r¶§ìa-sa, este suficient s¶ cite§ti dialogul cu Sorin
Toma. Ca a fost realizat în scris, prin: “v¶ rog r¶spunde†i la urm¶toarele
întreb¶ri” nu este un cusur - cu condi†ia s¶ nu procedezi stahanovice§te: de
cum ai primit r¶spunsurile, publici “dialogul”, f¶r¶ ezitare, f¶r¶ o privire
asupra lor, a r¶spunsurilor.
Cercetatoarea Lavinia Betea habar nu are despre ce anume vorbe§te
S. Toma, întrebatul; nu §tie nimic despre realitatea evenimentelor pe care
acesta le “poveste§te” - iar de la Serge Moscovici a înv¶†at s¶ nu-§i bage nasul
ei de “cercetatoare neutr¶” (sic) în chestiuni sensibile, ca Holocaustul, decât
dac¶ le trateaz¶ “pe linia Holocaustologiei”. Altfel cum a fost posibil s¶
r¶mân¶ de lemn-t¶nas¶ în fa†a unei afirma†ii, nu doar false, dar adânc prejudiciabil¶ mie:
“Pentru c¶ Goma nu neag¶ Holocaustul: «Ba da a fost, dar evreii
l-au meritat, bine li s-a facut!»" (subl. mea)
Cercetatoarea a verificat dac¶ exista “citatul” produs de Sorin Toma?
Nu. Nici nu l-ar fi g¶sit în scrisul meu, ci în jurnalismul militant, acuzator al
lui Oi§teanu, al lui Shafir, al lui Katz, al lui R. Ioanid, al lui M.D. Gheorghiu,
al lui Totok, al lui Laszlo (repet: afirma†iile atribuite mie fiind, fie inventate,
fie r¶st¶lm¶cite, ca cel d¶inuind de ani pe site-ul internet al Pre§edin†iei
României, oper¶ al lui A. Florian. Dar ce s¶ se mai osteneasc¶ s¶ verifice
dac¶ cutare afirma†ie este adev¶rat¶ sau ba - ea lucreaza cum fusese obi§nuit¶: dup¶ directivele-de-sus §i în limba în care-§i scrisese produc†ia gazet¶reasca sub numele de Lavinia Stoicu: ca o tovara§¶ cercetatoare-pe-puncte.
O amintire din Iepoca de Aur:
Naiv, credeam ca doar un analfabet ca Ceau§escu nu §tie ce este un
plagiat. Când E. Jebeleanu i-a explicat c¶ Eugen Barbu “plagiase”, adica
furase când copiase pasaje, pagini din al†i autori, f¶r¶ a-i numi §i f¶r¶ a folosi
ghilimelele cit¶rii, Ceau§escu raspunsese cam a§a:
«Dar §i eu copiez poezii de Co§buc, c¶-mi plac - însemn¶ c¶ fur? Fac
munc¶ de raspândire a culturii!»
Ei bine, Ceau§escu nu a fost singurul bou convins c¶ plagiatul este
r¶spândire a culturii.
Iar Lavinia Betea nu este singura “cercetatoare” care este convinsa c¶
nu este necesar s¶ cunoasc¶ m¶car în linii mari “subiectul”, pentru a-l “trata”,
vorba altui mare intelectual, Brucan.
Nota autorului: Dupa obiceiul dâmbovi†elin, Jurnalul National nu a publicat dreptul meu la replic¶, prin V. Zaschievici, absolvent al Facult¶†ii de Filosofie
(sic) motivînd… lipsa de spa†iu - promi†înd c¶ numai dreptul la replica va vedea
lumina tiparului…; în schimb plagiatoarea Betea se bucur¶ de onoruri (culturale!
istorice! etice!) în Israel, de unde trimite la Jurnalul National comiterile-i analfabete.
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*
Paris, 26 iunie 2007
Domnilor,
Ziarul Le Monde a publicat în 29 mai 2007 "L'honneur perdu d'un
dissident roumain” semnat: Mihai Dinu Gheorghiu. Textul începe astfel:
“In janvier, la mairie de la ville de Timisoara, en Roumanie, décidait
d'accorder le titre de "citoyen d'honneur" à l'écrivain roumain et ancien
dissident Paul Goma”.
S¶ §tie redactorii §i cititorii ziarului Le Monde: citatul de mai sus este
singurul corect, în rest: afirma†ii f¶r¶ acoperire, acut dezinformatoare §i
calomnii la adresa mea. Scopul interven†iei lui MDG: de a provoca tulburare,
diversiune §i în Fran†a, acum, în timpul procesului intentat de mine, la
Bucuresti, pentru calomnie §i denun† calomnios împotriva lui §i a tovar¶§ilor
s¶i întru diversiune antisemitizatoare.
Obiectul litigiului este - de peste §ase ani, în România - eseul meu:
S¶pt¶mâna Ro§ie - 28 iunie 1940-22 iunie 1941 - Basarabia si evreii,
netradus, needitat în francez¶, deci oricine (cite§te: orice nechemat, impostor,
calomniator - ca MDG) poate publica în Le Monde orice, despre oricine redactorii §i cititorii nu pot verifica adev¶rul denun†ului;
- ïn ziarul Le Monde a ap¶rut întâia acuza†ie de “antisemitism” prin
recenzentul Ed. Reichman. “Specialistul în literatura român¶” E.R. nu citise
cartea mea Le Calidor (Albin Michel, 1987), ceruse unui cunoscut s¶ i-o
rezume la telefon - §i scrisese ce crezuse c¶ a în†eles;
- Volumul meu Le Tremblement des Hommes (Seuil, 1979) a
cunoscut în române§te (ed. Polirom, Ia§i, 2005) sub titlul Culoarea curcubeului o edi†ie completat¶ cu cca 300 pagini de documente (“Cod
«Barbosul»”) din dosarele de Securitate redactate în prim¶vara anului 1977.
Printre acestea se afl¶ §i directivele ministrului de Interne I. Coman, aprobate
de Ceau§escu privind “Planul de m¶suri de destr¶mare” [dissolution] a mea
(aflat, atunci arestat, amenin†at de o condamnare la moarte pentru “tr¶dare”,
îns¶ urmînd a fi liberat datorit¶ presiunilor interna†ionale). Prezentînd pericol
pentru “imaginea României independente” era necesar s¶ fiu “destr¶mat”: pe
lâng¶ fascist, homosexual, jidovit [enjuivé] (so†ia mea fiind evreica), a fost
lansat¶ §i acuza†ia… “antisemit”! Aceast¶ din urm¶ etichet¶ mi-a fost lipit¶
de Securitate în complicitate cu autorit¶†ile israeliene, dup¶ cum dovede§te
apostila ministrului de Interne aprobînd “destr¶marea-prin-antisemitizare”,
ad¶ugînd: “cu dân§ii (israelienii) colabor¶m de mult¶ vreme, ne-au ajutat,
i-am ajutat”. Doar în privin†a cazului meu: dupa 1971, stewardesele companiei Elal înainte de aterizarea la Bucure§ti anun†au: «C¶l¶torii posesori ai
c¶r†ilor lui Paul Goma editate în Occident sunt ruga†i sa le predea la bord,
nefiind autoriza†i s¶ le introduc¶ în Republica Socialist¶ România». Deci:
numai c¶r†ile lui Goma, nu §i ale lui Cioran, ale lui Soljenitin). Aceasta
g¶selni†¶ [trouvaille] (“antisemitul Goma”) a fost folosit¶ mai intens dup¶
1990, când a fost lansat “Holocaustul în România” (vezi §i Esther Benbassa:
în ultimul eseu La souf-france comme identité scrie: “l’extermination des
Juifs n’est devenue ‘Holocauste’ que dans les années 1970”, ad¶ugînd: “Dans
le même temps, on assistait à son idéologisation et à sa récupération à des fins
politiques par un Israël désireux de justifier ses nouvelles frontières après la
guerre des Six-Jours, et surtout après l’arrivée du Likoud au pouvoir en 1977”.
ïn campania de holocaustizare la care au fost supuse †¶rile recent sc¶pate de
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jugul sovietic România a fost acuzat¶ (prin E. Wiesel) c¶ ar fi lichidat 400 000
evrei, dup¶ cum st¶ scris pe o stel¶ la Memorialul Coral din Bucure§ti - cifr¶
reprodus¶, obedient §i de MDG.;
Din p¶cate nici anexa “Cod «Barbosul»” nu este tradus¶ în francez¶, astfel permi†indu-i lui MDG sa calomnieze prin insinuare, prin catalogare, prin mistificare ;
- Adev¶rat, citatul produs de MDG nu-mi apar†ine, este extras din…
referatul Prim¶riei Timi§oara care mi-a acordat titlul de cet¶†ean de onoare al
ora§ului, însa amalgamul drag antisemitizatorilor de meserie a fost realizat înc¶ o dat¶: prin faptul c¶ cititorii ziarului Le Monde nu cunosc nici realitatea
româneasc¶, nici c¶r†ile mele ocupîndu-se de aceasta realitate!;
Singurul lucru pe care jurnali§tii §i cititorii francezi îl p¶trund (prin
Istoria Fran†ei):
Denun†ul… formulat De M.D. G. sub form¶ interogativ¶ :
“Est-il possible qu'un auteur qui continue d'alimenter des polémiques
antisémites en Roumanie puisse bénéficier de la protection de l'Etat
français?”
a) este acesta un denun† al unui goi (Mihai Dinu Gheorghiu) indicînd
autorit¶†ilor franceze ce anume s¶-i fac¶ unui evreu [jidovit-enjuivé]
(Goma)?;
b) este el un denun† al unui evreu (Mihai Dinu Gheorghiu) indicînd
autorit¶†ilor israeliene ce anume s¶-i fac¶ unui goi (Goma), cum altfel decât:
“antisemit”, “nega†ionist” etc ?;
c) nu cumva denun† ca, normal, pentru el, produs al gândirii unui
fanatic înregimentat în religia numit¶ bol§evism (francezii evit¶ termenul,
înlocuindu-l cu inexactul: “fascism”), a c¶rei materializare ne-a terorizat pe
noi, 4 milioane de români din Basarabia §i din Bucovina de Nord din exact
28 iunie 1940, când URSS a ocupat aceste provincii în virtutea “pactului de
neagresiune” Stalin-Hitler în vigoare §i azi, sub Putin-Voronin?
Astept r¶spuns la întreb¶ri, nu de la denun†¶torul prin voca†ie M.D.
G.,, ci dela Institu†ia Le Monde.
Paul Goma
NOTA:
Traducerea în francez¶ comport¶ câteva explica†ii necesare atât jurnali§tilor
de la Le Monde, cât §i cititorilor francezi.
P.G.
P.S. aprilie 2008
Ziarul Le Monde nu a confirmat primirea prin po§t¶ a Scrisorii mele decât
prin semn¶tura - indescifrabil¶ - a vreunui func†ionar al lor.
Deci, nu a publicat dreptul la replic¶.
Acest Monument al Fran†ei (Le Monde) s-a comportat astfel, executînd
instruc†iunile primite de la Centrala Holocaustologilor.
*

20 aprilie 2008
INMER Institutul Na†ional pentru Falsificarea Memoriei.
Caietele INMER (“Institutul Na†ional pentru Memoria Exilului
Românesc”) nr. 11, martie 2008 public¶ dezbaterea “Psihiatria ca arm¶ de
represiune politic¶ folosit¶ de regimul comunist §i reflectarea acestui feno-

©Paul Goma 1935-2011

wwww.paulgoma.com

PDF public și gratuit

31.12.2011

PAUL GOMA - JURNAL 2011

2030

men în exil”. Un titlu neobi§nuit de lung, pentru a comunica… altceva decât
adev¶rul - dup¶ cum voi ar¶ta mai încolo.
M¶rturisesc: nu §tiu de unde s-o iau, cum s-o privesc (despre dezbatere vorbesc)…
Pentru a p¶trunde “secretul” acestei reuniuni (la 18 octombrie 2007,
la Jockey Club, Bucure§ti) avînd ca tem¶ folosirea psihiatriei ca arm¶ politico-poli†ieneasc¶ a regimului comunist este imperativ necesar s¶ spun: în
cele câteva ceasuri cât au durat dezbaterile dezb¶t¶torilor care se ‘zbat - §i ei!
- s¶ rescrie Istoria Contemporan¶ a României nu a fost rostit m¶car o dat¶
numele celor care au f¶cut cunoscut¶, prin Europa liber¶, aceast¶ “practic¶” §i în România: al meu, de la Bucure§ti §i al lui Virgil T¶nase, care, de
la Paris, din casa Monic¶i Lovinescu, a înregistrat convorbirea noastr¶ telefonic¶ dat¶ spre difuzare în aceea§i zi.
Cu ce/cine s¶ încep? Nu am încotro: cu deschiz¶torul dezbaterii,
Dinu Zamfirescu, cel care, în 1988, la Paris, împreun¶ cu Mihnea Berindei a
pus la cale un putch minabil, f¶r¶ vreun nobil scop decât acela de a o introduce ca vicepre§edinte al Ligii pentru Ap¶rarea Drepturilor Omului în
România pe fata Doinei Cornea, perfect necunoscut¶ în regiment §i str¶lucind
prin absen†¶ de la manifest¶rile-manifesta†iile noastre - pentru drepturile omului, desigur; cel care a transformat publica†ia Institutului pe care-l conduce în
jurnal-de-bord al “liberalilor” (de teapa unor turn¶tori de pu§c¶rie: Quintus,
Cîmpeanu, L¶z¶rescu, bol§evici-de-n¶dejde: Olteanu, Videanu, Mele§can,
Stolojan, uteci§ti - §i istorici!: Ungureanu, Cioroianu, Marius Oprea…;) cel care
de curând a impus cenzurarea volumului Antologia Ru§inii (ini†iat de Virgil
Ierunca), ce trebuia s¶ apar¶ la INMER. A§adar indispensabilul Dinu
Zamfirescu a început prin a comunica:
“Psihiatria ca arm¶ de represiune politic¶ este un subiect pe care trebuie s¶-l abord¶m neap¶rat, deoarece, actualmente, opinia public¶ româneasc¶ începe s¶ uite ni§te realit¶†i care au existat pân¶ nu foarte de mult”
(subl. mea.).
ïntr-adev¶r: “opinia” (public¶ româneasc¶) “actualmente începe s¶
uite”, îns¶ pre§edintele Institutului Na†ional pentru Memoria Exilului
Românesc liberalul Dinu Zamfirescu vegheaz¶ pe ziduri §i o readuce în…
Memoria Exilului Românesc prin… falsificare - cu ajutorul con§tient al lui
Ion Vianu, al lui Gabriel Andreescu §i cu acela abuziv-folosit la publicarea
dezbaterilor în Caietul INMER, al lui Vasile Paraschiv (interven†ia sa a fost
v¶dit “cur¶†at¶” de pixul cenzurator al pre§edintelui - cu acordul principalilor
participan†i - de numele odiosului Goma…).
Pentru o mai corect¶ expunere a faptelor - care alta, decât una cronologic¶? - voi cita mai întâi din “Jurnalul de Iarn¶” din februarie-martie 1971
inclus în volumul meu de m¶rturii Culoarea curcubeului - re-re-repet: cel
trimis la topit de Liiceanu, f¶r¶ ca vreunul dintre prietenii mei de atunci (printre ei: Zamfirescu, Andreescu, Vianu) s¶ se fi m¶car mirat, necum protestat…
Voi reproduce apoi “adev¶rul” impus de INMER, de Zamfirescu, de
Andreescu, de I. Vianu §i de Paraschiv, cel abuzat-cenzurat de intelectualii de
vârf ai României, nemul†umi†i de istoria-cum-a-fost-ea, de aceea au încercat
s¶ re-scrie ei cu mâna lor istoria-cum-le-ar-pl¶cea-lor-s¶-fi-fost.
A§adar, citez din Culoarea curcubeului (ed. Polirom, 2005, pag. 59,
continuarea nota†iei din 18 februarie (1977):
Ora 17,00: Abia acum aflu - de la Europa liber¶:
Ceau§escu a ∞inut un violent discurs împotriva noastr¶. Dar când?
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Ieri, 17 februarie, zice Europa. Ieri? Dar cum am resim∞it noi ieri-ul? A-ha,
a§a se explic¶ barajul din jurul imobilului §i ploaia de telefoane… atitudinale? Dar astea ar fi fost consecin∞ele, nu… Nu, ce?
“(…) Manuel Lucbert în Le Monde din 19 februarie 1977, sub titlul “M.
Ceausescu s’en est pris vivement a ceux qui «trahissent leurs pays»”(…)
“(21 februarie [1977], continuare)
(Tot) 18,50: Telefoneaz¶ [jurnalista] Dessa Trevisan (convorbirea nu
se întrerupe). M¶ întreab¶ ce cred despre întâlnirea de mâine cu Burtic¶ (nu
de la mine §tia). R¶spund c¶ nu §tiu, îi voi spune mâine - dup¶…
Ora 19,15: Vasile Paraschiv reu§e§te s¶ strige la telefon:
«M¶ aflu în pericol! Aten∞ie!!»
Ce o fi p¶∞it? - întrebare retoric¶…
(Jurnal de iarn¶)”
“Am aflat mai târziu: îl h¶ituiau securi§tii. Semnase cu o zi înainte,
[în 20 februarie] iar azi (21 februarie) venise din nou la Bucure§ti, s¶
aduc¶ documentele care probau c¶ fusese internat în azil psihiatric. ïn
acea sear¶ va sc¶pa de câini, îns¶ în 23 februarie… (voi ajunge §i atunci). ()
“Halucina∞ii… Tot halucina∞ii s¶ fi fost, pentru [Cornel] Burtic¶
[vicepremierul de atunci cu care avusesem o “intrevedere” în 22 februarie],
r¶pirea (altfel cum s¶-i zic?) muncitorului Paraschiv Vasile, din fa∞a casei
mele, operat¶ de b¶ie∞i? Citez din scrisoarea pe care acesta avea s¶ mi-o
înmâneze peste o lun¶ (în 22 martie 1977)”:
“La 23 februarie 1977, ora 8 diminea∞a, pe când încercam s¶ intru pe
scara blocului Dvs. am fost arestat de trei ofi∞eri de Securitate care erau
posta∞i în fa∞a blocului §i, de§i se pref¶ceau c¶ repar¶ ceva la ma§in¶ supravegheau totu§i cu aten∞ie intrarea (…)

“(…) Halucina∞ii - iat¶ ce i-au confiscat securi§tii lui Paraschiv:
“1. Cuvântarea Pre§edintelui Carter cu ocazia venirii la Casa Alb¶;
2. Biletul de ie§ire din spitalul Voila-Cîmpina, unde fusesem internat
în mod for∞at de ei, Securitatea din Ploie§ti, la 23 decembrie 1976;
3. Copie dup¶ foaia de observa†ie de la spital;
4. Procesul-verbal de perchezi∞ie de la domiciliul meu, f¶cut la 12
noiembrie 1976.”

“Halucina∞iile muncitorului Paraschiv Vasile continu¶:
“Colonelul Popa m-a întrebat dac¶ îl cunosc pe Paul Goma §i dac¶
am semnat ceva. Am r¶spuns c¶ îl cunosc personal pe Paul Goma de la data
de 20 februarie 1977, dat¶ la care mi-am dat adeziunea deplin¶ la scrisoarea
dânsului adresat¶ lui Pavel Kohout §i tovar¶§ilor s¶i de la Praga - scrisoare
deschis¶ pe care am semnat-o §i eu. £i c¶ am mai fost la dânsul a doua zi, la
21 februarie §i c¶ azi, miercuri 23 februarie ar fi fost a treia oar¶, dac¶
Securitatea nu m-ar fi împiedecat s¶ comit acest «delict politic». Colonelul
Popa mi-a zis c¶ el îmi d¶ un «sfat»: s¶ rup orice contact cu Goma. Mi-a spus
c¶ dac¶ întrerup contactul cu Goma îmi anuleaz¶ diagnosticul de nebun. Am

©Paul Goma 1935-2011

wwww.paulgoma.com

PDF public și gratuit

31.12.2011

PAUL GOMA - JURNAL 2011

2032

zis c¶ eu ac∞ionez dup¶ cum îmi dicteaz¶ con§tiin∞a”.
“(24 februarie) [1977]
Ora 20: Paulina C¶t¶nescu. £i ea a fost internat¶ de mai multe ori
în azile psihiatrice (Cula, B¶l¶ceanca).”
“Sâmb¶t¶ 26 februarie [1977]
(…) ïn cursul dimine∞ii, vizite: Paulina C¶t¶nescu, (…)
Ora 17,15: ïmi telefoneaz¶ de la Paris Virgil T¶nase. ïmi cere un
interviu pentru Les Nouvelles Littéraires. Ciudat, dar a§a e: telefonul nu a
fost întrerupt, cu toate c¶ îi transmit: £I ïN ROMÂNIA SE PRACTIC™
INTERN™RILE ïN AZILE PSIHIATRICE PENTRU DELICTE DE OPINIE.
ïi m¶rturisesc “corespondentului”: 1. C¶, acum, telefonul meu nu
este, ca de obicei, întrerupt; 2. C¶, spre ru§inea mea, nu §tiam (de§i
r¶m¶sesem în leg¶tur¶ cu fo§tii colegi de închisoare §i de domiciliu obligatoriu) c¶ se practic¶ internarea-la-nebuni, ca în Rusia. ïi mai spun ce
am aflat: intern¶rile sunt decise în virtutea unui Decret (Nr. 15, din martie 1965), deci exact din luna în care cr¶pase Gheorghiu-Dej. Ceea ce p¶rea
de neconceput (anume c¶ Ceau§escu ar fi rupt-o cu legile §i practicile staliniste ale lui Dej) se dovede§te a fi realitate în cazul criminalului Decret 15 adev¶rat, lansat de Dej, dar aplicat de Ceau§escu. ïi mai spun: Veniser¶ la
mine, pân¶ în acel moment, 8 persoane, victime ale intern¶rilor-lanebuni. Adunasem materiale doveditoare: bilete de ie§ire din spital, foi
de diagnostic etc - de la Paraschiv Vasile, muncitor, de la Bra§oveanu
Gheorghe, economist (internat de mai multe ori, ultima pentru c¶ ∞inuse
într-un cerc restrâns o comunicare: “£tiin∞¶ §i religie”), de la C¶t¶nescu
Paulina, inginer chimist - despre care mai vorbisem - §i de la Stoean
P¶un, inginer mecanic - acesta era amenin∞at cu internarea, fiindc¶, disperat de §icanele de la serviciu, ap¶ruse în uzin¶ cu, pe piept, ecusonul
pe care scria SCLAV.”

Din rapoartele Securit¶†ii (recuperate prin CSNAS):
(16) Interviu luat prin telefon de Virgil T¶nase [în 26 februarie], ap¶rut în revista Les nouvelles littèraires [!] nr. 2574 din 3-l0 martie 1977 - ortografia le apar†ine, n.m. P.G.
(P.G):…Iar cei, din nefericire foarte rari, care îndr¶znesc s¶
o spun¶ sînt trimi§i dac¶ nu la închisoare, cel pu†in la spitalele
psihiatrice. [bifat cu un X mare §i marcat cu o linie vertical¶]
V.T.: Ce sînt aceste spitale în România?
P.G.: Internarea în spitale de psihiatrie pentru delicte de
opinie este reglementat¶ prin Decretul nr. 12 din 1965. [bifat cu semnul v¶zut] Cunosc opt cazuri între care cel al lui Gheorghe
Bra§oveanu, care a fost internat aci din cauza unei conferin†e despre
“Via†¶ §i Dumnezeu”. ïn momentul de fa†¶, lucrez la o carte care
trateaz¶ aceast¶ problem¶.]
“[tot 26 febr.] Ora 17,30: Vizit¶: Familia Nu∞¶. Tot atunci: Sandu
(Gh.) îmi telefoneaz¶, ca s¶ m¶ anun∞e: Fusese chemat la Pa§apoarte!
Ora 19,10: Europa Liber¶ s-a dezmor∞it de-a binelea: transmite
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bomba pe care l-o furnizasem acum dou¶ ore, anume: §i în România se
practic¶ intern¶rile psihiatrice pe motive politice! A§a, da!
(Jurnal de iarn¶)”
“Duminic¶ 27 februarie [1977]
“(…) Nota: Mai târziu aveam s¶ aflu c¶, în acea zi - 27 februarie
1977 - luase fiin∞¶, la Paris, Comitetul Francez pentru Ap¶rarea drepturilor
Omului în România, din ini∞iativa unor tineri francezi care lucraser¶ în ∞ara
noastr¶ ca sociologi, etnografi, istorici. Comitetul a avut un rol determinant,
atât în informarea opiniei publice franceze despre ceea ce se petrecea în
România, dar §i în ap¶rarea noastr¶, celor afla∞i la cheremul Organelor (mai
apoi Comitetul s-a transformat în Lig¶ afiliat¶ Federa∞iei Interna∞ionale pentru Ap¶rarea Drepturilor Omului).”
”Miercuri 2 martie [1977]
Ora 8: Telefonul, în continuare, mort.
(…) Ora 10: Telefon de la Paulina C¶t¶nescu. Speriat¶, îngrozit¶ de
urm¶ritori.”
“(…) Joi 3 martie [1977]
(…) ïntre 14,30-18,10: Negoi∞escu. Foarte important! (Ana Maria a
plecat la “Louis” la ora 5, s-a întors la 7).”
“(…) Vineri 11 martie
Ora 8,45: TV canadian¶ canalul francez. Interviu pân¶ la ora 9,30.
ïntre 12-14: Nego cu I. Vianu!
(Jurnal de iarn¶).”

Nota din aprilie 2008:
Deci, §tirea despre intern¶rile psihiatrice în România a fost
difuzat¶ în 26 februarie (1977), iar I. Vianu a venit abia dup¶
dou¶ s¶pt¶mâni, în 11 martie, s¶ semneze Apelul nostru, pentru
respectarea drepturilor omului - aducînd §i un text al s¶u, despre
sfâ§ierea românului care cere emigrarea din România.
Tot din rapoartele Securit¶†ii:
19) Interviu acordat Agen†iei americane de pres¶ U.P.I., ap¶rut în
fragmente în cotidienele “Le Monde” nr. 9995 din 19 martie, “Die Welt” nr.
64 din 17 martie 1977:
“Paul Goma a afirmat c¶ exist¶ în România spitale de psihiatrie
în care autorit¶†ile nu ezit¶ s¶-i interneze pe opozan†i. El a citat numele a
patru a§ez¶minte (spitalele B¶l¶ceanca, Cula, Poiana Mare §i Petru Groza),
dintre care primele dou¶ în Bucure§ti, în care, dup¶ cîte §tie el, au existat
cazuri de acest fel. Scriitorul s-a declarat gata a furniza identitatea a trei
persoane care au suferit un atare tratament §i care i-au adus dovezi confirmînd internarea lor psihiatric¶ din motive politice. El sper¶ s¶ poat¶ înmîna
aceste declara†ii Conferin†ei de la Belgrad. [bifat cu semnul v¶zut §i marcat
cu o linie vertical¶]
20) Interviu acordat Agen†iei americane de pres¶ U.P.I., ap¶rut în
fragmente în cotidienele “Le Monde” nr. 9995 din 19 martie, “Die Welt” nr.
64 din 17 martie 1977:
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“Paul Goma a afirmat c¶ exist¶ în România spitale de psihiatrie
în care autorit¶†ile nu ezit¶ s¶-i interneze pe opozan†i. El a citat numele a
patru a§ez¶minte (spitalele B¶l¶ceanca, Cula, Poiana Mare §i Petru Groza),
dintre care primele dou¶ în Bucure§ti, în care, dup¶ cîte §tie el, au existat
cazuri de acest fel. Scriitorul s-a declarat gata a furniza identitatea a trei
persoane care au suferit un atare tratament §i care i-au adus dovezi confirmînd internarea lor psihiatric¶ din motive politice. El sper¶ s¶ poat¶ înmîna
aceste declara†ii Conferin†ei de la Belgrad. [bifat cu semnul v¶zut §i marcat
cu o linie vertical¶]
21) Declara†ie f¶cut¶ lui Klas Bergman, corespondent al ziarului
“Dagens Nyheter, [insert de mân¶ din care nu se în†elege decît primul din
cele trei cuvinte: coditian] ap¶rut¶ în nr. 98 [insert de mân¶: din 12 aprilie]
al cotidianului respectiv :
(…) Goma vorbe§te de asemenea despre trei persoane care din
cauza activit¶†ii lor politice au stat interna†i într-o clinic¶ de psihiatrie.
Este vorba de Vasile Paraschiv, un fost membru de partid mai în vîrst¶,
inginer Paulina C¶t¶nescu §i economistul Gheorghe Bra§oveanu. Un al
patrulea, P¶un Stoian, un inginer care drept protest împotriva sistemului a purtat un mic afi§ cu inscrip†ia “sclav” a fost amenin†at c¶ va fi
internat într-o clinic¶ de psihiatrie...

S¶ vedem cum prezint¶ INMER (“Memoria Exilului”):
A§adar pre§edintele Zamfirescu Dinu îl introduce pe:
Ion Vianu - care declar¶:
“Eu am elaborat mai multe studii asupra acestei probleme specifice,
deoarece, f¶r¶ fals¶ modestie, am fost primul medic care, în †ar¶ g¶sindum¶, am vorbit despre abuzurile politice ale psihiatriei în mod public §i
am f¶cut-o §i dup¶ ce am p¶r¶sit România”. (subl. îmi apar†ine, P.G.)

ïn curând se vor împlini dou¶ decenii de când I. Vianu se
tot laud¶, în interven†iile sale publice - orale, scrise - cu un articol
publicat în Via†a româneasc¶ mult înainte de 1977, în care
demascase psihiatria politic¶. Nu va fi, în sfâr§it, momentul ca
autorul articolului s¶-l republice, m¶car par†ial, pentru ca cititorul
s¶ judece pe text ce §i cum anume scria el, mult înainte de 1977,
“f¶r¶ fals¶ modestie (…), despre abuzurile politice ale
psihiatriei” ?
“(…) [despre] “aceast¶ inten†ie deliberat¶ [din partea puterii
statale] eu am avut cuno§tin†¶ de ea începînd de la sfâr§itul anilor
§aizeci” (…) “ïn afar¶ de propriile mele m¶rturii exist¶ discursul lui
Ceau§escu din 1 octombrie 1968 (…)
“Ca s¶ v¶ imagina†i pu†in (…) era cazul unui avocat în vârst¶,
Haralamb Ionescu, de la Bra§ov, care a venit [“a venit?”, singur, din
proprie ini†iativ¶? - în române§te se spune: “a fost adus” - observa†ia
mea, P.G.] la Spitalul Central dup¶ ce f¶cuse [sic] urm¶toarea ac†iune:
scrisese Secretarului General al Na†iunilor Unite pentru a-i spune c¶
nu sunt drepturile omului în România (…) Mi s-a cerut atunci s¶ fac
parte din comisia de expertiz¶ §i am refuzat. £i de atunci a început o
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evolu†ie personal¶ despre care nu vreau s¶ vorbesc acuma, pentru c¶ nu
este interesul acestei seri s¶ vorbesc despre mine”…

Ba da: interesul acelei seri ar fi fost ca I. Vianu s¶ vorbeasc¶ despre sine, spunînd adev¶rul. Anume c¶ §tirea despre
intern¶rile psihiatrice fusese difuzat¶ în 26 februarie (1977), iar
el, I. Vianu a ap¶rut abia în 11 martie, îns¶ numai ca s¶ semneze
Apelul nostru pentru a ob†ine pa§aport de emigrare, pân¶
atunci refuzat. £i nu a f¶cut-o: adev¶rul ar fi contrazis
“varianta” sa, eroic¶ §i “f¶r¶ fals¶ modestie”. Dar nici dup¶ acea
dat¶ (ne-am mai întâlnit pân¶ la 1 aprilie, când am fost arestat: §i
dup¶ ce am fost liberat) I. Vianu nu s-a manifestat prin vreo
declara†ie scris¶ ori oral¶ (prin telefon, Mariei-France Ionescu, de
pild¶) împotriva intern¶rilor psihiatrice. A deschis gura abia dup¶
ce a ajuns în Elve†ia fa†¶ de jurnalista Nicoleta Franck.
Pân¶ la apari†ia Caietului INMER nu vedeam importan†a
“priorit¶†ii” denun†¶rii psihiatriei politice în România.
ïn 1977 consemnasem pe foi de hârtie ceea ce, în 1978, la
Paris avea s¶ alc¶tuiasc¶ un capitol, “Jurnal de iarn¶” al m¶rturiei
editat¶ în 1979, la Seuil, în traducere francez¶, sub titlul Le
Tremblement des hommes (titlul original în române§te fiind:
Culoarea curcubeului, 77). £i în acea împrejurare m¶ considerasem un simplu agent purt¶tor de mesaje ale concet¶†enilor mei
cei f¶r¶ glas §i f¶r¶ de putere. Astfel “tratasem” Apelul pentru
respectarea drepturilor omului - despre a c¶ror înc¶lcare eram
documentat pân¶ peste cap; astfel am f¶cut pe curierul (§i telefonic), atunci când am aflat cumplita veste: §i în România se
practica internarea-la-nebuni-pentru-normalitate-cet¶†eneasc¶,
dup¶ modelul sovietic, §tire aflat¶ de mine abia în 26 februarie
1977 (de la Paraschiv, C¶t¶nescu, Bra§oveanu, Stoean P¶un…).
Am f¶cut-o - pentru ca era normal s¶ o fac, oricine în locul
meu ar fi f¶cut la fel, f¶r¶ a revendica “prioritatea”, f¶r¶ a pretinde
recuno§tin†¶ ve§nic¶ din parte “opiniei publice”. A§a credeam pân¶
la citirea Caietului INMER. Spre surpriza §i durerea mea, iat¶:
exist¶ oameni - printre fo§tii mei prieteni - care intervin acum,
dup¶ 30 ani, pentru a re-scrie, ei, becisnicii, istoria noastr¶.
Re-scriitor al Istoriei României, în afar¶ de sinistrul sovietist Roller, l-am avut, recent, pe Tism¶neanu - el, ap¶rînd
(“cu ghearii §i cu din†ile”, vorba unui congener al s¶u) “concep†ia
sa, academic¶”… cea care, cu binecuvântarea lui B¶sescu, a
falsificat istoria contemporan¶ a României, prin mutilare
(eliminînd f¶r¶ opozi†ie din partea colegilor din Comisie:
Manolescu, Mih¶ie§, Patapievici, Monica Lovinescu, Zub…
perioada 28 iunie 1940-iulie 1941, apoi pe cea dintre martie 1944
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§i 1946, pentru a nu-i contraria pe ru§ii ocupan†i ai Basarabiei §i
Bucovinei, apoi ai României cât¶ mai r¶m¶sese, în nici un caz
ofensa pe evreii auxiliari zelo§i, feroci ai Ocupantului bol§evic)
§i prin falsificare, chiar inversare a termenilor - un exemplu din
o sut¶: Raportul s¶u - tip¶rit în foarte multe exemplare la
Humanitas BMW - pretinde c¶ “Ceau§escu îi alungase din
România pe evrei”. Or toat¶ lumea §tie c¶ Ceau§escu avea
alte p¶cate, toate grele, de pe urma c¶rora p¶timiser¶ numai
românii, nu §i evreii - ace§tia colaboraser¶ cu regimul comunist,
alc¶tuind ei în§i§i Aparatul de Stat §i de Partid, cât¶ vreme
avuseser¶ cet¶†enia român¶, îns¶ §i dup¶ ce emigraser¶, devenind
israelieni, francezi, germani, americani.
£i iat¶-i acum pe impoten†ii târâie-obiele aduna†i la
INMER, profitînd de prezen†a lui Vasile Paraschiv, singurul om
cinstit din acea adun¶tur¶ de impostori, mincino§i “directori de
con§tiin†¶”, încercînd s¶ intre în Istorie prin u§a din dos, frecventat¶ de slugi, de furi §i de tâlhari. (ïmi vine în minte o zical¶
am¶rât¶: “Ceau§escu, neizbutind s¶ intre în istorie, vrea s¶ intre în
geografie”).
£i în “m¶rturiile” despre denun†area psihiatriei în
România I. Vianu procedeaz¶ ca §i în acuza†iile de antisemitism
la adresa mea: deschide gura §i las¶ cuvintele s¶-i curg¶ pe
b¶rbie, pe piep†ii c¶m¶§ii, ca dintr-un robinet uitat deschis - f¶r¶
a †ine seam¶ de proprietatea lor, de adev¶rul lor.
Dac¶ avea cuno§tin†¶ de abuzurile psihiatrice “începînd
de la sfâr§itul anilor §aizeci” de ce nu le-a denun†at de atunci?,
iat¶, eu am m¶rturisit c¶ abia în februarie 1977 am aflat despre
acestea §i pe dat¶… am turnat! Pentru cei care umbl¶ pe la
memorie amintesc: §i atunci domnea teroarea lui Ceau§escu §i
a Securit¶†ii.
Apoi: ce în†eles con†ine afirma†ia:“ïn afar¶ de propriile
mele m¶rturii exist¶ discursul lui Ceau§escu din 1 octombrie
1968”?
Nu am p¶truns pâcla discursului s¶u deslânat, incoerent, îl
las a§a, neatins.
Aproape m¶ obi§nuisem cu absen†a sa scrobito-somnolifer¶
în prezidiile conferin†elor, a colocviilor, înc¶ de la prima edi†ie a
Amintirilor în dialog (cu M. C¶linescu), unde era evident¶ - la
amândoi - autoamnezierea. De aceea m-a surprins dureros
agresivitatea cu care m-a atacat acum câtva timp - tot în INMER §i scuipîndu-m¶ cu: “antisemit basarabean”! Atunci dedusesem
c¶, tot dormitînd prin comitete §i comi†ii §i prezidii al¶turi
de Monumentul Nesim†itorismului Dâmbovi†elin, Oi§teanuOigen§tein, c¶prarul holocaustolog îl alfabetizase pe fiul lui Tudor
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Vianu §optindu-i “ultimele §tiri”. Din acestea I. Vianu re†inuse
doar c¶ sunt “antisemit” §i “basarabean”; din lene, confec†ionase
gr¶bit: “antisemit basarabean” - §i adormise la loc.
Din Dezbaterea de la INMER reiese ceva mult mai grav:
I. Vianu este, nu doar un indiferent (fusese o via†¶ întreag¶,
de aceea dialogase atât de armonios cu un Matei C¶linescu), ci a
devenit de câ†iva ani militant holocaustolog. Or scopul suprem
al acestora (care cred f¶r¶ a cerceta) este suprimarea memoriei
celuilalt (goi-ul). Prin omisiune a adev¶rului de to†i §tiut §i prin
fabricare de neadev¶ruri - ca aici.
Ce ocazie mai fericit¶ pentru un veninos ca Dinu
Zamfirescu de a-§i exercita puterea (sic) prin cenzurarea celor care
nu-i împ¶rt¶§esc op†iunile (resic), la urma urmei, prin rescriere a
istoriei, visul oric¶rui c¶c¶nar slugoi, fie el Roller, fie Tism¶neanu,
fie Marius Oprea (Comisia încredin†at¶ lui de T¶riceanu, avîndu-l
ideolog-§ef pe securistul sionist “Radu Ioanid” a fost neutralizat¶
de B¶sescu prin Tism¶neanu, îns¶ “programul” era identic: f¶r¶
perioada iunie 1940 - 1946 - ca s¶ nu-i supere pe americanii
de la Tel Aviv). ïmi arde §i el o copit¶, scriind:
“A§ sublinia aportul deosebit al Ligii pentru Ap¶rarea
Drepturilor Omului în România §i a lui Mihnea Berindei care crede c¶ a
fost printre primii care a relevat în Occident acest fenomen. Pe urm¶
bineîn†eles abuzul (…) a fost reflectat §i în emisiunile posturilor de radio
Europa liber¶ §i BBC”.

“Pe urm¶” au fost hoitarii, profitorii, “primii”, falsificatorii
memoriei - ca el, ca Vianu, ca G. Andreescu.
A§adar, iat¶ cum st¶m: “Primul care a demascat psihiatria
politic¶ în România” a fost - f¶r¶ fals¶ modestie - I. Vianu
(dar al doilea?); “printre primii care a relevat în Occident acest
fenomen” a fost, cine altul dac¶ nu Berindei!?
Inmer-i§tii refuz¶ s¶ pomeneasc¶ numele lui Virgil T¶nase
“corespondentul” meu telefonic de la Paris §i semnatarul…
primului text care relevase fenomenul (în s¶pt¶mânalul Les
Nouvelles Littéraires). Nu sunt consemnate nici numele Monic¶i
Lovinescu §i al lui Virgil Ierunca, în casa c¶rora se afla instalat
Comitetul pentru ap¶rarea drepturilor omului §i unde s-a
înregistrat convorbirea noastr¶ - pentru a fi difuzat¶ în aceea§i zi
dup¶ dou¶ ore, la Europa Liber¶ (26 februarie 1977).
Pentru INMER-ul falsificator al adev¶rului nu au existat nici
Maria Br¶tianu, nici Marie-France Ionesco, nici ¢epeneag,
nici Anne Planche, nici Alain Paruit, nici Matei Cazacu,
nici Trifon, nici Doicescu…
£i, desigur, nici m¶car din gre§eal¶ nu a fost pomenit
numele odiosului “antisemit basarabean”: Paul Goma…
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*
20 iunie 2008
Cine sunt nega†ioni§tii?
Abia acum, privind o rememorare televizual¶ a masacrului de la
Oradour-sur-Glane (10 iunie 1944, victime ale germanilor ocupan†i: peste
600 de civili, printre care femei, copii, refugia†i din Mosela §i din Alsacia),
am reu§it s¶ pun un cuvânt pe golul care m¶ chinuie de peste un deceniu, de
când am început a scrie despre Basarabia §i Evreii. Un cuvânt care plutea în
aer, îns¶ nu putusem s¶-l rostesc/scriu dintr-un motiv… la îndemân¶: acel
cuvânt era folosit de c¶l¶i împotriva noastr¶, victime, iar victima de mine nu
g¶sise cu cale s¶ li-l întoarc¶, fiindc¶ prea ar fi sem¶nat cu vulgara, dar cât de
adev¶rata: «Ba a m¶-tii!»:
Când, în S¶pt¶mâna Ro§ie reproduceam documente care dovedeau
c¶ evreii din Basarabia §i din Bucovina de Nord comiseser¶ violen†e, umiliri
publice, sechestr¶ri, asasinate împotriva militarilor §i a civililor care se refugiau din Teritoriile Cedate Rusiei, începînd din 28 iunie 1940, m¶ rezumam
la cuvinte ce denumeau ac†iuni: huiduieli, insulte, ciom¶geli, b¶taie cu pietre,
“botezare” cu con†inutul oalelor de noapte p¶strate în vederea “întâmpinarii”,
lin§aj, împu§care, luare de prizonieri (dintre militari, într-un r¶zboi care nu
exista) - Holocaustologii îmi… replicau, indigna†i, ultragia†i :
“Nega†ionistule!”- de§i, pentru orice normal-alfabetizat, era limpede:
eu nu negasem nimic, ci afirmasem ceva.
“Nega†ionism” face parte din arsenalul - nu de ap¶rare, ci de atacare
folosit de evreul dobitoc, lipsit de cuvinte §i care astfel previne replica celui
din fa†¶, acuzatul pe nedrept; lui, dobitocului, îi convine aceast¶ calitatecusur a termenului: îl scute§te de argumentare a acuza†iilor lui, în 63 de ani
de la sfâr§itul r¶zboiului devenite sentin†e-condamn¶ri f¶r¶ drept de recurs
(iar cine le contest¶ este… un antisemit §i un nega†ionist!).
Ceea ce f¶cusem, la urma urmelor reporterice§te, descriptiv, st¶ruind
la anume momente-evenimente. Tot descriptiv, reporterice§te citasem din
documente (fire§te, ale Serviciului Secret al Armatei Române, nu “pentru a
p¶stra dreapta m¶sur¶” între acestea §i acelea r¶s-§tiutele (de 63 ani) ale
Serviciului Secret al Armatei Ro§ii, cum îmi recomandaser¶ R. Ioanid,
Shafir, Laszlo, Al. Florian, Pecican…); tot rezemîndu-m¶ pe documente vorbisem despre fazele urm¶toare petrecute în Basarabia §i în Bucovina de Nord
- pân¶ la 22 iunie 1941: un întreg an de teroare crâncen¶, nemaicunoscut¶ pe
aceste p¶mânturi aflate în calea tuturor n¶v¶lirilor §i a n¶v¶litorilor: arest¶ri,
confisc¶ri de cereale §i animale, deport¶ri în mas¶, “procese” expeditive - ca
al elevilor de la £coala Pedagogic¶ din Orhei, dintre care mul†i au fost
executa†i (ancheta fiind condus¶ de G. Goldenberg, §eful NKVD-ului Orhei).
Dup¶ logica evreilor vinova†i de crime grele, noi, victimele lor,
supravie†uitori, martori ai barbarìilor lor, chiar dac¶ ne rezemasem pe documente (ale Armatei Române, nu ale Dimpotrivei Ro§ii), comisesem… Ce ?
R¶spunsul-explica†ie al holocaustologilor reiese din cuvântul cretin aruncatscuipat, acuzator-executor: «Nega†ionistule!»
Obi§nui†i a accepta, din partea noastr¶, cu capul plecat, în t¶cere,
orice acuza†ie, oricât de nedreapt¶, de exagerat¶, de aiuritoare nu le-a dat prin
minte c¶… ei în§i§i, la un moment dat victime, vorbind-scriind despre calvarul lor, ar fi fost contrazi§i de martirizatorii lor, ba chiar trata†i de… de
nega†ioni§ti. Tactica lor tic¶loas¶ de preveni orice contesta†ie a m¶rturiilor
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contrarii intereselor lor (doar ei sunt inventatorii “r¶zboiului nuclear preventiv”) a f¶cut ca doar la eructarea celor dou¶ cuvinte magice - în fapt blesteme
tradi†ionale: “Antisemit!” §i “Nega†ionist!”, noi, victime ale lor (ei, da, evreii
nu au fost totdeauna victime, ci adesea c¶l¶i) s¶ fim paraliza†i, neutraliza†i,
mu†i, pentru a nu se auzi în jur, rostit tare, limpede adev¶rul-adev¶rat,
adev¶rul istoric al unui întreg secol, al dou¶zecilea.
ïn tentativele repetate de a angaja un necesar dialog cu evreii, dup¶
ce c¶ veneam cu argumente u§or de contestat - u§or din partea lor, care cu un
simplu: «Nu-i adev¶rat!» m¶ trimiteau la col† - nici nu-mi trecea prin minte
s¶ r¶spund la r¶stelile lor komisaro-imperialiste (ruse§ti…) tot cu: «Nu-i
adev¶rat!» - p¶rîndu-mi-se o “replic¶” imbecil¶, mecanic¶, de troglodit, de
be†iv; s¶ nu r¶mân doar la atâta, ci, riscînd s¶ intru în troaca logicii lor, s¶ le
azvârl în obraz (presupunînd c¶ aveau a§a ceva) acuza†ia cu care ei m¶
cople§iser¶, îmi închiseser¶ gura, m¶ condamnaser¶ §i chiar m¶ executaser¶,
ca pe un criminal dovedit a fi mâncat evrei cruzi, de preferin†¶ copila§i:
“Nega†ioni§tilor!»
Fiindc¶ nega†ioni§tii sunt ei, nu eu (dealtfel Oi§teanu, chiar spusese
: de§i Goma nu neag¶ Holocaustul, el este antisemit: îl justific¶!, iar fiul
Marelui Tudor Vianu, auzind prin somn aceast¶ sentin†¶, o repet¶, o repet¶ ca o plac¶ stricat¶, vorba Monic¶i Lovinescu despre mine).
S¶ se pun¶ de acord holocaustologii; unii m¶ absolv¶ de p¶catul
“antisemitismului”, îns¶ au g¶sit altceva (cum s¶ scap de “justi†ia” lor
strâmb¶?) : cic¶ a§ fi vinovat de… nega†ionism!
ïn ce const¶ nega†ionismul cu care atac în mod mâr§av “totalitatea
comunit¶†ii evreie§ti”? Nu conteaz¶, nega†ionismul se asorteaz¶ cu antisemitismul [§i ce dac¶ a critica politica rasist¶, apartheidist¶ a Israelului politica
ceea nu are leg¶tur¶ cu antisemitismul - are cu postul de ambasador
UNESCO d¶ruit de Taubman… antisemitului Manolescu!]! Sunt piese din
uniforma holocaustologului militanto-recupera†ionist. £i fac-bine pungii f¶r¶
fund a recupera†ionismului planetar - nu s-a în†eles?, cum a§a: sub termenul
recuperare, evreii, zapcìi în suflet §i-n sim†iri, îi trimit în fa†¶ pe holocaustologi, ei s¶ se mânjeasc¶ în campania de re-jefuire re-demarat¶ - nu
întâmpl¶tor dup¶ c¶derea Zidului Berlinului - pentru a lua §i pielea de pe noi,
nu doar zdren†ele odinioar¶ numite: îmbr¶c¶minte. Ei, evreii neag¶ adev¶ruri
orbitoare, nu eu, care… îi tot invit, naiv, proste§te la dialog.
Dintre ei inventivul Shafir (care a recunoscut, în scris: nu citise cartea condamnat¶: S¶pt¶mâna Ro§ie) m-a acuzat, primul de “nega†ionism”…
deflectiv?, deflectant?… Or goi-ul care sunt nu avusese prezen†a de spirit s¶
i-o întoarc¶:
«Ba tu e§ti nega†ionist, m¶garule, care m¶ acuzi pe mine de…
nega†ionism!»
ïn eternul §i imposibilul dialog (sic), evreii folosesc drept c¶lu§uri de
b¶gat în gura celui din fa†¶, presupus contestatar al termenilor fal§i,
neadev¶ra†i, cuvinte r¶u, incorect folosite, dar cât de folositoare lor în campaniile de acuzare, culpabilizare §i… recupera†ionare (vorbesc de bani, desigur, de ce altceva s¶ vorbesc?):
- antisemit(ism) - termen trebuind s¶ comunice c¶ eu, desemnatul cu
degetul §i cu stropii elocin†ei (!) am o atitudine batjocoritoare, insultant¶ fa†¶
de un semit.
Care semit?, vorba rusului. Dar nu este semit niciunul dintre holocaustologii care m¶…antisemitizaser¶: R. Ioanid, Oi§teanu, Shafir, Katz,
Reichman, Paruit, M.D. Gheorghiu, Ancel - s¶ nu fie uitat Wiesel - : to†i
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ace§tia provin din aria înglobat¶ de Rusia (care ocupa atunci §i ¢¶rile Baltice
§i Polonia), unde evreii au fost/sunt/vor fi de origine kazar¶, deci türk¶,
str¶mo§ii lor trecuser¶ la mozaism, deci nu au nici un strop de sânge iudeu
pentru a revendica, urlînd… “semitismul” - spre deosebire de… palestinieni, unicii semi†i din ¢ara Sfânt¶…
ïn care caz cum r¶mâne cu “antisemitismul” folosit pân¶ la urzeal¶
de holocaustologi, împro§cîndu-i pe contradictori? Ei, ne-semi†i, doar
“trecu†i”, nu n¶scu†i (de aici zicerea: s¶ te fereasc¶ Dumnezeu de “trecu†i”,
ace§tia sunt mai ca- decât -tolicii, crezîndu-se datori s¶ dea dovad¶ de credincio§ie noii religii).
R¶mâne… în stare de levita†ie, dup¶ legile fizicei §i ale bunului-sim†.
- nega†ionism - termen destinat s¶ comunice: eu, ne-evreu neg
afirma†iile (sau… nega†iile) obraznice ale holocaustologilor - ca de pild¶:
“Românii au masacrat 400 000 de evrei în timpul r¶zboiului”. Sunt etichetat:
“nega†ionist” fiindc¶… neg minciunile, nu adev¶rurile.
Dar, aten†ie: devin nega†ionist chiar §i atunci când îndr¶znesc s¶
corectez cifrele astronomice cu care holocaustologii ne dau la cap: fie c¶
afirm: «Cifra de 400 000 de evrei victime ale românilor este mult umflat¶”,
dar §i atunci când - nu eu, primul, ci un alt goi: l’Abbé Pierre - o corectez¶,
avansînd alta, adev¶rat¶, oricum, mai aproape de adev¶r… Un astfel de
“nega†ionist” ar putea fi ar¶tat cu degetul ca, s¶ zicem: “corec[ta]†ionist (!)”.
[Anul trecut, dup¶ moartea Abatelui Pierre, un jurnalist de la
NouvelObs, Caviglioli comitea impruden†a de a cita un fragment din scrisoarea produs¶ în procesul lui Garaudy :
“A fost normal ca, dup¶ r¶zboi s¶ cedem exager¶rilor”…(apoi introduce - vorbesc tot de Caviglioli - fraza urm¶toare astfel: “£i adaug¶ [Abatele
Pierre], într-o lugubr¶ lapalissad¶”): “La Auschwitz a fost scris pe o plac¶:
patru milioane de mor†i. Fiindc¶ ast¶zi a fost corijat¶ la un milion,
înseamn¶ c¶ cifra de patru milioane a fost exagerat¶” (subl mea).
De unde concluzia, strâmb¶: în ochii holocaustologilor, chiar persoana care citeaz¶… inscrip†ia de pe o plac¶, de la Auschwitz, nefiind el
autorul corect¶rii, comite o crim¶ grav¶: “nega†ionism corector al
neadev¶rului”. Fiindc¶ a§a cum exista un adev¶r-de-clas¶ în bol§evism,
exist¶ un adev¶r-de-ras¶ în holocaustism.
ïn leg¶tur¶ cu “derog¶rile”, nu doar de la adev¶r, ci §i de la cronologie practicate de evrei, în scop de supravie†uire (Hanna Arendt o spune, întru
justificarea, amnistierea tuturor faptelor rele ale Poporului Ales), i-am mai
ar¶tat cu degetul pe Ilia Ehrenburg §i pe Vassili Grossman numindu-i descronologizatori. Ace§tia, într-o carte de pur¶ propagand¶ ap¶rînd nu doar cauza
minoritarilor evrei, ci mai ales cauza majoritarilor ru§i (ah, dorin†a arz¶toare
de a apar†ine altei comunit¶†i: ruseasc¶, ungureasc¶!), intervertiser¶ cauza §i
efectul, afirmînd, de pild¶, c¶…“severitatea cu care autorit¶†ile sovietice”
(sic) îi trataser¶, în 1940 pe românii basarabeni §i bucovineni proasp¶t
ocupa†i, se explic¶ prin r¶zbunare (r¶zbunare justificat¶ când este practicat¶
de evrei, prin tradi†ie, îns¶ negat¶, interzis¶ celor din fa†¶, goi-ilor) pentru
masacrele la care se dedaser¶ românii în… h¶t, departe în timp, în iulie 1941,
dup¶ retragerea sovieticilor din teritoriile Ocupate! Aceast¶ neru§inare în
minciun¶ se explic¶: evreii nu dialogheaz¶, ci monologheaz¶ - §i dicteaz¶
(obi§nuin†¶ c¶p¶tat¶ în Rusia, apoi de la 1917 în URSS, unde au fost preponderent politruci, sini§trii komisari (dealtfel unii §i-au luat acest nume: exist¶
o sportiva american¶: Komisarz, de unde se în†elege c¶ tat¶l sau bunicul exercita aceast¶ nobil¶ ocupa†iune în Polonia ocupat¶ de bol§evici), mai ales în
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sectoarele represiune §i propagand¶). Ei declar¶, din 1948: «Israelul nu va
ceda niciodat¶ §antajului terorist». Prin “§antaj” ei în†eleg tocmai dialogul,
iar prin “terori§ti” doar ne-evreii de dup¶ 1948 (de 60 ani!), fiindc¶ înainte ei
erau numi†i terori§ti de c¶tre mandatarii Palestinei, sub denumirea de patriotism evreiesc practicau ei (Begin, Shamir) f¶r¶ scrupule terorismul pur §i dur
împotriva britanicilor, a arabilor, a cre§tinilor, iar dup¶ acea dat¶ au instituit:
terorismul-de-stat-§i-de-partid israelian, prezentat ca “drept la autoap¶rare”.
Strategii Ehrenburg, Grossman, str¶luci†i precau†ioni§ti ai
autoap¶r¶rii au intervertit evenimentele, pentru ca la o adic¶ s¶ nu fie tra§i la
r¶spundere adev¶ra†ii agresori în Teritoriile Cedate: evreii, fiindc¶, min†eau
ei…, era r¶zboi! Nu era nici un r¶zboi, atunci, între iunie 1940 §i 22 iunie
1941! Abia dup¶ un an de zile de la Ocuparea §i Terorizarea Basarabiei §i a
Bucovinei de Nord a fost declarat r¶zboiul. Deci pe timp de ne-r¶zboi ocupan†ii terori§ti bol§evici, în fruntea lor: evreii, care credeau în continuare c¶
acel p¶mânt va fi, dup¶ promisiunea lui Stalin, viitoarea patrie a lor, trecuser¶
urgent la amenajarea terenului, opera†iune numit¶ cur¶†enie etnic¶…
Adev¶rul fiind ca toate ac†iunile lor dintre 28 iunie 1940 §i 22 iunie
1941, avînd loc pe timp de pace sunt, nu crime de r¶zboi - care multe porc¶rii
§terg ele - ci crime împotriva omenirii: imprescriptibile.
A§adar cine sunt nega†ioni§tii?
Ei, holocaustologii, cei care acuz¶ pe ne-evrei de “antisemitism” §i
de “nega†ionism”!

Vineri 16 ianuarie 2009
(…) Israelul a bombardat Ghaza ast¶-noapte cu jubila†ie am mai scris despre extazul cu care khazarii tr¶geau cu tunurile, în
Liban: nu am v¶zut-o (jubila†ia davìzilor) când tr¶geau cu tunul în
goliatul filistean, dar o †in minte cum anume, în campania din Liban…
Dac¶ i-ai fi c¶utat în n¶dragi, ai fi constatat c¶ le erau leoarc¶ între
picioare, de atâta extaz… mistic. (…)
Sâmb¶t¶ 17 ianuarie 2009
Nimic bun pe lume: israelienii dau cu boamba, palestinienii
îndur¶: cu ce s¶ dea, am¶râ†ii? Cu piatra? N-or fi avînd nici pietre. ()
Duminic¶ 18 ianuarie 2009
Israelul declar¶ c¶ înceteaz¶ ofensiva în Ghaza. “Unilateral”.
Palestinienii nu au cum s¶ refuze, nu au energia, nici mijloacele, îns¶
declar¶ c¶ ei nu se supun. Dar sunt deja supu§i.
«V-am b¶gat în sac, r¶mâne s¶-l leg¶m la gur¶», cum le spuneau, în 28 iunie 1940 evreii din Chi§in¶u românilor basarabeni, dar §i
cei din Cern¶u†i bucovinenilor de Nord, z¶p¶ci†i, împanica†i, abandona†i Hoardelor Khazariei Ro§ii.
£i de aceasta dat¶ a biruit falsul-lingvistic: Israelul pretinde iar Occidentul culpabilizat, la§, tace §i accept¶: tiranizarea, terorizarea
palestinienilor deposeda†i de p¶mânt, alungati din vatra lor c¶ nu a fost
altceva decât o campanie de “lupt¶ împotriva terorismului” (ce
plea§c¶ 11 septembrie, dup¶ care un criminal r¶t¶cit, tot nedezintoxicat
ca Bush jr. a declarat ca America este în lupt¶ cu… arabii - a†i uitat,
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“americani§tilor” Oi§teanu, A. Cornea, Boiangiu, Shafir, R. Ioanid?).
Agresiunea împotriva Libanului fusese un exerci†iu de distrugere în
vederea atac¶rii Ghazei; terorismul generalizator a devenit, în gura lor
f¶r¶ din†i, dar cu multe bale: “lupt¶ împotriva hezbolahilor” - s-a
observat opera†ia de falsificare a… †intei: Doamne fere§te, nu Libanul,
pref¶cut în ruin¶, nici dup¶ doi ani cur¶†at de “bomboanele lui Nenea
I†ic”: bombele cu fragmenta†ie, ci o grupare a palestinienilor refugia†i
în Liban; acela§i mecanism a minciunii a fost folosit §i în campania din
Ghaza - cu †inta altfel desemnat¶: “r¶zboiul împotriva Hamasului”, alt
fals acceptat de presa Occidental¶, iar dup¶ ea, buluc (ciopor, spun
ardelenii, ciobani din negura veacurilor) cea din România analbafet¶.
Cum de accept¶ jurnali§tii români aceast¶ ilogic¶ strig¶toare la
cer, consfin†ind minciuna: un stat - Israelul - c¶lc¶ în picioare toate
normele interna†ionale, î§i permite s¶ atace un alt stat - Libanul - f¶r¶
declara†ie de r¶zboi, minte c¶ vrea s¶ distrug¶… organiza†ia palestinian¶ Hezbolah (?), alc¶tuit¶ din expulza†i-refugia†i de pe p¶mântul §i
al lor, Palestina, ocupat¶ de evrei - în numele… luptei împotriva terorismului? Cum altfel falsifica logica §i limba regimul comunist instalat
la noi, încercînd - §i, vai, reu§ind s¶-i lichideze pe partizanii anticomuni§ti, antiru§i desemnîndu-i, f¶r¶ pic de fantezie: “terori§ti”? ïn
Ghaza terori§tii absolu†i (israelienii) au schimbat doar… un cuvânt pardon, dou¶: “r¶zboiul împotriva Hamasului”, fiindc¶ se §tie:
Hamas este crea†ia Israelului, acest cui al lui Pepelea destinat s¶ aib¶
rolul de a combate El Fatah (dup¶ cum §i talibanii sunt crea†ia americanilor în inten†ia de a-i combate pe ru§i în Afganistan, orice ar zice
americanofilii f¶r¶ frontiere de genul G. Andreescu, Andrei Pippidi,
Oi§teanu, A. Cornea, Antohi, Boiangioaca).
*
M¶ opresc cât s¶ consemnez §tirea nenorocit¶ de pe blogul lui
Badin (inso†it¶ de un panegiric respectuos, util):
Grigore Vieru a murit azi-diminea†¶.
Dumnezeu s¶-l odihneasc¶.
(…) Vineri 23 ianuarie 2009
Citesc - între timp(uri) - o carte editat¶ de prietenul Victor
Lupan - basarabeanul, “complicele” meu în negarea “Revolu†iei
Române”, vorba Monic¶i Lovinescu. De vreo trei luni de zile are editura lui (“proprie §i personal¶”, ar zice intelectualul Dinescu):
“L’Oeuvre” (nu-mi place titlul, dar nu a mea este, în schimb (!) îmi
place adresa: 26, rue Jacob, în al 6-lea). Presupun ca volumul Koba
(numele conspirativ al lui Stalin) de Martin Amis nu este primul scos
de el, dar primul trimis, §tiind c¶ m¶ intereseaz¶ “problema”. Aceasta
carte mi-a adus aminte de un episod comico-tragic povestit de ¢epeneag (§i sigur, notat în unul din jurnale):
¢epeneag se întorcea la Bucure§ti de la Gala†i (sau Br¶ila),
unde fusese invitat de M.R. Paraschivescu la premiera unei piese de-a
lui. ïn tren, înc¶rcat §i el cu pachete §i damigene (ca tot scriitorul
român, fie el §i oniric, “în turneu prin †ar¶”), nimerise într-un compar©Paul Goma 1935-2011

wwww.paulgoma.com

PDF public și gratuit

31.12.2011

PAUL GOMA - JURNAL 2011

2043

timent cu doar Mihai Novicov… Probabil continuau o discu†ie mai
veche, întrerupt¶: “Cine fusese Diavolul Revolu†iei Bol§evice §i a
urm¶rilor sale: terorismul, foametea, lipsa de libertate?: Stalin sau
Lenin?”
Fire§te, ¢epeneag sus†inea c¶ Lenin; fire§te, Mi§a Novicov care de la congresul al XX-lea multe l¶sase de la el… o †inea pe coarda
gâdilat¶ §i în prezent de evrei: Stalin! Ca dac¶ nu ar fi fost un Stalin
care s¶ profite de boala-absen†a lui Lenin, “doctrina” ar fi r¶mas…
democratic¶, Stalin o deformase, o transformase în dictatura… ¢epeneag îl contrazicea cu argumente, cu date, cu fapte §tiute atunci de
toat¶ lumea (de bun¶ credin†¶ - repet: cu excep†ia evreilor §i a bol§evicilor f¶r¶ leac), anume: primul lag¶r de exterminare a “du§manului de
clas¶” (pe insulele Solovki) fusese creat de Lenin; sinistra Loubianka
era opera lui Lenin; Lenin era comanditarul multor masacre - printre
care cel al familiei †arului… Novicov suferea, dar nu ceda: nu iesti
adivarat!, Lienin nu era comanditarul nici unui masacru, stalini§tii îi
puseser¶ în spate aceste crime, fiindc¶ Marele Lienin era mort §i nu se
putea ap¶ra…
“Dezbaterea” a durat tot drumul. Ajun§i la Bucure§ti, Novicov
§i-a împreunat mâinile a rug¶:
«¢ipiniag! Te rog eu, mul’ di tot: Las¶ macar pi Lienin!”
«Nu †i-l las! El a fost ini†iatorul, el, primul criminal…»
«Nu, nu! Stalin §i cu Tro†kii, ei au difarmat dactrina! Lienin nu
a facut r¶u, las¶-mi-l, te rog eu mul’ di tot…»
«Nu †i-l las!» - §i pe acestea s-au desp¶r†it în Gara de Nord…
Prin anii 1970 acesta era “stadiul” cuno§tin†elor despre
Revolu†ia Bol§evic¶, chiar §i în România. Dar iat¶: dup¶ mai bine de
patruzeci de ani - în care au fost publicate zeci, sute de m¶rturii, de studii - exist¶ în România indivizi - altfel distractivi, de tipul Urzica, precum Radu Cosa§u - care scriu negru pe alb c¶ “la noi, în România”
(care, la voi, în România?) “stalinismul a fost un fel de blenoragie de
tinere†e” - s¶ trecem peste blenoragie, o boal¶ care mai §i trece, s¶ ne
oprim la stalinism: la asta se reduce bol§evismul, pentru cosa§ii vechi
§i noi? De ce umoristul posesor de m¶tu§i la Tel Aviv nu coboar¶ pân¶
la, s¶ zicem: comunism? I-ar d¶una, i-ar cauza pe la propria-i… bibliografie: “Sl¶vim Republica Popular¶ Român¶”?
Pornisem de la cartea editat¶ în francez¶ a englezului Martin
Amis: Koba de c¶tre noul editor parizian Victor L(o)upan. (…)
Cic¶ Lenin era un tip obtuz, incult - §i nesfâr§it de r¶u; c¶ urà tot ce îl
înconjura - chiar pe tovar¶§ii s¶i - §i, de parc¶ ar fi fost un veritabil khazar (nu este sigur-sigur, dar înalt-probabil), pornirea, scopul, visul lui :
nu combaterea adversarului, ci nimicirea lui.
Sâmb¶t¶ 24 ianuarie 2009
Aniversarea Unirii Principatelor.
Cât §i cum §i-au b¶tut joc de acest Moment, Românii no§tri cei
d¶§tep†i ca oaia! Nu a§tept presta†ia lui B¶sescu: o pre-v¶d.
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Luni 26 ianuarie 2009
“Comandantii si soldatii trimisi in Gaza ar trebui sa stie ca sunt in
siguranta pe plan juridic, iar Israelul le va oferi asistenta pe acest front si-i va
apara, asa cum ei ne-au aparat cu trupurile lor in timpul operatiunii din
Gaza", a declarat premierul.
Armata israeliana a cerut saptamana trecuta presei sa acopere fetele
comandantilor pe care i-au fotografiat sau filmat si sa nu furnizeze numele
acestora. Israelul se teme ca liderii sai militari ar putea fi arestati in timpul
vizitelor in strainatate”.

Cum altfel? £i în Ghaza Nenea I†ic s-a bi§it - §i a fugit - ca §i
în Liban. £i colo §i dincolo a dat cu boamba, cu uraniu s¶rac (cât de
s¶rac?), cu fosfor alb. S¶ nu mai vorbim de vin¶, altfel comitem p¶catul
antisemitismului. S¶ nu pomenim de repara†ii de r¶zboi - cine
s¶ îndr¶zneasc¶ s¶ le cear¶: ni§te goi, arabi §i cre§tini? Oi vei!,
dar înc¶ n-au înv¶†at “antisimi†ii” c¶ evreii sunt desp¶gubi†i din 1945,
nu goi-ii?
“Armata israeliana a recunoscut ca a folosit fosfor in ofensiva sa din
Fasia Gaza, dupa saptamani intregi in care a negat acest lucru”, relateaza
cotidianul The Times. "Da, a fost folosit fosfor, dar nu in mod ilegal", a
declarat Yigal Palmor, purtator de cuvant al Ministerului de Externe
israelian. "Unele practici pot fi ilegale, dar analizam acest lucru. Fortele
israeliene au demarat o investigatie intr-un incident specific", a adaugat el.
Incidentul respectiv ar fi utilizarea unor obuze cu fosfor impotriva unei scoli
ONU din Beit Lahiya, in nordul Fasiei Gaza, la 17 ianuarie. Arma este
legala, din punct de vedere al legislatiei internationale, daca este folosita in
lupta ca generator de fum, dar este interzisa folosirea ei in zonele civile.
Dezvaluirile vin la scurt timp dupa ce, reporterul postului Channel 4,
Jonathan Miller, a dovedit folosirea asupra civililor a acestei arme, fosfor alb,
si a bombelor cu fragmentatie, fapte considerate crime de razboi. Un oficial
israelian, citat de Reuters, a declarat ca "cel putin o luna inainte a fost
consultata o echipa juridica in legatura cu posibilele implicatii"ale folosirii
fosforului alb.”

“Arma este legal¶ (…) dar interzis¶”…“Unele practici pot fi
ilegale, dar [noi, pactican†ii, noi, vinova†ii] analizam acest lucru”.
£i, cum analiz¶m, cum nu mai suntem vinova†i!
Ce mai vrem, noi, antisemi†ii goi?

(…) Luni 2 februarie 2009
Z¶pad¶ de dou¶ degete pe balcon. Cum s¶-i zic: om¶t?
Sunt îngrijorat: de o s¶pt¶mân¶ nici un vizitator din Basarabia
pe site-ul meu. Ce s¶ fie, ce s¶ fie? Cum se explic¶? Multe nu §tiu eu
cum se explic¶. £i astfel r¶mân inexplicate.
Ceart¶ la Davos între Israel §i Turcia: Shimon Peres, cel care
mai bine s-ar fi retras ca un pensionar ce este, în loc s¶ dea din falc¶
f¶r¶ control, a atacat Turcia (nu am în†eles motivul, televiziunea
elve†ian¶ a avut o presta†ie lamentabil¶), vreo 25 minute, iar când
Erdögan, a început s¶ vorbeasc¶ despre uciderea palestinienilor în
Ghaza, mediatorul (impar†ial, ca tot helvetul, mie-mi spui?, dar n-am
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a§teptat §i eu, de dup¶ oblon, la Gherla, s¶ ne vin¶ Crucea Ro§ie
/Sovietic¶/, pe Some§?…) a încercat s¶-l opreasc¶ (p¶i dac¶ nu mai era
timp, îl epuizase Peres cu l¶l¶iala lui de cardiac §antajisto-isteric),
Turcul a p¶r¶sit sala, protestînd… Numai c¶ scandalul nu s-a rezumat
la doar atât: pe aeroportul Istambul Erdögan Pa§a a fost primit ca un
erou na†ional…
Cum a§a? S¶ nu mai fie alia†i-prieteni-ca-porcii ace§ti mon§tricriminali, turcul-§i-pistolul? S¶ nu-§i mai tac¶ reciproc - cu fidelitate
nedesmin†it¶ (sic), ca între bandi†i, crimele - unii fa†¶ de armeni, de
kurzi, de ciprio†i?; ceilal†i fa†¶ de libanezi, fa†¶ de palestinieni? Ce l-a
apucat pe senilul tremuricios Peres s¶ semene tulburare în tab¶ra
americanist¶, atacîndu-i chiar pe turci (s¶ nu mai func†ioneze solidaritatea de ras¶, doar Peres §i ai s¶i, “gali†ienii”, sunt, din mo§i-str¶mo§i
khazari, cite§te: türci?)
S¶ nu sper¶m, s¶ n-avem team¶: ace§ti doi criminali, mâine sau
cel mai târziu s¶pt¶mâna viitoare se vor pupa, b¶gîndu-§i reciproc
limba-n gur¶ §i vor continua “politica” lor discrimina-torie, tic¶loas¶,
fiecare în curtea sa.
(…) Vineri 6 februarie 2009
M¶ tem c¶ am s¶ mor de gât cu ceea ce am eu, de peste o lun¶
de zile: grip¶-nu-chiar-grip¶, r¶ceal¶-ne-r¶ceal¶, dar grav, doctore,
fiindc¶ face din om (ziceam §i eu, ca omul) ne-om. Somnolen†¶, nu
somn odihnitor (atâta îmi mai r¶m¶sese pe lume), incapacitate de
concentrare §i de rezistare mai mult de zece minute, la masa-mea-debrad-cu-ordinator, sc¶dere memoriei… S¶ nu se bucure “prietenii”
care vedea-mi-o-ar moart¶: nu m¶-mor eu ca mâne, ci încolo, spre r¶spoimâne, abia dup¶ ce voi face tipografiabile c¶r†ile la care †in : camtoate. Deci: chiar dac¶ se va împlini dorin†a fierbinte a colegilor
exprimat¶ prin bancuri interogative:«Nu mai moare odat¶ Goma-¶la?»,
nu va r¶mâne aproape nimic neterminat, ca s¶ m¶ chinuie regretul.
C¶ am fost incapabil s¶-mi fac §i eu, ca tot rumânu’, o carier¶?
O situa†ie? O cas¶? S¶ pun la CEC ni§te bani pentru familia-mi îndoliat¶? - adev¶rat, acestea fiind neîmplinirile mele. Ce, mi-ar fi stat r¶u
§i mie s¶ am acte de domiciliat în România? Acte de proprietate a unei
c¶su†e cu gr¶dini†¶, aproape de o sta†ie de tramvai, de autobuz, de
metrou, ca s¶-mi fie u§urat¶ deplasarea la câte o §edin†¶ a Uniunii
Scriitorilor - am uitat s¶ spun: “între timp” m¶ reprimiser¶!, colegii!,
cu lacr¶mi în ochi! §i ropote de aplauze de iubire fratern¶! - exact cei
care m¶ excluseser¶ în 1977, pe când eram arestat §i amenin†at de
pedeapsa cu moartea de înc¶ viii: Manolescu, Blandiana,
Adame§teana, Dorin Tudoran, Doina§, Bujor Nedelcovici, Norman
Manea §i felicitat de dincolo de moarte de B¶nulescu, ¢oiu, B¶l¶i†¶,
Prelipceanu, Buzura… §i al†i deceda†i. Ocaziune semestrial¶ de a da
mâna cu prietenii-drago-iubi†i: Liiceanu, Ple§u, Cistelecan (b¶trânul),
Marta Petreu, ve§nic-tân¶r¶-§i-creieral¶, chiar §i cu Angela MarinescuAfriolanta! - care m¶ vor întreba, cu viu interes:
«Ce mai faci?», la care eu, ridicînd din umeri, a scuz¶:
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«Bine…», la care ei, îndep¶rtîndu-se:
«Ne mai telefon¶m…», la care eu, asigurat de sfânta prietenie
scriitoricol¶:
«ïmhî!»
Sâmb¶t¶ 7 februarie 2009
Am avut un vis foarte urât: se f¶cea c¶…, nu mai §tiu ce sef¶cea-c¶, a r¶mas doar impresia c¶ nu mai eram editat la Curtea Veche;
ori c¶ fusesem expulza†i din Fran†a, la cererea delatorului pl¶tit al
Prefecturii Paris, sionistul turn¶tor (pleonasm) Mihai Dinu Gheorghiu,
ucenicul bol§evicului Serge Moscovici, h¶l cu Republica Sovietic¶
Român¶ din septembrie 1944, e§uat¶ din cauza lui… Stalin - drept care
Moscovici nu s-a mai dus la Moscova, ci s-a prelins la… Paris.
(…) Luni 9 februarie 2009
Sem-pa-tec, “frenciul doctor” Kouchner, vorba colonelului
Gheorghe Vasile, comandantul Rahovei: acuzat ca a folosit func†iile
guvernamentale, pentru a aduna fric-fric-fric (parale), mai cu seam¶ de
la dictatorii africanzi pe care, în public, ap¶r¶torul drepturilor omului,
îi afurisea de zor, pe din dos primea plicuri peste plicuri…; pentru a o
strecura pe Christine Ockrent, nevasta de la el, odioasa jurnalist¶ (nu
m¶ mai întind asupra faptelor ei de Vâ§inski batavo-americano-francez¶, cu fust¶, am f¶cut-o în Jurnal de zeci de ori, la momentul acela)
în înalte func†ii, de§i prin lege orice so†ie de ministru trebuie s¶-§i
g¶seasc¶ o slujb¶ cinstit¶ în sectorul privat… Asadar, Simpaticului
Bernard («h¶l cu sacul de orez în spinare, pe o plaj¶ somalez¶, unde
c¶rase dup¶ el o echip¶ de filmare») a fost pus la zid într-o carte semnat¶ de jurnalistul Pierre Péan (cu care a mai avut un proces - pierdut
- în leg¶tur¶ cu Rwanda).
Cei pe care îi intereseaz¶ conflictul Kouchner-Péan - s¶ se
informeze, eu am alt¶ treab¶: s¶-mi aduc modesta contribu†ie la nemurirea celebrului trotkist de inim¶ §i scurm¶-praf israelianist f¶r¶ frontiere pentru ce i-a sc¶pat în cursul unei invita†ii de a r¶spunde
acuza†iilor:
Dup¶ ce, tremurînd de sfânt¶ indignare - «dar cine e acest Péan,
ca s¶-l acuze chiar pe el, “Le Grand Bernard” de câ§tiguri ilicite, cu
dictatorii africani?, face pe niznaiul, când el, toat¶ lumea o §tie: “a avut
atâtea contribu†ii la pacea-în-lume”»… Ajuns aici, Kouchner s-a l¶sat
dus de valul spaimei de deconspirare §i a spus cam a§a, în§irînd meritele sale în restaurarea p¶cii în lume:
‘Eu am fost cel care a ob†inut coridoarele umanitare, în
Ghaza’…
Toat¶ lumea §tie - în fine, toat¶ lumea care cite§te §i re†ine ce a
citit - ce a fost povestea cu coridoarele: o aia cu cuco§ul ro§u:
“Coridoarele” au func†ionat - cu hopuri, cu sughi†uri - “câte
dou¶ ceasuri, între orele… §i…”, Israelul fiind statul care promite
totul, dar nu respect¶ nimic, niciodat¶ promisiunile;
Nu “toat¶ lumea” - ci doar o p¶rticic¶ din ea a citit intimul
Jurnal al meu de pe internet în care mi-am dat cu p¶rerea despre
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“contribu†ia” lui Bernard Kouchner, cerèrea lui adresat¶ Israelului
agresor în chestiunea coridoarelor fiind una umil¶, diversionist-sionist¶ §i mai ales minimalist¶: dac¶ tot se b¶gase în negociere, s¶ fi cerut
încetarea imediat a agresiunii israeliene §i descercuirea Fâ§iei Ghaza,
ghettoizat¶ de trei ani de zile!
£i pentru c¶ nu m¶ pot st¶pâni de a face apropieri r¶ut¶cioase
cu “ghettoul din România comunist¶” - avînd un regim mai pu†in
feroce ca pe timpul lui Dej, al Anei Pauker, a lui Ki§inevski - iat¶ cu
ce se l¶uda Manolescu din suvenirurile de “rezisten†a prin cultur¶” în
primul rând a sa, abia apoi a colegilor s¶i, scriitorii: cu asistarea (nu
cu participarea) sa, la o §edin†¶ în care i s-au spus lui Ceau§escu multe
adev¶ruri… De parc¶ nu tot un ardelean - §i înc¶ filosof: Ghi§e - recomanda: discu†iile pot avea loc între patru pere†ii Casei Scriitorilor
(“unde îl pute†i critica §i pe tovar¶§ul Ceau§escu, dar cum a†i p¶§it
afar¶, pe trotuar…”). Al¶turi de dârjii Manolescu, Ghi§e, Buzura, Titus
Popovici îl a§ez pe ardeleanul tulbure Paler: “moralistul de la Lisa”:
dup¶ ce fusese corespondentul Agerpres la procesul Beldeanu (§tie
careva cine a fost Beldeanu, ce a f¶cut el - §i mai ales ce rol a avut
Paler în “cazul Beldeanu”?), a încercat, prin 2005 s¶ toarne vin în apa
chioar¶ cu care-i îmb¶ta pe amnezicii Dorin Tudoran, Papilian, Dimisianu, Dimisianca §i al†i anticomuni§ti de duminic¶ ar¶tîndu-§i mu§chii
culturalice§ti, pretinzînd c¶ ei (scriitorii, dè) nu fuseser¶ defel ni§te
la§i, cum pretindea Goma, ba chiar în anume §edin†e (!) se dovediser¶
de o… demnitate §i de un curaj drag §i lui Manolescu (mai ales c¶
vorbeau al†ii, nebunii de serviciu, el ascunzîndu-se înd¶r¶tul sp¶tarului
scaunului din fa†¶, dimpreun¶ cu ¢oiu §i §optindu-§i bancuri reac†ionare, despre… Z¶roni, alt ardelean, drept: nu §i f¶g¶r¶§ean…).
(…) Duminic¶ 22 februarie 2009
Trezit cu cele mai bune inten†ii, voi constata dac¶ pot m¶car
începe s¶ consemnez în jurnal ce îmi propusesem înainte de a c¶dea în
boal¶: “amnezia, mama supravie†uirii”.
Pornisem, în urm¶ cu decenii - câte: trei?, patru? - s¶-mi critic
neamul, rasa de uitare, de incapacitatea de a †ine minte ce i se întâmplase, r¶u, “în decursul…” secolului trecut, al dou¶zecilea. Tr¶sesem
în ai mei cu toate gurile de foc (un fel de a vorbi: unde, în care
publica†ii m¶ exprimasem?, în cele confiden†iale, din exil, citite de noi,
mereu aceia§i?; în cele normale, cu difuzare satisf¶c¶toare, 3-4 ani de
voie de la Neocenzura liiceano-manoleasc¶-adame§teanic¶?, dar chiar
a§a, neluate în seam¶ de cei viza†i, cu to†ii socotindu-se tr¶da†i,
denun†ati, pârâ†i, dela†iona†i de Goma, vorba turn¶toarei Geta
Dimisianu?).
Rezultatul: †inuser¶ minte criticele mele câ†iva in§i, unul dintre
ei, V. Tism¶neanu chiar m¶ citase în câteva rânduri, îns¶ numai…
indicînd numele autorului §i titlul bro§urii: “Amnezia la români”, atât,
trecuse mai departe, la “analiza comunismului românesc”, fiindc¶…
nu p¶§ise cu lectura dincolo de autor §i de titlu, neinteresîndu-l
victima: “amnezicul”, pe el preocupîndu-l, am mai spus, repet: “ana©Paul Goma 1935-2011
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liza comunismului românesc”, adic¶ acel ceva care nu exist¶, dar ce
conteaz¶: analiz¶m puternic nimicul. ïntru diversiune.
A§adar m¶ r¶fuisem cu românii mei. Mare mi-a fost uimirea §i
durerea s¶ aflu - dup¶ 1998, mai ales dup¶ 2000 - c¶ ai mei nu erau
coada cozii; c¶ nici bulgarii nu erau mai breji; nici chiar ungurii - cei
cu care ne solidarizasem noi, cei câ†iva români, în 1956; nici cehii
(+slovacii) pentru care suferisem crâncen în 1968. Dou¶ comunit¶†i
erau mai aparte, din motive… psihoistorice: ruseas¶ §i nem†easc¶,
taman cele care declan§aser¶ catastrofa dubl¶: bol§evism-nazism.
Cea care se mai †inea: poloneza.
De ce poloneza? Ca una care suferise imens “§i din dreapta
(h¶r†ii) §i din stânga ei”? Dar suferin†a nu era un criteriu, o condi†ie a
†inerii minte; poporul rus sufer¶ de veacuri - §i tot degeaba; §i nem†ii
suferiser¶ (începînd din 1914!) §i tot p¶li†i de amnezie supravie†uiesc
§i azi. Deci nu suferin†a, ci… Dac¶ în timp de pace uitau, fiindc¶
fuseser¶ înving¶tori? sau pentru ca fuseser¶ învin§i? Nici a§a nu
merge: polonezii în ce tab¶r¶ se afl¶, ca mereu învin§i, dar mereu
înving¶tori de suflet?
M-a§ fi întrebat, în van, pân¶ de curând, când s-a deschis în
Cambodgia procesului unui criminal, comandant al unui sinistru lag¶r
de exterminare. Dac¶ am fi a§teptat ca poporul khmer s¶-§i manifeste
opinia despre suferin†a sa, despre bestiile lor, am fi putut a§tepta mult
§i bine: a fost nevoie ca occidentalii s¶ insiste, s¶ finan†eze cl¶direa
unui tribunal - atunci §i nici atunci. Peste un milion §i jum¶tate de
oameni din elita †¶rii (intelectuali, cler, oameni harnici, cu ini†iativ¶) a
fost masacrat¶ - de o “contra-elit¶”, §colit¶ la Moscova §i la Pekin - cel
care-§i a§teapt¶ procesul, nefiind un s¶lbatic analfabet, ci profesor
universitar - totu§i. Dar ce s-a petrecut dup¶ încetarea terorii khmerilor
ro§ii? Supravie†uitorii au ie§it din casele-mor†ii fiindc¶… †ara le
fusese ocupat¶ de… vietnamezi (comuni§ti, prosovietici). Neferici†ii
carora li se deschisese poarta nu s-au întrebat cine sunt aceia:
reprezint¶ ei Binele absolut? Sau m¶surau cu strâmba, dar omeneasca:
“mai pu†in r¶i decât ceilal†i”.
Cambodgia de azi: un loc în spa†iu în care a fost instalata o cât
de cât¶ justi†ie. Cet¶†enii de azi, vorba lui Cornel Burtic¶ despre
români, în 1977, în “intrevederea” cu mine “au chiar §i motorete!”, ba
li s-au confec†ionat câteva memoriale în locurile lag¶relor, centrelor de
tortur¶ - ei da; ei §i?
Despre ororile din urm¶ cu treizeci de ani mai †in minte unii
supravie†uitori. Dar nu to†i vorbesc. Pot fi blama†i pentru t¶cere ? Iat¶:
în localul unui liceu “func†ionase” un centru de tortur¶: jum¶tate din
cei care ajungeau acolo erau uci§i în b¶t¶i, supravie†uitorii trimi§i în
lag¶re de reeducare. Dup¶ alungarea khmerilor ro§ii, liceul acela §i-a
rec¶p¶tat destinatia ini†ial¶. ïn unele s¶li de clas¶ au fost p¶strate
instrumentele de tortur¶: lan†uri, cârlige în perete, în tavan… £tiu
elevii de azi ce fusese acolo, la ce slujiser¶ lan†urile, cârligele? Da,
§tiu. “Pentru tortur¶”. Mai departe? Mai departe - nimic. Ca §i cum
acel trecut - în care intra §i “pentru tortur¶” nu i-ar privi pe elevii de
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acum. O profesoar¶ care fusese §i ea arestat¶, torturat¶ în fosta ei sal¶
de clas¶, cu so†ul… disp¶rut, în timp ce ea se afla într-o “colonie
agricol¶” - întrebat¶ dac¶ le-a povestit elevilor s¶i ce se întâmplase
acolo - cu ea, cu so†ul, cu colegii ei - a r¶spuns, dup¶ o §ov¶ial¶, c¶ nu.
C¶ nu prea. De ce? Dup¶ alt¶ pauz¶: “Noi, profesorii avem misiunea
s¶-i înv¶†¶m pe copii carte, nu orori. Au auzit ei, în familiile lor,
destule orori…” Un elev - doi elevi, adolescen†i - întreba†i dac¶ mama,
tata, unchii, bunicii le povestiser¶… Nu. ïns¶ cuno§teau motivul
t¶cerii: de ce s¶ li se povesteasc¶? La ce ar fi slujit? ïntr-adev¶r: la ce
ar fi slujit? La ce ar sluji procesul criminalului pentru care s-a construit
un tribunal întreg? Doar câtiva adul†i, cu ochii în lacrimi, î§i mai
imagineaz¶ ca, judeca†i fiind vinova†ii, vor fi descuraja†i cei care ar fi
tenta†i s¶ aleag¶ meseria de c¶l¶u.
Eroare! Oroare! Am citit de pe un forum internet cu cât interes
- §i cu câta speran†¶ - îl chestionau tinerii (români) pe o putoare de
securist - român - “cu vast¶ experien†¶” despre posibilitatea “de a lucra
§i ei în Serviciile de Informa†ii…”
Joi 26 februarie 2009
Auzi†i!, cum atr¶gea aten†ia Iosif Sava în de neuitatele sale
emisiuni muzicale. Auzi†i, deci, ce mai emite Buduca, trezitul - dar nu
întreg: pe sfertul inactiv:
“Salcia lui Ivasiuc în "Lettre internationale", editia romana, iarna
2008-2009, Nicolae Manolescu scrie cateva amintiri despre prietenul sau,
Alexandru Ivasiuc, si incearca un portret intelectual al acestuia.
Erau în Maramure§, la Ivasiuc, gazda si suflet al grupului, Nicolae
Breban, Nicolae Manolescu si Dana Dumitriu. Au fost si la mormintele
parintilor lui Sasa. Asa ii zicea Breban. Manolescu ii spunea Alec. La
întoarecere, in masina lui Breban, Alec se insufleteste entuziast si vorbeste
despre salcia de la mormantul mamei sale.
- Care salcie, Sa§a?
Ivasiuc se intoarce catre Manolescu, aflat pe bancheta din spate, si
cerseste din priviri o confirmare a spuselor lui.
- Alec, nu e nicio salcie acolo.
Ivasiuc se supara.
- Cum sa nu fie? Doar am scris despre ea in toate romanele mele.
Manolescu interpreteaza acest episod ca pe o scena, inocenta in aparentele ei, care ar putea vorbi despre o anume mitomanie a lui Ivasiuc, devenita un pic mai vinovata atunci cand maramureseanul incepea sa-si "falsifice"
arborele genealogic. Tot Manolescu observa, apoi, ca Ivasiuc avea o inteligenta care spatializa ideile ca si cum forma lor interna ar fi un arbore bogat
in ramuri si recunoaste ca la nimeni n-a mai "vazut" o astfel de ideatie.
Cred ca Manolescu il saraceste pe prietenul sau in cuprinsul acestei
evocari. Si o face pentru ca nu intuieste in ce traditie se afla imaginarul maramureseanului. Cand isi scria romanele si dorea sa evoce salcia de la mormantul mamei sale, Ivasiuc o vedea cu ochii mintii, ca si cum ar fi acolo si in realitatea cea reala. Acest gen de imaginar se numeste, in traditia proprie lui,
imaginal si este fie un atavism, fie o initiere.
Dac¶ Ivasiuc a mo§tenit acest har ca atavism (caci initiat nu a avut
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cum sa fie), atunci avem de cautat in arborele lui genealogic cativa mosistramosi §amani. Nu radeti! Maramuresul e, si azi, cea mai dens populata
regiune romaneasca cu nepoti si stranepoti de vrajitori si vrajitoare dintr-o
veche linie (netiganeasca). Cunosc personal astfel de familii si povestile lor,
unele cutremuratoare.
Cei care vin din linia acestui samanism nu sunt mitomani. Sunt
oameni ca toti oamenii, avand in plus aceasta misterioasa capacitate atavica
de a vedea in imaginal.
Despre imaginal, iubitorii de surse bibliografice trebuie sa le caute
prin cartile islamologului Henri Corbin.
Despre Ivasiuc, numai de bine. Daca ar fi avut norocul unei educatii
mai putin despiritualizate, ar fi putut fi un Carlos Castaneda al nostru, celebrul ucenic al ultimului mag toltec, Juan Matus.
Ioan BUDUCA”

Am reprodus fidel întregul delir imaginal al lui Buduca. Cel
care a re†inut - “despre Ivasiuc, numai de bine”. C¶ a§a-i el, Buduca:
caut¶ §amani în familia lui Ivasiuc, astfel explicînd (tot de Buduca
vorbesc) de ce avea descendentul §amanilor maramure§eni (‘dar nu
†igani!’) “în plus aceasta misterioasa capacitate atavica de a vedea în
imaginal”.
£i eu, naivul, respinsul de imaginalul Buduc¶i: arestat ultima
oar¶ în 1977, am aflat din dosarele (multe; §i ne-m¶runte) de anchet¶
c¶ fostul meu coleg de celul¶, prietenul meu bun Ivasiuc era, în fapt nu în imaginal - un “intelectual” informator al Securit¶†ii. El nu doar
turna (ce termen vulgar!), ci f¶cea §i rapoarte de analiz¶ a situa†iei în
general, în special a “obiectivului”, în termeni securi§ti: sugerînd §i
modalit¶ti de “destr¶mare” a acestuia (întâmpl¶tor coleg de celul¶ al
“destr¶mabilului”);
Naivul de mine: credeam c¶ rezumatele lui (din cartea mea
Gherla, ap¶rut¶ la Gallimard în 1976, difuzate în lectura mea, la
Europa liber¶, tot atunci, eu aflîndu-m¶ la Bucure§ti - în Drumul
Taberei) erau semne de pre†uire colegial¶ a prozei memorialistice, ca
unul cu care împ¶r†isem gamela §i tineta, în închisoarea cu acela§i…
titlu, în cursul anului 1957…
Am¶nun†esc: în dosarul meu se aflau teancuri de transcrieri
dup¶ emisiunile radio ale Europei libere, ale Gherlei, cu toate c¶ luminile lumii (cum ar veni: elita intelectual¶ de la Securitate, dup¶ cum ne
indica bineinformatul repauzat Ulici) aveau câteva dintre variantele
subtilizate-prin-furare din apartamentul drumt¶berean. ïns¶ m-am
lini§tit (sic) atunci când, r¶sfoind mai departe turn¶toriile lui Ivasiuc,
am dat peste… alte transcrieri, tot dup¶ Europa liber¶: ale Bisericii
Negre de Baconsky! Atunci am în†eles c¶ în casa Ivasiuc era amenajat¶ o sta†ie de ascultare-transcriere ale unor texte difuzate de la
München §i “pasate” Securit¶†ii întru bibliografierea la zi a elitarzilor
României cultural-literare, înso†ite de omagiile scriitorului român
Alexandru Ivasiuc.
Dac¶ va citi vreodat¶ aceste însemn¶ri de jurnal, Buduca ar fi
în stare s¶ fac¶ observa†ia amnezic¶ tipic ardelenoas¶:
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“Goma pretinde c¶ Ivasiuc l-a dela†ionat (contaminare dinspre contaminanta Geta Dimisianu) pe el §i pe Baconsky. Pe Goma - s¶-l cread¶ cine
l-a mai crezut, cât despre Baconsky: a murit, nu mai poate m¶rturisi. De ce
nu apar §i al†i scriitori pe care Ivasiuc i-ar fi… (iar) dela†ionat?”

Dac¶ nu ar fi amnezic prin voca†ie, Buduca ar fi putut s¶
r¶spund¶ singur la întrebarea-încuietoare:
“Ce anume (iertare, m¶ aflu în plin Buduca-Dimisianca) s¶
dela†ioneze Ivasiuc în leg¶tur¶ cu, de pild¶… Breban? Declara†iile sale de
iubire-ve§nic¶ fa†¶ de Treimea la care se închina, când umplea România literar¶ cu l¶l¶ielile proceau§iste ale b¶ie†ilor de§tep†i de atunci: Ivasiuc,
Nichita, Matei C¶linescu, o vreme: Cezar Baltag §i însu§i Breban cu deviza
sa de via†¶ curat¶ pe care jura, anume: «Mama-Opera-Tovar¶§ul»?;
“Ce anume s¶ dela†ioneze Ivasiuc din activitatea anticomunist¶, anticeau§ist¶, antitotalitarist¶ a lui Manolescu? Preistoria rezisten†ei prin cultur¶,
Antologia în care nu-l b¶gase pe Jebeleanu, în schimb (sic) îi introdusese pe
Gyr §i pe £tefan Baciu? Isprava era cunoscut¶ de tot târgul Casei Scriitorilor,
nu mai era necesar¶ demascarea ivasiuc¶”,

pl¶tit¶ cu vârf §i îndesat de cronicile verticalului anticomunist
Niki la capodoperele lui Dumitru Popescu-Dumnezeu (cinci? §ase?)?
A†i auzit, oameni buni cât de tare zbiar¶ Olmert? £i cum î§i
strecoar¶ printre v¶ic¶reli amenin†¶rile? Vas¶zic¶ se laud¶ c¶ el este
foarte tare: “Israelul va sti s¶ se apere în toate situatiile, impotriva
tututor amenin†¶rilor, impotriva oric¶rui inamic,- nu pot sa spun mai
mult, dar credeti-m¶, stiu ce vorbesc", a rostit Ehud Olmert.
Cum s¶ nu §tie, doar sub conducerea-i în†eleapt¶ Israelul a înregistrat dou¶ victorii de semn schimbat: în Liban §i în Ghaza.
Altfel-zisele: b¶t¶i la curu-gol. Chiar §i acum Marele-tarele Israel cere
ajutor Americii… Cine spunea, recent, ca Israelul e condus de Boc §i
de boccìi împrejuratici?
Noutate: ¢ipi nu vrea cu Boc-Nethaniaou.
(…) Luni 2 martie 2009
Valerian Stan îmi scrie c¶ a reu§it, în sfâr§it, s¶ vorbeasc¶ la
telefon cu D-na Crângariu; §i c¶ Hot¶rîrea Judec¶toriei nu a fost nici
acum redactat¶ §i comunicat¶. Mi-a spus c¶ “dat¶ fiind aceasta întârziere, va formula în curând, conducerii Judec¶toriei, o cerere de urgentare a redact¶rii”… Parc¶ m¶ mai întâlnisem cu astfel de “formul¶ri”
ale avocatului meu iubit - când? ïn urm¶ cu un an, cu doi? Sau: trei?
(…) Am aflat - de la Chi§in¶u - ca bestiali§tii kgbi§i, ajuta†i
îndeaproape de evreii basarabeano-israelieni§ti (din Banda tovar¶§ului
Avigdor Lieberman - prostul-Bâcului care neag¶ c¶ ar fi “xenofob - ci
doar sionist” (sic) - au aplicat în ultima vreme “bruiajul netului”. Deci,
eu plângîndu-m¶ c¶ basarabenii mei fiind absen†i de pe contorul frecventatorilor site-ului meu (în medie: 5 persoane zilnic), au chiar fost
interzi§i! Li s-a interzis accesul la o sum¶ de site-uri, printre care al
meu. Li s-a t¶iat “leg¶tura” §i cu mine! A§a cum li s-a interzis chinezilor, vietnamezilor - de coreeni de nord nu pot spune c¶ li s-ar fi
interzis, fiindc¶ nu §tiu dac¶ ferici†ii cet¶†eni posed¶ scula numit¶,
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comun: ordinator. £i a§a cum i se închisese microfonul lui Paraschiv,
la Cotroceni, când constataser¶ securi§tii (nici “vechi”, nici “noi” - ci
securi§tii) c¶ Nea Vasile “se d¶ la tovar¶§ul lor, B¶sescu”…Tic¶lo§ii!
Cum s¶ nu fim adânc b¶nuitori noi, antisemi†ii seto§i de sânge
evreiesc atunci când vedem în toate cazurile de închidere-de-robineteinformatice (§i informa†ionale?) mâna geniilor stampilate cu steaua lui
David? Dar o astfel de deduc†ie este la mintea coco§ului: cine are
interes sa provoace tulburare în transmiterea informa†iilor pân¶ de
curând protejate? Cine î§i vinde (eu b¶nuiesc: î§i ofer¶) înalta tehnologie statelor totalitare, închise, adepte ale închiderii cu un Zid: chinezesc, al Berlinului, al Ierusalimului? Cine, dintre de†in¶torii teribilelor
arme nucleare, ob†inute cu ajutorul nemijlocit al USA, ajun§i a se
întreba dac¶ nu se apropie Ziua Mâniei, fac tot ceea ce fac cu o furie
oarb¶, destructoare - în Liban, în Ghaza, amenin†¶ Iranul - împingînd
§i aceast¶ ultratehnologie a terorii absolute: controlul comunica†iilor
electronice. Altfel de ce ar fi jubilat evreii de la Chi§in¶u când au aflat
- §i constatat - c¶ “prin hot¶rîre de stat §i de partid li s-a închis
microfonul”, românilor din Basarabia, Ucraina care încercau s¶
comunice cu confra†ii lor din afara noului ghetto impus de ne-xenofobul (sic-sic) Lieberman, cu avansata tehnic¶ israelian¶?
(…) Mar†i 3 martie 2009
(…)S-au trezit ardelenii no§tri dragi §i z¶bavnici, în Ziua:
Subiectul-obiect: bocul Boc. Gro§an sus†ine c¶ “ardeleanul
netipic Boc” (?) vorbe§te mai iute decât gânde§te (dar oare chiar
gânde§te el în sinea în¶untrului s¶u?), spre deosebire de Ciorbea, (tot
ardelean) acesta ar fi gândit mai repede decât vorbea, atât c¶ nu i se
percepea presta†ia sonor¶ decât a doua zi, a§a, înspre sear¶.
Hoandr¶: fotografia prezentîndu-l este tipic¶ pentru acest
sibian sl¶ninatic: omul §ede la un birou, temeinic, de parc¶ ar fi propria-i statuie (de granit), se vede c¶ posed¶ un stilou cu care ar putea
scrie, are ceas de mân¶, are cea§c¶ de cafea… Ne serve§te un studiu
istoric: ardelenii contra reg¶†enilor… De unde Dumnezeu vor fi ie§ind
fra†ii-no§tri precum Hoandr¶? Mai acum un an, tot în Ziua, acela§i
z¶bavnic încerca, viteje§te s¶-i apere pe intelectualii ardeleni persecuta†i de bucure§teni §i începea cu Marino… ïn loc s¶ scoat¶ în eviden†¶ ce f¶cuse - bun - moldoveanul-macedonean Marino, Hoandr¶
umbla pe la “ardelenitatea” presupus¶, dup¶ “domi†ilul persoanei”.
Hoandr¶, Hoandr¶… Ba§ca delirul despre “europenitatea” lui Zaciu
dedus¶ dup¶ anii petrecu†i în Occident, cu voie de la Bucure§ti…
(…)Vineri 13 martie 2009
O s¶ v¶d ce noroc am, azi, 13 martie. Iat¶ “bucuria”:
Ple§i†¶ declarat nevinovat!
Tr¶iasc¶ în veci justi†ia b¶§easc¶, cea fecundat¶ de
Tism¶neni!
(…) Mar†i 17 martie 2009
Bedros Horasangian vorbe§te de bine o carte omagial¶ alc¶tuit¶
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de Nina, so†ia compozitorului Anatol Vieru - nu §tiam c¶ ar fi murit.
Ne-am cunoscut, am schimbat câteva cuvinte cu el - dar numai
despre muzic¶. Mi-a devenit oarecum apropiat, pentru c¶, dup¶ ce cântase în lungi§, în curmezi§ furnalele/tractoarele - în cântece, cânticele
§i cantate, care de care mai lung¶, mai insuportabil¶ (eu fiind una dintre victimele f¶r¶ voie ale lui: ne ucideau difuzoarele internatului de la
Sibiu cu l¶tr¶turile lui Socor §i ale l Vierului) - s-a oprit din producerea
muzicii realist (sic) socialiste, de nuan†¶ revolu†ionar bol§evic¶! N-a
mai produs produse specifice, dragi tovar¶§i! Unde s-a mai pomenit
una ca asta - §i înc¶ la un fanatic activist evreu? Dac¶ eu l-am cunoscut
prin 1968, când conduceam pagina de muzic¶ de la România literar¶,
când spun: “cu zece ani în urm¶” înseamn¶ c¶ de prin 1958 abandonase
activitatea-i activistic¶ bol§evic¶. ïi cuno§team - §i cum!, prin difuzorspaima-urechilor-noastre - productele, îns¶ nu eu i-am vorbit despre
ea, ci el, fa†¶ de un oarecare redactora§ c¶ruia îi încredin†a, ca unei cutii
po§tale articolul s¶pt¶mânal - sau lunar. Nu §tiu dac¶ se comporta de
obicei a§a cu oamenii, îns¶ †in minte c¶, în ciuda “biobibliografiei”
noastre, a amândurora, în principiu incompatibil¶ unui dialog, ne-am
plimbat în câteva rânduri pe Bulevardul Ana Ip¶tescu unde se afla
redac†ia §i am… dialogat. Se vede c¶ voi fi deschis §i eu gura, în pauze,
cât s¶-i comunic: §i eu primisem “o ini†iere în muzic¶”, îi spusesem:
în domiciliu obligatoriu, în B¶r¶gan (§tia de la N. Steinhardt c¶
f¶cusem §i închisoare politic¶), îns¶ nu a tres¶rit, nu s-a speriat, nu a
luat-o la goan¶. ïntr-un ochi al meu r¶mânea îns¶ acela§i Anatol Vieru
“bol§evicul muzical”, “adjunctul lui Socor” - în care calitate pusese…
um¶rul, vorba lui S¶raru, la c¶lcatul în picioare, la propriu, a Fonotecii
de Aur a Radiodifuziunii: înregistr¶ri unice - §i pierdute definitiv - din
“discoteca de discuri” (aici l-am plagiat pe Breban…). Steinhard vorbea §i de cilindrii de cear¶ pe care fusese imprimat¶ opera folclorica a
“£colii lui Gusti” §i din care nu sc¶pase mare lucru, decât ca s¶ fie
l¶sat¶ în ni§te poduri supraînc¶lzite, vara, de s¶ nu se mai poat¶ recupera nimic din gogoloaiele de cear¶. ïn cel¶lalt ochi al meu r¶m¶sese
un alt Vieru: autorul Concertului pentru violoncel. Acesta m¶ tulburase
pân¶ la sfâ§iere în ultimele luni de domicilu obligatoriu, ascultat la
radioul cu baterii §i acumulator de sticl¶, împreun¶ cu Radu
Surdulescu, cu Horia Popescu §i cu Aurel P¶una - §i ei de vârsta mea
§i ei cunosc¶tori ai “komisarului Vieru, adjunctul lui Socor la Radio”,
unde participase, imitîndu-§i superiorul la distrugerea cu avânt
revolu†ionar a discurilor din Fonotec¶. ïncepusem a ne plictisi cât ne
tot întrebam în trei: “S¶ fie bestia de Anatol Vieru, adjunctul lui Socor,
acela§i cu autorul Concertului?”
ïmi r¶m¶sese “pozitiv”, fiindc¶ se oprise din fabricarea muzicii
de stat §i de partid în plin¶… glorie §i se a§ternuse pe studiat muzica,
de la A, ca student în primul an de Conservator: adjunctul lui Socor nu
avea studii muzicale - dar avea cizme proletare pentru c¶lcatul în
picioare a discurilor de ebonit¶. Concertul pentru violoncel (cu care
îmi rupsese inima §i m¶ câ§tigase definitiv-pe-jum¶tate cu muzica lui
minunat¶ §i… stranie la un bol§evic revolu†ionar cu fapta, nu doar cu
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declara†iile) era, probabil prima lucrare a sa - normal¶ (dar câte de
normal¶!).
Nu †in minte cum-când anume (?) au încetat “rela†iile” noastre,
probabil când pagina de muzic¶ a fost desfiin†at¶ sau poate trecut¶ sub
aripa sinistrului Valentin Sinistru (Silvestru)… - oricum, eu l-am
urm¶rit pe A. Vieru de departe, cu urechea… £i nu i-am g¶sit seam¶n
în muzica româneasc¶. Nici în momentul de fa†¶, dup¶ atâtea decenii.
ïn 1946-47 sute de tineri din România fuseser¶ trimi§i “în
Uniune”, la studii. Câteva zeci dintre ei - în majoritate evrei - au ales
ori fuseser¶ ale§i în “sectorul muzic¶”. Cei mai noroco§i la clasele de
compozi†ie §i interpretare (nu cumva Radu Lupu a fost §i pe-acolo,
înainte de a deveni elevul Cellei Delavrancea?). A. Vieru l-a avut pe
Haciaturian “na§”, influen†a tovar¶§ului (H)Aram s-a v¶dit în primul
deceniu, cel al muzicii-de-clas¶…
ïn câteva rânduri scriind despre ‘Evreii §i Muzica’ am b¶gat de
seam¶: evreii, mai cu seam¶ cei provenind din fostul Imperiu Rusesc,
înglobînd Polonia, ¢¶rile Baltice, Basarabia (apoi dupa al II-lea razboi:
RDG, Cehoslovacia) au dat legioane de interpre†i de geniu - îns¶ nu §i
compozitori. Dealtfel eu cunosc doar doi “b¶trâni”, numai doi din cei
vreo cincizeci mari: Mendelssohn §i Mahler, niciunul “rus”, propor†ie
neînsemnat¶ fa†¶ de violoni§ti, piani§ti. De ce?, m-am întrebat. £i
mi-am r¶spuns, f¶r¶ team¶ de ridicol sau de antisemitizare: fiindc¶
evreii sunt creatori-în-interpretare, nu creatori-în-crea†ie.
Totdeauna mi-a fost antipatic¶ muzica-de-film hollywoodian¶.
Dealtfel este recognoscibil¶, dup¶ dou¶ m¶suri †i se arat¶ vulgar¶,
inconsistent¶ - adev¶rat: memorizabil¶, dar de un prost gust des¶vâr§it
§i ea contribuind la proletarizarea (prin evreizare) a muzicii de film,
provenit¶ din klezmer §i din cantatele sovietice în cinstea planurilor
cincinale. S¶ fim ferici†i c¶ nu a ajuns pân¶ la “horul Armatei Ro§ii” de§i un interpret-compozitor de muzic¶-alimentar¶, Jean-Jacques
Goldman a f¶cut eforturi considerabile s¶ adune dobitocimea franc¶
masochist¶ pe Stade de France - dup¶ care s-a pus jos §i a decedat.
Gershwin: un clasicizat al muzicii de estrad¶.
Anatol Vieru: o fericit¶ excep†ie §i printre evrei §i printre
români.
(Acum doi-trei ani întâlnindu-m¶ cu Costin Cazaban, mi-a
d¶ruit “Arta Fugii” de Bach, în interpretarea lui Andrei Vieru, fiul. Nu
mi-a l¶sat o amintire nepieritoare. Zic, f¶r¶ umbr¶ de modestie: Cum
altfel, dac¶ §i eu scrisesem o “Arta a reFugii” - §i nu-mi cerusem iertare
de la ¢epeneag pentru… plagiat?
Am sub masa ordinatorului dou¶-trei cutii mari pline cu discuri
(de ebonit¶). Din 1995, de la expulzare, nu le-am deschis, s¶ ascult
cioburile de comoar¶, fiindc¶ nu am nici tourne-disque (confiscat cu
un an înainte, împreun¶ cu la chaine, de c¶tre bestiile de la finan†’).
Cele mai dragi înregistr¶ri sunt cele cump¶rate în România: române§ti,
cehe§ti, ruse§ti. ïn ace§ti 15 ani am visat s¶-l reascult pe Sviatoslav
Richter, în “Arta refugii”. Dar, uite, vorba românului exprimîndu-se în
limba lui Voltèr’: «Pa’ posibl’!». A fost posibl’ s¶-l vad - cu ochii mei
©Paul Goma 1935-2011

wwww.paulgoma.com

PDF public și gratuit

31.12.2011

PAUL GOMA - JURNAL 2011

2055

§i s¶-l ar¶t §i ochilor lui Marius Robescu - pe Richter, la masa de
al¶turi, la o cafenea parizian¶, a fost posibil ca Richter însu§i “s¶ se
aud¶ cu un ton mai sus”, cu pu†in timp înainte de a se duce - iar eu tot
nu am apucat s¶-i ascult înregistrarea de la Melodia…
Miercuri 18 martie 2009
I. Gro§an: tot a§a, tot a§a. Iat¶ ce produce dup¶ o îndelung¶
“evaluare” a adev¶rului s¶u (Ziua de azi):
“…si ca daca la Paris, înainte de 1990, o vizitai pe Monica
Lovinescu, era "dubios" sa-l vizitezi si pe Nicolae Breban - asta ca sa dau un
singur exemplu, din spatiul literar. Suspiciunea, plantata parsiv de Securitate,
plana pretutindeni”.

Ce fel de adev¶r propune scriitorul I. Gro§an? Adev¶r-declas¶? Adev¶r-de-provincie (ardeleneasc¶)? Adev¶r-de-ga§c¶?
Gro§an §i Buduca: scriitorii tineri ardeleni ajun§i la Paris imediat dup¶ “revolu†ie” §i zugr¶vind realitatea-real¶ din diaspora, cum se
fasole§te maramure§eanul în pasajul de mai sus, I. Buduca nel¶sînduse mai prejos, scriind negru pe alb adev¶rul-etilic: “Eugen Ionescu este
un be†iv, pe Cioran nu-l mai intereseaz¶ Românii…” Ace§ti doi b¶ie†ic¶l¶tore†i recomanda†i de ¢epeneag §i umfla†i cu pompa informa†iilor
la Casa Scriitorilor de navetistul impenitent Breban a§a au r¶mas
dup¶… 20 ani, tot Biblia lui Grobei îi c¶l¶uze§te în via†¶.
Dovada - enormitatea de mai sus - dup¶ 20 ani!
“…dac¶, la Paris, înainte de 1990, o vizitai pe Monica Lovinescu, era
"dubios" sa-l vizitezi si pe Nicolae Breban - asta ca sa dau un singur exemplu,
din spatiul literar”.

Ce minciun¶ f¶r¶ de ru§ine! Dup¶ I. Gro§an, vizitatorii, la Paris
puteau s¶ o caute pe Monica Lovinescu f¶r¶ nici o opreli§te, în schimb
“era dubios s¶-l vizitezi §i pe Nicolae Breban…”!
Ce fel de “amintiri” are I. Gro§an? Nu rezist s¶ le spun: “deghizate”, precum ale nemuritorului Bacil Kroh, traficate, adic¶ mincinoase. Dar ce are în comun un komisar sovietizator-terorizator cu un
copil maramure§ean, care vrea §i el s¶ suie - în fapt: coboare - la
Bucure§ti? Nimic - din punct de vedere cantitativ. Dar din punct de
vedere calitativ… Prin diversiune; prin minciun¶ - servit¶ “amnezicselectiv”, dup¶ re†eta altui ardelean diversionist, altfel cult, foc: nu l¶sa
un rând din c¶r†ile sale moralnice, f¶r¶ un citat din clasici (nu ai
marxismului, pe aceea îi urcase în pod, dup¶ ce îl slujiser¶ s¶ urce
treptele C.C-ului, ale Agerpresului, ale Televiziunii) - dac¶ nu s-a
în†eles c¶ despre Moralistul Lisei, Tavi Paler vorbesc, foarte r¶u! Nu
mai face†i pe tâmpi†ii, tovar¶§i!
*
Abia acum afl¶ Românii c¶ România lor a g¶zduit câ†iva ani
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“închisorile itinerante” americane care au servit la interogarea, la
torturarea unor in§i b¶nui†i de apartenen†¶ la Al Quaida. De la
primele semnale - externe, fire§te - m¶ exprimasem în… Jurnalul meu
cel intim (§i personal) de pe internet. Ziceam c¶ “zvonul” poate fi luat
drept §tire confirmat¶ - datorit¶:
- halului moral al §efilor actualei Românii - pe de o parte cu
to†ii securi§ti-securi§ti (nu “fo§ti”, cum le zic verii, cumna†ii, nepo†ii,
fiii lor - ce s¶ mai vorbesc de tovar¶§ele cumnate), deci u§or §antajabili
de c¶tre cine are curajul - sau interesul - s¶-i întoarc¶ pe cealalt¶ parte;
- avidit¶†ii acelora§i, neam de slugi, din dinastii de calò †igan
sau †ig¶nizat de-a lungul veacurilor, care î§i g¶siser¶ iar un rost §i un
“servici” la stat (indiferent care);
- speran†a c¶, în jurul acelor “unit¶†i” americane, dac¶ nu va
curge, va pica ceva §i în p¶l¶ria neferici†ilor de localnici - dar nu
merseser¶ unii “ale§i” ai lui B¶sescu, pân¶ la a pl¶nui înfiin†area de
bordeluri pentru…“prietenii no§tri, de veacuri, americani” - în fapt: ai
lui Guest, ai lui Taubmann, ai Rodic¶i Gordon, Chimista Vesel¶ ?;
- România - ca dealtfel toate †¶rile debarasate de ru§i, dar,
vorba tatii, nu §i de ru§ii cu mai multe stele pe drapel - are o rezerv¶
impozant¶ de “cadre” înalt specializate în materie de… a§a-ceva, cum
îi numesc bandi†ii de români guvernan†i pe colegii lor de §aib¶:
securi§tii specializa†i în tortur¶. Cum s¶ r¶mân¶ f¶r¶ întrebuin†are
diploma†ii în materie, de secole, nu doar †igani d-ai no§tri din popor, ci
§i gherleni de-ai vo§tri, faini, în timpul liber zugr¶velnici de icoane pe
glaj¶?; maramur¶§eni - tot de-ai vo§tri - cu §coal¶ fain¶ la Sighet, la
Baia Mare?; aiudeni - tot de-ai vo§tri…
(Ah, s¶ nu-i uit¶m pe “psihiatri”! Cum adic¶, statul nostru a
cheltuit atâ†ia bani ca s¶ formeze cadre-medicale-MAI, §i s¶ nu le deie
o just¶, o meritat¶ folosin†¶ ?)
Ce jale va fi bântuind prin satele cu pricina, dup¶ dezv¶luirea
adev¶rului §i constatarea c¶ fra†ii-americani dup¶ ce devastaser¶
drumurile, §oselele, dup¶ ce fragilizaser¶ (numai?) casele prea
aproape-de-carosabil, dup¶ atâtea promisiuni §i nici o †inere de cuvânt
(c¶ vor instala electricitate §i ap¶ curent¶, m¶car câteva ci§mele §i în
satele prin care “circulau” cu camioane de 50 tone ) - §i? £i! Ar fi de
aflat dac¶ minunatul, sfâ§ietorul film “Californian Dreamin” f¶cut de
fiul prietenului meu, compozitorul Octavian Nemescu) a fost o
prevestire (profe†ire) a ceea ce s-a petrecut cu “Venirea Americanilor”.

Din nou în actualitate:
Sâmb¶t¶ 15 octombrie 2011
S-a speriat §i Varujan Vosganian de ceea ce… era cât pe
ce s¶ fac¶! Ai zice c¶ îl copiaz¶ pe Tism¶neanu: îmi propune
marea cu sarea, m¶ încânt¶, m¶ descânt¶, §i… se sperie! Nu singur, ci speriat de al†ii, de “anturaj”. Deci, dup¶ dou¶-trei zile realizeaz¶ în ce bocluc intrase, cu Goma… De unde concluzia, trist¶:
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ini†iativa lui nu era a lui, ci a “cuiva”, se §tie el, eu îl §tiam din
momentul Snagov, degeaba negase în a doua scrisoare.
Si ce face Tism¶neanu-Vozganian? Ce s¶ fac¶: î§i acord¶
o pauz¶ - în fine, i se acord¶ o pauz¶, în care i se explic¶ cu rigla
peste degete.
«ïn ce te-ai b¶gat, tovar¶§e?» - f¶r¶ a †ine seama c¶ nu
el (Tism¶neanu, Vosganian) se b¶gase, ci fusese b¶gat, de
“factorii superiori” - ai lui, doar nu ai mei, eu am gust §i am
§i odorat normal, nu coabitez nici în cl¶direa Casei Scînteii
Bis cu putoarea de obial¶ securist¶.
Asta este, m¶i tovar¶§i. £i nu pot pretinde c¶ a§a, pu†in,
olecu†¶, am crezut în Tism¶neanu, în Vosganian!
*
(…)„Dialoguri” cu Ion D. Sîrbu

(19 martie 2009)

Desigur, nu este vorba despre dialoguri – care nu au putut avea loc
între noi – nici despre convorbiri imaginare. Dealtfel am abuzat
când am desemnat astfel o singur¶ comunicare între noi, §i aceea
nematerializat¶.
Ne-am cunoscut în celula 12, de pe-a-ntâia, de la Jilava, în
primele zile ale anului 1958. De§i am respirat acela§i aer (de Jilava)
pân¶ în 25 martie (Bunavestirea!) nu am schimbat decât uzualele
saluturi: «Bun¶ diminea†a», «Poft¶ bun¶», «Somn u§or». Pe de o parte
fiindc¶ eram mereu absent (la izolare), pe de alta: când eram prezent,
m¶ interesa un singur coleg de celul¶: maiorul Patrichi din
Contraspionaj, activînd în Basarabia. Acesta (am aflat mai târziu: era
unchiul actri†ei Gina Patrichi) m¶ „colonizase” §i pentru c¶ î§i f¶cuse
veacul – dup¶ Lubianka – la închisoarea F¶g¶ra§, iar de la anume ferestre ale anumitor celule putea privi (dar numai când arborii erau desfrunzi†i) casa în care locuiau mama, so†ia §i fiica sa. Or eu, eliminat de
la Sibiu (pentru… jurnal intim) îmi g¶sisem ad¶post pentru ultima
clas¶ de liceu la F¶g¶ra§; iar acolo o aveam profesoar¶ de rus¶, pe
Doamna Patrichi (nu §tiam c¶ este so†ia so†ului s¶u, îns¶, basarabean
fiind, sim†eam c¶ frumoasa §i trista doamn¶-de-rus¶ „avea-pe-cinevaundeva”, în traducere: so†ul, fiul, tat¶l era închis). Aceast¶ lung¶ parantez¶ pentru a explica: în celula 12 din Jilava, între pedepsele cu izolarea, aveam o misie: în ochii mei mult mai important¶ decât pove§tile
pline de haz zise de h¶zosul Ion D. Sîrbu: aceea de a-i povestì, repovestì-r¶spovestì maiorului Patrichi cum mai arat¶ so†ia, fata, mama –
v¶zute de curând (în urm¶ cu 4-5 ani!), de aproape, nu de la peste o
sut¶ de metri, distan†a dintre ferestrele închisorii §i locuin†a familiei;
de a-i comunica ce §tiam de la al†ii despre cum o duceau cele trei femei
ale lui: dac¶ Doamna Profesoar¶ avea îmbr¶c¶mintea cârpit¶?,
înc¶l†¶mintea corect¶?, dac¶ mai purta la gât un medalion de argint în
form¶ de par¶…? Din 1953-54, perioada mea f¶g¶r¶§ean¶, nu se scursese o eternitate, îns¶ nu †ineam minte toate am¶nuntele cerute de
©Paul Goma 1935-2011

wwww.paulgoma.com

PDF public și gratuit

31.12.2011

PAUL GOMA - JURNAL 2011

2058

maiorul Patrichi. A§a c¶ f¶ceam ce ar fi f¶cut oricine în situa†ia mea:
ar fi ad¶ugat-înflorit-inventat. Când sim†eam c¶ am epuizat rezervele,
îl rugam pe el s¶-mi vorbeasc¶ despre spionajul bol§evic în Basarabia.
Maiorul, ca tot moldoveanul, era un povestitor din stirpea cronicarilor
§i a lui Mo§ Bodrâng¶, îns¶, cu toat¶ pl¶cerea procurat¶ de povestirea
lui, ner¶bd¶tor, cerea în curând s¶-i povestesc eu despre femeile pe
care nu le mai v¶zuse din 1946 - din fericire putuse constata §i din
relat¶rile mele: locuiau în aceea§i cas¶ din coasta Cet¶†ii F¶g¶ra§ului.
Ajung, ajung §i la Ion D. Sîrbu, doar cu el am pornit la drum, îns¶
nu pot trece peste faptul ca „nucleul” nara†iunii devenit¶ Ostinato de
la Patrichi mi se trage. £i câteva personaje din primele proze ale mele.
Ziceam, deci, c¶ în 1958, de§i am fost coleg de celul¶ cu Ion D.
Sîrbu, nu am comunicat, prima lui „vorbire” fusese despre o pies¶:
„Sovromc¶rbune”: nu-mi trezise interesul. Deloc.
În libertate, dup¶ 1965, ne-am v¶zut de câteva ori, pe la Uniunea
Scriitorilor, pe la „Madam Candrea”. Ne-am salutat, atât. Mi-a trezit
interesul Negoi†escu prin câteva cuvinte despre extraordinaritatea
prozatorului „Ion D. Sirbu”. Am înregistrat – la asta am r¶mas.
Prin 1985 (sau 86) a venit la Paris §i dup¶ ce i-a vizitat pe Monici,
a trecut §i pe la noi, în vecini. Am dedus c¶ întâlnirea cu ei nu fusese
cum se a§tepta el, a§a c¶, ajuns la noi, era gata-mort¶cios §i
morm¶icios. Nu l-am întrebat cum fusese întâlnirea de la care venea,
el nu mi-a povestit nimic, doar a întrebat, cu mânie:
«£i tu aperi onoarea pierdut¶ a lui Doina§?»
«£i-o ap¶r¶ el singur foarte eficace», am zis.
Apoi s-a ridicat, s-a scuzat c¶ trebuie s¶ plece, s¶ prind¶ ultimul
metrou. Abia intrasem în lift, c¶ Sîrbu m-a scuturat de reverele
pardesiului:
«Ce-i cu oamenii ¶§tia, m¶? Ei pe ce lume tr¶iesc, de-i vorbesc de
bine pe Doina§, pe Blandiana, pe Manolescu, pe De§liu, pe…?»
Am în†eles c¶ vorbea despre Monici §i am dat s¶ schimb vorba.
Nu m-a l¶sat. Îns¶ nici eu nu m-am l¶sat pornit încotro voia el. L-am
întrebat ce are de gând…
Cu basarabenii m¶ în†eleg din trei silabe; cu pu§c¶ria§ii din patru.
El m-a luat pe dup¶ cap §i a început s¶ plâng¶.
Am mai scris despre plânsul lui Ion D. Sîrbu, la Paris, în timp
ce-l conduceam la metro. Atunci mi s-a deschis, nu atât omul (care
nu-mi era simpatic), ci scriitorul – pe care înc¶ nu-l citisem. Îns¶ îl
§tiam, îl descoperisem adineauri:
El nu putea r¶mâne: ce se face so†ia sa f¶r¶ el? Apoi: ce se face el,
f¶r¶ c¶r†ile scrise, ascunse, ce se fac c¶r†ile f¶r¶ el, câteva neterminate
– dar acelea sunt cele mai bune…
Drumul de la noi pân¶ la metrou nu era lung, îns¶ în pant¶ accentuat¶, noi, urc¶torii amândoi atin§i de hibe pe la inime (pluralul indic¶
inimele lui Ion D. Sîrbu), de aceea a durat, a durat. Nimic nou, ci
repeti†ie, repeti†ie, plângeri de soarta so†iei, de soarta (sor†ile) c¶r†ilor
lui nepublicate, neterminate – de aceea el nu poate r¶mâne; nu
r¶mâne.
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Când am putut, în sfâr§it, citi prima carte a lui Ion D. Sîrbu – dup¶
22 decembrie 1989, fire§te, postum¶ (s¶ fi supravie†uit m¶car treipatru-cinci luni…), mi-am zis c¶ nu m¶ în§elasem când pretinsesem c¶
noi doi începusem a comunica, a angaja „dialoguri”.
Dealtfel, în primul „interviu” luat mie în 1990, la întrebarea :
‘Pe cine dintre scriitorii români din România Revolu†ia i-a prins cu
sertarele pline’, am r¶spuns: „Pe Noica, pe Ion D. Sîrbu, pe
N. Steinhardt, pe Teohar Mihada§”, iar dup¶ vreun an l-am ad¶ugat pe
Blaga, cu „Luntrea lui Caron”, spre stupefac†ia-indigna†ia graseizat¶ a
lui Manolescu.
Necazul (nenorocul istoric…) a f¶cut ca §i în acest an, 2009, la
dou¶ decenii dup¶ Marea Revolu†ie din Decembrie cei cinci scriitori
români s¶ r¶mân¶ tot cinci-mari-§i-la†i, nu li s-au ad¶ugat al†ii –
normali, sertari§ti, nu impostori ca cei care §i-au scris iute-iute
„amintirile din ilegalitatea comunist¶” (unii nici m¶car pe p¶mântul
†¶ri§oarei, ci în str¶in¶tate – ca Marino, ca Balot¶, ca Lena Constante),
precum §i apelurile c¶tre lichele (la oglind¶).
Dintre to†i, cel mai aproape de inima mea a r¶mas Ion D. Sîrbu.
Cu el dialoghez când mi-e grea†¶, când mi-e cea†¶.
Paul Goma
(…) Duminic¶ 22 martie 2009

Am trecut pe cel¶lalt versant al echinoxului.
Am citit ieri cartea lui Boris Buzil¶ De-a v-a†i ascuns’.
Eu nu a§ fi intitulat o m¶rturie despre “Un destin basarabean” cu un nume de joac¶, dealtfel în Basarabia nici nu i se
spunea a§a, ci: “Mija”. Fiindc¶, oricât am încerca noi, fug¶ri†ii, s¶
glumim pe seama h¶ituielii la care am fost - §i suntem supu§i,
m¶car ca s¶ alung¶m, menind, adev¶rul - tot nu a fost, nu este, nu
va fi vreodat¶ “joac¶”. Cel pu†in pentru mine §i pentru ai mei.
Chiar dac¶ §i familia noastr¶ a r¶mas în Basarabia în 1940; chiar
dac¶ al doilea refugiu: cel din 1944 l-am pornit din dou¶ sate
vecine - a lui, S¶li§te, a mea: Mana, la vreo 7 kilometri…
Ar fi trebuit s¶ încep prin a semnala apropierile - multe §i
stârnitoare de amintiri, îns¶ numai cele… în spa†iu, fiindc¶
timpul ne-a fost deosebit; chiar dac¶ între noi a existat (de ce voi
fi pus la trecut?) o distan†¶ de 6 ani: B.B. s-a n¶scut în 1929. Am
mai scris, am tot scris despre aceast¶ separare în timp între noi,
basarabenii, fie ei n¶scu†i la o distan†¶ de o zi unul de altul.
Pentru noi timpul nu a fost acela§i.
Deci: m¶rturia lui B.B. mi-a fost aproape, mi-a fost…
fr¶†easc¶, mi-a fost cvasi-aceea§i cu povestea vie†ii mele… decalat¶ în timp. Chiar §i la oamenii normali o diferen†¶ de vârst¶ de
6 ani conteaz¶ - dar la basarabeni… Am întâlnit în paginile ei
aceea§i realitate basarabean¶ din timp de pace, am dat de nume
cunoscute §i de mine, m¶car din auzitele dinspre p¶rin†i; despre
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locuri, dragi §i mie - de pild¶ satul meu, Mana este doar pomenit,
îns¶ m¶n¶stirea Curchi are dreptul la mult mai multe informa†ii
decât aveam eu, în exil, în anii ‘80, rezemat doar pe ceea ce
†ineam minte, din spusele p¶rin†ilor - spre deosebire de el care, se
vede, s-a documentat în sensul bun al cuvântului, dac¶ nu în
vederea scrierii acestor amintiri, atunci destul de curând înainte
de a le a§terne pe hârtie. Drumul nostru în memorie se bifurc¶, se
separ¶ din momentul Ocupa†iei.
Fire§te, §i el §i ai s¶i au perceput N¶vala Ru§ilor ca pe o
catastrof¶ na†ional¶-istoric¶ (el avea 11 ani, citea, în†elegea ce li
se preda-la-clas¶ din Istoria Neamului), eu, la cei patru ani §i
jum¶tate eram înc¶ rob (am vrut s¶ spun: îndatorat) memoriei
celorlal†i, adul†ilor. Eu v¶d acum deosebirea dintre el, B.B. §i
mine, P.G., ca m¶rturisitori a dou¶ realit¶†i:
- originea (social¶!) a noastr¶, chiar de eram tot români, tot
din familii de înv¶†¶tori - sau asimila†i:
Familiile p¶rin†ilor mei tr¶iser¶ în medii pur-s¶te§ti,
pur-române§ti, membrii lor ne§tiind ruse§te decât ce prinseser¶ la
armat¶, la moscali - ca bunicul Chiril¶, tat¶l tatei, c¶ruia nu-i
slujise la nimic înv¶†¶tura, ca unuia mort pe frontul ruso-nem†esc,
în 1914 (sau 1915). Contactul alor mei cu ocupantul rus se
f¶cuse, cum spuneam, doar prin armata (deci numai b¶rba†ii) §i
prin “ie§irea” la târgul cel mai apropiat, într-un ritm… anual;
Familiile lui B.B., chiar de locuiau în S¶li§te, erau, în fond
suburbane, leg¶tura cu Orheiul func†iona… pe jos.
- în al doilea rând, familia noastr¶ a avut arestatul ei: tata.
Orfanul ei: eu.
Familia lui B.B. nu a avut arestat. Deci nici orfan din
motiv de… ocupa†ie ruseasc¶.
(…) Sâmb¶t¶ 28 martie 2009

(…) ïn Arge§, trimis ieri: mi-au reprodus textul “Cenzura,
autocenzur¶…”, publicat în Die Zeit in 1972.
Bun articolul Floarei B¶l¶nescu: foarte bun al lui Dumitru
Ungureanu (care îl floc¶ie§te pe bun¶ dreptate pe agitatul copil de
cas¶ al marilor orfani de… picioare pe care s¶ steie literele
române, precum autodeclaratul cre§tin D.C. Mih¶ilescu). Apoi
Nichita Danilov - el îl trage de urechi pe C¶rt¶rescu. Apoi…
Exist¶ §i al†i nemul†umi†i de Manolescu §i de capul lui de oper¶ c¶ vorba ceea: cine,-n via†a lui n-a comis o manolìe?
Dar textul “Trecute vie†i de tovi §i toave” de Magda
Ursache? O-ho! Dac¶ a§ fi b¶iat r¶u, l-a§ pune pe ling¶ul lui
Manolescu în campania de antisemitizare a mea, Horia Gârbea,
pe dup¶ cap cu Zalis, M.D. Gheorghiu, Rodica Gordon,
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Taubman, §optiza†i din fosa sufleurului de Oi§teanu, R. Ioanid,
Shafir §i de §eful s¶u intim: Wiesel - nu doar falsificator de
istorie în general - inventarea celor 400 000 victime evreie§ti ale
“fasci§tilor români”- ci §i traficant al propriei… autobiografii…
M¶ întorc, s¶ termin fraza, altfel ajung, dracului, la Tel
Aviv:
A§adar, dac¶ a§ fi b¶iat r¶u, l-a§ pune pe Gârbea s¶ înve†e
pe de rost textul de mai sus §i s¶-l recite în Gura Mare în Pia†a
Mare. Nu de alta dar el, Gârbea scrisese ca un incon§tient, ca un
nesim†it - ca st¶pânu-s¶u, Manolescu - despre “baba asta”, baba
fiind Magda Ursachi… Cine pretindea c¶ importantul dramaturg
§i imaginist §ef al Uniunii Scritorilor Horia Gârbea (c¶ruia chiar
Arge§ul actual îi ia un interviu) este…“bine-crescut, din
familie”? Da de unde! Gârbea este un prost¶nac-din-familie
(categoria Geoan¶), un prost-crescut-din-familie, din neam-deprostia lui Becali §i cu vân¶ de slug¶ la scara vechilului
Manolescu!
Uite cu cine pierd eu timpul: cu raha†i ca Manolescu,
Gârbea, D.C Mih¶ilescu §i al†i analfaba†i (la care-i adaug pe
membrii mu†i ai Uniunii care au încuviin†at judecarea noastr¶
pentru antisemitism, pe motivul c¶… (am mai spus-o de o sut¶ de
ori, am s-o mai spun §i dup¶ decesul acestor putori f¶r¶ coloan¶
vertebral¶) afirmasem c¶ Israelul este un stat rasist, apartheidist, terorist, sclavagist judecînd dup¶ “dragostea” cu care îi
tratase pe b¶§tina§ii Palestinieni, din 1948 (iar LIS publicase
“calomniile”. Nu s-au confirmat spusele mele… “calomnioase”,
de atunci? ïn ultimele r¶zboaie, cel din Liban §i cel din Gaza? Din
nefericire, când scriam ceea ce a publicat L.I. Stoiciu în Via†a
româneasc¶, înc¶ nu §tiam cât de “uman” îi, zi-i pe nume,
“ap¶r¶” ¢ahalul pe cet¶†enii israelieni §i îi combate pe
“antisemi†ii” du§mani de moarte ai lor (sic) cu “bombi†e-cu fragmenta†ie”, cu obuze con†inînd uraniu s¶r¶cit, cu bombe cu fosfor
alb, termenul uman venind la ei, nu de la umanism, umanitate nu, deloc, ci (vorba lor: «Da’ di ci nu?») de la ora§ul rusesc
Uman, fost centru al Khazariei, concentrînd comunitatea türc¶
trecut¶ la mozaism. Deci m¶car jum¶tate din popula†ia Israelului
este alc¶tuit¶ din ne-iudei, ne-semi†i, îns¶ intelectualilor români
Manolescu, Gârbea, Cistelecan, Marta Petreu, Carmen Mu§at,
militan†i orbe†i ai cauzei iudee fiindu-le greu s¶ se informeze pe
cine anume ap¶r¶ ei, cu piep†i-le §i de ce fel de agresiune “antisemit¶” (îmi aduc aminte de Marta Petreu: împ¶r†ise omenirea în dou¶ p¶r†i: una filosemit¶ - ca dânsa §i ca dânsa dân§ii:
Ghitta - s¶-i vin¶ numele de la Ghi†¶ cel neao§, ori de la mai
pu†ina Margita ?, cealalt¶ jum¶tate fiind, evident antisemit¶).
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£i iar m-am luat dus de mânia împotriva imbecilit¶†ii scriitorului la român, astfel am omis b¶garea de seam¶ pe care autoarea, draga de Magda Ursache o uit¶ cu o consecven†¶ demn¶ de
o cauz¶ mai bun¶ - citez:
“La Bucure§ti, Tism¶neanu a fost komisar ideologic sub R¶utu. În
‘49, a fost numit la Catedra de marxism-leninism (subl. mea) a Universit¶†ii
Bucure§ti, devenit¶ Catedra de socialism §tiin†ific (primul ei §ef fiind Leonte
R¶utu)”.

Nu “leninism”, soro, ci stalinism! Am spus-o (prin mesaj
electronic) de vreo dou¶ ori Magdei: catedra cu pricina se numea:
de marxism-stalinism - a§a am apucat-o, în 1954, a§a am l¶sat-o,
în 1956, în iunie când am fost judecat la Rectorat, în prezen†a
tovar¶§ilor Tism¶neanu, Radu Florian, Iorgu Iordan, Coteanu,
Novicov §i “trei tovar¶§i necunoscu†i, în civil”; tot a§a se numea:
“de marxism-stalinism” în noiembrie 1956, când am fost arestat.
ïl în†eleg pe fiul propriului s¶u tat¶, b¶iatul Volodea, c¶ d¶ cu var
peste porc¶riile lui Tism¶neanu senior - dar Magda?
(…) Luni 30 martie 2009

Azi am fost la doctor: Sabourina. Am rugat-o s¶ mai
cârpeasc¶ ceva pe la trupul meu cel mult încercat. Ca de obicei,
a fost în†eleg¶toare, m¶moas¶. Mi-a prescris buline… Drumul
îns¶, încolo, încoace mi-a fost greu de tot. La dus - credeam c¶ nu
mai ajung, m¶ b¶tea gândul s¶ m¶ întorc, dracului §i s¶ mor de
moarte-bun¶. Nu m¶ mai slujesc picioarele, nici ochii. Când §i
când m¶ întreb ce a mai r¶mas din mine - §i îmi r¶spund pe dat¶:
«Clan†a! Gura mare, cea care-nu-tace. Asta mi-a r¶mas s¶ dau din ea, s¶-i sperii pe scriitorii patriei. S¶racii de ei: la ce
torturi îi supune un neica-nime’, un nescriitor, unul care §i-a
fabricat o biografie de disident - apud Niki al Monic¶i - §i al
Rodic¶i Gordon §i al lui Taubmann - §i al lui Oi§teanu, ce cred
eu? P¶i ajungea Niki ambasador al UNESCO f¶r¶ ajutorul neprecupe†it al oi§tenilor de pretutindeni? Asta performan†¶: din
“antisemit” pus la zid de presa (de stat §i de partid), Manolescu
s-a trezit puitor la zid al “antisemitului Goma”! Tr¶gînd dup¶ el
turma, haita Uniunii, în frunte cu Gârbea, cu Marta Petreu, cu
Prelipceanu, cu Cistelecan, b¶trânul, reeducat acum, la senectute†e, din om f¶cut inversalul. £i când te gânde§ti c¶ Niki tot a§a,
tot a§a p¶§e§te el: cu vârfurile labelor apropiate - dac¶ nu a ajuns
pân¶ la pagina care îi înva†¶ pe p¶§itorii încru§a†i s¶ par¶ ceva
mai pu†in “închi§i”, doar schimbînd ghetele între ele: dreapta în
stângul, stângul în dreapta - nu? Ba da! Doar dac¶ s-a n¶scut gata
“schimbat”, atunci chiar nu mai are sc¶pare, nici vindecare:
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turn¶tor moare!»
(…) Joi 2 aprilie 2009

ïn buletinul s¶u din 24 aprilie 2008 Andrei B¶din publicase textul meu: “INMER - Institutul Na†ional pentru Falsificarea
Memoriei”. Abia ast¶zi dau peste…
“Comentarii la acest articol”:
“Mordechai spunea ....
Excelent articol, Andrei. Goma e colosal. Ferm, neînduplecat, articulat §i
argumentat.
Publicat la 21:33:00 (25.04.2008)”
“rsi spunea ....
Dar si antisemit psihopat. Daca e sa spunem adevarul, atunci sa-l spunem.
Cu toate meritele mari lui din trecut.
Publicat la 10:20:00 (28.04.2008)” [sublinierea mea - din 2 aprilie 2009]
“[Maslina Nordica.] spunea ....
lui rsi, care spune ca Goma e antisemit si psihopat. E o minciuna. El spune
adevarul. Intrebati-i pe bucovineni si basarabeni si va vor spune acelas lucru.
Romania va fi un stat cum e in art.1 al constitutiei, cand Paul Goma va fi liber in tara
sa. Sa scrie tot cea ce stie, la fel ca si adversarii lui. Prea ne-am invatat cu procese in
care e reprezentata numai o singura parte.
Publicat la 13:09:11 (23.02.2009)”

Iat¶ roadele toxice ale anonimatului la indivizii sc¶pa†i de
sub teroarea cenzurii (nu numai comuniste): nu doar libertatea de
a se ‘esprima’ de capul lor, dar §i aceea (tot de “libertate”
vorbesc) de a insulta, de a injuria, de a, de-a dreptul înjura pe
cel¶lalt…“ Dar si antisemit psihopat”, zice “rsi”, ascuns dup¶
gard, b¶gat, curajos într-un tufi§ - aten†ie la urzici! - astfel
combate el, Mititelul David ciuma “antisemitismului” presupusului Goliath.
Nici goi-ii no§tri nu sunt mai breji - am mai scris despre
iresponsabilitatea “libera†ilor” prin internet, despre iluzia puterii
c¶p¶tate nemeritat, fiindc¶ declinarea numelui într-un dialog îl
oblig¶ pe b¶gatul-în-vorb¶ la o câtdecât¶ decen†¶; îns¶, vai, nu
§i la un strop de civilitate; dac¶ “limbajul” pl¶vanului nostru
na†ional pute de la o po§tie a neinformare, a dezinformare (activ¶,
fiindc¶ îl v¶d prin sticla ecranului pe tovar¶§ul nostru de veacuri
care ne-a dat rachiu otr¶vit §i otr¶vitor, acum dînd “sfaturi”,
directive-ordine-amenin†¶ri - c¶ dac¶ nu spune ce i-a spus el s¶
spun¶…), a neinstruire, a prostcrescutismului nostru daco-balcanic. Pe evreu îl miro§i de la unsprezece po§tii, prin întunericul
drag complotistului din n¶scare - nu mai vorbesc de mantia
anonimatului, caracteristic¶ rasei. £i a ce pute el de tr¶zne§te?
A suficien†¶ - el crede c¶, dac¶ îl împroa§c¶ pe cel¶lalt (adic¶ pe
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afurisitul de goi) cu insulte, calificative nesprijinite pe argumente (ex: «E§ti anti-semit, pentru c¶ ai zis despre mine, evreu
trecut la mozaism, prin str¶mo§ii mei khazari, oarecum türci, deci
oarecum nu chiar… semi†i, c¶ a§ fi mincinos, ho†, tr¶d¶tor,
imoral §i mai ales prost - ba prost e§ti tu, valah împu†it, fiindc¶
crezi tot ce-†i spun eu…») - gata, în acela§i pre† este purt¶tor de
adev¶r, el are dreptate.
Or o asemenea convingere - cu atât mai deplorabil¶, cu cât
el o crede f¶r¶ a o cerceta, pentru sfântul motiv c¶… îi apar†ine
lui, de la str¶mo§i - este semn indubitabil de prostie. Iar legenda
cu “evreul inteligent-foc doar pentru c¶ este evreu” - o legend¶.
M-am înfuriat din zori de zi (!), pentru c¶ aceast¶ “replic¶”
îmi este cunoscut¶, r¶s-cunoscut¶ §i, aparent, nu po†i face nimic
împotriva ei: ce po†i face contra prostiei prostului care te atac¶
prin rafale de cuvinte-f¶r¶-acoperire, prin insulte (care, asta le
este natura lor de insulte, nu cer motiva†ie)? Mai ales când prostul
nu este unul, ci… mul†i-domnule, ca hoarda care s-a n¶pustit asupra mea fiindc¶ îndr¶znisem, scrilegiu!, s¶ afirm c¶ §i evreii sunt
cruzi, cretini, pr¶dalnici, c¶ morala lor nu func†ioneaz¶ §i în
raport cu goii; stolul de corbi m¶ atacase la comanda, în… haita
alc¶tuit¶ jum¶tate din evrei - în fine, autoprezenta†i altfel jum¶tate din ne-evrei mercenari, din aceia dobitoci, nici m¶car
pl¶ti†i, doar… condi†iona†i astfel încât s¶ cread¶ c¶ dac¶ particip¶
la Corul Armatei Ro§ii de la Tel Aviv, la o Ceremonie de
Blesteme - în cursul c¶reia pe pusul la zid vor trebui s¶-l §i
scuipe, f¶r¶ justific¶ri: ce justificare mai vrei dup¶ ce ai fost
împro§cat cu: «Antisemitule!»?, participantii benevoli - sic - vor
fi †inu†i minte §i r¶spl¶ti†i rege§te cu burse, diplome,
“recomand¶ri”, mai ales cu vorbe-vorbe de genul: «Las¶-l s¶
intre f¶r¶ belet, c¶ e sluga noastr¶».
Astfel am “pierdut” procesul împotriva holocaustologilor:
justi†ia cea… just-b¶§easc¶ a decis c¶ înjur¶torii mei nu erau
deloc vinova†i, fiindc¶ ei, s¶r¶cu†ii î§i exercitaser¶ dreptul sfânt al
libert¶†ii de opinie - libertate de opinie refuzat¶ mie, în schimb
goi mercenari, putori care nici nu citiser¶ textele incriminate
aveau “dreptul republicano-democratic” de a m¶ acuza, de a m¶
porc¶i, de a m¶ ar¶ta cu degetul ca pe ultimul dintre infami - ia
s¶-i mai numesc pe ace§tia din urm¶, s¶ nu fie uita†i: I.B. Lefter,
G. Andreescu, Carmen Mu§at, Marta Petreu, N. Manolescu, H.
Gârbea, Cistelecan, Pecican, Trifon, Laszlo (am uitat numele
“politologului” colaborator la Ziua, cel care recunoscuse c¶,
înainte de a m¶ trata de antisemit, nu citise nimic de mine - Dan
Pavel!), Buduca, £imonca, I. Vianu…- de§i Vianu a fost trecut
recent în categoria “intelectualilor”, de când ne împ¶rt¶§e§te
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opiniile sale culturalo-etico-politice, în România liber¶ Oi§teanu, Shafir, M.D. Gheorghiu (§i cei din “£coala de
sociologie de la Paris”, (dirijat¶ de nesfâr§itul intelectual Serge
Moscovici), Andrei Cornea, Al. Florian, Boris Mehr Marian,
Ed. Reichman, Alain Paruit…
[B¶ie†ii de la Vatra, mai cu seam¶ Cistelecan, se plâng
de… ingratitudinea mea. Varianta lor: ei m¶ iau în bra†e din
1990, m¶ public¶, m¶ comenteaz¶ favorabil - §i, dintr-o dat¶ (m¶
dau în vânt dup¶ acest “dintr-o dat¶”, folosit… ne-cronologic
chiar §i de litera†ii no§tri) încep s¶-i acuz!, eu pe ei!: Cistelecan,
Podoab¶, chiar §i pe draga de Nicoleta S¶lcudeanu! Ce e asta
dac¶ nu… ingratitudine - alt tic mental românesc: e§ti acuzat, tu,
de (a devenit clasic¶ “ingratitudinea lui Goma fa†¶ de Monica
Lovinescu”!)!; de nerecuno§tin†¶! - dup¶ luni, ani de zile de…
t¶cere din partea prietenilor, ba chiar de ostilitate declarat¶ (îns¶
ne-recunoscut¶). Or adev¶rul este altul: nu eu, Goma, am
întrerupt bunele rela†ii cu prietenii de la Vatra, ci ei cu mine!
Singuri-singurei, ca ni§te b¶ie†i mari ! “Dintrodat¶” nu au mai
r¶spuns la scrisori, la întreb¶ri “colaterale”, în câteva rânduri am
apelat la Ioana Cistelecan s¶-mi dea adresa electronic¶ a tat¶lui
s¶u, mi-a dat una la care titularul era, ardelene§te: cam absent…
Nu eu m-am, vorba românului: dintrodatizat, ingratitudinizat,
ci ei - ei, cei care s-au a§ternut pe o t¶cere groas¶, grea, ardeleneasc¶ §i, se putea altfel?, ei repro§îndu-mi mie, la urma urmei,
victim¶ a lor.
Fiindc¶ prietenii vetrio†i nu mi-au r¶spuns la întreb¶ri,
deci nu §tiam - din izvoare autorizate, cum se zice - am dat §i eu
în fandacsie: întâi am b¶nuit, apoi, anii trecînd, am ajuns la
concluzia logic¶: motivul t¶cerii lor §ade în §motrul, în instruc†ia,
în prelucrarea bol§evic¶ aplicat¶ lor §i dat¶ ca exemplu: celor
care vor mai face ca ei, ca ei vor p¶†i - de sionistul bol§evic
“R. Ioanid”, îns¶ numai dup¶ ce a publicat, el, articolul “demascator” al meu. Or, întâmplarea dracului: înainte de demascarea
“tovar¶§ului de la Washington”, Vatra îmi scosese, în dou¶
livr¶ri, prima variant¶ a eseului S¶pt¶mâna ro§ie. Colegii mei
scriitori, prietenii de la Tg. Mure§, nu numai c¶ nu g¶siser¶ nimic
neadev¶rat (cite§te: mincinos, idiot, calomnios), nimic “nejust” în
textul publicat cu o mie de temenele de I.B. Lefter în Observator
Cultural semnat de “sociologul” din clanul Serge Moscovici
§i autopaznic la poarta Holocaustologiei universale de la
Washington - unde §ef este impostorul, falsificatorul de istorie,
de proprie biografie, de date istorice §tiute de toat¶ lumea - dar
t¶cute: vorbesc de maghiarolatrul isteric Wiesel, îns¶ m-au
pedepsit pe mine, calomniatul, acuzatul aiurea, f¶r¶ dovezi, aces©Paul Goma 1935-2011
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tea numindu-se, în Europa semitizat¶, citate, nu “rezumate”…
Dintr-o dat¶ (sic) s-a c¶scat o pr¶pastie între ei, vetrio†ii §i
mine. Oricât m-am str¶duit s¶ nu cred c¶ prietenii mei Cistelecan,
Moraru, Podoab¶ au intrat în panic¶ doar la r¶steala unuia
dobitoc bol§evico-securisto-sionist-prim¶verist precum “R.
Ioanid” autoprezentat ca “director al Muzeului Holocaustului” de
la Washington (apoi mai l¶sase din pre†, c¶ a§a-i la ei: e§ti
obligat s¶ te târguie§ti pentru a ob†ine o ciosvârt¶ de adev¶r),
invocînd atotputernicia asupra adev¶rului instituit de c¶tre mincinosul, traficantul de istorie §i a propriei biografii - neru§inatul
Wiesel. De aceea nu mai r¶spundeau ei, târgmure§enii scrisorilor
mele, întreb¶rilor transmise prin ter†i (“transmise”: un fel de a
vorbi, dac¶ destinatarul, însp¶imântat de suprimarea bugetului
revistei, de “posibila acuza†ie de complicitate întru antisemitism”) r¶mâne t¶cut §i încovrigat în borta-i tradi†ional¶.
£i tot ei m¶ acuz¶ (pe §est, s¶ nu aud¶ “R. Ioanid” §i s¶ le
suprime o bursuli†¶ pentru ei, titularii, pentru fiii-fiicele lor!)
c¶… l-a§ fi acuzat pe Cistelecan c¶… m-ar fi acuzat §i el de
antisemitism la §edin†a de pomin¶ de la Uniunea Scriitorilor în
care am fost judeca†i (de c¶tre Manolescu, Taubman, Rodica
Gordon, Zalis) §i condamna†i. Or, la acea §edin†¶, chiar dac¶
Al. Cistelecan nu ar fi rostit un singur cuvânt de condamnare a
noastr¶, a lui L.I. Stoiciu §i a mea (ceea ce nu s-a întâmplat), a
morm¶it, nu chiar dimpreun¶ cu Doina Cetea §i ca Marta Petreu,
ci “mai-resfira†i-tovar¶§i”- îns¶ ceea ce este sigur: Al Cistelecan,
colegul, prietenul meu, cel care m¶ publicase în Vatra vreme
de un deceniu §i ceva nu a protestat împotriva acuza†iei întru
nimic dovedit¶ de antisemitism (argumentul aiurit al unui
r¶t¶cit cu voie de la Prim¶rie ca Gârbea, imaginistul, pus de paz¶
de Manolescu §i care raportase disciplinat: c¶ a citit el în
Jurnalul meu de 700 pagini de 120 ori cuvântul “evreii”; c¶
Goma folose§te cuvântul, articulat - ei, da, a înv¶†at de la Wiesel
s¶ urle, la Sighet: «Românii au ucis, au ucis, au ucis»); c¶ a
afirmat c¶ Israelul este un stat terorist, apartheidist (reiese
altceva dup¶ r¶zboaiele din Liban, din Ghaza?). Or Cistelecan era
unul dintre primii care citiser¶ S¶pt¶mâna ro§ie publicat¶ în
Vatra. £i o publicase…
O parantez¶… etnicist¶: cum se va fi f¶cînd c¶ acuzatorii
- orbe†i - ai mei sunt, cu to†ii ardeleni? Manolescu, Marta Petreu,
Doina Cetea, Al. Cistelecan… Doar Zalis nu este de-al nost’, îns¶
mai §tii?, cum e turn¶tor prin structur¶, tr¶d¶tor de to†i §i de toate
se va fi înrudind, pe departe, cu P¶tru Groza.]
(…) Sâmb¶t¶ 4 aprilie 2009
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(…)Valerian Stan îmi atrage aten†ia asupra blogului lui
A. B¶din unde apare: la-deutsche-welle-si-in-neuer-zuricherzeitung-cum.html":
“Cînd "cazul" îngroap¶ "cauza"
“Doi scriitori exila†i, Milan Kundera §i Paul Goma, revin în actualitate nu atît sub inciden†a operei cît a unei atitudini morale, a unui „derapaj”
ce risc¶ s¶ umbreasc¶ gloria lor literar¶”.

Dup¶ ce se ocup¶ de Kundera, nesfâr§i†ii §i obiectivii §i
one§tii jurnali§ti de la Deutsche Welle Rodica Binder §i Robert
Schwartz îl citeaz¶ (sic, dup¶ interesele lor etnice) pe Richard
Wagner (din Neue Zürchner Zeitung) astfel:
“Un alibi, o scuz¶?
“Un alt disident est european, scriitorul Paul Goma, exilat §i el la
Paris, continuîndu-§i polemicile înfocate împotriva elitelor române§ti §i dup¶
pr¶bu§irea regimului Ceau§escu, a devenit în pofida consecventelor sale
convingeri anti-comuniste §i a talentului s¶u literar, o persona non grata §i în
apus dup¶ cîteva regretabile accese de antisemitism. Ele par a fi compromis
pîn¶ §i cauza pentru care Goma a militat dintotdeauna, pl¶tindu-§i convingerile anti-totalitariste în România comunist¶, cu ani grei de închisoare. Richard
Wagner, scriitorul german originar din România, trece în revist¶ în paginile
cotidianului NEUE ZÜRCHER ZEITUNG cîteva din etapele cheie ale destinului excesiv al acestui autor. În 1977 el ia contact cu scriitorul ceh Pavel
Kohut, unul din semnatarii Chartei 77 de la Praga, întrevede strategia politic¶
ce se ascunde în spatele de§¶n†atului na†ionalism ceau§ist, emi†înd cutremur¶toarea sentin†¶ potrivit c¶reia România se afla sub ocupa†ie româneasc¶.
Devenit persona non grata dup¶ o scrisoare de protest, Goma p¶r¶se§te
România în 1977, se stabile§te la Paris. Polemica pe care o dezl¶n†uie împotriva elitei intelectuale r¶mas¶ în †ar¶ ar putea fi – sugereaz¶ Wagner într-un
ton întreb¶tor: o r¶zbunare, o sanc†ionare a oportunismului, relevînd c¶ totu§i
nu exist¶ nici o editur¶ de renume care s¶ publice c¶r†ile fostului disident care
a scris romane exemplare pentru Gulagul românesc. Nici o revist¶ de cultur¶
nu-i public¶ polemicile, scriitorii îl ignor¶, criticii îl trec sub t¶cere. În
schimb, acuza†iile de antisemitism la adresa lui Paul Goma d¶inuie. Or, scrie
Wagner, aceasta este o problem¶ est european¶, o caren†¶ mo§tenit¶ din
perioada r¶zboiului rece cînd, din motive lesne de în†eles, antisemitismul §i
na†ionalismul ca simptome secundare ale anticomunismului, erau tolerate.
Faptul c¶ pîn¶ ast¶zi evreii sunt considera†i ca fiind implica†i în comunism,
are de-a face în ultim¶ instan†¶ cu groaza provocat¶ de propria disponibilitate
de a colabora - crede scriitorul german §i adaug¶: comunismul a fost importat cu for†a, dar f¶r¶ colaborarea autohton¶ nu ar fi putut s¶ d¶inuie într-atît.
Modul g¶l¶gios, vehement cu care Goma a tematizat aceast¶ problem¶ l-a
împins în condi†ia de persona non grata, furnizîndu-le astfel chiar fo§tilor s¶i
adversari cele mai bune argumente împotriva propriei sale persoane dîndu-le
§i prilejul de a denigra rezisten†a sa politic¶ anti-comunist¶.
“De ce a devenit Paul Goma o figur¶ tragic¶?
“Richard Wagner ofer¶ în încheierea textului s¶u un posibil r¶spuns:
în m¶sura în care respingînd acuza†iile de antisemitism el îi atac¶ concomi-
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tent pe a§a numi†ii „Holocaustologi”, Goma stîrne§te noi valuri de confuzii,
în care „cauza” a disp¶rut demult, deasupra nemair¶mînînd decît cazul Goma
despre care se vorbe§te. Ceea ce totu§i romancierul, în pofida tuturor p¶catelor sale, nu a meritat, crede scriitorul german.
“Autor: Rodica Binder Editor: Robert Schwartz ”

R¶mâne s¶ verific “conformitatea” rezumatului celor doi
paznici la pârleazul din fundul gr¶dinii Doaicevèlelui - ceea ce ar
însemna s¶ pierd timpul cu ni§te fal§i nem†i, dar autentici falsificatori de texte, de adev¶r; ar r¶mâne s¶ verific “conformitatea”
textului original scris de Richard Wagner cu varianta holocaustizat¶ de Binder-Schwartz - dar am eu timp de asemenea
c¶caturi? Adic¶ eu nu §tiu, de peste treizeci de ani care sunt
“concep†iile” §vabilor §i ale sa§ilor din România? Mai antiromâne§ti, mai antisemitizatoare decât ale evreilor?
Adev¶rat: nu am argumente pentru a pretinde c¶ Wagner
însu§i a scris “întomnai”, vorba NeaNicului, cu ceea ce a ap¶rut
în ziarul helvet. Dar nu am nici un sfert dintr-un argument în
favoarea autorelui. Din informa†iile mele ar fi pentru prima oar¶
când un §vab din eroica “Aktionsgruppe Banat” (dar numai pe
nem†e§te, numai întru ap¶rarea §vabilor) îndr¶zne§te s¶-mi scrie
numele într-un context nu-întru-totul-extrem-de-critic - cu
excep†ia lui Totok, îns¶ acesta a c¶p¶tat un loc în Pite§tiul
berlinez (s¶ nu fac¶ pe tâmpi†ii prietenii no§tri de expresie
german¶: vorbesc despre reeducarea nem†easc¶ /auto/ aplicat¶
înc¶ înainte de emigrare; c¶ a§a-i neam†ul: h¶rnicu†, marxist §i
taaare anti-antisemit!), tocmai pentru c¶ o vreme prea-favorabilscrisese despre mine, dar în scurt timp a ajuns s¶ m¶ scuipeze, s¶
m¶ trateze de antonescian (adev¶rat, ca tot basarabeanul-bucovineanul liberat de Antonescu din ghearele bol§evicilor, ca urmare
a Pactului Hitler-Stalin din 23 august /!/ 1944) §i antisemit
(neadev¶rat, dar cu cine s¶ dialoghezi? cu un reeducat f¶r¶
Pite§ti?) - r¶splata fiind… cooptarea în Comisia lui Wiesel, cea în
care zace §i putrefac†ioneaz¶ §i în momentul de fa†¶.
Dar pornisem s¶ vorbesc de atitudinea bravilor §vabi fa†¶
de mine, cel care, vor nu vor vitejii nem†i, a publicat în Nem†ìa
lor, înc¶ în 1971 o carte, Ostinato - în care era scris¶ negru pe
alb, de un autor ne-neam† aflat în România, tragedia, sub
comuni§ti, a nem†ilor din România (sa§i, §vabi); în 1972 a dat
interviuri, a scris §i pentru presa german¶ - vezi articolul despre
cenzur¶-autocenzur¶-paraliteratur¶. A pomenit careva dintre ei de acord: dup¶ ce au emigrat (sau: repatriat, doar nu voi pretinde
unui neam† din România s¶ trimit¶ - în Germania! - manuscrise
interzise!, s¶ dea interviuri, s¶ scrie, ei cu mâna lor articole
anticomuniste, antisovietiste!) vreun rând, în presa la care ei
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aveau acces, despre aceast¶ premier¶: un ne-neam† scriind despre
suferin†ele nem†ilor? Atât în Ostinato, cât §i în U§a (Die Tür),
editat¶ în 1972? ïn afar¶ de sasul Dieter Schlesak s-a g¶sit vreun
alt neam† care s¶ se exprime despre aceste c¶r†i, scoase în
Germania, în german¶?
Fiindc¶ tot ne vorbesc de r¶u pe noi românii cei din
Grupul £vabilor ajun§i în Germania în scopul nobil de a da un
nou impuls marxismului (care începuse s¶ adoarm¶, adormire-ar
pe veci), ar face bine s¶ se uite în oglind¶ §i s¶ m¶rturiseasc¶: nu
cumva nem†ii de ei au o moral¶ - exprimat¶ prin pozi†ia coloanei
vertebrale (culcat¶) - plecat¶, întins¶ pre§ sub picioarele b¶nuitei
Puteri - bineîn†eles: Teroarea comunist¶ - cu nimic mai “dârz¶”
decât a †iganilor de români. Cât despre o eventual¶ solidaritate cu
“concet¶†enii” lor, români, Doamne fere§te! S¶-§i ri§te un neam†
minoritar în România “situa†ia” (care situa†ie: de ostatec? de
sclav?), luînd ap¶rarea cuiva care nu e nici neam†, nici m¶car sas
- ci român? Admitem c¶, atâta vreme cât nu “ie§iser¶” din Iadul
Românesc, nesfâr§itii viteji de la Timi§oara, de§i scriitori, nu
suflaser¶, vreo silab¶ de… solidarizare cu al†i scriitori interzi§i,
persecuta†i, de pild¶ cu mine - m¶car pentru c¶ publicasem dou¶
c¶r†i la Suhrkamp…? Dar dac¶ exact din aceast¶ pricin¶ m¶
pedepsiser¶ ei prin t¶cere - metod¶ preluat¶ de miori†icii no§tri
Liiceanu, Ple§u, Adame§teanu, Blandiana? Ne-neam†ul de mine
- ba chiar †iganul de român basarabean (unde mai pui: admirator
al lui Antonescu, cel pe care Totok îl… “fascistizeaz¶” în fiecare lun¶ l¶sat¶ de la Dumnezeu) riscase s¶ trimit¶ manuscrise §i
articole critice pe când “domicilia” în România, ceea ce §vabii
no§tri nu f¶cuser¶: de fric¶, nu doar româneasc¶, ci profund
nem†easc¶? ïn schimb erau gelo§i c¶ un ne-neam† o f¶cuse, f¶r¶
Ausweiss de la tovar¶§ii securi§ti timi§orezi.
Dac¶ m¶ în§el, dac¶ nu este prima oar¶ când un §vab m¶
pomene§te (în afar¶ de Totok, holocaustologul emerit) - abia
a§tept s¶-mi cer iertare pentru vorba proast¶.
ïn parantez¶ - r¶ut¶cioas¶ - m¶ intrebam: cum ni§te nem†inem†i ca timi§orenii, odat¶ ajun§i în Germania cea detestat¶ de ei,
odrasle de stânga ale p¶rin†ilor lor (de dreapta), de ce nu optaser¶
pentru †ara lui Honnecker? De ce s-au compromis acceptînd s¶
respire aerul capitalist al Federalei Germanii §i nu s-au dus acolo
unde le era locul: în Republica Democrat¶ (sic)
*
(…)“Literatura nu †ine loc de nimic - Timisoara este paradoxala”

…este titlul unui dialog angajat (în Ziua de azi) între
Iolanda Malamen (…) §i Daniel Vighi, cu care m-am luat §i eu la
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har†¶.
"Timisoara a rezistat cateva zile incontinuu in decembrie 89: avea in
sange Occidentul, muzica, totul. Apoi s-a ridicat Bucurestiul, iar restul tarii,
mai asa, pe la televizor. Imi pare rau, dar asta-i adevarul. Motorul revolutiei
a fost clasa mijlocie timisoreana, adevaratii dizi- denti politici din tara, un
middle class cultural in sens liberal, nu bigot, nu fundamentalist ca filosofii
juni rasariti dupa revolutie pe model Noica. La Timisoara, in vremea aceea a
mai fost sa fie si cea mai puternica disidenta culturala si politica. Nu era
romaneasca, si nici getodaca, si nici ortodoxa, imi pare rau sa o spun, eu apartin unei familii de traditie ortodoxa, dar asta nu ma opreste sa vad ceea ce e
limpede de vazut. Aktionsgruppe Banat, miscarea literara cu Richard
Wagner, William Totok, Gerhard Csejka, Rolf Bosser, Helmut
Fraudendorfer, si cine or mai fi fost ei, desigur Herta Muller, erau nemti din
Romania si erau de stanga, intelegeti iubiti juni filosofi drept maritori?
Adevaratii disidenti politici din tara noastra erau cu Adorno, si Habermas,
si cu grunii, adica miscarea ecologista, si nu se inchinau la metafizici inalte,
ci priveau mai spre pamant. Ori aici, pe pamint, era nenorocire, umilinta,
frig, unt pe buletin... Noi ne inchinam la Heidegger, iar Herta Muller era de
stanga si o cam batea securitatea, asa de stanga cum era. (subl. mea). Asta
e Timisoara. Asta e orasul. Cultural vorbind, o necunoscuta. Romania inca nu
si-a asumat lectia timisoreana din anii comunismului pana la capat: lectia de
civism de stanga modern." (D.V.)

Semnalez aici - cu triste†e - aceea§i atitudine fa†¶ de
memorie a b¶n¶†enilor ca §i tr¶itorilor din restul †¶rii, îns¶, vai,
în ultimul timp am aflat c¶ §i în Germania (reunit¶) §i în
Cehoslovacia (desunit¶) - §i Ungurii care se bat în piept tot
timpul, r¶cnind c¶ ei “n-a uitat nimic” - din ce li s-a f¶cut lor, dar
nu, fereasc¶ sfântul din ceea ce le-au f¶cut ei, ungurii, neungurilor -, oarecum §i în Polonia…
Dar nu §i în Basarabia, nu în Bucovina de Nord.
De ce? De-aia! Pe deporta†ii “titoi§ti” în B¶r¶gan i-am
cunoscut, pe cei r¶ma§i ori întor§i în Satul nou L¶te§ti, fiindc¶ nu
mai aveau o acas¶. Despre ei - mai cu seam¶ §vabi, dar §i
români §v¶biza†i - §tiam de la basarabenii §i bucovinenii r¶ma§i
în satul nostru, L¶te§ti, ace§tia nefiind “întor§i” (ca cei câ†iva
români b¶n¶†eni, ci… ne-pleca†i). £i §tiu c¶ aveau o cutremur¶toare dreptate: §i românii uitaser¶, de parc¶ ar fi fost §i ei §vabi
culpabiliza†i (ca Wagner, ca Müller, ca Totok…). Doar Schlesak
a fost, în tinere†ea noastr¶, ceva mai normal, îns¶ în ultima lui
carte a pl¶tit §i el bir Holocaustului.
“(…) Am descoperit fenomenul deportarii imediat dupa revolutie,
desi aveam in familia sotiei rude, "pauari" (denumirea banateana pentru chiaburi) care nu au suflat o vorbulita despre nenorocirea prin care au trecut, desi
aveau morti prin tarina Baraganului. Demnitatea fara jelanii inutile a taranului. E o poveste aici, una cutremuratoare prin simplitatea ei pe care am transcris-o cu Viorel Marineasa in volumul Rusalii '51. O reiau pentru ca mi se
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pare rupta din Evanghelie: "Ne-am asezat intr-un lan de grau, inconjurati de
tancuri, cuiburi de mitraliera, soldati din cinci in cinci metri. Optsprezece zile
am suferit de sete, deoarece ne aduceau apa in cisterne cu miros de gaz,
putin¶ si murdara... In aceste saptamani mi-a murit de dezinterie copilul de
zece luni. L-am ingropat eu si cu sotia si cu militianul la spate, ca pe un
caine". (…)

(…) Mar†i 7 aprilie 2009
Revolu†ie în Basarabia. Acesta este cuvântul care spune
adev¶rul : revolu†ie.
Basarabenii mei… Aveam dreptate când scriam c¶, spre
deosebire de reg¶†eni (nu am alt cuvânt pentru a-i desemna pe
ne-basarabeni, pe ne-bucovineni), f¶cuser¶ revolu†ie înc¶ din
1988, când porniser¶ la “lupta pentru limb¶” prin textul lui
Mândâcanu - cea pe care manole§tii de toate sexele o batjocoreau; apoi desprinderea de Monstrul Rusesc, tricolorul ca semn
de memorie §i de mândrie; iar acum - dup¶ 20 ani, tot ei, bie†ii,
strivi†ii, rusifica†ii, chinui†ii, obijdui†ii, desconsidera†i §i de
de fra†ii no§tri, români s-au revoltat - au dat foc la pu§c¶rie §i la
casa de nebuni.
Ce f¶cuser¶ româna§ii no§tri în 1989? P¶¶¶i…
“Revolu†ie”, ce s¶ fac¶, s¶racii. Rezultatul revolu†iei-la-români se
constat¶ azi, dup¶ 20 ani de “libertate”: neantul valah.
Iat¶, îmi vine în minte un singur exemplu de deosebire (ca
de la cer la p¶mânt) între modul în care vedeau “reg¶†enii”
rivulu†ia lor c¶c¶cioas¶, în 1989 §i în urm¶torii ani - §i modul
cum au tratat acela§i “subiect”: basarabenii: dup¶ 1989 au tratat
memoria neamului nostru câ†iva jurnali§ti oportun re-orienta†i, ca
Hossu-Longin prin Memorialul Durerii (a§a, cu “lipsuri”, dar a
r¶mas singura m¶rturie), câ†iva scriitori descoperitori ai jurnalismului brucaniot-iano§ist (Adame§teanu, Palade, Cesereanu §i alte
gospodine harnice §i imorale), ori poe†i da†i la întors : Blandiana,
cea care, f¶cînd ea §i lucruri-bune - dup¶ atâtea rele - a pus
sechestru pe memorie (vorbesc de anume documente, ca cele despre Escadrila Alb¶) §i nu permite, m¶-n†elegi, s¶… profite al†ii de
ce a adunat dânsa, m¶ rog frumos. Numai c¶ în inima rivulu†ieide-la-89, în Bucure§tiul-Spaima-Parisului (cum aveam s¶
constat¶m, cu o lun¶ mai târziu când ne-au venit revolu†io-narii
lui pe§te, s¶-§i povesteasc¶ ispr¶vile - ca Dinescu (doar pentru ce
a spus despre Basarabia, ar merita un genunchi în strung¶rea†¶,
Pippidi, S. M¶rculescu, Sorescu, Vulpescu §i al†i viteji - tot nu
fusese mânat¶ de o sete, de adev¶r întru memorie - nu:
bucure§tio†ii î§i povesteau suferin†ele lor cumplite provo-cate de
salamul de soia, de frig, de fric¶ (de cenzur¶! - la care fran†ujii au
fost extrem de compatisan†i), dar, vai, înc¶ nu ajunseser¶ pâna la
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pagina esen†ial¶ la care au ajuns deun¶zi elevii §i studen†ii din
B¶l†i, cei care, manifestînd pe str¶zile ora§ului, i-au acuzat pe
p¶rin†i, pe bunici c¶ le-au ascuns adev¶rul despre ocupa†ia
sovietic¶, despre propriile suferinte: deport¶ri, execu†ii sumare,
provocare de foamete în 1946-1947, încât oamenii no§tri au
murit ca mu§tele ori au ajuns s¶ se m¶nânce între ei.
Nu, nu: “reg¶†enii”, spre deosebire de am¶râ†ii de basarabeni - nu i-au acuzat, în public, pe p¶rin†i c¶ au consim†it (nu to†i,
dar aceia au pl¶tit cu via†a) la martirizare, au colaborat cu
du§manul - iar în situa†ie de r¶zboi aceasta se nume§te: tr¶dare c¶ i-au înv¶†at sa tac¶, s¶ nu spun¶ adev¶rul, s¶-§i vaz¶ de carte,
s¶-§i fac¶ o carier¶, la o adic¶ s¶ pârasc¶ - ce conteaz¶ o mic¶ not¶
informativ¶? - nu s¶ ajung¶ la Canal, Gherla, Pite§ti, ca al†ii…
Miercuri 8 aprilie 2009
Se putea ca aceast¶ bucurie nebun¶-nebun¶-nebun¶ s¶
dureze la noi mai mult de 24 ore? Nu, nu a venit apa §i a luat-o ca podul din cânticelul pentru copii: a venit America! Ea ne-a dat
peste mâni, peste picioare, peste gur¶.
“Daca Revolutia romana a fost primul eveniment de acest fel difuzat
in direct, la televizor, evenimentele din Moldova s-au constituit in prima
revolta propagata prin "Twitter", o retea de socializare gratuita de pe internet.
Cu ajutorul sau, tinerii au suplinit absenta comunicarii oficiale. Intr-o interventie televizata, Voronin a acuzat ca manifestantii actioneaza dupa un plan
prestabilit si "vor varsare de sange"…
*

România liber¶, in dialogul cu Vlad Filat,
pre§edintele Partidului Liberal Democrat (PLD), întreab¶:
“Cum va explicati ca rezolutia Senatului american, atat de critica la adresa autoritatilor de la Chisinau, a venit numai pe data de 1
aprilie, cand campania electorala era, practic, incheiata?” (subl. mea).

Ce r¶spunde V.F. nu conteaz¶, se observ¶ de la o po§t¶ c¶
pre† de un sfert de or¶ se §i v¶zuse “factor politic”, deci a
încercat s¶ s¶ împace capra cu varza, turcul cu pistolul, focul cu
apa - §i nu a r¶spuns la întrebare («Tu s¶ fii ¶la, Gicule, ce-ai
fi r¶spuns? C¶ americanii sunt informa†i de ce se petrece la
Chi§in¶u de antena “analistului” Vlad Socor (§i ¶sta mi-a fost
prieten, arz¶-l-ar focul), de puii lui Avigdor - ministrul de
externe al Israelului, pus nu de tine, nu de mine…»).
Dintre occidentali a§a, în treac¶t s-au interesat nem†ii,
chiar §i italienii, de§i de trei zile sunt §i ei în cutremur (de
p¶mânt).
Dar s¶ mi§te româna§ii no§tri, s¶ se “esprime”; vorba
b¶se§tilor de toate gradele? Ce,-e§ copil?, vorba lui Caragiale. Nu
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sunt sigur c¶ nu rostesc un neadev¶r când zic - dar zic: în via†a
mea n-am auzit vorbe mai proaste, ca cele rostite în zilele astea,
de “conduc¶torii no§tri, care de care mai securist, oricum cununi†a de premiant o de†ine monumentalul Boc, cel mai dobiBoc
dintre to†i ardelenii cunoscu†i - §i slava domnului, majoritatea lor
este alc¶tuit¶ din troglodi†i miori†ici: Manolescu, Buzura, nu mai
r¶s¶ri†i decât legendarii L¶ncr¶njan, Dopu-B¶lan, Fra†ii Luca…cel care s-a rostit c¶ el nu se amestec¶ în treburile †¶rilor… (aici
nu mai sunt sigur: “ter†i” sau “ter†e”?, vi†elul!).
ïn aceast¶ lume v¶duv¶ de normalitate, semnalez (de pe un
Forum, probabil al României libere sub titlul “Genera†ia Twitter”
a urm¶toarei b¶g¶ri de seam¶:
“Eufrosin: Revolutie, dar pentru ce? Marti, 07 Aprilie 2009 23:26 E
clar ca Basarabia trebuie sa scape de comunisti, dar nu e asta intreaga solutie
si nici macar problema: Mai important e ca odata ce guvernul Voronin cade,
sa se dea atentie ca ceea ce s-a intamplat in Romania in '89, sa nu se repete
la Chisinau. Nu de o noua generatie de "lupi tineri", aliniati, antrenati si
sponsorizati de CIA, are Basarabia nevoie, ci de nationalisti adevarati, a caror
independenta sa fie de nechestionat. Doar astfel putem indeplini adevaratele
teluri ale unei revolutii Romane, atat de jalnic deturnata la Bucuresti:
1. Aducerea in fruntea tarii a unor oameni necumparati 2. Unirea cu tara
3. Iesirea de sub cizma Americano-Rusa a tarii. E imperativ ca ei sa inteleaga ca nu UE-Nato-SUA ne vor fi salvarea, caci chiar ei tin Romania
sclava, ci numai si numai un set de patrioti adevarati, al caror unic interes sa
fie cel al tarii. Cu acestea in minte, fratii nostri trebuie sa dea prioritate
ocuparii radioului si televiziunii, caci de acolo i se spune poporului ce sa
gandeasca. Imaginati-va cum ar fi fost Romania astazi, daca in loc de Iliescu
si-al sau FSN, adevaratii revolutionari ar fi detinut controlul televiziunii si
implicit, al guvernului. Sa nu repetam greselile trecutului”.

In acest timp fierbinte cu ce se ocup¶ conduc¶torii no§tri?
(întrebare repetat¶).
Sub titlul “Coali†ia »322» se reface…”:
“S-au intetit atacurile liderului PSD, Mircea Geoana, la adresa
presedintelui Traian Basescu si a familiei acestuia. seful social-democratilor
a anuntat chiar constituirea unei noi coalitii in cazul inlaturarii de la presedintia tarii a lui Basescu. Acuzele lui Geoana i-au infuriat pe sefii democratliberali si ameninta sa arunce in aer coalitia PDL-PSD. La doar o zi dupa ce
a cerut DNA sa se autosesizeze cu privire la terenul obtinut de Mircea
Basescu si la apartamentul cumparat de una dintre fiicele sefului statului,
Ioana Basescu…”,

Nostim¶ - dac¶ nu ar fi tragic¶ - legenda fotografiei prezentîndu-i pe Geoan¶, B¶sescu, Boc:
“Geoan¶ §i-ar dori (subl mea, P.G.) o alian†¶ cu PNL dac¶ ar câ§tiga
alegerile preziden†iale”
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Ei, da: securi§tii din tat¶-n fiu - §i dup¶ ei, laie, populatia
pa§nic¶ ovin¶ a †¶ri§oarei, crezînd c¶ a§a e bine, fiindc¶ a§a
vorbesc securi§tii de rang mare - ca s¶ nu se observe c¶ sunt
incul†i, neinstrui†i, neamuri-proaste î§i imagineaz¶ c¶ este
mai “trendy” s¶ folosesc¶ “a§ dori” în loc de: “vreau”; sau mai
îndelicat: “doresc…”
Acest “a§ dori” (care ne va fi venind din roman†ele Ioanei
Radu - îns¶ nu am aflat cine este autorul textului) se †ine de mân¶
cu… “ca §i” folosit de analfabetul românache când “ar dori” el s¶
s¶ se esprime ca la televiziunea Voiculescu (fost, o lun¶, patron
al prietenului meu, poetul Dorin Tudoran - prin Dan Diaconescu
- m-am în§elat? da’ de unde!, doar i-am confundat), în loc - de
pild¶: “M¶gureanu, ca securist notoriu”, el, nevrînd s¶-l dema§te
pe M¶gureanu, §ogorul Coposului, c¶ cine §tie, se treze§te Tat¶l
Na†iei §i îl pune vistavoi tot pe “Virgil”, cel recomandat americanilor prin Mihai Botez - o d¶ prin ar¶tur¶: “M¶gureanu, ca §i
organ…”, imaginîndu-§i c¶ astfel a evitat o… cacofonie.
ïl asigur; cacofonia este altceva, altfel, deci nu a evitat nici
o cacofonie, în schimb a comis o securifonie.
Joi 9 aprilie 2009
Nimic imbucur¶tor. Basarabia va fi - pentru a câta oar¶? îngropat¶ în t¶cerea uciga§¶.
(…) Sâmb¶ta 11 aprilie 2009
(…) Auzi†i!, vorba lui Iosif Sava, oficiatorul (oficiantul? unei emisiuni extrem de culturale, dar care alta îi f¶cea
concuren†¶?, a lui Manolescu, cea botezat¶, lugubru,
ardelenoie§te: “Cultura este meseria mea” - de-†i venea s¶-†i alegi
meseria cinstit¶, de adun¶tor de cotiza†ii la România literar¶ - ca
Dimisianu?): la Chi§in¶u a ap¶rut un tip, ambasador ori consilier
ori b¶g¶tor de seam¶, american, cic¶, n-ar fi de mirare s¶ fie neam
cu Taubman, oricum unul avînd r¶d¶cini-de-dou¶-veacuri la
Ki§’nou’ lui Nicolski, ori la Telene§tii lui Oighenstein-R¶utu, de
ce nu la Soroca lui Tismine†chi? - cic¶ s¶ se numere din nou
buletinele…
Futu-le (buletinele-n)! M¶ gândesc cu ardent¶ indiferen†¶:
ce vor fi f¶cut în toiul “evenimentelor” consilierii lui Voronin ca
Vlad Socor, Tcaciuc? Dar vita de Stepaniuk, cel care cerea, în
Parlament, s¶ fie interzise, arse c¶r†ile mele, abia editate de
prietenul de atunci Ro§ca? Cel devenit coleg de §aib¶ cu
ghin¶ralul KGB Voronin? Indivizi ca ei vor c¶dea tot timpul în
picioare, niciodat¶ în cap, fiindc¶ la ei tr¶darea nu-§i are sediul
în cap, ci în burt¶. La urma urmei pân¶ §i basarabenii sunt…
români: creaturi ca Voronin, ca Greceanca, cea care a amenin†a
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c¶ “for†ele de ordine” vor trage în copii. Uite-a§a! S¶ nu se jure,
o cred, fiindc¶ acest monstru face parte dintre reeduca†ii,
deveni†i, prin tortur¶ aplicat¶ de ru§i: auxiliari ai lor §i du§mani
de moarte ai fra†ilor, românilor - se cunoa§te mecanismul: cel
care, în cele din urm¶ a cedat îl ur¶§te pe cel ce înc¶ rezist¶. £i-l
chinuie el, cu mâna lui, cu ura lui. Aceste otrepe î§i au corespondentul din plin dincoace de Prut, la B¶se§ti, Hrebenciuci, Geoni
(pluralul masculinizat dinspre ta-su, ghin¶ralu’ de Secu), Talpe§,
Vanghelie, T¶riceanu, Boc. De mirare c¶ Nu†i (aia cu, §ti†i voi) ziceam de Nu†i, Lupeasca B¶sescului - asta înc¶ nu are echivalent
la Chi§in¶u, dar, las¶: dup¶ ce, în sfâr§it, va deschide gura
Pre§edintele-României - §i va fi urmat, buluc, de slugile de cas¶,
cele c¶rate cu avionul, sa bea o bere (dar ce bere!), la malul M¶rii
Negre §i Cre†e : Liicheanu, Patapievici, Mih¶ie§, Manolescu
(Manolescu nu fusese la-mare, dar ce conteaz¶, tot suflet de slug¶
este), ei bine, atunci greceanca va p¶r¶si uniforma Ninei
Hru§ciova §i se va prezenta în slipul £arapovei.
M¶ opresc: sim† nevoia urgent¶ s¶ m¶ pi§. Temeinic. Dar
înainte de aceast¶ necesar¶ opera†ie de eliminare a otr¶vurile, o
întrebare din sal¶ - adresat¶ lui B¶sescu:
£i Voronin §i Medvedev §i Lavrov §i Putin amenin†¶
România cu… luarea Transnistriei! Ca §i cum Transnistria ar †ine
de… Moldova.
România - dac¶ exist¶ vreun b¶rbat s¶ o reprezinte - s¶
spun¶: «restitui†i-ne sudul §i nordul Basarabiei, Bucovina,
tezaurul, Insula Serpilor. £i desp¶gubiri».
Dar cine s-o fac¶? Ni§te pot¶i ca alde Iliescu, Constantinescu, B¶sescu? “Diploma†i” ca Z¶b¶losul ochelarcik Ungureanu?; încior¶pa†i ca înCioroianu?, tremurici ca Diaconescu,
consilieri ca Zoe Petre, consilieri ai consilierilor ca analfabetul
Gabriel Andreescu, in§i care se scap¶ pe ei numai la gândul c¶ au
s¶ dialogheze cu un rus - cum s¶-l înfrun†i pe Ivan când
sovie†kaia animal¶ m¶soar¶ 190 cm in¶l†ime §i poart¶ cizme cu
num¶rul 42 - îns¶ picioarele îi put a opinc¶ de tei/ num¶rul 93?
Cât despre americani… Au corectat primele declara†ii,
total iresponsabile, imbecile, prin altele… “împ¶ciutoare” ca ale
unor inocen†i analfabe†i - §i mai ales dezinforma†i - ce sunt.
România liber¶:“Elevii, spaima lui Voronin - Vijulie, editor Sambata, 11 Aprilie 2009
“Represiunea opozantilor lui Vladimir Voronin continua in orasele
Moldovei. Fortele de securitate arestau ieri elevi de liceu in timpul orelor,
chiar daca nu au ajuns sa participe la proteste.(…)
“In Coreea de Nord, regimul autoritar al lui Kim Jong-Il aresteaza
frecvent elevi, considerati periculosi pentru ordinea de stat. In Romania
anilor ’40, sovieticii au facut si ei acelasi lucru. In 2009, la Chisinau si in
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orasele din apropierefortele de securitate aresteaza adolescenti direct din
timpul orelor.
“Situat la 40 kilometri de capitala, orasul Orhei [unde, în 1941 KGBul, comandat de G. Goldenberg a arestat, a trimis la plutonul de execu†iei
elevi n. mea, P.G.] - cunoaste in aceste zile efectele represiunii duse de fortele de securitate. La Liceul "Alecu Russo", doua dintre cele mai bune eleve,
ambele in varsta de 18 ani, au fost ridicate ieri de agenti imbracati in civil pe
motiv ca ar fi incercat sa participe la protestele de strada de la Chisinau. "La
prima ora a diminetii au venit la liceu politisti in civil. La inceput au urmarit
atent ce se intampla, cine intra, cine iese, dupa care au cerut sa vina la directiune doi copii de 18 ani, cu cele mai bune rezultate, Alexandrina B. si Olga
Sandulescu. Li s-a spus sa-si ia si lucrurile", a povestit pentru "Romania
libera" profesoara Elena Golub. Potrivit acesteia, marti cele doua fete au
facut tot posibilul, alaturi de elevi de la mai multe scoli, sa plece spre capitala. "Dar atunci drumurile au fost blocate, politia le-a spus sa se intoarca inapoi si multi dintre copii nici n-au mai ajuns la Chisinau. Unii au ajuns, dar
cele doua fete, nu. Ele s-au intors pe jos inapoi de la marginea orasului, unde
ajunsese grupul", completeaza profesoara Golub. Aceasta s-a sfatuit deja cu
un avocat, intrucat, din informatiile pe care le are, vizati sunt acum si dascalii copiilor urmariti de procuratura.
“Cu un avocat chemat la timp la scoala s-a sfatuit si Paula T., eleva
la acelasi liceu, "Alecu Russo". Agentii revenisera sa o ridice si pe ea, dar
aparatorul le-a cerut politistilor in civil citatie. Contrar oricaror uzante, fortele de ordine au scris una pe loc, dar pana la urma Paula nu a mai fost luata
de la scoala, asa cum s-a intamplat cu colegele ei. Pentru Mihai S., in schimb,
calvarul dureaza deja de cateva zile. Politia face presiuni imense asupra
adolescentului care, desi a incercat, nu a mai ajuns la demonstratii. A fost dus
la comisariat marti, a fost eliberat la scurt timp, iar ieri dimineata, la ora 7.00,
a fost chemat din nou la politie. Mihai a fost eliberat si de aceasta data, dar
nici el, nici profesorii sai nu stiu ce va urma.
“Spitalul de Urgenta din Chisinau ascunde violentele comise de
batausii regimului comunist. Inauntru misuna politistii, iar medicii si asistentele sunt terorizati de agenti care tipa la ei si ii ameninta cu bataia. In apropierea cladirii, un tanar snopit in bataie, adus in stare de inconstienta, este
tarat din Ambulanta de catre membrii fortelor de securitate. Deputatul independent Valentina Cusnir este internata aici, dupa ce a fost snopita in bataie
pe 7 aprilie. In urma agresiunii, aceasta s-a ales cu o comotie cerebrala si o
mana rupta. Nu departe de salonul ei zace, incatusat de pat, si Denis Roscot,
un adolescent(…) batut crunt de politie. Tanarul este pazit de doi agenti care
au ordin sa traga în picioarele celor care incearca sa-l viziteze. (…)
“Procuratura de la Chisinau a anuntat ieri si arestarea unui cetatean
roman, Johnattan Jerusalayem Netanyahu, de 57 de ani. Acesta e acuzat de
uzurpare a ordinii de stat. "Pe 9 aprilie curent, in cadrul perchezitiei la locul
de sedere a acestuia, au fost depistate si ridicate harti ale orasului Chisinau,
fotografii ale cladirilor administrative, inclusiv ale Parlamentului si
Presedintiei si sticle cu substante inflamabile special adaptate", spune comunicatul Procuraturii. Anchetatorii au refuzat sa dea alte detalii asupra circumstantelor in care romanul a fost retinut. (…) Nici reprezentantii societatii
civile nu au scapat de razbunarea regimului pe care il contesta. Ieri, la cateva
ore dupa ce a acordat un interviu "Romaniei libere", liderul Asociatiei Civice
"Hyde Park", Ghenadie Brega, a fost chemat la procuratura, iar casa sa a fost
perchezitionata de fortele de securitate. Fratele sau, cameramanul Oleg
Brega, a fost si el retinut pentru cercetari. Cu numai o zi inainte, organizatia
care militeaza pentru respectarea drepturilor omului Amnesty International
avertiza ca mai multi militanti de marca, printre care si Ghenadie Brega si
Natalia Morari, vor fi pusi sub ancheta. Basarabeanca Natalia Morari a acti-
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vat, totdata, si ca ziarist de opozitie in Federatia Rusa. Brega si Morari se
numara printre organizatorii protestului pasnic din data de 6 aprilie, cand
tinerii moldoveni au solicitat, in centrul Chisinaului, renumararea votului si
reluarea alegerilor. (…)
O jurnalista a fost rapita ieri in apropierea cladirii guvernului din
Chisinau. Rodica Mahu este redactor-sef al "Jurnalului de Chisinau", un ziar
critic la adresa regimului Voronin. Potrivit directorului publicatiei, Val
Butnaru, jurnalista a fost ridicata de patru barbati care au tarat-o in masina
lor, dupa care au plecat spre o directie necunoscuta. Dupa cateva ore, Rodica
Mahu a fost eliberata, dar a fost avertizata sa aiba grija cum scrie despre regimul Voronin. Si corespondentul TVR Doru Dendiu, aflat la Chisinau, a fost
arestat ieri. Autoritatile moldovene sustin ca televiziunea publica de la
Bucuresti a incitat la actiuni de protest, acuzatie respinsa de conducerea
TVR. Nici jurnalistii postului Realitatea TV nu au fost uitati de fortele de
securitate. Echipa, formata din trei persoane, a fost retinuta joi noapte pentru
cateva ore. In ultimele 72 de ore, mai multi cameramani, reporteri si fotografi
locali au fost batuti cu bestialitate de membri ai fortelor de securitate imbracati civil. Pe acest fond, Federatia Internationala a Jurnalistilor (FIJ) a criticat
ieri guvernul moldovean: "Este evident ca acesti ziaristi sunt victimele crizei
politice din Moldova", se arata intr-un comunicat remis de FIJ.(…)

Rl online Sâmb¶t¶, 11 Aprilie 2009
“Ambasadorul american la Chisinau, Asif J. Chaudhry, a cerut vineri
presedintelui moldovean Vladimir Voronin sa gaseasca o modalitate de a
coopera cu opozitia, pentru a asigura stabilitatea in tara. Voronin l-a primit
vineri pe ambasadorul american, in aceeasi zi in care reprezentantul
Washingtonului discutase si cu ministrul de externe Andrei Stratan.
Diplomatul american a salutat decizia de renumarare a voturilor exprimate in
scrutinul contestat din 5 aprilie si a subliniat si importanta gasirii "unei modalitati optime de conlucrare dintre autoritati si partidele de opozitie pentru asigurarea stabilitatii social-politice", potrivit unui comunicat al Presedintiei
moldovene, citat de NewsIn. (…)
"Ambasadorul SUA in Republica Moldova si-a exprimat regretul in
legatura cu evenimentele care s-au produs in ziua din 7 aprilie in capitala tarii
noastre, mentionand ca a fost socat si neplacut surprins de starea edificiilor
vandalizate ale Parlamentului si Presedintiei. Asif J. Chaudhry a subliniat
faptul ca autoritatile americane au condamnat actele de violenta admise in
cadrul actiunilor stradale din capitala Moldovei", se arata in comunicatul
Presedintiei moldovene. Seful misiunii diplomatice a SUA a remarcat faptul
ca "reactia autoritatilor Republicii Moldova a fost adecvata evenimentelor care s-au desfasurat" si a "salutat declaratia facuta in acest sens de
catre presedintele Republicii Moldova, potrivit careia mai curand ar sacrifica cladirile administrative decat sa raneasca tineri si sa admita varsari de
sange", continua comunicatul. (subl. mea, P.G)

România liber¶ Mircea Kivu - Sâmb¶t¶, 11 Aprilie 2009
“Dupa ce, duminica, ecranele televiziunilor de stiri fusesera ocupate
de avocatii lui Becali, la Bucuresti s-a aflat, marti, ca in Republica Moldova
avusesera loc alegeri parlamentare. Imaginile care au invadat ecranele ni leau amintit pe altele, vizionate in iunie 1990. O multime formata preponderent
din tineri scandand in fata sediilor puterii. Brusc si inexplicabil, scandarilor
le iau locul gesturi violente. Fortele de ordine se retrag ca prin farmec.
Grupuri desprinse dintre manifestanti patrund in cladirile oficiale si le vandalizeaza. O data cu lasarea intunericului, manifestantii se imputineaza, iar cei
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ramasi sunt imprastiati cu brutalitate, se opereaza retineri, domneste confuzia
in legatura cu soarta celor arestati.
“In timpul acesta, televiziunea oficiala nu transmite stiri despre inflorirea bujorului de cimp – ca in vremea lui Razvan Theodorescu –, ci dansuri
si jocuri pentru copii, iar celelalte posturi isi intrerup emisiunea.
Reprezentantii partidelor de opozitie evita sa-i sustina pe manifestanti. Pe
seara, aceeasi televiziune de stat difuzeaza imagini bine montate din timpul
zilei: nu mase de mii de manifestanti, ci grupuri de indivizi violenti, cu aspect
dubios si sorbind din niste sticle. Insista asupra politistilor raniti si a birourilor distruse. Apare presedintele, vorbeste despre manifestanti platiti, tentativa
de lovitura de stat si implicarea agenturilor vecinului de la vest (aici au fost
mici confuzii, la Bucuresti secventa avusese loc in decembrie). Industria
miniera este foarte putin dezvoltata in Basarabia.
“Ca si la Bucuresti in 1990, revolta de la Chisinau a fost una a disperarii. Un segment important al populatiei, cel mai activ in plan civic, isi
pusese mari sperante in aceste alegeri. Parea ca, dupa opt ani de guvernare
comunista, lucrurile se vor schimba. Din pacate, electoratul basarabean
include inca o masa inerta, tentata intotdeauna sa voteze in favoarea puterii.
Rezultatele (partiale) publicate luni de catre Comisia Electorala Centrala aratau nu numai ca Partidul Comunist ramasese majoritar, ci ca obtinuse mai
multe mandate decat la precedentul scrutin, anume fix 61, exact cat le erau
necesare pentru a numi un nou presedinte (pentru alegerea caruia sunt necesare trei cincimi din voturile celor 101 deputati). Nu stiu in ce masura au fost
falsificate alegerile din Republica Moldova si nu cred ca o eventuala renumarare ar schimba mare lucru. Ca si la noi in 1990, frauda de proportii avusese
loc inainte de ziua scrutinului. Prin impiedicarea accesului la televiziune si
radio a partidelor de opozitie, prin intimidari, prin utilizarea parghiilor administrative de influentare a votului indeobste in mediul rural, unde locuiesc
cam 60% din electorat, prin folosirea functionarilor statului drept agenti electorali ai partidului de guvernamant, prin modificarea legii partidelor astfel
incat sa nu permita formarea de aliante electorale. De cealalta parte, cele trei
principale partide de opozitie (Partidul Liberal, Partidul Liberal Democrat si
Alianta "Moldova Noastra") si-au risipit energiile in atacuri reciproce si au
neglijat total electoratul rusofon.
“Comisia de observatori a OSCE a apreciat alegerile ca "in general
corecte" (conform declaratiei baronesei Emma Nicholson, la insistentele
delegatilor rusi). Lumea occidentala, preocupata de criza financiara, a ignorat
intamplarile dintre Prut si Nistru. Pentru CNN, evenimentele de marti de la
Chisinau nu au existat. Scenariul petrecut odinioara in Serbia si Georgia nu
s-a repetat. Tot ce s-a obtinut a fost diminuarea, o data cu anuntarea rezultatelor finale, a numarului mandatelor comunistilor de la 61 la 60. Ceea ce e o
speranta desarta – in 2005, candidatul lor la presedintie a intrunit 75 de
voturi, desi atunci detineau doar 56 de deputati. Mitingul disperarii de la
Chisinau este pe cale sa se incheie, acum e liniste si inca nu stim ce vor avea
de suferit cei care au indraznit sa-si manifeste dorinta de a trai intr-o democratie.
“Cel mai probabil, vor urma inca patru ani de uitare. Guvernul de la
Bucuresti are putine optiuni – orice reactie cat de cat vehementa i-ar da apa
la moara lui Voronin, care sustine demult ca toate dezordinile sunt instrumentate aici. Ceea ce ramane guvernantilor, dar mai ales societatii civile din
Romania, este sa elimine din discutie aspectul national si sa abordeze problema basarabeana din punctul de vedere al incalcarii drepturilor omului.
Acolo are loc perpetuarea unui regim dictatorial, oamenilor le este refuzat
dreptul la opinie, libertatile cetatenesti sunt batjocorite. Asa se intampla in
Romania de inainte de 1989. Atunci, oameni si organizatii din vestul Europei
au actionat pe diverse cai pentru a sensibiliza opinia publica si guvernele fata
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de incalcarile drepturilor omului de catre regimul comunist, ne-au intretinut
sperantele si astfel a devenit posibila schimbarea regimului. Cu alte cuvinte,
ar trebui sa ne pese, in regim continuu, de soarta unui popor care aspira la
libertate.
*
Adam: Scenariul a fost aproape la indigo cu cel din Romania.
Sambata, 11 Aprilie 2009 12:07
TVR-ul de atunci, din masa imensa de protestatari,focaliza imaginea
pe tot felul de betivi sau aurolaci,veniti acolo sa caste gura,creind impresia ca
manifestantii sunt pleava societatii.Apoi mimarea neputintei fortelor de
ordine de a stavilii atacurile manifestantilor,incercand sa creeze emotie in
randul oamenilor si sa justifice represaliile ulterioare.Incendierea unor masini
sau a unor institutii(ex sediul Politiei Romane sau a Parlamentului
Moldovenesc, etc), chiar de catre politisti infiltrati in multime (exista inregistrari audio,la mineriada din iunie '90). In concluzie, exista un scenariu standard folosit de toate regimurile comuniste, pentru a justifica apoi suprimarea
opozitiei. Moldovenii trec prin ceea ce am trecut noi in 1990, dar pe noi nea salvat atunci reactia foarte ferma a occidentului, dar de moldoveni ii mai
pasa oare occidentului?” (subl. mea. P.G)

Voronin a solicitat Uniunii Europene bani pentru… repararea stric¶ciunilor cauzate de “fa§i§tii români” (termen introdus
de evrei în limba de lemn a oficialit¶†ilor) cl¶dirilor oficiale…
Nu cumva §i prosopul?, vorba glumei triviale (aproximativ, c¶ci nimic din ceea ce †ine de sexual nu poate fi trivial - decât
cel care râde ca prostul, ori î§i pune palma la gur¶ ru§inat¶,
m¶-n†elegi…?) Ca a venit vorba de prosop: oare ce sex o fi avînd
Grecianca?
R¶spuns: sexul-prost.
Duminic¶ 12 aprilie 2009
A§tept cu sufletul la gur¶ Cuvântul B¶sescului.
S¶ vedem: îi încuno§tiin†eaz¶ pe ru§i c¶, dac¶ mai agit¶
§antajul cu Transnistria, România va repune pe tapet:
1. Basarabia §i Bucovina de Nord redate, în grani†ele
din 1939;
2. Insula £erpilor restituit¶;
3. Desp¶gubiri pentru jaful material exercitat de URSS
asupra României;
4. Desp¶gubiri pentru arestarea, deportarea, asasinarea românilor din aceste dou¶ provincii r¶pite?
O s¶ vedem noi cât de normal este pre§edintele României
voastre. O s¶ vede†i voi, care l-a†i votat - §i care l-a†i l¶udat, lins
pe toate fe†ele §i dosurile: Liiceanu, Patapievici, Mih¶ie§ - §i
Tism¶neanu, evident. De elucubra†iile, de rollerismele - în fine,
de tism¶nismele sale bol§evice a †inut seama - dar de Basarabia
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n-a auzit? De unde s¶ aud¶ el, de Basarabia, de la Anvers? Ce-o
mai fi §i “Basarabia”: o pl¶cint¶? O ciorb¶? O marc¶ de bere?
Unde mai pui c¶ are dou¶ fete-cucuiete, trebuie s¶ înve†e
§i pentru ele scris-cititul, acela care îi lipse§te de totdeauna…
*
blog.revistacultura - 25 martie 2009
Din stenograma intalnirii lui Nicolae Ceausescu cu un grup de
scriitori, 13 martie 1981 „Tov. Nicolae Manolescu:
“Mult stimate tovarase secretar general, îmi permit sa arat foarte
putine lucruri care vor veni in completare – asa cum, de altfel, ati precizat si
dumneavoastra – la ceea ce a spus colegul meu, Augustin Doinas. Si eu cred
ca avem totala libertate de a raspunde, prin volumele noastre, eforturilor care
se fac, de a darui oamenilor carti care sa oglindeasca realitatea si realizarile
societatii noastre contemporane.
Domnia Voastra, de multe ori, ne-ati spus, ne-ati aratat ce se cere de
la literatura, ce ar trebui sa fie aceasta literatura.
Din pacate, tovarase secretar general, ne gasim aici, in fata Domniei
Voastre, nu ca sa discutam cu presedintele statului si partidului probleme de
fond ale literaturii romane, ceea ce ar fi fost de dorit, si ceea ce ar fi fost
foarte important pentru noi, ci sa discutam, din nou – eu, in ce ma priveste,
vin pentru prima oara in fata dumneavoastra – aceleasi probleme, sa discutam
din nou despre aceasta atmosfera care domneste in viata literara, de raporturile in cadrul scriitorimii noastre.
Suntem aici, tovarase secretar general, solicitand atentia Domniei
Voastre din cauza acestor contradictii, din cauza acestei atmosfere necolegiale. Exista un raport care leaga aceste realitati. Spre exemplu, exista un
raport mecanic, dovedind ca o literatura se poate face intr-un climat bun, dar
exista si unele resentimente care la un moment dat denigreaza aceasta literatura. De obicei se leaga valoarea literara de libertatea acestei literaturi. Si eu,
tovarase secretar general, am sa merg mai departe cu aceasta valoare a literaturii, spunand ca ea se leaga de legalitatea restaurata de 15 ani incoace, de
cand Domnia Voastra ati instaurat aceasta legalitate, facand sa se cunoasca
operele unui popor prea adesea incercat si lipsit in istoria sa de acest cadru
firesc. Cea mai grandioasa legatura care se poate face intre dezvoltare si literatura in acesti 15 ani, si acest cadru legal, se face datorita si gratie eforturilor
Domniei Voastre. Poate ca nu mai este cazul s-o spunem, dar este un lucru
clocotitor, afirmarea acestei legalitati. Tin la aceasta expresie, pentru ca mi se
pare ca numai in acest cadru legal cultura se poate dezvolta firesc, fara a
secreta aceasta otrava care poate duce la nemultumiri si ura.
Fenomenele negative care se petrec in viata noastra literara m-au
facut, stimate tovarase secretar general, sa ma asociez celor care au cerut permisiunea de a se afla in fata Domniei Voastre si, totodata, acest lucru a pornit
din dorinta catorva – foarte putini oameni, colegi de-ai nostri, de a pune in
discutie, de a ataca si daca se poate spune de a discuta tocmai acest cadru, de
aceasta legalitate.
Nu este poate probabil nevoie sa spun care sunt cauzele care au dus
la aceste nemultumiri. Nu este vorba de unele neintelegeri, ci este vorba de
unele nemultumiri ale unora din colegii nostri, care n-au fost alesi in organele
conducatoare ale Uniunii Scriitorilor, este vorba de nemultumirea altora de a
fi considerati de critica literara la valoarea pe care si-o imagineaza ca o au.
Pe de alta parte, Uniunea Scriitorilor a devenit, pentru acesti cativa,
un cadru neplacut, stingher, pe care tind sa-l stapaneasca critic, devenind un
dusman de moarte. Nu este nevoie sa spunem ce s-ar intampla, in acest cadru,
cu unele din creatiile valoroase, care trateaza despre revolutia socialista, des-
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pre alte probleme, in lipsa criticii ca reglator.
Ceea ce este mai neplacut, este faptul ca aceste discutii, din cadrul
literaturii, au inceput sa semene cu unele campanii impotriva unor oameni
care au merite in literatura contemporana, unele legate direct de lupta pentru
aceasta tara si pentru acest partid.
Domnia Voastra ati instaurat legalitatea, dar ati lichidat si un anumit
monopol care a existat pana in anii 50, si nu numai pana atunci, si care tindea
sa imparta pe scriitori in doua, cei care erau cu literatura si cei care erau
impotriva partidului. Ceea ce as numit eu «Politica Ceausescu» a fost tocmai
lichidarea acestor «drepturi» de obicei ale unor uzurpatori, a unora, foarte
putini, de a se erija ca adevarati iubitori de tara, a iubirii de partid. Acestia,
foarte putini, uita ca scriitorul adevarat, sau mai bine-zis, este scriitor adevarat cu conditia sa fie un scriitor adevarat! Aceasta a doua parte a firmatiei
mele izvoraste din declaratiile facute de acestia, foarte putini, in diferite ocazii si care au creat un mare loc pentru impostura, pentru veleitarism.
Nu mai este nevoie sa spun de climatul necritic care are loc in viata
literara, climat care trebuie – cred eu – cat se poate de repede sa fie discutat,
analizat, inlaturat pentru ca, altfel, in relatiile dintre literatura si viata literara
s-ar putea intampla ca aceasta admirabila literatura, pe care o stim de 15 ani
incoace, care se situeaza la nivelul cel mai inalt al creatiei artistice romanesti,
sa inceapa sa suporte tot mai greu presiunile care apar si, totodata, sa apara
tot mai putine creatii bune bune, sa apara o anumita oboseala a scriitorilor din
cauza acestor campanii, si in mod deosebit la scriitorii mai tineri .
Va multumesc, tovarase secretar general, ca m-ati ascultat. Sper ca
cuvantul meu stingher – vorbesc pentru prima oara in fata dumneavoastra –
a reusit sa va transmita a anumita emotie a starii pe care am vrut s-o completez, daca nu si cauzele ei obiective.
Inca o data, va multumesc.”
Reprodus dupa Marin Radu Mocanu, Cenzura a murit, traiasca
cenzorii, Editura EuroPress, Bucuresti, 2008, pp. 127-129 Interventia lui
N. Manolescu poate fi citita ca o lectura complementara la un articol mai
vechi de-al meu despre cherela protocronist¶; sau invers.
4 Responses to “Nicolae Manolescu:
taliban - March 28th, 2009 at 3:19 pm
No comments, nu-i asa?
Roxana - March 30th, 2009 at 1:38 pm
Nu §tiu de ce am impresia c¶ prezentul se oglinde§te în trecutul comunist.
Diferen†a e c¶ ast¶zi se spune “Stimabil domn”, §i nu “Tovar¶§”. Tot pe acolo ne
învârtim, tot ridicat în sl¶vi se cheam¶, tot supra-apreciere este.
F¶r¶ cuvinte sau f¶r¶ drept de replic¶…
Dorian - April 1st, 2009 at 9:54 pm
Ceea ce ma uluieste e ca manolescu ridica problema generatiei tinere (ca
element periculos), singura care putea sa aduca o schimbare in literatura cretinoida a
anilor 50. Ceea ce ma uluieste chiar mai mult e ca nu si-a cerut scuze in public
pentru asta.
Flori Balanescu - April 12th, 2009 at 7:43 pm
“ca scriitorul adevarat, sau mai bine-zis, este scriitor adevarat cu conditia sa
fie un scriitor adevarat!”…
Cum ar veni, care este si nu poate decit sa fie… sa “reziste prin cultura”
(auto)cenzurata, prin mincatul rahatului ideologic cu linguroiul etc. sa vorbeasca o
dulce si duioasa limba de lemn cind imprejurarea o cere. Ar fi simplu, daca n-ar fi
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ceva mai complicat. Limba de lemn, cum a spus-o altcineva, este “vehicolul ideologiei”, nu este o smecherie de moment a intelighentului roman, care se face frate cu
dracul sa insele vigilenta Tovarasului… S-au facut frati buni cu dracul in asa hal incit
ne-au aruncat intr-o confuzie letargica. Dar, vorba “rezistenta” a romanului, “Cainii
latra, ursul trece…” ca ei sunt in dosul gardurilor, legati in lanturi, ursul e ditamai
animalul, si stapin al drumului… si cu spatele asigurat.

Luni 13 aprilie 2009
Ca s¶ vezi! USA s-au exprimat¶r¶ corect despre
“Moldova”, îns¶ noi, pl¶vani de la marginea lumii civilizate, am
în†eles pe dos ceea ce atât de limpede a rostit, a silabisit America
ïns¶§i.
Ziua de azi:
“Ambasadorul SUA ia apararea arestatilor
“Ambasadorul SUA in Republica Moldova, Asif Chaudhry, s-a
declarat ingrijorat de actiunile autoritatilor moldovene.
Intr-un interviu acordat agentiei Infotag, diplomatul american a
declarat: "Suntem ingrijorati in special de retinerea jurnalistilor si a studentilor, efectuata fara motive aparente". Masinaria de dezinformare a Chisinaului
a incercat, vineri, sa intoxice opinia publica, agentia Moldpres informand ca,
in timpul unei intrevederi cu Voronin, ambasadorul SUA in Republica
Moldova ar fi apreciat ca reactia autoritatilor a fost adecvata. (L.P.)”

*

Dialogînd cu Iolanda Malamen,
prozatorul §i gazetarul Cristian Teodorescu nu pierde prilejul de a rosti alte gogom¶nii. El, produsul tip al cenaclului
Crohm¶lniceanu (ajuns aici, ar trebui s¶ m¶ opresc §i s¶ zic:
«Totul se explic¶ pe lumea asta, chiar §i Cristian Teodorescu prin Croh»), iat¶ ce a mai rezultat - cine nu în†elege de ce l-am
insectarizat pe C.T. s¶ fie s¶n¶tos :
“Cand a aparut "Desantul" diversi cretini de pe la Scanteia, si nefericitii de la revista "Luceafarul" care stateau la remorca Scanteii, s-au repezit
sa anunte ca aceasta antologie voia sa distruga literatura romana. Adica noi
eram desantati de Crohmalniceanu pentru a lichida ceva. Nu se stia ce, dar
era limpede ca voiam sa distrugem literatura romana. Atunci, in revistele literare a avut loc un razboi total, alimentat si de articolele care apareau in ziare.
Luceafarul, unde mai publicasera unii dintre noi, Mircea Nedelciu de pilda,
ar fi vrut o executie selectiva, iar Scinteia, de la inaltimea ei, voia sa ne
beleasca ideologic (iertata fie-mi exprimarea!). Revistele literare ale vremii
ne-au sarit in aparare. George Balaita care, dupa moartea lui Marin Preda
conducea Editura "Cartea Romaneasca", a publicat un articol in "Romania
libera" ca sa-i calmeze pe atacatori. Nimic! Miza nu eram noi, optzecistii,
cum ne inchipuiam, ci disputa dintre cele doua mari directii de atunci din
literatura romana - una binecuvantata de Gogu Radulescu, cealalta
sprijinita de Securitate. Noi eram carnea de tun si un simplu episod din
acea lunga disputa. (subl. mea, P.G.)

£i noi care habar nu aveam c¶ “direc†ia Gogu R¶dulescu”
nu era deloc, dar deloc “sprijinit¶ de Securitate”, ba chiar, prin
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Zigu Ornea, prin Buzura, prin Dinescu : din contra! Nu, domnule! Voi, optzeci§tii nu era†i “carnea de tun” “din acea lung¶ disput¶” (dintre Gogu §i Securitate), ci ni§te bie†i pui de g¶in¶, f¶ta†i
de… Clo§ca poreclit¶ (de Nina Cassian): “Bacilul Kroh”. Este
suficient s¶ vi se citeasc¶ productele diversioniste pân¶ la mutilare consiliate de maestrul întru r¶t¶cirea tinerilor. «Asta-i
muzica ce-mi place!», va fi jubilat în b¶rbie (!) cel care v-a
confec†ionat, apoi v-a l¶sat de capul vostru, el avînd o alt¶ treab¶
urginte: punerea palmei în cur §i c¶rarea “în surghiun”, cum îi
zice Sami Damian Germaniei.
C. Teodorescu încheie, autocritic:
“Dupa ce ne-am ratat Revolutia, dupa ce ne-am irosit si tranzitia nu
ne mai ramane decat sa inventam o revolutie si o tranzitie care sa ne placa
post-festum.”

Am zis: autocritic, ceea ce înseamn¶ c¶ scriitorul-vorbitor
a participat: la rivulu†iune, la, zi-i pe nume: tranzi†ie… Trist al
dracului: “s¶-†i ratezi Revolu†ia, tu cu mâna ta dup¶ ce †i-ai irosit
si tranzitia nu-†i mai r¶mâne decât s¶-†i inventezi o… revolutie §i
o tranzitie care s¶-†i plac¶ post-festum.”
*

Mircea Mih¶ie§, limbistul de serviciu al lui Tism¶neanu,
al lui Patapievici, al lui Liiceanu, al lui… Cum, al mai cui? Al
B¶sescului! S¶-l ascult¶m, recule§i, pe analistul b¶n¶†an:
“Sunt vremuri bune pentru terori§ti. Orice aventurier, orice asasin cu
o armat¶ la dispozi†ie §i bani în conturi poate face tot ce-i trece prin minte.
Pentru c¶ paznicii planetei (§i mai ales paznicii Europei) dorm. F¶†¶rnicia,
minciuna, dubla m¶sur¶ n-au avut trecere mai mare decât în aceste zile de
apus ale valorilor europene. Anali§ti serio§i explic¶ lipsa de reac†ie a cancelariilor europene fa†¶ de atrocit¶†ile din Moldova prin vacan†a de Pa§te. Dar
de când î§i iau politicienii vest-europeni liber de Pa§te?! De când au ei respect pentru credin†¶. Doar le §tim ura spumegând¶ fa†¶ de cre§tinism §i umanism, din vremea refuzului ca ele s¶ figureze între valorile fondatoare ale
Europei! În teorie, vrem o Europ¶ puternic¶. În practic¶, edific¶m o Europ¶
uscat¶, cheal¶ de orice atribut, ca un vreasc r¶mas de la ultimul foc de tab¶r¶
al democra†iei.
“Duplicitarismul pestilen†ial a fost rapid îmbr¶†i§at §i la noi. Era greu
pentru cel poreclit „Prost¶nacul” s¶ se ab†in¶ în astfel de momente. Abera†ia
e cu siguran†¶ inspirat¶ de insul care-l flanca pe când Geoan¶ emitea
gogom¶nia - ciom¶garul ideologico-europeano-corect-politic Adrian
Severin. Obsedat de gândul cuceririi Cotrocenilor, Geoan¶ a identificat, cu
binecunoscuta-i sagacitate, sursa r¶ului din Moldova: Traian B¶sescu. Pentru
Geoan¶, tinerii moldoveni sunt cotonogi†i f¶r¶ mil¶ dintr-un ireparabil,
cople§itor §i exclusiv motiv: pentru c¶, acum câ†iva ani, §eful statului român
a spus c¶ vom reg¶si Moldova în Uniunea European¶. (subl. mea, P.G.)
Mare tic¶los trebuie s¶ fii ca s¶-†i treac¶ prin minte a§a ceva, darmite s¶
roste§ti în public astfel de învinuiri grote§ti ce-i invit¶ pe împilatorii de la
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Chi§in¶u s¶-§i continue lini§ti†i c¶s¶peala! (subl. mea)”

Foarte bine îi face Mih¶ie§ lui Geoan¶Ap¶r¶torul Onoarei
Patriei B¶se§ti ! Dar cum î§i îng¶duie Prost¶nacul s¶-l critice pe
ïnsu§i-Primul-§i-Ultimul, pentru oleac¶ de t¶cere în tufi§, unde
adormise (de§i în beci era mai r¶coare), aducîndu-i aminte c¶
“acum câ†iva ani” promisese c¶ Moldova va fi în Uniunea
European¶? Câte nu zice ïnsu§iul - cine, în afar¶ de Liiceanu,
Patapievici, Tism¶neanu i se uit¶-n gur¶? Nici m¶car Nu†i, c¶ci
Dânsìa sa, încet, încet s-a autonomizat; pe române§te: s-a
neatârnat, gata, acum nu mai depande de nimeni (în fine…), ea
fiind responsabil¶ pe clas¶ cu excursiile (cum va fi pronun†înd:
escursi’ili?)
Tot Ziua ne informeaz¶ despre epocalul eveniment - care
eclipseaz¶ tragedia din Basarabia:
“INSOMAR: Elena B¶sescu, Corneliu Vadim Tudor si Gigi Becali
ar obtine mandate de europarlamentar - 12 aprilie, 13:21
Fiica cea mic¶ a presedintelui, Elena B¶sescu, liderul PRM, Corneliu Vadim Tudor §i, teoretic, §i Gigi Becali ar obtine mandate
de europarlamentar, potrivit unui sondaj INSOMAR realizat in perioada 26
martie- 5 aprilie, la comanda Realitatea TV.
Potrivit cercet¶rii, dac¶ s¶pt¶mana viitoare s-ar organiza alegeri
europarlamentare, pe primul loc s-ar clasa PDL cu 33% din voturile electoratului, urmat de PSD, cu dou¶ procente in urm¶, adic¶ 31%. PNL este cotat
cu 15%, iar UDMR cu 7%. In urma forma†iunii conduse de Marko Bela se
claseaz¶ Elena B¶sescu, cu 6%, care ar ob†ine in acest moment aproape dublu
fa†¶ de procentul de 3,3% care ii este necesar pentru a ajunge in Legislativul
european.
PRM este cotat cu 5%, iar PNG este cotat cu 2%. In condi†iile in care
acesta din urm¶ nu a depus candidaturi, iar fostul s¶u lider, Gigi Becali, se
afl¶ pe listele PRM, pe pozi†ia secund¶, teoretic, patronul Stelei ar avea §anse
s¶-l inso†easc¶ pe Corneliu Vadim Tudor in PE. Aceasta mai ales c¶, pe lang¶
cele 5%, PRM ar mai ob†ine sufragii in urma redistribuirii voturilor partidelor
§i independen†ilor situa†i sub pragul electoral.
Sondajul INSOMAR, realizat pe un e§antion de 2430 persoane, are o
marj¶ de eroare de plus/minus 2% §i a fost realizat in perioada 26 martie- 5
aprilie”.

*

Ur¶ri de Pa§te - «Auzi†i!» (hot¶rît, nu mai pot sc¶pa de
iosifs¶visme):
“Pre§edintele §i premierul le-au adresat ur¶ri cet¶†enilor care
s¶rb¶toresc Pa§tele Catolic - 12 aprilie, 13:24
Traian Basescu (ZIUA ) "Cu prilejul S¶rb¶torii pascale doresc s¶
adresez cele mai calde ur¶ri cre§tinilor din Romania care imp¶rt¶§esc ast¶zi
bucuria Invierii Domnului. (…)
“£i premierul Emil Boc le-a adresat ast¶zi un mesaj de Pa§te credincio§ilor romano-catolici, evanghelici §i reforma†i, urandu-le s¶ se bucure de
aceste momente. (…) Boc aminte§te §i de solidaritatea fa†¶ de
victimele
cutremurului din Italia. "Solidaritatea fa†¶ de aproape izvor¶§te din credin†¶
§i, cu atat mai mult, sunt al¶turi de cei care sufer¶ acum in Italia din cauza
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cutremurului petrecut in 6 aprilie, in ora§ul l'Aquila"

Da, oameni buni : degeaba se screme curinpupistul
Mih¶ie§ s¶ g¶seasc¶ motive justificînd t¶cerea lui B¶sescu în
aceste zile.
Imensul pre§edinte a g¶sit timp s¶ adreseze catolicilor din
Italia ur¶ri de Pa§te, dar n-a avut trei secunde s¶ transmit¶ trei
cuvinte de încurajare basarabenilor - din România.
Ardeleanul de serviciu, inenarabilul Boc a g¶sit - de capul
lui - resurse de a-§i exprima “solidaritatea fa†¶ de victimele cutremurului din Italia” (solidaritate cu ni§te mor†i?, de ce nu), dar nici
un cuvânt despre victimelor din Basarabia - mor†i §i
supravie†uitori.
Cât¶ nesim†ire! Cât¶ la§itate! Cât¶ fric¶ de avioane
(ruse§ti, americane - «Du-le, Doamne, la Ploie§ti, c¶ noi s’tem
mici, b¶§ino§i §i boccii»).
(…) Mar†i 14 aprilie 2009
Pentru ieri, 13 aprilie site-ul meu a fost vizitat de 147 de
persoane. Oamenii vor fi auzit c¶ am scris “ceva tare” §i s-au
îndreptat spre Jurnal. Or eu nu afi§ez Jurnalul, decât la sfâr§it de
lun¶. ïns¶ izbucnind evenimentele din Basarabia, mi-am îng¶duit
o derogare: cum nimeni nu m¶ mai public¶ în pres¶ - §i nu de azi,
nu de ieri, ci de ani buni - am recurs la fragmentarea Jurnalului §i
trimiterea “buc¶†ilor” prin mail celor câ†iva prieteni din jur. Am
primit confirm¶ri de primire de la destinatari din România, din
Fran†a, din Germania, din USA, din America de Sud, îns¶ nici o
veste din Basarabia: nu vor fi ajuns la destina†ie depe§ele mele mai ales c¶ ghin¶ralu’ Varonin a dat ordin de “t¶iere a vorbitorului” dintre românii de pe cele dou¶ maluri ale Prutului, fiindc¶
“fa§i§tii” de pe malul drept urm¶resc sabotarea justei orânduiri
bol§evice “maldavine§ti” de la Chi§in¶u.
C¶ tot vorbesc de internet §i de vizitatorii mei: ieri sau
alalt¶ieri Xiti mi-a semnalat 4 vizitatori din Israel; azi: zero. Or fi
§i ei în s¶rb¶tori, de asta. Cade bine pretextul cu s¶rb¶torile:
evreii de pretutindeni au oroare de r¶smeri†ele antibol§evice (ei le
traduc, automat: antisemite), intr¶ în panic¶, sunt teroriza†i de o
astfel de “abatere”, mai cu seam¶ în Basarabia: pe de o parte
acest loc în spa†iu fiind, de un secol, unul din focarele
“rivaliu†iei” lor acolo a fost, dovad¶ mul†imea celor mai feroci
bol§evici care acolo au v¶zut lumina zile (sic); iar în România,
dup¶ 23 august 1944 venindu-ne pe tanc sovietic - oricât s-ar
îmbârzoia Ion Vianu (motiv pentru care, ofensat de zisa mea, s-a
luat de mân¶ cu puiul - §i nepotul de bol§evic, “Oi§teanu” pentru a m¶ antisemitiza ; pe de alta pentru c¶ “tulbur¶rile” au un
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impact… defavorabil cinstitelor ghe§efturi.
România liber¶:
Sangele nu se spala de pe maini -Elena Vijulie,
“Republica Moldova nu este Republica Zair(…) Republica Moldova
este vecina cu Uniunea Europeana, iar o treime din cetatenii ei traiesc in
Uniunea Europeana. Republica Moldova este vecina cu Romania si doua
treimi din cetatenii ei se declara romani. Republica Moldova se chinuie de 20
de ani sa-si construiasca o identitate care nu poate fi decat subreda. Romania
se chinuie si ea de 20 de ani sa-si aminteasca cine este si sa se prezinte ca
atare in Europa. Si cu totii stim ca fara Cortina de Fier si groaznica distorsionare a mintilor provocata de comunism n-ar fi trebuit sa ne incordam astazi
creierii ca sa spunem in romaneste, cu si fara accent moldovenesc:
"Basarabia suntem noi".
Republica Moldova este un loc unde experimentul comunist continua mult dupa prabusirea Zidului Berlinului. Faptul ca exista partide de opozitie, ca inca apar cateva ziare care spun altceva decat viseaza noaptea
Vladimir Voronin, nu inseamna nimic. Momentul adevarului pentru o societate libera are loc atunci cand schimbarea puterii se face in mod pasnic. La
Chisinau, in aprilie 2009, acest lucru nu s-a intamplat. Europarlamentarul
Emma Nicholson a declarat ca in noaptea alegerilor, observatorii credeau ca
partidele de opozitie vor castiga cu 40-45%, iar Partidul Comunistilor o sa
aiba numai 35 de procente. Iar accesul interzis Opozitiei la listele de alegatori
nu poate decat sa confirme fuga de adevar a autoritatilor.Verificarile, procedurile, rapoartele oficiale – fie ca privesc rezultatul alegerilor, fie ca se refera
la autopsia tanarului Valeriu Boboc, ucis in bataie – nu au nici o relevanta.
Regimurile comuniste mint.
Regimurile comuniste sunt experte in a amesteca adevarul cu minciuna. Fericitii acestei lumi, cei care isi traiesc naivitatea in societati libere,
sunt usor de convins ca procedurile statului de drept au fost respectate si la
Chisinau. Observatorii OSCE la alegeri s-au imbatat cu tabele si proceseverbale, dupa care au declarat scrutinul corect. Jurnalista olandeza cu care
am ajuns la Denis Roscot, la Spitalul de Urgenta, l-a intrebat pe baiatul de
19 ani daca a vorbit cu un avocat si daca a putut sa-si sune parintii de la
Comisariatul de Politie. Da, a raspuns el in franceza. Da, dar – asa cum mia povestit mie in romaneste – dupa ce l-au lovit in cap pana la comotie cerebrala.(subl. mea) Si nu are nici o relevanta ca la manifestatia de duminica nu
s-au mai strans miile de tineri care au strigat saptamana trecuta, plini de
revolta, dar si de speranta, "Refuz, rezist, sunt anticomunist". Nu are nici o
relevanta ca astfel partidele de opozitie nu au dovedit ca au sustinere larga la
scena deschisa. Oamenii au stat deoparte pentru ca sunt terorizati. Au stat
deoparte pentru ca presedintele Voronin si premierul Greceanii isi ameninta
cetatenii la televizor. Au stat deoparte pentru ca s-au temut sa nu fie
batuti, arestati sau pentru ca reazema zidurile comisariatelor de politie unde
se afla copiii lor. Ei au inteles exact ca devastarea Parlamentului si a
Presedintiei nu a fost nimic altceva decat o inscenare bolsevica menita sa
discrediteze Opozitia in ochii Occidentului.
Am trait saptamana trecuta la Chisinau bucati din Romania anilor
’80, din razboiul informational al lui decembrie 1989 si bucati din inscenarea
de pe 13 si represiunea de pe 14-15 iunie 1990. Am vazut oameni batuti, am
vazut rude disperate si, mai presus de orice, am vazut cum oamenilor din
jurul meu li se facea din ce in ce mai frica, desi lor personal nu li se intampla
practic nimic. Soarta tinerilor ridicati de pe strada sau din scoli, ca si atotputernica memorie colectiva a lagarului comunist lucreaza la Chisinau mai eficient decat o pot face pumnii Politiei sau mana lunga a Serviciului de
Informatii Speciale. Iar cei care au trait comunismul in Romania, in Ungaria,
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in Polonia stiu prea bine la ce ma refer. Tarile din Est membre ale Uniunii
Europene au datoria sa foloseasca suferinta tinerilor zbrobiti la Chisinau de
bocancii Politiei ca sa semneze actul final al razboiului rece: interzicerea si
condamnarea comunismului in tot cuprinsul lumii civilizate. Tarile din Est
stiu ce inseamna acest chip al diavolului, iar Europa trebuie sa il defineasca
in sfarsit ca atare, alaturi de fascism.
Nici presa, nici organizatiile civice, nici chiar partidele de opozitie
din Republica Moldova nu au forta de a-i apara pe tinerii arestati. Singurul
care se simte acasa si in largul lui in Republica Moldova este statul politienesc. In numele tinerilor batuti, trebuie sa vorbim noi, cei care suntem liberi.
si nu in primul rand pentru ca studentii de la Chisinau sunt romani, cum
romani suntem si noi, ci pentru ca si noi, si ei suntem pur si simplu oameni.
Uniunea Europeana s-a eschivat in a pune punctul pe i in privinta
regimului Voronin. Dar mintile lucide ale Occidentului stiu ca principiile pe
care s-au zidit societatile lor prospere sunt calcate in picioare dincolo de Prut.
Lipsa de reactie fata de sangele de pe peretii de la Chisinau slabeste temelia
libertatii insasi. Pilat din Pont s-a inselat. Sangele nu se spala de pe maini”.

(tot 14 aprilie - dup¶ orele 18, ora Parisului)

Nu puteam sta, dracului, ca toat¶-lumea-bun¶ româneasc¶,
cea care nu a înv¶†at nimic-nimic-nimic din cele 7 decenii de
nenorociri (o iau, ca tot basarabeanul, din iunie 1940) §i, de
fiecare dat¶… mai sper într-o “îmbun¶t¶†ire”: «L¶sa†i, doamn¶,
c¶ dracul nu-i chiar a§a de negru»; «Ar fi timpul s¶ cunoa§tem §i
binele - dup¶ atâta r¶u”… ïncuraj¶ri de oameni nec¶ji†i, care
a§teapt¶ de sus liberarea, bun¶starea, în loc s¶ pun¶ mâna pe
ciomag (sau pe un pietroi, în pur¶ tradi†ie miori†ic¶) s¶-i crape el
capul mincinosului, tic¶losului, lipitorii, neamului-prost na†ional, m¶ rog frumos.
Ce m-a apucat s¶ fac profe†ii: «O s¶ vede†i: discursul lui
B¶§escu are s¶ fie - dup¶ o luuung¶ a§teptare - un fâs, un pâr†, o
b¶§in¶? De ce i-am… dezam¶git pe compatrio†i (îmi fac iluzii;
nimeni, nimic nu-i dezam¶ge§te pe românii no§tri, nici m¶car
americanii vo§tri a§tepta†i, to-ot a§tepta†i aproape jum¶tate de
secol)? De ce nu i-am l¶sat s¶, zi-i pe nume: spere - c¶ci speran†a,
e-he,/ cum bine zice ea, roman†a…?
Sincer: ziceam eu de r¶u de B¶sescu, îns¶, în adânc speram: «Nu se poate, nu se poate ca cei care conduc ¢ara Noastr¶
(s-a observat majuscula†iunea?) s¶ fie, în continuare - prin tradi†ie
- in§i f¶r¶ coloan¶ vertebral¶, la§i, neînstare s¶ apere interesele,
demnitatea comunit¶†ii pe care o reprezint¶? Vorba lui Theodor
Mazilu (dealtfel, singurul citat r¶mas din opera lui…):
«Poate fi omul atât de idiot, de la§, de tic¶los?»
R¶spunsul fiind:
«Poate!»
Ei bine, B¶sescu nu s-a, nu m-a, nu ne-a desmin†it: a fost
ceea ce este, nu ceea ce n¶d¶jduiam noi c¶, “de ast¶ dat¶…” :
m¶rginit, fricos, mincinos, analfabet, la§ - un adev¶rat pre§edinte
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al Românilor!
M¶ bate gândul-repro§: (poate) dac¶ nu mi-a§ fi exprimat
in chiar jurnalul de fa†¶ scepticismul, atunci optimismul ar fi
triumfat. Iar acum am fi s¶rb¶torit victoria discursului b¶sescian
asupra r¶ilor de la R¶s¶rit: Voronin, Putin, Lavrov §i Greceanca.
Iat¶-i discursul mult-a§teptat:
"Romanii din Republica Moldova isi vor recapata in mod accelerat
cetatenia romana".
"Romania nu vrea sa revendice drepturi asupra unor teritorii pierdute
in trecut", a precizat Basescu, dar "Prutul trebuie sa fie doar o frontiera temporara pana la intrarea Republicii Moldova in UE''.
[dac¶ nu voia s¶ revendice, mai în†elept era s¶-§i fi †inut fleanca, s¶
fi t¶cut “revendicarea” - nota mea]
"Nu am dorit sa raspundem la provocarile din ultima sapatamana
venite de peste Prut, dar nu putem tacea la infinit" (…) Datoria noastra
morala e sa nu ii abandonam pe cei de aceeasi limba cu noi", a declarat Traian
Basescu. [ca orice român c¶c¶cios B¶sescu zice: “Nu am dorit”, în loc s¶
recunoasc¶: nu a putut, de fric¶: a tremurat o s¶pt¶mân¶ socotind pe
degete cum s¶ fac¶, de s¶ nu-l ating¶ pe rus nici cu o floare - de§i el este
Vinovatul - nota mea]
"Romania nu vrea sa revendice drepturi ale unor teritorii pierdute in
trecut. (subl. mea) (…) teritoriul de la est de Prut a fost desprins de trupul
tarii de pactul fascist si comunist Ribbentrop-Molotov”
[B¶sescu a c¶p¶tat cele dou¶ no†iuni de politic¶, de logic¶ - dar mai
ales de limb¶ român¶ de la un evreu: numai ei trateaz¶ de “fascist” orice nu
este bol§evic. Corect ar fi fost: “pactul nazisto-bol§evic” (sau hitlerist), ca s¶
se echilibreze cu cel¶lat: comunistul (stalinistul). S¶ fi f¶cut un efort peste
puteri ca s¶ evite ticul verbal idiot, fals: “pactul Ribbentrop-Molotov”,
pentru a nu-l sup¶ra nici postum pe T¶tucul lor, al comuni§tilor, beli§tilor,
securi§tilor, voronini§tilor, altfel s-ar fi exprimat ca un om normal : “Pactul
Stalin-Hitler”: (subl. mea)]
(…)"Pentru o intreaga generatie, a studia limba româna in Republica
Moldova a fost un act de curaj" (…) Pentru o intreaga generatie, in Republica
Moldova a studia limba romana sau a rosti slujba in limba romana si a oficia
in cadrul Mitropoliei Basarabiei (subordonata Patriarhiei Romane, n.red.) a
fost adesea un act de eroism"(…) "Nu vom accepta ca romanii sa fie culpabilizati pentru ca sunt romani. Nu vom accepta ca romanii de peste Prut sa fie
umiliti. Romania sprijina procesul de integrare a Republicii Moldova. Fara sa
cerem nimic in schimb am devenit avocatul Republicii Moldova in structurile
europene si internationale: UE, OSCE etc.(…) In ultimii patru ani impotriva
sincopelor ne-am straduit sa relansam relatiile cu Republica Moldova. Insa in
ciuda eforturilor noastre liderii de la Chisinau au facut orice pentru a inlatura
aceste eforturi. In pofida unei abordari in care am dovedita deschidere, suntem acuzati din nou de autoritatiile de la Chisinau pentru evenimentele petrecute acolo. Acuzatiile la adresa Romaniei sunt inacceptabile de fapt se
incearca a pune pe spatele Romaniei esecurile si pasii inapoi intreprinse de
Republica Moldova. Afirmatiile autoritatiilor din Republica Moldova dovedesc rea credinta, iar exemplul introducerii vizelor este cel mai concludent
exemplu"
[B¶sescu, adev¶rat mili†ian, a tras cadavrul de pe strada Quinet pe
Academiei - c¶-i mai u§or de citit-scris: carevas¶zic¶ el reduce dorin†ele
basarabenilor doar la cet¶†enie, la pa§apoarte, la vize… Or noi, basarabenii
voim §i altceva (dar s¶ rosteasc¶ el cuvântul : unire?]
Basescu il ameninta pe Voronin cu Justitia de la Haga:
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"Romania nu a intreprinsa contra masuri si va ramane consecventa
politicii de pana acum. Romania condamnat distrugerele de la Chisinau.
Evenimentele in care autoritatile de la Chisinau au permis distrugerea sediilor
instituiilor de acolo sunt numai responabilitatea autoritatilor moldovene". (…
) "Suntem ingrijorati de actiunile brutale ale fortelor de ordine ale Republicii
Moldova. Atragem atentia autoritatilor Republicii Moldova ca utilizarea
armelor impotriva populatiei civile, in randul carora se regasesc si cetateni
romani, este o crima. In cazul in care aceste acte vor continua, (subl. mea)
autoritatile Romaniei vor intreprinde toate masurile necesare aducerii in fata
Justitiei internationale a celor responsabili"
[“în cazul în care vor continua” - “aceste acte” au continuat, f¶r¶ s¶i cear¶ voie lui B¶sescu §i care au fost “m¶surile necesare”?; nu au fost, autorit¶†ile României “vor întrerprinde…”]
"Manifestarile romanofobe reprezinta manifestari inacceptabile,
straine de spiritul european. (...) Romania va solicita efectuarea unei anchete
europene in cazul responsabilitatilor masurilor adoptate in Republica
Moldova in ultimele zile. (...) Daca aceste masuri vor continua, Romania va
analiza formele de asistenta umanitara potrivite“.
"Elogiez curajul si profesionalismul jurnalistilor care au reflectat
corect evenimentele din Republica Moldova" (…)"Dragi tineri, nimeni nu
mai are dreptul sa ridice un zid intre granitele noastre"
"Statul roman are datoria sa acorde sprijin etnicilor romani [termenul: “etnicii” cutare se folose§te pentru a-i desemna pe minoritarii unii
comunit¶†i, nu viceversa [cum i-au suflat consilierii evrei - nota mea] din
Republica Moldova si vom continua sa acordam sprijin celor din Republica
Moldova care se simt romani. Legea romana prevede recapatarea cetateniei
romane celor care au pierdut in mod abuziv acest drept [lege neaplicat¶ la
ordinul lui B¶sescu, ne-executat¶ de Monica Macovei - nota mea]. Am solicitat Guvernului sa adopte in regim de urgenta modificarea legii cetateniei,
asa ca romanii din Republica Moldova isi vor putea obtine in mod accelerat
cetatenia romana si vor putea deveni astfel membri ai familiei europene", a
adaugat Basescu. (…)
[“ïn mod accelerat”! - ¶sta este, cic¶, român, vorbitor de român¶]
“Republica Moldova nu mai poate fi izolata. La 20 de ani de la caderea Zidului Berlinului, nimeni nu mai are dreptul sa ridice un zid intre granitele noastre".
''Fac un apel catre toate partidele din Romania si catre toti liderii de
opinie pentru ca in acest moment sa fim uniti. Acest moment nu trebuie sa ne
divizeze. Romania ii va sprijinii in continuare pe romani de peste Prut.
Romania nu va permite transformarea Prutului intr-o noua 'Cortina de Fier'.
Prutul trebuie sa fie doar o frontiera temporara pana la intrarea Republicii
Moldova in UE'', a incheiat presedintele.

De acord, m-am în§elat (în secret, dar un secret recunoscut
public…): B¶sescu s-a ar¶tat - cu o întârziere inadmisibil¶ - cel
pe care îl intuisem: securist, ignar, obraznic care-§i face de cap cu
†ara noastr¶, ca pe tarlaua lui, de la “Co’stan†a”.
ïns¶ ajun§i aici - ce facem: ascult¶m ce spun “du§manii
turba†i ai Pre§edintelui”, cum atât de turbat se roste§te lustruitorul - cu limba - ai gumarilor b¶se§ti, scriitorul Mih¶ie§?
£i ce auzim? Iat¶ ce:
“Adrian N¶stase: “(…) mandatul lui Traian Basescu in materie de
relatii moldo-romane a insemnat doar o "diplomatie a vinului". "Trebuie sa
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tinem cont de faptul ca in ultimii 4 ani jumate s-a incercat prin diplomatia
vinului si prin schimb de sticle de vin intre Cotroceni si Cricova sa se rezolve
o problema care avea nevoie de mai multe ingrediente si de formule mai
complexe", a adaugat fostul premier. Nastase a mai spus ca Basescu a gresit
si luni cand a spus ca in Moldova sunt patru milioane de romani. "Ieri
Basescu a vorbit de cele 4 milioane de romani. Sigur ca cei de la Chisinau sau urcat pe pereti, pentru ca dintr-o populatie de 4 milioane jumatate, la proportia din anii 90, populatia de origine romana era de doua treimi, la o treime
de populatie rusofona, evident ca aceasta cifra de patru milioane de romani a
enervat pe foarte multi", a mai aratat el. El a mai spus ca din discursul presedintelui Basescu si din strategia propusa lipseste dimensiunea geo-politica.
"Nu am auzit nimic despre Rusia. Nu cred ca o analiza serioasa poate fi
facuta in lipsa unei formule de evaluare geo-strategica" (…)
"(…) de ce in ianuarie a fost desfiintat Oficiul pentru Relatia cu
Moldova? Era o institutie cu rol de analiza, lipsa de continuitate in evaluare
si planificarea relatiilor ne da acum senzatia ca Republia Moldova e un fel de
batranica pe care vrem sa o trecem strada catre Bruxelles", a mai spus fostul
premier.
Mele§canu: "Singura modalitate de a merge inainte si de a sprijini
Republica Moldova este o abordare pragmatica. Numai la nivel politic, atata
timp cat va fi la Chisinau aceasta conducere, nu cred ca se va obtine mare
lucru. Diplomatia vizitelor, a bautului unei cani de vin la Focsani sau de partea cealalta a Prutului au dovedit ca nu au niciun fel de utilitate practica.
Avem nevoie de o politica depasind relatia doar la nivel guvernamental, unde
cu actualele autoritati de la Chisinau, nu ne putem astepta la mult. Avem
nevoie de sprijin pentru dezvoltarea economica, de sprijin pentru zona culturala, pentru educatie si invatamant, inclusiv burse, avem nevoie de o dezvoltare a relatiilor la nivel de partide si la nivelul societatii civile. Asta trebuie
sa fie politica noastra", a conchis Melescanu.

Nu dau dou¶ parale pe cuvintele acestora.
ïn schimb, dau trei parale pe cuvintele catindatului Duda:
“Arma mea impotriva lui Traian Basescu este competen†a”

Nu §tiam ce ne mai lipsea: competen†a Dudului !
*
(…) Dup¶ ce Gardianul a publicat “Jurnal I”, s-a pornit
“Forumul” : aceia§i tragedie româneasc¶ la cei care m¶
b¶l¶c¶resc: anonimatul:
Comentarii la articol
Cristian Florea 2009-04-13 22:01:27 scrierile lui goma? leac contra fricii
Aveti mai multi cititori decat credeti, domnule Goma! trag nadejde sa apucati timpurile cand politica romaneasca va fi una a demnitatii. intemeiata poate chiar de tinerii
manifestanti din chisinau, care au dat o lectie de demnitate poozitiei indiferente de
dincoace de prut.
sorin 2009-04-13 20:46:26 vom dispare vom disparea ca neam din nesmtzire si pe nesimtzite.
Cristian 2009-04-13 16:37:13 Fraierul Plateste
Personal am trait o revelatie citind cateva din cartile lui Goma care ne redau istoria
adevarata pe care mafaldele si manelistii actuali, vrednici pui de otomani si slavi (pe
romaneste sclavi) nu au talentul sa poata scrie ceva la nivelul asta. Eu jumate moldo-
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vean( zic jumate ca astept sa revina si cealalta juma la tara noastra, altfel vrun tigan
da Bucuresti, ar zice ca sunt moldovean 100%) imi doresc ca sa mai apara ceva PG
, C.Z. Codreanu, Eminescu ,Stefan cel Mare si Sfant, si alti moldoveni care zguduie
din cind in cind linistea adormitilor( pe veci?). Desteapta-te ROMANE! Trist sa
ajunga sa iti cinte dimineata si seara asta si tu sa dormi ca nesimtitu'....
Gelu 2009-04-13 12:46:12 Suntem fraierii Europei Germania & Co. au
facut Iugoslavia tandari, cu toate consecintele care au urmat, Rusia a "rupt"
Transnistria din teritoriul R.Moldova si a intrat cu tancurile in Georgia si tot noi dam
explicatii ca n-am facut si n-am dres. Bai, da fraieri mai suntem!
Mihaela Cartis 2009-04-13 12:41:56 Iresponsabilei Mafalda si celorlalti de
teapa ei Am locuit in anii Ceausismului cel mai atroce langa Paul Goma in Drumul
Taberei. Cand ma gandesc la enormele pancarte pe care si le atarnase la ferestre, in
care vorbea despre nevoia de libertate a omului si de atatea alte drepturi ale acestuia,
si pe care imi era frica sa le citesc (Da, IMI ERA FRICA SA LE CITESC, caci imi
spuneam: daca cei din jurul meu observa ca le citesc si voi avea repercusiuni?), ma
trec si acuma fiori de groaza pentru acele timpuri de oprimare, simt o nemarginita
admiratie pentru curajul lui Paul Goma si IMI ESTE INGROZITOR DE RUSINE
PENTRU MINE SI NEAMUL MEU. Asa cum imi este rusine acum pentru postarile
unora dintre voi, inconstientii, la adresa sa. Iti voi fi vesnic recunoscatoare, Paul
Goma, pentru tot ceea ce ai facut si faci pentru noi romanii din Romania Mare si, te
rog, iarta-i pe aceia iresponsabili dintre noi sau pe aceia care sunt platiti sa te denigreze, caci nu stiu ce fac!
Mafalda2009-04-13 11:51:54 90%din romani n-au auzit de P.Goma
Nu pot sa cred ca acest dezidend n-a auzit ca Romania este membra a Uniunii
Europene!Iar aceste ineptii ale unui frustrat care n-a ajuns macar sa conduca o
comuna din Romania indeamna conducerea de la Bucuresti la tot felul de nazbitii!
Aveam alta impresie de acest dezident necunoscut de foarte multi romani! Bine ca
mintea lui Basescu nu are tangenta cu asemenea porniri!Moldovenii nostrii de peste
Prut se vor trezi si zinguri vor restabili cu cine vor:rusi ori romani!
L?TR?U 2009-04-13 7:58:42 Se mi§c¶ §i cre§te din nou românismul din
Basarabia £tefan cel Mare se bucur¶ iar eu nu pot decât s¶-l aplaud !
Fanel 2009-04-13 2:18:23 Gherla! Cititi GHERLA de Paul Goma si poate
veti intelege ce simte un tinar student arestat-maltratat-batut-intimidat acum la
Chisinau!
magadan 2009-04-13 2:00:03 catre : PAUL GOMA Sfintele Sarbatori de
Paste sa va dea putere de munca ! Un Paste fericit si bine meritat. Dumnezeu sa va
ocroteasca !
rusu? 2009-04-13 1:46:53 agitatori!
O fi P.G. disident dar de trancanitori care agita spiritele si incearca sa
manip.u.l.e.ze spiritele s-a cam saturat lumea si la noi si aiurea... De indemnuri la
revolte, razboaie pana la Urali si Oceanul Pacific e plina presa mondiala. Rusii zicem noi- sunt rasisti si ne urasc, noi suntem la fel perceputi de ei - rasisti si antirusi... Problema e ca in loc sa cautam punti de comunicare noi ridicam ziduri, in loc
sa ne ajutam de basarabeniii cunoscatori de limba si cultura rusa ca sa ne fie bine
la toti, ii agitam si le spunem pe toate canalele media ca e rea cultura rusa. De
inculti si spalati pe creier e plina lumea si la noi si la ei. Domnul P.G. nu ne ajuta
de loc ci in inceputul sau de sclerozare se pare ca devine atat de exclusivist incat nul intereseaza viitorul in care ar fi mai bine sa vedem ce ne uneste (ce avem in comun),
cautand mai mult ceea ce ne desparte capital... Dupa principiul "traiasca Europa
Libera" de orice raspunderi si numai in interes american.... Numai de bine pt
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Domnul P.G. dar cred ca "fierea" acumulata nu-i mai da pace.....
Kartouche 2009-04-13 1:09:52 Hulit de intelectualii pupinbasesti !
Singurul dezident autentic, anticomunst si antibolsevic convins, sufera acum datorita
pupincurustilor basescieni si evreilor intoleranti ! Stiti care e culmea ?? Nimeni nul recunoaste, nu-l protejeza, nu-l citeaza, nu-i recunosc meritele de luptator si nici cel
putin pe cel de dezident !!!???
Mihai 2009-04-12 22:34:40 Sa traiti!
Domnul Paul Goma, mai actual ca nici odata! Tare faza cu basestii...:)

(…) 15 aprilie
C¶ tot sunt eu mort¶cios, f¶r¶ chef, f¶r¶ orizont…
Dar basarabenii vor mai fi avînd chef de via†¶, au un, cum
se zice: orizont?
R¶spund: tinerii da, au un viitor pe care noi, adul†ii de
acum nu l-am avut.
Am¶nun†esc: tinerii din Basarabia, însângera†i, umili†i,
nega†i au viitorul de partea lor. Maturii, cei de vârsta mea §i chiar
mult mai tinerii au s¶ fertilizeze p¶mântul, au s¶ joace rolul
mrani†ei, cea pe care ne îndemna dragul de Ple§u s¶-i lu¶m locul,
pentru ca ei - nu tinerii de acum dou¶zeci de ani, ci junii c¶c¶nari
avînd atunci (1989) treizeci de ani, s¶ prospere - pe spinarea
noastr¶.
Au s¶ fie §i în Basarabia lichele ca Liicheanu, †a†e
profi†a†e ca Blandiana, Adame§teana, salamandri (sic) ca
Manolescu, cel uns cu toate unsorile, de aceea se va fi strecurat
prin foc f¶r¶ pagube - mai degrab¶ datul pe obraz §i pe suflet cu
toate cremurile de ghete (de preferin†¶; de culoare neagr¶), de
aceea nu s-a §tiut (dac¶ ar mai fi tr¶it Monicii, cum ar fi reac†ionat
ei la recentele dezv¶luiri ale curv¶s¶riilor manole§ti?, ori §tiau §i
t¶ceau, §tiind c¶ dac¶ aflu eu se umple târgul de… demasc¶ri).
Dar important va fi ca, în cele din urm¶ tineretul din Basarabia va
câ§tiga - moral, se în†elege.
M¶ consolez §i eu prin procur¶: atunci când se va întâmpla
minunea, voi fi oale §i ulcele, dar din lutul acela, al Basarabiei…
(…)
Vineri 17 aprilie 2009
Lini§te prevestitoare de r¶u: r¶scoala a fost în¶bu§it¶ în
sânge, dracii †op¶ie cazaciocul pe p¶mântul Basarabiei, iar noi,
martori din dep¶rtare ai tragediei oft¶m u§ura†i, istovi†i de atâta
“participare”, ne întoarcem la ale noastre: un miel la tav¶, un
vini§or, niscai manèle - con§tiin†a zicînd c¶ ne-am f¶cut datoria ca §i în 1989. Care datorie, m¶i române? Aceea de a sta în a§teptarea…rezultatului-la-pauz¶, ca s¶ vedem încotro înclin¶ balan†a,
ca apoi s¶ ne spunem p¶rerea (“p¶rerea mea”, “p¶rerea personal¶” - §tiut fiind c¶ al nostru-ca-braga are mai ales p¶reri…
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impersonale) §i s¶ ne d¶m votul! Ca la 20 mai 2000, când l-am
votat cu drag §i cu un oftat - dar l-am votat! - pe Iliescu,
criminalul.
Oamenii cu capul pe umeri (nu sub cur) §i care încearc¶ s¶
în†eleag¶ ce s-a întâmplat în Basarabia, dac¶ sunt nebasarabeni
accept¶ cu jum¶tate de gur¶ c¶ “moldovenii ¶ia”, a§a, f¶r¶
ajutor occidental au f¶cut ceea “reg¶†enii” nu fuseser¶ capabili s¶
fac¶ în 1989 - «dar au luat exemplu de la noi!” se f¶lesc la§ii,
pitula†ii, profitorii, securi§tii da†i la întors - ca întreaga §leaht¶ a
“politicilor“ actuali - cei cu diplome de revolu†ionari, îns¶
ne§tiind §i pu†in p¶sîndu-le de ce-i aceia revolu†ie. £i uit¶ c¶
“moldovenii ¶§tia”, a§a, becisnici, ignari, necunoscînd Barthes,
r¶ma§i la Co§buc §i la Creang¶ le-o luaser¶ înainte înc¶ din 1988,
dac¶ nu §i mai devreme. Genera†ia acelor “moldoveni” a fost
distrus¶ de bravii reg¶†eni, din ultimele zile ale anului 1989 (§i ce
dac¶ m¶ repet, m¶ repet, m¶ repet?, este repeti†ia mea, pe banii
mei, în jurnal-intim al meu): eroii de atunci: Dru†¶, Matcovski,
Leonida Lari, Vieru, Andrei Vartic, Mândâcanu - §i înc¶ al†ii,
chiar de nu vor fi f¶cut parte din “delega†ia” trimis¶ la Bucure§ti,
la cel-mai-român-dintre români: Coposu §i primind un r¶spuns ca
un pumn în gur¶: ‘România noastr¶ nu are nevoie de înc¶ patru
milioane de minoritari’ s-au îmboln¶vit de durere, de neîn†elegere, de nesim†irea fratelui de pisti Prut. ïn desn¶dejdea lor §i-au
pierdut… uzul ra†iunii, vorba Clasicului §i dup¶ o vreme au
intrat la †¶r¶ni§ti, apoi la securi§tii-declara†i (Vadim), au defilat
cu tricolorul pe lâng¶ Palatul Cotroceni, cerînd re-votarea lui
Iliescu - §i s-au pierdut.
Ceea ce nu înseamn¶ c¶ ceea ce f¶cuser¶ ei, veteranii
anti-comunismului, punîndu-§i pielea pe b¶†, luptînd pentru
limba româna (ei, da, pe timpul când Manolescu §i Dinescu §i
Zaciu §i Buzura c¶utau “sfat” la monstrul York Gogu R¶dulescu)
vor fi §ter§i din memorie: mai sunt câ†iva - printre acei neuit¶tori:
becisnicul de mine - care nu au uitat §i nu vor uita: atunci, în anii
1988, 1989 Basarabia se afla în corul europenilor - ceea ce nu era
cazul cu rezisten†ii prin cultur¶, fie din Bucure§tie, fie din Ia§i, fie
din Cluj, fie din Timi§oara. Ce s-a ales din aceast¶ “prioritate”?
s-a ales ceva:
Tinerii basarabeni din 2009 se trag din fo§tii tineri basarabeni - din 1988-89, cei care ob†inuser¶ ca românii dintre
Prut §i Nistru s¶ foloseasc¶ limba lor matern¶: limb¶ român¶.
Dac¶ oamenii aceia sunt basarabeni-bucovineni, dar
ne-tineri, judec¶ evenimentele din aprilie 2009 cu mult¶
am¶r¶ciune - c¶ nu au putut, c¶ nu au fost ajuta†i s¶ poat¶ face §i
ei, din Podul de flori un Pod de piatr¶, care s¶-i re-uneasc¶; în
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sfâr§it, pe românii de pe ambele maluri ale Prutului. £i cu mai
pu†in¶ ranchiun¶, gelozie pe aceast¶ genera†ie de tineri §i foarte
tineri care, ai zice: “din nimic au r¶sarit, doar ca s¶ ne umileasc¶
pe noi, b¶trânii neputincio§i”…
Am mai consemnat în aceste dou¶ s¶pt¶mâni fenomenul
tinerilor din Basarabia: pornind de la o procesiune oarecare de la
B¶l†i, unde participan†ii au scris pe buc¶†i de carton, au strigat
“lozinci” în care îi învinov¶†eau pe p¶rin†ii, pe bunicii, pe
înv¶†¶torii, pe profesorii lor c¶ nu le-au spus adev¶rul despre
regimul comunist sovietic, despre tragedia ab¶tut¶ asupra acestui
p¶mânt românesc §i despre jertfele pl¶tite pentru nimic, pentru
nici o vin¶. A§a a început revolu†ia lor: nu f¶cînd tabula rasa din
trecutul lor, ci negînd ne-memoria p¶ri†ilor, a bunicilor, care
r¶bdaser¶, suferiser¶ jugul robiei ruse§ti - dar t¶cuser¶.
Basarabenii §i bucovinenii înghi†i†i de Uniunea Sovietic¶ nu
fuseser¶ pedepsi†i pentru c¶ ar fi fost “fa§i§ti” cum le explicau
aresta†ilor, tortur†ilor, victimelor din chiar pragul komisariatelor
- primele “institu†ii” create de bol§evici - anchetatorii NKVD în
majoritate evrei - nici mari-bog¶ta§i, nici jandarmi. Ci români.
Represiunea bol§evic¶ a fost - §i este, în continuare (vezi
“discursurile” lui Voronin) - o ac†iune vizînd o na†iune - româna
- §i nu o categorie social¶.
Oricât de ab¶tut a§ fi, ca basarabean, ca unul care a tr¶it cu
memoria Basarabiei; oricât de pu†in timp mi-a r¶mas de tr¶it,
vorba Poetului: «De ce-a§ fi trist?»
Ceea ce s-a petrecut în Basarabia în aprilie 2009 îmi
spune, m¶ asigur¶ - §i ar trebui sa fie asigurati, nu doar “moldovenii”, ci to†i “reg¶†enii” c¶ nasc §i la Moldova oameni.
Vorbesc de Moldova dintre Prut §i Nistru.
*
Un Anonim îmi face portretul penal (parc-ar fi securos,
banditul) dup¶ fragmentul de Jurnal publicat de A. B¶din:
“Anonim spunea ... Paul Goma este un bolsevic care ii plac atrocitatile
comise de Voronin,asupra ROMANILOR::din Basarabia, tot pamant romanesc si tot
romani sant Mai GOMA , daca erai un roman adevarat , nu -ti puneai coada pe spinare si plecai din tara. Spui cu nerusinare , ca nu ai avut ce invata in Romania dar,
unde mama ta de nemernic ai invatat, ca dupa aia sa fugi ca un las in Franta ?Nu
oare cu invatatura din Romania ,ai fost acceptat pe meleaguri straine ? Acum vii ,
ca un nenorocit si denigrezi poporul in care ;;din nefericire ca te-ai nascut o
lepra,,;mai bolsevic si tradator de neam , ce esti. Noi nu avem nevoie de tine mai;;
GUNOI PUTRED,,si nici de comentariile tale de,,, TRADATOR DE TARA,, Cu ce
drept vii tu acum si-ti dai pareri, cand tu , nu ai rabdat si nici nu te-ai bucurat alaturi
de acest popor, dupa victoria din 89. Lasa-ne si veziti de ale tale SPION si TRADATOR OBRAZNIC UN , FAS , UN PART, O BASINA OPARITA esti tu mai PAUL
GOMA . Basarabia este pamantul ROMANIEI, [ furat de rusi,] asa ca in curand noi
toti , care vorbim aceiasi dulce si frumoasa limba romaneasca, vom fi uniti, vom fi
iarasi un singur popor vom fi iarasi ,,O ROMANIE MARE,, cum am fost intot-
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deauna.. Tu GOMA , sa taci ca nu ai dreptul sa-ti dai cu parerea si nici nu tia ceruto nimeni.
Publicat la 09:35:23 (17.04.2009)”

Sâmb¶t¶, 18 aprilie 2009
Iat¶ o §tire proasp¶t¶, nou-nou†¶, una adineauri sosit¶ pe
aripile vântului:
“SUA sunt "ingrijorate"
“Departamentul de Stat al SUA a emis ieri un comunicat in care
face apel la "toate partidele" din Republica Moldova "sa se comporte
responsabil".
La zece zile de la declansarea tulburarilor de la Chisinau,
Washington-ul se declara oficial "ingrijorat de situatia din Moldova in urma
violentelor din 7 aprilie. Desi ordinea a fost restabilita si demonstratiile
urmatoare au fost pasnice, am primit rapoarte de la societatea civila si observatorii internationali cu privire la relele tratamente aplicate celor retinuti de
politie. Suntem de asemenea ingrijorati de rapoartele privind intimidarea studentilor si jurnalistilor de catre autoritati".
Comunicatul Departamentului de Stat cere "guvernului sa actionez in
acord cu legile moldovenesti si obligatiile internationale in tratarea opozitiei,
protestatarilor si mass-mediei". Departamentul de Stat subliniaza ca "nu
exista nicio scuza pentru violente de genul celor care s-au petrecut pe 7 aprilie". (G.D.)

Da, domnule: Zece zile lunge - §i late - le-au necesitat
americacanilor pân¶ s¶ dea acest comunicat;
Nu-i a§a c¶ avea dreptatea tata s¶ spun¶ - înc¶ din 1943,
când fusese liberat din lag¶r:
«Americanii sunt ni§te ru§i cu mai multe stele pe drapel»?
Tu, Gicule, s¶ fii Hillary Clinton, cum ai proceda într-un
caz ca ¶sta, §tiindu-te cu muscoiul pe capel¶? Tu, care ai practicat
tortura asupra benladini§tilor, ba i-ai obligat §i pe boii de polonezi §i români s¶ o fac¶ - dar la ei acas¶, în Europa, fiindc¶ solul
USA este sfânt, nep¶tat de nici o v¶rsare de sânge: nici a indienilor b¶§tina§i, nici a africanilor sclavi, nici a chinezilor semirobi?
Unde sunt americani§tii f¶r¶ frontiere, cei care-mi s¶riser¶
- la comand¶ - în cap, s¶ m¶ lin§eze pentru ca îndr¶znisem s¶-i
critic pe americani? Indivizi ca Gabriel Andreescu, prin†ul
consort al Adame§teanc¶i §i dictator la revista 22, cel care clama
c¶ pentru el (responsabilul - pl¶tit ca s¶ se ocupe de drepturile
omului) nu exist¶ basarabeni, ci doar minoritari; pentru care
pactul ru§inos încheiat de Constantinescu §i Zoe Petre cu Ucraina
fusese un act benefic pentru România… Dar Oi§teanu, dar
Andrei Cornea, dar Ion Vianu §i al†ii asemenea, cei care, la 11
septembrie r¶cneau: «To†i suntem americani!»?Mama lor de boi!
ïntrebare I: Cum se face c¶ “liberalii” (din România) nu
au scos un cuvânt despre Basarabia?;
Intrebare II: Cum se face c¶ scriitorii ardeleni (din
România) nu au scos un cuvânt despre Basarabia?
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Intrebare III: Cum se face c¶ - excep†iile observate de
mine: Horasangian §i C¶rt¶rescu - scriitorii români “de frunte”
nu s-au interesat de Basarabia?
Fire§te, în întreb¶rile mele zace mult repro§. Nemeritat.
£tiu eu cât de ocupa†i sunt cu to†ii - de Pa§te?
Acum îns¶ a§tept “lu¶rile cuvânt” în chestiunea
Basarabiei, nu doar ale dobitocilor f¶r¶ leac: forumi§tiianonimi§tii, dar ale con§tiin†elor patriei, scriitori sau ba, cu acces
la pres¶ : C. T. Popescu, Dinescu, Buduca, Vianu, Cristian
Teodorescu, D. Cristea-Enache, D.C. Mih¶ilescu, Prelipceanu fie în leg¶tur¶ cu cet¶†enia român¶ promis¶ “pân¶ §i str¶nepo†ilor
basarabenilor”, fie cu exagerat¶ aten†ie, ca s¶ nu spunem: monopolul instaurat asupra celor mai de pagina întâia evenimente:
Becali, Vadim, Nu†i £tiueucum, Ioana £timnoicum…?
Când se vor reporni vorbele rele împotriva basarabenilor:
b¶ie†ii: derbedei, ho†i, puturo§i, fetele, ce s¶ mai vorbim, toat¶
lumea §tie ca sunt curve… ïn fruntea indigna†ilor, a antibasarabenilor vor fi, ca de obicei ardelenii.
Duminica Pa§telui, 19 aprilie 2009
Adev¶rat c-a-nviat!
Prima veste bun¶ mi-a dat-o Oleg Brega. Bun¶ s¶-i fie
via†a de-acum încolo!
Plou¶, plou¶, plou¶. S¶ deie iarba nou¶.
Luni 20 aprilie 2009
Senza†ie stranie: parc¶ m-a§ afla în vacan†¶, în concediu,
în permisie de la cazarm¶. £i nu m¶ bucur, din contra. Parc¶
plecarea mea de la locul unde se întâmpl¶ totul ar fi nu o
permisie de care, în principiu, se bucur¶ to†i, ci o favoare; un
hatâr - nu §tiu din partea cui §i din a ce, dar iat¶-m¶ exclus.
Exclus am fost de când m¶ §tiu. Din categorii na†ionale,
din sociale, din §coli, din grupuri. Dar nu m-am obi§nuit, suf¶r §i
de ast¶ dat¶ de alungare. Orice s-ar mai întâmpla - în bine, în r¶u,
în Basarabia mea, eu nu voi mai putea participa nici m¶car cu
gândul. De ce? Deocamdat¶ nu §tiu, dar §tiu ca §tiin†a aceea nu
mi-ar sluji la nimic.
Sunt am¶rît.
Mar†i 21 aprilie 2009
Ieri am început s¶ copiez Sentin†a din procesul cu holocaustologii mei ce dragi §i iubi†i - în frunte cu Mortul Vesel.
Fusese scanat¶. ïns¶ Filip este ocupat cu ale lui, a§a c¶ dau din
degete pe claviatur¶ incercînd s¶ copiez pasajele gr¶itoare. Dup¶
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care îmi g¶sesc eu altceva de… stricat.
Am copiat pasajele cele mai reprezentative pentru justi†ia
de ras¶ practicat¶ în România:
“S E N T I N T A
ROMANIA
Judec¶toria Sectorului 1 Bucure§ti
Dosar nr. 13596/299/2006
SENTINTA CIVILA NR. 15886
£edinta public¶ de la 02.12.2008
Instan†a alc¶tuit¶ din:
PRESEDINTE IOANA ANTON
GREFIER LUCICA CïRNAR
Pe rol se afl¶ solu†ionarea cauzei civile privind pe reclamantul PAUL
GOMA §i pârâ†ii ADMINISTRATIA PREZIDENTIALA, ANDREESCU
GABRIEL, EDITURA POLIROM IASI, FEDERATIA COMUNITATILOR EVREIESTI DIN ROMANIA, FLORIAN ALEXANDRU, GÅRBEA
HORIA, GHEORGHIU MIHAI DINU, IOANID RADU, LASZLO
ALEXANDRU, LEFTER ION BOGDAN, MANOLESCU NICOLAE,
MARIAN BORIS, MIHAIES MIRCEA, MUSAT CARMEN, OISTEANU
ANDREI,
REVISTA 22,
REVISTA OBSERVATOR CULTURAL
REVISTA REALITATEA EVREIASC™,
FEDERATIA
COMUNITAT™TILOR EVREIESTI DIN ROMANIA, REVISTA TIMPUL,
SHAFIR MICHAEL, VIANU ION,
ZIARUL COTIDIANUL,
TOTOK WILLIAM §i WIESEL ELIE, S.C. “POLIGRAF” S.R.L., FUNDATIA “CULTURAL 21” §i FUNDATIA “TIMPUL, având ca obiect obliga†ie
de a face/preten†ii civile.
Dezbaterile în fond §i sus†inerea p¶r†ilor au avut loc în §edin†a poublic¶ de la 21.10.2008, fiind consemnate în încheiere de §edin†¶ la acea dat¶,
care face parte integrant¶ din prezenta hot¶rîre, când instan†a, pentru a da
posibilitate p¶r†ilor s¶ formuleze concluzii scrise §i avind nevoie de timp pentru a delibera a amânat pronun†area pentru data de 28.10.2008, 04.11.2008;
14.11.2008, 21.11.2008, 25.11.2008 §i 02.12.2008.
INSTAN¢A
Prin cererea de chemare în judecat¶ înregistrat¶ pe rolul acestei instan†e sub nr. (…) reclamantul Paul GOMA a chemat în judecat¶ pe pârâ†ii
(…1-23), solicitînd instan†ei ca prin hot¶rîrea ce va pronun†a sa dispun¶ 1a
obligare pârâ†ilor s¶ înceteze ac†iunile prin care se aduce atingere dreptului
s¶u la onoare §i reputa†ie, obligarea pârâ†ilor s¶ publice o desmin†ire a respectivelor informa†ii în num¶rul imediat urm¶tor r¶mânerii definitive a hot¶rîrii
din prezenta cauz¶ a ziarelor §i revistele în care au ap¶rut afirma†iile
def¶im¶toare sau atunci când au ap¶rut într-o carte, într-un ziar na†ional de
larg¶ circula†ie; 3. obligarea pârâ†ilor s¶-i pl¶teasc¶ fiecare suma de 10 ron.
cu titlu de daune morale.
ïn motivarea ac†iunii reclamantul a ar¶tat c¶ a fost vreme îndelungat¶
§i este în prezent †inta unei campanii sus†inute care vizeaz¶ denigrarea sa, sub
caracterizarea fals¶ de “antisemit” §i izolarea reclamantului de societatea
româneasc¶ §i de publicul din România. Reclamantul este cunoscut atât în
†ar¶ cât §i peste hotarele ei, ca disident fa†¶ de regimul comunist totalitar,
c¶ruia i s-a împotrivit prin atitudinea sa, înc¶ de când se afla în †ar¶, ca §i
acum, când tr¶ie§te în exil (fiind recunoscut în calitate de refugiat politic §i
tr¶ind în Fran†a) §i prin scrierile sale în care a criticat dur regimul amintit,
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dezvoltînd în acela§i timp o prezentare a evenimentelor acelei perioade
bazat¶ pe surse de documentare obictive, istorice.
Pentru aceast¶ atitudine constant¶, caracterizat¶ prin lipsa concesiilor
fa†¶ de adev¶rul istoric §i printr-o critic¶ activ¶ la adresa reprezentan†ilor de
ieri §i de azi ai regimului comunist din România, reclamantul a pl¶tit §i
continu¶ s¶ pl¶teasc¶ un pre† dureros exprimat inclusiv prin marginalizarea §i
ostracizarea sa, sub falsa categorisire de “antisemit”. Explica†ia acestei st¶ri
de fapt const¶ în împrejurarea c¶ s-a referit în scrierile sale §i la fenomenul
denumit “holocaustul românesc”, cu invocarea surselor istorice §i documentare relevante, credibile, obiective. Pentru c¶ reclamantul §i-a permis s¶ aib¶
o alt¶ opinie decât o serie de “holocaustologi” din †ar¶ §i de peste hotarele ei
asupra subiectului de mai sus, iar ace§tia, în impresionanta lor majoritate
evrei sunt adep†i ai unei teorii absolute, pornind de la premise false §i neconfirmate de surse istorice viabile, teorie cu privire la care nu permit nim¶nui
s¶-i contrazic¶, fie §i cu argumente §tiin†ifice, reclamantul §i-a atras din partea lor o reac†ie virulent¶ §i revan§ard¶, pentru totdeauna.
Pârâ†ii au în comun aversiunea declarat¶ §i afi§at¶ cu non§alan†¶ fa†¶
de pretin§ii du§mani ai cauzei denumit¶ “Holocaustul din România”,
du§mani în categoria c¶rora m-au aruncat f¶r¶ discern¶mântul necesar, f¶r¶ o
raportare obiectiv¶ §i realist¶ a surselor istorice pe care se întemeiaz¶ opiniile
exprimate în scrierile reclamantului §i f¶r¶ minumul respect pentru adev¶r §i
pentru persoana sa, ca om §i ca scriitor.
Or, acuza†ia de antisemitism §i de negare a Holocaustului adus¶ în
prezent cuiva reprezint¶ una dintre cele mai grave acuza†ii posibile.
Antisemitismul §i negarea crimelor comise împotriva evreilor, inclusiv pe
teritoriul României constituie o fapt¶ determinat¶, o manifestare care expune
pe autorul ei nu numai “dispre†ului public”, dar §i unei sanc†iune penale.
Astfel, potrivit prevederilor art. 5 §i 6 din Ordonan†a de urgen†¶ nr 31/2002
privind interzicerea organiza†iilor §i simbolurilor cu caracter fascist, rasist
sau xenofob §i a promov¶rii cultului persoanelor vinovate de s¶vâr§irea unor
ifrac†iuni contra p¶cii §i omenirii, promovarea ideologiei fasciste, rasiste sau
xenofobe se pedepse§te cu închisoare de la 6 luni la 5 ani §i interzicerea unor
drepturi. Cu aceea§i pedeaps¶ este sanc†ionat¶ §i contestarea sau negarea în
public a Holocustului ori a efectelor acestuia.
A mai sus†inut reclamantul c¶ pentru un scriitor, pentru un filosof,
pentru un om de art¶ sau de §tiin†¶ consecin†ele unor asemenea incrimin¶ri
sunt inc¶ §i mai drastice, cel mai adesea acestea însemnînd o pat¶ foarte greu
de §ters asupra întregii lui opere. ïn continuare reclamantul a dat exemple de
oameni de cultur¶ care, în opinia sa, au avut de suferit ca urmae a
stigmatiz¶rii lor ca antisemi†i.
Astfel reclamantul arat¶ c¶, din motivele mai sus ar¶tate, editurile din
†ar¶ evit¶ sistematic - iar uneori, atunci când se mai întâmpl¶ ca vreuna s¶-l
“publice”, îl cenzureaz¶ ori îi dau c¶r†ile la topit.
Sus†inere pentru care reclamantul în†elege s¶-i ac†ioneze în justi†ie pe
pârâ†i sunt urm¶toarele:

(Pârâ†ii sunt ar¶ta†i în ordinea deja stabilit¶, cu “bibliografia” lor - din care lipsesc / oare de ce?/ citatele incriminatoare din
textele mele - necitite -, în schimb abund¶ rezumatele lor,
fanteziste, abuzive, calomnioase).
“(…) Aceasta este miza eseului S¶pt¶mâna Ro§ie sau Basarabia §i
Evreii - de a explica rolul pe care motiva†ia r¶zbun¶rii l-a jucat (al¶turi de cea
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a jafului §i de filonul antisemit tradi†ional) în ecua†ia complex¶ a extermin¶rii
evreilor români.
Apreciaz¶ reclamantul c¶ folosirea de c¶tre istoriografie “evreiasc¶”
a sintagmei «holocaust în România» este dac¶ nu complet eronat¶ din punct
de vedere istoric, atunci de o relevan†¶ foarte redus¶, slujind nu c¶ut¶rii
adev¶rului, care este scopul §tiin†ei, ci a unor scopuri politice, ideologice §i
financiare;
Reclamantul nu a negat §i nu neag¶ Holocaustul §i toate celelalte
crime grave comise împotriva evreilor, inclusiv de cona†ionalii s¶i. Astfel, în
cartea sa S¶pt¶mâna Ro§ie sau Basarabia §i Evreii, pe care calomniatorii s¶i
o invoca¶ cel mai adesea în acuza†iile lor, reclamantul calific¶ f¶r¶ echivoc,
drept “inadmisibile, reprobabile, criminale §i condamnabile” gravele abuzuri
s¶vâr§ite de români împotriva evreilor ulterior S¶pt¶mânii Ro§ii (28 iunie-3
iulie 1940), în care a avut loc evacuarea armatei §i civililor români in
Basarabia ocupat¶ în urma pactului criminal Hitler-Stalin §i în care mul†i dintre evreii localnici s-au dedat la la crime §i la alte samavolnicii împotriva
românilor sili†i s¶-§i p¶r¶seasc¶ †ara). Unii din pârâ†ii în cauza de fa†¶ falsific¶ în modul cel mai evident adev¶rul, atunci când sus†in c¶ reclamantul
“justific¶” crimele s¶vâ§ite de români prin ceea ce unii dintre evrei au f¶cut
în “S¶pt¶mâna Rosie” - 28 iunie-3 iulie 1940. ïn realitate reclamantul
încearc¶ s¶-§i explice sie§i, dar §i cititorilor s¶i cum de au fost posibile ororile
comis de cona†ionalii s¶i. Dac¶ reclamantul ar fi vrut s¶ “justifice” ceea ce au
f¶cut cona†ionalii s¶i, atunci ar fi vorbit despre acte de “legitim¶ ap¶rare”,
despre “binemeritata pedepsire a evreilor” §i nu despre “crimele inadmisibile
§i condamnabile” ale cona†ionalilor s¶i. (…)
“ïn spe†a de fa†¶ se poate observa c¶ reclamantul a chemat în judecat¶ publica†iile care nu au personalitate juridic¶ proprie” (…)

Administra†ia Preziden†ial¶ nu are personalitate juridic¶?
De aceea public¶ javra de Al. Florian (nesemnat!) textul
înjur¶tor-antisemitizator? De cinci ani nu s-a mi§cat de acolo, ai
zice c¶ acest pui de bol§evic - fiul tat¶lui s¶u, politruc al
Universit¶†ii Bucure§ti, “Radu Florian”, dar subordonat lui
L. Tism¶neanu - a primit-o - de “Administra†ia Preziden†ial¶”
vorbesc - în folosin†¶ ve§nic¶.(…)
“Libertatea de exprimare este garantat¶ oric¶rei persoane (…) Acest
drept cuprinde libertatea de a primi sau de a comunica informa†ii, sau idei,
f¶r¶ amestecul autorit¶†ilor publice §i f¶r¶ a †ine seama de frontiere” (…)
“Instan†a re†ine c¶ niciuna dintre cerin†ele sus-men†ionate nu este
îndeplinit¶ în cauza de fa†¶, astfel c¶ orice restrângere a dreptului pârâ†ilor la
libera exprimare încalc¶ prevederile art. 10 din Conven†ie.
“1. Astfel restrângerea drepturilor pârâ†ilor la libera expresie nu are
o baz¶ legal¶.”

Cum altfel: holocaustologii se pot folosi de “libera expresie” pentru a calomnia, pentru a scrie toate insultele pe care le-au
înv¶†at de la tovar¶§ii ta†i ai lor §i de la mamèlele lor, tovar¶§e, în
§edin†ele restrânse de la propriul domiciliu, în fa†a stengazetei
(Oi§teanu, Al. Florian, Gârbea, M.D. Gheorghiu, Ioanid, Lefter,
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Mih¶ie§, Mu§at, B. Mehr-Marian, Shafir…), dar calomniatul nu
se poate ap¶ra, dîndu-i în judecat¶, în România.
Fiindc¶ în România holocaustologii se bucur¶ de
imunitate - §i juridic¶. Ei au totdeauna dreptate - precum
Mossadul, precum Ducele, ei da: de Mussolini vorbesc…
Dup¶ multe pagini de explicare-a-supradrepturilorholocaustologilor de a acuza, def¶ima, scuipa - f¶r¶ obliga†ia de
a-§i dovedi afirma†iile - înc¶ o dat¶: prin citate, nu prin
rezumate fanteziste, Judec¶toria Sectorului 1 Bucure§ti, prin
pre§edintele Ioana Anton m¶ trimite, tot pe mine, la col†:
“PENTRU ACESTE MOTIVE ïN NUMELE LEGII
HOT™R™£TE
“Admite excep†ia lipsei capacit¶†ii procesual de folosin†¶ a pârâtelor (revistele, mai ales “Realitatea evreiasc¶”, (…)
“Respinge cererea formulat¶ de reclamantul PAUL GOMA
împotriva pârâtelor (…) §i a pârâ†ilor (…) ca neîntemeiat¶”. (subl. mea)

£i cu asta: gata! Pot fi trimis în fa†a plutonului de execu†ie
pentru crim¶ de lèse-Holocaust, în virtutea preten†iei unor
minoritari mincino§i, falsificatori, puturo§i, b¶lo§i, b¶§ino§i,
terori§ti care î§i impun teoria lor sionisto-bol§evic¶ prin b¶garea
pumnului în gura contradictorului §i astfel nu mai exist¶ contradic†ie!, ci gândire-unic¶ - mai †ine minte ce a auzit sau citit? Nici
m¶car memoria nu le-au l¶sat-o holocaustologii?
Cade bine: ieri a fost scandalul de la Geneva - îl rezum¶ în
felul lui, de absolvent de cinci clase primul ministru al Israelului:
“Premierul Benjamin Netanyahu: Israelul nu va permite un nou
Holocaust - 21 aprilie, 09:45
“Premierul israelian Benjamin Netanyahu a promis luni, in ceremonia de deschidere a Zilei de amintire a Shoah-ului, ca nu va exista un nou
Holocaust impotriva evreilor, informeaza AP, preluat de Agerpres. Sase
milioane de evrei au fost exterminati de nazisti si de colaboratorii lor in cursul Celui de-al Doilea Razboi Mondial.
Seful guvernului israelian a criticat conferinta ONU impotriva rasismului - care s-a deschis luni, la Geneva - calificand-o drept reuniune antiisraeliana. El a dezaprobat public intalnirea dintre presedintele Confederatiei
elvetiene, Hans-Rudolf Merz, si presedintele iranian Mahmud Ahmadinejad,
estimand ca acesta din urma este un negationist care vrea sa repete un nou
masacru impotriva evreilor.
Benjamin Netanyahu a mai declarat ca Israelul "nu ii va autoriza pe
negationisti" sa "comita un alt Holocaust" impotriva evreilor.
Cercetarile efectuate cu ocazia acestei Zile a amintirii arata ca incidentele antisemite au regresat in lume in 2008 cu 11 %, inregistrandu-se 560
de cazuri de violenta, dar ele au cunoscut o recrudescenta in timpul ofensivei
israeliene in Fasia Gaza, in ianuarie 2009, fiind numarate circa 1.000 de incidente, adica de zece ori mai multe decat in ianuarie 2008.
Demograful Sergio Della Pergola, de la Universitatea ebraica din
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Ierusalim, a calculat ca, fara comiterea Holocaustului, populatia evreiasca in
lume ar fi fost de doua ori mai numeroasa, cifrandu-se intre 26 si 32 de
milioane de persoane, fata de 13 milioane in prezent.
Israelul a inceput luni seara sa comemoreze Ziua Holocaustului.
Presedintele israelian Shimon Peres si primul ministru Benjamin Netanyahu
au asistat la o ceremonie la memorialul Yad Vashem din Ierusalim,
unde supravietuitori ai Holocaustului au aprins sase lumanari in memoria
victimelor. "Este trist ca in timp ce noi marcam comemorarea Holocaustului
la Ierusalim, unii au ales sa asiste la un spectacol de ura contra Israelului, care
se desfasoara la ora cand va vorbesc in inima Europei", a declarat Netanyahu
intr-un discurs.
"Sunt profund indignat ca intr-o asemenea zi se deschide o conferinta
rasista la Geneva la care in principal intervine Mahmud Ahmadinejad, un om
care a cerut sa fie ras Israelul de pe harta", a deplans mai devreme Peres.
Ignorand apelul secretarului general al ONU Ban Ki-moon de a nu
asimila sionismul cu rasismul, Ahmadinejad a criticat crearea Israelului care
a lipsit "de teritorii o natiune intreaga sub pretextul suferintei evreiesti".
El i-a acuzat pe Aliati ca au "trimis" dupa Al Doilea Razboi Mondial "imigranti din Europa, Statele Unite si din lumea Holocaustului pentru a stabili
un guvern rasist in Palestina ocupata", aminteste AFP.
Peste 230.000 de supravietuitori ai Holocaustului traiesc astazi in
Israel, potrivit mai multor asociatii.”

Ca s¶ vezi, domnule! “Israelul nu va permite un nou
Holocaust”! Se poate rosti o prostie §i mai mare? Se poate - dar
tot din gura unei evreu : a f¶cut-o §i Olmert. Israelienii î§i permit
s¶ rosteasc¶ orice idio†ie, în virtutea faptului ca rostitorul este un
evreu iar un evreu nu poate - vorba celuia: c¶ n-are voie! - rosti
tâmpenii. Nu poate, îns¶ fiind b¶iat sârguinciosv, tenace, se
str¶duie§te - §i reu§e§te, mam¶-mam¶!
£i tot rostind - în fapt: emi†înd sunete, ca s¶ sperie… amenin†area imaginar¶, cea plutind în aer, dar mai ales s¶-l… descurajeze pe eventualul amein†¶tor, se treze§te interzicînd o conferi†¶
despre rasism! Nu i-a ajuns c¶ a sucit-o, a r¶sucit-o, pân¶ a
rebotezat-o: “Impotriva rasismului §i a antisemitismului”! Nu e
un pleonasm pe undeva? Ei, ba nu! Dar evreul se consider¶
superior tuturor goilor, deci î§i arog¶… cinstea-de-onoare de a fi
cel-mai persecutat, cel-mai-victim¶ a rasismului - §i evident; cel
mai dat dracului dintre p¶mânteni! ïn România, prin banditul
maghioarofil Wiesel evreii au impus p¶catul capital: “antisemitismul”, de aceea nu avem, nici nu vom avea o lege interzicînd
antiromânismul - cine s-o propun¶-impun¶: tot B¶sescu? Tot prin
Tism¶neanu-Liiceanu-BMW?
Miercuri 22 aprilie 2009
22, April 2009 Investiga†ia Prim¶riei Chi§in¶u:
Represiunea a continuat în noaptea de Înviere
Prim¶ria municipiului Chi§in¶u continu¶ investigarea cazurilor de
maltratare a persoanelor arestate în urma protestelor din 7 aprilie curent. Sau înregistrat 25 de cazuri noi de aplicare a for†ei de c¶tre poli†ie. Violen†a a
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fost aplicat¶ §i împotriva unuia dintre de†inu†ii poltici, Andrei Ivan†oc, membru al grupului Ila§cu, cet¶†ean de onoare al municipiului Chi§in¶u care a stat
15 ani în închisorile regimului ilegal de la Tiraspol.
În total, Prim¶ria Chi§in¶u a investigat pân¶ în prezent:
3 cazuri de deces, dintre care unul are leg¶tur¶ direct¶ cu descinderea
în for†¶ a poli†iei în noaptea dinspre 7 spre 8 aprilie (cazul Valeriu Boboc);
3 cazuri de dispari†ie de persoane (Serghei Donici, 19 ani;
Alexandru Galinschi, 27 ani, Tudorache Mihail, 23 ani);
41 de cazuri de tratament inuman, degradant §i tortur¶;
Cet¶†enii Republicii Moldova continu¶ s¶ fie agresa†i în plin¶ strad¶
de c¶tre poli†ie. Re†inerile au loc f¶r¶ respectarea procedurilor legale. Dou¶
cazuri au fost înregistrate în preajma Catedralei „Nasterea Domnului”din
Chi§in¶u, în seara de dinaintea Pa§telui. Eliberarea celor aresta†i nu are loc ca
urmare a pretinsei „amnistii”, ci datorit¶ expir¶rii termenelor de arest (ex:
cazul Eugen Cebanu, eliberat pe 21 aprilie dup¶ 10 zile de deten†ie la care
fusese condamnat anterior). Prim¶ria municipiului Chi§in¶u condamn¶ cu
fermitate înc¶lc¶rile grave ale drepturilor omului care continu¶ s¶ aib¶ loc în
Republica Moldova. Continu¶m s¶ cerem comunit¶†ii interna†ionale implicare imediat¶ pentru:
Oprirea tratamentului inuman si degradant, a torturii in locurile de
detentie;
Incetarea terorii, a rapirilor de persoane, a amenintarilor si a intimida-rilor;
Asigurarea accesului avocatilor, a ONG-urilor si a presei in locurile
de detentie;
Garantarea drepturilor persoanelor retinute, in primul rand la aparare;
Informarea deplina asupra retinerilor efectuate si a incriminarilor
aduse;
Pedepsirea celor vinovati de comiterea abuzurilor mentionate.
Ne adres¶m persoanelor care au avut de suferit de pe urma abuzurilor
poli†iei sau care ne pot oferi rela†ii despre cei disp¶ru†i s¶ se adreseze
Prim¶riei municipiului Chisinau pentru acordarea asisten†ei medicale §i a
asisten†ei juridice, dar §i pentru investigarea cazurilor de maltratare §i abuz.
Telefoane de contact: 20 15 16, 20 17 07, 22 10 02.
Fapte:
Brânz¶ Mihai – b¶tut sambata seara in preajma Catedralei, ora
21.30, unde era cu familia la slujba de inviere, a fost agresat el si fratele sau
de catre 3 persoane in civil, care s-au prezentat ca sunt de la politie. Au fost
batuti crunt, fiind intrebati daca au participat la protestele din 7 aprilie. Nu au
fost retinuti pentru ca au reusit sa fuga.
Ivan†oc Andrei - comotie cerebrala, contuzia muschilor moi ai
capului, contuzia muschilor moi a bra†ului drept, fractura degetului mare la
mina dreapta: fost detinut politic in regiunea transnistreana, membru al grupului Ilascu, 48 ani, protestatar pasnic, a fost maltratat in strada de catre scutieri pe 7 aprilie in fata Presedintiei, ulterior transportat de un grup de tineri
la Spitalul de Urgenta.
Malani†chi Marius – 15 ani, elev la liceul “Ciprian Porumbescu”, în
timpul protestelor pe data de 7 aprilie a fost lovit cu o piatr¶ de marmur¶
ascu†it¶, care a fost aruncat¶ din Pre§edin†ie. A fost dus la Spitalul de urgen†¶,
ulterior dus la spitalul “Co†aga”. Exist¶ poze.
Anatol Matasaru - fracturi ale coastelor si nasului, comotie craniocerebrala, 38 ani, Director tehnic "Marius Teodor" SRL, participant la protest
inclusiv la devastare, medicii de la Spitalul de Urgenta au cerut sa fie internat
de urgenta, iar politia a refuzat. A fost intimidat si impus sa sarute incaltamintea politistilor, calcat pe cap si corp, torturat. Arestat in data de 8 aprilie
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pentru 30 de zile. Exista marturie video si poze. Avocatul a cerut sa fie facuta
expertiza medico legala si a fost refuzat.
Gisca Alexandru - plaga conjunctivala rupta, hematoma a pleapelor
inferioare, a fost supus unei interventii chirurgicale la ochiul sting: 17 ani,
protestatar pasnic, la data de 8 aprilie a fost batut de 3 politisti in civil, pe
strada Gheorghe Asachi, mun. Chisinau. Anexa: poza, certificat medico legal
Valeriu Rusu – student, participant pa§nic la la proteste, b¶tut §i
maltratat la comisariatul de poli†ie, fiind lipsit de ap¶ §i hran¶ cîteva zile,
de†inut împreun¶ cu 14 persoane într-o celul¶ 1m/1m. Exist¶ m¶rturie video
Darie Igor – traumatism cranio cerebral inchis, comotie cerebrala:
23 ani, angajat, nu a participat la protest, re†inut in jurul orelor 0:00 în spatele
Parlamentului unde a fost b¶tut, ulterior a fost dus la sectorul de politie
Buiucani fiind în continuare maltratat de c¶tre poli†i§ti. Exist¶ poze §i certificatul medico legal.
Noroc Ion - a fost batut de un colaborator de politie in fata procurorului : student Universitatea Pedagogica "Ion Creanga", retinut pe 8 aprilie
2009 la Caminul nr. 6 al Universitatii. Exista marturii video a victimei si a
avocatului.
Mozan Dumitru – traum¶ cranio-cerebral¶ închis¶, como†ie cerebral¶: elev în clasa a 11-a, liceul „Gaudeamus”. Participant paﬂnic la protest
pe data de 7 aprilie, b¶tut în timpul protestelor de cî†iva poli†i§ti cu pumnii §i
picioarele. În urma multiplelor lovituri aplicate de c¶tre poli†i§ti a fost internat în spital. Exist¶ m¶rturie video §i certificatul medico-legal.
Guri†¶ Veaceslav – student, re†inut pe 08.04.09 în jurul orelor 0:30
de pe str. £tefan cel Mare, protestatar pa§nic venit din Orhei. În timpul re†inerii a fost b¶tut cu pumnii §i picioarele.
Grasun Valeriu – student, retinut la 7 aprilie împreun¶ cu al†i protestatari. A participat pa§nic la proteste, dus la comisariatul general de poli†ie
unde a fost b¶tut §i †inut timp de 14 zile în izolator, dup¶ care i s-a aplicat 20
zile de arest.
Botnari £tefan - re†inut la 08.04.09 din fata Prim¶riei Chi§in¶u cu
for†a. A fost dus la sectorul de poli†ie Centru unde a fost b¶tut cauzîndu-i
leziuni §i dureri insuportabile.
Cuiban Ion - student, 20 ani, participant pa§nic la proteste, re†inut la
08.04.09, ora 00:30. Exist¶ m¶rturii video.
Cojocar Nicolae – Student, a.n. 05.07.1985, re†inut la 08.04.09, ora
01:00 noaptea pe str. Pu§kin-Columna. Torturat de colaboratorii de poli†ie
lipsit de hran¶ §i ap¶ timp de 2 zile. Trecut prin tunelul mor†ii.
Calun Igor - Student, a.n. 23.03.1991, re†inut la 10.04.09 în jurul
orei 09.30 din incinta liceului profesional nr. 1, înc¶tu§at §i dus la poli†ie, torturat. M¶rturie video
Movil¶ Artur - Student, UTM anul IV, 23 ani, protestatar pa§nic, nu
a participat la ac†iuni violente, re†inut pe 08.04.09, în Centrul Chi§in¶ului, str.
Rena§terii, ora 01:00 noaptea. Torturat de poli†ie. Înregistrare video, poze.
Pascal Ion - Student, a.n. 07.02.1987, protestatar pa§nic, nu a participat la ac†iuni violente, venit din Cahul, re†inut pe 08.04.09 la ora 02.:00.
Torturat de poli†ie, aplicîndu-i lovituri în piept §i spate. Exist¶ m¶rturii video.
Susan Vitalie - a.n. 09.07.1990, maltratat de poli†ie. Certificatul
medico-legal se afl¶ la poli†i§ti, refuzînd s¶-l dea.
Andriu†¶ Vadim – traumatism toracic închis, contuzia hemotoracelui stâng, pleurezie postraumatic¶ din stînga: anul na§terii 1986, 23 de ani,
c¶s¶torit, angajat. Re†inut în fa†a Guvernului §i b¶tut de c¶tre doi poli†i§ti în
uniform¶ §i unul în civil, dus la Comisariatul de poli†ie §i ulterior aplicânduise multiple lovituri sub coaste. Exist¶ certificatul medico legal care se afl¶ la
poli†ie.
Cebanu Eugen – 20 de ani, student, re†inut pe data de 11 aprilie §i
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b¶tut în momentul re†inerii. A participat la protest în mod pa§nic, ulteriro
fiind dus la Comisariatul General de Poli†ie incriminîndui-se c¶ ar fi sustras
un calculator de la Parlament dup¶ care a fost lovit de mai multe ori de
poli†i§ti. P¶rin†ii au aflat despre el dup¶ 3 zile. Exist¶ m¶rturie video.
Cucu Alexandru – como†ie cerebral¶, multiple vân¶t¶i pe corp: 18
ani, re†inut pe data de 8 aprilie, b¶tut de organele poli†iei §i dus în penitenciarul de la Vulc¶ne§ti aplicându-i-se 5 zile de arest admnistrativ. G¶sit de rude
abia dup¶ 4 zile de c¶utare. Exist¶ m¶rturie video.
Iona§co Ion – anul na§terii 1980, protestatar pa§nic. Re†inut pe data
de 7 aprilie in centrul capitaliei, dus la Comisariatul General de poli†ie §i
b¶tut foarte crunt de c¶tre organele de politie. Are multiple traume pe spate,
comotie cerebral¶ precum §i diferite vân¶t¶i. Eliberat pe data pe data de 17
aprilie în urma sanc†iunii aplicate de 10 zile arest, f¶r¶ ai fi asigurat dreptul
la ap¶rare.
Teraburcu Andrei – 20 de ani (a.n.1988), student la Colegiul de
management. A protestat pa§nic. La 8.04.2009, în jurul orei 02.30, pe str.
Pu§kin, a fost arestat de c¶tre poli†ie. A petrecut 3 zile în cadrul
Comisariatului de poli†ie sect. Botanica. Leziuni corporale evidente
Ursu Eugen – 19 ani, student la £coala profesional¶ nr. 1. A la
09.04.2008, în jurul orei 16, de acas¶, a fost dus la Comisariatul de poli†ie
sect. Centru. La comisariat a petrecut 6 zile. Nu a fost maltratat. Din cauza
condi†iilor inumane, din cadrul Comisariatului, în care a fost †inut – s-a
îmboln¶vit de r¶ceal¶.
Bizgu Nicolae - 17 ani, elev clasa a XI-a Liceul “ Mircea Eliade”,
protestatar pasnic, retinut pe 9 aprilie 2009. În timpul orelor, dus la
Comisariatul Centru, maltratat de politie
Cu respect,
Dorin Chirtoac¶,
Primar general al municipiului Chi§in¶u”
(Publicat de Andrei B¶din)
*

I. Vianu face un tur de orizont(al¶) al politicii
interna†ionale. Pentru el nu au existat evenimentele de la
Chi§in¶u, se vede c¶ de când - de vreo trei ani - fostul s¶u prieten
Goma a devenit “antisemitul basarabean”, nu-l interezeaz¶ nici
“geografia” aceluia. Despre Conferin†a de la Geneva a scris dou¶
rânduri, rasolite, ca s¶ m¶ exprim vulgar, am avut senza†ia
violent¶ c¶ scripcarul de el obosise de atâta muzic¶, a§a c¶ a pus
cap¶t presta†iunii prin cele trei note arhicunoscute de la l¶utarii
†igani:
“(…) In schimb, intr-o alta intalnire importanta – conferinta impotriva rasismului de la Geneva –, americanii au renuntat sa participe, din pricina ca aceasta reuniune internationala oferea sansa unor tari departe de-a fi
democratice de-a discuta probleme care nu aveau nimic de-a face cu rasismul. Intr-adevar, presedintele Iranului, Ahmadinejad, cunoscut negator al
Shoah, a lansat atacuri extrem de violente impotriva Israelului, asimiland
conflictul cu Palestina cu o forma de rasism”.

Care “conflict cu Palestina”? Nu poate fi vorba de un
“conflict” între Israel §i Palestina. Israelul a ocupat Palestina în
1947, a alungat câteva bune milioane de b¶§tina§i de pe p¶mântul
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lor, unde au instaurat intoleran†a, ura fa†¶ de ne-evrei - în primul
rând palestinienii, singurii semi†i din ¢ara Sfânt¶; în al doilea:
arabii; în al treilea restul omenirii care, are, n-are treab¶, îi…
antisemitizeaz¶ pe bie†ii evrei nevinova†i, pa§nici, care n-ar da o
palm¶ unui ne-evreu - nu, doamne fere§te; ei folosesc avia†ia,
artileria, bombe cu fosfor, “bombi†e” cu uraniu s¶rac §i alte delicatesuri, “cadourile lui Nenea I†ic” pentru copiii ne-evrei. Dup¶
recentele, criminalele - rasistele - campanii împotriva Libanului
§i a Ghazei, I. Vianu mai afirm¶ despre mine c¶ sunt “un antisemit basarabean”, fiindc¶ am tratat Israelul ca pe un stat terorist,
rasist, bestialist? Cine i-a §optit “discursul”? Tot Oi§teanu? Sau §i
Katz?
*
MAE: Romania considera ca discursul rasist al presedintelui iranian de
la conferinta ONU de la Geneva este inacceptabil 22 aprilie, 16:07
“Romania considera ca discursul rasist al presedintelui iranian de la
conferinta antidiscriminare a ONU de la Geneva este inacceptabil, momentul
dificil inregistrat nefiind legat de prezenta in sine a Iranului, ci de excesele de
limbaj ale presedintelui Ahmadinejad, a declarat MAE, pentru NewsIn.
La conferinta ONU despre rasism de la Geneva, presedintele iranian
Mahmoud Ahmadinejad a calificat Israelul drept un "guvern rasist".
Reprezentantii statelor membre UE au parasit sala de conferinta in semn de
protest fata de declaratiile acestuia cu privire la statul evreu.
Romania, care este reprezentata la conferinta de Maria Ciobanu,
reprezentantul permanent al Romaniei pe langa Oficiul ONU de la Geneva,
si de experti din cadrul misiunii tarii noastre, a parasit sala, impreuna cu toti
partenerii europeni. (…)

Dar ce spusese “discursul rasist”?
(Un pasaj din discursul lui Ahmadinejad):
"Dupa cel De-al Doilea Razboi Mondial, evreii au lasat fara casa o
natiune intrega sub pretextul suferintelor indurate de ei in timpul
Holocaustului si au fost trimisi imigranti din Europa, SUA si alte parti ale
lumii pentru a stabili un guvern rasist in Palestina ocupata. Si, de fapt, in
compensatie ptr consecintele ingrozitoare ale rasismului din Europa, statele
ei au ajutat sa impuna cel mai crud si represiv regim rasist dintotdeauna in
Palestina".(sublinierile mele, P.G.)

£i ce este “rasist” aici?
Vineri 24 aprilie 2009
(…)Financial Times: La Londra, Cristian Diaconescu a criticat
deschis UE pentru atitudinea fata de Moldova 24 aprilie, 11:33
(…) M-au uns pe la inim¶ cuvintele lui Diaconescu,

numai c¶ acestea vor c¶p¶ta confirmare-valoare cu condi†iile:
1. ca un alt om politic român, superior în ierarhie s¶ le
repete, cu dou¶ note mai sus. Pre§edintele B¶sescu, de pild¶,
fiindc¶ Boc tot nu a cârâit nimic în aceast¶ perioad¶; apoi el are
un handicap insurmontabil: este ardelean;
2. ca nimeni dintre superiori - B¶sescu, Boc - s¶ nu edul©Paul Goma 1935-2011
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coreze discursul de ieri, ba chiar s¶-l critice pentru…
nediploma†ie.
Se vede îns¶ c¶ România plute§te fericit¶ tot în Evul
Mediu.
Luni 27 aprilie 2009
(…) ïn numarul de azi din Ziua Horasangian ne ofer¶ înc¶
o mostr¶ de cronic¶ enervant¶, de jum¶tate-jum¶tate. Numai c¶
înjum¶t¶†irea adev¶rului nu d¶ dou¶ adev¶ruri, ci dou¶ jum¶t¶†i
de adev¶r care nu vor alc¶tui nicicând un adev¶r.
Enervarea începe de la titlu: “Albanezii lui Ismail Kadare”
S¶ fi comis Kadare un nou op? Bedros al nostru vrea s¶
vorbeasc¶ despre un scriitor, tot albanez, dar nu despre Kadare,
ci despre cu totul altul, pe nume: Visar Zhiti, publicat recent la
Bucure§ti, “un roman, numit cam impropriu si cam sumbru,
«Funeralii nesfarsite». Autorul a facut opt ani de puscarie in
inchisorile comuniste, ca acum sa ajunga un scriitor de vaza in
tara lui, ba chiar si diplomat la Roma.(…) Un roman despre vis,
viata si moarte, poetizant in exces pe alocuri, cu un anume
parfum romantic peste tot ”(…).
Sunt convins c¶ Vishar Zhiti este un bun scriitor - “dac¶ a
f¶cut pu§c¶rie…”. Dar nu sunt deloc convins c¶ Horasangian
ignor¶ c¶ Kadare (cacofonie admisibil¶, chiar viu recomandat¶)
r¶mâne §i pentru români alibiul imoralit¶†ii: acest individ (deloc
prost scriitor, m¶garul!, îi consoleaz¶ §i ast¶zi pe prozatorii
români c¶, iat¶: s-a putut scrie §i sub comuni§ti proz¶ bun¶, vorba
lui Manolescu, cu neînsemnata observa†ie c¶ proza nu poate fi
bun¶ dac¶ este scris¶… de un autor f¶r¶ moral¶ (mami†ule!).
Horasangian nu spune ceea ce §tie: Kadare, cet¶†ean al celei mai
închise †¶ri din Europa (nu degeaba era… maoist¶), juca, de voie
de nevoie, nu m¶ intereseaz¶, rolul “exemplului pozitiv”: în
Albania lui nu exista nici cenzur¶, nici închisoare, nici moarte
pentru prozatorii care scriau adev¶rul. Iat¶, ziceau politrucii albanezi, ridicîndu-l de guler §i ar¶tîndu-l: Kadare este liber s¶
c¶l¶toreasc¶ în Occident, s¶ primeasc¶ premiile acordate pentru
“eroismul” s¶u, particip¶ la emisiunile literare cele mai prestigioase, în care nu sufl¶ o vorb¶ despre teroarea din †ara sa, dar se
las¶ prezentat ca un… scriitor normal, dintr-o †ar¶ normal¶…
Horasangian §tie foarte bine - dar, cu bun¶voin†¶, se preface c¶ nu
§tie («De unde vrei tu s¶ §tiu eu chestiile astea?!» îmi pref¶cea
r¶spunsul în repo§, în acuza†ie - c¶ îi cer s¶ §tie “chestiile astea”
Gabriela Adame§eanu, când m¶ ar¶tam mirat c¶ ditamai scriitoroaia, coabitînd cu membroiul CC. al PCR, B¶l¶i†¶, habar n-avea
ce se petrece acolo, în România - ba avea, dar, tremurînd de fric¶,
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“de fac pe mine”, nu ar fi recunoscut în ruptul capului - «Vrei s¶
ajung ca tine, zugrav la Paris?», îmi d¶dea ea lovitura de gra†ie).
A§adar, Horasangian §tia: Kakadare, exemplar de reclam¶
micinoas¶ al guvernului lui Enver Hodgea, a cerut azil politic…
abia dup¶ ce s-a pr¶bu§it §i dictatura din Albania, în 1990, când
‘fuga’ lui a fost motorizat¶, nu de eventualele amenin†¶ri ale
unui regim politic comunist, ci de teama r¶zbun¶rii concet¶†enilor s¶i, albanezi.
Comitetul Nobel, care multe nedrept¶†i a comis - nu atât
prin ne-acordarea râvnitului premiu, cut¶ruia, ci prin acordarea
lui unor kakadari - explica:
«La renommée de l’auteur, acquise depuis plus de trente ans, ne pose
pas problème. Mais le Comité de prix Nobel se pose la question du comportement de l’auteur dans l’Albanie d’Enver Hoxha, dictateur qui réclamait une
obéissance totale de son entourage et une soumission absolue d’une intelligentsia qu’il avait malmenée, torturée, liquidée. "Comment Ismail Kadaré
a-t-il survécu dans ces conditions ?"

Ei, cum! Ca-Kadare: scriind-pe-linie §i min†ind c¶ în
Albania de co§mar se poate scrie, publica orice, din ea se poate
c¶l¶tori oriunde, oricând…
Manolescu poate fi gelos c¶ nu a avut un Kakadarescu
român, ca s¶-§i consolideze “teoria”: îi faci temenele Tiranului,
dar rezi§ti eroic prin literatur¶… Nu a fost de mirare c¶ Niki a
avut un “mare prieten” ca Ivasiuc, un “mare maestru” ca Iva§cu,
iar în ultimul deceniu de dictatur¶ a c¶utat ocrotire la… Gogu
R¶dulescu!, a fost consiliat de Zigu Ornea, cel care îl introdusese, la sfâr§itul lui iunie 1900, dup¶ Marea Mineriad¶, la Iliescu,
cel cu sânge pe mâini, altfel “Om cu o mare”…
Asta-i cu prietenul Bedros: armean cinstit, dar mult mai cu
modestia, vorba Grecului.
Joi 30 aprilie 2009
Dup¶ atâtea ve§ti bune - de§i nu toate copiabile în traista
mea jurnàlic¶ - iat¶ una proast¶ (mi-a trimis-o ieri o prieten¶ epistolar¶ de la Chi§in¶u).
Citindu-i produc†iile pe hârtie, am dedus jocul dubios,
devenit de-a dreptul murdar jucat de Socor - fiul - la Chi§in¶u ca “analist” (analist a ce?, analist al cui?)
R¶spunsul îl d¶ el însu§i în articolul “Perspective din
Bruxelles asupra rela†iei Bucure§ti - Chi§in¶u” din care citez un
fragment:
“Sprijinul politic declarat de presedintele roman Traian Basescu pentru leaderii opozitiei din Chisinau, precum si intentia declarata de a acorda
cetatenia romana in proportii masive cetatenilor Republicii Moldova, sint privite foarte negativ la sediul UE. Prin aceste gesturi, si posibile actiuni preconizate, Bucurestiul face propria sa politica fata de Republica Moldova, fara
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sa se fi consultat cu UE, actionind in afara cadrului institutional al UE, si fara
a coordona aceste initiative cu politica de vecinatate a UE”.

A ce miroase “discursul” acestui m¶gar? Nu direct, a
c¶cat, “doar” a latrin¶ de cazarm¶.
Socor este, limpede, antiromân. Dar este el prorus? Nu
prea, vorba relativizatorilor. Proamerican? Aparent, c¶ doar americanii îl †in la Chi§in¶u. Atunci ce, cu cine e Socor? Socor †ine
cu sine însu§i (ceea ce nu însemneaz¶ c¶ face ce face de capul lui,
ci mai degrab¶ ce comand¶ comanditarii telavivio†i de la
Washington).
Azi-mâine fac optzeci (nu nou¶zeci ?) de ani, s¶n¶tatea
mea se scrie între ghilimele, fiecare sfâr§it de lun¶ este - de când,
Doamne? - un prilej de panic¶, dar…
…Dar nu ne l¶s¶m! - aici o includ §i pe Ana, fiindc¶
f¶r¶ ea…
Nu ne l¶s¶m, nu m¶ las §i nu m¶ las. Nu m¶ las.
De pe culmea vârstei mele (neobi§nuit¶ în familile noastre) privesc în jos. £i ce v¶d eu, de sus?
Era cât pe ce s¶ spun: nimica. Dar nu spun.
1 mai 2009
Comentarii în Apostrof despre “Istoria…” lui Manolescu:
Iulian Boldea: Apostrof 1, 2009
“Ultimul capitol al Istoriei critice e consacrat memorialisticii
(Memoriali§ti de ieri §i de azi). C¶r†i de memorii (Virgil Ierunca,
Ion Ioanid, N. Steinhardt, Petru Comarnescu, Lena Constante, I. D.
Sîrbu, Norman Manea, Paul Goma etc.) g¶sesc în N. Manolescu un
excelent analist al stilului memorialistic §i al relat¶rii autobiografice
în general.” [Ia-auzi! “Un un excelent analist al stilului memorialistic
§i al relat¶rii autobiografice în general.”… Ce se va fi întâmplat cu
Iulian Boldea? A îmb¶trânit începînd de alalt¶ieri? n.m. P.G.]

Sanda Cordo§ - în acela§i num¶r:
“Sînt în dezacord cu judec¶†ile de valoare f¶cute asupra romanelor lui D. ¢epeneag („Romanele decep†ioneaz¶ f¶r¶ excep†ie“) §i cu
cele referitoare la romanul Întîlnirea („roman ratat“) §i nuvelele („nu
prezint¶, nici ele, vreun interes literar“) ale Gabrielei Adame§teanu.
(…) Plasarea lui Paul Goma §i Norman Manea în capitolul
Memoriali§ti de ieri §i de azi este, desigur, o §ican¶. Nedrept este
autorul atunci cînd scrie c¶, la Paul Goma, „toate personajele vorbesc
la fel“, cînd acesta are, dimpotriv¶, indiferent de calitatea întregului, o
ureche absolut¶” (…)

Luni 4 mai 2009
Azi, ca în fiecare diminea†¶ (de luni!), m-am preg¶tit de
lupta cea mare: or s¶ vaz¶ ei, detractorii cum §i cât §i pe unde
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scriu eu - despre moarte. ïncepînd cu a mea.
Dup¶ un sfert de or¶ - în care am cercetat cutia po§tal¶,
presa, Xiti - am constatat ca nu mai am chef de moarte. Deloc,
deloc! S¶ mor, eu? Ba s¶ moar¶ ei, cei r¶i, cei du§mani! Nu-i
suficient c¶ agonizez de ani, de decenii? Ce ar mai putea ad¶uga
moartea la peisajul meu funerar, cadavrulului viu al meu? Nimic.
Sunt §i, bruscamente nu mai sunt - semplu! (“ca bonjur”, adaug¶
românii instrui†i”, dar de mod veche, ce§tialal†i fiind de mod¶
americanc¶, altfel spus: v¶caric¶).
A§a c¶ m¶ adun de pe jos §i m¶ pun pe o aproximativ¶
vertical¶. £i-mi zic, eu însumi, mie, eu, de capul meu:
«Atâta vreme cât în ritm bimestrial mi se adreseaz¶ - prin
internet, fire§te - povestindu-§i via†a împu†it¶, împu†itoare de
student în România, întrebînd în general, nu pe mine în special,
ce s¶ fac¶ - va trebui s¶ mai r¶mân, s¶ fac de gard¶. Nu ca s¶ dau
sfaturi, ci s¶ dau semne de via†¶ - dealtfel coresponden†ii mei îmi
mul†umesc pentru c¶ le-am r¶spuns la scrisori.
E foarte, foarte greu pentru ei, fa†¶ de noi, la vârsta lor. £i
chiar fa†¶ de tinerii basarabeni, umili†i, b¶tu†i, unii estropia†i.
Aceia aveau un ideal, un †el - §i continu¶ s¶ aibe, chiar înfrân†i
(a§ zice: mai ales înfrân†i - oricum aceia au încercat). Or ne-basarabenii au a§teptat, a§teapt¶ în continuare s¶ le fac¶ al†ii revolu†ia.
Duminic¶ 17 mai 2009
Citesc pe blogul lui B¶din înc¶ o porc¶rie porc¶riat¶ de
porcove†ii de serviciu adunati în jurul Pa†achinieviciului.
De fapt, subiectul logic, aici este Traian Ungureanu, zis
TRU (nu §tie nimeni fran†uze§te, s¶ mai adauge grafic un O, ca
s¶ dea TROU §i s¶ traduc¶ cu glas tare, pentru toat¶ sala:
“GAUR™”?) Fizic, acest Gaur¶ Traian mi-a fost de la început
profund antipatic, nu doar pentru ce scria (g¶urìi, c¶c¶n¶rii), ci
mai cu seam¶ pentru c¶ “portretul” lui putea fi confundat cu poza
lui Alfred Brendel! Or cum eu sunt un iubitor de Brendel…
Culmea antipatiei (mele) s-a declan§at în urm¶ cu vreo dou¶ luni,
când a ap¶rut în pres¶ o fotografie… istoric¶: “£tiuca prost
b¶rbierit¶”, altfel zisul Prin† al Lichelelor, cite§te: Liicheanu §i
acest Gaur¶: un instantaneu “vesel”, probabil tocmai ie§eau de la
B¶sescu de unde mai primiser¶ ceva bani §i bere cât puteau duce
cu burta. Acolo, în acea imagine (unde Traian Gaur¶ mima o…
“împu§care” - de§i mimòsul furase o minabil¶ caricatur¶ a lui
Brendel - încerca un gest de s¶getare…) mi-a devenit §i mai
gre†os, cu moaca lui de ovreia§ pe sfert §mecher, pe celelalte trei
ale unui prostal¶u c¶tunal.
S¶ m¶ întorc la cestiune - care nu este, oricât am crede noi,
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Licheaua Gaur¶, ci un forumist care-§i d¶ cu p¶rerea în modul
acesta (el vorbe§te de o emisiune TV în care Dorin Tudoran le
aruncase verde,-n fa†¶: “Limbile pe care le d¶dea Vadim lui
Ceau§escu, p¶lesc în fa†a celor pe care le d¶ TRU lui B¶sescu"
(sublinierea îmi apar†ine). Acest forumist - anonim, mie-mi spui,
semnînd cite† §i curagios: “mihai4”-a gl¶suit (gre§elile îi apar†in):
“…am vazut si eu emisiunea iar primele 20 de minute au fost
dementiale.(…) Ce a putut sa le zica Dorin Tudoran [un tip prea linistit
dealtfel] in prime time (ce spui tu, str¶ine - comentariul meu r¶ut¶cios,
chiar a§a: ‘in prime time’?) si pe realitatea tv a fost incredibil. Omu a
punctat chiar tot, de la prezentul acestor perversi si pan' la trecutul din
perioada Constantinescu. Lea facut o analiza perfecta si a dat diagnosticul:LIMBISTII DE PROFESIE, asa lea zis la 10 seara in direct. Se
cunoaste ca omu e plecat din tara si-i vede mai bine. [Aten†ie, acum
vine gândirea de m¶m¶liga a Asistatului Românestru:]
“Ma si asteptam ca astfel de oamenii grei din diaspora de la
Paris sau de pretutindeni [? limblemnatica, n.m.] sa inceapa sa ia pozitie. Paul Goma, Dorin Tudoran au facut-o. Mai astept oameni ca Dinu
Flamand, Cristian Banu regizoru, oameni care conteaza.”

Am încheiat citatul §i m¶ încearc¶ irepresibila dorin†¶ de a
merge la culcare. S¶ dorm, s¶ uit. S¶ nu mai §tiu c¶ §i eu fac
parte din na†ia asta de analfabe†i a§tept¶tori§ti, incapabili s¶-§i
lege noji†ele de la opinci, dar avînd ei “p¶reri (§i înc¶ personale”).
Una dintre ele, cea directoare este:
“Ma si asteptam ca astfel de oamenii grei din diaspora de la Paris sau
de pretutindeni sa inceapa sa ia pozitie”.

[în loc s¶ ne criticati întruna], “veni†i în †ar¶, lucra†i cu noi,
gre§i†i cu noi…”
Niciuna. “Mihai4”, ca §i Simu† a§teapt¶ ca “oamenii grei
din diaspor¶ s¶ ia pozi†ie”! Altfel, la ce sluje§te o “diaspor¶”?
S¶ nu-†i vin¶ s¶ te pui jos §i s¶ decedezi?
18 mai
(…) A ap¶rut Antologia ru§inii de Ierunca. Nu conteaz¶
reac†iile ling¶ilor - sub pseudonime, la Forum - ci “evaluarea în
timp” a opului. Unii înclin¶ s¶ cread¶ c¶, “dup¶ 20 ani”, asemenea “dezv¶luiri” nu mai au “impact”. Din p¶cate, cred c¶ au
dreptatea ace§tia. Fiindc¶ §i volumele mele de Scrìsuri într¶
în categoria aceasta. Ana m¶ asigur¶ c¶ ba nu!, îns¶ n-am re†inut
argumentele ei - “c¶ ba nu”.
Sâmb¶t¶ 23 mai 2009
(…) Ministrul de Externe polonez il contrazice pe Basescu
si spune ca este nevoie de un tratat de frontiera intre Romania si
Moldova
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Poate p¶rea ciudat¶ atitudinea polonezilor în aceast¶
chestiune: frontiera. Nu este decât normal¶: polonezii sunt cu
ochii pe frontiere - atât cea de la r¶s¶rit, cât §i cea de la apus;
care lucreaz¶ ca o balan†¶:
ïntr-adev¶r, în cel de al Doilea R¶zboi Mondial Polonia a
fost atacat¶ §i de Germania §i de Rusia, ocupat¶ §i de una §i de
alta, a pl¶tit cu mult sânge participarea al¶turi de Alia†i în
luptele împotriva nem†ilor - dar dup¶ încetarea ostilit¶†ilor a fost
“pedepsit¶” §i de c¶tre Alia†i : prin abandonarea §i prin darea
plocon lui Stalin a combatan†ilor polonezi în Occident; prin
gulaghizarea “tr¶d¶torilor polonezi” de c¶tre sovietici.
ïns¶ toate aceste pierderi omene§ti au fost… îndulcite de
c¶tre acela§i Stalin, cel care a împins atât frontiera de est spre
vest, “înglobînd” (sic) în URSS o bucat¶ din Bielorusia, populat¶
de… polonezi, nu de ru§i - §i tot c¶tre est a împins frontiera…
estic¶: nici cu visul nu visau polonezii s¶ devin¶ st¶pâni ai unui
teritoriu nem†esc, atât de prosper.
Le †â†âie curu’ polonezilor la gândul c¶, pornit¶ de români,
chestiunea frontierelor, ru§ii vor face un pas înapoi), aten†ie:
înapoi, adic¶ spre r¶s¶rit, a frontierei vestice §i astfel vor pierde
halca din Nem†ìa din care se înfruptaser¶ §i ei. (…)
Vineri 29 mai 2009
Ieri am fost la medic. Dac¶ a§ fi român, a§ fi feminizat
astfel: am fost la medic¶ (dac¶ exist¶, dac¶ se folose§te: doctor¶).
Mai simplu pentru mine: ieri am fost la Martina-Sabourinapunct. Am fost la Martina, în scopul de a m¶ plânge - ba de
una, ba de alta - §i s¶ a§tept consolarea, cu tâmpla dreapt¶
rezemat¶ de pieptul ei (sic) stâng. Am c¶p¶tat ce a§teptam:
asigurarea c¶ nu mor chiar mâine, poate încolo, pe r¶spoimâine,
dac¶ vrea Domnul. (…)
Duminic¶ 31 mai 2009
Sentimentul c¶ azi este ultima zi a vie†ii mele. Uite-a§a, nu
altfel. S¶n¶tatea: numai zdren†e; “perspectivele”: încurajatoare o carte care st¶ s¶ apar¶, o alta - în trei volumoaie care, §i ea, este
promis¶…Dar…Dar starea-general¶-a-societ¶†ii (am sucit-o bini§or)? Proast¶. Dar starea special¶ - tot a-societ¶†ii? Proast¶ §i ea.
Basarabia a fost abandonat¶. Nimic de f¶cut cu actualii
români §i actualii ru§i, cu actualii “europeni”: nem†ii, polonezii,
ungurii, cehii, ce s¶ mai vorbesc de occidentali, lor nu le-a p¶sat
niciodat¶ de noi. Voi fi avut eu dreptate când mi-am exprimat
profunda, hot¶rîta neîncredere în vorbele unui B¶sescu : suntem
când suntem: în 31 mai 2009 - ei §i ? Câte pa§apoarte din cele
promise au ajuns în mâinile basarabenilor-bucovinenilor?
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A, ar¶tarea mu§chilor de pe prisp¶, cu poarta încuiat¶, c¶ “noi” nu
vrem s¶ fim p¶rta§i la pactul Stalin-Hitler - c¶c¶cio§izat, nu de
azi, nu de ieri, dar preluat ca atare: “Pactul Molotov-Ribbentrop”,
menit s¶ stârneasc¶ isteria ru§ilor-ucrainenilor, ca apoi s¶ spun¶:
«A†i v¶zut c¶ n-am putut? Ati constatat c¶ nu s-a putut?
Noi am încercat, dar dac¶ nu se poate…” - §i s¶ se râd¶,
b¶se§tio†ii §i s¶ mai dea pe gât o lad¶ de bere…
România-†ara-mea…Ce-a ajuns! O mahala, o †ig¶nie iertare, dragi rrromi (o alt¶ inven†ie a analfabetismului generalizat postrevolu†ionar), eu f¶ceam aluzii literare, la Budai-¢iganu
§i la capodoapera lui.
De§i… De§i mahalagizarea românilor nu a început nici
“din cauza” (revolu†iei-la-români), nici imediat dup¶ izbucnirea
ei. Mi-e greu s¶ verific în Jurnale, momentul în care pu†inii
români ajun§i la Paris, s¶ lucreze, la începutul anilor 1980, m¶
însp¶imântaser¶ - eu care nu sunt chiar u§or de însp¶mântat:
vorbesc de însemnarea dintr-o zi de s¶rb¶toare, când trecînd prin
dreptul terasei unei cafenele din Place de la Nation, am auzit pe
un client salutîndu-m¶ astfel: «S¶ tr¶i†i, dom’ Goma!», iar cum eu
nu r¶spunsesem, unii ziseser¶ ca poate nu e chiar Goma. Dar un
altul a zis: «Hai s¶-l batem, s¶ vedem dac¶-i el ori ba…» - iar eu
b¶gasem mâna în geant¶ §i apucasem cu†itul adus de la F¶g¶ra§
de Sivu B¶rcu†ean, “ca s¶ te aperi de r¶i”, îns¶ niciunul dintre ei
nu s-a luat dup¶ mine, s¶ m¶ ba†¶, vorba poporului român cel
mioritzic… Era în perioada atentatelor, a agresiunilor, a amenin†¶rilor împotriva noastr¶, eram preg¶tit s¶ fiu atacat de un
singur r¶u - chiar dac¶ al†ii r¶mâneau pe de l¶turi, în a§teptare or presupusul atac doar verbal m¶ descump¶nise. ïntrebarea care
m-a izbit ca o adev¶rat¶ lovitur¶:
«A§a au ajuns românii mei? S¶ ia la b¶taie un necunoscut,
la Paris, doar ca s¶ vaz¶ ei dac¶ ¶la-i Goma ori ba?»
ïntrebare în continuare:
«£i dac¶ “¶la” nu era Goma? Ce f¶ceau, ce ziceau haiducii
no§tri - dup¶ ce stâlceau în b¶taie pe cineva care sem¶na cu Goma
(care Goma nu le era du§man, ba chiar… dimpotriv¶ - dar dac¶
nu r¶spunsese la salut…?»).
ïn actualitate:
Duminic¶ 16 octombrie 2011
Mai pu†in¶ transpira†ie, somn ceva mai odihnitor - ce
folos: când m¶ trezesc definitiv, constat c¶ sunt stors, laminat,
f¶r¶ vlag¶.
Galopez la copiat. Egoist, fac aceast¶ treab¶ pentru mine.
£tiu c¶ oamenii care î§i arunc¶ un sfert de ochi pe jurnalul
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acest, numit “Octombrie”, sunt agasa†i s¶ dea peste not¶ri de anii
trecu†i. Pe ei îi enerveaz¶ - §i pe mine, fiindc¶ îmi aduc aminte c¶
tot a§a, tot a§a mi-a fost via†a.
Acum, spre sfâr§itul ei (neglorios) †in s¶ se re-afle cum
anume a fost ea §i cine anume dintre colegi, prieteni a pus mâna
- §i gura, pe hârtie - §i mi-a otr¶vit-o.
Ce mi-ar mai putea “repara” o ac†iune l¶udabil¶, dreapt¶,
meritat¶, privit¶ din afar¶? Zicem c¶ ni se restituie cet¶†enia - ce
se va schimba pentru noi, cei trei? Nu, serios: ce? Vom re-deveni,
fulger¶tor, tineri, s¶n¶to§i, sp¶la†i de zoile aruncate în capul nostru vreme de peste dou¶ decenii? Ne vom îndopa cu mânc¶rurile
de care nu ne-am atins (aproape) niciodat¶? Vom avea
îmbr¶c¶mintea, înc¶l†¶mintea pe care am dorit-o, îns¶ am tot
amânat momentul (care nu era…)? M¶ vor ajuta colegii scriitori,
prietenii care m-au tr¶dat, întorcîndu-mi spatele, apoi atacîndum¶, lovindu-m¶ în cuno§tin†a de cauz¶ a profesionistului în/la
carte? Vor face clac¶ ajutîndu-m¶ s¶ scriu c¶r†ile nescrise - §i din
pricina lor?, r¶mase necomentate, deci îngropate, deci inexistate
§i datorit¶ ac†iunilor, vorbelor, denun†urilor lor?
Cre§tinii no§tri mi-au repro§at c¶, în mânia mea… nediferen†iatoare, am lovit §i în cei care “doar o singur¶ dat¶” m¶
atacaser¶ («Au fost presiuni…», ce cred eu, de la Paris?), nu i-am
trecut cu vederea (ei ziceau: “iertat”, c¶ a§a-i ortodoxul la român:
îl iart¶ pe tic¶los, pe delator, pe securist «Ce presiuni suferisem…
» în schimb (!) îl tr¶deaz¶ pe prieten, îl vinde pe coleg - la o adic¶,
pe frate, nu te po†i opune presiunilor…- §i nu ca s¶ scape el de la
un mare necaz, ci ca s¶-i fie lui mai pu†in r¶u, m¶car ca s¶ se §tie,
acolo sus (unde, “mai sus”? mai sus de Partid?, de Stalin, de
Ceau§escu, de tovar¶§ul Popizdescu-Dumnezeu?), c¶ el nu mi§c¶
în front, c¶ el nu va fi niciodat¶ al¶turi de… “du§manii patriei”…
, c¶ el este fidel… ¶stuia… Nu chiar partidului, dar ceva peacolo, adic¶ orânduirii, c¶ ce ne-am face f¶r¶ o orânduire?
Si iar¶§i, în trecut:
1 iunie 2009
Azi mi-am zis s¶ pornesc cu dreptul (ambele picioare, altfel: dou¶, sunt atinse, dar acesta mai pu†in), drept care s¶ încep
prin a consulta horoscopul de azi 01 iunie 2009; la Balan†¶ scrie:
“Nu f¶ deranj din cauza ca nu vei fi capabil(a) s¶-ti st¶panesti emotiile sau sentimentele. S-ar putea sa intri in mici incurcaturi daca vei ceda in
fata presiunilor cuiva din preajma ta. Problemele in dragoste iti pot crea
divergente in plan profesional si neintelegeri in plan personal. Priveste lucrurile in fata si cauta solutiile alaturi de cei (cele) dragi.”
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£i eu, care îmi f¶(ceam) deranj - c¶ nu voi fi capabil - când
remediul era aici, la îndemân¶:
“Priveste lucrurile in fata si cauta solutiile alaturi de cei (cele)
dragi.”!

De acord, solu†iile sunt de c¶utat “al¶turi de cei dragi” dar biata limb¶ român¶:? £coala primar¶ pe care n-ai f¶cut-o?
Când eram mai tân¶r §i la cur curat, cum suna varianta
deturnat¶ a titlului unei balade de Cezar Iv¶nescu - adic¶ în
ultimii zece ani de când citesc dou¶-trei ziare pe internet - îmi
propuneam: «de mâine…» m¶ apuc de dat de p¶mânt cu titri§tii
(cum li se va fi spunînd, dup¶ ‘89 jurnali§tilor care dau titluri
articolelor?). Bine, bine, grab¶-mare, dar chiar atâtea cretin¶rii
(citez din memorie §i numai din Ziua… zilnic¶):
“USA a s¶rit la gâtul Cubei”; “Suicidul…”
“Ucraina d¶ de p¶mânt cu România”;
“Neagu Djuvara intr-o ipostaza inedita: lecturand poeme in franceza”;
“Basescu: Vizita in Israel are loc intr-un context important” - (s¶ fi
existat vreun context neimportant pentru o vizit¶ în Israel?);
“Avionul a disp¶rut de pe ecranele de control in urm¶ cu mai multe
ore. Poate fi vorba despre o pan¶ de natur¶ tehnic¶, dar astfel de pene (subl.
mea) sunt foarte rare” - astfel f¶cîndu-se informarea-instruirea-culturalizarea
popula†iei pa§nice de analfabe†i, model: mezina lui B¶sescu, Succeasa:
“e§ti ca ea - ca ea ajungi” (dipotat¶ în Parlamentul European, b¶gat¶ de Ritzi
- dar pe Ritzi cine o fi b¶gat-o?).

Alte titluri - “populare”, acestea sau: “ca pe la noi”:
“Marian Iancu: Balint e smecher prin conferinte de presa, dar in fata
lui Petrescu i-a tremurat fundul”
“Vanghelie [Marean] bag¶ divor†” - bag¶, ce s¶ fac¶, bietul…

Dar cum s¶ dai de p¶mânt cu titri§tii, dac¶ nu-§i semneaz¶… anonimele? Adic¶ textele? Indivizii ¶§tia dau-§i-fug, se
bi§esc-§i-se-fugesc, vorba lui I†ic.
ïn categoria “idio†enii-neru§inate” intr¶ bolboroseala
istericului Netanyahu. Acesta calific¶ drept "ira†ionale" apelurile
lansate de SUA la înghe†area colonizarii Cisiordaniei ocupate :
“Premierul israelian Benjamin Netanyahu a respins calificand drept
"irationale" apelurile la inghetarea colonizarii Cisiordaniei ocupate lansate de
Statele Unite ale Americii, transmite luni AP, informeaza Agerpres.
Netanyahu a facut, conform unor surse oficiale israeliene, aceasta remarca la
intalnirea de luni dimineata cu membrii unei comisii a Knessetului. Statele
Unite i-au cerut insistent Israelului sa puna capat noilor constructii in
coloniile evreiesti din Cisiordania, unul din principalele puncte de blocaj ale
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negocierilor de pace israeliano-palestiniene. Benjamin Netanyahu a apreciat
(sic!, a§a tovar¶§u’: ca la voi, în celula de partid: se putea f¶r¶ “a aprecia-c¶trebuie”?)… ca trebuie ridicate noi constructii, pentru a raspunde "sporului
demografic natural" (ia-auzi, argument ultrar¶suflat - §i mincinos, specific
israelian: “sporul demografic”!).

Cum ar veni: «via†a israelienilor din implant¶ri nu poate fi
"înghe†at¶", pe aceasta tem¶ existînd "cereri ra†ionale dar si
ira†ionale", (a§a!) iar sarcina guvernului este de a ap¶ra Israelul,
chiar daca unele decizii ale sale sunt impopulare», a insistat
Netanyahu, potrivit acelora§i surse, care au preferat anonimatul
(iar aici nu mai §tii ce s¶ faci, unde s¶ te opre§ti cu “lectur¶tura”:
la “sarcina guvernului de a ap¶ra Israelul, chiar dac¶ unele
decizii sunt impopulare”, pura concep†ie bol§evic¶ fiind, cine
n-o §tie?: “poporul trebuie s¶ fie fericit”, chiar dac¶ el, poporul
acela se las¶ greu, nu prea vrea, vorba ardeleanului, s¶ fie a§a
cum porunce§te partidu’ nost; sau la: “a insistat Netanyahu,
potrivit acelora§i surse, care au preferat anonimatul”! (sublinierea, f¶r¶ speran†¶, a mea, P.G.).
Mar†i 2 iunie 2009
“Dick Cheney: Informatiile CIA care au dus la invazia Irakului
au fost false”
“Fostul vicepresedinte american Dick Cheney a respins informatiile
pe care, inainte, le cita in incercarea de a demonstra ca fostul dictator irakian
Saddam Hussein a colaborat cu Al-Qaeda, pentru a pune la cale atacurile de
la 11 septembrie 2001, transmite Bloomberg.com. Potrivit sursei citate,
Cheney a declarat ca datele furnizate de CIA (Central Intelligence Agency)
"s-au dovedit false". Cu toate acestea, fostul vicepresedinte sustine ca o legatura veche intre regimul lui Hussein si anumite grupari teroriste, printre care
si Al-Qaeda, justifica invazia SUA in Irak, din 2003. "Stiam ca Saddam
Hussein sponsoriza terorismul", a mai spus Cheney. (…)

ïn afar¶ de confundarea unor nume (obicei curent la americani, fiindc¶ în ochii lor ne-americanii nu sunt oameni), invit
masele largi, evaluate la în jur de cincizeci de cititori pe zi ai
jurnalului meu electronic s¶-§i aduc¶ aminte:
ïnc¶ de la deschiderea ostilit¶†ilor în Irak, am sus†inut c¶
planul conceput la Tel Aviv §i turnat cu pâlnia în gâtlejul lui
G¶g¶u†¶ Bush jr. apar†inea haitei lui Wolfowitz §i celorlal†i
platfusarzi care nici m¶car armat¶ nu f¶cuser¶, în schimb erau
belico§i pân¶ la isterie §i pân¶ la voma pricinuit¶, desigur, de
aceea§i isterie. Iar acest porcal¶u analfabet de Cheney, a profitat
din primele secunde ale ocup¶rii Irakului, prin organizarea
ap¶r¶rii imediate a Ministerului Petrolului (din Bagdad), nu a
spitalelor, nu a Muzeului Na†ional vandalizat cu §tirea, ba chiar
complicitatea ocupantului.
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*
“Vom fi acolo unde s-a murit pentru libertate, pentru
a sustine democratia din Republica Moldova. Ultima zi a
Regimului Voronin 2 iunie, 20:09
“Pe 3 iunie se decide soarta Moldovei: inca 4 ani de comunism
sau alegeri anticipate. Organizatia Studentilor Basarabeni din
Bucuresti a fost intotdeauna aproape de evenimentele din Basarabia,
mai ales in momente de cumpana.
In acest sens, noi, basarabenii din Bucuresti vom fi prezenti,
maine, 3 iunie, la orele 10:00, in Piata Universitatii (simbolul anticomunismului), pentru a fi alaturi de Basarabia, se precizeaza intr-un
comunicat.Totodata, va avea loc si instalarea cortului Campaniei Pro
Cetatenie Romana, initiata de OSB Bucuresti in colaborare cu OSB
Tmisoara.Vom fi acolo unde s-a murit pentru libertate, pentru a sustine
democratia din Republica Moldova”.

Brava, m¶i b¶ie†i! M¶car voi, “care sunte†i tineri [§i], ave†i
de unde murì”, cum scria Caraion.
*
(…)ïn sfâr§it, am în†eles… “paradoxul românesc”, vorba
lui Sorin Paradoxescu, nepotul monumentului eliadic:
ïn aceast¶ Românie, nu Becali, nu V.C. Tudor, nici chiar
Evanghelie Bearc¶ - cel Adriean - carevas¶zic¶ “policitienii”,
vorba lui Boc cel Mare - nu ace§tia bat recordurile de trivialitate,
de incultur¶ cras¶, de mahalagisme nesimpatice; în cazul fetei lui
B¶sescu analfabetismul exprimat în repetate rânduri p¶le§te pe
lâng¶ “presta†iile” unor (prea mul†i) jurnali§ti. Este vorba, nu
doar de “lipsuri” (de bun-sim†, de educa†ie, de cultur¶) ci de
“plusuri”, ca la Gaur¶ Ungurean¶ (e-he, dac¶ n-ar fi existat etalonul-aur Adrian P¶unescu la specialitatea lingere-cur-preziden†ial,
ai zice c¶ e primul), iar acum acest T¶p¶lag¶, predestinat a
t¶p¶l¶gì ni§te podele înc¶ neîmb¶legate de opincile consilierului
special al procuroOroarei Monica Macovei… A§adar, juna
B¶sescu este: "mâr†oag¶, chioar¶, surd¶, obosit¶, tâmp¶ §i
c¶zut¶". S¶-mi fie cu iert¶ciune: toate cele §ase (doar atâtea)
cuvinte sunt, nu ale unui mânuitor de cuvinte, ci ale unui
prostal¶u de tractorist îmbe†ivat la chenzin¶ cu bere uitat¶ la
soare §i care, proasp¶t respins de o gagic¶, i-o zice - pre limba lui:
«’Ai sictir d-acilea - "mâr†oag¶, chioar¶, surd¶, obosit¶,
tâmp¶ §i c¶zut¶", c¶ d-alde tine pot regula o sut¶…»
Dac¶ a§ avea r¶bdare, a§ putea masculiniza femininele
folosite de T¶p¶lag¶, ca s¶ i le lipesc lui, pe fruntea sa:
“Mâr†og, chior, surd, obosit, tâmp §i c¶zut”.
Uf! M-am r¶corit. Of! Iat¶-m¶ ap¶r¶tor al lu‘ Nu†i-aB¶sescului! Am §i motive:din câte am dedus (din Roncea), fata
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asta nu a r¶spuns t¶p¶l¶gismelor azvârlite în capul ei, g¶leat¶ de
zoi. S¶ semnifice c¶, a§a cum este ea, ni†el necitit¶ (!), oarecum
toant¶, are vân¶ de tribun? (trebuia s¶ corectez: de…tribun¶?)
Vineri 5 iunie 2009
Ce citesc în România liber¶ de ieri (la Aldine, semnat de
M. Vasileanu)?
“Intr-un serial publicat in "Idei in dialog" isi spune cuvantul si tanarul critic Daniel Cristea-Enache. Pe alocuri devastator [cine: teza? autorul sau comentatorul? - P.G.], teza acestuia este ca, prin aparitia "Istoriei...", nu
asistam nicidecum la o reusita a monstrului sacru N. Manolescu, ci la un
fiasco.
(…) Dupa ce a incasat aprecierile usturatoare ale lui Daniel CristeaEnache, raspunsul presedintelui Uniunii Scriitorilor din Romania, redactorsef, totodata, al revistei Romania literara, a fost naucitor: pur si simplu l-a
indepartat pe tanarul critic de la revista sus-numita, unde acesta detinea o
pagina saptamanala!!” (s. m., P.G.)

“N¶ucitor” i se arat¶ lui Vasileanu “r¶spunsul” lui
Manolescu? Chiar dac¶ - sau poate tocmai de aceea: fiindc¶ lui,
specialistului în istoria religiilor - nu i-am auzit gl¶sciorul atunci
când acela§i îl acuzase pe L.I. Stoiciu de… legionarism, iar pe
mine de antisemitism, pentru c¶… scrisesem c¶ Israelul este un
stat terorist, rasist, sclavagist, apartheidist?
Luni 8 iunie 2009
Ieri, recitind volumele de Scrìsuri, m-a apucat jalea: mai
apuc eu s¶ le v¶d tip¶rite?
Dup¶ câteva oftaturi, mi-am zis: iat¶, eu m-am oftat: m-am
jeluit. Dar nu m¶ las, a§a, “handicapat” cum sunt. Nici mort.
Joi 11 iunie 2009
(…) Presedintele israelian: Israelul ar putea permite crearea
unui stat palestinian in cadrul unor frontiere temporare 11 iunie, 13:38
Presedintele Israelului, Shimon Peres, este convins ca negocierile cu
palestinienii pot fi promovate in legatura cu subiectele cu privire la care
exista un consens, in vreme ce solutionarea altor probleme poate fi amanata
cu un an sau un an si jumatate, relateaza joi postul de radio Vocea Israelului,
preluat de Agerpres.
"Doar aproximativ 80 la suta din prevederile planului de pace Foaia
de Parcurs pot fi puse in practica. Se poate decide infiintarea unui stat palestinian in cadrul unor frontiere temporare si se poate face promisiunea ca
aceasta nu reprezinta sfarsitul negocierilor", a declarat Shimon Peres cu
vocazia intalnirii cu Javier Solana, inaltul reprezentant al Uniunii Europene
pentru politica externa.
Premierul Netanyahu isi va prezenta strategia de pace cu palestinienii, duminica seara, in cadrul unui asteptat discurs politic. Z.O.”

«De ce min†i c¶ †i-am furat †ara? Uite, na, de la mine 80 la
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sut¶ din… prevederi. Mai vrei ceva? De acord: se poate decide
înfiin†area unui stat palestinian… în cadrul… etc etc»… - cine
credea c¶ tic¶lo§ia senil¶ a lui Perez, exprimat¶ f¶r¶ ru§ine (ca §i
afirma†ia: “Noi am cump¶rat Polonia, Ungaria, România”) risc¶
s¶-i provoace implozia apendicelui numit : cap - se în§eal¶.
Un “cap” israelian (în sensul odessit al termenului) este în stare
s¶ conduc¶ un stat chiar dac¶ este lipsit de… cap…
(…) «De departe, permiteti-ne domnule Paul Goma sa va uram
"Sanatate", zicala o stiti: "Sanatate, sanatate, ca-i mai buna decat toate!".
Tesu SOLOMOVICI »

Ce fac eu, acum? M¶ iau §i de Te§u, devenit “complicele”
meu întru “antisemitism”? Cum s¶ fac a§a ceva? Chiar dac¶ a
afirmat multe neadev¶ruri (bine: inexactit¶†i) §i în acest text printre ele motivul pentru care nu m¶ întorc în †ara mea:
- în primul rând promisiunea - fa†¶ de mine însumi, dar
exprimat¶ în prezen†a lui Ple§i†¶, în ajunul plec¶rii în Fran†a: la
întrebarea: când m¶ întorc?, am r¶spuns:
«Când cade comunismul §i în România».
Apoi, doi ani mai târziu, lui Snegur, în vizit¶ la Paris, când
m-a poftit: «Da vini†’ acas¶ la noi, dom’ Paul…», eu am r¶spuns:
«Nu c¶l¶toresc în †¶ri în care domne§te KGB-eul §i fiica
ea, Securitatea».
ïn al doilea rând: chiar de a§ vrea, nu a§ putea: nu am
acte: sunt refugiat politic în Fran†a, din noiembrie 1977, pe
pa§aportul meu scrie cite†, ca s¶ în†eleag¶ chiar §i B¶sescu,
tat¶l Elenei B¶sescu: pot c¶l¶tori oriunde - cu excep†ia
României, pe care am p¶r¶sit-o din pricina persecu†iilor.
Fire§te, m¶ enerveaz¶ (dar m¶ st¶pânesc) forumi§tii de pe
internet, cei care nu cunosc lucruri elementare din… biografia
mea (nu sunt singurii: Doina Cornea, cea care se l¶uda c¶, în timpul lui Ceau§escu propunea studen†ilor s¶i de la Cluj, spre discutare, o cartea a mea - interzis¶ - habar nu a avut de via†a mea), cei
care, dup¶ o “tradi†ie cultural¶ româneasc¶” se trezesc vorbind
despre ce nu cunosc §i nici nu au ei timp de pierdut, ca s¶ afle, î§i
dau cu presupusul lor, de “cet¶†eni cu bun sim†”: da’ de ce nu vin
eu în †ar¶, ce, a§tept rug¶min†i, covor ro§u, fanfar¶ militar¶?
Nu, iubi†i analfabe†i fo§ti concet¶†eni ai mei, nu a§tept
ceea ce fantasma†i voi, pe seama voastr¶ (dac¶ a†i fi în situa†ia
mea): am a§teptat - iat¶, se vor face în curând dou¶ decenii - ca
Statul Român s¶-mi restituie cet¶†enia pe care mi-a luat-o
Ceau§escu. La un moment dat, o fiin†¶ cu breton, un porcuror de
sex indecis devenit ministru de Justi†ie pe numele s¶u Monica
Macovei, mi-a r¶spuns: s¶ fac cerère! Ce fel de cerère? Una în
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care s¶ cer respectuos organili s¶-mi deie cet¶†enia înapoi, c¶ ele
nu are ce face cu ea? Analfabe†ii mei concet¶†eni - ai zice c¶ to†i
sunt din acela§i trib cu B¶sescu - nu pricep “obr¶znicia” mea, de
a… refuza s¶ fac cerèrea. Iar eu nu accept idio†enizarea lor: De
ce s¶ fac eu cerèrea (ca s¶ mi se restituie ce mi s-a furat: cet¶†enia
român¶): când mi s-a luat a fost “urmarea” tot a unei “cereri”?
Una în care ceream s¶ fac¶ bine s¶ mi se ia?
Doamne, ce pace ar coborî pe internet când “p¶reri§tii”
români s-ar ab†ine de a-§i esprima p¶rerile lor idioate - dar ferme!
Dac¶ se vor hot¶rî s¶ fac¶ pasul, le recomand s¶ isc¶leasc¶
“mesajele” lor p¶reristice cu adev¶ratul lor nume, nu cu pseudonume care de care mai cretin §i mai… transparent. Pe timpul
domniei c¶r†ii, cititorul nu putea deveni §i p¶reritor (“C¶ci to†i
muncim”, nu?). De când cu internetul, orice bou se esprim¶ ca
B¶seasca ‘a mic¶ - dar sub pseudonim, m¶ rog frumos…
Sâmb¶t¶ 13 iunie 2009
M¶ enerveaz¶ Dan Stanca. ïn Aldine-le de ieri vorbe§te
foarte frumos despre Ierunca à propos de Antologia ru§inii dar… nu d¶ numele celor ar¶ta†i cu degetul! Tar¶ (cu T de la tat¶,
nu cu ¢ de la †a†¶) : «Se §tie despre cine vorbesc, ce s¶-i mai dau
§i numele». Dan Stanca este extrem de discret (fricos, mai
degrab¶, în ciuda îmb¶†o§¶rii, de aceea o fi el atât de sumbru): nu
d¶ nici numele individului participant la o dezbatere televizual¶,
care i-a b¶gat pe Coposu §i pe B¶sescu în aceea§i oal¶ - zice a§a:
“un tanar intelectual pe care-l respect, actualmente consilier prezidential” (…), “în opinia distinsului domn intre Corneliu Coposu si Traian
Basescu ar exista o perfecta asemanare. Ei sunt ca fratii fiindca amandoi au
fost detestati cu aceeasi forta.” (…)

Singurul pasaj în care Dan Stanca “î§i permite” s¶
pomeneasc¶ pe câ†iva din antologa†ii ru§inii, nu este un citat
cinstit, ci un citat-din citat:
“Vorbind cu Nicolae Merisanu acesta mi-a spus un lucru care pune
pe ganduri. Cartea de fata nu trebuia sa apara la Humanitas, ci la INMER,
Institutul National pentru Memoria Exilui romanesc, institut sub egida caruia,
in ultimul timp cel putin, au aparut documente valoroase, cum ar fi dosarul
fratilor Farcasanu si cazul Silviu Craciunas. Nu a aparut deoarece directorul
institutului, seniorul liberal Dinu Zamfirescu, a dorit sa fie indepartate din
actuala editie a Antologiei nume grele precum Serban Cioculescu, Dan
Berindei, Domokos Geza, Constantin si Dinu Giurescu, Valeriu Rapeanu.
Spune dl Merisanu: "Acest fapt a generat reactia mea si a lui Dan Talos
denuntand in presa actul de cenzura...” am încheiat citatul din Dan Stanca.

Cuno§team întâmplarea cu “seniorul liberal Dinu
Zamfirescu” din primele luni ale anului 2008, dealtfel am scris un
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text despre “INMER, falsificator al memoriei na†ionale”, îns¶
cum Dan Stanca are alte lecturi decât am¶râtul meu site internetic, nu îi repro§ez c¶ nu §i-a aruncat un ochi - de jurnalist, dac¶
nu de scriitor - ca s¶ constate ca nu este chiar singur în lumea
româneasc¶. C¶ tot a venit vorba despre “bibliografie oficial¶”: în
1999 mi-a ap¶rut, la Nemira un volum de peste 600 pagini de
format mare, intitulat Scrìsuri. ïn acela exist¶ câteva zeci de
pagini de extrase declarate din Antologia Ru§inii a lui Ierunca, la
care erau ad¶ugate câteva culese de mine din presa de la
Bucure§ti. £i pentru c¶ tot a venit vorba: tot pe atunci Mariana
Sipo§ preg¶tind o emisiune despre mine, m¶ întrebase pe cine a§
recomanda ca participant… Am rostit numele “Dan Stanca”,
pentru c¶ mi se p¶ruse - din ceea ce citisem - ca am aveam opinii
(oarecum) comune. Mariana Sipo§ l-a invitat, Dan Stanca a
participat, îns¶, v¶zînd înregistrarea trimis¶ la Paris, am avut
penibila impresie c¶… îi for†asem mâna: el nu m¶ citise, bietul §i
nu avea nimic de spus despre scrisul meu - dar nici nu s-a ridicat
s¶ plece… S-a înviorat doar atunci când s-a vorbit de “literatura
de sertar”: a afirmat c¶ nu doar el, dar §i atâ†ia al†i colegi §i
prieteni ai s¶i au sertarele pline de c¶r†i respinse de cenzur¶…
Nu §tiu dac¶ în deceniul scurs scriitorul Dan Stanca a apucat s¶ afle ce este “literatura de sertar” sau a r¶mas la defini†ia
dat¶ de Z. Ornea. £tiu îns¶ cât m-a întristat plecarea lui Mihai
Creang¶ de la Aldine: l-am întrebat (la telefon) dac¶ nu se mut¶
la alt ziar, s¶-l urmez, acolo. A r¶spuns ca nu: se pensioneaz¶…
£i c¶ de-acum s¶ m¶ adresez lui Dan Stanca. Din acel moment nu
am mai publicat nimic la România liber¶, de§i am trimis câteva
texte: cu Hurezeanu, complice al lui M¶gureanu, ca §ef de
redac†ie? Cu, la Aldine, Dan Stanca, cel care imediat dup¶ plecarea lui Mihai Creang¶ scrisese - cu mâna lui - un text r¶ut¶cios,
mincinos, denigrator, despre mine (nu §tiu cine îi va fi atras
aten†ia asupra m¶g¶riei, dar într-un alt articol încerca s¶ o dreag¶
- numai c¶ nimic nu se drege dintr-o m¶g¶rie…)
Duminic¶ 14 iunie 2009
Cine a v¶zut la televiziune scenele din Teheran, de asear¶,
dup¶ anun†area victoriei-în-alegeri a lui Ahmadinejad (contra lui
Musavi), dac¶ mai are un strop de memorie, “i-a sunat cunoscut”
(¶) interven†ia poli†iei §i a “voltijorilor” - mdè, ne-am dotar¶ cu
arsenal-de-lupt¶-contra-popula†iei-reac†ionare (vorbesc de motocicleti§tii intrînd în manifestan†i f¶r¶ jen¶, f¶r¶ mil¶) - cum de
unde? De la Tien Anmen, de la Chi§in¶u, de la Pia†a Universit¶†ii
din Bucure§ti, în taman 13 iunie 1900: aceia§i, dar aceia§i
“mineri” ai patriei, chema†i în ajutor revolu†ionar.
©Paul Goma 1935-2011

wwww.paulgoma.com

PDF public și gratuit

31.12.2011

PAUL GOMA - JURNAL 2011

2121

Sunt plictisitor de asemeni astfel de “restabiliri ale ordinei”; §i jalnic de f¶r¶ rezultat - altul decât mor†ii, schilodi†ii,
aresta†ii, condamna†ii pentru… ultraj la adresa bunelor moravuri
p¶zite de creaturi ca Voronin, Iliescu, generalii birmani,
Ahmadinejad.
Sunt convins: în curând se va g¶si un Manolescu persan
(trimitere literar¶) care îi va lua un interviu Omului cu o mare de
la Teheran, îns¶ în viitorul de catran al lor, al iranienienilor, chiar
victime ale Terorii, nu se va g¶si unu singur care s¶-l arate cu
degetul pe Turn¶torul Literator, ca L¶ud¶tor al Tiranului, fiindc¶
to†i cei din jurul lui Manolescu (hait!, mi-a sc¶pat) au înh¶†a §i ei
firimituri de ciolan, ca pre† al t¶cerii.
16 iunie 2009
(…) De mai bine de un an nu am vizitat Wikipedia. Azi,
ca s¶ m¶ odihnesc, m-am uitat… Ce am g¶sit:
- C¶ prietenul nostru Trifon, zis “¢umpi” se arat¶ a fi cel
mai feroce acuzator al meu - pentru “antisemitism”! Ca românverde (cite§te: macedonean) nici el nu d¶ citate, îl citeaz¶ pe…
Ioanid!
- Pe lâng¶ textul lui Te§u Solomovici, interes poarta
observa†iile forumestre:
13.04.2009
Paul Goma - Basestii sunt niste cacaciosi!
"Nota: Azi este Vineri 10 aprilie. Presedintele nostru (al vostru!) pe nume Basescu
va lua cuvântul despre Basarabia începând de saptamâna viitoare.
De ce nu de la anul, ca nu dau Tatarii!; ca n-au intrat zilele-n sac.
Cacaciosii! Fricosii! Lasii! Fratii nostri sângereaza de o eternitate sub ciomagul
rusesc, însa Basestii români (!) nu au timp de… rostit câteva cuvinte – romanesti." Paul Goma Am inceput brusc cu acest citat, dar puteti sa cititi mai multe in
Gardianul.PUBLICAT DE LILICK
Marius Mina spunea... Basestii sunt niste tradatori ieftini.Nu depasesc conditia hotilor de buzunare din tramvaiul 24.
Liviu spunea...
Paul Goma are un caracter extrem de dificil, motiv pentru care a reusit rara performanta ca in ultimii 20 de ani sa (se) injure (cu) quasi-totalitatea intelighentiei si clasei
noastre politice.Fac aceasta observatie in interesul adevarului.
Asta nu inseamna ca nu-s de acord cu modul in care ii eticheteaza pe "Basesti". Din
pacate, adevarul spuselor sale este grevat de situatia la care m-am referit la inceput.
Garcia Muerte spunea...
"Cacaciosii! Fricosii! Lasii!"...si mare dreptate are Paul Goma. Defilam cu niste
inapti pe post de politicieni, o familie penala a ajuns sa conduca Romania.
Sper sa ne revenim cat mai curand.
Lulutza spunea...
Acuma, zau ca si Paul Goma greseste ca se arata atit de dezamagit de Base Voda...
Se astepta cineva sa vada un act de responsabilitate si curaj de la unul care face pe
zmeul cu subalternii si in taina se socoate care sa fie "licuriciul" cel mai mare si laptos?! Acum cred ca pina si el si-a dat seama ca tagma "licuricilor" s-a simtit cam
neglijata si ar vrea sa-l vada mai rarut, ca-i mai dragut. Pentru amuzament ieftin, se
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vor multumi licuricii cu europarlamentara lu' taticu'... cu ministreasa blonda...
hendrix spunea...
Toata stima pentru Paul Goma, poate singurul anticomunist care nu a acceptat niciodata sa faca vreun compromis cu naparcile comuniste. Are mare dreptate in privinta
lui ba-secu, TACEREA lui spune mai mult decat orice! Neimplicarea lui arata cu prisosinta caracterul lui de securist, frate cu kaghebistul voronin! Mira-m-as sa faca basecu ceva concret in viitorul apropiat!
@Liviu Gresesti profund in privinta lui Goma! El este un mere roman, un mare OM,
care a avut curajul sa infrunte regimul comunist in mod deschis. Scrisoarea lui din
primavara anului 1977 a avut darul de a scoate in evidenta adevaratele caractere ale
intelighentiei romanesti din acea vreme! Stii cati scriitori s-au raliat la Scrisoarea
lui??? DOI! Faptul ca acuza falsitatea si ipocrizia unor caractere de 2 lei este perfect
intemeiat! Viata lui fara pata, fara compromisuri este o dovada a faptului ca pot
exista OAMENI pe care comunismul nu i-a invins!In privinta durerii din sufletul lui
de basarabean, care a vazut cu ochii lui de copil prigoana stalinista, iti recomand sa
citesti( sau sa recitesti) Saptamana rosie!
Lilick spunea...@All
Paul Goma s-a certat, asa e, cu toata lumea. Insa in ultimii ani, dupa cum a evolat
(mai degraba involuat) inteligentia romaneasca, ne dam seama ca a avut dreptate
Goma. Si are dreptate si acum cand il face pe maaaarele "anticomunist" Basea Intaiul
cacacios.
hendrix spunea...
@Lilick Ultima mizerie aruncata asupra lui Goma a fost in 2006, atunci cand s-a
incercat cooptarea lui in echipa ce avea sa cerceteze si sa condamne comunismul.
Asazisul cercetator anticomunist tismaneanu era constient de colosala importanta a
renumelui lui Goma, astfel ca a incercat cooptarea lui, dar se vroia doar participarea
lui FORMALA, fara ca Goma sa participe activ la redactarea documentului. Goma,
vazand aceste mizerii, intelegand faptul ca tismaneanu dorea doar sa se foloseasca de
renumele sau, a refuzat sa participe la acea mascarada! Bravo lui Goma ca a refuzat
asa ceva, rusine lui tismaneanu si ba-secu pentru intentiile lor necurate. Goma a fost
intotdeauna un om vertical, demn, incisiv, din aceste motive fiind urat visceral de
catre toti 'telectualii care au facut compromisuri, mai mari sau mai mici, cu comunistii. Goma este simbolul inca viu al adevaratilor OAMENI care n-au semnat pactul cu
diavolul, spre deosebire de marea masa a 'telectualilor. Iar acesti 'telectuali nu-i vor
ierta niciodata forta morala a lui Goma!
Lilick spunea...@Hendrix
Am citit despre episodul acela. Goma a povestit. De fapt imitial a acceptat. Dar cand
si-a dat seama, in urma unui schimb de scrisori, care e treaba cu Tismaneanu, si ce
caracter infect are, a renuntat.
hendrix spunea...@Lilick A fost vorba, mai exact, de un schimb de email-uri. Toata
tarasenia de atunci a fost expusa pe larg in jurnalul sau, care apare pe internet. Era
constient ca va urma fraudarea morala a adevaratilor anticomunisti, a adevaratilor
eroi. A stiut inca de atunci ca urma doar o mascarada, care ii folosea exclusiv securistului ba-secu.
Lilick spunea...@Hendrix A fost primul care a scris explicit desre asta. Si bine a
facut. Citeste si la Badin sa vezi cum ii "alinta" pe Mihaies, pe Boc..etc
hendrix spunea...@Lilick Badin este unul dintre putinii jurnalisti pe care ii citesc zilnic, am un mare respect pentru el. Sper ca si tu.
Anonim spunea...@hendrix Nu am negat niciun moment calitatile d-lui Goma sau
meritele acestuia. N-am facut decat sa arat ca are un caracter extrem de dificil, ceea
ce de altfel stie toata lumea - e elefantul din ocdaie.
Elisa spunea... Dupa 89 am luat din librarii tot ce-a aparut de Paul Goma,Emil Cioran
si Mircea Eliade,am citit pe nerasuflate si asa i-am descoperit...cunoscut
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adica,fiindca eu in vremurile acelea, de dinainte, nu ma descurcam pe sub tejgea...din
pacate.Paul Goma a trecut un pic si prin oraselul acesta,continuindu-si studiile liceale
la liceul Radu Negru,unde si-a dat bacalaureatul.Acum mi-ai amintit ca am uitat tot
si vreau sa-i recitesc.Mi-a placut atat de mult Bonifacia,nu mai citisem ceva in genul
acesta.Cat despre Goma si politica romaneasca...sunt neconditionat de partea lui.
Lilick spunea...@Elisa
Citeste-i jurnalul si pe internet. E foate interesant.

Vineri 19 iunie 2009
Din Ziua de azi aflu:
“Vasile Paraschiv pierde razboiul cu statul
Curtea de Apel Bucuresti a decis ca statul roman sa nu mai plateasca
despagubiri de 300.000 de euro disidentului Vasile Paraschiv, pentru suferintele produse de regimul comunist.
Actiunea formulata de Paraschiv impotriva statului roman a fost respinsa de Curtea de Apel Bucuresti ca fiind prescrisa, avocata fostului disident, Liliana Poienaru spunand ca magistratii au luat aceasta decizie pentru
ca Paraschiv ar fi trebuit sa dea in judecata statul roman imediat dupa
Revolutia din 1989. Astfel, instanta a anulat decizia Tribunalului Bucuresti
din decembrie anul trecut care-i acorda despagubiri de trei sute de mii de euro
lui Paraschiv. Decizia Curtii de Apel Bucuresti nu este definitiva si va fi atacata cu recurs, potrivit avocatei lui Paraschiv. Paraschiv a atacat, in aprilie,
cu apel sentinta magistratilor Tribunalului Bucuresti, prin care Ministerul
Finantelor este obligat sa-i plateasca daune morale de 300.000 euro, disidentul cerand, la Curtea de Apel Bucuresti, 30.000.000 de euro pentru persecutiile din regimul comunist. El sustine ca suma de 300.000 de euro stabilita de
instanta de fond "nu respecta raportul intre gravitatea faptelor si suferintele
morale". Pe de alta parte, magistratii arata ca suma ceruta de Paraschiv nu
este rezonabila, desi apreciaza ca "prejudicial moral nu poate fi cuantificat".
Adrian Nicolae POPESCU

Forum: murdar peste poate, nici nu merit¶ s¶ dau citate din
el. Odiosul obicei de a batjocori victima, nu pe batjocoritor
Luni, 29 iunie 2009
Azi : Sfin†ii Apostoli Petru §i Pavel. Coinciden†¶? Azi
Vaticanul a anun†at g¶sirea osemintelor lui Pavel-Paul la bazilica
“Sfântul Pavel din afara zidurilor” din Roma.
Numai c¶ jurnalistul care a înjghebat textul, b¶tut în cap
de c¶ldura bucure§tean¶, a sc¶pat perla:
“…Sfântului Pavel, apostolul care a cre§tinat popoarele
cre§tine (subl. mea) din bazinul Mediteranei”.
Când, oare, au s¶ înve†e Românii limba român¶? (…)
23 iulie 2009
(…)“Caietele INMER”, pe iulie 2009. Un num¶r dedicat
informatorilor de voie, de nevoie ai Securit¶†ii, activi în exil §i
avîndu-i în vizor pe exila†i. O singur¶ surpriz¶ - nu doar pentru
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mine: Silviu Cr¶ciuna§, persoan¶ pe care nu am cunoscut-o, autor
pe care nu-l citisem, dar îi vorbisem de bine o carte (pe care toat¶
lumea bun¶ o vorbea de bine). M¶ voi opri la trei persoane - dar
trei, vorba celuia : I.C. Dr¶gan, Eugen Lozovan, Ion Pantazi, despre care de la început b¶nuisem (sunt modest, ar fi trebuit s¶
scriu: fusesem sigur) cu ce se ocup¶.
Despre I.C. Dr¶gan: nu am a§teptat “demascarea” lui prin
INMERUL zamfiresc, doar eram în România când Ceau§escu
îl primea cu onoruri. Dup¶ ce m-am exilat am fost luat în
primire de îns¶§i Dr¶g¶nìa Sa - dovezile se afl¶ în volumele de
Scrìsuri, în curând editate la Curtea Veche - azi-mâine instalate
pe situl meu web.
Ciudat - eu spun: inadmisibil - este faptul c¶ formatori de
opinie ca N. Manolescu, în campania orbeasc¶ împotriva lui
Caraion (tot n-am aflat care era motivul urii s¶lbatice, doar nu o
disput¶ pentru gagici; nici una “teoretic¶”), s-a sprijinit documentar - pe Mihai Pelin, mul†i ani §eful de post al unit¶†ii militare
dr¶gane a Securit¶†ii de la Milano, dimpreun¶ cu Traian Filip).
Atât în articolele dinainte de apari†ia volumului “Artur”, cât mai
ales dup¶. Ce s¶ mai vorbim de alt¶ “expert¶”: Jela. Aceasta,
interpelat¶ de mine m-a trimis, altier¶, la “surs¶”: Pelin! Or pe
MéPelinul lui Dr¶gan nu-l cred nici acum, când e mort (§i livid);
Lozovan: m-a luat în primire (corect ar fi : m-a luat la
b¶taie) de cum am venit în exil, scriind c¶ sunt…KGBist. £tiam
c¶ e un istoric eminent §i un lingvist a§i§derea, iar dup¶ nume am
§tiut c¶ este basarabean (de la Lozova, lâng¶ Chi§in¶u). Numai c¶
eu nu iau în bra†e pe oricine se prezint¶ ca basarabean - dovad¶:
Pl¶m¶deal¶, Lucian Pintilie, precum §i “n¶scu†ii în Basarabia”:
A. P¶unescu, A.D. Munteanu, Emil Constantinescu. Ana observase la mine, în aceast¶ chestiune: suferisem mai pu†in citind de
sub pana lui Lozovan ; “Goma: KGB”, îns¶ nu-l iertasem c¶ îl
zugr¶vise pe pe Eliade “Tremuriciul de la Chicago”. Or el
(vorbesc despre Lozovan) ar fi trebuit s¶ §tie, din interior, de ce
Eliade tremuriciza - la Chicago: din acela§i motiv pentru care
dârdâiza §i Cioran, la Paris - §i el însu§i, Lozovan, care, din
ardent utemist, apoi vânjos legionar devenise obedient om-alsecurit¶†ii: de fric¶; era terorizat de Teroristului Organ, condus
atunci de colonelul D¶nescu (pe unde î§i va fi consumînd pensia
de… general marele strateg D¶nescu? £i ce afaceri învârte, acum
fiica sa cea mare cu banii babachii de la MAI?);
Pantazi… am mai scris despre el. £i nu sunt de acord cu
“cercet¶torii” de la INMER care afirm¶ c¶… omul înc¶ nu era în
slujba Securit¶†ii atunci când m¶ vizitase, în Drumul Taberii, de
mai multe ori, în timpul adun¶rii de semn¶turi pe Apel în
©Paul Goma 1935-2011

wwww.paulgoma.com

PDF public și gratuit

31.12.2011

PAUL GOMA - JURNAL 2011

2125

februarie-martie 1977 - el nesemnînd. Atunci mai trecuser¶ pe la
mine câ†iva care, fie nu semnaser¶ “pentru c¶ nu aveau
mandat”… ca b¶trâna evreic¶ din Ardealul de Nord, ca Tcaciuc,
minoritarul ucrainean (alt¶ podoab¶!), ori se l¶saser¶ convin§i de
mine s¶ nu semneze, ca Teohar Mihada§. ïns¶ Pantazi a fost
primul §i ultimul care a dat o explica†ie §optit¶, din care am
în†eles c¶ el, fiul generalului Pantazi §i eroul de pe frontul de Est
§i de la minele de plumb, cel care evadase de la Cavnic - “nu
semneaz¶ al¶turi de ni§te pa§aportari”. De§i constatase de la
prima vizit¶ cine erau “pa§aportarii” dispre†ui†i, Pantazi a mai
venit o dat¶; §i înc¶ o dat¶ (mai §tii? poate c¶ îmi venise între
timp o idee : «Dac¶ s-ar putea s¶ ader - dar s¶ nu semnez», îmi
sugerase el) - în cele din urm¶ l-am rugat eu s¶ nu mai vin¶: casa
mi-e plin¶-ochi de “pa§aportari”, iar el, Pantazi ocup¶ locul de pe
unicul fotoliu, încât unii, veni†i înc¶ o dat¶, înso†ind pe al†i
doritori, m¶ întrebaser¶ «Cine e tovar¶§ul ascult¶tor?». Discu†ii
nu am avut cu Pantazi. Nu aveam timp de el - s¶ zicem. Atunci
cum se explic¶ furia cu care se n¶pustise asupra mea, în exil,
dup¶ ce pusese mâna pe “Stindardul” lui Emilian §i îl modificase
în…“al Românilor”? Când devenisem eu ne-bun, ne-de-al-lui? £i
de ce îl târîse în latrina “Stindardului Românilor” pe “Mache”,
prietenul §i eroul din cartea mea Gherla, Vladimir Boutmy (de
Katzman…), cumnatul profesorului Poghirc? Piful îmi spune c¶
Ion Pantazi venise în primavara anului 1977, la mine, în Drumul
Taberii, trimis. Trimis, de cine? Ei, de cine! Altfel ar fi venit §i a
doua §i a treia §i a patra oar¶ (când nu l-am mai primit)?
Pantazi a murit în 1996, Lozovan în 1997, Pelin în 2007,
I.C. Dr¶gan în 2008. S¶ aib¶ asta (moartea lor) vreo semnifica†ie
pentru mine? Una singur¶ - comun¶: m-au calomniat, m-au
“demascat”, au decedat. Au mai r¶mas calomniatori-turn¶tori
nepedepsi†i (de Doamne-Doamne)?
Au mai r¶mas: Liiceanu, Manolescu, “Radu Ioanid”,
“Oi§teanu”, “Shafir” (ghilimelele indic¶ pseudonume), Gabriel
Andreescu, H. Gârbea (s-o pun §i pe Adame§teanca?, nu, ea e
doar o vi†ic¶), cei care m-au împiedecat s¶ public, îns¶ nu doar
atât: m-au denun†at Evreilor c¶ a§ fi comis texte antisemite, ca
Manolescu §i Gârbea. £i au primit r¶splata vânz¶rii.
£i? £i - a§tept. Am acest drept inalienabil: s¶ a§tept.
Luni 27 iulie 2009
A murit Sergiu Grossu. Dumnezeu s¶-l ierte.
Rela†iile dintre noi au fost incordate (cel pu†in) atâta timp
cât tr¶ise so†ia sa, Nicoleta-Valeria, aflat¶ sub influen†a malefic¶
a “Con†ului”, a§a îi zice Ierunca lui Virgil C. Gheorghiu («Goma
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e agent KGB»). Dup¶ moartea ei (§i a lui Gheorghiu), Sergiu ma c¶utat, mi-a dat c¶r†ile sale, am discutat în lini§te, f¶r¶ vreo
aluzie la cei doi deceda†i. El s-a oferit s¶ ajute la tip¶rirea primei
edi†ii din S¶pt¶mâna Ro§ie, tot el m-a îndrumat spre Colesnic.
£i tot el a acoperit cheltuielile celei de a doua edi†ii - tot la
Colesnic. Apoi s-a mutat la Bucure§ti, de unde mi-a trimis c¶r†ile
sale, editate, eu i le-am trimis pe ale mele.
S-a pe-trecut §i el. A avut o via†¶ plin¶. Era de la Cubolta,
B¶l†i.
28 iulie 2009
(…) Tot ud¶ mi-a fost §i noaptea asta. Noroc cu ma§ina de
sp¶lat rufe: merge bine, astfel o folosese tot la dou¶ zile. Noapte
ud¶ §i agitat¶: calul din mine simte focul. Bine-ar fi s¶ se în§ele.
Agita†ia, nelini§tea, “focul”: Basarabia. Oamenii de acolo
- oamenii no§tri - au r¶mas singuri-singurei (numai cu pu†a pre
ei), dup¶ atâtea promisiuni neonorate, dup¶ atâtea uit¶ri, dup¶
atâtea vânz¶ri-de-frate, dup¶ ce c¶… §i Basarabenii ¶§tia, zic
reg¶†enii, au programat alegerile în plin¶ canicul¶, în toiul concediilor - e-he, dac¶ le-ar fi prepus mai încolo, în toamn¶, când se
r¶core§te cerul §i p¶mântul…
Da, bre, ceara m¶-sii! Dac¶ §i Basarabenii i§tia… «Dac¶ §i
tu…» mi-o ziceau, cu dulcea†¶, pe când eram în România,
prietenele mele bune (pe Dimisianca n-o pun la socoteal¶, de§i ea
m¶ futea la cap cu «dac¶-§i-tu» la fiecare “pas pe de l¶turi” al
meu, fie un refuz de a asculta de cenzura noastr¶ cea drag¶, fie o
încontrare sonor¶ cu §efii), printre ele diafana, fri§coasa Dana
Dumitriu, “fat¶ de cofetar”, cum o alinta Poetul Nichita…
Dac¶ §i Basarabenii ¶§tia… Nu §edeau ei bine în Marea
Familie a Popoarelor Sovietice? Ce le-a trebuit - auzi†i §i
distra†i-v¶, Manole§tilor - limba român¶! £i dup¶ aceea au
pretins unire cu noi, adev¶ra†ii români, nu “minoritari”, nu
“românofoni”, nu vorbitori de laitrumenien - (auzi†i §i veseli†i-v¶
Copo§ilor, Ta†i ai Na†iei, Zoaiapetrilor /Condurachi/, R¶zdvani
utemi§ti, dar §i veterani ca Pu†ulic¶ Constantinescu, cel care
ce-ar mai fi biruit el Structuritatea dac¶ l-ar fi l¶sat M¶gureanu,
§ogorul lui Coposu §i “domprofesorul”, interlocutorul preferat al
lui Liiceanu, înlocuit cu B¶sescu) dar s-au privit ei într-o oglind¶,
s¶ vad¶ cum arat¶ ace§ti încurc¶-lume?
Futu-le! Azi §i mâine!
*
(…) ïn urm¶ cu vreun an Liviu Tofan m-a contactat telefonic, propunîndu-mi un “dialog despre Pacepa”. Am declinat cu
putere: subiectul Pacepa mi-a fost totdeauna “antipatic”, apoi eu
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nu mai “dialoghez” decât cu mine însumi. ïi voi fi dat câteva
indicatii bibliografice - pe care dealtfel le avea.
“…prima vizit¶ documentat¶ a lui Pacepa la Paris, dup¶
defectarea sa, a avut loc în 1996”, scrie Liviu Tofan.
Eu am în memorie o alt¶ dat¶:
“Ieri, 1 februarie 1985, în fa∞a celei de a 17-a camere
corec∞ionale, Gustav Pordea, deputat european pe lista Frontului
Na∞ional, în procesul de def¶imare. În num¶rul de ieri am
publicat un interviu cu Mihai Pacepa, fost general, fost Nr. 2 al
Serviciilor secrete de la Bucure§ti. Ceea ce exprimasem noi, în
iulie 1984, - anume b¶nuiala - a devenit acum, certitudine: Pordea
a fost §i este, în continuare, un agent de influen∞¶ în solda
regimului lui Ceau§escu”.
Deci: 1985, nu 1996. Cronologia îmi poate juca feste, îns¶
eu povestesc, nu fac afirma†ii categorice:
ïn perioada procesului (ianuarie-februarie 1985) am avut o
sum¶ de discu†ii, atât cu Agathe Logeart (jurnalista care a semnat
interviul luat lui Pacepa, preparat¶, în materie de “România” de
Berindei §i de mine) cât §i cu Monica Lovinescu. Monica
primise - prin cine? prin Agathe?, sau “direct”, prin telefon?propunerea lui Pacepa de a o vizita… acas¶. Monica era orifiat¶
§i furioas¶: cum îndr¶znea acest monstru s¶-i fac¶ o asemenea
propunere? A refuzat, categoric, iar noi, românii din jurul ei:
Ana §i cu mine, Cristovici, cred c¶ era §i Mihai Pup¶zan, am
aprobat-o din toat¶ inima.
Numai c¶ nu-mi mai aduc aminte: de unde anume îi
telefonase Pacepa (înclin tot mai mult s¶ cred c¶ prin telefon
fusese formulat¶ îndelicata propunere secureasc¶)? Din
America? Sau din Paris? £i în asta înclin s¶ cred c¶, atunci ianuarie-februarie 1985, Pacepa se afla la Paris - pe banii… DSTului. Fiindc¶ în prima faz¶ a proiectului de proces (al lui Pordea,
s¶ nu uit¶m), umbla vorba ca însu§i Pacepa va ap¶rea în instan†¶.
Dac¶ a§a a fost, atunci se explic¶ b¶d¶r¶nia generalului Pacepa
de a-i cere Monic¶i Lovinescu o “mic¶ întrevedere” (contribu†ia
mea r¶ut¶cioas¶ la imaginara “mic¶”, în cadrul unui scenariu pe
m¶sura personajului - cam a§a: “S¶ru’ mâna doamn¶ Monicu†a”,
spre exasperarea condamnatei la supliciul pacepist dup¶ ce îi
fusese victim¶…); se explic¶ §i de ce în faza a doua am fost
anun†ati c¶ Pacepa va depune m¶rturie scris¶, fiindc¶ americanii
se temeau s¶-l expun¶ în aer liber…
La urma urmei nu merit¶ aceast¶ javr¶ securist¶ atâta
aten†ie. Am mai spus, de la început (de când am aflat de el prin…
poezeaua lui P¶unescu!) mi-a fost grea†¶ de el. A, nu pentru
“tr¶dare”, cum îl acuzau colegii de §aib¶, când le-a venit
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momentul - dup¶ decembrie 1989, s¶-§i fabrice profile de mari
patrio†i - n-aveau decât s¶ se tr¶deze unul pe altul pâna la
dispari†ia speciei; ci dintr-un motiv, altul:
Fascina†ia (subliniez) exercitat¶ de acest monstru (c¶ n-o
fi ajuns el general de Secu s¶dind floricele §i ajutînd babele
patriei s¶ traverseze bulevardele noastre socialiste), nu doar asupra tinerilor din ziua de azi, aculturaliza†i, ahtia†i dup¶ aventur¶,
indiferent în ce “domeniu”, ci §i interesul-simpatia unor…
jurnali§ti (vorbesc de români, nu de ne-români), mai grav: de
prieteni ai mei, Cornel Dumitrescu de pild¶ - ace§tia considerîndu-l, nu doar un erou al neamului, ci… unul de-ai no§tri,
anticomuni§tii, antisecuri§tii.
Fascina†ia urâtului, a mocirlei, a haznalei - nu doar la
copiii din familii civilizate, curat îmbr¶ca†i, bine îmb¶ia†i, de a
umbla prin l¶zile de gunoi §i a se b¶l¶c¶ri în §an†uri, ci a adul†ilor
lipsi†i de elementara cump¶n¶ între bine §i r¶u, între urât §i neurât.
23 septembrie 2009
Parlamentul polonez cere rusilor sa condamne crimele staliniste
Miercuri, 23 Septembrie 2009
Parlamentul polonez le-a cerut miercuri tuturor "cetatenilor de buna credinta" din Rusia sa condamne crimele staliniste, printre care si masacrul de la Katin,
intr-o rezolutie adoptata la 70 de ani de la invadarea de catre Armata Rosie a teritoriilor din estul Poloniei, relateaza agentia France Presse, citata de NewsIn.
Dieta, camera inferioara a Parlamentului de la Varsovia, "condamna orice
tentativa de falsificare a istoriei si cere tuturor cetatenilor de buna credinta din
Federatia Rusa sa dea dovada de solidaritate pentru a dezvalui si condamna crimele
din epoca stalinista", spune textul, adoptat in unanimitate de deputatii polonezi.
Justitia rusa continua sa respinga redeschiderea anchetei privind masacrarea, la Katin, in 1940, a mii de ofiteri polonezi de catre politia secreta sovietica, la
ordinul lui Stalin.
In acelasi timp, camera inferioara a Parlamentului polonez a reamintit in
rezolutia adoptata ca regimul stalinist a lipsit de suveranitate Lituania, Letonia si
Estonia.
"Arhipelagul Gulag a facut milioane de victime, printre care numerosi cetateni ai URSS (...) Organizarea si durata sistemului, inclusiv masacarul de la Katin, au
caracteristicile unui genocid", mentioneaza rezolutia. "Reconcilierea ruso-poloneza
necesita respectarea adevarului istoric", au subliniat deputatii polonezi.
Aproximativ 22.000 de ofiteri polonezi, ucisi in padurea de la Katin, din
Rusia, precum si la Harkiv, in Ucraina, si Mednoie, in Rusia, au fost luati prizonieri
de armata sovietica dupa invazia din 17 septembrie 1939 a regiunilor din estul
Poloniei, in baza Pactului germano-sovietic Ribbentrop-Molotov.
Timp de mai multe decenii, URSS a acuzat armata germana ca a comis
aceste asasinate. In aprilie 1990, liderul sovietic Mihail Gorbaciov a recunoscut responsabilitatea Rusiei.

Vineri 25 septembrie 2009
Trezit cu draci: m¶ chinuie de vreo s¶ptamân¶ regretul ca
nu am pus în jurnal mesajul de acum vreo s¶pt¶mân¶ primit de la
un student (de-al lui Shafir!) de la Cluj, prieten epistolar, iar într©Paul Goma 1935-2011
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un moment de oboseal¶ l-am §ters. L-am §ters §i-mi pare r¶u:
De ce s¶ fiu eu “dr¶gu†” cu tic¶lo§ii care m¶ pândesc, m¶
vorbesc de r¶u, îmi fac r¶u? Mai ales cu un individ ca Shafir, cel
care nu citise ce condamna (S¶pt¶mâna ro§ie…!), recunoscuse
c¶ nu citise, dar ulterior (ce cuvânt detestabil!) nu recunoscuse
c¶ se în§elase, condamnîndu-m¶ f¶r¶ a citi?
Pe scurt: studentul P. îl anun†ase pe profesorul s¶u, Shafir,
c¶ are de gând s¶ scrie despre Goma; iar profesorul Shafir îl
descurajase de a face a§a ceva, explicîndu-i…- am uitat ce “argumente” folosise Shafir, pentru a descuraja pe un student al s¶u de
a scrie despe mine… Iat¶, nu am în†eles din scrisoarea sa dac¶ el,
studentul “se conformase”- alt¶ detestabil¶ esprimare - sfatului
în†eleptului profesor Shafir de a nu scrie despre Goma. Care s¶ fi
fost motiva†ia? Ei, care ! Singurul “argument” în gura sf¶tuitorilor, rostit limpede (dar f¶r¶ sens) : antisemit. Chiar atunci când nu
este pronun†at direct, este… subîn†eles, ca la Oi§teanu… Nici
evreii, nici goi-ii nu se ostenesc s¶-l am¶nun†easc¶, termenul î§i
ajunge sie§i. Iar atunci când cedeaz¶ §i catadicsesc a c¶uta un
motiv, spun prostii, idio†enii, minciuni - ca Manolescu: “fiindc¶
Goma atacase Israelul” (nici mai mult nici mai pu†in), “fiindc¶
Goma folose§te “evreii”, în loc de “unii evrei” - sau evrei - ca
imaginistul Gârbea, indignatul plâng¶re†os £imonca.
ïn ultima vreme, de când o editur¶ îmi public¶ o serie, am
sim†it - de aici, de la Paris - efectul “influen†¶rii”. Am folosit un
termen din dosarul meu care desemna ac†iunea “cet¶†eneasc¶” de
a discuta cu X, cu Y, cu Z, de a-i convinge c¶ nu este “s¶n¶tos”
s¶ frecventeze un du§man ca Goma, nici s¶ participe la “ac†iuni
a§a-zis culturale, desf¶§urate la Casa Scriitorilor, sub pretextul
consum¶rii unei fripturi” (autentic), cu atât mai pu†in la “a§azisele cenacluri organizate la domiciliul lui ¢epeneag Dumitru §i
al lui T¶nase Virgil, unde se pun la cale acte ilicite (a§a!) precum
scrierea de poezii §i povestiri neconforme cu epoca în care tr¶im
(a§a, a§a!!)” Succesul Securit¶†ii a fost cvasi-fulger¶tor : în ultimele luni ale anului 1976, Cenaclul T¶nase se… sub†iase, ajungînd la întâlniri ale lui Goma cu T¶nase, fiindc¶ ceilal†i scriitori
români nu mai c¶lcau pe acolo: disp¶ruser¶ - fiind ocupa†i cu alte
cele - mai întâi Sorin Titel, apoi Turcea, apoi Robescu, apoi
Mazilescu, apoi Cezar Iv¶nescu… Ziceam c¶ putoarea gurii celor
care continu¶ ac†iunea Securit¶†ii, în influen†area negativ¶ (privitoare la Goma) se simte de la mii de kilometri, nu doar prin
vorbe-vorbe, dar §i prin încetarea unor redactori de reviste de a-l
mai publica pe… lepros ; prin nemaipublicarea unor c¶r†i de
mult¶ vreme predate §i contractate. ïns¶ a§a cum “înainte” - pe
timpul lui Gafi†a, dar §i al lui Liiceanu “problema hârtiei” acope©Paul Goma 1935-2011
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rea la§it¶†ile na†ionale, de când cu… criza (economic¶) aceasta a
devenit “problema-problemelor”: «Cum s¶ te editez pe D-ta, care
ai mai publicat anul acesta o carte §i tot degeaba: nu se vinde,
oamenii nu au bani…?»
A mai existat (atunci, “înainte de revolu†ie”) o manier¶ indirect¶, dar nu mai pu†in eficace, prin tic¶lo§ia piezi§¶rii folosit¶ de Monici (îl includ §i pe Virgil Ierunca, f¶r¶ a uita s¶
adaug: «Dumnezeu s¶-i ierte»): “Recomandarea” de a nu-l c¶uta
pe Goma :
«E într-o pas¶ proast¶, înjur¶ pe toat¶ lumea»; «£i-a rupt
un picior - nu e momentul s¶-l deranjezi…», «Mai a§teapt¶ o
vreme, acum este agresiv, atac¶ pe toat¶ lumea…» etc etc.
Iar doritorii - ce s¶ fac¶?
«Dar a§a ne-a sf¶tuit Doamna Monica, a§a ne-a spus, a
repetat c¶ nu e momentul…»
Nu, nu fusese momentul. Era §i doctrina lui S. Damian a
lui Gafi†a, a tuturor amân¶torilor, f¶cu†i sau n¶scu†i, ca junele prin 1991 - D.C. Mih¶ilescu, cel care g¶sea §i recomanda §i
altora, neinforma†ilor, naivilor cuvântul de ordine al lui Liiceanu:
«Nu e momentul…» - s¶ se discute cartea lui M.
Ni†escu…
*
ïn Aldine de azi (România liber¶), bunul meu prieten - de
s¶-l pui pe-o ran¶ neavut¶ - Dan Stanca î§i scrie Istoria sa - dup¶
cum au f¶cut-o Roller, Wiesel, Tism¶neanu: astfel §i-o începe:
“Acelasi viciu nostalgic ne indreapta din nou spre trecut. S¶ luam
anii unul cate unul... 1977… Cutremurul din martie [ ], apoi greva minerilor din Valea Jiului si infiriparea SLOMR-ului”. (subl. mea)

S¶ ne oprim cu privirea asupra h¶r†ii… cronologice a anului 1977 alc¶tuit¶ de scriitorul Dan Stanca:
- “Cutremurul din martie” - acesta are dreptul la “înscriere”, o sum¶ de scriitori vor fi murit ei (ierte-li-se p¶catele),
dar nu pe baricade, ci sub d¶râm¶turi;
- “, [
], - am marcat astfel absen†a vinovat¶ introdus¶
de Dan Stanca: cronologic, între “Cutremurul din martie” §i
“greva minerilor” a mai existat ceva: Mi§carea pentru Drepturile
Omului, mai numit¶ §i Mi§carea Goma, îns¶ scriitorul Dan
Stanca sare-peste-contradic†ie - fiindc¶ doar doi scriitori români
au aderat - drept în…
-“greva minerilor din Valea Jiului” - corect, aceasta a fost,
într-adev¶r, în 1977, în august, dar…“înfiriparea SLOMR-ului”?
- iertare, “înfiriparea” a avut loc abia în 1979 - cu care pri©Paul Goma 1935-2011
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lej, eu, aflat la Paris, în saloanele editurii Seuil, flancat de Eugène
Ionesco §i Fernando Arrabal, “na§ii” mei la lansarea c¶r†ii de
m¶rturii despre 1977, Le tremblement des hommes, lansare la
care am renun†at, pentru a anun†a constituirea SLOMR.
De acord, scriitorul român “nu are †inere de minte”, ca G.
Adame§teanu, care te ia pe tine la rost c¶ bagi de seam¶
“amnezia-i” : «De unde vrei tu s¶ †in eu minte fleacuri ca ¶sta?»,
îns¶ la Dan Stanca absen†ele sunt compensate cu prezen†e
abuzive (Calciu) sau r¶u înregistrate - ca “înfiriparea”…
£tiu de ce m-a… omis Dan Stanca. Fiindc¶ eu, acum
câteva luni am reamintit presta†ia sa penibil¶ la o mas¶ rotund¶
organizat¶ de Mariana Sipo§, în care a pretins senin c¶ §i el are
“manu-scrise de sertar” - în sertar - D. Stanca gândea atunci ca Z.
Ornea.
*

Mi-a venit, a§a… Unde ni-s istericii evreii care url¶reau
din toate pl¶mânele lor, dup¶ atacul asupra turnurilor din New
York:
«Sântem cu to†ii americani!»?
S-au dat la fund Oi§tenii, Andreii Cornea, Tism¶nenii,
Florianii, Shafirii, Katzii, Volovicii, Boiangioacele, a§teptînd o
alt¶ ocaziune de isteriza†iune. Când va veni aceea, va exista un
url¶tore† în plus: musca de c¶cat semnînd Boris Marian (Mehr),
b¶g¶re† f¶r¶ ru§ine în vorb¶, peste tot, peste tot, mai ales pe la
Observator Cultural.
*
Popula†ia b¶§tina§¶ a Transnistriei a fost neintrerupt majoritar romaneasc¶
Vocea Basarabiei 27 septembrie, 12:46
Popula†ia b¶§tina§¶ a Transnistriei in hotarele istorice cuprinse intre Nistru
§i Bugul Oriental a fost neintrerupt, pe parcursul secolelor, majoritar romaneasc¶.
Acest lucru l-au demonstrat o serie de c¶l¶tori, geografi §i prela†i, cum ar fi Gian
Lorenzo D'Anania, Giovani Botero, Nicolo Barsi, care au depus in c¶r†i publicate
m¶rturii asupra caracterului etnic romanesc al acestui teritoriu.
Cu aproape 30 de ani inainte ca ru§ii s¶ treac¶ Bugul, in 1792, §i s¶ anexeze
Transnistria cu for†a armat¶, guvernul rus l-a trimis in recunoastere in aceast¶ zon¶
pe cazacul Andrei Constantinov. Reintors la curte, cazacul a raportat c¶ nu a g¶sit
nici un rus §i c¶ a auzit "doar vorb¶ moldoveneasc¶ §i t¶t¶rasc¶".
Protoiereul rus Lebentiev in lucrarea sa "Ucraina Hanului", ap¶rut¶ in
or.Herson, in 1860, recunoa§te c¶ moldovenii sunt cei mai vechi tr¶itori pe locurile
pe care se situeaz¶ Transnistria. In context, scriitorul Bogdan Petriceicu Hasdeu
afirma c¶ la 1230 exista o popula†ie romaneasc¶ compact¶ in Podolia Volnii, care se
mai reg¶sea compact §i in 1849, in num¶r de aproximativ 500 de mii de oameni.
Acela§i lucru este recunoscut §i in Marea Enciclopedie Rus¶ din secolul trecut, iar
lingvistul sovietic Serghieski recunoa§te, in 1936, c¶ romanii §i ucrainienii au ocupat
instantaneu acele locuri,"dac¶ nu mai repede romanii".
Odat¶ cu mi§c¶rile revolu†ionare din 1917, moldovenii transnistreni
convoac¶ un congres la Odesa §i cer "lichirea Transnistriei de Basarabia", "§coala,
liturghia §i judec¶†ile s¶ se fac¶ in limba roman¶, s¶ se foloseasc¶ alfabetul latin".
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Caracterul moldovenesc (romanesc) al †inutului transnistrean a fost recunoscut de sovietici, atunci cand au creat, in 1924, Republica Autonom¶
Moldoveneasc¶ (RASSM) prin care a fost pus inceputul prezen†ei politico-geografice moldovene§ti in Transnistria. Dup¶ 1940, Stalin dezmembreaz¶ atat Basarabia
care pierde jude†ele Bolgrad, Izmail, Cetatea Alb¶, Hotin, cat §i RASS
Moldoveneasc¶, care pierde raioanele Cruti, Balta, Barzu, Ocna §i Nani in favoarea
Ucrainei.
De la 1792, popula†ia Transnistriei a fost supus¶ unui intens proces de rusificare, iar teritoriul a fost transformat pentru urm¶toarele secole intr-un cap de pod al
expansiunii ruse§ti in Balcani.
O bun¶ parte a popula†iei b¶§tina§e a fost exterminat† de regimul comunist.
Istoriografii sus†in c¶ in 1937 intelectualitatea din RASSM a fost acuzat¶ de sus†inerea du§manului de clas¶, fiind exterminat atat intregul guvern al republicii, cat §i
scriitorii Nicolae Smochin¶, Toader M¶lai, Nicolae ¢urcanu, Simion Dumitrescu,
Petre Chioru, Mihai Andreescu, Mitrea Marcu, Alexandru Caftanachi, Iacob
Doibani, Ion Corcin, Dumitru B¶trancea, Nistor Cabac. In s. Butor, Grigoriopol au
fost impu§cati 167 b¶rba†i din cei 168 existen†i. Totodat¶, colectivizarea for†at¶ §i
inchiderea bisericilor i-a determinat pe mul†i s¶ fug¶ peste Nistru.
Nec¶tand la aceasta, ultimul recens¶mant sovietic din 1989 arat¶ c¶ in circa
70-80% din localit¶†ile din Transnistria popula†ia romaneasc¶ constituia 40%, in
timp ce ucrainenii constituiau 28% §i ru§ii 25%. Totodat¶, in or. Tiraspol unde, in
1940, romanii formau 65% din popula†ie, in 1989 ei reprezentau abia 12%.
Rezultatele complete ale reces¶mantului popula†iei in regiunea transnistrean¶ a R.Moldova, petrecut in perioada 11-18 noiembrie 2004, arat¶ c¶ num¶rul
total al popula†iei regiunii, in compara†ie cu 1989 s-a redus cu circa 25% sau cu peste
170 mii de locuitori. Popula†ia or. Dub¶sari s-a redus cu aproape 44%, popula†ia or.
Bender cu 30%, Camenca - cu 25%, Tiraspol - cu 21%, Rabni†a - cu 13%. Mai mult,
s-au inregistrat schimb¶ri in ceea ce prive§te structura popula†iei dup¶ na†ionalit¶†ile
de baz¶. Astfel, ponderea popula†iei de etnie moldoveneasc¶ s-a redus de la 40% la
31,9%, celei de etnie rus¶ s-a majorat de la 25,4% la 30,4%, celei de etnie urcrainean¶ a crescut cu 0,5%.
Regiunea transnistrean¶ cuprinde in prezent un teritoriu de circa 4 163 km2
sau 12% din teritoriul R.Moldova. Pe teritoriul Transnistriei se afl¶ 167 de localit¶†i,
dintre care 4 ora§e, 8 or¶§ele §i 143 de sate. In ciuda izol¶rii interna†ionale,
Transnistria §i-a creat toate atributele caracteristice unui stat - institu†ii de stat, for†e
armate, structuri de poli†ie, servicii de securitate, organe vamale, propria valut¶, propriul sistem economic §i financiar.
Galina LUNGU (VoceaBasarabiei.net)

£tiam §i eu ceea ce scrie Galina Lungu. Dac¶ îns¶ nu am
fost de acord cu trecerea Nistrului, apoi asta din cauza relei
reputa†ii pe care o c¶p¶tase Transnistria, dup¶ r¶zboi. Sacrificiile
imense f¶cute de Armata român¶ pentru a-i alunga pe ru§i peste
Bug §i mai departe (cite§te: pân¶ la Volga) nu au fost, în inima
mea, suficiente, ca s¶ schimbe balan†a. Trebuie s¶ m¶rturisesc: a
lucrat, la mine §i factorul psihologic al invincibilit¶†ii Armatei
Ro§ii: dac¶ p¶trunsese dincoace de Nistru f¶r¶ încuviin†are §i
c¶lcase în §enilele tancurilor Basarabia §i Bucovina de Nord, cu
ce drept a§ fi cerut “Transnistria - la România”? Iat¶, eu unul nu
am îndr¶znit, se vede c¶ frica-de-ru§i îmi intrase adânc în m¶duva
oaselor. Mai adânc decât în a celor de loc: fie afla†i în Basarabia,
fie în Siberia…
©Paul Goma 1935-2011

wwww.paulgoma.com

PDF public și gratuit

31.12.2011

PAUL GOMA - JURNAL 2011

2133

28 septembrie 2009
“Israelul cere pedepsirea Iranului atomic”

Nostim¶ - §i derizorie - “cererea” Israelului: s¶ fie “pedepsit” Iranul! Fire§te, în titlu s-a strecurat termenul “pedepsire”,
îns¶ nu din vreo gaf¶ jurnalistic¶ (în corpul textului nu apare
punerea în genunchi, pe coji de nuc¶, a elevului neascult¶tor Iran,
de c¶tre caraliul autopropus Israel), ci deliberat, prin canalele
clar-obscure ale Ministerului Dezinform¶rii, israelian.
S¶ nu v¶ preface†i c¶ a†i uitat, tovar¶§i holocaustologi urletele voastre de demascare bol§evic¶, în 2002, când ar¶ta†i, nu cu
degetul pârâciosului labagiu, ci cu pumnul vâ§inskian al procurorului-judec¶tor-executor al “vinovatului”: Saddam. Atunci îl §i
condamnase†i pe dictatorul terorist irakian mai pu†in pentru c¶ î§i
ceau§izà poporul, mai vârtos pentru… praful alb din fiola ar¶tat¶
la ONU, în 2003, de c¶tre Powell, prob¶ (!) a fabric¶rii unor arme
terifiante; iar acum r¶cni†i din r¶runchi (aten†ie, s¶ nu v¶ ias¶
ochii din cap, de frica atomicei pe care o ave†i voi, cu care voi
§antaja†i o lume), cerînd “pedepsirea” Iranului - altele sunt
p¶catele grele, ale ayatolahilor, în primul rând fa†¶ de propriul
popor, dar nu cea a posed¶rii armei atomice.
Ei, ce vor striga, azi, israelienii împanica†i, holocaustologii goi, îndatora†i, lichelimea, slug¶rimea din tat¶-n fiu? A trecut
moda cu «Suntem cu to†ii americani!», aceast¶ chemare-la-lupt¶
nu mai este eficace, trebuie c¶utat¶ alta - de pild¶: «C¶ci to†i
muncim!», sau, mai ‘telectual: «Suntem cu to†ii iudeo-cre§tini!»;
sau de ce nu, doar tot sub steagul lui Marx ne-o umbrelìm:
«Hai la lupta cea mare!».
Mar†i 29 septembrie 2009
Scandalul Polanski:
Dac¶ m¶ întreab¶ cineva ce cred eu despre, r¶spund:
«ïn m¶sura în care Polanski este §i scriitor, atunci este §i
vinovat de viol, deci trebuie s¶ fie extr¶dat §i judecat. Dac¶
este doar artist - nu m¶ intereseaz¶ soarta, con§tiin†a (?), sufletul
lui - (imoral) de artist».
Fire§te, am pomenit statutul de scriitor, nu de autor de
c¶r†i; de scriitor, nu de român.
Ce am în†eles din “topografie”: actorul Nicholson l-a invitat pe regizorul Polanski s¶ petreac¶ o vreme în vila sa - el avînd
alt¶ treab¶, în alt¶ parte. Chiar dac¶ Nicholson i-a §optit, f¶cîndui cu ochiul (à la Nicholson) c¶ oaspetele-drag putea s¶ foloseasc¶
toate bunurile imobile §i mobìle (deci §i ceea ce mi§c¶ pe
proprietatea sa, inclusiv studioul fotografic, inclusiv modelele).
Polanski, dac¶ nu era/este doar un artist, ci §i ceva scriitor, deci
mânuitor de cuvinte (care sunt sacre, orice-ar crede mânuitorii de
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cuvinte române§ti), trebuia, era obligat s¶ fie atent la… tenta†ii.
De acord: nu el a adus-o pe pu§toaica aceea în casa lui
Nicholson; nu este exclus ca pu§toaica s¶ fi cunoscut drumul,
chiar pe st¶pânul casei. ïns¶ Polanski nu este Nicholson - fiindc¶
dac¶ este doar un artist, atunci nu mai vorbim!, vorba lui Popeck,
umoristul evreu parisian.
Dac¶ îns¶ Polanski revendic¶ §i voca†ia, meseria de scriitor, atunci este de neiertat de o justi†ie a oamenilor, ca cea a
Californiei. Mai admitem: nu Polanski a drogat-o (sau “doar”
îmb¶tat-o) pe feti§cana cu pricina, cu aceast¶ “opera†iune” se va
fi îns¶rcinat un… personal - masculin sau feminin - de-al lui
Nicholson; da, dar Polanski trebuia, era obligat s¶ constate:
posedà un corp f¶r¶ con§tiin†¶, un trup f¶r¶ cap, incon§tient de
sine - §i, dîndu-§i seama de acest lucru (cât §i de faptul c¶ acela
era al unei persoane de 13 ani - §i chiar dac¶ era de 16, tot minor¶
era) §i s¶ înceteze, s¶ întrerup¶, ori mai bine: s¶ refuze s¶ aib¶
“rela†ii sexuale” cu acela; iar dac¶ era excitat, s¶ se fi dus în sala
de baie s¶ se masturba†onizeze.
Or însu§i Polanski a declarat: "j'aime les très jeunes
femmes, ce n'est pas ma faute"!
Cum s¶ fie gre§eala lui! A lui Dumnezeu! Iahve este vinovat de violul la care s-a dedat “iubitorul de foarte tinere femei” cite§te: copile - m¶ rog frumos. Atât de intu§abil s-a crezut
Polanski încât, liberat pe cau†iune, a fugit din USA! Dup¶ ce a
violat o “foarte tân¶r¶ femeie (de 13 ani)”, a §ters-o, §tiind el de
undeva c¶ “tovar¶§ii” s¶i-de-cultur¶-cinematografic¶ nu-l vor
l¶sa prad¶ justi†iei goi-lor, îl vor ap¶ra de gura-presei (goi-lor) îl
vor acoperi §i îl vor scoate basma curat¶ din latrina în care singur
se b¶gase - f¶r¶ a fi el vinovat cu ceva, decât c¶ batjocorise ni†el
un trup §i un suflet de copil¶…
Pe mine, marginal înr¶it, m-a mirat apoi m-a indignat
mobilizarea fulger¶toare, isteric¶ întru ap¶rarea lui Polanski,
începînd cu Pu†ulic¶-Tremuric¶ de Fred Mitterrand (iubitorul de
adolescen†i fragezi din Thailanda, din Filipine, din Cambogia),
cel care l-a descris pe violatorul neru§inat ca f¶cînd parte din…
“Patrimoniul Fran†ei”!; continuînd cu Lang (alt iubitor de frumuse†e clasic¶ la junii-tineri, vorba ardeleanului): “J'espère
qu'une solidarité active s'organisera au cours des prochaines
heures pour que la liberté soit rendue à ce grand créateur européen"…; cu cr¶c¶nata foc¶ (a§a li se spune pe-aici pedera§tilor
invetera†i §i practican†i în vazul lumii), Almodovar, alt geniu, alt
patrimoniu; cu odiosul curluntrescovici Kouchner (de data asta
f¶r¶ sacul cu orez pe um¶r cu care §i-a f¶cut publicitatea de “umanitar”) - mai lipse§te Marek Halter, dar nu e prea târziu!
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Atâta h¶rm¶laie încât, pe de o parte, ai fi înclinat s¶ crezi
c¶ în Ghaza - de pild¶ - domne§te pacea §i bun¶starea - curge
laptele pentru copii §i mierea pentru babe - dar pe de alta
mai-mai s¶ crezi c¶ mobilizarea planetar¶ are drept scop
americanizarea tuturor («C¶ci to†i suntem americani!»), sub
Steaua lui David.Totu§i o voce - era s¶ spun “singular¶”, tot a
unui artist - regizor: Luc Besson:
“Nutresc multa afectiune pentru el, este un om pe care il iubesc mult, pe
care îl cunosc putin, fiicele noastre sunt prietene, dar exista o singura justitie, care
este aceeasi pentru toti", a declarat Besson la postul de radio RTL.
"Incepand de aici, las totul pe seama justitiei. Nu cunosc nimic din aceasta
problema, dar cred ca atunci cand nu te prezinti la un proces, faci o greseala, iar
acesta este un risc", a adaugat Besson. Intrebat daca mobilizarea lumii din cinema in
jurul lui Polanski il agaseaza, regizorul a spus ca fiecare este liber sa faca ce vrea.
"Dar eu stiu ca am o fiica, are 13 ani. Daca ar fi violata, nu m-as gandi la acelasi
lucru", a tinut sa precizeze Besson”.

Luc Besson oricât de “mai mic artist decât Polanski”, oricât de antipatic în rela†iile cu publicul - de§i artist (cineast) - a pus
degetul pe… copil. Nu al lui Besson - ci al lui Polanski - ziceam
ca are o fat¶. Iar fata i-ar fi violat¶ de un geniu. S-ar consola cu
faptul ca ar fi tat¶l unei minore “atinse” cu de-a sila de un geniu?
De un Patrimoniu Na†ional?
*
Tudoran, în Timpul (sept. 2009)
“(…) recunosc, „Rela†ia Moldova“, cum se spune în limbaj diplomatic, este piatra de încercare a diploma†iei române§ti. Prin complexitate §i
înc¶rc¶tur¶ istoric¶ este un co§mar. Dac¶ a§ fi cel ce decide numirea §efului
diploma†iei române§ti, m-a§ opri la candidatul care mi-ar da cel mai coerent
r¶spuns la întrebarea „Ce solu†ie propune†i pentru rela†ia Moldova?“
Pozi†ion¶rile fa†¶ de capitale politice majore decurg din coeren†a r¶spunsului
la întrebarea de mai sus; nu invers. Iar dac¶ a§ fi diplomat §i a§ vrea s¶-mi
verific poten†ialul, m-a§ lupta s¶ ajung ambasador la Chi§in¶u, nu la
Washington, Paris, Bruxelles ori Londra”.

Auzi†i ce declar¶ poetul disident Tudoran!
Ambasador al cui, la Chi§in¶u? De cine apar†âi tu
Dorine?

-

Miercuri 30 septembrie 2009
A murit Ple§i†¶. M-au anun†at prin curier electronic Liviu
Cangeopol, Mihai Ciucanu, Valerian Stan (acum este ora 5,30
diminea†a,ora Parisului, voi mai primi vestea-bun¶ de câteva ori).
De ce: bun¶? Mie mi s-a p¶rut rea. ïntrist¶toare.
Descurajant¶:
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“Fostul general al Securit¶†ii Nicolae Ple§i†¶ a încetat
din via†¶ la vârsta de 80 de ani. El §i-a petrecut ultimele trei
luni din via†¶ într-un sanatoriu apar†inând Serviciului
Român de Informa†ii (SRI).” (Ev. Zilei)
‘Ma m¶-sii! A§a cum vedea tata în toate ve§tile rele “Mâna
Moscovei”, a§a v¶d eu, de la… condamnarea comunismului de
c¶tre condamnatorul feroce anticomunist B¶sescu, prin Raportul
cu pricina - v¶d, ziceam “Mâna Tism¶neanului”.
Vlad Stoicescu, jurnaletele care scrie despre Ple§i†¶ omite
faptele criminale ale lui Ple§i†¶ din prim¶vara lui 1977 (mai
exist¶ un uituc pe-acolo: scriitorul Dan Stanca). Este drept, nu
uit¶ c¶ porcul (acum decedat) “a condus, împreun¶ cu generalul
Emil Macri, ac†iunile de reprimare a minerilor care au participat
la greva din Valea Jiului din august 1977”, dar nu §tie (sau nu
vrea s¶ scrie) ce se petrecuse înainte de august 1977: Mi§carea
pentru drepturile Omului. Consecvent în eroare, V. Stoicescu,
trece §i peste ac†iunile în justi†ie intentate de mine, prin Stej¶rel
Olaru, ca §i pe prètinul Plo§ni†oiului, Gheorghe Enoiu, dar nu-l
omite pe clasicul dezinformator Tism¶neanu.
Ca ce chestie?, întrebarea lui Marin Preda. Uite chestia:
jurnalistul (sic) Stoicescu este ocupat s¶ citeze din Tism¶neanu,
cel care îl recunoscuse pe Enoiu într-un parc.
De unde-cum îl “recunoscuse”: fusese el arestat în 1956,
denun†at de Tism¶neanu tat¶l, §eful catedrei de stalinismleninism? Sau “doar” denun†at de justul Edgar Reichman,
auxiliar al securit¶†ii la Universitate, devenit “agent literar” al
lui Eugen Barbu la Paris §i antisemitizator al meu pentru cartea
Din Calidor? £i, în fine: dup¶ ce criterii (criterii la jurnalistul
român Stoicescu!) l-a ales taman pe Tism¶neanu, falsificator-§ef
al istoriei Românilor, pentru a ilustra…Istoria Românilor în
anul 1977? Ei, de ce! Fiindc¶ jurnalistul (Stoicescu) nu este doar
un ignar, un analfabet, ci §i un individ necinstit care î§i aranjeaz¶
cariera, lingîndu-l pe Tism¶neanu în zona unuia din cururi - care
nu §tie cum anume a fost lipit de Ple§i†¶, dar §i când va afla,
pe loc îl va coopta într-un comitet, într-o comisie de ceva unde se
stric¶ totul sub binecuvântarea lui B¶sescu.
*
ïn Observator Cultural din 24 sept. O. Simonca îi ia un
interviu lui Ion Vianu. Surpriz¶: Prietenul meu - din 1977! - m¶
pomene§te de patru-cinci ori, îns¶ de ast¶ dat¶ nu m¶ mai taxeaz¶
de “antisemit basarabean”.
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Ce s¶ fie, ce s¶ fie? Observ c¶ musca-n-curu-calului, Boris
Mehr schimb¶ cu Vianu r¶va§e calde, prietene§ti. Deci “Prietenul
meu din 1977” I. Vianu a fost influien†at, nu doar de Oigen§tein,
ci §i de acest b¶rz¶une de care nu mai scapi, decât dac¶ îl alungi
cu o bât¶ (?), “bàt¶” de b¶tut-strivit mu§tele].
*
S¶ plângem cu B¶sescu:

Traian Basescu: “La ce-mi foloseste ca §tiu c¶
Neagoe Basarab a domnit între 1412-1421?”
Fii pe pace, tovar¶§e. La nemica nu-†i folosea§te. Eeeei,
dac¶ ar fi fost câteva l¶zi cu sticle de vin basarabean, din cela
duuulce - oferit de tovar¶§ul t¶u, de veacuri, Voronin, ar fi slujit
la ceva.
Sâmb¶t¶ 3 octombrie 2009
Xiti anun†¶ pentru azi 141 vizitatori. Are s¶ scad¶
fulger¶tor num¶rul lor în urm¶toarea s¶pt¶mân¶.
M¶ aflu într-o, nu dilem¶, ci încurc¶tur¶ (care tot dilem¶
este ea):
Ini†iativa b¶ie†ilor de la Chi§in¶u de a cere încet¶†enirea
mea în Basarabia lor le-a apar†inut, eu nu am mi§cat deloc, nu am
nici un merit. Peti†ia se afl¶ în stadiul de… propunere. La
guvern¶-mânt? Care guvern¶mânt, fiindc¶ †ig¶nìa de la Bucure§ti
i-a tulburat, i-a contaminat i-a bruiat, i-a cvasianihilat §i pe cei de
la Chi§in¶u, deci înc¶ nu sunt siguri c¶ vor fi la putere luna viitoare. Dar eu s¶ fiu de ast¶ dat¶ “pozitiv”:
Admitem c¶ peti†ia va fi aprobat¶ §i c¶ voi primi cet¶†enia
moldoveneasc¶, o locuin†¶, o “burs¶ de studii”, promisiunea de
editare a c¶r†ilor mele. Ce fac eu în cazul acela - dup¶ mul†umirile protocolare? Merg la Chi§in¶u? Doar declarasem, nu o
singur¶ dat¶ c¶ nu c¶l¶toresc în †¶ri comuniste. Dar nu c¶l¶toresc,
ci m¶ stabilesc… Dar unde pun piciorul întru stabilizare? Pe
p¶mântul §i al meu, unde am neamuri §i morminte?
Dar mai este al meu p¶mântul? P¶mântul meu, Basarabia,
a fost ocupat de evreii care îmi interzic cuvântul, au cerut
§tergerea mea din cartea-de-imobil, ca s¶ folosesec o expresie
†ig¶neasc¶ §i, dac¶ ar putea (s¶ nu zic vorb¶ mare!), m-ar cel
pu†in pune pe un tren pentru Karaganda, în cazul în care,
m¶rinimo§i, cum îi §tim de veacuri, nu m-ar împu§ca pe loc §i
“m-ar pres¶ra cu var viu”, în groapa comun¶ - cum f¶cuser¶ în
iulie 1941, când se preg¶teau s¶ o §tearg¶ din Basarabia §i din
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Bucovina de Nord, devastate, incendiate, dinamitate…;
Apoi p¶mântul meu, Basarabia (§i Bucovina de Nord) au
fost repopulate (sic) cu ucraineni, ru§i, evrei - câte sute de mii de
repopulatori? - în locul oamenilor p¶mântului, basarabeni §i
bucovineni, împu§ca†i pe loc, ori trimi§i în fundul Asiei, s¶ se
sting¶ pe-acolo (câte sute de mii?);
Apoi p¶mântul meu, Basarabia - cu prec¶dere Chi§in¶ul a fost repopulat cu “veterani ai Armatei Ro§ii”, cite§te: NKVDi§ti §i KGB-i§ti, cu activi§ti de partid de rang înalt ajun§i la pensie, dublu recompensa†i pentru crimele s¶vâr§ite împotriva oamenilor nevinova†i de pe tot întinsul URSS-ului: prin pensii “speciale”, prin clima dulce a Moldovei, fa†¶ de cea mohorît¶ de pe
unde crescuser¶ §i “activaser¶”. Câte sute de mii de “pensionari”
manifest¶, cu urlete sovietice, cu r¶cnete bol§evice, cu ur¶ profund¶ fa†¶ de indigeni, “exprimîndu-se” în limba ocupantului,
fiindc¶ în marea lor iubire fa†¶ de aproape refuzaser¶ s¶ înve†e §i
s¶ rosteasc¶ m¶car “Bun¶ ziua”, în române§te? Câ†i erau cei care
participaser¶ la agresarea lui Chirtoac¶, a lui Filat?
S¶ admitem (din toat¶ inima) c¶ Basarabia devine democrat¶, ocupan†ii ru§i se car¶ în pizdele mamelor lor de pe p¶mântul nostru… Unde merg eu §i, mai ales ca ce, ca cine?
Formula încet¶†enirii de c¶tre “Republica Moldova” va
c¶p¶ta în ochii oamenilor de la noi din Basarabia valoare de
recompens¶, de supradrept, ca pentru colonizatori pe p¶mântul
nostru, al b¶§tina§ilor - dar eu, b¶§tina§ pentru care fapte de
arme? Eu n-am f¶cut nimic pentru aceast¶ forma†ie statal¶ artificial¶, ciuntit¶ de ru§i, strivit¶ de ru§i, terorizat¶ §i azi de ru§i,
otr¶vit¶ de evrei; ci, eventual pentru Basarabia, †inut românesc,
ac†iune vizînd trecutul, nu prezentul apropiat. £i ce anume am
f¶cut-pentru, în trecut, fie §i el: apropiat? Am scris o carte, trei,
cinci “despre p¶timirile” ei? Dar nu am fost nici primul, nici singurul, atâ†ia al†ii au pl¶tit cu via†a spunerile, scrìsurile lor. Ba
chiar (doar) gândurile.
ïmi imaginez - cu nesfâr§it¶ jen¶ - eventuala sosire a mea
la Chi§in¶u. Ce zic, ce le spun oamenilor:
«Bun¶ ziua, fra†ilor, am venit §i eu…?»
La ce am venit - §i eu? De ce am venit? Am venit în
ospe†ie? La praznic? La Hora-Unirii, s¶rb¶torind “secarea
Prutului”, ca pe timpul lui Alecsandri, Milcovul, “dintr-o sorbire”?
Dar “praznicul” la care m¶ voi prezenta §i eu va fi interpretat, pe drept, ca o împ¶r†eal¶: mi s-a dat (mie) cet¶†enie, mi sa dat (mie) locuin†¶, mi se dau (mie) §i bani de buzunar… Pentru
care isprav¶?
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Va fi drept ca numai eu s¶ primesc atâtea “recompense”?
Dac¶ a§ avea bani mul†i-mul†i-mul†i, s¶ merg în Basarabia
pe barba mea, cum se zice, pl¶tindu-mi drumul §i hotelul §i
mâncarea; dac¶ a§ da, eu, burse pentru copii §i pentru adolescen†i
§i pentru tineri studen†i, dac¶ a§ finan†a eu ridicarea unui spital
sau a unui c¶min pentru femeile-în-dezn¶dejde (s-a în†eles despre
ce fel de dezn¶dejde vorbesc §i despre care femei: despre
mamele, surorile, fiicele, nepoatele, str¶nepoatele noastre) atunci poate c¶ m-a§ sim†i ne-r¶u; bine; m-a§ sim†i, vorba lui
Snegur, când m-a poftit el acas¶: “în ospe†ie-la-neamurile-mele”.
Altfel… Altfel ce?
Cum nu am banii aceia, în cazul în care guvernan†ii de la
Chi§in¶u au auzit de mine §i vor s¶ m¶ cinsteasc¶, voi primi:
- cet¶†enia Moldovei;
- (re)editarea unor c¶r†i “cu subiect basarabean”: Din
Calidor, Arta reFugii, Basarabia, Altina, S¶pt¶mâna Ro§ie,
Scrìsuri, 3 volume, chiar dac¶ între timp acestea din urm¶ vor fi
ap¶rut la Curtea Veche, Bucure§ti, precum §i Jurnalele (pân¶
acum: 17), toate acestea, în variante economice, vor fi vândute cu
pre†uri simbolice sau, mai bine: d¶ruite elevilor, studen†ilor,
bibliotecilor §colare, comunale, or¶§ene§ti. Comanditarul
(guvernul) s¶ încheie cu o editur¶ local¶ o în†elegere de tip¶rire a
c¶r†ilor, la pre†ul de cost.
De locuin†¶ nu este nevoie. Tot nu voi ajunge acolo atâta
timp cât d¶inuie comunismul, sovietismul, rusismul, evreismul
de cea mai primitiv¶ extrac†ie, iar eu nu mai am timp s¶ a§tept.
Nici de vreun loc de veci: voi fi incinerat aici, la Paris.
Duminic¶ 4 octombrie 2009
S¶ râdem cu/de Udrea:
Elena Udrea: «Ne-am §ocat la anun†ul lui B¶sescu»
Dar §oca†i-v¶, †a†elor, nu v¶ jena†i !
S¶ râdem de Geoan¶:
Geoan¶: «V¶ garantez c¶ voi instala un Guvern nou
pân¶ la Cr¶ciun»
ïntregaranta†i-v¶, geoanelor!
[întrebare: geoan¶ este el la feminin sau este ea la
feminin?]
S¶ ne râdem de Vanghelie:
«Simpatica doamna Udrea nu a fost inregistrata doar
de DGIPI, ci si de alte servicii aflate in subordinea lui Traian
Basescu» (…)
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“Cet¶†enii vor §ti, de asemenea, c¶ nu au voie s¶ se
spele în râuri sau lacuri cu past¶ de din†i, detergent sau
§ampon §i nici c¶ nu pot [?] sp¶la vesela în ap¶", a ad¶ugat
Belciug (…)
“Legea picnicului ar putea fi pus¶ în aplicare de ministrul
(…) Mediului, Elena Udrea, care a declarat vineri, la preluarea
mandatului, c¶ va continua proiectele aflate în derulare.”
Râdem de Mioritzicul Gigi Becali, lansat spre Cotroceni:
“Dac¶ nu candideaz¶ Traian B¶sescu, iau in calcul
intrarea in turul doi”
Gigi nu §tie de glum¶: uite-acum ia în calcul intrarea-n!
Joi 8 octombrie 2009
Herta Müller a fost onorat¶ cu Premiul Nobel pentru
Literatur¶. M¶ bucur, nu pentru autoare, pe care nu o cunosc §i
c¶reia nu-i cunosc scrisul. M¶ bucur pentru Comitetul Nobel.
A f¶cut o alegere, în sfâr§it, dreapt¶, dup¶ atâ†ia ani de mar§
milit¶resc împotriva curentului: nu a fost ales nici Philip Roth,
nici Manea, nici Amos Oz (c¶tre care mergeau preferin†ele mele,
resemnate - în cuno§tin†¶ de cauz¶). Impresia era c¶ evreii au
abonament permanent la Premiu (ultima alegere strâmb¶ a fost
cea a lui Kertesz: §i el evreu §i ungur).
Cu totul cretineasc¶ reac†ia lui Ple§u, premiantu’ na†iei:
“…în ceea ce priveste felul in care romanii vor percepe gestul istoric
al Comitetului Nobel, Andrei Plesu nu crede ca romanii vor invata sa isi
asume istoria si sa isi recunoasca vinovatia colectiva (subl mea) pentru ca
"in afara celor care l-au trait nemijlocit, trecutul nu poate fi o zona de interes
general".

Care este “vinov¶†ia colectiv¶ a românilor”, dup¶ acest
ling¶u al tuturor pre§edin†ilor de dup¶ Ceau§escu? Fiind vorba de
Herta Müller, nem†oaic¶, vinov¶†ia aceea o poart¶ românii care,
dup¶ 23 august au tras cu pu§ca în aliatul nostru de pân¶ în urm¶
cu 5 minute? Da’ de unde! Nici prin gând nu i-a trecut aceast¶,
cu adev¶rat, vin¶ - de tr¶dare §i de ucidere (curat mioritic¶). Ci
fa†¶ de evrei - se vede c¶ înc¶ nu ne-am c¶it destul, iar din
“recuper¶ri” va c¶p¶ta §i el o firimitur¶ (chiar dou¶) c¶zut¶ de la
masa dictatorilor-deciz¶torilor, cei care, cu nesim†irea-le planetar¶, dup¶ ce ne-au b¶gat pe gât un monument al “eroilor” aviatori de bombardiere americani (boy-ii ne f¶cuser¶ chis¶li†¶, mai
ales de Sfintele Pa§ti din 4 aprilie 1944?), de ce nu ne-ar b¶ga
prin ochi, prin urechi §i monumentul cinstindu-i pe cei 400 000
(!!!) evrei c¶s¶pi†i de români (vom vedea cât au l¶sat la pre† din
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num¶rul imens înscris pe stela de la Coral).
Vineri 9 octombrie 2009
“Paul Goma: Nobel-ul Hertei Muller nu inseamna nimic pentru
Romania
"Cum sa insemne premiul Hertei Muller ceva pentru Romania? Ea
nu a spus ca este scriitoare romana, ci banateana. Mai mult, ea nu a fost in
exil, ci in recuperare", spune, pe un ton raspicat, scriitorul Paul Goma, unul
dintre autorii romani exilati de comunism.
"Ca neamt, Herta Muller a fost recuperata de Germania. Am auzit-o
laudandu-se ca in curand are sa scrie o carte despre suferintele mamei ei din
lagarele rusesti. Si, va intreb, a scris-o?", adauga Paul Goma, intr-o scurta
declaratie pentru NewsIn, aratandu-se surprins, dar si indignat ca scriitoarea
laureata cu Nobel este considerata a fi "de origine romana". In ceea ce priveste legatura Hertei Muller cu Romania, despre care scrie neobosit, denuntand ororile din comunism, Goma spune raspicat ca nu a citit nicio carte dea autoarei si ca in niciun caz nu vede legatura dintre aceasta si tara in care a
trait pana in 1987.Premiul Nobel pentru Literatura a fosta acordat, joi, scriitoarei germane de origine romana Herta Muller, care, prin proza sa impregnata de poezie, si-a ridicat vocea impotriva dictaturii comuniste a lui
Nicolae Ceausescu, a anuntat Academia suedeza. Herta Muller, nascuta in
data de 17 august 1953 in localitatea Nitchidorf din Banat, a fost premiata
pentru ca "a schitat un peisaj al dezradacinarii cu concizia poeziei si obiectivitatea prozei".

Fire§te, am spus ce s-a scris, dar nu tot ce am spus a fost
scris. A declarat, iar ziarele au preluat ce a declarat ea:
- A suferit - în România - din pricina dictaturii ceau§iste;
Când nem†ii (sa§i, §vabi) din România ocupat¶ de ru§i au
fost, întâi da†i afar¶ din case, apoi li s-a confiscat totul - ce fel de
“dictatur¶” au suferit?; când sutele dac¶ nu miile de germani din
România, la ordinul ru§ilor, au fost deporta†i în Rusia, la “reconstruc†ie” - cine “dicta” în România? Nici m¶car Ana Pauker, nici
Dej - ci Stalin; când §vabii de pe grani†a cu Tito au fost deporta†i
în B¶r¶gan - nu singuri: ei constituiau cam un sfert dintre
“coreeni”, a§a le ziceau securi§tii, pentru ca b¶§tina§ii b¶r¶g¶neni, ca s¶ nu §tie c¶ aceia sunt concet¶†eni ai lor - restul : fie
români din Banat §i din Cara§ Severin, fie români basarabeni §i
bucovineni ce avuseser¶ nefericirea de a se “refugia” în Banat, fie
macedoneni de peste tot din RSR, împropriet¶ri†i în gospod¶riile
§vabilor; în 1951 ce fel de “dictatur¶” era, în RSR, pentru Herta
Müller? Tot ceau§ist¶?
- A devenit ceau§ist¶ dictatura ceea prin 1982 - 1985, când
so†ul s¶u, Richard Wagner avea “func†ii de conducere în institutiile comuniste ale vremii” - ce c¶uta so†ul, Wagner ca slujitor al
unei dictaturi, dup¶ Herta Müller: “ceau§iste”?
- N¶scut¶ în 1953, Herta Müller avea doar trei ani§ori în
©Paul Goma 1935-2011

wwww.paulgoma.com

PDF public și gratuit

31.12.2011

PAUL GOMA - JURNAL 2011

2142

1956 (Revolu†ia maghiar¶), deci nu putea “s¶ ia pozi†ie”: în 1968
(invadarea Cehoslovaciei), avea doar 15 ani, era minor¶.
Dar în 1977? Avea 24 de ani. Era bini§or major¶, majorat¶
(!) de suferin†ele îndurate… îns¶ numai de ea §i de comunitatea
sa, §v¶beasc¶ - nici aceea în întregime, doar de junii pu†oi §i
pu†oaice declara†i antinazi§ti (cum ar veni: împotriva p¶rin†ilor
lor), neomarxi§ti de mucava aduna†i in "Grupul de Ac†iune
Banat". S¶ fi trecut ei la… ac†iune, prin m¶car un telefon de
simpatie (fie §i anonim), dac¶ nu de adeziune la Declaratia
noastr¶ pentru ap¶rarea drepturilor Omului?
Ce, erau pro§ti? Ei erau §vabi de§tepti, nu rumâni pro§ti!
Cuvântul de ordine al lor era: nu ne amestec¶m în treburile
interne ale lor (ale românilor), a§tept¶m vinderea (ei foloseau
termenul: “recuperarea”) noastr¶, iar odat¶ în RFG (în niciun caz
în RDG - ce erau pro§ti marxi§tii no§tri cei de§tep†i ca oaia §i ca
Totok?), ne vom puteam exprima în deplin¶ libertate capitalist¶.
A§a s-a întâmplat: Ceau§escu a luat banii r¶scump¶r¶rii,
Akzionb¶n¶†enii au… “fugit” (în sensul propriu al cuvântului),
ca nu cumva s¶ se r¶zgândeasc¶ secii §i s¶-i întoarc¶, ori s¶ mai
cear¶ ceva în plus…
Durerile românilor? Ce fel de “dureri” puteau suferi cei
care nu crâcneau, nu protestau, ci doar rezistau-prin-îndurare, ca
rumânii - spre deosebire de vitejii neomarxi§i b¶n¶†eni: ace§tia
puseser¶ de-o revolt¶ atât de…violent¶ (§i pe-fa†¶) încât se
cutremurase întreaga “dictatur¶ ceau§ist¶”! - apoi se odihniser¶
(în Occident): nu mai voiau s¶-§i aduc¶ aminte de… ¶sta, zi-i pe
nume: “comunismul ceau§ist”…
Ca tot scriitorul normal, fa†¶ de brave†ii B¶n¶†eni Ac†ionatori (ca s¶ vezi: tot B¶natu-i fruncea!), cunoscînd cât de frunce
era B¶natu’ §v¶besc, aveam §i eu “mir¶ri”:
- cum se f¶cea c¶, dintre to†i nem†ii proveni†i din România
doar sasul Dieter Schlesak se atinsese de mine, m¶ ajutase s¶
public, scrisese despre mine (adev¶rat, observasem §i la el
atrac†ia - mai precis: efectele terorii marxiste), dar nimeni din…
afara lui: unora le g¶seam motiva†ii: cei lega†i de Baconsky, de
Ivasiuc, de Zoe Bu§ulenga, adic¶ de oficialii (sau tolera†ii
Securit¶†ii). Nu în†elegeam îns¶ de ce “noua genera†ie” de
recupera†i - cea a Hertei Müller - erau atât de… re†inu†i în ceea
ce m¶ prive§te: nici înainte de 1989, nici dup¶ nu am întâlnit
semn¶turile lor sub texte în care s¶ fiu m¶car pomenit. Nu am
citit o sigur¶ declara†ie a scriitorilor - fie “recupera†i” de
Germania, fie români-români în care s¶ fie semnalat¶ §i prezen†a
mea - fie §i ca “Soljeni†în de carton” cum m¶ zugr¶vise un fost
prieten, de profesie oniric. Nici ca nume de autor, nici ca editur¶
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- Suhrkamp - în care publicasem, în 1971 §i în 1972 dou¶ c¶r†i.
De parc¶ RSR (mereu vie, chiar dup¶ 1989) §i-ar fi dat mâna cu
RDG (§i ea, nemuritoare) §i s-au instalat în Germania reunificat¶.
Fiindc¶, totu§i:
- în 1971 “cazul” meu provocase tulburare, nu doar în
RFG, ci în Occident - cu Ostinato la Suhrkamp Verlag §i la
Gallimard; mai publicasem o carte “U§a noastr¶…) Die Tür;
“caz” provocînd p¶r¶sirea standului §i a delega†iei reseriste, ca
protest împotriva prezen†ei mele cu Ostinato.
- în c¶r†ile mele - publicate în limba german¶, la
Suhrkamp! - un ne-german ca mine avusese curajul (sau impruden†a) s¶ vorbeasc¶ §i despre soarta nem†ilor din România ocupat¶ de ru§i (reciproca nefiind valabil¶, nici chiar în RFG).
- în interviuri, în dialoguri deasemeni pomenisem §i de
suferin†ele nem†ilor de la noi.
C¶ am a§teptat reciprocitate? Din partea cui? A lui
Wagner, a Hertei Müller? M¶ pun la punct pe române§te:
«N-am p¶scut porcii împreun¶ cu ei !- cei care-§i trataser¶
p¶rin†ii de nazi§ti, cei care “dezb¶teau marxismul «de pe
pozi†ii»”, sub dictatura lui Ceau§escu!
M¶rturisesc: dup¶ ce a început campania antisemitizatoare
împotriva mea, dac¶ nu a§teptam “solidaritate” din partea
românilor mei, nu mi-ar fi stricat cateva cuvinte de încurajare din
partea… nem†ilor mei - dar am fi c¶zut în aceea§i afurisit¶ de
“reciprocitate” pe care o detest: Dac¶ eu scrisesem - totdeauna cu simpatie, cu solidaritatea victimelor despre sa§i-§vabi, nu este
obligatoriu ca §i nem†ii s¶ intervin¶ - s¶ m¶ mângâie pe cre§tet,
s¶-mi §opteasc¶:
«Las¶, c¶ trece…»
Un citat din ea îns¶§i:
“Romania postcomunista nu a dezbracat (?) toate mastile ororii
comuniste, dintre care cea mai perfida ramane cea a delatiunii, iar cea mai
crunta cea a "anihilarii intimitatii", spunea Herta Muller in cel mai recent articol al sau, publicat in luna iulie a acestui an in Germania, vorbind despre
drama totalitara si despre societatea de dupa, neiesita inca de sub mana fier a
Securitatii.”

…“dintre care cea mai perfida r¶mâne cea a dela†iunii, iar
cea mai crunta cea a "anihilarii intimitatii"”…
Nu, nu. Nu (doar) dela†iunea, nici (doar) “anihilarea
intimi-t¶†ii”. Ci §i altceva - esen†ialul - pe care Herta Müller nu la v¶zut, nu l-a sim†it, la urma urmei pu†in i-a p¶sat de el, de§i
“materialul” i-a stat sub nas de când a început a scrie literele - în
german¶.
©Paul Goma 1935-2011

wwww.paulgoma.com

PDF public și gratuit

31.12.2011

PAUL GOMA - JURNAL 2011

2144

Acel ceva care a… întârziat-o (se observ¶ cât de îng¶duitor sunt?) s¶ scrie cartea despre mama sa în deportare, în Rusia.
Singura declara†ie a sa la care subscriu:
…“comunismul este la fel de nociv ca §i na†ional-socialismul, ca
perioada hitlerist¶, ca lag¶rele, ca dictaturile religioase, cum vedem §i ast¶zi
in multe †¶ri musulmane”

Sâmb¶t¶ 10 octombrie 2009
Norii negri aduna†i în aceste din urm¶ zilea deasupra
p¶mânturilor noastre dintre Prut §i Nistru anun†¶ grindin¶. Chiar
z¶pad¶ - s¶ ne reîngroape. ïntâlnirea de la Chi§in¶u: revenirea în
“familia popoarelor URSS” §i a RSS Moldoveneasc¶, potrivit
Planului Kozak.
Nu mai am puterea s¶ scriu, aici, ce simt. Am s¶ m¶ consolez reluînd pigulirea Calidorului.
Oleg Brega îmi trimite:
Continuarea temei A venit timpul? din Evreisco Mestecico Chi§in¶u
«S¶pt¶mîna s¶n¶t¶†ii mintale» a început în Moldova cu apari†ia acestui comunicat: “Asocia†ia Civic¶ Hyde Park cere autorit¶†ilor s¶-i acorde
scriitorului Paul Goma §i familiei sale în regim de urgen†¶ cet¶†enia
Republicii Moldova §i s¶-l declare „Cet¶†ean de onoare” al ora§ului Chi§in¶u,
transmite Agen†ia DECA-press.
Solicitarea Asocia†iei Hyde Park este f¶cut¶ de ziua lui Paul Goma,
împline§te ast¶zi 74 de ani. Într-o declara†ie a Asocia†iei, se men†ioneaz¶ c¶
„prim¶ria capitalei ar trebui s¶-l declare pe Goma chi§in¶uian de onoare,
s¶-i acorde în mod excep†ional un apartament în capital¶ sau o cas¶ în satul
s¶u natal, Mana, §i s¶-i asigure o pensie decent¶ sau o burs¶ de crea†ie. De
asemenea, Hyde Park sugereaz¶ Guvernului s¶ examineze posibilitatea
edit¶rii întregii opere artistice §i publicistice de pân¶ acum a scriitorului, cu
difuzarea volumelor prin bibliotecile Republicii Moldova §i în întreg spa†iul
românesc.
„Acum s-a schimbat clasa politic¶ la Chi§in¶u, §i noi credem c¶ a
venit timpul s¶-l chem¶m pe cel mai curajos scriitor acas¶”, se men†ioneaz¶
în declara†ia Asocia†iei Hyde Park.
Scriitorul basarabean Paul Goma, supranumit „Soljeni†ân român”, sa refugiat din Basarabia acum 65 de ani. De 32 de ani locuie§te la Paris.
Este autorul unor mai multe volume, cele mai cunoscute fiind
„Gherla” (1976); „Bonifacia” (1986), „Din Calidor” (1987), „Amnezia la
români” (1995), „S¶pt¶mâna ro§ie: 28 iunie – 3 iulie sau Basarabia §i Evreii”
(2003), etc.
Paul Goma s-a n¶scut la 2 octombrie 1935, în localitatea Mana,
jude†ul Orhei. S-a remarcat prin scrierile sale ca fiind opozant al regimurilor
totalitare”.
COMENTARIUL REDACTORULUI “EM” [dorledor - sic]
A§a deci, din nou a ie§it în eviden†¶ organiza†ia de tineret din capital¶
“Hyde Park”. Sub pretextul democra†iei §i a libert¶†ii cuvântului, “hydeporcii” §i-au permis nu o dat¶ în trecut discursuri xenofobe la emisiuni difuzate
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în direct la “Antena C”
Membrii redac†iei nu au încercat niciodat¶ s¶ pun¶ în discu†ie talentul literar al maestrului, care are admiratori §i printre evreii basarabeni §i
români. Îns¶, evitând “homofobia”, noi ne-am pronun†at în mai multe rânduri
împotriva edit¶rii §i distribuirii în Moldova a “eseului” s¶u “S¶pt¶mîna
ro§ie…”.Amintim c¶ lucrarea men†ionat¶ a fost pus¶ în vânzare în libr¶ria
“F¶t-Frumos”, care con†ine literatur¶ metodic¶ §i didactic¶, iar unul din
deputa†ii fronti§ti din Parlament a d¶ruit sute de exemplare §colilor din sudul
republicii. De asemenea, cartea a fost expus¶ §i la Salonul Interna†ional de
Carte, organizat în incinta Bibliotecii Na†ionale, gest atacat în justi†ie de liderul comunit¶†ii noastre. Ce efecte poate avea impunerea acestei lucr¶ri asupra
elevilor (dar §i asupra celor un pic mai cop†i la minte – tinerii lor dasc¶li) §i
ce concluzii vor extrage ei din ea ? Cel mai degrab¶, doar una: evreii §i-au
b¶tut joc întotdeauna de România, respectiv §i-au meritat soarta. Din manualul “Istoria românilor” (pe care noile autorit¶†i deja inten†ioneaz¶ s¶-l reintroduc¶ în licee), elevii nu vor afla nici de Pogromul de la Ia§i, nici de
Holocaustul organizat în †ara noastr¶. Trecând sub t¶cere genocidul, reabilitând regimul criminal al lui Antonescu, impunându-i tinerei genera†ii acest
eseu tenden†ios al lui Goma, tineretul studios este direc†ionat pe un f¶ga§
antisemit, ultrana†ionalist.
În lucrarea sa, P. Goma dezvolt¶ metodic tema vinei evreilor înainte
de retragerea în grab¶ a trupelor române§ti din Basarabia, în 1940. Conform
versiunii autorului, nefondat¶ pe niciun fapt, iudeii fioro§i (îns¶ neînarma†i!)
au comis tot felul de s¶lb¶ticii împotriva militarilor înarma†i. Cu alte cuvinte,
evreii se fac vinova†i de cele întâmplate §i au atras justificat asupra lor represiunea, provocând genocidul. Argumentele §i factologia dubioas¶ a
“S¶pt¶mânii ro§ii” au fost demult respinse de numero§i istorici (inclusiv de
cercet¶tori români notorii). Iar “cazurile de atac” §i “agresiune” invocate de
Goma, nu §i-au g¶sit suport documentar. E vorba mai degrab¶ de “Calomnia
ro§ie” decât de “S¶pt¶mâna ro§ie”. Publicând fragmente din aceste “protocoale ale în†eleptului român”, ziarul “Timpul” le-a numit la timpul s¶u
provocatoare. (În sensul bun al cuvântului: cic¶, îndeamn¶ spre reflec†ie.
Probabil, nu mai e nevoie de precizat spre care anume?)
De fapt, chiar §i în cazul în care evreii basarabeni s-ar fi asociat
atunci în grab¶, în iunie 1940, în deta§amente de lupt¶ (s¶ facem un exerci†iu
de imagina†ie), ei oricum nu ar fi reu§it s¶ provoace niciun fel de daune unei
armate regulate. Chiar dac¶ §i-ar fi dorit-o foarte mult. §i ar fi cazul s¶
remarc¶m c¶ o astfel de dorin†¶ ar fi fost justificat¶: în anii treizeci, antisemitismul a devenit o politic¶ de stat în România, fiind aprobate o serie de legi
discriminatorii împotriva evreilor. Ca §i Germania fascist¶, regatul Român §ia tr¶dat mi§ele§te cet¶†enii de origine evreiasc¶. În realitate, patosul
“S¶pt¶mînii ro§ii…” este folosit pentru a-i justifica pe criminalii nazi§ti. E de
la sine în†eles c¶ intelectualii locali îl pre†uiesc pe Goma nu doar pentru
aceasta. Uniunea Scriitorilor l-a declarat deja “Scriitorul anului” §i i-a decernat un premiu. Acum cei care nu recunosc cet¶†enia statului moldovenesc §i
au c¶p¶tat demult cet¶†enie român¶, vor s¶-l fac¶ cet¶†ean al nostru de onoare
pe un disident român care locuie§te în Fran†a. Situa†ia î§i are hazul ei.
De
altfel, nu e surprinz¶tor, ne-am obi§nuit deja cu astfel de ini†iative. Dac¶ lui
Octavian Goga i-au în¶l†at un monument §i au numit o strad¶ în cinstea lui,
de ce nu ne-am închina §i în fa†a lui Paul Goma?
¢inem s¶ repet¶m: con†inutul eseului în cauz¶, tirajat la noi, reflect¶
opiniile personale ale autorului. Fanteziile sale din “S¶pt¶mîna ro§ie…”,
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recitite cu pasiune de patrio†ii pseudoromâni locali, contravin adev¶rului
istoric. Îmi permit s¶ le reamintesc acestor domni c¶ exact în acest moment
România î§i celebreaz¶ propria Zi a Holocaustului (nu una abstracteuropean¶), în conformitate cu calendarul ei na†ional!
http://dorledor.info/magazin/index.php?mag_id=311&art_id=3346&pg
_no=1
Traducere de Gheorghe Lupu§or

De pe Forum-ul curaj/Net
Gheorg Wolfovitz Posted October 9, 2009 at 10:40 PM
Interesant, de ce Dorledor nu se arat¶ scandalizat de numele generalilor
sovietici, care sunt la fel de vinova†i de r¶zboi ca §i nem†ii, §i cu a c¶ror nume sunt
botezate o mul†ime de str¶zi ale Chi§in¶ului? Adic¶ ocupan†ii trebuie respecta†i, iar
un scriitor de geniu §i un disident al poporului meu trebuie prigonit în continuare, ca
§i în anii comunismului, când armata sovietic¶ a intrat în Basarabia §i a for†at un
num¶r imens de basarabeni s¶-§i ia lumea în cap, ca §i palestinienii de ast¶zi? M-am
s¶turat de alolingvii care îmi tot dicteaz¶ pe cine s¶ respect §i cui s¶-i închin osanale…
£i ce are “gomofobia” cu subiectul pus în discu†ie? Numai capul lui
Dorledor o §tie! (…) De unde s¶ §tie Dorledor c¶ lucrarea lui Goma nu este tratat
§tiin†ific §i c¶ un scriitor are dreptul s¶ abordeze subiectele sensibile care l-au marcat,
traumatizat, care îl preocup¶ pe el personal, nu pe to†i oamenii de pe planet¶. S¶ fie
vinovat P. Goma c¶ a avut [de] suferit §i de pe urma evreilor, §i c¶ acum este interzis
s¶ te iei de iei, c¶ e blasfemie §i c¶ se las¶ cu procese de judecat¶, indiferent c¶ e
vorba de poveste, mit, snoav¶ ori lucrare §tiin†ific¶? C¶ doar nu s-o pune pe min†it
numai pentru c¶ la mijloc e vorba de corectitudine politic¶!
O.Brega Posted October 9, 2009 at 10:56 PM
Gicule, cred c¶ autorul sau autoarea, curajo§i – nevoie mare, dar un pic cam
anonimi – au vrut s¶ fac¶ apropouri la o pretins¶ fobie a lui Goma. (…) ai timp s¶
traduci textul (f¶r¶ §tirea de la început, c¶ o g¶sim pe sit la Deca press ori pe azi.md),
ca s¶ în†eleag¶ afrontul vorbitorii de român¶ §i chiar Paul Goma, ca s¶ le dea o replic¶
la rreplic¶. Nu cred c¶ Hyde Park ar trebui sau are timp s¶ reac†ioneze §i la acest text,
totu§i cred c¶ ar fi bine s¶ facem traducerea.
tussar Posted October 10, 2009 at 1:59 AM
Ceea ce este scris in carte “saptamina rosie” este o realitate, daca careva
scurma gunoi socote ca nu sunt facte ele sunt destule si daca nui place la sa incerce
sa da in judecata ca apoi acasta judecata sa se transforme intrun proces la nivel
European si credetima ca facte de inplicarea evreilor in distrugera poprului roman din
Basarabia sunt prea destule si le voi da cind va fi necesitate nu numai din 1940 si
1944 dar si din 1960- 1990 si chear din prezent daca sarmanii evrei nu dores sa se
ogoeasca, eu dores doar un singur lucru adevar, eu nu neg ca evreii nu au suferit si
ca printe ei nu au fost jertve nevinovate dar daca luam in masuri procentuale 80 la
suta din ei au participat activ la nimicirea culturii, istoriei si la maltratare si omor a
bastinasilor romani din Basarabia, si mai este un lucru care nu pot sal lamures holocaustul evreesc este recunoscut dar acel romanesc din Basarabia nu, da corectitudine
la nivel global nu este, duble standarte cineva e bun dar cineva este foarte rau, pot
declara clar ca daca politica la nivel global va ramine si in continuare partial adevar
ori mai prec is adevar dupa interese asta nu va duce la nimic bun unica la ce poate
aduce acasta politica la nimicirea rasei omenest si a globului intotal, daca cineva
socote ca este mai destept decit fondatorul acestui pamint se insala amarnic…
PATRICIU Posted October 10, 2009 at 6:07 AM

©Paul Goma 1935-2011

wwww.paulgoma.com

PDF public și gratuit

31.12.2011

PAUL GOMA - JURNAL 2011

2147

Îmi pun o întrebare ca un om naiv:În Basarabia,la noi sunt reprezentan†i a
mai multor etnii, de ce reprezentan†ii acelor etnii au participat §i ei la diferite ac†iuni
reprobabile împotriva poporului roman, sunt viza†i mai mult evreii? La mijloc este
ceva, – nu iese foc f¶r¶ fum. Personal, cînd eram angajat în anii 1988-89 la Muzeul
istoric, am cunoscut un evreu b¶trîn Rozenberg, care la un pahar de vorb¶, printre
lacrimi a recunoscut participarea sa la actele de violen†¶ contra românilor.
Dumnealui se consicera o jertf¶ [victim¶] a politicii duse de unii lideri ai lor ce îl
implicase în asemenea ac†iuni, refuzul de a participa putea s¶ atrag¶ asupra sa §i a
familiei sale consecin†e grave. Împ¶rt¶§esc p¶rerea acelui evreu, însu§i poporul
evreu e o victim¶ a politicii promovate de unii lideri ai lor. (subl.mele] Paul Goma a
descris ni§te realit¶†i din timpul s¶u,din partea evreilor ar fi mai corect s¶-§i cear¶
scuze pentru partea de vin¶ ce o poart¶ unii lideri ai lor pentru declan§area
violen†elor, s¶ condamne aceste fapte, nu s¶ se autovictimizeze numai pe ei. Noi, la
rîndul nostru, trebuie s¶ condamn¶m orice violen†¶ contra oamenilor nevinova†i,
indiferent de etnie, fie rus,român,evreu sau alte na†ionalit¶†i. Astfel ar fi cinstit atît
din partea noastr¶,cît §i din partea evreilor. Autovictimizarea permanent¶ propagat¶
de unii reprezentan†i ai evreilor §i a altor reprezentan†i a na†iunilor conlocuitoare cu
noi nicidecum nu poate servi la pace §i bun¶în†elegere între noi, acei de acum.
inna Posted October 10, 2009 at 10:31 AM
da… interesanta tema abordata….evreii astea sint niste extremisti si
fanatici,
doru pomidoru Posted October 10, 2009 at 11:35 PM
incredibil ce contorsionat si viclean e scrisul astuia (astora)…mi’a sarit si
mie in ochi pasajul care face referire la “gomofobie”. sa-l recitim:
“Membrii redac†iei [DorLeDor?] nu au încercat niciodat¶ s¶ pun¶ în
discu†ie talentul literar al maestrului, care are admiratori §i printre evreii basarabeni
§i români.” va sa zica – Goma e ok, talent are, ba chiar mai mult, are si admiratori si
printre evrei! bineeeeee…. si acummm….
“Îns¶, evitând “gomofobia”, noi ne-am pronun†at în mai multe rânduri
împotriva edit¶rii §i distribuirii în Moldova a “eseului” s¶u “S¶pt¶mîna ro§ie…”.”
- cum vine asta draga redactie DLD? va sa zica, facem un cacalau puturos,
dand initial impresia unui discurs civilizat. ca, deh, chestia dintre ghilimele o fi
numai asa, un joc foarte nevinovat de cuvinte: evitam “gomofobia”.
pai macar sa’l fi facut pederast din prima pe scriitor, HOMESEXUAL AL
ROMANIEI, nu mi s’ar fi facut asa grea†a de “evreii astia parliti” cum mi s’a facut
acum… da bre, mi’am permis sa folosesc pluralul – “evreii astia parliti” – fiindca stiu
ca e o “redactie” intreaga acolo. rastigniti’ma, dati’ma la rechini cu ocazia asta. sau
luati’o drept o gluma, treceti peste, fiindca ceea ce e’n ghilimele nu se pune si va respect altfel talentul literar. vai de pielea voastra…
(de pe Forumul curaj.net ):
tussar Posted October 10, 2009 at 2:49 PM
Sunt de acord cu tot ce este scris mai sus si asi mai completa inca ceva ca
din parere de rau partea germana si cea din russia duc acelas joc murdar fata de
romani ca pe vremuri, nu tolerez porcaria in nici o forma dar fondul Nobil nu mai
este o organizatie credibila ce o organizatie de spalare de fonduri si de soveste ne mai
vorbind de bun simt si profisionalizm…
Anonymous Posted October 10, 2009 at 3:30 PM
generatia asta k fci k k .. tare habarnisti sunteti (unde dracu ati crescut ? vazusem unii
in direct cica dunarea izvoraste din muntii padurea stufoasa si trece prin Moldova,
cam acolo e si intrebarea ce cauta Goma la Paris :P)
(De pe forumul Zilei )
Kermit 2009-10-10 09:07:48
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GOMA@plesu Il felicit pe Goma ca nu a intrat in trepidatii asemenea lui
Plesu' si nu s-a pus pe oferit demnitati suplimentare. .....Are 100% dreptate, Herta nu
prea are ea de a face cu Romania. Se pare ca "ariana" a uitat ca Banatul e totusi in
Romania. Bunica mea, din partea mamei e svaboaica, rudele ne sunt toate in
Germania, cu o singura exceptie si desi se considera nemti, nu au afirmat niciodata
ca sunt doar banateni ..... si nici nu arunca cu pietroaie in cei cu care au convietuit.
Bine ca a existat comunismul ca ce mai scria herta acu' ....... Inainte de talentele-i
scriitoricesti de necontestat (cred ) Herta e o buna experta in marketing ..... stie domle
ce vor astia care decerneaza nobelele astea. In concluzie nu o mai clamati ca-i
romanca ca va faceti de cacao in cel mai pur stil romanesc. Mai bine decat sa identifice comunismul si nationa-socialismul cu Romania sau pe romani ca " raul suprem"
, vezi doamne ciobanii astia din arcul carpatic au dat istoria Europei peste cap si de
acolo sa inspirat Hitler, "varul" Hertei cand sa pus sa-i extermine pe bieti evrei. Din
prea multa scarba de comunism sau securitate madam herta sa transformat la randul
ei in "inalbitor"... prezentand "dulceag" o istorie nu tocmai clara . In fine mie imi pare
dea dreptul umilitor sa se spuna despre o duduie careia ii pute catusi de putin sa se
identifice cu elementul romanesc ( poate doar acolo unde se ia la tranta cu vajnicii
securisti) ca reprezinta si " subcultura" romana. E ca in bancul cu Tokes pe post de
simbol al revolutiei romane ..... si el ca si herta mare matador al comunismului romanesc si toate asta pt.binele mamaligarului vallah nebarberit si cu opinci in picioare.
Sisoe Posted October 11, 2009 at 5:56 AM
Cât¶ în†elepciune la Goma §i cât¶ prostie §i întuneric în capetele comentatorilor acestui articol! Goma se refer¶, cretinilor, la un curent de opinie neocomunist,
tro†kist (într-un cuvânt, de stânga) antiromânesc §i prorusesc, cu agen†i infiltra†i
pretutindeni §i grupuri de sus†inere foarte puternice. Reprezentantul acestui curent,
cel mai cunoscut §i mai înver§unat, de la noi este Mark Tkaciuc.
Dan Kables Posted October 11, 2009 at 9:32 AM
Articolul mi se pare frivol si subtirel. Argumentele sunt fortate. Multe omisiuni. Multe erori. Concluziile sunt gresite. Viata Hertei Muler este mult mai complexa. Prea putin poate sa fie asociata imaginea ei cu imaginea unui grup. Herta
Muler a fost o singuratica. A riscat totul personal. A ajuns in Germania de Vest la un
targ de carte dupa care a revenit in Romania asteptand ca statul roman sa ii recunoasca dreptul legal de a emigra. Ceea ce arata ca scopul ei nu era plecarea de aici
intr-un loc mai cald. Ea voia sa plece legal ca un om demn.
Nu mai preluati tot ce spune Goma. Dincolo de drama lui Goma se ascunde
o persoana dezechilibrata si instabila psihic.

Luni 12 octombrie 2009
Azi m¶ b¶l¶c¶re§te Totok! Aflu - din ce scrie el în propria
prezentare: “fost în Comisia Wiesel”. Cum a§a: “fost”? S¶ în†eleg
c¶ nu mai este? Maaare minune! £i cu ce bani î§i mai cump¶r¶
covrigul d¶ruit de Wiesel din banii românilor fl¶mânzi? S¶ fi fost
dat afar¶, ca s¶ r¶mân¶ în Comisie numai evrei de-ai no§tri din
popor? Sau n-au ajuns “fonduri” pentru a-l stipendia pe Shafir,
încoronat, la Cluj, rege al Transilvaniei sub steaua cu §ase col†uri
a lui Bela Kuhn? Dar M.D. Gheorghiu ce va fi primit - de la
Wiesel, pentru “demascarea” mea §i mai cu seam¶ pentru
cererea-soma†ie la adresa Fran†ei, de a m¶ expulza? Intrarea la
Timpul lui Antonesei? Au mai r¶mas firimituri (repet: din tainul
Românului), pentru a fi d¶ruite vestitului filosemit N.
Manolescu, dup¶ ce fusese vestit murdar antisemit? Nu am cum
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verifica, la ei dosarul de cadre se p¶streaz¶ la-rece.
*
S-a trezit din somnul ciobanului etern Ocavian Hoandr¶,
z¶bavnicul (în Ziua de azi). Acest “intelectual ardelean” gânde§te
(sic) §i scrie (re-sic), de parc¶ ar s¶pa la un tunel care s¶ str¶bat¶,
pe la mijloc, p¶mântul. Pornind de Herta Müller:
“Afirmatiile facute recent de laureata premiului Nobel pentru literatura, Herta Müller, nu ar trebui sa faca altceva decat sa ridice partea de val
care mai acoperea ochii unora dintre noi, facand ca adevarul ultimilor cinci
ani, sa poata fi "admirat" in toata monstruozitatea lui. Dar acesta n-a fost primul semnal. Si alti intelectuali de marca ai Romaniei, care nu s-au ingramadit
in genunchi la bucatele Puterii, au spus lucrurilor pe nume. Dar vocea lor sa stins, parca in pustiu, acoperita de jignirile corului intelectualilor lingai,
rasplatiti pentru atitudinea lor cu functii importante si bine platite in stat.”

…o aduce pe dup¶ cas¶, pentru a ajunge la ArdealulSfânt-§i-Sânjeros. Pe doi dintre ei, persecuta†ii: Andrei Marga §i
Doina Cornea îi nume§te, le scrie numele întreg, dar când ajunge
la persecutori, Hoandr¶ p¶streaz¶ o t¶cere de ardelean-în†eleptprudent, ascunzîndu-se înd¶r¶ptul retorismului s¶u nesuferit:
“Cine ar fi putut crede acum cinci ani ca insusi seful Cancelariei
Prezidentiale (tot un fel de intelectual din gasca celor ingenunchiati in fata
avantajelor Puterii) va ajunge sa jigneasca public pe unul din marii intelectuali ai Europei, pe profesorul Andrei Marga, rectorul Universitatii Babes
Bolyai din Cluj?”

Dup¶ ce nu ne dezv¶luie numele §efului Cancelariei jignitorul bucure§teanului ardelenizat Marga (acum vreun an,
tot Hoandr¶ f¶cuse din Adrian Marino un dârz ardelean), trece
mai departe:
“Zilele trecute, un alt intelectual roman de marca, d-na Doina
Cornea, unul din foarte putinii disidenti anticomunisti adevarati, cea care a
salvat, intr-un fel onoarea Romaniei in ochii lumii”, (…) In acesti cinci ani,
ori de cate ori d-na Cornea a atentionat public ca Romania se indreapta intro directie gresita, tot de atatea ori a fost contrata si nu de rare ori jignita de
cate un "adulator" de profesie din ograda Cotroceniului, care dorea sa-si arate
prin asta, desigur, devotamentul fata de seful suprem.”

Bine-bine, dar cum îi cheam¶ pe ofensatorii Ardealului §i
ai României noastre dragi? Silentium.
Nu §tiu pe unde §i-a f¶cut acest Hoandr¶ clasele, oricum
este un ins enervant. F¶r¶ a-§i dezv¶lui înclinarea pro-b¶seasc¶,
înoat¶ în balta “ziaristicei române§ti” ca s¶curea: Ap¶r¶ Ardealul,
detest¶ pe oricine se atinge de un ardelean (chiar §i de Groza?
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chiar §i de M¶gureanu?, dar de Titus Popovici?) nu d¶ nume - dar
are p¶reri ferme. Despre ce, p¶rerile?
Despre ñiñica.
*
S¶ râdem cu B¶sescu:
“Ding-Dang-Dong! Administratia Prezidentiala confirma ca Basescu
si-a scris numele pe clopotul de la Cotroceni”

13 octombrie
Bârfe-critici la adresa Hertei Müller:
Anonim spunea ....
Domnul Paul Goma, doresc sa-mi exprim profundul respect si profunda
stima fata de persoana dumneavoastra . Eu sunt svab din romania si traiesc de peste
25 ani in germania. Cu mirare am laut la cunostiinta ca Hertha Müller a fost o victima a regimului ceausist. Ea plecat in vizita in 1984 in germania. In ciuda represaliilor la care cica a fost supusa totusi sa intors in romania sub dictatura communista. Cine poate crede asa ceva? Numai nemtii mei de aici nemaipomenit de desinteresati de alte popoare si natii. Eu imi scriu degetele rana vie sa explic ca es este o
mincinoasa. Da fie cum o fi. Acuma a primit premiul si nimeni nu-il mai va lua. Ce
este ea acuma romanca, nemtoaica sau un soi altoit? Pentru romani am fost nemti.
Pentru nemti sintem roman, doara de-o fi sa luam un premiu nobel. Atuncea se
inversesa lucrurile. Nu, nu statul german a suportato pe ea, ci diverse cercuri literare cu influenta mediala si politica in frunte cu fostul secretar cultural de stat
Naumann. Inca in primele ei poezii inca in romania ia si-a exprimat ura si desrespectul pentru conationalii ei svabi, calomniindui pe astia si acuma se face aparatoarea istoriei lor? Nu, Hertha Müller na fost niciodata victima regimului ceausist,
ci complice in vorba si spirit.”
Publicat la 19:23:25 (13.10.2009)

16 octombrie
Polonezii considera Nobelul pentru Herta Muller (…)

Ei, da. Când nu ai argumente, recurgi la g¶l¶gie-insulte cu
holocaustizarea: ce o fi paralela idioat¶ cu Kertesz - abonatul la
Nobel, ca evreu? £i cum s¶ în†elegem pedepsirea întregului popor
german, pentru crimele naziste? Chiar a§a: s¶ fi mers masele largi
de germani - în totalitate (inclusiv copiii care înc¶ nu se n¶scuser¶
- ca Herta Müller), în pas caden†at la cucerirea Europei? Nu existase nici un neam† cu bun sim† care s¶ nu fi fost de acord cu “factorii deciz¶tori”? Iat¶, eu l-am cunoscut pe fiul generalului Claus
von Stauffenberg - §eful comploti§tilor împotriva lui Hitler (suab
adic¶: §vab din Stuttgart).
Vezi, Herta, dac¶ nu ai vrut s¶ §tii nimic despre mine?
Acum te-ai fi putut ap¶ra viteje§te, pârîndu-m¶: «Nu eu, tovar¶§i!
Nu eu am scris, prima, despre nem†ii nevinova†i, deporta†i în
Rusia; înaintea mea, h¶t, în 1971, un fel de concet¶†ean - dar nu
b¶n¶†ean de-al nostru, nici neam†, ca neam†, ci, oroare, un wallach!, unul Goma, a publicat la Suhrkamp §i a provocat scandal
la Târgul de la Frankfurt cu Ostinato, îns¶ nimeni nu l-a acuzat
©Paul Goma 1935-2011

wwww.paulgoma.com

PDF public și gratuit

31.12.2011

PAUL GOMA - JURNAL 2011

2151

de… pronazism. (Mult mai târziu, Totok, tovar¶§ul nostru de
Ac†iune Marxist¶ l-a †intuit la stâlpul infamiei ca “antonescian”
§i “antisemit”…)
Nu, nu. Nu e bine s¶ fii polonez: te afli între Rusia §i
Germania, între nazism §i bol§evism.
Iar Herta Müller, biata: a c¶zut între dou¶ “op†iuni”.
Sper s¶… opteze pentru a sa.
*
Luni 19 octombrie 2009
Ziua:
Israelul a retras un manual de istorie care evoca o epurare etnica
a palestinienilor in timpul razboiului din 1948 19 octombrie, 15:44 (…)

Cum altfel? Au plecat singuri-singurei, ca ni§te b¶ie†i
mari. Ia s¶ nu fi plecat singuri: ar fi avut soarta basarabenilor §i a
bucovinenilor “ne-pleca†i singuri” dup¶ ocuparea bol§evic¶ din
1940 - ca noi; unde “factorul activ” vreme de un an (28 iunie
1940-15 iulie 1941) a fost alc¶tuit din evrei.
Mar†i 20 octombrie 2009
T. Juraveli mi-a trimis “raspunsul” de la Chi§in¶u. ïl
reproduc aici:
“Paul GOMA poate ob†ine cet¶†enia RM…
dac¶ o solicit¶.
Acesta este r¶spunsul pe care l-a primit Asocia†ia Hyde
Park de la Pre§edin†ia RM.
“Fiind originar din Rep. Moldova, domnul Paul GOMA are
dreptul la dobândirea cet¶†eniei R.Moldova prin recunoa§tere. Pentru
solu†ionarea problemei abordate, este necesar ca domnul GOMA s¶ se
adreseze cu o cerere de recunoa§tere a cet¶†eniei RM c¶tre Sec†ia consular¶ a Ambasadei RM la Paris sau la Departamentul afaceri consulare
al Ministerului Afacerilor Externe §i Integr¶rii Europene“.
În r¶spuns se face trimitere la “prevederile art. 12, alin.(2), lit.a)
din Legea cet¶†eniei Rep.Moldova nr. 1024-XIV din 2 iunie 2000 care
stipuleaz¶ c¶ “sunt recunoscu†i ca cet¶†eni ai Rep.Moldova persoanele
n¶scute pe teritoriul Rep.Moldova sau persoanele unul dintre ai c¶ror
p¶rin†i sau bunei s-a n¶scut pe teritoriul numit §i care §i-au exprimat
dorin†a de a deveni cet¶†eni ai Rep. Moldova“. Textul r¶spunsului
adresat Asocia†iei Hyde Park este semnat de Alexandru Ohotnicov, §ef
al Serviciului acte al Pre§edintelui
Amintim c¶ Asociatia Hyde Park a cerut organelor competente
din Rep. Moldova s¶ acorde în regim de urgen†¶ cet¶†enia Republicii
Moldova scriitorului român basarabean Paul GOMA §i familiei sale
(Ana-Maria Goma, Filip Goma), cu toate drepturile §i considera†ia pe
care le merit¶ (detalii g¶si†i aici)
Paul GOMA este nascut în 1935, pe 2 octombrie, in satul Mana,
jude†ul Orhei, Rep. Moldova”

“Editor” precizeaz¶ ce anume trebuie s¶ fac¶ interesatul
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pentru a dobândi cet¶†enia moldoveneasc¶:
“Dobândirea cet¶†eniei Republicii Moldova prin recunoa§tere
Persoana domiciliat¶ peste hotare, care s-a n¶scut pe teritoriul
Republicii Moldova sau al c¶rui p¶rinte sau bunel/bunic¶ s-a n¶scut pe
teritoriul numit, fie persoana care a fost deportat¶ sau refugiat¶ de pe
teritoriul Republicii Moldova începând cu 28 iunie 1940, precum §i urma§ii
lor pot depune la Ambasad¶ cerere de dobândire a cet¶†eniei Republicii
Moldova prin recunoa§tere.
Solicitantul urmeaz¶ s¶ depun¶ la Ambasad¶ urm¶toarele acte:
1. Cererea solicitantului (se completeaz¶ §i semneaz¶ în prezen†a
func†ionarului consular);
2. Autobiografia (va con†ine informa†ii despre data §i locul na§terii,
data p¶r¶sirii Republicii Moldova, ocupa†ia §i locul de trai);
3. Dou¶ fotografii color, 35 x 45 mm;
4. Certificatul de na§tere;
5. Pa§aportul intern §i cel pentru c¶l¶torii în str¶in¶tate, în original
§i 2 copii;
6. Certificatul de c¶s¶torie (doar pentru cei c¶s¶tori†i sau v¶duvi);
7. Certificatul e divor† (doar pentru cei divor†a†i) sau hot¶rârea judiciar¶ de divor† §i certificatul de c¶s¶torie cu indicarea faptului desfacerii
c¶s¶toriei;
8. Certificatul de deces al so†ului/so†iei (doar pentru cei v¶duvi);
9. Certificatul privind schimbarea numelui §i/sau prenumelui (doar
în cazul schimb¶rii prin act, altul decît de c¶s¶torie sau divor†);
10. Certificatul de na§tere a copiilor minori (în cazul copiilor cu
vârsta de pân¶ la 18 ani);
11. Certificatul de na§tere a p¶rin†ilor sau buneilor sau documentul
care confirm¶ faptul deport¶rii de pe teritoriul Republicii Moldova începând
cu 28 iunie 1940. În cazul persoanelor decedate se prezint¶ §i certificatul
de deces;
12. Cazierul judiciar din †ara cet¶†enia c¶reia o de†ine solicitantul,
cazier judiciar din †ara de domiciliere §i cazier judiciar din Republica
Moldova. Cazierul judiciar din Republica Moldova se elibereaz¶ de c¶tre
Ministerul Afacerilor Interne, biroul din str. Iacob Hîncu, nr. 3, tel. (+373
22) 25-51-55.
13. Bonul de plat¶ a taxei consulare.
În cazul în care numai unul din p¶rin†i dobânde§te cet¶†enia
Republicii Moldova împreun¶ cu copilul minor, se prezint¶ consim†¶mîntul
autentificat la notar al celuilalt p¶rinte. În cazul recunoa§terii cet¶†eniei
Republicii Moldova copiilor minori în vîrst¶ de la 14 pîn¶ la 18 ani, se prezint¶ consim†¶mîntul lor autentificat de notar”.

Le voi mul†umi prietenilor Oleg Brega §i Anatol Juraveli
pentru ini†iativ¶ §i pentru demersuri, îns¶ îi voi ruga s¶ nu
insiste acolo, la Pre§edin†ia R.M.
Cererea lor era limpede formulat¶, îns¶ “r¶spunsul”…
Fiindc¶ inima mea este, de când m¶ §tiu acolo, în
Basarabia §i nu vreau s¶ mai sângerez atunci când voi rosti, nu
pentru prima oar¶:
«S¶ nu se mai plâng¶ Basarabenii atunci când “Reg¶†enii”
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le spun c¶ ei nu sunt români (ca ei!). Ba da, ba da sunt români
neao§i!» “R¶spunsul” dat de basarabeni propunerii prietenilor
mei este limpede, fiind un r¶spuns românesc, analfabet, al celor
care nu citesc mai întâi ce scrie într-un articol, într-o carte, aici
într-o peti†ie-propunere, abia apoi s¶ r¶spund¶ - exact a§a îmi
“r¶spunsese” acum câ†iva ani mult-l¶udata pentru inteligen†¶,
pentru rectitudine moral¶ Monica Macovei, ministru al Justi†iei,
când cerusem restituirea cet¶†eniei române luat¶ de Ceau§escu:
«F¶cè†i o cerère - o vom analiza».
Acest exemplar (am evitat femininul “exemplar¶” pentru
a nu se crede c¶ o laud pe Macoveica?, pòke numa-n…) a fost §i r¶mâne) procuror (nu “procuroare”, care, a§a cum este:
incorect(¶), i-ar da un aer de, totu§i femeie - când ea posed¶
sexul… neutru, ca Grecianina de la Chi§in¶u).
Ca s¶ vezi unde §edea românitatea!
Sâmb¶t¶ 24 octombrie 2009
ïn Ungaria vor avea loc azi trei anivers¶ri. Ca ungur-deinim¶, pentru Revolu†ia din 1956, le trec §i pe celelalte dou¶ în
Marea S¶rb¶torire.
ïn ultimele zile au fost re-activate trei scandaluri:
Polanski, Kundera, Kadare. Polanski m¶ intereseaz¶ doar în
m¶sura în care el însu§i se crede §i scriitor - în care caz s¶ se predea america-nilor §i s¶ suporte “rigorile legii”. Or el nu are de
gând s¶ o fac¶ - “S¶ m¶ sinucid?” ar fi zis, indignat, însp¶imântat
c¶ cineva poate gândi §i exprima o astfel de ie§ire-din-normalitatea-evreiasc¶: s¶ fie el, evreu, pedepsit pentru o fapt¶ rea - a lui?;
Kundera: ar fi ap¶rut o nou¶ dovad¶ c¶ a colaborat cu
securitatea lor, nu doar c¶ ar fi fost o victim¶ nevinovat¶ a
Organului.
£tiam de când am venit în exil, în 1977 c¶ cehii §i slovacii
îl detest¶ pe Kundera. “Mai grupa†i” cei r¶ma§i în †ar¶, cei care
au suferit direct din pricina Organei, ca de†inu†i, ca declasa†i, ca
“du§mani ai socialismului”. “Sentiment” normal într-o societate
anormal¶. Iar M.K. nu a f¶cut cel mai mic efort s¶-l corecteze, de
ce nu, s¶-l spulbere: ca scriitor stabilit în Fran†a nu a participat la
nici o manifesta†ie de protest împotriva oprim¶rii, dac¶ nu a
oamenilor din Lag¶rul Comunist, m¶car a cehilor §i a slovacilor
s¶i; nu a semnat nici un Apel, nu a urcat niciodat¶ la tribun¶ (§i
erau multe tribune pe atunci, m¶car una pe s¶pt¶mân¶), s¶ se
declare în ap¶rarea celor persecuta†i de regimurile lor - fie §i
iranieni de sub pumnul de fier al £ahului, fie argentinieni, fie
chilieni, victime ale dictaturilor militare de dreapta; nu s-a expri©Paul Goma 1935-2011
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mat nici în pres¶, ap¶rînd m¶car în principiu “drepturile omului”
cele desconsiderate, chiar acuzate c¶ ar constitui “o manevr¶
kaghebist¶” de c¶tre marii patrio†i din exil care nici nu respirau
de… atâta anticomunist (s¶ se afle la Moscova?, mai grav: la
Bucure§ti §i s¶ nu-i aprobe cumnatei pa§aportul?), nu s-a “demascat” prin vreun text ap¶rîndu-i pe cei care, dincolo de Cortina de
Fier nu se puteau ap¶ra… Este adev¶rat, Kundera nu a fost v¶zut
nici în compania celor-de-dreapta (ca mine, cu Giscard, cu
Poniatowski, cu Debré, cu Déniau, cu… Ionesco), îns¶ el mai
avea de tras dup¶ sine o ghiulea: so†ia sa, Vera.
Iar aceasta purta un p¶cat de neiertat în opinia “radicalilor”, nu doar din Cehoslovacia, dar din toate †¶rile supuse
Kremlinului: fusese prezentatoare la televiziunea de la Praga,
omoloaga Ioanei M¶gur¶. Frumoas¶, elegant¶, trufa§¶, privind de
sus, nu doar la “femeile disiden†ilor” (s¶r¶cu†ele, vorba Monic¶i
Lovinescu) - sau disidente ele însele, ca Gorbanevskaia - ci §i la
b¶rba†ii care f¶cuser¶ pu§c¶rie la sânge (pe când ea, prezentatoarea de televiziune prezentà, voioas¶, “reliz¶rile” regimului
opresor). De aici §i eticheta de securist¶, kaghebist¶. Or aceste
p¶cate nu se iart¶ în Societatea lupt¶torilor anticomuni§ti din exil,
cu atât mai pu†in în masele largi de ascult¶tori, la Europa liber¶,
ai adev¶rului distilat de americani, curajo§i nevoie-mare - de la
Washington. Unii dintre critici, compatrio†i ai s¶i, vorbeau chiar
despre influen†a dictatorial¶ a Verei asupra lui Milan, afirmînd c¶
ea îi dicta, nu doar ce s¶ scrie, ci §i cum… Baliverne: prozatorul
(dac¶ ar fi fost poet, i s-ar fi g¶sit lesne circumstan†e atenuante)
Milan Kundera §tia de la începuturile sale scriitorice§ti ce-ul §i
cum-ul, nu avea nevoie de sfaturile pre†ioase ale tovar¶§ei de
via†¶. El face parte dintre acei scriitori - prozatori - care, privind
în dreapta, în stânga, oprindu-§i ochii asupra “exemplelor negative” (spunem noi, gelo§ii, noi, ranchiuno§ii), s-au hot¶rît… s¶ le
urmeze exemplul; §i li l-au imitat - cu str¶lucire.
La noi N. Breban a încercat s¶-§i edifice, în romanele sale
o “rezisten†¶… pasiv¶” (nu i-am spus: “prin cultur¶” §i nici nu-i
voi spune). Abia dup¶ 1989, când a ap¶rut Petru Dumitriu pe
firmamentul Rivulu†iei la Români, tras-împins de un Pruteanu, de
un Cristoiu - §i de o Marta Petreu - Breban l-a abandonat pe
Nietzsche, l¶sîndu-l ne-acoperit §i l-a descoperit pe… “Conu
Petrache” (cum i se adresa §i în absen†¶, ciocnind cizmele de
recrut zelos, zelosul komsomole† Radu Cosa§u, “M¶rea†¶
Vatr¶”), eu zicîndu-i de-a dreptul Canalia Canal¶. Ciudat, dar
normal la Breban, îi admira, nu opera (contestat¶, în ultima
vreme de cei care o… negrìser¶), ci cariera!
ïntorcîndu-m¶: Kundera, în eseurile sale ar fi avut prile©Paul Goma 1935-2011
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jurile (la plural) s¶-§i explice-justifice op†iunea: de a nu scrie
proz¶ cu cerneala militantului, ci cu a “scriitorului adev¶rat”, cel
rezistent pasivice§te; culturalice§te. Nu a f¶cut-o.
Apoi: Kundera este un bun scriitor, chiar a§a, scriind:
într-un picior.
ïn schimb Kadare… ïn discursul de ieri, de la Madrid, a
introdus o banalitate, îns¶, dup¶ obicei, una grosolan¶, primitiv¶,
de cioban ardelean - pe care a trebuit s¶ o explice… £i a §i
f¶cut-o: dup¶ el, rolul scriitorului este cel al lui… Don Quijote ceea ce o §tiam din perioada pre-pastoral¶ illyrian¶.
Mi s-a f¶cut grea†¶ de Kadare, acest mincinos, acest
impostor, acest “scriitor de vitrin¶”, cum îl zugr¶veau compatrio†ii s¶i din exil, “tovar¶§ de drum”, “prost util”, cel pe care
Enver Hogea, fiorosul maoist, criminalul mai criminal chiar
decât Ceau§escu al nostru (al lui dracu’), îi trasa sarcina s¶
c¶l¶toreasc¶ în Occident, la Londra, la Paris, în scop de intoxicare a intoxica†ilor occidentali - eu l-am v¶zut la emisiunea
celebr¶ a lui Pivot de dou¶ ori între aproximativ 1980 §i 1985:
pretindea c¶ to†i albanezii pot “circula liber”, ca el, c¶ el nu a
întâmpinat nici o dificultate în ob†inerea pa§apoartelor - dovad¶:
de cum i se publicaser¶ traducerile în Occident, a fost autorizat
(în realitate: îndemnat, i se ordonase s¶ execute ordinul de a trece
de urgen†¶ la… “interes”, ca o curv¶ ce era. £i chiar dac¶ am mai
spus-o, o repet - iar afirma†ia mea poate fi verificat¶: Kadare
minte când afirm¶ c¶… a fugit din Albania, din cauza regimului
comunist:
Momentul “fugii”- o banal¶ c¶l¶torie “cultural¶”- s-a
petrecut dup¶ dispari†ia fiorosului Enver Hodgea, iar “anticomunistul” Kadare a profitat de un séjour-în-interes-de-serviciu
(editorial, m¶ rog frumos) la Paris, pentru a cere… azil politic!
Cine, ce îl amenin†au pe Kadare, “anticomunistul cu voie de la
comuni§ti” în Albania natal¶? Comuni§tii? Da’ de unde, din
contra: anticomuni§tii ajun§i la putere, cei care, sub Hodgea
f¶cuser¶ pu§c¶rie “albanez¶”, iar acum voiau s¶ pun¶ mâna pe
colabora†ioni§ii notorii, cei care l¶udaser¶ regimul la televiziunile franceze, germane, italiene, s¶ le ia pu†in gâtul, ca la capre,
dup¶ obiceiul locului…
De ce mint scriitorii? S¶ nu se poat¶ opri din… fic†ionarisìt? Nici vorb¶: mint, nu din iner†ie, nu din prea-plinul fanteziei
creatoare (sic), nu din… inteligen†a tic¶losului, care încearc¶ s¶
scape basma curat¶ dintr-o prea murdar¶ treab¶? Ci din prostie:
Prostie cubic¶, precum cea a Hertei Müller (de ce s-a
împiedecat în propriile picioare min†ind f¶r¶ necesitate c¶ femeia
moart¶ în deportare, în Rusia fusese mama ei?, de ce a min†it c¶
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a scris o carte de m¶rturie cu mama ei, când femeia nu-i era
mam¶, ea, Herta, n¶scîndu-se din alta, mult dup¶ moartea aceleia,
în Ucraina?). £i de ce nu corecteaz¶ neadev¶rul ‘sc¶pat’?
Breban la fel: min†ea c¶ este “refugiat politic”, el zicea,
incorect-nem†e§te: “azilant” (imitat de Suceav¶, alt analfabetizator transoceanic)? De ce? De… prostie, fiindc¶ minciuna aceea
putea lua v¶zul doar unor c¶sca†i gata s¶ încuviin†eze orice :
Gro§an, Buduca, Ciachir, îns¶ nu §i oamenilor normali.
Cât despre Kadare…
Mi-au ajuns la urechi p¶rerile unor p¶reri§ti danubio†i,
dup¶ care numai invidia m-a mânat s¶ fiu atât de violent-critic la
adresa Hertei Müller (vor veni §i cele privitoare la Kadare).
Re-r¶spund, f¶r¶ a obosi:
Nu am de ce s¶ fiu invidios pe Herta Müller: nu box¶m la
aceea§i categorie; nu am concurat pentru Premiul Nobel, nu am
fost, în “preliminarii” nici m¶car pe locul pai§pe, ca s¶ mor de
ciud¶ c¶ pe primul s-a clasat Herta Müller. Nu am fost niciodat¶
candidat, am fost, de trei sau patru ori propun¶tor (la cererea
Comitetului Nobel, §i i-am recomandat alternativ pe Eliade, pe
Ionesco, pe Eliade, pe Ionesco…, pân¶ mi s-a f¶cut lehamite §i nu
am mai r¶spuns solicit¶rilor). De§i tot scriitorul viseaz¶ la
Premiul Nobel, eu nu am mai visat de când am constatat c¶ se
decerneaz¶, cam din §apte în §apte (ani) unora care cu adev¶rat
merit¶ (chestie de gust - iat¶ anul trecut a fost distins Le Clézio:
un fericit “accident”), în rest primiser¶ tot cei din ga§ca - sau
tribul - plâng¶cio§ilor (corect ar fi: al plâng¶tore†ilor ieremìici, al
tânguitorilornicilor, al celor care pretindeau, cu urlete, c¶
Holocaustul lor este - §i va fi - unicul genocid de pe planet¶).
Sunt con§tient, vai, c¶ indiferent de talentul sau de nontalentul meu niciodat¶ nu voi intra în lista selecta†ilor: nu sunt eu
“antisemitul” de serviciu? Cu ce carte m¶ voi prezenta: cu
S¶pt¶mâna ro§ie 28 iunie - 3 iulie 1940 sau Basarabia §i
Evreii?, sau cu volumul Basarabia - ce s¶ fac, sunt plictisitor cu
Basarabia mea), interzis prin lege bol§evic¶, la Chi§in¶u (unde
Mein Kampf este autorizat¶), în urma denun†urilor evreilor de
acolo (ei practicînd, în continuare listele-negre)? Eu, c¶ruia un
vierme cu p¶r cre† precum sociologul M.D. Gheorghiu, m-a
“demascat” dup¶ metoda bol§evic¶ - a bol§evicilor agitatori evrei
- cerînd (§i el, ca la ei, în Raiul Sovietic, extins §i în nefericitele
†¶ri c¶zute sub cizma sovieticilor) - s¶ fiu expulzat din Fran†a?
Doamne fere§te! Nu mi-ar permite s¶ dep¶§esc nici faza
“calific¶rilor”, mi-ar face zdren†e-zdren†e cracii pantalonilor, nu
doar activi§tii sionisto-securi§ti Radu Ioanid, Oi§teanu, Shafir,
Andrei Cornea, M.D. Gheorghiu, Neumann, Florian-Fiul, Mehr,
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musca de c¶cat bâzâind sub semn¶tura “Boris Marian”, dar §i
goi-ii Manolescu, O. £imonca, I.B. Lefter, Carmen Mu§at, G.
Andreescu, Totok, Marta Petreu, Mircea Martin, Horia Gârbea,
Laszlo Alexandru, Pecican §i atâ†ia al†i pupincuristo-limbi§ti.
*
Ce zice Evenimentul zilei de azi:
Sp¶la†i” de CNSAS Sorin Semeniuc
Vineri, 23 Octombrie 2009
LIST™. Consiliul Na†ional de Studiere a Arhivelor Securit¶†ii
(CNSAS) a publicat miercuri o list¶ cu persoanele care au semnat
angajament, au primit nume conspirative §i au dat inform¶ri fostei
institu†ii comuniste, dar care au primit „decizii de necolaborare cu
poli†ia politic¶”.
Printre acestea se num¶r¶ Cornelius Ro§iianu, fost prezentator
la TVR, Vasile Arhire, actualul director al TVR Ia§i, William Totok,
poet, prozator de origine german¶, cofondator al Grupului de
Ac†iune Banat, Vasile Etcu, fost subprefect al Ia§iului, Aurel Cazacu,
fostul director în Ministerul Economiei, Dan Berindei,
vicepre§edinte al Academiei Române, Lucian Vasiliu, scriitor din
Ia§i, timp de 15 ani director al Muzeului Literaturii, §i Ibraim Temur,
consilier local (PSD) la Constan†a.”

Cine m¶ antisemitiza, cine m¶ acuza c¶ îl laud pe “fascistul Antonescu” (citîndu-l pe “istoricul Pippidi”, nepotul lui
Iorga)! Totok!
Duminic¶ 1 noiembrie 2009
ïn Ziua de ieri cine deschide gura de canal nedesfundat din
secolul trecut - prin intermediul traducerii, fire§te? S¶ vezi §i s¶
nu crezi! Gore Vidal! Interna†ionala Pedera§tilor §i a Pedofililor
§i a Violatorilor s-a mobilizat - “cu orice pre†” - în ap¶rarea lui
Polanski :
“Victima de 13 ani a lui Polanski a fost o curva, sustine un controversat intelectual american, scriitorul american Gore Vidal. Controversata
arestare, în urma cu cateva saptamani, a cunoscutului regizor Roman
Polanski, acuzat ca, in urma cu mai bine de 30 de ani, a drogat si violat o
minora, ia o noua turnura. Si asta dupa ce din victima, tanara pe atunci
Samantha Geimer, ajunge sa fie catalogata drept "curva" de un scriitor american cu nume sonor, Gore Vidal.

£i de ce este Samantha, scuza†i, bonsoar, curv¶, dup¶ cum
afirm¶ puturosul curv semnînd: “Gore Vidal”, dar §i “Katherine
Everard” §i “Cameron Kay” §i “Edgar Box”? Cic¶…
“Intr-un interviu acordat publicatiei "The Atlantic", autorul romanelor "Orasul si stalpul", "1876", sau "Mira Breckinridge", afirma raspicat ca
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nu poate sustine cauza Samanthei in scandalul reinviat recent. "Nu-mi cereti
sa ma asez si sa plang de fiecare data cand o tanara curva are impresia ca
lumea isi bate joc de ea", (…) Tanara la care face, evident, referire Vidal este
Samantha Geimer, care, la vremea cand Polanski a intretinut raporturi intime
cu ea, sub influenta drogurilor si a bauturilor alcoolice, avea doar 13 ani si
era un model in devenire.

Bine, dar cine m¶-sa-i cere Vidalului s¶ (de)plâng¶ soarta
de “tân¶r¶ curv¶” a Samantei? Mai întâi s¶ explice întrucât tân¶ra
este o curv¶? Care sunt faptele curv¶s¶re§ti ale minorei Geimer?
(…) “scriitorul spune ca mass-media i-au creat acesteia un portret
departe de cel real, in care Samantha apare drept o victima nevinovata, imagine departe de cea reala. "La acea vreme, am fost in mijlocul acelei situatii.
(s. m.) La vremea respectiva, stiam cu totii unul de celalalt. Asa ca sunt
convins ca povestea adevarata nu seamana deloc cu ceea ce a ajuns in presa".

Care “mijloc”, care “situa†ii”? De acord: b¶trânei hoa§te
Gore Vidal (spre deosebire de tân¶ra curv¶ Samantha-amanta)
povestea-adev¶rat¶ nu este… adev¶rat¶ (cea relatat¶ de pres¶) dar care-i “adev¶rata”? Pu†intic¶ r¶bdare:
“Vidal merge mai departe si acuza prezenta unor accente vadit
anti-semite in oglindirea povestii de catre jurnalisti, dat fiind faptul ca
Polanski este un cunoscut regizor evreu, de origine poloneza”.

Asta era! De ce n-a spus-o de la început, ca s¶ afl¶m §i noi
la-ul în care va fi l¶l¶it discursul împro§c¶tor de noroi, asupra
victimei violului, nu a… violatorului, cu tot cu originea lui!
Concluzie demn¶ de o târîtur¶ ca Gore Vidal:
Pentru c¶ de ce minora Samanta Geimer, în vârst¶ de 13
ani, era o curv¶ - dup¶ Vidal?;
Pentruc¶c¶ci… “Polanski este un cunoscut regizor
evreu, de origine polonez¶!”
Iat¶ unde §edea adev¶rul: în ambusca†ionament!
£i noi dormeam, soro…
*
Tot azi sare din baie B.H.V. (“Virgilul T¶nase de expresie
francez¶”, cum i-am zis eu, cam rezumativ, lui “B.H.L”, BernardHenri Lévy) - îns¶ numai într-un ziar belgian.
Ca un prostal¶u de avocat din oficiu, ultranteligentul zice:
“(…) "Este rusinos ca nu e posibil, atunci cand vorbim de aceasta
viata, sa nu evocam copilaria in ghetto, moartea mamei la Auschwitz, moartea tinerei sotii si a copilului pe care il asteptau".
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Cum s¶ nu fie “ru§inos c¶ nu e posibil” ca un evreu s¶ nu§i asume fapta rea, s¶ o pun¶ pe seama… “copil¶riei în ghetto;
moartea mamei la Auschwitz, moartea tinerei so†ii §i a copilului
pe care îl a§eptau”? ïnc¶ un dobitoc de coreligionar (sic), al
Polanskiului, pân¶ ieri un ins cu o inteligen†¶ ca briciul, prostit
fulger¶tor, de cum apare o “problem¶” moral¶. Pentru evrei
morala noastr¶ cre§tin¶ nu exist¶, pentru c¶ Cristos a fost un
“disident” devenit du§man (prin lucrarea altui evreu, Shaul/Paul,
“inventatorul” cre§tinismului).
Deci, întru ap¶rarea unui violator §i a unui fugitiv, “trebuia” musai s¶ fie invocat¶…“copil¶ria în ghetto, moartea mamei
la Auschwitz, moartea tinerei so†ii si a copilului pe care îl asteptau"! - nu fac decât s¶ reiau litania neru§inat¶ a “ap¶r¶rii”. Dac¶
ar fi venit cu aceste argumente în fa†a tribunalului, Polanski ar fi
fost achitat pe dat¶, nu h¶r†uit, “în mod antisemitic”, ba chiar
negationistic… ca evreu, m¶ rog frumos. Devin pro§ti (si obraznici) chiar §i evreii de§tep†i, nu doar cei a§a-§i-a§a.
2 noiembrie 2009
Iar¶§i Herta Müller:
Cristina Spiridon nu poate avea o rela†ie m¶car corect¶ cu
limba român¶ - ai zice c¶ e fata mijlocie (?) a lui B¶sescu:
“…o fila din istoria celui de-al doilea razboi mondial: deportarea la
a§a numita munca de reconstruc†ie in Uniunea Sovietica a etnicilor germani de la noi din †ar¶”.

Cum, “a§a numita munc¶ de reconstruc†ie”, cucoan¶? Dar
chiar a§a era… numit¶ de c¶tre oficiali (ocupan†ii ru§i, românii
ocupa†i)! £i ce e cu “etnicii germani de la noi din †ar¶”? Ce e cu
parazitul “etnic”? Unde ai înv¶†at acest cuvânt de o trivialitate §i de o falsitate - nesfâr§it¶? ï†i era greu s¶ scrii, de-o pild¶:
“germanii, cet¶†eni români?”
“ Initial, Herta Müller si-a dorit sa scrie "Atemschaukel" impreuna cu
poetul Oskar Pastior, care insa a murit in 2006, cu cateva zile inainte de a
primi premiul "Buchner".

“£i-a dorit…”, “mi-am dorit s¶…” - dar asta este limba
boului (cite§te: mugetul) practicat¶ de Geoan¶, Udrea, Adriean,
Crin, Becali §i al†i analfabe†i. Probabil c¶ în nem†e§te Herta
Müller a spus c¶ a avut de gând s¶ scrie, nu “mi-am dorit…”,
traducere pocit¶ în stilul textelor de roman†¶:
“Herta Müller, a declarat in timpul unui curs de politica din Leipzig
ca a luat in considerare sinuciderea in timpul regimului comunist din
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Romania”

Ca s¶ vezi ce a luat în considerare Herta Müller: sinuciderea. Nu i-ar fi ru§ine Cristinei Cutare c¶ o confund¶ cu Becacali,
când beh¶h¶h¶ise el:
“Dac¶ nu candideaz¶ Traian B¶sescu, iau in calcul
intrarea in turul doi”
Pasajul care urmeaz¶ îmi va folosi ca material documentar, chiar dac¶ nu i-l voi pune în fa†¶ Hertei Müller, ca prob¶ a
haosului-cronologic-bine-ordonat din capul ei. De ce Dumnezeu
aceast¶ femeie încearc¶ s¶… povesteasc¶ ceea ce, v¶dit, nu este
capabil¶ s¶ †in¶ minte!?
Intr-un interviu difuzat de "Deutschland Radio Kultur", scriitoarea a
marturist ca proiectul comun de a scrie o carte era in faza de inceput cand
Pastior a murit: "Aveam notite, aveam trei caiete pline cu insemnari.
Mai aveam si mici texte, inceputul unor capitole, aveam si cateva nume de
persoane, nume despre care nu stiam mare lucru." (subl. mea, P.G.) “De
aceea, desi personajul principal se aseamana pe alocuri cu poetul "nu este
Oskar Pastior." Personajul central al romanului se numeste Leopold Auberg
si este un german de 17 ani, homosexual, care locuieste la Sibiu. Deportat
asemenea celor de o varsta cu el, Leo rememoreaza cei cinci ani petrecuti in
lagar la o distanta de sase decenii.

£i z¶u, nu m¶ mai intereseaz¶ “contradic†iile Hertei
Müller”. Din Herta curg… “inexactit¶†ile” (mai cu seam¶ cronologice) a§a cum din Breban curg minciunile pure §i simple §i
màscule. F¶r¶ necesitate, f¶r¶ voie, a§a în†eleg ei, scriitori, m¶
rog frumos “via†a” scriitorului: pentru ei fic†ia §i realitatea fac
una, de ce
ne-om fi b¶gînd noi în via†a lor de creatori… mai
ieri-autoda†i-la-sp¶la†i/, azi prezenta†i la-cur-cura†i?
*
Armata rusa a simulat atacarea Poloniei, in luna septembrie, cand s-au
implinit 70 de ani de la invazia sovietica din 1939 2 noiembrie (…)

ïns¶ nu obr¶znicia legendar¶ a ru§ilor de a face una ca asta
m¶ scoate din fire (ba da, ba da, am vrut s¶ spun c¶, basarabean
fiind, îi cunosc, nu i-a§ mai cunoa§te); ci analfabetismul combinat cu nesim†irea… ruseasc¶, a românilor, aceea m¶ îmboln¶ve§te. ïn†elep†ii, împ¶ciuitori§tii tricolori îmi vor atrage aten†ia
c¶ nu trebuie s¶ iau în seam¶ chiar toate idio†eniile pe care le emit
forumi§tii - care a§a î§i imagineaz¶ ei c¶ î§i pot folosi libertatea
de expresie. De acord: nu-trebuie-s¶. Dar poate un om normal era cât pe ce s¶ scriu: “un român normal” s¶ treac¶ pe lâng¶ o
p¶rere (sic) f¶r¶ s¶ observe c¶ este, nu doar o prostie monumental¶, dar §i o insult¶ la adresa vecinilor no§tri polonezi?
Iat¶ perla… din baleg¶ :
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Morphius 2009-11-02 14:29:22
“Pe Poloneji ii maninca schinarea dupa cum vaz
Tot fac plecaciuni la inalta poarta din Washinton si ii roaga pe americani sa instaleze scuturi antirachete sa zica mersi ca numai simuleaza si nu
o fac pe bune ca sa zis cu ei si cu noi binenteles vezi cazul Georgiei nu le-a
trbuit mult sa intre in Tibilisi numai 48 de ore.”

Acest cretin (în schimb) anonim, Morphius, d-al nostru,
dîn bobor (§i tricolorete, sunt convins), chiar de nu e un fost (deci
etern securist) nu e mai inteligent decât oaia miori†ic¶: nu a
în†eles semnifica†ia sinistr¶ a “exerci†iilor” ruse§ti - de unde s¶
în†eleag¶ tova’ Cizm¶, dac¶ “asta” nu s-a predat la cur’scurtul
frecventat de dânsul; data la care ru§ii au jucat gluma lor
b¶§inoas¶ pentru care ar merita un picior în gur¶ - global, nu
individual - (17 septembrie) iar¶§i nu i-a spus nimica, pen’ c¶ la
data aceea de dublu doliu (1939) el nu era n¶scut, deci n-are nici
o vin¶ - precum nevinov¶†elul Alex £tef¶nescu, cel care justifica
neluarea unei atitudini în problema persecu†iilor evreilor de c¶tre
români (era vorba de Norman Manea) prin sfântul motiv ca el nu
se n¶scuse înc¶ “în perioada aceea”… Dar o mare vin¶, una are:
aceea de a-§i da cu p¶rerea (lui personal¶, vorba poetuluiemblem¶, Dinescu), de ierbivornic, despre ceea ce habar nu are.
Nu-mi fac iluzii ca am¶râtul meu Jurnal instalat pe internet
poate alfabetiza o †ar¶ întreag¶. Fiindc¶ nu doar eu §tiu ce s-a
întâmplat la 1 septembrie, apoi în 17 septembrie 1939. Vita asta
groh¶itoare de “Morphius” trebuia s¶ se informeze înainte de
a-§i da cu p¶rerea lui de be†iv b¶n¶n¶ind, cu bale, în §an†ul în care
a c¶zut. Nu de alta, dar chiar dac¶ individul nu este basarabean
sau bucovinean de Nord sau her†ean, a suferit §i el - indirect - de
urm¶rile nenorocite ale declan§¶rii celui de al doilea r¶zboi
mondial în Europa - prin agresiunea nem†ilor asupra Poloniei, la
1 septembrie 1939, iar dup¶ 17 zile prin mi§elia atacului pe la
spate al ru§ilor care a îngenunchiat Polonia §i ne-a târît §i pe noi,
ceilal†i europeni, în tragedie.
Deduc: individul nu a priceput nici acum de ce-l atac §i-l
blestem §i-l înjur de m¶-s¶. Dac¶ chiar vrea s¶ afle motivul, s¶
fac¶ apel la un coleg “de cazarm¶”, sau chiar la un fost §ef-deunitate MAI, de§i nici acela n-o fi mai breaz la “materia” asta.
Vineri 6 noiembrie 2009
R¶u, r¶u m¶ simt. Mai ales c¶ abia am ie§it din co§mar:
M¶ aflam într-o orez¶rie f¶r¶ orez, o b¶ltoac¶. Fusesem
adus în vederea execu†iei: de la zgarda mea porneau o mul†ime de
funii, în “stea”, eu eram imobilizat de ele, nu m¶ puteam mi§ca,
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necum sc¶pa. Capetele funiilor erau †inute de “prieteni” dragi:
Dan Stanca §i Oi§teanu, Shafir §i Manolescu, R.F. Alexandru §i
Cistelecan §i G. Andreescu - nu-i mai în§ir pe to†i, am f¶cut-o
când i-am dat în judecat¶… (ïl voi fi uitat pe dr¶g¶la§ul
Antonesei, fiul-finul lui Simirad?) Unii dintre ei, în afar¶ de
funiile cu care m¶ st¶pâneau, aveau câte un ciocan de lemn.
Scandau ceva, tr¶geau de funie apoi loveau. M¶ loveau în cap, cu
maiul. Nu sim†eam vreo durere, de aceea îmi propusesem s¶
ascund nedurerea, doar s¶ m¶ prefac a fi… zguduit de loviturile
în cap, în cap, numai în cap…Pân¶ când Marta Petreu a †ipat:
«Nu în cap, acolo-i obi§nuit ! Peste gur¶, acolo-l doare,
acolo s¶-i d¶m, s¶-i d¶m peste gur¶, s¶ se-nve†e minte, futu-i
Dumnezeii lui de antisemit!»
M-am speriat atât de tare de futuiala din gura Martei, c¶
m-am trezit. Leoarc¶ de sudoare; §i gâfâind. De atunci a trecut un
ceas §i jum¶tate §i tot mai tremur de teroare. De unde va fi înv¶†at
dr¶gu†a de Marta, poet¶ profund creieral¶ §i adânc-proaf¶ de
filozomarxìe la Cluj - n¶scut¶ nu f¶cut¶ în Jucul de Jos, de lâng¶
Gherla - c¶ “în cap” sunt eu obi§nuit s¶ încasez loviturile (de la
£omlea cel B¶trân, de§i acela era dintr-un sat de dincolo de
închisoare, s¶ zicem: Nicula), s¶-mi deie “peste gur¶” - ca §i cum
n-a§ fi fost b¶tut de to†i securi§tii peste-gur¶… - cu deosebirea c¶
aceia nu m¶ antisemitizaser¶, înc¶ nu devenise la mod¶
împ¶r†irea - dup¶ Marta - a omenirii în filosemi†i §i antisemi†i?
28 noiembrie 2009
Aveam îndoieli în privin†a brutalit¶†ii cu care tratasem
creatura semnînd: “Boris Marian-Mehr” drept o musc¶-ncuru-calului, îns¶ deschizînd azi paginile (internetizate) ale
Observatorului Cultural, am fost orifiat constatînd c¶ borismehr-p¶duchele-lat a invadat-colonizat comentariile revistei
numite cu l¶l¶iala-i incontinent¶, insuportabil¶.
Dup¶ scrierea rândurilor de mai sus, ca de fiecare dat¶
când îmi otr¶vesc v¶zul citindu-l pe Mehr, simt nevoia irepresibil¶ de a m¶ pi§a - de tot, de tot, se zice (§i ce bine se zice în
române§te prin : m¶ pi§, adic¶ participativ) - apoi de a face un
du§, mai mult: de a-mi aplica tratamentul barbar la care am recurs
o singur¶ dat¶, în B¶r¶gan, prin 1962, dup¶ ce regulasem o
r¶t¶citoare intrat¶ în casa mea-de-lut acoperit¶ cu paie:
M¶ pomenisem, în prag, cu o fat¶?, femeie? cu cizme de
cauciuc §i pufoiac¶. Se rezemase de tocul u§ii, se uita la mine cu
to†i ochii (cenu§ii, cu stelu†e aurii) §i râdea - râdea cu toate
gurile, cea vizibil¶ fiind ro§ie-ro§ie, inflamat¶, de recent¶ folosire. Avea, pe sub tunica de pufoaic¶, aproape nou¶, o rochie
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sub†ire, aerian¶, de m¶tase catifelìe, acum obosit¶ r¶u, dar tot
minunat¶, probabil de-c¶p¶tat, ori de-“împrumut” dintr-o cas¶
unde va fi existat, nu doar un b¶rbat vizitat-îmbucurat-cu-sine
mai adineauri, dar §i, absent¶, so†ia, amanta, fiica aceluia (dar ce
bine i-o sim†eam, rochia, de la un metru - pe orizontal¶, tot de un
metru altitudine…). I-am pus necunoscutei întrebarea-prim¶, la
noi, în L¶te§ti: «Ai mâncat s¶pt¶mâna asta?» A râs în continuare
§i a “r¶spuns” din umerii roti†i-împletit din care n-aveai decât s¶
în†elegi orice, mai cu seam¶ c¶ nu, nu mâncase (s¶pt¶mâna asta).
Am poftit-o în cas¶. Ea s-a desc¶l†at de cizmele de cauciuc
ob§te§ti, trase pe piciorul gol apoi, înainte de a intra în “odaia
mare”, §i-a §ters îndelung t¶lpile descul†e de foaia de carton
gudronat c¶ruia noi îi se spuneam: “parchet de B¶r¶gan”, ca §i
cum acolo ar fi existat o §terg¶toare - nu, nu exista. Am pus pe
mas¶ toate rezervele alimentare: sl¶nin¶, brânz¶, o conserv¶ de
pe§te, gândind c¶ va lua din fiecare cât s¶ o sature. A topit tot, în
afar¶ de conserv¶. A râgâit îndelicat, cu mâna la gur¶ §i,
continuînd a râde, s-a ridicat, s-a dus la pat, s-a întins pe spate,
§i-a ridicat rochia pân¶ sub b¶rbie §i s-a despicat, de-am crezut c¶
va trece, simetric, cu c¶lcâiele prin pere†i, apoi m-a îndemnat,
rostind singurul cuvânt (dar §i ultimul): «Vii?»
«Viu, viu!!!», am r¶spuns cu gr¶bire.
£i a fost… divinviu. Nu avea nimic pe sub rochie, poate de
aceea trupul i se odihnea pe aureol¶ (§tiu, §tiu, aureola înconjoar¶
numai capul, îns¶ ar fi putut cineva s¶-mi spun¶ unde-i era
capul?). Era cald¶, era fierbinte, era arzînd¶, era parfumat¶ cu
nu§tiuce - §i nespus de delicat¶: aveam impresia, certitudinea c¶
m¶ luase la pieptu-i, m¶ tr¶sese §i pe mine cel de †â†¶ în interiorul
aureolei ei trupe§ti. La urm¶ de tot mi-a luat mâinile §i mi
lea pupat. Pe amândou¶; cu buzele; cu fruntea. Apoi mi le-a condus
la-ntre-picioare §i mi le-a s¶rutat cu s¶rutarea pizdei sale.
Râzînd. Rochia de m¶tase ridicat¶, †inut¶ a§a, sub †â†e.
Râzînd ro§u-aprins cu gura-i rrro§ie, înro§it¶ de întrebuin†are.
Dup¶ plecarea r¶t¶citoarei hlizite m¶ trezisem invadat
de p¶duchi la†i. Am fost nevoit s¶ trec prin t¶i§ de brici tot
lanu-mi pubian; apoi, la oglind¶, cu o penset¶, s¶ dezgrop, s¶
zmulg jum¶t¶†ile de cadavre p¶duchice; apoi s¶ dau cu spirt §i s¶
nu urlu prea foarte tare; apoi cu DDT - far¶ a r¶cni ca un
înjunghiat. ïn vreo s¶pt¶mân¶ am sc¶pat de la†ii-p¶duchi: greu,
cu dureri, cu scârb¶, îns¶ am reu§it.
Nu, nu-i purtasem pic¶ gagicii (ba din a treia zi o a§teptasem s¶ reapar¶ hlizindu-se, s¶-mi spun¶-întrebînd-îndemnînd:
«Vii?» §i s¶ facem noi doi ca trenule-ma§in¶-mic¶ ceea ce
înv¶†asem pe pielea mea cea martirizat¶ de brici s¶ nu mai fac ©Paul Goma 1935-2011
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dar ce dulce-i p¶catul repetat, sub strea§ina poalei rochiei de
m¶tase).
Cât despre p¶duchii la†i, puteam jura: nu erau ai ei, ci a
unui vecin pe lâng¶ care trecuse - pe cealalt¶ parte a uli†ei…
Post-scriptum, 1 decembrie 2009
Dup¶ cum se observ¶, în aceast¶ diminea†¶ am mai dat un
galop (îi zic a§a, de încurajare), ca s¶ ajung din urm¶ Jurnalul
înainte de a fi instalat pe situl web. ¢in neap¶rat s¶ spun, aici, în
Jurnalul pe noiembrie, câteva cuvinte despre Daniel CristeaEnache, autorul textului-surpriz¶ reprodus ieri:
Pe D.C-E îl citesc cu interes - desigur, numai pe internet,
neavînd acces la “hârtie” - de mult¶ vreme. Mi s-a p¶rut a fi unul
dintre “junii din ziua de azi” extrem de dota†i pentru ceea ce face.
Singura rezerv¶ - a§ezat¶ în raftul “Am¶r¶ciuni” - a fost c¶, de
fiecare dat¶ când am întâlnit numele meu în textele sale,
“atingerile” au fost extrem de rapide; §i defavorabile. M-am
consolat în curând: nu era primul dintre condeieri care considera
persoana §i scrierile mele f¶r¶ interes.
De aici surpriza - pl¶cut¶ - de a m¶ vedea comentat de
dânsul, “dup¶ (aproape) dou¶zeci de ani”, eu, abonatul la
opera†iunea cultural¶: lapidarea - atunci când nu sunt ignorat cu
program). Mai pu†in pl¶cut¶ este constatarea-interoga†ia:
Abia acum m¶ descopere? Cartea despre care a scris - în
noiembrie 2009, Gherla - nu este o apari†ie recent¶: în urm¶ cu
20 de ani a fost editat¶ la Humanitas, în române§te, comentat¶
elogios. Fusese scris¶ în, preistoria (lui D.C-E), în 1973, scoas¶
de Gallimard în traducere francez¶ în 1976, în suedez¶ de
Coeckelbergs în 1978… ïn 1984 - vizita p¶rin†ilor s¶i la noi, la
Paris - textul în române§te fusese demult difuzat, în lectura mea,
la Europa liber¶, începînd din 1976; el abia se n¶scuse, dar mai
târziu va fi auzit, în cas¶, numele meu §i titlul c¶r†ii.
£i? £i nimic. Am dedus, din “portretul scriitorimii
române” (în raport cu mine) zugr¶vit cu vitrion, c¶, f¶r¶ s¶ vrea,
autorele s-a inclus în scriitorimea cu pricina - citez:
“Paul Goma este intratabil; nu zicem ca n-a facut nimic inainte de
’89, dar, pina la urma, ce carti a scris el? Si unde? Rezista la examenul nostru
profesionist? Are relevanta estetica? Il reconsideram in latura documentara?
Daca ne gindim mai bine, artistic, Goma e nul; iar in plan referentialdocumentar, ce credit poti sa dai unui ins cu un astfel de comportament?”

Bun pân¶ aici ziceam c¶ este vocea popula†iunii pacinice.
Dar mai departe este a cronicarului:
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“Efectul, previzibil, a fost ca despre Paul Goma nu s-a mai scris
deloc, nici de bine, nici de rau; ca volumele mai vechi nu i s-au mai reeditat,
iar cele noi i-au fost refuzate de editurile importante, provocind alunecarea
lui spre spatiul fara filtre al internetului, de unde i-au venit si puseele antisemite.” (sublinierea îmi apar†ine, comentariul va veni mai târziu P.G.)

Aceste ultime cuvinte - subliniatele - m-au f¶cut s¶ deduc:
1. DC-E c¶p¶tase din familie informa†ii îndrept¶†itoare de
a-mi aplica un astfel de tratament: pedepsirea prin ignorare;
2. Pân¶ adineauri - noiembrie 2009 - DC-E nu citise
nimic din ceea ce publicasem §i în România, în române§te din
ce se scrisese despre mine (§i în române§te) - din r¶zbunare…
filial¶.
De ce cred asta? Pe tat¶l s¶u adoptiv, Valeriu Cristea l-am
cunoscut în 1968, când Geo Dumitrescu m-a primit ca redactor
cu jum¶tate de norm¶ la România literar¶, pagina de muzic¶. Am
devenit colegi-prieteni - cel pu†in mie Valeriu îmi devenise prieten-de-suflet. S¶ zicem c¶ §i pentru sfântul motiv c¶ atunci, în
vara lui 1968, debutasem editorial cu volumul de proz¶ scurt¶
Camera de al¶turi, iar primii comentatori - favorabili - fuseser¶
Lucian Raicu §i Valeriu Cristea. ïncurajat, i-am propus lui
Valeriu o dactilogram¶ a romanului Ostinato : se vede c¶ l-am
câ§tigat. Fiindc¶ mi-a cerut “urm¶toarele” (manuscrise).
Pe m¶sur¶ ce “cazul Goma” c¶p¶ta amploare - în ochii
forurilor…- începînd din 1969, îmi pierdeam “cititorii”
(de manuscrise…). Brusc, prietenii-colegii nu mai aveau disponibilitate §i curiozitate pentru literatura mea (repet: netip¶rit¶).
Cu instinctul ei f¶r¶ gre§ în a sim†i viitoarea direc†ie a
vântului, deci necesitatea de a se p(ro)ozi†ionà favorabil, întâia
“desp¶r†ire” mi-a servit-o draga de Gabriela Adame§teanu. ïntre
noi exista o leg¶tur¶ camaradereasc¶, adânc¶: o ajutasem s¶
debuteze. O propusesem, fire§te, “la noi”, îns¶ Breban, §eful o
refuzase, motivul merit¶ reprodus: «Eu, în revista mea, România
literar¶, debutez numai scriitori cunoscu†i!»; Sami Damian
intrase în panic¶: «De ce mi-ai adus-o pe asta, nu vezi c¶ prea
scrie ca tine?», alt argument antologic, a§a c¶ am dus manuscrisul la Luceaf¶rul, unde Sânziana Pop l-a publicat în num¶rul
urm¶tor. Asta (fire§te: Adame§teanu, dup¶ S. Damian), dup¶
1990, explica în lung, dar mai ales în lat, la televiziune cum pre
dânsa “mul†i dintre marii critici” o debutaser¶ (sic), dar cel care
a debutat-o primul a fost Sami Damian - prezent pe platou…
Ei, da: din moment ce eu nu-i mai eram util, acum o
re-debutau al†ii, mai pe rând, mai simultan…;
Urm¶toarea care m-a… abandonat a fost Dana Dumitriu,
taman în “vara cu Tezili” (1971): ne-am certat violent pentru o
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bagatel¶: eu pretindeam c¶ maoismele ceau§iste aduse de la
Pekin anun†¶ o întoarcere în pe§tera realism-socialismului, Dana,
impar†ial¶, zicea c¶ ea nu le (prea) aprob¶, îns¶ nici nu le
condamn¶, ca mine, «Uite, Niki [Manolescu: îl descoperise
adineauri, îi luase ochii §i nu-l mai scotea din citate §i din inim¶]
§tie de la Sa§a Ivasiuc: Americanii n-au s¶-i permit¶ lui
Ceau§escu una ca asta [Ivasiuc lucra la Ambasada American¶,
era o datorie pentru el, lefegiu, s¶ apere Ciocanul cel cu-nu-§tiucâte-stele pe drapel, nu doar cu una, ca al fratelui s¶u, Rusul].
Secretul r¶sucirii Danei ca o cl¶tit¶ în tigaie avea s¶ se încheie
tragic: dup¶ vreo 12 ani de intelectual¶ convie†uire N. Manolescu
a lep¶dat-o ca pe o ruf¶ murdar¶, atunci când ea, grav bolnav¶,
muribund¶, ar fi avut mai mare nevoie de un suflet, al¶turi suflet, la Niki?
Dintre b¶rba†ii din redac†ie au început a nu mai avea timp
de scrìsurile mele, întâi Dimisianu; apoi S. Damian: apoi Sorin
Titel (care în ajun luase hot¶rîrea eroic¶ de a accepta, pentru
prima oar¶, o dactilogram¶… îns¶…). Singurii colegi de redac†ie
care au continuat s¶ se intereseze de scrisul meu: Mazilescu,
Raicu, Cristea.
ïn fapt, leg¶turile mele cu Valeriu (a§a cum erau - dar ce
bune erau!) au încetat - începînd de prin 1970 - nu din ini†iativa
lui, nici din a mea, ci din… a soartei-destinului, vorba rusului:
“cazul” meu a devenit scandal, prin publicarea c¶r†ii Ostinato la
Gallimard §i la Suhrkamp, prin retragerea standului oficial al
României de la Târgul de Carte de la Frankfurt (1971), plecarea
mea în Occident (1972), întoarcerea din Occident (1973), când
am aflat c¶ Iva§cu §i Dimisianu §i Ion Horia m¶ d¶duser¶ afar¶ de
la România literar¶.
Deci, pe prietenul Valeriu Cristea nu l-am mai v¶zut la
fa†¶ decât târziu, prin 1984, când ne-a vizitat, la Paris, cu so†ia…
Un episod de o sfâ§ietoare triste†e: el venise la Paris,
sperînd c¶ va putea propune francezilor, prin mine, Dic†ionarul
personajelor lui Dostoievski. M¶ anun†ase prin al†i vizitatori de
inten†ie, eu, în deplin¶ cuno§tin†¶ de cauz¶ - citisem, re-citisem,
r¶s-citisem Dic†ionarul - tatonasem §ansele unei traduceri în
francez¶ la editurile cu care aveam de a face. Nimic de f¶cut: «Un
dic†ionar al personajelor lui Dostoievski, de un autor român?»,
fuseser¶ r¶spunsurile. I le-am comunicat. Valeriu, amar, mi-a
atras aten†ia c¶ un alt autor, tot român, Ion Omescu scria - înc¶
nu i se publicase cartea, îns¶, prin Europa liber¶ se §tia c¶ scrisese
despre un englez: Shakespeare… £i c¶ tot un str¶in - Ian Kott - îl
luminase altfel pe acela§i Shakespeare…
Nu am fost în stare s¶-i dau lui Valeriu Cristea m¶car
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speran†a c¶, într-un viitor apropiat… Prietenul meu a plecat de la
noi ca dintr-un cimitir. £i nu l-am mai v¶zut.
Dup¶ “Marea Revolu†ie”, s-au petrecut cu Valeriu lucruri
tragice: în 1990, lupta între Paler §i Manolescu pentru acapararea
României literare a produs scind¶ri, ruperi de vechi prietenii,
chiar du§m¶nìi. Am scris în mai multe rânduri §i de dou¶zeci de
ani a§tept s¶ fiu contrazis: Valeriu, r¶nit mai ales de atitudinea lui
Dimisianu - care se raliase lui Manolescu (dup¶ vreo s¶pt¶mân¶
în care f¶cuse echip¶ cu Cristea) - va fi suferit cumplit. Aceast¶
suferin†¶, nu neap¶rat tr¶dare s¶-l fi împins în… tab¶ra lui
Iliescu? - pentru care a scris §i publicat pagini de mare ru§ine,
care i-au descump¶nit §i întristat pe prietenii s¶i - printre ei: eu.
ïn aceast¶ atmosfer¶ - frustr¶ri, tr¶d¶ri, neîmpliniri - a
crescut copilul, adolescentul, adultul Daniel Cristea-Enache. Nu
se poate ca din pomelnicul “tr¶d¶torilor” s¶ fi lipsit Goma - cel
care nu a mi§cat un deget, dac¶ nu pentru Valeriu Cristea,
prietenul s¶u, atunci pentru idolul amândurora: Dostoievski…
A§a va fi fost. De aici, respingerea lui Goma în familia
Cristea. Ce se va mai fi întâmplat în ace§ti 20 (dou¶zeci) de ani
de t¶cere? Nu §tiu, deduc:
D.C-E nu a citit - în dou¶zeci de ani - nimic (dar nimic)
din ceea ce comisesem §i publicasem §i în România §i în
române§te.
Fire§te, nimeni nu-l obligase s¶ scrie §i despre mine, dup¶
cum eu nu mi-a§ fi bocit neantizatizarea doar pentru c¶ Daniel
Cristea-Enache nu m¶ b¶gase în seam¶. Dar onestitatea pe care
i-o atribuiam l-ar fi obligat ca, înainte de a scrie ce a scris în
noiembrie 2009, s¶ se informeze despre ce scrisesem eu, sub
semn¶tur¶, §i nu dup¶ vorbe-vorbele colportate de scriitorii-cugura: Oi§teanu, Shafir, Manolescu, I.B. Lefter, Carmen Mu§at,
Gârbea, Cistelecan b¶trânul, Marta Petreu, Ion Vianu (pentru
care devenisem peste noapte un “antisemit basarabean” - de ce?
- iat¶ explica†ia ionvian¶: «A afirmat c¶ evreii din Basarabia,
Pauker, R¶utu, Ki§inevschi, Tism¶neanu, Oigenstein ne-au adusimpus comunismul, venind la noi pe tancurile sovietice…»)
Ca tot nu m¶ mai preocup¶ “logica” lui I. Vianu (cel care,
uitînd de bunul-sim† din familie se prezint¶ ca “disident” §i nu-i
crap¶ obrazul de ru§ine). Unde se ascundea minciuna-calomnia
mea? ïn - sau: pe - tancul sovietic?
C¶ D.C-Enache s-a gr¶bit s¶ scrie §i el ceva-de-bine despre mine… M-a§ fi bucurat - dar… Dar-îns¶-totu§i, cum spunea
un tovar¶§ de la raion. Neglijent, ignorant, pripit, nepreg¶tit,
suferind §i el de na†ionala-tradi†ionala neinformare asupra
autorului §i a faptelor sale de scris, s-a rostit despre mine în
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necuno§tin†¶ de cauz¶, scuza†i, pardon: la futu-i m¶-sa - astfel :
“Efectul, previzibil, a fost ca despre Paul Goma nu s-a mai scris
deloc, nici de bine, nici de rau; ca volumele mai vechi nu i s-au mai
reeditat, iar cele noi i-au fost refuzate de editurile importante,
provocind alunecarea lui spre spatiul fara filtre al internetului, de
unde i-au venit si puseele antisemite.” (subl. mea, P.G.).

Ce fel de limb¶ român¶ practic¶ un Cristea? Fiul lui
Valeriu n-a aflat pân¶ la vârsta pe care a adunat-o c¶ expresia:
“alunecarea lui X în/c¶tre…” este o mo§tenire blestemat¶ a
blestematelor §edin†e de demascare bol§evic¶? Un tic verbal de
activist-pe-t¶râm? O acuza†ie-condamnare?
Tot din superficialitate i-a sc¶pat (s¶ m¶ ierte ne-cinstitele
fe†e de scriitori români) un pâr†, o b¶§in¶: “spa†iul f¶r¶ filtre al
internetului” semnific¶, în româna curent¶: un loc, o situa†ie
unde/când se scrie f¶r¶ (auto)control, altfel spus: în mod
iresponsabil. £i iar îmi vine în minte acuza†ia Monic¶i
Lovinescu formulat¶ nu întâmpl¶tor la o s¶pt¶mân¶ dup¶ 22
decembrie 1989, când spusesem ce credeam-§tiam-sim†eam din
familia mea de basarabeni, anume c¶ “Revolu†ia Român¶”
fusese un mizerabil putsch rusesc: «Goma este incontrolabil!»
clamase Dânsa pe coridoarele Europei libere de la Paris). Lips¶de-control care duce - fatal ! - la “puseele antisemite”… A§adar:
nu fusese pentru mine o necesitate, o urgen†¶ publicarea pe cale
electronic¶ (cea pe-hârtie refuzîndu-mi-se, explicit - lui D.C-E nu
i-a atras aten†ia editorialul lui Manolescu: “Adio, domnule
Goma!”?), ci însu§i caracterul lipsit de control al internetului ar
fi purtat vina “puseelor”, altfel eu fiind, de felul meu, b¶iat bun,
cu§er, so† de femeie evreic¶ §i tat¶ de copil evreu.
ïn limba român¶ folosit¶ de câteva decenii, cuvântul
“puseu” face parte din arsenalul limbistic al komisarilor politici,
ai tovar¶§ilor îndrum¶tori-spre-înd¶r¶t, al holocaustologilor, ca §i
“iz”, fire§te, explicat pentru analfabe†i: “antisemit” (puseul, izul).
Numai lene§ii, arogan†ii, prostal¶ii, terori§tii prin structur¶, prin
familie, b¶§ino§ii platfusnici folosesc aceste ticuri verbalementale de §edin†¶-de-demascare-bol§evic¶ (D.E.-C. nu le-a
cunoscut direct?, le-a cunoscut §i-mai-direct în/prin familie).
F¶r¶ team¶, f¶r¶ regrete: cine s¶-i judece pentru fals-în-limbaromân¶ - tot ei: R.Ioanid?, Oi§teanu?, Shafir?, Andrei Cornea?
P¶duchele-lat Boris Mehr Marian? Mihai Dinu Gheorghiu,
murdarul scrobit, mizerabilul denun†¶tor care a cerut autorit¶†ilor
franceze s¶ m¶ expulzeze §i ele (cine pe cine turnase el cu
dârz¶ datorie cet¶†eneasc¶ - în spiritul “atmosferei” pétainiste a
Fran†ei ocupat¶ de germani - : un blestemat de goi pe un biet
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jid¶na§ ?, sau o împu†iciune de ovreu care, la instiga†ia
maestrului s¶u, bol§evicul Serge Moscovici, a †inut s¶ fie mai
cacatolic decât papa?).
£i dac¶ însu§i Manolescu, turn¶tor cu condic¶, pe timpul
Tiraniei limbuitor cu stiloul pe la curul lui Popescu-Dumnezeu,
pe la gumarii veninosului cenzor Vasile Nicolescu, dup¶ 1990,
devenit anticomunist (cu condic¶ §i PAC!), pentru treizeci de
argin†ii c¶p¶ta†i de la Taubman, de la Rodica Gordon, la “sesizarea” binecunoscutului securist H. Zalis, întru ob†inerea scaunului
de ambasador la UNESCO, pentru sine, “antisemitul” de ieri ?
Dar am eu posibilitatea s¶-l invit pe D.C-E s¶-mi indice citînd texte ale mele - în care exist¶ “puseele antisemite”? Nu.
Nu am. Nu pot, fiindc¶ între mine §i acuzatorii-scuip¶tori nu
exist¶ comunicare, ci doar bol§evic¶ §i lene§¶ acuzare-condamnare prin “puseul” invers: «Antisemitule!» A procedat altfel
N. Manolescu atunci când a condamnat - nu doar “puseul”, ci
de-a dreptul “antisemitismul fioros” din fragmentul (Jurnal
2005), publicat de L.I. Stoiciu în Via†a româneasc¶, cel
“decodificat” pre limba lui, astfel:
«Goma este antisemit fiindc¶ a denigrat politica
statului Israel”!?
Ultimul cioban din Sibiel poate face deosebirea dintre
“antisemitism” §i “denigrarea statului Israel”, îns¶ nu Manolescu,
plutonier-brigadier al scriitorilor români (care nici ei, bie†ii, nu
§tiu ce-i acela apartheid, sclavagism israelian, ce e terorismul
de stat §i de partid, cu atât mai pu†in ce-i aceea xenofobie
israelian¶ §i cu ce se m¶nânc¶ ea, pe spinarea b¶§tina§ilor
palestinieni - ace§tia, cu adev¶rat semi†i, nu ca israelienii
alalt¶ieri coborî†i cu hârzobul din cerul etern-sovietic), postulantul cu bale, de sete înnebunitoare, de poht¶ s¶lbatic¶ la fotoliul de
ambasadar la UNESCO. A§adar turma scriitornic¶ a confirmat,
beh¶ind, ca adev¶rat¶ idio†enia-tic¶lo§enia-analfabetnica manoleasc¶ §i s-a - ea, turma, de capul ei - votat condamnarea mea
(ca “antisemit”!). Chelnerul Manolescului, imaginistul (v¶r drept
cu caloriferistul) H. Gârbea, cu prosopul pe bra† a ciocnit
c¶lcâiele, nel¶sîndu-se mai prejos, a ridicat dou¶ de§te, s¶ dea
§i el dovad¶ de justlinism, un exemplu de “antisemitism” curat
(nu de puseu…) - acesta:
«Goma scrie de 127 ori în Jurnal 2005 cuvîntul evreii
articulat!»
Iat¶ cine m¶ judec¶ pe mine - pentru “pusee antisemite”:
necititorii (dar repede-acuzatorii): Oi§teanu, Shafir, I. Vianu,
Manolescu, Marta Petreu, Carmen Mu§at, Alexandru Florian,
Katz, I.B. Lefter, Laszlo Alexandru, Pecican, Buduca, G.
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Andreescu, Gârbea…
£i… surpriz¶: Daniel Cristea-Enache!
N-or fi prea mul†i acuzatori mincino§i, pentru c¶ ignari,
pentru un singur pus la zid?
4 decembrie 2009
(…)“Criticul §i scriitorul Marin Mincu a murit vineri diminea†¶,
într-un spital din Bucure§ti, dup¶ ce, în urm¶ cu câteva zile, a suferit o
como†ie cerebral¶ (…)
N¶scut în 1944, la Slatina, Marin Mincu a publicat peste 40 de
volume în România §i 20 de volume în Italia. A fost profesor titular la universit¶†ile din Torino, Milano §i Floren†a, între 1974 §i 1994.
S-a ocupat de semiotic¶, avangard¶ §i experimentalism, publicând
"Avangarda literar¶ româneasc?" (1983) §i "Experimentalismul poetic românesc" (2006). Este considerat promotorul textualismului, implicându-se
teoretic §i practic în sus†inerea acestei importante mi§c¶ri literare postbelice”.

Dumnezeu s¶-l ierte. Ne-am cunoscut în treac¶t, presupun
c¶ el m¶ credea avînd acelea§i opinii rele despre el ca §i MarieFrance Ionesco (ea f¶cea baraj, ca s¶-i interzic¶ lui M.M. accesul
nemijlocit la Eugène Ionesco). Nu am avut prilejul s¶ discut¶m,
s¶ punem lucrurile la punct. £tiu din scrisele altora c¶, în ciuda
acestor impresii false, în ultima vreme scrisese - f¶r¶ a insista favorabil despre mine.
Ce i se va fi întâmplat? Oboseala de dup¶ Târgul de Carte?
7 decembrie 2009
Acum, când lupta între cei doi cârna†i (pardon: caltabo§i):
B¶sescu §i Geoan¶ este la apogeu, cunoscînd r¶sturn¶ri de
s’tua†ie - cu ce m¶ ocup eu, m¶rgina§ al na†iei române?
Cu visili! Nu oricare, ci cu unul de acum vreo nu§tiucâ†i
ani:
A§adar, taman în aceast¶ noapte - electoral¶ - eu m¶
trezesc în trecut, la visul-cu-costumul-de-înmormântare! Nici o
schimbare de regie: aceea§i jen¶-spaim¶ c¶ n-o s¶ am cu ce m¶
îmbr¶ca (?) în-vederea (!): acela§i costum, salvatorul, acela§i sfat
al meu, mortul, c¶tre cineva (dar cine?) care constata c¶ nu m¶
mai încape costumul, fiindc¶ în atâtia ani de când nu l-am purtat,
“m-am umflat”! £i, b¶iat iste†, ingenios, autor - necunoscut - al
unei Utopii, îi §optesc:
«Desco§i haina la spate, f¶r¶ a o dezbumba §i m¶ învele§ti
cu ea».
ïns¶ de aceast¶ dat¶, ajuns cu sfaturile pre†ioase la
ultimele cuvinte, cam pe la cuvântul “învele§ti”, vocea a luat-o
razna; de parc¶ mi s-ar fi b¶gat în gur¶ un microfon. £i m-am
speriat.
£i-am înc¶lecat pe-o §a… £i m-am trezit.
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£i când m¶ gândesc ca va trebui s¶ explic “metoda” înc¶ o
dat¶ - a treia oar¶… Dar poate c¶ a treia nu va fi §i ultima; deci
r¶mân dezbr¶cat - §i în via†¶, poate chiar în ve§nicie, mai §tii…
10 decembrie 2009
Azi a ap¶rut în Cultura §i partea a doua a cronicii lui
Daniel Cristea-Enache: în aceasta nu am observat vreo în†ep¶tur¶
- chiar dac¶ aten†ia mea nu este monopolizat¶ de eventualele
critici.(…)
Da, bre : bucuros c¶ D.C.-Enache a scris despre mine, în
aceast¶ felie de dare de seam¶ nu doar de-bine; ci de-adev¶r.
Or adev¶rul este c¶ autorul de mine a fost cel învins - de
la început. O §tiu de mult¶ vreme, s¶ fie decenii: parc¶ dup¶ ce
am ajuns în Fran†a, în 1977 - “în plin¶ glorie de disident”. Dar
parc¶ mai sigur în “s¶pt¶mâna rivulu†iei” †uguiat¶ peste Anul
Nou 1990, când Monica Lovinescu, prieten¶ de… o via†¶ mi-a
strigat în gura mare pe coridoarele Europei libere (unde m¶ dusesem, beat de bucurie c¶ aveam de d¶ruit prietenilor înc¶ o carte
ap¶rut¶ atunci, în fran†uze§te: Arta refugii), mi-a strigat, deci,
Monica Lovinescu :
«Revolu†ia Român¶ este român¶, nu putsch rusesc - cum
sus†in basarabenii Goma §i Lupan», ad¶ugînd, cu mânie §i ciud¶:
«Goma este un incontrolabil».
Cronologic, înaintea lui Constantinescu am recunoscut, nu
c¶…«m-au invins structurile» - ci: «Nu am reu§it s¶ pun cu botul
pe labe Monstrul Securitate, R¶ul Suprem». ïns¶ ca s¶ nu r¶mân
§i în asta pe pierderi, spun §i eu dup¶ Ana:
«[Om fi pierdut noi totul], dar m¶car ne-am distrat!»
Argument, recunosc: debil, infantil. Dar dac¶ doar cu asta,
cu distrac†ia r¶m¶sesem…
Vai de curu’ ei de distrac†ie. Numai noi - §i copilul §i
bunicii lui care tr¶iau atunci, §tim cât §i cum ne-a fost distrac†iunea în anul de pomin¶ 1977 - “din prim¶var¶ (în realitate din
februarie), pân¶ în toamn¶” târzie, la 20 noiembrie”…
Dar, ca s¶ nu ne îngrop¶m singuri în disperare, facem ca
¢iganul : dup¶ ce am fost t¶v¶li†i, b¶tu†i, umili†i, b¶t¶torul-umilitorul, Securescu se duce acas¶, la nevast¶ §i la copila§i. Iar noi
a§tept¶m o vreme, tr¶gîndu-ne nasul, §tergîndu-ne de sânge §i de
noroi §i de baleg¶, apoi încet-înceti§or ne ridic¶m pe dou¶
picioare §i, dup¶ ce ne asigur¶m c¶ ¶la nu ne vede, nici aude, ne
dregem glasul (degeaba: tot m¶rgelat de lacrimi, mai ales de
ciud¶, r¶mâne) §i r¶cnim cu disperarea din urm¶, ca în pustie:
«B¶¶¶¶ ! Te bag în pizda m¶-ti! M-ai rupt în b¶taie pentru
nimica §i la urm¶ te-ai pi§at pe mine - du-te-n pizda m¶-ti, cu
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pi§atu’ t¶u cu tot, c¶ca-m-a§ în gura ta de securist!»
*
“Herta Muller, care a primit premiul Nobel pentru literatura 2009, a criticat Rusia, China si Iranul pentru lipsa de angajament privind respectarea drepturilor omului, la ceremonia de
decer-nare a prestigioaselor distinctii, care a avut loc joi la
Stockholm, potrivit thelocal.se, citat de Mediafax.”
Bine a f¶cut!
17 decembrie 2009
Azi a ap¶rut în Cultura §i “Goma-? (III)”: de Daniel
Cristea-Enache
*
Mi s-a redeschis o mai veche ran¶: cea a “uit¶rii”, a
omiterii, a nerostirii numelui meu în leg¶tur¶ cu fapte, nu cu
legende fabricate… postum, era s¶ zic, dar nu zic, s¶ moar¶ ei,
vitejii cu voie de la prim¶rie! Mi-a reactivat-o textul de mai jos:
Ovidiu PECICAN : AVALON. Horror în Basarabia
(Observator Cultural, 17 decembrie 2009)
“Nu sînt multe c¶r†i de istorie româneasc¶ a c¶ror lectur¶ oripileaz¶,
zguduie, te întorc pe dos azvîrlindu-te în mizantropie. Din cele citite pîn¶
ast¶zi mi se impun eseul lui Virgil Ierunca, Fenomenul Pite§ti (1990, ed. a
II-a: 2007), sinteza în 4 volume a lui Jean Ancel, Contribu†ii la Istoria
României. Problema evreiasc¶ 1933-1944 (vol. I-II: 2001; vol. III-IV:
2003) §i cea despre Preludiu la asasinat. Pogromul de la Ia§i, 29 iunie 1941
(2005), eseurile Ruxandrei Cesereanu, C¶l¶torie spre centrul infernului.
Gulagul în con§tiin†a româneasc¶ (1998, ed. a II-a: 2005) §i Panopticum.
Tortura politic¶ în secolul XX (2001). În 2008, acestora li s-a al¶turat
volumul Larisei Turea, Cartea foametei (Bucure§ti, Editura Curtea Veche,
2008, 480 p.), completînd o antologie a cruzimii aberante a secolului al XXlea în care intr¶ §i alte m¶rturii, precum cele despre excesele horthyste
împotriva românilor ardeleni din Transilvania de nord-vest, dup¶ Dictatul de
la Viena sau cele despre deportarea sa§ilor §i §vabilor în URSS §i, la noi, în
Dobrogea.
“Dar cercetarea Larisei Turea impresioneaz¶ pentru c¶ porne§te, ca
orice investiga†ie veritabil asumat¶, dintr-o împrejurare de via†¶: (…)
(Ovidiu £imonca, „«De mai sînt, de nu mai sînt, de m¶ fac negru p¶mînt».
Interviu cu Larisa Turea, autoarea volumului Cartea foametei“, în
Observator cultural, nr. 424, mai 2008).
“Adev¶rat¶ carte de sertar, investiga†ia s-a articulat în ultimul deceniu de existen†¶ al sistemului patronat de Kremlin. „Prin anii ’80 mi-am dat
seama c¶ dispar supravie†uitorii, iar documentele de arhiv¶, cîte se vor mai
p¶stra (dac¶ se vor p¶stra) vor ajunge liter¶ moart¶.
(…) “Eram angajat¶ la revista Moldova [...], în deplas¶rile pe teren
îmi notam, aparte, §i m¶rturii despre foamete. Îns¶ nu puteam publica nimic,
nici chiar aluziv, pîn¶ prin 1987“(ibidem). Cu toate acestea, cartea a putut
ap¶rea abia în 1991, la Chi§in¶u, într-o form¶ incomplet¶. (subl mea, P.G.)
Volumul amplu documentat în arhivele moldovene§ti, publicat în România,
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nu în †ara lui Voronin, în 2008, este rodul a înc¶ cincisprezece ani de eforturi.
(…)
“Practic, odat¶ cu monografierea foametei din Moldova anilor 19461947, harta ororilor prin care a trecut popula†ia României Mari împ¶r†it¶, din
1940 înainte, între mai multe state, se completeaz¶ cu o nou¶ pat¶ de
sînge.(…)”

Pân¶ aici s-a exprimat Ovidiu Pecican, istoric de felul s¶u
- §i jurnalist din categoria-care-nu-exist¶, ilustrat¶ tot de un
ardelean, Ovidiu Hoandr¶. El, (Pecican) face parte din genera†ia
“tinerilor istorici” care au înv¶†at fulger¶tor “dup¶ Revolu†ie”,
cum îi zic ei putschului în chestie, nu s¶ fac¶, în sfâr§it, istorie care nu va fi ea chiar §tiin†¶, îns¶ nici scînteizare-postrevolu†ionar¶, cum o practic¶ ei, instinctiv, de te miri când-unde
au înv¶†at s¶ mint¶ în scris, s¶ fabrice înc¶ din pântecele mamelor
lor o istorie de stat-§i-de-partid tip Roller de semn contrar, o istorie a României holocaustizat¶-tism¶nizat¶. Altfel cum se va fi
explicînd viteza cu care s-au adaptat la teren, nu la adev¶rul
istoric, cel care exist¶, totu§i, în ciuda “istoriei” practicat¶ mai cu
seam¶ Ovidiu Pecican, Marius Oprea, Ruxandra Cesereanu inventatoarea apei nici m¶car calde, ci c¶lâie, puturoas¶,
otr¶vicioas¶, botezat¶ de ea îns¶§i : “Gulagul românesc!”
Auzi†i, oameni buni: nu cinstit, române§te (de§i cam
lung): “Universul Carceral românesc” sau “Terorismul de stat §i
de partid din România sovietizat¶”, etc etc. Ci…“Gulagul românesc!” Inven†ie cu mo† analfabetic a cuiva care, pân¶ la 22
decembrie 1989 nu §tia c¶ avea în familia-i de intelectuali ardeleni un de†inut politic (prelat): nici c¶ la o azvârlitur¶ de bât¶
(ciob¶neasc¶ ori secureasc¶-gardieneasc¶) de Cluj se afl¶: Gherla
- mai la Nord: Dej, Sighet, mai la sud: Aiud, închisori unde au
fost martirizate, apoi cvasi-lichidate: †¶r¶nimea noastr¶, intelectualitatea noastr¶, clerul nostru, tineretul nostru… Ceea ce n-a
împiedecat-o (pe Ruxandra Cesereanu; de ea vorbesc) ca, începînd din 24 decembrie acela§i an s¶ se apuce s¶-i înve†e pe al†ii,
cu to†ii fo§ti de†inu†i politici care voiau s¶ rup¶ t¶cerea miori†ic¶,
vorba lui Luca Pi†u, §i s¶-§i tip¶reasc¶ memoria închis¶ pân¶
atunci cum este “corect” s¶ fie numit sistemul de terorizare general¶ din România - chiar dac¶ ne venise tot de la ru§i. Aceast¶
pu†oaic¶ obraznic¶ (tot de Ruxandra Cesereanu vorbesc), nu
numai c¶ §i-a inventat o catedr¶ (de “gulagologie”) la Universitatea Clujaic¶, dar le-a impus autorilor de memorii acest iepurechior, în titlurile c¶r†ilor pe care ea le patrona, prefa†à, cu pana-i
analfabet¶. £i s-a l¶sat botezat¶ de Tism¶neanu “expert¶” în
falsificarea istoriei - vezi-i trebu§oara în leg¶tur¶ cu greva minerilor din 1977 - dar vezi-i §i consim†irea criminal¶ de a amputa
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Istoria României de perioada 28 iunie 1940-1946, pentru a nu
nu-i ofensa pe prietenii no§tri de veacuri evreii §i ru§ii.
De unde Dumnezeu îi va fi picat în cre§tet junei Ruxandra,
“Gulagul românesc”? Presupun c¶ aceast¶ prostie, gogom¶nie,
idio†ie, întâmpl¶tor nu i-a fost sugerat¶ de maestra-i întru… toate:
Blandiana. Aceasta, de§i abstras¶ din/de la trebile cet¶†ii-de-jos,
frecventînd pân¶ la amneziere numai Cetatea de Sus (CC al PCR)
de la Comana, a Gogului-¢ig¶nogului, cunoscuse, totu§i, n¶scut¶
fiind în 1942 §i nu 20 ani mai târziu, în 1963, ca Cesereanca,
avusese, vai, prilejul de a afla, nu doar termenii, ci §i realitatea
crunt¶ a Sovromurilor. £i, pe unde se c¶l¶torise, va fi auzit c¶
termenul gulag se aplic¶ numai universului lag¶relor ruse§ti,
“Arhipelagul Gulag” fiind o fericit¶ numire dat¶ de Soljeni†în
care trecuse prin câteva insule - §i m¶rturisise, asumîndu-§i
riscurile inerente la m¶rturisitorii din alte neamuri (dar nu
români). Am mai scris: “Gulagul românesc” este o expresie tot
atât de inteligent¶ (dac¶ nu ar avea o înc¶rc¶tur¶ tragic¶), precum
“Chefereul fran†uz” al nemaipomenit de de§teptului §i cultivatului Chivu Stoica.
O las - deocamdat¶ - pe experta în tism¶nologie Cesereanu
- ca s¶ spun dou¶ vorbe despre Ovidiu Pecican:
ïnc¶ din anul 1990 am întâlnit în presa din †ar¶ semn¶tura
lui sub texte care pomeneau §i de mine. A scris despre Gherla, a
scris despre Patimile dup¶ Pite§ti, despre Culoarea curcubeului, c¶r†i ale mele ce puteau foarte bine intra în categoria
enun†at¶ de el în introducere articolului de fa†¶…
“Nu sînt multe c¶r†i de istorie româneasc¶ a c¶ror lectur¶ oripileaz¶,
zguduie, te întorc pe dos azvîrlindu-te în mizantropie”.

Dar uite c¶ nu au intrat. Nu au oripilat, nu au zguduit,
nu l-au zvârlit pe cititor în asta, cum îi zice Pecican: “mizantropie”. Nici Ostinato, nici U§a noastr¶ cea de toate zilele, nici
Soldatul câinelui nu au g¶sit vreun loc§or printre c¶r†ile
“oripilatoare” g¶site astfel de O. Pecican.
Cunosc motivul §i îl comp¶timesc pe istoricul Pecican: mi
s-a confirmat a doua opinie despre el (prima, cronologic, fusese
de-laud¶): din a doua m-a t¶cut, fiind eu considerat, nu doar de
Laszlo Alexandru “antisemit”, “proantonescian”, în revista lui
Grigurcu, Columna, ci §i de el, rezultînd : trei hot¶rîtori - dup¶
directivele de la Tel Aviv §i Washington, prin antena holocaustologic¶ de la Bucure§ti, cum s¶ fie tratat un “du§man” al
adev¶rului sionisto-bol§evic precum Goma: prin t¶cere.
Fiind interzis (prin t¶cere, deci inexistare), nu am putut
publica r¶spunsurile la m¶g¶riile laszlo-pecicanice, am fost silit
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s¶ m¶ mul†umesc cu transcrierea în Jurnal - vor fi editate în 2010
în seria volumelor de autor de la Curtea Veche.
ïn acele texte observam (cine n-ar fi observat?, doar românul holocaustizat pân¶ în m¶duva oaselor, gata s¶ scrie c¶ tat¶l lui
a fost legionar, c¶ mama sa…), c¶ ferocele critic al meu nu-mi
citise cartea S¶pt¶mâna ro§ie (pe care pretindea c¶ o are în
fa†¶!), altfel nu mi-ar fi repro§at… absen†a documentelor; totdat¶
acuzatorul meu, Pecican nu suflase o silab¶ despre imensa
porc¶rie-crim¶ comis¶ de Buzura, cel care trimisese la topit
volumul Situa†ia Evreilor din România, 1939-1941, (din care
eu citasem pe larg), ca recompens¶ pentru “lupta împotriva
antisemitismului §i a revizionismului - §i a nega†ionismului
fa§ist”! - primise diploma de Doctor Honoris Causa al
Universit¶†ii din Ierusalim.
Dar cronica lui O. Pecican trimite §i la autoarea c¶r†ii:
Larisa Turea (eu îl indicasem coautor §i pe Valeriu Turea).
ïn interviul luat de Ovidiu £imonca, în Observator cultural, nr. 424, mai 2008), Larissa Turea a declarat:
“…cartea a putut ap¶rea abia în 1991, la Chi§in¶u, într-o form¶
incomplet¶.” (subl mea, P.G.). Volumul amplu documentat în arhivele
moldovene§ti, publicat în România, nu în †ara lui Voronin, în 2008, este rodul
a înc¶ cincisprezece ani de eforturi. ”

Sunt în m¶sur¶ s¶ aduc preciz¶rile:
Larissa Turea m-a vizitat, la Paris, prin 1999-2000.
Atunci, la cererea mea, a l¶sat un teanc de §palturi, cu autorizarea
de a reproduce în scrierile mele fragmente “despre Foamete”:
ïn volumul Basarabia (ed. Jurnalului literar), 2002 nu
sunt sigur c¶ am înclus m¶rturiile despre foamete încredin†ate de
Larissa Turea (regret: nu am la indemân¶ un exemplar, probabil
era §i prea târziu, cartea se afla în tipografie), îns¶ în Basarabia
de la editura Flux din Chi§in¶u (2003): da (începînd de la pagina
145); în a doua edi†ie a S¶pt¶mânii ro§ii (Museum, Chi§in¶u,
2003): da; §i în edi†ia de la Criterion (2003); §i în cea de la
Vremea (2004); §i în cea de la ed. Anamarol (2007).
Cu strângere de inim¶ constat c¶ nici basarabeanca (mea)
Larissa Turea nu pomene§te de modesta, îns¶ reala mân¶ de
ajutor dat¶ prin volumele mele.
[Dac¶ a f¶cut-o, îns¶ m-a… eliminat, din comentariu,
Ovidiu £imonca, p¶catul s¶ cad¶ în cap jurnalòsului. Fiindc¶ tot
nu a r¶spuns la replica mea - el atacîndu-m¶ în O.C., eu r¶spunzîndu-i de pe cel¶lalt deal, din Jurnalul meu intim §i internetizat].
Ce obicei p¶gubos, la mine: îl “purtasem editorial”, pe
Virgil Ierunca cu primul s¶u text despre Pite§ti publicat în fran©Paul Goma 1935-2011
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cez¶, ca postfa†¶ la volumul meu Gherla de la Gallimard, 1976;
cu acela§i, augumentat, în volumul Les chiens de mort
(‘Patimile dup¶ Pite§ti’, tot în francez¶, 1981, la Hachette) §i în
neerlandez¶, aceea§i carte sub titlul Het vierkante ei, (‘Oul
cubic’), 1982, la Elsevier Manteau, Anvers. Nici Ierunca nu a
pomenit, în prezentarea volumului s¶u Fenomenul Pite§ti (1970,
1977) “serviciul” (vorba lui Breban) la care consim†isem, ba
chiar eu însumi îl invitasem s¶ profite de ocazie… Ceea ce m¶
face s¶ m¶ gândesc iar, amuzat, la fabula cu Broasca §i
Scorpionul…, fiindc¶ nici Larissa Turea nu m-a pomenit (sau nu
va fi scris Pecican, în recenzia lui, c¶ fusese consemnat¶ §i
modesta mea contribu†ie? Ar fi în spiritul holocaustologiza†ilor,
al goi-lor, care sufl¶ §i în bocanci, ca nu care cumva s¶ fie b¶nui†i,
ei sau p¶rin†ii lor de legionarism).
Dac¶ nu a scris Larissa Turea, ce i s-o fi întâmplat? A fost
avertizat¶-amenin†at¶ de evreii de la Chi§in¶u c¶ Goma este
periculos, “fa§ist”, “antisimit”, “na†ionalist rumân”? £i c¶
volumele lui tip¶rite la Chi§’n¶u au §i fost condamnate de
Stepaniuk, Tkaci, Riederman i drughie, care au cerut
Procuraturii, Ministerului de Interne, ministerului Culturii s¶ le
interzic¶, s¶ le distrug¶?
Dac¶ se va adeveri varianta (auto)înfrico§¶rii autoarei
volumului Cartea Foameteii înseamn¶ c¶ intr¶ §i dânsa în
“Categoria Contrapunctèzilor” basarabeni, teroriza†i de
inevitabilul caraliu Buzura: Vasile Gârne†, Vitalie Ciobanu §i
ceilal†i c¶c¶cio§i (altfel scriitori, ba chiar conduc¶tori ai PEN
Clubului). ïi asigur §i pe ace§tia/acestea:
£i voi sânte†i români, bre: mincino§i, frico§i, la§i,
vânz¶tori de frate.
Sâmb¶t¶ 19 decembrie 2009
S¶ râdem de Emil Constantinescu:
“Fostul presedinte al Romaniei, Emil Constantinescu, si-a lansat,
vineri, primul volum al lucrarii 'Pacatul originar, sacrificiul fondator',
intitulat 'Revolutia din 1989 - asa cum a fost', (subl. mea) publicat la editura
Minerva, cu sprijinul Institutului de Investigare a Crimelor Revolutiei,
anunta Agerpres.

Dar cum a fost - “rivulu†ia”? De unde a aflat el de
rivulu†ie? De la Zoe Petre - care nici ea nu §tia… cum a fost,
fiindc¶ se ascunsese?
*
Horospoc! -ul de azi, la Balan†¶ - zodia mea - recomand¶
cu seriozitate analfabeat¶:
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“ …nu te du departe de familie”

Nu m-oi du’, ca s¶ n-o pa’!
Luni 21 decembrie 2009
O cerere-cerin†¶-soma†ie a Israelului:
“Israelul a cerut deschiderea arhivelor Vaticanului privitoare la Al
Doilea Razboi Mondial”

Dreptul lui s¶ cear¶ luna de pe cer.
“Israelul a cerut duminica deschiderea arhivelor Vaticanului privitoare la Al Doilea Razboi Mondial, dupa decizia Papei Benedict al XVI-lea
de a relua procesul de beatificare a lui Pius al XII-lea, acuzat ca a pastrat
tacerea in timpul Holocaustului, relateaza AFP, preluata de NewsIn.

ïn care caz, îmi iau §i eu dreptul de a cere:
“Deschiderea arhivelor Israelului privitoare la t¶cereaasupra-crimelor-s¶vâr§ite de evrei, în serviciul bol§evismului
rusesc, începînd din 1917 în Rusia, apoi în Ungaria lui Bela Kun,
în 1919, apoi în Polonia - din 17 septembrie 1939, în ¢¶rile
Baltice §i în România, începînd din 28 iunie 1940, iar din august
1944 în toate †¶rile europene ocupate de Armata Ro§ie - potrivit
tacticei-de-înaintare - propov¶duit¶ de propov¶duitorul criminal
Ilia Ehrenburg.
Deasemenea s¶ fie deschise arhivele israeliene, pentru ca
§i noi, victimele, s¶ afl¶m numele c¶l¶ilor bol§evici evrei din
aparatul de represiune al “†¶rilor surori” (din “Marea familie a
URSS”), precum §i adresele înc¶-viilor, dar §i ale mor†ilor retra§i în Israel, tr¶ind - bine - din pensiile alocate de statele
ocupate de sovietici, din pâinea victimelor martirizate de ei,
securi§tii evrei.
£i pentru c¶ Israelul condamn¶ “t¶cerea Vaticanului în
timpul Holocaustului”, §i noi, victimele lor, cerem divulgarea §i
condamnarea t¶cerii evreilor din †¶rile Europei de R¶s¶rit, care,
chiar de nu au fost încadra†i în Aparatul de Represiune Bol§evic
- nu numai c¶ au t¶cut în timpul Holocaustului nostru (în
România a durat cinci decenii §i nu a luat sfâr§it nici azi), dar
prin cuvântul lor mincinos de ziari§ti, poe†i, au l¶udat crima
bol§evic¶ - apoi s-au retras frumu§el în Israel, tr¶ind §i ei din
subsidiile Statului român §i ale Basarabiei, cele mai s¶race
(s¶r¶cìte §i de ei în§i§i) forma†iuni statale; totodat¶ profitînd de
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“statutul de urma§i ai Holocaustului”, pentru a beneficia de
vacan†ele la mare, la munte, în România, †ar¶ descris¶ la ei în
Israel, ca “cea mai antisemit¶”, dar unde vreme de decenii ei au
avut un statut de privilighen†i, iar dup¶ 1989, statutul de “cet¶†eni
români de onoare” de care au profitat §i profit¶ fo§tii diploma†i ai
Israelului, pentru a face uria§e ghe§efturi, iar pentru “scriitorii
israelieni de limb¶ român¶” (cei care, înainte de emigrare
l¶udaser¶ comunismul ceau§ist, apoi “din exil”, ve§tejiser¶
“antisemitismul §i anticomunismul - tot ceau§ist” - de unde §i
r¶spl¶†ile tr¶d¶rii oferite generos de lepre-literare ca Dinescu,
Buzura, Uricaru, Manolescu”.
Cât despre “Forumul” provocat de articol, s¶ te fereasc¶
Dumnezeu de vulgaritatea, de trivialitatea, de insultele, de
înjur¶turile proferate de anonimii-evrei (vor fi cunoscînd ace§tia
§i un alt mijloc de expresie?):
(Carol Zwilling l) “Postare cu talc, ca la circ, cele mai atractive scene sunt
atunci cand apar clovnii si dresurile de animale.....Hai sa radem copii si sa
aplaudam...Cand e vorba de evrei, America si Israel, se strang sobolanii ca la
resturile paine.”

Doi goi (?) încearc¶ s¶ strecoare informa†ii despre “t¶cerea
lui Pius al XI-lea” :
[Pyrrhon]: “Precedentul papa, Pius al XI-lea a murit la 10 feb. 1939, dupa
ce a redactat o cuvantare in care denunta "persecutiile rasiale" din Germania, cuvantare pe care trebuia sa o rosteasca in ziua urmatoare, pe 11 feb. 1939, in fata tuturor
episcopilor italieni, convocati la Vatican in acest scop. Papa Pius XI a murit otravit
chiar cu o zi inainte. Ce vor acuma evreii? Vor ca toti ceilalti sa-si fi riscat viata pentru
a-i apara pe ei? Exista evrei care sa-si fi riscat viata aparand pe altii, de alta
confesiune, pe crestini sau pe musulmani?
[Evreu-rus]:Papa Pius a salvat de la moarte in jur de 80% dintre evreii italieni. 155 de manastiri au gazduit 5.000 de evrei. In resedinta papala de la Castel
Gandolfo, de exemplu, au fost adapostiti nu mai putin de 3.000 de evrei. 60 de evrei
au fost ascunsi de iezuiti in Universitatea Pontificala Gregoriena, altii fiind ascunsi
in pivnitele Institutului Biblic. Papei Pius al XII-lea a cerut calugarilor sa-si riste propiile vieti, la nevoie, ptr a salva evreii prigoniti . Ca sa va faceti o idee despre curajul
acestui om nemaipomenit, In timpul unui discurs din 1942 Papa Pius al XI-lea a
condamnat cu fermitate genocidul practicat de nazisti si si-a acordat intreaga sustinere evreilor. Nu cred sa fi existat vreun salvator de evrei in timpul razboiului mai
mare decat a fost acest Papa, care merita cu prisosinta sanctificarea si recunostiinta
vesnica ptr faptele sale atat de curajoase si umanitare. O intrebare similara imi pun
si eu: multi crestini au salvat vieti evreiesti de la pieire. Dar cati evrei in schimb au
salvat vietile unor crestini aflati la ananghie? Poate cineva sa-mi raspunda?”

Si iat¶ ce, cum-ce li se r¶spunde:
[Contraevreu-rus]: “Vine craciunul si voi aveti o discutie intre pui de
legionari, pui de antisemiti si pui de islamonazisti gloata care decide daca vaticanul
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deschide sau nu arhivele, nu va speriati parintii vostri stiu cine a ucis evreii ,daca nu
au fost chiar ie-.

[descultul - cu t, nu cu † “Contra-evreu” ar fi trebuit s¶
scrie: “ei”, dar cum a uitat - ori n-a §tiut niciodat¶ - cum se scrie
în române§te acest cuvânt…]
[arwil] “…arhiva vaticanului o sa aiba grija herr obershturbanfuhrer SS
von Ratzinger, sa-l scoata basma curata pe nazistul asta de pius, misculand ceva la
sfintele arhive!!! deh, corb la corb, nu scoate ochii. JAVOL!!!

[cest¶lalt analfabet-evreu î§i imagineaz¶ c¶, dac¶ scrie :
“JAVOL!!!” §i adaug¶ trei semne ale exclamarii, i se trece cu
vederea (ca victim¶ a Holocaustului!) grava incorectitudine…).
Ce s¶ mai spun de obershturbanfuhrer SS-ificarea lui Ratzinger,
de nazificarea lui Pius…
Obr¶znicie, vulgaritate, minciun¶-minciun¶-minciun¶…
Ce-ar fi dac¶ goi-ii s-ar apuca s¶-i bol§evizeze, s¶-i teroristizeze (în sensul de a le aminti trecutul de sânge, atât al
terori§tilor evrei, cât §i prezentul de ru§ine al statului Israel) pe
fo§tii §i actualii oameni de stat israelieni - terori§ti prin educa†ie,
prin practicare? Mai ieri urlau cu cl¶buci §i stropi împotriva
neprimirii pe sol britanic a z¶b¶loasei, a ca§nicei ¢ipi Livni (asta
vine de la ca§ul gurii sale), dar nu suflau o vorb¶ despre faptul c¶
biata ne-primit¶ exercitase cea-mai-veche-meserie-din-lume:
(nu, acum nu e vorba de aceea, acum vorbim de acesta:
spio-najul), negînd cu mâna pe inima stâng¶ c¶ ‘divida ar fi lucrat
vreodat¶ în via†a ei curat¶ în Mossad…
-“Non seulement elle a été une grande meurtrière, à l'intérieur du Mossad,
mais de plus elle est fille de terroristes, son père ayant même participé à l'un des plus
gros attentats, à Jérusalem (celui contre l'hôtel King David). Belle démocratie, que la
démocratie israélienne, où les terroristes d'extrême droite deviennent premier ministre (après Itzhak Shamir, Ariel Sharon, peut-être Tzipi Livni...), après le père de
l'État, David Ben Gourion, le grand expulseur”.
“A Gaza, pas de chambres à gaz, donc, les Israëliens nos amis préfèrent le
tir sur cible mouvante. Pour corser la difficulté, ces gens-là n'ont jamais aimé la
facilité, non, ils tirent sur des cibles minuscules, certaines quasiment à ras du sol,
combien ça fait de haut une petite fille de 3 ans qui tient sa maman par la main, 80
cm par là je dirai, c'est hyper dur d'accrocher une cible à 80 cm du sol, c'est une vraie
galère, ils sont doués ces petits mecs de Tsahal, 19-20 ans en moyenne, j'ai cru
comprendre, ils en ont déjà contacté 200. PAN ! MORTS !”
“Ils ont de la chance, ces Israëliens, d'avoir le Hamas en face. C'est pain
béni, pour eux, ces terroristes qui terrorisent. C'est confortable. Très confortable. Je
serais à la place des dirigeants Israëliens, je financerais moi-même les achats d'armes
du Hamas, en sous-main, tellement ils ont intérêt à ce que ça dure, que ça continue
comme ça, que rien ne change.Parce-que si le Hamas était désarmé, vraiment, et
qu'Israël n'ait plus affaire qu'à des Palestiniens modérés, ouverts à la dicussion, au
dialogue, aux concessions, il faudrait bien qu'il l'accepte, le futur état palestinien dont
tout le monde rêve, dont tout le monde parle comme s'il existait déjà.
C'est ce qu'ils ne veulent pas surtout pas
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le Hamas est le meilleur allié de l'état d'Israël.
Certitude.
TIPI LIVNI
Entendu ça sur France Info hier. J'ouvre les guillemets et je cite ces propos
de TIPI LIVNI ( cités par France Info ):
" Il n'y a pas de problème humanitaire dans la bande de Gaza donc il n'y a
pas besoin de mission humanitaire dans la bande de Gaza ".
Un seul mot : SA-LOPE
et je répète : SALOPE”.
“…les déclaration mêmes de Tipi Livni à Bruxelles concernant le droit au
retour : « quant à la question des réfugiés qui sont partis en 1948, ce n’est plus un
problème israélien », qui indiquent que la négation de la Palestine, de son peuple, se
poursuit et comme celle droit international”.
“…Livni embrassée par Kouchner sur le perron de l’Elysée
La bise aux criminels de guerre samedi 3 janvier 2009, par Olivier
Bonnet
On avait déjà vu Nicolas Sarkozy faire la bise à Tzipi Livni, ministre israélienne des Affaires étrangères. C’était avant le lancement sur Gaza de l’opération
"Plomb durci". Depuis, l’armée israélienne a déclenché un véritable carnage : le dernier bilan fait état de 512 morts palestiniens, dont au moins un quart de civils d’après
l’ONU, parmi lesquels 87 enfants, et plus de 2 450 blessés. Côté israélien, 3 victimes
civiles et 2 soldats. C’est dans ce contexte que Livni arrive en visite à Paris. Bernard
Kouchner, son homologue français, la reçoit sur le perron de l’Elysée. Il lui serre
d’abord la main puis se ravise et l’embrasse : peut-on imaginer geste plus obscène à
l’heure où le peuple gazaoui endure le pire des chatiments, causé par une opération
que Livni est justement venue défendre ?
(…)“Mise à jour : Au cessez le feu du 18 janvier, le bilan de l’attaque israélienne donne 1 330 Palestiniens tués, dont plus de 410 enfants, et 65 % de civils
parmi les morts d’après les services d’urgence palestiniens et le Centre palestinien
des droits de l’Homme à Gaza. Du côté israélien, on dénombre 10 militaires et trois
civils tués.”

Mai vre†i? Pot continua pâna poimâine cu argumente, nu
cu insulte, invective, antisemitiz¶ri.
Dar am cu cine dialoga? Nu.
*
Din Flux, 25 decembrie 2009:
“Scurte marginalii la o hart¶ german¶. Giurgiule§tiul, Reniul,
Ni§aliul Crocmazului §i Palanca pe o hart¶ dinaintea ocupa†iei sovietice
Nu exist¶ geopolitic¶ f¶r¶ hart¶, dup¶ cum nu exist¶ hart¶ f¶r¶ geopolitic¶. Acest adev¶r explic¶ de ce regimul Lucinschi §i regimul Kucima au
convenit, în cârd¶§ie, s¶ secretizeze §i s¶ †in¶ cât mai departe de ochii
popula†iei noastre Albumul de h¶r†i topografice §i Protocolul-crochiu al liniei
frontierei de stat între Republica Moldova §i Ucraina, ca document descriptiv
al trecerii liniei frontierei de stat pe teren.
Geneza frontierei moldo-ucrainene la Palanca §i Giurgiule§ti – aceste
dou¶ puncte de sprijin sau de pr¶bu§ire geopolitic¶ a Republicii Moldova – a
fost determinat¶ de obsesia mai veche a Kievului de a ne enclaviza, pentru a
ne fixa în sfera sa de influen†¶ §i dependen†¶ economic¶, iar astfel §i politic¶.
A§a s-a n¶scut §i mitul celor 430 de metri de mal dun¶rean chipurile d¶rui†i
Republicii Moldova de c¶tre Ucraina, poveste invocat¶ pentru justificarea
gestului tic¶los de transmitere sub jurisdic†ia etern¶ a vecinului r¶s¶ritean a
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teritoriului nostru na†ional de la Palanca.
Dup¶ ce a comb¶tut minciuna moldo-ucrainean¶ despre generozitatea teritorial¶ a Kievul fa†¶ de moldoveni, fostul primar de Giurgiule§ti,
Dumitru Niculiseanu, ne spunea luna aceasta c¶ h¶r†ile mai vechi, mai cu
seam¶ cele din perioada sovietic¶, care ar trebui s¶ probeze documentar c¶ nu
noi am primit, ci nou¶ ni s-a luat teritoriu la Giurgiule§ti, nu se mai g¶sesc în
localitate sau în fostul centru raional Vulc¶ne§ti, dar ar putea fi g¶site doar
prin arhivele din Chi§in¶u, Kiev sau Moscova. Argumentele topografice §i
topologice sunt indispensabile într-o dezbatere privind frontierele. Observ¶m
c¶, deocamdat¶, autorit¶†ile chi§in¶uiene au evitat s¶ dea publicit¶†ii h¶r†i
topografice, funciare, militare, administrative sau de alt ordin care s¶
demonstreze c¶ Republica Moldova nu a fost p¶gubit¶ teritorial la
Giurgiule§ti, c¶ malul Dun¶rii este în aceast¶ localitate la fel de lung cât era
§i în momentul procla-m¶rii independen†ei noastre de stat. Acela§i lucru §i în
cazul insulei Ni§aliu, înstr¶inate în favoarea Ucrainei, §i a Deltei Nistrului de
la Palanca (Balta lui Alexandru Vod¶), acaparat¶ de Ucraina în timpul
ocupa†iei sovietice.
Iat¶ c¶ descoperim acum o hart¶ german¶ a României interbelice,
cartografiate în 44 de fragmente constitutive. Autorii h¶r†ii anun†¶ în legenda
acesteia: “bearbeitet nach der amtl. Rumänischen Zählung von 1930 über die
Volkszugehörigkeit”. Ceea ce pe române§te ar însemna: “editat¶ potrivit
rezultatelor pe fiecare etnie ale recens¶mântului popula†iei României din
1930”. Scara h¶r†ii este de 1:200000, adic¶ 1 cm la 2 km. Etniile reprezentante sunt, în ordinea preferat¶ de topografii nem†i: germanii, românii,
maghiarii, ru§ii, ucrainenii, hu†ulii, cehii §i slovacii, polonezii, bulgarii, iugoslavii, grecii, albanezii, evreii, turcii §i t¶tarii, g¶g¶uzii, †iganii, armenii §i
al†ii. Fiec¶rei etnii îi revine o culoare diferit¶, iar num¶rul acestora pe fiecare
localitate este redat prin cercuri §i semicercuri de dimensiuni variabile, figuri
geometrice echivalente unui num¶r între 25 de persoane §i 10.000, precum §i
prin semnul x pentru etniile având între 10 §i 25 de reprezentan†i într-un singur sat sau ora§. Meticulozitatea cu care a fost elaborat¶ aceast¶ hart¶ etnoadministrativ¶ impresioneaz¶. Cred c¶ lucrarea cartografilor germani merit¶
reeditat¶ pentru valoarea ei §tiin†ific¶. Guvernul Filat, care risipe§te sute de
mii de lei din fondul de rezerv¶ a guvernului pe întremarea s¶n¶t¶†ii
deputa†ilor comuni§ti, ar putea g¶si fonduri pentru un asemenea gest de
restituire a istoriei plaiului. Sau – mai §tii! – poate pre§edintele interimar
Mihai Ghimpu, care a efectuat zilele acestea o excursie de lucru la
Giurgiule§ti, ar manifesta interes pentru reeditarea h¶r†ii cu pricina.
Harta este valoroas¶ prin faptul c¶ fixeaz¶, cu mult¶ precizie §i acurate†e (neam†ul neam† r¶mâne!), nu doar limitele dintre jude†e (bun¶oar¶,
Gala†i, Ismail, Tulcea), dar, prin linii întrerupte sau punctate, §i limitele teritoriale ale pl¶§ilor (bun¶oar¶, Cazaci), municipiilor §i ora§elor (bun¶oar¶,
Gala†i, Reni). Nu lipsesc nici drumurile rutiere, c¶ile ferate sau construc†iile
inginere§ti (canale, poduri etc.). Ilustr¶m aceste scurte marginalii cu câteva
imagini ale h¶r†ii descoperite.
Dup¶ cum se vede pe aceast¶ hart¶ (partea 36), limita dintre ora§ul
Reni §i mo§ia comunei Giurgiule§ti coincide, pe malul Dun¶rii, cu punctul
indicat de giurgiule§teni ca fiind marginea fostului c¶tun Mândre§ti, întotdeauna apar†in¶tor de Giurgiule§ti. Astfel, aceast¶ hart¶ german¶ confirm¶
faptul c¶ mo§ia comunei Giurgiule§ti se întindea pe malul Dun¶rii pe o distan†¶ cu mult mai mare de 2 kilometri, iar hotarele Reniului nu au atins niciodat¶ gura râului Prut, a§a cum pretinde premierul Filat §i ministrul s¶u de
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Externe, Leanc¶, într-un glas cu propaganda de la Kiev. Hotarul administrativ dintre Giurgiule§ti §i Reni a trecut întotdeauna cu mult în aval de locul
v¶rs¶rii Prutului în Dun¶re, dar în aval §i de confiniumul dintre jude†ele
Gala†i, Tulcea §i Ismail (ast¶zi doar dintre jude†ele Gala†i §i Tulcea), punct de
jonc†iune situat pe ap¶, în dreptul Cotului Pisica, din care ast¶zi s-a separat
insula Cotul Pisicii, apar†inând României (în jude†ul Tulcea). Distan†a dintre
podul feroviar de la Giurgiule§ti peste Prut §i punctul de separa†ie a mo§iilor
Giurgiule§tiului §i Reniului pe malul Dun¶rii m¶soar¶ pe harta german¶ 2,8
centimetri, echivalentul unei distan†e de 5,6 kilometri. Totodat¶, observ¶m c¶
limita de sud a comunei Giurgiule§ti se suprapune peste limita administrativ¶
dintre jude†ele Ismail §i Tulcea, pe o distan†¶ de 2,8 kilometri, însemnând tot
atâta §enal navigabil al fluviului Dun¶rea. Aceast¶ distan†¶ de 2,8 kilometri
de Dun¶re se situeaz¶ între punctul de jonc†iune a pl¶§ilor Prutul de Jos (jud.
Gala†i), Reni (jud. Ismail) §i M¶cin (jud. Tulcea) §i punctul de intersec†ie a
hotarelor administrative ale satului Giurgiule§tiul §i ora§ului Reni, pe de o
parte, §i a ora§ului Reni cu plasa M¶cin din jude†ul Tulcea, pe de alt¶ parte.
Sub aspect statistic, Giurgiule§tiul anului 1930 apare pe hart¶ ca
având o popula†ie de 1900 persoane de etnie român¶, iar Reniul – cu o
popula†ie total¶ de 11850 de locuitori, dintre care 6100 români, 3450 ru§i (în
general lipoveni), 1150 evrei, 400 bulgari, 250 g¶g¶uzi, 150 greci, 100 turcot¶tari, 100 ucraineni, 50 polonezi, 50 †igani §i 50 germani.
Aceea§i hart¶ german¶ (partea 28) red¶ cu maxim¶ exactitate organizarea administrativ¶ §i componen†a etnic¶ a pl¶§ii Cazaci din jude†ul Cetatea
Alb¶, plas¶ din care f¶ceau parte comunele Palanca §i Crocmaz. Pe aceast¶
hart¶ apare teritoriul Ni§aliu (107,7 ha), înconjurat de Cotul Nistrului zis
Poloboc, parte a mo§iei Crocmazului, ast¶zi cedat¶ Ucrainei. De asemenea,
putem vedea pe hart¶ §i Balta lui Alexandru Vod¶, cu o suprafa†¶ de peste
7000 de hectare, care formeaz¶ Delta Nistrului. Teritoriile Abdiv §i Baibol
apar §i ele pe harta german¶ ca parte a comunei Palanca. Preciz¶m c¶ litoralul
p¶l¶ncean al Limanului Nistrului (Marea Neagr¶) m¶sura 18 kilometri.
Autorii h¶r†ii germane ne informeaz¶ c¶ în 1930, la Palanca locuiau
2050 de persoane, dintre care 1450 români, 350 ucraineni §i 250 ru§i, pe când
popula†ia Crocmazului num¶ra 2650 de suflete, dintre care 2450 români, 150
ru§i §i 50 evrei.
Luând act §i înarmându-ne cu toate aceste argumente topologice
înf¶†i§ate de harta german¶ descoperit¶ de noi, ne întreb¶m a câta oar¶ de ce
oare §i întâmpl¶tor oare premierul Vladimir Filat §i prim-vicepremierul Iurie
Leanc¶ calchiaz¶ propagandistic din ucrainean¶ §i ne induc în eroare cum c¶
„†ara vecin¶ ne-a oferit 430 de metri din teritoriul s¶u”, c¶ „în urma acelui
Acord §i în cadrul c¶ruia s-a reglementat situa†ia acelei por†iuni de drum – 7
kilometri în regiunea satului Palanca – am primit acel teritoriu în zona
Giurgiule§ti, care ne-a permis s¶ avem ie§ire prin Dun¶re la Mare §i c¶ „§i
ucrainenii pot s¶ spun¶ acum c¶ au f¶cut o cedare atunci când ne-au oferit cei
430 de metri ie§ire la Dun¶re”? Care a fost §i care este pre†ul unor asemenea
afirma†ii otr¶vite?
Vlad CUBREACOV

Din p¶cate nu pot copia cele dou¶ h¶r†i dup¶ originalul
german. Deci: târgul tic¶los a fost f¶cut între Kucima §i Lucinski.
Vlad Cubreacov este disp¶rutul (r¶pitul) de acum câ†iva ani.
ïn†elesesem c¶ era apropiat de Iurie Ro§ca. Pretinde c¶ “abia
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acum” s-a descoperit harta cu pricina… Cum a§a: “abia acum”?
Nu se cuno§tea existen†a ei? £i cum se explic¶ apari†ia ei tot “abia
acum”? S¶ fie declara†iile lui Filat (pe care nu le cunosc, m¶
încred în afirma†iile lui Cubreacov) detonatorul public¶rii h¶r†ii
germane? Cum s¶ cred c¶ “noua echip¶” de la Chi§in¶u este atât
de la§¶, de tremuricioas¶, încât s¶ confirme minciunileucrainene?
Regret rolul tulbure jucat de Cubreacov. B¶nuiesc mâna
tulburelui Iurie Ro§ca. Chiar nu §tia nimeni nimic despre
adev¶rul “în†elegerii” dintre Kucima §i Lucinski?
Iat¶, eu, atât de departe de culisele politicii “externe” ale
Moldovei, am în†eles câte ceva, doar întrebînd pe ni§te vizitatori
“guvernamentali” care m¶ vizitaser¶ prin 1990, aici la Paris…
Am exagerat: nu am aflat nimic din r¶spunsurile lor, ci… din
întreb¶rile mele, r¶mase f¶r¶ r¶spuns : c¶ “problema Reniului” nu
se discut¶ (eu refuzînd s¶ o numesc: “problema Giurgiule§tiului…”. Ultima tentativ¶ a mea - nu special¶, ci a§a, c¶ tot nu
venise vorba… a fost fa†¶ de Snegur: observînd (cine n-ar fi
observat?!) cât de ostil¶ îmi era so†ia lui - mai ales cuvintelor
care l-ar fi obligat pe b¶rbatu-s¶u s¶ rosteasc¶ “vorbe proaste”
(ea, fiic¶ de ru§i albi, refugia†i în România dup¶ revolu†ia
bol§evic¶, era mai terorizat¶ decât un biet agronom basarabean ca
Snegur, care “între timp” se d¶duse pe brazda sovietismului…).
La plecare, el conducîndu-m¶ pân¶ la ascensor, l-am întrebat
când are de gând s¶ cear¶ restituirea m¶car a Reniului, dac¶ nu al
întregului bra† Chilia… De§i nimeni nu ne auzea (s-o cred eu),
Snegur a început a da din mâini f¶r¶ cuvinte, a-§i rostogoli ochii
- da, rostogolitul ochilor ar fi putut semnifica: alarm¶… A§a am
r¶mas §i f¶r¶ r¶spuns preziden†ial.
Totu§i, ajun§i la lift, surprinz¶tor, Snegur a intrat în cabin¶
înaintea mea §i i-a f¶cut semn pl¶ie§ului din paz¶ s¶ r¶mân¶
afar¶, apoi m-a întrebat în §oapt¶, ceva în genul:
- ‘Da de unde §ti†i de secretele astea?’
N-am avut timp s¶-l întreb despre care secrete vorbea, c¶
a ie§it din cabin¶ §i a disp¶rut…
ïn actualitate:
Luni 17 octombrie 2011
ïncepe o alt¶ s¶pt¶mân¶ - grea. A§tept¶m s¶ se repare
m¶car un lift, ca s¶ pot coborî, atât pentru Schaan, cu care nu
m-am v¶zut demulti§or, mai ales pentru Sabourina: ea va decide
dac¶ voi schimba modul de administrare a insulinei.
ïmi vine din ce în ce mai greu s¶ lucrez, motiv pentru care
copiez vechilor însemn¶ri. Nu este o treab¶ care s¶ m¶ solicite
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prea mult, deci îi dau înainte “ca o plac¶ stricat¶” vorba Cuiva.
ïnc¶ o dat¶: scriu acest jurnal pentru sufletul meu. ïl scriu
ca §i cum l-a§ târî dup¶ mine, prin §an†uri, ca pe cadavrul
camaradului meu, mort acum doi ani. Ca pe cadavrul meu.
*
Bedros Horasangian este într-o zi (lun¶?) bun¶. Discut¶
textul lui Andrei Ple§u „Un film antipatic…“, Dilema veche, 6
octombrie 2011. C¶ci pentru de ce îi este lui Ple§u antipatic
filmul The Soviet Story, un documentar f¶cut de un regizor
lituanian pe nume Edvins Snore.
Judec¶†ile lui Bedros Horasangian la adresa lui Andrei
Ple§u se exprim¶ prin întreb¶ri:
“1. Chiar nu cunoa§tem o minim¶ istorie? Poate c¶ cei care au acum
o anume vîrst¶ nu o §tiu, dar s¶ nu §tie nimic-nimic despre ororile comunismului cei care aveau 20 de ani în 1989? M¶i s¶ fie! Acum se dovede§te c¶ §i
germanii, §i polonezii §tiau foarte bine ce se întîmpla în lag¶rele de munc¶
hitleriste. Dar dac¶ am §tiut §i §tim, iar acum ne facem c¶ plou¶? ” (…)
2. Dar dac¶, de fapt, cunoa§tem istoria recent¶ §i nu ne pas¶ de ea?
Cui îi pas¶, s¶ zicem, dac¶ asasinii Annei Politkovskaia sînt prin§i §i judeca†i,
sau nu, dac¶ au mai fost uci§i 10 afgani sau 50 de irakieni civili? „Nu e treaba
noastr¶“.
3. Chiar nu cunoa§tem istoria care ne prive§te? P¶i, cum s¶ nu §tim
cine din familie a f¶cut pîrnaie, cine n-a ocupat un post pentru c¶ nu a acceptat mai §tiu eu ce turn¶torie, cum s¶ nu §tim cine ce post c¶ldu† a primit, doar
de dragul unei func†ii, dac¶ era bine orientat politic? £i înainte de ’89, §i
dup¶. (…)
5. Dar dac¶ totu§i §tim? Nu prea cred în lipsa de informare §i de
informa†ii a poporului român. Explica†ia cu caietul uitat acas¶ e pueril¶. Nu
cred ca românii – cu atîtea rude închise din motive politice – s¶ nu §tie nimic
despre ce s-a întîmplat la Aiud sau la Canal.
Românul, chiar §i f¶r¶ §coal¶ sau acces la Internet, pricepe repede §ii cade fisa iute. Nu inocen†a sau ne§tiin†a ne caracterizeaz¶, ci o anume pruden†¶, a omului p¶†it. De ce s¶ m¶ leg la cap, dac¶ nu m¶ doare? Ce s¶ mai
zicem de §mechereal¶, de oportunism, care de multe ori ne-au f¶cut s¶ suferim, dar deseori ne-au ajutat s¶ c¶dem mereu în picioare? Dar, m¶ rog, dac¶
e obligatoriu s¶ condamn¶m acum comunismul, o facem, oameni sîntem.
Bine-venit filmul The Soviet Story, recomandat lui Andrei Ple§u de profesorul Radu Ispirescu din Buz¶u. Îi recomand¶m din toat¶ inima lui Andrei Ple§u
§i volumulPovestiri din Kolîma de Varlaam £alamov, §i filmul Letter to
Anna al regizorului elve†ian Eric Bergraut. (…)

Acest m¶gar, Ple§u! £i nesim†it: î§i face cunoscute
m¶g¶riile, de parc¶ ar fi cel pu†in ni§te vorbe, acolo.
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(tot 17 octombrie 2011)
Varujan Vosganian mi-a scris:
Draga domnule Goma,
Raspunsul dvs. ma indreptateste sa continui. Dat fiind ca sapt.
aceasta, cum v-am amintit deja, sunt in Franta, saptamana viitoare voi face
un prim pas necesar in legatura cu statutul dvs. de cetatean roman. Ar trebui,
totusi, sa gasim documentul prin care vi s-a retras cetatenia romana, altminteri e posibil ca Ministerul Justitiei ori Ministerul de Interne sa confirme ca
sunteti, in continare, cetatean roman si ca ea nu v-a fost, de fapt, retrasa. Asta,
insa, voi sti cu certitudine saptamana viitoare.
Intrebarea mea catre dvs. este, insa, alta. Sunteti un om demn si orgolios. Nu vreau sa va pun in situatia delicata de a refuza o expresie a pretuirii
noastre, oricare ar fi ea. De aceea as vrea sa stiu care dintre posibilele noastre
demersuri ar fi acceptata de dvs. De pilda, reintrarea in Uniunea Scriitorilor
din Romania, acordarea indemnizatiei de merit, publicarea unei serii de autor
sau orice altceva am putea conveni impreuna. E farte important sa avem acordul dvs. N-am vrea sa va punem in situatia stanjenitoare de a refuza ori pe noi
in cea, si mai stanjenitoare, de a fi refuzati. Cu prietenie.

I-am r¶spuns, tot azi:
Situa†ia cetà†eniei: ani de zile am încercat s¶ aflu adevàrul. Nu l-am
aflat. Poate aveti Dvs mai mult noroc - sau: autoritate:
Avocatul meu : D-na Crangariu Eugenia <crangariu20@yahoo.com>
Prietenii-“asistenti” ai mei - D-nii Valerian Stan
<vs@valerianstan.ro> si Mircea Stanescu <mirceastanescu@hotmail.com>.
Ei vor putea furniza informa†ii - dac¶ le au…
Membria în Uniunea Scriitorilor;
La fel ca “cet¶†enia”; acelasi secret-de-stat-securist.
In documentele de la Securitate (publicate în volumul “Culoarea
curcubeului - «Barbosul”, Polirom 2005) exist¶ o informa†ie privind sedin†a
de excludere si participan†ii la la ea.
N. Manolescu pretinde c¶… nu as fi fost exclus. Blandiana - nu stie.
De aflati adev¶rul, comunicati-mi-l - dacà mi-l ve†i comunica desigur,
împreunà cu actul care consemneazà situatiunea. Multumesc.
Cât cântàreste “îndemnizatia” si pentru care merite ?
Và rog sà nu uitati - cum sà uita†i - Dvs.? Eu am fost interzis de a mai
publica, din luna martie 1970 (una mie nouà sute saptezeci). Asta face… cât
face, la care se adaugà alti 21 ani de “tolerare”.Un total de 41 ani incheia†i.
Cât valorezà aceastà îndemniza†ie? Voi putea sà-mi cumpàr o
locuintà pentru mine si familia mea? Un loc de veci, unde sà adun si osemintele mamei, ale tatei sau mà las în grija Uniunii Scriitorilor Români si a
presedintelui pe viatà Manolescu?
Serie de autor a început Curtea Veche - insa autorul de mine nu a primit vreun ban, nici màcar redactorul (Flori Bàlànescu) celor cinci aproape…
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sase volume, pentru o muncà ingratà.
Asadar, în rezumat:
- sà mi se restituie cetàtenia românà;
- sà mi se restituie calitatea de membru al Uniunii Scriitorilor;
- sà mi se socoteascà cei 41 ani de excludere pentru care cer îndemniza†ie - întreaga sumà vàrsatà odatà întelegerea încheiatà
- sà mi se deie o locuintà civilizatà, în Bucuresti.
Atât, deocamdatà.
Và salutà,
Paul Goma
P.S. Am fost rezonabil ? Am cerut ce mi se cuvine sau m-am întins
si la kilul de masticà, întru “reperarea” onoarei mele si a strâmtoràrii
materiale la care a fost condamnatà familia mea, din 1977?

Surpriz¶, scrisoarea lui V.V. Nu m¶ a§teptam la ea.
De§i s¶ nu fim prea optimi§ti: Nu va fi V.V. un
Tism¶neanu, dar §i în acest caz nu el decide. Poate c¶ nu îmi va
spune: «Vrei sa ruinezi financiar Uniunea Scriitorilor?», la care
eu s¶: «Da, domnule! ™sta este visul meu: s-o ruinez!» Chiar
dac¶ situatiile noastre, a lui Vasile Paraschiv §i a mea nu sunt
comparabile, m¶ tem c¶ r¶spunsul va fi acela§i - nu un «Nu!»
limpede, ci… o t¶cere (tulbure).
Un pas înapoi:
5 ianuarie 2010
Florin M¶trescu despre Ana Blandiana
“Un fost de†inut politic, dr. Florin M¶trescu,
e mai dur chiar decît Vadim
“În urma unui turneu f¶cut de Romulus Rusan §i de Ana Blandiana
în mai multe †¶ri europene, inclusiv în Germania, am aflat de inten†ia acestora
de a transforma închisoarea din Sighet într-un memorial. Natural, am vibrat,
mai ales c¶ eu eram în acel moment secretar al Comitetului Na†iunilor
Captive, care întrunea lupt¶tori anticomuni§ti din mai multe zeci de †¶ri aflate
sub dictaturi comuniste. £i atunci le-am f¶cut propunerea dac¶ nu cumva
ceva din exponatele pe care noi le aveam în Camera Na†iunilor Captive, din
ora§ul Köln, nu le-am putea transfera în Memorialul de la Sighet. Au fost de
acord §i mie mi s-a p¶rut ideea absolut rezonabil¶. M-am implicat în acest
proiect cu toate puterile.
Am fost unul dintre sponsorii Memorialului Sighet
Printre altele, am dovezi care atest¶ c¶ am donat, în mare parte din
propriul buzunar, în jur de 40.000 de m¶rci, care au luat forma unor ajutoare
b¶ne§ti propriu-zise sau obiecte. Dona†iile au fost acordate Funda†iei
Academia Civic¶. Un mare ajutor în acel moment au dat §i surorile
Co§oveanu, care au pus mult suflet pentru amenajarea înc¶perilor Sighetului,
cel pu†in în perioada de început. Afar¶ de asta, eu dispuneam de cele 66 de
steaguri ale Na†iunilor Captive, pe care le f¶cusem în Germania, care m-au
costat aproape 8.000 de m¶rci, §i am c¶p¶tat promisiunea c¶ se va organiza o
Camer¶ a Na†iunilor Captive.
În 1994, la un an dup¶ aceast¶ întîlnire, am v¶zut aceast¶ camer¶ la
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etajul I, o camer¶ mare, spa†ioas¶, în care steagurile §i-ar fi g¶sit un loc
important. Afar¶ de aceasta aveam un cearceaf, lung de 8 metri, f¶cut de
regretatul lupt¶tor anticomunist Eugen Costandache, care notase pe el cca.
800 dintre mor†ii revolu†iei.
Camera rezervat¶ Na†iunilor Captive era necorespunz¶toare
Anul urm¶tor, în 1995, am dorit s¶ v¶d camera rezervat¶ Na†iunilor
Captive. £i am descoperit o camer¶ mic¶, care nu sem¶na cu cea promis¶.
Localizarea topografic¶ era exact¶. Unul dintre portarii Sighetului mi-a
dest¶inuit c¶ aceast¶ camer¶ a fost împ¶r†it¶ în dou¶ tocmai pentru ca aceast¶
Camer¶ a Na†iunilor Captive s¶ nu aib¶ un spa†iu prea mare, s¶ nu i se dea o
prea mare importan†¶. ™sta a fost un semn, §i atunci au ap¶rut semne de
îndoial¶. La inaugurarea Sighetului, în 1993, pe frontonul cl¶dirii, la stînga,
la intrare, erau pl¶ci de marmur¶ de m¶rimea 40x30, cu numele celor 54-55
de mini§tri, c¶petenii religioase, oameni de mare valoare care au murit în
Sighet.
Nume importante au fost excluse
Le-am v¶zut în subsolul cl¶dirii, §i, ceea ce m-a frapat, chiar în fa†¶
era numele istoricului Gheorghe Br¶tianu. Se zvonea c¶ motivul real pentru
care aceste pl¶ci au fost date jos era faptul c¶ între mini§tri au fost §i cî†iva
oameni de dreapta. Argumentul oficial pentru care pl¶cile memoriale au fost
înl¶turate a fost renovarea cl¶dirii. Nu a fost r¶u c¶ s-a renovat, de§i, cum
spunea cineva, a fost transformat Sighetul într-un hotel. Normal ar fi fost ca
m¶car un etaj s¶ arate groz¶via închisorii din Sighet. Am tot sperat ca aceste
pl¶ci s¶ fie puse într-o sal¶ a Sighetului. Ele nu au mai fost v¶zute niciodat¶.
Pentru mine a fost clar c¶ ce se întîmpl¶ la Sighet, exponatele, ordinea lor,
denumirea camerelor sînt controlate de cineva.
- De cine anume?
- £i eu mi-am pus întrebarea. Indiciile m-au dus cu gîndul la masonerie. [“Masoneria” are spate bun: ca un catâr. Numai c¶ aici
“Masoneria“ nu are nici o leg¶tur¶ cu… prefectura: a devenit o “metod¶
mascat¶”, pentru a nu fi acuzat acuzatorul c¶ i-a acuzat pe evrei. Numai
c¶ metoda-mascat¶ se demasc¶ singur¶ - ca proasta - trei paragrafe mai
încolo apare (la Sighet!) un rabin-controlor. La ce sluje§te un rabin
controlor? Ei, la ce! La controlarea conformit¶†ii exponatelor - fire§te,
“conformitate” numai în raport cu evreii, nu cu adev¶rul-adev¶rat. La
ce a mai slujit “mascarea adev¶rului”? La nimic, decât la dovedirea c¶
Românul nostru - fie el §i M¶trescu tremur¶ de frica… “masoneriei”
c¶reia el îi spune astfel, ca s¶ nu-i scape: “evreimea” - nota mea, P.G. ]
Din moment ce numele întreg al lui Ion Gavril¶ Ogoranu apare trunchiat, sub
forma de Gavril¶ I., numele doamnei Maria Antonescu a fost exclus din rîndul pu§c¶ria§elor de la închisoarea Mislea.
Au disp¶rut semnele unor manifest¶ri cre§tine
- Am în†eles c¶, într-o luare de cuvînt, a†i semnalat conducerii
Academiei Civice absen†a unei cruci din sala de conferin†¶.
- Nu numai asta. Am semnalat scoaterea crucii din sala de conferin†¶,
unde a fost prezent¶ cel pu†in 3-4 ani. În perioada de început se spunea Tat¶l
nostru sau Cu noi este Dumnezeu. Erau, prin urmare, ni§te semne ale unei
manifest¶ri cre§tine. Cu timpul, au disp¶rut.
În urma observ¶rii acestor lucruri, am luat cuvîntul, sf¶tuindu-m¶ §i
cu B¶di†a Ion Gavril¶ Ogoranu, §i am spus adev¶rul. Numai masoneria putea
fi deranjat¶ de prezen†a numelor unor oameni de dreapta pe pl¶cile respective. Dar ¶sta a fost trecutul României. Nu-l putem §terge. Unul dintre insi-
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deri mi-a dezv¶luit un am¶nunt, care are relevan†¶. Anume c¶, de dou¶ ori pe
an, vine un rabin din New York, care viziteaz¶ întreg Memorialul Sighet §i
decide ce r¶mîne §i ce se scoate din exponate. Este vorba de o atitudine de
plec¶ciune fa†¶ de oameni care încep s¶ controleze ceea ce românii au crezut
c¶ va fi un loc de evocare a suferin†ei Neamului Românesc. (subl. mea, P.G.)
Am cerut amenjarea unei s¶li pentru martirii din Basarabia §i
Bucovina. Nu s-a acceptat. (subl. mea). Dac¶ la Sighet s-au petrecut lucruri
necurate, trebuie spus c¶ ele nu sînt ini†iative române§ti. Nu acuz de rele
inten†ii pe cei care au f¶cut Memorialul Sighet. S-au supus unor for†e
interna†ionaliste. (nu “masonice”?, observa†ia mea, P.G.)
A§a-zisele cruci expuse în interiorul Memorialului sînt o blasfemie.
- Putem spune §i anticre§tine?
- Da, au ap¶rut dou¶ cruci, în celular §i la intrare, care te duc cu gîndul c¶tre organele genitale b¶rb¶te§ti §i femeie§ti. O s¶ spun¶ c¶ este o stilizare foarte modernist¶.
În asemenea loc crucea, §i numai crucea, î§i g¶sea locul. Orice transformare a crucii este un sacrilegiu. Este o încercare de c¶lcare în picioare a
tradi†iei noastre §i a înv¶†¶turilor Sfintei Scripturi. Este o blasfemie (n.r. vezi foto).
- Dumneavoastr¶ a†i luat atitudine public¶, condamnînd aceste
devieri. În Addenda c¶r†ii dumneavoastr¶, "Holocaustul ro§u", spune†i c¶
Ana Blandiana a avut o reac†ie care v-a dus cu gîndul la Ana Pauker.
- A fost de-o agresivitate, de-o r¶utate, care ori e patologic¶, fie a fost
o lec†ie de bun¶ purtare care trebuia dat¶ subsemnatului. Ideea era: Sighetul
sufer¶ transform¶ri, Sighetul îl facem cum vrem noi §i nimeni n-are voie s¶
conteste ceva. Nu mi-a dat nici o §ans¶ de a da o replic¶.
- De ce v-a acuzat?
- M-a acuzat de vedetism, de faptul c¶ semnalez lucruri pe care ceilal†i nu le v¶d. Cum se face c¶ oamenii laud¶ Sighetul, iar eu am atîtea note
critice? M-a acuzat c¶ doresc recunoa§tere oficial¶ pentru c¶ eram sponsor al
Memorialului.
Atitudinea Anei Blandiana mi-a adus aminte de Ana Pauker
E adev¶rat c¶ doamna Blandiana m-a propus, la un moment dat,
ambasador al României, în Germania. A avut gesturi de amabilitate, iar eu
îndr¶zneam s¶ formulez note critice. Tonul doamnei Blandiana, r¶utatea discursului mi-au amintit de momentul Ana Pauker.
Nu recuno§team persoana amabil¶ §i civilizat¶ pe care o §tiam, cu
care eram în rela†ii apropiate. Ne-a vizitat chiar casa din Germania. Am f¶cut
gr¶tar, cu friptur¶ §i mititei, §i m-a ajutat s¶ pun mititeii pe tav¶ [ca §i cum
acest ajutor: “punerea mititeilor pe tav¶” ar fi constituit o prob¶ irefutabil¶ a rectitudinii morale a Anei Blandiana - observa†ia mea, veninoas¶, P.G.]. £i-atunci m¶ gîndeam: unde este persoana amabil¶ §i dr¶gu†¶,
deschis¶ dialogului, cum de s-a transformat numai în urma unei lu¶ri de
cuvînt, prin care semnalam ni§te lucruri care m¶ dureau? În acel moment, sa produs o ruptur¶ total¶.
În contextul în care am auzit de proiectul de la Aiud §i de dorin†a
pu§c¶ria§ilor în via†¶ de a ridica, în cinstea celor mor†i, o biseric¶ ortodox¶,
în care s¶ fie pomeni†i eroii Neamului Românesc, cine nu cuno§tea dedesubturile Sighetului, ar fi putut spune: ce rost are s¶ se mai fac¶ ceva pentru
conservarea victimelor comunismului, cînd exist¶ acest grandios Sighet? Ca
unul care §tie §i alte lucruri despre Sighet, mi-am dat seama c¶ Sighetul nu
trebuie negat. Sighetul trebuie vizitat, numai c¶ discern¶mîntul de a spune ce
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este corect sau deformat pentru prezent nu-l pot face decît oamenii de-o
anumit¶ vîrst¶.
Sighetul este o capcan¶
Pentru tineri, Sighetul este o capcan¶ pentru c¶ sînt lucruri incorect
prezentate. De numele lui Ion Gavril¶ Ogoranu n-avea voie s¶ se ating¶
nimeni, dup¶ cum numele doamnei Maria Antonescu trebuia s¶ figureze între
pu§c¶ria§ele de la Mislea. De aceea, orice alt¶ tentativ¶ care vrea s¶ restabileasc¶ istoria adev¶rat¶ este binevenit¶.
- Cînd mergi la Memorialul de la Sighet †i se pune o caset¶ audio în
care †i se spune c¶ ini†iativa Memorialului i-ar fi apar†inut doamnei Ana
Blandiana. Dumneavoastr¶ spune†i, în Addenda c¶r†ii "Holocaustul ro§u", §i
furniza†i §i un text în acest sens, c¶ ini†iativa i-a apar†inut muzeografului
Mihai D¶ncu§.
- Au preluat f¶r¶ ru§ine o idee care nu a fost nici a Anei Blandiana,
nici a so†ului ei. Ideea apar†ine fo§tilor de†inu†i politic din Sighet §i domnului
D¶ncu§. Iar articolul publicat de acesta din urm¶ în "Tribuna Marma†iei"
atest¶ dorin†a de a transforma închisoarea în Memorial. Ana Blandiana era
datoare s¶ pomeneasc¶ despre aceast¶ ini†iativ¶. Oamenii ace§tia au fost da†i
deoparte. De altfel, la inaugurarea Sighetului n-a fost men†ionat nici m¶car
numele inginerului-proiectant al Memorialului.
Aiudul nu trebuie s¶ fie un nou Sighet
N-a§ vrea ca Aiudul s¶ fie un nou Sighet. Am fost la Mîn¶stirea Petru
Vod¶, unde am c¶p¶tat binecuvîntarea P¶rintelui Justin, am vorbit pu†in cu
dînsul, printre altele §i de o controvers¶ care agit¶ mult cercurile intelectuale
române§ti privind apartenen†a la masonerie a unei personalit¶†i cunoscute a
vie†ii culturale §i, printre altele, am aflat de lupta dîrz¶ care se d¶ între partida
patriotic¶, na†ionalist¶, suferind¶ a de†inu†ilor politic §i alte planuri, care, probabil, apar†in masoneriei, de a se face la Aiud ceva care nu prea are leg¶tur¶
cu faptele de sfin†enie care s-au întîmplat în aceast¶ închisoare.
- P¶rintele Justin vorbe§te despre o confiscare a suferin†ei de c¶tre
tor†ionari sau urma§ii lor.
- Eu n-am avut timp s¶ detaliez acest aspect. L-am întrebat doar:
"P¶rinte, acest grav zvon care circul¶ în societatea româneasc¶ este o colportare, o def¶imare, sau este un lucru real?". £i mi-a spus c¶ este un lucru real.
- Dup¶ p¶rerea mea, exist¶ o tendin†¶ de confiscare a acestei memorii
a rezisten†ei §i a luptei anticomuniste. Sighetul a devenit o închisoare corect¶
politic, la Aiud diversiunile se †in lan†, închisoarea Pite§ti a fost privatizat¶
etc. Pe de alt¶ parte, Tism¶neanu, urma§ al unor ilegali§ti bol§evici, a condus
Comisia Preziden†ial¶ pentru Analiza Dictaturii Comuniste. Exist¶ o tendin†¶
de a controla acest proces al memoriei?
- ™sta e un adev¶r axiomatic. Marii istorici, zi§i ai comunismului, atît
din România, cît §i din afara †¶rii, sînt ex-tro†ki§ti, maoi§ti, comuni§ti,
converti†i chipurile, dintr-odat¶, la democra†ie.
Mai mult decît atît, sînt printre pu†inii care au acces la arhive. Prin
urmare, unele dintre spusele lor con†in foarte mult adev¶r §i amestec¶
adev¶rul cu interpret¶ri eronate, tocmai pentru derutarea publicului. Preferam
surse mai pu†ine, informa†ii mai pu†ine, îns¶ corecte, decît c¶r†i voluminoase,
în care sînt unele adev¶ruri istorice luate din arhive, malaxate de min†i perverse care lucreaz¶ la comand¶.
- Ei sînt stalini§ti ori urma§i ai stalini§tilor care vin ast¶zi §i ne vorbesc despre anticomunism, reducînd r¶ul numai la perioada Ceau§escu.
- Bineîn†eles. Sau evit¶ cuvîntul comunism §i folosesc cuvîntul stali-
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nism sau, ceea ce mi se pare foarte grav, niciodat¶ nu §i-au privit retrospectiv
anii de prozelitism comunist.
- Cazurile Tism¶neanu §i Brucan sînt elocvente.
- Afl¶m de-abia acum [ce înseamn¶ “afl¶m abia acum”? abia-acum,
când? - întrebarea mea, P.G.] c¶ Brucan ar fi fost sigur agent KGB, dup¶
cum ne informeaz¶ istoricul Alex Mihai Stoenescu. De ce Brucan era onorat
de Lucian Mândru†¶ cu titlul de "dom' profesor" §i cu titlul de "Mafalda al
na†iunii"? Brucan, un om care n-avea nici m¶car liceul! [dar nu acesta era
motivul nocivit¶†ii brucane - P.G.]
Au dreptul s¶ vorbeasc¶ numai urma§ii celor care au instaurat comunismul.
- £i ar mai fi o întrebare: de ce un Ion Gavril¶ Ogoranu, oameni ai
rezisten†ei anticomuniste, Paul Goma, §i al†ii au fost l¶sa†i în afar¶? Ei nu fac
parte nici din conducerea Institutului de Investigare a Crimelor
Comunismului în România, n-au f¶cut parte nici din Comisia Tism¶neanu, nu
fac parte din nici o institu†ie care ar trebui s¶ fie preocupat¶ de aflarea
adev¶rului despre regimul comunist.
- A†i pus punctul pe "i". În toate †¶rile foste-comuniste, nici un om
din rîndul supravie†uitorilor nu a fost convocat pentru a-§i spune cuvîntul privind trecutul istoric comunist. Singurii care au c¶p¶tat dreptul s¶ vorbeasc¶
sînt urma§ii celor care au instaurat comunismul, care au devenit mari anali§ti
§i filosofi ai comunismului.
Nu poate fi o întîmplare §i, într-adev¶r, doi oameni nu puteau fi
ocoli†i în stabilirea adev¶rului istoric despre regimul comunist din România:
Ion Gavril¶ Ogoranu §i Paul Goma. Mai §tim §i al†ii. Nici m¶car nu au fost
consulta†i. Au fost, pur §i simplu, da†i la o parte.
- Se urm¶re§te, oare, ca ace§ti oameni s¶ dispar¶ fizic?
- Exact. Probabil fie a§tept¶m s¶ se prescrie crimele, fie s¶ moar¶ cei
mai valoro§i martori: cei care au tr¶it comunismul.
- Ce p¶rere ave†i de manualul de istorie al comunismului?
- Sînt îngrozit. Avem de-a face cu o neglijare total¶ a unor aspecte
din rezisten†a anticomunist¶. În schimb, putem admira §pagatul Nadiei
Com¶neci.
S¶ neglijezi oameni care au luptat în mun†i sau au îndurat pu§c¶ria
este o tic¶lo§ie f¶r¶ margini §i un act anticre§tin.
Anticipez c¶, la urm¶toarea editare a manualului despre comunism
pentru elevi, o s¶ dispar¶ §i numele B¶di†ei Ion Gavril¶ Ogoranu §i ale altor
personalit¶†i din rezisten†a anticomunist¶.
Cred c¶ Sighetul nu trebuie omis dintre lucrurile care trebuie v¶zute.
Copiii no§tri trebuie instrui†i s¶ diferen†ieze ce este real în Sighet §i ceea ce
a fost prelucrat, pentru a se respecta corectitudinea politic¶ §i alte interese de
ordin intern sau interna†ionalist.
A consemnat FLORIN PALAS
Copyright Tricolorul

Oricâte rele am scris despre Blandiana, am r¶mas departe
de realitate. Cum se face c¶ printre îndârji†ii sabotori ai Istoriei
României cei mai mul†i sunt ardeleni? Buzura, Pecican,
Cesereanu, Blandienii…?
Numai Udrea este neardeleanc¶, dar-îns¶-totu§i: ea a vrut
s¶ desfiin†eze CSNAS-lui, ca s¶-i ia perdelele (sau jaluzelele?).
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Vineri 8 ianuarie 2010
Dan Culcer m¶ alimenteaz¶ cu bibliografie:
Miscarea de eliberare nationala in Republica Moldova (1987-1989)
Aparitia Miscarii national-democratice in RSS Moldoveneasca si
primele sale victorii - conferirea limbii moldovenesti (romane) a statutilui de
limba de stat pe teritoriul RSSM si revenirea la grafia latina.
(octombrie 1987 - august 1989)
ANUL 1987
La 29 iulie, la Moscova, in ziarul "Literaturnaia Gazeta" apare un
vast articol semnat de Ion Druta, intitulat "Frunza verde, apa si semnele de
punctuatie", in care renumitul scriitor vorbeste despre problemele ecologice
grave din Moldova, corelandu-le cu problema degradarii limbii moldovenesti in republica.
La 13 august articolul este retiparit in romana de catre "Literatura si
Arta", avand in RSS Moldoveneasca efectul unei bombe.
Pentru a linisti spiritile "ecologiste", conducerea republicii adopta de
urgenta la sesiunea Sovietului Suprem (SS) al RSSM "Planul de stat privind
protectia mediului ambiant".
La 30 octombrie plenara Uniunii Scriitorilor din Moldova (US)
adopta o rezolutie, prin care solicita Comitetului Central al Partidului
Comunist din Moldova (C.C. al P.C.M.) "sa fie creata o comisie stiintifica
pentru discutarea problemei aducerii grafiei moldovenesti in corespundere cu
natura si specificul limbii si apartenentei acesteia la limbile romanice".
Avansarea acestei cerinte a pus inceputul bataliei pentru reabilitarea limbii
romane in Moldova.
Cenzura comunista nu a permis publicarea rezolutiei plenarei US.
ANUL 1988
La 15 ianuarie, pe Aleea Clasicilor din Chisinau s-a adunat un grup
de tineri pentru celebrarea zilei de nastere a lui Mihai Eminescu. Participantii
la manifestatie au decis sa se intalneasca si in continuare in zilele de duminica. La intrunirile ulterioare si-au facut aparitia membrii Uniunii Scriitorilor
(USM) Grigore Vieru, Leonida Lari, Gheorghe Mazilu s.a.
La 25 martie langa casa de pe strada Livezilor 33 are loc un miting
de comemorare a poetului Alexe Mateevici si dezvelirea unei placi comemorative. Cu acest prilej a fost lansata initiativa colectarii donatiilor benevole in
scopul edificarii muzeului poetului la bastina – in Cainari (Dumbraveni). La
miting au participat si reprezentantii autoritatilor comuniste.
In aprilie intrunirile neformale de pe Aleea Clasicilor s-au constituit
in Cenaclul literar Alexe Mateevici, caruia i s-a permis sa-si tina sedintele
saptamanale in parcul din zona Lacului Comsomolist. Filialele Cenaclului au
aparut in 19 orase si raioane. In conducerea Cenaclului au intrat Anatol
Salaru (presedintele comitetului de conducere), A. Vartic, I. Cataveica, I.
Contescu, Gh. Mazilu, D. Mihail, T. Cernenco. La inceputul lunii mai in
nr.4 al revistei «Nistru», condusa de noul redactor D. Matcovschi, apare
articolul lui V. Mandacanu «Vesmantul fiintei noastre», care a impulsionat si
revolutionat dezbaterile publice privind destinul si rolul limbii romane in
RSSM. Desbaterile privind identitatea limbilor romana si moldoveneasca si
necesitatea revenirii la grafia latina au fost continuate de doctorii in filologie
V. Bahnaru si C. Tanase, s.a.
La 27 mai s-a intrunit adunarea generala a USM, adoptand in unani-
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mitate o Adresare catre Conferinta a XIX a PCUS (care urma sa-si inceapa
lucrarile la 28 iunie1988). In Adresare era exprimata ingrijorarea serioasa
fata de metamarfoza fulgeratoare a vechiului mecanism de conducere al
republicii care pune in pericol restructurarea, exprimandu-se in final un vot
de neincredere in conducerea republicii.
Tot in cadrul adunarii generale a USM s-a decis crearea Miscarii
Democratica din Moldova in sustinerea Restructurarii (MD), fiind ales adhoc un grup de initiativa pentru organizarea adunarii de constituire a
Miscarii.
La 3 iunie, in prezenta reprezentantilor CC al PCM are loc sedinta de
constituire a Miscarii Democratice, care a ales conducerea organizatiei si a
adresat un Apel catre Conferinta a XIX de partid.
Structura organisatorica a MD se constituia din: Grupul de initiativa,
Grupul organizatoric, Centrul de presa si noua grupuri de experti. Structura
organisatorica a Miscarii democratice in sustinerea restructurarii (MDSR).
Grupul de initiativa - G. Vieru, L. Lari, G. Malarciuc, D. Matcovschi, A.
Turcanu. Grupul organizatoric - L. Bulmaga, S. Burca, M. Chicot, M.
Ghimpu, Iu. Rosca, A. Salaru, I. Turcanu. Centrul de presa - V. Nastase, I.
Hadarca. Noua grupuri de experti : economie - N. Negru; ecologie - I. Dediu;
drept - T. Cernenco; istorie - I. Buga, A. Mosanu; lingvistica - E. Mandacanu;
cultura - V. Besleaga, M. Fusu; invatamant - T. Cibotaru; ecologie umana S. Maximilian; relatii interetnice - A. Brodski, A. Mandacanu.
Pe parcurs MD a stabilit relatii stranse cu Miscarea “Saiudis” din
Lituania si Fronturile Populare din Estonia si Letonia.
In perioada 28 iunie – 1 iulie la Moscova se desfasoara Conferinta
XIX Unionala a PCUS. In una din rezolutiile Conferintei – Cu privire la relatiile dintre natiuni pentru prima data PCUS recunostea existenta unor fenomene negative in sfera relatiilor interetnice, dezvaluite pe parcursul
Perestroik?i.
La 29 iunie MD a desfasurat primul sau miting la care s-a discutat
discursul lui M. Gorbaciov la Conferinta.
La 6 iulie MD desfasoara un miting de comemorare a victimilor
deportarilor in masa operate in Basarabia la 6 iulie 1949, cerandu-se reabilitarea tuturor victimelor terorii staliniste si ridicarea unui monument victimelor represaliilor comuniste.
La 27 iulie in oficiosul “Ñîâåòñêàÿ Ìîëäàâèÿ” apare articolul
“Averse, reverse si extremitati“, iar peste doua zile inca unul – «Neformal
despre neformali» cu critici dure la adresa unor membri ai USM si MD.
Astfel conducerea de partid din republica incepe campania de defaimare a
Miscarii.
La 17 septembrie ziarul «Invatamantul Public» a publicat «scrisoarea
celor 66» peronalitati marcante din cultura, stiinta si creatie in spriginul
conferirii limbii moldovenesti statutului de limba de stat si revenirii la grafia
latina.
La 25 octombrie in cadrul unei adunari generale a USM este adoptata
«adresarea celor 157» in care se afirma raspicat : nu exista doua limbi literare, asa cum au declarat-o Stalin si mostenitorii sai spirituali, exista o singura limba vorbita si scrisa atat pe teritoriul Romaniei (RSR) cat si pe cel al
RSSM, si cazul nostru nu este unic in lume.
La 28 octombrie de pe paginile “Ñîâåòñêàÿ Ìîëäàâèÿ” in sustinerea
MD se pronunta adjunctul sefului sectiei organelor administrative la CC al
PCM, locotenent-colonelul A. Plugaru, care dupa aceasta publicatie a fost
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demis din functie si din MAI.
La 31octombrie – 1 noiembrie la Chisinau se desfasoara
Consfatuirea de licru a savantilor romanisti din URSS. In documentul sau
final Consfatuirea a recomandat Comisiei Interdepartamentale pentru studierea istoriei si problemelor dezvoltarii limbii moldovenesti : (1) decretarea
limbii nationale din RSSM drept limba de stat in republica ; (2) recunoasterea
unitatii (identitatii) limbilor care functioneaza in RSR si RSSM ; (3) revenirea la sistemul grafic latin. Autoritatile comuniste nu au permis reflectarea
acestei consfatuiri stiintifice in presa locala.
La 5 noiembrie are loc plenara CC al PCM la care s-a discutat problema perfectionarii relatiilor dintre natiuni. De asemenea a fost destituit din
postul de secretar-doi al CC al PCM V. Smirnov, care ulterior va fi deferit
justitiei la Moscova pentru implicatii in scandalul bumbacului din
Uzbekistan.
Imediat dupa plenara CC sunt publicate in presa faimoasele Teze ale
CC al PCM, Prezidiului SS si Consiliului de Ministri al RSSM «Sa afirmam
Restructurarea prin fapte». Sub aspect politic Tezele chemau comunistii,
comsomolistii si membrii sindicatelor sa dea o riposta hotarata proceselor stihiinice, democratiei mitingurilor, care ii abat pe oameni muncii de la rezolvarea sarcinilor arzatoare ale restructurarii. In privinta identitatii celor doua
limbi est-romanice Tezele lasau in picoare teoria celor doua limbi diferite, iar
in problema revenirii la grafia latina Tezele vorbeau despre cheltuieli de
miliarde si zadarnicirea programelor sociale pentru urmatoarele decenii, daunand bunastarea poporului.
La 12 noiembrie MD a organizat un miting la care au participat cca.
5000 de cetateni, inclusiv primul secretar al comitetului orasenesc de partid
N. ¢âu si presedintele executivului orasenesc I. Gutu. La miting au fost aduse
critici dure Tezelor ca instrument de presiune asupra lucrarilor Comisiei
Interdepartamentale.
La 17 noiembrie studentii de la Universitatea de Stat si alte cateva
institutii au pichetat sediul CC si Casa Guvernului in semn de dezaprobare a
Tezelor. Militia a facut uz de forta impotriva studentilor, arestand cca. 30
tineri, care au fost eliberati in aceiasi zi.
In dupa amiaza aceleiasi zile cca. 2000 studenti de la Universitatea
de Stat protesteaza contra retinerii colegilor sai si decid constituirea Ligii
Studentilor din Moldova.
Pe parcursul lunii decembrie are loc “razboiul caricaturilor” lui D.
Trifan publicate in «Literatura si Arta», devenite obiectul analizei si atacului
vehement al lui S. Grossu la plenara din decembrie a CC al PCM, iar imediat
dupa aceia si a unui protest oficial al procurorului general N. Demcenko.
La 15 decembrie la sediul CC al PCM are loc prima intalnire cu activistii MD. Catre finele anului 1988 MD avea cca 300 grupuri de sustinere
in toata republica, iar la mitingurile sale se adunau pana la 10000 de simpatizanti.
La 23 decembrie si-a incheiat lucrarile Plenara USM care a sistinut
initiativa editurii «Literatura Artistica» de a edita de la 1 ianuari 1989 o serie
de carti in grafie latina, la fel ca si initiativa lui I. Druta de a edita un ziar in
grafie latina – «Glasul».
La 28 decembrie 1988 are loc sedinta de totalizare a Comisiei
Interdepartamentale pentru studierea istoriei si problemelor dezvoltarii limbii
moldovenesti in hotararile careia se considera necesar a se renunta la conceptia existentei a doua limbi est-romanice, recunoscandu-se identitatea lingvis-
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tica moldo-romana. De asemenea Comisia a recomandat ca limba moldoveneasca sa fie decretata drept limba de stat pe teritoriul RSSM, cu operarea
modificarilor de rigoare in Constitutie, solicitand Prezidiului SS crearea unui
grup de lucru corespunzator. Comisia a mai decis sa inainteze in Prezidiul SS
un demers privind aprobarea trecerii la grafia latina si insarcinarea
Consiliului de Ministri de a elabora un program de masuri corespunzatoare.
La 30 decembrie in biroul redactorului-sef al oficiosului “Ñîâåòñêàÿ
Ìîëäàâèÿ” Pavlenco s-au adunat 5 initiatori ai crearii Miscarii
Internationaliste «Èíòå?-äâèæåíèe» («Interfront» – cum l-au botezat moldovenii).
ANUL 1989
La 4 ianuarie are loc o intrunire a intelectualitatii rusofone la care
este desemnat un grup de initiativa pentru crearea Interfrontului. Din grup au
facut parte A. Andrievskii, A. Safonov, N. Babilunga, A. Bolsakov, A. But,
A. Lisetkii, V. Solonari. Se vehicula ideea ca aceste lucruri s-au produs fara
cunostinta primului secretar al CC al PCM S. Grossu si doar cu sustinerea
secretarului CC Psenicinikov. Propunerile membrilor miscarii de a crea detasamente de mentinere a ordinei publice, indreptate evident contra manifestatiilor si procesiunilor din centrul Chisinaului al sustinatorilor MD, nu au fost
sustinute de liderii Interfrontului.
La 22 ianuarie dupa incheierea Cenaclului A. Mateevici, pe bulevardul Lenin din capitala se desfasoara o manifestatie-procesiune neautorizata
sub lozinca : «Limba si Alfabet», calificata de Biroul CC al PCM drept o
manifestare a dezmatului de strada, extremism si nationalism.
La 25 ianuarie Prezidiul SS al RSSM a adoptat, in sfarsit, decizia cu
privire la elaborarea proiectului de lege despre functionarea limbilor pe teritoriul republicii, insarcinand Comisiile SS pentru initiative legislative, pentru
invatamant si pentru relatii interetnice si educatie internationalista sa elaboreze proiectele de legi «Cu privire la statutul limbii moldovenesti» si «Cu privire la functionarea limbilor moldovenesti, rusa si altora pe teritoriul RSSM»,
prezentandu-le pentru dezbateri publice in luna martie.
La 1 februarie a fost demis din postul de redactor-sef al ziarului
“Ñîâåòñêàÿ Ìîëäàâèÿ” Pavlenko – unul din initiatorii Interfrontului, iar
autoritatile comuniste au refuzat inregistrarea Miscarii Internationaliste. In
pofida acestui fapt, catre finele lui februarie 1989 InterFrontul dispunea de
cca. 200 grupuri de sustinatori cu cca. 10000 simpatizanti. Miscarea intretinea relatii stranse cu Inter-Frontul din Estonia.
La 8 februarie a fost creat Grupul de lucru pentru pregatirea proiectelor de legi despre functionarea limbilor. Modill de lucru netransparent al
Grupului a starnit protestele ulterioare si lichidarea in scurt timp a Grupului.
La 10 februarie un grup de activisti gagauzi au desfasurat in fata
sediului CC al PCM din Chisinau primul pichet neautorizat cu cererea de
creare a autonomiei gagauze.
La 12 februarie in Piata Victoria din capitala are loc un miting neautorizat la care participa intre 5000 si 10000 simpatizanti ai MD cu cererea de
decretare a limbii de stat si revenire la alfabetul latin.
In aceiasi zi la mitingul din Ceadir-Lunga gagauzii s-au pronuntat pentru
crearea unei miscari nationale.
La 19 februarie in Piata Victoria din capitala are loc un nou miting
neautorizat la care participa cca. 10000 simpatizanti ai MD.
In aceiasi zi cenaclul «Gagauz Halcâ» (Poporul Gagauz) creat in
martie 1988 de catre D. Savostin, a fost transformat in Miscarea neformala
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pentru autonomie «Gagauz Halcâ». In aceiasi luna la CC al PCM a avut loc
o intrevedere cu o delegatie a activistilor miscarii gagauze (F. Dobrov, P.
Zavriciko, M. Marunevici) care au solicitat crearea autonomiei gagauze.
Miscarea gagauza a stabilit contacte cu Inter-Frontul si participa la lucrarile
acestuia.
La 23 februarie plenara CC al PCM l-a exclus pe V. Smirnov din
mebrii CC, dar i-a confirmat in functii pe un sir de activisti de partid detestati
de mase, fapt care a provocat un val de proteste.
La 26 februarie cca. 20000 manifestantii din MD au blocat circulatia
transportului in centrul capitalei si au scandat in fata CC : Vrem limba si alfabet !, Dati-ne istoria noastra !, Jos mafia !, Jos birocratia !, Am pierdut increderea !, Traiasca Gorbaciov ! S. Grossu a incercat sa potoleasca multimea
promitand ca in doua saptamani vor fi facute publice proiectele de legi privind functionarea limbilor. In continuare a urmat o procesiune pe bulevardul
Lenin de la CC pana la Academia de stiinte si inapoi. Pe parcursul procesiunii
au fost semnalate altercatii cu militienii.
La 2 martie in plenul Sovietului Suprem a inceput discutarea proiectelor de legi privind functionarea limbilor, care dupa sedintele din 15-17 martie au fost remise in prezidiul Sovietului Suprem.
La 8 martie are loc un miting si o procesiune prin centrul Chisinaului
al femeilor, care pe langa limba si alfabet au cerut alegeri democratice si
incetarea dezinformarii opiniei publice de catre mass-media oficiala.
La 12 martie un nou miting neautorizat in fata CC al PCM (MD a
cerut, dar nu a obtinut autorizarea) cu teme apropiatelor alegeri (din 26 martie) in SS ai URSS. De asemenea se cereau explicatii de ce nu au fost publicate in termenii promisi proiectele de legi. Pentru prima oara de asipra coloanelor de manifestanti a fost ridicat DRAPELUL TRICOLOR. Noi altercatii
cu militia in cadrul manifestatiei. Sunt arestati demonstrantii I. Vartosu, D.
Popa si F. Calistru. Noul ministru de interne V. Voronin vorbrste despre
«dirijori» si «grupuri de asalt» in randul manifestantilor. Presa oficiala incepe
o campanie grosolana de defaimare a MD si a Cenaclului Mateevici, vorbind
despre apelirile miscarilor respective la rebeliune armata si despre intentia
acestora de a aduce armament din Tarile Baltice.
Manifestatii cu tematica similara au avut loc la Balti si Cahul.
La 13 martie a fost pus in vanzare primul ziar cu caractere latine,
Glasul, fondator fiind I. Druta.
La 16 martie este publicat proiectul de alternativa al USM al legii
privind functionarea limbilor.
La 19 martie la Teatrul de Vara are loc un mare miting-maraton de
sapte ore. La miting au acceptat sa participe S. Grossu, A. Mocanu – presedintele Prezidiului SS, I. Calin – presedintele Consiliului de Ministri, s.a.,
care au incercat sa raspunda la un sir de intrebari. In rezolutia mitingului se
cerea din nou publicarea de urgenta a proiectelor de legi pentru a se evita noi
noi manifestatii neautorizate.
La 26 martie au loc alegerile in SS al URSS. Din partea Moldovei
deputat au devenit I. Druta, G. Vieru, D. Matcovschi, M. Cimpoi, I. C.
Ciobanu, E. Doga, N. Dabija, I. Hadarca, A. Grajdieru si alti militanti pentru
renasterea nationala.
La 31 martie in premiera, oraselul Kutuzov este rebotezat in Ialoveni.
Tot la 31 martie in presa au fost publicate pentru dezbateri proiectele
legilor privint functionarea limbilor elaborate de oficialitati si care declarau
limba moldoveneasca ca limba de stat, iar limba rusa limba de comunicare
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interetnica. Chestiunea trecerii scrisului moldovenesc la grafia latina urma sa
fie solutionata in alte legi. Limba de stat se implementa in gestiunea administratiei publice gradual in termen de la 1 la 10 ani.
Fiind niste proiecte de compromis (si probabil unicile posibile in
acea perioada tulbure – n.n – Cicerone Contopistul), ele au starnit dezaprobarea generala a societatii moldovenesti, care deja se divizase pe criterii
lingvistice.
Mitingul din 9 aprilie organizat de MD, la care au participat 25000
de oameni, a votat unanim proiectul USM privind limba se stat si trecerea la
grafia latina. A fost ceruta retragerea imediata din discutie a proiectelor oficiale calificate ca mostre ale incompetentei politice si juridice.
Pe malul stang al Nistrului sunt publicate proiecte de legi alternative.
La 15 aprilie Prezidiul Sovietului Suprem revine la problema functionarii limbilor, raspunzand astfel la Scrisoarea deschisa a grupului de deputati ai URSS, promitand sa dea publicitatii pana la sfarsitul lunii aprilie
proiectul de lege privind trecerea la grafia latinain presa reancepe valul de
discutii.
La 23 aprilie Interfrontul desfasoara primul miting cu participarea a
cca. 6000 de manifestanti (in total, pe parcursul anului, Interfrontul a organizat 9 mitinguri in capitala).
La 24 aprilie are loc un miting la Rabnita cu participarea a cca 5000
lucratori ai Combinatului metalurgic indreptat impotriva adoptarii legii despre statalitatea limbii moldovenesti.
La 28 aprilie grupul de initiativa al Interfrontului a inaintat procurorului general al republicii adresarea : «Noi nu organizam manifestatii neautorizate, nu provocam nationalismul, dar nici nu vom permite sa fie batjocorit
Drapelul Rosu !»
La demonstratia traditionala de 1 Mai, pentru prima data au participat si grupuri de demonstranti neformali cu lozinci neobisnuite pentru acest
gen de manifestatie : Suveranitate !, Libertate detinutilor politici !, etc.
Militia a incercat sa-i disperseze.
La 11 mai primul miting pe problema limbilor are loc si la Tiraspol
(asociatia de confectii).
La 17 mai prin decizia Biroului CC al PCM este destituit din post
redactorul-sef al ziarului Moldova Socialista, pentru «pacatul» de a fi publicat proiectul alternativ al legii privind functionarea limbilor elaborat de
Institutul de limba si literatura al Academiei de Stiinte. Doar protestul ferm
al colectivului ziarului si amenintarea cu o greva a mass-media au constranc
CC sa-si anuleze decizia.
In seara zilei de 17 mai a fost grav accidentat deputatul poporului din
URSS, scriitorul, redactorul-sef al revistei «Nistru», Dumitru Matcovschi,
cutremurand intreaga opinie publica.
La 19 mai Prezidiul SS al RSSM a facut public proiectul legii privind
trecerea la grafia latina.
La 20 mai in Sala mare a USM si-a desfasurat lucrarile Congresul de
constituire a Frontului Popular din Moldova (FPM), convocat de grupul de
initiativa al MD. La Congres au partucipat delegati din 30 de raioane si orase,
precum si delegati ai Miscarii ecologice «Actiunea verde», Cenaclului A.
Mateevici, Ligii democratice a studentilor, Asociatiei istoricilor, Societatii de
cultura «Moldova» din Moscova. Congresul a adoptat Programul si Statutul
FPM. A fost ales Consiliul Frontului din 82 persoane. In comitetul executiv
al FPM au intrat G. Gimpu, M. Gimpu, P. Gusac, N. Costin, A. Plugaru, Iu.
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Rosca, I. Hadarca, A. Turcanu, A. Salaru. Fiecare membru al executivului era
responsabil pentru un sector al activitatii si exercita functia de presedinte prin
rotatie. In 26 de raioane au fost create comitete de coordonare a cca. 500 grupuri de sprijin existente, care intruneau 150 mii de membri.
La 23 mai consiliul orasenesc al deputatilor din Tiraspol se pronunta
pentru introducerea a doua limbi de stat.
La 25 mai, la Moscova i-si incepe lucrarile Primul Congres al deputatilor poporului din URSS, la care participau si cei cca. 50 deputati alesi din
partea Moldovei.
La 26 mai la congresul care a avut loc la Comrat a fost proclamata
infiintarea Miscarii populare «Gagauz Halcâ», au fost adoptate programul si
statutul.
La 31 mai langa monumentul lui Stefan cel mare incepe o greva a
foamei in semn de protest impotriva detinerii in inchisoare a demonstrantilor
I. Vartosu, D. Popa si F. Calistru arestati la 12 martie.
La inceputul lui iunie sesiunea comuna a sovietelor orasenesc si raional al deputatilor din Rabnita au proclamat raionul Rabnita zona populata
compact de populatia rusofona, cerand adoptarea legii cu privire la doua
limbi de stat.
La 4 iunie in Piata Victoria are loc primul miting autorizat al FPM.
Piata a fost inundata de flamuri tricolore. La miting s-a cerut eliberarea neantarziata a demonstrantilor arestati la 12 martie, fapt care s-a si intamplat dupa
mai multe ore de negocieri.
La mitingul din 11 iunie a FPM, in rezolutie se constata o intensificare a campaniei antimoldovenesti imediat dupa publicarea la 31 martie a
proiectelor de legi. De asemenea se mentiona, ca deosebit de alarmanta este
situatia in sudul republicii, unde activistii Interfrontului atata spiritele in randul populatiei bulgare si gagauze.
La 15 iunie, la 100 ani de la trecerea lui Eminescu in eternitate, apare
primul numar tiparit cu caractere latine al saptamanalului «Literatura
si Arta».
In aceiasi zi a fost sfintit Soborul catedral din centrul capitalei, redat
de autoritati bisericii. In cadrul serviciului divin reprezentantii FPM in frunte
cu profesorul I. Dediu i-au cerut mitropolitului Serapion sa oficieze serviciul
in limba romana. Anterior un grup de deputati ai poporului din partea
Moldovei au cerut la Moscova Patriarhului Rusiei destituirea mitropolitului
Serapion. (La mijlocul lunii iulie Serapion este destituit si pleaca din
Chisinau cu tot cu limuzina Ceaika – proprietatea mitropoliei).
Unul din liderii Interfrontului – profesorul A. Lisetki expediaza in
adresa instatelor oficiale de la Moscova si Chisinau informatii-avertismente
calomnioase, precum ca intre 25-28 iunie in Chisinau urmau sa izbucneasca
pogromuri ale FPM contra populatiei rusofone.
La 25 iunie are loc un miting al Frontului Popular la care participa
cca. 50 mii de oameni. In rezolutia mitingului au fost formulate urmatoarele
revendicari : incetarea falsificarii istoriei moldovenilor si declararea zilei de
2 decembrie – Zi a Independentei (la 2 decembrie 1917 s-a constituit
Republica Populara Moldoveneasca), declararea zilei de 28 iunie Zi a doliului national, restabilirea simbolicii nationale, instituirea bisericii autocefale,
reabilitarea victimilor stalinismului.
La 28 iunie activistii FPM au zadarnicit desfasurarea ceremoniile oficiale de sarbatorire a intrarii trupelor sovietice in Basarabia in 1940.
La 8 iulie la Chisinau s-a desfasurat congresul de constituire a
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Miscarii Internationaliste «Edinstvo» cu participarea a 422 delegati (o treime
– membri PCM, moldoveni doar 3%, functionari – 90%, doua treimi – cu
varsta de peste 40 ani). Presedinte al Interfrontului a fost ales profesorul A.
Lisetkii, copresedinti : V. Iacovlev (profesor-jurist, moldovan), A. Bolsakov,
A. Belitcenko, G. Pologov si S. Bulgar (membru USM, gagauz).
La 9 iulie in centrul capitalei au loc concomitent doua mitinguri a
Frontului Popular si a Interfrontului. Aceasta a fost prima confruntare descisa
a celor doua organizatii. In cele din urma mitingul Interfrontului nu s-a putut
desfasura, adeptii Frontului popular ocupand intreaga piata din centrul orasului.
La 10 iulie biroul orasenesc de partid ci comitetul executiv Tiraspol,
au condamnat luarile de cuvant din cadrul congresului de constituire al
Interfrontului care contineau «critici neintemeiate in adresa conducerii
RSSM, cereri pripite de convocare a congresului XVII extraordinar al PCM»,
condamnand de asemenea mitingul Interfrontului «care putea sa provoace
ciocniri interetnice». De asemenea au fost calificate ca «iresponsabile» cererile activistilor Interfrontului din Tiraspol cu privire la crearea autonomiei si
conferirii orasului unui statut special.
Tot in iulie adeptii FPM au initiat greva foamei si pichetarea
Societului Suprem in spriginul decretarii statalitatii limbii moldovenesti si
revenirii la grafia latina.
La 26 iulie membrii si simpatizantii asociatiei «Vatra» au organizat
la Bender, in gradina publica, in pofida amenintarilor organelor de drept, o
sedinta publica a organizatiei.
La 29 iulie, la recomandarea lui S. Grossu seiunea extraordinara a SS
al RSSM l-a ales pe Mircea Snegur in functia de Presedinte al Prezidiului SS
al RSSM.
Chiar a doua zi M. Snegur participa la mitingul FPM de la Teatrul de
Vara, pronuntandu-se pentru statalitatea limbii moldovenesti si revenirea la
grafia latina, trezind astfel simpatia asistentei.
La 2 august FPM face publica Declaratia cu privire la pactul
Ribbentrop-Molotov, cerand guvernului sovietic : (1) sa recunoasca drept
anexiune includerea in anul 1940 in componenta URSS a Basarabiei si
Bucovinei de Nord ; (2) sa restituie RSSM teritoriile incluse nelegitim in
componenta RSSU (fostele judete Ismail, Bolgrad, Cetatea Alba si Hotin).
La 2 august, de ziua aniversarii crearii RSSM, cateva sute de adepti
ai asociatiei «Vatra» au organizat la Bender o procesiune de doliu prin centrul orasului. 14 activisti ai asociatiei au fost retinuti de militie.
La 8 august in Bender se constiruie Uniunea Muncitorilor din
Moldova. Reprezentantii din Bender, Tiraspol, Chisinau si Rabnita constituiau 85% din membrii Consiliului coordonator al acestei organizatii.
La 9 august noul prezidiu al Sovietului Suprem incepe examinarea
proiectelor de legi cu privire la functionarea limbilor si revenirea la grafia
latina, care urmau sa fie remise spre adoptare in plenul Sovietului Suprem al
RSSM care urma sa se intruneasca la 29 august 1989.
La 11 august proiectele de lucru ale legilor au fost publicate in presa
de la Tiraspol provocand nemultumiri.
La 12 august la Tiraspol are loc o reuniune a colectivelor de munca,
care a cerut amanarea sesiunii SS din 29 august, o noua discutie publica a fiecarui articol din legile propuse si in premiera, conducerea tarii a fost avertizata despre o posobila declansare a grevelor colectivelor de munca. La
aceiasi reuniune a fost creat Comitetul unit al colectivelor de munca (OSTK).
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La 14 august are loc sesiunea extraordinara a sovietului de deputati
ai orasului Tiraspol, care la insistenta OSTK s-a pronuntat impotriva convocarii Sovietului Suprem si a adoptarii in forma propusa a proiectelor de legi
care sunt discriminatorii pentru populatia nemoldoveneasca. De asemenea sa solicitat Sovietului Suprem de la Moscova sa trimita la Tiraspol o comisie
pentru examinarea situatiei de la fata locului.
La 16 august in Tiraspol are loc prima greva de avertisment de doua
ore. La greva au participat 30 de intreprinderi din oras cu un contingent de
30000 lucratori. La Rabnita in greva de avertisment au participat 12 intreprinderi cu un contingent de 5000 lucratori. Comitetul orasenesc al PCM s-a
desolidarizat de grevisti, interzicandu-le comunistilor sa participe la astfel de
actiuni a organizatiilor neformale.
La 17 august prezidiul Sovietului Suprem al RSSM a calificat inadmisibila practica solutionarii problemelor existente prin sistare activitatii
intreprinderilor. La acea sedinta prim secretarul CO Tiraspol al PCM L.
Turcan avertiza ca situatia poate esi de sub control. OSTK a preluat functiile
de aparare a rusofonilor contra adoptarii legilor discriminatorii. «Este inimaginabil sa introduci la Tiraspol limba moldoveneasca ca limba a gestiunii de
productie. Aceasta ar duce industria la colaps».
La 18 august Prezidiul SS al RSSM aproba varianta finala a proiectele de legi cu privire la functionarea limbilor, care urmau sa fie dezbatute si
votate in sesiunea a XIII a SS al RSSM din 29 august.
La 20 august proiectele difinitivate sunt publicate in presa si trezesc
noi proteste ale populatiei rusofone.
In aceiasi zi executivul FPM anunta crearea propriului comitet de
greva (antigrevist) care decide ca in caz de declansare a actiunilor greviste,
sa sisteze livrarea la Tiraspol a produselor alimentare.
La 21 august incep grevele politice din stanga Nistrului in semn de
protest fata de proiectul legilor care conferea statut de limba de stat doar limbii moldovenesti. Primul a intrat in greva colectivul uzinei «Tocilitmas». In
a doua jumatate a zilei, la sedinta comuna a OSTK si activului (de partid) orasenesc s-a decis organizarea la 22 august a unui miting orasenesc pe stadion.
OSTK s-a pronuntat contra grevelor locale, dar deoarece spre seara zilei de
21 intrase deja in greva «Tocilitmas», “Electromas” si JBI-6, s-a decis
declansarea a doua zi a grevei orasenesti.
In dimineata zilei de 22 august in greva la Tiraspol se aflau 11 intreprinderi, iar spre sfarsitul zilei – 21.
In rezolutia mitingului orasenesc din Tiraspol se mentiona ca proiectele adoptate de prezidiul SS se deosebesc radical de cele puse in discutie in
martie. Mitingul a cerut contramandarea sesiunii Sovietului Suprem din 29
august, iar proiectele legilor scoase la referendum.
La 23 august FPM organizeaza un miting consacrat consecintelor
pactului Ribbentrop-Molotov de la al carui semnare se implineau 50 ani.
In aceiasi zi la Tiraspol se aflau in greva 33 intreprinderi cu un
contingent de 37000 lucratori. La Tiraspol a sosit de urgenta S. Grossu – prim
secretar al CC al PCM. Dupa intrevederea cu activul de partid, S. Grossu a
fost invitat sa ia cuvantul la un miting ad-hoc, insa cuvantarea sa nu a mai
putuc convinge pe nimeni. Dupa plecarea primului secretar OSTK a fost
transformat in conitetul de greva. In aceiasi zi a intrat in greva si Combinatil
metalurgic din Rabnita.
La 24 august in piata Victoriei din centrul Chisinaului, din initiativa
CC al PCM si cu participarea lui S. Grossu, are loc un miting de comemorare
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a 45 de ani de la eliberarea republicii de sub ocupatia fascista.
La 26 august in Tiraspol la mitingul orasenesc se aduna 65 mii de
oameni. la acel moment in greva se aflau : la Tiraspol – 41 intreprinderi,
Bender – 29, Rabnita – 23, Chisinau – 9, Comrat – 15, Balti – 2.
La 27 august 1989, in conformitate cu decizia prezidiului SS de a
desfasura la locul de trai adunari populare pentru discutarea proiectelor, FPM
organizeaza la Chisinau MAREA ADUNARE NATIONALA la care participa intre 500000 – 800000 de cetateni ai Moldovei. Adunarea s-a pronuntat
in sprijinul legiferarii proectelor de legi propuse, pentru suveranitatea deplina
a Moldovei, pentru dreptul de iesire din componenta URSS, restabilirea simbolutilor nationale si revenirea la glotonimul de «romani» s.a.
In stanga Nistrului continua grevele si mitingurile zilnice de protest
contra decretarii limbii moldovenesti in calitate de unica limba de stat.
La 28 august in Tiraspol are loc o intalnire de patru ore intre liderii
OSTK cu membrii executivului FPM N. Costin si M. Ghimpu.
La 29 august, intr-un climat de tensiune maxima in ambele «tabere»
i-si incepe lucrarile cea de-a 13 sesiune a Sovietului Suprem al RSSM.
Raprortul privind proiectele care urmau a fi legiferate a fost prezentat de presedintele prezidiului SS Mircea Snegur, care a mentionat, ca scopul principal
urmarit de proiectele de legi propuse este «restabilirea in drepturi a limbii
moldovenesti». (Mentionam ca la acel moment deja 9 republici unionale
adoptase legi similare, iar RSSM era a doua republica dintre acestea, care
acorda garantii celorlalte limbi vorbite pe teritoriul sau – n.n. – Cicerone
Contopistul). Deputatul S. Grossu a chemat la «incetarea grevelor, a ultimatumurilor si amenintarilor, la renuntarea de la revendicari neintemeiate».
Tiraspolenii au raspuns cu un nou miting de protest.
La 30 august in SS al RSSM continua dezbaterile dramatice pe marginea proiectelor de legi. In discursul sau, F. Cibotaru, veteran al miscarii
comuniste ilegaliste din Basarabia, fost participant la sesiunea SS al RSSM
din 1941 care a aprobat legea privind trecerea la alfabetul chirilic, opina in
legatura cu grevele contra limbii din orasele industriale : «Fratii nostri merg
pana la aceea ca-si taie craca de sub picioare, prabusindu-se in haosul economic al grevelor, numai sa nu invete doua-trei sute de cuvinte moldovenesti.
Putem vorbi aici de respectul pentru cultura moldoveneasca ?... Cat costa
toata aceasta vorbaraie despre internationalism cu care ies [la greva] confratii
nostri ?»
La 31 august 1989 Sovietul Suprem al RSSM cu majoritatea covarsitoare adopta legile de functionare a limbilor (din 341 deputati, contra au
votat 43, unul s-a abtinut). Din acest moment limba moldoveneasca (romana)
devine unica limba de stat a RSSM, iar limba rusa – limba de comunicare
interetnica. Ulterior ziua de 31 august va deveni sarbatoare nationala oficiala.
In acea zi memorabila, in greva totala sau partiala se aflau : la
Tiraspol – 44 intreprinderi de stat, Bender – 35, Chisinau – 31, Rabnita – 25,
Comrat – 18, Balti – 7, Ceadir-Lunga – 5.”

Sâmb¶t¶ 9 ianuarie 2010
Anun† imobiliar:
“Finisaje: parchet, termopan, jaluzele exterioare, 3 x aere conditionate, (subl.mea) spatiu deosebit de placut si luminos, cupola electrica 1.5 x
1.5 m”.
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Cum altfel s¶ numeasc¶ bietul românache daravela aia
care hârâie, bârâie, în principiu “condi†ioneaz¶ aerul”, iar în
neprin-cipiu nu condi†ioneaz¶ nici pe dracul, dar face-bine pe o
fa†ad¶ de cas¶, fiindc¶ indic¶ f¶r¶ gre§ bun¶starea, statùtul de
†oap¶ securist¶ (un scriitor mai inspirat a pus c¶r†ii sale titlul:
“Sunt o bab¶ securist¶”), din bunic în str¶nepoat¶ a apropitarului
(ziceam, a§a): p¶i dac¶ posed¶ aere-condi†ionate…? La singular,
pe meleaguri carpatine o astfel de huruitoare taman lâng¶
fereastr¶ este desemnat¶ prin: “un aer (condi†ionat)” - s¶
mul†umim cerului c¶ nu a ie§it: “aer condi†ional”, a§a-c¶ci-deci
la plural vine, corect: “aere”.
Pe timpul comunismului (alt fals, de mirare c¶ vorbitorii
cu curu’, contimporani nu au folosit “fostul comunism”, dup¶
modelul “fosta Securitate”) nu am auzit glasul vreunui
“conduc¶tor” de-al nostru, din popor, cu excep†ia gl¶snuitorului
impenitent Ceau§escu. Când vreun “num¶r 3” sau “5” lua, ¶sta,
zi-i pe nume: cuvântul, îl citeai ca pe o carte scris¶ demult, abia
acum sonorizat¶: tovar¶§ul nostru tremura de spaima de a nu se
da de gol în public! - fiindc¶ el, oricât de prolet¶roi, §tia cum se
rostesc în limba român¶ cuvinte ca Vietnam, securitate, femeile,
nu cum le schimonosea Cel-Mai-ul (Vienam, secoritate, fimeili),
încât îi contamina pân¶ §i pe prezentatorii de la televiziune, în
frunte cu unul Marinescu, parc¶ Gheorghe, purt¶tor de cravat¶,
c¶ruia îns¶ îi sim†eai, prin sticla ecranului duhoarea de obiele ai
romartelor. Acum îns¶, c¶ tot am f¶cut Marea Rivulu†ie din
Decembrie, s-a dat liber la esprimare, deci fiecare se ‘sprim¶
potrivit celor patru clase primare pe care le-ar fi absolvit dac¶ nar avut dificult¶†i-trec¶toare cu oralul - ca Boc, Udrea, Blaga,
B¶sescu, Antonescu.
*

Duminic¶ 10 ianuarie 2010
Nu §tiu când §i-a… românizat Bakonsky Fiul numele în:
Baconschi, probabil între ultima carte publicat¶ la Humanitas §i
numirea lui ca ministru de Externe. Sau, §i mai precis (sic): “în
vederea primirii portofoliului Externelor”.
Scrisesem cuvinte rele §i despre tat¶ §i despre fiu. Nu mi
le retrag, nu-mi cer iertare pentru ele, ceea ce nu m¶ împiedec¶ s¶
fiu bucuros c¶ pot spune §i lucruri bune despre fiu. Fiindc¶ nu am
mai auzit (nu am auzit eu la un om politic român) un discurs
atât de inteligent, atât de m¶surat, atât e normal - atât de neromânesc - ca al acestui basarabean în chestiunea Basarabiei ieri, 9 ianuarie 2010 despre rela†iile româno-ruse§ti.(…)
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P¶cat c¶ buna-impresie a “punct¶rii” (sic-sic) ministrului
este mereu tulburat¶ de modificarea numelui s¶u. Cine
Dumnezeu l-a sf¶tuit, i-a impus s¶ reia la purtat i†arii lui
Baconschi?; memoria bunicului s¶u, preotul Eftimie Baconski?
Dar nu §i-a dat seama c¶ bunicul cunoscuse o transcriere a
numelui din ruse§te în române§te? ïn care caz care “nume” era cel
corect? «Ambele-dou¶» a§ fi r¶spuns dac¶ a§ fi fost întrebat.
Oricare ar fi “explica†ia” nepotului - va fi tâmpit¶. Memoria
aceea nu se i†ìse pân¶ de curând, l¶sîndu-l s¶ semneze cu
numele tat¶lui: Baconsky. S¶-§i fi spus (i se va §optit, pe perna
jacuzzi-ului) c¶ a§a cum tat¶l s¶u se ilustrase prin sky, el fiul, cel
cu mai-mo†, va da str¶lucire schi-ului?
M¶ str¶duiesc s¶ r¶mân în tonalitatea major¶, s¶rb¶toreasc¶ a discursului, dar, vai, ministrul însu§i a dat cu copita în
doni†¶, v¶rsînd laptele: ce-i acela: Baconschi ? Au oare, este,
vorba lui Arghezi, o marc¶ de crem¶ de ghete? (am mai folosit
citatul, nu de mult, dar ce s¶ fac dac¶-mi place? - §i textul §i
autorele)…
Vineri 5 februarie 2010
Niki al Monic¶i Lovinescu nu mai are cuvinte. £i mie mi
s-au împu†inat “c¶r¶mizile” din care mi-am f¶cut casa §i via†a
(o via†¶ de om), dar m¶car eu nu sunt persoan¶ public¶; nici
cronicar sportiv, ca s¶ tr¶nc¶nesc toat¶ ziua-bun¶-ziua despre
orice §i mai ales despre ñiñica. Pardon: despre… tâmpenie.
Am observat de o bun¶ bucat¶ de vreme cum, în
interven†iile sale, N. Manolescu folose§te “tâmpenia” drept înlocuitor a orice - mai vârtos a ceea ce nu-i place lui. Nu voi pierde
timpul în c¶utare de citate, îi las aceast¶ treab¶ lui Laszlo
Alexandru - cu o frecven†¶ care m¶ face s¶ m¶ întreb dac¶ junele
Manolescu, la frageda-i vârst¶ de peste-§aptezeci-de-ani nu §i-a
pierdut uzul ra†iunii (am vrut s¶ spun: al cuvântului); astfel tâmpeaz¶/ tâmpizeaz¶ tot ce nu pricepe el, deci îi pune grave probleme de… existen†¶, cam ca girafa la ardeleanul din Sibiel.
Ultima n¶zdr¶v¶nie (†in la acest termen): propunerea unor
glume†i de sanctificare a lui Eminescu, în loc s¶ fie tratat¶ cu
îng¶duin†¶, cu umor (umor, la Manolescu?) potrivit celor §aptezeci-§i-de-ani, lui îi scap¶ din gur¶, pe b¶rbie, pe cravat¶, pe
pantaloni, pe înc¶l†¶ri… tâmpenia: iat-o :
“Pe criticul Nicolae Manolescu, pre§edintele Uniunii Scriitorilor din
România, îl amuz¶ propunerea. «E o tâmpenie (sublinierea mea, P.G.) f¶r¶
margini. În primul rând, Eminescu trebuie citit, interpretat, analizat, nu
canonizat. A tr¶it în concubinaj, a fumat, a avut sifilis, ce trebuia s¶ mai fac¶
Eminescu ca s¶ merite canonizarea?», spune el.”
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Ce poate fi acela care trateaz¶ de “tâmpenie” toate
n¶zdr¶vaniile - v¶zute §i nev¶zute? Un intelectual, formator de
con§tiin†e, cronicar literar care multe §i n¶zdr¶vane chestii va fi
cunoscut în 50 ani de carier¶ de h¶rnicu† autor de recenzii? Un
ardelean trezit fa†¶-n fa†¶ (sic) cu girafa-i? Un ignorant (în materie de tâmpenie), sau un cine-zice-¶la-e? S-a observat: nu am
rostit cuvântul “tâmpit” pentru a-l desemna pe N. Manolescu. El,
Niki al Monicii nu este întru totul un-cine-zice-¶la-e, ci doar (sic)
un mizerabil delator-pl¶tit, în slujba Holocaustologiei
Universale, al¶turi de creaturi de co§mar ca Zalis, Oi§teanu,
Reichman, Uricaru, Gârbea - §i autor al celei mai groase §i mai
kilogramoase Istorii a Literaturii Române (editat¶ de C¶lin
Vlasie, omul care scoate bani §i din manoleasc¶ seac¶).
Apoi N. Manolescu nu ar mai fi Niki al Monicilor dac¶ nu
ar fi “comb¶tut” tâmpenia în stilul inconfundabil al cronicilor
sale sportive trimise de la Paris:
“În primul rând, Eminescu trebuie citit, interpretat, analizat, nu canonizat. A tr¶it în concubinaj, a fumat, a avut sifilis, ce trebuia s¶ mai fac¶
Eminescu ca s¶ merite canonizarea?”

A§adar, dup¶ N. Manolescu, “Eminescu trebuie citit (…)
nu canonizat”. Pentru c¶ - de ce? Iat¶ pentru c¶ de ce - vorbe§te
Manolescu ïnsu§i:
“(Pentru c¶ Eminescu) a tr¶it în concubinaj, a fumat, a avut sifilis”
(sublinierea îmi apar†ine, dar nu §i pentru-c¶-de-ce-ul).

S¶ m¶ mai întreb dac¶ N. Manolescu, pe lâng¶ atâtea alte
calit¶†i: felon, denun†¶tor - de mincinos, ce s¶ mai vorbesc? - este
§i ceea ce zice el despre n¶zdr¶v¶nie? De acord, el este clasat:
zi-i Manolescu §i pace! Inacceptabil¶ r¶mâne îns¶ complicitatea
“confra†ilor” (în realitate: a subalternilor, a slugilor) care l-au tot
ascuns, acoperindu-l cu elogii servile, i-au m¶turat sub pre§
porc¶riile-limb¶rìile scrise în ziare (chiar §i cartea-far, scris¶ în
colaborare cu D. Micu, Literatura român¶ de azi, 1944-1964,
nu neap¶rat pentru a-l feri pe el de gura Monicilor, la Europa
Liber¶, dar pentru a evita ei, autori de c¶r†i, r¶zbunarea
manoleasc¶ pentru… demascarea Mascatului.
Urmez, deci: ce este el, Manolescu Nicolae: un schmeker
care s-a descurcat §i cu Ceau§escu §i cu Popescu-Dumnezeu §i cu
Vasile Nicolescu §i cu Gogu R¶dulescu §i cu Iliescu §i cu Gelu
Voican §i cu M¶gureanu §i cu B¶sescu §i cu… - dar cu cine nu?!
- sau este, la urma urmei, cel din oglind¶: Monumentul
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Tâmpeniei la Românul Ardeleano-Oltean?
8 februarie 2010
Marino î§i public¶ memoriile la Politrom :
“Cartea care arunc¶ în aer lumea cultural¶ din
România”
Sunt unul din foarte mul†ii care nu s-au avut ca fra†ii cu
Marino: nici în cei 5 ani de domiciu obligatoriu, la L¶te§ti, nici
mai apoi în libertate. Motivele - invocate de mine - erau, vai,
etico-politice, deci f¶r¶ apel. Omul era nu doar antipatic (de parc¶
eu a§ fi nem¶rginit de simpatic!), dar §i grozav de fricos: vedea în
tot §i în toate agresiuni îndreptate numai asupra lui. De aceea va
fi §i cedat, dup¶ arestarea pentru “p¶r¶sire a domiciliului”.
Acum câtiva ani, r¶spunzînd unor întreb¶ri, la aceasta:
«Când v¶ ve†i scrie amintirile?», Marino a r¶spuns (cu siguran†¶
ro§ind, dar nu de jena r¶spunsului care urma s¶ vin¶, ci de
satisfac†ia, bolnav¶ la gândul c¶ “demasc¶rile” lui au s¶
provoace…o explozie în lumea cultural¶: «Sunt scrise, dar se vor
publica numai dup¶ moartea mea».
Era atât de fricos, încât nu era capabil s¶-§i imagineze
reac†iilor celor “în†epa†i” de el - de aceea le trimitea în postumitate. £tia el ce §tia: pactizarea cu Securitatea, cu gre†o§ii §tabi
bol§evici : Popescu-Dumnezeu, Vasile Nicolescu, V. Cândea,
atacurile, la comand¶ împotriva oniricilor…, bursa Herder,
f¶cîndu-l coleg cu Blandiana, cu E. Barbu - ba§ca mizilicul,
vorba unui sergent, când vorbea de “micu†ele note informative”
despre exila†i - chiar despre prietenul s¶u de 50 ani, Mircea Carp.
Ce zice el? De ce a l¶sat prin testament ca memoriile s¶-i
fie publicate la cinci ani dup¶ dispari†ie?:
„A§ provoca doar atacuri §i insulte, ridiculiz¶ri §i controverse, pe care doresc s¶ le evit, în mod radical, mai ales acum, la
sfâr§itul vie†ii”, spune Marino în Preambul.
Aiureli. Dore§te (sic) “s¶ le evit, în mod radical, mai ales
acum, la sfâr§itul vie†ii”. Ce-o fi aceea: “s¶ le evit, în mod
radical”? Aceasta este limb¶ român¶? Gândire corect¶?
A vrut s¶ le evite - da, îns¶ numai §i numai din la§itate, nu
pentru c¶… “nu ar fi vrut s¶ provoace atacuri §i însulte…”
Le-a §i provocat, dar… el nu mai este de fa†¶, ca s¶ §i le asume,
s-a pus la ad¶post - în p¶mânt…
(…) Mar†i 9 februarie 2010
G¶in¶retul scriitornicesc danubiano-carpatnic a fost stârnit
de anun†ata carte de memorii a lui Marino. Nu credam c¶
scandalul cotcodacic va lua asemenea propor†ii. M-am în§elat.
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De-acum inginerii sufletului omenesc au ce inginerì o
vreme; o mult¶ vreme (“în timp ce †ara arde”). S-au aruncat cu
jubila†ie/ în indigna†ie, scriitorii no§tri dragi §i iubi†i asupra c¶r†ii
lui Marino, de parc¶ o astfel de ocazie ar fi a§teptat - cum de
întârziase atâta amar de vreme? Protesteaz¶ - cu hot¶rîre - cei
numi†i (“cu numele”, acesta nu este un pleonasm, fiindc¶
române§trii au curajosul obicei de a…nu-i numì pe numi†i):
pentru… numire (m¶ mir c¶ înc¶ nu a ap¶rut “neologismul”:
nominaliza†i) cei înc¶ ne-numi†i pentru aceast¶ manier¶ de a-i
desemna pe odio§i, de a-§i da cu p¶rerea aiurea, despre nimica…
Asta se cheam¶, în limbajul securi§tilor de pretutindeni: o diversiune. Scriitorniciilor tricolori le cr¶pa buza dup¶ “una mic¶ - dar
vesel¶”, de parc¶ ar fi cu to†ii muieri.
*
Din “Serialul Marino”, comentarii:
L-a intre†inut doamna Lidia Bote de A trait Marino numai din
scris??? (Vizitator), luni, 8 februarie 2010 - 12:42
Lidia Bote, specialista in simbolismul romanesc, era proafa la
Universitatea din Cluj si poseda o casa de om instarit. I-a creat lui Adrian
Marino conditii de trai intelectual decent. Cine i-a creat lui Adrian Marino
conditii de calatorii in Vest, sub Ceasca, e o alta poveste, nepovestita in
memoriile sale, unde nu relateaza ce cauta la Noel Bernard, directorul
Radioului Free Europe, unde l-a intilnit, mirat, si Paul Goma, emigrat la Paris
inca din l977. Megaloman, frustrat, nemultumit, dorindu-se el insusi mai
celebru decit Eliade, poate si Ceausescu intectual al culturii europene, mult
deasupra lui Etiemble, fara a fi totusi in stare sa-i citeasca sau inteleaga corect
pe Tzvetan Todorov, Genette, Derrida sau Barthes, mai junii lui colegi de
teorie literara, din Franta. Treaba lui cu nevoia unui nou pasoptism la
romani, o utopie mai putin periculoasa decit cea marxista, dar utopie,
ignorind rolul autoreglator la pietei liberal-capitaliste sau al economiei
bunurilor simbolice…
corectii de Ulise (Vizitator), mar†i, 9 februarie 2010 - 09:48
Doamna Lidia Bote preda in cadrul catedrei de l.siL.FRANCEZA(mai ales
pe marchizul De Sade) iar pe Paul Goma, Marino il stia din Baragan (unde
Goma canta...la pian).. Intelectuali adevarati, oameni adevarati...
Cam asa e de edgar (Vizitator), luni, 8 februarie 2010 - 16:55
Daca ne uitam la acest dinescu, turnator, dizident securist, pervers sexual,
posibil pedofil si gay, Dl. Marino a fost retinut in descriere. Aproape la fel de
golani ca Dinescu sant si CTP, Paunescu, Hurezeanu si mai sant cativa zelosi
activisti ai lui iliescu. Ei sant paradoxul culturii Romaniei elemente periculoase ale INculturii iliesciene poluare care va iesi la suprafata cand banda de
criminali si hoti psd va pieri. Si sant semne clare ca se va intampla curand. E
pacat ca desi argumentele sant clare, doar putini sant cei care ataca frontal
aceast plaga culturala romaneasca cu mijloacele de exprimare in mas media
golaneasca complice celor mai mafioti borfasi delapidatori ca vantu voicu-

©Paul Goma 1935-2011

wwww.paulgoma.com

PDF public și gratuit

31.12.2011

PAUL GOMA - JURNAL 2011

2206

lescu patriciu. De aceea au durat si au durut Romania atata timp.
Are dreptate, cu o singura exceptie (II) de teufelssohn(Vizitator),
luni, 8 februarie 2010 - 18:57
Adrian Marino se inseala, insa, categoric in privinta lui Nicolae
Manolescu, care ESTE un veleitar in toate sensurile, inclusiv in politica.
Dovada cea mai clara in acest sens este sciziunea Aliantei Civice (AC) pe
care Manolescu a provocat-o prin crearea Partidului Alianta Civica (PAC),
care la alegerile din 92 nu a facut decat sa faramiteze opozitia, furand din
voturile liberalilor si taranistilor. Eu chiar ma mir ca Adrian Marino, ca
taranist, trece cu vederea PACul si puciul lui Manolescu in cadrul AC.
De ce? de stefan (Vizitator), mar†i, 9 februarie 2010 - 00:56
De ce atita agitatie acum? In fond aceste adevaruri le-a spus si rostit
de multa vreme Paul Goma. In cartile autobiografice si in Jurnale.
Dar el deranjind pe toti si punind oglinda in fata tuturor au gasit de
cuviinta, asa cum bine spune, sa-l ignore. Nu e publicat, nu i se reda
cetatenia....Dati o cautare si veti gasi site-ul sau unde a publicat toate romanele si jurnalele sale. Spune atitea despre scriitorii roamani si "disidenta" lor,
dar si despre luptele de la Europa Libera.

Miercuri 10 februarie 2010
Au gr¶un†e de ciugulit, galinaceii patriei (cite§te: intelectualii români, acele produse agriculturale nici g¶inu§e, nici
coco§ei). Marino, prin cartea anun†at¶ li le serve§te cu d¶rnicie.
£i cu zâmbet de satisfac†ie, de dincolo de mormânt. Mi-am spus
p¶rerea despre Marino, cel viu, mi-am spus p¶rerea despre
la§itatea lui, de refuzul fricos de a “r¶spunde” loviturilor primite
de la contimporani, cele mai multe nedrepte, proste§ti printr-o
r¶zbunare… postum¶. £i proast¶, cred în continuare.
Iat¶ de ce, dintre literatorii români §i rela†ia lor cu scrisultip¶ritul, l-am respectat, l-am iubit pe Stere. Murise cu un an mai
târziu (1936) decât cel în care m¶ n¶§team eu (1935), îns¶ mi-a
fost tot timpul contemporan, ca s¶ spun a§a. Stere - Soljeni†în mai
târziu - nu-mi era fratele mare, cel care m¶ pov¶†uie§te ce s¶ fac,
ce s¶ nu fac în via†¶, ci acela care-mi §opte§te c¶, a§a f¶cînd, fac
bine (ciud¶†enie: nici unul dintre ei nu m-a “certat”, vorba lui
Noica - §i a lui Breban, s¶ nu uit¶m) pentru vreun pas gre§it al
meu, ceea ce nu înseamn¶ c¶ astfel de pa§i au lipsit în lunga-mi
biografie. Nici unul din ace§tia doi nu au amânat (sic) r¶spunsurile, replicile ce le ardeau buza de ner¶bdarea de a fi date imediat, pe-loc, peste-bot. Nu într-un viitor incert, improbabil §i
prost: ce-i “amenin†area” c¶c¶cioas¶: «O s¶-†i r¶spund dup¶ ce
voi muri»?
(…) Dac¶ adev¶rul ar fi doar de partea… unei p¶r†i - a lui
Marino, de pild¶… ïn pasajul de mai sus: Marino spune §i
adev¶ruri, de pild¶: nu doar el, dintre fo§tii de†inu†i politici, a
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c¶l¶torit în Occident - §i Balot¶ (da, îns¶ la Balot¶ a fost vizibil¶citibil¶ plata: zecile de articole de limb¶mânt. Nu am v¶zut, nu
am auzit ca Marino s¶ fi scris a§a ceva).
*
(…) Marino, despre Lidia Bote (interviu cu Ioan Mure§an,
în 2002):
“Chiar Goma spune într-un interviu c¶ eram invidiat de to†i în Late§ti
din pricina Lidiei. Când, acolo, la L¶te§ti, s¶pt¶mânal veneau hot¶râri de
divor†, de desp¶rtire, Lidia nu m-a abandonat, 6 ani. A venit tot timpul. Am
fotografii cu ea de acolo, fotografii f¶cute de Goma, care era fotograful satului. Nu pot dovedi c¶ erau f¶cute de Goma, c¶ci nu sunt semnate, altfel le-am
putea edita, am putea scoate un album cu text §i fotografii de Paul Goma.”
“Sunte†i, domnule Marino, laureat al Premiului Herder...
“Eram la Roma când am aflat vestea, într-o sal¶ cu mai mul†i scriitori. £i, la un moment dat, vine cineva de la ambasad¶, foarte radios, s¶-mi
spun¶ §i s¶ comunice asistentei c¶ Adrian Marino a luat Premiul Herder. £i
atuncea se întâmpl¶ ceva extraordinar, aproape neverosimil. Marin Sorescu
se scoal¶ în dou¶ picioare §i spune: „Acest premiu mi se cuvenea mie!”.
“A provocat o situa†ie §i o impresie penibile. Acest poet care a mers
cu cobili†a prin Europa în c¶utarea Premiului Nobel... A luat §i el, pân¶ la
urm¶, Herderul, dup¶ doi sau trei ani”.

Revenire la prezent:
Mar†i 18 octombrie 2011
Azi: scrisoare:
De :
Objet :
Date :
À:

Varujan Vosganian <v_vosganian@yahoo.com>
posibilitati
18 octobre 2011 08:21:45 HAEC
Paul Goma <paulgoma@free.fr>

Draga domnule Paul Goma,
In privinta cetateniei si in privinta calitatii de membru al USR am sa ma ocup.
Despre aceasta ultima chestiune am avut mai de mult o discutie cu Nicolae
Manolescu. El spunea ca ati vorbit si ca nu doriti reintegrarea in USR. Acum
stiu de la dvs. cum stau lucrurile si am sa transmit acest lucru colegilor din
Comitetul Director. In legatura cu indemnizatia de merit, ea se plateste din
momentul in care USR propune acest lucru catre MInisterul Culturii. Este
egala cu salariul mediu pe economie, adica in jur de 450 - 500 de euro. Nu
exista pentru scriitori vreo alta indemnizatie care sa se plateasca retroactiv.
Scriitorii nu primesc indemnizatie pentru calitatea de membru al USR,
dimpotriva, platesc o cotizatie modica de doi-trei euro pe luna.
Voi cerceta, impreuna cu cei pe care mi i-ati recomandat, care este incadrarea
dvs. in legile existente privind detinutii politici. Sunt convins ca statul va
datoreaza, potrivit legilor in vigoare, anumite despagubiri al caror cuantum il
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vom estima. Vom cerceta daca sunt si alte posibilitati. Ma intrebam daca, la
plecarea din Romania, ati avut o casa pe care statul v-a nationalizat-o. Asta
ne-ar usura lucrurile in privinta consistentei posibilelor despagubiri. In legatura cu asigurarea unei locuinte, va trebui sa facem demersuri, desi cel mai
sigur ar fi sa se inchirieze o locuinta pentru dvs. Cu prietenie.

Am r¶mas f¶r¶ glas. V.V. m-a f¶cut… “pat”, deocamdat¶,
urmeaz¶ s¶ sufle în direc†ia mea, pentru ca eu s¶ cad, lat, pe spate,
“mat”-izat, ca în desenele animate.
Deocamdat¶ a§tept rezultatele. Atunci îi voi scrie lui V.V.
Sunt extrem de sl¶bit, diminuat - de boal¶. Abia vineri
merg la Sabourina. M¶ întreb dac¶ voi putea merge atâta amar de
cale - picioarele mele nu mai sunt ale mele.
ïnapoi, în trecut:
Joi 11 februarie 2010
Observ abia acum: un curajos anonim îl demasc¶
(Obs. cult. din 4 februarie a.c. la “Comentarii”) pe M. Oprea, ca
s¶-l pun¶ în locul lui pe Ilie§iu, certamente împins din spate de
blandieni.
“ceea trebuie uitat recurs, Joi, 4 Februarie 2010, 11:29
Stimata doamna Musat, Demonstratia dumneavoastra manipuleaza
flagrant prin omisiune. Patru exemple:
1.Condamnarea regimul communist din Romania si crearea
CPADCR au fost rezultatul mobilizari transideologice a societatii civile ca
urmare a Apelului pentru condamnarea regimului communist lansat de Sorin
Iliesiu si Academia Civica in data de 10 martie 2006. (subl. mea, P.G.)
Declaratia lui Marius Oprea era o reactie in cadrul acestei campanii from
below.
2.Faptul ca Traian Basescu a cerut ca actul de condamnare sa se
bazeze pe concluziile raportului unei comisii stiintifice a fost o reactie normala. Declaratiile oficiale ale statelor care au condamnat trecutul autoritar
sau totalitar au fost bazate pe raportul unei comisii stiintifice (Germania, varii
tari din America Latina, Africa de Sud, Estonia, etc)
3.Numirea lui Marius Oprea in functia de director al IICCR si crearea
acestei institutii nu au fost rezultatul unui proces obiectiv de selectie. Marius
Oprea este membru marcant al PNL si era consilier, la acea vreme, al premierului Tariceanu. Nu se poate afirma oare ca de fapt la baza existentei IICCR
se afla exact principiul cadrului de nadejde pus in functie strategica si rasplatit pentru serviciile politice aduse pe parcursul anilor? Crearea IICCR si
numirea lui Marius Oprea au fost si o lovitura de imagine a PNL din punct
de vedere electoral.
4.Dupa incheierea mandatului CPADCR, Traian Basescu a creat
Comisia Consultativa pentru Analiza Dictaturii comuniste din Romania.
Aceasta Comisie, spre deosebire de IICCR, nu are buget. Dar a colaborat cu
IICCR pentru la realizarea Manualului de Istorie a Comunismului, a publicat
primul volum de documente de arhiva cu care a lucrat CPADCR, si daca nu
ma insel a anuntat publicare altor doua. Aceasta Comisie a prezentat Raportul
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Final in strainate in cadrul unei serii de conferinte internationale atat in
Europa (Paris, Viena) cat si in SUA (DC, New York, Los Angeles).
Marius Oprea detine pozitia in cadrul si controlul asupra IICCR si
datorita partizanatului sau politic. Marius Oprea se lupta pentru o functie
pentru care nu a obtinut-o pe baza de concurs. Inca de la infiintare, IICCR a
fost o institutie politica/politizata.” (…)

Dar blandienii mi-au luat-o înainte cu o s¶pt¶mân¶! ïn
virtutea acestei “întâiet¶†i”, ei au fost “primii la data de 10
martie 2006”(!), nu eu, care tocmai îl detronasem pe M. Oprea
cu: “textele “Anticultura” (2002!), “Un fals pentru eternitate
(2003!), “Amnezia la români” (2004!), “S¶ înv¶†¶m de la evrei”
(2005!), “Propunere de înfiin†are a Institutului de Studiere a
Terorii Bol§evice în România” (datat: 23 septembrie 2005!)”…
Dar ce fac eu : intru în concuren†¶ cu vajnica disident¶
Blandiana?, cu Ilie§iu, “revolu†ionarul” din pleav¶ recondi†ionat¶? “S¶-mi fie ru§ine!”, iat¶ un citat din Laszlo Alexandru,
antonesciìndu-m¶ cu extrem¶ severitate, pe când nu ap¶ruse
b¶n¶†eanul aktionatoro-turn¶tor (cum îl cheam¶? cum îl cheam¶
pe colegul Hertei Müller? - nici o pagub¶ dac¶ i-am uitat numele
tiriplicului de expresie german¶ Totok, membru al Comisiei
Wiesel).
Mar†i 16 februarie 2010
Protestatarii de meserie, holocaustolologii Katz §i Florian,
colegi în “lotul” celor da†i în judecat¶ de mine pentru calomnie,
al¶turi de Carmen Mu§at - al c¶rei so† a ap¶rat o bun¶ parte dintre
antisemitizatori, nu §tiu dac¶ §i pe acesti p¶duchi venino§i,
indivizi f¶r¶ meserie, alta decât aceea de a zbiera, cu stropi:
«Alarma, Alarma!”, de fiecare dat¶ când li se n¶zare lor,
vigilen†ilor, c¶ a violat inviolabilul Zid al Ierusalimului o musculi†¶ numai bun¶ de antisemitizat). Aceste creaturi de co§mar,
copii încremeni†i în pantalonii scur†i ai infantilit¶†i, masturbationi§ti impeniten†i pe sub banc¶, altfel pre§edin†i ai Centrului
pentru Monitorizarea §i Combaterea Antisemitismului din
România (Fanfara, Fanfara!), ca, scuza†i-pardon-bonsoar, Katz §i
Alexandru Florian, directori-delega†i ai vreunui institut botezat
pentru circumstan†¶: “Na†ional, românesc, pentru studierea
Holocaustului”, în uniforme ale ¢ahalului, de c¶tre impostorul
nobelizat Elie Wiesel. (Trei ani de zile ace§ti tov¶r¶§ei f¶r¶
c¶p¶tâi, f¶r¶ meserie - §i f¶r¶ vârst¶ decis¶ - l¶tr¶tori în hait¶ la
fiecare imaginar “act de antisemitism”, turn¶tori din familie §i
din tradi†ie, au refuzat s¶-§i declare adresa, astfel blocînd mersul
procesului intentat de mine), protesteaz¶, acum, contra filmului
cu /despre Ogoranu, prezentat la Berlin (dup¶ Evenimentul zilei):
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Filmul despre Gavril¶ Ogoranu provoac¶ proteste la Berlin
Traian Danciu Mar†i, 16 Februarie 2010
“SCRISOARE. Pe motiv c¶ filmul „Portretul lupt¶torului la tinere†e”
ar aborda un personaj care a f¶cut parte din mi§carea legionar¶, mai multe
organiza†ii cer încetarea proiec†iilor din festival.Una dintre cele patru produc†ii române§ti proiectate zilele acestea la Festivalul de la Berlin este criticat¶
pentru c¶ ar „glorifica” un fost legionar.
Scrisoarea de protest împotriva filmului „Portretul lupt¶torului la
tinere†e”, regizat de Constantin Popescu §i prezentat în sec†iunea Forum a
Festivalului de la Berlin, este semnat¶, printre al†ii, de Marco Katz, pre§edintele Centrului pentru Monitorizarea §i Combaterea Anti semitismului din
România, §i Alexandru Florian, director al Institutului Na†ional pentru studierea Holocaustului „Elie Wiesel”.
Proiec†iile nu vor fi oprite
Destinatarii„peti†iei” sunt directorului Berlinalei, Dieter Kosslick, §i
membrii juriului actualei edi†ii, prezidat de Werner Herzog, de§i filmul nu
este în competi†ie.
Semnatarii protestului critic¶ la filmul pe care se pare c¶ nu l-au
vizionat (cum altfel?,doar acesta este obiceiul Holocaustologiei
Universale: a§a cum Carmen Mu§at §i I.B. Lefter au publicat în
Observator cultural, calomniosul text semnat de “Radu Ioanid” împotriva mea - §i tot f¶r¶ s¶-l citeasc¶) - §i pe care îl descriu drept „documentar”, ceea ce el nu este - c¶ acesta ar glorifica o persoan¶, portretizând- o drept
lupt¶toare împotriva comunismului, de§i aceasta a a par†inut mi§c¶rii legionare. Filmul urm¶re§te lupta grupului de partizani condus de Ion Gavril¶
Ogoranu, în primii ani de comunism.
„V¶ aducem la cuno§tin†¶ c¶ Ion Gavril¶-Ogoranu a f¶cut parte din
Mi§carea Legionar¶ din România, Fra†ia de Cruce Negoiul, fiind un militant
al acestei organiza†ii cu caracter fascist, antisemit §i rasist“, scriu semnatarii.
„Promovarea cultului persoanelor §i organiza†iilor cu caracter fascist, rasist
§i xenofob este interzis¶ de legea din România §i contravine principiilor fundamentale ale democra†iei europene“ (este recognoscibil¶ nega†ia oarb¶,
insolent¶, cretin¶, a orice nu este favorabil¶ lor, antisemitizatorii - nota mea,
P.G), se arat¶ în scrisoare. Prin urmare, semnatarii cer s¶ se „dispun¶ încetarea proiec†iilor“, lucru care n-a fost acceptat de organizatorii Berlinalei.
„Vreau s¶ fiu în†eles bine, acest film nu e o hagiografie”
Protestul a fost un subiect de discu†ie duminic¶ seara, la petrecerea
românilor de la Berlin. Bernd Bruder, responsabil cu selec†ia filmelor din
Europa de Sud-Est în sec†iunea Forum, a ap¶rat decizia de a selecta „Portretul
lupt¶torului la tinere†e”, sus†inând c¶ acuza†iile ar fi neîndrept¶†ite.
El a admis, în schimb, c¶ s-ar putea ca, pentru un istoric român, unele
aspecte s¶ fie discutabile. „Nu putem porni la discu†ie atâta timp cât cei
care protesteaz¶ nu au v¶zut filmul. (subl. mea, P.G.) E, în primul rând, un
film de fic†iune §i nu un documentar”, spune Constantin Popescu.
„Vreau s¶ fiu în†eles bine, acest film nu e o hagiografie, oamenii ¶ia
nu sunt ni§te îngera§i pentru mine. Asta nu înseamn¶ c¶ nu am voie s¶ am o
p¶rere despre ce s-a întâmplat. Eu prezint ni§te fapte ale unor oameni, dar
asta nu înseamn¶ c¶ sunt de acord cu tot ce au f¶cut ei”, continu¶ cineastul,
amintind de faptul c¶ Gavril¶ Ogoranu a fost portretizat de nenum¶rate ori în
România, inclusiv în „Memorialul durerii”, de la TVR, f¶r¶ s¶ protesteze
cineva.
„Încerc doar s¶ în†eleg de ce se judec¶ lucrurile cu m¶suri diferite. £i
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de unde psihoza asta, de a nu vorbi despre anumite lucruri?” (Cum, “de
unde”? De la Tel Aviv!, precizarea mea, P.G.).
Cercet¶torul german în cultur¶ §i criticul de film Ekkehard Knoerer
scrie în revista de cultur¶ on-line „Perlentaucher” c¶ „Popescu, [ca] autor al
scenariului, pe de-o parte observ¶ cele întâmplate clar din pozi†ia dreptei anticomuniste. El tace îns¶ asupra faptului c¶ multe dintre figurile sale din film,
care apar drept eroice, de§i f¶r¶ sens, au un fundal fascistoid-antisemit,
(subl. m., P.G.) ceea ce i se poate repro§a din punctul de vedere al unui
istoric“.
(“El tace îns¶”… iat¶ c¶ totodat¶ i se sugereaz¶ ce, cum ar fi trebuit
s¶ fac¶: s¶ fi început cu suferin†ele evreilor sub nazi§ti §i legion¶roi, abia apoi
s¶ fi adus vorba de eventualele suferin†e pricinuite de “unii evrei” neevreilor
- cunosc re†eta din cronicile lui Ed., Reichman, din sfaturile prietene§ti ale
lui Alain Paruit, S. Damian, din “întreb¶rile” n¶uce, proste§ti, analfabete
puse mie de comentatorul O. £imonca… - nota mea, P.G.)
„Nu putem porni la discu†ie atâta timp cât cei care protesteaz¶ nu au
v¶zut filmul.“,
CONSTANTIN POPESCU, regizor
ISTORIE
„Rezisten†a n-a fost o mi§care a legionarilor”
Ion Gavril¶ Ogoranu, unul dintre cei mai înver§una†i partizani anticomuni§ti, a încetat din via†¶ în 2006, în satul Gal†iu, din jude†ul Alba, la 73
de ani. În anii de liceu, în F¶g¶ra§, a activat în Fr¶†ia de Cruce, organiza†ia de
tineret a Mi§c¶rii Legionare. Ca student, a fost condamnat, în lips¶, la 19 ani
de închisoare în procesul celor 200 de studen†i de la Cluj, dup¶ ce, între 1941
§i 1944, fusese închis pentru „activitate interzis¶”. Între 1948 §i 1955 - când
ultimii lupt¶tori au ajuns în mâinile Siguran†ei, în urma unor denun†uri - a
condus Grupul Carpatin F¶g¶r¶§an. A fost condamnat la moarte în 1951.
Timp de 21 de ani, pân¶ în 1976, a stat ascuns în casa Anei S¶b¶du§, v¶duva
unui de†inut politic, care i-a devenit ulterior so†ie. Se pare c¶ a sc¶pat de
condamnare, dup¶ 1976, gra†ie interven†iei lui Richard Nixon.
„Au fost voci gr¶bite care au afirmat r¶stit c¶ mi§carea de rezisten†¶
anticomunist¶ a fost opera legionarilor. E o minciun¶. În acela§i timp, printre
partizani au fost §i legionari. Trebuie luat caz cu caz. E o prostie enorm¶ s¶
acreditezi ideea c¶ a fost o mi§care a legionarilor de fapt, iar în mediile germane (nu germane, ci a unor gazetarnici evrei din Germania - nota mea,
P.G.), în special, s-au f¶cut câteva extrapol¶ri ne avenite. Trebuie, pur §i simplu, acceptat acest episod din trecutul lui Ogoranu, ca §i faptul c¶ a fost un
lupt¶tor adev¶rat. Trebuie discutat concret, dac¶ e cazul, ce anume a f¶cut el
ca legionar. Sunt dou¶ lucruri distincte”, spune istoricul Armand Gou.
(Florentina Ciuverca)
PROIECT
“Urmeaz¶ portretul Elisabetei Rizea
„Portretul lupt¶torului la tinere†e” este prima parte a unui triptic
numit „Aproape lini§te”, care va continua cu dou¶ alte filme, despre fra†ii
Arn¶u†oiu §i Elisabeta Rizea. Film¶rile, care au angrenat peste 100 de actori,
au avut loc în 2008, la studiourile MediaPro, din Buftea, §i în diverse locuri
din †ar¶. Rolul principal, al lui Gavril¶ Ogoranu, i-a fost atribuit lui Costi
Di†¶, iar camarazii lui au fost prelua†i, printre al†ii, de Alexandru Potocean,
Bogdan Dumitrache, Alin Mihalache. Filmul a primit 1,5 milioane de lei de
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la Centrul Na†ional al Cinematografiei, în 2006”.
Comentarii de Erwin(Vizitator), luni, 15 februarie 2010 - 23:13
Pai daca provoaca proteste este musai sa-l vedem.
Dar la filmele cu comunisti, de ce nu protesteaza? de Beria(Vizitator),
mar†i, 16 februarie 2010 - 01:20Nu cumva fiindca ei au fost parintii din umbra ai
comunismului, care mai tarziu le-a scapat din mana pierzand avantajele pe care le
sperau? Sunt niste fatarnici, isi plang numai durerile lor, dar crimele facute de ei le
trec sub tacere sau le neaga mintind fara sa clipeasca. Ana Pauker, Vasile Luca,
Walter Roman, Nikolski, si foarte multi altii, au complotat impotriva statului roman
si au fost coloana a 5-a a comunismului in Romania. Au fost in prima linie a instaurarii comunismului in Romania, savarsind genocid impotriva elitelor romanesti.
Chiar au uitat asta? Noi nu, caci s-au dovedit rasisti si xenofobi cu romanii chiar la
ei acasa. Sa-si ceara si ei scuze pentru crimele lor, cum si altii si-au cerut scuze de la
ei, atunci poate va fi mai multa armonie.”
“apreciez aceasta linie de gandire de Andrei Panait(Vizitator), mar†i, 16
februarie 2010 - 01:11 Dar am auzit insa, ca filmul este destul de prost facut din
punct de vedere cinematografic, si ca nu se dezvolta suficient de bine caracterele
principale. Pana la urma, oricat de legionar ar fi fost Ogoranu, povestea lui este una
din istoria noastra si nu poate fi stearsa de cenzori, chiar din contra fiindca a fost un
luptator de renume, merita facute filme bune si de renume, dar macar sa le faca bine,
nu amatoreste asa cum spun criticii ca s-a facut asta.
“Eroul Ogoranu de Axente Severus (Vizitator), mar†i, 16 februarie 2010 02:59Este un erou al Romaniei si avem datoria sa ni'l pastram ca atare.Daca nu vor
apare schimbari semnificative la acctualul raport de forte in lume (cele vazute dar si
nevazute) o natiune vulnerabila ca Romania risca sa'si ingroape pur si simplu istoria,
eroii, tot.Curand va veni si randul lui Eminescu; nu au inceput inca acest demers caci
merg pe strategia lui Ilici Lenin " Doi pasi(mici) inapoi-un pas(mare) inainte"- perversiune dusa la rang de arta.Da, Legionarii au mai comis o mare "CRIMA": aceea
de a fi osatura rezistentei anti-comuniste; este un adevar ce nu am nevoie sa mi'l
confirme altii-chestiune de famile.Bunul Dumnezeu sa'i odihnesca pe ei pe toti. Eroi
avem multi si multi uitati: Alexandru (Bebe) Cristescu pe frontul anti-Bolshevik are
mormantul in Franta, Bazu Cantacuzino (pilot greu de egalat) e in Spania; oare nu
merita sa fie adusi in tara?A.S.
“de andy mar†i, 16 februarie 2010 - 04:07 Sa fi anticomunist e un pacat pentru cei care au adus si impus comunismul in Romania. Noi ar trebui sa-i tratam pe
toti care au facut parte din Partidul Comunist, asa cum ii trateaza evreii pe nazisti:
sa-i rapim, de oriunde s-ar afla in lume, sa-i condamnam la moarte si sa-i executam

Eu nu pot ar¶ta cu degetul un turn¶tor refugiat în
Germania. Nici chiar în Fran†a. Nu m-a pasionat vân¶toarea de
delatori - nu a§ fi avut atâta hârtie ca s¶-i cuprind pe to†i - observ
c¶ o face Nedelcovici pentru noi, cei de vârsta lui, îns¶ aresta†i
de-a-adev¶ratelea, b¶tu†i cu adev¶rat, nu “aresta†i la domicil’” ca
alde el, Bujor, ca Blandiana, ca Dinescu…
M¶ roade în continuare ne-crederea colegilor c¶ al nostru
coleg Ivasiuc se ocupase, printre scriitori, cu acele§i “trebi” ca §i
Anania printre popi. Am mai scris despre momentul în care,
proasp¶t ie§it dintre labele Securit¶†ii, dup¶ 6 mai 1977, am spus
prietenilor (a§a îi consideram atunci) c¶ prietenul §i colegul
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nostru - §i coleg al meu de celul¶: Ivasiuc era, cum b¶nuiesem de
mult¶ vreme, îns¶ nu m¶ l¶sase inima s¶ sonorizez - mai ales fa†¶
de aghiotan†ii s¶i fideli: Florin Pavlovici §i Al. Zub (oare de ce?;
m¶ întreb azi, inutil de târziu), nu doar un vulgar turn¶tor, ci
redactor de fi§e personale, de fi§e de grup profesional (sic),
vorbesc de prieteniile scriitorilor, ba chiar de “portrete”…
psihologice (mie îmi f¶cuse, nu unul, ci mai multe - toate acestea
aflîndu-se în lunile aprilie-mai 1977 în dosarele mele de anchet¶,
dar de neg¶sit atunci când Stej¶rel Olaru le c¶utase, în numele
meu).
Ei, §i dac¶ ar fi crezut ce le spuneam eu (mi-am mai pus
aceast¶ întrebare esen†ial¶)? De-o pild¶ Breban: Ar fi fost el în
stare s¶ fac¶ apropierea dintre denun†urile - m¶car scrise - ale lui
Ivasiuc §i “vorbele sc¶pate” de el însu§i fa†¶ de colegii s¶i de CC,
de pild¶ Cornel Burtic¶, despre mine? Sau fa†¶ de securi§tii cu
care avea rela†ii de tragere de br¶cinar - sau m¶car de… rachet¶
de tenis - fiindc¶ tenisul, se §tie, era principala preocupare
intelectual¶ a sa (§i a lui Ion Vianu), imediat dup¶ Cutremur, cu
Ple§i†¶, c¶ruia îi dedicase “Bunavestire”, «lui §i Doamnei sale»?
(Dup¶ cum preocuparea lui Noica §i a lui Liiceanu; dup¶ acela§i
Cutremur, era mutarea Capitalei de la Bucure§ti la Târgovi§te sau la Curtea de Arge§ - îns¶ nu pentru amplasarea ei pe un teren
mai pu†in expus seismelor, ci pentru a-i împiedeca pe… pensionari de n¶v¶li §i a încurca trebile intelectualilor - ca Noica §i ca
Liiceanu - vezi “Jurnalul de la P¶ltini§”, primele pagini).
Haiti: Ce face Dumnezeu ¶la? Tot neferici†ilor p¶mântului
le cad n¶pastele pe cap?
Ca §i românilor?
*
Eugen Simion a scris, în Cultura un articol (sau a deschis
un serial?) intitulat “Jurnal pe s¶rite”. Citind titlul, ceva mi-a
sunat cunoscut; oare unde, oare unde îl mai întâlnisem? A, da, la
mine: primul volum din seria de jurnale ap¶rute la Nemira, purta,
pe copert¶ chiar acest titlu: Jurnal pe S¶rite.
Acum ce fac: îl acuz pe Eugen Simion de plagiat? £i dac¶
îl acuz de a§a ceva, ce se întâmpl¶? Are s¶ fie lapidat plagiatorul
în pia†a public¶? Da de unde! S¶ fie mul†umit¶ victima (plagiatului) c¶ nu a fost b¶tut¶ cu pietre, cum m¶ amenin†au, în prim¶vara
anului 1977, ni§te fe†e biserice§ti - altfel ortodoxe - de pe la
Chiojdeni. Are noroc Eugen Simion: eu nu sunt ¢epeneag (se
observ¶, nu?), cel care m¶ acuzase c¶ îl furasem, intitulîndu-mi o
carte: Arta refugii, tradus¶ în francez¶: L’Art de la fugue - era
limpede : îl jefuisem pe ¢epeneag, cel care-§i botezase o carte a
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sa - în române§te: Zadarnic¶-i arta fugii”! I-am r¶spuns c¶ eu
vorbeam de o art¶ a… refugii (a refugiatului, ca s¶ în†eleag¶ pân¶
§i oniricii). La urma urmei amândoi îl plagiasem pe b¶trânul
Bach - chiar §i Blandiana, ajuns¶ la… împ¶r†eal¶ cu întârziere de
decenii, îns¶, dup¶ obicei, tot dînd din coat¶ §i din coad¶, ajunsese în fruntea-frun†ilor: ca “disident¶” de frunte (sic) §i, desigur,
anticomunist¶-foc - ea, cu Ogarul Cenu§iu, altfel Rusan, anticapitalistul (american) care, pe timpul lui Ceau§escu vizita
America, în unicul scop de a o critica!
Sâmb¶t¶ 16 ianuarie 2010
Haiti. Haiti. Haiti.
ïn sfâr§it, o veste (foarte) bun¶: mi-a r¶spuns Daniela
Goma, str¶nepoata mea de la Chi§in¶u, fiica nepotului Ionel
Goma, disp¶rut în urma unui cumplit accident de circula†ie, ast¶
var¶. I-am r¶spuns pe dat¶, i-am cerut adresa po§tal¶, ca s¶-i
trimit cva c¶r†i.
*
Fo§tii §efi ai Securit¶†ii, g¶si†i vinova†i dup¶ 20 de ani
Mirela Corl¶†an Sâmb¶t¶, 16 Ianuarie 2010
Justi†ia a stabilit c¶ Tudor Postelnicu §i generalul (r) Iulian Vlad au
înc¶lcat drepturile omului în calitate de înal†i ofi†eri ai Securi¶†ii
ceau§iste.
Amândoi s-au n¶scut în 1931 §i amândoi au fost §efii
Securit¶†ii ceau§iste. Începând cu 13 ianuarie 2010, Tudor Postelnicu
§i Iulian Vlad mai au ceva în comun. Amândoi au primit decizii ale
Cur†ii de Apel Bucure§ti prin care se constat¶ c¶ au înc¶lcat drepturile
omului în calitate de înal†i ofi†eri ai Securit¶†ii.
În cazul lui Postelnicu, sentin†a s-a publicat miercuri în
Monitorul Oficial, fostul demnitar comunist nef¶când vreun gest pentru a se ap¶ra. Tot miercuri, Curtea de Apel s-a pronun†at în defavoarea
ultimului §ef al Securit¶†ii, generalul (în rezerv¶) Iulian Vlad.
Dintr un anumit punct de vedere, acesta a fost un caz situat la
antipod: Iulian Vlad a luptat din r¶sputeri s¶ demonstreze c¶ nu a f¶cut
poli†ie politic¶ prin exercitarea func†iei sale, angajându-§i una dintre
cele mai mari case de avocatur¶ din Bucure§ti.
Dosarul „B¶rbosul”
În ceea ce îl prive§te pe Tudor Postelnicu, CNSAS a f¶cut verificarea din oficiu, sesizând rolul important pe care acesta l-a jucat în
instrumentarea dosarelor mai multor persoane. A§a cum arat¶ decizia
Cur†ii de Apel, cele mai importante probe ale CNSAS împotriva lui
Postelnicu au fost g¶site în dosarele scriitorilor Paul Goma §i Ion
Caraion. Pe primul, plecat definitiv din †ar¶ în 1977, a încercat s¶-l
„neutralizeze” printr-un laborios plan de m¶suri, care viza compromi©Paul Goma 1935-2011
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terea sa în mai multe medii din †ar¶ §i din exil.
Paul Goma se afla în vizorul Securit¶†ii din 1956, când, în contextul mi§c¶rilor de solidaritate cu revolta de la Budapesta, a fost
condamnat la doi ani de pu§c¶rie pentru „uneltire contra ordinii sociale”. Cinci ani mai târziu i s-a deschis dosarul de urm¶rire informativ¶
pe numele conspirativ „B¶rbosul”, iar la un an dup¶ ce a ajuns la Paris,
în 1978, din pozi†ia de §ef al Securit¶†ii, Postelnicu a ordonat subalternilor s¶i „demascarea, compromiterea §i anihilarea“ scriitorului.
Diversiunea „agentul Paul Goma”
Teza principal¶ pe care securi§tii trebuiau s-o demonstreze era
c¶ Paul Goma ar fi fost el însu§i un agent al „puterilor str¶ine §i al cercurilor iredentiste maghiare”.
„Va fi continuat¶ lansarea, în rândul legionarilor din Fran†a, RF
Germania, Spania §i SUA [de ce omite autoarea rolul considerabil, a§
zice: determinant jucat de evreii afla†i înc¶ în România - ca “ariergard¶” - ac†ionînd ca voluntari pentru cauza sionismului pretutindenar precum §i cel de “osta§i”: evreii deveni†i israelieni?; dar exista
o adev¶rat¶ politic¶ de stat, a compromiterii lui P.G., vezi de pild¶
fleacul de dispozi†ie primit¶ de guvernul de la Tel Aviv de c¶tre compania aerien¶ Elal, de “opri”, (confisca) înainte de aterizarea la
Bucure§ti, toate c¶r†ile lui P.G] a versiunii c¶ «B¶rbosul», prin
intermediul socrului s¶u evreu, între†ine leg¶turi cu elemente de vârf
evreie§ti cunoscute c¶ fac parte din Serviciul de informa†ii israelian
(Mossad - n.r.), fapt ce justific¶ sprijinul primit din partea unor
organiza†ii evreie§ti §i a unor elemente de la postul de radio «Europa
Liber¶»”, scrie în planul de m¶suri dispuse de Tudor Postelnicu
împotriva disidentului Paul Goma.
Compromiterea profesional¶
Conform viziunii lui Postelnicu, Goma trebuia s¶ fie perceput
în viitor ca un scriitor lipsit de talent (subl. mea, P.G). Drept urmare,
diverse articole def¶im¶toare trebuiau publicate despre el. Strategia
Securit¶†ii suna astfel: „Continuarea public¶rii de materiale în presa
emigra†iei din SUA, Canada, Anglia §i RF Germania, prin care
«B¶rbosul» va fi prezentat ca un element lipsit de talent §i orizont,
caracter duplicitar, autor al unei propagande ieftine, prin care
urm¶re§te s¶-§i fac¶ publicitate personal¶”. [iar în Israel zugr¶vit ca pe
un “antisemit” - prin pana tovar¶§ilor de n¶dejde Sorin Toma, Iosif
Petran, Al. Mirodan; în Occident, prin nu mai pu†in tovar¶§ii Ed.
Reichmann, Alain Paruit - apoi începînd din 1983, prin Lavastina,
M.D. Gheorghiu…].
Pentru a §ti tot ce este legat de Paul Goma, Securitatea a angrenat în joc o adev¶rat¶ armat¶ de informatori. Trebuiau urm¶ri†i nu doar
el §i so†ia, ci §i „socrul §i m¶tu§a so†iei acestuia”, precum §i cunoscu†ii
s¶i de la „£tefan Gheorghiu”.
Urm¶rirea a presupus, arat¶ documentele, §i „tehnic¶ operativ¶”, respectiv ascultarea telefoanelor §i instalarea de microfoane, precum §i supraveghere plus filaj. CNSAS a demonstrat c¶ m¶surile propuse de Postelnicu în cazul lui Goma au fost puse în aplicare ulterior.
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(…)
*

Ceart¶ de ma’ala, în leg¶tur¶ cu dreptul Mariei France
Ionesco de a permite sau ba, “recuperarea” lui Eugène Ionesco,
în numele dreptului mo§tenitorului.
Mi-e greu s¶ vorbesc despre asta. Am fost buni prieteni,
m-am bucurat §i de bun¶voin†a so†ilor Ionesco, pân¶ când Mona
Ionescu, fiica popii Alexandru Ionescu §i so†ia lui ¢epeneag §i-a
b¶gat coada-i subtil-interpretativ¶ §i, dintr-un text al meu (care cu
jum¶tate de or¶ înainte de “indica†iile pre†ioase”, fusese l¶udat cu lacrimi, de fiica lui Eugène) a reu§it s¶-l prefac¶… în calomnie! Uluit, r¶nit, i-am r¶spuns (Mariei-France) c¶ nu citise bine ce
scrisesem, îi §i trimisesem o copie a textului… Degeaba: otrava
turnat¶ în urechea ei de veninoasa Mona ¢epeneag fusese atât de
eficace, încât fiica lui Eugène Ionesco nu a recunoscut acest p¶cat
de moarte al literatului-la-român, ci s-a l¶sat dus¶ de “comentariul” la ureche §i mi-a replicat - la telefon cam a§a:
‘Nu vorbesc de ce ai scris despre papà, ci despre Mona
¢epeneag: s¶ scrii tu ca Mona merge în fiecare vacan†¶ în
România, cu feti†a…’
Ei da, erau dou¶ texte diferite, dar abila Mona Ionescu¢epeneag i le servise amestecate, unul fiind un omagiu al lui
Eugène Ionesco - în cu totul alt text fiind adev¶rul despre
vacan†ele în România (lui Ceau§escu) ale Monei ¢epeneag, ale
feti†ei, despre c¶l¶toriile frecvente în Occident ale Prea-Sfântului
Alexandru Ionescu, deputat al MAN §i socru al lui ¢epeneag, cel
care se str¶duise s¶ pun¶ laba, în numele Patriarhiei de la
Bucure§ti, a Biserici române din Paris. Dar subtilul, precum
stâlpul telegrafic D.C. Mih¶ilescu, un Boris-Mehr avant la lettre,
b¶gîndu-se în vorb¶, comentînd (?) Jurnalul meu în numele
st¶pânilor Liiceanu-Monica Lovinescu, s-a trezit dîndu-i dreptate
Mariei-France Ionesco (cea care, cu dr¶g¶l¶§enia-i legendar¶,
confundase alert punctele de vedere, la ea ceva obi§nuit - §i
scuzabil), dar te pui cu D.C. M., “religiosul”, c¶ tot era el slug¶
supus¶ la mai-mari, nu avea nevoie de adev¶r, ci de o variant¶
fabricat¶ în folosul Liiceanului? Astfel am devenit, nu doar un
mincinos, ci §i delator - cine vorbe§te de dela†iune: D.C. M.!
M¶ doare inima pentru Marie-France Ionesco, pentru
opera tat¶lui s¶u, dar m¶ ab†in de a interveni - cine §tie ce ar mai
“în†elege” ea din ceea ce voi spune ? Dup¶ obiceiul din ultimul
deceniu §i jum¶tate: eu s¶ spun una, ea s¶-mi r¶spund¶ la alta?
Mar†i 19 ianuarie 2010
Radu C¶lin Cristea scrie în Adev¶rul de azi “Amnezia cu
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premeditare (I)”. ïncepe textul “uitarea disiden†ilor” cu Doina
Cornea, a c¶rei ac†iune a început, h¶t, în 1982 (“h¶t” din m¶car
1977, nu “h¶t” din 2010) §i a sfâr§it odat¶ cu dispari†ia lui
Coposu - lâng¶ care a stat, cumin†ic¶, pân¶ la moartea Seniorului;
§i pân¶ la abandonul ru§inos, puturos, criminal din partea lui
Constan-tinescu, a trebilor †¶rii, provocînd bucuria-nebunilor,
permi†înd revenirea în for†¶ a comuni§tilor lui Iliescu, apoi a
produ§ilor Securit¶†ii eterne, mutan†ii venino§i de teapa (era s¶
spun: “†eapa”) unor Becali, reînc¶lzitul securist de mod¶ veche
V.C. Tudor, Ridzi, Udrea, EBA fiica-t¶ticului, Prigoan¶ seniorjunior, vorbesc de fauna toxic¶ ap¶rut¶ sub “democratul”
B¶sescu.
Nu am a-i repro§a lui Radu C¶lin Cristea c¶ a început
nararea singurei por†iuni luminoase din Istoria Românilor sub
comunism “de la mijloc” (cu Doina Cornea, repet: manifestat¶ în
anul 1982) §i nu “omene§te”, corect, cronologic-istoric, dac¶ nu
din 1977, când au fost cunoscute pentru întâia oar¶ documente
despre anticomunismul românilor (vorbesc despre Mi§carea
pentru drepturile Omului, da, da, “aia care d¶dea pa§apoarte
fugarilor”, nu de revolta minerilor din acela§i an) - dac¶ nu cu un
deceniu mai devreme, prin “Cazul Paraschiv”, despre a c¶rui
fapte §i p¶timiri Tism¶neanu (“h¶l cu Comisia B¶sescu”),
preocupat de “standarde” a aflat… prea târziu, bietul de el, ca
s¶-l includ¶ (în “Comisie”).
Faptul c¶ articolul lui R.C. Cristea este gre§it construit înc¶ o dat¶: debutînd cu momentul 1982: Doina Cornea - a fost
remarcat de participan†ii la comentarii:
“Excelent comentariu. Felicitari, domnule Cristea! Marasmul societ¶†ii
române§ti ne cuprinde pe to†i §i aflam mirati ca Doina Cornea, Doamna Cornea, mai
exist¶. Eu am în†eles-o pe Doamna Cornea ca pe Monica Lovinescu revenit¶ definitiv
în România [Monica Lovinescu nu a revenit definitiv, doar a c¶l¶torit în †ar¶ - n.m.,
P.G.] Cultivat¶, discret¶, foarte vie, coroziv¶. Se va întîmpla cândva inevitabilul §i
doamne câ†i î§i vor rupe p¶rul din cap regretînd c¶ n-au pre†uit-o cum merita. Uite c¶
e la doi pa§i si o înjur¶ toate sec¶turile comunisto-securistice. Apropo, ea de ce n-a
f¶cut parte din Comisia Tism¶neanu? N-avea ce spune, nu venea din mediul academic? Sau a c¶zut [la] concursul în fa†a securi§tilor Berindei §i Antohi? Sau pentru
[c¶] marele anticomunist B¶sescu nu era suficient de anticomunist?? A§tept partea a
doua. Sunt curios ce crede autorul despre un alt mare dizident, Paul Goma.
SILVESTRU18.Jan.10-23:41hs;
“Scrisoare c¶tre cei care n-au incetat sa gindeasca. Suna bine. Citi destinatari o mai fi avind in Romania? Mii, zeci de mii, sute de mii? Milioane in niciun caz.
Daca poporul asta ar gindi nu s-ar fi lasat condus de jeguri preziden†iale ca Ilici
Iliescu sau Comandantul Suprem al flotei de uscat.”
“Respectul nostru, Doamna Cornea. Daca as fi seful televiziunii publice as
face o emisiune de un minut zilnic doar cu ea. As pune-o sa raspund¶ la o intrebare.
La tvr nu mai sunt emisiuni, ci omisiuni, are grij¶ Sassu de toate.
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VALI18.Jan.10-23:53hs
“Dle Cristea! Daca in Romania ar fi avut loc o Revolutie care sa aduca "mai
binele" pentru Romania si pentru majoritatea covarsitoare a poporului roman, cu
siguranta ca toti cei ce se impotrivisera vechiului regim, ar fi fost inconjurati cu
dragoste si respect! Dar atata timp cat in Romania a avut loc o Contrarevolutie, care
a intors tara inapoi cu 45 de ani, a ruinat-o material si spiritual, iar pentru majoritatea
covarsitoare a poporului roman a disparut luminita de la capatul tunelului,
situatie ce este considerata ca fiind "implinirea" actiunilor disidentilor de dinainte de
1989, este de la sine inteles ca furia impotriva acestei situatii, este indreptata cu
aceeasi forta si impotriva celor care au "pregatit" terenul, adica impotriva
disidentilor! RIZOAICAD.ARGES19.Jan.10“

Pe de alt¶ parte autorul, R.C. C. discret, politicos cu doamnele, se preface a nu §ti cât r¶u ne-a f¶cut Doina Cornea (§i nu
pentru “motivul” invocat de Gelu Ionescu, cel curajos-foc la
Bucure§ti, complotînd de zor contra lui Ceau§escu, pe dup¶ cap
cu osta§ul Cosa§u, jucînd ei bridge, astfel opunîndu-se Tiranului,
îns¶ odat¶ la ad¶post, la München, terribel de nemilos cu compatrio†ii, infinit mai anticomuni§ti decât el, pe Doina Cornea tratarisind-o de foarte sus, cu ironie ucig¶toare de “chivu†¶”) - reiau:
cât r¶u ne-a f¶cut Mama Na†iunii, r¶mânînd lâng¶ Coposu, mut¶,
de§i toat¶ lumea vedea c¶ Seniorul este dus de c¶p¶stru ca un cal
bolnav, de criminalul M¶gureanu. Zic: “toat¶ lumea vedea” §i
corectez: “toat¶ lumea ne-ardelean¶”, cunoscut¶ fiind “morala”
mafiot¶ la fra†ii no§tri transilv¶neni - altfel ultraeuropeni, fa†¶ de
to†i ceilal†i români. ïntr-o scrisoare deschis¶ din 11 ianuarie 2001
îi amintisem Doinei Cornea c¶ st¶tuse atâta amar de timp al¶turi
de Coposu, f¶r¶ a observa c¶ Seniorul nu voia ca partidul s¶u s¶
câ§tige alegerile (de ce? nu-i d¶dea voie §ogorul M¶gureanu?);
f¶r¶ a-i atrage aten†ia c¶ este profund imoral¶ §ogoritatea cu §eful
M¶gurit¶†ii blestemate; c¶ era imoral¶, inadmisibil¶ atitudinea lui
manifestat¶ înc¶ din primele zile de dup¶ “revolu†ie”, când o
delega†ie de basarabeni îi ceruse sprijinul în realizarea visului:
Unirea - la care Coposu r¶spunsese c¶ România nu are nevoie de
alte milioane de minoritari! (“minoritari”, românii din Basarabia
§i din Bucovina de Nord ?- tot §ogorul M¶gureanu îi strecurase
aceast¶ “informa†ie”?) §i ca o adev¶rat¶ ardeleanc¶ egoist¶,
transilvanocentrist¶, Doina Cornea a r¶mas lâng¶ Senior. Ca §i
lâng¶ Constantinescu, clocit de alt¶ ardeleanc¶: Blandiana, f¶r¶ a
sufla o silab¶ împotriva Tratatului criminal încheiat cu Ucraina
(ardelenii au ce au cu ungurii §i numai cu ei, care nu mai
st¶pânesc Ardealul din 1918, îns¶ nu cu ucrainenii, din robi ai
ru§ilor deveni†i înrobitori feroci ai tuturor ne-ucrainenilor…).
Doina Cornea - dup¶ decembrie 1989 - a t¶cut când
trebuia s¶ vorbeasc¶ §i a vorbit când trebuia s¶ tac¶: în 2000
i-a îndemnat pe oameni s¶-l voteze pe Iliescu - adev¶rat, nu
©Paul Goma 1935-2011

wwww.paulgoma.com

PDF public și gratuit

31.12.2011

PAUL GOMA - JURNAL 2011

2219

singur¶: toat¶ crema intelectualit¶†ii dâmbovi†eline a “optat”, a§a
cum numai lumina†ii României în†eleg… op†iunea : pretinzînd c¶
îl voteaz¶ pe Iliescu, numai §i numai pentru “a face baraj
fascistului VC Tudor”, în loc s¶ se exprime normal, evropene§te:
s¶ nu ia partea niciunuia dintre derbedeii securisto-bol§evici cu condi†ia de a-§i exprima, în public, nega†ia).
Aten†ie: cu prilejul “alegerilor” de anul trecut Doina
Cornea §i-a anun†at preferin†a pentru Geoan¶!, Dânsa, care avînd
microfonul în gur¶, putea s¶ spun¶: «Nici B¶sescu, nici Geoan¶!»
R¶mâne de v¶zut ce în†elege R.C. Cristea prin “premeditare”. Eu am spus, de dou¶zeci de ani tot spun ce în†eleg
simpatrio†ii prin “amnezie”: ce în†eleg Adame§teanu, Mih¶ie§,
Blandiana, Ple§u, Liiceanu, Patapievici, adic¶ hoitarii profitori:
«ïnainte de noi nu a fost nimeni §i nimic - de ce s¶
pomenim nimicul?»
Pe mine nu m¶ roade invidia. Sunt scriitor, eram §i înainte
de “disiden†¶”, în ciuda opozi†iei lui Ivasiuc, a lui Gafi†a, a lui
Popescu-Dumnezeu, a lui Ceau§escu. Notorietatea va veni, dac¶
va veni din faptele mele de scris, nu de includerea pe Lista lui
Vova, nici de “locul” concedat de Lista lui Niki. Nu “Vova”,
puiul de bol§evic, “profesorul marylandez al lui B¶sescu”
(slugile de români, nu suport¶ s¶ nu aiv¶ ei un “tovar¶§ profesor”,
fie cât de becisnic, dar s¶ fie, altfel cine le mai îndrum¶ mersul
c¶tre înd¶r¶t? - le-a murit Brucanu, iat¶ Tism¶neanu!); nu acest
pu†oi obraznic a f¶cut din mine un opozant al comunismului
rusesc adus pe tancuri sovietice §i de tat¶-s¶u, sinistrul politruc
Leonte Tismene†chi (oricât s-ar zbârli Ion Vianu auzind o astfel
de blasfemie la adresa iudaismului pe care §i l-a descoperit
alalt¶ieri - prin Oi§teanu, nepotul lui R¶utu-Oighen§tain §i prin
Boris Mehr, nepotul nim¶nui); §i nu m-a f¶cut scriitor “Niki”,
ucenic al turn¶torilor Iva§cu, Ivasiuc, Uricariu, ¢oiu, Buzura,
Ornea, Zalis - Manolescu, cronicarul-de-curte-§i-latrine al
criminalului Iliescu, îndatoratul lui Taubman §i al Rodic¶i
Gordon, turn¶tor el însu§i pentru a c¶p¶ta r¶splata acuz¶rii mele
de “antisemitism”: postul de ambasador al UNESCO).
Joi 21 ianuarie 2010
Azi str¶-str¶-nepoata tatii, Daniela Goma, str¶-nepoata
mea, personal¶ §i fiica lui Ionel va face… Cât va împlini, dac¶
este n¶scut¶ în 21 ianuarie 1993 (la orele 12.30)? Mult, domnule.
£i pu†in, domnule, nu mai §tiu s¶ num¶r pe de§te.
Câ†i ani are fata? - 17? Nu 18? Nu 22?
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Duminic¶ 24 ianuarie 2010
Ar fi 24 ianuarie - dac¶ ar fi S¶rb¶toarea meritat¶.
De 3-4 zile, de când organul Carmenei (sic) Mu§at,
Observator cultural afi§eaz¶ cu o obr¶znicie de manelist(¶)
“Peti†ia pentru reducerea pensiilor fo§tilor securi§ti §i activi§ti
comuni§ti de rang înalt”, am t¶cut, amu†it de curajul în neru§inare
a “elitei” române§ti. Aceasta (elita, dè!) a t¶cut cu în†elepciunea
sardelelelor ad¶postite în cutia lor, sudat¶, §tears¶ de praf de
fiecare dat¶ când ar fi fost, nu doar ocazia, dar datoria lor - a
sardelelor intelectuale române - s¶ deschiz¶ pliscul (c¶ci, la
intelectualul tricolor §i pân¶ §i sardinele au f¶lci de hien¶, ce
credem noi, p¶gubo§ii, cei care ne-am expus trupul §i sufletul,
întru profitul lui Ple§ului, Adame§teanei, Blandianei, Liiceanului), îns¶ taman acum - dup¶ dou¶zeci de ani ! - hop §i ei,
solidarnicii hoitari! C¶ autorii textului infam, ca §i semnatarii lui
s-au… solidarizat, nu cu o idee (care idee: reducerea pensiilor
bestiali§tilor? §i nu le crap¶ obrazul de ru§ine? Nu!) §i c¶ nici nu
au fost aten†i la modul z¶p¶cit, adormit, incon§tient (în asta îl
b¶nuiesc pe Ilie§iu, limbricul Blandienei) în care a fost formulat¶
înc¶ din titlu: “…reducerea pensiilor fo§tilor securi§ti §i
activi§ti comuni§ti de rang înalt”.
Care “fo§ti securi§ti”, m¶i tovar¶§e Dobrincu?, tovar¶§e
Tism¶neanu?, tovar¶§e Cioflânc¶?, tov¶r¶§eilor Cristian Preda
(prof. univ., deputat european, Bucure§ti) §i Cristian Pîrvulescu
(politolog, Bucure§ti)?; m¶i tovar¶§e drag Michael Shafir (prof.
univ., Cluj), purt¶tor de serviet¶ al ultra-tovar¶§ului Elie Wiesel,
vân¶torul de uciga§i români ai evreilor din Ardealul de Nord (sub
Horthy?), tovii Leon Volovici (istoric, Ierusalim, cel cu:
«A§teapt¶-m¶ aici, m¶ întorc numaidecât s¶-†i explic…» - §i se
to-ot întoarce de un deceniu §i ceva), Andrei Oi§teanu (cercet¶tor,
Bucure§ti, ce te pui cu cercet¶torul?, nepotul lui R¶utu - o voi
repeta pân¶ el însu§i î§i va lua în cârc¶ hoiturile criminalilor
clanului Oigenstein)?, alde Cristian Vasile (istoric, Bucure§ti),
Florin ¢urcanu (istoric, Bucure§ti)?
Care “fo§ti securi§ti”?, cum v¶ esprima†i b¶§e§te voi,
colegii întru scris-în-limba-român¶: Gabriel Liiceanu (filozof,
Bucure§ti), Norman Manea (scriitor, New York), Dumitru ¢epeneag (scriitor, Paris), Ana Blandiana (poet¶, Bucure§ti), Romulus
Rusan (scriitor, Bucure§ti), Ruxandra Cesereanu (scriitoare,
Cluj), Doina Jela (scriitoare, §i ea, Bucure§ti), Tania Radu (scriitoare, Bucure§ti), Nestor Ratesh (jurnalist pensionar, Bucure§ti ca ce chestie peti†ioneaz¶ un Nestor Ratesh?), Carmen Mu§at
(publicist, Bucure§ti - dar Dânsa?, în numele c¶ror fapte de arme
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cere ea pensia-la-control, vorba lui Popescu-Dumnezeu?, nu
cumva pentru l¶turile antisemitizatoare aruncate în capul meu?),
Andreea Pora (jurnalist, Bucure§ti), Ioan T. Morar (scriitor, cic¶,
la gazeta de perete a c¶minul studen†esc, jurnalist, Bucure§ti vorbesc de c¶c¶rezul cr¶cr¶c¶nat) §i ceilal†i b¶t¶u§i - iertare, am
vrut s¶ spun: militan†i-lupt¶tori cu piep†ii goi împotriva comunismului (de-un paregzamplu în campania nemaipomenit de
curajoas¶, demn¶, pentru realegerea lui Iliescu - §i el: “fost”, ce?
securist, bestialist, criminal?).
Nu a§ fi intervenit nici azi în haznaua intelectualui românesc, cel care str¶luce§te, dar lipse§te cu des¶vâr§ire, dac¶ în
continuarea comentariilor nu ar fi ap¶rut - în ciuda gerului
n¶praznic - §i observa†iile acestea:
masti si interese personale
Alcazar, Sambata, 23 Ianuarie 2010, 22:39
Petitia pentru reducerea pensiilor fostilor securisti.... este o simpla operatie demagogica a celor care vor sa faca din atacurile impotriva regimului comunist o racheta
de propulsare publica si profesionala. Oameni, care au semnat aceasta petitie si
care, inainte de 1989, erau in masura sa protesteze impotriva regimului comunist,
au tacut malc (aleg, la intamplare, pe Sorin Iliesiu). Cum se explica faptul ca niciunul dintre ei nu a protestat impotriva regimului Ceausescu, precum Paul Goma? Ar
fi putut sa prezinte aceeasi cerere, imediat dupa 1989. Cum de s-au trezit abia acum,
dupa 20 de ani? Este evident vorba, in marea majoritate a semnatarilor, de oportunisti, carieristi si dezaxati. E de tot rasul ca acest text a aparut in acelasi numar,
unde George Ardeleanu mentioneaza, in cateva randuri, ca Nicolae Steinhart, un
martir al represiunii comuniste, nu avea resentimente. Intr-o zi, societatea romaneasca isi va da seama ca anticomunismul de parada, devenit astazi lege, a fost o
masca pentru cele mai josnice interese personale.(…)
As fi semnat "Petitia" ...
D. C., Sambata, 23 Ianuarie 2010, 16:19
... daca n-ar fi fost initiata de catre Tismaneni si ai lor, stiti care: aia careau confiscat anticomunismul adevarat si l-au manipulat si-l manipuleaza doar in
inte-res propriu. Care om normal poate sa-si imagineze ca "Petitia" ar servi cumva
interesele adevaratilor anticomunisti? Cum si in ce fel? Nuuu, dragilor, "petitia" pe
mine nu ma mai poate pacali. Ajunge cu manipularile noilor Rolleri ("puii de bolsevici", vorba UITATULUI TOTAL, Paul Goma)!
reducerea pensiilor securistilor
tudor Jebeleanu, Vineri, 22 Ianuarie 2010, 23:26
Mai bine acum decit niciodata...
Ia te uit¶ ! De unde a r¶s¶rit ïmp¶ciutorul din clanul de hoitari
Jebeleanu (h¶l cu “Surâsul Hiro§imei”)? Ce treab¶ are Tudor
Jebeleanu cu… pensiile“ fo§tilor [eterni] securi§ti?, nota mea,
abuziv¶, P.G.)
dominic diamant, Vineri, 22 Ianuarie 2010, 18:58
Numai o asemenea masura legislativa,aplicata cat mai repede cu putinta,ar
rezolva multe dintre frustrarile societatii noastre.Tortionarii si criminalii,de orice
rang,trebuie,intr-un fel sa plateasca! Altfel, totul se va destrama,precum norii pe cer.

S-a observat: m-am b¶gat în vorb¶ numai §i numai pentru
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c¶ am fost §i eu pomenit.
Ca o compensa†ie (azi-mâine voi organiza un Salon al
Refuza†ilor dimpreun¶ cu amicul de veacuri - ce veacuri: milenii:
Boris Mehr-Marian), pentru absen†a mea din “ANUL LITERAR
2009. Literatura la vremuri de criz¶” de Paul Cernat.
Cunosc motivul omiterii: cu directoarea, Carmen Mu§at,
sunt în conflict juridic: §i pe ea am dat-o în judecat¶ pentru
calomnie (m-a acuzat de “antisemitism”, fiindc¶ asta este moda:
cine vrea s¶ promoveze o idee, cite§te: o treapt¶, un doctorat,
un stagiu la Amsterdam, o revist¶, o po§et¶, în loc s¶ se reguleze
cu “deciz¶torul”, ca pe timpul Ceau§escului, atac¶ în pres¶
oameni care nu se pot ap¶ra, nu pot replicà - fiind ei interzi§i de
a publicà - acuzîndu-i, nu de “anticomunism” (cine nu e anticomunist din mo§i-str¶mo§i pe meleagurile Buz¶ului, acum, “dup¶
revolu†ie”?) - ci de “antisemitism” - cine va îndr¶zni s¶ conteste
o astfel de acuza†ie formulat¶ de un evreu sau mai grav: de un goi
(femininin: o goal¶?) ca dânsa? Ea, Mu§ata, prin biroul avocatnik
al so†ului/tat¶lui de la ea a “ap¶rat” cauza holocaustologilor antisemitizatori ai mei: Oi§teanu, Shafir, B. Mehr, I. Vianu, “R.
Ioanid”, N. Manolescu, G. Andreescu, M.D. Gheorghiu, Al.
Florian, Katz §i ceilal†i necititori (dar vajnici acuzatori ai mei).
Pe de alt¶ parte paznic la poarta organei directoarei (cea care
dimpreun¶ cu I.B. Lefter, pe dup¶ cap cu lepra semnînd “Radu
Ioanid” m¶ antisemitizaser¶ f¶r¶ fric¶, f¶r¶ ru§ine) se afl¶
O. £imonca, alt necitit, alt necititor al meu pe care îl pusesem la
punct în Dialog Flori B¶l¶nescu-Paul Goma, - s-o cred eu:
individul s-a pref¶cut c¶ nu g¶sise în libr¶rii bro§ura indicat¶ mai
sus - obi§nuin†¶ profesional¶ luat¶ de la disidentul Dorin
Tudoran, cel care, întrebat de Mariana Sipo§, la un an de la
declan§area campaniei contra lui Caraion, dac¶ citise cartea Jelei,
r¶spunsese c¶ nu o g¶sise în libr¶rii.
Luni 25 ianuarie 2010
Nepoata Angela Goma-Trubciak îmi scrie de la Orhei :
“(…) ïnca o veste proast¶.
Stii ca ai mai avut o nepoata în Orhei de pe linia Popescu
din Chi§telni†a, se numea Elena Cuza. Ea a initiat "Clubul Paul
Goma" înca toamna trecuta în oras, la liceul ei, dar... La inceput
de an, revenind de la Chisinau a fost lovita de o masina... mortal,
la doar 18 ani. Sa-i fie tarina usoara!
N-am cunoscut-o personal... Imi pare rau... A fost cea mai
buna fetita din liceu, spun colegii si profesorii. Cu multa initiativa,
deschisa spre nou...”
Când or s¶ înceteze astfel de ve§ti?
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Elena Cuza. Optsprezece ani. Vârsta Danielei Goma.
Lovit¶ de o ma§in¶.
(…)
Seara: n-am mai putut s¶ m¶ adun dup¶ vestea rea, cu
Elena Cuza. ïn asta este o mare cantitate de culpabilitate, ca în
cazul lui Mo§ Iacob §i al M¶tu§ii Domnica de la Mana: acolo m¶
sim†eam grav vinovat c¶ nu §tiusem de deportarea §i de moartea
lor (despre a lui Mo§ Iacob, întors în sat, de la Irku†k, nici azi nu
§tiu când, unde a murit §i unde se va fi ad¶postit înainte de a-§i
g¶si odihna de veci). Aici, cu str¶-nepoata Elena Cuza, aceea§i
vin¶ m¶ roade: cum de n-am §tiut c¶ am înc¶ o str¶nepoat¶?
M¶ doare inima. Am plâns de mai multe ori. F¶r¶ re†inere,
f¶r¶ ru§ine. Nu m-am putut odihni dup¶ amiaz¶. De-abia a§tept s¶
intru în a§ternut, s¶ încerc s¶ adorm, s¶ amor†esc, s¶…
(…)
Mar†i 26 ianuarie 2010
Nu mi-a slujit la nimic noaptea de azi-noapte. M-am
zvârcolit, am asudat, am schimbat o dat¶ a§ternuturile, de dou¶
ori pijamalele. Nu, nu arunc vina pe moartea Elenei Cuza, ci
pentru ca de vreun an am intrat în Zodia Bolii, de§i mai potrivit
ar fi: a Mor†ii. Singurul “sector” în care mai rezist este Jurnalul.
Scop, mijloc de a r¶mâne cât de cât în picioare (picioarele mele).
Ciudat: moartea fetei (acum, egoist, vorbesc numai de
Elena - aflat¶ de la Angela abia ieri) m-a atins, v¶t¶mat mai
adânc, mai dureros decât alte dispari†ii. De ce? De-aceea.
26 ianuarie
Ora 16. De diminea†¶ am încercat s¶ diacritizez textul lui
Nicolae Florescu (§i înc¶: s¶ scriu despre P¶unescu §i rela†ia lui
cu Eliade). Nu a fost cu putin†¶: am primit de la Angela Goma,
de la Ghenadie Brega mai multe filme cu cele dou¶ fete ucise.
Am plâns, am bocit §i eu cu mamele fetelor (am în†eles: acas¶
Elenei Cuza i se spune: “Lenu†a”, colegii îi mai spuneau:
“Lena”). Am strâns din f¶lci când tat¶l, Gheorghe Cuza a povestit, cu pauze, ce §i cum aflaser¶ ei, p¶rin†ii c¶ s-ar fi întâmplat, dar
nu adev¶rul, fiindc¶ §oferul, disp¶rut vreo trei zile se predase în
cele din urm¶, dup¶ moartea fetelor - se predase, îns¶ nimic din
declara†iile sale nu transpirase din ceea ce îi interesa pe p¶rin†i,
pe apropia†i, pe profesori, pe colegii de liceu. Decât ce spusese
tat`l Lenu†ei: c¶ individul plecase liber de la postul de poli†ie,
umflat, arogant, dînd vina accidentului pe fetele istea, care nu
erau atente la ma§ini…
Am mai aflat: fetele - fuseser¶ mai multe, îns¶ trei coborîser¶ la Orhei - se duseser¶ la Chi§in¶u, la patinoar… De unde am
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dedus c¶ Orheiul, avînd kilometri de “patinoar” natural, pe R¶ut,
nu are o minim¶ instala†ie pe maluri, unde s¶-†i la§i hainele, unde
s¶ bei un ceai fierbinte, s¶ m¶nânci o pr¶jitur¶…
A§adar, “m-am ocupat” numai de înmormântarea fetelor.
Joi 28 ianuarie 2010
(…) Nu am mai scris nimic despre “evenimentele din
Basarabia”, nu neap¶rat pentru c¶ a§ fi fost cople§it de evenimentele Basarabiei mele, cu tragedia în care a disp¶rut Elena (Lenu†a,
Lena Cuza), str¶-nepoata mea; nici de… fric¶: de cine-ce s¶-mi
fie fric¶?, ci din team¶ (de parc¶ teama nu ar fi o treapt¶ a fricii).
Mai degrab¶ din supersti†ie: dac¶ dorin†a mea s¶lbatic¶ de a-fibine-în-Basarabia provoac¶ (!) inversul?
De aceea urm¶resc cu o privire piezi§¶ ce se petrece la noi,
în Basarabia §i… †in-în-mine. Dac¶ iese bine, am s¶-l laud pe
tic¶losul de B¶sescu (care pân¶ acum numai rele ne-a f¶cut: l-a
sus†inut pe criminalul Voronin, s-a împleticit în mizerabila
“politic¶ a României”, întârziind astfel mersul pornit normal al
lucrurilor în Basarabia). Am s¶ spun c¶, uite, a f¶cut §i B¶sescu
un bine la via†a lui. Dac¶ nu, îl bag în pizda m¶-sii §i-mi mut
speran†a… - la cine? la ce? Nu §tiu.
*
Lucia Hossu-Longin, în Observator cultural scrie în
“cazul De§liu - ochiul din vizet¶”:
“(…)Primul Congres al Uniunii Scriitorilor are loc în 1968, la trei ani
dup¶ însc¶unarea lui Ceau§escu. Atunci s-au deschis larg por†ile Uniunii, au
intrat o serie de scriitori, dup¶ scena balconului, dup¶ prim¶vara însîngerat¶
de la Praga.Cota lui Ceau§escu a crescut foarte mult, a§a încît ni§te intelectuali care se opuseser¶ Partidului Comunist §i suferiser¶ închisoare politic¶,
precum Goma, Ivasiuc, au intrat în partid.” (…)
(…)“Dup¶ o §edin†¶ a Comitetului de Partid al Uniunii Scriitorilor
din 28 ianuarie 1976, De§liu îi cere lui Ion Hoban¶ §i lui Traian Iancu s¶-l
primeasc¶ spre a le expune o chestiune personal¶. La discu†ie ia parte §i un
instructor al CC al PCR. De§liu le m¶rturise§te c¶ se simte urm¶rit. Este marginalizat, numele lui este scos de pe genericele emisiunilor TV, nu i se
public¶ nimic, tr¶ie§te în mizerie în demisolul unui bloc din bulevardul
Aviatorilor, nu are libertate de exprimare, „nu po†i s¶ scrii ca Tolstoi despre
ceea ce se întîmpl¶ în lumea celor care ne conduc“, se justific¶ poetul.
Vrea s¶-§i predea carnetul de partid. Cei trei, speria†i de inten†ia lui
De§liu, încearc¶ s¶-l opreasc¶, îi cer s¶-§i retrag¶ vorbele. Sînt teroriza†i
de pericol.
„Tu nu e§ti Goma“ (subl. mea, P.G), îi strig¶ Traian Iancu.
Instructorul de partid îl avertizeaz¶ c¶ nu d¶ el, De§liu, un ultimatum
partidului. Poetul pare neclintit în hot¶rîrea lui. „Partidul nu e ceva abstract.
Eu am terminat de mult cu mistica asta“. Acela§i Traian Iancu, disperat c¶
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De§liu p¶r¶se§te brusc discu†ia, îl someaz¶: „Opre§te-te aici! Nu pleca de
lîng¶ noi pîn¶ nu-†i retragi cuvintele“.
Exist¶ foarte multe variante ale corec†iei pe care organele de
Securitate i-au aplicat-o lui De§liu la Casa Scriitorilor. Se §tie, de altfel, c¶
poetul era ridicat de pe strad¶, dus la Mili†ie §i anchetat. Ap¶rea trist, ab¶tut,
dup¶ cîteva zile.” (…)
În ziua aceea de vineri, 4 septembrie 1992, marea la Neptun avea
valuri cenu§ii, prevestitoare de r¶u. Poetul s-a plimbat pe falez¶ §i dup¶amiaz¶ a ie§it pe plaj¶. S-a dus s¶ înoate singur, în larg, dincolo de geamandur¶. A disp¶rut dintr-o dat¶. Toate încerc¶rile scafandrilor de a-l g¶si au dat
gre§. „Îl îmbr¶†i§ase marea cu labe fioros de dr¶g¶stoase.“ Între Costine§ti §i
Vama Veche, de-a lungul a 20 de kilometri, este c¶utat asiduu. Trupul lui
intact, parc¶ atunci intrase în ap¶, a ap¶rut dup¶ opt zile. De lîng¶ digul casei
lui Ceau§escu. L-au adus SPP-i§tii. O moarte ciudat¶, suspect¶,
misterioas¶.(…)”

*
Tot în Observator Cultural str¶lucitul literatornic Mirel
Horodi (Horodniceanu) informeaz¶ opinia public¶ româneasc¶
despre… Oare despre ce ne informeaz¶ inginerul electroenergetician Mirel Cutare de la Tel Aviv (cum intri, la dreapta, între
alte dou¶ case)? Despre “Un r¶spuns evaziv al Academiei”:
«Am aflat din pamfletul profesorului Laszlo Alexandru,
intitulat „Vivat Academia!“, despre hot¶rârea surprinz¶toare
[surprinz¶toare? pentru cine: pentru Mirel §i ai s¶i telavivio†i
ignari?] a Academiei Române de a premia volumul lui Sorin
Lavric, Noica §i Mi§carea Legionar¶, ap¶rut în anul 2007 la
Editura Humanitas, carte în care se [de ce se?, este un singur
autor al volumului, sau, dup¶ obicei, se arunc¶ întreaga vin¶ asupra poporului român?] încearc¶ reabilitarea mi§c¶rii legionare».
Acela§i inginer îl pomene§te - pozitiv, cum altfel - §i pe tovar¶§ul
s¶u de §aib¶ la agregatul Antisemitizator, Sami Damian: §i el a
atacat cartea lui Lavric, cu “argumente” cunoscute de mine:
“gre§eala lui Sorin Lavric rezid¶ în ac†iunea de a reproduce pe
larg o gîndire viciat¶ (ideologia lui Codreanu) §i de a nu marca
decît sporadic o distan†are”- la-la-la-la-la - dac¶ ar lipsi
“Codreanu”, a§ jura c¶ citeaz¶ din scrisorile mie adresate - cu
exact acelea§i argumente false, folosite f¶r¶ ru§ine, ca acesta:
“…tat¶l lui Shaul Carmel a fost aruncat din tren de c¶tre
legionari, r¶mînînd printr-o minune în via†¶, dar schilod. Un fapt
divers, f¶ptuit de legionarii pe care Sorin Lavric încearc¶ s¶-i
prezinte într-un mod edulcorat”.
Care “fapt-divers”? Când a avut loc, ne-stima†i tovar¶§i
antisemitizatori f¶r¶ frontiere… cronologice? Când?:
1. Tat¶l lui Shaul Carmel a fost aruncat din tren nu “de
c¶tre legionari”- în acel moment, adic¶ în iulie 1941, legionarii
erau, fie la pu§c¶rie, b¶ga†i de Antonescu, fie în linia întâia a
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frontului, pedepsi†i de acela§i, fie refugia†i în Germania. Cei care
aruncaser¶ din trenuri evrei erau militari simpli înnebuni†i de
ru§inea na†ional¶ a retragerii din Basarabia, în anul precedent,
1940 a armatei, “f¶r¶ a trage un foc de arm¶”, pasivitate de care
profitaser¶ evreii, nu doar din Basarabia, pentru a ataca, atât
armata în retragere, cât §i civilii care încercau s¶ se refugieze;
2. ïn anul Domnului 2010 mincinosul Horodi cl¶mp¶ne§te
despre… “Pogromul legionar din Bucure§ti” §i ne pune capac
(sau: ne bag¶-n sac, nemair¶mânînd decât s¶-l lege la gur¶) cu
“m¶rturia”: «Eram un copil de 11 ani. Nu voi uita niciodat¶ noaptea de groaz¶ pe care am tr¶it-o atunci. Am avut noroc c¶ bandele
de legionari s-au oprit la col†ul str¶zii noastre §i c¶ Antonescu a
ie§it înving¶tor în confruntarea cu rebelii. În cazul în care legionarii ar fi pus mîna pe putere, nici un evreu n-ar fi sc¶pat».
Ce noroc pe familia lui Horodi: bandele-de-legionari
(bande, într-adev¶r, dar nu “de legionari”, ci alc¶tuite din derbedeimea subproletariatului mahalalelor, pl¶tit¶, îmbr¶cat¶ în
c¶m¶§i verzi aduse, peste mare din URSS, mânate de cadre superioare ale partidului comunist sovietic, în majoritate zdrobitoare
evrei) se opriser¶ la col†ul str¶zii! Uite-a§a, ca prin minune - ceea
ce nu-l împedec¶ pe inginerul pensionar electric Horodi s¶ l¶l¶ie
acee§i litanie despre…“pogromul legionar”, inven†ie a lui Ilia
Ehrenburg §i a masei de manevr¶ a comuni§tilor. Dovad¶ : nici
un “legionar” dintre agresorii evreilor nu a fost arestat, nici
condamnat de justi†ia lui Antonescu, nici de cea a lui Brucan, nici
de cea a occidentalilor : a fost acuzat¶, la Procesul de la
Nürnberg, Mi§carea Legionar¶ de masacrare a evreilor? Trebuie
s¶ fii un Horodi, un S. Damian - s¶ nu fie uitat nici un-Laszlo ca s¶ mai sus†in¶ c¶ încercarea de lovitur¶ de stat, comunist¶ din
ianuarie 1941 (în care §i vie†i de evrei nevinova†i au fost sacrificate de evreii bol§evici de peste Nistru), executat¶ orbe§te de
evreii din România, vreo 73, fusese “pogrom legionar”].
Dar s¶ nu ne gr¶bim, abia a început h¶rm¶laia holocaustologilor, prin “Comentarii-proteste” de genul:
Protest V. Auraru, Joi, 28 Ianuarie 2010, 21:08
In numele celor 124 de coreligionari ucisi miseleste de catre legionari in zilele de 21-23 ianuarie 1941 (printre acestia si 4 membri ai familiei
mele - fam. Rosenthal), dar si al lui Nicolae Iorga, Armand Calinescu,
I.G.Duca, Virgil Madgearu s.a., secerati de aceleasi maini criminale, protestez impotriva deciziei juriului Academiei Romane care a decernat recent
inalta sa distinctie unei lucrari care ignora realitati crude ale epocii, profilul
moral si faptele celor care au frizat, prin ideologia si unele din actiunile lor,
fascismul hitlerist. Adevaratii istorici nu pot accepta o asemenea nedreapta si
necuvenita rasplata conferita d-lui S. Lavric, acompaniata insa, nu ma
indoiesc, de aplauzele profesorilor A. Suru si I. Coja. Inaltul for stiintific
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datoreaza victimelor de atunci,urmasilor acestora, oamenilor de stiinta care
tin la prestigiul institutiei care-i reprezinta si populatiei acestei tari un gest
reparator onest.
fenomenul "Lavric" bmarian [se putea s¶ nu se vâre musca-n-curucalului §i în asta? -n. m. P.G], Joi, 28 Ianuarie 2010, 20:57
Lavric, Marte Petreu, §.a. se integreaz¶ într-un curent care duce la
cosmetizarea extremei drepte din interbelic, de dragul unei popularit¶†i
bazate pe anticomunism. Regretabil¶ confuzie, la fel cum §i aprecierea pozitiv¶ a lui V.Tism¶neanu este regretabil¶”.

*
“Ion Tiriac, recrutat de securitate in 1963, a fost abandonat, trei
ani mai tarziu, pentru ca a dat dovada de “rea vointa” 29 Ianuarie, 2010
·de Alin Olteanu
“Consiliul National pentru Studierea Arhivelor Securitatii (CNSAS)
a decis in urma cu doua saptamani ca, desi Ion Tiriac a semnat un angajament
cu Securitatea, el nu a facut politie politica. Tiriac ar fi fost recrutat de
Securitate in 11 iulie 1963 sub numele conspirativ “Titi Ionescu”, pentru
incadrarea informativa a unor sportivi si delega?i staini ce vin in R.P.R. pe
linia sportiva si sunt suspecti. In decembrie 1966, el a fost insa abandonat din
retea, pentru ca a dat dovada de “rea vointa” si nu ii oferea Securitatii decat
informatii lipsite de importanta, relateaza vineri Realitatea.net.
„Dat fiind faptul ca agentul Ionescu Titi in colaborarea sa cu organele noastre a dat dovada de rea vointa… propunem abandonarea agentului
‘Ionescu Titi’ si predarea dosarului personal la Serviciul C.”, se arata in decizia din 1966. Potrivit CNSAS, notele informative ale sportivului roman erau
banale, Tiriac furnizand materiale fara importanta. Astfel, intr-o nota care
apare in dreptul numelui sau chiar in ziua in care a semnat angajamentul cu
Securitatea, Tiriac vorbea despre intalnirea sa cu un inginer, care l-a rugat
sa-i duca mamei sale cateva sticlute de lac de unghii.”

Ce §mecher, †ân†¶roneanul ¢iriac! Ca §i Lucian Pintilie:
pretinde c¶ o turnase pe o turn¶toare - dar nu spune cum o
“demascase” pe profesoara §i binef¶c¶toarea lui de la Institutul de
Teatru. Ce anume turn¶torìi ascunde “¢iri”? Nu m¶ intereseaz¶,
ce anume turnaser¶, ace§ti g¶inari, ci faptul c¶ turnaser¶; ca ni§te
mizerabili. Ace§tia doi - §i al†ii, care or mai fi, grijuliii cu talentul
lor, s¶ le povesteasc¶ securi§tilor cum au turnat ei “numai pu†in”,
de aceea Securitatea Poporului le d¶duse drumul, l¶sîndu-i s¶
zburde în … asta, cum îi zice: libertatea turn¶torului.
*
Dare de seama asupra actiunii de prigoana desfasurata de elemente
minoritare asupra armatei si populatiei romanesti in perioada
28 iunie – 16 iulie 1941 in Basarabia
Viorica OLARU-CEMIRTAN
Chestura Politiei Chisinau Biroul Sigurantei August 1941
Odata cu tristul eveniment al cedarii Basarabiei, primul act la care sau dedat vremelnicii ocupanti si, in special, elementele minoritare locale, a
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fost prigoana populatiei romanesti din Basarabia. Aceasta actiune de prigoana a culminat pe intreg teritoriul Basarabiei si, in special, in municipiul
Chisinau.
Nefasta si barbara actiune a elementelor minoritare autohtone, in
special evreii, a avut trei faze si anume: la 28 iunie 1940, pe timpul ocupatiei
Basarabiei si pe timpul retragerii trupelor sovietice. La data de 28 iunie 1940,
minoritarii, in special evreii, au fost acei care au declarat o odioasa prigoana
fata de armata romana care in baza unui compromis de ordin diplomatic primise ordin de a trece peste Prut.
Astfel, s-au vazut cazuri la Chisinau cand bande de evrei au atacat si
chiar dezbracat ostasi romani izolati care la graba se indreptau catre unitatile
lor cu care urmau sa se indrepte acolo unde primise ordin. Elementul evreiesc
preponderent in Chisinau, in exaltarea sa la aflarea stirii cedarii Basarabiei,
indiferent din ce clasa sociala facea parte, chiar in dimineata zilei de 28 iunie
1940 a adoptat o atitudine ostila fata de tot ce era roman si in special fata de
acei ce cautau sa se refugieze in Vechiul Regat.
Astfel, soferii evrei si birjarii de aceeasi rasa, nu s-au sfiit ca in dimineata zilei de 28 iunie 1940 sa nu apara cu masinile si
trasurile pe piata, care in acele momente de grea cumpana morala pentru
populatia romaneasca, constituiau un mijloc de locomotiune care ar fi asigurat micile transporturi de bagaje, strict necesare, celor ce isi paraseau caminurile si care lasau in urma lor produsul unei munci de 22 ani.
In general, atitudinea minoritarilor a fost ostila fata de elementul
romanesc si armata noastra in retragere (nu putem preciza prea multe cazuri
intrucat acestea s-au petrecut mai mult pe traseele de retragere).
Odata cu instalarea administratiei sovietice, au aparut si organele
NKVD (Politia de Siguranta Sovietica), a carei actiune pe tot timpul ocupatiei s-a rezumat numai la asa-zisa rezolvare a unor vechi revendicari fata de
elementele romanesti, pretinse de ei, ca sub administratia noastra ar fi avut o
atitudine care ar fi subminat regimul bolsevic, si in special elementele locale
puse in slujba sovietica. La realizarea acestei actiuni de prigoana si teroare
fata de elementele romanesti, primii care s-au pus in slujba NKVD au fost
evreii care identificau si denuntau pe toti fostii buni romani, agravandu-le
situatia, prin afirmatiuni mincinoase in fata autoritatilor de judecata si executie sovietice.
In legatura cu nefasta si odioasa actiune evreiasca fata de populatia
romana, citam cazul relatat de catre pensionarul de stat Palma Gheorghe, care
prin declaratia anexata arata cum tatal sau, Teodor V. Palma a fost ridicat de
catre evreul Ghers Haim, aflat in serviciul sovietelor; a fost adus in suburbia
Visterniceni si a fost executat prin impuscare. Tot pensionarul Palma
Gheorghe ne mai enumera in declaratia sa pe urmatorii 5 evrei care sub ocupatia sovietica nu au facut altceva decat denuntau si arestau pe cetatenii cu
sentimente notorii romanesti:
Vodovoz Haim, de profesie croitor
Alterman Carina, functionara comerciala
Rabinovici Pinia, comerciant
Lipschin Haim, hot de drumul mare
Nisoznic Itik, vanzator ambulant
Tot populatia evreiasca a facut ca micile accidente ce existasera intre
ei si populatia romaneasca ce aveau afinitati fata de noua orientare politica a
tarii noastre, sa faca din aceste incidente probleme cu caracter politic, subversiv fata de statul sovietic si sa-i duca pe toti acesti romani in fata autoritatilor
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respective care in cel mai bun caz aplica masura deportarii celui vizat. Toata
aceasta actiune de prigoana a elementului romanesc ca substrat avea razbunarea fata de noul regim ce incepuse a lua fiinta in tara noastra.
Spre a evidentia cat mai precis aceasta actiune a minoritarilor evrei,
credem ca este suficient a face mentiune asupra masacrarii celor 75 cetateni
romani cu actiuni nationaliste si unii din ei fosti membri ai partidelor de
dreapta. Executia s-a facut intr-una din pivnitele fostului Consulat Italian din
Chisinau, unde dupa o sumara judecata – vina constand in aceea de a fi fost
un cetatean cu sentimente specific romanesti – erau executati dupa sistemul
CEK(A), prin impuscare pe la spate.
Primele executari s-au facut in luna octombrie 1940, pe baza unor
sentinte date de o instanta special constituita, cu urmatoare compunere: colonelul sovietic Zonov – presedinte, asistat de sergentii Grigorenco si
Gacianov, iar ca secretar - NKVD-istul Grozinscov. A doua serie de executari s-au facut la data de 23 iunie 1941, sentintele fiind semnate de comisarul
politic al unui regiment: Covanzi si regentii Hiluri si Carina. Din cele 75
cadavre gasite ingropate in curtea fostului consulat italian, au fost identificati
urmatorii:
1. Tantu Pavel si Tantu Petre, cunoscuti nationalisti, fiii fostului
prefect de judet Tantu si maior de rezerva intr-un regiment moldovenesc.
Primul era functionar la postul de radio local, iar secundul – invatator si
ofiter de rezerva.
2. Preot Tudorache, fost membru activ al fostei miscari legionare.
3. Lazarov, fost subdirector de banca.
4. Teslaru Ion, fost functionar CFR, ca membru al partidului FRN.
5. Doroftei Dionisie, ca fost informator al organelor de siguranta
romane.
6. Banu Ilie, fost functionar CFR, ca membru al partidului FRN.
7. Sofiscenco, ca fost fiu de [fiu de fost?]ofiter din fosta armata
tarista.
8. Trusca Ene Grigore, Schiba Nicolae si Vieru Dumitru ca fosti
membri ai FRN.
9. Gutu Teodor, ofiter pensionar roman, ca fost comandant in garzile
FRN.
10. Rosca Ilarion, fost sef de sectie de jandarmi, a fost executat prin
faptul ca in virtutea functiunii sale, ar fi urmarit pe cunoscutul comunist, fost
cu domiciliul in Chisinau, strada Regele Ferdinand, nr. 33 ,anume Papaiani
Dumitru.
11. Suruceanu (fara alt nume), executat pe considerentul ca sub
administratia romana ar fi desfasurat o actiune nationalista si ca era un bun
gospodar.
12. Badaluta, prin faptul ca era romanofil si primar la comuna
Durlesti.
13. Cercescu Vladimir, executat prin faptul ca activa in FRN si era
functionar politienesc.
Asupra celor identificati s-au gasit in buzunarele hainelor si còpii
dupa sentintele date de instantii. Fotografii de pe cadavre si actele gasite asupra lor au fost luate de catre serviciul de propaganda din Ministerul
Propagandei; in prezent, aceasta chestura nu poseda asemenea piese.
Comerciantul Vasile Afanasiu, fost cu domiciliul in Chisinau, pe strada
Alexandru cel Bun, proprietarul magazinului de manufactura „Magazinul
nostru”, fiind reclamat de catre vanzatorul sau, evreu – Bubis Leib – a fost
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arestat si condamnat la deportare, pe considerentul ca in calitatea ce o avea,
ar fi exploatat munci-torii / vanzatorii.
Tot in baza unui denunt facut de un evreu, in noaptea de 3-4 august
1940 a fost arestat profesorul secundar Vasile Semaca de organele NKVDului, imputandu-i-se faptul de a fi fost nationalist roman.
Tot in urma denunturilor si a actiunilor de prigoana a elementelor
minoritare evreiesti fata de populatia romana, in noaptea de 3-4 august au fost
arestati functionarii politienesti: Severin Chiril, Pascaru Nicolae, Stog
Nicolae, Melnicenco Alexandru, Stroe Iono, Buracinschi Stefan si multi altii,
detinatori de functii in administratia romana, toti considerati ca filoromani.
Evreul Mesojnic Iosif din Chisinau, denuntand organelor NKVDului pe functionarul Melnic Grigore, a fost arestat de acestia, judecat si
deportat, anexa declaratia sotiei deportatului.
Functionarul Bucicov Ion, fiind denuntat tot de un evreu, a fost arestat si deportat, anexa declaratia locuitoarei Zinaida Gorohov din Chisinau.
Functionarul Golub Ion, fiind intalnit de o banda de evrei in gradina
publica din acest oras, a fost arestat si predat organelor NKVD-ului, care
dupa o sumara judecata, a dispus depunerea lui in inchisoare, dupa care a
urmat deportarea.
Comisarul Mateescu Constantin a fost arestat de la domiciliul sau tot
de un evreu si predat politiei sovietice, fiind judecat, a fost condamnat la 10
ani munca silnica.
Locuitorul Relitchi Vasian, din orasul Chisinau (strada Regele
Ferdinand nr. 161), in ziua de 28 iunie 1940, dupa amiaza, aflandu-se la gara
pentru a se refugia, a fost retinut de evreul Morceco Catap.
Fostul grefier de la Tribunalul Lapusna - Tacu Dumitru – a fost
denuntat autoritatilor sovietice de catre evreul Clapavuh Avram, fapt ce a
determinat deportarea lui si a familiei sale. Tot din cauza denuntului aceluiasi
evreu, a fost deportat Marzac Teodor, impreuna cu familia sa. Anexa – declaratia numitului Relitchi Vasian.
Functionara Rina Zalaur, Chisinau, strada 27 martie nr. 25, arata ca
Valeriu Sofronovici si fiica acestuia, Ana, a fost deportat din ordinul NKVD
prin faptul ca in timpul administratiei romane, facuse o intensa propaganda
cuzista. Personal declaranta a fost urmarita de evreul Barunfield Iacob –
anexa declaratia.
Elena Caraiman (Chisinau, strada 27 martie, nr. 89), precizeaza ca
majoritatea evreilor intrase in serviciul de informatii a NKVD-ului si al militiei sovietice, ocupandu-se cu denuntarea si arestarea romanilor pe considerentul ca sub administratia romana ar fi fost nationalisti si membri in fostele
partide de dreapta. In general, minoritatea evreiasca a desfasurat o apriga
prigoana fata de populatia romaneasca.
Astfel, evreul Hazin (fost cu domiciliul la Chisinau, strada Bratianu,
nr.107), a denuntat pe comerciantul Jeleanu, care a fost arestat de sovietici.
Personal declaranta a fost denuntata imediat dupa cedarea Basarabiei de catre
evreul Rabinovici, fapt ce a determinat expulzarea ei din oras pana la data de
7 noiembrie 1940.
Evreul Boruh, fost cu domiciliul in Chisinau, strada Kogalniceanu
nr. 32, la inceperea razboiului denunta pe locuitorii care manifestau bucurie
la aparitia avioanelor germano-romane. Citeaza cazul preotului Romanovici
care, denuntat de acesta, a fost arestat.
Demn de relevat este si cazul cand bandele iudeo-comuniste au
incercat sa zadarniceasca refugierea studentilor teologi din Chisinau care se
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indreptau spre gara spre a fi imbarcati, i-au huiduit si lovit cu pietre.
Locuitoarea Valeanu Liubov, prin declaratia ce se anexeaza arata ca
fostul intendent al Chesturii Chisinau, fiind certat cu evreul Chipercenschi
David, a fost denuntat organelor NKVD care au dispus arestarea si
deportarea lui.
In general, cu foarte mici exceptii, toata minoritatea evreiasca a desfasurat o apriga actiune de prigoana fata de elementul romanesc aflat sub
ocupatia sovietica, care a determinat deportarea, condamnarea a mai multe
mii de cetateni de origine etnica romana.
Intr-o masura mult mai redusa decat evreii, la prigoana armatei
romane la data de 28 iunie 1940 si fata de elementul romanesc sub ocupatia
sovietica, au contribuit si unele elemente minoritare de religie crestina, dupa
cum vom arata mai jos:
1. Luchianov Boris (Chisinau, suburbia Melestau), vechi aderent al
doctrinei comuniste, la 28 iunie 1940, a dezarmat soldatii romani rataciti de
unitatile lor. Este de origine bulgara.
2. Rabulov Nicolae, de origine rusa, din Chisinau (strada Bugaz,
nr. 16) de profesie tencuitor, membru de incredere al organelor NKVD-ului,
cunoscut comunist, denunta pe romani ocupantilor si ii ameninta cu
moartea.
3. Trichinin Nicolae, de origine ucraineana, a denuntat pe fostul
functionar Levinta Gheorghe pentru faptul ca la declararea razboiului s-a
exprimat ca tricolorul roman va flutura din nou pe palatul primariei. Levinta
a fost arestat imediat si in prezent nu se stie nimic de el.
4. Isras Leonte (Chisinau, strada Nicolae Balcescu, nr. 14), vechi
aderent comunist, de profesie muncitor, a luat parte la dezarmarea ostasilor
romani ce se retrageau in anul 1940, 28 iunie.
5. Sofronovici Grigore, de profesie precupet din Chisinau, strada
Mihail Sturza, nr. 44, vechi aderent comunist, a denuntat NKVD-uluipe
locuitorul Volicovschi care a fost imediat arestat.
6. Cravaschi Nicolae, de origine etnica rusa, cu domiciliul la
Spitalul Costiujeni, a fost in serviciul NKVD, a arestat si predat acestora pe
locuitorul Denereu Silvestru din comuna Straseni, Lapusna.
7. Crapceac Galina din Chisinau, strada General Barthelot, nr. 51, a
denuntat NKVD-ului pe numita Cristaniuc, care in urma acestui denunt a fost
deportata.
8. Crajanovschi Petre, de orgine rusa, vechi comunist, cu ultimul
domiciliu in suburbia Visterniceni, in timpul retragerii, fiind sofer la prefectura de judet, conducea masina in care se refugia fostul prefect al judetului,
avocatul Luncescu, a parasit masina intorcandu-se la sovietici.
9. Romaniuc Emilian, de origine ucraineana, de profesie medic,
vechi comunist, cu domiciliul in strada Negruzzi, nr. 88, pe timpul sovieticilor fiind mecanic la uzina electrica, a persecutat elementul romanesc si a participat la dinamitarea uzinei electrice din localitate.
10. Colodnai Serghei, de origine etnica rusa, de profesie sobar,
domiciliat la strada Hancesti, nr. 209, sub ocupatie a fost informator al
NKVD-ului, cand a denuntat mai multe familii de romani care au fost deportate.
11. Egher Mihail, de origine etnica rusa, de profesie tamplar, cu
domiciliul in suburbia Melesteu, nr. 109, impreuna cu organele NKVD, a
arestat pe mai multi romani, care au fost deportati.
12. Lebedev Trofim, de origine etnica rusa, Chisinau, de profesie
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frizer, cu domiciliul pe strada Petru Rares, nr. 57, vechi comunist, a fost unul
din denuntatorii romanilor ce au fost executati de organele NKVD in
curtea Consulatului Italian din Chisinau.
13. Slisarenco Ion, de origine etnica rusa, domiciliat in Chisinau,
strada Posta Veche, nr. 39, cunoscut comunist, are aceeasi activitate ca si
numitul Lebedev Trofim.
14. Cocosco Silvia, de origine etnica poloneza, fara profesie, cu
domiciliul pe strada Alexandru cel Bun, nr. 36, in urma informatiilor date de
NKVD si denunturilor facute impotriva locuitorului Andrei Neaga, acesta a
fost arestat si deportat de sovietici.
15. Bacicovschi Constantin, de origine etnica ucraineana, a fost in
serviciul NKVD si a denuntat pe fostii functionari romani civili si militari
care au fost surprinsi de ocupatia sovietica si solicitau repatrierea.
16. Trigubov Grigore, de origine etnica rusa, de profesie inginer
agronom, sub ocupatia sovietica era in serviciul NKVD,a denuntat pe locuitorul Bodan care a fost deportat in Siberia.
17. Veselov Petre, de origine etnica rusa, de profesie lacatus, cu
ultimul domiciliu in Chisinau, strada Maresal Averescu, nr. 30, a fost informator al NKVD cu misiunea de a strange material de acuzatii pentru functionarii politisti romani ramasi sub ocupatie.
18. Bulaghin Teodor, de origine etnica rusa, cu ultimul domiciliu
in Chisinau, strada Grigore Ureche, nr. 11, vechi comunist, a desfasurat o
apriga prigoana fata de elementul romanesc ramas sub ocupatia sovietica.
Din cele expuse mai sus rezulta:
Minoritatea evreiasca a fost acea care in cea mai mare masura a dezlantuit prigoana fata de populatia romaneasca, in timp ce minoritarii ca rusi,
bulgari si ucraineni erau ocazional, deci cazuri izolate si acestia au fost savarsite de vechii aderenti ai bolsevicilor. Odata cu inceperea razboiului, bandele
iudeo-comuniste, stapanite de specificul distructiv al rasei deznadajduite de
faptul ca trebuiau sa paraseasca Basarabia, si-au indreptat actiunea lor razbunatoare si asupra monumentelor de arta, precum si a locasurilor sfinte
(distrugerea Mitropoliei si Catedralei din acest oras). Dandu-si seama ca nu
mai au nimic comun cu Basarabia, au inteles sa distruga in mod sistematic
toate edificiile din strazile principale, folosind pentru aceasta material
exploziv si incendiar. Fata de atitudinea avuta, evreii, la reocuparea
Basarabiei, de teama raspunderii, au fugit odata cu trupele sovietice ce se
retrageau in dezordine. (sublinierea mea, P.G.)
A fost indeajuns un an de ocupatie sovietica ca aceasta minoritate
evreiasca, simtindu-se stapana pe situatie, sa-si arate in toata plenitudinea ei,
ura fata de elementul romanesc.
Chestorul Politiei, semnatura indescifrabila.
Seful Biroului Siguranta, semnatura indescifrabila.
ANRM, F. 680, i.1, d. 4275, f. 21-27

4 februarie 2010
Herta Müller protesteaz¶ împotriva “înlocuirii” lui Marius
Oprea de la §efìa IICCMER, afirmînd c¶ aceast¶ isprav¶ este înc¶
o victorie a Securit¶†ii. Herta se afl¶ în urm¶ cu cel pu†in dou¶
r¶zboaie. Opinia mea este alta - în lipsa alteia mai-bune:
Acest Marius Oprea mi-a displ¶cut de când, în vederea
alc¶tuirii “Comisiei T¶riceanu” - doar era consilierul acestuia
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“pe” probleme de Ap¶rare” (am citit în mai multe locuri titulatura, cu misteriosul complement pe) - a umblat cu Mo§ Ajunul,
mai mult în Occident decât în Orient, pledînd, f¶cînd apel la
auditorii români s¶ fie de acord cu dou¶ mari porc¶rii:
1. ïn fruntea Comisiei s¶ fie acceptat holocaustologul
emerit purtînd pseudonumele de “Radu Ioanid” - «fiindc¶ e cel
mai credibil…», argumenta Oprea (cel-mai, dintre c¶l¶ii no§tri?,
doar individul era/este mâna dreapt¶ a lui Wiesel, era/este trimisul… lui Iliescu §i Brucan la Washington, deci este coautor al
“informa†iei” potrivit c¶reia 400 000 evrei fuseser¶ uci§i de c¶tre
români) ;
2. Istoria României din secolul 20 - carevas¶zic¶:
România sub comunism s¶ înceap¶ a fi studiat¶… din 1945,
preferabil din 1946 - nu din 28 iunie 1940, când a fost împlântat
în inimile noastre Parul Umilin†ei Na†ionale, prin invadarear¶pirea teritoriilor române§ti Basarabia §i Bucovina de Nord de
c¶tre ru§i. Istoricul Oprea Marius justifica acest… “început de
er¶” istoric¶ prin eternul, român¶chescul, oieriticul: «Nu-i
momentul…» - nu-i momentul s¶-i sup¶r¶m pe ru§i; nu-i momentul s¶-i irit¶m pe evrei - mai cu seam¶ pe “viitorul §ef al Comisiei
T¶riceanu”, javra imund¶ “Radu Ioanid”, devenit(¶) - la cererea
acestuia, a lui Marius Oprea, suprapatronul s¶u (exist¶ martori
care au asistat la rug¶mintea, prin telefon, a lui Oprea, pe lâng¶
tovar¶§ul Ioanid s¶ accepte aceast¶ “sarcin¶ grea” - dar vor avea
curajul s¶ rosteasc¶ în public ceea ce §tiu?), nu-i momentul s¶-i
ofens¶m pe ucraineni, prietenii no§tri de veacuri.
Ie§irea-din-dilem¶ nu a fost mai breaz¶, singura deosebire
fiind c¶ în mo†ul cesteilalte comisii, botezate pentru camuflaj
“B¶sescu” - s-a coco†at Vova Tism¶neanu alt just-tovar¶§-dealte-na†ionalit¶ti-înlocuitoare, coleg de marxism-sionism, de
cartier-ghetto (al Prim¶verii) §i de informa†ii istorice traficate.
Marius Oprea, sim†ind pericolul înlocuirii sale, de§i avea
dosar bun, ca obedient filosemit: nu era el ini†iatorul-autorul
“Funda†iei Ursu”?, nu era el fabricantul mitului “disidentului
Babu”, de pe urma c¶reia impostorul de fiu al s¶u, Andrei a
început a mi§una pe la toate prezidiile unde nu avea ce c¶uta
(îl concura doar Oi§teanu - apoi pe Ion Vianu)?: nu era el luminosul propun¶tor ca §ef al Comisiei T¶riceanu s¶ fie inomabilul
“Radu Ioanid”? Cuprins de panica înlocuirii cu oricine-altul
(dup¶ atâ†ia ani de loiale servicii aduse a tot felul de pre§edin†i §i
prim-mini§tri), a dat fuga §i a dezgropat osemintele câtorva
partizani, executa†i de securi§ti, dar “ecoul” faptelor sale de arme
(le-a§ zice post-postume: abia acum, dup¶ 20 ani de libertate, de
democra†ie?) nu i-a impresionat pe noii st¶pâni ai României (§i ai
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Ungariei §i ai Poloniei, dup¶ declara†iile repetate ale lui Shimon
Perez, Pre§edintelui Israelului, fiindc¶ nu criminalii securi§ti erau
numi†i §i pu§i la zid), deci puiul de bol§evic Tismine†ki va fi
declarat câ§tig¶tor în dauna puiului de-dac-Oprea.
10 februarie 2010
Am ajuns la o alt¶ campanie - de solidaritate, anun†at¶ de
câteva s¶pt¶mâni, declan§at¶, cred, de gâgâielile gâ§tei capitoline
Herta Müller: ea atr¶sese aten†ia asupra pericolului înlocuirii lui
Marius Oprea cu…? Rostea ea numele lui Tism¶neanu?
Apelul publicat azi de O.C. - un text redac†ional - este
zdrav¶n sprijinit de altul, semnat Carmen Mu§at. M¶ voi întoarce
la el dup¶ ce voi arunca o privire asupra Apelului:
“Apel la sus†inerea public¶ a dlui Marius Oprea, reputat om de §tiin†¶,
autor §i intelectual public
Presa a semnalat, în ultima vreme, o serie de m¶suri luate de
Executiv vizînd statutul Institutului pentru Investigarea Crimelor
Comunismului din România. Este vorba, în primul rînd, de reorganizarea
acestei institu]ii care a devenit, prin comasare cu Institutul Na†ional pentru
Memoria Exilului Românesc, Institutul de Investigare a Crimelor
Comunismului §i Memoria Exilului Românesc. Aceast¶ m¶sur¶ are ca efect
necesitatea numirii pre§edintelui noului institut de c¶tre prim-ministrul Emil
Boc. (…) Transformarea IICCR, o institu†ie de indiscutabil interes public, în
IICCMER este orientat¶ direct împotriva persoanei d-lui Marius Oprea.
Pre§edinte-fondator al IICCR, dar devenit, în urma acestei comas¶ri,
pre§edinte interimar de facto al IICCMER, dl. Oprea este plasat, printr-o
manevr¶ administrativ¶, într-o pozi†ie institu†ional¶ ambigu¶, care indic¶ îns¶
în modul cel mai clar inten†ia schimb¶rii sale din func†ie. (…)

Urmeaz¶ o ploaie de laude, adjective, înalte-aprecieri la
adresa lui M. Oprea, de te întrebi dac¶ nu este vorba de o
recomandare c¶tre Comisia Premiului Nobel.
Din titlu ne întâmpin¶ :
“reputat om de §tiin†¶, autor §i intelectual public” - ai
zice c¶ ditirambi§tii o ditirambizeaz¶ pe Elena Ceau§escu,
chimista mondial¶ sau m¶car pe Elena B¶sescu, succesorista
european¶ a lu’ tata.
Voi explica mai încolo cât de valoros s-a dovedit istoricul, “omul de §tiin†¶” Marius Oprea, dup¶ ce îi voi înregistra pe
apeli§ti - propune cineva un alt termen pentru solidarnicii zilelor
noastre (de dup¶ Tiranie, când au c¶p¶tat bilet de voie de la
Comenduire) o astfel de atitudine - imposibil¶, dup¶ Blandiana:
(…)Semnatarii, altfel persoane onorabile, respectate de
vecini §i de responsabilii de bloc (cei locuind la bloc nu pentru
merite deosebite în ap¶rarea etc etc muta†i în Perimetru) semnînd
un astfel de apel, au dovedit - pentru a câta oar¶? - c¶ nu au cea
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mai vag¶ idee despre Istoria României §i chiar de “au lucrat în
Comisia Tism¶neanu”, degeaba: tocmai din acest motiv “au
lucrat” în Odioasa Comisie: pentru a uita §i pu†ina istorie a
României, §tiut¶, din “lecturi particulare” ca Ruxandra
Cesereanu, la dânsa atârnînd de gât ca o piatr¶ de moar¶ faptul
c¶, ardeleanc¶ fiind, nu exist¶ nici Basarabia, nici Bucovina de
Nord, nici Her†a - doar Arghialu Sânjeros.
Aceast¶ hib¶ o are, mai vârtos (dac¶-i reprezentant guvernamental) “reputatul istoric” Oprea motiv pentru pentru care, în
ochii mei, individul nu c¶ n-ar exista, dar exist¶ ca du§man! Am
spus-o, aici, în jurnal, am s-o re-spun f¶r¶ jen¶.
Acum ceva despre “prioritate”: Carmen Mu§at nu este
istoric, dar se bag¶ în cronologie - ceea ce nu este recomandabil
genului ginga§ dirijînd un organ de formare a con§tiin†elor
române§ti:
“În martie 2006, în r¶sp¶r cu opinia general¶, împ¶rt¶§it¶ deopotriv¶
de politicieni §i de unii dintre reprezentan†ii societ¶†ii civile, Marius Oprea,
actualul pre§edinte al Institutului de Investigare a Crimelor Comunismului
(IICCR, azi IICCMER), pleda r¶spicat pentru necesitatea condamn¶rii comunismului: „Foarte mult¶ lume se întreab¶ dac¶ mai este necesar¶ acum, la 16
ani de la revolu†ie, condamnarea comunismului. Eu spun c¶ da §i m¶ bazez
pe faptul c¶ o decizie atît de profund moral¶, menit¶ s¶ restaureze practic
societatea româneasc¶, este oricînd necesar¶“. Declara†ia lui Marius Oprea
venea la aproape un an §i jum¶tate de cînd Traian B¶sescu §i Theodor
Stolojan respinseser¶ invita†ia primarului Ciuhandu de a face o alian†¶ cu
PN¢CD, pe motiv c¶ „anticomunismul visceral face mai mult r¶u decît bine“.
Era epoca în care societatea civil¶ cerea ac†iuni reparatorii din partea
institu†iilor statului român, cu privire la crimele §i abuzurile s¶vîr§ite în
perioada comunist¶, §i reclama restric†ionarea sistematic¶ a accesului la
arhive.”

Din acest citat reiese, vai, c¶ autocronia, cum numise
prietenul £erban Cristovici apuc¶tura na†ional¶ a românului de a
“num¶ra” anii istoriei generale începînd cu propria-i istorie“personal¶”, fiind aici vorba de Poetul Dinescu, explicînd, la
Paris, în 1990, cronologia contesta†iei române§ti, început¶, cum
altfel?, cu sine - tot “personal”, vorba lui de vorbitor de român¶ iat-o §i pe subtila intelectuala Carmen Mu§at, dinescizînd,
dinescizînd de zor (chiar s¶ fie atât de aproape geografico-geologico-meteorologic, ce s¶ mai vorbim de grafologic Buz¶ul de
Slobozia?), cu alte cuvinte: manelizînd istoria României.
Nu am avut niciodat¶ preten†ia c¶ a§ fi inventatorul apei
calde, c¶ a§ fi primul care…, întâiul, care… ïns¶ a§a am înv¶†at,
acas¶ (în Basarabia), în Ardeal, în refugiu, a§a am înv¶†at la
§coal¶: adev¶rul trebuie rostit, chiar dac¶ uneori ne face ne-bine.
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De aceea †in la adev¶rul elementar al cronologiei.
Or adev¶rul cronologic este acesta: eu m-am exprimat
bini§or înainte de “martie 2006”, prin textele “Anticultura”
(2002), “Un fals pentru eternitate (2003), “Amnezia la români”
(2004), “S¶ înv¶†¶m de la evrei” (2005), “Propunere de
înfiin†are a Institutului de Studiere a Terorii Bol§evice în
România” (datat: 23 septembrie 2005), publicate în Ziua, dar §i
pe site-ul meu webistic paulgoma@free.fr La care s-au ad¶ugat:
"Ap¶rarea Te§u" (11 octombrie 2005); “A fi basarabean”
(04 noiembrie 2005), “A fi 'Antisemit'” (15 noiembrie 2005),
“Doliu na†ional pentru Basarabia” (21 martie 2006), “Scrisoare
adresat¶ lui Traian B¶sescu (06 mai 2006), “A Doua Epistol¶
c¶tre Traian B¶sescu” (25 mai 2006),“A Treia (§i Ultima) Epistol¶ c¶tre Traian B¶sescu” (14 octombrie 2006); “Anun† încheierea “coresponden†ei” cu T. B¶sescu” (23 noiembrie 2006)…
Dac¶ directoarea Observatorului Cultural m¶ va trimite la
col† pentru insolen†a de a-i fi pretins (dânsei, directoare de
revist¶ §i de adev¶ruri mincinoase) s¶ citeasc¶ întâi ceea ce
scrisesem eu cu mâna mea, nu ceea ce eu nu scrisesem - deci
Carmen Mu§at nu putuse citi ceea ce nu scrisesem - vorbesc de
acuza†ia extrem de grav¶ la noi, în Estul Europei ocupat de ru§i,
politrucizat de evreii - cu doi i -, cei veni†i pe tancuri din URSS,
oricât ar protesta, îngu§at, Ion Vianu, cel ce §i-a descoperit iudaitatea alalt¶ieri §i pe dat¶ a pornit la vân¶toare de “antisemi†i”, de
mân¶ cu Oi§teanu-Oigen§tein, nepotul monstrului R¶utu §i ar
miorl¶i de indignare… ignar¶ O. £imonca, redactorul §ef al
organului. Ea, Carmen Mu§at dimpreun¶ cu I.B. Lefter l-au
publicat pe “Radu Ioanid”, tot f¶r¶ s¶ fi citit ce scria acel tic¶losmincinos: î§i vor fi zis c¶, din moment ce acela este evreu, poate
scrie ce-i trece prin capul lui paralelipipedic de holocaustolog
emerit, ucenic al celuilalt mincinos: Wiesel, fiindc¶ goii Mu§at §i
Lefter vor publica texul calomnios, f¶r¶ a verifica dac¶ Goma
scrisese ce pretindea “Ioanid” c¶ ar fi scris - ni§te bie†i goi s¶-l…
verifice pe ditamai sionistul, cu bilet de voie de la Tel Aviv?
C. Mu§at va putea respinge acuza†ia mea, motivînd c¶ nu
cuno§tea textele mele - publice - anterioare. La acestea r¶spund:
cine nu cunoa§te textele comb¶tute… nu scrie despre ele, simplu!
A§adar “Prioritatea” lui M. Oprea este una dintre inexactit¶†i, ca s¶ m¶ exprim eufemistic.A dou¶ b¶gare de seam¶:
Marius Oprea a intrat slug¶ la dârloag¶ într-un partid
(Liberalul), alc¶tuit cvasi-exclusiv din turn¶tori §i din securi§ti “veterani”, cu state de serviciu, dar §i juni lupi - mai ales
“istorici” de forma†ie, fl¶mânzi de putere, feroci când este vorba
de a-l sfâ§ia pe cel de al¶turi, pentru a-l domina sau de-a dreptul
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pentru a-l elimina. “Consilierul pe probleme de Ap¶rare” s¶ nu
pretind¶ c¶ nu §tia cine a fost - §i vai, este - Quintus, Turn¶torul
la Cub (eu i-am fost victim¶ înc¶ pe timpul lui Ceau§escu,
atunci când I.C. Dr¶gan avea acces, nu doar la Arhivele
Securit¶†ii ci §i la informatorii ei notorii; Quintus, A. Covaci,
V. Carianopol); nu §tia cine-i Radu Câmpeanu, cel pe care, în
exil, aproape to†i fo§tii de†inu†i (cu excep†ia lui Dinu Zamfirescu
- ghici ciuperc¶…) îl ocoleau - în cazul în care nu-l înjurau §i se
îndep¶rtau în graba mare de acest hoit încravatat. Un istoric de
profesie - ca M. Oprea - s¶ nu §tie ce hram poart¶ cei doi §efi ai
partidului? Un istoric s¶ nu §tie, s¶ nu simt¶ a ce duhnesc colegii
s¶i de partid, de guvern, de genera†ie, de… facultate de “istorie”
(sec¶turile tinere au f¶cut istoria - de la cine o vor fi înv¶†at: de la
Tov¶r¶§oaia Zoe Condurachi?), ca R¶zvan Ungureanu, cel cu
limba român¶ light, v¶r cu moldovenistul bol§evic Stepaniuk §i
cum¶tru cu politrucul Tcaciuk? - nu-i mai în§ir pe ceilal†i juniputrezi înainte de a se coace, a§ avea nevoie de multe pagini.
Iar acum de la cine a§teapt¶ el sus†inere, ajutor, solidaritate: de la partid? Care partid: Partidul Securi§tilor prezen†i §i
viitori?
Se agit¶ ‘telectualii - era s¶ întreb: care intelectuali îl
ap¶r¶, îl cânt¶, îl…vorba ceea a lui Cosa§u-Osta§u’? Gabriel
Andreescu? Dar individul Gabi, pe lâng¶ c¶ este analfabet, are
neru§inarea s¶ primeasc¶ bani pentru c¶ ap¶r¶ drepturile omului!în continuare: care drepturi, care om - a, da: minoritarul! Cine-l
mai ap¶r¶: ultrainteresata Ruxandra Cesereanu? Au poate inocentul periculos O. £imonca - dac` nu chiar £t. Borbely!?
£i stai, ca nu am terminat. Pân¶ acum am vorbit de M.
Oprea în general - acum în special, de mine, personal, cum zice
Dinescu, §tiut fiind c¶ se poate spune §i “de mine, impersonal”:
Am a-i repro§a lui Marius Oprea dou¶ p¶cate, grele:
1). L-a descurajat întâi, apoi l-a oprit, în final i-a interzis
lui Stej¶rel Olaru de a mai cerceta în Arhivele Securit¶†ii
(CSNAS) §i extrage documentele privindu-m¶ - în virtutea
Imputernicirii liberat¶ de c¶tre Prim¶ria Parisului, la 23 noiembrie 2004 §i de a urm¶ri soarta reclama†iile f¶cute pe lâng¶ Marea
Curte de Casa†ie §i de Justitie din România prin care ceream
inculparea §i judecarea tor†ionarilor mei. De parc¶ doar asta nu ar
fi fost destul de descalificant i-a interzis sub amenin†are de a nul recomanda sus†ine la deput¶†ia european¶, (visul cel mai drag§i-sfânt al Stej¶relului) continuarea contactelor cu mine: din 2006
Stej¶rel Olaru nu mi-a mai r¶spuns la scrisori, de unde în ajun m¶
anun†ase de venirea lui Dan Voinea la Paris, pentru a m¶
contacta §i pe mine în leg¶tur¶ cu Carlos-£acalul;
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2) Cel mai greu p¶cat al lui Marius Oprea (istoric de
meserie, nu confec†ionator de opinci na†ionale):
ïn perioada în care se vorbea despre “Comisia T¶riceanu”
avîndu-l coordonator pe Marius Oprea, ilustrul istoric §i intelectual a fost de cel pu†in trei ori la Paris, îns¶ de fiecare dat¶ a
refuzat s¶ m¶ întâlneasc¶, motivînd proste§te (§i dac¶ politice§te
de o corectitudine orbitoare: «Nu e momentul» (ceea ce mi-l
treze§te în memorie pe Buzura, invitat de Mariana Sipo§ s¶
participe la o dezbatere despre mine, în 1994 dar care a r¶spuns:
«Nu e momentul s¶ se vorbeasc¶ despre Goma, chiar acum…»
ce va fi semnificat în capul lui de bostan furajer “chiar acum”?
mister maramure§ean, explicabil, probabil prin odiosul articol din
ianuarie 1990: “F¶r¶ violen†¶!”).
Participan†ii la întâlnirile lui cu exila†ii, la Casa Român¶,
la Inalco (unde, binevoitori m¶ sf¶tuiau-rugau s¶ nu merg, ca s¶
nu tulbur, ca de obicei, “reconstruirea †¶rii”!!) mi-au relatat,
indigna†i c¶ “trimisul Guvernului de la Bucure§ti, istoricul
Marius Oprea” le-a prezentat programul de studiere a Istoriei
României, cerîndu-le aprobarea f¶r¶ rezerve, atr¶gîndu-le aten†ia
c¶ perioada 28 iunie 1940-15 iulie 1941 cunoscut¶ ca “Prima
ocupa†ie sovietic¶ a Basarabiei”, dar §i r¶zboiul §i a doua
ocupa†ie (cea din 1944) nu vor fi studiate, nici s¶ nu fie
amintite, pentru a nu-i sup¶ra pe ru§i, irita pe evrei, deruta (!) pe
americani…
“ïntre timp”, cum se zice, la Bucure§ti, au avut loc alte
întâlniri în vederea constituirii “Comisiei T¶riceanu” - la ini†iativa lui Marius Oprea §i conduse de dânsul. La una din ele,
“istoricul reputat intelectual” cu pricina i-a telefonat la
Washington lui “Radu Ioanid”, invitîndu-l - “la cererea tuturor
celor prezen†i” (o minciun¶) - s¶ accepte pre§edin†ia de onoare a
Comisiei pentru studiere Crimelor comuniste. La întrebarea timid¶ - a unui prezent: de ce a f¶cut apel chiar la acest cunoscut
comunist-sionist-securist, Marius Oprea a r¶spuns:
“El este credibil”.
Am subliniat monstruozitatea. (Care nu mi s-a mai p¶rut
atât de… monstruoas¶, când, un an mai târziu B¶sescu §i-a dat
consim†¶mântul pentru o alt¶ Comisie, aceasta încredin†at¶ altui
monstru prim¶verist: Tism¶neanu).
ïn leg¶tur¶ cu afirma†ia lui Oprea c¶ “Ioanid” est “credibil”: dar bineîn†eles, javra sionisto-securist¶ risca s¶ devin¶ credibil¶ în privin†a “programului de cercet¶ri a Istoriei României cel mutilat, cel denaturat, cel negat prin interzicerea perioadei 28
iunie 1940 -1945-46” - adic¶ cea mai neagr¶ perioad¶: a ced¶rilor
de teritorii, a rapturilor, a martiriz¶rii românilor de c¶tre ru§i,
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evrei, unguri - dar învinov¶†i†i fiind doar românii!
Ce fel de istorie propunea “istoricul” Oprea? ïn nici un caz
o istorie a românilor §i a României cercetat¶ §i scris¶ de un
român.
ïntrebarea mea, de basarabean: Ce fel de român este un
istoric impostor ca Marius Oprea?, care d¶ la spate - §i îndeamn¶
ca to†i “cercet¶torii” s¶ fac¶ la fel cu cea mai însângerat¶ parte a
nenorocitei noastre istorii din acel nenorocit secol al 20-lea? Dar
prin aceast¶ “op†iune” nu a f¶cut decât s¶ se încadreze, atât în
doctrina ruso-evreiasco-maghiar¶, cât §i în cea “patriotic¶”, oarb¶
ardeleneasc¶ - nu ne explicase Coposu ca românii de sub cizma
ru§ilor (§i a ucrainenilor) sunt - din punctul de vedere copos’:
minoritari? Nu-§i d¶dea cu p¶rerea lui de utemist hlizit §i
nesim†it, colegul de partid (liberal! Liberal-securisto-turn¶torist!) R¶zvan Ungureanu, despre limba noastr¶ român¶ vorbit¶
în teritoriile r¶pite de ru§i, Basarabia §i Bucovina de Nord §i
Her†a: “light rumanian”?
Se leag¶ lucrurile - “pe baz¶” de ignoran†¶, de nesim†ire
etic¶: Carmen Mu§at are deplin¶ încredere în Marius Oprea,
fiindc¶ acesta a avut încredere în “Radu Ioanid” - pentru c¶ acela
este… credibil. Astfel a fost pecetluit¶ soarta basarabenilor,
bucovinenilor: dac¶ a§a merg trebile în Regat, la ce s¶ ne
a§tept¶m din partea “fra†ilor” no§tri, mai ales din a lumina†ilor
intelectuali?
Asta fiind catastrofa general¶; suferin†a mea apare ca
derizorie, dar este a mea, deci re-vorbesc despre ea, ca s¶ nu se
uite, s¶ se îngroape în l¶s¶torismul nostru la§, altfel mioritic:
S¶ mai fac eforturi de a în†elege cum de au ajuns Lefter §i
Mu§at s¶ publice o pur¶ calomnie (a lui “Ionaid”), care mi-a f¶cut
r¶u, foarte mare r¶u, un r¶u frate cu moartea, pentru un scriitor:
marginalizarea, hula general¶, nepublicarea, ne-pomenirea
numelui meu: neantizarea mea ca persoan¶, ca scriitor - mie, dar
pe ceilal†i terorizîndu-i cu “exemplul Goma: cine va face ca el ca
el va p¶†i”.
ïnceputul l-a f¶cut Liiceanu, retr¶gînd cartea de m¶rturii
Culoarea curcubeului ‘77, apoi trimi†înd-o la topit; Liiceanu a
fost sus†inut în aceast¶ ac†iune curat-cultural¶ de pedepsirea a
mea, ne-, anticulturalul, de prietenii mei buni §i nu de ieri:
Monica Lovinescu, Ierunca, Gabriela Adame§teanu, Berindei.
S-a manifestat fuga-fuga §i Manolescu - c¶ tot era un prilej de
excludere, nu de solidarizare cu un nedrept¶†it (solidarizare la
Manolescu?, “Ce, e§’ copil?”), prin textul “Adio, Domnule
Goma”; Mircea Martin s-a trezit §i el din somnu-i gr¶sos,
atacîndu-m¶ aiurea, orbe§te, f¶r¶ noim¶, f¶r¶ argumente…
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Antisemitizarea mea prin “guru”-ul Ioanid a preg¶tit
terenul… bibliografic pentru to†i puturo§ii, pentru to†i nefutu†ii,
pentru to†i necititorii mei, care, “citînd” din Evanghelia de la Tel
Aviv-Washington, m-au pus pe rug: Shafir, Oi§teanu, M.D.
Gheorghiu, G. Andreescu, Katz, Mehr, Lefter, Mu§at, Laszlo,
Pecican… Astfel a fost preparat §i terenul anatemiz¶rii mele de
la tribuna Congresului Scriitorilor din 2005, prin gura lui
N. Manolescu §i a slugilor lui supuse: Gârbea, Vozganian,
Cistelecan, Petreu… - §i alte tovar¶§e.
“Antisemitul Goma” este un fals istoric, lingvistic: cretinii
care m-au atacat motivînd c¶… îi atacasem pe evrei (sic)
min†eau: îi atacasem pe israelieni, nu pe evrei. ïns¶ haita antisemitizatorilor a fost alc¶tuit¶ majoritar din analfabe†i care nu §tia
nici m¶car c¶ evreu este una, israelian: alta; c¶ plâng¶cio§ii,
pârîcio§ii victime ale “antisemitismului” meu habar nu au c¶ o
mare parte dintre cet¶†enii Israelului nu sunt semi†i - în schimb
cvasitotalitatea palestinienilor oprima†i, apartheidiza†i: da, aceia
sunt semi†i. ïns¶ de unde s¶ §tie ‘alfabetul Manolescu ce
înseamn¶ antisemitism?, el §tia, din familie c¶ “asta” este o
înjur¶tur¶ cumplit¶, desfiin†atoare, un blestem, îns¶… nevulgar;
dar apartheid? dar discriminare rasial¶ practicat¶ de israelieni?
De la Zalis? Nici Zalis nu §tie, el §tie s¶ scrie note informative
pentru uzul Securit¶†ii! Nici târâie obiele, altfel-numitul
Imaginist Gârbea, cumnat cu electricianistul Uniunii, ei se iau
dup¶ st¶pân §i papagalicesc manolismele, cu prec¶dere tâmpismele dragi Jupânului de la Unesco. Cei mai g¶l¶gio§i, mai
obraznici, mai violen†i antisemitizatori ai mei sunt evrei, sunt
israelieni - dar nu semi†i, ci türci (khazari).
S¶ nu fie uita†i în veac. S¶ fie blestema†i s¶ treac¶ §i ei,
fiecare, m¶car prin jum¶tate din ce am trecut eu, “antisemitizatul”
la semnalul dat de tripleta Ioanid-Mu§at-Lefter.
Capac peste pup¶z¶: am pierdut procesul intentat calomniatorilor mei, cei ap¶ra†i de Avocatura Mu§at¶!
Dac¶ este adev¶rat c¶ Biroul de Avocatur¶ Mu§at&Alii a
asigurat ap¶rarea multora din cei pe care îi d¶dusem eu în judecat¶ pentru calomnie (antisemitizarea mea), înseamn¶ c¶ a
ap¶rat-o §i pe Carmen Mu§at, tovar¶§a de via†¶ a £efului
Biroului? Este permis¶ o asemenea practic¶? ïntreb, ca s¶ aflu din
gura întrebatei: Carmen Mu§at.
Oricum ar fi, pu†intic¶ r¶bdare, ne r¶fuim noi - fie §i pe
lumea cealalt¶, aflat¶ aici, pe mâna stâng¶, dup¶ col† - cu antisemitismololoaga specializat¶ în comparatele literaturi (cu diplom¶
amsterdamez¶, semnat¶ de nepotul statuii lui Mircea Eliade).
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13 februarie
Cre§te, cre§te lista sus†in¶torilor lui Marius Oprea.
Semnalul de grabnic¶ adunare a fost trompe†it de Herta Muller.
Ieri s-au semnalat Courtois, azi Durandin §i Doina Cornea - §i
stai, c¶ abia s-a pornit s¶ creasc¶ aluatul. Observ c¶ §i Dan Culcer
s-a oferit s¶ multiplice §tirile, semn¶turile (…)
Not¶ la articolul lui CTP, “Gomora”
*) Articolul poart¶ titlul “Gomora” (avem cultur¶ biblic¶!) §i a fost publicat
în Adev¶rul din 23 iulie 1995 sub semn¶tura lui Cristian Tudor Popescu, pre†uit
prozator de c¶tre pre†¶luitorul canunesc N. Manolescu §i prieten la cataram¶ al
prietenului meu de atunci: Dorin Tudoran - acesta i-a recenzat o carte sub titlul: “Nu
m¶ simt inocent, m¶ simt curat”. Curat - curat, Dorine, ca s¶ nu †i se uite vocativele!
De la Manolescu nu m¶ a§teptam la vreun protest, m¶car la o distan†are fa†¶
de porc¶riile “scriitorului C.T.P”, dar de la Tudoran: da. ïnc¶ nu constatasem c¶ poetul disident d¶dea din mâini, din picioare ca s¶ “intre în rânduri”, vorba versului
patriotic scris de Cosa§u-Osta§u, cât despre “solidaritatea” cu mine nu se compara cu
setea de autoreabilitare în fa†a celor pe care îi atacase feroce înainte de decembrie 89,
în revista Agora: Eugen Simion, Buzura, Carmen Firan. Ca §i pentru Monica
Lovinescu, vechea prietenie cu mine fusese uitat¶, §tears¶: cum s¶ se manifeste el
împotriva lui Liiceanu, cel care îmi trimisese la topit Culoarea curcubeului, de el
editat¶?; cum s¶ cârteasc¶ împotriva lui Sorescu, cel care topise plumburile c¶r†ii
Gard¶ invers¶, ca s¶-§i pl¶teasc¶ fa†¶ de Iliescu portofoliul Culturii?; cum s¶ repete,
în interviul cu Eugen Simion “r¶ut¶†ile” scrise despre el, în Agora?; cum s¶ mârâie
împotriva Monic¶i Lovinescu, a lui Ierunca, cei care încuviin†aser¶ explicit distrugerile culturale-editoriale ale culturalului Liiceanu?
Textul textilistului CTP a fost publicat în cadrul campaniei din prim¶varavara anului 1995 organizat de Securitea Etern¶ împotriva candidaturii mele la
pre§edin†ia României. A fost precedat de o declara†ie în pres¶ a lui Corneliu Coposu,
în care eram prezentat ca sabotor al tentativei †¶rii de a se democratiza (ce va fi f¶cut
în cincinalul ce trecuse “†ara”?, îl va fi a§teptat pe “Senior”s¶ deschid¶ în sfâr§it gura,
la ordinul lui M¶gureanu?) §i urmat¶ de alta, a lui Horia Rusu, în aceea§i tonalitate
critic¶ la adresa mea §i a§tept¶torist¶ potrivit doctrinei lui Coposu: “Nu-i
momentul…” (Nota mea, P.G.)
(…)Vineri

19 februarie 2010
Ce declar¶ Marius Oprea într-un interviu publicat azi de
Evenimentul zilei:
(întrebare, Vlad Stoicescu) Ideea de înfiin†are a IICCR v-a
apar†inut?
Da. Am fost mai întâi la Palatul Cotroceni, unde am fost primit în trei
rânduri de domnul S¶ftoiu. Am editat chiar un fel de mini-raport destinat
pre§edintelui. Asta se întâmpla pe la începutul lui 2005. Ultima oar¶ am fost
§i cu Radu Ioanid, de la Institutul Holocaustului,*) care sus†inea aceast¶ idee.
R¶spunsurile au fost îns¶ descurajante. Prin urmare, m-am adresat primului
ministru T¶riceanu. Discu†ia a durat dou¶ minute, domnia sa a fost de acord
§i a doua zi a ap¶rut institutul prin hot¶râre de guvern.
*) Se confirm¶ afirma†ia mea: M. Oprea a umblat §i la Cotroceni cu “Radu
Ioanid” - c¶ doar unul ca el, sionistul, “e credibil”.
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Un comentariu (al M/ Oprea): Ne credeti cretini? de manuel(Vizitator),
joi, 18 februarie 2010 - 13:23:
V¶ referi†i la Vladimir Tism¶neanu.
Da, dar nu numai el. Vladimir Tism¶neanu î§i dore§te func†ia de pre§edinte
de onoare al Consiliului tiin†ific. Aceast¶ func†ie îns¶ a fost ocupat¶ de Dorin
Tudoran.
Vladimir Tism¶neanu neag¶ informa†ia pe care o vehicula†i.
Dac¶ vre†i v¶ ar¶t minuta întâlnirii cu Tism¶neanu §i cu consilierii
preziden¬iali.
V¶ referi†i la întâlnirea din martie 2009, în cadrul c¶reia s-a discutat unificarea Comisiei Preziden†iale pentru Analiza Dictaturii Comuniste cu IICCR-ul.Da.
Eu am încercat atunci s¶ ob†in un compromis. Problema era c¶ din board-ul IICCR
primisem ecouri extrem de negative. Doamna Doinea Cornea mi-a spus c¶ demisioneaz¶ dac¶ domnul Tism¶neanu va fi cooptat.
Care era motiva†ia doamnei Cornea?
Îns¶§i persoana domnului Tism¶neanu. Doamna Cornea poate nu uit¶, a§a
cum am uitat mul†i, c¶ domnul Tism¶neanu a scris o carte controversat¶ de interviuri
cu fostul pre§edinte Iliescu. În acela§i timp, domnul Tism¶neanu m¶ acuz¶ pe mine
c¶ vreau s¶ scriu o carte despre B¶sescu.
Intr¶m pe nisipuri mi§c¶toare. Haide†i s¶ ne amintim c¶ §i doamna
Cornea a avut o pozi†ie cel pu†in ciudat¶ în campania electoral¶ pentru preziden†iale.
Asta a fost pozi?ia domniei sale.
(…)Cristian Preda v¶ acuza recent c¶ sunte†i o “portavoce liberal?”.
Da, dar el a fost ideolog al liberalilor pân¶ când a schimbat barca. Cristian
Preda mi-a fost coleg la Palatul Cotroceni, în perioada în care amândoi eram consilieri ai lui Emil Constatinescu. Cred c¶ întreb¶rile s-ar putea isca în leg¶tur¶ cu traseul domniei sale, de la ideolog PNL la reformator PDL.
Practic, insinua†i c¶ securi§tii pe care îi c¶uta†i s-ar afla la vârful piramidei politice române§ti.
Nu sunt acolo, dar cred c¶ pot influen†a anumite decizii. £i ar fi de preferat
un institut mai c¶ldu†, care s¶ se dedice umplerii rafturilor de bibliotec¶ cu c¶r†i.
(…)“Nu e adev¶rat ce sus†ine domnul Marius Oprea. Nu am nimic cu
domnul Tism¶neanu, e o persoan¶ foarte respectabil¶. Nu vreau s¶ m¶ implic în
niciun fel în acest scandal. Cred c¶ discu†iile au dep¶§it nivelul acceptabil”, a
sus†inut Doina Cornea într-o declara†ie acordat¶ EVZ
Comentarii:
Asa ca o chestie! CUM EXPLICATI FERVOAREA CU CARE SUSTINATORII DVS - MARE PARTE FOSTI SECURISTI - GABRIELA ADAMESTEANU
(SURSA UM 544, V site CNSAS), WILLIAM TOTOK - turnator al HERTEI
MULLER - doresc ca dvs sa pastrati in continuarea tainele IICCR? Ce deconspirare
si ce adevar doreste o sursa ca G. ADAMESTEANU? Dar W. TOTOK? Doresc
acesti domni sa se autodenunte? Chiar ne considerati tampiti? Avem nevoie de cercetatori tineri, serios, de carte, nu impostori violenti si fara ORNIS CA DVS!
(… redac†ia):La sediul fostului INMER din strada Polon¶, lifturile continu¶
înc¶ s¶ urce la etajul §ase, acolo unde se afla institutul, de§i organiza†ia condus¶ de
liberalul Dinu Zamfirescu nu mai exist¶ din punct de vedere juridic. În 2003, când
memoria exilului românesc din perioada comunist¶ a devenit brusc important¶ pentru guvernul N¶stase, s¶biile începeau s¶ se ascut¶ pentru campania electoral¶ care
l-a adus, în cele din urm¶, pe Traian B¶sescu la putere.
Un articol din presa francez¶, care scria despre o arhiv¶ româneasc¶ descoperit¶ de cer§etorii capitalei pariziene, a ajuns la urechile ministruluI Culturii,
R¶zvan Theodorescu, iar de aici pân¶ la înfiin†area INMER n-a mai fost decât un pas.
Institutul n-a fost ferit de scandaluri în ultimii ani, cel mai vizibil fiind cel iscat de
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fostul vicepre§edinte Adrian Niculescu, care l-a acuzat pe Dinu Zamfirescu de
distrugerea arhivei Gane.
Morbidul Marius Oprea de Ilie M(Vizitator), joi, 18 februarie 2010 - 15:11
S-a facut iar de K..ac ..a, pt ca recent declara ca are sprijinul Doinei Cornea
iar acum Doina Cornea declara nu o intereseaza aceasta disputa ciolanarda dintre
Oprea si Tismaneanu si are dreptate, caci intre cei doi arivisti nu este nici o deosebire
}.
Au iesit "dezidentii" la atac, in frunte cu "domnul" Marius Oprea? de
Pitt(Vizitator), joi, 18 februarie 2010 - 21:15 Doina Cornea, Mircea Dinescu, Dorin
Tudoran? tustrei unelte kgb ai anilor '80! Atat! (…) Stejarel Olaru e in CA al
Electrica Muntenia, bani grosi de rene (Vizitator), vineri, 19 februarie 2010 - 03:55
Auzi la Oprea, cica ei nu au facut politica nici unui partid. Pai la dezbaterile
prezidentiale erai si tu si Stejarel Olaru in spatele lui Antonescu. Olaru a candidat
pentru postul de Senator PNL si e membru in Consiliul de Administratie a Electrica
Muntenia, pus de Tariceanu. Ce are Electrica cu studiul comunismului, tovarase
Oprea? Faceti pe intelectualii fini dar sunteti ca miki spaga liberali. Ar trebui si tu si
tismaneanu sa dispareti si sa fie pus unu istoric tanar, fara afiliatie politica dar cu
studii in occident.

*
Carmen Mu§at d¶ o înalt¶ pre†uire articolului semnat de
R.C. Cristea publicat în Adev¶rul din 18 ianuarie. Nu se las¶ mai
prejos §i alc¶tuie§te ea, singur¶-singurea, ca o fat¶ mare o alt¶
list¶ - una “mai adev¶rat¶ a “disiden†ei uitate” - iat-o:
“Nu (mai) vorbim despre disiden†ii (subl. mele, P.G.) Doina Cornea,
Radu Filipescu, Ion Vianu, Vasile Paraschiv, Ion Bugan, Mircea Dinescu,
Gabriel Andreescu, Paul Goma, Petre Mihai B¶canu, Ana Blandiana sau
Andrei Ple§u, care au avut curajul de a se împotrivi, pe fa†¶, dictaturii
comuniste §i au fost ancheta†i, închi§i, trimi§i în domiciliu for†at, b¶tu†i,
umili†i de ofi†erii de Securitate (dintre care unii o duc foarte bine §i ast¶zi,
în †ara în care regimul comunist a fost condamnat de la cel mai înalt nivel).
Îi pomenim rar §i, de cele mai multe ori, le c¶ut¶m nod în papur¶: ba c¶ unii
nu au talent, ba c¶ al†ii nu au cine §tie ce oper¶ m¶rea†¶, ba c¶ nu mai reprezint¶ pe nimeni, ba ne întreb¶m, ridicînd din sprîncene, «™sta cine mai e?, e
un necunoscut oarecare, nu e un nume» etc., ca §i cînd am avea nevoie, pentru
a recunoa§te demnitatea uman¶, de un certificat de talent literar care s¶ o certifice. În anii ’80, unii dintre cei care au protestat împotriva puterii comuniste
– §i nu au fost deloc pu†ini, numai c¶ despre ei nu s-a vorbit foarte mult nici
înainte, nici dup¶ 1989, din diferite motive – au fost arunca†i în închisori sau
sco§i din via†a social¶. Dar pe noi nu ne intereseaz¶ decît prezentul anticomunist.”
Am subliniat cuvântul “disiden†ii”, pentru a afla cine ni sunt aceia,
vorba poetului.
Ce caut¶, de-o pild¶, Ion Vianu în categoria “disiden†i” - defini†ia
fiind dat¶ chiar de eleva Carmen Nu§tiucum: (cei) “care au avut curajul de
a se împotrivi, pe fa†¶, dictaturii comuniste §i au fost ancheta†i, închi§i,
trimi§i în domiciliu for†at, b¶tu†i, umili†i de ofi†erii de Securitate” ? “

“A avut el, Ion Vianu curajul de a se împotrivi pe fa†¶
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dictaturii comuniste” ? Da de unde! A încercat s¶ emigreze, ca tot
cre§tinul (sic), iar pentru c¶ nu i s-a aprobat plecarea, a recurs la
“Lista lui Goma, cel care d¶dea pa§apoarte” (dup¶ umori§tii
reac†ionari din tufi§, printre ei criticul Alexandru George, prietenul indefectibil al lui Mircea Horia Simionescu, §ef de cabinet al
sinistrului D. Popescu-“Dumnezeu”). A fost el (Vianu) “anchetat, închis, trimis în domiciliu for†at, b¶tut, umilit de ofi†erii de
Securitate”? I s-a aplicat tratamentul barbar, dar obi§nuit, suferit
de miile de români pe care în acel an, 1977, Securitatea încerca
s¶-i descurajeze de a-§i mai cere dreptul elementar de emigrare:
a fost §i el “prelucrat tov¶r¶§e§te la locului de munc¶”, tratat de
du§man, de vânz¶tor de †ar¶ - apoi l¶sat s¶ plece. Când §i în ce
împrejur¶ri “a avut Ion Vianu curajul de a se împotrivi pe fa†¶
dictaturii comuniste”? ïntr-o punere la punct à propos de autolaudele INMER-ului clamate de la o înalt¶ tribun¶, Ion Vianu a
afirmat c¶ el protestase vehement, printr-un articol împotriva
intern¶rilor psihiatrice abuzive… “înainte de 1977” (subl. mea,
P.G.). L-am invitat s¶ indice în care publica†ie, când ap¶rut¶,
protestase el “înainte de 1977”. Curajosul sub Ceau§escu Ion
Vianu nu a r¶spuns, îns¶ nici nu a mai repetat m¶g¶ria sufleorizat¶ lui de r¶suflatul Oi§teanu: “Goma este un antisemit basarabean” - schimbare de optic¶ înalt apreciat¶ de so†ia mea: dac¶
r¶mâneam, în continuare, un antisemit fioros, nu mai eram
basarabean…
Dar Ana Blandiana ? dar Andrei Ple§u (mai lipsea indispensabilul Sorin Ilie§iu - nu l-a f¶cut Blandiana “disident” dup¶
ce pe ea a f¶cut-o Monica Lovinescu?!) - ce caut¶ ei printre “disiden†i”? £i în privin†a lor - mai ales în a lor - este valabil¶ “impotrivirea pe fa†¶, anchetarea, trimiterea în domiciliu obligatoriu”?
(unde avusese loc ancheta ceea: la Comana, lâng¶ vila lui Gogu
R¶dulescu, unde a fost torturat¶ zi §i noapte, cu s¶lb¶ticie, câteva
decenii Blandiana, Ana Ip¶tescu a zilelor noastre?; unde, trimis
“cu domicil’”: la Tescani, unde a fost †inut, bietul Ple§u
Dilemiotul cu lan†uri la picioare §i c¶lu§ în gur¶?)
Un inacceptabil extemporal al elevei Carmen dintr-a §asea
(nu-i cunosc numele de adolescent¶) §i un exemplar articol de
dezinformare a unui jurnalist, drag¶-doamne, ajuns profesor universitar, director de revist¶ directorînd con§tiin†ele românilor §i
a§a analfabetiza†i; §i pentru c¶ tovar¶§a Carmen cu acela§i nume
i-a eliminat (nu omis) pe Dan Petrescu, pe Luca Pi†u, pe Liviu
Cangeopol, pe Liviu Ioan Stoiciu, pe Mariana Marin, pe Carl
Gibson pe Liviu Antonesei, pe Gabriel Andreescu §i pe al†i
incomozi §i “incon§tien†i”, ca s¶ fac¶ loc impostoratului balcacanal. Ce s-a petrecut cu ace§tia doi din urm¶ - zgura istoriei s-a
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a§ternut peste ei : Andreescu a devenit lefegiu al drepturilor
omului… minoritar, pe el neinteresîndu-l românii din Ucraina,
lipsi†i de elementare drepturi-ale-omului, iar pe mine antisemitizîndu-m¶ ca un prostal¶u analfabet, necititor al c¶r†ii atacate: una
singur¶ intitulat¶ S¶pt¶mâna Ro§ie, 28 iunie - 3 iulie, sau
Basarabia §i Evreii §i nu cum a crezut el: dou¶, iar Antonesei
acoperindu-i, g¶zduindu-i dejec†iile pe hârtie, în Timpul.
(…) Astfel nu o pot p¶r¶si pe Carmen Mu§at.
Revista sa - §i a lui I.B. Lefter - a g¶zduit, cu o u§ur¶tate
sor¶ cu nesimi†irea, cu de-a dreptul iresponsabilitate, cu
plec¶ciuni de chelner stilat (sic!), din str¶bunic în str¶nepo(a)t(¶),
în num¶rul din 15-21 iulie 2003 - o lung¶, vâ§inskian¶ punerere
a mea la zid ca… “antisemit”, semnat¶ de sionistul “Radu
Ioanid”, securist impostor (el se prezint¶ când ca “reprezentant
al…”,“director al Muzeului Holocaustului din Washington”).
Individul, unsuros, jegos peste poate, a stat pitulat în ghettoul
Prim¶verii pân¶ când Iliescu, în c¶utare de “legitimitate” l-a trimis în USA, în 1990, pentru a-i informa pe americani despre
masacrarea evreilor în România - de c¶tre români. Rezultatul:
Prin “canalul american al lui Brucan” ca §i prin emisarul
special al lui Iliescu §i al lui Roman, pseudo-numitul bol§evictân¶r “Radu Ioanid”, a fost imaginat¶-programat¶ diversiunea
Holocaustului în România. ïn anul urm¶tor strategia axei
Bucure§ti-Washington-Tel Aviv a fost materializat¶ astfel:
1. La 1 iulie 1991 la Ia§i, Rosen Moses, a aruncat anatema:
“Românii sunt vinova∞i de lichidarea a 400.000 evrei”;
2. ïn 2 iulie 1991 New York Times a publicat discursul
rabinului ceau§isto-securist (cel cu “400.000 victime ale
românilor”);
3. A doua zi, 3 iulie (1991), tot în New York Times, Elie
Wiesel ne-a amenin∞at:
“Trebuie s¶ §ti∞i c¶ dac¶ antisemi∞ii nu sunt critica∞i
[înfiera∞i] în public, ve∞i suferi. Ve∞i fi izola∞i, Occidentul v¶
urm¶re§te cu mirare, cu spaim¶, cu groaz¶”;
4. La 11 iulie (1991) Senatul american, prin rezolu∞ia nr.
52, a ar¶tat cu degetul acuzator poporul român: “antisemit,
§ovin, fascist”, “vinovat de reabilitarea criminalilor de
r¶zboi”.
Astfel comunitatea noastr¶ româneasc¶, în integralitatea
ei, a fost condamnat¶ (preventiv!, dup¶ tactica evreiasc¶) înainte
- sic - de a fi judecat¶. Intelectualii Mu§at §i Lefter ori nu §tiau ce
semnifica†ie are termenul antisemit, ori nu le p¶sa, din moment
ce s-au pus f¶r¶ §ov¶ial¶ în serviciul Holocaustului (dar le-au fost
cunoscute termenul §i realitatea holocaust, când §i-au dat
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consim†¶mântul public¶rii acelei uria§e murd¶rii §i calomnii nefiind vorba doar de persoana mea, ci de întreaga comunitate
româneasc¶?). Ar fi fost necesar ca aceste dou¶ c¶tane s¶ fi avut,
de-acas¶, obiceiul de a-§i pune o-mic¶-întrebare înainte de o
hot¶rîre: «Fac bine ceea ce fac? Este adev¶rul în cauz¶ - sau neadev¶rul?» §i, în rezumat: «Eu pentru ce/cine pledez, ac†ionez?»
Ou¶le veninoase depuse în Observator cultural nu au întârziat s¶
scoat¶ la vedere §i la mi§un scârbos, reptiliani pui (de §arpe) iat¶ unul, semnat de Mihai Dinu Gheorghiu (nr. 183 26 aug 1 sept 2003):
“Paul Goma a publicat în mai multe rânduri §i în mai multe locuri, de
pild¶ în Vatra (…) texte autobiografice cu caracter antisemit” [ucenicul guruului bol§evic parizian, Serge Moscovici: pentru c¶ tovar¶§ii lui de revolu†ie
sovietic¶ de la Ia§i, în august-septembrie 1944, nu fuseser¶ de acord s¶ fie
trimis la Moscova, a “dezertat” la… Paris - nu d¶ un singur citat, dup¶ obiceiul evreului atât de umflat-de-sine, încât nu simte nevoia - intelectual¶ - de
a produce probe în sprijinul afirma†iilor în vânt, doar pentru c¶ el este evreu,
scutit din principiu - n.m. P.G.]. “Goma, cândva denun†at ca evreu §i rus
(“Efremovici”) §i-a descoperit o voca†ie de antisemit…”

M. D. Gheorghiu nu s-a oprit la antisemitizare (f¶r¶
citate), a trecut la denun† caracterizat (cite§te: turn¶torie, ca pe
timpul ocupa†iei Fran†ei de c¶tre Nem†i, de parc¶ goi-ul ar fi fost
el, eu: evreul), cerînd s¶ fiu expulzat din †ara în care g¶sisem
ad¶post în 1977 !
Iat¶-l §i pe I.B. Lefter (în Ziua, 27 iulie 2005). ïn textul
“Inventatorul de cuvinte” m¶… l¶udase (el fiind autorul articolului “Avem nevoie de Paul Goma” sau a§a ceva, publicat în
Contrapunct prin 1990), dar tovar¶§ul supraveghetor de la Tel
Aviv îl va fi b¶tut la palm¶ c¶ sare peste cal, a§a c¶ Lefter pe loc
a re-s¶rit calul - de-a-n curulea - astfel:
“De câ†iva ani încoace, odat¶ cu c¶r†ile despre Basarabia §i al doilea
r¶zboi mondial, Goma produce un discurs limpede antisemit” (subl. mea §i
observa†ia comun¶ tuturor antisemitizatorilor mei: nu dau citate - P.G.).

Am ajuns la Carmen Mu§at: Dânsìa Sa (în Observator
cul-tural din 22 sept. 2005 gl¶snuie§te pe hârtie, dup¶ dictarea lui
“Ioanid de la Washington”):
“…tipul de discurs pe care Paul Goma îl livreaz¶ de cincisprezece
ani încoace [carevas¶zic¶: imediat dup¶ rivulu†ia la români, aia de la ‘89,
observa†ia mea, P.G.], violent pamfletar, cu r¶bufniri antisemite…”

Dac¶ ar fi folosit alt tic verbal din arsenalul sumar al
§edin†elor demascatoare bol§evice, de pild¶ unul tot atât de
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folosit de ei, pân¶ la urzeal¶: “cu iz (antisemit)”, directoarea ar fi
f¶cut economie de un cur, ceea ce, chiar dac¶ pe timpurile noastre
domne§te curocra†ia, ar fi fost o m¶sur¶ în†eleapt¶.
Nu pot trece peste ravagiile antisemitizatoare al holocaustologului “Ioanid” §i în presa de la Chi§in¶u. ïn “lecturile infidele
ale lui vasgar” din Contrafort, iulie-august 2002 (nu-mi dau
seama de “cronologie), iat¶ ce scrie basarabeanul Vasile Gârne†:
“Pe câteva pagini din acela§i num¶r de revist¶, Radu Ioanid, colaborator al Muzeului Holocaustului de la Washington public¶ un comentariu
amplu - nuan†at §i argumentat (subl. mea) din cartea lui Paul Goma
Basarabia (…) Cartea lui Goma n-a fost aproape deloc recenzat¶ la
Chi§in¶u, unde nici nu prea este de g¶sit” (subl. mea, P.G.). “Din comentariul g¶zduit acum de Observatorul Cultural, cartea lui Goma iese destul de
prost: fisurat¶, defici-ent¶ grav la capitolul documentare, purt¶toare de stereotipuri antisemite, vulgar violent¶ la adresa unor personalit¶†i ale culturii
române contemporane ” (s.m. P.G.).

ïndr¶znesc s¶ spun (§i nu-i voi cere voie directorului
Carmen Mu§at): revista Observator cultural, dac¶ nu a inventat
metoda coment¶rii - aiurea - a unor texte necitite, atunci sigur
a încurajat puturo§enia na†ional¶, astfel contribuind §i dânsa
(revista) la analfabetizarea românilor.
Revista susnumit¶ a g¶zduit mai deun¶zi Marea
Solidarizare a Scriitorilor Români cu… Cu ce, solidarizarea
ceea?, cu cine? Nu conteaz¶ cu cine, cu ce, din moment ce cauza
e bun¶ (cum s¶ nu fie bun¶ o solidarizare a unor scriitori, mai
ales când din centrul ei - pe fotografie - ne suav surâde ïns¶§i Ana
Blandiana, teoreticiana solidarit¶†ii la scriitorul român, persoana care, în urm¶ cu aproape 20 ani, în Convorbiri literare, ne
expusese, r¶bd¶toare, fermec¶toare, de a convins-o pân¶ §i pe
Monica Lovinescu, nu doar protectoare a sa, ci fabricant¶ a “disidentei Blandiana” - m¶ întorc, promi†înd c¶ de ast¶ dat¶, chiar
închei fraza: spuneam, deci c¶ Blandiana, singuric¶-singurea,
doar cu capul ei de teoretician¶ a solidarit¶†ii, explicase minteacoco§ului (de pre urm¶): dup¶ îndelungi cercet¶ri, cuget¶ri,
tr¶sese con- cluzia în†eleapt¶ - §i personal¶, ai credea-o cel pu†in
veri§oar¶ a lui Dinescu §i nu doar pentru c¶ ambii-doi se laud¶
cu… “arestarea la domiciliu” : solidaritatea nu era posibil¶ pe
vremea Tiraniei ceau§e§ti - cum s¶ fie posibil¶ o astfel de atitudine care †i-o interzicea?, care nu-†i d¶dea †âdul¶, pecumc¶-i slobod¶ solidari’… zi-i tu mai departe - îns¶ acum, c¶ Tirania nu
mai è, Olé, Olè!, solida’ a devenit posibil¶! Concluzie: Goma ne
insulta, ne calomnia, când pretindea c¶ scriitorii patriei noastre
dragi nu se solidarizaser¶, în 1977, cu o “idee” lansat¶ de el
împotriva bunului sim†: pa§aportul devenit o idee! Fire§te, nici
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eu, Prima Poet¶ a RSR, nici Romi, ocupat s¶ scrie volumul de
reportaje antiamericane scris pe banii americanilor, Dorin
Tudoran cu atât mai pu†in, atunci, în urm¶ cu 33 ani, fiind el
ocupat pân¶ peste cap cu solidarit¶†ile cu Paler, cu P¶unescu, cu
Papilian, cu D¶nu† Cristea, cu Prelipceanu - chiar cu Dinescu, de
cum s¶-l ba†¶ ei pe Cezar Iv¶nescu - îns¶ acum, c¶ s-a dat voie la
solidaritate, iat¶-ne solidari cu M¶rie§, grevistul foamei!
*
(14 febr)ïn forumul Observatorului Cultural iat¶ ce se dezbate…
ciudat? joenegut, Luni, 15 Februarie 2010, 15:07
Sunt forumisti pe care nu-i inteleg? Dau lectii unui personaj intrat in
istorie? Chiar daca Doamna Cornea n-ar avea dreptate, este decent sa nu-i
dam lectii, noi cei care n-am avut demnitatea si curajul sa exprimam lucruri,
iar acum la adapostul, uneori, al anonimitatii sa dam in stamba.
@D.C. legatura are cu prefectura? NEDEEA BURCA, Luni, 15
Februarie 2010, 10:43
Nu inteleg care sunt motivele pentru care, in acest moment, dl. Paul
Goma ar trebui sa fie sustinut public. E dat afara de undeva si nu stim noi?
Candideaza la ceva si n-am fost anuntati? Si in ce consta "drama" d-sale? Se
afla in vreun pericol foarte grav "celebritatea anticomunista" a d-sale? Si, nu
in ultimul rand, ce legatura vedeti dvs. intre dl. Paul Goma si subiectul in
dezabatere? Da, stim cu totii, a existat un moment in care dl. Paul Goma a
fost un exemplu de curaj si de civism. A riscat mult si a suferit pe masura.
Dar, a fost, oare, chiar singurul? Si, daca nu, oare de ce numai d-sa ar trebui,
acum, "sustinut public"? Vrea d-sa in locul d-lui Oprea? V-a indrituit sa fiti
purtatorul de cuvant al d-sale? De ce nu va exprimati clar si nu spuneti exact
ce doriti, la urma urmei? Altminteri, toate intempestivele dvs. interventii nu
au absolut nici o noima!
*

ïn coada listei sus†in¶torilor lui M. Oprea a ap¶rut Totok!
El mai lipsea!
*

ïn revista Cultura Dorin Tudoran scrie o chestie foarte
îmbârzoiat¶-înnodurat¶ din care nu se în†elege limpede: a fost
Marius Oprea eliminat din conducerea Institutului sau ba? £i ce
mai r¶mâne din informa†ia de ieri furnizat¶ chiar de interesat,
anume c¶ el, Tudoran ar fi fost numit pre§edinte de onoare?
Vorba celuia: “A§tept¶m provincia”. Ea s¶ ne explice
codul cu care s¶ descuiem textele tudorane.
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ïn prezent:
Joi 20 octombrie 2011
Mi-a fost foarte r¶u ast¶ noapte, din cauza mea: nu am
mâncat nimic asear¶ §i… mi s-a-ntâmplat ce era de evitat.
Nu-i voi scrie lui V.V. decât dup¶ ce el îmi va anun†a:
«S-a f¶cut - cu cet¶†enia»; «S-a f¶cut - cu membrìa»; «S-a f¶cut
cu desp¶gubirile (materiale)…», neimaginîndu-mi c¶ cele
morale: Manolescu, Oi§teanu, I. Vianu, Mih¶ie§, Gârbea, Shafir
(i-am în§irat pe doar unii din cei pe care-i d¶dusem în judecat¶
pentru holocaustizare (§i pierdusem…) au s¶-§i recunoasc¶
p¶catul calomniei.
Dar n-o s¶-mi pierd eu timpul care mi-a r¶mas cu indivizi
de teapa celor numi†i mai sus.
Timpul acela mi-l voi “pierde”, scriindu-i, punîndu-i în
jurnal. £i ce dac¶ vor fi doar trei cititori? M¶ mul†umesc §i cu
doi - dar buni…
*
Kadhafi a murit, azi, 20 octombrie 2011. ïncercînd s¶
scape din Sirta, încercuit¶ dou¶ automobile în care se afla
“Ghidul suprem” au fost bombardate de NATO. Fugarii s-au
refugiat într-un canal. Acolo au fost g¶si†i de opozan†i. Kadhafi
era mort.
Se zice c¶ a fost impu§cat. Ori NATO nu “trage” cu…
gloan†e, ci cu boambe. Vreun nepot de frate al… ïmpu§catului va
fi ap¶sat pe tr¶gaci.
S¶ fie s¶n¶tos, criminalul.
Din nou în trecut:
4 ianuarie [2010]
AVERTISMENT:
Interogatoriul consemnat mai jos este un fals:
Nu am fost interogat în “24 iunie 1956”, deci fals¶ este
§i “precizarea” : “Interogatoriul a inceput la ora 7 si 30
minute. Interogatoriul s-a terminat la ora 14 si 30 minute”. Cu
atât mai pu†in adev¶rat¶ este prezen†a lui “Eu Lt. maj. Vasile
Gheorghe am interogat in calitate de anchetator penal de securitate”.
Primul interogatoriu mi-a fost luat în ziua de 22 noiembrie (1956) §i nu de c¶tre lt. maj. Vasile Gheorghe, ci de locotenentul ¢ârlea Ion. Vasile Gheorghe m¶ va prelua o lun¶ mai
târziu - în jurul Cr¶ciunului (1956) - apoi, 21 ani mai târziu
(1977), cu gradul de colonel, ca §ef al Anchetelor Penale
Rahova.
Paul Goma, 13 martie 2010
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“REPUBLICA POPULARA ROMANA MINISTERUL SECURITATII STATULUI PROCES - VERBAL DE INTEROGATOR
24 iunie 1956 Orasul Bucuresti
Interogatoriul a inceput la ora 7 si 30 minute. Interogatoriul s-a
terminat la ora 14 si 30 minute.
Eu Lt. maj. Vasile Gheorghe am interogat in calitate de anchetator penal de securitate.
1. Numele: GOMA.
2. Prenumele: PAUL.
3. Anul, luna si ziua nasterii: 1935, octombrie 2.
4. Locul nasterii: In Com. Vatici - satul Mana - Orhei - U.R.S.S.
5. Cetatenia: romana.
6. Nationalitatea: romana.
7. Apartenenta politica: U.T.M.-ist din ce an 1952.
8. Studii: student anul III la Fac. de Filologie - Bucuresti.
9. Profesia: student.
10. Ultimul loc de munca si functia: student.
11. Ultimul domiciliu: Caminul studentesc din Str. Matei Voevod 77.
12. Situatia familiara: necasatorit.
13. Originea sociala: parintii Eufimie - invatator si Maria - invatatoare nu au posedat avere niciodata.
14. Activitatea politica pana in 1947: nu am fost incadrat in nici un partid
politic. Am participat la alegerile de dupa 23 august 1944 ca alegator.
15. Decoratii, distinctii si premii guvernamentale: nu am primit.
16. In ce armata a facut serviciu, grad, functie: declarat inapt.
17. Daca a fost prizonier: nu am fost.
18. Daca a fost in strainatate, unde, cand si in legatura cu ce: nu am fost
- m-am nascut insa in U.R.S.S., refugiindu-ma in timpul razboiului de
acolo.
19. Daca a participat in bande, in organizatii contra-revolutionare: nu am
participat.
20. Daca a fost judecat, cind, din ce cauze, de cine si la ce pedepse a fost
condamnat: nu am fost niciodata.
Intrebare: Arata D-ta ce incidente au avut loc intre studentii de la
sectia din care faci si D-ta parte a Facultatii de Filologie si conducerea
facultatii?
RASPUNS: In timpul anului scolar 1955-1956, cu ocazia seminariilor ce se desfasurau la marxism, s-au ivit unele probleme pe care - dupa
parerea noastra - asistentul de marxism MIRON, nu ni le-a putut lamuri
pe intelesul nostru, sau mai bine zis nu eram de acord cu raspunsurile pe
care ni le-a dat. Probabil ca asistentul Miron, a comunicat conferentiarului de marxism FLORIAN RADU, faptul ca noi nu suntem multumiti cu
raspunsurile pe care el ni le-a dat la intrebarile puse de noi, pentru ca la
un moment dat ni s-a comunicat ca ni se vor lamuri problemele de catre
conferentiarul Florian Radu. In scopul pregatirii ca sa raspunda la intrebari, ni s-au cerut sa scriem intrebarile centralizate pe o foaie de hartie si
sa le predam lui Florian Radu. Aceste intrebari au fost predate de catre
BRADU MIRCEA responsabilul grupei I-a a sectiei din care fac si eu
parte, catedrei de marxism, respectiv conferentiarului Florian Radu. Intrebarile ce ni le-am pus erau urmatoarele:
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I. In chestiunea taraneasca - ceream sa ni se lamureasca: - pentru
ce pentru tarani nu s-a facut tot ceea ce s-ar fi putut face in scopul imbunatatirii nivelului lor de trai. - Aici aratam ca, cotele sunt prea mari si ca
taranii sunt nevoiti sa cumpere paine de la oras.
II. In chestiunea de politica economica a statului - ceream sa ni se
lamureasca, care este criteriul de baza in relatiile economiei dintre tarile
socialiste. Respectiv ceream sa ni se lamureasca probleme de import si
export ale R.P.R. In acest sens ceream sa ni se explice urmatoarele:
- pentru ce livram curentul electric R.P.Bulgaria, aceasta pentru
ca noi aflasem de la un coleg bulgar, ca in Bulgaria procentul de electrificare a satelor este mai mare decat la noi in tara.
- pentru ce s-a dat R.P.Bulgaria butasi de vie destinati a fi plantati
in statiunea Murfatlar, din moment ce noi importam vin din Bulgaria, iar
acei butasi ar fi putut da rezultate bune la noi.
- care a fost criteriul pentru care s-a incheiat acord cu R.P.Ungara
in legatura cu crearea unui combinat chimic pe baza de gaz metan cu utilaj si documentatie maghiara in schimbul alimentarii cu gaz metan a unui
combinat similar pe teritoriul R.P.Ungare pe timp de 60 de ani.
- pentru ce cumparam automobile sovietice (Pobeda) si cehoslovace la preturi mari cand s-a auzit ca Italia ne-ar oferi turisme la preturi
mult mai mici.
- pentru ce s-a ridicat pretul bicicletelor de import dupa aparitia
pe piata a bicicletelor romanesti.
- pentru ce s-au scumpit motocicletele.
III. In chestiunea de lingvistica ceream sa ni se lamureasca: daca
limba care se vorbeste in Republica Moldoveneasca este limba de sine
statatoare sau un dialect al limbii romane. Aceasta intrebare am pus-o
pentru ca cu un an in urma (1954-1955) ni se spusese ca limba ce se
vorbeste in Republica Sovietica Moldoveneasca nu este un dialect al
limbii romane si ca este o limba de sine statatoare iar in anul scolar 19551956 ni s-a spus ca limba moldoveneasca este un dialect al limbii
romine, care tinde sa devina limba de sine statatoare in urma conditiilorgeografice si economice create.
- Sa ni se explice care este criteriul de valorificare al clasicilor:
M. Eminescu, Ion Creanga, Vasile Alecsandri si Mihail Sadoveanu, care
s-au nascut in Moldova (R.P.R.) pentru ca in unele carti care au aparut in
Chisinau - Republica Sovietica Moldoveneasca, se scrie ca, clasicii de
mai sus apartin literaturii moldovenesti si romane.
- In aceasta problema cunosteam ca Mihai Beniuc fusese in
Republica Moldoveneasca si luase legatura cu LUPAN si BUCOV EMELIAN oameni care au functii importante in Uniunea Scriitorilor din R.
Moldoveneasca si nu au putut rezolva aceasta problema urmand sa se
intruneasca mai multi literati romani si moldoveni care sa lamureasca
aceasta problema.
- Acestea sunt intrebarile ce voiam sa ne fie lamurite.
INTREBARE: Vi s-au lamurit aceste probleme?
RASPUNS: Aceste probleme ne-au fost lamurite doar partial.
Lucrurile s-au intamplat astfel: am fost chemati la o consultatie - pe la
sfarsitul lunii mai 1956 - in care conferentiarul FLORIAN ne-a lamurit
unele probleme dintre cele puse de noi insa noi nu am fost multumiti cu
lamuririle date, aceasta nemultumire exprimand-o fata de asistentul
Miron. Cu aceasta ocazie s-a pus problema intre noi studentii de a vizita
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pe cineva din conducerea partidului sau guvernului sa ne lamureasca
aceste probleme.
INTREBARE: Cine a formulat intrebarile aratate mai sus?
RASPUNS: Intrebarile au fost formulate de studentii celor doua
grupe A si B de la sectia de critica literara anul II ( anul scolar 1955-1956)
a Fac. de Filologie. Intr-o grupa erau 14 studenti (circa) iar in cealalta
grupa cam acelasi numar. Intrebarile le-am centralizat eu. Nu pot preciza
insa cine anume a pus intrebarile, eu personal am pus problema: ‘sa se
lamureasca de ce taranii cumpara paine de la oras'.
INTREBARE: Cum s-au petrecut lucrurile mai departe?
RASPUNS: Dupa consultatia data de conferentiarul Florian, am
fost chemati pe rand mai multi studenti din anul nostru, de catre catedra
de marxism, prodecan si secretarul organizatiei de Partid si U.T.M., cu
care ocazie am fost chemat si eu. Am fost intrebat ce parere am despre
intrebarile puse si daca nu mi se pare ca sunt intrebari tendentioase, puse
dupa o pozitie dusmanoasa. Eu am raspuns ca intrebarile au fost puse din
dorinta de a cunoaste aceste probleme si ca daca ne-am fi dus si am fi
cerut sa ne fie rezolvate aceste probleme de catre cineva din conducerea
partidului sau guvernului, cu siguranta ca ne-ar fi lamurit aceste probleme
si nu am fi fost suspectati ca le punem dupa pozitii dusmanoase. Deoarece era perioada de examene, am lasat rezolvarea problemelor pentru mai tarziu. La inceputul anului scolar 1956-1957 - in luna
septembrie*), pentru faptul ca intre timp aparuse o hotarare a Partidului
cu privire la imbunatatirea muncii ideologice in randul studentilor, in care
se prevedea printre altele ca fruntasi ai partidului si guvernului sa vina in
mijlocul studentilor si sa lamureasca politica statului nostru, ne-am gandit
sa insistam pe langa Comitetul U.T.M. al Facultatii ca sa faca demersurile
necesare si sa vina tov. Chisenesvski si sa lamureasca problemele aratate
mai sus, considerandu-l ca cel mai competent de a ne lamuri, deoarece se
ocupa cu problemele ideologice ale partidului.
*) Nu puteam explica în 24 iunie 1956 ce urma s¶ se petreac¶
în luna septembrie - adev¶rat, acela§i an. Dovad¶ ca procesul
verbal de interogatoriu a fost prelucrat dup¶ re†eta din 1984
de Orwell: “cine st¶pâne§te timpul…”
- In acest sens studenta Gloria Barna care facea parte din
Comitetul U.T.M. a luat legatura cu Comitetul U.T.M. al facultatii in
acest sens. - Nu am primit nici un raspuns in sensul aratat mai sus si nici
noi nu am mai insistat, deoarece intre timp intervenind situatia din
Ungaria, nu am voit sa se creada ca profitam de evenimentele internationale ca sa ridicam aceste probleme.
INTREBARE: In ce scop ati pus intrebarile de mai sus?
RASPUNS: Intrebarile aratate mai sus le-am pus din dorinta sincera de a ni se lamuri.
INTREBARE: Dar initiativa de a merge si a protesta pe langa
decanul facultatii pentru eliberarea unor studenti - pe care nici nu-i cunosteai-care fusesera arestati de organele de stat, din ce dorinta ai luat-o?
RASPUNS: Initiativa de a merge si a protesta pe langa decanul
facultatii am luat-o in primul rand pentru a afla pentru ce au fost arestati
studentii iar in cazul cand aflam ca au fost nevinovati, urma sa protestam
pentru eliberarea lor.
- INTREBARE: Cine trebuia sa cunoasca motivele pentru care
fusesera arestati studentii, decanul sau organele care ii arestase?
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RASPUNS: Noi am crezut ca decanul trebuia sa cunoasca.
- INTREBARE: Tot ce D-ta ai declarat pana in prezent nu corespunde cu adevarul. Acest lucru rezulta cu prisosinta din caracterul , intrebarilor' pe care le-ati pus spre a fi - dupa cum spui D-ta - lamurite si din
pozitia pe care ati adoptat-o fata de elementele contrarevolutionare ce
fusesera arestate. De aceea ti se cere sa declari in mod sincer adevaratul
substrat al actiunilor intreprinse de D-ta?
RASPUNS: Eu sustin ca am declarat adevarul in legatura cu cauzele pentru care am pus spre lamurire problemele declarate mai sus. In
legatura cu atitudinea mea fata de studentii arestati, adevarul este ca am
vrut sa aflam motivul arestarii si in cazul cand aflam ca sunt nevinovati
sa protestam pentru eliberarea lor.
INTREBARE: Ce studenti cunosti ca au pus intrebarile despre
care ai vorbit mai sus?
RASPUNS: Intrebarile despre care am declarat mai sus au fost
puse de toti studentii fostului an II al Facult. de Filologie sectia de literatura si creatie literara ,Mihai Eminescu', in total circa 30 studenti.
INTREBARE: In legatura cu actiunea de protest fata de studentii
arestati, arata D-ta cine a luat aceasta hotarare?
RASPUNS: Hotararea in legatura cu actiunea de protest in legatura cu eliberarea studentilor arestati am luat-o subsemnatul si Popescu
Horia (coleg de an din alta sectie) in discutiile purtate intre noi. - In acest
sens am hotarat sa mai anuntam si alti studenti eventual colegi cu cei arestati pentru a intreprinde aceasta actiune. Eu personal am anuntat in acest
sens pe colegul meu ALBU VASILE de care insa am fost refuzat spunandu-mi sa-mi vad de treaba pentru ca nu suntem nici colegi cu cei arestati si nici cel putin nu-i cunoastem. Dupa ce am citit prezentul proces
verbal de interogatoriu cuvant cu cuvant si am constatat ca el corespunde
intrutotul cu cele declarate de mine il sustin si semnez propriu.
(...) Intre timp au intervenit problemele internationale *) si in
aceste momente noi nu am mai insistat asupra chemarii unei persoane
competente de a ne raspunde la intrebari, pana cand un activist din partea
raionului U.T.M. nu a venit la facultate de a ne informa despre cele petrecute in R.P.Ungara. tin sa precizez ca activistul respectiv nu a venit la
grupa I-a din care faceam si eu parte ci a venit la grupa II-a. Subsemnatul
afland ca la grupa a II-a este sedinta U.T.M. m-am dus cu Gloria Barna cu care m-am intalnit pe sala - la grupa unde se tinea sedinta. Cand am
intrat in sala grupei II-a sedinta incepuse deja.
*) “Problemele interna†ionale” care “interveniser¶” fuseser¶
evenimentele din Polonia, Poznan, august 1956) apoi
Revolu†ia Maghiar¶ (octombrie acela§i an).
- Intrebare: Cu ce scop te-ai dus d-ta la sedinta de U.T.M. a grupei
II-a ?
Raspuns: Cu toate ca nu era sedinta grupei din care faceam si eu
parte totusi m-am dus la sedinta pentru a afla mai multe lucruri ce se
petreceau atunci in R.P.Ungara.
Intrebare: Ce s-a discutat la sedinta sus aratata? Raspuns: In
momentul in care am intrat in sedinta se discuta problema presei si a scopului pentru care au fost arestati unii studenti din anul V, deasemenea sa mai discutat si problema taraneasca. Deci desi sedinta avusese alt scop
totusi noi am discutat probleme legate de situatia din tara.
Intrebare: Cine anume a discutat problemele aratate mai sus?
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Raspuns: La aceasta sedinta au luat cuvantul aproape toti studentii din grupa a II-a in afara de Georgescu Aurel si Barna Gloria. £ i subsemnatul am luat cuvantul aratand ca nu este justa masura luata impotriva
unor studenti din anul cinci si l-am intrebat pe activist de ce au fost arestati studentii sus aratati. De asemenea am intrebat si eu de ce nu se publica
in ziar toate evenimentele din R.P.Ungara. In legatura cu problema taraneasca am spus in sedinta faptul ca taranii din cauza cotelor sunt siliti sa
cumpere paine din oras. La discutii au luat de mai multe ori cuvantul
Mihaiescu Gheorghe, Albu Vasile si Bucalau Ion, care au insistat mai
mult asupra problemelor.
Intrebare: De unde anume ai aflat d-ta faptul ca unii studenti din
anul cinci au fost arestati pentru unele fapte penale?
Raspuns: Colegul meu de camera HAITONIC ION, intr-o seara,
mi-a spus ca un consatean de-al lui din anul cinci i-a spus ca au fost arestati - inainte de 1 noiembrie 1956 - penrtu faptul ca au inaintat o ,Motiune'
,Scintei Tineretului' prin care cereau ca acest ziar ar fi bine dupa parerea
lor sa-si ,imbunatateasca' activitatea. In seara aceea subsemnatul, Bucal¶u
Ion, Bradu Mircea, £erban Corneliu si HAITONIC, am spus ca nu este
justa masura arestarii. Insa de data aceea nu am discutat nimic in legatura
cu vre-un protest in problema arestarii studentilor. Dupa ce am citit prezentul proces verbal de interogator cuvant cu cuvant si am constatat ca el
corespunde intru totul celor declarate de mine il sustin si il semnez.
(Finele procesului verbal de interogatoriu din iunie 1956)”
================================
“COVACI AUREL DOSAR I 3654/vol 2
MAI. RPR Direc†ia III-a Serviciul 6 Biroul 2
Nr. 121. DOSAR DE GRUP PRIVIND PE POGORILOVSCHI
STELIANA, NICOLAESCU-PLOPSOR, COVACI AUREL §i al†ii
Deschis la data de 11.XI. 1957
PROCES-VERBAL DE INTEROGATOR
Martor GOMA PAUL, n¶scut la 25 oct. 1935, în comuna MANA,
Orhei, URSS, - fiul lui Eufimie §i Maria, student, domiciliat în Buc., str.
Matei Voevod, nr. 77
2 noiembrie 1956 Localitatea Bucure§ti*)
*) Alt fals: nu am fost interogat în 2 noiembrie 1956 !
Interogatoriul a început la ora 8 §i 30 §i s-a terminat la ora 10 §i
00
Întrebare. Vi se atrage aten†ia c¶ sunteti obligat s¶ spune†i numai
adev¶rul §i s¶ nu ascunde†i nimic din ceea ce §titi întrucît nerespectarea
acestei obliga†ii atrage sanc†ionarea prev¶zut¶ §i pedepsit¶ de art. 277
C.P. pt. m¶rturii mincinoase §i ascunderea adev¶rului.
Am luat cuno§tiin†¶. ss Paul Goma”
Voi fi “luat cuno§tin†¶” - dar nu în 2 noiembrie.
*
Întrebare. Cînd s-a prelucrat în cadrul grupei Dv. evenimentele
din Ungaria?
R¶spuns. Evenimentele din Ungaria s-au prelucarta în ziua de 30
oct. a.c. în cadrul grupei a II-a a sec†iei de critic¶ literar¶ anul III, la care
am participat §i eu. Men†ionez c¶ nu fac parte din aceast¶ grup¶ îns¶ am
†inut s¶ particip pt. c¶ aceast¶ problem¶ m¶ interesa.
[p. 1 Anchetator penal Semn¶tura. Paul Goma]
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Întrebare. Cum se numesc studen†ii care au luat parte în cadrul gr.
II la prelucrarea evenimentelor din Ungaria?
R¶spuns. Gloria Barna, Aurel Georgescu, George Mih¶ilescu,
Boian Tudor, Albu Vasile §i Petre Ghelmez §i Ion Buc¶lau.
Întrebare. Ce probeleme s-au ridicat cu ocazia acestei prelucr¶ri?
R¶spuns. În momentul în care eu am intrat în sala unde se prelucaru evenimentele din Ungaria de grupa de studen†i de la noi, studentul
Buc¶lau ridicase problema presei afirmînd c¶ serviciul noastru de pres¶
nu public¶ §tirile în mod obiectiv §i insuficient fa†¶ de ziarul iugoslav
«Borba». Din cauza aceasta din discu†ii a reie§it c¶ cetîenii sunt împin§i
spre surse dubioase de informare la care tov. de la raion a sus†inut c¶
muncitorii nu ascult¶ Vocea Americii, lucur cu care noi cei de fa†¶ nu am
fost de acord, din motivele susamintite. Legat de problema presei tov. a
fost întrebat dac¶ §tie pt. care motiv au fost re†inu†i studen†ii din anul V
care ridicaser¶ probelema presei la redac†ia ziarului Scânteia Tineretului,
la care tov de la raion nu §tiu s¶ fi dat un r¶spuns în aceast¶ direc†ie.
[p. 2 Anchetator penal Semn¶tura. Paul Goma]
În continuare noi to†i am discutat : dac¶ studen†ii din anul V au
fost re†inu†i numai pt. faptul mai susamintit, consider¶m aceast¶ m¶sur¶
nejust¶.
O alt¶ problem¶ ridicat¶ de studentul Bucal¶u §i care a fost
sus†inut¶ §i de mine a fost problema †¶r¶neasc¶. În acest sens s-au ivit
nedumeriri în urma faptului c¶ în ultimul timp s-au luat hot¶rîri pt.
îmbun¶t¶†irea nivelului de trai al studen†ilor, pensionarilor §i muncitorilor
cu salariu mic, îns¶ pt. †¶r¶nime nu sa-u prev¶zut îmbun¶t¶†iri, cotele sunt
prea mari pt. posibilit†¶ile †¶ranilor de a le satisface, sîntem de acord c¶
pt. crearea industriei na†ionale §i pt. ap¶rare trebuiesc fonduri îns¶ credem
c¶ †¶ranuk care produce pîine trebuie s¶ o aib¶ în cantit¶†i suficiente §i nu
s¶ fie nevoit s¶ o cumpere de la ora§.
— Legat de aceste probleme am reluat o veche dolean†¶ cerînd s¶
vin¶ în mijlocul nostru tov. din conducerea partidului pt. a ne explica probleme economice §i poltice pe care nu lea-m în†eles §i care ne sînt
neap¶rat necesare, avîn în vedere c¶ ne pregîtim pt. a deveni scriitori;
Men†ionez c¶ aceast¶ problemî a preopcupat întreaga noastr¶ sec†ie înc¶
din anul §colar trecut cînd ni s-a promis §i baza†i pe hot¶rîrea cu
îmbun¶t¶†irea muncii ideologice în rîndul studen†ilor.
[p. 3 Anchetator penal Semn¶tura. Paul Goma]
Am c¶zut de comun acord c¶ tov. Chi§inevschi e cel mai indicat.
Deasemenea subsemnatul am ad¶ugat c¶ din pricina activit¶tilor
nepreg¶ti†i au loc gre§eli care prejudiciaz¶ aceast¶ linie §i c¶ ar fi bine ca
pe viitor în rînduriole studen†ilor s¶ vinî activi§ti mai bine preg¶ti†i.
Întrebare. Ce alte probleme s-au mai ridicat §i cine anume a mai
ridicat astfel de probleme?
R¶spuns. În afar¶ de cele ar¶tate nu-mi amintesc s¶ se fi ridicat §i
alte probleme. Dup¶ ce am citit prezentul proces-verbal de interogatoriu
ce con†ine în totul cele declarate de mine î-l (sic!) sus†in §i-l semnez
propriu.
Anchetator penal Semn¶tura.
Paul Goma
[era moda semn¶rii fiec¶rei pagini a procesului verbal, nota mea, P.G.]
Nota editor (Dan Culcer). Textul procesului verbal de
interogatoriu era scris de anchetator, nu de anchetat.
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Motto : "Contrarul adevarului nu este minciuna, ci uitarea."
"Draga Domnule Goma,
am terminat lectura Justei. Cartea este trista, fiindca se termina pe un
esec, acela al unei intilniri intre doua persoane care puteau sa nu fie singure.
Tonul ei este just. Adica nici patetic, nici sec. E cartea celor dinaintea noastra.
Cei care, precum Dta, ati trait nu doar teroarea verbala, ci si cea fizica. O carte
despre frica, neincredere, despre confuzie, despre cele patru lumi: a celor care
sunt justi, a celor care se prefac ca sunt justi, a celor care sunt crezuti justi si a
celor care nu sunt justi, nu vor, nu pot, adica a curajosilor singuratici. Care isi
dau seama ca nu erau singuri doar dupa ce isi intilnesc semenii in spatele
gratiilor.
Lupta Dtale contra amneziei e patetica, iar in aceasta carte incepe sa se
lase noaptea. Noaptea uitucilor. E o tragedie pe care mai tinerii nu o mai pot intelege cu adevarat, decit daca fac referinta la alte evenimente, de pilda la cele
recente, din decembrie-ianuarie 1989-1990, asupra carora se lasa noaptea de
asemenea.
M-am bucurat ca aceasta carte a fost scrisa. Poate cindva se vor gasi si
arhivele ce o vor completa. De ce nimeni nu vrea sa scrie o istorie a Scolii de literatura? Scurta ei viata, cu profesorii si cu studentii ei cu tot, merita sa fie compusa, modelata ca o masca mortuara."
***
Aceasta epistola, initial privata, a fost inserata de Paul Goma la sfirsitul
editiei on line a romanului sau "Justa", un titlu care deriva din porecla data unui
personaj feminin, al carui model indepartat pare sa fi fost destinul unei studente
de la Scoala de literatura, Alexandra Indries. (Nascuta in 1936, prozatoare, critic
literar, m. 1993). Scriu asta cu toate rezervele de rigoare, caci "orice asemanare
cu viata este intimplatoare" in literatura.
Epitetul ornant "just" (adjectiv si adverb), in dictionare e prezentat ca
fiind sinonim cu adevarat, drept, echitabil, intemeiat, temeinic, bine, fundamentat. Formula folosita frecvent in sedintele de toata mina, de partid sau de fara partid. Erau juste toate masurile, deciziile si prevederile de partid, la originea carora
se aflau mai mult decit justele idei directoare ale marxism-leninismului-stalinist.
Ale maoismului-hrusciovisto-ceausist. Caci ce a fost altceva Ceausescu
decit un Hrusciov al Romaniei, care a vrut sa dea iluzia unei politici a adevarului
regasit, cind de fapt a practicat o politica a noii minciuni. Orice alte idei erau
nejuste si deci periculoase, reprobabile si punisabile. Orice cuvint folosit in
comunism avea un sens diferit de cel de obste. El ascundea, deforma. Sociologul
si comunistul lucid (!) Zevedei Barbu, ramas la Paris deja in 1947, pe cind
participa ca expert din partea romana la tratativele in urma carora s-a semnat
pacea la Paris, a fost, dintre romani si poate nu doar, primul care a scris un studiu
- "Le langage dans les democraties et les societes totalitaires" - despre "limbajul
totalitar", publicat in 1953 intr-o revista de lingvistica, "Orbis", la Louvain.
(http://www.asymetria.org/zevedeibarbu.html) Acest termen - limbaj totalitar
(care desemna la inceput un argou, devenit limbaj odata impus tuturor vorbitorilor unei limbi) - mi se pare mai just pentru a desemna subiectul, decit imposibila
"limba de lemn", un calc lingvistic franc fara sens si fara rost. Cuvintul "just"
apartine roiului de vorbe din jurul conceptului de justitie si a avut, dupa 1945, o
legatura, indestructibila, am putea spune temeinica si chiar metalica cu practica
comunista a justitiei, sub forma ei cea mai represiva. Cu modul de aplicare a justitiei sub regimurile comuniste, prin folosirea catuselor ca legatura (metalica)
dintre teoria comunista si practica ei sociala.
"Cine nu era cu noi, era impotriva noastra".
Ca sa fii just, adica sa actionezi si mai ales sa dovedesti, sa convingi ca
gindesti conform liniei trasate de partid, ca forta conducatoare sau reprezentind
avangarda clasei muncitoare, ea insasi forta conducatoare desemnata ideologic
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de comunismul care actiona in numele ei, terorizind-o, trebuia sa fii mai mult
decit supus, conformist, tacut, infricosat, mai trebuia sa intelegi ca "omisiune de
denunt" este o crima tot atit de grava ca dezacordul cu politica partidului unic.
Trebuia sa anticipezi prin delatiune spontana acuza omisiunii de denunt. Evident,
nu toti cetatenii Romaniei au practicat aceasta atitudine justa. Dimpotriva, au fost
multi care nu doar ca au omis sa-si denunte colegii sau in general compatriotii,
dar au si pus mina pe condeie sau pe arme ca sa se opuna "justetii" politicii
comuniste. Altii au devenit transfugi, votind, cum se zicea, cu picioarele pe care
si le-au luat in spinare, de vreme ce nu puteau vota impotriva, intr-un sistem electoral complet controlat si falsificat sub controlul partidului si statului, garantii
aparenti ai aplicarii legii. Asta cind era inca nevoie, pentru ca la un moment dat,
probabil deja prin 1950, lehamitea si frica au facut singure jocul puterii si au dat
rezultatele asteptate de aceasta.
Am vazut recent in premiera pariziana (Theatre Le Petit Hebertot, 30
august 2005) un excelent spectacol cu o piesa de Jean Claude Carriere, scenaristul lui Bunuel. Premiera mondiala a avut loc la Bucuresti, in regia lui Octavian
Greavu, sub titlul "Zodia turnatorului", in 18 februarie 2003, cu Stefan Sileanu
in rolul principal, al turnatorului, fireste. O piesa a carei vedere cade bine cuiva
care a trait in socialismul real, ca mine. Intitulata "Filiera normala" sau "Circuitul
normal", ea pune in scena un ofiter de politie politica si un turnator profesionist,
singuri pe scena, un birou, intr-un precar echilibru si in schimbatoare raporturi
de putere. Am avut senzatia ca, in fine, un artist a gasit calea de acces la pinza
freatica a societatii reale si la psihologia delatorului zelos. Care nu actioneaza din
frica, ci din datoria morala, si care poate deveni mai puternic decit ofiterul care
l-a recrutat. Acestia sunt personajele cheie ale societatii romanesti socialiste si
postsocialiste.
Justa lui Paul Goma a fost o victima. Destinul sau - tragic. Si s-a terminat prin iesirea din istorie, prin marginalizare si uitare. Dar celelalte personaje,
cele din fundalul romanului, sau de la masa prezidiului sedintelor memorabile ale
anilor 50, ca o judecata care schimba destine, brucanii, iliestii, care au intrat din
roman pe scena istoriei si au invins (!?), definesc prin evolutia lor adevaratii
facatori de istorie. Cei carora nu le pasa de morala si nu se impiedica de consideratii marunte privind adevarul si justitia. Viata nu este justa, nici dreapta. Cei
buni nu inving si adevaratii eroi (pozitivi!) mor sau sunt uitati, cind nu se sinucid.
Post socialismul este societatea victoriei delatorilor profesionisti si zelosi, cei
adevarati si magnifici, ale caror succese ne uluiesc si ne adincesc in cea mai cumplita criza morala, cea de identitate.
-Publicat de c¶tre Dan Culcer. Écrivain roumain vivant en France depuis 1987. la
&gt;&gt; Asymetria&gt; &gt; Antiacvarium, 3/12/2010 10:29:00 AM

Vineri 19 martie 2010
(…) O las la o parte pe “arhitecta cu o anumit¶
reputa†ie în exilul românesc din Paris”, reputa†ie consfin†it¶ de
Geta Dimisianu, ea îns¶§i reputat¶ turn¶toare §i m¶tu§¶ a celei
care se plânsese c¶ fusese turnat¶ de Carmen L¶z¶roiu,
nepoat¶-sa…
Pe mine nu m¶ plâng c¶ nu m-a pomenit Nedelcovici,
dar - am mai scris în Jurnalul corespunz¶tor - m¶g¶ria de nu o
fi poftit la s¶rb¶torirea c¶r†ii pe Mihaela Marinescu nici pe
£erban Cristovici, în schimb pe inenarabilul Veroiu.
“Opere complete”… ïl luam peste picior pe Breban cu
ale sale “opere” (iat¶, nu mai †in minte dac¶ era adev¶rat©Paul Goma 1935-2011
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adev¶rat sau eu îi pusesem o etichet¶ meritat¶). De la o vreme
citesc §i nu m¶ mir - de suferit, nici vorb¶! : “Gabriela Ada-me§teanu - Opere vol. cutare”. Sunt tentat s¶ spun c¶ §i S¶raru
§i-a editat “Opere” alese, neculese… dar nefiind sigur, tac.
ïns¶ chiar dac¶ numai Nedelcovici §i Adame§teanu î§i
public¶ “Operele”, ce în†elegem din asta? Ceea ce trebuie s¶
în†elegem: c¶ §i unul §i altul, oricât de (foarte) buni scriitori ar
fi, faptul c¶-§i numesc scrierile adunate : opere, ei fiind în
via†¶ (vorba ovreiului: «Decât a§a o via†¶, mai bine alta, mai
bun¶»), îi trimit în categoria - aici îl plagiez pe eternul S¶raru:
“Ni§te †oape.”
Sâmb¶t¶ 20 martie 2010
(…)Observator cultural public¶ în num¶rul curent
câteva texte remarcabile: în primul rând cel semnat de Flori
B¶l¶nescu “Crima perfect¶ a comunismului”; apoi de Bedros
Horasangian: “Agita†i materialele!” (excelent), apoi dou¶
cronici despre Petru Popescu: Daniel C.-Enache - “Scriitorul
tineretului” §i Cristina Ispas - “În c¶utarea succesului pierdut”
De data asta îns¶ (excep†iile bucur¶, de ce nu crede†i în
excep†iile îmbucur¶toare, m¶i tovar¶§i?) Ovidiu £imonca se
revolt¶ împotriva tiraniei exercitat¶ de Andrei Cornea, membru al aceluia§i ghetto §i coleg al s¶u de la BBC - cum §tiu
prietenii de veacuri s¶ se înfig¶, de bra†, în mo†ul tortului! - în
chestiunea: “Marius Oprea sau Tism¶neanu”?, în textul:
“Anticomunism cu n¶frama pe ochi”. Am, ca s¶ spun a§a,
pl¶cerea de a recomanda aceast¶ punere la punct a unuia dintre m¶garii GDS-ului - vorbesc de Andrei Cornea, fiul nedesmin†it al nedesmin†itului bol§evic “Profesorul Paul Cornea”,
unul din evreii care au f¶cut un imens r¶u culturii §i educa†iei
române§ti, el nefiind marxist decât în suprafa†¶, în adânc fiind
un distrug¶tor khazar? Ar fi putut fi geam¶nul lui Crohm¶lniceanu, îns¶ acela distrugea cu… m¶nu§i, nu cu parul, ca
neam-prostul tovar¶§ Paul).
M-a mai bucurat - ca un veninos ce sunt - de
chelf¶neala pe care acela§i O.£. o aplic¶, în treac¶t, slujnicei
Adame§teanc¶i, pseudo-numit¶ “Rodica Palade”, care se
b¶gase §i ea în vorb¶, în loc s¶ r¶mân¶ la cuhnie, unde i-i
locul: în revista 22, afirmase c¶ Marius Oprea „§i-a dorit prea
mult s¶ fie la butoane” - expresie folosit¶ de toate †oapele din
†¶ri§oar¶ - §i de Udroaia §i de Anastasoaia §i de Nicolaia (specialist¶, prin nepo†ic’-sa, în materie de butoane), §i de
Ridzoaia §i de Eboaia, feti†a-tatii cea cu succesur’li.
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*
Cred c¶ §tiu de unde a preluat D.C. Mih¶ilescu în
cronica lui distrug¶toare la Jurnal I-II-III fraza cu care
m-a… îngropat. Flori B¶l¶nescu dînd largi extrase din articolul lui C. T. Popescu “Gomora”, scris §i publicat în Adev¶rul
în iulie 1995 la comanda (§i cu materialui Securit¶†ii) - în grup
pestri†, nu “t¶rcat”, fiindc¶ din el f¶ceau parte §i Horia Rusu §i
Corneliu Coposu, a nimerit peste:
“ „Dînd cu ochii de documentele din arhivele Securit¶†ii, n-am
tres¶rit. Gomora aceasta nu m-a f¶cut stan¶ de sare. Triste†ea i-a închis
inexorabil cercul. Goma primea bani buni, sume considerabile, în valut¶
forte, pentru «literatura» disident¶ care i se difuza în str¶intate. Principala
lui nemul†umire fa†¶ de statul ceau§ist era c¶ nu-i public¶ romanele. Din
propriile declara†ii, transpare obsesia statutului social, a parvenirii pe cale
scriitoriceasc¶. Iar linsul cizmelor lui Ceau§escu (probabil pre†ul pa§aportului), pus al¶turi de vehemen†ele ulterioare, pare mai dezgust¶tor decât
odele pentru Tovar¶§ul, produse cinstit §i consecvent, la metru.
”Schi†a de portret pe care i-o face Al. Ivasiuc – tot

pentru uzul Securit¶†ii – lui Paul Goma sun¶ ca inscrip†ia pe
piatra de mormânt…”
“a unei genera†ii, a unei lumi, a unei vremi...”
“Piatra de mormânt” - iat¶ influen†a benefic¶ al lui C.T.
Popescu asupra gândirii dar mai ales a stilului lui D.C.
Mih¶ilescu. Dac¶ influen†atul are o alt¶ explica†ie a “imaginii”
s¶ o deconspire.
*
Tragedie-tragedie-tragedie : elita actual¶ polonez¶
ucis¶ pe când mergea s¶ omagieze, la Katyn, uciderea elitei
poloneze în 1940.
Duminic¶ 11 aprilie 2010
Coinciden†a lu’ Dracu’: ieri, când m¶ preg¶team s¶ reamintesc, în jurnal, soarta doctorului legist Alexandru Birkle (solicitat în comisiile interna†ionale de cercet¶ri la Katyn, la Vinni†a,
în cea germano-român¶ pentru T¶tarca), a c¶zut ca un tr¶snet
§tirea c` elita actual¶ a Poloniei, mergînd la locul unde elita
Poloniei de dup¶ lichidarea †¶rii, în 1940, fusese masacrat¶ de
ru§i - dup¶ obiceiul bol§evic, vina fiind întoars¶ pe dos de
mae§trii minciunii Ilya Ehrenburg §i Vassili Grossman - avionul
delega†iei s-a pr¶bu§it, deci a fost decapitat¶ înc¶ o dat¶.
£i eu care nu în†elegeam de ce m¶ n¶p¶de§te plânsul de
fiecare dat¶ când aud Imnul Poloniei intonat §i la cea mai banal¶
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întrecere sportiv¶ - nu doar pentru c¶ “între timp” am îmb¶trânit,
iar sfincterele ochilor au sl¶bit §i-mi scap¶ lacrimile - ci de când
m¶ §tiu. Idol de adolescen†¶ mi-a fost Stere; de maturitate:
Soljeni†în. Iar comunitate… “idol¶”: Polonia.
De aceea. S¶ tr¶iasc¶ în veci Polonia în veci însângerat¶,
în veci decapitat¶ - de fiecare dat¶ reînviat¶!
Luni 12 aprilie 2005
Katyn II. Dintre †¶rile europene vecine cu Polonia doar
România lui B¶sescu a întârziat cu o zi transmiterea
condolean†elor, nu a decretat m¶car o jum¶tate de zi de doliu
na†ional. Era cunoscut analfabetismul b¶sescian în materie de
geografie elementar¶ (Kabul în loc de Cahul; Tahiti în loc de
Haiti - ai zice c¶ Traian este b¶ie†elul de trei ani al propriei fiice,
Eba). Ce s¶ mai vorbim de dobiBocul devenit §i el legendar - i-a
devansat pe legendarii Chivu Stoica, D¶sc¶lescu, Postelnicu,
chiar §i pe co-ardeleanul s¶u, Z¶roni.
ïns¶ îngrijor¶toare peste poate este nesim†irea româneasc¶ (în schimb, anonim¶!) a prea multor participan†i la “discutarea” câte unui articol de ziar, fa†¶ de o tragedie nu doar polonez¶, ci m¶car european¶-de-Est (exclud Anglia, care i-a tr¶dat §i
i-a dat lui Stalin pe cei care-§i v¶rsaser¶ sângele pentru Coroana
Britanic¶; exclud §i America de Nord, cea care a consim†it la
tr¶darea Poloniei §i darea ei pe mâna ru§ilor, de§i în aranjamentul
de la Ialta era vorba mai ales de soarta Poloniei; nu §i Fran†a: ea
a vândut “doar” Cehoslovacia, cu un an mai devreme).
M-au înjunghiat în burt¶ “comentariile” unor, drag¶doamne români, pe marginea decapit¶rii - pentru a câta oar¶! - a
Poloniei. De ast¶ dat¶ nu am întrez¶rit, sub “anonimat”, nici
eterni securi§ti, nici eterni evrei - eternii anti-goi, în general, în
special eternii anti-polonezi. Ci doar mâlul, noroiul, b¶legarul
românesc - cel de nesfâr§it¶ ru§ine. Ru§ine na†ional¶, în cazul
tragediei recente, nefiind vorba de pro-polonezism, de antipolonezism, nici de catolic contra ortodox, nici de iudaism contra
cre§tinism - nici m¶car de Rusia contra Polonia - ci de prostia
noastr¶, româneasc¶, b¶§tinoas¶, de idio†enia noastr¶ dacoroman¶, cea ie§it¶ la lumin¶ (sic!), nu ca rezultat al unui “proces
de gândire” (gândire la becaliza†ii no§tri compatrio†i?), ci în urma
dospirii, ferment¶rii cu cl¶buci, cu stropi a b¶legarului din
“sinea” unor - prea-multor - ruomâni d-ai nuo§tri, dîn puopuor.
A avea alte p¶reri, opinii despre “ceva politic” - normal,
într-o comunitate (de oameni) ; a avea alte idei, credin†e
(§i religioase), ceva obi§nuit (între oameni);
ïns¶ a spurca, prin cuvinte, moartea cuiva, fie acela chiar
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un du§man… Fiindc¶ asta au f¶cut prea mul†i dintre idio†ii no§tri
compatrio†i; nu au-luat-în-de§ert-cuvântul-Domnului, mai grav:
au luat în b¶§c¶lie o tragedie omeneasc¶. Asta au f¶cut cretinii,
oligofrenii români, cei care nu au §tiut ca m¶car prin t¶cere s¶
omagieze suferin†a atroce - §i repetat¶ - a vecinilor no§tri, a
fra†ilor no§tri, Polonezii.
Nesim†ire neao§¶ - îl re-citez pe Noica: netrebnicie.
«ïn †ara asta vre†i s¶ v¶ întoarce†i?» - întrebarea feti§oarei
din Pa§cani (era, acum un deceniu, acum o fi mam¶ de copii)
nu-mi d¶ pace, m¶ croie§te cu biciul peste obraz, peste ochi.
Mar†i 13 aprilie 2010
Eu credeam c¶ numai românii no§tri sunt nesim†i†i,
nesim†itori, b¶d¶rani în judecarea tragediilor altora - aici a
polonezilor - ei bine, pe forumul ziarului Le Monde am dat peste
comentarii, nu atât vulgare, b¶§inoase - nesim†ite, cum zisesem ca la româna§ii no§tri, ci altfel. Nu sunt de acord c¶ despre-mor†inumai-bine, îns¶ a-†i manifesta, nu diferen†a, ci ura fa†¶ de un
mort - aici pre§edintele Poloniei, Lech Kaczynski - dep¶§e§te
bunul-sim†. Fiindc¶, totu§i, Kaczynski nu a fost un Hitler, nici un
Pinochet, nici chiar un Franco, pentru ca oamenii de stânga
(fanaticii de stânga), evreii s¶-l deteste §i în moarte.
Dup¶ mesajele (sic) din Le Monde îi sim†i pe mesaji§ti
dup¶… mesaje, dup¶ nemul†umirile, chiar ostilitatea lor fa†¶ de
pre§edintele polonez. Pe primul loc al “p¶catelor” lui se afl¶, ei,
da, catolicitatea. ïntre ace§ti neiubitori ai catolicismului se afl¶
mai pu†in ortodoc§ii - printre care zecile de milioane de ru§i;
sutele de milioane de musulmani. Ci doar (!) cele câteva mii de
evrei isterici, politruci fanatici stînd de paz¶ pe meterezurile
internetului, s¶ dea “replica meritat¶” oric¶rei opinii ne-prosemite. I se repro§eaz¶ catolicului pre§edinte p¶catele cunoscute:
rigoarea doctrinei, interzicerea avortului §i a c¶s¶toriei
preo†ilor, chiar §i recentul scandal al pedofiliei clerului… - dar
Doamne fere§te s¶ se vorbeasc¶ de rigoarea (eufemism) mozaismului, imoralitatea rabinilor care tac chitic fa†¶ de crimele împotriva palestinienilor, arhaismul în care, nu numai se complac, dar
impun legile lor asupra tuturor cet¶†enilor Israelului. Tot ei, dar
nu doar ei îi g¶sesc pricin¶ c¶ a fost prea, insuportabil de anticomunist (ce s¶ fac¶ §i el, omul: putea fi insuportabil de…
antiamericanist?); adept al na†ionalismului polonez - e-he, ce
b¶iat bun, de-al nostru, ar fi fost, dac¶ era… interna†ionalist,
cite§te: proisraelianist!
Printre repro§urile, acuza†iile care i se aduc polonezului
catolic (sic) Kaczynski: pledoariile, chiar legile edictate împo©Paul Goma 1935-2011
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triva homosexualit¶†ii. ïn asta paratr¶znetul defunctului
pre§edinte a adunat fulgerele resentimentare ale tuturor
nefutu†ilor, ale frustra†ilor sexual - câteva bune divizii de
homosexuali, lesbiene.
Celelalte legioane de anti-Kaczinsky sunt alc¶tuite din
noi, ne-polonezii; din noi, românii-verzi, patrupezii incapabili de
o ridicare m¶car într-un genunchi, pentru a protesta împotriva
Terorii comuniste care ne îneac¶ - de ast¶ dat¶ a putrezilor moral,
cei care nu cunosc demnitatea, onoarea, sacrificiul de sine,
mândria de a chiar fi ceea ce afirm¶ cu zgomot, pentru binele
comunit¶†ii, al Patriei, adic¶ patriotismul.
ïn sfâr§it, am întâlnit un articol decent (de Vlad Stoicescu,
în Ev. Zilei) în care era vorba despre actul de solidaritate al
României fa†¶ de Polonia învins¶, umilit¶, dup¶ 17 septembrie
1939, când Ru§ii înghi†iser¶ cealalt¶ jum¶tate a †¶rii lor, primind
cu fr¶†ietate ce mai r¶m¶sese din armat¶, tezaur, ofi†eri, generali
§i mul†i civili, dintre care nu pu†ini au r¶mas la noi - în ciuda
cl¶mp¶niturilor de protest ale Germaniei §i a morm¶iturilor de
r¶u augur al Rusiei :
“Trupele refugiate la noi num¶ra cam 10.000 de solda†i §i ofi†eri”,
scria presa vremii. “Au intrat în †ar¶ §i o sut¶ de avioane poloneze, în majoritate avariate. În cursul nop†ii au trecut grani†a §i domnii Moscicki, pre§edintele republicii polone, mare§alul Ridz Smigly §i membrii fostului guvern
polon. Domnul Moscicki va sta la Bicaz, mare§alul Ridz Smigly la Craiova,
iar fo§tii mini§tri la Sl¶nic”.

Un omagiu respectuos, cuviincios, de bun sim† al
pre§edintelui Kaczinsky - neobi§nuit la români - semnat de
Bedros Horasangian în Cotidianul. Se explic¶: armeanul Bedros
nu a fost chiar cu totul românizat…
*
“Istorisiri din închisorile din Chi§in¶u 14 Aprilie 2010
“Oxana Radu. Tân¶ra a fost judecat¶ în arest de magistratul Dorin
Popovici, supranumit de presa de peste Prut „judec¶torul din Iad“.
Sute de tineri au fost închi§i în beciurile poli†iei dup¶ protestele din
aprilie 2009. Oxana, o tân¶r¶ jurist¶ din Cahul, §i Iurie, un membru al
Partidului Liberal-Democrat, povestesc pentru RL umilin†ele §i b¶t¶ile prin
care au trecut. "Perchezi†ia se f¶cea de un domn poli†ist §i asista o doamn¶
poli†ist¶. Mi-a ordonat s¶ m¶ dezbrac a§a cum m-a f¶cut mama. M-am
dezbr¶cat doar în lenjerie §i când a mai strigat o dat¶, de fric¶, am dat-o jos.
St¶team acoperit¶, ghemuit¶. El mi-a zis: «Ce? ¢i-e frig? F¶ ni§te a§ez¶ri (n.r.
- genuflexiuni) s¶ te mai înc¶lze§ti»."
Oxana Radu, o tân¶r¶ jurist¶ din Cahul, s-a aflat, pe 7 aprilie 2009,
la locul nepotrivit, într-un moment nepotrivit. Mam¶ singur¶ cu un copil,
nu i-ar fi trecut prin cap s¶-§i lase b¶iatul de 11 ani acas¶, în Cahul, la 175
kilometri de Chi§in¶u, §i s¶ plece în capital¶ s¶ protesteze împotriva regimului comunist.
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Observator la un birou electoral în timpul alegerilor de pe 5 aprilie,
Oxana a dormit jum¶tate din ziua de 6 aprilie, f¶r¶ s¶ §tie c¶ în capital¶ începuser¶ manifesta†ii. A doua zi, a plecat împreun¶ cu sora ei spre Chi§in¶u
pentru o urgen†¶: s¶-i trimit¶ fratelui lor din Moscova ni§te acte, prin conductorul unui tren care pleca spre Federa†ia Rus¶. Seara, cele dou¶ surori au
trecut prin centrul ora§ului, care purta urmele acelei zile fierbin†i: geamurile
cl¶dirilor oficiale erau sparte, pia†a central¶ - plin¶ de pietre, sticle §i piese de
mobilier aruncate în strad¶ de protestatarii care devastaser¶ Pre§edin†ia §i
Parlamentul. Oxana pleac¶ apoi gr¶bit¶ spre locul de întâlnire cu §oferul
microbuzului care o adusese pe ea, pe sora ei §i pe al†i câ†iva tineri din Cahul.
Spre ie§irea din Chi§in¶u, microbuzul este îns¶ oprit de masca†i §i escortat la
Comisariatul General de Poli†ie. Acum, un an mai târziu, în sediul ONG-ului
pentru care lucreaz¶ ca jurist, Oxana se str¶duie§te s¶-§i aduc¶ aminte acele
clipe: „Dac¶ a§ fi §tiut ce m¶ a§teapt¶, a§ fi încercat s¶-mi fixez în minte
fiecare moment, când s-a întâmplat §i cum a fost".
„To†i, cu fa†a la perete"
La comisariat, din trec¶tor întâmpl¶tor, Oxana devine „organizator
de dezordine în mas¶", este perchezi†ionat¶, dezbr¶cat¶ la piele §i închis¶
pentru cinci zile. „La comisariat era stra§nic. Erau foarte mul†i tineri în§ira†i
la perete, cu mâinile în sus, unii pe jos, unii pe ma§ini. Ni s-a ordonat s¶ trecem cu mâinile la spate, to†i, cu fa†a la perete", poveste§te Oxana primul
ordin primit de la mili†ienii afla†i la comanda lui Voronin. Tinerei nu i se d¶
nici o ocazie s¶-§i spun¶ versiunea, c¶ doar a trecut prin centru, c¶ nu a pus
mâna pe vreo piatr¶ §i c¶ nu a scandat nici un slogan anticomunist. „Când
vedeai ce se întâmpla acolo, nu-†i venea a deschide gura. To†i strigau,
poli†i§tii erau foarte agita†i. Mi s-au luat amprentele, am fost fotografiat¶,
lucrurile sigilate în pungi de 50 de bani. Am fost condu§i la u§a izolatorului.
Aici ni s-a ordonat s¶ st¶m cu fa†a la perete §i s¶ nu ne mi§c¶m. O fat¶ s-a
uitat într-o parte §i un politist a pocnit-o §i s-a p¶lit cu capul de perete."
Episodul la care asist¶ îi activeaz¶ Oxanei sim†ul autoconserv¶rii §i-§i d¶
seama c¶ singura ei §ans¶ este s¶ fac¶ tot ce i se spune. În tot acest timp,
urm¶re§te împietrit¶ cum poli†i§tii le împart zecilor de re†inu†i declara†ii deja
scrise §i îndr¶zne§te s¶ le cear¶ organelor s¶ citeasc¶ m¶rturiile despre ea
înainte de a le semna.
„Când †i-oi p¶li una, o ajungi pe bunica-n cimitir. Dac¶ bunica nu-i
la cimitir, ai s¶ stai s-o a§tep†i!", sun¶ replica dat¶ de un poli†ist. A§a c¶ a
semnat unde i s-a ar¶tat cu degetul §i a t¶cut. În ce prive§te propria-i
declara†ie, în care notase exact cele întâmplate pe 7 aprilie, hârtia i-a fost respins¶ §i Oxana a fost „rugat¶" s¶ rescrie. „«Padruga» (n.r. - prieten¶), ce-ai
scris aicea?! Ai s¶ stai aici §i-o lun¶ de zile!", i-a promis un anchetator. „Mia dat alt¶ foaie §i mi-a sugerat ce s¶ scriu «ca s¶ mearg¶». Am scris c¶ am dus
actele la gar¶, dup¶ care m-am deplasat în pia†¶ s¶ v¶d ce este §i am stat o
or¶", spune Oxana.
„F¶ ni§te a§ez¶ri s¶ te mai înc¶lze§ti"
Odat¶ m¶rturisirea f¶cut¶, Oxana este dus¶, împreun¶ cu alte §ase
fete, într-o camer¶ ce preceda izolatorul, unde urmau s¶ fie închise. Tinerele
au intrat pe rând în înc¶pere, iar ordinul a fost s¶ se dezbrace.
„Perchezi†ia se f¶cea de un domn poli†ist §i asista o doamn¶ poli†ist¶.
Mi-a ordonat s¶ m¶ dezbrac a§a cum m-a f¶cut mama. M-am dezbr¶cat doar
în lenjerie §i când a mai strigat o dat¶, de fric¶, am dat-o jos. St¶team
acoperit¶, ghemuit¶. El mi-a zis: «Ce? ¢i-e frig? F¶ ni§te a§ez¶ri (n.r. genuflexiuni) s¶ te mai înc¶lze§ti»", spune Oxana, care §i-o aduce aminte pe
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„doamna" poli†ist¶ care st¶tea rezemat¶ de u§¶ §i se amuza de batjocura la
care erau supuse fetele.
Timp de dou¶ zile, surorile Radu §i înc¶ cinci fete au fost închise
într-o celul¶ a comisariatului, unde pat le era o scândur¶, iar mâncare - o sup¶
sp¶l¶cit¶ cu o lingur¶ de hri§c¶ sau un ou fiert, o bucat¶ de pâine §i o can¶ de
ap¶ fierbinte.
Dup¶ un proces pe fug¶, în care o camer¶ a comisariatului a devenit
sal¶ de judecat¶ pentru sute de tineri, Oxana a primit cinci zile de arest: dou¶
la Chi§in¶u §i trei la Drochia. La scurt timp dup¶ ce a ie§it, Oxana a f¶cut
plângere împotriva poli†i§tilor §i a judec¶torului. Primii nu au fost pedepsi†i
nici acum, de§i tân¶ra i-a identificat la recunoa§tere. Magistratul Dorin
Popovici, botezat de presa de peste Prut „judec¶torul din iad", a fost, recent,
suspendat din func†ie.
Povestea lui Iurie: Din izolator se auzeau r¶cnete cumplite"
Când Iurie Cr¶ciuneac, tân¶r membru al Partidului Liberal Democrat
din Moldova, a fost arestat, în noaptea de 7 aprilie, le-a spus prietenilor s¶i
c¶ totul va fi bine. F¶r¶ voia lui, min†ise. De naivitatea sa §i-a dat seama înc¶
din primele momente petrecute la comisariat. Aici a fost întâmpinat de cinci§ase masca†i care l-au lovit cu patul automatelor §i l-au aruncat, pe Iurie §i pe
ceilal†i din grupul cu care a fost adus la comisariat, mai departe.
A urmat ordinul: „To†i, la perete, cu mâinile sus §i picioarele
dep¶rtate". Dar pere†ii erau deja ocupa†i de alte zeci de tineri b¶tu†i, plini de
sânge §i §oca†i. „În partea dreapt¶ a noastr¶, cum st¶team noi înghesui†i la
perete, era izolatorul, de unde se auzeau r¶cnete cumplite. Atunci ne-am dat
seama c¶ §i pe noi ne a§teapt¶ acela§i lucru", spune Iurie. De data asta a avut
dreptate.
Dup¶ aproape patru ore în care mâinile le-au încremenit de frig §i
durere pe zidurile comisariatului, tinerii aresta†i au fost împin§i, unul câte
unul, în ceea ce Iurie nume§te acum „coridorul mor†ii". „La un moment dat,
cum eram eu chiar lâng¶ u§¶, am auzit: «Gata, începem!». S-a deschis u§a,
m-au aruncat într-un coridor, am primit o lovitur¶ puternic¶ în zona abdomenului, apoi una la ceaf¶. Nu am reu§it s¶ con§tientizez ce se întâmpl¶, când a
venit o serie de alte lovituri intense. Erau dou¶ §iruri de poli†i§ti, vreo 15.
Primele lovituri au fost cu pumnii §i cu picioarele. Apoi cu o bât¶",
poveste§te Iurie, care a fost abia apoi interogat.
Revan§a mili†ienilor
Asupra sa, la perchezi†ie au fost g¶site mai multe calendare cu însemnele partidului din care face parte, suficient pentru ca poli†i§tii s¶ verse §i mai
mult venin asupra lui. I-au ordonat s¶ stea în pozi†ia aplecat, cu mâinile la
ceaf¶ §i picioarele dep¶rtate, în fa†a unei mese.
„Eram murdar pe mâini de substan†a cu care mi s-au luat amprentele
§i din cauza loviturilor pe care le primisem mi-am pierdut cuno§tin†a §i am
încercat s¶ m¶ †in de mas¶. Am murd¶rit masa. M-au pus s¶ ling substan†a ca
s¶ cur¶† masa", spune tân¶rul §i se §terge la gur¶, ca §i cum ar sim†i gustul
acru al cernelii.
Pentru Iurie Cr¶ciuneac §i pentru alte sute de protestatari aresta†i,
noaptea aceea §i urm¶toarele dou¶ s-au scurs în spatele zidurilor cl¶dirii
poli†iei în acela§i registru al cruzimii. For†ele de ordine î§i luau astfel revan§a
pentru înfrângerea suferit¶ în fa†a protestatarilor care, în cursul zilei, devastaser¶ cl¶dirile oficiale §i r¶niser¶ 275 de poli†i§ti.”

Ei, ce faci cu animalele, cu ace§ti s¶lbatici ru§i de expresie
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maldavineascî? Le iei ceasurile date de Voronin ca r¶splat¶
patriotic¶ §i le strive§ti sub c¶lcâi?, îi dai afar¶ din apartamentele
tot în scop de plat¶ d¶ruite de guvern, pentru cruzimea, barbaria,
asiatismul cu care îi “trataser¶” pe tinerii care manifestaser¶
pa§nic, ori trecuser¶ §i ei pe-acolo - mul†i dintre ace§tia: acestea,
ca cele din reportaj?
(21 aprilie 2010):
Valerian Stan îmi trimite:
“Procesul Goma: deruta magistra†ilor? (I)
Se împlinesc ast¶zi fix patru ani de când Paul Goma s-a adresat
justi†iei cerînd s¶ se pun¶ cap¶t campaniei de denigrare §i discreditare împotriva sa. Cum se §tie, de-a lungul a mai multor ani, mai mul†i „critici” ai s¶i
l-au acuzat în repetate rânduri de antisemintism §i nega†ionism. În cererea de
chemare în judecat¶, împreun¶ cu istoricul Mircea St¶nescu §i avocata
Eugenia Crângariu, am ar¶tat în detaliu de ce acuza†iile aduse scriitorului în
exil erau neîntemeiate §i injuste. Prin aceea§i cerere dar §i prin depozi†iile în
fa†a instan†ei am mai ar¶tat §i în ce au constat prejudiciile aduse prestigiului,
onoarei §i dreptului la propria imagine ale reclamantului. La instan†a de fond,
Judec¶toria Sectorului 1 din Bucure§ti, procesul a durat mai bine de doi ani
§i jum¶tate, pân¶ în decembrie 2008. Num¶rul mare al pârâ†ilor, ca §i faptul
c¶ unii aveau domiciliul în str¶in¶tate, a f¶cut ca procedural judecata s¶ fie
destul de complicat¶. Dar chiar §i a§a, doi ani §i jum¶tate pentru judecarea
„pe fond” a dosarului au fost prea mul†i, §i prea departe de cerin†a judec¶rii
cauzelor „într-un termen rezonabil”.
Ce a urmat a fost îns¶ §i mai §i. Mai întâi c¶ decizia instan†ei §i motivarea ei, la care am s¶ m¶ refer imediat pe larg, au fost sub orice a§tept¶ri.
Nu în sensul c¶ Paul Goma, atunci când a hot¶rât s¶ se adreseze justi†iei, §i
noi, cei care i-am fost al¶turi apoi, ne-am fi a§teptat prea încrez¶tori la ceea
ce într-o †ar¶ cât de cât normal¶ am fi avut tot dreptul s¶ ne a§tept¶m. Ci în
sensul c¶ pronun†înd o sentin†¶ v¶dit nedreapt¶, judec¶toarea – Ioana Anton
(subl. mea, P.G.), pre numele ei – nu a f¶cut nici cel mai mic efort ca s¶ salveze m¶car aparen†ele. Apoi c¶ a trebuit s¶ treac¶ nu mai pu†in de un an §i
patru luni ca s¶ fie acceptat apelul la hot¶rârea instan†ei de fond. Îndeplinirea
procedurilor presupunea §i în aceast¶ faz¶ un num¶r de cheltuieli, mai ales cu
traducerea hot¶rârii judec¶tore§ti §i cu citarea pârâ†ilor din str¶in¶tate, pe care
Paul Goma §i sus†in¶torii nu le mai puteau acoperi. Iar lucrul acesta a f¶cut
ca de la înregistrarea cererii de chemare în judecat¶ §i pân¶ la primul termen
al primei c¶i de atat (3 mai 2010) s¶ treac¶ mai bine de patru ani. Ceea ce ne
spune c¶ pân¶ la finalul procesului, deci pân¶ când se vor judeca apelul §i
recursul, ideea de „termen rezonabil” va fi devenit ceva de-a dreptul
contrar ei.
Revenind la hot¶rârea Judec¶toriei Sectorului 1, a§a cum am ar¶tat
deja pe larg în motivarea apelului trimis Tribunalului Bucure§ti, solu†ia a fost
una profund netemeinic¶ §i nelegal¶, cu deosebire în raport cu principala
concluzie a instan†ei, aceea c¶, prin articolele §i celelalte materiale ale lor,
prin care l-au acuzat în mod repetat de antisemitism §i nega†ionism, pârâ†ii
s-ar fi situat în limitele libert¶†ii de exprimare iar reputa†iei scriitorului
calomniat nu i-ar fi fost adus¶ nicio atingere. Cite§ti §i pur §i simplu nu ai
cum s¶ în†elegi c¶ un judec¶tor a putut s¶ scrie a§a ceva. În cererea de
chemare în judecat¶, a fost ar¶tat cum nu se putea mai explicit c¶, prin ceea
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ce au f¶cut de-a lungul a mai multor ani, cei chema†i în judecat¶ au adus atingeri grave §i ilegitime reputa†iei §i onoarei scriitorului calomniat, dreptului
s¶u la propria imagine – prin înc¶lcarea de c¶tre pârâ†i a îndatoririlor §i responsabilit¶†ilor care le reveneau în exercitarea libert¶†ii de exprimare, astfel
cum aceste îndatoriri §i responsabilit¶†i erau §i sunt stabilite prin art 30 alin
(6) din Constitu†ia României, respectiv prin art 10 paragraful 2 din Conven†ia
pentru ap¶rarea drepturilor omului §i a libert¶†ilor fundamentale. Potrivit textului precizat al Conven†iei europene, exercitarea libert¶†ii de exprimare
poate fi supus¶ prin lege unor restrângeri „pentru protec†ia (...) reputa†iei sau
a drepturilor altora”. Ce a r¶spuns la toate acestea judec¶toarea Anton? Nici
mai mult nici mai pu†in c¶ dac¶ instan†a ar fi dat curs principalei solicit¶ri pe
care Paul Goma i-a adresat-o, aceea ca denigratorii s¶i s¶ înceteze ac†iunile
lor calomniatoare, ar fi însemnat s¶ dispun¶ o restrângere a libert¶†ii de exprimare a împricina†ilor care, aten†ie, nu ar avea ca baz¶ legal¶ un „text de lege
intern”. Ceea ce e perfect fals, iar lucrul ¶sta îl §tie pân¶ §i un student – mai
sârguincios, e adev¶rat – din anul întâi de la drept. Pe de o parte pentru c¶ în
dreptul intern aceast¶ restrângere este statuat¶ demult §i bine prin chiar textul
legii fundamentale, Constitu†ia României, care, la art 30 („Libertatea de
exprimare”) stabile§te neechivoc, într-o formulare foarte clar¶ pentru oricine
§i în deplin¶ conformitate cu prevederile Conven†iei europene, c¶ „Libertatea
de exprimare nu poate prejudicia demnitatea, onoarea, via†a particular¶ a persoanei §i nici dreptul la propria imagine”. Pe de alt¶ parte, Conven†ia european¶ (tratat interna†ional ratificat de România) face ea îns¶§i parte din dreptul intern, potrivit art 11 alin 2 din aceea§i Constitu†ie a României: „Trata-tele
ratificate de Parlament, potrivit legii, fac parte din dreptul intern”.
Pe timpul judec¶rii procesului la instan†a de fond, celebra Cas¶ de
avoca†i Mu§at & Asocia†ii, care îi ap¶ra pe nu mai pu†in celebrii pârâ†i
Nicolae Manolescu, Andrei Oi§teanu, Ion Vianu §i Carmen Mu§at (consoarta
maestrului omonim), prin întâmpinarea depus¶ la cererea de chemare în judecat¶, a insistat c¶ în spe†¶ ar fi incidente principiile statuate de Curtea european¶ a drepturilor omului în motivarea mai multor cauze (men†ionate ca
atare de domnii avoca†i), principii potrivit cu care în cazul „persoanelor
publice” limitele criticii acceptabile sunt mai largi decât pentru persoanele
obi§nuite. Mu§at §i asocia†ii s¶i au invocat trei cauze: „Lingens” §i „Dichand
§i al†ii” contra Austriei, respectiv „Marc Thoma” contra Luxemburgului.
Cum au f¶cut-o? Denaturat §i falsificator. S-au pretat la a§a ceva ni§te avoca†i
atât de celebri §i clien†ii lor înc¶ §i mai celebri? Bineîn†eles c¶ s-au pretat!
Pentru c¶ am mai scris despre asta („Procesul Goma: deruta pârâ†ilor”, în
august 2007), aici voi fi cât se poate mai scurt. În toate cele trei cauze limitele
libert¶†ii de exprimare fuseser¶ analizate exclusiv în leg¶tur¶ cu activitatea §i
comportamentul unor politicieni §i demnitari publici. Iar CEDO a stabilit de
fiecare dat¶, deplin justificat, c¶ în cazul politicienilor §i al persoanelor care
ocup¶ func†ii publice sau de demnitate public¶ limitele libert¶†ii de exprimare
sunt mai largi decât în cazul celorlalte persoane. „Spre deosebire de indivizii
obi§nui†i”, a ar¶tat constant Curtea, „politicienii trebuie s¶ accepte în mod
inevitabil §i con§tient verificarea strict¶ a fiec¶rui cuvânt §i fapt¶, atât din partea jurnali§tilor cât §i a marelui public §i, în consecin†¶, trebuie s¶ dovedeasc¶
un grad mai mare de toleran†¶". Denaturarea §i falsificarea la care a recurs
Mu§at & Co a constat în aceea c¶, pe de o parte, au fost trecute sub total¶
t¶cere „circumstan†ele” respectivelor cauze (din care s-ar fi putut afla c¶ în
fiecare dintre ele fusese vorba despre critici aduse exclusiv unor „politicieni
§i func†ionari publici”) iar pe de alt¶ c¶ s-a extrapolat la Paul Goma, sama-
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volnic §i dolosiv, calitatea pe care Curtea a avut-o în mod precis determinat
în vedere atunci când a statuat cum a statuat. Deci, acolo unde motivarea
Cur†ii vorbea exclusiv de „politicieni §i func†ionari publici”, Mu§at §i ai s¶i
au scris, fraudulos §i cu de la ei putere, „persoane publice”. Iar asta pentru ca,
a§a cum odinioar¶ procedaser¶ §i generalul Ple§i†¶ §i camarazii s¶i tor†ionari,
lui Paul Goma s¶ i se închid¶ gura §i s¶ fie încadrat acolo unde l-ar fi vrut
dintotdeauna §i pentru totdeauna încadrat cei pe care el nu i-a iertat niciodat¶
cu judecata sa dreapt¶ §i cu cuvântul s¶u t¶ios.
Ce a f¶cut, fa†¶ cu toate acestea, doamna judec¶toare Anton? Un bob z¶bav¶
§i v¶ voi povesti s¶pt¶mâna care vine.
Procesul Goma: deruta magistra†ilor? (II)
S¶ continu¶m, dar¶. Am ar¶tat s¶pt¶mâna trecut¶ cum, vrînd s¶ justifice atacurile trecute §i viitoare ale clien†ilor lor la adresa lui Paul Goma,
avoca†ii unora dintre pârâ†i n-au avut nici cea mai mic¶ problem¶ s¶ invoce
denaturat §i fraudulos nu mai pu†in de trei hot¶râri ale Cur†ii de la Strasbourg.
Sigur c¶ §tiam §i §tim §i noi c¶ vremurile pe care le tr¶im nu sunt nici ele prea
faste pentru dreptatea care a§teapt¶ demult s¶-i fie f¶cut¶ lui Paul Goma în
†ara sa. La fel, §tiam §i §tim demult cât de atent privesc uneori magistra†ii la
mai marii zilei §i c¶ unii dintre ei sunt atât de independen†i încât singura decizie pe care o pot lua ei în§i§i e dac¶ poart¶ sau nu p¶l¶rie. £i totu§i, c¶
judec¶toarea din acest dosar nu va pune lucrurile la punct m¶car în aceast¶
privin†¶ îmi era imposibil s¶ m¶ gândesc. Cum ar putea, îmi spuneam eu, s¶
se fac¶ judec¶toarea c¶ nu vede aceste lucruri când în†elege §i ea bine c¶ acest
dosar – c-o fi alb¶, c-o fi neagr¶ – va ajunge mai devreme sau mai târziu §i la
judecata istoriei? Biet naiv ce sunt, am îmb¶trânit degeaba... Bref: doamna
judec¶toare nu numai c¶ nu a pus la punct falsurile grosoloane care i-au fost
propuse, dar §i le-a mai §i însu§it cu senin¶tate §i, mai mult §i mai grav, §i-a
adus ea îns¶§i „aportul” la m¶sluirea motiv¶rii unei sentin†e ru§inoase.
Concret, ca s¶ „motiveze” de ce îi refuz¶ scriitorului protec†ia care îi era §i îi
este garantat¶ prin Constitu†ia României §i prin Conven†ia european¶, magistratul a ales s¶ invoce el însu§i, r¶st¶lm¶cite, alte trei hot¶râri ale Cur†ii europene. Este vorba de cauzele „Unabhängige Initiative Informationsvielfalt” §i
„Oberschlick”, ambele împotriva Austriei, §i „Dalban” împotriva României.
£i în aceste trei cazuri, ca §i în celelalte trei invocate de pârâ†i, a fost §i este
vorba despre condamnarea de c¶tre instan†ele na†ionale a unor ziari§ti
(publica†ii) care aduseser¶ critici nu unui scriitor, ca Paul Goma, ori altor asemenea persoane, ci unor politicieni §i demnitari publici. În cele dou¶ cauze
împotriva Austriei, amintite mai sus, fusese vorba despre politicieni din
Partidul Libert¶†ii din Austria §i liderul lor de extrem¶ dreapt¶ (fost parlamentar §i guvernator al unuia dintre landurile Austriei) Jörg Haider, iar în
cauza împotriva României de politicianul §i demnitarul (fost senator PDSR)
Radu Timofte. În aceste cauze Austria §i România au fost condamnate pentru
violarea Conven†iei europene (art 10 – „Libertatea de exprimare”). £i cu
aceste trei ocazii Curtea a reiterat insistent principiul dup¶ care în cazul „politicienilor”, §i în general al „func†ionarilor publici”, limitele libert¶†ii de exprimare sunt mai largi decât în cel al celorlal†i indivizi întrucât ace§tia este firesc
s¶ accepte verificarea strict¶ a activit¶†ii §i atitudinilor lor §i, prin urmare, trebuie s¶ de dovad¶ de un grad mai mare de toleran†¶. Motivînd astfel, CEDO
a f¶cut de fiecare dat¶ trimitere explicit¶ la propria hot¶râre – tocmai din
1986, dar mereu actual¶ §i de referin†¶ inclusiv pentru Curte – din cauza
„Lingens” împotriva Austriei. Hot¶râre pe care, cum am ar¶tat §i s¶pt¶mâna
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trecut¶, au invocat-o §i avoca†ii calomniatorilor lui Paul Goma – îns¶ au
f¶cut-o falsificat §i manipulator, trecînd sub t¶cere faptul c¶ libertatea de
exprimare a ziaristului Peter Lingens fusese ap¶rat¶ în raport nu cu un scriitor
ori cu o alt¶ asemenea persoan¶ ci – bineîn†eles! – cu un politician §i demnitar al statului austriac, Bruno Kreisky, cancelar federal §i pre§edinte al
Partidului Socialist Austriac. A§adar, recapitulînd: pentru a justifica cu orice
pre¶ prejudiciile aduse prestigiului, onoarei §i imaginii publice a scriitorului
Paul Goma, pârâ†ii, avoca†ii lor – dar, înc¶ §i mai grav, instan†a de judecat¶
îns¶§i – au invocat în mod denaturat §i cu totul nepertinent nu mai pu†in de
§ase decizii ale Cur†ii europene.
£i ca §i cum toate acestea n-ar fi fost de ajuns, instan†a de fond a mai
„motivat” §i c¶ Paul Goma nu a f¶cut dovada c¶ i-ar fi fost adus¶ vreo atingere prestigiului, onoarei §i dreptului la propria imagine. Iar asta în condi†iile
în care în cererea de chemare în judecat¶ cât §i pe întreg parcursul procesului
am ar¶tat în mod detaliat §i argumentat, inclusiv cu numeroase exemple din
istoria mai îndep¶rtat¶ §i mai recent¶, c¶ pentru orice persoan¶, indiferent de
statutul s¶u – dar mai ales pentru una cu statulul intelectual al scriitorului în
exil – acuza†ia de antisemitism §i nega†ionism constituie o pat¶ foarte greu de
§ters asupra prestigiului, operei §i vie†ii acesteia. A§a cum am ar¶tat în motivarea apelului la sentin†a Judec¶toriei (dar §i în cererea de chemare în judecat¶), „Caracterizarea ca antisemit §i nega†ionist expune pe oricine desconsider¶rii, dispre†ului §i oprobriului public, afectîndu-i în mod grav prestigiul,
onoarea §i imaginea public¶. Iar lucrul acesta se întâmpl¶ cu atât mai mult în
societ¶†i – precum cea româneasc¶ – în care antisemitismul (rasismul, xenofobia etc) §i nega†ionismul (contestarea sau negarea Holocaustului) nu constituie doar o abatere de la ni§te norme nescrise, facultative, de ordin etic §amd,
ci §i o înc¶lcare a legii sanc†ionat¶ cu închisoare pân¶ la 5 ani – în conformitate cu art 5 §i 6 din OUG nr 31//2002 privind interzicerea organiza†iilor §i
simbolurilor cu caracter fascist, rasist sau xenofob”. De§i lucrurile acestea –
care altfel sunt pentru oricine clare ca lumina zilei – i-au fost ar¶tate pe larg
pe timpul procesului, în „motivarea” solu†iei sale instan†a de fond a evitat s¶
fac¶ cea mai neînsemnat¶ referire la ele. Încât, a§a cum de asemenea am
ar¶tat în apel, „oricine cite§te sentin†a acestei instan†e nu poate s¶ nu se
întrebe: Cum poate s¶ fie logic s¶ se afirme c¶ o persoan¶ care a fost acuzat¶
prin numeroasele articole §i alte materiale denigratoare ale pârâ†ilor c¶ a
comis asemenea infrac†iuni nu a suferit niciun prejudiciu, nu i-au fost afectate în vreun fel prestigiul, onoarea §i dreptul la imagine?”
În sfâr§it, pe timpul procesului la instan†a de fond au fost probate prejudiciile de natur¶ foarte divers¶ pe care Paul Goma le-a avut de suferit din
cauza faptelor ilicite ale pârâ†ilor. A fost dat inclusiv exemplul celor întâmplate în 2007, când, în considerarea operei sale scriitorice§ti §i a luptei de
peste patru decenii împotriva totalitarismului comunist, Consiliul local
Timi§oara i-a conferit lui Paul Goma titlul de cet¶†ean de onoare al acestui
municipiu. Din cauza acuza†iilor denigratoare care îi fuseser¶ aduse anterior
în mod sistematic de c¶tre pârâ†i §i a afect¶rii imaginii §i prestigiului s¶u în
unele medii ale percep†iei publice, ambasadorul Israelului la Bucure§ti a
intervenit pe lâng¶ Prim¶ria Timi§oara ca lui Paul Goma s¶-i fie retras titlul
tocmai acordat. Interven†ia diplomatului israelian nu a avut rezultatul reclamat – ba dimpotriv¶ – atât pentru c¶ scriitorul §i militantul anticomunist se
bucur¶, deplin justificat, de aprecierea timi§orenilor §i a majorit¶†ii compatrio†ilor s¶i cât §i pentru c¶ demersul diplomatic în cauz¶ înc¶lcase un num¶r
de norme elementare ale rela†iilor diplomatice, statuate în principal prin
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Conven†ia de la Viena din 1961 (articolul 41, între altele). De§i deznod¶mântul a fost acesta, ca s¶ mai pun §i aceast¶ ultim¶ întrebare, oare nu avea
judec¶toarea chiar §i numai în exemplul pe care l-am dat – §i la care de asemenea a ezitat s¶ fac¶ orice referire în „motivarea” solu†iei sale – o prob¶
concludent¶ a r¶ului cauzat lui Paul Goma de calomniatorii lui?”

Vineri 23 aprilie 2010
Copiez o interven†ie pe un forum despre Memoriile lui
Marino:
“Victorie postum¶ Inim¶-Rea - Duminica, 18 Aprilie 2010, 09:34
“Eu regret eliminarea a dou¶ treimi din corpusul memoriilor lui
Marino. Istoria literaturii - istoria pur §i simplu, a acelor ani - are de pierdut
din aceast¶ sever¶ autocenzur¶. Sper ca acele pagini s¶ fi r¶mas §i apar¶
vreodat¶.
Detractorii postumi ai lui Marino îi transform¶ ultima carte într-o
victorie, tratînd-o ne-literar. C¶ci este o tîrzie, ultim¶ lamenta†ie a omului
lucid, aflat în fa†a mor†ii. Literar privite, Memoriile ar fi de judecat prin
prisma autenticit¶†ii sentimentului §i prin aceea a for†ei de transmitere a
tr¶irii. Astfel privite lucrurile, numele pomenite acolo ar fi personaje literare,
iar situa†iile - corpusul anecdotic semnificativ.
Am citit siderat considera†ii - Ghinea, DC Mih¶ilescu - care priveau
"cu mil¶" autorul. N-am mai întîlnit a§a ceva, în critica §i istoria literar¶. De
fapt, ei î§i închipuiau a-i întorce, autorului, plata pentru felul cum ap¶reau
în memoriile sale. £i reac†ionau nu ca ni§te oameni de litere, ci ca ni§te
coafeze stîrnite de bîrfa colegelor, pe care nici moarte nu le-ar ierta, fir-ar
mama lor a dracu', de paceaure! (subl. mea, P.G.).

Cu excep†ia “paceaurelor” (sic), subscriu la tot ce scrie
“Inim¶ - Rea”. Auzi†i: pu†ulic¶ de D.C. Mih¶ilescu (de Ghinea nu
§tiu nimic) privea cu mil¶ Memoriile lui Marino! Acest cre§tin
botos, acest bisericos bo†it (§i înr¶it, vorba lui R¶utu, în atmosfera casei lui Ioan Alexandru, unde a nimerit în ligheanul cu
filosofia moralei religioase elaborat¶ de pastorul turn¶tor ¢on),
acest argat mancurt al lui Liiceanu, l¶tr¶tor la cel indicat
printr-un «£o pe el, DéCéMé-ule!» comandat de Cobili†arul-§ef,
îndr¶zne§te s¶ spun¶ - despre oricine, nu doar despre Marino - c¶
a privit cu mil¶ (!) un testament!
Bineîn†eles, scârba mea (ce cuvânt potrivit!) a fost pornit¶
de “cronica” lui, în 1997, din 22, la Jurnalele mele de la Nemira,
îns¶ tot ce am mai citit semnat de el, DCM-ul, a confirmat jegul,
flegma, puroi§tea constituind cerneala cu care scrie zisul
“Manolescu II” (ce corect¶ apropierea!). £i înc¶ Marino a sc¶pat
ieftin de sub biciul “milei” lui Atila-Makedonul; noi, cei care nu
am citit Memoriile lui în†elegem c¶ “Manolescu II” a fost…
ofensat de ceea ce îndr¶znise s¶ scrie Marino despre majestatea
sa DCM! Ce insolen†¶! Ce lips¶ de respect a rangului în literatura dâmbovi†eal¶! - dar unde se treze§te “savantul”? Drept care
ofensatul i-a administrat ofensatorului ciomagul… milei.
©Paul Goma 1935-2011

wwww.paulgoma.com

PDF public și gratuit

31.12.2011

PAUL GOMA - JURNAL 2011

2270

Eu c¶p¶tasem o corec†ie zdrav¶n` §i etichete aspre:
detractor, mincinos, calomniator, delator… Ceea ce nu m¶rturisea textilistul DCM în textu-i b¶los : îl sup¶raser¶, în Jurnalul
meu, nu “calomniile” (la adresa “valorilor stabilite”- ca Intu§abilii Monica Lovinescu, Breban, Nichita St¶nescu, Sorescu,
Blandiana), nu “dela†iunile” (victim¶: Imaculata Marie-France
Ionesco, cea care nu p¶trunde scrisul-negru-pe-alb, trebuie s¶ i-l
deie pe fran†uze§te Mona ¢epeneag!), ci §fichiul cu care îl
atinsesem pe luminatul “comentator politic DCM” care se trezise
din somnu-i miorì†icosos explicînd c¶… nu era momentul s¶ se
discute cartea lui M. Ni†escu (despre Proletcultism), ‘fiindc¶ se
apropiau alegerile §i trebuia s¶ le câ§tig¶m - noi, opozi†ia…’
DCM: “noi, opozi†ia”! Care, voi, opozi†ia, DCM-ule?
Am mai scris asta? De câte ori? De dou¶zeci? Pân¶ la o
sut¶ mai am, mai am…
Sâmb¶t¶ 1 mai
(…) Florin Pavlovici… Nu ne întâlnisem în închisoare,
nici în d.o. Ne-am cunoscut la Ivasiuc (el era cu Zub); ne-am
rev¶zut, tot acolo. Nu cred c¶ am schimbat §i alte cuvinte decât
salutul. L-am mai v¶zut pe strad¶, cu Ivasiuc, dup¶ ce o rupsesem cu amicul Sa§a, în 1970, din pricina “decodific¶rii” c¶r†ii
U§a…, urmat¶ de interzicerea mea de a publica. Nu m-a tulburat
“întâlnirea”- pe acela§i trotuar; nu ne-am salutat, dealtfel ei discutau animat, nu d¶duser¶ semne c¶ m-ar fi observat. Mai apoi
(un an, doi), prin Marcel Petri§or mi-au ajuns le ureche cuvinte
rele despre mine, care…“îl acuzam pe Sa§a de turn¶torie…” Nu
m-a preocupat logica de-a-n curulea a Florinului Pavlovici, b¶gat
§i el în vorb¶: vas¶zic¶ Ivasiuc dezv¶luise marele secret ascuns
bine-bine în manuscrisul U§ii…: sub personajul cutare “se ascundea Elena Ceau§escu, sub cutare însu§i Nicolae Ceau§escu…”; îi
“furasem” Titei Chiper, so†ia sa, “întâmplarea cu goarna”, astfel
b¶gînd o §opârl¶ în carte §i prezentînd-o spre publicare taman la
noua editur¶ Cartea româneasc¶, “la editura mea”, zicea el cu
modestia-i legendar¶ despre editura lui Preda ; inten†ionasem s¶i pun o bomb¶, s-o arunc în aer (despre editura lui Sa§a Ivasiuc
vorbesc), urmarea fiind fulger¶toare (pe spinarea numai a mea):
începînd din acel moment, prim¶vara anului 1970, am fost total
interzis de a mai publica, nici note de lectur¶ nesemnate nu mi se
acceptau, numele meu nu mai era pronun†at (pe hârtie),
interdic†ie întins¶ §i asupra Anei §i a socrilor, traduc¶tori…
Iar Florin Pavlovici - cu care fusesem, dac¶ nu prieten,
atunci coleg de închisoare - m¶ acuz¶ pe mine, turnatul,
pedepsitul pentru un delir al paranoicului Ivasiuc, de a-l fi…
acuzat pe el, turn¶torul, de… turn¶torie!?
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Prin 1993 dintr-un volum de amintiri a lui Breban am
în†eles c¶ Ivasiuc nici m¶car nu citise U§a… despre care se pronun†ase, acuzator - în treac¶t: nici Breban, §eful meu la România
literar¶, îns¶ acesta nu m¶ turnase c¶ scrisesem o carte-bomb¶,
doar îmi comunicase:
«Dac¶ tovar¶§ii (cei “de sus”) au hot¶rît aceast¶ m¶sur¶
(interzicerea mea), înseamn¶ c¶ §tiu dân§ii ce §tiu».
Nu am avut timp, nici chef s¶ m¶ disculp fa†¶ de Pavlovici.
S¶ m¶ fi prezentat la Televiziune (sau la Radio, în fine, acolo
unde lucra el de zor, la redac†ia cultural¶), s¶-i fac un desen cu
ajutorul c¶ruia s¶ clarific chestiunea turn¶toriei?; s¶-i explic, eu
lui, cine pe cine turnase? Vorba lui Marin Preda:
«Ca ce chestie?»
Dar cine era Pavlovici: instan†¶ politic¶?, moral¶?; prieten?, cumnat? Nici, nici, nici. Eu nu-l auzisem rostindu-se, navea sens s¶-l iau la rost pentru “ni§te spuse c-ar fi spus”. Mi-am
zis c¶ dac¶ astfel judec¶ Pavlovici un caz arhicunoscut atunci în
mediul scriitoricesc (“Goma-turnat-de-Ivasiuc”), dar t¶cut scriitorice§te, române§te (Ivasiuc era director adjunct al unei edituri,
nu eu; el devenise un om influent - nu eu -, se tr¶gea de br¶cinar
cu to†i §tabii, ba îi b¶tea-tov¶r¶§e§te pe um¶r - cum face, acum,
Sarkozy, nu doar cu Angela Merkel, dar întinsese mâna §i spre
regina Angliei), însemna c¶ “judec¶torul” nu merit¶ o discu†ie
despre… turn¶toria turn¶torului. A§a am r¶mas. £i nu ne-am mai
v¶zut fa†¶ c¶tre fa†¶, de atunci. Acesta va fi fiind motivul pentru
care el, în ultima carte, Frica §i Pânda m¶ pomene§te printre
prietenii s¶i…
Prietenii s¶i? Pe locul doi (dup¶ Ivasiuc) figureaz¶ Nichita
St¶nescu. Nu i-a ajuns prietenia cu Marele Nichita, m-a introdus
§i pe mititelul de mine prin efrac†ie în Istoria Literaturii Române
buc¶t¶rit¶ de Manolescu? Dar eu nu am fost prieten cu Pavlovici;
nici cu Zub! (nepotrivire de caractere) - prieten fusesem cu
Ivasiuc, iar prietenul meu Sa§a m¶ turnase la Securitate!
Un semn indirect mi-a venit dinspre Pavlovici, dup¶ 1990,
de la Ruxandra Cesereanu: fiul lui Florin, Vlad scrisese ceva
inspirat din relat¶rile tat¶lui, dup¶ care a§ fi fost un tip în care nu
po†i avea încredere, fiindc¶ îl denun†asem pe Ivasiuc… S-ar
putea ca aceast¶ p¶rere despe mine s¶-i fi fost provocat¶ lui Vlad
Pavlovici de vreun articol în care deploram faptul c¶ - pân¶ în
1989 - unii fo§ti de†inu†i §i chiar prieteni ai mei morm¶iau,
mârâiau, când auzeau la radio Europa Liber¶ fragmente din
m¶rturiile mele despre deten†ie, acuzîndu-m¶ de inexactit¶†i,
de umflare, de inventare a propriilor acte de eroism (Ion Varlam,
Derdena, Mihai R¶dulescu, Nae Evolceanu…), c¶rora le
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r¶spunsesem - în gând, fire§te:
«De ce n-a†i scris §i voi - m¶car o p¶ginu†¶?»
ïn locul lor, obiectînd - fiindc¶ îi cuno§team, le cuno§team
- le anticipam replicile:
«Noooi? («Eeeu?») £i s¶ m¶ umfle Securitatea?»
«F¶ astfel încât s¶ nu te umfle».
«Adic¶ s¶ trimit, eu, cu mâna mea, în Occident ce am
scris?»
«Mai întâi s¶ scrii».
«Tu e§’ nebun? Auzi la el: s¶ scriu §i, în plus, s¶ trimit în
Occideeent!?»
Probabil printre cei numi†i de mine c¶ nu scriu ei în§i§i,
dar îi critic¶ pe cei care o fac îl numisem §i pe Florin Pavlovici…
Dar nu: lui Florin Pavlovici nu aveam ce/cum s¶-i
repro§ez : nici nu m¶ gândeam la el, Pavlovici nu exista pentru
mine. Nici atunci când, dup¶ 1990, au prins a ie§i, tip¶rite, m¶rturii ale unor oameni care nu erau scriitori, nici nu d¶duser¶ semne
c¶ vor deveni, dar m¶rturisiser¶ despre suferin†a lor §i a celor de
al¶turi. ïn†elesesem: Pavlovici nu era el neinteligentul care s¶
fac¶ o asemenea “impruden†¶”, o astfel de “eroare”: ie§ise din
închisoare strivit, terorizat, traumatizat, castrat: cum s¶ scrie un
terorizat despre Teroare? Despre Terorizatori?
Printre altele Ruxandra Cesereanu îmi comunicase: fiul
Pavlovici îl întrebase pe tat¶: de ce nu pune pe hârtie ceea ce
poveste§te în cas¶? Nu am re†inut r¶spunsul dat de nepovestitor,
dar cunosc motivul: Florin Pavlovici nu §i-a rec¶p¶tat normalitatea decât dup¶ trecerea unui deceniu de la “rivulu†ie”. ïntre timp
aflasem cum se luptaser¶ cu Teroarea din m¶runtaiele lor al†i
cunoscu†i ai mei: î§i imaginaser¶ c¶, dac¶ o dau pe fic†iune, dac¶
o trag pe Academiei, ca s¶ nu se vaz¶ c¶ e m¶rturie, vor fi ap¶ra†i
de r¶zbunarea R¶ului Absolut (ca dragul de Marcel Petri§or, în
Fortul nr. 13); ori dac¶ î§i schimb¶ ei, m¶rturisitorii locul
geografic al scrierii m¶rturiei (dac¶ o vor face în afara grani†elor
României) - ca Balot¶, ca Lena Constante, ca Marino; sau dac¶
vor l¶sa cu limb¶ de moarte s¶ li se publice amintirile “la cinci ani
dup¶ moarte” - tot ca Marino - vor sc¶pa de Teroarea Terorii. La
urma urmei fiecare î§i negociaz¶ curajul m¶rturisirii dup¶ cum îi
este natura… spiritului. I. D. Sîrbu - §i el român, §i el scriitor
român a scris cum se scrie, a scris ca un om, nu ca un adev¶ratromân (adic¶: nu a a§teptat s¶ capete autoriza†ie de la
Comenduire pentru a scrie).
Nu am citit c¶r†ile lui Florin Pavlovici, dou¶, nici pe
ultima pe care o prezint¶ C¶t¶lin Sturza, în Observator Cultural
nr. 522. Nu îl citez pe autor, ci pe recenzent - care scrie:
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“Un caz special este cel al lui Paul Goma, pentru care Florin
Constantin Pavlovici are o considera†ie aparte, îns¶ c¶ruia nu-i poate ierta
unele excese §i calomnii, mai ales la adresa lui Alexandru Ivasiuc (subl. mea,
P.G.) „Intolerant cu r¶ul, a devenit intolerant §i cu binele. Cerînd prea mult
de la sine însu§i, a ajuns s¶ cear¶ imposibilul de la cei care, într-un fel sau
altul, ar fi dorit s¶ fie de partea lui, în ciuda faptului c¶ nu aveau aceea§i structur¶ sufleteasc¶”.

ïn†eleg c¶ ultimul pasaj, cel între ghilimele, este un citat nu din Ivasiuc, ci din Pavlovici : confuz, n¶cl¶it, nici nu voi
încerca s¶-l comentez. Dar voi întreba: care sunt “excesele §i
calomniile la adresa lui Ivasiuc” pe care el, Pavlovici “nu mi le
poate ierta”?
R¶spund tot eu: Excesele §i calomniile - primele orale,
urlate în gura mare de însu§i Ivasiuc, nu de mine, deci la el s¶ fie
c¶utate! - pe culoarele editurii Cartea româneasc¶, urlete-calomnioase care aveau s¶-mi provoace interdic†ia de a mai publica;
urm¶toarele, scrise, mai grav: înso†ite de transcrierea c¶r†ii
mele “Gherla”, f¶cut¶ în familia Ivasiuc §i înmânat¶
împreun¶ cu “caracteriz¶rile” tot mie f¶cute, în raport cu
mama - turn¶torìi curate /aflate în dosarul meu de la
Securitate).
Din câte am în†eles, cartea pavlovicioas¶ Frica §i Pânda
se ocup¶ de turn¶tori §i de turn¶torìi, nu?
(…)Luni 3 mai 2010
Am scris mult prea mult decât ar fi meritat un Florin
Pavlovici §i prea pu†in în raport cu neadev¶rurile scrise despre
mine. Fiindc¶ infinit mai mari ravagii provoac¶ “zisele unor
colegi de suferin†¶, de închisoare, de domiciliu obligatoriu” decât
articola§ele, cronichetele unor vi†ei trezi†i din somnul de dup¶
1989, cel n¶sc¶tor de mon§tri, punînd pe hârtie propriile analfabetisme, sau propriile… ne-convingeri, §oaptele-de-bine ale celor
care par a fi îndrum¶tori-de-bine, în realitate îndrum¶tori-spre
înd¶r¶t, vorba lui De§liu, despre so†ii Iano§i (§i s¶ te p¶zeasc¶
Dumnezeu de Frica P¶ze§te Pepenii la românul ignorant sau doar
ob§tesc idiot!). Desigur, nu am jubilat citind ce scriau despre
mine §i despre scrisul meu C. T. Popescu, Buduca, Pruteanu,
D.C. Mih¶ilescu, Carmen Mu§at, I.B. Lefter, Pecican, Ioana
Pârvulescu, Balot¶, (sub pseudonimul so†iei: Bianca Marcu) §i
atâ†ia al†i liicheni. ïns¶ fa†¶ cu scrisul unora ca Florin Pavlovici
r¶mân f¶r¶ glas, f¶r¶ reac†ie: ce pot zice, ce pot face, ca explicare-justificare-ap¶rare împotriva scrisorilor de denun† adresate
de bunul meu prieten §i coleg de celul¶ Ion Varlam editorului
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meu Claude Gallimard - de la Paris, în 1977, când eu eram la
Bucure§ti, în mâinile lui Ple§i†¶, cel care “mergea la moarte”, a
mea, moartea?; ce-i pot r¶spunde fostului coleg de celul¶
Derdena care, la o întâlnire cu Monica Lovinescu §i cu Virgil
Ierunca mi-a contestat onestitatea în tot ceea ce m¶rturisisem în
c¶r†ile mele, cu argumentul: «Nevast¶-sa-i ovreic¶!»?; ce-i pot
replicà altui coleg de celul¶ de la Jilava, Mihai R¶dulescu care
“analizeaz¶” Patimile dup¶ Pite§ti §i g¶se§te c¶ Nikolski nu
ar¶ta a§a cum reiese din romanul meu, c¶ ¢urcanu nu vorbea
a§a… Dar cum anume ar¶ta Nikolski, Mihaiule R¶dulesc’? Cum
vorbea cu adev¶rat ¢urcanu - tu, care i-ai cunoscut bine, te-ai tras
de br¶cinar cu ambii-doi?
Eu am scris aceast¶ carte (promis¶ nu doar mie, ci §i
colegilor de celul¶, în vara anului 1957, la Jilava) începînd din
toamna anului 1978 - adev¶rat, la Paris, îns¶ în 1973 m¶
întorsesem (de la Paris), tocmai ca s¶ pot scrie Cartea despre
Pite§ti în ¢ara mea? Ce f¶ceai tu în toamna anului 1978, în ¢ara
ta? Dar mai devreme, în prim¶vara lui 1977? - tot în †ara ta?
Tremurai, viteje§te, prelingîndu-te pe lâng¶ ziduri, rugîndu-te de
Doamne-Doamne s¶ scapi §i de data asta ne re-arestat? Dar pân¶
în decembrie 1989 ce brânz¶ tricolor¶ - altfel profund cre§tineasc¶ - f¶ceai tu?
Eh, futu-v¶-n, azi §i mâine vitejilor anticomuni§ti, circulatori pe burt¶ prin §an†urile Patriei Multiubite!
Ce s¶ mai spun de moralul, moralizatornicul Florin
Pavlovici; el m¶ acuz¶ c¶ l-am “calomniat” pe Ivasiuc - eu pe
Ivasiuc, turn¶tor notoriu! Toat¶ lumea scriitoriceasc¶ §tia (dar
t¶cea): el m¶ turnase pe mine, nu eu pe el! £i cic¶ nu m¶ iart¶ cine nu m¶ iart¶, oameni buni: Florin Pavlovici, pe mine?
De ce nu m¶ iart¶ Dânsìa Sa? Fiindc¶ eu, de cum m-am
v¶zut liber (decembrie 1958, pe jum¶tate, pe sfert liber, fiind
trimis în domiciliul obligatoriu b¶r¶g¶nean, la L¶te§ti, Fete§ti)
am pus mâna pe creion §i pe hârtie §i am m¶rturisit în scris tremurînd de fric¶, dar am scris (§i am ascuns) prin ceea ce
trecusem, prin ce trecuser¶ colegii mei de pu§c¶rie? El, Pavlovici
s¶ nu-§i fac¶ iluzii: nu-i voi face onoarea de a-i repro§a c¶ el nu
crâcnise în scris din 1964, de la liberare sa, «N-am talent literar»
se zice c¶ ar fi m¶rturisit, modest, nevoie-mare; nici m¶car
dup¶ “rivulu†ia de la 1989” (de ce?, domnule, de ce, nene
Anghelache?, nu avei hârtie? creioane? - s¶ fi cerut cu împrumut
de la fiul t¶u, Vlad) - ci abia din anul 2 000, ceea ce însumeaz¶,
totu§i, 36 ani de vitejeasc¶ avansare târî§¶ prin buruienile patriei
- §i mai ales de t¶cere la§¶, vinovat¶! Dup¶ mai bine de jum¶tate
din via†a-i de… martor-mut, se treze§te judecîndu-m¶ pe mine
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pentru c¶ l-a§ fi turnat pe turn¶torul Ivasiuc!
De ce m-am ambalat? De ce m-am enervat - pe cine: pe un
c¶c¶cios, tremuricios, un la§ ca Florin Pavlovici? Haida-de!
Mar†i 4 mai 2010
(…) Nu în†eleg motivul, dar de vreo trei zile m-am mai
potolit, nu mai sunt atât de ner¶bd¶tor, pr¶p¶stios în leg¶tur¶ cu
“Scrìsuri 1” §i cu “Jurnal 2007”: or s¶ apar¶ §i acelea, or s¶ fie
prezentate la Târgul de Carte, pe când autorul va mai fi în via†¶…
Ei §i? Tot atâtea valuri or s¶ provoace ca §i celelalte. Roman
intim, despre care eu, autor, am o p¶rere înalt t¶teasc¶, nu a scris
nimeni - cu excep†ia Tatianei Slama Cazacu, cu mul†i ani înainte
de aceast¶ edi†ie de la Curtea Veche. Pe drept cuvânt, dup¶ opinia
exprimat¶ în scris de buzuristul Vitalie Ciobanu de la revista
Parapet (sau £an†-anticar), oricum, este cea mai dârz¶, cea mai
‘telectual¶ publica†ie literar¶ a Basarabiei, ai jura c¶ e o Dilem¶
bis) cel care în urm¶ cu un deceniu m¶ punea la punct în
Cotidianul, argumentînd cam a§a: ‘Noi (adic¶ noi, conducerea de
stat §i de partid a organului) nu-i putem obliga pe redactorii no§tri
s¶ scrie despre c¶r†ile care nu le plac’…- cite§te: “c¶r†ile pe nelinie-ale lui Goma”, ba chiar nocive - Gârne† d¶dea §i titlul uneia:
Basarabia.
Doamne-fere§te, cum s¶-i poat¶ obliga - ei, cei din conducerea superioar¶ - pe redactori s¶ scrie despre c¶r†i interzise de a
“pl¶cea” (în R. Moldova, unde politice§te dictatoriaz¶ Voronin
cu Stepaniuk, Tkaciuk, Redman cu al lui-§i-ai-lor, iar culturalice§te: Buzura, distrug¶torul unui volum cu documente despre
“culturalizarea” indigenilor cu bâta, focul, pistolul dus¶ revolu†ionarice§te de evreii bol§evici în Basarabia §i Bucovina, între
1940-1941); cite§te - sic - mai ales despre c¶r†i-scrise-de-Goma
(care, potrivit în†eleptului poet Vasile Gârne†, secretarul de partid, “nu se prea g¶sesc la noi, în R. Moldova”, dar a§a, ne-preag¶site, sunt rele, r¶u f¶cute, xenofobe, antisemite - cum, de ce?,
fiindc¶ a§a gl¶suiesc directivele despre c¶r†ile lui Goma elaborate la Tel Aviv §i la Washington de c¶tre truditorii de la Central¶,
omologii so†ilor Iano§i, ai lui Pavel Cîmpeanu, ai lui Al. Simion,
semnate - tot cu pseudonim - de evanghelistului holocaustololog
“E. Ioanid” (el fiind copios-respectuos-slug¶ros citat de
Vasgar…) §i publicate cu plec¶ciuni tov¶r¶§e§ti, cu “Mul†umimdin-inim¶-Partidului” în revista Observator Cultural condus
atunci de tandemul Carmen Mu§at - I.B. Lefter.
Constat c¶ tocmai m¶ l¶udasem c¶ m-am lini§tit, b¶gîndui în pizdele mamelor lor pe slugoii, pe arga†ii condeiului-deexpresie-român¶ de pe ambele maluri ale Prutului, cei care, prin
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minciun¶, batjocoresc cuvântul.
Da, domnilor : nu v¶ mai bag-§i-scot - deocamdat¶. M¶ uit
la voi prin ocheanul întors al exilului m¶surînd 33 ani §i v¶ g¶sesc
mici-mici-mici, monumentali în milimetri-cubi - de nu v-ar
g¶in¶†à o vraghie: v-ar îngropa cu totul…
Miercuri 5 mai 2010
Azi am primit o veste bun¶ de la Chi§in¶u:
Victor Stratan, directorul editurii didactice “Lumina” îmi
propune sa scoat¶ o edi†ie - f¶r¶ drepturi de autor - de 1 000
exemplare din una din c¶r†ile mele “despre Basarabia”.
Dar, Dumnezeule, toate c¶r†ile mele sunt “despre
Basarabia”!
Duminic¶ 9 mai 2010
Un prieten epistolar din America mi-a trimis “o fotografie
f¶cut¶ la Cern¶u†i la sfâr§itul lunii iunie, începutul lunii
iulie 1940”. Poza trimis¶ m-a terifiat - din mai multe motive:
camioneta sovietic¶, înc¶rcat¶ cu pui de brazi zmul§i din vreo
pepinier¶, strive§te ora§ul, provincia, †ara:
Pe bulevard nu exist¶ decât “ma§âna” lor, a ocupan†ilor; în
stânga: doi vânz¶tori de ziare (un adult, un copil) iar în dreapta,
spre fotograf, dar cu spatele, parc¶ o femeie - nu e sigur - parc¶
†inînd ceva alb în mâna dreapt¶ (s¶ fie o pâine-cu-sare cu care se
întâmpin¶ oaspe†ii dragi? - nu †-oi spune, vorba basarabeanului).
Ora§ul arat¶ pustiu (“la sfâr§itul lui iunie, inceputul lunii
iulie 1940”) ocupan†ii avuseser¶ timp s¶-i ard¶ o cur¶†enie
bol§evic¶ - cite§te: etnic¶. O dat¶ prin vestea ca un tr¶snet din 28
iunie prin care se anun†a c¶ §i “o parte din Bucovina” va fi luat¶
de bol§evici, iar oamenii, în panic¶, s-au n¶pustit s¶… ias¶ din
încercuire: la trenuri, cât au mai func†ionat, la automobile - cine
avea - tr¶suri, c¶ru†e, biciclete - pe jos…
£i iat¶ rezultatul (par†ial, se în†elege) materializat prin
fotografia cu pricina: Ocupantul bol§evic a pus în scen¶, la o
bun¶ s¶pt¶mân¶ dup¶ eveniment (se pricep, ciolovecii - au
înv¶†at de la nem†i! - a§a au f¶cut §i cu arborarea steagului lor pe
Reichstag…) “o intrare triumfal¶ a Armatei Ro§ii în Cern¶u†i
întâmpinat¶ de c¶tre popula†ia local¶ cu bucurie”, o primire-cupâine-§i-sare, dac¶ se adevere§te c¶ acea femeie din stânga
“ma§ânii” este o femeie, nu o tovar¶§¶ auxiliar¶ pe probleme de
confort, cum le spuneau japonezii curvelor sclave ori voluntare…
Pe ma§âna sovietic¶ “agita†ia vizual¶” drag¶ prietenilor no§tri de
veacuri: trei pancarte, în ruse§te, se în†elege: propagand¶ obi§nuit¶:“Proletari din toate †¶rile uni†i-v¶!” §i altele asemenea…
Una dintre pancarte, de§i aflat¶ în plan secund §i e scris¶
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cu negru pe alb, deci mai pu†in¶ vizibil¶ decât celelalte dou¶
scrise cu alb pe ro§u (tot în ruse§te - în ce altceva?), în partea de
sus poart¶: “Tr¶iasc¶”, în partea de jos: “Libertatea” iar la mijloc,
ca o stem¶-emblem¶… STEAUA LUI DAVID!
Cunoscînd oleac¶ de istorie mi-am zis c¶ momentul fotografierii se situa spre sfâr§itul S¶pt¶mânii Ro§ii (28 iunie-5 iulie
1941). Contrapropaganda sionisto-sovietofil¶ pretinde c¶
Ocupan†ii interziseser¶ - în Cern¶u†i - portul armelor începînd din
29 iunie (sic), vânzarea b¶uturilor spirtoase (sic-sic) precum §i
orice manifestare na†ionalist¶… A, nu cele române§ti, pentru
acelea erai împu§cat în plin¶ strad¶, f¶r¶ explica†ii - dar cele
ucrainene §i evreie§ti erau permise (chiar recomandate). Pe,
eventual, ucrainean¶ chiar într-o fotografie a Servicului de
Propagand¶ al Armatei Ro§ii nu am fi avut cum s-o observ¶m,
Ucrainenii fiind considera†i sovietici, deci nu aveau drept la un
drapel distinctiv - pe când evreii, da: Steaua lui David.
ïntrebare: de ce mint tism¶ne†kii eterni pretinzînd c¶, dup¶
28 iunie 1940 evreii nu s-au manifestat ca evrei în teritoriile
ocupate de ru§i? Iat¶ dovada c¶ s-au cam foarte-manifestat, vorba
Ardeleanului. £i la Cern¶u†i §i la Chi§in¶u, în multe localit¶†i,
mai ales în Sud, cu osebire în cele portuare, pe unde s-au scurs
valuri de refugia†i, pe Dun¶re. S-au semnalat “lupte navale”
(p¶strînd propor†iile) între românii încercînd s¶ fug¶, pe
ambarca†iile fluviale, la Reni, mai cu seam¶ §i evreii care se
opuneau viteje§te “fugarilor fa§i§ti”, cu armele, arborînd, fie
drapele, fie brasarde cu Steaua lui David!
Mar†i 11 mai 2010
Observator cultural e plin de Marino. De ast¶ dat¶ el este
pretextul; textul este… Mirela Corl¶†anu, care a publicat în Ev.
Zilei un articol cu un titlu ignobil - acompaniat, de printre altele
(!) de gura de cacanal a lui I.T. Morar. Sprijinit de un articol analfabet §i de o rea-credin†¶ orbitoare semnat de Tism¶neanu (§i cum
r¶mâne coniven†a Marinoului cu… Tism¶neanu?: parc¶ Marino
rezumase c¶r†ile marelui politolog Vova, iar imensul politolog îl
l¶udase, mângâindu-l pe cre§tet pe nesfâr§itul savant mondial).
Mi-e grea†¶. Mi-e grea†¶ s¶ constat cum î§i dau cu p¶rerea
(lor, nu cu p¶rerea altora!) persoane inocente (am vrut s¶ spun:
analfabete) în materie de Marino, în materie de cultur¶, în
materie de pu§c¶rie, în materie de §antaj securist, în materie de
“colaborare” cu Secu - precum Dorin Tudoran, devenit magistru,
sus†inut (prin r¶cnete) de R¶cniciciosul Bahluiului Antonesei. Nu
am citit acel text în care Lidia Bote este §i ea, porc¶it¶, îns¶ a§a,
pe necitite, zic: zic¶torul este un porc de câine! M¶ mir c¶ pân¶
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acum nu §i-au f¶cut auzit gui†atul alde Liiceanu, Patapievici,
Ple§u, Mih¶ie§ - ce ocazie mai nimerit¶ s¶-i ard¶ ei o mam¶ de
b¶taie mortului - cu acela§i prilej §i v¶duvei !
Un dobitoc - anonim, se în†elege - se întreab¶, în forumul
de discu†ii, de ce nu intervine Goma, care-l ap¶rase §i pe
turn¶torul Caraion, apoi fusese “cons¶tean”, la L¶te§ti, cu
Marino, acum s¶-l apere §i pe supra-turn¶torul Marino!
La un moment dat, un altul - s¶rea din pagin¶ prin faptul
c¶ chiar citise cartea lui Marino - a dat un lung citat din ea, în
leg¶tur¶ cu “«dr-ul Bratu»”.
Vineri 14 mai 2010
Toat¶ dup¶miaza de ieri mi-am ocupat-o, c¶utînd un loc în
spa†iu §i pentru noi Gomii de la Paris, cei f¶r¶-de-loc. £i, vai, nu
am g¶sit, de§i am o hart¶ bun¶, luat¶ din satelit. Nu am g¶sit nici
în Bucure§ti, nici în împrejurimile Capitaliei; nici în jude†ul
Dâmbovi†a, nici în Arge§ - de§i mai an prim¶ria Pite§tiului îmi
promisese o cas¶… Nu am trecut mun†ii s¶ caut în F¶g¶ra§, în
Sibiu: a devenit prea frig, prea str¶in Ardealul… Am m¶rs (cu
satelitul) în Basarabia: am c¶utat în Chi§in¶u, în împrejurimi, la
Codru, la Cricova (?), la Str¶§eni, la Peresecina unde locuie§te
Gheorghe Cuza, oarecum v¶r al meu, tat¶l (str¶)nepoatei Lenu†a
Cuza, ucis¶ de un §afior beat, ast¶-iarn¶… Am umblat cu c¶utatul
în Orhei, am trecut prin Mana §i nu m-am oprit - m¶ voi fi gândit
în gândul meu c¶ am to-ot scris-o, ce s-o mai §i vizitez - pân¶ la
m¶n¶stirile Curchi, Tab¶ra, Hirova, apoi… Apoi am obosit: nu,
nu-mi g¶seam locul. M-am întors la Orhei la r¶spântie: de acolo
unde Dumnezeu s-o apuc? Spre Ciocâlteni, la neamurile Goma?
Spre Chi§telni†a, la Pope§tii mei? La Cucuruzeni, unde va fi
frumos, ca la o sta†ie agricultural¶ §i unde a fost §colit, nu doar
unchiul meu Niculae Popescu, ci chiar §i Snegur! - iar de vreo 30
ani acolo tr¶ie§te §i veri§oara mea, Lenu†a Popescu, fiica lui
Niculae, c¶s¶torit¶ V¶caru?
Ciud¶†enie a hipercorectitudinii: numele Cucuruzeni vine,
desigur, de la cucuruz = p¶pu§oi, porumb. Dar, observînd abia
§coli†ii basarabe†i c¶ în interiorul denumirii (sic) se afl¶ un cur,
au f¶cut taman ca Ceau§escu în contact cu… Securitatea, pe care
o rostea: Secoritate, fiind el persoan¶ binecrescut¶, care evita
cuvintele, chiar silabele de ru§ine. Ei bine, §i contemporanii
p¶rin†ilor mei o d¶deau pe… corectur¶, astfel: Cocorozeni
(localizat: Cocoroz¶ni, ceea ce d¶deau o alt¶ r¶d¶cin¶: cocor)!
(…) Toat¶ noaptea am f¶cut planuri (din cu†ite §i p¶har¶).
A§adar, m¶ oprisem nehot¶rît, dezorientat, la r¶spântia
Orheiului, unde m¶ întorsesem dup¶ ce d¶dusem o rait¶ la
Curchi, la Tabora - f¶r¶ s¶ m¶ opresc la Mana.
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De ce nu m¶ oprisem la Mana? Di j¶li.
Eh, dac¶ a§ avea bani… Cu bani se pot face chiar §i
minuni.
De§i am c¶utat în arhiva internetic¶, nu am g¶sit nici emisiunea “Honoris causa” a Marianei Sipo§, nici filmule†ul lui
Juraveli, îns¶ †in minte: uli†ele Manei (în acest secol, al 21-lea)
arat¶ ca în anii 30-40. Tocmai de aceea a§ cump¶ra vechea §coal¶
(cea f¶cut¶ de tata), chiar dac` îi fusese suprimat¶ aripa cu
calidor, locuin†a directorului. Dac¶ s-ar putea, a§ cump¶ra §i locul
unde a fost casa lui Mo§ Iacob, în stânga §colii. A§ reconsolida
zidurile §colii, i-a§ face un acoperi§, fie din stuf, bine modelat,
precum cel vechi, din 1936 (dar se va mai fi g¶sind “stuh” de
acoperit casele?), fie din tabl¶ - dar civilizat¶, oricum nu din pl¶ci
de ciment gofrat, marca sovietismului-de-r¶zboi. Dac¶ nu a§
putea cump¶ra §i locul casei lui Mo§ Iacob, m-a§ mul†umi cu
terenul ocupat de £coala Tatii. Aripa disp¶rut¶ (cu calidor cu tot)
a§ reconstrui-o, dup¶ vechiul “stil” iar în spatele ei a§ face un alt
corp, lipit, cu etaj - cred c¶ este loc suficient. Partea r¶mas¶ nedemolat¶ ar deveni o “sal¶ mare”, folosibil¶ la diferite adun¶ri iar
în corpul nou, lipit de spatele locuin†ei directorului, s¶ fie biblioteca… Iar dac¶ a§ putea avea §i casa §i terenul lui Mo§ Iacob, am
face acolo o cantin¶. Nu doar pentru copii, ci §i pentru adul†i.
Acolo ar putea func†iona §i un punct sanitar. £i un altul de
distribuire a înc¶l†¶mintei §i hainelor pentru toate vârstele.
Eh, dac-a§ avea banii pe care nu-i am…
(…)Dac-a§ avea banii pe care nu-i…
La întrebarea în†eleapto-idioat¶:
«Dar beneficiarii ce dau, ce fac, în schimb?»
«ïn schimb? Ce-i aceea “în schimb”? ïn schimb: nimica».
«ïnseamn¶ c¶-i înve†i s¶ fie asista†i».
«Nu-i înv¶† eu, au fost înv¶†ati, din iunie 1940, de la
Ocupa†ia bol§evic¶ s¶ fie, nu doar înfometa†i, nu doar deporta†i,
nu doar impu§ca†i, ci supravie†uitorii, cum zici: §i asista†i…»
«Atunci…»
«Atunci, atunci! Nu-i înv¶†, nu-i dezv¶†. Doar le, în termeni de cazarm¶, de pu§c¶rie, distribui, în primul rând, ceva
mâncare cald¶, la cantin¶; alimente pe care s¶ §i le prepare singuri ; le distribui îmbr¶c¶minte-înc¶l†¶minte, în al doilea; în al
treilea o câtdecât¶ îngrijire medical¶.
Copiilor le “distribui” c¶r†i - manuale - §i rechizite §colare.
Lor le mai “distribui” §i câte o mân¶ pus¶ pe cre§tet: se pare c¶
un astfel de gest are o oarecare importan†¶ terapeutic¶… Oamenii
no§tri din Basarabia, r¶ma§i în satele lor, au regresat, nu doar pe
scara… istoriei - a§a, cam pân¶ prin secolul al XIV-lea - dar §i
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psihologic; dar §i fiziologic: au c¶p¶tat “aspectul” §i mentalul de
înfometa†i, ca în 1946-47, cu o excep†ie: nu se mai m¶nânc¶ între
ei. Ce, “în schimb” s¶ a§tep†i de la ei? Nimic».
«£i ce faci cu oamenii din alte sate: când vor afla c¶
m¶nenii sunt hr¶ni†i, îmbr¶ca†i, îngriji†i gratis, au s¶
n¶v¶leasc¶…»
«Contrariul ar fi de mirare. Eh, dac-am avea bani…
Dac-am avea bani, am organiza în fiecare localitate câte o
cantin¶, §i o anex¶ de distribuire a alimentelor de g¶tit. Dac-am
avea bani, am cump¶ra câteva caravane medicale - personal
specializat s-ar g¶si, dac¶ ar fi pl¶tit convenabil. Acestea - caravanele - vor fi programate o zi, dou¶, trei, dup¶ m¶rimea
localit¶†ilor §i vor “trata”, nu doar julituri §i t¶ieturi §i scrintituri,
ci vor face examene-de-s¶n¶tate, pentru fiecare persoan¶, pentru
fiecare familie (dac¶ mai exist¶ una). O important¶ parte din
timp, din mijloace (s¶ zicem: 2/3) va fi dedicat¶ femeii: examene,
examin¶ri, urm¶rire (medical¶, social¶, îndrum¶torial¶). P¶strînd
discre†ia necesar¶, obligatorie, femeia se va bucura de o îngrijire
sus†inut¶. ïn primul rând ca mam¶. Apoi: copiii… Apoi adolescentele: educate, instruite, sf¶tuite. Apoi femeile mature. Va fi o
adev¶rat¶ campanie militar¶ opera†ia de îngrijire, de tratare, de
reabilitare a femeilor întoarse acas¶ dup¶ o perioad¶ de sclavaj
sexual care le-a expus nu doar umilin†elor (ca fiin†e vândute),
b¶t¶ilor, torturilor, drogurilor (ca s¶ fie supuse, apoi a§a s¶
r¶mân¶, pân¶ ce vor deveni de-aruncat), dar §i feluritelor boli,
printre care teribila sida…»
Eh, dac-am avea bani, s¶ cârpim cât de cât trupurile, chiar
§i ceva din sufletele femeilor noastre.
Este adev¶rat: aceste vise - §i chiar mai multe §i mai
generoase - le-am scris în alte p¶r†i, în alte Utopiale.
Cu scrisul am r¶mas.
*
(…) Ca de fiecare dat¶ când vine vorba despre Al. Monciu
Sudinsky, acest prozator genial (dac¶ nu s-a luat în seam¶ : repet:
genial) m¶ podide§te un sentiment de vin¶; grea, mâzgoas¶, de
neiertat. Adev¶rat, nu am fost ceea ce se cheam¶ : prieteni; nici
tovar¶§i de pahar (uite, nu §tiam nici dac¶ el, paleacul era genial
ca ru§ii Nichita §i Dimov, ca olteanul Mazilescu, adic¶ be†iv ei §i?, mie îmi pl¶cea ca poet, ca om Mazilescu).
Nu, vina nu mi se trage de la dispari†ia prozatorului (§i
asta, dispari†ia lui este o chestiune care îl prive§te numai pe el, pe
nimeni altul); nici din faptul c¶ eu nu am putut face nimic pentru
el, ca s¶ nu dispar¶ - printre altele. Ci, a§a, probabil m¶ simt
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vinovat c¶ el s-a scufundat în neant, iar eu mai fac umbr¶
p¶mântului.
Ceva-ceva trebuie s¶ fie: poate asta - citez din articol:
“Un plus de notorietate îl va aduce scriitorului aderarea la
mi§carea de protest ini†iat¶ de Paul Goma…”
Da, poate asta (bat-o vina!).
Sâmb¶t¶ 3 iulie 2010
(…) Chiar a§a: de ce m¶ va fi iubind Dan Stanca? Doar a
spus limpede: “fiindc¶ i-a înjurat pe to†i”! Acesta este fiindc¶ul general român¶chesc. £i-mai-înc¶-§i-mai, vorba mili†ianului
Shaul Carmel, aliatul de n¶dejde al lui N. Manolescu:
“ [Cioran §i Goma] Au ales Fran†a cu toate c¶ §tiau c¶ aici stângismul
este neîndur¶tor §i nu-i iart¶ pe cei fugi†i din Europa R¶s¶ritean¶. Doar de
anvergura lui Soljeni†în s¶ fii ca s¶-l biruie§ti! Cioran l-a biruit, dar nu
printr-o lupt¶ corp la corp, ci prin deta§are, alegând solu†ia budist¶ a
refu-zului total.”

Dan Stanca folose§te o metod¶ infailibil¶ pe Malul
Dâmbovi†ei-ap¶-dulce pentru a-§i umili, neutraliza, înfrânge
proepinentul, vorba lui S¶raru: îi contrapune câte un uria§, un
monument, astfel “adversarul” arat¶, nu doar mititelu†, ci §i
caraghioselu†: “Soljeni†în §i Goma”? - s¶ fim serio§i!”;
“Bukovski lâng¶ Goma?” - Leul §i Cârnatul, vorba ortodoxului
popor român. De ast¶ dat¶ sunt “iubit” - al¶turi de Imensul
Cioran. De ce nu m¶ iube§te Dan Stanca al¶turi de Shaul,
devenit Sfântul Paul, inventatorul cre§tinismului, Patronul meu?
A, data viitoare, întru definitiv¶ execu†ie (sic)!
Zice-scrie Dan Stanca:
“Cioran l-a biruit [stângismul]; dar nu printr-o lupt¶ corp la
corp, ci prin deta§are, alegînd solu†ia budist¶ a refuzului total…”

Dac¶ tot m-a pus la zid fa†¶ cu Cioran, s¶ vedem cum…
Cum-când a biruit Cioran stângismul din Fran†a? M¶car
înfruntat? ïn timpul r¶zboiului, când, în Fran†a ocupat¶, umilit¶,
c¶lcat¶ în picioare de ocupantul german, Cioran, l¶ud¶torul lui
Hitler, aflat în vilegiatur¶ estudiantin¶, m¶ rog frumos, privind de
la Dieppe, pe Malul Mânecii (!), la albele faleze britanice din
fa†¶, a prins a dârdâi de spaima ancestral¶ (aia, miori†ica, r¶§in¶rean¶) c¶ azi-mâine vor învinge Alia†ii… Drept care s-a apucat
fuga-fuga s¶ înve†e engleze§te (a§a declara el cui nu-l întrebase
de s¶n¶tate, îns¶ de §tiut, §tia engleze§te, §tia…)?;
Când, dup¶ r¶zboi, în Parisul r¶v¶§it de ocupa†ie, dârdâia
de frica “r¶zbun¶torilor” francezi vânînd colabora†ioni§ti,
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vânz¶tori de †ar¶ - Fran†a nu era a lui Cioran, s¶ fac¶ ce vrea cu
ea, de pild¶ s¶ o vânz¶ pentru un blid de linte - §i de frica evreilor
care îl vor masacra pentru articolele sale pro-Hitler… £i nu în
ultimul rând pentru c¶ f¶cuse pe “ghidul-cultural” al ofi†erilor
germani ocupan†i, în vizitele lor culturalizatoare (vor fi mers “cu
rândul”, ca la noi pionierii patriei socialeze?) la muzee, la Oper¶,
la bordeluri. “ïmi era foame”, explicase el, de parc¶ ar fi fost
singurul locuitor al Parisului ocupat c¶ruia îi fusese foame;
£i mai când: dup¶ ce sc¶pase ca prin minune de închisoare
- pentru colabora†ionism cu du§manul ocupant?; când reu§ea s¶
fie onest (cu Istoria) o eternitate de trei minute §i nu-§i mai sl¶bea
prietenii la telefon: «Ai citit ultimul meu articol? Ai v¶zut cât de
filosemit sunt?» - §i nu glumea - cum s¶ glumeasc¶ Cioran, când
moartea era pe el cât capra, vorba cresc¶torilor de oi sibio†i?;
Când îl primea, acas¶, pe rue de l’Odéon pe tâlharul politruc “Radu Florian” (Tism¶neanu, §eful lui, murise, doar s¶ fi
cerut, ar fi fost poftit §i el în cas¶), iar acesta, profitînd de c¶in†alegionar¶ a gazdei, a publicat un-fel-de-interviu-cu-Marele-ïnr¶it
(îns¶ el nu a protestat pentru c¶ fusese abuzat), iar când eu îl
întrebasem, în prezen†a Monic¶i Lovinescu: «Cum de a†i deschis
u§a unui bandit ca Radu Florian?» - §tia ce hram poart¶, i-l povestisem pe tovar¶§u’ Radu - el îmi r¶spunsese, hilar, c¶ a vrut s¶
vaz¶ cum arat¶ un comunist?; Când a dat acea declara†ie descalificant¶ de sine despre Iliescu, cel plin de sânge dup¶ Marea
Mineriad¶, dar oare exist¶ vreo “declara†ie descalificant¶” pe
plaiurile mioritice?; Când-cum a biruit Cioran stângismul
fran†uzesc? Atunci când fugea ca dracul de t¶mâie, s¶ nu fie
v¶zut al¶turi de Ionesco, fiindc¶ prietenul s¶u se declara, în scris,
împotriva terorii comuniste din Lag¶rul Sovietic §i semna peti†ii,
articole în presa… stângist¶, ca Le Monde?; atunci când î§i
permitea s¶-l ironizeze pe prietenul s¶u Eliade c¶ semna apeluri
pentru mul†i persecuta†i, încarcera†i de comuni§ti în †¶rile lor
(Soljeni†în, Calciu, eu…)?
N-ar fi fost mai onest Dan Stanca dac¶ l-ar fi “ap¶rat” pe
Cioran pentru alte, multele-i calit¶†i, nu pentru… “solu†ia budist¶
a refuzului total”?
“Deziluzia e cea mai eficace arm¶ când ai de-a face cu bandi†i. Ei nu
pot s¶ în†eleag¶ fronda mâinilor goale”,

scrie Dan Stanca, dîndu-mi lovitura de gra†ie:
“Goma nu a reu§it acela§i lucru. Dar la b¶trâne†e, singur, ignorat, are
aceea§i noble†e a omului care nu mai a§teapt¶ nimic §i întoarce spatele unei
lumi ingrate. De aceea îl iubesc.”
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Verdict: “Goma nu a reu§it acela§i lucru.”
Ce s¶ r¶spund eu lui Dan Stanca: «Ba am reu§it!»?
Ba n-am reu§it! Cioran cu atât mai pu†in.
Ieri, când am copiat textul lui D. S. nu existau comentarii.
G¶sesc azi câteva:
1. I-l iubesti pe Goma? 02:44 | 2 IulieDan
I-l iubesti pe Goma "fiindc¶ i-a înjurat pe to†i"? Ce-ti place sa trivializezi
SENSUL MORALITATII si VERTICALITATEA lui Goma!Sa-ti fie rusine!
2. in sfarsit! 07:31 | 2 Iuliestreinu
Il iubesc pe Paul Goma,pt ca nu a putut nimeni sa-l cumpere.Il iubesc
pt ca a fost cinstit cu toti si cu toate...Nu-l poate acuza nimeni ca n-a spus
lucrurilor pe numele lor,si,chiar gresind poate,a ramas consecvent cu el
insusi...Ilo iubesc pt ca nu si-a cerut scuze pt nimic...N-a crutat pe nimeni,si
nu s-a crutat pe el insusi...Sunt sigur ca scrierile sale se vor preda in scoli in
ziua in care vom deveni un popor sanatos si sigur de valorile sale.Paul Goma
e un martor...martor nemincinos...martor care deranjeaza profund.Ne identificam azi,INCA!!! cu oameni de teapa lui Iliescu,Basescu,Becali,Paunescu
(Adrian),etc.."Saracul" Paul Goma nu doreste decat sa declanseze un dezghet
al memoriei noastre colective...Sper sa traiasca ani buni,ca sa poata vedea
rodul semintelor sale...Multumesc pt toate,Paul Goma,si La multi ani!
Domnule Dan Stanca,multumesc pt acest articol atat de bine redactat,si la
mai multe!
3. Gresit 08:14 | 2 IulieStan intelege si descifreaza Dan - (capitan al
carui plai ?) sensul imaginilor si trimiterilor din text ...poate totusi ca a inteles
dar este intunecata judecata de o alta neinteleasa manie ceea ce nu justifica
exclamatia finala ?
4. MULTZUMIM! 10:30 | 2 Iulieescu Multzumim domnule Stanca
ca ne-atzi amintit de acest mare OM ! Poate vetzi putea sa ne mai spunetzi
...ce mai face? Nu pot sa cred ca mintea sa nu mai produce nimic. A fost singurul disident respectat de Ceausescu ! De fapt, practic, a fost singurul disident! Oare a fost intimidat, amenintzat ...stim noi de cine...,,cei cosmopolitzi"
cei cu political correctness...de aceea ,,nu se mai baga" ?Vor sa fie uitat ? Ei
uite ca nu l-am uitat!Ii doresc viatza lunga si sa revina printre noi !
(…)
6. Goma este necesar 13:30 | 2 IulieCornel
Goma functioneaza in cultura romana cam ca turnesolul; cei care au pus botul
la regimul politic securist nu se pot abtine sa-l calomnieze. Macar si pentru
doar atit, Goma nu este doar de iubit/de stimat/de citit - Goma este necesar.
7. Silentio stampa sau ignoranta ? 14:56 | 2 Iulieyoana dark
http://paulgoma.free.fr/index.php - Aici il puteti urmari pe Paul Goma,
extrem de actual . Chiar intrasem la idei , nimeni nu mai pomenea nimic de
acest scriitor , generatiile de azi nu au auzit de el, n-au de unde. Multumesc
pentru curaj , dnule Stanca, parca-ar fi o conspiratie a tacerii in jurul lui Paul
Goma . Sper sa n-am dreptate. S-ar putea ca tentaculele aparatului securistoKGB-ist sa functioneze intru ignorarea lui , altfel, nu-mi explic lipsa asta
totala din media. Remember!
8. ma bucur 17:10 | 2 Iuliestefan Da dle.Stanca,ma bucur ca ne-ati
reamintit de Paul Goma,rar se mai vorbeste de el.Intr-adevar a fost si este un
personaj ddestul de incomod atit pentru regim cit si pentru confrati,care-l
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digera cu mare greutate.Il apreciez si il stimez pentru verticalitatea conduitei
lui si pentru taria morala de care a dat dovada. Oare cum am putea sa-i trimitem o dovada de pretuire a noastra,a celor care simt la fel ca el ? Daca aveti
o idee,eu voi subscrie la ea si sunt sigur ca vor fi multi aderenti.Cu multumiri,
Stefan.
9. va multumesc 20:55 | 2 Iuliecati ca mi l-ati adus la cunostinta pe
paul goma... mi-e rusine sa recunosc ca nu stiam de aceasta personalitate (de,
generatia de pionieri...). tocmai am fost pe site-ul dansului si abia astept sa-i
citesc publicatiile. daca mai sunt personalitati romanesti mai putin cunscute
care merita ascultate si urmarite spuneti-ne, poate asa ne mentinem cat de cat
demnitatea identitatii...
10. ar merita sarbatorit cu fast 00:23 | 3 Iulieeu******Ar trebui sa
recunoastem ca suntem asa cum suntem si ca unii au facut bine ca nu s-au
mai intors in mizeria noastra si prefera sa isi asume decizia luata.
Din saracie si neputinta putem macar marca si aloca cateva secunde sau
minute sau ceasuri pentru sarbatorirea lui Goma in acest an.
11. Bine faceti ca-l iubiti pe Paul Goma 01:08 | 3 IulieAlex Jones
Este printre singurii ROMAN, si repet ROMAN, scris cu majuscule, care nu
s-a lasat intimidat de mafia judeo-masonica-khazara satanista-securista, care
a fost adusa de la Rasarit. El a spus [?]
12. Clasa politica e oglinda clasei intelectuale 12:43 | 3 Iulie
Camelian Propinatiu De ce il iubesc pe Paul Goma – un minunat titlu, la 75
de ani, in anul aniversar 2010, cand ar fi trebuit sa dedicam si Bookfestul si
Gaudeamusul marelui contemporan vadit persecutat nu numai de ai lui
Plesita ci si de Autoelita, de la complotul tacerii pana la scriitoriceasca cenzura care permite comodul monolog al persiflarii. De dou¶zeci de ani ne
plangem doar de nimicnicia clasei politice. Cine il iubeste sau macar il respecta in RO pe basarabeanul Paul Goma trebuie sa accepte aceasta lucida
rasturnare de paradigma: de douazeci de ani si mai bine, nu doar lichelele
cocotate in capul tarii, ci si analistii politici, si intelectualii publici sunt egal
vinovati de sterilitatea economica si mai ales spirituala a unui timp istoric cat
al Romaniei Regale interbelice.
13. cet23@yahoo.com 13:48 | 3 Iulie roman_tipic
Cine e ma, Paul asta Goma? E cumva vreun manelist? Sau fotbalist?
Daca nu, atunci lasa-ma frate cu Paul asta. Mai bine baga ma, o manea si
hai cu noi la o beuta!
14. De ce il iubesc pe Paul Goma? 15:16 | 3 IulieWilhelm Tell Pentru
ca si-a dedicat intreaga viata Luptei Impotriva comunismului! Avem nevoie
de Oameni ca Paul Goma, mai ales acum, cand - culmea tuturor ororilor, s-a
reinfiintat p.c.r.!
15. Cum iti permiti? 15:19 | 3 Iulie Wilhelm Tell Scris de
roman_tipic
“Cine e ma, Paul asta Goma? E cumva vreun manelist? Sau fotbalist? Daca
nu, atunci lasa-ma frate cu Paul asta. Mai bine baga ma, o manea si hai cu noi
la o beuta!”Dupa felul in care te exprimi la adresa Marelui Paul Goma, se
vede ca esti comunist
16. iar tu... 16:09 | 3 Iulie roman_tipic Scris de Wilhelm Tell “Dupa
felul in care te exprimi la adresa Marelui Paul Goma, se vede ca esti comunist!” Iar dupa felul in care ai reactionat la ce am scris eu anterior, se vede ca
nu prea sesizezi o ironie!
17. Respect! 16:23 | 3 Iulie Wilhelm Tell Scris de roman_tipic
Iar dupa felul in care ai reactionat la ce am scris eu anterior, se vede
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ca nu prea sesizezi o ironie! Paul Goma merita cel mai deosebit respect, nicidecum ironie!
18. ce-i cu voi? 18:13 | 3 Iulie roman_tipic Scris de Wilhelm Tell
Paul Goma merita cel mai deosebit respect, nicidecum ironie!
Ironia nu era la adresa lui Paul Goma si a ignorantei si a inculturii
care a cuprins in ultimii ani o tot mai mare parte din populatia Romaniei!
NU era ironie la adresa lui Paul Goma. Nu era evident?
19. (…)
20. Goma a fost acuzat de extremism si legionarism ina 10:47 | 4
Iulieanonim Goma a fost contestat de puterea dinainte si de dupa 89 iar puterea de dupa si puterile mondiale l-au acuzat de legionarism si aceasta datorita
spiritului distructiv al mondializarii. Noua doctrima a mondializarii demoleaza tot si vrea un singur om nou consumator fara vointa si incatusat.
21. Paul Goma si Romania 11:17 | 4 Iulie papillon Paul Goma isi
iubeste tara cu disperare. Parca e o iubire interzisa pentru ceilalti romani. Ca
si Cioran construieste in ideatia sa o Romanie perfecta. Romania reala este o
Romanie care nu corespunde exigentelor celor doi.Imi aduc aminte intrebarea lui Cioran dintr-un filmulet "Il mai aveti pe Eminescu?Eminescu este in
viziunea lui Cioran perfectiunea intruchipata ,geniul la care intreaga tara trebuia sa se substituie.Asa si Paul Goma ,biciue tara sa cu realitatile ,adevarurile sale dureroase,oamenii ,intelectualii de marca de astazi,care nu corespund exigentelor sale.
“Român-tipicul” m¶ trimite nesmintit la un personaj al lui

Velea - v¶r cu personajul lui Preda, cel care îi învingea, la trânt¶,
pe to†i ceilal†i fl¶c¶i, b¶§indu-se în momentul decisiv al luptei astfel, demobilizîndu-§i adversarul, prin… dezbr¶cinare.
Cest¶lalt nu este atâta de inteligent (!) ca cel¶lalt, el fiind
bivolul care se bag¶ în vorb¶, mugind oricând, oriunde (în
biseric¶, la o înmormântare, la o cununie); î§i râgâie-or¶c¶ie
“p¶rerea” - vezi-i-o marcat¶ în ro§u - §i constatînd - el singur! c¶ “nu întrune§te” (aprobarea adun¶rii-de-oameni), la§, c¶c¶cios,
o las¶ moart¶, îns¶ min†ind în continuare §i dînd vina pe ceilal†i
c¶ nu-i “sesizaser¶” ironia…
Pe mine îns¶ nu Român-tipicul m¶ îngrijoreaz¶, ci…
românii-tipici, acei comentatori care preiau g¶g¶u†ismele lui Dan
Stanca §i le… dezvolt¶ ca acest “Sandu Traian”…
Joi 22 iulie 2010
Dup¶ amiaz¶ mi-a venit o scrisoric¶ din Basarabia:
Uniunea Scriitorilor m¶ re-invit¶ la o c¶l¶torie - “în
ospe†ie”, se zice pe la noi. Academia, Biblioteca Na†ional¶,
Biblioteca din Mana (a§a!) organizeaz¶ lans¶ri de carte, întâlniri
cu cititorii, cu priljul împlinirii a 75 ani…
Mihai Cimpoi care semneaz¶ invita†ia m¶ anun†¶ c¶ Mihai
Ghimpu a aprobat propunerea de a mi se decerna “o înalt¶
distic†ie de stat”, iar Prim¶ria vrea s¶-mi acorde cet¶†enia de
Onoare a ora§ului Chi§in¶u.
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“Uniunea Scriitorilor din Moldova
14. 07 2010
Iubite maestre Paul Goma
Reiter¶m invita†ia noastr¶ de a face o c¶l¶torie la Chi§in¶u în
toamna acestui an, prilej cu care vom putea s¶rb¶tori împreun¶ aniversarea a 75 de la na§tere.
Uniunea Scriitorilor, Academia de £tiin†e a Moldovei,
Biblioteca Na†ional¶ din Moldova §i Biblioteca din Mana au pus la
cale un §ir de manifest¶ri: un simpozion §tiin†ific, lans¶ri de c¶r†i, întâlniri cu cititorii §i scriitorii.
Va inform¶m c¶ dl. Mihai Ghimpu, pre§edintele Parlamentului
§i pre§edintele interimar al R. Moldova, a apobat propunerea noastr¶
de a vi se decerna o înalt¶ distinc†ie de stat.
Prim¶ria municipiului Chi§in¶u vrea s¶ v¶ confere, în cazul în
care sunteti de acord, titlul de cet¶tean de onoare.
Toate cheltuielile legate de transport, sejur, cazare vor fi suportate de institu†ia noastr¶.
Participarea Dvs. ar asigura o atmosfer¶ adecvat¶ §i ar lichida
distan†a care, din p¶cate, mai exist¶ între noi.
ïn speran†a c¶ ve†i aproba propunerea noastr¶, primi†i maestre,
gândurile de bine §i asigurarea înaltei considera†iuni.
Acad. Mihai Cimpoi
Pre§edinte al Uniunii Scriitorilor din Moldova

Mâine îi voi r¶spunde lui Mihai Cimpoi - de ast¶ dat¶
acceptînd cu bucurie propunerile.
Cade bine: pân¶ atunci (2 octombrie) va ap¶rea Din
Calidor; am s¶ mai fac o tentativ` cu Arsene s¶ gr¶beasc¶
Scrìsuri 1 §i cu Hodi§ pentru Jurnal 2007.
Sunt convins c¶ Tofan se va implica în ocaziune.
Oare nu visez? S¶ se materializeze visul nostru - al Anei,
al lui Filip - de a avea, totu§i, o †ar¶? Cu neamuri cu tot? Mai ales
din cele de sex dulce? O, Doamne. F¶ se se realizeze.
*
Paris, 23 iulie 2010,
Iubite coleg Mihai Cimpoi,
Am primit amabila re-invita†ie. Mul†umesc.
Primesc, bucuros, s¶ c¶l¶toresc la Chi§in¶u. Ai mei, de pe
la Orhei, m¶ îndemnau “s¶ vin în ospe†ie”, de§i eu, poftitul sunt
neam cu poftitorul, locul poftelii fiind locul na§terii mele.
Am în†eles motivul invita†iei - §i le mul†umesc pentru
“urarea”, cu prilejul anivers¶rii a 75 ani de via†¶ : Uniunii
Scriitorilor §i pre§edintelui ei, Academiei de £tiin†e a Moldovei,
Bibliotecii Na†ionale din Moldova, Bibliotecii din Mana.
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Numai c¶ trebuie reamintite “câteva am¶nunte de
c¶p¶tâi”, cum zice un tovar¶§ nedestov¶r¶§it.
1. Eu am fost, în 22 noiembrie 1977, “invitat s¶ plec” din
†ara mea, România. Sunt convins c¶ nici nu urcasem în avionul
de Paris c¶ ni s-a §i retras cet¶†enia, mie, so†iei, fiului meu, atunci
în vârst¶ de doi ani - fiindc¶ membrìa Uniunii Scritoriilor îmi
fusese ridicat¶ pe când eram re-re-re-arestat înc¶ în aprilie acela§i
an cu încuviin†area celor din Biroul U. S.: D.R. Popescu, N.
Manolescu, Ana Blandiana, Macovescu, Hoban¶, F¶nu§ Neagu,
C. ¢oiu, G. Dimisianu §i al†i colegi.
Am refuzat, politicos, în 1981, cet¶†enia francez¶ oferit¶
de pre§edintele Mitterrand, sus†inut¶ de Jack Lang, ministru al
Culturii - acceptat¶ de Milan Kundera. Am r¶mas “refugiat politic stabilit în Fran†a”, statut pe care-l avem §i în clipa de fa†¶ so†ia
mea Ana, fiul meu Filip-Ieronim §i eu. Pe pa§apoartele noastre
scrie: (Cutare) “poate c¶l¶tori în toate †¶rile, cu excep†ia
României” (subl. mea, P.G.). Consider c¶ interdic†ia este
dreapt¶: din moment ce România ne persecutase (eufemism), s¶
cer s¶ m¶ întorc în România, tot comunist¶, dup¶ 1989? Au
f¶cut-o al†i colegi de exil. Eu: nu.
Din Republica Moldova nu fusesem expulzat - pentru
rea-purtare… M-am n¶scut în 1935 în Basarabia, actuala
Republic¶ Moldova, deci am dreptul s¶ pretind… reîncet¶†enirea
- c¶ tot sunt eu apatrid din 1977.
Voi fi avînd sau nu dreptul la cet¶†enia moldoveneasc¶,
împreun¶ cu familia? Voi fi avînd dreptul la un ad¶post la mine
acas¶, acum, la b¶trâne†e?
Dac` da: ce va fi întâi: acordarea cet¶†eniei moldovene§ti,
apoi dreptul de a c¶l¶tori în Moldova-†ara-mea? Sau… invers?
2. Citindu-mi c¶r†ile despre care a†i scris cu c¶ldur¶ - a†i
în†eles cât îmi iubesc Patria. Patria România m-a persecutat, ca
refugiat (venetici, li se spunea în Oltenia basarabenilor lui Ion
Lazu; fuljera†’, ne ziceau ardelenii nou¶, basarabenilor mei), m-a
condamnat la închisoare §i la domiciliu obligatoriu, m-a alungat
de la sânul ei, iar dup¶ 1989 a refuzat s¶ m¶ repun¶ în drepturile
de cet¶†ean §i scriitor, ba a patronat campanii de calomnii la
adresa mea, ultima: cea de antisemitizare, condus¶ de N.
Manolescu (deloc dezinteresat: a primit, de la ambasadrorul
Israelului Rodica Gordon §i de la ambasadorul USA Taubmann
postul de ambasador român la UNESCO) - rezultatul fiind: nu-mi
pot publica decât cu mare greu volumele, nu sunt acceptat în
periodice (nici în Contrafortul antisemitizatorilor mei V. Gârne†
§i V. Ciobanu) - a§a se ucid scriitorii, în ultima vreme: îi acuzi de
antisemitism, §tiind c¶ aceast¶ simpl¶ afirma†ie nu cere dovezi,
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iar antisemitizatul nu se poate ap¶ra (unde: în România literar¶?
în Contrapunct?, au oare în Observatorul cultural, unde paznici
la Poarta Templului st¶teau Carmen Mu§at §i I.B. Lefter §i acum
st¶ junele analfabet £imonca?
Vreme de dou¶zeci de ani (1970-1990) nu am putut
publica, numele mi-a fost interzis; al†i dou¶zeci de ani mi s-a permis s¶ m¶ strecor ca un ho†, ca un intrus în Cetatea Literelor
române.
Astfel tratîndu-m¶, Patria mi-a devenit (cu vârf §i îndesat)
Matrie, Ma§ter¶.
Ca unul care am scris atâta despre Basarabia cred c¶ am
dreptul s¶ m¶ îndrept spre sânul celei adev¶rate, cea care nu m-a
obijduit, nu m-a tr¶dat, nu m-a vândut §i nu m-a alungat.
Pe aceasta am onorat-o cu scrisul meu, cu inima mea.
Aceasta este cea numit¶ acum Republica Moldova.
Fie-mi iertat patetismul, dar l-am cenzurat cu severitate.
Va îmbr¶†isez pe to†i oamenii buni.
Paul Goma
Luni 26 iulie 2010
Noapte grea. Nu a fost cald, a fost… ud. O ma§in¶ plin¶
de ruf¶rie leoarc¶ vuvuie în buc¶t¶rie. Tot nu m-am obi§nuit cu
s’tua†ia de persoan¶ în ultima lui faz¶, nu chiar de via†¶, ci de…
boal¶. De parc` nu ar fi acela§i lucru.
Euforia de alalt¶ieri continu¶: doamne, ce bine e pe lumea
asta - nu când î†i cade în cap fericirea, ci m¶car o dat¶-n via†¶,
când nu e§ti mereu ciom`git (de aici “ciomagiul” lui Regman) de
nefericirea devenit¶ stare permanent¶. Am mai spus-o, repet cu
delectare, cu jubila†iune:
Sunt n¶ucit, p¶lit în cap, sonat - de fericire.
£i ca totdeauna, fac bilan†uri - spre exasperarea lui Alex.
£tef¶nescu-Morman:
- Chiar f¶r¶ “Scrìsuri 2 §i 3” (la care… “se lucreaz¶”, dup¶
Arsene) - va fi gata în curând, “Scrìsuri 1”;
- Chiar dac¶ Hodi§ nu va putea scoate §i “Jurnal 2008” §i
“Jurnal 2009”, cert¶ r¶mâne ie§irea “Jurnalului “2007”;
- Chiar dac¶ Lumina nu poate scoate §i “Arta refugii”,
r¶mâne “Din Calidor”;
- Cât despre “S¶pt¶mâna Ro§ie” de la Viorel Cucu,
apari†ia ei este ca §i sigur¶ - în fine, ca-§i-sigur¶ ca în România.
Sâmb¶t¶ 31 iulie 2010
(…) Sunt într-o stare de r¶u, înc¶ necunoscut¶ mie: ce fac:
merg la Chi§in¶u? Sau nu merg?
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Pentru Da pledeaz¶ inima. Dup¶ atâta timp, o s¶-mi rev¶d
p¶mântul - un fel de a vorbi, n-a mai r¶mas nimic din ceea ce
§tiam. ïns¶ oamenii, mai ales femeile din clanul meu, acestea
trebuie îmbr¶†i§ate, s¶rutate, chiar dac¶ unele sunt abia copile.
Pentru Nu: în cazul în care cei care m-au invitat au de
gând s¶-mi deie ceva: o medalie, cet¶†enia de onoare a
Chi§in¶ului, cea moldoveneasc¶, o locuin†¶, o pensie… Aici
lucrurile se complic¶ - dealtfel le-am mai întors eu pe o parte, pe
alta, anul trecut, dup¶ ce Chi§in¶ul, f¶r¶ s¶ resping¶ peti†ia
fra†ilor Brega §i Juraveli, mi-a transmis s` fac cerère…
Atunci m¶ luam de guler: pentru care merite eram
r¶spl¶tit?
Fiindc¶ nu-mi place s¶ fiu îndatorat. Cât au mai tr¶it
b¶trânii, §tiu c¶ au declarat în scris §i au dat la-mân¶ bunicii de la
Ciocâlteni venit¶ în vizit¶ hârtie legalizat¶ c¶ nu avem nici o
preten†ie la p¶r†i-de-mo§tenire; la fel, mama i-a trimis prin po§t¶
lui frate-s¶u Niculae de la Chi§telni†a aceea§i… renun†are contrariul ar fi fost de mirare, chiar dac¶ noi, în momentul acela,
aveam o via†¶ chiar mai grea decât a lor, cet¶†eni sovietici.
S¶ zicem: o medalie, o cet¶†enie de onoare, o cald¶ strângere de
mân¶ nu-l cost¶ nimic pe cel care le d¶, iar pe mine nu m¶…
îmbog¶†e§te. ïns¶ o pensie…; îns¶ o cas¶… Bine, bine, voi spune
c¶ locuin†a aceea va deveni Cas¶ Memorial¶, ad¶postind o
bibliotec¶ §i un depozit de manuscrise - ale mele - îns¶ nu ar fi
pu†ini oamenii care s¶ se întrebe: «De ce Goma s¶ capete §i nu ei
- care au suferit mult mai mult…?»
A§a voi balansa pân¶ la urm¶ - dar nu §tiu dac¶ urma aceea
va fi pe Da sau pe Ba.
S-a observat c` am evitat s¶ iau în calcul nenorocitul de
hoit al meu, nes¶n¶tos.
Mar†i 3 august 2010
(…) Toat` nopticica m-am vânzolit - asudînd, asudînd “scriind” în gând ce încerc acum s¶ a§tern pe hârtie:
Ziceam c` noi, Gomii suntem preg¶ti†i suflete§te, trupe§te
s¶ înfrunt¶m calea aerului pân¶ la Chi§in`u: azi-mâine vom
prelungi pa§apoartele, eu voi face exerci†ii de mers prin jurul
imobilului nostru, ca s¶ nu-mi perd uzul ra†iunii (sic) dup¶ cinci
pa§i, Ana va cump¶ra §i alte bluzèle-bluzìci §i alte parfumèle
§i cremuri §i bibiluri pentru femeile noastre drago-iubite din
Basarabia…
ïns¶ acum, azi, în 3 august 2010 ne afl¶m abia în preliminarii: M. Cimpoi mi-a trimis o invita†ie - amabil¶, îns¶ vag¶, ca
toate amabilit¶†urile - eu am r¶spuns, am §i reprodus r¶spunsul în
Jurnal… Numai c¶ acum, în august, la vreme de canicul¶ - în
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Basarabia, fiindc¶ în Fran†a a fost toat¶ luna iulie - oamenii se
dau la dos, la umbr¶ §i a§teapt¶ s¶ coboare pe p¶mânt r¶coreala…
Mi-am propus s¶ a§tept pân¶ la 14 august (ziua de na§tere
a Anei, 7 august, aniversarea c¶s¶toriei noastre fiind… prea
devreme: dac¶ §i noi: ne-am c¶s¶torit, h¶t, în 1968, taman când
Ru§ii invadau Cehoslovacia!) r¶spunsul cerut §i cuvenit - fie de
la M. Cimpoi, fie de la vreun func†ionar cu care voi angaja
conversa†ii intelectuale. Dup¶ care: v¶zînd-f¶cînd. P¶†it (din
negura istoriei) m¶ a§tept, dac¶ nu la o retragere cinstit¶ a
invita†iei, atunci la o “moderare” a ei:
«Bine, domnule, ai s¶ prime§ti cet¶†enia de onoare a
Chi§in¶ului, o medalie de la guvern - ce mai vrei?! Nu mai veni
§i D-ta, basarabean de-al nostru, cu provoc¶ri din astea - chiar
acum… când nu-i momentul»
Drept care provoca†ionistul - chiar acum, pe ne-moment va reveni, pâ§-pâ§ (vede†i, nu am spus: «cu coada între picioare»,
eu fiind basarabean de-al vostru), la Paris, în domiciliul legal al
exilului meu permanent.
Motiva†iile? Nu va fi nevoie de eforturi întru c¶utare:
Onoruri, s¶rb¶torire, strângeri de mân¶, b¶t¶i pe um¶r
(mai greu de suportat când “provin” de la ai t¶i decât b¶t¶ile la
cur cu bâte de prun, dinspre ei, securo§ii - bine: enkavedò§ii).
ïns¶ cet¶†enia? Moldoveneasc¶?
«Ce atâta grab¶, fiecare trebu§oar¶ la vremea ei. Acum nu
prea e momentul, c¶ uite, tocmai suntem în tratative cu B¶sescu,
pentru Unire, cu Putin taman pentru des-unire - §i când te
gânde§ti la evreii no§tri dragi-§i-iubi†i care abia a§teapt¶ s¶ ne
atace în hait¶ cu Holocaustul lor, c¶ci ei îs trimi§ii pe p¶mânt ai
americanilor (de fapt: invers) §i f¶r¶ americani, nimica nu
suntem. Pic¶ prost cererea dumitale…- bine, nu cerere, n-ai f¶cut
cerere, dar a§a a ap¶rut, c-adica ne ceri nou¶ cet¶†enia moldoveneasc¶…Unde s-a mai auzit una ca asta, are s¶ ne sar¶ în cap
Europa ceea, care-i cu ochii pe noi, s¶ nu mi§c¶m în front, c¶
Wiesel ne m¶nânc¶! £i când te gânde§ti la “pensionarii” bol§evicilor kgbi§ti trimi§i în Tab¶r¶ de Refacere dup¶ o trud¶ ca a lor,
pe capul nostru, al moldovenilor b¶tu†i de toate vânturile - tu s¶
fii acela, n-ai avea nevoie de repara†ii capitale pe la cap? Coloana
a Cincea, jum¶tatea de milion de p¶duchi ruse§ti, care abia
a§teapt¶ s¶ ne înrobeasc¶ iar¶, nu doar s¶ ne amenin†e cu gazul,
cu vinul…»
- «Pensie, locuin†¶? Nu prea este, el, momentul, m¶i frate»
Din acelea§i pricini. Solu†ia:
«S¶ fim oameni de în†eles, ca între basarabeni de-ai no§tri:
nu-i deloc momentul s¶ le d¶m vr¶jma§ilor no§tri pretexte de
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mânie, de represie (sic). Face†i o cerere cu preten†iile (a§a!,
“preten†iile”!), ne-o l¶sa†i, noi o discut¶m §i mai da†i-ne câte un
telefon, s¶ v¶ comunic¶m stadiul în care a ajuns dezbaterile».
Dac¶ a§ afla din vreme Nu-ul târcolit al basarabenilor mei,
m-a§ scuti de o efort §i m-a§ retrage în exilul pe care îl cunosc atât
de bine, iar “lucru§oarele” le-ar trimite Ana prin po§t¶ femeilor
noastre iubito-dragi. Cât despre c¶r†ile mele…
Ce s¶ mai vorbesc despre ele, am mai scris de câteva ori:
Nu de c¶r†ile lui Goma au nevoie basarabenii mei, ci de…
«Da §ini-i Goma-ista, c` n-am audzît di iel? Sî-n§ibjiacum, la pl¶§inti, da un’e era el când pe noi ne-mpu§cau Ru§î’ pe
loc, ori ne du§èu na Sibiria, pe §ei l¶sa†i la ba§tin¶ îi înfometau,
de se mâncau între ei?»
Aista-i Goma-ista: Un profitor, un la-pl¶§inti-nainte.
A§a c¶ ori exilat, vecinîi, la Paris, unde m¶car §tiu o
treab¶, ori… (nu §tiu ce s¶ pun la “ori”) tot una îmi va fi. Un
folos, totu§i: cu energia economisit¶ prin ne-ducerea la Chi§in¶u,
a§ putea scrie un alt jurnal: Cel din 2011.”
“PAUL GOMA VINE ACASA
Jurnal TV 06 AUGUST 2010 www.jurnaltv.md
Dup¶ o lung¶ absen†¶, scriitorul român-basarabean, Paul Goma, se
va întoarce, în sfâr§it, acas¶ §i va primi cet¶†enia Republicii Moldova!
Scriitorul se va întoarce chiar în ziua în care va împlini 75 de ani, pe
2 octombrie. Paul Goma este un militant anticomunist refugiat în 1944 în
Transilvania §i stabilit în 1977 în Fran†a.
Pe 2 octombrie 2009 Asocia†ia Hyde Park a cerut organelor competente din Republica Moldova s¶ acorde în regim de urgen†¶ cet¶†enia
Republicii Moldova scriitorului român-basarabean, Paul Goma §i membrilor
familiei cestuia.
Potrivit lui Mihai Cimpoi, Paul Goma va primi §i carnetul de membru al Uniunii Scriitorilor din Republica Moldova.
Scriitorul Paul Goma s-a n¶scut la 2 octombrie 1935 în satul Mana,
raionul Orhei. Din copil¶rie a cunoscut teroarea bol§evic¶. În 1944 întreaga
sa familie s-a refugiat, din cauza r¶zboiului, în Transilvania, iar în 1977,
Goma, împreun¶ cu so†ia §i copilul, au fost dec¶zu†i din cet¶†enia român¶ §i
au plecat în Fran†a.
În prezent, Paul Goma nu este cet¶†ean al vreunui stat.

Presupun c¶, chiar de nu va fi scurtat de cap ziaristul care
a l¶sat s¶-i scape aceast¶ §tire, nici n-are s¶ fi decorat pentru
fapt¶. S¶ nu-§i va fi dat seama c¶ devine complice al meu,
“pravaca†ionistul”, stârnitorul la represiuni asupra bietei
Basarabii martirizate de ru§i, de evrei, de “reg¶†enii” securistului
B¶sescu, de nkvdistii lui Putin, de kamuni§tii lui Varonin,
Stepaniuc, Riedman, Tcaci, Socor i drughie ?
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Sâmb¶t¶ 7 august 2010
S-au f¶cut 42 ani de când ne-am luat, Ana §i cu mine.
£i tot nu ne-am plictisit. Ba chiar, pe m¶sur¶ ce trece timpul
(se observ¶ c¶ am evitat: “pe m¶sur¶ ce îmb¶trânim”…), ne
sim†im tot mai bine, împreun¶ ; tot la-mai-cald.
Noapte… obi§nuit¶: asudoas¶. M¶ întreb, ca Bul¶: dac¶ na§ bea atâta ap¶ în trezìe, noaptea a§ asuda-pe-tòte p¶r†’ atâta?
S¶ încerc? Nu încerc. Zi posomorît¶.
Duminic¶ 8 august 2010
(…)£i dac¶ anun†ul din RTV Moldova este rezultatul unei
cacialmale? - ziceam a§a:
Oleg Brega, v¶zînd c¶ sunt decora†i al†i basarabeni merituo§i (cei din Grupul Ila§cu, M¶ndâcanu) î§i va fi zis c¶ §i Goma
merit¶ o cald¶ strângere de inim¶. Citind, în Jurnalul meu pe iulie
scrisoarea lui Mihai Cimpoi §i r¶spunsul meu acceptativ, a
socotit c¶ este momentul s¶ deie §i el o mân¶ de agiutori acestei
repetate tentative, doar el cu Juraveli avusese ini†iativa de a face
întâmpinarea de anul trecut. C¶ atunci nu-a-fost-momentul (cum
s¶ fie-momentul-pentru-români?), asta-i via†a, profit¶m acum de
Uniunea Scriitorilor §i rotunjim invita†ia de a c¶l¶tori prin:
cet¶†enie moldav¶, locuin†¶, pensie-de-merit (vânzînd cioara din
par: ce-i mai moralnic: s¶ te miloge§ti, ca ¢epeneag, la scara lui
Iliescu ori s¶ accep†i ce î†i propune Ghimpu?)?
Nu e verosimil¶ presupuiala mè?
Iar dac¶ da: pot eu s¶ m¶ sup¶r pe Fra†ii Brega (dintre care
o sor¶) pentru aceast¶ “intruziune în trebile mele interne - §i
intime”? Cum a§ putea face una ca asta? A§a cum de capul lor se
adresaser¶ Guvernului în 2009 - în folosul meu - a§a, acum,
operase(r¶) o lipitur¶ - tot întru binele meu. Dac¶ adesea am
exagerat cu grija de a-i proteja pe al†ii de fulgerele (am fost
amabil, trebuia s¶ le spun: loviturile de ciomag mie destinate), de
ast¶ dat¶ m¶ declar mul†umit c¶ exist¶ oameni solidari cu mine.
Oleg Brega: ne cunoa§tem demulti§or - mediat, prin web.
El m-a îndemnat s¶ deschid un site internet, s¶ fac apel la el §i la
fiul meu Filip, ca s¶ supravie†uiesc ca scriitor. El mi-a
confec†ionat un site, dup¶ ce m-a g¶zduit mult timp pe al lui.
Tân¶r-pe-la-suflet, s-a implicat în toate actiunile cet¶†ene§ti, anticomuniste, a fost perchezi†ionat, arestat, a f¶cut greve ale foamei,
i-a iritat §i pe ai no§tri ca Andrei Vartic… Nu s-a l¶sat, nu se las¶.
El a ini†iat Hyde Parc, Curaj net, §i altele. Nu-i iubit de ai s¶i - dar
ce: eu provocam numai iubire în jur? - s-ar prea putea, dac¶ se
dovede§te c¶… “s-a b¶gat pe fir” în chestia recent¶ a mea, dând
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o bleand¶ prieteneasc¶ celor mai vârstnici, mai pruden†i - s¶ fie
acuzat de egoism, de provocare, de… apuc¶turi anarhiste, ba
chiar de bol§evism. Ei §i? N-am fost - §i sunt, în continuare acuzat de legionarism §i de jidovism?
Nu mai §tiu în ce rela†ii este cu Juraveli, sper: bune; de§i
Tolea, în recentul mesaj de felicitare, nu a pomenit de interven†ia
lor - a lui Brega §i a sa - anul trecut.
Uite, cu b¶ie†ii-i§tia m-a§ tot juca. Dac¶ a§ mai avea energie. Numai c` mi s-au aproape ispr¶vit rezervele. Am ajuns la
cap¶t. Dac` m-a§ pune jos întru decedare (decesie?), a§ face cea
mai ne-rea treab¶ din via†a mea: s¶ plec pe o cifr¶ rotund¶, data
anivers¶rii mele… Numai c` nu m-am hot¶rît: s¶ fiu ars, la un
crematoriu, la Paris (este în vecini, la Cimitirul Père Lachaise,
unde a fost incinerat §i Ion Omescu), ori s¶ fiu înhumat la
Chi§in¶u? Oricum, noi, cei din familia mea nu ne mai putem
aduna sub aceea§i brazd¶ de iarb¶: frate-meu, Petric¶, s-a pierdut
în cerul †intirimului din Mana, ca un îngera§ ce fusese; tata, al
c¶rui mormânt (adev¶rat) a disp¶rut sub aleea l¶rgit¶ (c¶ tot îi
încurca pe f¶g¶r¶§enii de la Vad, Poiana Narciselor); mama §i ea
r¶mas¶ f¶r¶ mormânt, dup¶ r¶v¶§irile cimitiriale str¶ule§tiene de
dup¶ Cutremurul din 1977…Doar eu supravie†uiesc, îns¶ nu
vreau nici mormânt în vreun cimitir din Chi§in¶u (ca s¶ se
întrebe plimb¶re†ii : «Da §ini-i aista, Goma, c’ n-am mai audzît
di el?») §i cred în continuare c¶ cea mai bun¶ solu†ie (“bun¶”;
“solu†ie”!) este crema†ia. £i pres¶rarea cenu§ei în valurile
tulburoase ale Senei-apei-dulci, în zori, când se r¶resc trec¶torii
pe Pont d’Alma.
Amin.
*
Citind ce am scris azi-diminea†¶, m¶ nelini§te§te faptul c`
am început a m¶ l¶sa colonizat de convingerea c¶, ori voi face
c¶l¶toria asta, ori ba - tot una va fi. ïns¶ indiferen†a nu m-a
frecventat (aproape) niciodat¶. S¶ nu-mi pese mie dac¶ voi mai
vedea, o ultim¶ oar¶, p¶mântul meu? Unde s-a aflat una ca asta?
Desigur, tr¶im din simboluri, ne ad¶p¶m din simboluri chiar dac¶ unii, uneori, nu ne d¶m seama. La mine îns¶ conteaz¶
cum “tratez” literatura practicat¶ de o via†¶. Asta este: pentru
mine literatura pe care o fac nu este doar fic†iune, ci realitate
curat¶ (fic†ionat¶, u§urel). Probabil din acest motiv, ajungînd,
acum la o chestiune… strict geografic¶, m¶ iau în serios: pân¶ §i
aceast¶ c¶l¶torie (se face, nu se face, din moment ce o vorbesc,
este ca §i cum a§ fi început-o, acum ziceam c¶ ne afl¶m pe la
mijlocul ei) este, la indicativ prezent, o realitate, nu o…
imaginare - fiindc¶ eu, în momentul în care inten†ionez s¶ m¶
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dedau fanteziei, anun†.
Voi vedea ce cred mâine diminea†¶ despre ce cred în ast¶
sear¶.
*
ïn urm¶ cu 5-6 ani, când scrisesem în… jurnalul meu cel
intim, difuzat doar pe internet c¶ Bush junior deschisese cel pu†in
o închisoare secret¶ a CIA în România, constatasem c` am mult
mai mul†i cititori (pe internet); §i extrem de virulen†i. Dar, ciudat:
nu m¶ mai tratau de anticomunism, nici de reac†ionarism, ci doar
de… antisemitism! Nici m¶car de antiamericanism! Indivizii (dar
§i -videle) se purtau, dup¶ obiceiul conspirativ gali†ian cu
pseudonime - dar, Doamne, cum m¶ mai lapidau, cum m¶
blestemau (cu blestemul ritual iudaic)! S-o cred eu c¶ acum, când
scrie-§i-la-Scînteia (cite§te: Adev¶rul) §i i se spune închisorii §i
pe nume (sic): Britelite, anonimii puturo§i, nu doar din Israel, ci,
vorba ceea: “de pretutindeni” î§i vor cere scuze pentru micu†a
mincinu†¶!
Luni 9 august 2010
(…)
R¶spunsul de la Chi§in¶u al lui Mihai Cimpoi:
Iubite maestre, Paul Goma
Ne-a bucurat nespus de mult scrisoarea Domniei Voastre prin
care accepta†i invita†ia noastr¶ de a vizita Chi§in¶ul la începutul lunii
octombrie curent, prilej de realizare a unei îndelung a§teptate întâlniri
colegiale de suflet.
¢inând cont de sugestiile pe care le-a†i formulat cu delicate†e în
scrisoare, am discutat oral §i i-am adresat un mesaj domnului Mihai
Ghimpu, pre§edinte al Parlamentului §i Pre§edinte actual al
R.Moldova, cu rug¶mintea s¶ vi se acorde cet¶†enia R.Moldova §i s¶
vi se elibereze §i un pa§aport moldovenesc, pe care îl merita†i ca
originar din p¶r†ile noastre §i ca semn de recunoa§tere a ceea ce a†i
f¶cut pentru impunerea adev¶rului.
Între timp a ap¶rut postum la Bac¶u o carte a regretatului
Andrei Vartic care include un eseu întitulat Straja din lanul de Goma.
A§tept¶m cu ner¶bdare momentul deosebit al întâlnirii noastre.
Cu aleas¶ considera†ie,
Acad. Mihai Cimpoi

Ei, ce mai zic acum? Mihai Cimpoi mi-a scris bini§or
înainte de 14 (august) termen dat mie însumi, nu lor, basarabenilor mei. £i aceast¶ epistol¶ este, pe ardelene§te, “cam vag¶”:
d¶ seama de r¶spunsul lui Ghimpu: c¶ îmi restituie cet¶†enia
(nu e o gre§eal¶: cea moldoveneasc¶ este româneasca refuzat¶
de reg¶†enii Iliescu, M¶gureanu, Brucan, Macovaca, Constantinescu, Sorin Alexandrescu, consilierul s¶u pe dup¶ cap cu Zoaia
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Condurachi, B¶sescu, consiliat de consilierii lui pe§te (nici nu-mi
dau seama c-am nimerit în Balta Dâmbovi†ii, unde domneaz¶
£tiuca Prost B¶rbierit¶, Cel/ Cea/ mai Filosof / Filozoaf¶/ la
români, Liicheanca).
ïn chestiunea pa§apoartelor - la plural - voi cere informa†ii
suplimentare - dar nu acum: acum sunt prea obosit (deh, vrâsta).
ïmi mut termenul: a§tept o invitatie limpede §i programul
pân¶ la 1 septembrie. Dup¶ care va începe s¶ fie prea târziu.
*
Valerian Stan îmi transmite v¶ic¶reala-acuza†ia-soma†ia
evreilor no§tri nesfâr§i†i / de iubi†i de a m¶ pune la zidul Prim¶riei
Timi§oarei, pentru acordarea cet¶†eniei de onoare, f¶r¶ a cere
voie de la Comitetul Central al PC Bol§evico-Sionist (nu e un
pleonasm) de la Tel Aviv:
“ïn cursul anului 2006, am contribuit la redactarea cererii prin care
scriitorul ïn exil Paul Goma i-a chemat în judecat¶ pe cei care l-au acuzat de
antisemitism §i negationism.
ïntrucât existau informa†ii c¶ ambasadorul de la acea vreme al
Israelului în România, Rodica Radian-Gordon, ar fi intervenit pe lâng¶ primarul Timi§oarei Gheorghe Ciuhandu pentru ca lui Paul Goma s¶ nu-i fie
acordat titlul de „Cet¶†ean de onoare” al acestui municipiu, am intreprins
demersuri legale pentru verificarea informa†iei în cauz¶, relevant¶ în procesul
amintit. La data de 19 februarie 2007, Prefectura Timis (prin prefectul Ovidiu
Virgil Dr¶g¶nescu) a confirmat existen†a unei scrisori (nedatat¶ §i f¶r¶ vreun
num¶r de înregistrare) prin care Ambasadorul solicita primarului Ciuhandu
„reconsiderarea propunerii” ca lui Paul Goma s¶-i fi acordat titlul de
„Cet¶†ean de onoare”. Ca §i al†i acuzatori ai scriitorului, diplomatul invoca
faptul c¶ acesta, prin scrierile sale, ar fi negat §i justificat (în acela§i timp,
deci!) represaliile suportate de evreii din Basarabia în timpul celui de-al
Doilea r¶zboi mondial (dup¶ ce, cum ar¶tase Paul Goma, în iunie-iulie 1940
evreii se dedaser¶ ei în§i§i la grave acte de agresiune împotriva armatei §i
civililor români din Basarabia ocupat¶ în urma Pactului Hitler-Stalin);
ïn motivarea cererii de chemare în judecat¶ a acuzatorilor lui Paul
Goma, învinuirea era considerat¶ nedreapt¶, de vreme ce scriitorul nu numai
c¶ nu negase §i nu justificase represiunea grav¶ împotriva evreilor, dar o §i
numise în termeni lipsi†i de orice echivoc „crime inadmisibile si condamnabile” (eseul „S¶pt¶mâna ro§ie 28 iunie-3 iulie sau Basarabia §i Evreii”). Sub
aspect „procedural”, demersul ambasadorului israelian a fost unul neconform
cu regulile interna†ionale în materia rela†iilor diplomatice – cu titlu de exemplu sunt relevante dou¶ paragrafe (ale art 41) din Conven†ia de la Viena (18
aprilie 1961) cu privire la rela†iile diplomatice: (Diploma†ii acredita†i) "au
datoria de a respecta legile §i regulamentele statului acreditar. Ele au, de asemenea, datoria de a nu se amesteca în treburile interne ale acestui stat. Toate
problemele oficiale tratate cu statul acreditar, încredin†ate misiunii de catre
statul acreditant, trebuie s¶ fie tratate cu Ministerul Afacerilor Externe al statului acreditar sau prin intermediul s¶u, sau cu oricare alt minister asupra
c¶ruia se va fi convenit" (a se vedea §i articolul “Timi§oara, o alt¶ Românie
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(II)”, pe care l-am publicat în “New York Magazin” din 21 martie 2007, postat pe acest site la adresa http://www.valerianstan.ro/a536-timisoara-o-altaromanie-ii.html). ïn luna iulie 2007, la câteva luni dup¶ demersul s¶u, “ambasadorul §i-a încheiat misiunea la Bucure§ti”. Mai jos sunt postate adresa din
19 februarie 2007 a Prefecturii Timi§ §i scrisoarea ambasadorului israelian.
Din cauza unei document¶ri superficiale, existen†a acestui din urm¶ document a fost contestat¶ prin ïntâmpinarea scris¶ depus¶ la 29 iunie 2010 în
dosarul procesului Goma (nr 13596/299/2006, Tribunalului Bucure§ti, Sec†ia
a IV-a civil¶) de c¶tre pârâ†ii Nicolae Manolescu, Carmen Mu§at, Andrei
Oi§teanu, Ion Vianu, Radu Ioanid, Michael Shafir §i revistele “22” §i
“Observator cultural”, reprezenta†i de Societatea de avoca†i “Mu§at & asocia†ii”.”

Iat¶ scrisoarea de dela†iune a Rodic¶i Gordon (am pus-o în
Jurnalul 2007, dar nu stric¶ s¶ fie reamintit¶):
Tampon primire: Institu†ia Prefectului-Jud. Timi§
Nr. 2928 Ziua 22 Luna 02 Anul 2007
Ambassador of Israel
Stimate domnule primar
Am luat la cuno§tin†¶ faptul c¶ Prim¶ria Municipiului Timi§oara
inten†ioneaz¶ s¶ acorde titulu de cet¶†ean de onoare scriitorului Paul Goma
“pentru întreaga sa activitate”. Fost disident al regimului comunista, respectat
pentru convingerile sale anti-totalitare, Paul Goma a ales, în ultimii ani s¶ ia
pozi†ii ce caracterizeaz¶ mediile de extrem¶ dreapt¶. Prin declara†iile sale
paul Goma falsific¶ istoria recent¶ a României, justific¶ tratamentul inuman
aplicat evreilor în timpul celui de al doilea r¶zboi mondial, sau chiar neag¶
Holocaustul din România, fapt incriminat de legisla†ia in vigoare. Este greu
de în†eles §i de acceptat faptul c¶ un fost lupt¶tor pentru drepturilor omului
neag¶ dreptul la existen†¶ a unei minorit¶†i nationale §i c¶ poate fi recompensat pentru aceast¶ atitudine.
Sper c¶ veti reconsidera aceast¶ propunere care nu onoreaz¶ nici pe
departe valorile pe care România, ca proasp¶t membru al Uniunii Europene,
dore§te s¶ le respecte. Sper¶m, în acela§i timp, c¶ ve†i reflecta la impactul
acestui gest asupra formatorilor de opinie §i a celor care trebuie s¶ educe
tân¶ra genera†ie pentru a nu deveni instrumentele urii §i intoleran†ei.
Rodica Radian-Gordon
Domnului Gheorghe Ciuhandu, primar al Municipiului Timi§oara
CC: Domnului Vasile Blaga, ministru al Administra†iei §i Internelor
Domnului Ovidiu Dr¶g¶nescu, prefect al Municipiului Timi§oara

Text mizerabil. Scriitur¶ de chimist¶ b¶§inoasnic¶, de †a†¶
turn¶toare curat¶ (sic).
Mar†i 10 august 2010
Am scris o prim¶ variant¶ a scrisorii c¶tre Mihai Cimpoi.
O las s¶ se r¶ceasc¶. Dar o trimit azi - §i în varianta “po§tal¶” §i
cea prin webizat¶.
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Paris, 10 august 2010
Iubite coleg Mihai Cimpoi,
Am primit cu bucurie r¶spunsul Dvs. la scrisoarea mea de
mul†umire pentru invita†ia de a c¶l¶tori la Chi§in¶u.
Am fost profund impresionat de demersurile Dvs. pe lâng¶ Dl.
Mihai Ghimpu §i promisiunea - oral¶ - c¶ mi se va acorda cet¶†enia
Moldovei §i mi se va acorda pa§aport moldovenesc, pentru a c¶l¶tori.
Numai c¶, drag¶ Mihai Cimpoi, acesta constituie jum¶tate de
r¶spuns - §i acela oral:
- Eu sunt c¶s¶torit cu Ana Maria - r¶salalt¶ieri s-au împlinit 42
ani de când ne-am luat, mai degrab¶ la-r¶u decât la-bine §i… nu ne-am
plictisit împreun¶ - ori Dvs. vorbi†i de un singur pa§aport;
- Am un fiu, Filip Ieronim, care, deasemeni a cunoscut suferin†ele familiei noastre persecutate (eufemism), atât în România, pân¶
la 20 noiembrie 1977, cât §i în exil: urm¶ririle, tentativele de r¶pire ale lui, copil - de asasinare a mea, “capul r¶ut¶†ilor” - din partea
Securit¶†ii.
De dou¶zeci de ani - de la “rivulu†ia de la 89”- noi trei îndur¶m
respingerea, refuzul autorit¶†ilor de a mi se face dreptate, ca scriitor, de
a rec¶p¶ta cet¶†enia furat¶, statutul de scriitor lepros, deci alungabil
(din societatea noastr¶ cea orbitor de curat¶), statut instituit de
“colegii” mei, în timpul ultimei arest¶ri (1977), legalizat-oficializat
(sic) de cei trei pre§edin†i: Iliescu, Constantinescu, B¶sescu. ïn cazul în
care îmi este recunoscut¶ - de c¶tre guvernul moldovenesc - cet¶†enia
Republicii Moldova, drept este s¶ le fie recunoscut¶ §i so†iei mele §i
fiului meu.
Or din r¶spunsul Dvs. lipse§te pluralul, semnul familiei.
Apoi: Se vede c¶ informa†iile despre mine nu v-au… informat
c¶, de ani de zile merg cu mare greutate, c¶ sunt cvasiinvalid, deci nu
voi putea înfrunta singur o c¶l¶torie ca aceasta. ïn afar¶ de faptul c¶
so†ia mea §i fiul meu au tot atâtea drepturi - §i morale §i de sânge de a
apar†ine p¶mântului Moldovei - am dreptul la “cârjile” care m-au
slujit §i pe vremea când mai puteam umbla - dar acum, când
picioarele (dar numai picioarele, p¶c¶toasele), nu m¶ mai ajut¶?
Dac¶ so†ia §i fiul nu vor fi inclu§i în pluralul amintit, eu voi fi
blestemat s¶ r¶mân, în continuare în exilul francez.
ïn visele mele daurite, stârnite de invita†ia Dvs., m¶ l¶sasem
prad¶ utopiei (specialitatea mea, ca a oric¶rui om f¶r¶-cas¶, f¶r¶-†ar¶):
Ziceam, deci, c¶ mi se încredin†eaz¶ în Chi§in¶u o locuin†¶, o
cas¶ cu o gr¶dini†¶ :
Acolo a§ amenaja o Bibliotec¶: pe lâng¶ toate c¶r†ile mele
editate în române§te §i în traduceri, aceasta va con†ine §i un Fond al
autorului de mine, cu toate manuscrisele, dactilogramele aflate în
posesia mea, precum §i t¶ieturile de pres¶ adunate. Ar fi un loc unde
oricine ar putea citi pe loc c¶r†ile mele, unde eventualii cercet¶tori
interesa†i de via†a mea ar putea lucra în pace.
Iar eu, gazda, îi voi trata cu ceai, cafea, sandvi§uri - §i chiar
pr¶jiturele de la cofet¶ria din col† (s¶ nu fie uitate legumele §i fructele
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din gr¶din†a Bibliotecii).
Acest text ar putea fi o scrisoare de dragoste adresat¶ unui
consângean §i coleg. £i prieten.
Care v¶ salut¶.
Paul Goma
*

ïn aceast¶ var¶ haotic¶, bântuit¶ de furtuni, ciuruit¶ de
incertitudini - dar §i de multe ve§ti bune - pân¶ acum m¶ enerveaz¶, m¶ sâcâie, îmi consum¶ energia §i a§a împu†inat¶: interven†iile unor oameni-de-bine care, probabil f¶r¶ s¶-§i deie seama
devin, în raport cu mine, oameni-purt¶tori-de-r¶u - totul în
leg¶tur¶ cu proiectata c¶l¶torie la Chi§in¶u; prin sfaturi: «S¶ fii
atent la X, te atrage într-o capcan¶»; «S¶ nu accep†i propunerile
lui Y: e suspect - nu-†i pot explica acum, ar fi prea lung, dar
ascult¶-m¶ pe mine…», «S¶ nu-i dai vreun interviu Z-edei chiar
dac¶ †i se propune: e o curv¶, o §tiu eu…» etc. Dar dac¶ tocmai
acesta va fi scopul “sf¶tuitorilor”: s¶ m¶ tulbure, s¶ m¶
nelini§teasc¶, s¶ m¶ cantoneze în stare de b¶nuial¶ permanent¶, a
ceea ce spuneam noi, în pre-istorie: spionit¶? Dar nu sunt ei atât
de subtili în tic¶lo§ie, iar pân¶ a ajunge vi†io§i în trebu§oare din
astea, mai au, mai au, pân¶ s¶ ajung¶ mosadi§ti - cu un cuvânt
înv¶†at adinea-uri: “sayani”.
M¶ voi ap¶ra, debarasa de astfel de “influen†i” (un
influent, dou¶ influent/†/e), invocînd starea de boal¶: nu aud bine,
nu pot vorbi mult¶ vreme, nu pot sta locului cât a§ vrea - oricum,
în dialoguri nu m¶ mai angajez, doritorii curio§i s¶ afle “secrete”
despre via†a mea sunt invita†i s¶-mi citeasc¶ scrìsurile §i ceea ce
voi spune la prima întâlnire cu ei.
Culmea: nu voi min†i (din p¶cate). Deloc.
(…)Tot în 2007 à propos de “cet¶†enia de onoare”:
(…)” Reprezentantii comunitatii evreiesti si cei ai diplomatiei recunosc meritele lui Paul Goma de important opozant al comunismului, dar
considera ca in ultima vreme scriitorul cultiva un antisemitism periculos. “Dl.
Goma are incontestabile (...) merite de important opozant al comunismului,
dar, in acelasi timp, de la o vreme, el a urmarit si continua sa urmareasca,
intr-o maniera vadit tendentioasa, culpabilizarea evreilor pentru vinovatii
imaginare, in «cea mai buna» traditie a antisemitismului”, se mai arata in protest.
Opiniile fostului disident nu sunt agreate nici de elitele culturale din tara
noastra, care au reactionat imediat si care la ora actuala se afla in plin proces
cu Paul Goma. Pe acest fond, Primaria Timisoara a gasit de cuviinta sa ii
acorde acestuia titlul de “Cetatean de Onoare” al orasului, “pentru intreaga sa
activitate”, gest total inoportun, care putea linistit sa fie amanat, cel putin
pana la finalizarea procesului”.

Responsabilitatea, pasat¶ Consiliului Local:
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(…)“Culmea este ca, inainte de sedinta de Consiliu Local din 30
ianuarie, cand s-a votat acordarea distinctiei, mai multi alesi au fost sesizati,
chiar de ziaristii “Romaniei libere”, in legatura cu faptul ca nu era momentul
sa ii fie acordata distinctia lui Paul Goma. Cu toate acestea, “masina de vot”
a functionat perfect, propunerea fiind “validata” in unanimitate. Cum era de
asteptat, reactiile nu au intarziat sa apara. Mai mult decat atat, Ambasada
Israelului si-a manifestat speranta ca autoritatile de pe Bega isi vor reconsidera propunerea.
Cu alte cuvinte, conducerea Primariei este “somata” la modul elegant
sa-i retraga lui Goma titlul conferit. Cat priveste pozitia municipalitatii in
aceasta chestiune, “pisica” a fost pasata inapoi alesilor locali. “Titlul a fost
acordat de Consiliul Local”, a precizat purtatorul de cuvant al Primariei,
Flavius Boncea.
Ambasada Israelului in Romania a remis protestul inclusiv
Prefecturii Timis, precum si Ministerului Administratiei si Internelor.”
*

O interven†ie a numitului L¶z¶roiu (tot în chestiunea
“antisemitismului” meu). Ce leg¶tur¶ între el, veteran securist, în
post la Paris §i consilierul L¶z¶roiu al lui B¶sescu - la Bucure§ti?
Dar cu so†ia lui Nedelcovici, pe care eu am cunoscut-o ca
“Doamna L¶z¶roiu”? Sau era “doamn¶” prin c¶s¶torie, de§i mai
apoi auzisem c¶ fusese nevasta de la P¶turiciu (altfel, Dinu).
“46. Paul Goma 10:26 | 1 Septembrie Lazaroiu D.F. - ...
“Si eu am citit cartea lui Goma. Se refera la fapte cunoscute, dar exagerate. In primul rând Basarabia a fost luata de Rusi, nu de Evrei. In al doilea
rând, Evreii care s-au bucurat de venirea Rusilor nu erau singuri, era vorba
de comunisti, fie ei Evrei, Români (PCdR-isti), Rusi, Ucrainieni si altii. Unii
au vrut sa-i vada numai pe Evrei (eram în plina efervescenta legionara. Pe de
alta parte, legile Goga-Cuza din 1938 a anulat cetatenia româna a Evreilor din
Basarabia (va rog sa va puneti la curent cu istoria !). Si vrea cineva sa creada
ca este posibil ca persoane decazute din drepturi, sa-i iubeasca pe Români?
Domnilor, s-au aliat cu Rusii comunistii, indiferent de origine nationala,
Slavii si Evreii decazuti din drepturi de regimul Fascist al lui Goga-Cuza.
Repet, învatati istoria.
PS. Eu sunt un patriot român crestin, dar iubesc adevarul, nu
lozincile nazisto-legionare, care au facut atâta rau tarii noastre si ne-au
dezonorat!”

*
Tot din Timpul (30 iulie 2010), un text semnat de Mihai
Ciocanu, intitulat “Memorialul Durerii” despre Familia Russo:
Taina jertfei: familia Russo din Basarabia - a§a este intitulat capitolul din albumul Ferici†i cei prigoni†i - martiri ai temni†elor române§ti, dedicat
familiei Russo. Soarta tragic¶ §i supliciul acestui neam ilustru dep¶§e§te imagina†ia uman¶ a secolului XX.
Anul 1940 - an de eliberare pentru unii §i de ocupa†ie pentru al†ii - a
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dat startul nenorocirilor ce se vor abate în lan† peste membrii familiei Russo.
Atunci, boierul Leonid Russo, cu mo§ie în Mic¶u†i, reu§e§te, împreun¶ cu
patru din cei cinci copii ai surorii sale Alexandra, s¶ se refugieze în România,
salvând parte din ferma sa de cai. Leonid Russo avea una dintre cele mai mari
ferme de cai tr¶pa§i din regat, cunoscut¶ în întreaga Europ¶. Sora sa,
Alexandra Russo-Juriari, care avea din prima c¶s¶torie cu renumitul profesor
Marin Chiri†escu-Arva, rectorul Universit¶†ii-Academie de Agronomie din
Bucure§ti, patru copii, iar din c¶s¶toria cu ofi†erul în rezerv¶ Eugen Juriari
din Rezeni - o fiic¶, este nevoit¶ s¶ r¶mân¶ la Chi§in¶u, ca s¶-§i îngrijeasc¶
fiica mai mare, operat¶ de apendicit¶. La 12 iulie, este arestat¶ de NKVD
pentru apartenen†¶ la Garda de Fier (înainte de aceasta, ea mai fusese arestat¶
în câteva rânduri sub regimul lui Carol II), fiind deportat¶ în Karaganda. La
insisten†ele copiilor pe lâng¶ „Crucea Ro§ie” Interna†ional¶ pentru a afla
ve§ti despre ea, li s-a comunicat c¶ ea a murit la 11 mai 1943, într-o închisoare din Turkistan. În iunie 1941, cu o sear¶ înainte de intrarea trupelor
române în Basarabia, la Rezeni, Eugen Juriari §i al†i §apte gospodari frunta§i
din sat sunt chema†i la sovietul s¶tesc, de unde sunt du§i într-o direc†ie necunoscut¶. O s¶pt¶mân¶ mai târziu, boii unui cons¶tean descoper¶ cu copita
zece cadavre acoperite sumar cu gunoi de grajd într-o groap¶ de pe marginea
§leahului Chi§in¶u-Rezeni. Erau cei opt gospodari al¶turi de doi necunoscu†i,
a c¶ror identitate n-a fost descoperit¶ nici azi §i care se f¶cuser¶ vinova†i de
faptul c¶, mergând pe drum, au fost martori ai odiosului masacru. La 12 iulie
1941, cele zece trupuri neînsufle†ite au fost înmormântate cu onoruri în
curtea bisericii din Rezeni. În ‘44, dup¶ intrarea armatei sovietice - deci dup¶
„cea de-a doua eliberare” -, comsomoli§ti din sat, înarma†i cu r¶ngi §i
topoare, se „r¶fuiesc” cu crucile celor zece martiri, încât acum doi ani se mai
p¶strau doar trei cruci, al¶turi de o troi†¶ din lemn cu o plac¶ care amintea de
aceast¶ crim¶.
Printr-o tragic¶ coinciden†¶, în aceea§i perioad¶ a lui 1944, fiul
Alexandrei Russo, Leonid, de 21 de ani, student la Agronomie în Ia§i, vine
în Basarabia pentru a clarifica situa†ia mo§iei de la Lupa Rece, dar este arestat
pe loc §i dispare f¶r¶ urm¶. De amintit c¶ Alexandra Russo a mo§tenit-o pe
Sofia Cristi de la Lupa Rece, sora bunicii sale, care era v¶duva ilustrului
savant rus Alexei Korotnev, primul explorator cu batiscaful al adâncurilor
lacului Baikal §i fondator al Sta†iei de oceanografie din Nisa, prieten cu
clasicul literaturii ruse A. P. Cehov.
Valul de arest¶ri din 1953 în România Socialist¶ n-a trecut pe lâng¶
restul familiei Russo, refugiat¶ acolo, §i a cuprins în total optsprezece persoane, cu condamn¶ri între cinci §i 25 de ani, iar mai apoi cu domiciliu for†at
în B¶r¶gan. Reproducem mai jos un fragment din albumul Ferici†i cei prigoni†i – martiri ai temni†elor române§ti, edi†ie îngrijit¶ de Matei Marin (ed.
Bonifaciu, Bucure§ti, 2008, pag. 224):
„…Apari†ia fetelor doamnei Russo în rândul tineretului cre§tin §i
na†ionalist din Bucure§ti a fost o uimire pentru toat¶ lumea. Aceste fete, cu
câte dou¶ cozi groase, lungi, pe spate, cu fruntea înalt¶ §i privirea dreapt¶ de§i deosebite una de alta ca personalitate aveau în comun †inuta demn¶, elegant¶, vorba pu†in¶ §i o mare modestie. Aduceau cu ele toat¶ poezia, dar §i
drama Basarabiei îndoliate. În scurt¶ vreme, au cucerit inimile tuturor…
Alexandra - Lealea, cea mai mare dintre surori, student¶ la
Agronomie, a fost arestat¶ §i condamnat?, iar dup¶ închisoare i s-a fixat
domiciliu obligatoriu în B¶r¶gan.
Sofia - Stanca, student¶ la Academia Comercial¶, a trecut §i ea prin
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mai multe închisori de femei §i apoi prin B¶r¶gan, cu o mare putere de
d¶ruire §i jertf¶.
Marina - Ghega, student¶ la Medicin¶, §i-a urmat surorile în anii grei
de temni†¶, l¶sând celor care au cunoscut-o amintirea unui suflet mare §i cald.
O fost¶ de†inut¶ î§i aminte§te:
“camera 22 de la Arad mi-a produs o impresie zguduitoare. Prima pe
care am putut s-o diferen†iez a fost o figur¶ cu ochi mari, lumino§i, cu ni§te
codi†e negre §i care, cu o voce nefiresc de sub†ire, ca de copil *), ne-a urat
„Bine a†i venit!”. „Asta-i Ghega, mi-a §optit Nina. Un nume de care-mi
pomenise §i Medeea, cu mul†i ani în urm¶, amintind lumina pe care-o avea
pe frunte §i de extraordinarul ei spirit de sacrificiu. Îmi povestise cum odat¶,
student¶ fiind, §i-a dat paltonul unui s¶rac, ea întorcându-se în rochie, pe un
ger cumplit. Mai târziu, aveam s¶-mi dau seama c¶ §i în închisoare proceda
la fel”. (Galina R¶duleanu, Repeti†ie la moarte).
Ecaterina - Cotea, care avea doar 10 ani când s-au refugiat în
Bucure§ti, era mereu în preajma surorilor mai mari, care-i purtau de grij¶.
Mai târziu, a absolvit Facultatea de Chimie din Bucure§ti §i a luat §i ea calea
temni†ei. În închisoare s-a îmboln†vit foarte grav, fiind eliberat¶ printr-o
gra†iere excep†ional¶. Dragostea §i îngrijirea surorii ei mai mari, Stanca, i-au
adus în chip minunat vindecarea”.
În B¶r¶gan surorile Russo o reîntâlnesc pe Nadia Russo, titulara brevetului feminin cu nr. 9 din avia†ia român¶, fiic¶ a generalului †arist Evgheni
Brjozovski §i fost¶ so†ie a boierului Alexandru Russo, v¶r cu mama lor,
Alexandra Russo-Juriari. Despre Nadia, cea care f¶cuse istorie în cadrul
Escadrilei Albe, sco†ând r¶ni†ii de pe frontul de la Stalingrad, Paul Goma î§i
aminte§te:
„Nu mai era tân¶r¶, f¶cuse §i ea mult¶ închisoare, era îmbr¶cat¶
„s¶r¶cu†”, cum constatase tata, care completase numaidecât: „Dar regin¶”…
Nu era regin¶ §i nu §tiam c¶, pe departe, prin mam¶, se tr¶gea din Boris
Godunov - nu §tiam nici c¶ este rusoaic¶, iar numele i-l rosteam române§te:
Rusu. £i nu m-a corectat. £tiam îns¶ de la Toni Du§escu, aviator, de la Bebe
Nicolau, ofi†er de marin¶, de la prin†ul Alexandru Su†u, c¶ frumoasa doamn¶,
pe care §i eu o iubeam în tain¶-public¶, era o eroin¶, fusese o aviatoare intrat¶
în legend¶, dimpreun¶ cu Escadrila Alb¶”. (Daniel Foc§a, Escadrila Alb¶. O
istorie subiectiv¶, ed. Vremea, Bucure§ti, 2008, pag.78).
Ultimii ani de via†¶, bolnav¶, Nadia îi petrece mai mult în casa fiicelor Alexandrei Russo, fiind îngrijit¶ în mod special de Marina - Ghega, pân¶
în ziua mor†ii: 19 ianuarie 1988.
Ast¶zi, la Bucure§ti, au r¶mas în via†¶ doar dou¶ dintre surori, Sofia
- Stanca §i Ecaterina - Cotea, din neamul Russo, atât de numeros odat¶.
Împov¶rate de b¶trâne†i §i amintiri, cu s¶n¶tatea §ubrezit¶ de intemperiile
vie†ii, pline de o bun¶tate cu totul angelic¶ - a§a le-am cunoscut pe doamnele
Stanca §i Cotea în anul 2008. ¢ineau cu tot dinadinsul s¶ fie ridicat un monument întru cinstirea victimelor de la R¶zeni. Astfel, sculptorii Ion Zderciuc §i
Valentin Vârtosu au lucrat în piatr¶ o cruce memorial¶, care a fost montat¶
aproape clandestin, iar în martie 2009, în plin dezm¶† comunist, a fost dezvelit¶ §i sfin†it¶, în curtea bisericii din R¶zeni, în prezen†a unei mul†imi de
s¶teni, cu participarea lui Alexandru T¶nase, vicepre§edinte PLDM, manifesta†ia transformându-se într-un miting împotriva regimului care avea s¶
cad¶ peste câteva luni. Dar r¶mâneau în continuare §apte morminte f¶r¶
cruce. £i atunci, doamna Cotea a insistat s¶ fie sculptate zece cruci identice
în piatr¶, „c¶ci au avut aceea§i moarte”, îngrijindu-se ca rudele §i s¶tenii s¶
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cad¶ de acord. Sculptorul Valentin Vârtosu a cioplit în piatr¶ de Cos¶u†i crucile, realizând unul dintre cele mai sobre §i elegante complexe de sculptur¶
funerar¶ din republic¶. La 12 iulie, cu participarea pre§edintelui interimar al
R. Moldova, Mihai Ghimpu, a ministrului Justi†iei, Alexandru T¶nase, a
autorit¶†ilor raionale §i locale, a s¶tenilor §i, nu în ultimul rând, a lui Ion
Chiosa, nepotul uneia dintre victime, am asistat la dezvelirea §i sfin†irea acestui memorial al durerii. Ecaterina - Cotea Juriari, c¶reia îi dator¶m în exclusivitate suportul financiar §i spiritual al memorialului, nu a fost prezent¶ la
eveniment, cum nu va fi prezent¶ nici la sfin†irea bisericii din Lupa Rece,
atunci când va fi gata (dânsa sus†ine financiar ridicarea acestei biserici, pentru a realiza o dorin†¶ mai veche a surorii bunicii sale, Sofia Korotneva).
Modest¶ §i t¶cut¶, al¶turi de sora sa bolnav¶ Stanca, ea î§i deap¶n¶ amintirile
§i î§i îngrije§te mor†ii, împlinind ni§te dorin†e-porunci: de la rude, de la
Neam, de la ¢ar¶.
Mihai Ciocanu”
–––––––––––––
*) “…cu o voce nefiresc de sub†ire, ca de copil…” Este cunoscut¶ aceast¶
emisiune sonor¶, cu aproape o octav¶ mai sus, la unele fete §i femei basarabence
(mi-a r¶mas, proasp¶t în ureche, glasul unei femei, moldoveanc¶, din Mana - o
chema Chept¶nar - zdrav¶n¶, frumoas¶, dar când vorbea, auzeai pe altcineva). Am
dedus c¶ putea fi o influen†¶ ruseasc¶, ucrainean¶ §i c¶ “în¶l†imea” vorbirii imita
în¶l†imea cântecelor lor. Mama desemna aceast¶ vorbire: “†uflit¶”. Fosta mea coleg¶
de la “Eminescu”, Stela Pogorilovski, devenit¶ so†ia lui Aurel Covaci se exprima în
acest registru acut: †uflit.

Am prilejul de a rememora episodul scrisorii lui Iliescu:
“Ion Iliescu i-a trimis o epistola de impacare disidentului
Paul Goma
Miercuri 17 iul 2002
Presedintele il invita pe Goma, oficial, in Romania Scriitorul "a
confirmat de primire" si atat
Un nou gest al presedintelui Ion Iliescu, din galeria reconcilierii cu
trecutul. La sfarsitul lunii aprilie, seful statului i-a adresat o scrisoare scriitorului Paul Goma, care traieste la Paris. Intr-un text scris cu o uimitoare detasare de perioada comunismului, presedintele ii face acestuia un portret magulitor, identificandu-l cu cel de la care "s-a nascut cea dintai miscare romaneasca de disidenta". Complimentandu-l ("V-ati facut pe deplin datoria de
cetatean matur si responsabil") si compatimindu-l deopotriva ("ati fost inchis,
amenintat, torturat, expulzat si exilat"), presedintele i se adreseaza disidentului cu seninatate, neasumandu-si nici un rol in perioada respectiva. In finalul
scrisorii, presedintele ii promite lui Paul Goma "cuvenita recunoastere", invitandu-l oficial in Romania, "in numele unei tari care nu l-a uitat".
Scrisoarea prezidentiala face abstractie de un incident personal intre
presedinte si Paul Goma. In aprilie 1994, scriitorul i-a trimis celui pe care-l
numea "tovarasul Ion Iliescu, prim-secretar-general-sef al PCR", o scrisoare
deschisa, redactata in termeni foarte duri. Iritarea scriitorului era cauzata de
faptul ca statul roman il instiintase ca fusese absolvit de condamnarea pronuntata impotriva sa de regimul comunist in 1957.
"Eu, tovarase, nu intru in jocul vostru de-a iertarea pacatelor (...). Eu
sunt un om liber, tovarase Iliescu, nu ca dumneata", spunea Goma, ca mai
apoi, sa-i faca lui Ion Iliescu, un adevarat rechizitoriu. Reconcilierea intre
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Paul Goma si Ion Iliescu pare imposibila, de vreme ce, in 1994, Goma il
considera pe presedinte responsabil de: "schilodirea si batjocorirea postuma
a adevaratilor revolutionari si a Revolutiei din 1989", "falsificarea alegerilor", "restauratia securisto-comunista". Mai mult, scrisoarea, publicata si in
volumul Scrisuri, aparut la editura Nemira, se incheia astfel: "Acestea sunt
motivele pentru care nu va ingadui voua sa ma "iertati" - asteptati pana va voi
ierta eu. In Republica Comunista Romana, condusa de Rusia prin ispravnicul
ei, Iliescu, eu raman ce-am fost - dusman al vostru. Pana una-alta, te asigur
de dispretul meu - distins, Paul Goma".
Fara sa mai fie atat de virulent ca in 1994, scriitorul ne-a spus ca el
si presedintele poarta, de fapt, o corespondenta. El a refuzat sa comenteze, pe
fond, misiva presedintelui, motivand ironic: "e vorba de o corespondenta
intima, de amor". In schimb, a facut trimitere, spre aducere aminte, la scrisoarea lui din 1994. Ca raspuns, Paul Goma s-a limitat la o confirmare de primire foarte seaca:
"Am asteptat zece ani ca sa-mi raspunda. Am confirmat de primire,
sa nu se creada ca nu sunt civilizat".

Luni 16 august 2010
Mihai Cimpoi mi-a r¶spuns, azi:
“Iubite maestre Paul Goma,
am primit cea de-a doua scrisoare a Domniei Voastre cu preciz¶ri §i
sugestii, pentru care v¶ mul†umesc din suflet.
Voi face neap¶rat §i eu aceste preciz¶ri pre§edintelui Ghimpu, sperând c¶ va accepta s¶ acorde cet¶†enie moldoveneasc¶ tuturor membrilor
familiei. Cred c¶ trei noi cet¶†eni de marc¶ vor constitui o bucurie a noastr¶
comun¶, consfin†ind leg¶mântul întregii familii cu aceste meleaguri terorizate de Istorie. Zic acest lucru fiindc¶ am în†eles c¶ tustrei a†i împ¶rt¶§it
acela§i destin, care e §i a tuturor basarabenilor. V¶ a§tept¶m, prin urmare,
pe to†i trei la Chi§in¶u §i Mana.
Cât prive§te cea de-a doua sugestie – rug¶minte, am §i g¶sit o
variant¶, care n¶d¶jduiesc s¶ fie acceptat¶ de prim¶ria municipiului
Chi§in¶u. Propun, în acest sens, ca Centrul-bibliotec¶ „Paul Goma” s¶ fie
deschis în incinta cl¶dirii Societ¶†ii „Limba noastr¶ cea român¶”, aflat¶ în
centrul ora§ului, în care se afl¶ §i biroul Asocia†iei deporta†ilor basarabeni.
Sper s¶ nu v¶ certa†i. Cl¶direa dispune de suficient spa†iu pentru a fi expuse
c¶r†i, manuscrise, fotografii, materiale din arhiva personal¶ (în cazul în
care le ve†i dona). (subl. mea, P.G.)
V¶ doresc s¶n¶tate §i inspira†ie. Suntem în a§teptarea venirii
Domniilor Voastre – în bloc familial!”
*
paulgoma@free.fr
Objet : Dacà lipseste Dl Cimpoi, ma adresez colaboratorilor sài:
Date : 17 août 2010 08:11:09 HAEC
À : saca005@yahoo.com
In zilele urmàtoare vor ajunge le Chisinàu prietenii Gelu Tofan si Flori
Bàlànescu. Vor aduce si un numàr de exemplare din càr†ile mele destinate bibliotecii
din Mana §i liceului “Ghibu” din Orhei (unde este directoare nepoata mea, Angela
Goma-Trubceac).
Pânà sà se definitiveze Centrul-bibliotecà de care pomenea Dl. Cimpoi, và
rog sà gàzdui†i la sediul Dvs. càrtile nedistribuite. Sper sà nu và incomodeze prea
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multà vreme.
Va multumesc,
Paul Goma
(…)Miercuri

18 august 2010
Am pierdut sim†ul calendarului. Nu mai §tiu pe ce lume a
timpului m¶ aflu, nici dac` m¶ chiar aflu §i nu visez.
Ve§ti contradictorii îmi vin din direc†ii contrare - rele,
dinspre, cum altfel, Rusia: Matahala/Canibala d¶ din ciubote, din
m¶nu§ile cu un singur deget (cel contrar) §i rage amenin†¶ri, c¶
uite-acum ne-nghite!; bune, dinspre contrariul Rusiei: Basarabia,
§i nu “Moldova” cum îi zic oficialii (ca s¶ nu-i supere pe ru§i),
dar §i fostul meu prieten Dorin Tudoran, e drept: tot oficial, mai
cacatolic decât americanii de dou¶ genera†ii §i un sfert. La
urechile mele nu au ajuns decât adieri de zvonuri. A§a c` pân¶ nu
primesc, pe hârtie informa†ia, nu m¶ dau dus (pe aripile cu
pricina - m¶i dorule†, m¶i).
Am redactat pagina “discursului de sosire”, îns¶ nu am
§tiut cum s¶ formulez, nu refuzul de a da interviuri, ci imposibilitatea (§i inutilitatea) de a repeta lucruri demult §i de multe ori…
scrise: în c¶r†i de hârtie, pe situl internetic. Am s¶ m¶ str¶duiesc
s¶ g¶sesc o formul¶ politicoas¶, neofensatoare de a declina
invita†ia.
£i, la urma urmei, ce anume nou mai am de spus §i înc¶ nu
am spus?
*
De : paulgoma@free.fr
Objet : Dragà Domnule Cimpoi,
Date : 18 août 2010 09:40:16 HAEC
À : saca005@yahoo.com
Numàrînd eu pe degete, constat cà au mai ràmas douà sàptàmâni în care oficialitàtile pot face ceva pentru mine - Referendumul,
rezultatul lui pot impiedeca sau opri mersul…
Fireste, nu ii dictez eu D-lui Ghimpu ce sà facà - insà dacà tot
avea de gând sà facà ceva, dupà cum mi-ati scris, sà sacrifice zece
minute si sà decreteze situatia noastrà. Dacà o rezolvà inainte de
Referendum, e foarte bine - dacà dà si o dispozi†ie Ambasadei de la
Paris, sà se ocupe de hârtii, de bilete de càlàtorie si de transport la aeroport (noi, mai spun o datà: neavînd bani pentru asa ceva.).
Probabil sunteti si Dvs in concediu, însà colaboratorii và vor
comunica acest mesaj al meu.
Ràmân în asteptare - cu incredere.
Paul Goma

Joi 19 august 2010
Ast¶-noapte, pe când dormeam, vorba mamei, am auzit,
am v¶zut, am mirosit cum curgea n¶valnic, §uvoinic pe lâng¶
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mine, f¶r¶ s¶ arunce un ochi întracoace, un (pâ)râu de munte, un
torent: timpul. Acel ceva imaterial care pentru mine are materialitate: ap¶ (iute-curg¶toare) bolovani rostogoli†i la vale, hoituri
de animale - §i chiar flori de soc. De ce de soc, florile? Nu †-oi
spune.
Astfel se explic¶ graba cu care i-am trimis lui Mihai
Cimpoi ultimul r¶va§, cel de ieri.
La televiziunea francez¶ se d¶ de la o vreme o reclam¶
pentru…- nu re†in “esen†a”, ci doar aparen†a m¶ atinge:
Doi b¶ie†ei discut¶. Cel mai mititel zice:
«Voi ¶§tia mari nu în†elege†i…» - §i ce conteaz¶ ce spune
cel mic despre mai-mari, c¶ nu în†eleg, eu, cel-mai-mic-din-clas¶
§tiu c¶ a§a este, acesta fiind adev¶rul-adev¶rat! Cruce!
Cei-mari nu în†eleg lucruri la mintea… celor mici, dar nu
§i a marilor: c¶ eu, de pild¶, ca alungat din †ara mea, lipsit de
cet¶†enie, potrivit prevederilor, nu am dreptul s¶ c¶l¶toresc §i în
†ara mea, ma§tera România. £i este logic, drept: am fugit
(folosesc limbagiul securist practicat curent în scris de marii
oameni de litere ardeleni Zaciu, Breban) din acea †ar¶, apoi vreau
s¶ c¶l¶toresc în (sic) ea? Or “factorii” de la Chi§in¶u, cei care
au formulat primii invita†ia cald¶, prieteneasc¶, “nu în†eleg” fiindc¶ ei nu sunt copii-mici - c¶ pentru a o onora, eu am nevoie
de ni§te blestemate de hârtii, afurisite de acte atestînd primirea
cet¶†eniei moldovene§ti, pa§aport, bilete de c¶l¶torie… Fire§te,
m¶ unge la inim¶ §tirea c¶ voi fi f¶cut cet¶†ean de onoare al
Chi§in¶ului (nu §tiu, bie†ii basarabe†ii, ce-i a§teapt¶: proteste
hot¶rîte, bol§evicioase din partea Asocia†iilor Evreilor de acolo,
denun†uri ferme din partea Ambasadei Israelului, la indigo cea a
Americii §i mai ales a reeducatei-ca-la-Pite§ti: Germanii împotriva acord¶rii unui astfel de titlu unui notoriu antisemitnega†ionist, doar javra M.D. Gheorghiu (ghidat¶…sociolologic
de b¶trâna canalie bol§evic¶ Serge Moscovici, cel care, profitînd
de ocupa†ia ruseasc¶ a României, dup¶ august 1944 imaginase
o… republic¶ sovietic¶ rom¶neasc¶, la Ia§i), are tovar¶§i de §aib¶
dincolo de Prut.
ïns¶ eu am nevoie, acum, de pâine. Nu de cozonac!
Cum e mai bine s¶ fii, în via†¶: copil-mic, în†elegînd ceea
ce copiii-mari nu în†eleg? ïntrebare inutil¶: eu am fost, de
totdea-una, dac¶ nu Copilul-Mic-ïn†eleg¶torul (v¶zutelor §i
nev¶zu-telor), atunci, sigur: Infantilul.
*
Imaginea cu timpul curgînd §uvoi pe lâng¶ mine, mi-a
revenit azi, când am aflat de întâlnirile lui Ghimpu cu B¶sescu.
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Dac¶ Ghimpu ar fi rezistat în fa†a protestelor Rusiei, cum
a dovedit-o în alte împrejur¶ri decât fleacul de cet¶†enie
moldoveneasc¶ acordat (?) lui Goma, va rezista el §oaptei lui
B¶sescu, fratele de peste Prut, care îi va turna cucuta în ureche:
«Nu e momentul pentru un astfel de gest care îi va sup¶ra pe
evrei, adic¶ pe americani; pe israelieni, adic¶ pe americani; pe
nem†i care-s la cizma ovreilor - m¶i frate…»
Iar Ghimpu, chiar de va mirosi c¶ “sup¶ratul” este chiar
“fratele” - care nu va fi el la întâia vindere-de-frate (!) - cum va
reac†iona? Chiar s¶ fie nevoie s¶ fac un desen?
£i de ast¶ dat¶ tot un românache va fi, doar aparent,
instrumentul Rusului, în realitate: ini†iatorul unui astfel de
miori†ism. Iar §mecherul-foc, Românescul B¶-B¶sescu va pretinde: «Au fost presiuni…» - aceast¶ subtil¶ explica†iune românestr¶ mi-a fost dezv¶luit¶ de Magda Ursache, într-un text recent
în care ve§tejea la§itatea scriitorului-la-români, exprimat¶ ca mai
sus (o repet: «Au fost presiuni…», de parc¶ ar fi fost o permanent¶ stare-de-amenin†are-a-patriei, ca în în ajun de 26 iunie
1940), comb¶tut¶ prin observa†iunea autoarei în replic¶ la tângu-ire: «Da, au fost presiuni - dar unii le-au rezistat, al†ii ba…»
S¶ fiu eu doar un “negativ” (ce oroare acest abjectiv!)?
Sunt. Obi§nuit a fi… pozitivat bol§evice§te, cu parul peste mâini,
peste cap, la †urloaie, prin lovituri diriguitoare (spre †elul m¶re†:
‘cializmul, pe culmili ‘munizmului), ele au f¶cut din mine un
Goma Necredinciosul, care abia dup¶ ce pip¶ie crede atunci §i nici atunci. £i cine va fi surprins, indignat, ultragiat
de ne†inerea de cuvânt a lui Ghimpu? “Colegul de condei” Manolescu?Adame§teanca-cea-iute-pe-la-nghi†itoreanc¶?Gabi
Liiceanu cel £tiucos-P¶ros? Buzura - ori slugile lui §i ale lui
“Radu Ioanid” de la Tel Aviv-Chi§in¶u: Gârne†, V. Ciobanu,
Erizanu?
S¶ fim serio§i, tovar¶§i! Acum, când în sfâr§it i se arde una
peste bot lui Goma, noi, scriitoricimea român¶ s¶… deplor¶m
ciomagierea meritat¶/cu vârf §i-ndesat/¶/ ?
C¶ tot am adus vorba de “prietenii basarabeni” de la organul Confort V.Ciobanu, Vasile Gârne† - §i de editorul Erizanu:
Cum voi putea eu înfrunta privirea lor (chiar dac¶ nu le-o
voi vedea, ei aranjîndu-§i taman atunci o c¶l¶torie în Occident, c¶
Occidentul pe ei îi a§teapt¶, cu sufletul la gur¶?). Privirea celui
care †i-a f¶cut o m¶g¶rie, o porc¶rie, o câin¶rie, îns¶ dotat cu o
structur¶ de neam-prost, se ap¶r¶ executînd, mental, “schimb de
locuri”: deci privirea neamului-prost devine, oportun, din a celuicare-a-lovit, a celui care bietul, a fost lovit, atacat, batjocorit,
porc¶it, condamnat : antisemitizat.
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Repet o vorb¶ nu chiar atât de frecvent¶ pe meleaguri, în
ciuda faptului c¶ îl corect caracterizeaz¶ pe român - deci §i pe
basarabeanul de extrem de proast¶ calitate:
«S¶ te fereasc¶ Dumnezeu de r¶zbunarea vinovatului fa†¶
de tine, prin o m¶g¶rie-câin¶rie-denun† : este mai feroce decât a
cuiva c¶ruia tu i-ai fi f¶cut r¶u - exemplu: l-ai fi acuzat,
slug¶re§te, c¶ este antisemit»
£i tot în leg¶tur¶ cu cei trei crai basarabe†i numi†i mai sus
: vor avea privirea (în privirea mea…) unor ocupan†i - nu to†i,
numai a unora…- ai unei celule supraaglomerate, la introducerea
§i a ta - §i care te ia la intreb¶ri acuz¶ri din prag:
«Ce mai vii §i tu, nu vezi c¶ nu mai avem loc?, ai s¶ ne furi
§i pu†inul aer care ni se permite s¶-l respir¶m?»
Desigur, nu exist¶ nici o justificare a comportamentului
lor agresiv (în gând, neavînd ei curajul de a §i-l ar¶ta pe fa†¶), dar
oare slugile prin structur¶, prin educa†ie au nevoie de motive? privi†i-i pe nem¶rgini†ii intelectuali de pe Bâc: Ciobanu, Gârne†,
Erizanu. Nu le sunt suficiente pretextele josniciei lor, lipind
pe fruntea mea eticheta de antisemit, cea care nu are nevoie de
dovezi, de argumente, ci doar de o împro§c¶tur¶ de scuipa†i, ca
garnitur¶?
Am¶r¶ciunea mea, f¶r¶ leac: ace§ti oameni de litere §i de
nimica sunt basarabeni de-ai mei. Ce ru§ine!
Duminic¶ 22 august 2010
Zbiar¶ Ru§ii din toate g(¶)urile, de parc¶ ar fi înviat Hitler
(iar Stalin s-ar fi speriat de moarte, ca în 22 iunie 1941), prietenul
lor de…- uite, mâine, 23 august 1939, data Pactului Criminal, se
vor împlini…72 de ani de prietenie indefectibil¶ între cei doi
mon§tri - dar Bestia Ro§ie tot o tr¶sese în piept pe cealalt¶,
ucigînd de vreo 5, 6, 7 ori mai mul†i oameni §i înrobise, pentru 70
ani, milioane §i milioane de suflete…
… Ziceam c¶ Ru§ii se strofolesc la… B¶sescu, cel care
mai alalt¶ieri, întrebat fiind dac¶ România are interese în
Transnistria, r¶spunsese:
"România are interesul ca Republica Moldova s¶-§i
redobândeasc¶ integritatea teritorial¶, iar interesul nostru
este legat de lucrurile în care credem. Credem c¶ niciunui
stat nu i se poate ocupa o parte din teritoriu".
Ca s¶ vezi: o dat¶ în via†a i-a sc¶pat un adev¶r §i atunci
este b¶tut la palm¶ pentru neascultare! Lavrov fiind cel care l-a
criticat-condamnat pe B¶sescu. Pentru vorbe - delict grav, de
agita†ie public¶, art. 327 din Codul Penal Sovietic, aplicat §i la
noi, în România ocupat¶-de-liberatorii-de-la-r¶s¶rit (eu fiind unul
din miile §i miile de “beneficiari” ai lui).
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ïns¶ nimeni nu l-a urecheat pe B¶sescu pentru alte, tot
vorbe:
"(...) Trebuie s¶ încep prin a exprima regretul enorm pe
care îl am pentru acest incident (subliniera mea, P.G.) §i s¶
exprim public condolean†ele pentru familiile bebelu§ilor (...)"
A§adar nenorocirea de la Maternitatea Giule§ti, unde mai
mul†i nou-n¶scu†i au murit ar§i a fost “incident”! Pre§edintele lui
Liiceanu-Filozoful, Ungureanu (“Gaur¶”), Patapievici-LombricPapioniuk §i al atâtor intelectuali umani§ti linguali§ti ca Mih¶ie§,
s¶ fi fost în acel moment doar beat-chior, sau acesta este naturelul
s¶u de securist împu†it, murdar, murd¶ritor a tot ce atinge?
ïncepem - am folosit pluralul, Ana fiind gând-la-gând cu
mine - s¶ ne obi§nuim cu ne-ducerea în Basarabia. Ne doare, ne
mânie, mai sper¶m c¶, “de ast¶ dat¶ nu va fi ca de obicei: r¶u”,
dar… N-o s¶ murim noi dintr-atâta, dar nici bine n-are s¶ ne fie.
Mai-r¶u ne-ar fi fost dac¶ am fi ajuns la Chi§in¶u §i am fi
fost întâmpina†i de grupuri organizate de “cet¶†eni moldoveni”
indigna†i de intruziunea noastr¶, antiru§i odio§i, în †ara lor §i doar
a lor, Na§a Maldova, a pensionarilor enkavedi§ti, a înal†ilor
func†ionari trimi§i de la Centru, s¶ ne înve†e cum s¶ mergem în
mâini (apoi în cap), a Ieducatorilor sovietizatori, ïnv¶†¶torilor de
Limba-Rus¶-Cântînd, a Ocupan†ilor, a Colonizatorilor; (grupuri
organizate) de “cet¶†eni moldoveni minoritari” (cite§te: evrei)
ultragia†i de invitarea, “în Republica noastr¶” [«Orgheiev,
Orgheiev, rodina evreiev»] a unor notorii antisemi†i - ca de-o
pild¶ so†ia mea; s¶ nu fie uitat fiul meu. Ei da, atunci ne-am lua
geamantanele (pardon: cemadanele) §i am încerca s¶ ne
îndrept¶m spre gar¶, vorba lui Brega, îns¶ f¶r¶ ca vreun taxi s¶
opreasc¶ la semnalul nostru §i s¶ ne ia, ba s¶ fim mul†umi†i c¶
trec¶torii nu ne-au §i scuipat §i nu ne-au b¶tut cu pietre, nu ne-au
op¶rit cu uncrop, nu ne-au botezat cu secre†iile intelectualice§ti
sioniste, p¶strate în oalele de noapte marcate cu steaua lui David
- dup¶ clasicizata metod¶ a ovreilor din Basarabia, Bucovina de
Nord, Her†a, începînd din 28 iunie 1940.
Luni 23 august 2010
“Republica Moldova vrea s¶ condamne pactul
Ribbentrop-Molotov - România liber¶ 22 August 2010
Pre§edintele interimar al Republicii Moldova, Mihai Ghimpu a
declarat c¶ lucreaz¶ la un decret de condamnare a pactului RibbentropMolotov, semnat la 23 august 1939, care a scindat Europa, împ¶r†indo în sfera de influen†¶ sovietic¶ §i cea occidental¶, relateaz¶ NewsIn.
Anun†ul a fost f¶cut de Mihai Ghimpu vineri, 20 august, la emisiunea Fabrika, de la Publika TV. "Ceea ce s-a produs atunci trebuie
condamnat", a †inut s¶ men†ioneze Ghimpu. (…)
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Acest Pact a determinat în cele din urm¶ scindarea Europei prin
Cortina de fier, între anii 1945-1989. În ace§ti 45 de ani, Europa
Occidental¶ a progresat prin practicarea democra†iei §i a economiei
libere în toate †¶rile aflate la vest de Cortina de fier, în timp ce Europa
de Est a avut parte de regimuri totalitare dure, aservite Kremlinului, §i
de economii centralizate, de stat.
Un precedent decret semnat de Mihai Ghimpu, prin care
declara 28 iunie "Zi a ocupa†iei sovietice", a stârnit profunda
nemul†umire a Moscovei §i nu a fost agreat de colegii din Alian†a pentru Integrare European¶, aflat¶ la guvernare la Chi§in¶u. Decretul se
încheiea cu solicitarea retragerii de c¶tre Federa†ia Rus¶, succesoare de
drept a Uniunii Sovietice, a trupelor §i armamentului de pe teritoriul
Republicii Moldova. În cele din urm¶, decretul a fost declarat în
justi†ie neconstitu†ional.”

Foarte bine, foarte frumos, nespus de mângâietor. Dar, vin
eu cu întrebarea din fundul s¶lii: acest decret va avea o soart¶
normal¶, ca într-o lume normal¶, ori va fi “tratat” cu aceea§i
deferen†¶, respect ca §i decretul prin care declara 28 iunie
"Zi a ocupa†iei sovietice"? ïntrebare de bun sim†: Basarabia,
oricât de mul†i oameni normali, proeuropeni, protricolori§ti
(adic¶ ai unei Românii ideale) ar avea, ar fi în stare s¶ o rup¶ cu
determinarea ruseasc¶, asiat¶, brutal¶, ira†ional¶ - care nu este
doar amenin†¶toare, deasupra capetelor lor, ci le-a intrat în sânge,
în ma†e, în cap (dac¶ mai au unul înc¶ ne-turtit, necubizat de
suferin†¶) - dar §i s¶-§i debaraseze picioarele de ghiuleaua
balcanismului, a †ig¶nismului reg¶†enesc (privi†i-l pe B¶sescu,
dragi b¶sesi§ti!) care îi †ine prizonieri în Cloaca Valachica?
*
O s¶pt¶mân¶ agitat¶, plin¶ de evenimente, îns¶ nu toate
bune. La acestea se adaug¶ ne-odihna, ne-somnul, deci nervozitatea, deci iritabilitatea tustreilor. Sper¶m c¶ de joi vom intra în
normalitatea noastr¶.
A§tept un semn de via†¶ dinspre M. Cimpoi. Placid.
Aproape inert. Deloc resemnat cu soarta-mi, doar obosit de a§teptare.
Vineri 27 august 20
(…) O scrisoare a nepoatei de la Orhei Angela Goma,
c¶s¶torit¶ Trubceac:
“(…)Am vorbit cu tata la Craciun si iata ce si-a
amintit:
- Bunica Feodora/Tudora Goma a mers la bunelul Ion
Goma in 1944, care se afla intr-un lagar foarte mare de
concentrare a prizonierilor romani si germani, (…) la
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Floresti (foarte aproape de Balti). Chiar s-au vazut si au
vorbit, bunelul a cerut de la bunica ca la intilnirea viitoare
sa-i aduca un cleste pentru a taia sirma ghimpata si gardul de
sirma ce inconjura lagarul, ascunzindu-l intr-o piine coapta
de casa. Bunica asa si a facut, dar... prea tirziu, cind a mers
sa-i duca cele cerute bunicul deja era evacuat impreuna cu
toti ceilalti prizonieri undeva in Rusia mare, de unde nu a
mai avut nici o veste. Impreuna cu bunelul acolo mai era inca
2 consateni de ai lui, si bunica a fost la lagarul din Floresti
impreuna cu sotiile celor 2. Sotii lor deasemenea nu s-au mai
intors acasa.”
Deci lag¶rul în care fusese internat unchiul meu Ion Goma
era la Flore§ti, nu la B¶l†i, cum crezusem o vreme. Cunoscîndu-i
pe ru§i, îmi spun c¶ lag¶re de prizonieri, nu de r¶zboi, ci de
“tr¶d¶tori ai Patriei Sovietice” (cite§te: basarabeni §i bucovineni,
captura†i mult dup¶ 23 august 1944, mult în interiorul †¶rii)
fuseser¶ §i la B¶l†i §i la Flore§ti §i cine mai §tie unde.
Sâmb¶t¶ 28 august 2010
Un text parvenit prin Ovidiu Creang¶, din Toronto,
ROMÂNIA NU E FÂ£IA GAZA!
Canada:
Scrisoare Deschis¶ domnului Shimon Peres, pre§edintele Israelului
Ne adres¶m Excelen†ei Voastre, în numele celor pe care îi reprezent¶m, precum §i al celor aproape dou¶ milioane de martiri ai Neamului,
uci§i, f¶r¶ judecat¶, în trecutul înc¶ proasp¶t al memoriei na†ionale.
Excelen†¶, Dup¶ cum bine cunoa§te†i, comunitatea mozaic¶ din România
tr¶ie§te §i munce§te în bun¶ pace, chiar dac¶ istoria acestor meleaguri a fost
zbuciumat¶, plin¶ de controverse §i, de multe ori, sîngeroas¶.
Prezen†a Excelen†ei Voastre în †ara noastr¶ reprezint¶ un prilej, pentru noi, de a încerca s¶ clarific¶m împreun¶, sincer §i deschis, "activitatea"
unor evrei-comuni§ti, în epoca postbelic¶, din România (al II-lea r¶zboi mondial).
* 28 iunie 1940 - A însemnat invadarea României de c¶tre trupele
sovietice, avînd ca rezultat anexarea Basarabiei, Bucovinei §i a ¢inutului
Her†a, precum §i preluarea puterii locale de c¶tre evreii-comuni§ti. Este o
lovitur¶ grea - pe care românii au sim†it-o în suflet - §i, totodat¶, începutul
ofensivei comuniste împotriva ¢¶rii §i a Neamului Românesc.
* 23 august 1944 - România era "eliberat¶" de Armata Ro§ie §i "ocupat¶" de cea mai odioas¶ diktatur¶ comunist¶! Trebuie s¶ preciz¶m c¶, la instalarea, prin for†¶, a comunismului, coreligionarii d-voastr¶ au avut un rol
preponderent §i condamnabil, din punct de vedere istoric. Componen†a de
peste 90% a evreilor-comuni§ti printre fondatorii Partidului Comunist
Român (în fapt, komisari sovietici de etnie mozaic¶), veni†i în România pe
tancurile ruse§ti, a însemnat scufundarea †¶rii în întunericul celor 45 de ani de
teroare ro§ie comunist¶.
Dup¶ fatidicul an 1944, spirala istoric¶ a suferin†ei române§ti a crescut
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inexorabil, atr¶gînd în ea zeci de milioane de români deporta†i, uci§i, închi§i
în temni†ele comuniste, priva†i de cele mai elementare drepturi, în lag¶re
comuniste. Întregul popor român a fost martirizat, deviat de la cursul s¶u istoric firesc, amputat, prin distrugerea unei întregi genera†ii de intelectuali §i
înlocuirea acestora cu pseudo-valori de sorginte comunist¶, a c¶ror influen†¶
este prezent¶ §i continu¶ §i ast¶zi.
Excelen†¶,
Nu putem s¶ uit¶m c¶ marea majoritate a "tor†ionarilor" §i "educatorilor" din iadul închisorilor comuniste, care au schingiuit §i torturat sute de
mii de români (opozan†i ai regimului comunist), au fost de etnie mozaic¶.Cu
titlu de exemplu, amintim c¶ numai tor†ionarul evreu Bondarenco Pantelimon
(Pantiu§a), general §i fost §ef al D.G.S.P. din august 1948, ministru adjunct
§i loc†iitor al ministrului de Interne (1949-1956), se face responsabil de moartea a peste 400.000 de victime anti-comuniste din închisori §i lag¶re.
Pentru o reintrare în normalitate, aminti†i-v¶ de Sanctitatea Sa, Papa
Benedict al XVI-lea, care §i-a cerut, pe bun¶ dreptate, scuze pentru responsabilitatea cre§tin¶ în leg¶tur¶ cu antisemitismul §i a cerut evreilor §i cre§tinilor:
s¶ se uneasc¶ pentru a înt¶ri rela†iile §i s¶ continue s¶ mearg¶ împreun¶ pe
drumul reconcilierii §i fraternit¶†ii. Nu a§tept¶m scuze, pentru c¶ noi §tim c¶
doar Dumnezeu, în mila Sa nem¶rginit¶, are puterea de a ierta cu adev¶rat, §i
doar Lui ar fi în†elept s¶-I cere†i iertare! Ce puteti face d-voastr¶, în numele
comunit¶†ii evreie§ti din România §i din întreaga lume, este s¶ adopta†i o
pozi†ie corect¶ fa†¶ de crimele s¶vîr§ite de coreligionarii d-voastr¶ §i s¶
condamna†i public holocaustul komunist.
Mai nou, recenta obr¶znicie a reprezentan†ilor Muzeului
Holocaustului din SUA, care pretind B¶ncii Na†ionale a României s¶ retrag¶
o emisie numismatic¶ dedicat¶ unor patriarhi ai Bisericii Ortodoxe Române,
o apreciem ca un atac la adresa Cre§tinismului Ortodox, ceea ce ne aduce în
situa†ia de a ne face s¶ ne îndoim de bunele inten†ii ale coreligionarilor dvoastr¶ americani.
V¶ reamintim, de asemenea, c¶ recentele d-voastr¶ declara†ii, potrivit c¶rora "a†i cump¶rat" România, al¶turi de alte †¶ri, iar Israelul are o
pozi†ie bun¶, neavînd probleme, (subl. mea, P.G.) sînt jignitoare §i alarmante
din perspectiva reconcilierii, pe care o dorim cu to†ii.
Excelen†¶,
În spiritul acestui ADEV™R, avînd în vedere apropiata vizit¶ oficial¶
a Excelen†ei Voastre în †ara noastr¶, am aprecia, ca pe un gest de solidaritate
cu victimele comunismului din România, dac¶ a†i condamna public comunismul, ca doctrin¶ politic¶ §i social¶, care a dus la moartea §i distrugerea material¶ §i moral¶ a milioane de români. De altfel, bilan†ul funebru al victimelor
acestei nefaste ideologii ridic¶ num¶rul global al acestora la peste 100 de
milioane în întreaga lume, fiind cea mai distructiv¶ ideologie din Istoria
Umanit¶†ii. O astfel de luare de pozi†ie nu ar constitui, de altfel, decît un binemeritat gest de respect fa†¶ de Poporul Român, avînd în vedere faptul c¶ to†i
§efii de stat din România post-decembrist¶ au onorat memoria victimelor
nazismului, vizitînd Muzeul Holocaustului, ori cu ocazia prezen†elor oficiale
în Israel, §i regretînd, în numele umanit¶†ii care ne caracterizeaz¶ ca popor,
pierderile suferite de coreligionarii Domniei Voastre.
În acela§i spirit al regretului fa†¶ de pierderile suferite de poporul
român, ar fi meritoriu dac¶ a†i binevoi ca, pe parcursul vizitei d-voastr¶ în
România, s¶ onora†i memoria victimelor comunismului, vizitînd Memorialul
Sighet, sau unul dintre abatoarele umane comuniste (Jilava, Aiud sau
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Gherla).
Pentru o mai bun¶ informare, v¶ prezent¶m, în continuare, o enumerare succint¶ a listei celor mai proeminen†i evrei-comuni§ti, r¶spunz¶tori de
holocaustul komunist din România, †ar¶ pentru care au luptat §i au murit
bunicii, p¶rin†ii §i fra†ii no§tri:
* Ana Pauker (Hannah Rabinshon) - poreclit¶ "Stalin cu fust¶";
secretar general al CC al Partidului Comunist Român (1944-1948).
* Ella Diamantestein - secretara Annei Pauker.
* Ilca Melinescu (Ilka Wasserman) - §ef¶ a MAE; directoarea
Editurii Cartea Rus¶.
* Carol Lustig - director MAE (1948-1952).
* Ana Toma (Ana Grossman) - so†ia lui Pantelimon Bondarenco,
§eful Securit¶†ii; ministru la MAE (1950-1952).
* Avram I. Bunaciu (Abraham Gutman) - ministru al Justi†iei (19481952); ambasador la ONU (1956-1957); ministru de Externe (1958-1961).
* Leonte R¶utu (Lev Oigenstein) - membru CC al PCR (1948-1972)
§i multe alte func†ii înalte.
* Ghizela Vass - membru CC al PCR (1948-1984); membru în
conducerea Comitetului Democratic Evreiesc, în 1950.
* Leopold Filderman - pre§e§edinte al Comisiei Superioare de
Epura†ie, de pe lîng¶ Federa†ia Uniunilor de Comunit¶†i Evreie§ti.
* Heinrich Kreidl - secretar geneneral în Ministerul Lucr¶rilor.
* Jean Coller - §ef la Direc†ia de Cadre (1945-1950).
* Walter Roman (Erno Neulander) - evreu din Oradea; §ef al
Direc†iei Politice a Armatei; tat¶l lui Petre Roman (prim-ministru al
României în perioada 1989-1991).
* Silviu Brucan (Saul Bruckner) - conduc¶torul campaniei de
bol§evizare a României; ambasador la Washington (1956-1962).
* Leonte Tism¶neanu (Leon Tismine†ki) - redactor-§ef la Editura
PCR; profesor la Facultatea de Marxism-Leninism; tat¶l lui Volodea
Tism¶neanu, actualul pre§edinte al IICCMER.
* Alexandru Nicolschi (Boris Grünberg) - evreu basarabean, §ef
NKVD pentru România; §ef la DGSP/MAI (1948-1961).
* George Silviu (Gersch Golinger) - secretar general al MAI (19461953).
* Teohari Georgescu (Burah Tescovici) - agent NKVD; ministru de
Interne (1944-1952).
* Moises Hauptgeneral, comandant militar al Bucure§tilor (19441950).
*£trul Mauriciu - colonel, director al Securit¶†ii Gala†i §i Prahova.
Fo§tii de†inu†i politici îi atribuie acte de o deosebit¶ cruzime. În zona
Vrancei, cuprilejul revoltelor †¶r¶ne§ti din 1950-1951, Securitatea îi lega, pe
cei captura†i, cu sîrm¶ ghimpat¶, scuipîndu-i §i umilindu-i înainte de a-i
împu§ca.
* Bondarenco Pantelimon (Pantiu§a) - general. A fost §eful D.G.S.P.
din august 1948, ministru adjunct §i loc†iitor al ministrului de Interne (19491956). Responsabil de moartea a peste 400.000 de victime anti-comuniste din
închisori §i lag¶re. L-a arestat pe Lucre†iu P¶tr¶§canu. Singurul asasinat care
i se atribuie personal este cel al lui £tefan Fori§ , în subsolul unei cl¶diri de
peAleea Alexandru, în 1946. Ajutat de §oferul lui, Dumitru Neciu , Pantiu§a
l-a ucis cu o rang¶ de fier, apoi l-a aruncat într-o groap¶ s¶pat¶, în prealabil,
în aceea§i curte, acoperindu-l cu moloz.
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* Fuchs (Fux) Iani - maior, F¶lticeni - arestase copii de 12 ani,
fiindc¶ se jucaser¶ de-a partizanii la marginea unei p¶duri, cu arme de
juc¶rie. Conform documentelor interne ale Securit¶†ii, pe ace§ti copii i-a torturat într-un mod barbar. Tot la F¶lticeni, superiorii lui, veni†i în control, au
relatat despre starea îngrozitoare a unei femei arestate de circa opt luni.
Re†inut¶ într-o celul¶ al c¶rei pat nu avea scînduri, cu r¶ni grave la §oduri,
st¶tea direct pe ciment, unde î§i f¶cea §i nevoile. De jur-împrejurul ei forfoteau viermii, iar mirosul era insuportabil. Femeia înnebunise deja, urlînd de
disperare cînd i s-a deschis u§a. Irina Itu, curiera personal¶ a lui Iuliu Maniu,
§i-l aminte§te §i ea pe "fiorosul maior Fux", care i-a smuls unghiile cu
cle§tele.
* Feller Moritz - locotenent, Boto§ani. Tor†ionar sadic, l-a torturat pe
tat¶l lui Ilie Alexoaie, folosind curentul electric, de peste 80 de ori, pe Gh.
Anghelache l-a b¶tut cu funia ud¶ §i l-a scuipat. Conform m¶rturiei lui
Emanuel Babii, Toderi†¶ Fediuc a decedat în urma b¶t¶ilor aplicate de Feller.
Lista este lung¶ §i cuprinde înc¶ 211 nume de evrei-comuni§ti din
posturile-cheie ale Partidului Comunist Român.
O rug¶m pe Excelen†a Voastr¶ s¶ primeasc¶ expresia înaltei noastre
considera†ii. Semneaza:
Asocia†ia Victimelor Mineriadelor 1990-1991 din România, prin
pre§edinte Viorel ENE
Asocia†ia Baricada Inter 1989, prin pre§edinte ec. Ion IOFCIU
Mi§carea pentru Libertate, prin pre§edinte av. Mihai RAPCEA
Asocia†ia Pentru Ap¶rarea Drepturilor Apatrizilor §i Refugia†ilor,
prin vicepre§edinte Mircea Surdu Bucure§ti, 3 august 2010

S¶ admitem, prin absurd, c¶ Shimon Peres chiar cite§te
textul de mai sus - în întregime, f¶r¶ a s¶ri un rând, un nume, o
crim¶ denun†at¶; ce face el?
Nu arunc¶ “hârtia”, nu-i trateaz¶ de “antisemi†i” pe autori.
Atunci, ce face ?
Nimic. Ni-mic. Trece la alte puncte de pe ordinea de zi.
Fiindc¶ ceea ce a citit… nu poate fi adev¶rat! Cum s¶ fie
adev¶rat c¶ evreii lui din Imperiul Sovietic fuseser¶ neomeno§i,
sadici, cruzi, criminali? Ar însemna c¶ §i israelienii contemporani
sunt nesim†itori, sadici, criminali - în Ghaza, de-o pild¶.
Or Peres §tie: dac` Israelul a cump¶rat Ungaria, Polonia,
România, a “doar” distrus Ghaza - îns¶ nu au cump¶rat-o.
*

£i de citat cu durere, cu mânie, cu neuitare:
Document despre ce am tr¶it §i noi §i familiile noastre îns¶ pe malul drept al Prutului:
Timpul, 27 August 2010, ora 04:58
CRIMELE COMUNISMULUI
“Un minigulag în centrul Chi§in¶ului
Cel pu†in 60 de mii de basarabeni au fost întor§i cu for†a în
RSS Moldoveneasc¶ dup¶ cel de-al Doilea R¶zboi Mondial.
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Se consider¶ c¶ gulagurile au existat doar în Rusia, avându-se
în vedere locurile unde erau interna†i §i de†inu†i cei supu§i represiunilor
politice în anii stalinismului, condamna†i la ani grei de deten†ie §i
munci istovitoare. Totodat¶, gulaguri se numeau zonele situate, în
mare parte, dincolo de Ural §i în Siberia, de unde cei ajun§i acolo, de
obicei, nu se mai întorceau. În fine, se cunoa§te c¶ institu†iile respective erau sub conducerea unei administra†ii militare din cadrul NKVD,
denumit¶ Direc†ia principal¶ a lag¶relor (Glavnoie Upravlenie
Lagerei - rus.), de unde §i prescurtarea GULAG.
Ei bine, un gulag a existat §i la Chi§in¶u, fapt †inut în mare
tain¶ de autorit¶†ile de la noi atât pân¶ la 1991, cât §i dup¶. Arhiva
Serviciului de Informa†ii §i Securitate al R. Moldova con†ine un fond
intitulat „Materiale documentare de filtrare §i trofeu în privin†a persoanelor repatriate în †ar¶ în primii ani de dup¶ R¶zboiul al Doilea
Mondial §i fo§tii prizonieri de r¶zboi”. Potrivit unui document oficial,
emis de SIS, aici sunt stocate informa†ii §i tot atâtea dosare pentru circa
48.000 de persoane originare din Basarabia, a c¶ror soart¶ a fost
influen†at¶, mai întâi, de cel de-al Doilea R¶zboi Mondial, §i apoi de
acest gulag.
Dup¶ cum sugereaz¶ denumirea fondului respectiv, el se refer¶
la dou¶ categorii de persoane: a) persoane civile repatriate în RSSM în
primii ani de dup¶ cel de-al Doilea R¶zboi Mondial §i b) fo§tii prizonieri de r¶zboi. Preciz¶m c¶ prin „repatriere” în†elegem aducerea cu
for†a a basarabenilor care au r¶mas în România §i în alte state din
Europa dup¶ 1944 sau au fost du§i la munc¶ for†at¶ în Germania.
Prizonierii de r¶zboi erau osta§ii basarabeni din Armata Român¶ lua†i
în captivitate de sovietici pe frontul german, la gurile Donului sau la
Stalingrad, inclusiv dup¶ 23 august 1944 pe teritoriul României.
Aceste categorii de persoane, odat¶ nimerite în mâinile sovieticilor,
erau internate într-un loc special numit Centrul de filtrare §i trofeu
care, de fapt, în cazul celui din Chi§in¶u, era un minigulag local.
Ideea unor lag¶re speciale apare la 1940 (fa†¶ de gulagurile tradiionale, care au ap¶rut cu mult înainte), când circa 5,5 mii de solda†i
sovietici au ajuns în captivitate la finlandezi (to†i fiind trimi§i într-un
lag¶r din reg. Ivanov, majoritatea judeca†i, iar soarta celor mai mul†i nu
se cunoa§te). Ulterior, în luna decembrie 1941, Comitetul de Stat pentru Ap¶rare al URSS - organul suprem executiv în timpul r¶zboiului a emis o hot¶râre care prevedea organizarea de lag¶re, în cadrul
NKVD, pentru verificarea „fo§tilor solda†i ai Armatei Ro§ii, ie§i†i din
încercuire, care au evadat sau au fost elibera†i din captivitate”.
Observ¶m c¶, potrivit concep†iei sovietice, ace§ti solda†i nu mai erau
considera†i osta§i ai Armatei Ro§ii, ci „fo§ti”, adic¶ du§mani. În lista
persoanelor care trebuiau trecute prin asemenea lag¶re au fost apoi
ad¶ugate §i persoanele civile care, din diverse motive, au nimerit peste
hotarele URSS. Pentru a reglementa statutul unor asemenea centre,
Lavrenti Beria, macabrul narkom al Securit¶†ii din URSS, la 13 ianuarie 1942, a elaborat un regulament special. În scurt timp, au fost aprobate §i alte documente care reglementau statutul §i activitatea acestor
centre.
De obicei, centrele se organizau în foste hale, caz¶rmi, imobile
mari cu multe camere etc., dar neap¶rat §i cu un spa†iu mare la sol, pentru a g¶zdui un num¶r mare de oameni cu bunurile lor personale, cu
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garduri înalte, bine p¶zite. Printr-o hot¶râre, s-a stabilit c¶ alimentarea
persoanelor din aceste centre se efectua la fel ca în gulaguri. Poten†ialii
„locatari” ai unor asemenea centre erau identifica†i de toate organele
de represiune din URSS, iar odat¶ c¶zu†i în mâinile lor erau adu§i aici
de un convoi al NKVD. Comisia care se pronun†a asupra sor†ii persoanei era compus¶ dintr-un reprezentat al NKVD, unul al NKGB, al treilea reprezentând SMER£-ul (unitatea militar¶ care se ocupa de prinderea agen†ilor str¶ini). Persoanele intrate aici erau supuse unei verific¶ri,
fiind trimise demersuri la câteva institu†ii specializate pentru a se afla
dac¶ exist¶ materiale compromi†¶toare pe numele lor. În func†ie de
r¶spunsuri, cet¶†eanului fie i se întocmea o fi§¶ personal¶, fie, dac¶ era
suspectat, era supus unui interogatoriu. Celor c¶rora li se depistau
unele elemente suspecte li se intenta un dosar penal §i erau trimi§i în
GULAG-ul mare. Din categoria aceasta f¶ceau parte fo§tii solda†i ai
Armatei Ro§ii (c¶zu†i în captivitate la nem†i) §i cei din Armata Român¶
(suspecta†i de colabora†ionism sau c¶ au de†inut func†ii în administra†ia
român¶ a Basarabiei etc.). Celor „cura†i” (du§i de bun¶ voie la munc¶
în România sau în alte state) li se elibera, în loc de pa§aport, o legitima†ie special¶ §i ei nu aveau dreptul s¶ p¶r¶seasc¶ regiunea indicat¶
drept loc de trai. Se aflau la eviden†a NKVD, li se luau amprentele
digitale.
Potrivit unor date, c¶tre vara lui 1945, în URSS activau 43 de
lag¶re de filtrare speciale, 26 de lag¶re de filtrare, 74 de lag¶re de
control §i 22 de puncte de selec†ie pe teritoriile Germaniei §i ale altor
state din Europa de Est. Odat¶ cu ajungerea Armatei Ro§ii la hotarele
URSS, s-a decis înfiin†area unor asemenea centre de filtrare §i trofeu
pe linia grani†ei.
Nu to†i fo§tii cet¶†eni sovietici doreau s¶ fie repatria†i, fapt
observat §i de alia†ii sovieticilor. Pentru a-i ademeni s¶ revin¶, autorit¶†ile comuniste asigurau guvernele american, englez §i francez, în
ale c¶ror zone se aflau cet¶†eni sovietici, c¶ ace§tia nu vor fi supu§i persecu†iilor.
Despre existen†a Centrului de la Chi§in¶u se pomene§te într-un
raport al procurorului general al RSSM, F. Doncenko, adresat la 17
ianuarie 1945 loc†iitorului procurorului general al URSS pentru dosare
speciale, general-maiorul de justi†ie Vavilov:
„Strict secret. Raport privind starea punctului de filtrare din
or. Chi§in¶u. Prin prezenta, V¶ aduc la cuno§tin†¶ urm¶toarele: În
RSS Moldoveneasc¶, sosesc cet¶†eni ai URSS, care trebuie repartiza†i
în diferite regiuni ale URSS, repatria†i din România. Pentru verificarea lor, din luna octombrie 1944, în or. Chi§in¶u func†ioneaz¶ un
Centru de filtrare. Luând cuno§tin†¶ de activitatea lui, am stabilit c¶
reprezentantul Ministerului Ap¶r¶rii al URSS, al SCN [Sovietul
Comisarilor Norodnici] al URSS §i SCN al RSSM este cel care
conduce acest Centru. Centrul are o capacitate de 1.000 de persoane.
Termenul de §edere în Centru a fost stabilit de 10 zile. Timp de trei
luni, de când func†ioneaz¶, prin Centru au trecut circa 10.000 de persoane. Termenul de §edere, în anumite cazuri, se prelunge§te.
Actualmente, la Centru se afl¶ peste 2.000 de persoane, cu animale §i bunuri. Cred c¶, în procesul repatrierii, prin Centru trebuie s¶
treac¶ nu mai pu†in de 150.000 de persoane. La ini†iativa §i cu participarea mea, chestiunea Centrului a fost discutat¶ de organele de
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resort din RSS Moldoveneasc¶.
Printr-o Hot¶râre a SCN al RSSM, se prevede organizarea
înc¶ a unui Centru în or. B¶l†i, cu o capacitate de 2.000 de persoane.
Pân¶ în prezent, Procuratura nu a verificat activitatea Centrului.
Consider c¶ supravegherea activit¶†ii Centrului trebuie pus¶ în sarcina procurorului militar sau a procurorului militar al NKVD al
RSSM. Pun în discu†ie acest subiect în fa†a Dvs. în mod prioritar. Rog
s¶ fiu informat. Procurorul RSS Moldovene§ti, consilier de stat de
justi†ie de rangul III F. Doncenko”.
O alt¶ informa†ie despre Centrul de filtrare §i trofeu din
Chi§in¶u este furnizat¶ într-o telegram¶ a lui Lavrenti Beria adresat¶
condu-cerii URSS:
„02.01.1945. Nr. 11/b. Strict secret. Tov. Stalin, Molotov §i
Malenkov. NKVD a URSS raporteaz¶ c¶, din momentul începerii activit¶†ii centrelor de filtrare §i control pentru recep†ionarea cet¶†enilor
URSS în patrie, pân¶ la data de 30 decembrie 1944 au fost
recep†ionate §i verificate 96.956 persoane. Inclusiv în RSS
Ucrainean¶ - 13.960, RSS Bielorus¶ - 7.228, RSS Moldoveneasc¶ 9.688, RSS Eston¶ - 18.456 (ai naibii “moldovenii” §i estonienii: ei
erau mult mai… “verifica†i” decât al†ii, din regiunile slave… n.m.
P.G.), Regiunea Leningrad - 45.011, Regiunea Murmansk - 2.610.
Din num¶rul total al acestora, au fost eliberate, cu permis de
§edere la locul de trai, 38.428 persoane, trimise la comisariatele militare - 5.824 persoane, pentru încorporare, trimise pentru verific¶ri
suplimentare în lag¶rele speciale ale NKVD - 43.693 persoane. Printre
cei verifica†i au fost depistate §i arestate 153 persoane, complici ai
nem†ilor, tr¶d¶tori de patrie”. Telegrama aminte§te despre dou¶
persoane descoperite la Centrul din Chi§in¶u, c¶rora li s-au intentat
dosare penale.
Problema repatrierilor cet¶†enilor sovietici în URSS era una
de interes na†ional, a§a încât, de exemplu, vicecomisarul pentru afacerile externe al URSS Vî§inski adresa, la 23 aprilie 1945, o scrisoare
lui Stalin, prin care îl informa c¶ în România, 18 mii de fo§ti cet¶†eni
ai URSS nu doresc s¶ se întoarc¶ în †ar¶. Vî§inski a propus repatrierea lor cu for†a.
S¶ reconstituim num¶rul (§i data) celor intra†i la Centrul de filtrare din Chi§in¶u. Potrivit inventarului nr. 1 din arhiva SIS, prima partid¶ de basarabeni, în num¶r de 75, intr¶ la Centru pe 20 decembrie
1944 (din raportul lui Doncenko vedem c¶ Centrul fusese înfiin†at mai
devreme). Numele celor intra†i sunt trecute în ordine alfabetic¶. Pân¶
la finele anului, Centrul a mai g¶zduit: la 22 decembrie - 32 persoane,
la 26 decembrie - 161, la 27 decembrie - 110 §i 28 decembrie - 29. În
total, în 1944 la Centru au fost aduse 411 persoane (credem c¶ în registru erau trecu†i doar basarabenii, iar persoanele care nu erau originare
din Basarabia erau luate la eviden†¶ la centrele în care erau trimise).
Odat¶ cu terminarea celui de-al Doilea R¶zboi Mondial, a crescut §i
num¶rul celor intra†i la Centru. Astfel, în 1945, la Centru au fost aduse
3.803 persoane, în 1946 - 8.853 persoane, în 1947 - 13.941 persoane.
C¶tre finele anului 1950, prin Centrul de la Chi§in¶u fuseser¶ trecute
36.784 persoane, în anul mor†ii lui Stalin erau deja 46.416, iar la finele
anului 1960 - 56.487 persoane. Ultima înscriere în registru dateaz¶ cu
15 august 1995, fiind, de fapt, un dosar r¶t¶cit prin arhivele altor ins©Paul Goma 1935-2011
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titu†ii militare §i transmis SIS-ului. La aceast¶ dat¶, num¶rul persoanelor ale c¶ror dosare se p¶streaz¶ aici este de 58.955.
De§i SIS-ul anun†¶ oficial c¶ fondul respectiv con†ine peste
48.000 de dosare, observ¶m c¶, în realitate, în cele 18 inventare ale
acestui fond au fost înscrise 58.955 persoane. Diferen†a, de 10.955 de
dosare, fie a fost comasat¶ cu dosare identice ale aceleia§i persoane, fie
au fost trimise în alte centre de filtrare, fie au fost distruse. În registru,
în dreptul a aproape jum¶tate dintre cei ajun§i la Centru este trecut¶
inscrip†ia „Dosar special de cercetare” (Fond spe†ialnogo deloproisvodstvo - rus.), adic¶ persoanei i s-a întocmit un dosar, ea „c¶p¶tuindu-se” cel pu†in cu deportare pentru §ase ani în regiunile periferice ale
URSS.
Repatrierea fo§tilor cet¶†eni ai URSS s-a terminat c¶tre 1948.
În cinci ani, au fost repatria†i în total în URSS circa 1,5 mln. de fo§ti
osta§i sovietici §i peste 3,5 mln. de persoane civile. Printre ace§tia, au
fost §i cele 58.955 de persoane trecute prin Centrul din Chi§in¶u.
Conform unor informa†ii neconfirmate înc¶, gulagul de la Chi§in¶u
s-ar fi aflat în zona Spitalului „Toma Ciorb¶”. Nu cunoa§tem cât timp
a activat centrul respectiv. Legea privind reabilitarea persoanelor
supuse represiunilor politice vizeaz¶ §i aceste persoane. În cea mai
mare parte, ele a§a §i n-au fost reabilitate.
P.S. Soarta persoanelor trecute prin gulagul de la Chi§in¶u
(fi§ierele pe care le reproducem) a fost diferit¶: Mefodie Buruian a fost
trimis la locul de ba§tin¶ - Vasilc¶u, jud. Soroca, iar Constantin
Amardeoli (Amarghioalei?) s-a ales cu deportare în RASS Komi, pe
un termen de §ase ani.
P.P.S. Pe teritoriul fostei RSSM a mai existat un centru de filtrare la B¶l†i §i altul la Bender (Tighina). Pentru zona de sud a
Basarabiei, au fost deschise centre de filtrare la Ismail §i Cetatea Alb¶,
dar acestea †ineau de RSS Ucrainean¶.
Comentariile cititorilor
1. De Limba romana la 28.08.2010, ora 01:41
Cand vor fi desecretizate arhivele KGB-ului cu privire la interzicerea limbii romane?
In toate institutiile de invatamant din Moldova erau curatori KGB care se ocupau cu
persecutarea studentilor moldoveni, care incercau sa aduca carti romanesti in
Chisinau. Cand vor fi desecretizate interogatoriile la care erau supusi studentii din
Moldova? Erau indicatii KGB cu privire la denumirea limbii si la interzicerea folosirii glotonimului "limba romana"...
*

ïn sfâr§it, un prilej de descre†ire a frun†ilor:
“Primul parc na†ional din Moldova
Parcul Na†ional Orhei, unicul de acest gen în Republica Moldova, va
fi amplasat pe o suprafa†¶ de peste 20 de mii de hectare §i va include 15 sate
din dou¶ raioane – 14 din Orhei §i comuna Romane§ti din Str¶§eni. „Acest
proiect este o adev¶rat¶ perl¶”, a declarat directorul Gr¶dinii Botanice din
capital¶, Alexandru Teleu†¶, la un seminar organizat la Orhei, la care a fost
lansat¶ campania de sensibilizare §i informare a popula†iei în domeniul
conserv¶rii biodiversit¶†ii, transmite Info-Prim Neo.
Primul parc na†ional din Republica Moldova va avea patru zone,
dou¶ dintre acestea vor fi de agrement: una de agrement temporar, unde vor
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putea fi vizitate locuri pitore§ti, iar cealalt¶ de agrement de lung¶ durat¶, în
care vor fi construite pe viitor hoteluri §i baze turistice. În zona de agrement
temporar un agent economic a ridicat deja câteva c¶su†e pe marginea unui
lac, unde oamenii se pot odihni pentru o tax¶ convenit¶ cu patronul.
Celelalte dou¶ zone ale parcului vor fi pentru cercetare §i protec†ie
integral¶. În una dintre acestea vor fi cultivate plante agricole, dar §i
copaci – stejari, frasini, tei etc., a spus §eful ocolului silvic Seli§te, Gheorghe
Cuza.*)
„Avem pl¶cere de a implementa componenta de informare §i educare
a popula†iei din regiunea Orhei, în special în ceea ce †ine de conservarea
biodiversivit¶†ii §i crearea Parcului Na†ional Orhei. Cred c¶ vom face un
lucru bun §i util”, a declarat pre§edintele ONG „ProRuralInvest, Viorel
Gherciu, la conferin†a de pres¶ sus†inut¶ la Orhei în aer liber.
„Este primul proiect de acest gen. Felicit¶ri pentru lucr¶torii în
domeniul mediu, dar §i pentru to†i cet¶†enii Republicii Moldova c¶ în sfâr§it
în †ara noastr¶ a ap¶rut un parc na†ional”, a declarat ministrul mediului,
Gheorghe £alaru.
Parcul Na†ional Orhei este un proiect realizat de Ministerul
Mediului, finan†at de Fondul Global de Mediu §i implementat de PNUD
Moldova. Bugetul proiectului este de 2 milioane de dolari, iar termenul de
implementare pân¶ în anul 2013.
Sursa: Info-Prim Neo
*) Gheorghe Cuza îmi este v¶r (din ramura matern¶) - sau nepot, dac¶ fiica
sa, Elena Cuza declara c¶ îmi este str¶-nepoat¶.La începutul acestui an am aflat de la
nepoata Angela Goma Trubceac c¶ o str¶nepoat¶ - Lena, Lenu†a Cuza - fusese ucis¶,
împreun¶ cu o coleg¶ de liceu de un automobilist, la Orhei.
ïn aceast¶ lun¶, august, Gelu Tofan, c¶l¶torind la Mana §i la Orhei, la
recomandarea mea, l-a c¶utat §i pe Gheorghe Cuza. Din p¶cate acesta era ocupat în
acel moment, îns¶ dac¶ merg la Chi§in¶u în octombrie, voi avea prilejul s¶-l cunosc.

*

S¶ m¶ dedau iar Utopiei? Ah, cum m-a§ mai! Cum a§
pune-o gios §i o a§ - pe Dânsa! Bine-bine, sunt b¶trân, sunt
ne-s¶n¶tos, dar spune†i-mi, rogu-v¶: când anume se adreseaz¶
omul lui Dumnezeu? Când are nevoie de El!
Eu recurg la Utopie: am mare nevoie de ea. S-o.
ïn prezentul de toate zilele:
Vineri 21 octombrie 2011
Am primit de la Flori B¶l¶nescu acest text de D.U. ap¶rut
în revista Arge§:
ANTI-DOT.RO
Scris de DUMITRU UNGUREANU
- 18 oct. 2011
“Goma, un continent înc¶ pu†in explorat
Am sub ochi pagina 236 din volumul ce adun¶ articole de Marin
Mincu, Polemos - Duelul cu/ în idei, ap¶rut la Editura Compania, 2011.
Acolo, Mincu î§i exprim¶ nedumerirea legat¶ de-o situa†ie discutabil¶: omo-
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logarea literaturii române în str¶in¶tate. Care omologare, la data public¶rii
textului, în 2000, era sublim¶, dar lipsea cu generozitate. £i nu era invocat
vreun autor de importan†¶ local¶, ci nume grele, precum Paul Goma §i Petru
Dumitriu. Mincu, for†ând nota, punea în balan†¶ pe cei doi români exila†i, cu
ru§ii Soljeni†în §i Brodski. Tuspatru, sus†inea polemistul, au fost tradu§i în
Occident, cu deosebire în Fran†a, datorit¶ atitudinii lor politice, §i recepta†i în
consecin†¶, nu pentru valoarea literar¶. Evident, Petru Dumitriu e amintit
doar pentru simetrie, iar situa†ia lui Paul Goma este tocmai pe dos!
Mincu puncta mai departe: „Am asistat la Paris la omologarea lui
Ismail Kadare, ca autor transna†ional.../.../ am v¶zut cum cehul Milan
Kundera a fost receptat ca un scriitor universal.../.../ De ce Kundera a fost
considerat apt s¶ participe la universalitate §i Paul Goma nu? /.../ De ce noi
nu §tim s¶ ne exprim¶m fondul creator astfel încât s¶-i facem §i pe al†ii
curio§i?”
Problema enun†at¶ de Mincu deriv¶ din ni§te mentalit¶†i ce par s¶ se
schimbe, legate de rolul, dar §i de difuzarea literaturii (§i nu a culturii gastronomice sau a crea†iei folclorice!) române în str¶in¶tate. Îns¶ cazul Paul
Goma, luat ca exemplu, merit¶ examinat la nivelul permis de-un articol ocazional, de§i subiectul necesit¶ o lucrare de specialitate, o tez¶ de doctorat. S¶
recapitul¶m.
Paul Goma publica prima carte în Occident în momentul când nu
f¶cuse nicio ac†iune politic¶ de amploare, care s¶-l propulseze în interesul
publicului str¶in. Sintagma „Soljeni†în român” i-a fost atribuit¶ de M. R.
Paraschivescu când a citit, întâmpl¶tor, fragmente din Ostinato, roman ce se
plimba prin diverse redac†ii f¶r¶ ca vreun responsabil s¶ aib¶ îndr¶zneala dea tip¶ri un paragraf din el. Curajul revistei de limb¶ german¶ Neue Literatur,
care ap¶rea la Bucure§ti, unde s-a tradus un fragment, în 1967, s-a potrivit cu
împrejurarea c¶ o echip¶ a televiziunii austriece, aflat¶ în România, a fost
incitat¶ de atributul cu care îl gratulase MRP pe necunoscutul autor. Lesne de
priceput interesul pentru un astfel de caz - caz literar, nu politic - mai ales c¶,
nepublicându-i-se romanul în române§te, Goma l-a expediat editurilor
str¶ine, gest normal pe care orice scriitor îl (poate) face: dac¶ nu-i este acceptat¶ o carte de-un editor, o propune altuia. Ostinato va ap¶rea în 1971 simultan la dou¶ mari edituri vestice - Gallimard, în francez¶, §i Suhrkamp, în german¶, stârnind n¶uceal¶ în rândurile aparatului propagandistic al statului
comunist român, dar §i-o cumplit¶ invidie printre scriitorii b¶§tina§i, cu deosebire cei omologa†i de Partid. Acea invidie a r¶mas nestins¶ pân¶ în ziua de
azi la supravie†uitorii epocii de trist¶ amintire, autori de toat¶ mâna, care se
cred valoro§i doar pentru c¶ se legitimeaz¶ reciproc prin diverse articole elogioase, istorii critice, exacte §i de azi pe mâine ale literaturii române sau premii de consisten†¶ variabil¶. Cazul politic Paul Goma e ulterior afirm¶rii sale
scriitorice§ti occidentale, iar ac†iunea consemnat¶ de istorie ca „Mi§carea
pentru drepturile omului - Paul Goma” r¶stoarn¶ schema aplicat¶ de Marin
Mincu celor doi ru§i. A§adar, Goma a fost întâi un scriitor care tr¶ia în
România §i publica exclusiv în Occident, abia apoi motiv de interes politic
pentru publicul de acolo. Fost de†inut politic, Goma a folosit experien†a
închisorii ca materie pentru literatura de fic†iune, pân¶ la a doua arestare, în
1977.
Din fr¶mânt¶rile, urm¶ririle, disputele, luptele de uzur¶ psihic¶ duse
cu aparatul Securit¶†ii de c¶tre cei implica†i în „Mi§carea Goma” a rezultat o
carte non-fic†ional¶: Culoarea curcubeului '77 (Cutremurul oamenilor).
Publicat¶ prima dat¶ în limba francez¶ (traducerea, Alain Paruit), a fost scris¶
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în române§te, în 1978, la Paris, unde autorul fusese împins la exil de
autorit¶†ile comuniste, la presiunea opiniei publice interna†ionale. Recent a
ap¶rut cea de-a doua edi†ie integral¶, la Eagle Publishing House, 2011, disponibil¶ pe www.amazon.com.
Exist¶ în aceast¶ carte un pasaj exemplar: aflat în arestul din Calea
Rahovei, b¶tut cu brichiseal¶ (o combina†ie între brutalitate, dichis §i socoteal¶?) de cel care avea s¶ moar¶ cu pensie gras¶ de general securist (numele
nu merit¶ pomenit!), Paul Goma rezist¶ b¶t¶ilor, dar - scrie el: „nu pot rezista
s¶ m¶ gândesc la transcrierea b¶§inelii gurii sale” (pag. 197)! În alte câteva
locuri, Goma exprim¶ o singur¶ mare dorin†¶: s¶ nu-i uite pe cei care îl agreseaz¶, ca „s¶-i pun¶ în carte”. Obstina†ia de-a scrie ce tr¶ie§te †ine de natura
ac†iunii civice în care Paul Goma s-a implicat, al¶turi de prea pu†ini
concet¶†eni. Dar obstina†ia de-a scrie în române§te ni-l arat¶ drept ceea ce a
vrut s¶ fie, §i-o spune, de la început: „Sunt, întâmpl¶tor, scriitor. Acel animal
care poveste§te ce §tie, chiar dac¶, uneori, nu §tie ce poveste§te” (pag. 14).
Un scriitor cu stil. Stilul transform¶ cartea de m¶rturii într-o bijuterie literar¶.
Or, acest lucru nu pare s¶ fie în avantajul „cazului politic” Paul
Goma, ci mai degrab¶ într-al autorului cu acela§i nume. O carte despre
înc¶lcarea flagrant¶ a drepturilor omului putea fi scris¶ mai direct, mai lipsit¶
de figuri de stil, de ceea ce deja se cheam¶ „gomisme”. Este improbabil c¶ în
francez¶ sau olandez¶ (graiurile în care a fost tradus¶) fraza: „– Asta a§a e!,
d¶deau din c¶ciula reglementar¶ masele largi de scriitori români” sun¶ la fel
de ironic-abraziv ca-n român¶. Formul¶ri asem¶n¶toare dau farmecul c¶r†ii,
ce nu-§i pierde nici dramatismul, nici for†a. E valabil §i pentru alte limbi sau
numai pentru limba român¶? Pricepe cititorul din alt¶ †ar¶ aluziile
mu§c¶toare la realitatea dâmbovi†ean¶?
Marin Mincu punea o întrebare îndrept¶†it¶. R¶spunsul †ine de variabile pe care eu, personal, nu le pot controla, ca s¶-l formulez corect. Problema
limbii române, par†ial intraductibil¶, e una care nu îl ocole§te nici pe Goma,
de§i e un autor tradus permanent în diverse limbi, f¶r¶ sprijin logistic din †ara
natal¶. La recitirea Culorii curcubeului '77, constat c¶ impresia primei lecturi, de-acum dou¶ decenii, e la fel de puternic¶. Filele selectate din dosarele
de urm¶rire aflate la CNSAS §i transcrise, într-un efort epuizant, de cel
urm¶rit sub nume de cod „B¶rbosul”, sunt altceva. Cartea despre oamenii
cutremura†i la propriu §i la figurat în 1977, dincolo de-a fi simpl¶ m¶rturie,
este o oper¶ literar¶ de sine st¶t¶toare, un gen de non-fic†iune în care Goma
a devenit, pentru literatura noastr¶, etalon.
Opera lui Paul Goma este ca un continent (sau un arhipelag) cercetat
de înc¶ prea pu†ini exploratori.

Vineri 3 septembrie 2010
Am mai f¶cut un pas în septembrie, luna cu pricina.
Nu-mi mai fac iluzii c¶ cei de la Chi§in¶u vor rezolva
chestiunea cet¶†eniei, deci a pa§apoartelor, deci a c¶l¶toriei întracolo.
*
Xiti îmi d¶ o veste stranie: abia azi, dup¶ mai bine de dou¶
s¶pt¶mâni (nu trei?) de absen†¶, apare un (singur) cititor israelian
al site-ului meu internetic. C¶ci cum se explic¶?
C¶ci uite cum: Frecventatorii au fost pleca†i la r¶coare, în
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România, la Neptun aerul împu- fiind mult mai pu†in -pu†it decât
cel de la Tel Aviv. Vilegiaturi§tii pe stil nou, sionist, fac parte din
peste-milionul de evrei - nu doar israelieni - care au re-ob†inut
cet¶†enia român¶, cea pe care o blestemau cu foc, plângîndu-se cu
glas mare de persecu†iile suferite de ei, evrei, comuni§ti sub
Fiorosul Ceau§escu! Pe atunci, î§i înso†eau lamenta†iile cu gestul
suprem: î§i ar¶tau mâinile §i nu curul pe care era imprimat¶ pingeaua Pingelescului, cel care astfel le urase c¶l¶torie sprincenat¶
- dup¶ ce le luase banii - §i, ca Ilka Melinescu la procesului unor
poli†i§ti, urlînd, indicînd pe unul din box¶:
«Criminalul acela fa§ist mi-a t¶iat cu un topor degetele de
la mâna stâng¶!, iar cel din stânga lui mi-a zdrobit degetele de la
dreapta!»
A§a cum Ilka Melinescu ar¶ta mâna stâng¶ avînd toate
cele cinci degete t¶iate cu toporul (ar fi fost adev¶rat, dac¶
tovar¶§a ar fi posedat zece degete la acea mân¶ §i i-ar fi r¶mas
cinci), dup¶ acela§i calapod mentalo-moral holocaustologii
contimporani m-au antisemitizat - îi mai pâr¶sc o dat¶ pe mincino§i: N. Manolescu, Gârbea, G. Andreescu, Laszlo, Pecican,
Vasile Gârne†, Vitalie Ciobanu, Radu Ioanid, Carmen Mu§at,
Oi§teanu, Shafir, I.B. Lefter, A. Cornea, Katz, Al. Florian…
*
Dar eu ce fac? Unde mi-e capul, inima, †inerea de minte?
Cum a§a: accept s¶ merg la Chi§in¶u, de§i am declarat în
nenum¶rate rânduri, începînd din urm¶ cu aproape 33 ani, când
pe aeroportul Otopeni un securist m-a întrebat zâmbind: «£i când
v¶ întoarce†i?», iar eu, rânjind;
«Dup¶ ce cade comunismul în România»,
Iar acum vreo 20 ani, când Snegur m¶ poftise în Basarabia
de fa†¶ cu Sanda Stolojan, r¶spunsesem:
«Nu c¶l¶toresc în †¶ri comuniste!»
Dar ce †ar¶ (necomunist¶!) este aceea în care dup¶ mai
bine de un an de la tragicele evenimente din 7 aprilie 2009, nu
exist¶ niciun poli†ai tor†ionar condamnat pentru tortur¶ ? Cine la ucis pe Valeriu Boboc? Pe ¢âbuleac, pe ¢apu, pe Ionel Barbu?
Cine i-a schilodit pe ceilal†i tineri - doar n-or fi alunecat §i c¶zut
to†i contestatarii pe sc¶rile blocurilor lor, astfel c¶p¶tînd ei buba?
Duminic¶ 5 septembrie 2010
Speram c¶, mutîndu-mi privirea §i sufletul pe malul stâng
al Prutului, m¶ voi cur¶†a, debarasa, desp¶duchia de român¶chìa
instalat¶ temeinic pe malul drept… Eh, vise de noapte, maic¶.
Unde dracu s¶ fug iar¶? Unde s¶ m¶ mai refugiez - din
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nou? Vorba, de veacuri, a românului sub vremi: nu tot în exilul
francez este mai pu†in r¶u?
Mar†i 7 septembrie 2010
ïnc¶ o zi. Trag la… calendar, ca în jug. Din ce trag §i…
înaintez-înainte, vorba lui S¶raru, avansez-înd¶r¶t, dup¶
programul lui Iano§i-ïn†eleptul cultivat de Breban §i de Marta
Petreu §i de…
Adev¶rat: §i din pricina e§ecului Referendumului, dar §i în
urma cânt¶ririi… viitorului (de ce s¶ nu se poat¶?, nu sunt eu
utopist de meserie?), c¶l¶toria la Chi§in¶u devine improbabil¶.
N-ar fi fost mai pu†in-r¶u, mai onest s¶ r¶mân în Basarabia
mea, personal¶ - hot¶rît, nu mai pot sc¶pa de limba-lui-Dinescu cea din c¶r†ile mele? Adev¶rat, aceea are §i lipsuri (!), unele
informa†ii s-au dovedit a fi ne-adev¶rate (episodul Scordeli,
semnalat de Sorina, flou-ul care mai domin¶ în episodul Portnoi),
îns¶ acelea sunt sc¶p¶ri pe hârtie - fic†ie. Or dac¶ mergem
de-adev¶rat în Basarabia, realitatea, alta, m¶ va plesni peste ochi,
peste… inim¶. Familia mea (mama-tata-eu) nu avem nimic în
Basarabia: nici p¶mânturi, nici case, nici nimic, vorba celuia.
Nu am de ce s¶ m¶ prind, ag¶†, urc pe m¶car o creang¶ rupt¶ de
viitur¶, cine §tie unde, ca s¶ plutesc o vreme - cine §tie cât. Apoi
gândul, b¶nuiala, cvasicertitudinea c¶ eu (cu ai mei), “întors la
ba§tin¶ din Apus” voi avea parte de acela§i tratament ca §i
deporta†ii supravie†uitori întor§i din R¶s¶rit acas¶… Din punctul
de vedere al celor r¶ma§i pe loc - chiar dac¶ r¶mânerea nu le-a
fost u§oar¶ - cei “pleca†i” (deporta†i, aresta†i, refugia†i în Apus,
fie acela malul drept al Prutului) chiar neamuri fiind, sunt bunipleca†i, nu mai au ce c¶uta “la noi”.
Am mai spus, repet: nu-mi place s¶ “cap¶t”. Cer s¶ mi se
restituie ce mi s-a furat. Dac¶ mi se va replicà:
«Nu oamenii †i-au furat ceea ce pretinzi - ci sistemul…».
“Sistemul”, în cazul meu? Care “sistem”? Cel purtînd
nume de persoane - §i înc¶ ce persoane!, una §i una, alc¶tuind
floarea na†iei, smântâna ‘telectualit¶†ii: N. Manolescu, G.
Adame§teanu, Blandiana, Liiceanu, Buzura, Ple§u, Breban,
Monica Lovinescu, Laszlo, Pecican, Gârne†, V. Ciobanu,
Carmen Mu§at, I.B. Lefter, £imonca, G. Andreescu, Oi§teanu…?
E comod s¶ te ascunzi în mijlocul “maselor largi de
scriitori”, s¶ dai întreaga vin¶ pe “sistem”, pentru ca tu,
p¶c¶tosul, m¶garul, delatorul, profitorul, hoitarul, curva-curv¶ s¶
te prezin†i cititorilor, nu ca agresor, m¶car complice la agresiune,
ci ca victim¶ a…“presiunilor”.
Ei, da: fuseser¶ presiuni - dar numai asupra tovar¶§ilor
scriitori? Dac¶ accept invita†ia (care nu mi-a parvenit!) §i accept
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§i avantaje materiale - locuin†¶, pensie - va însemna c¶… intru în
sistem. Mi se va cere - pe drept - s¶ fiu recunosc¶tor puterii,
participînd la reuniuni, la manifest¶ri la care, ca om liber, nu a§
consim†i. Iar dac¶ declin ofertele (materiale), ce fel de de-al
nostru sunt? Un oaspete-drag-venit-în-ospe†ie, dar care nu
respect¶ legile locului?
Ah, dac¶ a§ câ§tiga la loterie, s¶ m¶ duc la mine acas¶ cu
o teleag¶ plin¶ cu bani! S` dau, nu s¶ primesc! (am mai scris de
vreo sut¶ de ori).
*
Pornind de la o §tire din Timpul Chi§in¶u, am c¶utat pe
Wikipedia, enciclopedia liber¶, s¶ aflu în ce mod “a avut via†a lui
Nicolae Donici un sfâr§it trist”. Iat¶:
“Nicolae Donici (n. 1/13 septembrie 1874, Petricani, Chi§in¶u - d. 1956,
Nisa) a fost un astronom român originar din Basarabia.
Fiul familiei nobililor Nicolae A. Donici §i Limonia Macri, str¶nepotul
fabulistului Alexandru Donici §i str¶-str¶nepotul legislatorului Andronache Donici,
rud¶ a generalului Matei Donici §i a scriitorului Leon Donici (Dobronravov) (pe linie
matern¶). Urmeaz¶ cursurile liceului Richelieu din Odesa (promo†ia 1893) §i ale
Universit¶†ii din Odesa. Dup¶ absolvirea cu distinc†ie a universit¶†ii în 1897 pleac¶
la Sankt Petersburg unde î§i începe cariera §tiin†ific¶ sub conducerea astronomului
rus acad. F.A. Bredihin, ocupându-se în mod particular de astronomie, colaborând cu
cei mai importan†i astronomi ru§i ai timpului: F.A. Bredikhin, O.A. Baklund, A.A.
Belopolskii, S.N. Costinskii. Dup¶ alegerea sa unanim¶ în calitate de membru al
Societ¶†ii Astronomice din Rusia (1904), N. Donici a prezentat la §edin†a Societ¶†ii
un referat detaliat despre lucr¶rile sale §i despre activit¶†ile de preg¶tire a expedi†iei
pentru observarea eclipsei totale de Soare de la 30 august 1905. Lui Donici, care era
deja un specialist cu renume în domeniul cercet¶rii Soarelui, Academia îi
încredin†eaz¶ conducerea expedi†iei în Spania. În perioada 1901-1916 N. Donici este
§eful misiunii astronomice a Academiei de £tiin†e din St. Petersburg.
În anul 1908 a construit un observator astronomic propriu la Dub¶sarii
Vechi, în Basarabia. Între anii 1918-1944 a locuit §i lucrat la Dub¶sarii Vechi §i
Bucure§ti. În iunie 1936 conduce expedi†ia român¶ pentru studiul eclipsei totale de
Soare din Turcia. Expedi†ia a fost sponsorizate de Funda†ia Regal¶ Român¶ §i la
observare §tiin†ific¶ s-a folosit un telescop de 10 m lungime.
Din 1944 a locuit în Fran†a. A lucrat la Meudon §i Nisa. Dup¶ toate
probabilit¶†ile, s-a stins din via†¶ la Nisa, într-un azil de b¶trâni, în anul 1956.
(subl. mea, P.G.)
Cercet¶rile astronomice ale lui Nicolae Donici se refer¶ la astronomia soarelui, cromosferei, planetelor, luminii zodiacale. A observat 8 eclipse de soare în
diferite p¶r†i ale lumii, 8 eclipse de lun¶. A stabilit c¶ planeta Mercur nu are atmosfer¶, a observat cometa Halley în anul trecerii la periheliu (1910), a cercetat planeta
Saturn, a observat §i m¶surat lumina zodiacal¶ în Egipt (1908) §i în Algeria (19471952)
A fost membru a Uniunii interna†ionale pentru studiul Soarelui, a Uniunii
Interna†ionale Astronomice (din 1922), al societ¶†ilor astronomice din Rusia (pân¶ la
1917), Germania §i Fran†a. A fost membru al comitetului astronomic român, membru
de onoare al Academiei Române din 1922 pân¶ în 1948 §i din 1991 (post mortem) §i
doctor honoris causa a universit¶†ii din Coimbra, Portugalia. Autor a cel pu†in 77 de
publica†ii §tiin†ifice. Conacul s¶u din comuna Dub¶sarii Vechi, (Raionul Criuleni,
Republica Moldova) se mai p¶streaz¶ §i ast¶zi (într-o stare avariat¶), de§i un monument i-a fost instalat cu ocazia anivers¶rii de 120 ani de la na§tere. Observatorul
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astronomic al Universit¶†ii de Stat din Moldova §i o strad¶ din Chi§in¶u îi poart¶
numele. se mai p¶streaz¶ §i ast¶zi (într-o stare avariat¶), de§i un monument i-a fost
instalat cu ocazia anivers¶rii de 120 ani de la na§tere. Observatorul astronomic al
Universit¶†ii de Stat din Moldova §i o strad¶ din Chi§in¶u îi poart¶ numele.

Nicolae Donici, nobil basarabean se înscrie în a treia categorie a victimelor Revolu†iei Bol§evice. ïn prima intr¶ ru§ii-ru§i:
nobili, militari, intelectuali, clerici. ïn a doua: ru§ii de rând milioane - ale c¶ror r¶m¶§i†e, anonimizate, îngra§¶ stepele, turba
tundrei - ace§tia alc¶tuind majoritatea popula†iei gulagurilor.
A treia: neru§ii, dar fiind ocupa†i (îngloba†i” de ru§i, au încercat
s¶ se descurce cu st¶pânirea: polonezi, baltici, caucazieni, moldoveni (natmen, ceea ce, în capul de b¶§tina§ al sibireacilor, se traduce prin ne-rus, prin minoritar, prin: ne-om, cum îi tratau ocupan†ii bol§evici pe basarabeni §i pe bucovineni, începînd din iulie
1940, în †ara lor, ocupat¶) au navigat o vreme între… mândria
apartenen†ei la o mare putere, la o mare cultur¶ §i inimile lor care
îi tr¶geau spre r¶d¶cinile, ei, da: etnice - ca Stere al nostru.
Nicolae Donici, chiar f¶cînd parte din o familie care a dat
mul†i reprezentan†i “na†ionali§ti”, a fost un §tiin†ific - nu e nevoie
s¶ zugr¶vesc portretul inginerului, oricât de savant ar fi acela. Dar
viscolul revolu†iei bol§evice l-a atins §i pe el: în prima faz¶ i-a
t¶iat leg¶turile cu §tiin†a ruseasc¶, cea care îl formase. Dup¶
dou¶zeci de ani de pauz¶ (exilul în România) - dar el, român
basarabean, nu §tia c¶ îl a§teapt¶ alt¶ rupere: c¶derea §i a
României sub jug bol§evic. Din 1944 cunoa§te exilul în Occident
(el, în Fran†a), ca orice prin†-de-rând, general, savant, poet rus.
Ciudat îi este sfâr§itul. El, astronom reputat, membru al
atâtor academii, a sfâr§it - “dup¶ toate probabilit¶†ile”, scrie
redactorul articolului din Wikipedia, deci: nici fo§tii colegi, nici
membrii familiei sale nu s-au interesat de soarta lui - într-un azil
de b¶trâni.
Nu este o ru§ine s¶ ajungi într-un azil de b¶trâni. Nic¶iri,
unde ajungi, unde cazi, unde e§ti abandonat nu-i de-ru§ine.
Dar de triste†e este.
*
“Amos Oz: „E greu s¶ fii profet în †ara profe†ilor“
Din aceast¶ pricin¶ îl pre†uiesc pe Amos Oz: tocmai pentru c¶ e profet în †ara profe†ilor!
Sâmb¶t¶ 11 septembrie 2010
Azi am trimis, prin po§t¶, varianta de hârtie a Scrisorii
c¶tre M. Cimpoi. Iat-o:
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Paris, 10/11 septembrie 2010
Iubite coleg Mihai Cimpoi,
Iat¶-ne în 10 septembrie (2010, totu§i), iar eu nu am primit un
r¶spuns nici de la Dvs. cel care a†i formulat primul invita†ia, nici de la
Guvern, de la care a†i avut promisiunea - adev¶rat: oral¶ - c¶ mi se va
re-da cet¶†enia român¶ prin cea moldoveneasc¶ - nici de la §oferul
Ambasadei de la Paris a Moldovei.
Am în†eles (n-a§ mai fi în†eles!): eu am p¶c¶tuit atunci când,
dup¶ scrisoarea Dvs., m-am gr¶bit s¶ spun: «Da, accept invita†ia de a
c¶l¶tori în ¢ara mea!», uitînd c¶ în multe împrejur¶ri - una dintre ele:
ca r¶spuns la invita†ia lui Snegur - declarasem:
«Nu c¶l¶toresc în †¶ri comuniste».
Cu durere, cu sfâ§iere constat, dup¶ §ase s¶pt¶mâni de be†ie a
bucuriei de a m¶ întoarce în ¢ara mea, Basarabia, c¶ m-am în§elat. Ca
circumstan†¶ atenuant¶ evoc chiar invita†ia Dvs. Mi-am zis c¶ dac¶
pre§edintele (interimar) Mihai Ghimpu a fost de acord cu acest gest,
pe malurile Bâcului domne§te democra†ia, iar Basarabia mea nu mai
este comunist¶.
Ce eroare - tragic¶: Republica Moldova este, în continuare o
†ar¶ comunist¶, dovad¶: “la acest ceas de cump¶n¶” invita†ia f¶cut¶
mie de a veni acas¶, mai ales de a primi cet¶†enia moldoveneasc¶, a
devenit, brusc, nu doar inconvenabil¶ pentru guvernul de la Chi§in¶u,
ci de-a dreptul “d¶un¶toare” (ce va spune B¶sescu - cel care mi-a refuzat cet¶†enia român¶ pe care o merit mai vârtos, decât el, pre§edinte al
României?; ce va spune fostul st¶pân bol§evic al Moldovei, Voronin?,
dar Stepaniuk?, dar Tcaci, dar Socor, dar Reidman - tovar¶§i
îndrum¶tori spre înd¶r¶t?, ce s¶ mai vorbim de Lavrov, Medvedev,
Putin?, îndrum¶tori spre Moscova?); invita†ie - adev¶rat, doar oral¶,
prin Mihai Cimpoi, de a m¶ întoarce acas¶ - dar ce fel de acas¶ este
aceea în care mili†i§tii §i kgbi§tii de pe Bâc nu au fost aresta†i, judeca†i,
pedepsi†i pentru crimele îngrozitoare din 7 aprilie 2009? Ce fel de
acas¶ poate fi aceea în care criminalii bol§evici responsabili de
masacrele din aprilie 2009 sunt liberi, ba, rânjind, promit s¶ se întoarc¶
la cârma nefericitei Moldove?
Acum vreo cinci ani, în “corul” manifestan†ilor care cereau
pentru mine restituirea cet¶†eniei române (cea refuzat¶ de B¶sescu), se
afla §i o feti§oar¶ din Pa§cani. Cu ea am între†inut o scurt¶ “coresponden†¶” prin po§ta electronic¶. Am re†inut întrebarea ei, nelini§tit¶ - pe
care o citez mereu, mereu, mereu:
“ïn aceast¶ †ar¶ vre†i s¶ veni†i?”
Am în†eles tactica daco-românului - fie el basarabean:
Nu r¶spunde întreb¶rii tale - ci, la§, te tace.
A§a au procedat §i guvernan†ii de la Chi§in¶u, dup¶ ce m-au
poftit s¶ m¶ întorc acas¶. M-au t¶cut, §tiind ei - din negura veacurilor
- c¶ într-o societate f¶r¶ lege, f¶r¶ moral¶, f¶r¶ Dumnezeu p¶catele se
§terg, sunt “amnistiate”, nu prin r¶spuns, nu prin cerere de iertare - ci
prin t¶cere : “Eu te tac, fiindc¶ sunt atât de slab, încât a§ deveni §i mai
slab, dac¶ †i-a§ cere iertare pentru ofensa f¶cut¶”.
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Iat¶ o “concep†ie” de rob.
De aceea Germanii alc¶tuiesc un mare popor - fiindc¶ §i-au
cerut iertare pentru crimele lor din cursul secolului trecut; de aceea
Ru§ii sunt - §i vor r¶mâne - un popor de nimica, o adun¶tur¶ (în ciuda
marilor scriitori, compozitori, gânditori), fiindc¶ nu au cerut iertare, de
pild¶ Poloniei, pentru Katjin; tot de pild¶ României, pentru sfârtecarea
†¶rii, pentru furtul de teritorii, pentru jaful bine organizat, pentru
organizarea foametei din Basarabia, pentru sutele de mii de nevinova†i
deporta†i, distru§i, asasina†i în Gulag §i în deportare.
Ast¶zi, 10 septembrie 2010 a devenit prea târziu pentru un
r¶spuns datorat mie.
Fiindc¶ eu nu contez pentru guvernan†ii de la Chi§in¶u, cum a
contat Adrian P¶unescu.
Din acest motiv declar c¶ nu mai a§tept nimic de la Domniile
Voastre.
Pentru c¶ s-a f¶cut 10 septembrie. Adic¶: prea-târziu.
Paul Goma

*
Mi-a telefonat editorul Viorel Cucu de la Bac¶u. C¶ s-a
terminat culesul c¶r†ii, iar sâmb¶ta viitoare va începe tip¶rirea ei.
A vorbit la telefon cu Cimpoi despre depozitarea ei. L-am
întrebat ce mai face-zice Pre§edintele. Mi-a spus c¶ cei de la
Chi§in¶u sunt gata s¶-mi deie cet¶†enia moldoveneasc¶ - dar
numai mie, “Doamnei §i b¶iatului mai încolo…”
Nu i-am cerut am¶nute. Cine §tie ce groz¶vie a§ mai fi
aflat.
Ciudat: Cimpoi nu pe mine m¶ anun†¶ de povestea cu
cet¶†enia. De ce? ïnseamn¶ c¶ primise scrisoarea mea, emailat¶?
Ce intui†ie am avut atunci când i-am scris ce i-am scris!
* (12 sept)
Din Observator Cultural: un text care m¶ prive§te §i pe
mine, dar în un anume episod, în care am fost prezent, nu apare
numele meu nici de leac.
ïncep prin a repeta ce am mai scris: Dorin Tudoran este un
pinguin - are aripi dar nu zboar¶, aripile îi slujesc s¶ stârneasc¶
praful” (aici gre§isem: nu praful, ci z¶pada…). Mai deun¶zi îl
bruftuluisem pentru alegerea (doar n-o s¶ pretind¶ c¶ Silviu
Lupescu i-a impus - de§i ar fi fost în stare) dou¶ lepre, care de
care mai jegosoas¶: “Radu Ioanid” §i N. Manolescu prefa†atorul
§i postfa†atorul c¶r†ii “Eu, fiul lor”, lansat¶ cu mare tam-tam la
Politrom. Nu prevedeam c¶ prima lab¶ peste botul mincinosului
poet disident avea s¶-i fie administrat¶ de o femeie: sora lui
Mihai Botez, revoltat¶ de “Prefa†a” lui “R. Ioanid” (în care este
citat frecvent, ca surs¶ de încredere, stârpitura de I.T. Morar) §i
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de un text: “Ghid pentru curs¶ lung¶” semnat de însu§iul Dorin
Tudoran, “…aceste texte contest¶ statutul de disident al fratelui
meu, Mihai Botez…” Nu m¶ intereseaz¶ “statutul de disident” al
lui Mihai Botez, nici inexistentul (al) lui Dorin Tudoran (nu i-am
concurat, eu am fost, sunt un simplu scriitor), ci atrag aten†ia, pe
de o parte la:
- absen†a mea §i a faptelor mele din relat¶rile ambelor p¶r†i
(Viorica Oancea §i Dorin Tudoran - nu am citit “Prefa†a semnat¶
de “R. Ioanid” §i nu suf¶r); pe de alt¶ parte asupra:
- neadev¶rurilor vehiculate de cei doi în leg¶tur¶ cu
“Absentul” Goma din unele evenimente, totu§i, importante:
Nici Dorin Tudoran nici Viorica Oancea nu las¶ s¶ le
scape am¶nuntul: Mihai Botez c¶l¶torise de la Bucure§ti la
Madrid în urma invita†iei provocat¶ de mine pe lâng¶ primul
ministru al Spaniei, Felipe González (nu fusese o invita†ie special¶ pentru Botez, ci singura acceptat¶ de Bucure§ti din lista de
zece intelectuali propu§i de mine); Dorin Tudoran venise - tot
datorit¶ recomand¶rii mele - din SUA unde emigrase recent.
La ducere spre Madrid, pe aeroportul Orly, fusesem strigat
pe nume, în române§te, de un necunoscut, care s-a recomandat:
Mihai Botez. Am c¶l¶torit împreun¶, am fost condu§i la acela§i
hotel. ïn hol l-am întâlnit pe Dorin Tudoran, venit din America.
Ne-am îmbr¶†i§at, ca prieteni ce devenism. ïn relat¶rile sale,
consemnate de Mircea Zaciu în jurnalul s¶u, Tudoran a povestipove§ti-ardelene§ti: cum a plâns el, de nu se mai putea opri la
întâlnirea cu Botez, cum ziari§tii §i fotografii §i operatorii de
televiziune îl filmaser¶ (numai pe el). Am corectat varianta
Tudoran în câteva rânduri: în holul hotelului nu era picior de
ziarist, nici de operator §i chiar de-ar fi fost, n-ar fi §tiut c¶ acela
este poetul Tudoran, vestitul disident - cât despre plânsul cu
pricina, va fi existat, îns¶ numai în relatarea povestit¶ lui Zaciu
(lui Manolescu i-a servit o alt¶ variant¶, dup¶ cum reiese chiar
din o interven†ie a lui, pe forum).
Ce nu mai spune Tudoran (la sora lui Botez e de în†eles
t¶cerea): pe amândoi prietenii eu îi condusesem la Vintil¶ Horia,
la care eu mai fusesem cu alt¶ ocazie. Gazda noastr¶ s-a mirat c¶
Mihai Botez avusese, cu câ†iva ani în urm¶, o burs¶ american¶.
Tudoran l-a asigurat c¶ exist¶ §i minuni pe lumea asta.
M-am înapoiat la Paris împreun¶ cu Mihai Botez - el a
dormit la noi o noapte. Dup¶ o vreme am primit de la Tudoran o
scrisoare în care îmi d¶dea informa†ia-bomb¶: “Mon§er” este
omul Securit¶†ii!
Mi-am exprimat îndoiala - Tudoran a luat aceast¶ atititudine a mea drept ofens¶ la adresa lui: cum, el îmi împ¶rt¶§e§te un
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adev¶r dureros, îns¶ eu nu-l cred? Nu l-am crezut - atunci - pe
Tudoran. ïns¶ m-am întrebat dac¶ nu va fi avut dreptate când
prietenul §i al meu, Botez a devenit ambasadorul nostru în
America (sau la ONU?)
Iat¶ un fragment din textul Vioric¶i Oancea:
“Un r¶spuns la „cazul Mihai Botez“
Viorica Oancea Pe marginea unui text de Radu Ioanid, citîndu-l pe
Dorin Tudoran. Dup¶ ce neag` toate afirma†iile sionistului securist - în care
il apropia pe Botez de… Brucan, ea încheie astfel:
“(…) Ce §tiu sigur este îns¶ c¶ Mihai Botez n-ar fi admis niciodat¶
s¶ devin¶ „fiul lor“, oricît de grea ar fi fost lupta lui, singuratic¶ §i
neîn†eleas¶. Dar cei ce tr¶iesc în ve§nic¶ suspiciune, în ur¶ §i în co§maruri
negre sînt atît de departe de limpezimea, generozitatea, curajul enorm, umorul – de fapt, de dîra de lumin¶ pe care via†a §i moartea lui au l¶sat-o –, încît
toate Serviciile Secrete comuniste, ce §i-au §ters cu grij¶ urmele, §i to†i creatorii de scenarii ieftine nu vor putea schimba realitatea, în ciuda eforturilor
lor.”

Interven†ie prompt¶ a lui Tudoran - pe primul loc în
“Comentarii”:
“(…) Un simplu exemplu de imprecizii neintentionate: nu Mihai m-a intampinat pe mine la aeroportul de la Madrid, cum scrie prietenul nostru comun Nicolae
Manolescu. Eram deja in holul hotelului, stand de vorba cu un prieten, cand a aparut
Mihai. [singur-singurel? Nu era §i Goma pe-acolo?- lucreaz¶, lucreaz¶ §tergereadin-cartea-de-imobil a celor despre care el, Tudoran, decreteaz¶: “Nu mai este
cazul…” n.m. P.G.] Surpriza mea a fost imensa, Bucuria si mai mare, daca imens are
grade de comparatie...Ne-am imbratisat, vom fi si lacrimat putin etc. Dar asemenea
imprecizii de informatie nu schimba nimic.“ [nu: asemenea imprecizii de informa†ii
schimb¶ totul - P.G.]
Comentariu: Dan - Sambata, 11 Septembrie 2010, 00:25
Am inteles, de pe blogul dvs., ca ati scris cartea "Eu, fiul lor" bazandu-va
pe o selectie de documente din peste 10000 de pagini din dosarele intocmite de
Securitate pe numele dvs. Acum inteleg, din acest articol si din comentariul dvs., ca
memoria lui Mihai Botez, asemenea memoriei lui A Marino, e terfelita pe baza
"notelor" ofiterilor de Securitate. Asadar, nu ati putut arata in cartea dvs. nici-o nota
informativa olografica si semnata de Mihai Botez.Afirmatia dvs. "nu pot impiedica
pe nimeni ca, avand niste documente in fata, sa le judece asa cum crede de cuviinta"
e aberanta si o jignire de neiertat la adresa memoriei lui Mihai Botez. Notele securistilor le creditati ca fiind documente? Ce-ati zice daca in dosarele de Securitate intocmite pe numele Mihai Botez s-ar afla note ale securistilor pe numele dvs. ca fiind turnator, colaborator etc al Securitatii? Nu v-ati revolta, la fel ca sora lui Mihai Botez,
cerand cu insistenta notele informative olografice semnate de dvs.? Si sa nu-mi faceti
pe naivul ca nu ati prevazut cum va reactiona public un Radu Ioanid (de ce nu si
Wizzel?)?[Wiesel?]
Rusine dle Tudoran pentru imunda si perversa atitudine publica fata de
memoria lui Mihai Botez.
B.N. - Sambata, 11 Septembrie 2010, 01:04
Nu doar pentru cei din familie, numele lui Mihai Botez se asociaza unui om
cinstit. Viorica Oancea a adus aici argumente foarte clare. Sa speram ca publicul de
buna credinta va intelege adevarul de esenta din aceste argumente. E vorba de oamenii din departare, cei pentru care literatura e conotata drept o gradina Ghetsimani a
spiritului, caci numai acest public inocent poate avea o linie de rationament bazata
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pe logica si pe buna credinta.
In realitate, toate aceste franturi de dosare, picurate la intervale bine dozate
in urechea noastra sunt niste otravuri contra carora trebuie sa ne imunizam. Sper ca
pana la urma vom descoperi cu adevarat cine suntem, global vorbind, ca societate.
Deocamdata, marii turnatori ne vorbesc inca, prin media, nedeconspirati. Iar aceste
carti fac o mica tulburare bine temperata in momentul aparitiei.
Toti cei care l-au cunoscut pe Mihai Botez stiu bine ca indiferent ce anume
a fost fortat sa faca a ramas un om INTEGRU, bine pregatit profesional, invidiat si
incomod pentru multi din preajma lui, culmea chiar pentru egali de-ai lui, nu doar
pentru tovarasii din epoca. Pe scurt, un om care trebuia timorat cu orice prilej.
In viata a pornit cu dreptul: prin familia lui a fost plasat intr-un punct al
societatii care ii putea oferi o priveliste de invidiat asupra istoriei contemporane. A
putut astfel urmari multe din dedesupturile politicii (pe alocuri sinistre) a anilor 60.
Dar in raport cu ce fusese inainte, i se parea ca un dulce armistitiu se instalase in viata
lui personala si profesionala. In mod cu totul neasteptat, sufocarea profesionala a
venit destul de repede si s-a vazut ce greu se poate supravietui in acei ani ai asa-zisei
deschideri, cu ce pret amar puteai face o cariera.
Raportat la realitatea acelor ani, toate aceste carti care apar acum abunda in
IPOCRIZIE !! O multime de oameni cu destine aranjate in retortele serviciilor se leagana in continuare in stima care le-a fost programata, aplaudati la fiecare gest, laudati
pentru fiecare carte, fiecare aparitie... Ganditi-va cati artisti plastici fara talent
cunoasteti, cati poeti care nu stiu limba romana, cati critici care nu au asimilat nici o
doctrina, cati scriitori premiati care nu stiu sa cladeasca compozitional, o lucrare.
Harnicia lor e artificiala si elaborata in colectiv. Li se da impresia de "destin implinit"
cand de fapt ei nu reprezinta decat un fals profesionist, recrutat ca sa umple un loc
intr-un grup profesional, pentru care de obicei nu are nici o chemare...

Ce mizerie! Ce cocin¶! Ce “disident”, Tudoran!
Luni 13 septembrie 2010
ïncep cu stângul s¶pt¶mâna: cu 13. ïn ciuda “pifului” care
nu m¶ în§eal¶, în ciuda zvonurilor care pot s¶ mai §i în§ele,
basarabe†ii mei nu m¶ vor “la ba§tin¶”. Modul în care au s¶ m¶
anun†e de “modificarea” programului sau chiar de anularea lui îl
voi afla în curând (dac¶ îl voi afla vreodat¶ din gura oficialilor).
Cel mai plauzibil motiv de r¶zgândire al lor va fi exprimat prin
român¶chescul repro§ (adresat mie, nu lor, r¶zgânditornicii):
«Dac¶ §i tu (dumneata)…»
Ca s¶ reias¶ c¶ nu ei - care avuseser¶ ini†iativa invita†iei poart¶ vreo vin¶ pentru r¶zgânditur¶, ci eu, prin “preten†iile”
mele, exagerate, fire§te, sunt vinovatul: am avut “preten†ia” la
cet¶†enia moldoveneasc¶, oameni buni! Cet¶†enia pe care o am de
când m-am n¶scut, lipse§te doar hârtia care s¶ o consfin†easc¶.
Sunt amor†it de… nu de mânie, ci de ciud¶: a§a s¶ fi ajuns
§i aimeii din stânga Prutului? “Cam tot a§a” - precum aimeii din
dreapta Prutului - nu suntem cu to†ii români?
ïn ciuda… ciudei, m¶ simt împ¶cat: eu mi-am îndeplinit
partea mea de treab¶ : am scris c¶r†i, am pledat §i cu glas cauza
Basarabiei, am publicat c¶r†i (amendate de analfabetiukul
Stepaniuk), m-am luat de piept cu ovreii care negau cele scrise în
S¶pt¶mâna Ro§ie, am distribuit gratuit toate volumele “despre
Basarabia” (cele dou¶ scoase de A. Vartic, Din calidor §i Arta
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refugii; cele dou¶ prime edi†ii din S¶pt¶mâna Ro§ie, scoase de
Iurie Colesnic, la Museum, cu sprijinul lui Sergiu Grossu; trei
volume: Culoarea curcubeului, Soldatul câinelui, Basarabia,
editate de Iurie Ro§ca, la Flux, înainte de a deveni tovar¶§ al lui
Voronin; Altina, publicat¶ de Erizeanu, la Cartier - singura
pentru care am fost… pl¶tit cu o promisiune - neonorat¶, cum
altfel - recent o edi†ie a c¶r†ii Din Calidor, la editura Lumina)…
Când s¶ m¶ bucur §i eu c¶ m-am purtat nu chiar ca ultimul dintre
p¶mânteni, iat¶, vine “amendamentul” guvernamental:
«Cet¶†enie da, îns¶ nu §i pentru doamna…».
Am avut parte de §ase s¶pt¶mâni de “apartenen†¶”: în
sfâr§it, aveam §i eu un loc al meu: locul în care m¶ n¶scusem §i
pe care îl cinstisem în toate c¶r†ile mele. Acum nu m¶ simt…
depeizat: prin contrariul: mi-a fost luat¶ †ara, rostul. Acum sunt §i
eu un întors din deportare, din exilul pe care aimeii nu-l accept¶.
Vorbesc de guvernan†i, nu de ne-guvernan†i: neamurile, mai cu
seam¶ fetele, femeile din clanul meu se gândesc la mine cu…
din-suflet - ceea ce r¶mâne o mare consolare. Consolarea.
Nu, nu doar noi, dacoromanii suntem st¶pânii-pe§terii: în
Jurnalul 2004, am consemnat: cu prilejul anivers¶rii Debarc¶rii
în Normandia, a ap¶rut (a r¶s¶rit, a ie§it din mormânt) un
polonez: luptase, între 1939-44 în armata britanic¶, iar la sfâr§itul
r¶zboiului fusese §i el, ca to†i polacii supravie†uitori (fiindc¶ unde
erau luptele mai uciga§e, acolo se b¶gau, erau b¶ga†i), “repatriatcu-for†a”, cite§te: predat ru§ilor de guvernul englez. Omul f¶cuse
vreo 30 ani de gulag, apoi “se întorsese” la el, în Polonia. Ailuii
îl primiser¶ ca pe un strigoi; ce caut¶ ¶sta în sat la noi? Dar mai
era satul lui? Care cas¶ - mai exista o cas¶ a lui? Nimeni nu-§i
aducea aminte de el - ziceam c¶ era un adolescent când plecase,
dar nici de familia lui nu se §tia c¶ ar fi vie†uit pe-acolo.
Fa†¶ de acela eu sunt un privilegiat: respins de aimei, m¶
retrag (mental, pentru c¶ tot nu-l p¶r¶sisem) în exilul francez:
acesta este acasa mea, de 33 ani.
Aici, în acasa exilului pot muri - lini§tit.
*
Când am întrebat, eu: “Ce fac cu ea?” (cu declara†ia lui
Cantaragiu), chiar întrebam, îns¶ a§teptam r¶spuns la altceva:
Ce anume i-a împins pe bucure§tio†i la aceast¶ ac†iune?
Aparent, nimica, dar-îns¶-totu§i…
Nu m¶ cred buricul p¶mântului, nu-mi fac iluzii c¶ neînsemnata mea persoan¶ ar putea înrâuri în vreun fel mersul trebilor
politice pe malurile ambe ale Prutului.
N-ar fi exclus îns¶ (s¶ fie observat¶ precau†ia) ca
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Bucure§tiul, socotind c¶ invita†ia Chi§in¶ului i-ar putea aduce
prejudicii (prin “furarea - sic - a întâiet¶†ii”), s-a decis s¶ schi†eze
“un gest”, concurent, dar care s¶ nu-i poat¶ pricinui niscai
prejudicii, a pus pe cineva din parlament s¶ fac¶, nu o propunere,
în ceea ce m¶ prive§te, ci s¶ pun¶ o nevinovat¶ întrebare (din
sal¶). ïn cazul improbabil c¶ va trebui vreodat¶ s¶ r¶spund¶
pentru ce nu a f¶cut nimic pentru repararea situa†iei lui Goma,
Traian Cotrocenescu va r¶spunde, ofuscat: «Cum nu? Dar s-a pus
problema lui în Parlament!» £i, gata, b¶se§tii §i udrèsele din
dotare vor fi absolvi†i! «I s-a întins o mân¶, dar el a refuzat-o!» ce mai conteaz¶ o minciun¶ la un guvern de b¶se§ti, de boci, de
udrèse de tustrele sexele (printre altele)?
Simultan, la Chi§in¶u, azi, am b¶gat de seam¶ “ceva” care
ar putea s¶ fie explicat(¶) sub influen†a scrisorii mele din urm¶
(«în ce fel de †ar¶ merg eu, care declarasem c¶ nu c¶l¶toresc în
†¶ri comuniste?») §i mai vârtos în privin†a nepedepsirii
vinova†ilor din 7 aprilie 2009. ïn discursul de azi, Ghimpu cere s¶
se accelereze anchetele vinova†ilor.
Dar §i în acest caz este mai degrab¶ o “presupuial¶”, vorba
lui Mo§ Purcel de la L¶te§ti, decât o concluzie tras¶ din probe.
Duminic¶ 19 septembrie 2010
S¶n¶tatea mea, cât¶ mai era, se duce §i ea, se tope§te, se
destram¶. Nu mai v¶d eu Basarabia, chiar dac¶ guvernan†ii de pe
Bâc vor galopa (?) în din†i cu invita†ia oficial¶, cu cet¶†enia, cu
actele. Nici Ana nu o duce mai bine, suntem amândoi uza†i pân¶
dincolo de urzeal¶. Doar Filip se mai †ine drept.
Tot ziceam c¶-mi redactez Testamentul. Dar ce s¶ mai
adaug fa†¶ de celelalte variante? C¶ nu voiu sicriu bogat? - am
mai recitat din Eminescu; c¶ nu vreau s¶ fiu înmormântat la
Chi§in¶u (pe Aleea Clasicilor!), nici la Mana? Ci incinerat la
Paris - c¶-i mai ieftin §i mai comod pentru mine, arsul pricinatic?
C¶ nu vreau ca numele meu s¶ fie dat vreunei str¶zi, uli†e, §coale,
biblioteci, r¶spântie, pie†e? C¶ am oroare - de pe acum !, f¶r¶ s¶
m¶ fi întrebat cineva… - de o eventual¶ statuie, pentru motivul c¶
ochelarii pe nasul unui bust fac r¶u, deformeaz¶, altereaz¶
“spiritul” bustului?
Ca anume s¶ mai las cu limb¶ de moarte s¶ nu mi se fac¶?
Am uitat §i bine am f¶cut. A, da: s¶ nu se trag¶ cu pu§ca, la ceremonia funerar¶, ca s¶ nu fie zbur¶t¶ite vr¶biu†ele-s¶r¶cu†ele. La
urma urmei via†a mea nu mai poate fi cârpit¶ cu întoarcerea la
ba§tin¶. ïntoarceri acas¶ am to-ot f¶cut, la ce bun s¶ repet în real
ceea ce am f¶cut în maimultcareal: în c¶r†i? Scrisul - §i pentru
mine - este mai adev¶rat decât realitatea cea schimb¶cioas¶ §i
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urâtoas¶.
Am fost avertizat, m-am avertizat singur-singurel: ïntoarcerea în Basarabia are s¶ fie, nu doar o deziluzie, ci o eroare.
A, chiar dac¶ sunt profesionist întru erori, aceasta ar fi o nega†ie;
a mea. Dar, oameni buni (§i oame §i mai bune - ca basarabencele mele cele frumuse†oase), eu m-am specializat în a nu avea o
†ar¶, ce m-a apucat acum, la b¶trâne†e §i la sfâr§it de via†¶ s¶-mi
cârpesc inima cu un petic devenit str¶in, cu “ba§tina”?
ïn primul rând c¶ detest cuvântul, bulg¶resc, se zice,
oricum, slavdun¶rean, prea frate, în ureche cu “mla§tin¶”.
Exagerez, dar nu am altul de pus în loc - care: “patrie”? “†ar¶”?
Dar eu nu am nici, nici, sunt un exilat, adic¶ un ie§it, un dat-afar¶din, un alungat.
Nici vorb¶: m¶ alint. Pen’ c¶ ce §tiu eu câte au îndurat
s¶rmanii directori de con§tiin†¶, r¶ma§ii pe loc, pe baricadele
patriei? Habar n-am la ce “presiuni” au fost ei supu§i (c¶ au fost,
au fost…). De c¶tre cine, m¶ rog? De c¶tre propria-le con§tiin†¶,
ce, nu le dau eu voie s¶ posede a§a ceva? Ia s¶ nu mai fac pe
nebunul, s¶ încerc s¶ fiu §i eu ni†el-mai-normal - ca ei.
Ei, cum e când e§ti normal ca ei? Muuult mai comod.
Luni 20 septembrie 2010
Numai ve§ti b¶loase, noroioase: cic¶ ICR al lui Patapievici
este infestat de securi§ti - mare noutate!; cic¶ unul dintre cei mai
activi - cite§te: care îi §i bate, la propriu, pe “proepinen†i”, vorba
academicianului S¶raru (înc¶ nu e?) - este o cuno§tin†¶ de-a mea,
Brându§a Armanca: acum vreo dou¶zeci de ani mi-a luat un
interviu - nu mi-l amintesc. Fire§te, cum s¶ lipseasc¶ din aceast¶
latrin¶ (de ICR vorbesc) c¶c¶narul Mih¶ie§? Dar GauraC¶c¶§toarei-Tru’?, limbistul f¶r¶ odihn¶? Ce s¶ mai spun de jegul
absolut Tism¶neanu!
Capac peste pup¶z¶: ziarele de azi anun†¶ decernarea
Legiunii de Onoare lui Baconschi. C¶ci, pentru ce fapte mari?
C¶ci pentru faptili †iganilor de care Sarkozy nu se mai poate
descotorosi f¶r¶ a amplifica scandalul expulz¶rilor. Sarkozy ¶sta:
parc-ar fi românache, v¶r drept cu B¶sescu, încruci§at cu Udrea,
a§a-i merge mintea cea de pe urm¶.
Joi 23 septembrie 2010
Asear¶ mi-a venit un r¶va§ de la Consulatul Moldovei.
M-a tulburat §i m-a enervat.
ïl pun, aici:
De : henri065@hotmail.com
Objet : cetateniaRM
Date : 22 septembre 2010 19:27:06 HAEC
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À : paulgoma@free.fr
Stimate domnule Goma,
Serviciul Consular al Ambasadei RM în Fran†a este la
dispozi†ia Dumneavoastr¶ pentru a V¶ consulta la subiectul de dobîndire a cet¶†eniei Republicii Moldova de c¶tre str¶ini.
Vom fi bucuro§i a V¶ g¶zdui la adresa Ambasadei, 22, rue
Berlioz, Paris 75116, în orele de program – 09:00 – 18:00, de luni
p[¶]n¶ vineri sau la telefonul de contact al Misiunii 01 40 67 11 20 (tel.
portabil al Consulului – 06 10 60 15 56).
Domnul Ambasador este disponibil a V¶ saluta la Ambasad¶ în
prima jum¶tate a zilelor de 28 (mar†i) sau 29 (miercuri) septembrie
curent.
Cu respect,
Serviciul Consular al Ambasadei Republicii Moldova in
Fran†a.

Am r¶spuns:
De : paulgoma@free.fr
Objet : Sunt derutat:
Date : 22 septembre 2010 20:23:55 HAEC
À : henri065@hotmail.com
“Codreanu Ghenadie” este expeditorul misivei, dar tot nu se
§tie cine este autorul invita†iei. Cine? £i cine este: “henri065”?
“Serviciul Consular”?
Apoi:
Nu am primit de la guvernul de la Chi§in¶u nici un semn de
via†¶, deci nu v¶d pentru ce m-a§ consulta “la subiectul de dobîndire a
cet¶†eniei Republicii Moldova de c¶tre str¶ini” - v-am citat cu
sfin†enie. Am remarcat precizarea “de c¶tre str¶ini”.
Apoi - bis: Nu v-am solicitat niciodat¶, nimic, de unde pân¶
unde interven†ia “Serviciului Consular”?
Apoi bis-bis: dup¶ ce m¶ anun†a†i c¶ …“ ve†i fi bucuro§i s¶ m¶
g¶zdui†i la adresa Ambasadei”, îmi stabili†i programul : “în prima
jum¶tate a zilelor de 28 (mar†i) sau 29 (miercuri) septembrie curent”?
V¶ propun s¶ a§tepta†i pân¶ ve†i primi instruc†iuni precise de la
Chi§in¶u - dup¶ aceea s¶ m¶ contacta†i.
£i v¶ rog: nu-mi telefona†i, folosi†i po§ta electronicà.
Salut Colectivul de munc¶ a[l] consulatului.
Paul Goma
P.S. Se scrie “pân¶”, nu “p¶n¶”

M-a b¶tut Dumnezeu: i-am corectat cu “p¶n¶”, îns¶ eu,
corectorul, am scris “a consulatului”, în loc de “al”!
*
Observ, de la o vreme: Xiti îmi indic¶ mul†i vizitatori din
“Federa†ia Rus¶” - fie români de-ai no§tri stabili†i pe-acolo, fie
basarabeni-bucovineni “îngloba†i” în URSS, în 1940. Oricum,
mul†i§ori raporta†i la aimeii de peste hotare.
Totodat¶ bag de seam¶ c¶ interesul israelienilor a sc¶zut
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pân¶ la absen†¶, s¶pt¶mâni întregi. S-or fi s¶turat de “minciunile”
mele - l-am citat pe Laszlo.
Observatorul cultural promitea, pentru ieri, 22 septembrie, în afara unui interviu al Hertei Müller, alte câteva texte despre Pastior. Nimic - nici ieri, nici azi. S¶ nu fi în†eles eu bine?
Acel num¶r promis era doar varianta de hârtie? Nu cred §i ar fi
foarte r¶u s¶ fie a§a. Ne intereseaz¶ §i pe noi, ne-§vabii cum §i-au
p¶strat §vabii pozi†ia în picioare (sau din contra). Eu unul m-am
s¶turat s¶-i aud pe nem†ii no§tri - §i sa§ii -, pe ungurii no§tri (pe
evreii no§tri nu-i pun la socoteal¶, ei ne num¶r¶ pe to†i goii §i ne
pun note de rea-purtare holocaustologic¶) - afirmînd ritos c¶
numai românii au cedat presiunilor Securit¶†ii, c¶ numai românii
au devenit turn¶tori. Detest acest “numai”!
Fire§te: evreii nu intr¶ în categoriu turn¶tori decât ocazional - ca Zalis. Evreii nu sunt turn¶tori - nooo. Ar fi o insult¶ la
adresa lor. Ei sunt, cinstit: ceki§ti, enkavedi§ti, kaghebi§ti,
securi§ti, cite§te: ne-oameni.
ïnapoi la oameni, adic¶ la nem†i §i la români. Au cedat indiferent de… ras¶ - acei oameni care nu au mai putut suporta
amenin†¶rile, §antajele, asalturile, agresiunile Securit¶†ii.
ïntrucât un Caraion este mai detestabil decât Pastior?
Chiar necunoscînd faptele detestabile ale lui Pastior, nu pot
judeca dac¶ A este mai odios decât B. Or am observat la Herta
Müller în ultimele ei interven†ii, pe lâng¶ o v¶dit¶ confuzie (omeneasc¶, a§a †i se întâmpl¶ când ai min†it atâta, încât nu mai §tii ce
era adev¶r §i ce minciun¶ din “amintiri” - vorbesc de afirma†iile
ei despre mama sa - care, în fapt, nu era mama sa) o v¶dit¶
ap¶rare… etnic¶. Aceast¶ r¶t¶cire - eu îi spun: luare razna - a
început a lua propor†ii în gura Hertei Müller, când s-a apucat ea
s¶ acuze întrega românime de… pasivitate, de dezinteres, de
nediscutarea faptelor rele… Dar de unde pân¶ unde aceast¶ insolen†¶ de a critica “majoritatea na†ional¶” (românimea) pentru
apatie, la§itate? Ce a vrut s¶ spun¶ prin: "SCRIITORII ROMÂNI
ERAU PREA ÎNCURCA¢I CU DICTATURA"? Nu sunt de
acord cu adev¶rul afirma†iei, îns¶, fiind vorba de scriitori, cu ce
altceva s¶ fie…“încurca†i”?
Ca s¶ reias¶ c¶ societatea german¶ (occidental¶) este mai
de respectat decât cea româneasc¶?; pentru a se în†elege c¶ §i
neomarxi§tii b¶n¶†eni cump¶ra†i de statul german fac parte din…
societatea german¶ occidental¶ §i sunt cura†i ca lacrima - ei
nefiind încurca†i cu dictatura? Cine §tie ce vom mai afla despre
cutare vânjos neam† din România, recuperat!
Nu l-am cunoscut pe Pastior, §tiam doar c¶ este de-al nostru - prin suferin†e, prin dureri, prin scris. Deasemeni nu §tiu cu
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ce fel de argumente îl vor ap¶ra nem†ii lui, dup¶ cum nu §tiu care
fapte-rele îi sunt repro§ate. Oricum, nu-i voi arunca piatra: §i eu
am fost la Borodino.
Herta Müller nu a fost - de aceea vorbe§te aiurea. Sper ca
m¶car acum, vorbind-scriind despre prietenul s¶u Pastior s¶
p¶streze dreapta cump¶n¶.
Nici Nicolae Manolescu nu a fost - m¶car o secund¶ închis.
S¶ nu ne mir¶m dac¶ peste o lun¶, peste un an, schimbîndu-se caraulele din prepeleacurile CNSAS-ului, înlocuitorii
vor dezv¶lui - cu hârtii - c¶ “Niki” a fost un delator, nu doar un
“demascator” al antisemitului Goma.
¢ine†i minte, scriitori români, fârta†i obedien†i ai turn¶torului Manolescu Nicolae, încuviin†atori ai calomniilor sale - bine
pl¶tite de israelieni §i americani : sunte†i complicii lui! M¶car
prin t¶cere. S¶ nu veni†i cu “explica†ii” de genul clasicelor:
«Au fost presiuni…», findc¶ v¶ vor crede, eventual, nevestele,
amantele, fiicele - §i vecinele - avînd interes-de-complicitate.
Istoria - pe care o detesta†i ca… delatoare - ba.
(…)

Luni 27 septembrie 2010
Am primit de la Chi§in¶u mesajul:

De : valeriumatei@yahoo.ca
Objet : Cetatenie R.M. Venire la Chisinau
Date : 27 septembre 2010 09:19:53 HAEC
À : paulgoma@free.fr
Stimate Domnule Paul GOMA,
Am deosebita pl¶cere s¶ V¶ informez c¶ Uniunea Scriitorilor din
Moldova a f¶cut toate demersurile necesare privind acordarea cet¶†eniei
R.Moldova Dvs. §i familiei Dvs. Cei de la Pre§edin†ia R.Moldova urmau s¶
V¶ contacteze, prin ambasada de la Paris, §i s¶ V¶ comunice c¶ Dvs. §i fiului Filip Ieronim cet¶†enia Vi se acord¶ expres (ca cet¶†ean n¶scut în
Basarabia §i urma§ direct), iar apoi cet¶†enia i se va acorda, în scurt timp, §i
Doamnei Ana Maria, ca so†ie §i mam¶. Acestea-s prevederile legisla†iei R.M.
A§tept¶m un r¶spuns al Dvs. în privin†a sosirii la Chi§in¶u. Preg¶tim
mai multe ac†iuni, la Uniunea Scriitorilor §i la Institutul de Filologie al
Academiei în leg¶tur¶ cu ziua de 2 octombrie.
Cu pre†uire,
Valeriu MATEI, director pentru proiecte §i programe la Uniunea
Scriitorilor

Am r¶spuns:
Stimate Domnule Valeriu Matei,
Imi face pl¶cere vestea parvenit¶ prin Domnia Voastr¶, îns¶ nu o pot
primi asa, ciuntit¶:
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- Nimeni de la Presedintie nu m-a contactat, fie si prin posta electronic¶ (asa cum primisem promisiunea - oral¶ - prin Dl. M. Cimpoi). Adev¶rat,
Consulatul de la Paris mi-a adresat un mesaj confuz, poftindu-m¶ s¶ st¶m de
vorb¶ - despre ce s¶ st¶m de vorb¶? Si cu cine s¶ stau de vorb¶?
Nu mi-au r¶spuns la întrebare nici in momentul de fat¶;
- De ce s¶ mi se acorde, mie si fiului meu, cet¶tenia Moldovei - abia
apoi sotiei mele (“în scurt timp”), când noi ne cunoastem de 45 ani, am fost
împreun¶ mai mult la r¶u decât la bine?
Asa este legisla†ia? S¶ fie s¶n¶toas¶ legisla†ia aceea, eu nu dup¶ ea
m-am condus în viat¶, pân¶ la vârsta de 75 ani, nu potrivit acelei legislatii am
scris 60 de volume - despre Basarabia - si nu în vedere unei recompense
(cet¶†enia?, da, îns¶ numai pentru mine si pentru fiul meu, nu si pentru sotie?)
Dar cine au fost/sunt legislatorii care au f¶cut ce au f¶cut, în stilul
selection¶rii banditilor: unii “na prava”, altii “na leva” - dup¶ care criterii?
Nu vreau s¶ am de a face cu astfel de “legislatie”, cu atât mai putin cu
“legislatorii”.
Aveam de gând s¶ vin la Chisin¶u impreun¶ cu mama fiului meu.
Or, neavînd acte de c¶l¶torie, (cet¶tenie, deci pasaport), singur nu voi veni.
Apoi, fie vorba între noi: azi, 27 septembrie (2001) e prea târziu, ca
s¶ apuc 2 octombrie.
Stiu, stiu, guvernantii au alte treburi, toate mult mai importante decât
un fleac de cet¶†enie pentru un fleac de basarabean ca mine - nici m¶car
cet¶tean al Moldovei - dup¶ “legisla†ie”.
Dup¶ ce le vor rezolva, s¶ m¶ anun†e.
Atunci va fi “momentul” pentru venirea mea acas¶: postum.
Al Dvs.,
Paul Goma
*
(…)

O nou¶ scrisoare a lui Valeriu Matei:

Stimate Domnule Paul GOMA,
azi diminea†¶ V-am trimis mesajul dup¶ o scurt¶ discu†ie telefonic¶ cu dl
Mihai Cimpoi, care sosind de la Bucure§ti a plecat la B¶l†i, §i... la doar o or¶
dup¶ a sosit scrisoarea Dvs, c¶tre dl Cimpoi trimis¶ la 10 septembrie. I-am
spus §i mi-a permis s-o deschid. Mi s-a f¶cut ru§ine de modul §i felul cum a
fost tratat¶ problema restabilirii cet¶†eniei Dvs. §i a membrilor familiei. F¶r¶
s¶ vreau, mi-am amintit de modul §i felul cum m-au tratat colegii mei în anii
1983 - 1985, atunci când, dat afar¶ din doctorantura Universit¶†ii Lomonosov
din Moscova ca antisovietic §i na†ionalist, am r¶mas în strad¶ §i to†i m¶
ocoleau ca s¶ nu aib¶ probleme cu autorit¶†ile, iar ast¶zi unii se erijeaz¶ în
mari eroi, dup¶ ce ani la rând au teoretizat cu la§itate pe marginea metodelor
de folosire a hârtiei igienice pentru §tergerea pe boti§or (dup¶ ce f¶ceau bale
sl¶vind imperiul sovietic rusesc §i partidul bol§evic).
Îmi pare r¶u c¶ n-am §tiut de la bun început de aceast¶ problem¶ a
restabilirii cet¶†eniei.
Azi am contactat unele persoane implicare §i iat¶ ce am constatat.
Mesajul Dvs. electronic din 10 august 2010 n-a ajuns la dl Cimpoi.
Incredibil, dar adev¶rat: secretara de la Uniune, - un personaj aparte - la pus
printre alte acte §i a plecat în concediu. N-a ajuns la dl Cimpoi nici r¶spunsul
de la Pre§edin†ie pe care, l-a solicitarea mea, mi l-a trimis ast¶zi prin fax dl
Ohotnicov §i pe care îl trimit al¶turat. Ministrul de externe Iurie Leanc¶ mi-
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a promis s¶ investigheze cazul, fiindc¶ de la Pre§edin†ie s-a trimis o not¶
ministrului de externe §i ministrului tehnologiilor informa†ionale privind
restabilirea cet¶†eniei Dvs., ceea ce trebuiau s¶ V¶ aduc¶ la cuno§tin†¶
func†ionarii moldoveni de la Paris, cei care se mi§c¶, precum se vede cu
tradi†ionalele viteze moldovene§ti: îcet, îceti§or, de loc §i pe loc,
Cât prive§te grija ce V-o poart¶ unele nulit¶†i ce se vor scriitori tocmai buni s¶ fie ÎnNobila†i, au intervenit §i pe-aici câteva hahalere de peste
ocean, care i-au atacat anterior §i pe Mircea Eliade, §i pe Emil Cioran §i pe
Eugen Ionesco. Îi cunoa§tem prea bine §i nu ne mai mir¶ nimic în comportamentul acestor lichele.
Nu de†in nici o func†ie în acest stat, dar îmi cer scuze pentru comportamentul unor concitadini.
Cu pre†uire, Valeriu MATEI

£i ultimul r¶spuns al meu:
De : paulgoma@free.fr
Objet : Stimate Domnule Valeriu Matei,
Date : 27 septembre 2010 20:00:34 HAEC
À : valeriumatei@yahoo.ca
V¶ repet: mi-am luat gândul de la o normalizare a situa†iei mele.
Normal¶ este situa†ia de refugiat politic în Franta - din 1977.
Regret c¶ l-am crezut pe D. Cimpoi, când m-a poftit în Basarabia.
Am constatat: Basarabia nu are nevoie de mine, ba chiar i-as strica
socotelile prin prezen†a mea.
Am citit r¶spunsul tovar¶sului Ohotnicov. M-am l¶murit cum stau
treburile acolo.
S¶ fiti s¶n¶tosi.
Cum nu am alt¶ arm¶ de ap¶rare decât scrisul, c¶ tot m-am sculat eu,
am s¶-i scriu si pe basarabenii mei, asa cum i-am scris pe “românii” mei.
ïn Jurnalul pus pe internet.
Da, bre: s¶ nu se mai plâng¶ basarabenii c¶ reg¶tenii nu-i consider¶
români - ba sunt!
Salutare!
Paul Goma
P.S. : Cum spunea tovar¶sul Ohotnicov? C¶ sotia mea “avînd statut
de apatrid nu are temei de a dobândi cet¶tenia Republicii Moldova”?

Mar†i 28 septembrie 2010
Aveam de gând s¶ rezum situa†ia. Renun†. Grea†¶. Bolnav.
*
C¶ m-am calmat pu†in:
Iau în seam¶ repro§ul-zicerea român¶cheasc¶:
«Tu, Gicule, dac¶ ai fi fost în situa†ia mea…?»
Da, domnule, cum de uitasem? P¶i dac¶ eram eu în locul
“factorilor” de la Chi§in¶u, a§ fi f¶cut altfel? E u§or s¶ critici, s¶
acuzi, dar ia s¶ te v¶d la treab¶; pe baricade; în posturi de r¶spun©Paul Goma 1935-2011
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dere - ca Filat, ca Lupu - cum ai fi procedat? Nu tot a§a?
De ce îmi vine s¶ caut bibliografie la str¶nepoata mea,
Dana Goma, care, în ultima ei scrisoare zice:
“ïmi pare rau ca a esuat vizita in Chisinau. Parca se zicea
ca Moldova creste si progreseaza, dar se vede ca tot in urma a
ramas. Dar sa nu pierdem nadejdea, viata e plina de surprize
neasteptate” (subl. mea).
Draga de ea, aburita mo§ului! Da, “via†a e plin¶ de
surprize nea§teptate”.
*
Cu ce se ocup¶ “fra†ii no§tri, de veacuri: ovreii”: cu fire§te
- îngrijorarea. Are, n-are treab¶, Comunitatea în chestie pune
de-o îngrijorare; are, n-are motive - Comunitatea îi arde un
protest - dar §tii, colè, unul sonor, de s¶ i se duc¶ buhul §i s-aduc¶
banul, pentru ca alt¶dat¶ goii s¶ steie cum îi puseser¶ ei, din 28
iunie 1940: cu botul pe labe, în genunchi, pe burt¶ ca ni§te fa§i§ti
§i legion¶roi §i antisimi†i §i români antonesciano-regali§ti!
“Comunitatea evreiasc¶, îngrijorat¶
de vizita lui Paul Goma la Chi§in¶u
2010-10-01/12:42 Comunitatea evreiasc¶ din Republica Moldova se
arat¶ îngrijorat¶ în leg¶tur¶ cu vizita scriitorului Paul Goma la Chi§in¶u,
transmite Info-Prim Neo.
Comunitatea precizeaz¶ într-un comunicat de pres¶ c¶ îngrijor¶rile
sunt legate de ideile promovate de scriitor, precum c¶ în timpul celui de-al
doilea r¶zboi mondial nu a existat holocaustul.
Reprezentan†ii Comunit¶†ii evreie§ti consider¶ c¶ decorarea scriitorului Paul Goma în Republica Moldova cu înalte ordine §i merite de stat
reprezint¶ o gre§eal¶ capabil¶ s¶ genereze un conflict religios §i na†ional.
Paul Goma este cet¶†ean de onoare al Chi§in¶ului printr-un ordin emis de
primarul Dorin Chirtoac¶.
Ideea justific¶rii §i, totodat¶, a neg¶rii fenomenului holocaustului se
reg¶se§te în lucrarea scriitorului Paul Goma „S¶pt¶mâna ro§ie 28 iunie3 iulie sau Basarabia §i Evreii”. În 2008 Procuratura General¶ a Republicii
Moldova a intentat o cauz¶ penal¶ privind instigarea etniilor la conflict §i
dezna†ionalizare, elemente g¶site în aceast¶ lucrare. Dosarul a ajuns la
Judec¶toria sectorului Centru, se men†ioneaz¶ în comunicat.
Paul Goma este a§teptat la Chi§in¶u pe 2 octombrie, unde va avea
mai multe întâlniri cu cititorii s¶i.
Paul Goma s-a n¶scut în Basarabia. În urma Pactului MolotovRibbentrop, familia Goma s-a refugiat peste Prut.” (sublinierea imi apar†ine)

Ce spuneam? Comunitatea protesteaz¶ împotriva unei
c¶r†i pe care nici unul din membrii ei nu o citise. Din… îngrijorarea c¶ în paginile ei nici un cititor normal nu va g¶si “negarea
feno-menului Holocaustului”, ci negarea, ve§tejirea fenomenului
“Holocaustologiei”, inven†ia de dup¶ C¶derea Zidului Berlinului,
de spaim¶ c¶ noi, neevreii nu vom mai pl¶ti cu aur victimele deja
pl¶tite de mai multe ori ale Holocaustului evreilor, mai grav: vom
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cere socoteal¶ pentru Holocaustul nostru, pus la cale §i de voi,
evreii sub steagul ro§u al bol§evismului rusesc.
Ia s¶ nu mai fie îngrijorat¶ comunitatea voastr¶: Goma nu
mai vine la Chi§’nò: s-a îngrijit comunitatea noastr¶, ne-evreiasc¶
de a tremura atât de vizibil în urma amenin†¶rilor dublate de
slujbe de blesteme, încât a dat de în†eles (înc¶ o dat¶ pentru
totdeauna) - prin t¶cere! - c¶ nu are voie de la rabinul §ef al
Ierusalimului Universal s¶-mi deie zapisc¶ de c¶l¶torie în
Basarabia mea, botezat¶ de voi: “Na§a Maldova”.
*
ziar.jurnal.md
“De§i a acceptat ini†ial invita†ia pre§edintelui Uniunii Scriitorilor din
R. Moldova de a reveni acas¶, dup¶ 66 ani de exil, Paul Goma nu va veni la
Chi§in¶u pe 2 octombrie, când va împlini 75 de ani.
Din jurnalul lui Paul Goma, postat pe http://paulgoma.free.fr/, afl¶m
c¶ pân¶ la finele lunii august, celebrul scriitor §i disident înc¶ nu primise o
invita†ie oficial¶ din partea autorit¶†ilor moldovene §i nu fusese anun†at privind actele ce trebuia perfectate pentru a i se acorda cet¶†enie moldoveneasc¶. Preciz¶m, c¶ Paul Goma nu are nici cet¶†enie francez¶, nici româneasc¶.
Potrivit acad. Mihai Cimpoi, pre§edintele USM, la Chi§in¶u s-au
f¶cut toate demersurile necesare, Pre§edin†ia Republicii Moldova acceptând
s¶ acorde cet¶†enie moldoveneasc¶ lui Paul Goma §i fiului s¶u, Filip. „Dar
Paul Goma nici nu a depus cerere de cet¶†enie, nu §tiu de ce” (subl. mea,
P.G.), a declarat pentru JURNAL de Chi§in¶u Mihai Cimpoi.
La rândul s¶u, Paul Goma explic¶: „Valeriu Matei mi-a scris
anun†ându-mi acordarea cet¶†eniei pentru mine §i pentru fiul meu, dar nu §i
pentru so†ia mea. I-am r¶spuns c¶, f¶r¶ so†ie, nu vin acas¶. Noapte bun¶, copii
basarabeni! Dormi†i – dar nu sfor¶i†i”.
“Cu prilejul anivers¶rii a 75-a a lui Paul Goma, la Chi§in¶u va fi
organizat¶ în data de 4 octombrie (ora 10.00) o conferin†¶ §tiin†ific¶ la
Academia de §tiin†e a Moldovei, iar pe 15 octombrie va fi inaugurat¶ o
expozi†ie de c¶r†i §i fotografii cu genericul „Paul Goma – 75”, la Uniunea
Scriitorilor din RM.
Irina Nechit”

*
Am primit de la Chi§in¶u, din partea Academiei de £tiin†e
urm¶toarea scrisoare - cu expeditorul avusesem, ieri, o convorbire telefonic¶:
Mai întâi un mesaj amical:
De : ghduca@yahoo.com
Objet : La multi ani, PAUL GOMA!
Date : 2 octobre 2010 17:50:28 HAEC
À : paulgoma@gmail.com
Cc : paulgoma@free.fr
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Stimate Domnule Paul Goma,
Va expediez telegrama de felicitare din partea comunitatii
stiintifice basarabene. Va spun din suflet LA MULTI ANI cu mari
impli-niri! Voi face tot ce-mi sta in putere ca sa Va readuc Acasa si sa
ne revedem cu bine aici, la bastina Dvs. Va voi tine la curent privind
pasii intreprinsi in acest sens. Nu trebuie sa ne intristam, oricum vom
invinge! Daca ne dam batuti, vom face mare bucurie neprietenilor neamului nostru. Suntem deja caliti in tot felul de lupte, important este sa
fim uniti si la unison in actiuni.
Aveti in anexa si invitatia Academiei pentru presa, legata de
conferinta stiintifica PAUL GOMA LA 75 ANI, programata pentru 4
octombrie. V-as ruga, sa adresati un cuvant de salut participantilor la
acest mare eveniment stiintific. Sunt sigur ca toata lumea se va bucura
si veti da astfel tonul evenimentului mult asteptat.
Ma bucur ca am avut ocazia sa discutam azi la telefon, am
inteles mai bine cum stau lucrurile.
Cu respect,
acad. Gheorghe Duca

Apoi unul oficial:
ACADEMIA DE £TIIN¢E A MOLDOVEI
Bd. Stefan cel Mare, 1
MD-2001, Chi§inau, Rep. Moldova
Tel: (373 22) 27 14 78
Fax: (373 22) 27 60 14
E-mail: HYPERLINK "mailto:consiliu@asm.md" consiliu@asm.md
Telegram¶ de felicitare
Mult stimate scriitor Paul GOMA,
Ziua de 2 octombrie din calendarul literaturii române §i
universale constituie un fericit prilej pentru comunitatea §tiin†ific¶
din Moldova de a V¶ adresa cele mai alese ur¶ri de bine §i cuvinte
de suflet.
Cu ocazia zilei de na§tere V¶ dorim mult¶, mult¶ s¶n¶tate,
inspira†ie §i putere de crea†ie, peni†¶ ascu†it¶ §i cât mai mul†i cititori pe
toate continentele, bucurie §i împlinire familiei Dvs, so†iei Ana Maria
§i fiului Filip, care V-au fost sprijin de n¶dejde pe drumul lung, dramatic §i amar al exilului, - mai întâi în propria †ar¶, apoi, în str¶in¶tate.
V¶ dorim, totodat¶, s¶ ave†i parte de recuno§tin†a cona†ionalilor, mai
cu seam¶, a basarabenilor printre care V-a†i n¶scut §i c¶rora le-a†i
dedicat aproape întreaga oper¶, alertând în acest mod Occidentul
privind drama Basarabiei §i ororile comise de regimul comunist
totalitar în aceste teritorii.
Am aflat ast¶zi cu mare triste†e c¶ nu ve†i (re)veni ACAS™, la
Chi§in¶u §i la Mana de pe plaiurile orheiene... Noi, oamenii de §tiin†¶
§i cultur¶, V¶ a§teptam cu mare drag, pe 4 octombrie 2010, în Casa
Mare a Academiei de £tiin†e a Moldovei, în calitate de Înalt Oaspete
al conferin†ei §tiin†ifice „PAUL GOMA la 75 de ani”. S¶ ne ierta†i
pentru faptul c¶ nu V-am împlinit ast¶zi Visul de-o via†¶, dar nu l¶sa†i
triste†ea s¶ v¶ p¶trund¶ în inim¶ §i suflet. Cu r¶bdare §i d¶ruire de sine
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vom dep¶§i §i elementele de ordin birocratic ap¶rute.
V¶ asigur c¶ ave†i toat¶ recuno§tin†a §i tot sprijinul elitei intelectuale din Republica Moldova, care va face tot ceea ce-i st¶ în putere
pentru a nu admite ca un scriitor-legend¶, un clasic în via†¶, un fiu
vrednic al neamului nostru s¶ fie l¶sat în exil chiar §i dup¶ 20 de ani de
la pr¶bu§irea comunismului în Europa. E nedrept §i anormal, în joc
fiind îns¶§i demnitatea noastr¶ na†ional¶. Personal, am lansat deja
ini†iativa de a V¶ acorda înaltul titlu de membru de onoare al
Academiei de £tiin†e a Moldovei, al¶turi de mari personalit¶†i na†ionale §i universale, inclusiv laurea†i ai premiului Nobel. De asemenea,
în calitatea mea de pre§edinte al Academiei de £tiin†e a Moldovei §i de
membru al Guvernului Republicii Moldova, voi veni cu propunerea de
a declara anul 2011 – ANUL PAUL GOMA.
Cred cu toat¶ puterea fiin†ei mele c¶ Visul Dvs §i al nostru se
va împlini §i ne vom vedea în curând la Chi§in¶u, unde V¶ a§tept¶m cu
toate onorurile ce se cuvin unui Erou autentic, b¶rbat de caracter, frate
al Adev¶rului.
Dumnezeu s¶ V¶ binecuvânteze §i s¶ ne tr¶i†i mul†i ani ferici†i!
Cu aleas¶ pre†uire §i admira†ie,
acad. Gheorghe DUCA,
pre§edintele Academiei de £tiin†e a Moldovei
Chi§in¶u, 2 octombrie 2010

Luni 4 octombrie 2010
Ieri am scris r¶spunsuri, azi, devreme le-am trimis la
Chi§in¶u, lui Gheorghe Duca, pre§edintele Academiei de £tiin†e:
Stimate Domnule Gheorghe Duca,
Pre§edinte al Academiei de £tiin†e al Moldovei,
Paris, 3 octombrie 2010
Am primit, atât felicitàrile pentru aniversarea mea, cât §i
promisiunea Dvs. de a încerca o nouà formulà de încet¶†enire a
noastr¶, a mea, a so†iei Ana Maria §i a fiului Filip-Ieronim, pentru a
ob†ine actele necesare unei c¶l¶torii la Chisinàu.
Ce anume vom mai face împreun¶ vom hot¶rî la momentul
potrivit, adicà în primàvara anului 2011 - fapte pentru care và
multumesc cu anticipatie.
Al Dvs., Paul Goma

Deasemeni, am trimis un text, urmînd a fi citit la deschiderea Colocviului de azi de la orele 10, ora Chi§in¶ului :
4 octombrie 2010
Doamnelor, Domnisoarelor, Domnilor,
Sunt convins cà sunteti convin§i/convinse: tare a§ fi vrut sà fiu
de fatzà la acest colocviu.
Ar fi fost primul în care tema ar fi fost, nu: “Ràzboi sau pace în
Europa reconstituit¶”; nici “Drepturile omului în statele totalitare”,
nici m¶car “Limba român¶, pe glob”… - teme care au fost propuse,
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dezb¶tute în întâlniri cu francezi, belgieni, olandezi, italieni, spanioli,
americani, canadieni din Québec - sprijinite pe hàr†i desenate de mine,
pe foi mari de hârtie §i care încercau s¶ indice cam unde, pe glob, se
aflà România ceea - §i desigur: Basarabia.
Dar o tem¶ purtînd numele meu? Unde s-a mai vàzut a§a ceva?
Ei, unde! Aici, la Chisinàu!
Din p¶cate: în absen†a mea, orisicum buricul lumii…
Am înteles, din program: participantii vor vorbi despre mine §i
despre scrìsurile mele…
Mai bine c¶ nu voi fi de fatà: a§ fi intervenit, din salà, corectînd
cutare cronologie inutil¶, cutare fleac important de care nimeni nu are
nevoie. Dar a§ fi participat §i eu la dezbatere! £i mi-a§ fi apàrat cu
ghearele §i cu din†ii partea mea de adevàr.
Nu stiti, stimati domni, dar mai ales iubite doamne de ce ati
scàpat: Vreau sà spun: de cine: de mine.
ïns¶, aten†ie, nu de tot §i nu pentru totdeauna: în primavara voi
face o nou¶ tentativ¶ de a înc¶lca “legisla†ia republicii”, pentru a
reveni pe pàmântul Basarabiei mele.
Iar dac¶ nu §i nu §i nu, m¶ voi întoarce postum.
Atunci pe multi am sà scriu eu!
Semnez de pe acum, nu sunt sigur cà dincolo au hârtie de
scris.
Paul Goma
*

Azi, devreme, am primit de la Nicolae Dima înc¶ un semn
de prietenie (ne §tim de la închisoare: Gherla, din 1958, ne-am
rev¶zut în 1978, la el, la Washington): a aflat de “aventura” mea
basarabean¶ §i se ofer¶ s¶-§i adune prietenii, s¶ intervin¶ la
Departamentul de Stat.
I-am mul†umit.
*
Au continuat mesajele de felicitare - desigur, mult mai
pu†ine decât cele din ziua de 2 octombrie. M¶rturisesc f¶r¶
ru§ine: îmi fac pl¶cere. Mare. Dup¶ cum mare - chiar foarte r¶mâne pl¶cerea de a citi-reciti-r¶sciti volumul redactat de Flori
B¶l¶nescu, sprijinit decisiv de Tofan.
Exist¶ îns¶ o primejdie: b¶tut la cap de atâtea laude, s¶
încep a crede c¶ le chiar merit. Ar exista primejdia, dac` nu ar
func†iona frânele. Da, oameni buni: sunt un mare ipocrit: spun c¶
nu-mi place s¶ fiu vorbit de bine, cu atât mai pu†in urcat în sl¶vi
- §i gata! M-am absolvit de p¶catul trufiei!
Nu e simplu? Ba-i!
Aliona Grati îmi trimite “presa din Basarabia” (Jurnal TV.MD):
“PAUL GOMA, OMAGIAT ÎN ABSEN¢™
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L-au omagiat în absen†a sa!
Academia de £tiin†e a Moldovei §i Uniunea Scriitorilor au desf¶§urat
o manifestare §tiin†ific¶ dedicat¶ scriitorului român basarabean Paul Goma,
stabilit în Fran†a. La 2 octombrie, Paul Goma a împlinit 75 de ani.
Paul Goma este un militant anticomunist. S-a refugiat din Basarabia,
împreun¶ cu p¶rin†ii s¶i în 1944 în Transilvania. În 1977 s-a stabilit în Fran†a.
Pre§edintele Uniunii Scriitorilor, Mihai Cimpoi, a precizat la eveniment
importan†a pe care o au lucr¶rile §i personalitatea scriitorului Paul Goma pentru Republica Moldova.
Chiar dac¶ anterior se preconiza ca scriitorului §i familiei sale s¶-i fie
acordat¶ cet¶†enia Republicii Moldova pentru a putea reveni împreun¶ la
ba§tin¶ pe 2 octombrie, asta nu s-a întâmplat, deoarece în conformitate cu
legisla†ia în vigoare ini†ial cet¶†enia urma s¶-i fie acordat¶ lui Paul Goma §i
fiului s¶u, iar mai apoi, so†iei lui. Academia de £tiin†e a Moldovei va întreprinde îns¶ ac†iunile necesare pentru a rezolva aceast¶ problem¶.
Cu prilejul manifest¶rii omagiale a fost inaugurat¶ §i o expozi†ie cu
lucr¶rile scriitorului Paul Goma.”

De : ghduca@yahoo.com
Objet : FW: Mesajele lui Paul Goma si Gh. Duca - conferinta PAUL
GOMADate : 4 octobre 2010 14:48:14 HAEC
À : paulgoma@gmail.com
Répondre à : ghduca@yahoo.com
-----Original Message----Subject:
Mesajele lui Paul Goma si Gh. Duca - conferinta PAUL GOMA
“Bun gasit!
“Va expediem alaturat textele telegramelor de salut ale scriitorului disident Paul GOMA de la Paris si acad. Gheorghe Duca, aflat
intr-o vizita in capitala Muntenegrului, adresate participantilor
Conferintei stiintifice PAUL GOMA LA 75 ANI, organizata astazi de
Academia de Stiinte si Uniunea Scriitorilor din Moldova.
Notam ca marele nostru scriitor Paul GOMA - nume emblematic al exilului romanesc, urma sa vina sambata la Chisinau si sa participle astazi cu intreaga sa familie la Conferinta stiintifica, dar, din
motive greu de inteles, militantul anticomunist nu a ajuns la Chisinau,
fiind lasat in exil chiar si dupa 20 de ani de la caderea comunismului
in Europa.
Ii spunem scriitorului si pe aceasta cale: LA MULTI ANI si sa
stie ca elita intelectuala a Moldovei va face tot ce-i sta in putere pentru
a-l aduce ACASA!
Centrul Media al Academiei de Stiinte a Moldovei
Sediul central: bd Stefan cel Mare si Sfant, nr. 1
MD-2001, Chisinau, Republica Moldova
Tel: 27-41-93, 27-23-37
e-mail: centrul-media@asm.md
www.asm.md, www.international.asm.md
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Telegram¶ de salut pentru participan†ii la Conferin†a §tiin†ific¶
„Paul GOMA la 75 ani”
Onorat public, stima†i colegi de pe ambele maluri ale Prutului,
m¶ bucur mult c¶ a†i venit ast¶zi în Casa Mare a Academiei de £tiin†e
a Moldovei §i c¶ AM REU£T, cu eforturi comune, s¶ organiz¶m un
eveniment de anvergur¶ dedicat unei personalit¶†i unice în literatura
român¶ §i istoria rezisten†ei na†ionale de secole - Paul GOMA.
Acestui incomparabil fenomen literar-artistic §i na†ional-politic, Paul GOMA numai Poetul Na†ional Mihai EMINESCU îi poate fi
„judec¶tor”, dac¶ e s¶ †inem cont de versul marelui nostru poet Grigore
VIERU. În opera sa politic¶ EMINESCU scria: „Inteligen†e se g¶sesc
adesea, caractere – foarte rare.” Marele scriitor disident, p¶mânteanul
§i cona†ionalul nostru Paul GOMA, este prin îns¶§i esen†a sa ca OM §i
OPER™ literar¶, publicistic¶, politic¶ un caz RAR de b¶rbat de
CARACTER, nonconformist din fraged¶ adolescen†¶, militant
anticomunist nu doar contra regimului ceau§ist, ci contra ideologiei
comuniste în general.
Celebrul nostru dramaturg Eugène IONESCO îl definea „un
SOLJENI¢IN român”, dar Paul GOMA nu este doar atât. Trecut fiind
prin refugiul de la ba§tina ocupat¶ de URSS, apoi, prin mai multe
arest¶ri §i deport¶ri în propria †ar¶, apoi, prin exilul amar, Paul GOMA
a fost mai mult decât un SOLJENI¢IN. Paul GOMA a fost „judecat”
de un regim str¶in, de ocupa†ie, el a fost crucificat pe Prut §i a suferit
pentru dou¶ †¶ri, c¶rora le apar†ine în egal¶ m¶sur¶. În plus, pentru
libertatea sa de gândire §i exprimare, vocea lui Paul GOMA a fost
„asfixiat¶” chiar §i în Occident, de neprietenii neamului nostru, care
nici ast¶zi, ca §i lui EMINESCU, nu-i dau pace...
Paul GOMA - nume emblematic al exilului românesc, este un
scriitor de cert¶ valoare artistic¶, este Omul care, în ciuda riscurilor
personale, nu a tr¶dat sau dezam¶git basarabenii s¶i, nu a contraf¶cut
Adev¶rul, el este prin excelen†¶ Frate al Adev¶rului. S¶ nu uit¶m c¶
prin opera sa, Paul GOMA ne-a ajutat s¶ supravie†uim ca fiin†¶
na†ional¶. El a alertat decenii în §ir Occidentul privind problema
Basarabiei de dup¶ 1940 §i crimele comise de regimul totalitar
comunist în aceste teritorii.
Paul GOMA este mândria noastr¶ na†ional¶ §i trebuie s¶-l cinstim, precum o merit¶ din plin. Regret faptul c¶ Paul GOMA nu a ajuns
ast¶zi la Academia de £tiin†e cu toat¶ familia sa, dar îmi exprim speran†a c¶ fericita aducere ACAS™ a Eroului na†ional Paul GOMA a fost
doar amânat¶ §i ne vom întâlni cât de curând. S¶ nu disper¶m. Ocazii
de zile mari vom mai avea. În calitatea mea de pre§edinte al A£M am
ini†iat deja procedura de acordare a titlului de membru de onoare al
A£M pentru marele scriitor Paul GOMA, iar, în calitate de membru al
Guvernului R. Moldova voi propune în aceast¶ s¶pt¶mân¶ ca anul
2011 s¶ fii declarat – ANUL PAUL GOMA. S¶ sper¶m c¶ demersurile comunit¶†ii §tiin†ifice vor fi sus†inute la cel mai înalt nivel. Repet
în încheiere ceea ce am declarat sâmb¶t¶, 2 octombrie 2010, postului
de televiziune JURNAL TV: nu Paul GOMA are nevoie de noi, ci noi
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avem nevoie de Paul GOMA, inclusiv din perspectiva ader¶rii †¶rii
noastre la UE. Avem datoria moral¶ de a ne respecta §i cinsti personalit¶†ile cu renume mondial.
Doresc tuturor participan†ilor la conferin†a §tiin†ific¶ mult
succes! Paul GOMA este al¶turi de noi, am vorbit cu el la telefon §i lam informat detaliat despre programul acestei conferin†e.
Acad. Gheorghe DUCA,
pre§edintele Academiei de £tiin†e a Moldovei
Podgori†a, Muntenegru, 4 octombrie 2010

*
Mesajul scriitorului Paul GOMA adresat participan†ilor la
Conferin†a §tiin†ific¶ „Paul GOMA la 75 ani”,
organizat¶ de Academia de £tiin†e §i Uniunea Scriitorilor din Moldova
Paris, 4 octombrie 2010
Doamnelor, Domnisoarelor, Domnilor,

- textul a fost reprodus la 4 octombrie *
Din Basarabia literar¶ de azi:
One Response to “PAUL GOMA: 75 DE ANI DE LA NA£TERE”
Camelian Propinatiu Says: October 3rd, 2010 at 8:59 am
“De la 7 aprilie 2009 încoace (de fapt de la cutremurul de constiinta
care a fost inaltarea lui Grigore Vieru la Eminescu), viata spirituala romaneasca pulseaza mai degraba la Chisinau decat la Bucuresti.
De aceea, cum necum, Paul Goma e mai degraba aniversat aici decat
in Romania, unde ca o ironie, critica dnei Herta Muller, recent la Bucuresti,
vizand asa-zisa rezistenta prin cultura si Imposibila Lustratie a securistilor
este identica celei exercitate de Paul Goma din exil si oarecum tine loc prezentei acestuia la Ateneu acum cand implineste 75 de ani.”

Miercuri 6 octombrie 2010
Xiti zice c¶ ieri am avut 124 vizitatori, din care 31 din
Basarabia. Necazul fiind c¶, pe de o parte nu i s-a f¶cut deloc
publicitate “manifest¶rii”, deci mul†i - printre care cei din familia
mea - nu au §tiut de colocviu; pe de alta: cei care au aflat, dar,
pruden†i, nu numai c¶ nu s-au dus, dar i-au sf¶tuit §i pe al†ii s¶ nu
mearg¶, «c¶-i periculos s¶ se afle c¶ te intereseaz¶ Goma».
Mai las o zi-dou¶ de odihn¶ (m-au stors de via†¶ - dar cum
mi-au mai umplut-o!) mesajele primite de ziua mea §i am s¶ m¶
ocup de ovreii din Basarabia care pur §i simplu i-au terorizat pe
ne-ovrei, cu sperietoarea Goma.
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*
Citat dintr-un interviu dat de O. Nimigean României
libere:
(…) - “Cum te raportezi la literatura român¶ actual¶?
- Ar fi prea multe de spus, poate alt¶dat¶. M¶ bucur, în orice
caz, c¶ am reu§it s¶ le dau un plus de încredere, la începuturile lor, unor
scriitori precum Dan Lungu, Dan Sociu, Lucian Dan Teodorovici (ce
de-a Dani, lipse§te Dan Brown!), Michael Astner, Gabriel H. Decuble,
Constantin Acosmei, £erban Axinte, Radu Pavel Gheo, Christian
T¶n¶sescu. Sunt fericit c¶ în câteva s¶pt¶mâni va ap¶rea un excelent
volum de poezie, „Federeii", al lui Nicolae Avram. Sunt, pe de alt¶
parte, umilit c¶ Paul Goma împline§te 75 de ani în exil, dup¶ ani de
„capitalism", iar Sorin Ovidiu Vîntu este proclamat de Dinescu „un
mare c¶rturar".
- Dar în cultura român¶ în general - pe cine preferi: Herta
Muller sau Gabriel Liiceanu?
Am spus mai înainte: pe Paul Goma”.
*

Am trimis scrisoarea de mai jos lui Gheorghe Duca. Am
mai trimis un exemplar Lumini†ei Dumbr¶veanu, consiliera sa.
“Paris, 6 octombrie 2010
Stimate Domnule Gheorghe Duca
presedinte al Academiei de Stiinte al Moldovei
In caldele Dvs scrisori pe care mi le-ati adresat, ati promis cà
veti impulsiona luuungul drum al birocratiei - vorbesc de acordarea
cetàteniei moldovene;
Sunt convins c¶ o veti face - drept care v¶ multumesc cu
anticipatie;
Deasemeni afirmati:
“Personal, am lansat deja initiativa de a V¶ acorda înaltul titlu
de membru de onoare al Academiei de Stiin†e a Moldovei, al¶turi de
mari personalit¶ti nationale si universale, inclusiv laureati ai premiului
Nobel.”
Si pentru aceast fapt v¶ multumesc.
M¶ întreb îns¶ dac¶ membrìa Academiei îmi va acorda si înlesniri de natur¶ strict cultural¶-editorial¶?
De-un exemplu : îmi va edita “£tiinta” o Serie de Jurnale?
Nu foarte multe, dar bune, asa spune so†ia mea. Ar fi 20
(dou¶zeci) de volume, acoperind anii de exil în Franta: 33…?
Dac¶ atunci când, curând-curând, voi veni - v-am amenintat: nu
sc¶pati usor de mine - m-ati întâmpina cu primele volume din Seria de
Jurnale?
Ce bine, ce cald, ce colorat îmi va fi!
Dac¶ g¶siti bun¶ propunerea, v¶ rog s¶ m¶ anuntati.
Stiu (n-as mai sti!) c¶ altele sunt priorit¶tile tàrii acum, îns¶
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preg¶tirea unei astfel de editii, la o editur¶ cu prestigiul si cu mijloacele materiale ale “Stiintei” nu va (de)mobiliza masele largi de
aleg¶tori, deturnîndu-le de la obligatiile cet¶tenesti: masele nu vor sti
ce complot¶m noi. Editarea se va perfecta între cinci-sapte persoane prima: Domnia voastrà, a doua: eu, autorul, celelalte fiind editori si
redactori (si graficieni, s¶ nu uit).
Ce spuneti?
In asteptare,
Paul Goma”

*
Am primit de la Ambasada Moldovei:
De : ambassade.moldavie@wanadoo.fr
Objet : invitatie la Ambasada Republicii Moldova
Date : 6 octobre 2010 15:41:04 HAEC
À : paulgoma@free.fr
Répondre à : ambassade.moldavie@wanadoo.fr
Stimate domnule GOMA,
Vom fi bucurosi sa va avem in calitate de oaspete la sediul
Ambasadei Republicii Moldova in Franta intr-o zi si la o ora
convenabila pentru dumneavoastra.
Adresa ambasadei : 22 rue Berlioz,75016,Paris
Cu respect,
Oleg SEREBRIAN
Ambasador

*
Am r¶spuns:
“Domnule ambasador,
I-am comunicat subalternului Dvs. :
Nu am nimic a và comunica, nu ave†i nimic a-mi comunica:
Dacà a†i fi avut, ati fi fàcut-o în scrisoarea trimisà.
De ce mà invitati la ambasadà? Ca sà mà asigurati de consideratia Dvs.,? - sunt asigurat. Ca sà-mi incredintati un secret-de-tainà?
Dar eu nu am secrete, nici de primit, nici de transmis. Eu nu
sunt spion, Domnule Ambasador, faptele si cuvintele mele iubesc
lumina zilei, aerul liber, nu ungherele, subteranele, nici întâlnirile-lao-cafelutà în care se vorbeste cu gurile strâmbate de… tainà-mare.
Detest secretomania care a fàcut din noi, românii de pe ambele maluri
ale Prutului o comunitate fàrà coloanà vertebralà, alcàtuità din indivizi
neinstare sà rosteascà limpede, clar, ce au de rostit - cà n-om fi noi o
natie de spioni.
Multumesc pentru invitatie, însà nu este pentru mine.
Scrieti-mi. Voi citi cu aten†ie scrisul Dvs.
Paul Goma”
*

Valerian Stan îmi repet¶ o veste-proast¶:
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De : vs@valerianstan.ro
Objet : procesul...
Date : 6 octobre 2010 18:32:03 HAEC
À : paulgoma@free.fr
“Azi am fost din nou la instanta, a fost termen in dosar. Din pacate
s-a amanat din nou, de data asta pentru 2 februarie 2011. Aceleasi probleme
cu "procedura", cu citarea a vreo 6 "parati" - cu revista Timpul*) si a
Fundatiei Timpul (editorul revistei), de exemplu, care si-au schimbat sediul
si nu reusim sa-l gasim pe cel nou. Pesemne ca nici ei, si nici alti parati "necitati", nu au vreun interes sa-i gasim... Pe site, revista are indicata o casuta
postala, dar si de acolo s-a intors citatia. Va trebui sa ne adresam de data asta
judecatoriei care tine registrul in care este inregistrata Fundatia. Nici cu
Wiesel**) si Totok nu a fost "procedura indeplinita". Va trebui sa o iau de la
capat cu Dna Crangariu si sa vedem cum procedam pentru ca la termenul din
februarie sa avem mai multe sanse.
VS
–––––––––––––––––––
*) Este vorba de Timpul din Ia§i, condus de Liviu Antonesei, “prietenul”
meu.
**) Atât Marele Impostor Wiesel, cât §i micul turn¶tor Totok î§i †in ascuns¶
adresa - obicei c¶p¶tat de la comuni§ti, de la spioni, de la evrei în “ilegalitatea”
practicat¶ prin tradi†ie (notele mele, P.G.)

*
Am în†eles bine? Mario Vargas Llosa a primit Premiul
Nobel? "Pour sa cartographie des structures du pouvoir et ses
images aiguisées de la résistance de l'individu, de sa révolte et
de son échec".
Ce bine, ce bine, ce bine!
*
Liviu Ioan Stoiciu îmi trimite indignarea sa consemnat¶ în
6 octombrie, fa†¶ cu neacordarea cet¶†eniei moldave…
Oamenii, oricât de curajo§i, de d¶t¶tori cu barda-n
Dumnezeu, se arat¶ pruden†i când discu†ia, discursul, textul lor se
apropie de Teroarea Evreiasc¶.
ïn Basarabia îmi era cunoscut¶ de acum aproape un deceniu, dup¶ semnalul de holocaustizare dat de “Radu Ioanid” în
Observatorul cultural al Mu§atei §i al Lefterului. Semnalul
atacului Terorii cu pricina a fost pe dat¶ perceput - §i aplicat, în
pres¶, pe ambele maluri ale Prutului, la Chi§in¶u - prin inenarabilui deputat kamunist Stepaniuk, prin c¶†eii de la Contrapunct:
V. Gârne† §i V. Ciobanu, iar în “Regat” de Dan Pavel, Shafir,
Laszlo, Pecican, Andreescu, Oi§teanu, A. Cornea - preluat de
haita lui Manolescu la Congresul Scriitorilor - iar peste hotare de
M.D. Gheorghiu §i, surpriz¶, de fostul meu prieten N. Trifon, zis
“¢umpi”, anarfist de nuan†¶ bulgar¶, cel care §i-a luat libertatea
de a interveni în Wikipedia, unde mi-a confec†ionat - clandestin !
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- o biografie n¶uc¶, obraznic¶, prosteasc¶, potrivit c¶reia a§
proveni “dintr-o familie de înv¶†¶tori românofoni (!) din Jude†ul
Orhei” - ca s¶ se în†eleag¶: eu nu sunt român ci, dixit anarhosindicalistul ¢umpi: doar românofon….
ïns¶ Teroarea Evreiasc¶ a trecut, la Chi§in¶u, de la atacurile în “presa” lor (“Focu§or…” §i nu mai §tiu cum se traduce din ruse§te - titlul organului) la ac†iuni… hot¶rîte la mai multe
Saloane ale C¶r†ii: Grupuri de “tovar¶§i indigna†i” (eu traduc în
române§te autotitulatura lor, în limba-care-nu-exist¶: nici rus¶,
nici idi§, nici româna, pardon: “maldaviniascî”) au protestat cu
hot¶rîre bol§evic¶ împotriva prezen†ei c¶r†ilor lui Paul Goma în
standuri, mai cu seam¶ a volumului S¶pt¶mâna Ro§ie, cel care
provoac¶ isterie r¶zboinic¶ în rândurile “tovar¶§ilor evrei din
Maldova Nuastrî”.
De ce S¶pt¶mâna Ro§ie “a lu‘ Paviel Guoma” (exact a§a
fusese rostit numele meu de Stepaniuk, în Parlament, când
ceruse el cu gura lui, nu doar Justi†iei, ci §i “Organelor” s¶ interzic¶ difuzarea ei în Moldova) - reiau: de ce trebuia s¶ dispar¶?
«Fin’c¶ ia iesti antisimit¶!» - iat¶ r¶spunsul Terorii
Evreie§ti.
Un prieten (atunci epistolar) care supraveghea standul a
întrebat de ce este antisemit¶ cartea lui Goma?
«A§¶!», a venit “r¶spunsul”.
Ai fi zis c¶ sonorizatorul - cu tot cu tovar¶§a sa de via†¶,
v¶rsînd venin verde prin ochi§orii de sticl¶ albastr¶ a†inti†i la
neru§inatul întreb¶tor - fusese, cu pu†in timp în urm¶ membru
plin ai “troicelor” care trimiteau în Siberia, dac¶ nu în mormânt
zeci, sute, mii de basarabeni vinova†i de… A§¶.
Fiindc¶ tân¶rul prieten nu le-a permis Teroristizatorilor
evrei s¶ ia exemplare(le) din cartea cu bucluc, tactica a fost
schimbat¶:
Acum voiau s¶ o cumpere - dar nu un singur exemplar, ci
pe toate! ïns¶ prietenul acela fusese sf¶tuit de mine: suspec†ilor
s¶ nu li se dea decât un singur exemplar (pentru a nu fi aplicat¶
metoda bol§evico-sionist¶ a “stingerii” unei c¶r†i prin cump¶rare-§i-distrugere-a-ei!
S-o credem noi c¶ au fost descuraja†i: la scurt timp a mai
venit un cuplu; apoi altul; apoi înc¶ unul - l¶udîndu-se tovar¶§iide-veacuri c¶ ei pl¶tesc, f¶cînd acela§i gest, de pip¶ial¶ prin
buzunare, dar nesco†înd nimic, niciodat¶. Furio§i, au… §terpelit
un exemplar-dou¶ §i au alergat “la baz¶”, s` dea raportul.
Nesatisf¶c¶tor: au revenit, declarînd c¶ ei vor toate c¶r†ile lui
Goma! Furio§i c¶ prietenul b¶gase c¶r†ile în cutii, sub mese,
terori§tii evrei au atacat, curajo§i, cutiile (de sub mese). Nu au
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reu§it, au fost respin§i. Atunci s-au adunat mai multe cupluri, au
improvizat un miting de protest, amenin†înd cu… Pracuratura!,
în capul lor aceasta fiind institu†ia care împarte dreptatea între
Prut §i Nistru. Au amenin†at c` vor reclama cazul “la Varonin”;
apoi s-au prezentat la Biblioteca Na†ional¶, speriind-o pe directoare c¶, dac¶ nu “iliminî cartea antisimit¶ a lui Guoma…”, îns¶
nu au spus ce-or s¶-i fac¶ directoarei: au s-o treac¶ prin troica
lor?, au s-o deporteze la Irku†k?, au s-o împu§te pe loc, a§a cum
le st¶tea obiceiul, bunicilor, p¶rin†ilor lor, pe când terorizau
întreaga Basarabie §i Bucovin¶ de Nord, cu Naganul, începînd
din 28 iunie 1940?
Am mai spus: tân¶rul meu prieten încercase în mai multe
rânduri s¶ intre într-un dialog civilizat cu ei, cerîndu-le s¶
explice în ce const¶ antisemitismul S¶pt¶mânii…?
Efort inutil: dialog cu monologhi§tii prin na§tere?; dialog
cu ni§te indivizi de profesie d¶t¶tori de ordine (în ruse§te, ca la ei,
la cazarm¶?) Ace§tiau aveau, înv¶†at - “în maldavine§ti” - un
singur cuvânt: «A§¶!»
D¶duse Shafir alt r¶spuns? Deloc: nu citise cartea - o
m¶rturisise “cinstit” - îns¶ o condamnase, ca ai s¶i tovar¶§i de
§aib¶ de la Chi§in¶u. Dar Dan Pavel, alt antisemitizator? Nici el
nu citise cartea. Dar Gabriel Andreescu (protejatul lui
Antonesei), cel care tuna §i fulgera împotriva c¶r†ilor lui Goma
S¶pt¶mâna Ro§ie §i Basarabia §i evreii, când cartea mea
este… la singular: are un titlu §i un subtitlu?
Dealtfel episodul Salonul C¶r†ii l-am consemnat în Jurnal
2007, începînd de la pagina 339, 1 septembrie.
Am mai scris, am tot scris: noi, ne-vreii suntem vinova†i
c¶ accept¶m judec¶†ile strâmbe, aiuritoare, de-a-n curulea,
condamn¶rile f¶r¶ apel («Voi, care ne-a†i ars în cuptoare, la
Auschwitz!»). Neprimind nici o contesta†ie din partea noastr¶, au
devenit obraznici, abuznici: dac¶ boul de goi nu protesteaz¶,
înseamn¶ c¶ eu, ovreu iste† am dreptul s¶-l acuz de p¶cate grele,
chiar de crime! Revenind la Chi§in¶u §i la “întâmplarea” cu
imposibilitatea de a c¶l¶tori pe p¶mântul meu §i al str¶-str¶mo§ilor mei: ïn primul moment de uluial¶ §i de mânie îi scrisesem lui Valeriu Matei:
“Dar cine au fost/sunt legislatorii care au f¶cut ce au f¶cut,
în stilul selec†ion¶rii bandi†ilor: unii “na prava”, al†ii “na leva” –
dup¶ care criterii? Nu vreau s¶ am de a face cu astfel de
“legisla†ie”, cu atât mai pu†in cu “legislatorii”!
Chiar dac¶ b¶nuiam Mâna Terori§tilor Evrei, nu aveam
probe. Ei, bine, probele nu s-au l¶sat a§teptate (paradoxal: evreii
se feresc de publicitate, nu vor s¶ li se afle secretele: numele
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adev¶rate (dar vor fi avînd nume-adev¶rate sau doar pseudonime,
schimbate la fiecare “campanie”?), faptele, inten†iile, în acela§i
timp, ei †in s¶ li se §tie de fric¶; au o mare for†a de distrugere a
celuilalt - atotputernicia Evreului, nu doar la Chi§in¶u, ci în
toat¶ lumea).
“Din p¶cate, nici Basarabia, pentru Adev¶rul c¶reia Paul Goma
s-a zb¶tut întreaga sa via†¶ ca un leu, nu s-a ar¶tat mai vrednic¶.
O ini†iativ¶ de a-l readuce ACAS™ pe acest mare exilat a e§uat în fa†a
primului semn de nemul†umire din partea unei oculte atotputernice.
Bravii no§tri patrio†i, ca ni§te români adev¶ra†i, au pus coada între
vine §i au dat înapoi.” (subl mea)

Vineri 8 octombrie 2010
Mizerabili mai sunt, “smântâni§tii ‘telectualita†ii noastre
(dragi)” - în raport cu Herta Müller. Caca†aveic¶ de C¶rt¶rescu
scheaun¶, se plânge c¶ Herta nu l-a l¶udat, miorl¶ie c¶ l-a chi§cat
on chic; Liicheanu morm¶ie, forn¶ie (r¶sfoind, ca un tocilar
h¶rnicu†, noti†ele preg¶tite), nemul†umit - mai aproape: §uc¶rit c¶ nu a fost în†eles el, filozoful-cel-mai-tân¶r-la-român (citat din
Ierunca). ïns¶ culmea puturo§eniei, a neamului prost, a releicredin†e o atinge Turn¶torul Unesco: Manolescu.
Niciunul nu merit¶ s¶ se dea citate din produc†iile lor
de bale.
Duminic¶ 10 octombrie 2010
Noapte grea, agitat¶, ud¶. M-a atins r¶u ac†iunea holocaustologilor ac†ionînd în Chi§in¶u. “Oculta” m-a pus în genunchi §i
pe mine, fiindc¶ bie†ii basarabe†i de azi sunt, demult, pu§i-peburt¶, ca fii, nepo†i ai martiriza†ilor basarabeni, bucovineni,
her†eni începînd din 28 iunie 1940 §i chiar de nu-§i mai aduc
aminte (memoria, †ol murdar, zdren†uit, sub care se ascund supravie†uitorii Terorii Bol§evice atunci instalate), au p¶strat în
viscere, din genera†ie în genera†ie frica, groaza de bol§evicii ru§i
§i de ferocii executan†i ai poruncilor st¶pânilor: evreii.
Fire§te, ace§tia, în simulacrele lor de ap¶rare, de justificare
a cruzimii cu care “aplicaser¶ linia partidului bol§evic” pe spinarea neferici†ilor b¶§tina§i, zbiar¶ f¶r¶ contenire, repetînd pân¶ la
sa†iu ieremiadele: suferin†ele milenare ale poporului evreu. Iar
când sunt adu§i la “cestiune”, care sun¶ (când sun¶):
«De ce v-a†i r¶zbunat cu atâta sete, cruzime pe basarabenii
§i bucovinenii ocupa†i?»,
…în cazul fericit când nu o iau de la cap cu tânguielile, cel
mai târziu de la Inchizi†ie încoace - ca §i cum nu Torquemada ar
fi fost el însu§i evreu convertit - acuz¶, cu bale, cu stropi
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“orânduirea fa§ist¶” din România, “persecu†iile” ale c¶ror
victime erau (numai !) evreii, pân¶ în 1940, când fuseser¶ libera†i
de Puterea Sovietic¶… Adev¶rat, în general, neadev¶rat în
am¶nunt: persecuta†i - aresta†i, întemni†a†i erau, nu evreii
ca evrei, ci agen†ii bol§evici ai Moscovei, în majoritate
zdrobitoare: evrei.
ïn criticele - în realitate: contest¶rile - la etalarea documentelor (adev¶rat, redactate de poli†ie) a faptelor rele ale…
“unor evrei” (!), atât în blestemata S¶pt¶mân¶ Ro§ie, tragica evacuare a provinciilor cedate URSS, cât §i în Anul Negru (28 iunie
1940 - 15 iulie 1941) în care ocupan†ii sovietici §i slugile lor
ascult¶toare (§i jubilatoare), evreii, holocaustologii încearc¶ - §i
reu§esc afurisi†ii! - s¶ strecoare în sufletul victimelor - otrava, de
pe urma c¶reia neferici†ii se întreab¶:
«£i dac¶ noi, basarabenii §i bucovinenii eram vinova†ii
unici de soarta lor, de oameni f¶r¶ †ar¶ - doar c¶ nu §tiam s¶ le fi
pricinuit atâta suferin†¶? ïnseamn¶ c¶ au avut temeiuri s¶ se
r¶zbune pe noi, începînd cu faptul c¶ noi nu eram, în primul rând:
evrei; în al doilea, noi nu eram, ca ei: bol§evici ?».
Sar ca pi§ca†i de streche evreii când aud de r¶zbunare.
Doamne, fere§te, cum s¶ nutreasc¶ - ei? - degradanta sete de
r¶zbunare, ei niciodat¶ nu s-au r¶zbunat pe cel¶lalt, ei doar au
suferit, suferit, suferit r¶zbun¶rile celorlal†i, ale goi-lor…Iar când
le bagi sub ochi documentele (de poli†ie, doar n-or fi pretinzînd
s¶ le oferi “documente de partid comunist”), le neag`, cu indignare, le contest¶ cu oroare §i… cer probe, oameni buni! Probe c¶
a§a fusese, dar nu cum zic documentele poli†iei române§ti, ci
numai cele din Istoria PCb!, iar pentru adev¶r-adev¶rat
cople§itoarea “bibliografie” a crimelor f¶ptuite de români, în
1941-1942, în Transnistria, fabricate de Ancel la Tel Aviv, acolo
unde a fost preparat (prin grija lui Volovici) §i Jurnalul lui
Sebastian! ïns¶ Doamne fere§te s¶ fie pomenite crimele evreilor
în slujba ocupantului rus, înainte de Transnistria, între iunie
1940 §i iulie 1941, nici acelea de dup¶ august 1944 pân¶ mai ieri!
Cu o neru§inare dezarmant¶ “istoricii” evrei - de la “ru§ii” Ilia
Ehrenburg §i Grossman, pân¶ la “românii” Ancel, Radu Ioanid,
Oi§teanu, Shafir, Volovici practic¶ alert inversiunea cronologic¶, în care caz admit, cu un sfert de gur¶ c¶, da, mda §i ei au
(cam) practicat pe ici pe colo r¶zbunarea, îns¶ numai în cazuri
neesen†iale.
Reproduc, pentru a n-a oar¶ exemplul etern de argument
al holocaustologilor:
“Evreii bol§evici se purtaser¶ sever (?) cu românii basarabeni §i bucovineni - în 1940-41 - pentru c¶ (aten†ie, vine
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logica holocaustolologic¶!) autorit¶†ile fasciste antonesciene îi
masacraser¶ pe evrei, în Transnistria, în… 1941-42!»
Dac¶ ar fi ad¶ugat “în mod preventiv” la eufemizanta
“se purtaser¶ sever”, ar fi fost doar o glum¶ (foarte) proast¶, nu
o l¶b¶r†at¶ minciun¶ o “istorie” de-a-n curulea de tip Roller;
de tip Tism¶neanu!
De agresori - evreii - m-am ocupat în nenumarate rânduri
(cu documente!) §i în multe scrieri. Este timpul s¶ scriu câteva
cuvinte §i despre agresa†i: victimele, b¶§tina§ii basarabeni:
Ca unul care a scris o carte despre reeducarea de la Pite§ti
- adus¶ §i ea, pe tancurile sovietice - cunosc psihologia victimei:
Atât de îndelungat¶ vreme, atât de cu violen†¶ au fost
“trata†i” neferici†ii c¶zu†i între labele ru§ilor ocupan†i §i ai
caraliilor, politrucilor evrei, încât pu†ini dintre ei au putut p¶stra
convingerea c¶ ei, alc¶tuitorii comunit¶†ii basarabene înghi†it¶ de
monstrul sovietic sunt nevinova†i. Dar, spre deosebire de nevinova†ii ru§i, culpabili de a gândi altfel (sau de a fi b¶nui†i c¶ o
fac), neru§ii au fost feroce persecuta†i §i pedepsi†i pentru motive
de… ras¶: nu erau ru§i! - în capul enkavedistului : “neoameni”.
Basarabenii no§tri - câ†i mai tr¶iesc - §i urma§ii lor (chiar
dac¶ unii s-au n¶scut în deportare, la mama dracului, în Siberia ca Grecianina de sinistr¶ faim¶) s¶ §tie, iar dac¶ refuz¶, s¶ fie
obliga†i s¶ accepte:
Comuni§tii ru§i, prin slugile lor, evreii, ne-au martirizat,
ne-au jefuit, ne-au înfometat, ne-au deportat, ne-au împu§cat,
ne-au ucis prin munc¶ istovitoare - nu pentru c¶ am fi fost cu
adev¶rat “culaci”, nu pentru c¶ eram intelectuali, preo†i,
func†ionari “burgheji”, “antisemi†i”, nici m¶car pentru c¶ cei mai
r¶s¶ri†i f¶cuser¶ unirea cu Patria Mam¶, prin Sfatul ¢¶rii…,
- …ci pentru c¶ nu eram ca ei: nici ru§i, nici evrei.
Or o asemenea “crim¶” nu poate r¶mâne nepedepsit¶ de
Statul Terorist Sovietic.
£i a §i fost.
Mai grav: Evreii supravie†uitori ai lag¶relor în care îi
închiseser¶ Germanii §i Românii, odat¶ libera†i, din tradi†ionalul
spirit de r¶zbunare - i-au înlocuit pe dat¶ pe gardienii, directorii
de închisori “fasci§ti” - dovedindu-se a fi chiar mai bestiali decât
cei mai bestiali nazi§ti - cazul evreului Morel, fost internat la
Auschwitz, dup¶ liberare pus de sovietici director al unui Centru
de Denazificare, în Polonia §i care s-a “refugiat” în Israel, dup¶
ce §i-a exersat ani îndelunga†i întreaga ur¶ §i cruzimea §i
inven†iile sale §i ale rasei sale în materie de tortur¶ - nu pe fo§tii
c¶l¶i, ci pe victimele acestora, ale nem†ilor: polonezii cre§tini - de
ce? Fiindc¶ nu erau evrei, fiindc¶ nu acceptau noua “dreapt¶
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orânduire”; cea bol§evic¶, a re-ocupa†iei sovietice.
Cine alc¶tuie§te “oculta” despre care vorbesc Andrei
¢urcanu, Valeriu Matei în leg¶tur¶ cu veto-ul exprimat de
Comunitatea Evreilor din Moldova, la încercarea mea de a m¶
întoarce în Basarabia?
Dar toat¶ lume §tie! ïns¶ acea toat¶-lumea tace de
frica lor.
£i ce se mai bucur¶ tic¶lo§ii, cum mai dau din coad¶ de satisfac†ie c¶ doar printr-o r¶steal¶ în direc†ia autorit¶†ilor guvernamentale, doar rostind cuvântul: “antisemit”, au ob†inut f¶r¶ efort
ce doreau: închiderea u§ii spre †ara mea, spre p¶mântul meu, de
unde am fost alungat tot de ei §i de ai lor, în urm¶ cu 66 ani.
Prin frica instilat¶, nu doar cu ajutorul r¶stelilor, ordinelor,
soma†iilor, ci §i prin bât¶, prin înfometare, prin glonte.
E greu s¶-†i înfrângi frica - motivat¶ de brutalitatea
represiunii. Isus Hristos ne-a îndemnat s¶ nu ne fie fric¶, iar în
anii no§tri Wojtila, Papa Ioan Paul al II-lea a repetat aceast¶
încurajare: s¶ nu ne fie fric¶. Dar oare mai putem noi, cu
trupurile §i cu sufletele numai ran¶ s¶ ne ridic¶m din genunchi §i
s¶ ne spunem c¶ nu mai avem de cine s¶ ne temem?
Desigur - dac¶ îi privim pe c¶l¶ii no§tri §i pe urma§ii lor:
Ace§tia - “supravie†uitorii”, “veteranii”, “victimele fascismului românesc”, au fost §i r¶mân, prin genera†ii, oameni f¶r¶
c¶p¶tâi, f¶r¶ studii, altele, decât de marxism-stalinism, f¶r¶ o
meserie cinstit¶, semianalfabe†i, necunoscînd mul†umitor nici o
limb¶ : nici rus¶, nici idi§, cu atât mai pu†in român¶ - îns¶ ei au
fost fanatici enkavedi§ti, înal†i func†ionari de partid, devota†i
instructori de partid, anchetatori s¶lbatici, procurori nemilo§i,
directori de institu†ii, de unit¶†i industriale, agronomice,
prisidateli de sovhozuri, de cantine §i depozite alimentare §i de
magazine speciale pentru ei, tâlharii §i c¶mine universitare, ba
chiar de toalete publice!, de tabere pioniere§ti, de b¶i §i bordeluri secrete, pentru nomenklatura, responsabili cu agita†ia la
manifesta†ii, vigilen†i (cite§te: informatori, turn¶tori) mai mici §i
mai mari - nu totdeauna pentru a-§i dovedi devotamentul fa†¶ de
partidul comunism, în numele c¶ruia ac†ionau pentru a “elibera în
mod revolu†ionar” un apartament mai frumos, mai bine situat,
pentru a pune labele de maimu†oi râios pe curul unei femei - etc,
etc, adic¶ în fruntea bucatelor. Indigenilor, b¶§tina§ilor moldoveni le fusese imposibil (mai adev¶rat: interzis) s¶ accead¶ la
astfel de posturi, ele fiind rezervate ocupan†ilor - printre ei,
prioritar, evreilor, ca “victime ale fasci§tilor români”.
Ace§tia, care au acum peste 80 ani, î§i consum¶ pensiile
obraznic de grase, l¶f¶indu-se în apartamentele “prioritare”
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acordate slugilor ascult¶toare, zeloase (precum §i “veteranilor”
sau “pensionarilor”: miilor de ofi†eri din brava Armat¶ Ro§ie,
de politruci, de enkavedi§ti, trimi§i ca recompens¶ în dulcea
Moldov¶, unde e soare, vin, fructe §i femei câte pofte§ti),
amintindu-§i cu nostalgie, mai întâi Anul Negru (al nostru, al lor
Alb): 1940-1941, când exercitau ei teroarea asupra unor bie†i
rurali, întâi speriindu-i prin amenin†¶ri, apoi jefuindu-i, apoi
deportîndu-i, apoi împu§cîndu-i, ca “neoameni”, în limba lor:
“necomuni§ti”,“neevrei”.
Ace§tia §i urma§ii lor poart¶ o uria§¶, o de ne§ters vin¶ în
ororile pricinuite de “colectivizare” - mai întâi în campania de
kulakizare a oamenilor, în prima faz¶ a sistemului tâlh¶resc de
cote (postavka) care i-a privat pe †¶rani, nu doar de cerealele de
s¶mân†¶ pentru anul urm¶tor, ci §i de hrana lor §i a copiilor lor
(§i a animalelor). Ace§ti activi§ti-poli†ai-bol§evici, printre care
numero§i evrei poart¶ vina foametei programate de la Kremlin
care a bântuit cât o eternitate în Basarabia sovietizat¶, provocînd
zeci de mii de mor†i. £i vina canibalismului sovietic.
S¶ nu pretind¶ evreii contemporani c¶ p¶rin†ii, bunicii lor
“veteranii”, medici §i înal†i func†ionari în Ministerul Ocrotirii
S¶n¶t¶†ii (sic-sic) Averbuch, Hechtmann, Beidburd i drughie nu
§tiau ce se petrece “în republic¶” : foamete, distrofie, otr¶viri cu
buruiene toxice, canibalism. Ba §tiau foarte bine, îns¶ în rapoartele lor recomandau, nu diminuarea cotelor, pentru ca popula†ia
s¶ beneficieze de o alimenta†ie minimal¶, ci… arestarea §i
condamnarea sever¶ a celor “vinova†i de canibalism”… Iar fiii,
nepo†ii acestor “medici” criminali (pentru neasisten†¶ dat¶
persoanelor aflate în pericol de moarte), consum¶, în continuare,
f¶r¶ nici un aport din partea lor pâinea §i carnea §i laptele
cuvenite celor care le produc, supravie†uitorii victimelor lor
directe, nu urma§ilor unor tâlhari sângero§i, profitori pe veci,
pentru unicul motiv c¶ sunt evrei - deci foste “victime ale
fasci§tilor români”.
Dar ace§tia sunt, azi, umbre, strigoi ai politrucilor §i a
c¶l¶ilor de alt¶dat¶, care terorizaser¶, distruseser¶, înfometaser¶,
uciseser¶. Ehei, ce poreadk¶ instituiser¶ ei - vorbesc de
“oculti§ti” - pe când atacau, în iunie 1940 coloanele de refugia†i
ce încercau, în panic¶, o trecere peste Prut; ce jubila†ie
revolu†ionar¶ bol§evic¶ îi animà, f¶cînd din pitici, eroi de legend¶
bol§evic¶, atunci când ei, juni în putere, agresau femei §i b¶trâni,
le zmulgeau boccelele §i geamantanele, pretinzînd c¶ acelea sunt
ale “narodului truditor” pe care ei, burjuii, românii, regali§tii,
antisemi†ii le furaser¶ §i încercau s¶ fug¶ cu prada; cu ce be†ie criminal¶ zmulgeau din coloana osta§ilor în retrage pe câte unul §i,
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dup¶ ce îl batjocoreau, t¶indu-i nasturii de la pantaloni, îl sechestrau §i îl d¶deau pe mâna krasnoarmei†ilor, ace§tia, pe loc
trimi†indu-i spre Gulag, ca… prizonieri de r¶zboi, dintr-un r¶zboi
inexistent; ce avânt bol§evicesc îi mâna s¶ intre în biserici, s¶ se
pi§e în altare, cântînd Interna†ionala lor, mânjind cu c¶cat icoane
§i punînd pe foc c¶r†i de cult; ce “putere” cunoscuser¶ ace§ti
“revolu†ionari” de trei parale (dar devenind, fulger¶tor, criminali) în Anul Negru 1940-1941, când aruncau pe ferestre copiii
bolnavi din spitalul doctorului Ione†; când, în iunie 1941, în graba
de a-§i lua cât mai repede t¶lp¶§i†a peste Nistru, ca s¶ nu pun¶
Românii mâna pe ei, bandi†ii-tineri, astupaser¶ cu scânduri ferestrele închisorii din Orhei (numai din Orhei?) §i d¶duser¶ foc
de†inu†ilor; când, în nebunia distrug¶toare participaser¶, ca
voluntari, la dinamitarea, la incendierea §colilor, a bisericilor, a
palatelor, a depozitelor de m¶rfuri, mai ales de tutun, principala
bog¶†ie a Basarabiei - chiar §i a cl¶dirii B¶ncii din Tighina (iar
vita de artificier-§ef numit: “membru al brig¶zilor de distrug¶tori” se l¶uda mai ieri cu isprava-i, într-un jurnal din Chi§in¶u,
ca “îndeplinitor de porunc¶ a lui Iosif Vissarionovici de a nu l¶sa
piatr¶ pe piatr¶ du§manului” - se cunoa§te numele individului,
“erou al Marii Uniuni Sovietice”: Medger, arhitect de meserie).
™§tia sunt “oculti§tii”, holocaustologii : analfabe†i f¶r¶
leac, învenina†i de necontinuarea vie†ii de huzur pe spinarea “boilor, neoamenilor de moldoveni”.
De ace§tia s-au speriat oamenii care s-au temut s¶ fie
prezen†i la colocviul organizat de Academia de £tiin†e? De
aceste cadavre vii, dar înc¶ mi§c¶toare?; de b¶§ino§ii otr¶vicio§i
s-au înfrico§at “guvernan†ii” de la Chi§in¶u, când au încercat - §i
au reu§it, tovar¶§ii-domni!: Dungaciu, “consilierul” trimis de
B¶sescu, Leanc¶, brav func†ionar sovietic, avînd grad de general
(sau “doar de colonel”?), Serebrean, trep¶du§ de profesie - s¶
încurce lucrurile astfel, încât s¶ nu i se acorde cet¶†enia moldav¶
§i so†iei mele (auzi†i, motiv de respingere: “are azil politic în
Fran†a”, ei, da: are, ca §i so†ul, ca §i fiul s¶u!), pentru a
împiedeca întoarcerea noastr¶ acas¶, în Basarabia, ¢ara mea
- nu a lor!
Cum s¶ m¶ ap¶r împotriva hoardelor de guzgani, de
p¶duchi, de lipitori alc¶tuitori ai “Ocultei”!, cei care m¶ atac¶ din
toate p¶r†ile, din toate pozi†iile, nu pentru c¶ a§ fi propagatorul
unor neadev¶ruri istorice, din contra: pentru c¶ lucrez cu
adev¶ruri (istorice) deranjante pentru ei, fiindc¶ acelea dovedesc
minciuna lor, traficarea adev¶rului. Or ace§ti întuneca†i din
na§tere, ace§ti beznicoli prin voca†ie, ace§ti m¶cin¶tori de cuvinte
goale cu gurile lor de canal - acuzatoare, ca “Antisimitule!” - se
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tem de adev¶rul rostit tare.
Ei bine, eu nu m¶ tem de ei, de holocaustologii neru§ina†i!
O spun pentru a mia oar¶: nu sunt “antisemit” m¶car
pentru faptul c¶ acuzatorii în§i§i nu sunt semi†i, ci khazari,
de neam türcic; eu sunt antiholocaustolog, deci împotriva
ghe§eftarilor care storc bani din cadavrele (reale sau imaginare) ale coreligionarilor (în m¶sura în care ace§ti eterni bol§evici au o
religie). Eu sunt împotriva practic¶rii - §i a profit¶rii de pe
urma a ceea ce în§i§i evreii normali, one§ti au numit, cu
scârb¶ §i ru§ine: Shoah Business!
Din p¶cate - pentru ei, nu pentru mine, eu m¶ descurc cum
m-am descurcat §i pân¶ acum - se tem, în continuare §i victimele
lor macurtizate.
De ce? Ce li se se mai poate întâmpla basarabenilor mei din partea parazi†ilor numi†i ocolit: “ocul†i”?
Nimic - evreii au terminat de distrus ce mai era în picioare
pe p¶mânturile noastre - îns¶ victimele nu cunosc acest adev¶r.
Victimele - ale bol§evicilor, ale evreilor enkavedi§ti - dac`
“reabilita†i”, s-au întors la vatr¶ (cei care n-au murit pe-acolo),
ce-au g¶sit?
Numai u§i închise: domiciliul “restric†ionat”, ca s¶ nu-i
contamineze de “fa§izm” pe fo§tii concet¶†eni; casele lor, dac¶
mai existau, ad¶posteau - în cel mai “legal” mod cu putin†¶ - pe
al†ii, oameni din sat da†i pe brazda ocupan†ilor, ori “transfera†i”
aici: ru§i, mai cu seam¶ ucraineni, ca mili†ieni, §efi de colhoz,
directori de §coli: ace§tia aveau misiune s¶ des¶vâr§easc¶
desna†ionalizarea, desromânizarea, prin înv¶†¶mântul în rus¶ prin imbecilizarea copiilor, cu ajutorul “materiilor” politice, prin
organiza†ia de pionieri, prin descreierare, prin “ceremonialurile”
cravatelor ro§ii, ale goarnelor, ale saluturilor, prin pavlikmorozovare, adic¶ prin transformarea copiilor în turn¶tori ai propriilor
p¶rin†i; prin supravegherea b¶§tina§ilor dezb¶§tiniza†i, chiar dac¶
libera†i din lag¶re §i din deport¶ri, îns¶ purtînd stigmatul de
du§mani ai Patriei Sovietice. Dar mai ales prin “limba moldoveneasc¶”, acel animal care nu exist¶ decât în strategia
Kremlinului, destinat¶ a strivi §i sufletele, dup¶ ce a distrus
trupurile basarabenilor…
Cum au reac†ionat membrii pensiona†i ai “autorit¶†ilor
locale”, cei care, în urm¶ cu ani participaser¶, cu fanatism
bol§evic la “kulakizare”, la planificarea §i la între†inerea foametei
care a dus la canibalism, la deport¶ri, la arest¶rile actualilor
strigoi întor§i în Basarabia, dup¶ decenii §i nemaig¶sindu-§i loc,
locul? £i mai ales cum au rec†ionat evreii din aparatul de
represiune, administrativ, “legislativ” ai anilor acelora?
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Nu li s-a observat, pe con§tiin†¶ (care con§tiin†¶: cea
bol§evic¶?) - m¶car o umbr¶ de compasiune pentru soarta miilor,
a zecilor de mii de nevinova†i însiberiza†i §i prin ac†iunea
revolu†ionar¶, fanatic¶ a lor, activi§ti, enkavedi§ti - evrei.
Din contra: i-au privit, îi privesc în continuare cu ur¶.
Ur¶ grea, bol§evico-sionist¶ împotriva, repet, a victimelor lor.
«Cum de n-au cr¶pat, acolo unde i-am trimis, ace§ti
du§mani ai socialismului nostru? Cum de s-au întors, numai ca s¶
ne chinuie, s¶ ne aduc¶ aminte de trecutul nostru revolu†ionar (no fi cumva un nou val de antisemitism oficial?)? Ce face guvernul
nostru? Ce fac legile noastre kamuniste din “Na§a Maldova”? De
ce li s-a permis s¶ se întoarc`: pentru ne repro§a, nou¶, osta§i
disciplina†i c¶ îndeplinisem întocmai poruncile partidului §i ale
tovar¶§ului Stalin? Ar trebui ca mili†ia, procuratura, justi†ia s¶ ia
m¶suri urgente, pentru a-i trimite pe ace§ti du§mani eterni ai
comunismului acolo unde îi trimisesem noi, începînd din 28 iunie
1940 : în Siberia! Ce-ar vrea ei, acum? Cu ce preten†ii vin peste
noi? Cu preten†ii de victime? Dar n-au înv¶†at pân¶ acum c¶
numai noi, evreii suntem §i vom avea statut de victime - ale lor,
fa§i§tii români! - ei au, pe drept, statut de du§mani, de anticomuni§ti, de antisemi†i ! N-or fi poftind §i repara†ii materiale? £i
scuze, poate? N-or fi râvnind la apartamentele, la casele noastre,
câ§tigate cinstit, ca r¶spl¶ta cuvenit¶ pentru devotamentul nostru
fa†¶ de puterea poporului truditor? N-or fi vrînd §i slujbele noastre încredin†ate nou¶ de partidul nostru, camunist-bol§evic? £iapoi: cu ce sunt eu vinovat ca fiu, fiic¶, nepot al unei persoane
care §i-a f¶cut datoria de cet¶†ean con§tient, disciplinat al partidului nostru comunist bol§evic §i a marii noastre URSS? C¶, în
activitate lui, de zi cu zi s-au mai f¶cut §i oarecari gre§eli? Niscai
abuzuri? - cine munce§te gre§e§te, uite, chiar §i capitali§tii spun
c¶ nu po†i face omlet¶ f¶r¶ s¶ spargi ou¶le! ”
*
O veste prin un comunicat care m¶ unge la inim¶:
From: Democratia Acasa <democratiaacasa@yahoo.com>
Subject: Nota de protest_Paul Goma
To: democratiaacasa@yahoo.com
Date: Sunday, October 10, 2010, 5:21 AM
Buna ziua,
Mi§carea „Democra†ia Acas¶” a pichetat Ministerul Afacerilor
Externe §i Integr¶rii Europene §i Pre§edin†ia Republicii Moldova în
leg¶tur¶ cu z¶d¶rnicirea revenirii la Chi§in¶u, pe 2 octombrie curent, a
scriitorului basarabean Paul Goma.
Tinerii au cerut ministrului de externe, Iurie Leanc¶ §i
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pre§edintelui interimar, Mihai Ghimpu, s¶ elucideze cauzele acestei
situa†ii §i s¶ explice motivul pentru care lui Paul Goma nu i-a fost acordat¶ cet¶†enia Republicii Moldova.
Mi§carea „Democra†ia Acas¶” a înregistrat o not¶ de protest,
în leg¶tur¶ cu „cazul Goma”, la sediul Pre§edin†iei Republicii
Moldova §i la cel al Ministerului Afacerilor Externe §i Integr¶rii
Europene al Republicii Moldova. Tinerii asocia†i Mi§c¶rii
„Democra†ia Acas¶” a§teapt¶ un r¶spuns în scris, în termenele
prev¶zute de legea privind peti†iile cet¶†enilor. Dac¶ autorit¶†ile vor
ezita s¶ dea curs acestei note de protest, Mi§carea „Democra†ia Acas¶”
va ac†iona în judecat¶ Ministerul Afacerilor Externe §i Integr¶rii
Europene §i Pre§edin†ia Republicii Moldova.
Centrul de Pres¶ al Mi§c¶rii „Democra†ia Acas¶”
*

Nu se poate, nu se poate ca oalele sparte ale Coali†iei
înfrânte - ceea ce nu doresc cu nici un chip - s¶ fie puse în
spinarea lui mea. Cum, când †ara arde, de spaima revenirii
kamuni§tilor lui Varonin, liberal-democra†ii s¶ înregistreze o alt¶
înfrângere - din pricina lui Goma?
Da, domnule! Grindinìt de ve§tile proaste despre
Colocviul de la Chi§in¶u (l-am majusculizat, ca s¶ par¶ mai
important decât nu a fost), agresat de “prietenii” mei, holocaustologii-de-veacuri, nu am fost atent la strâmbele sc¶pate de ai
mei. Vreau s¶ spun; basarabenii din fruntea †¶rii. Iat¶, uitasem ori
nu §tiusem niciodat¶ c¶ ei (tot de basarabeni vorbesc), promiseser¶ o distinc†ie, ba chiar dou¶: cet¶†enia de onoare a Chi§in¶ului
§i o decora†ie. Nu pentru c¶ a§ dispre†ui insemnele de cinstire,
îns¶ nu m¶ gândisem la ele: cet¶†ean de onoare sunt §i al
Timi§oarei §i al Pite§tiului (acolo, primarul Pendiuc, fiu de refugiat bucovinean, a promis §i o locuin†¶ - dar dac¶ nu am †ar¶ unde
s¶-mi pun locuin†¶ ceea…); decora†ii - am §i de la unguri §i de la
polonezi §i de la francezi: nu m-au f¶cut nici mai talentat, nici
mai bogat. Acum, c¶ m¶ gândesc: mi-ar fi f¶cut pl¶cere s¶ fiu
b¶gat în seam¶ §i de ai mei. Dar, de unde nu-i…
Mi-au adus aminte tinerii-juni prin protestul lor: guvernan†ii nu g¶siser¶ de cuviin†¶ s¶-mi trimit¶ un cuvânt de felicitare
pentru cei 75 ani împlini†i în 2 octombrie 2010 - m¶car la
Colocviul de la Academia de £tiin†e. Sincer: nu am suferit de
absen†a semnului de via†¶ din partea oficialit¶†ilor - iat¶: nici
Dungaciu, nici B¶sescu, nici Nu†i Udrea, cea dat¶-n vânt dup¶
perdele, nici N. Manolescu, nici Patapievici, nici chiar Liiceanu,
editorul meu… - nu s-au ostenit s¶ o fac¶. £i n-am murit.
Spuneam c¶ în cazul unui e§ec în alegerile viitoare, voi fi
ar¶tat cu degetul:
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«Din cauza lui Goma!»
Câte alte catastrofe s-au petrecut din cauza lui Goma! Este
adev¶rat, de cele mai multe ori acuza†ia (rostit¶ cu ur¶, cu ochi
injecta†i) r¶mânea la… simpla acuza†ie, f¶r¶ a se explica ce se
petrecuse (din cauza lui Goma cela…).
ïmi aduc aminte (s¶ uit? eu?) cum, în decembrie 1956, la
Interne, în Bucure§ti, un locotenent anchetator pe nume ¢ârlea,
m¶ luase la b¶taie §i î§i zdrelise degetele unei mâini în din†ii mei.
F¶r¶ a lua în seam¶ c¶ mie, din gura zdrobit¶, începuse a-mi §uvoì
sângele adunat în b¶rbie, bravul securist începuse a miorl¶i, pe
când m¶ acuza:
«Din cauza ta, m¶!» §i-mi ar¶ta mâna însângerat¶.
Ei da: din-cauza-mea-m¶.La Chi§in¶u în caz de nereu§it¶
electoral¶ a democra†ilor - va fi de mirare cu un “consilier” ca
Dungaciu?, ca un aliat ca Marian Lupu?, cu un sprijin-tacit ca altfel vorbàre†ul B¶sescu? - se va g¶si fulger¶tor… cauza: Goma:
«Din cauza ta, m¶!»
*
Dar ia stai!, îmi poruncesc, fiindc¶ mi s-a ar¶tat o idèi
(m¶i fimèi):
Dac¶ ¶§tia, cu oculta lor au - obi§nui†i, ca toti nomazii, de
a considera locul unde §i-au pus corturile, p¶mâtul, deci †ara lor,
iar cei g¶si†i acolo, b¶§tina§ii: str¶ini, deci expulzabili - au dat
din mâini, din picioare, din falc¶ pentru a-mi provoca neintrarea
în ¢ara mea, Basarabia, nu doar pentru c¶ a§ fi “antisemit”, ci
pentru c¶ so†ia mea, Ana Maria, “jidanca-aia” cum îi zice - în
absen†¶ - turn¶toarea cu trei stele Geta Dimisianu, este o persoan¶
redutabil¶, când î§i ap¶r` ea puiul §i b¶rbatul ? Au aflat, din
c¶r†ile mele, cum a zbierat ea la mini§tri - Coman, de Interne - la
securi§tii fioro§i, ca generalul Ple§i†¶, la anchetatori îmb¶trâni†i
în rele : colonelul Vasile Gheorghe, comandantul Anchetelor
Penale de la Rahova - când m-a v¶zut cum ar¶tam la “predarea
m¶rfii”, în 6 mai 1977, dup¶ campania interna†ional¶ pentru
liberarea mea:
«Criminalilor, ce i-a†i f¶cut? Ce i-a†i dat?, l-a†i drogat,
criminalilor!»
Vor mai fi aflat ocultonicii de la Chi§’n¶u - din pres¶, de
pe site-ul meu internetic - “tratamentul” la care l-a supus ea pe
“prietenul tatii”, jivina pseudonimat¶ “Sorin Toma”
(Moscoviciul fiu al “clasicului A. Toma”, cel cu “putrefactul
Arghezi”), dup¶ ce a avut neru§inarea, odat¶, s¶ ne scrie, din
Israel (§i ¶sta g¶sise ad¶post în vizuina unde s-au g¶vozdit marii
criminali bol§evici, odat¶ ce f¶cuser¶ tot r¶ul posibil în †¶rile
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ocupate de ru§i), ca s¶ se laude cu “prietenia lui Petre”
(N¶vodaru, tat¶l Anei), când el, nu altul îl denun†ase c¶ “pactizase cu Arghezi”; a doua oar¶ într-un interviu dat analfabetei
Betea (!), în care, dup¶ moartea “prietenului nepre†uit”, se
l¶udase c¶ îi d¶duse bani pe care s¶-i folosesc eu, ginerele lui, lipsit de mijloace, dup¶ liberarea din ultima arestare. Replica Anei
fusese distrug¶toare - dar s¶ simt¶ nesim†itul “Sorin Toma”? A
decedat în pace, senin, mul†umit c¶ î§i f¶cuse datoria de evreu
comunist.
Presupun, deci, c¶ fosilelor de la Chi§in¶u le era fric¶, nu
de mine, goi-ul antisimit, ci de so†ia mea, “jidanca”!
Marti, 12 octombrie 2010

Ieri, dup¶ ce am încheiat felia destinat¶ a fi pus¶ pe internet, mi-a parvenit invita†ia de mai jos:
De : ambassade.moldavie@wanadoo.fr
Objet : invitatie
Date : 11 octobre 2010 17:59:37 HAEC
À : paulgoma@free.fr
Répondre à : ambassade.moldavie@wanadoo.fr
Stimate domnule Paul Goma,
Am deosebita pl¶cere de a V¶ invita la lansarea c¶r†ii
„Revolu†ia furat¶” despre evenimentele din 7 aprilie 2009 de la
Chi§in¶u, scris¶ de Paula Erizanu, o tân¶r¶ autoare din Republica
Moldova. Evenimentul se va desf¶§ura în incinta Ambasadei
Republicii Moldova la Paris, str. H.Berlioz 22, sectorul 16. Printre vorbitori se vor num¶ra dl Nicolae Manolescu, pre§edintele Uniunii
Scriitorilor din România, delegat permanent al României la UNESCO
§i cunoscutul poet din Republica Moldova Emil Galaicu P¶un.
Ac†iunea va avea loc miercuri, 13 octombrie curent, la ora 18.30 §i va
fi urmat¶ de o scurt¶ ceremonie de înmânare a Ordinului de Onoare
distinsului autor Eugen Holban.
În speran†a c¶ ve†i da curs invita†iei noastre, rog s¶ accepta†i,
stimate domnule Paul Goma, expresia profundului meu respect.
Oleg SEREBRIAN
Ambasador

Am r¶spuns pe dat¶, vibrînd de indigna†iune:
De : paulgoma@free.fr
Objet : Pe Paula Erizeanu o cunooosc…
Date : 11 octobre 2010 18:13:33 HAEC
À : ambassade.moldavie@wanadoo.fr
… i-am trecut în Jurnalul internetizat întregul poem.
Dar ce cautà N. Manolescu lânga fata ceea? ¢ine sà o murdà©Paul Goma 1935-2011
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reascà si pe asta?
Acest Manolescu este un turnàtor ordinar, în urmà cu doi ani
m-a acuzat de antisemitism, iar ca platà din partea ambasadorilor
Israelului (Rodica Gordon) si al USA, Taubman, a càpàtat ambasadoria Unescu.
Alte târîturi nu avea†i?
ïl salut pe Dl Eugen Holban
Paul Goma
*

Dar ia stai, bre! Cad în mintea Monic¶i Lovinescu? :
«Dac` cite§te Eugen Barbu ce ai scris…?»
Nu, doamn¶, dac¶ cite§te, nu Eugen Barbu, ci neo-eugenii
barbi: Manolescu, Liiceanu, Blandiana, Gârbea, Ple§u,
Adame§teana, Patapievici, Oi§teanu, Mih¶ie§, Shafir, “Radu
Ioanid”, Carmen Mu§at, G. Andreescu, Boris Mehr, Laszlo,
Simonca…- ace§tia §i înc¶ al†ii, citind anun†ata agonie a noastr¶
în aceste zile, or s¶-ncing¶ hor¶-mare, dansul-scalpului, dup¶
slujba de blesteme, r¶cnind cu guri din Breughel:
«Moare Goma! Moare Goma cu Gomoaia-i»
A, nu, tovar¶§i dragi §i iubi†i colegi, nu v¶ bucura†i;
a§tepta†i s¶ v¶ muri†i voi pu†intel, abia apoi s¶ v¶ deda†i la
s¶rb¶torirea decesului p¶c¶tosului de mine.
*

Un cititor îmi scrie :
“Nici nu stiu cum sa m¶ adresez: politicos ar fi ''Stimate Domnule
Paul Goma''.
Totusi, desi eu am 30 de ani, iar Dumneavoastra aveti 75, datorita
cartilor Dumneavoastra imi vine sa va spun simplu, ca unui prieten pe care il
cunosc demult: ''Draga Paul Goma''. Am sa ajung la un compromis ''Draga
Domnule Paul Goma''. Asadar...
Draga Domnule Paul Goma,Va doresc - si imi doresc - din toata
inima sa va dea Dumnezeu multi ani fericiti, alaturi de familie, cu sanatate si
cu acelasi spirit de lupta. V-as ura si pace sufleteasca ... dar ii este greu unei
constiinte ca a Dumneavoastra sa fie impacata. Pentru mine este o binecuvantare ca tineti steagul sus, ca exista prin Dumneavoastra o ''baricada pentru
neuitare''. Sigur ca suparati pe multi, prin intrasigenta Dumneavoastra (doar
prin exemplul Dumneavoastra le puneti in fata o oglinda, in care nu se regasesc): eu va doresc sa o faceti in continuare.Va doresc sa aveti multi ani in
fata, caci stiu ca veti ramane acelasi ''caine de paza al adevarului'': scrierile
Dumneavoastra pot tulbura somnul unora si linistea plina de compromisuri a
altora... Dar e prea multa liniste in Romania de 66 de ani!
Recunosc ca nu cred in mantuirea colectiva neamului romanesc. Dar
cred ca mai pot ramane constiinte treze si munca dumneavoastra neobosita
ajuta enorm la starea de veghe!
LA MULTI SI ANI SI DOMNUL SA VA AJUTE SI IN CONTINUARE!
Cu mult respect, D(…)-F(…) P(…)”
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Neavînd acordul expeditorului, nu-i dau numele.
Mi-a mai parvenit o propunere a unui tân¶r care se ofer¶
s¶ m¶ ajute în chestiunea re-ob†inerii cet¶†eniei române. I-am
mul†umit, îns¶ i-am comunicat: e prea târziu.
Miercuri 13 octombrie 2010
Flori B¶l¶nescu îmi trimite:
“DUMINIC™, 10 OCTOMBRIE 2010
R¶spuns lui O. Nimigean

“Drag¶ Ovidiu, s¶ lu¶m lucrurile pe rând.
1) Cât¶ lips¶ de rigiditate, cât¶ concesie, cât¶ nuan†¶ vezi într-o
afirma†ie dup¶ care cei sensibili §i inteligen†i au plecat primii? £i c¶ to†i cei
r¶ma§i "s-au aranjat"? Cum s-a aranjat Mircea Iv¶nescu? Dar Dimov? Dar
Gellu Naum (§tiu, §tiu, versurile lui "pe linie" din anii aceia oribili, dar îns¶
totu§i...) M¶rturisesc c¶ a nu face nici un distinguo între "aranjarea" acestora
§i aceea a intelectualilor oficiali nu mi se pare chiar o prob¶ de suple†e.
2) Poate c¶ n-am fost suficient de clar: în†elegeam prin relativism
tocmai aceast¶ punere de-a valma a tuturor în categoria aranja†ilor, a§a încât
cei aminti†i mai sus devin la fel de culpabili precum alde Barbu, Vadim,
P¶unescu etc., iar ace§tia, convers, la fel de onorabili precum ceilal†i.
3) Nu în†eleg mecanismul prin care absen†a civic¶ devine sinonim¶
cu la§itatea. Nu vreau s¶ personalizez aici în nici un fel discu†ia, †i-a§ putea
îns¶ r¶spunde c¶, dac¶ nici Manolescu, nici Liiceanu nu s-au "enervat" la arestarea lui Goma, nici Herta Müller n-a f¶cut-o. (Avea 24-25 de ani, putea so fac¶.) Îns¶, repet, nu vreau s¶ dau exemple personale, pentru c¶ intr¶m iar
într-o zon¶ a logicii resentimentului pe care vreau s-o evit. Îns¶ îi po†i repro§a
cuiva c-a fost porc, nu c¶ n-a fost erou sau martir. Absen†a martirajului nu
înseamn¶ la§itate. Cel mult comoditate, de§i nici m¶car a publica literatur¶
adev¶rat¶ nu era atunci un lucru tocmai comod.
4) În ce prive§te perioada post-89, sunt total de acord cu tine: dac¶
pentru ce faci în dictatur¶ po†i avea scuz¶, pentru ce faci în libertate nu mai
ai. (Iar gestul lui Liiceanu privitor la topirea "Culorii curcubeului" e descalificant.)
5) O observa†ie final¶ pentru, zic eu, nefericitul termen de Mitläufer:
spre ce †int¶ comun¶ alearg¶ împreun¶, um¶r la um¶r, "Mitläuferul tipic"
Mircea Iv¶nescu cu, s¶ zicem, Eugen Barbu sau cu Iulian Vlad? Când creezi
un termen care pune laolalt¶ oameni pe care totul îi desparte, nu pot s¶ nu fiu
cel pu†in sceptic. Nu în privin†a bunelor inten†ii ale Hertei Müller, ci în privin†a juste†ii urm¶ririi acestora. Sunt convins, am mai spus-o, c¶ urma§ii lui
Eugen Barbu §i Iulian Vlad î§i freac¶ mâinile de bucurie, spunând: "Încaier¶i, drace!". Într-un fel, Herta Müller le face jocul, învr¶jbind diziden†ii cu
rezisten†ii §i sco†ând din calcul pe cei care erau cu adev¶rat servitorii sistemului. ¢i s-ar p¶rea corect s¶ consider c¶, întrucât le serve§te f¶r¶ s¶ vrea
interesele, e §i ea un soi de Mitläufer? Nici mie. Dar la fel de incorect mi se
pare s¶ crezi c¶ Mircea Iv¶nescu e un "Mitläufer tipic", angajat întro curs¶
comun¶ cu orice aparatcik sau colaborator de n¶dejde al Securit¶†ii.
6) În fine, la fel de nedrept mi se pare s¶-l acuzi (nu în discu†ia de la
Ateneu, într-un interviu preliminar) pe Mircea C¶rt¶rescu c¶ e reprezentantul
intelectualit¶†ii nonreactive fa†¶ de comunism din România. Nu pun la soco-
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teal¶ gradul de subversivitate al textelor lui din anii '80, care, f¶r¶ a fi direct
protestatare, i-au asigurat totu§i o consistent¶ reac†ie în "S¶pt¶mâna". Ci
vreau s¶ remarc c¶ e o acuz¶ oarecum similar¶ celei privitoare la lipsa de
reac†ie a lui Hrabal fa†¶ de comunismul ceh. Nu to†i oamenii se iau de gât cu
diavolul, unii g¶sesc mai eficient s¶-l ignore. A-i numi colaboratori ai diavolului, Mitläuferi ai lui, pe ace§tia din urm¶ e cel pu†in bizar.
7) A§a, ca o coda: sunt convins c¶, dac¶ nu Liiceanu ar fi fost partenerul acestui "totu§i dialog", cum i-ai spus, nu s-ar fi înfierbântat a§a de tare
lumea. Într-adev¶r, el trebuia s¶ poarte dialogul acela strict în calitate de editor al ei, în momentul în care a deschis dicu†ia despre rezisten†i vs. diziden†i,
s-a pus într-o situa†ie fals¶. Dar nici nu mi se pare cu§er ca, de dragul de a-l
înjura pe Liiceanu, s¶-i d¶m necondi†ionat dreptate Hertei Müller.
În fine, ce m¶ întristeaz¶ e c¶ aceast¶ querell¶ dintre anticomunista
Herta Müller §i anticomunistul Mircea C¶rt¶rescu e man¶ cereasc¶ pentru
(neo)comuni§tii de toate vârstele. Cu cearta aceasta, ei, într-adev¶r, s-au
aranjat.
Cu drag, al t¶u, Radu (Vancu)”
Comentarii:
Camelian Propinatiu, 10 octombrie 2010, 11:57
Si Mircea Cartarescu, si Herta Muller erau in 2007 candidati Nobel la fel de seriosi,
cu oarecare avantaj moral Mircea. Scrisese despre Revolutia Romana, pe cand Herta
nu valorificase Reportajul cu sufletul la gura al lui Titus Suciu, nici site-ul lui Marius
Mioc, pentru a revela Occidentului amestecul de eroism, solidaritate si crima bolsevico-fesenista de la Timisoara, prin care s-a recuperat decalajul de Rezistenta
Antibolsevica. Nu cred ca statul german nu a sprijinit cariera internationala a Hertei
Muller si stiu ca Mircea in RO, in Epoca Mooye (cum am citit pe un forum), nu e
nici macar academician, desi detine toate validarile ce se pot inchipui. Iata de ce sper
ca, din aceasta disputa, cei doi excelenti scriitori ai nostri sa nu aiba decat castig
EGAL, anume unul publicitar. Altminteri, e absolut natural pentru orice Elita sau
Autoelita frecusul ce desemneaza Intelectualul Dominant. Dupa ce Herta a punctat
impotriva lui Horia valorificand Afacerea Antohi, n-a gasit alt punct vulnerabil in
Orbitor decat lipsa vocatiei de martir a autorului, desi V.I. Lenin ne invata ca nu
sacrifici aiurea avangarda, cele mai promitatoare cadre, lasi pe Dinescu si pe Desliu
sa se avante! Cum nu fusese nici Herta o Doamna Cornea in Banat, singurul scriitor
indrituit sa-i probozeasca pe amandoi pentru limitarea la Rezistenta prin Cultur¶, este
dl Paul Goma, care n-a prea facut-o cu toate ca a apreciat, cum se prea poate si Herta
Muller, cele 587 pagini din studiul meu de fezabilitate „Kitsch orbitor si geniu inaripat – Nobelul romanului Cartarescu”, unde nu optiunile morale sau politice intereseaza, ci doar micile derapaje tinand de postromanism, de Piata Universitatii si mai
ales de bizareria cu securistul recuperator de manuscrise confiscate, stinsa si aceea
complet prin exemplarul gest civic de azi, al Solicitarii Dosarului de la CNSAS –
drept cucerit cu atata truda de intelectualii nostri. Nu m-as mira sa i se raspunda lui
Mircea ca nu s-a gasit!
ovidiu nimigean, 11 octombrie 2010, 13:15
discutia devine superflua din vina noastra, nu a temei, care in nici un caz nu se refera
la sexul suav al ingerilor, ci la ala pervers al diavolului (sa-l numim "securitate",
metamorfozata in cam tot ce-nseamna putere), ce anchiuleaza si azi Romania. desi ai
postat segmentele de pe youtube,imi lasi impresia ca nu le-ai urmarit. incrincenarea
ta la adresa H.M. nu ca nu are sustinere, dar e contrazisa radical de spusele scriitoarei. acel incriminat 99% al "aranjatilor" e constatativ, nu justitiar, descriind conditiile
oricarei (cuvint subliniat de H.M.) dictaturi. despre mitlaufer ce sa mai zic? Ma
somezi sa-ti spun de ce dau sensul "slab". Nu-l dau eu, citez din H.M.: "merge pe
neobservate ca sa nu aiba probleme." nici vorba de vreo confuzie intre scriitorii "rabdatori" si Eugen Barbu. H.M.: "eu nu invinovatesc pe nimeni, decit pe astia care au
facut literatura asta la comanda." respingerile tale practic nu au obiect. insa, odata
alunecat in retorica lor, ajungi la o enormitate monstruoasa, scriind negru pe alb ca
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"H.M. le face jocul" securistilor. priveste si asculta bine dialogul, H.M. nu face jocul
nimanui. nu te-a cutremurat (putin...), ca scriitor, crincena ei profesiune de credinta:
"eu nu vreau sa fiu scriitor, eu n-am incotro."? pe mine da, mi-a amintit ca literatura
are un rang ontologic. intr-o asemenea situatie nu faci jocuri, cauti adevarul, adevarul
tau intim, deloc desprins, cum s-ar crede - si cum se repeta insistent si manipulatoriu
- de starea polisului. (H.M.: "daca ar fi fost foarte multi cei care ar fi deranjat aceasta
dictatura, nu ar fi devenit atit de sinistra.") tu ti-ai activat pina la sofism organonul.
activeaza-ti, te rog insistent si cu o prietenie care ma doare, si organul discernamintului, incearca sa separi, chiar de-ti pare primitiv si rudimentar, albul de negru.
iarta-mi patetismul, numai prietenia e de vina...
continui: da, trebuie discutata nonreactia H.M. in cazul Goma. minunat ar fi
fost daca ar fi discutat-o ei doi, H.M. si P.G., la Ateneu. numai ca, iata, mitlauferii
aranjati si dupa 89 l-au tinut pe Goma departe spatiul public vizibil, privandu-ne, de
douazeci de ani, de o dezbatere care-ar fi scos la lumina multe adevaruri, ca sa nu
spun adevarul insusi. pe M.Cartarescu nu-l chestionam despre anii dinainte de revolutie, ci despre mitlaufereala sa in procesul stalinist de la "Viata romaneasca", cel cu
antisemitizarea lui Goma si retrogradarea lui L.I.Stoiciu. ca discretia in cazuri spinoase, "ca sa nu aiba probleme", nu tine, vai, doar de comportamentul scriitorului sub
dictatura. si asa mai departe, si asa mai departe.poate vom izbuti sa gindim impreuna
lucruri precum acestea, impreuna pina la o reala solidaritate.
cu drag si cu... Fuersorge, al tau, o.
(…)
Anonim, 12 octombrie 2010, 08:05
Daca permiteti... constat ca toata lumea de pe aici s-a incins. Cred ca si Radu Vancu
si Ovidiu au dreptate. Insa amindoi si gresesc. Iarasi, chestie de nuantze, dar nu
numai. Ci si de intensitate a nuantzei, ceea ce inseamna deja culoare. Sunteti formidabili, v-as sugera o discutie pe bune, in doi (poate chiar in trei!), asezata si tiparita,
daca vreti sa fie de vreun folos acest consum de energie. Am si eu citeva pareri, pe
care, aici, nu le pot decit schita, inevitabil: 1. Herta Mueller si exagereaza (apropo de
reclamatia lui Radu V.) cind vorbeste despre comportamentul intelectualitatii in
comunism, DAR exagereaza adevaruri, dupa expresia consacrata a lui... Paul Goma!
2. Da, Herta Mueller are si o imagine umflata,dar nu e responsabilitatea ei, ci a, intradevar, Nobelului, care este un premiu politic, prin aceea ca nu se da oricarui scriitor
de meserie, talentat etc. Ci unuia cu, s-o spunem pe scurt, conduita etica. Ce era sa
faca? Ea ramine aceeasi dintotdeauna, a avut reactii publice si inainte. Sa nu ne
ascundem dupa deget. Iar la Ateneu (apropo de reprosul ca a sarit calul etc.) a fost o
discutie, orice s-ar spune, libera, nu a citit un discurs scris. Sa nu uitam si ca raspunsurile care i-au deranjat pe Manolescu et co au fost reactii la umflarea in pene a lui
Liiceanu. Ca sa fiu extrem de sincera, Liiceanu isi astepta demultisor palma peste
botisor, in public. A meritat-o! Si nu e vorba doar de el, dar prin el au fost atinsi toti
cei din spatele lui - de-aia au si sarit ca arsi 3. Neajunsurile Hertei, asa cum le vad
eu, le tzin pentru mine, deocamdata.
Toate cele bune, Flori Balanescu
(…)
Anonim, 12 octombrie 2010, 10:09
Pentru cei interesati sa aprofundeze subiectul rezistentei anticomuniste la romani
(exprimare a la Goma!) iata ultima mostra in materie de Paul Goma, despre cum nu
intelegem deseori ceea ce citim, pentru ca suntem, tot vorba lui Goma, analfabeti,
adica nu stim despre ce citim si ne dam cu parerea. Folosesc persoana I plural pentru
ca sunt convinsa: fiecare dintre noi realizeaza la un moment dat ca s-a grabit...
Comentariile din linkul de mai jos sunt foarte graitoare, iar discutia despre Goma este
similara celei despre Herta (de cind cu Nobelul, ca pina atunci nu exista pentru intelectualitatea scriitoriceasca ranita din Romania...)
http://www.romanialibera.ro/arte/oameni/paul-goma-nu-sunt-roman-daca-plesita-eroman-202240.html
Si poate ca aceasta este o tema buna de gindire: De ce Herta Mueller practic
nu a existat in dezbaterea de specialitate pina la momentul Nobel? Desigur, exceptind
cele citeva volume aparute la Polirom si monografia lui Cosmin Dragoste. Pentru ca
este o scriitoare minora? Pentru ca este o scriitoare netalentata? Pentru ca nu este
scriitoare de limba romana? Pentru ca detinatorii pirghiilor scriitoricesti/scriitorale
isi au propriile interese? Pentru ca scriitorii romani, in general, sunt mai degraba o
masa amorfa? Sunt intrebari puse de pe margine, de o observatoare, eu nefiind scrii-

©Paul Goma 1935-2011

wwww.paulgoma.com

PDF public și gratuit

31.12.2011

PAUL GOMA - JURNAL 2011

2366

toare. Intrebarea ce decurge - scriitorii scriu numai pentru cititorii-scriitori si pentru
criticii literari, adica pentru ei insisi ori scriu si pentru mine, pentru prietenii mei nescriitori, dar nespalati pe creier? Pina la urma, ce e literatura? L-am vazut aseara pe
Ioan Grosan la emisiunea lui Daniel Cristea-Enache si m-a contrariat mult afirmatia
lui (de credita!) cum ca e scriitor, sta la birou si transpira din greu (chiar si cind e sec,
e gol?) si nu stie sa faca altceva. Chiar asa a spus: ia-mi scrisul, altceva ce stiu sa fac?
Nimic. E grav, spun eu. Ca veni vorba de provocarea existentiala, numita de Ovidiu...
Cind vad o jucarie intai ma uit pe eticheta sa constat daca e Made in China.
Eu am 41 de ani, dl Grosan citi o fi avind? Dar nu suport sa stiu ca milioane de copii
din lume se distreaza cu jucarii facute in Laogai, nu suport sa stiu ca un premiat cu
Nobel pentru pace este in puscarie, iar nevasta-sa arestata la domiciliu, in aceeasi
lume in care inca mai respira un Paul Goma, un Vasile Paraschiv, o Doina Cornea
sau o Herta Mueller. Asta e diferentza de nuantza-culoare-ritm-muzica dintre
Manolescu et co si cei numitzi de mine ca Exemple. Este o parere de istoric caruia
nu-i este straina literatura. Puteti sa o agreati sau nu, dar o pot si demonstra. Istoric.
Flori Balanescu
Radu Vancu, 12 octombrie 2010, 16:03
@ Flori B¶l¶nescu: A§a e, exagereaz¶ adev¶ruri - dar asta nu înseamn¶ c¶ le face mai
mari. :) Altel, sigur c¶ din lista dumneavoastr¶ §i eu sunt cu inima la picioarele
Exemplelor, dar nu pot s¶ nu spun deschis dac¶ uneori mi se pare c¶ exagereaz¶.
@ Ovidiu: Ar fi culmea s¶ sta prietenia noastr¶ într-un dezacord! În fond, eu cred c¶
Herta Muller a exagerat, iar tu crezi c¶ nu. Asta-i tot, în rest du§manul nostru e
comun. A§a c¶ n-a§ numi asta incompatibilitate, nici m¶car periodic¶, ci mic¶ eroare
de lec†iune într-o mult mai ampl¶ poveste comun¶. A§a c¶, z¶u, iube§te §i f¶ ce vrei,
prietene! :)

*
“Atitudine. Disidentul spune c¶ nu vrea s¶ fie îngropat
în †ar¶, ci incinerat - Paul Goma: "Nu sunt român dac¶
Ple§i†¶ e român" 12 Octombrie 2010
“ïn timpul comunismului, scriitorul a avut probleme cu
Securitatea. Dup¶ publicarea, în 1997, a incomodului s¶u
„Jurnal", Paul Goma a fost h¶r†uit §i marginalizat de elitele
române§ti ale momentului pentru c¶ „prea critic¶ pe toat¶ lumea",
declar¶ disidentul într-un interviul pentru evotv.ro.-”
“La 75 de ani, scriitorul e la fel de t¶ios §i de cinic în opinii: „Nu folosi†i cuvântul «oper¶» despre mine. Oper¶ au doar
mor†ii §i Breban". Interviul, ap¶rut pe evoTV, atinge mai multe
teme - biografia de evreu pe care Securitatea i-a confec†ionat-o,
rela†iile tensionate cu inteligentsia româneasc¶ din †ar¶ sau din
exil, colaborarea unora §i altora cu Securitatea.
(…) Scriitorul spune c¶ asta s-a întâmplat dup¶ publicarea
incomodului „Jurnal" din 1997, în care dezv¶luie falsa disiden†¶
a vedetelor intelectuale de dup¶ Revolu†ie: „M-au condamnat la
t¶cere... Acest conclav s-a †inut la Sibiu la el au participat: Ple§u,
Liiceanu, Manolescu, Monica Lovinescu, Sanda Stolojan,
prietena mea de aici de la Paris". Capetele de acuzare au fost:
„prea critic¶ pe toat¶ lumea" §i mai ales c¶ l-ar fi criticat pe
„însu§i Pintilie", cu care, sus†ine Goma, ar fi fost prieten înainte.”
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*
Regretul §i mânia mea: “prietenul” Sergiu Mihalcea
minte - dup¶ ce m-a abuzat pe mine: filmule†ele acelea au fost
prezentate sub data - mincinoas¶ - de 12 octombrie 2010, iar
cititorii cred c¶ dialogurile au avut loc… alalt¶ieri,
când ele au fost înregistrate în urm¶ cu câ†iva ani (4-5?)
- dovad¶: se vorbe§te la prezent despre Ple§i†¶.
Totu§i, spicuiesc din Comentarii:
Paul Goma 22:51 | 11 Octombrie Tandala
Stimate Dle scriitor Paul Goma, Pentru un neica nimeni ca Plesita sa te
refuzi a fi rom^n cand scrii atat de frumos in româneste ? Pe noi ceilalti cui ne lasi ?
Paul Goma 02:16 | 12 Octombriejoan Va admit.sunteti mai Romin decit
multi romini.Uitatil pe Plesita si pe altii ca el.Ramineti asa cum sunteti.Si mie mie
rusine de multe ori ca sunt romin. Dar imi trece.
Voi v-ati ales conducatorii 01:13 | 12 Octombrie Goma Sistemul securist nar fi dainuit si dupa 1989 fara voia poporului Roman care l-a votat in frunte cu
ILIESCU si merge tot asa inainte de 20 de ani pentru ca romanilor le place turnatoria,
slugarnicia si securismul. Romania e frumoasa dar eu nu suport sa traiesc inconjurat
de turnatori si intelectualii prostituati de care-i plina tara asta.
Complet gresit d-le Goma! 00:41 | 12 Octombrieanonim
Si Plesita a servit tara asta asa cum a stiut mai bine! Daca acum ar exista
cativa asemenea lui Plesita in tara asta cu siguranta nu s-ar fi ajuns ca tradarea de tara
sa fie la ea acasa in Romania, de sus pana jos! Asta este d-le Goma... sa nu mai filozofam atata, sa fim realisti si sa spunem lucurilor pe nume. Trebuie si oameni asemenea lui PLESITA in Romania contemporana! Sa ramai acolo unde ...
paul goma 07:39 | 12 Octombrie marin Domnule Goma natia din care faci
parte este un dar de la Dumnezeu asa cum e viata .Poti sa schimbi o cetatenie dar
natia n-ai cum! Cel ce a invatat primele cuvinte tata si mama este roman.
Mda 06:20 | 12 OctombrieCiprianDin cauza supararii pe toata lumea, nu
trebe sa ne suparam pe mosii si stramosii nostri si sa nu vrem sa fim inmormantati la
noi in tara sau aiurea, dar cu crucea la cap asa cum se obisnuieste de 2000 de ani. Ca
dl. Paul Goma sunteti rezultatul a sute de generatii dinaintea dv.
Multi stiu, putini cunosc. 05:48 | 12 OctombrieDan Nietzshe Domnule
Goma,lasati-i sa fiarba in sucul lor propriu ! Romania, tara frumoasa, dar pacat ca e
populata !
Ha,ha,ha 05:33 | 12 Octombriepapa doc
Cei trei crai de la Rasarit : Liiceanu, plesu si manolescu, cu exceptia primului au colaborat cu tataia ilici cat au putut, au dat din coate in stil romanesc si pe vremea lui ceasca si dupa. Acum manolescu are tupeul sa o critice pe Herta. Pot sa-si
puna zorzoane pe ei cat cuprinde ca nu scapa de balcanism, e boala grea, de la cap
vine.
Nalucile securiste ? 11:09 | 12 OctombrieESCU
Interesant....care sunt interesele pentru reincalzirea mereu si mereu a acestei supe
sleite -securisti, comunisti etc.?? Gurile rele, informate cica,din occident, spun ca
anticomunismul este de fapt o arma a antiromanismului!! Trebuie ca tinerei generatii
sa ni se inoculeze ideea unei vini natzionale, o culpabilizare natzionala continua pentru operatzie pe creier!! Adica in final trebuie ...
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Parere 10:44 | 12 OctombrieIulia
recunosc, pe Dl Goma l-am descoperit destul de curand doar ca scriitor. Si
asta datorita faptului ca nu se vrea cunoscut in Romania. Dar in momentul in care mia cazut prima carte in mana scrisa de el, am inceput sa cauut cat mai multe altele...E
destul de greu de gasit; mai degraba in antcariate sau la Ed. Dacia. ntr-adevar, musca
din oameni acest om si nu stie sa ierte si sa uite. Dar ...
Biografie insa aveti, 08:03 | 12 Octombrie ...chiat daca refuzati sa
aveti"opera".Am intâlnit pe câtiva din gruparea Goma,si in exil.
Curajul de sacal al securistului roman 11:46 | 12 Octombrie Dan Petre
Anonim
“Si Plesita a servit tara asta asa cum a stiut mai bine! Daca acum ar exista
cativa asemenea lui Plesita in tara asta cu siguranta nu s-ar fi ajuns ca tradarea de tara
sa fie la ea acasa in Romania, de sus pana jos! Asta este d-le Goma... sa nu mai filozofam atata, sa fim realisti si sa spunem lucurilor pe nume. Trebuie si oameni asemenea lui PLESITA in Romania contemporana! Sa ramai acolo unde esti! tu si cei
...”
Ce-mi plac oamenii care arunca cu noroi in Goma sub adapostul anonimatului, la 21 de ani de la Revolutie... Anonimule, daca Plesita (DOAMNE, JUDECAL ACOLO UNDE E!) isi ''servea'' tara, torturandu-te pe tine sau hartuindu-ti familia,
sigur nu mai erai asa de tolerant acum.
Un om ca Pruteanu (Dumnezeu sa-l ierte), care a schimbat din mers partidele, care a furat in tinerete, indiferent de cat de bun lingvist era, nu are caderea sa
vorbeasca despre Goma, care si-a pastrat coloana vertebrala cu riscul exilului si al
pierderii tuturor prietenilor. Pacat ca nu avem mai multi oameni care sa aiba macar
o parte din intransigenta sa - tara asta ar fi arata altfel!
Precizare 11:18 | 12 OctombrieMIHAI 2
”Cum adic, Plesita si cu mine SUNTEM români
în acelasi mod, domnule?” se intreaba domnul Goma. D-le Arion, nu are sens sa-l
judecati pe Paul Goma. Indiferent de ce declara, mai important este ce face el: lupta
in continuare pentru Romania, pentru acei cativa care mai cred in ideea de libertate
si care vor sa stie adevarul despre trecutul recent al tarii noastre. Si fapta este mai
importanta decat orice declaratie patriotarda...
Sunt SECURISTII ROMANI?? 12:57 | 12 Octombrieintre bare .. si urmashii lor de AZI! Securistii NU provin din familii NORMALE - ori au avut candva
parte de un FAVOR nemeritat, in detrimentul celorlalti, pentru a constientiza
FORTA retelei (partidului-stat, gastii statle...). Sunt anumite criterii care stau la baza
devenirii SECURISTE. NU, nu sunt nici pe departe alesi pe spranceana, ca cei mai
buni dintre TOTI. Dar, au fost impinsi in frunte ca ...
aroganta 12:04 | 12 Octombriedragos
Paul Goma o fi el arogant, si poate improasca cu noroi in toata lumea, dar
daca stai si te gandesti observi ca ii aroganta celui care a stat drept in fata prapadului
si a rezistat, vorba lui: mai mult respect pentru cei care au colaborat si au recunoscut
decat cei care is lupii moralisti. In romania exista poate prea putini oameni ce nu au
lasat capul jos si au ales calea cea grea, iar cei ce nu ...
eu il vad pe Goma 11:58 | 12 Octombriedusu un om de o nobletze rara,un
iubitor al tzarii care la exclus.de ce la exclus?ptr ca aceasta tzara e construita in minciuna si hotzie,crime cit cuprinde.un anume Escu aduce in discutzie o posibila ingerintza din afara care vezi doamne vrea raul romanicai.acea opinie securista ca e totul
trecut si acum construim viitorul luminos.Tocmai aici e hiba!Aceshti securisti sint
astazi stapini ..
Paul Goma-un roman patriot 14:56 | 12 OctombrieGigel Naiv
Si acum dupa trecerea timpului cartile domnului Goma le am in primele randuri pentru a le putea vedea mai usor in momentele mele grele .Numai aducerea
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aminte a supliciului indurat de domnul Goma ma intareste si nu ma lasa sa pierd speranta ca am fost invinsi ca natie de bolsevici.Ca orice om am un vis,sa-l intalnesc pe
domnul Goma si sa-i strang mana.Doar atat.Nu am reusit sa-i aflu adresa din ...
Un adevarat dizident anticomunist : Paul Goma. 14:29 | 12 Octombriecip.
Nu ma asteptam ca d-l Paul Goma sa fie director al Institutului de investigare a
Crimelor Comunismului in Romania. Nici o Putere (asa zis democrata) din Romania
post comunista nu l-a invitat in tara. De ce ? pentruca stiau cu cine au de a face. ,, Nu
sunt roman daca Plesita este roman''. Paul Goma , este si va ramane cel mai adevarat
dizident roman. Nu a facut compromisuri si nici nu doreste sa ...
Va asteptam! 20:21 | 12 Octombriecalin eugen
Domnule Goma,va asteptam sa reveniti cat mai curand in tara!Romania are
nevoie de dvs.Sa ne unim cu totii impotriva fiarei rosii!Va asteptam!
Paul Goma 19:14 | 12 Octombrieion
Domnule Goma,poate am norocul si onoarea sa va intalnesc si sa va strang
mana. Pacat ca oameni ca dvs, sau ¢u†ea sunt in Roamnia ca floarea de piatr¶.
Scarba 19:05 | 12 OctombrieByngo
Scris de Geo Nu este vorba de situatia in care ti-e scarba sau nu de Romania.
Intrebarea este: ai de ce sa-ti fie scarba sau nu? Si ma tem ca raspunsul este afirmativ.
Aici trebuie schimbat ceva. Poate singura reactie sanatoasa in tara asta este sentimentul de scarba, pentru ca asta arata ca exista o problema. Cand te doare o mana
inseamna ca ti-ai rupt-o si faci tot ce poti sa o vindeci. Cand ti-e scarba de ...
Cuvinte goale 18:52 | 12 OctombrieByngo
Scris de paulian http://www.pruteanu.ro/CroniciLiterare/215goma-jurnale.htm
Situat pe paguboasa pozi†ie de buric al pamîntului, Goma molfaie si rumega la infinit
ce i-a spus Cutare sau ce nu i-a spus, §i daca nu i-a spus, de ce nu i-a spus, §i ce i-ar
fi spus el dac¶ acela i-ar fi spus sau ce a aflat de la Cutarescu ca ar fi spus Cutare sau
ca nemernicul de Cutare n-a spus nimic... Îngros liniile, e drept, si o fac cu constiin†a
c¶... Multe cuvine ("fancy" e adevarat). Mesaj steril.

*
“So†ia lui Octavian Goga, spionul lui Hitler?” titreaz¶
Adev¶rul de azi.
Mare secret-mare! ïns¶ nu cel mai mare, pe acesta îl
cunosc supravie†uitorii închisorilor noastre §i disp¶ru†ii dintre
noi, cei din Servicul de Contraspionaj român, precum maiorul
Patrichi, coleg al meu de celul¶ 12 de la Jilava (unde se afla §i
I.D. Sîrbu!). ïns¶ nu doar de la Mo§ Patrichi, minunatul, am auzit
c¶ Veturia Goga era §i a ru§ilor spioan¶. Dovezi? Nu aveam cum
dovedi, prin-hârtii, noi aveam îns¶ probe rezultate din întreb¶ri
(nu neap¶rat din r¶spunsuri):
- A fost Veturia Goga judecat¶ în procesele - multe - organizate de c¶tre sovietici, intentate “criminalilor de r¶zboi”, în
cazul ei al celor care “pe teritoriul URSS î§i însu§iser¶ bunuri
sovie-tice”? “Pianele”, “tablourile”, “obiectele de pre†” însu§ite
(sic) de Veturia erau echivalate doar cu “§inele tramvaielor din
Odessa” transferate (re-sic) la Gala†i - sau poate la Br¶ila?;
- A fost Veturia Goga încarcerat¶ pentru faptele ei murdare? Da de unde! De§i co-patronà Ajutorul… (îmi scap¶ denu©Paul Goma 1935-2011
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mirea asocia†iei care colecta sau confec†iona îmbr¶c¶minte cald¶
pentru osta§i - Patronajul?), numai Maria Antonescu a fost incriminat¶ §i închis¶ ani lungi în Rusia, apoi în România, apoi trimis¶
în domiciliu obligatoriu în satul-nou L¶te§ti, în B¶r¶gan, unde am
fost cons¶teni;
Atât Patrichi, cât §i al†i ofi†eri de informa†ii afirmau
categoric: “leg¶tura” Veturiei cu sovieticii era Petru Groza. Acest
monument al Tr¶d¶rii Na†ionale a vegheat s¶ nu i se întâmple
nimic din partea “organelor” (sovietice, desigur), astfel a r¶mas
proprietar¶ (§i locatar¶) a Castelului de la Ciucea, cump¶rat de
Octavian Goga de la prietenul s¶u poetul maghiar Ady Endre (voi
fi grafiat corect?), unde a §i murit? Cum a§a: v¶duva “ultrana†ionalistului” Goga, a “fascistului” Goga, nu a fost na†ionalizat¶ de
comuni§ti, de ru§i, de evrei? Ei bine, nu! O proteja “P¶tru
Bumbac, de-o adus gròza din Rusìa”, cum îi ziceau co-ardelenii.
“Veturia Goga a urcat cu vremea toate treptele ierarhiei
din umbr¶ a nazismului. „Metamorfozat¶ în „Privighetoarea lui
Carol II“, Eminen†a cenu§ie, egeria §i Marea Doamn¶ a dictaturii
antonesciene, l-a slujit pe Hitler, c¶tre care „§i-a ciripit“ propriul
so†, pe Octavian Goga, dar §i pe Carol II, pe Mare§al, ca, de altfel,
pe to†i cei din însu§i staff-ul celui de-al III-lea Reich §i i-a condus
la pierzanie“, consider¶ Mircea Goga. “Octavian Goga s-a stins
din via†¶ la Ciucea, la 7 mai 1938, când avea 57 de ani, în condi†ii
care ridic¶ destul de multe semne de întrebare. Veturia a
supravie†uit înc¶ 41 de ani, pân¶ în iunie 1979.”
Putoarea! Curva - Privighecioara, cum îi spuneau unii nu
§i-a curv¶s¶rit doar curul, ci §i gura, cu care îi pâra pe to†i, fie în
folosul Germaniei, fie în al Rusiei - adeseori, aceea§i informa†ie
era în dublu exemplar - con†inutul îns¶ : acela§i.
*
Ovidiu Nimigean: iar m¶ pomene§te în Adev¶rul de azi or s¶-l m¶nânce de viu confârta†ii manole§ti:
“Care crezi c¶ sunt primele trei lucruri importante care îi
leag¶ pe oameni unii de ceilal†i?
Banii, nu? Interesul, complicitatea la crim¶, ca-n Dostoievski.
Sau iubirea, lupta pentru o cauza nobil¶? Bun¶oar¶, ca s¶ vorbim de
litera†ii români, reprimirea lui Paul Goma în USR din care l-au exclus
tot ei în 1977, când era arestat §i molestat de Ple§i†¶, reacordarea
cet¶†eniei de care a fost abuziv deposedat, cu toate repara†iile morale
§i materiale cuvenite, dau §i eu un exemplu... ”

I-am scris:
“Or s¶ và mànànce de viu… confârta†ii manolesti dacà-l mai
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pomeni†i pe Goma.
Afec†iune,
Paul Goma
P.S. Totusi, ce e “bucsaul” (cu “a, nu cu “à”?)”

Mi-a r¶spuns:
“Da, n-ar fi exclus, risc asumat, dar macar atit, sa va rostesc
numele cind mi se iveste prilejul. Ca sa nu-mi fie de tot rusine la o
judecata de apoi a scriitorilor romani.
Cu admiratie,
Ovidiu Nimigean
P.S.
Bucsau, cu a, apare in traducerea lui Cornilescu, in Cartea lui
Iov. Cei mai dispretuiti oameni n-aveau ca hrana decit radacina de bucsau. Biblia ortodoxa foloseste "ienupar", dar nu suna.”
*

Din Ev. Z. de azi, interviul cu Egon Balas, evreu ungur
ajuns diplomat în RPR (dac¶ România nu avea cadre… - a fost
dotat¶ cu unguri, cehi, slovaci - to†i evrei), arestat, lecuit de
comunism, emigrat în USA:
“Sunte†i de peste patru decenii cet¶†ean american. În ce m¶sur¶ mai
exist¶ totu§i identitatea dvs. româneasc¶ sau cea maghiar¶?
“Ambele exist¶ într-o anumit¶ m¶sur¶. Când am sosit în America, de
câte ori eram întrebat despre originea na†ional¶, r¶spunsul meu era complicat,
dar precis: sunt evreu ungur din România. La întrebarea, care dintre p¶rin†i
sau bunici a fost evreu, §i care a fost român sau ungur, r¶spundeam ca to†i,
înainte de a fi omorâ†i la Auschwitz, au fost evrei unguri din România.
(subl. mea, P.G.) G¶sesc important s¶ afirm toate din aceste trei origini. Sunt
evreu prin na§tere, sânge, ADN. Într-un cuvânt, prin factorul genetic-biologic. Sunt de limba matern¶ maghiar¶, cu §coala româneasca de la vârsta de
§apte ani.“

Ce va avea de zis mistificatorul de istorie (§i de geografie!), fabricantul de “documente“ sionisto-bol§evice Elie Wiesel,
cel care afirmase c¶ el §i familia sa de evrei din Sighet fusese(r¶)
aresta†i pentru a fi trimi§i la Auschwitz de c¶tre… jandarmi
români? Am mai amintit aceast¶ monstruoas¶ dezinformare de
câteva zeci de ori - r¶spunsul, dup¶ zece ani a fost unul mediat:
Wiesel i-a… §optit, cu gura strâmb¶ în cealalt¶ parte lui Shafir
(care îl înso†ise în vizita la Cimitirul Vesel din S¶pân†a, dup¶
ce refuzase s¶ treac¶ pe la Memoriaml Ororii amenajat în
închisoarea Sighet):
«Am scris adev¶rul într-un roman…»
Ca §i cum “adev¶rul” scris în roman (dac¶ o fi, ceea ce nu
este sigur) ar §terge minciuna din zicerea la televiziunea francez¶.
©Paul Goma 1935-2011

wwww.paulgoma.com

PDF public și gratuit

31.12.2011

PAUL GOMA - JURNAL 2011

2372

*
I-am scris din nou (dup¶ epistola din 6 octombrie) lui
Gheorghe Duca pre§edintele Academiei de £tiin†e:
De : paulgoma@free.fr
Objet : Stimate Gheorghe Duca,
Date : 13 octobre 2010 12:27:53 HAEC
À : ghduca@yahoo.com

Mi-ati dat sperante si m-ati uitat. Ca si Cimpoi.
Eu v-am fàcut o propunere - ati citit-o? V-a dat-o Luminita
Dumbràveanu?
Eu inteleg cà asteptati alegerile - dar pânà la 28 noiembrie mai
este timp - §i cale.
Ràspundeti-mi, và rog.
Paul Goma
*

Se anun†¶ pe Ev. Z.:
“Gabriel Liiceanu, la emisiunea „2+1”
Filosoful Gabriel Liiceanu vine ast¶zi, la emisiunea „2+1”,
pentru a discuta, printre altele, despre controversatul dialog pe care la avut cu Herta Muller, la Ateneu.
„Radu Filipescu, preotul Calciu, Paul Goma au fost l¶sa†i singuri, cine i-a sprijinit? Protestatarii au fost prea pu†ini §i cine §i-a ridicat capul a fost l¶sat singur.”, i-a spus Muller lui Gabriel Liiceanu.
13 octombrie, 17:56. super
Herta Mueller facea parte dintr-o gasca de sasi/svabi ce se dadeau mari ca
fiind discipoli ai lui Bertold Brecht. Cu alte cuvinte erau marxisti 100%. Nu e de
mirare ca aproape toti erau informatori ai securitatii: Binder, Totok, Sollner, etc.
Care era protestul lui Herta Mueller?Care era anticomunismul lui Herta
Mueller? Niciunul. Caci Herta Mueller era comunista 100%. Critica ei este la adresa
national-comunismului ceausist, la adresa national-comunismului romanesc. De fapt
critica ei este mai degraba plina de ura sovina la adresa romanilor. Ea este o marxista
convinsa ca romanii nu s-au ridicat la inaltimea comunismului pe care l-au distrus
prin coruptie si barbarie. Asta este critica lui Herta Mueller.
13 octombrie, 15:29. PUTOAREA din PD-L
CAND II VAD SI AUD PE " NEPRETUITII" PLESU, PATAPIEVICI, CARTARESCU, TISMANEANU, LIICEANU SI SATRA LOR, BRUSC MI SE FACE UN
DOR NESPERAT DE UNGHEANU, CV TUDOR, BARBU, si PAUNESCU .
DOAMNE CE HAL DE INTELECTUALI A PUTUT "PRODUCE" ACEST NEAM
13 octombrie, 17:33. YON_THE RIVER OF PNTCD
javrete, baiette! hai sa-ti traduc sugestia celui care va aduce aminte ce PUTOARE
duhneste in PD-----[L]. Astia ai lui Base [elita-belita_elita-haplea_sinecuraaa_uraura!]put mai rau ca aia dinainte, incat daca tot esti obligat sa alegi intre doua haznale,
ca nu ai incotro si tot trebuie sa te usurezi cumva, o alegi pe cea din care crezi ca iesi
totusi viu, ori din haznaua VT_Tudor
13 octombrie, 17:39. YON_THE RIVER OF PNTCD
m-au hartanit de 3/4 din text securistii astia....ca de, am indraznit sa spun printre
altele ca elevii de Paltinis in loc sa sustina batarnii taranisti RATIU_COPOSU care
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v-ar fi oferit o Romanie Regala imediat acceptata cu onoruri in UE_NATO si ca atare
performanta economico-social,ei s-au erijat _echidistanti pasa mi te____in asa zis
neutralism politic, neutralismul rusinii, al tradarii, caci sansa de a mai apare altii ca
cei din 90 cu Tutea in frunte nu mai aveti voi.
13 octombrie, 17:26. Alex In afara de Barbu si Ungheanu, restul "iubitilor"
sunt inca in viata. Du-te si strange-i in brate cu dragoste!
13 octombrie, 15:16. CEAUSESCU REABILITAT
Herta ii cunoaste la fel ca si Goma pe toti "disidentii" astia fabricati peste noapte.
Cind vor dispare definitiv de pe scena culturala inseamna ca societatea s-a eliberat de
un balast urit mirositor. Cu actualul regim au reusit sa se tirasca din nou cum le este
obiceiul ajungind in functii importante. Asa ceva nu trebuie acceptat !
13 octombrie, 15:04. Constantin Noica-Daisen Asta a ciordit editura politica prin manareli si a botezat-o humanitas.....lucreaza (fura) cot la cot cu tiganul turcesc cu gatul intepenit la 6 fara 10, plesu ...Asta (plesu) a furat trusa de aur de barbierit a lui ceausescu pe cand era ministrul culturii.
La puscarie cand or ajunge?

Joi 14 octombrie 2010
Continuare la:
Gabriel Liiceanu, la "2+1": "Nu e drept ca Herta Muller s¶ vin¶ s¶ ne
spun¶ c¶ cei buni dintre noi au ales s¶ plece, iar ceilal†i au r¶mas"
Filosoful Gabriel Liiceanu a declarat în aceast¶ sear¶, la emisiunea
„2+1”, c¶ "nu este drept ca Herta Muller, care nu a f¶cut un gest de protest
cât a fost în †ar¶, care a avut §ansa s¶ plece în Germania §i a deschis gura abia
când a ajuns în cealalt¶ parte, s¶ vin¶ s¶ ne spun¶ c¶ cei buni dintre noi au
ales s¶ plece, iar ceilal†i au r¶mas".
1 /3.- Mul†i intelectuali înainte de 1990 au tr¶it un lucru straniu, ei au devenit victime ale Securit¶†ii f¶r¶ s¶ fi provocat prin gesturi explicite, ci pe criteriul de a fi fost altfel decât se a§tepta de la ei. Regimul a dorit s¶ fac¶ din
noi ni§te oameni uniformi. Exista sintagma "omul nou". Au vrut s¶ scoat¶ din
noi oameni f¶r¶ leg¶tur¶ cu tradi†iile noastre. Într-o m¶sur¶ au reu§it. O parte
dintre intelectuali au ales varianta p¶str¶rii unei demnit¶†i, iar acest lucru te
f¶cea deja vinovat în ochii regimului.
Gabriel Liiceanu, la "2+1": "Nu e drept ca Herta Muller s¶ vin¶
s¶ ne spun¶ c¶ cei buni dintre noi au ales s¶ plece, iar ceilal†i au r¶mas"
Filosoful Gabriel Liiceanu a declarat în aceast¶ sear¶, la emisiunea
„2+1”, c¶ "nu este drept ca Herta Muller, care nu a f¶cut un gest de protest
cât a fost în †ar¶, care a avut §ansa s¶ plece în Germania §i a deschis gura abia
când a ajuns în cealalt¶ parte, s¶ vin¶ s¶ ne spun¶ c¶ cei buni dintre noi au
ales s¶ plece, iar ceilal†i au r¶mas".
- Întrebarea care se întoarce c¶tre Herta Muller este: Ce ai f¶cut pentru Doina Cornea înainte de a pleca din †ar¶? Ea a avut o remarcabil¶ presta†ie
dup¶ ce a plecat în Germania dar nu a putut s¶ fac¶ nimic cât a fost în †ar¶.
- Ar fi bine s¶ distingem dou¶ etape ale regimului comunist. În prima
etap¶ nu se punea problema s¶ faci gesturi de opozi†ie pentru c¶ represiunea
era total¶.
- Trebuie s¶ ne imagin¶m regimurile comuniste ca pe ni§te lag¶re
instaurate la nivelul unor întregi †¶ri. Nu este o metafor¶, chiar a§a st¶teau
lucrurile. În acest¶ prim¶ etap¶, elitele intelectuale au fost suprimate. A existat rezisten†a partizanilor din mun†i. A§a ceva nu a existat în celelate †¶ri
(inexact: argument analfabet, folosit, dup¶ Monica Lovinescu §i de
Blandiana §i de Ple§u; au existat partizani, mult mai numero§i, mai activi în
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Bulgaria, în Ucraina, în Polonia - P.G). Dup¶ suprimare, nu s-a mai pus
problema unei opozi†ii. În acel moment, lag¶rul era deja instaurat.
- În momentul în care ap¶rea o revolt¶ ca cea din Ungaria sau
Cehoslovacia, lucrurile erau deja rezolvate, intrau cu tancurile §i îi reduceau
la t¶cere. Într-un lag¶r nu se pune problema opozi†iei ci a supravie†urii.
- A doua etap¶ este cea a dictaturii ceau§iste. Frica f¶cea poporul
inert, vegetal. Acest popor nu î§i mai punea problema unei revolte pentru c¶
v¶zuse deja c¶ o astfel de revolt¶ era în¶bu§it¶ de tancurile sovietice. Acum
§tim c¶ nici un regim de acest fel nu cade printr-o revolt¶.
- Ideea din '89 c¶ oamenii pot s¶ ias¶ pe str¶zi a ap¶rut în acel an §i
nu înainte. Comunismul a implodat, nu a explodat printr-o revolt¶. Este fals
s¶ spunem c¶ în România regimul nu a c¶zut mai devreme pentru c¶ nu au
existat destui opozan†i.
- S-a pus întrebarea dac¶ un om ca Mircea C¶rt¶rescu sau ca mine au
a-§i repro§a sau nu c¶ nu au scris manifeste, c¶ nu s-au al¶turat lui Paul Goma
sau Doina Cornea. Treaba asta a fost f¶cut¶ într-un dialog al regimului cu
propria lor via†¶ care a mers pîn¶ acolo (despre ce “dialog” vorbe§te vorbistul? - n.m. P.G.). În cazul nostru nu a mers pân¶ acolo. Era modul de instalare
în via†¶ pe care l-a în†eles Doina Cornea sau Paul Goma. Nu a fost modul
meu de instalare. Când f¶ceai un astfel de gest §tiai c¶ se terminase cariera ta
cultural¶ [asta era: cultura, nu… natura - n.m. P.G.] §i te îndreptai spre
altceva, cel mai probabil spre moarte.
- Pân¶ la un punct, Herta Muller a avut o traiectorie biografic¶
asem¶n¶toare cu cea pe care am avut-o §i o parte dintre noi. £i eu am avut
dosar la Securitate, am fost urm¶rit din 1971, am avut microfoane în cas¶, mi
se intra în cas¶ §i, dup¶ ce se f¶ceau perchezi†ii, mi se l¶sau lucrurile demonstrativ în mijlocul casei. Nu am ajuns la felul de contact fizic pe care l-a avut
Herta Muller, în care s¶ primim amenin†¶ri fizice directe.
- Nu este drept ca Herta Muller, care nu a f¶cut un gest de protest cât
a fost în †ar¶, care a avut §ansa s¶ plece în Germania §i a deschis gura abia
când a ajuns în cealalt¶ parte s¶ vin¶ s¶ ne spun¶ c¶ cei buni dintre noi au ales
s¶ plece, iar ceilal†i au r¶mas. Noi nu am avut §ansa aceleia§i alegeri, de a
pleca.
- Sala de la Ateneu a fost manipulat¶ de o bun¶ actri†¶.
- N-a§ vrea ca aceast¶ discu†ie (“discu†ie”? cu cine, Herta Müller
nefiind prezent¶ - obs. mea, P.G.) s¶ capete turnura unor justific¶ri. Nu este
vorba a-mi justifica propria via†¶ ci de a în†elege cum am tr¶it cu to†ii în acea
perioad¶.
TESTUL DE SINCERITATE
2+1: A†i spus la un moment dat c¶ “un conduc¶tor este un
seduc¶tor”. V-a sedus Traian B¶sescu?
Gabriel Liiceanu: B¶sescu nu m-a sedus, pentru c¶ intelectualii de
genul meu nu sunt ni§te mici copii pe care îi seduci cu trei vorbe. El are un
talent real de a comunica la nivelul cel mai bun la care trebuie s¶ intri în
contact cu 22 de milioane de oameni. Un alt tip de discurs este necesar ca s¶
seduci un intelectual c¶ruia nu prea îi po†i vinde gogo§i. Ceea ce m-a atras pe
mine la B¶sescu este c¶ pentru prima oar¶ un conduc¶tor dintr-o †ar¶ fost¶
comunist¶ a condamnat comunismul, lucru care s-a întâmplat în urletele
Parlamentului, ceea ce ar¶ta cât de bine c¶zuse acea condamnare. Acest
lucru, care s-a petrecut în noiembrie 2006 dac¶ mi-aduc bine aminte, nu a mai
fost apoi suficient. Mi s-a p¶rut c¶ B¶sescu a fost primul pre§edinte de dup¶
1990 care a încercat s¶ sar¶ peste umbra lui comunist¶. Mi se pare c¶ a §i spus
lucrul acesta în confruntarea pe care a avut-o cu Adrian N¶stase când a spus
c¶ †ara asta ar fi avut nevoie de un pre§edinte care s¶ nu fi tr¶it comunismul
într-un mod activ. Ion Iliescu nu cred c¶ a vrut §i nici nu putea. Traian
B¶sescu a dat ni§te semne c¶ ar vrea s¶ o fac¶, în primul rând prin aceast¶
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condamnare care, simbolic, pentru un intelectual de tipul meu, care a tr¶it
anticomunismul într-un mod patetic §i visceral, a însemnat foarte mult.
2+1: A†i scris o scrisoare deschis¶ pentru Mona Musc¶? Regreta†i
ceva din ea?
Gabriel Liiceanu: Aici este o neîn†elegere la mijloc. Indignarea mea
nu a venit din judecarea detaliilor legate de dosarul Monei Musc¶, pe care nu
îl puteam judeca fiindc¶ nici nu aveam destule date. Indignarea mea enorm¶
a venit din faptul c¶ pe lâng¶ semn¶tura veche, exista persisten†a în minciun¶.
Top 3 Evenimente ale Zilei v¶zut[e] de Ioana Lupea si Mircea Marian
aceasta †ine loc de semn¶tur¶ redac†ional¶?

Comentarii
(…) 14 octombrie, 06:21. Cocoloasa
Ce tristi sunt acesti filosofi care pot explica totul , cat de sensibili sunt la
orice adiere de critica ce ar putea (Doamne fereste !!) sa-i coboare macar cu o treapta
mai jos de pe soclul pe care s-au catarat . Si ,Doamne , cat de greu s-au catarat acolo
!! Si vine acum aceasta ,,Herta nimeni " sa-i intrebe pe ei , ea , o pacatoasa la fel ca
ei, cel putin !! Sa vina aici, in serparie daca are curajul , sa vada cum trudesc din greu
intelectualii romani sa schimbe ceva. Cum ce?! Nimic.
14 octombrie, 03:52. palade
liiceanu e un las, la fel ca multi alti scriitoricare scriau numai bazaconii pe
vremea comunistilor, in asa fel incat sa nu aibe probleme, sa treaca neobservai, sa nu
deranjeze cumva puterea, Exact cum ii descrie herta muller. Acum, acest domn, dimpreuna cu alti tovarasi in ale condeiului dulceag, ne explica cum era pe vremea aceea,
de parca noi am fi trait in franta, nu in romania. Nu-l voi uita de asemenea pe domnulfilosof liiceanu cum pleda plin de convingere pentru bombardarea serbiei pe
vremea lui constantinescu.
14 octombrie, 03:49. aliodor
Liiceanu e jalnic. regret ca a ajuns aici, dar se pare ca era timpul sa-si arate adevarata
fata. cateva chestii: spune de cateva ori ca HM a avut sansa de a pleca. si el, Liiceanu,
ca si altii, au avut. Liiceanu a fost la Heidelberg (deci tot in Germania), dar nici prin
cap nu i-a trecut sa ramana. Romania era o puscarie, dar el se intorcea. rezulta ca ce
facea el in puscarie nu ii displacea. (si Mircea Dinescu a fost la Paris, a stat la Goma
parca, a fost si la Monica Lovinescu, dar s-a intors in puscarie... poate era plecat in
misiune). problema simpla care se pune este: ce a facut Liiceanu (sau Dinescu, sau
Plesu) dupa "eliberare", cand era libertate, cand puscaria disparuse ?? stim ce a facut.
nimic.poate din acelasi motive pt care nu a facut nimic (sa plece) nici inainte.
HMuller are perfecta dreptate.
Ma bucur ca nu se abtine sa le spuna piticilor din Ro cat de inalti sunt.
14 octombrie, 03:25. clement
Hertei Muller i-a trecut jena pe care a avut-o in momentul numirii si chiar a inceput
sa creada ca este de talia lui Llosa.Cartea premiata te zgarie pe creier. Imi amintesc
exact ca am lasat-o balta si m-am apucat sa recitesc Ovidiu Genaru" Cafeneaua
subiectelor".Dispretul si lipsa de loialitate fata de scriitorii romani ramasi in tara, ii
anuleaza poza eleganta cu care simte nevoia sa-si epateze publicul cititor.
Herta Muller nu este Cioran, Eliade, Ionescu, Brancusi, Monica Lovinescu, Adina
Cheneres (? - semnul mir¶rii îmi apar†ine - P.G.) si sper ca nu se iluzioneaza ca are
ceva in comun cu intelectualitatea din diaspora, asa cum nu are nimic in comun cu
scriitorii romani care si-au patrecut tineretea in inchisori.Cat despre domnul
Liiceanu, Opera domniei sale este reprezentata de Humanitas, editura aproape fara
echivalent in Europa invalmasita.In filosofie nu functioneaza principiul"cati ganditori, atatea sisteme" si trebuie sa nu fi citit o pagina de manual de clasa a 12a pentru
a afirma ca profesorul Liiceanu nu va lasa nimic de valoare in urma pentru ca nu a
"corijat si adugit" operele filosofilor lumii.Personal ma stanjenesc anumite atitudini
ale intelectualului filosof si imi sta d'a curmezisul ideea prieteniei cu Plesu. Insa
aceste, sa le spun impresii subiective, nu au nici in clin nici in maneca cu chestiunea
in discutie.
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14 octombrie, 02:43. Cetatean
Domnule Liiceanu, ar fi fost mai bine daca ati fi tinut cont de intelepciunea poporului
care spune : " Daca taceai, filozof ramaneai." Explicatiile dumneavoastra pot
convinge poate pe cei care nu au cunoscut acele timpuri. Mie, si nu numai mie, imi
apar ca justificari meschine. Si cum se face ca Paul Goma nici astazi nu este sustinut,
si se pare ca nici macar nu a fost reintegrat in uniunea scriitorilor. Ati facut oare parte
din cei care au votat in plenara pentru excluderea lui ?
14 octombrie, 01:27. Momarlanu
Domnule Liiceanu, Am citit tot ce s-a putut citi legat de d-na Herta Muller. Am avut
o interventie mica de "postac" dezavuabil la un articol excelent de altfel, al d-lui
Tismaneanu. Mi-ati redat incredrea in mine si in convingeril mele intime despre tot
ce s-a intamplat in EPOCA!! Stiti dv care!! Traiesc in Banat si din fericire, ca sa zic
, asa cunosc bine(?) pe multi din cei care faceau parte din Aktiongruppe Banat.Am
cunoscut(?)cativa dintre cei care lucrau la NBZ ( Timisoara) Nu am a le reprosa pentru acele zile. Dar felul in care a pus problema d-na Herta Muller m-a mahnit si m-a
descumpanit. Am un fiu care a fost "frontierist". Stiti dv foarte bine ce a insemnat
asta in Epoca de Aur. In 1990 am fost la frontiera cu Serbia a tarii noastre, calauzit
de cativa conationali din Banatul sarbesc.Ce am vazut in acel cimitir fara cruci m-a
marcat pentru toata viata. Va rog sa ma credeti. La toate personalitatile romanesti pe
care le-ati citat, oameni exceptionali pentru verticalitatea si curajul lor, am indraznit
sa adaug pe generalul Ion Mihai Pacepa, un om de aceeasi valoare, care a contribuit
din plin la destramarea sandramalei comuniste, nu numai de la noi din tara. Am aflat
de la dl Tismaneanu ceea ce voiam sa aud in privinta acestui om. (Ce a zis
Tism¶neanu despre Pacepa?- întrebarea mea, P.G.) Iata ca acum dv imi intariti si ma
redati increderii ca meschinariaria nu va lasa pete peste ceea ce nu poate fi patat. Nu
am decat a va multumi pentru repunerea in adevar a ceea ce era sa ma descumpaneasca launtric. Tatal unuia din cei ... fara cruce aflat impreuna cu mine la vizitarea
acelor locuri ale anonimilor cazuti victime "umanismului socialist", va depasi poate
si el momentul...
14 octombrie, 00:47. Stewe
Herta Muler a lucrat la intreprinderea Tehnometal Timisoara -de pe str Gloriei si
atunci era urmarita de Securitate......Sigur ca eu nu am ales sa plec dincolo..insa
ideile mele (care dupa cum vedeti sunt nealterate) in Romania de atunci (si de acum)
nu au convenit autoritatilor si am fost tinut permanent la o bariera ...Nu detailiez insa
d-l Liceanu poate demonstra contrariul daca isi prezinta Dosarul de Urmarire
Informativa...restul..povesti d-le Liceanu (eu totusi va stimez si nu am tupeul pe care
l-ati avut dvs sa criticati spusele CASTIGATOAREI PREMIULUI NOBEL!
13 octombrie, 23:48. Florin
Dupa ce a tacut ca un las in vremea comunismului acest filozof fara opera, intelighent de latrina, pupator de dos prezidential, vine sa o certe pe doamna Herta Muller
ca nu a aplaudat prestatia laudatorilor mitocanului doritor de ospatari, ca nu apreciaza "disidenta" ridicatorilor de osanale, noilor deslii si beniuci ai bravului carmaci
. Acest liicheanu nu face decat sa confirme renumele de pata cafenie pe obrazul intelectualitatii autohtone, cu care este gratulat de o buna bucata de vreme, de cand a ales
sa fie majordomul supus al primului consumator al tarii.
13 octombrie, 23:39. ap
Dupa lovilutie (marea buluceala) tovarasu Liicheanu a dat la topit cartea Domnului
Goma ! Ma gandesc ca atunci, inca nu citise celebrul "Apel catre lichele" ! Si ce bine
i se potriveste ! E si el un psihopat (plesu included) ca mai toti ce-au ales sa stea cu
securistii! O pramatie!
13 octombrie, 23:12. costea ion Mentalitate de sluga. Domnule Liiceanu esti
penibil!
13 octombrie, 22:56. ion
Filosoful Liiceanu sa ia intai premiul Nobel pentru literatura si pe urma sa vorbeasca.
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Cand esti activat in securitate, actionezi cand ti se cere. Iata ca adevarul iese la
lumina. Apropo, apelurile pentru lichele s-au epuizat ?????
13 octombrie, 22:29. Simplu Slab Liiceanu. Herta vrea sa dea un semnal de
alarma in ceasul al 12-lea Pana si 'capsunarii' au inceput sa rada de nivelul de inteligenta de la Bucuresti...Daca ma intelegeti ce vreau sa spun...
13 octombrie, 22:23. romanbasarab Cei mai buni au ramas in Romania.
Pleava a plecat deoarece nu era suficient de tare si de inteligenta sa ramana in aceasta
tara minunata. Romania a inceput sa mearga bine in momentul in care ai au plecat si
sa reinceapa sa scada cand au inceput sa vina inapoi. Este perfect adevarat ca cartulia
pe care a luat premiul nobel nu are nici o valoare si a fost scrisa acolo unde nu trebuia
scrisa. Daca nu ar fi fost evreica nu ar fi luat in veci un premiu Nobel pe prostioara
aia de carte- daca nu stiti despre ce este vorba va invit sa o cititi. Exista carti mult
mai bune despre realitatea acelei perioade.
14 octombrie, 00:15. Ion Roata
Bai besmetic romanbasarabean,cand a fost bine in tara ta minunata? cand a inceput
sa vina cei care au plecat si a inceput raul, in tara lui Ceausescu si avoastra turnatorilor? Cred ca au gresit cei care te platesc sa sari la latrat. Tu esti un fost turnator
jegos si slab fara masura. De unde ai mai scos ca Herta este evreica? Si daca este, ce
rau poate fi in asta? Ai oftica pe evrei? esti antisemit primitiv.Se vede ca esti tembel
si ii faci de ras pe cei care te platesc Herta Muler este nemtoaica si tu esti basarabean,
cum sunt eu chinez. Fugi ca poluezi aceasta pagina, deja prapadita de oamenii care
nu pot recunoste ca Herta Muler este laureata a premiluli Nobel
13 octombrie, 22:22. Devil
Bunicii mei la fel ca foarte mul†i romanii au "rezistat prin cultura",da cultura porumbului munceau p¶mântul. La fel leprele de colabora†ioni§ti ai marelui cârmaci au
rezistat prin cultura de a scrie opere m¶re†e tovar¶§ei §i tovar¶§ului. Cu primul"
bubuit de tun" din timpul Revolu†iei din 1989, §obolanii comuni§ti în nemernicia lor
au ajuns peste noapte mari anticomuni§ti.La fel ast¶zi ne dau lec†ii de moralitate!
14 octombrie, 00:57. Stewe
Sper sa nu-ti persecuti copii sau ...medicii...Faci parte dintr-o alta lume in care unii
gesticulau iar altii munceau..Acea lume exista si astazi doar ca Partidul se numeste
Banda...Nu este de vina nimeni ca emisferele tale cerebrale functioneaza intermitent..
13 octombrie, 21:20. Serban Picanta
Domnule Liiceanu, e adevarat ca Herta Muller a deschis gura abia când a ajuns in
Germania dar a facut-o. Si dumneavoastra ati avut ocazia s-o deschideti fiindca ati
fost in lumea libera inainte de 89 dar n-ati facut-o, v-a fost frica, frica este omeneasca, ati fi putut sa ramaneti in Occident, poate nu ati avut curaj, e normal, filosofia
nu-i o meserie. Si totusi mii de romani au facut-o, multi dintre ei s-au organizat in
comunitati si asociatii anticomuniste, au publicat ziare, au manifestat la mai toate
ocaziile, si-au ajutat dupa posibilitati familiile din tara sau pe alti compatrioti.
Goma a fost si este un om de mare curaj si morala, l-ati izolat. Cum va
explicati dumneavoastra ca filosof lasitatea intelectualilor din Romania ? Dupa 1964
za zicem ca Romania nu a mai avut condamnati politici, cel putin asa era oficial
declarat. Puscariile si lagarele de munca totusi erau ultra pline de "hoti", condamnati
la ani grei de puscarie pentru delicte economice, delapidare, luare de mita, furt din
avutul obstesc, etc., deci romanii nu erau niste fricosi, erau constienti ca daca bagau
mana in sac vor fi pedepsiti cu ani grei de puscarie si totusi o faceau, isi riscau libertatea. Dar sa adere la o miscare pentru respectarea drepturilor constitutionale sau sa
semneze vre-o petitie, nu mai riscau romanii. De ce oare ?
Miscarea Goma a avut aderenta, a fost un moment de speranta, de trezire
"din somnul de veci" dar nu a fost sprijinita de potentialul intelectual al Romaniei,
securitatea ne-a manipulat cu ajutorul direct al intelectualilor, acuzandu-l si stigmatizandu-l pe Paul Goma. De ce se procedeaza la fel si astazi Domnule Liiceanu ?
13 octombrie, 21:35. Camelia
D-na Muller v-a pus oglinda-n fata! Ati vazut si voi cat de hidosi sunteti, voi care
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pana acum va dadeati lebede-n lighean! Normal ca nu v-a convenit, sa va vedeti
adevarata fata! Ipocriti, fatarnici si cu gura mare! Ce poate fi mai josnic decat atat?!
13 octombrie, 21:57. XYZ Nu, nu exista nimic hidos intr-un Liiceanu sau
Cartarescu. In schimb ramine intrebarea din articol: "Ce a facut Herta Muller pentru
Doina Cornea inainte sa plece in Germania?" Se poate discuta moralitatea unuia care
a ales sa protesteze deschis impotriva regimului sau nu, dar sint foarte putini cei care
au dreptul moral sa poarte aceasta discutie. Herta Muller nu-l are.
14 octombrie, 02:21. madlene Ei da! H.M. nu este aproape deloc
josnica...Povestea ei, deloc impresionanta fata de cea a celor care au pierdut, cariere
construite pe studii in strainatate, averi intregi, demnitate si orice altceva, a fost premiata cu totul nemeritat iar acum in baza acestei recunoasteri, are curajul sa ne tina
lectii de morala? Cine? De bine de rau ea a putut pana la urma sa se salveze. Nu a
fost nevoita ca dupa ce a facut studii la Sorbona, sa mature scarile unei institutii de
stat comunist, ca o ruda de a mea. Acei oameni merita toti un premiu si poate nu
numai unul si daca prin absurd ar mai fi in viata, cu siguranta acei oameni nu ar
merge prin lume in lung si-n lat doar ca sa se victimizeze si sa scuipe peste pamantul
unde au crescut. Rusine sa-i fie acestei madame fara caracter.
13 octombrie, 20:53. Patocka Este interesant ca trebuie sa comentam inca
20 de ani de aici inainte un nou Epistolar propus de un filosof al tacerii, cum a ales
s-o faca pana in 1989 dl Liiceanu.Marota rezistentei prin cultura, susceptibila sa acopere psihanalitic un deficit de vointa si de fapte, nu mai rezista, macar prin prisma
inactiunii intelectuale din acesti ultimi 20 de ani, cand grupurile elitare au vorbit, au
vorbit au vorbit, dintr-o revansa prost inteleasa, ca si dintr-o nevoie de a-si acoperi
partea de vina pentru marasmul spiritual din epocaSugerez urmatorul raspuns la
observatia facuta de dl Liiceanu: "În momentul în care ap¶rea o revolt¶ ca cea din
Ungaria sau Cehoslovacia, lucrurile erau deja rezolvate, intrau cu tancurile §i îi reduceau la t¶cere. Într-un lag¶r nu se pune problema opozi†iei ci a supravie†urii."
Asadar, romanii nu mai aveau motive sa se razvrateasca, sa intre in opozitie,
de vreme ce ungurii si cehii fusesera anihilati. Ciudata optica! Ciudat reflex de autoprotectie la un filosof adept al fenomenologiei, ciudata amnezie a unui scriitor, cum
ii place sa se credeada dl Liiceanu. Caci in 1977, Paul Goma le-a scris liderilor cehi
ai Chartei 77 solidarizandu-se pe fata cu ei. Nu a tacut autoprotectiv si infricosat.
Ceea ce trebuie sa i se reaminteasca filosofului tacerii, Gabriel Liiceanu, este ca unul
dintre liderii Chartei 77, filosoful fenomenolog Jan Patocka, care a studiat cu
Heidegger si cu Husserl, a murit in anchetele Securitatii cehe, mai dura si mai represiva decat cea romana. La 69 de ani, dupa 13 ore de interogatoriu, a suferit un atac
de cord. Ce parere are filosoful roman al tacerii de acest fapt? Este destul pentru a
face diferenta dintre intelectualii romani ai vremii si cei centrali europeni sau mai trebuie aduse argumente de acest gen?
13 octombrie, 21:53. BrunoLA
"a murit in anchetele Securitatii cehe, mai dura si mai represiva decat cea romana"
Nu este vorba de optica ciudata, este vorba de realitatea pe care multi au trait-o in
acei ani, in acel context.De unde si pana unde "securitatea ceha" mai dura si mai
represiva? Sistemul represiv din Romania, implementat prin metamorfozarea
Sigurantei (care s-a facut prin decapitarea ei) in Securitate (vezi 1948) este opera
directa a agentilor sovietici care operau in Romania. Unii dintre ei aveau dubla cetatenie, nu stiau sa vorbeasca sau sa scrie romaneste. De departe, a fost cel mai dur si
bine pus la punct sistem din lagarul estic. Polonezii, cehii, ungurii NU au avut asa
ceva.In Romania, elita, atat politica cat si cea intelectuala cum bine spune dl.
Liiceanu, A FOST ELIMINATA FIZIC. A fost un fenomen care a avut ca tinte segmente sociale, si nu numai anumiti indivizi care deranjau.Politicieni si simplii functionari din guvernele antebelice au fost ridicati de dubele Securitatii si au pierit la
interogatorii sau in inchisorile comuniste. Familiile au fost nenorocite (copiii nu au
mai putut urma scoli pentru ca nu aveau origine sanatoasa) A urmat decapitarea
Armatei si apoi decapitarea intelectualitatii. Multi au murit, cei mai norocosi s-au
ales cu pribegia. Au urmat minoritatile...vezi evreii si armenii care au inceput sa emigreze catre Israel, America, Brazilia sau Canada, Europa de Vest...intr-un final,
Ceausescu a inceput sa vanda sasii/svabii Germaniei de Vest. In fiecare tara din laga-
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rul de est sistemul represiv a avut un anume specific.Se putea face mai mult in
Romania in privinta disidentei? Cu siguranta DA. A lipsit solidaritatea umana. Din
frica sau din lipsa de informare, dar as fi vrut sa vad mai multa sustinere...nu imi aduc
aminte ca vreo figura remarcabila a intelectualitatii sa se fi pozitionat de partea grevei minerilor din Valea Jiului in 1977.
Asta e realitatea si istoria.

*
Am primit o scrisoric¶. Expeditor: LDuca (aten†ie: nu este
pre§edintele Academiei, acela fiind Gheorghe Duca). Intitulat¶:
“Nu m-am s¶turat de Paul Goma”
“M-am s¶turat de aspiratoarele de scame marca Liiceanu”
Alexandru Petria a trimis pe adresa redac†iei Agen†iei de
Carte.ro, un text acid despre confuziile care se fac între talent §i caracter, între inteligen†¶ §i perversitate. Red¶m, integral, viziunea lui
Alexandru Petria despre acestea, dar §i despre alte probleme acute ale
intelectualit¶†ii române:
Talentul nu se confund¶ cu caracterul, ca §i inteligen†a cu perversitatea. M-am s¶turat ca, în numele recunoa§terii talentului, s¶
înghit pe nemestecate perora†iile unor oameni care au ajuns s¶ concureze în aptitudini cocotele sau s¶ tac din respect pentru realiz¶rile lor
profesionale. Inteligen†a lor dublat¶ de talent §i înmiit¶ de perversitate
a ajuns s¶ învenineze atmosfera intelectual¶, aproape ca în anii ’90.
M-am s¶turat s¶-i v¶d pe cei care scriau despre „încremenirea
în proiect”, §i aprobau formularea, încremeni†i chiar ei, §i s¶ tac. M-am
s¶turat de fi†ele lor, de autosuficien†a cu care îi scuip¶ doctoral în cap
pe cei care nu le cânt¶ în strun¶.
M-am s¶turat de intelectualii care n-au poten†a s¶-§i recunoasc¶
gre§elile evidente §i care nu con§tientizeaz¶ c¶ aproape au compromis
societatea civil¶ prin slug¶rnicie.
M-am s¶turat s¶ asist la marginalizarea disiden†ilor epocii
comuniste, la condamnarea de operet¶ a comunismului. Câ†i diziden†i
se mai afl¶ lâng¶ ei, mo§itorii memorabilei „încremeniri în proiect”?
Nici unul. Pe când ace§tia se întrec în conferin†e §i alte manifest¶ri
bugetofage, al c¶ror singur rezultat este b¶tutul apei în piu¶, un om
care dezgroap¶ efectiv victimele Securit¶†ii, m¶ refer la Marius Oprea,
este împins pe o linie moart¶.
M-am s¶turat de dictatura opiniilor pe care aceste personaje ar
vrea-o, de parc¶ ar fi proprietarii adev¶rului absolut.
M-am s¶turat de oamenii ale c¶ror principii s-au fixat doar în
volanurile Mercedes-urilor §i în sinecuri.
Nu m-am s¶turat de Paul Goma, Doina Cornea, Radu Filipescu,
Vasile Paraschiv §i Dorin Tudoran. De Majestatea Sa, Regele Mihai.
Ei au r¶mas constan†i în verticalitate.
Dac¶ în anii ’90 eram s¶tul de Vadim Tudor, de P¶unescu, de
Eugen Barbu, de Popescu-Dumnezeu, ling¶ii lui Ceau§escu, acum sunt
s¶tul de Gabriel Liiceanu & company, aspiratoarele de scame ale lui
B¶sescu. Venirea recent¶ în România a Hertei Müller a pus magistral
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reflectoarele pe rahatul de pe pr¶jitur¶.
Alexandru Petria”
*

Am obosit s¶ diacritizez textele altora. Nu m¶ plâng, dar
zic: n-ar strica s¶ am §i eu o secretar¶, acolo, m¶car de-form¶,
dac¶ nu de-a fondulea.
Extrem de obositoare opera†ia de “cur¶†are” a “Altor
jurnale”. Sper s¶-l scot la cap¶t în o zi-dou¶. Jurnalele urm¶toare
sunt mult mai curate.
*
ïn Timpul (Chi§in¶u) de azi un articol nesemnat:
“La 14 Octombrie 2010, ora 14:03
“Paul Goma ne-a prins în jurnalul s¶u
“Scriitorul disident de sorginte basarabean¶, Paul GOMA a
publicat la 12 octombrie 2010, pe blogul s¶u http://paulgoma.free.fr/,
Jurnalul pentru perioada 01-11 octombrie 2010. Acest Jurnal cuprinde
perioada in care autorul a cules flori, felicit¶ri §i ur¶ri de bine cu
ocazia zilei de na§tere, s¶rb¶torit¶ la 2 octombrie, inclusiv din partea
Academiei de £tiin†e a Moldovei.
Aici vom g¶si o seam¶ de cuget¶ri, comentarii, atitudini ale
autorului §i ale unor scriitori, ziari§ti, savan†i, privind scandaloasa
situa†ie în care familiei GOMA nu i s-a acordat cet¶†enia Republicii
Moldova §i din aceast¶ cauz¶ nu a putut ajunge la Chi§in¶u în data de
2 octombrie 2010. De asemenea, e f¶cut¶ o trecere în revist¶ a coresponden†ei scriitorului cu personalit¶†i din R. Moldova, România, SUA,
inclusiv coresponden†a scriitorului cu acad. Gheorghe Duca §i ambasadorul RM la Paris, Oleg Serebrean. Jurnalul mai cuprinde o reproducere a comunic¶rilor sus†inute de oamenii de cultur¶ §i §tiin†¶: Andrei
¢urcanu, Alexandru Burlacu, Aliona Grati în cadrul Conferin†ei
§tiin†ifice PAUL GOMA LA 75 ANI, organizat¶ la 4 octombrie 2010
de Academia de £tiin†e a Moldovei §i Uniunea Scriitorilor de la
Chi§in¶u, precum §i o cronologie a materialelor relevante ap¶rute în
presa din R. Moldova §i România: Timpul, Moldova.Org, Jurnal de
Chi§in¶u, Adev¶rul, Observatorul Cultural §.a. Cititorii pot face
cuno§tin†¶ §i cu nota de protest a tinerilor de la Chi§in¶u, care au cerut
explica†ii autorit¶†ilor R. Moldova, pentru e§uarea revenirii acas¶ a
scriitorului Paul GOMA §i un mesaj de salut pentru ace§ti "juniori",
precum îi define§te cu c¶ldur¶ Paul GOMA.”
Comentarii:
1. De romanu american la 14.10.2010, ora 20:02
...BASARABIA ARE NEVOIE DE PAUL GOMA PRECUM ARE NEVOIE DE
APA UNUI IZVOR UN... PALERIN INSETAT...UN ROMAN DE EXCEPTIE...
UN OM DE O VERTICALITATE IESITA DIN COMUN...PACAT!!!...
2. De slavian la 14.10.2010, ora 22:14
TOT RESPECTUL PENTRU MARELE ROMAN- BASARABEAN!! FRATI
BASARABENI- CITITI OPERA LUI PAUL GOMA : SAPTAMANA ROSIE (28
IUNIE - 03 IULIE 1940) SAU BASARABIA SI EVREII
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*

Flori B¶l¶nescu îmi trimite:
14 octombrie 2010
“eu, ca autor, vreau s¶ evit complicitatea cu falsele certitudini
scurt interviu cu scriitorul o. nimigean
întrebarea 1:
am înv¶†at din romanul t¶u r¶d¶cina de bucsau c¶, neîn†elegând
"ra†iunile" pe termen lung ale lumii, asa cum Iov nu în†elege ceea ce i
se întâmpl¶, nu-†i r¶mâne decât s¶ gu§ti din experien†ele contingente ce
†i se ofer¶: de exemplu, s¶ admiri rotirea unui uliu, s¶ te rogi împreun¶
cu mama de s¶rb¶toarea Pa§telui, dar §i s¶ te despar†i de dragostea ta
sau s¶ supor†i suferin†a aproapelui. am în†eles altceva decât ce-ai vrut
s¶ spui?
o. nimigean:
ia te uit¶, nu b¶nuiam c¶ r¶d¶cina de bucsau ar fi având o valen†¶
didactic¶! da' ce-s eu, rousseau?! ori poate "am înv¶†at" face trimitere
la un scenariu initiatic? da' ce-s eu, maestru spiritual?!
drago§, §tiu c¶ nu ai avut de gând s¶ m¶ încarci de responsabilit¶†i nepotrivite pentru umerii unui scriitor, am zis a§a, ca s¶ trec peste
un nu stiu ce solemn din formularea întreb¶rii tale. oricum, nu am
de†inut r¶spunsuri gata f¶cute când am scris, nu am certitudini nici
acum. r¶mân sub un orizont al interoga†iei. cred c¶ tensiunea "capilar¶"
a romanului (folosesc termenul f¶r¶ prea mare convingere) provine din
confruntarea dintre ap¶sare §i gra†ie, în limbajul simonei weil. o gravita†ie rea, anihilanta, determinata §i social, §i l¶untric, e anulat¶ (prea
radical: diminuat¶) de am¶nunte cvasirevelatorii. personajul accede sau are el senza†ia c¶ accede - la pragul mistic al con§tiin†ei (citeste
"mistic" în accep†ia kierkegaardian¶) "în pa§i de haiku", vorba lui chris
t¶n¶sescu de pe clapeta c¶r†ii.
e posibil s¶ fie §i a§a cum zici, adic¶ liviu s¶ se resemneze
uneori hedonist, degustând, mul†umindu-se cu bucuriile m¶runte.
totu§i, "experien†ele contingente" pe care le enumeri, rotirea uliului,
rug¶ciunea, desp¶r†irea, proximitatea suferin†ei, apar†in unei scale
diferite de cea a pl¶cerii. fiindc¶ tot am apelat la simone weil, respectivele experien†e ilustreaz¶ paradoxul nenorocirii. abia acum e de
acceptat - cum grano salis - compara†ia cu Iov. nevasta îl int¶rât¶ pe
Iov: "blestem¶ numele lui Dumnezeu §i mori!", Iov refuz¶ blestemul,
înc¶rcând nenorocirea de duh. ceva asem¶n¶tor, la o scara mult mai
modest¶, se petrece §i cu liviu, care caut¶ - uneori nespus de naiv - rostul duhovnicesc al nenorocirii.
întrebarea 2:
tel quel: "literatura este plin¶ de oameni care de fapt nu §tiu ce s¶
spun¶, dar resimt cu putere nevoia de a scrie. " tu, ca autor, ce vrei s¶
spui?
o. nimigean:
ceea ce marxizan†ii (§i maoi§tii) telqueli§ti rosteau ca o ironie (sau m¶
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în§el? n-am descoperit contextul), conotând probabil haosul din mintea
scriitorilor neangaja†i ideologic, poate fi "r¶st¶lm¶cit" din perspectiva
ontologiei fundamentale ca un elogiu al c¶ut¶rii, interoga†iei, ascult¶rii
limbii - Die Sprache spricht. l-am reg¶si astfel §i pe Socrate, care §tia
c¶ nu §tie nimic. pe mine m¶ indispun atot§tiutorii, ei blocheaz¶ întotdeauna discursul într-o ideologie, sunt castratori §i, în fond, stupizi. ei
nu caut¶, ei au g¶sit. ei nu negociaz¶, ei decreteaz¶. ei nu ascult¶ limba
decât ca s¶ o cenzureze. pentru c¶ ei nu §tiu ca nu §tiu.
revenind la întrebarea ta, eu, ca autor, vreau s¶ evit complicitatea cu falsele certitudini. vreau sa ajung cit mai aproape de bietele,
induio§¶toarele, straniile, euforicele sau teribilele noastre adev¶ruri.
sperând ca prin ele sa r¶zbat¶ ceva din adev¶rul pur §i simplu. cum
spuse§i? vast program?
întrebarea 3:
vorbe§ti în carte despre "certitudinea înc¶rcat¶ de interoga†ii latente".
este aceasta un blestem sau o binecuvantare?
o. nimigean:
sintagma sintetizeaz¶, am impresia, cele afirmate mai sus. e vorba de
certitudinea non-ideologic¶, certitudinea nedefinitiv¶, dac¶ accep†i formula, o certitudine care se rafineaz¶ prin punerea ei la indoial¶. sa ne
amintim de karl popper, de metoda lui: prima grij¶ - rezum spusele sale
- când am articulat o teorie este nu s¶ o ap¶r, ci s¶ o contrazic.
întrebarea 4 (din chestionarul lui proust):
care sunt eroii tai prefera†i din via†a reala?
o. nimigean:
via†a real¶... via†a ireal¶ cum o fi? irealitatea imediat¶ nu †i se pare mai
real¶ decât realitatea imediat¶? dau un exemplu din lumea scriitoriceasc¶, dar cu b¶taie peste toat¶ realitatea (§i irealitatea) autohton¶:
Paul Goma. bine, el e un om normal, asta a ap¶rat §i ap¶r¶, normalitatea, îns¶ printre securi§ti, c¶ldicei §i sp¶la†i pe creier normalitatea sa
cap¶t¶ o aliur¶ herculean¶. de Hercule cur¶†ând grajdurile lui Augias”.

Domnule!B¶ietu-ista (Nimigean) are puseuri sinuciga§ice!
*

Am primit un plic de la un expeditor anonim (am fost
sigur: un holocaustolog!) un num¶r din Gazeta Wyborcza, jurnal
polonez, dup¶ cum se vede din titlul. ïnso†it¶ de o not¶ - urm¶toarea:
“Gazeta Wyborcza nr. 205 7023 pages 16-17
Radu Ioanid, Nienawisc w Belville [corect: Belleville]
Publié à l’initiative d’Adam Michnik
Tirage 780 000 numeros par jour
Bonne Anniversaire!”

Nu m¶ în§elasem: pu†eà a securache sionistic hârtia plicului, semn c¶ mi§unà “R. Ioanid” prin apropiere. Nu este necesar
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s¶ §tii poloneza ca s¶ în†elegi c¶ Puturoznicul “Radu” §i-a dat la
tradus §i la publicat - în ziarul lui Michnik! - textul odios cu care
a inaugurat opera†ia de holocaustizare a mea, în 2003, în
Observatorul cultural, foaie finan†at¶ de securistul Gheorghe
Mu§at, unde so†ia so†ului, Carmen, dimpreun¶ cu I.B. Lefter au
g¶zduit-o, cu recuno§tin†¶ plec¶ciunist¶, drept care au scris ei
în§i§i ce le sugera Tovar¶§a Holocaustologie.
Dar “Ioanid” are §i umor de mare calitate: mi-l trimite (în
polonez¶!), de ziua mea - Ha, ha, ha!
*

Continu¶ în pres¶ “explica†iile” dintre D. Tudoran §i
Viorica Oancea. Penibile.
*
Ce ironie! Ce tragedie! Ce comedìe!:
Nu m-au îngenunchiat, pus la p¶mânt r¶ii: securi§ti,
gardieni, activi§ti, spioni, holocaustologi;
Nu m-au injunghiat pe la spate, golindu-m¶ de sânge,
prietenii tr¶d¶tori dintre aceia cu care pornisem împreun¶ la o
treab¶ : Monicii, Barb¶neagr¶, Mircea Martin, Liiceanu,
Adame§teanu, Laszlo, Antonesei, Pecican;
Nu mi-au furat speran†a c¶, “într-o bun¶ zi…” mi se va
face dreptate (administrativ¶) prin guvernan†ii de dup¶ 1990 de la
Bucure§ti:
Iliescu - §i ai s¶i consilieri ori apropia†i : Ple§u, Dan
Petrescu, Paleologu, Mihai Botez;
Constantinescu §i ai s¶i: Zoe Petre, Blandiana, Doina
Cornea, Sorin Alexandrescu (pe impostoarea Sandra Pralong,
nici n-o iau în seam¶);
B¶sescu §i ai s¶i, în frunte cu tr¶d¶torul meu personal-§ipropriu (citat din Dinescu): Tism¶neanu, apoi Macoveica cea
mincinoas¶…;
Nici m¶car guvernan†ii de la Chi§in¶u, fiin†e avînd gândul
numai la scaunul pe care îl vor pierde…
Ci basarabenii f¶r¶-func†ii, printre ei neamuri de-ale mele:
ei/ele au cedat FRICII, panicei animale. Au uitat c` abia alalt¶ieri §i ei erau maimu†e, elefan†i, acele fiin†e care nu p¶r¶sesc
hoitul puiului, al mamei, r¶mân lâng¶ el o zi §i o noapte §i înc¶ o
zi, pân¶ se conving (ei, da: pân¶ se conving) c¶ nu mai este nimic
de f¶cut, carnea din carnea lor este plecat¶ pentru totdeauna.
Pe mine ai meii m-au abandonat, chiar înainte de a se
convinge c¶ fusesem doborît de du§mani. M-au p¶r¶sit preventiv.
C¶ tot nu mai puteau s¶-mi fie mie de folos (sau: pentru c¶ eu nu
le mai eram de folos), au §ters-o; ca s¶ nu o pat¶ §i ei.
Mai las s¶ treac¶ zilele acestei s¶pt¶mâni, îns¶ de luni
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(bine: de mar†i) voi începe a consemna aici, în jurnal, prelungitele
t¶ceri ale apropia†ilor mei din Basarabia.
Dac¶ nu m¶ fulger¶ mila de ei, becisnicii §i-i las, dracului,
neconsemna†i în jurnal - vorba Anei: «De ce s¶-i bagi în istorie?»
*
ldumbraveanu_7@yahoo.com
Objet : Fw: Cititi Jurnalul scriitorului Paul GOMA din 01-11 octombrie 2010
Date : 15 octobre 2010 13:07:03 HAEC
À : paulgoma@gmail.com
From: centrul-media@asm.md <centrul-media@asm.md>
Subject: Cititi Jurnalul scriitorului Paul GOMA din 01-11 octombrie 2010
To: "centrul-media@asm.md" <centrul-media@asm.md>
Date: Wednesday, October 13, 2010, 9:42 AM
Scriitorul disident de vi†¶ basarabeana, Paul GOMA a publicat la 12
octombrie 2010, pe blogul sau http://paulgoma.free.fr/, Jurnalul pentru
perioada 01-11 octombrie 2010. Acest Jurnal CUPRINDE perioada in care
autorul a cules flori, felicitari si urari de bine cu ocazia zilei de nastere, sarbatorita la 2 octombrie, inclusiv din partea Academiei de Stiinte a Moldovei;
o seama de cugetari, comentarii, atitudini ale autorului si ale unor
scriitori, ziaristi, savanti, privind scandaloasa situatie in care familiei GOMA
nu i s-a acordat cetatenia Republicii Moldova si din aceasta cauza nu a putut
ajunge la Chisinau in data de 2 octombrie 2010;
o trecere in revista a corespondetei scriitorului cu personalitati din R.
Moldova, Romania, SUA, inclusiv corespondenta scriitorului cu acad.
Gheorghe DUCA si ambasadorul RM la Paris, Oleg SEREBRIAN;
o reproducere a comunicarilor sustinute de oamenii de cultura si
stiinta: Andrei TURCANU, Alexandru BURLACU, Aliona GRATI in cadrul
Conferintei stiintifice PAUL GOMA LA 75 ANI, organizata la 4 octombrie
2010 de Academia de Stiinte a Moldovei si Uniunea Scriitorilor de la
Chisinau;
o cronologie a materialelor relevante aparute in presa din R.
Moldova si Romania: Timpul, Moldova.Org, Jurnal de Chisinau, Adevarul,
Observatorul Cultural s.a.
Nota de protest a tinerilor de la Chisinau, care au cerut explicatii
autoritatilor R. Moldova, pentru esuarea revenirii ACASA a scriitorului Paul
GOMA si un mesaj de salut pentru acesti "juniori", precum ii defineste cu
caldura Paul GOMA.
Lectura placuta!
Gasiti Jurnalul scriitorului Paul GOMA (1-11 octombrie 2010) atasat
in format pdf
*
From: Democratia Acasa <democratiaacasa@yahoo.com>
Subject: DA multumeste lui Paul Goma pentru mesajul de felicitare
To: democratiaacasa@yahoo.com
Date: Friday, October 15, 2010, 3:05 AM
Buna ziua,
Scriitorul basarabean, Paul Goma a adresat un mesaj de încurajare
tinerilor de la „Democra†ia Acas¶” (DA), care au condamnat recent gestul la§
al autorit¶†ilor de la Chi§in¶u de a nu-i acorda cet¶†enia Republicii Moldova
lui Paul Goma §i familiei sale, blocându-i astfel revenirea ACASA, programata la 2 octombrie 2010.
Domnia sa face referin†¶ în ultimul sau Jurnalul la flash mobul orga-
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nizat de DA, la 8 octombrie 2010, în fa†a Ministerului Afacerilor Externe§i
Integr¶rii Europene §i a Pre§edin†iei. De asemenea, scriitorul nu trece cu
vederea nici Nota de protest privind „cazul Goma”, depus¶ la institu†iile
men†ionate, în care membrii DA au cerut elucidarea cauzelor acestei situa†ii
§i explicarea motivelor pentru care lui Paul Goma si familiei sale nu i-a fost
acordat¶ cet¶†enia Republicii Moldova. De altfel, în Not¶ mai erau §i alte
cerin†e principiale, dar presa a preferat s¶ le ascund¶.
Stirea despre flash mob a fost descris¶ în Jurnalul s¶u drept „o veste
care m¶ unge la inim¶”. ïn ceea ce prive§te curajul tinerilor de la DA, reflectat în Nota de protest, Paul Goma a întrebat ironic: „£i acum ce o s¶ le fac¶
Oculta protestatarilor?"
În leg¶tur¶ cu încercarea tinerilor de la DA de a elucida „cazul
Goma”, scriitorul a conchis urm¶toarele: „Nu §tiu dac¶ ac†iunea junilor-tineri
va avea vreun efect benefic asupra situa†iei mele. B¶nuiesc îns¶ ceva
tulbur¶ri în schema guvernamental¶, m¶car reajust¶ri privitoare la tovar¶§ul
Leanc¶, „moldovean de-al nostru” pân¶ în r¶runchii Grecianinei, tr¶d¶toarea
material-didactic”. Alte detalii piperate pute†i citi în Jurnalul pentru perioada
1-11 octombrie 2010, afi§at în format pdf pe blogul lui Paul Goma:
http://paulgoma.free.fr/, în mod special la paginile 7, 56, 61, 73, 76.
Precizam în mod repetat ca, în cazul în care Pre§edintele interimar,
Mihai Ghimpu §i ministrul de Externe, Iurie Leanca nu vor r¶spunde la
întreb¶rile puse în Nota de protest, în termenele prev¶zute de lege, Mi§carea
tinerilor participan†i la evenimentele din 7 aprilie 2009, îi va ac†iona în judecat¶ §i va continua s¶ apere drepturile cona†ionalului Paul Goma §i demnitatea noastr¶ na†ional¶. Pâna la rezolvarea definitiv¶ a "cazului Goma"!
Centrul de pres¶ al Mi§c¶rii « Democra†ia Acas¶ »
Purtator de cuvant, Maria DIMINET

Sâmb¶t¶ 19 octombrie 2010
Tot mai dezorientat în spa†iu (nu în timp!) §i tot mai
§o§ontorog, vorba mamei, §o§ontoroaga mea sfânt¶.
Am primit ieri cartea lui Vasile Calestru “Martiraj în
B¶r¶gan, L¶te§ti”. Am r¶sfoit-o în fug¶, în dezordine, cu inima
b¶tînd de-a curmezi§ul : §i eu mi-am petrecut câ†iva ani§ori acolo,
în Satul-Nou L¶te§ti, raionul Fete§ti. ïmi promit c¶ voi lua cartea
cu creionul în mân¶, dealtfel abund¶ în documente. M¶ bucur
mult de carte, m¶ bucur de autor, recomandat de Theodor
Codreanu. I-am scris, mul†umindu-i:
“Iubite Vasile Calestru,
Ieri am primit cartea Domniei tale, “Martiraj în Bàràgan - Làtesti”,
prietenul comun Theodor Codreanu mi-a comunicat adresa autorului - iatà;
ïi multumesc lui Vasile Calestru pentru aceastà màrturie - si pentru
viitoarele, sunt sigur. Din ea am aflat multe “amànute-importante” ca cea
despre Maria Antonescu care mi-a fost §i mie vecinà între 1958-1963, dar si
despre Veturia Goga…
Voi relua cartea cu creionul în mânà si o voi… mânca!
Prietenia lui Paul Goma”
*

Lumini†a Dumbr¶veanu m¶ †ine la curent cu ce se
întâmpl¶ pe la noi - în leg¶tur¶ cu mine:
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De : ldumbraveanu_7@yahoo.com
Objet : Fw: NOTA de Protest (Paul Goma) a diasporei noastre din SUA
Date : 16 octobre 2010 00:36:08 HAEC
À : paulgoma@gmail.com
Domnule Paul Goma,
iata ca tinerii de la Chisinau, care au protestat saptamana trecuta, au
reusit sa mobilizeze romanii de pretutindeni: Desteptareeeee generala! Vom
reusi numai impreuna!
Cel care ne-a trimis vestea, Vlad Spanu este un tanar diplomat basarabean, fost angajat al Ambasadei RM in SUA pana la venirea comunistilor
in 2001. Locuieste in SUA de mai bine de 10 ani. Este un domn foarte inteligent, demn, temerar si hotarat in actiuni. Tine la Basarabia lui ca la ochii din
cap si nu in vorbe, ci in fapte.
Acolo, la Washington, face de unul singur si pe cont propriu cat nui duce mintea sa faca zeci de asa-zisi ambasadori luati impreuna. Este cunoscut si apreciat in cercurile politice din Congres si de la Departamentul de Stat.
A creat Fundatia MOLDOVA in SUA (vedeti si portalul Moldova.Org), a
creat Clubul prietenilor Moldovei, din care fac parte toti fostii Ambasadori
SUA in R. Moldova, precum si alte personalitati politice influente in SUA.
Pentru a-i face pe americani sa inteleaga mai bine istoria romanilor din
Romania si R. Moldova, Vlad, impreuna cu Andrei Brezianu de la Radio
Vocea Americii, au editat in limba engleza un volum solid - HISTORICAL
DICTIONARY OFMOLDOVA. Este unul dintre autorii proiectului de reglementare a dife-rendului transnistrean DDD (Demilitarizare, Decriminalizare,
Democra-tizare), un proiect excelent, dar pe care comunistii l-au trecut pe
linie moarta.
N-avea nevoie Voronin de sfaturile oamenilor destepti, la fel ca si
actualii care, evident, le stiu pe toate si merg ingamfati, umflati in pene din
groapa in groapa si de pe-o grebla pe alta... Comunistii nici nu trebuie sa faca
ceva ca sa revina la putere, o fac "ai nostri" pentru ei, prin incompetenta, aroganta, infantilism politic si lasitate.
Cu regret, istoria are naravul de a se repeta, actualii megademocrati
de la Chisinau fac exact ce a facut Voronin, n-au nevoie de ambasadori demni
si profesionisti, cu autoritate intre americani si cu probitate morala, megademocratii au rude... cizmari, bucatarese, ciobani proletarizati etc. Parca am fi
un neam blestemat sa nu mai avem niciodata conducatori intelepti si cu
demnitate.
M-a bucurat mult aceasta luare de atitudine a diasporei noastre din
SUA, gestul de solidaritate e un semn bun. Inseamna ca neamul nostru nu a
uitat sa se uneasca la greu si sa sara in ajutorul fratelui de alaturi.
Acum inteleg ca si America e cu Dvs. Sa fie intr-un ceas bun!
Domnul sa Va tina sanatos ca sa Va vedeti visul de-o viata implinit!
Luminita

Ce optimist spus: “§i America e cu Dvs”!
Lumini†a cea Dumbr¶vi†¶ nu §tie (iar dac¶ a aflat, nu i-a
venit s¶ cread¶) c¶ America ceea este, tradi†ional, cu Putin, nu
cu mine! Mai alalt¶ieri era - tradi†ional - cu Stalin, nu cu noi,
cei vându†i.
From: Vlad Spânu <vspanu@moldova.org>
Subject: NOTA de Protest (Paul Goma)
To: "Luminita Dumbraveanu" <ldumbraveanu_7@yahoo.com>
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Date: Friday, October 15, 2010, 11:05 AM
FUNDATIA "GRIGORE VIERU"
32-25 90th STREET, #407
EAST ELMHURST, NY 11369 USA
TEL # 1-718 205-7019
Domnuluil Mihai Ghimpu,
Presedintele a.i. al Republicii Moldova
Domnului Vladimir Filat,
Prim Ministru al Republicii Moldova
Domnului Iurie Leanca,
Ministru al Afacerilor Externe si Integrarii Europene al Republicii Moldova
NOTA DE PROTEST
PRIVIND NEACORDAREA CETATENIEI REPUBLICII MOLDOVA
FAMILIEI CELUI MAI IMPORTANT DIZIDENT CONTEMPORAN,
IN VIATA, AL NEAMULUI NOSTRU,
SCRIITORUL ROMAN DE SORGINTE BASARABEANA, PAUL GOMA
Aceasta nota de protest vine din partea unui grup de romani, stabiliti
in SUA, originari de pe ambele maluri ale raului Prut.
Ea exprima totalul nostru dezacord fata de hotararea oficiala de respingere a cetateniei Republicii Moldova familiei reputatului nostru consangean, Paul Goma.
Este de notorietate internationala faptul ca scriitorul dizident s-a nascut si a copilarit, cat i-a fost ingaduit, pe teritoriul actual al Republicii
Moldova. Nu cumva asta poarta denumirea de "drept natural", adica venit de
la Dumnezeu, alaturi de dreptul la libertate si dreptul de a-ti cauta fericirea
dupa cum te indeamna sufletul? Am ajuns in situatia de a nega chiar si
Divinitatea, Sursa de la care venim si catre care, intr-o zi anume, ne intoarcem? Este grav ce se intampla cu noi! Am considerat ca, de la caderea
URSS-ului, nu mai suntem "invingatorii naturii", asa cum decenii de-a randul
s-a straduit ideologia Kremlinului sa ne educe, ci ca suntem noi insine natura,
deci n-are rost sa ne taiem zilnic craca de sub picioare cu teorii ce n-au nici
in clin, nici in maneca cu realitatea, cu armonia universului in care traim.
DOMNILOR DETINATORI DE FUNCTII PUBLICE DE LA CHISINAU: ATI DAT CU STANGUL IN DREPTUL RAU DE TOT! Din tot
ce justificati nimic nu face sens. Iata o formulare ce-ar trebui sa ne puna pe
ganduri pe fiecare in parte: se motiveaza de catre Ambasada Republicii
Moldova in Franta ca distinsa doamna, Ana Maria Goma, sotia patimitului
scriitor, "ESTE APATRIDA SI N-ARE TEMEI PENTRU OBTINEREA
CETATENIEI REPUBLICII MOLDOVA". Pai nu ceri o cetatenie tocmai
fiindca n-ai nici una, existand multe state care, nici nu admit dubla cetatenie?
Cu alte cuvinte, daca-ti este sete, nu umbli dupa apa, nu cauti sa-ti potolesti
setea cumva? Sa ne fie cu iertare, dar aceasta-i logica cea mai elementara cu
putinta, nici nu ai nevoie de scoala pentru asa ceva. Au, domnii ce-au emis
aceasta formulare, pretentia sa fie apelati cu "excelenta"? Poate "excrescenta", sau "homuncul" mai pe intelesul tuturor! CA SA MERITI APELATIVUL "EXCELENTA" TREBUIE, IN PRIMUL RAND, SA FII DREPT,
IAR, MAI APOI, SA GANDESTI EXCELENT! Ori, in cazul acesta, nu-i
nici drept, nici gandit corect.
In general, factorii de raspundere, la nivelul "cazului Paul Goma", au
adoptat psihologia galinacee in rezolvarea acestei situatii. Se spune ca gainusa fiind alergata de cocos are trei posibilitati: daca fuge, n-o mai prinde
cocosul si pierde astfel partida; daca sta pe loc risca sa fie confundata cu vreo
prostituata, iarasi neconvenabil; asa ca mai bine se impiedica si astfel toates bune si frumoase si la locul lor. Alesii nostri s-au oprit la a treia posibilitate,
in acest caz. Iata ce simtim noi in raspunsul factorilor de decizie de la
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Chisinau fata de obligatia de a repune in drepturile sale naturale, firesti, familia Paul Goma. Nici nu ne-ar fi trecut prin minte in zilele cand strigam "Jos
Comunismul!" in fata sediului ONU, pentru ca domniile voastre sa preluati
Puterea, ca vom intampina rusine la un grad atat de ridicat. NE-ATI FACUT
SA NE SIMTIM PRECUM PROSTITUATELE, FOLOSITE SI AZVARLITE IN STRADA FARA NICI CEA MAI MICA REMUSCARE. In mintea noastra va vedeam, practic, cei mai drepti reprezentanti ai neamului nostru, cu verticalitate, fruntea sus in demnitate, gata sa sacrifice orice in numele
adevarului si dreptatii. Ne amintim ca la depunerea juramantului de credinta,
premierul Vlad Filat a ingenuncheat si a sarutat tricolorul. Cum sa nu lacrimezi de bucurie cand vezi asa ceva? Si cum sa nu lacrimezi de durere cand
vezi ce se intampla dupa asta? Pas de defilare pentru militarii nostri in fata
lui Vladimir Vladimirovici Putin la Kremlin, pe 9 mai, negarea adevarului
despre ziua de 28 iunie 1940, una dintre cele mai triste file dintr-o
tragica istorie, iar mai nou, tratarea familiei Paul Goma drept o cantitate neglijabila.
In viata militara formula de multumire este, "SERVESC PATRIA!"
Aceasta-i multumirea dumneavoastra, fata de votul nostru prin care ati preluat Puterea? Nu vrem sa fim transformati intr-o minge de fotbal pe care fiecare o suteaza unde vrea, in tribune sau peste poarta. Vrem sa fim una din
cele doua echipe ce se confrunta pe teren, dupa cum bunul Dumnezeu a
conceput lumea, intr-o continua competitie, ce se manifesta chiar de la procesul de inceput al vietii pe pamant. Patria, inainte de toate, domnilor, si mai
apoi, restul! Dupa atata naveta la Moscova, este, probabil, greu sa mai si stii
care-ti este Patria, nu-i asa?
Considerand ca greseala aceasta este comisa datorita luptei pentru
ranza, din campania electorala, am hotarat sa procedam intr-un mod destul de
original si de cinstit. Cel care are cel mai tare de suferit, de indurat, in urma
acestei netrebnicii este Domnul Paul Goma insusi, impreuna cu familia sa.
Sa nu fie nimeni in pielea si sufletul dansilor! Il rugam, la modul cel mai profund cu putinta, pe chinuitul nostru frate, Paul Goma, sa manifeste public
optiunea dumisale la incheierea acestei campanii electorale, astfel incat, cei
cu drept de vot sa voteze alegerea facuta, de fapt, de Domnul Goma. Acesta
ar fi un mod de a restabili un pic de dreptate intr-un sistem macinat de interese mici, meschine, in cea mai mare parte straine, totalmente, de oropsitul
nostru neam. Suntem convinsi ca in cazul pierderii alegerilor (Doamne
fereste!) de catre AIE, primul motiv va fi, ce altceva decat, "Cazul Paul
Goma". Realitatea, domnilor, este ca in Republica Moldova nu se confrunta
stanga cu dreapta, politic vorbind, nici conservatorii cu liberalii, in sens american, ci se confrunta Estul cu Vestul, Rusia imperialista cu Restul lumii civilizate. Iar din ce ati facut domniile voastre in acest an si jumatate de guvernare, balanta atarna, din pacate spre cei ce, de secole, ne-au inrobit. Ne
ramane speranta ca tinerii nostri, si exemplul cel mai concludent este
Miscarea "Democratia Acasa", au simtit gustul Sfintei Libertati si inteleg ca
nici o conditie nu este mai importanta in viata oricui, decat CONDITIA DE
OM LIBER. Va fi ce va fi la acest 28 noiembrie 2010: poate frauda, poate
dirijarea intregului proces electoral, in mod subversiv, de la Kremlin (ne-am
si obisnuit cu asta, nu-i asa?), lume dezorientata ce nu mai stie ce si in cine
sa creada. Problema cea mai dura este insa, legatura indestructibila, de
monolit aproape, a filatilor, lupatilor, urecheatilor, lencilor nostri cu Scufita
Rosie, acolo unde, pentru amagire, turlele bisericilor sunt aurite. Imaginea
fura ochiul, dar si libertatea, in special libertatea noastra. Mantuitorul a colindat aceasta planeta cu o cruce de lemn si o inima de aur. In Moscova, inimile
sunt de lemn iar turlele si crucile din aur. Cand vom avea intelepciunea sa
patrundem aceasta profunzime ce, fara sa constientizam, ne defineste propria
viata, propria existenta?
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Iata, drama noastra; cel mai drept, cel mai bun dintre noi, cei in viata,
dizidentul Paul Goma, "zace" departe, in Franta. Iar vasta majoritate, ce a
ales sa traiasca la bastina, "zace" acasa; de nesiguranta, de teama permanenta
a invadarii noastre de catre muscali, cu care ne-am obisnuit ca magarul cu
samarul, de lipsuri grave si mari. In cazul revenirii la putere a comunistilor
suntem convinsi ca un procentaj zdrobitor al populatiei va lua drumul pribegiei. Pribegie ce pare simpla din povestile altora, dar care nu-i deloc o gluma.
Hai sa vedem ce hotaraste Chisinaul oficial, in urma protestelor
noastre, sa vedem ce hotaraste Paul Goma in materie electorala, iar de va trebui sa hotaram singuri drumul de urmat, s-o facem cinstit fata de bunul
Dumnezeu, fata de propria noastra constiinta. Si in afara asa-zisei Aliante
pentru Integrare Europeana sunt partide pro vestice ce asteapta voturi. In
felul acesta n-avem cum da gres. Vom fi binecuvantati si vom urma calea
cea dreapta.
Rugam organizatiile din diaspora romaneasca de pretutindeni provenita de pe ambele maluri ale Prutului sa se alature protestului nostru. Sa
punem sufletele alaturi de familia Goma care de treizeci si trei de ani se afla
in "limbo", departe de locurile dragi, pastrate de-a pururea in inima. Ar fi
pacat sa-i parasim pe cei ce nu ne-au parasit niciodata, chiar departe de Tara
fiind. Am ramane goi, tristi si pierduti ca frunza-n vant. Sa nu uitam versul
de aur al marelui Eminescu; "EU? IMI APAR SARACIA, SI NEVOILE, SI
NEAMUL!" Iar familia Paul Goma reprezinta toate acestea, la un loc.
Sa-i aparam cat putem, fiindca ne aparam astfel pe noi insine. ASA
SA NE AJUTE, DUMNEZEU!
Fundatia "Grigore Vieru" din New York in numele careia semneaza:
Originari din stanga Prutului:
Nicolae Zagariuc
Andrei Guzun
Alexandru Branzila
Sergiu Zbarnea
Cornelia Balan
Alexandru Placinta
Originari din dreapta Prutului:
Florin Carlan
Grigore Culian
Cristi Boghian
Ion Stefan
John Predescu
Liviu Butura

Sunt sensibil la cel mai m¶runt semn de solidaritate,
tocmai fiindc¶ nu am avut parte cât¶ a§ fi vrut (totdeauna ai vrea
mai mult) de aceast¶ dovad¶ de omenesc. Doar câteva fete-femei
m-au clo§tìt, dragele de ele, îns¶ destule - oare de ce numai
ardelence?- m-au abandonat f¶r¶ ezitare când li s-a pus - mai
degrab¶: când li s-a p¶rut lor c¶ li se va pune condi†ia: «Ori cu
Goma, ori cu noi, masele! Cale de mijloc nu exist¶».
Nu, n-a fost…Nu §tiu cine sunt redactorii §i semnatarii
Protestului de mai sus. ïns¶ ce bine face pe la inim¶ §i ce cald §i
ce dulce un Protest…
“sa vedem ce hotaraste Chisinaul oficial, în urma protestelor noastre”…
£i dac¶ vom vedea - nu azi, c¶ e sâmb¶t¶; nu mâine - c¶-i
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duminic¶; nici de luni, c¶ omul nostru are nevoie s¶ se mai §i
trezeasc¶ dup¶ efectele benefice - §i adormolente - ale jini§orului
basarabean, îns¶ de mar†i…
Ei, ce minune are s¶ se petreac¶ mar†i? Nu: “are s¶ se
petreac¶“, ci ca pe la noi: “poate c¶, dac¶ d¶ Domnul, are s¶ se
cam petreac¶ - de nu, nu”? Ce anume? S¶ spun, s¶ nu spun?
S¶-i suflu eu lui Ghimpu ideea? Ce facem cu Dungaciu,
sufl¶torul-§ef-de-tain¶? ïl alung¶m ca netrebuincios - ba chiar ca
r¶uf¶c¶cios? ïl p¶str¶m sub lai†¶, c¶ amenin†¶ s¶ vin¶ iar Criv¶†ul,
cu om¶t mult, viscolit - cu ce-o s¶-§i §tearg¶ Ghimpu ciubotele de
udeal¶?
Bine bre, spun: s¶-mi decerneze (decearn¶?, n-am §tiut
niciodat¶ cum se spune, corect-române§te, la opera†ia solemn¶
de a prinde de pieptul Eroului o decora†ie, iar pe obrazul aceluia§i
un †ucat preziden†ial-interimar-deocamdatic) §i mie, acolo, ceva
c¶ n-o fi foc, n-o s¶ decedeze Oculta dintr-atâta…
Nu s-a în†eles diversiunea? Nu l-am dat la o parte, nu l-am
eliminat (pe Erou! - ba, chiar din contra, c¶ci noi iubim Eroii
când ne sunt de folos electoralicesc), doar l-am amânat, pân¶ am
g¶sit prilejul de a-l onora prin decerna†iune. Cu asta am închis
gura varoninilor, diecilor (diacilor?), lupilor mariani, medvedevilor putinezi - ce s¶ mai vorbim de grecianìne (azi §i mâne)!
*
Despre Veturia Goga, afirmam c¶ fusese nu doar spioana
nem†ilor, ci §i a ru§ilor. Aceast¶ recto-versuin†¶, dubl¶-folosin†¶
(ca legendarele “obiecte inutile”, de pild¶ lingura avînd în cap¶tul
cozii : un pahar) - pe fa†¶ §i pe dos - este confirmat¶ de Vasile
Calestru în “Martiraj în B¶r¶gan”, la pag. 210).
Autorul se reazem¶ pe m¶rturia Emiliei Bratu, fost¶ Vaida
- profesoara mea de pian, de contrapunct, de instrumenta†ie, la
L¶te§ti - (m¶rturie pe care eu nu am citit-o, de§i a fost publicat¶),
§i din care reiese c¶ într-o conversa†ie Mare§¶leasa i-a încredin†at
informa†ia, urmînd a fi f¶cut¶ public¶ dup¶ moartea sa (a Mariei
Antonescu), confirmat¶ de §oferul s¶u:
“Veturia Goga a furnizat sovieticilor planurile militare
ale Armatei Române lucru pentru care Mare§alul a exilat-o la
Castelul Ciucea, dar nu a pedepsit-o” - citat din V. Calestru.
De§i am fost vecini atâ†ia ani în L¶te§ti, Maria Antonescu
nu a angajat cu mine vreun dialog. Comunicam doar prin «Bun¶
ziua, Doamn¶» §i prin întreb¶rile mele: «Dori†i s¶ v¶ aduc ap¶,
Doamn¶?» - dac¶ da, îi duceam, pe biciclet¶, acas¶, o g¶leat¶ cu
ap¶; «Dori†i s¶ v¶ odihni†i pe banc¶, la umbr¶, Doamn¶?» - dac¶
dorea, intra în curtea mea, în gr¶din¶, unde, sub o bolt¶ de vi†¶ de
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vie, me§terisem o banc¶. «Dori†i un pahar cu ap¶, Doamn¶?»
dac¶ da, îi aduceam un pahar cu ap¶, ea mul†umea, bea, sau
nu bea - dup¶ o vreme pleca. P¶strînd aceea§i triste†e mut¶,
sfâ§ietoare.
Nu cred în adev¶rul total al relat¶rii Doamnei Emilia
Vaida-Bratu. Pentru ea am sentimente de aproape iubire filial¶ îns¶ în materie de m¶rturie… Vreau s¶ spun: nu cred orbe§te în
afirma†ia ei, o pun la îndoial¶:
- nu §tiu - nu §tiu eu - dac¶ Mare§alul avusese ocazia, la
Lubianka, s¶ comunice cu so†ia sa §i, dac¶ da: nu au avut
altceva mai important s¶-§i spun¶, ori s¶-§i tac¶, în acele
momente, decât secretul lui Polichinelle : Veturia Goga era
spioana §i a ru§ilor?;
- nu cred c¶ Maria Antonescu îi împ¶rt¶§ise Emiliei
Vaida-Bratu un secret ca acela (dac¶ Mare§¶leasa l-ar fi de†inut);
- este neadev¶rat c¶ “Mare§alul a exilat-o la Castelul
Ciucea, dar nu a pedepsit-o”: pe toat¶ durata r¶zboiului în Est
Veturia Goga fusese extrem de activ¶ în cadrul “Patronajului”, ea
ocupîndu-se de… românizarea obiectelor de valoare ale
cet¶†enilor sovietici - mai ales de la Odessa : tablouri, argint¶rie,
vase, covoare - §i piane! “Confiscase” un num¶r de piane de
concert, dar nu în folosul statului, ci în al ei: depozitase totul în
Castelul de la Ciucea.
Bineîn†eles, aceast¶ tâlh¶rire fusese atribuit¶, dup¶ ocuparea României de c¶tre sovietici, doar Mariei Antonescu: numai
ea, ca pre§edinte a(l) “Patronajului”, a fost acuzat¶ de “însu§ire
ilegal¶” (ce limbaj, ce limbaj!), Veturia, s¶r¶cu†a, fiind doar o
vice-, f¶r¶ putere, atât c¶ era dotat¶ cu un cur-vesel §i o mân¶lung¶, lung¶.
*
Viorel Cucu, editorul meu de la Vicovia Bac¶u, cel care
mi-a scos de dou¶ ori “S¶pt¶mâna…” îmi d¶ o veste bun¶:
“Exemplarele din ultima editie a c¶r†ii Saptamana Ro§ie
au fost preluate §i duse la Chi§in¶u de c¶tre Dl Cimpoi.”
Ce bine! Credeam c¶ au s¶ fie uitate la recep†ia hotelului
unde fuseser¶ g¶zdui†i scriitorii moldoveni…
Totodat¶, Viorel Cucu îmi transmite un text semnat de
Gh. Buzatu. ïl transcriu, aici:
“PAUL GOMA: CARTEA C™R¢ILOR
CONSACRATE BASARABIEI ïNSÅNGERATE
GH. BUZATU
“Place ori, mai ales, nu place, dar, în Republica Literelor, Paul
Goma este UN NUME. Cu atât mai mult ast¶zi, dup¶ ce la 2 octombrie
2010, a împlinit respectabila vârst¶ de 75 de ani (n. în c¶tunul Mana,
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comuna Vatici, jude†ul Orhei, Basarabia).
... Au trecut, se §tie, atâtea decenii de la alungarea lui Paul
Goma din †ar¶ (decembrie [corect: noiembrie] 1977) §i de la aparit†ia
lui Ostinato (1992), carte de c¶p¶tâi, urmat¶ de altele pentru care scriitorul a fost desemnat, f¶r¶ rezerve, un Soljeni†in român...
Similitudine care, schimbînd ce-i de schimbat, s-a dovedit inspirat¶. Mai ales c¶ exprima în fond o realitate, confirmat¶ de întreaga
oper¶ a lui Paul Goma, îndeosebi romane, jurnale §i eseuri. Avem mai
cu seam¶ în vedere inimitabilele-i eseuri, în marea lor majoritate scrise
în exil, dar de un mare-enorm curaj §i profund-neao§ române§ti. Este
sigur c¶ tocmai aceasta deranjeaz¶ pe criticii §i demolatorii, deloc
redu§i, ai maestrului.
Care îns¶ §i-a v¶zut de treab¶, elaborînd §i difuzînd, fie §i online, o scriere dup¶ alta, care de care mai documentat¶ §i mai pu†in
ortodox¶, distinct¶ §i opus¶ canoanelor falsei „societ¶†i civile”, de la
noi §i de aiurea, de pretutindeni. Dar, iat¶, c¶lcînd aidoma pe urmele
lui Alexandr Soljeni†in - care la un moment dat a publicat un text fundamental §i tulbur¶tor privind o problem¶ de istorie §i de cultur¶, abordat¶ de atâ†ia §i nereu§it¶ de vreunul, m¶ refer la clasica sintez¶ “Dou¶
secole împreun¶, I-II, Evrei §i ru§i, 1795-1972” (traducere,
Bucure§ti, 2004, edi†ia original¶ - Moscova, 2002) (referitor la
con†inut §i ecouri, cf. Viaceslav Samo§kin, în Europa XXI – Românii
între ru§i §i sovietici, Ia§i, 2004-2005, p. 387-396) -, Paul Goma, asemenea a§adar autorului Gulagului, ne ofer¶ o carte tratînd în esen†¶ o
chestiune similar¶ §i care s-a bucurat deja de cinci edi†ii în †ar¶ §i de o
a §asea pe Internet (vezi http://paulgoma.free.fr). Iar “Basarabia §i
evreii a stârnit imediat – f`r¶ pic de exagerare - o veritabil¶ furtun¶, la
Bucure§ti §i Paris, la Londra §i Tel Aviv, la Washington, Moscova §i
Chi§in¶u. £i aceasta pentru c¶ Paul Goma, un cunosc¶tor profund al
trecutului §i realit¶†ilor prezente în †inuturile natale basarabene, în
temeiul unei documenta†ii de excep†ie, exerci†iu de durat¶ §i de preferin†¶, magistral în folosirea condeiului §i în p¶trunderea sau judecarea
faptelor, înainte de orice în ordinea lor strict cronologic¶ §i logic¶, s-a
str¶duit §i – culmea! – a reu§it a restabili ADEV™RUL. Ceea ce a
oferit un nou prilej de gâlceav¶, de ast¶-dat¶ la nivel interna†ional.
Nu demult, Paul Goma §i Editura Vicovia din Bac¶u ne-au
rezervat bucuria de-a ne reîntâlni, la distan†¶ de numai câteva luni, cu
cele mai recente edi†ii ale faimosului de-acum, inimitabilului §i excelentului s¶u eseu S¶pt¶m¶na Ro§ie (28 iunie – 3 iulie 1940) sau
Basarabia §i evreii (edi†ia a VI-a, varianta 11 ianuarie 2009, Bac¶u,
Editura Vicovia, 2009, 464 p. §i edi†ia a VII, varianta ianuarie 2010,
Bac¶u, Editura Vicovia, 2010, 543 p.), înso†it de o temeinic¶
Bio-Bibliografie (edi†ia ultim¶, pp. 513-540), precum §i de lista selectiv¶ a studiilor de specialitate consacrate pr¶bu§irii României Mari în
1940 (p. 507- 512). In a§a fel c¶, la o distan†¶ de §apte ani de la lansarea si relansarea Basarabiei (2003-2008), care a provocat atâta vâlv¶
§i a zbuciumat atâtea fotolii (inclusiv ale unor... personaje importante
coco†ate prin Academii!), Paul Goma poate fi declarat, net¶g¶duit,
înving¶tor! ïntrucât, înainte de orice, el vine s¶ confirme în chip
str¶lucit una din maximele str¶lucitoare ale inegalabilului N. Iorga
(1905), în sensul c¶: „ïn cetatea drept¶†ii tale po†i fi ucis, înfrânt îns¶
niciodat¶.”
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F¶r¶ îndoial¶, aici se impune precizarea c¶ lucrarea lui Paul
Goma, încununînd contribu†iile solide anterioare semnate de V. F.
Dobrinescu, I. £i§canu, I. Scurtu, Florin Constantiniu, M. Pelin,
Vitalie V¶ratic, Alesandru Du†u, Mircea Mu§at, A. Petrencu, Pavel
Moraru, dar, în prima ordine, N. Iorga, prin scrierile §i interven†iile
sale – cine ar putea uita, cândva “De ce atâta ur¶”?-, toate f¶r¶ egal §i
de imens¶ rezonan†¶ în iulie-august 1940), nu face parte, evident, din
categoria acelora care s¶ fie ... povestite. Este posibil, chiar recomandabil, în schimb, s¶ re†inem, §i astfel vom proceda, spre informarea
corect¶ a cititorului, lista unor termeni §i expresii esen†iale, singura
în m¶sur¶ a releva aria §i natura investiga†iei, semnifica†ia si actualitatea ei: Holocaust, Gulag, Industria Holocaustului, Holocaustul
Negru §i Holocaustul Ro§u, holocaustologi, „Pogromul de la Ia§i”,
„Trenurile mor†ii”, „adev¶rul unic, imuabil”, nega†ionism §i
nega†ioni§ti, antiromânism, corectitudine politic¶ §i istoric¶,
sionism §i antisemitism, na†ional §i na†ionalism, falsificarea
istoriei, masacre, teroarea ro§ie în Basarabia, Raportul
Tism¶neanu, goimi, înfometarea programat¶, Martiriul
Basarabiei §i Bucovinei - 1940-1941, „evreii vinova†i de
Holocaustul Ro§u din România, inclusiv Basarabia, Bucovina de
Nord, Her†a (28 iunie 1940 – 1990) etc. etc. Din S¶pt¶mâna Ro§ie
redescoperim istoria ascuns¶, precum sumedenie de nume pe listele
negre, dar si o „mic¶ list¶ ro§ie = “a celor care, ni se dest¶inue Paul
Goma, mai ales prin cuvânt – cuvânt¶ri, laude la adresa URSS,
condamn¶ri ale «trecutului», directive, denun†uri – ne-au acuzat,
agresat, terorizat decenii §i decenii”, în traducere:
Felix Aderca, Jean Ancel, Pavel Apostol, Camil Baltazar,
Maria Banu§, Aurel Baranga, Radu Bogdan, Cristina §i Mihail Boico,
Savin Bratu, Marcel Bresla§u, Silviu Brucan, Nina Cassian, Vera
C¶lin, Ion C¶lug¶ru, Iosif Chi§inevski, Pavel Cîmpeanu, Andrei
Cornea, Paul Cornea, O. Crohm¶lniceanu, S. Damian, R. FeldmanAlexandru, Radu Ioanid, Alexandru §i Radu Florian, Eugen Frunz¶, I.
Ludo, Oscar Lemnaru, Norman Manea, T. G. Maiorescu, Lilly
Marcou, Al. Mirodan, Veronica Porumbacu, N. Moraru, V. Neuman,
A. Oi§teanu, Zigu Ornea, Ana Pauker, J. Perahim, Leonte R¶utu, M.
Roller, Valter Roman, Michael Shafir, Sorin Toma, I. Vitner, Leon
Volovici, £tefan Voicu, Geo Serban, L. Tism¶neanu, Ileana Vrancea,
Ed. Reichman §.a. Comentariile lui Paul Goma: “E frumoas¶ scurta,
mult prea scurta list¶ ro§ie a mea? Nu, nici o list¶ nu poate fi frumoas¶. Denun†ul: un act odios, chiar atunci cînd era botezat «demascare», cu atât mai tic¶los cu cât era redactat în tain¶ §i ... anonim.
Abominabile, criminale au fost listele negre alc¶tuite de evrei: acelea,
spre deosebire de a mea, au fost materializate cu începere de la 28
iunie 1940, în Basarabia §i în Bucovina de Nord, iar din 23 august
1944 în restul României – prin arest¶ri, prin excluderi din cultur¶, din
c¶r†i, din locuin†e, din via†¶...” (p. 248).
Pentru Paul Goma, intim legat de tema abordat¶ r¶mâne
Nicolae Iorga, istoricul nostru f¶r¶ pereche pentru deceniile ce au fost
§i pentru veacurile ce or s¶ fie, mai cu seam¶ pentru memorabilul «De
ce atâta ur¶?» (apud “Neamul Românesc”, 6.7.1940), din care
extragem:
“Se adun¶ §i cresc v¶zînd cu ochii documentele §i materialele,
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actele oficiale §i declara†iile luate sub jur¶mânt. ïnal†i magistra†i §i
bravi ofi†eri care §i-au riscat via†a ca s¶ apere cu puterile lor retragerea §i exodul românilor [din Basarabia] au v¶zut cu ochii lor
nenum¶rate acte de s¶lb¶ticie, uciderea nevinova†ilor, lovituri cu pietre §i huiduieli. Toate aceste gesturi infame §i criminale au fost comise
de evreimea furioas¶ ale c¶rei valuri de ur¶ s-au dezl¶n†uit ca sub o
comand¶ nev¶zut¶. De ce atâta ur¶? A§a ni se r¶spl¶te§te bun¶-voin†a
§i toleran†a noastr¶? Am acceptat acapararea §i st¶pânirea iudaic¶
multe decenii §i evreimea se r¶zbun¶ în ceasurile grele pe care le
tr¶im. £i de nic¶iri o dezavuare, o rupere vehement¶ §i public¶ de
ispr¶vile bandelor uciga§e de sectan†i §i sanguinari [...] Românimea
aceasta, de o bun¶tate prosteasc¶ fa†¶ de musafiri §i jecm¶nitori
merita un tratament ceva mai omenos din partea evreimii care se
l¶uda pân¶ ieri c¶ are sentimente calde §i fr¶†e§ti fa†¶ de neamul nostru în nenorocire” (p. 232-233).
Valoarea remarcabil¶ a S¶pt¶mânii Ro§ii rezult¶ incontestabil
din faptul c¶, începînd de azi, beneficiem în sfâr§it de o lucrare pe care
nici o investiga†ie serioas¶ a problemei nu o mai poate ignora. Ci,
dimpotriv¶, va trebui chiar s¶ înceap¶ cu/de la aceast¶ CARTE! Nu
este deloc pu†in; ci enorm, mai ales în istoriografie, unde demol¶rile
sunt frecvente §i la mod¶, fiind vizate productele facile.
Nu îns¶ §i construc†iile solide, a§a precum S¶pt¶mâna Ro§ie,
Carte care, prin calit¶†ile-i intrinsece §i peste valul resentimentelor
provocate, amenin†¶ sa se instaleze - dac¶ nu cumva a f¶cut-o deja? în rândul operelor clasice ale literaturii §i istoriografiei române §i
europene, deopotriv¶.”

Duminic¶ 17 octombrie 2010
Frig. Patru grade sub zero - curat Polul cel Nord, pentru
mo§i-friguro§i ca mine.
O prieten¶ basarabeanc¶ stabilit¶ la Paris a c¶l¶torit
deun¶zi la Chi§in¶u. L-a întâlnit §i pe Ghimpu. L-a întrebat de ce
nu i s-a dat lui Goma cet¶†enia moldav¶. R¶spunsul:
«S¶ fac¶ cerere».
Nefiind de fa†¶, nu am auzit cum anume fusese intonat/
accentuat cuvântul: “cerere”: cérere, cum rostim noi, oamenii de
rând respectuo§i fa†¶ de limba român¶ normal¶ a noastr¶,
accentuînd prima silab¶ sau cerère, cum rostesc analfabà†ii, ca
Monica Macovei §i B¶sescu §i Dan Dungaciu, consilierul cu
pricina §i Becali §i Vanghelie Adriean §i Nu†i Udrea §i chiar
Traian Ungureanu, când vrea el s¶ fie mai b¶§ìst chiar decât
B¶sescu §i decât Boc când face §i el ce §i-a însu§it la primar¶:
boc! Dar nu asta este trist (§i putred), nu. Ci altceva.
*
De pe blogul lui Oleg Brega:
“Psihiatria romaneasca intre IPS Anania si Dr Ion Vianu
Autor: Anton Constantinescu octombrie 15, 2010 Opinii 18
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Mi-a fost dat sa citesc recent in “Revista 22” un articol semnat
de psihiatrul Ion Vianu, intitulat “Contrazicerile IPS Anania”, articol
care mi-a starnit odioase aduceri aminte si care m-a enervat profund.
Sa prezint personajele:
IPS Anania (adica Inalt Presfintia Sa….) este fostul legionar
(ceea ce se numeste un oxymoron in engleza; un legionar nu se poate
reconverti niciodata sa fie altceva). Asta cred eu.
Stiu despre acest om din jurnalul mamei mele, un document
foarte interesant pentru mine si altii, pe care sper sa il public. In
perioada inceputurilor comunismului Anania a starnit admiratia unora
prin modul cum a dus de nas securitatea: a intrat la Cluj intr-o sala
unde s-a tinut o mare adunare anticomunista si, fiind asteptat la iesire
de catre securitate, le-a scapat acestora datorita faptului ca dupa adunare s-a barbierit si si-a lasat hainele bisericesti si barba acolo. Ca in
cantecul lui Salvatore Adamo “Avez-vous vu un barbu sans barbe,
avez-vous vu un poilu sans poile?..” Adica “nu ati vazut cumva un barbos fara barba, nu ati vazut cumva un paros fara par?”. Sigur ca multi
l-au admirat pentru asta. Poate ca l-as fi admirat si eu pe atunci.
Celalalt protagonist despre care vorbesc este dl psihiatru Ion
Vianu. Cel care a plecat din tara semnand Carta 77 a lui Goma. In anul,
evident, 1977.
Pe care dintre cei doi il condamn cel mai mult? Surpriza, nu pe
IPS. Ci pe domnul Psihiatru.
Sigur ca interviurile mai marelui bisericii ortodoxe din Ardeal
erau si sunt total previzibile. El asemuieste homosexualii cu animalele
necuvantatoare, ba se exprima cu mult mai rau, ceea ce dl Vianu considera a fi neadecvat. Mai precis domnul Vianu scrie “compararea unei
categorii de oameni cu animalele nu sta intru nimic in spiritul
crestinismului”. Nu zau! De unde stie asta dl Vianu? Ca stiu ca nu are
diplome si patalamale bisericesti!
Sigur ca Inaltul pontif Anania scrie in spiritul corect al crestinismului “Homosexualitatea este osandita si de Sf Apostol Pavel, in
mod hotarat, in Epistola Catre Romani. Adica o considera o cadere a
omului la treptele animalitatii, ajungand mai rau decat dobitoacele,
fiindca dobitoacele se impreuneaza in mod firesc, etc”.
Nu pot sublinia indeajuns aici ca devreme ce Anania greseste,
intrucat homosexualitatea exista la toate speciile de vietati studiate,
inclusiv insecte(!!) inseamna ca el este fie total ignorant fie mincinos
patologic. Vreau sa fie deosebit de clar ca religiile abrahamice au un
punct de vedere bestial, patologic in aceasta privinta. Mai mult, doresc
ca ele sa continue sa aiba acest punct de vedere. Nu vreau ca sa o poata
intoarce acum “ca la Pitesti” sau “ca la Ploiesti”. Asa este corect. Nu
vreau sa inceapa si la noi circul din America, unde unele biserici spun
acum ca “numai cu dragostea lui Isus Cristos pot homosexualii sa-si
traiasca viata morala, ca homosexuali, la adevarata ei valoare”. Suna
prea comunist aceste randuri, ca sa le mai pot tolera.
Ceea ce ma irita mai mult este insa lipsa totala de profesionalism a domnului Vianu. In 1977 dansul a luat partea unui reclamagiu
de profesie, pe care l-a cunoscut bine si tatal meu. Acel om, cum intra
intr-o institutie, biserica, birou, etc, incepea sa scrie reclamatii. Tin
minte ca tatal meu, care l-a cunoscut, mi-a spus: “daca domnul Vianu
crede ca acesta este un caz politic, m-a dezamagit profund”. Daca acel
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psihopat mergea la gara, il reclama pe seful garii, sau pe vanzatorii de
bilete in scris. “Sper ca domnul Vianu va gasi si vreun caz adevarat”,
mi-a spus tatal meu, care il ura cu foc pe Ceausescu. Nu s-a intamplat
asta. Iar eu am sperat ca dl Vianu se va pronunta in privinta homosexualitatii, ca asta era specialitatea dumisale: psihologia si psihiatria.
E sau nu o boala?
Pe atunci am fost dus la politia capitalei si am scapat de puscarie negand ca as fi homosexual, in fatza colonelului Covaci. “Nu tovarase colonel, aceste lucruri (furate de banda ce m-a jefuit care se intretinea din santajul homosexualilor) nu sunt ale mele”. Hotul spunea
adevarul, iar eu, pagubasul, ma feream sa recunosc adevarul, pentru ca
acest lucru ar fi implicat ca sunt homosexual. Ce oroare, nu?
Au trecut 33 de ani de la plecarea domnului Vianu din tara
calare pe “Carta 77” la care nu a contribuit cu nimic. Numai Paul
Goma, ignorat azi total de “Revista 22”, a lucrat pentru ea. De atunci
dl Vianu nu a luat niciodata vreo atitudine profesionala neechivoca privind un subiect care facea parte din obligatiile sale profesionale.
Este comic si ironic faptul ca pe atunci am apelat la mai mult
medici psihiatri “sa ma schimbe”. Unul dintre ei, la spitalul studentesc
de atunci, m-a intrebat:
“ce citesti acum?”
Am raspuns ca tocmai il citeam pe Eugen Ionesco.
“Da-l dracului, nu mai citi prostii scrise de jidani”. Mi-a
spus el.
Se pare ca l-am ascultat partial. De atunci nu am mai citit
biblia. Mai ales ca il consider pe Isus Cristos, situat intre Torah si
Talmud, “come un maestoso cazzo mentre due coglioni”. Dar tot
homosexual am ramas, domnule Psihiatru”.
Anton spune:
octombrie 15, 2010 la 14:00
PS: Vreau sa nu las lucrurile nelamurite. Cazul pe care dl Dr Ion Vianu l-a luat in
brate ca sa poata pleca din tara este cazul “TOIA” , despre care domnul doctor a scris
nenumarate articole facand referire la drepturile omului.
Repet, este vorba de un caz fals. Dl Toia a fost un psihopat notoriu in Cluj.
Ceea ce am asteptat eu de la dl Dr. Ion Vianu a fost sa spuna clar care sunt
datele stiintifice legate de homosexualitate. Am suferit destul din cauza tacerii vinovate a asa-zisilor doctori din Romania, si nu voi uita asta. Aceasta a fost o adevarata
problema legata de “drepturile omului”: sa poti trai asa cum te-ai nascut, sau macar
asa cum esti. Eu am facut parte din cei care ar fi acceptat in tinerete orice schimbare
si chiar orice “tratament” ca sa nu mai sufar din punct de vedere social. Sa ma faca
“un om nou”, in stilul comunist-crestin.
Dar asemenea “tratamente” nu exista. Nimeni nu-si poate alege la nastere
daca va iubi baietii sau fetele, respectiv barbatii sau femeile. Este un dat. Asta as fi
vrut sa spuna domn’doctor Vianu. Sau orice alta persoana competenta in psihiatrie
din Romania. Nu au facut-o atunci si nu o fac nici azi.
Dl intelectual (o spun in mod ironic, evident) Liiceanu (sau Liceianu cum so fi numind dansul) a spus de cateva zile ca nu personalitatile sunt vinovate in
Romania ci poporul, de ramanerea in urma si de faptul ca noi romanii nu am avut nici
un Vaclav Havel. Asa crede domnia sa. Eu cred pe dos: ca daca intelectualii adevarati
si-ar fi facut in mod constiincios datoria, aveam sute de “vaclav haveli” in tara. Dar
ei au ales sa nu-si faca datoria.M-a apucat greata pe vremea lui Ceausescu, cand intelectuali ca Adrian Marino, in plina criza existentiala a poporului roman, scria cu
pasiune despre “epistemologia si hermeneutica” …rahatului. Nici o legatura cu realul. Cum spuneau ardelenii “foaie verde loboda/ merg catanele pe shtrec”.

©Paul Goma 1935-2011

wwww.paulgoma.com

PDF public și gratuit

31.12.2011

PAUL GOMA - JURNAL 2011

2397

Anton spune: octombrie 16, 2010 la 09:37
Da anonimule, Bartolomeu Anania este un erou tipic al acestui neam. La
inceput a fost legionar, apoi in calitate de legionat convins a fost bagat la puscarie
sub doua regimuri, dupa care regimul comunist l-a folosit dupa anul 1965 sa inchida
gurile disidentilor romani din America.
Iata cum scrie in caracterizarea lui, de cand a fost trimis de regimul comunmiost “sa slujeasca” pentru 12 ani in SUA:
“in February 1965, he was sent by the communist regime to become an
Archimandrite of the Romanian Orthodox Church in the United States and Canada,
where he lived for 12 years, also editing a religious newspaper called Credin†a (“The
Faith”).[7]”
Te pot asigura ca un om care a fost trimis de catre comunisti pentru 12 ani
sa-i slujeasca in lumea libera, i-a slujit, nu gluma. Pe toate planurile!
Trebuia sa-l faceti sfant ca pe Parascheva!
Anton spune: octombrie 16, 2010 la 09:54
f. Spui ca intelegi romaneste? Aunci ce intrebare e asta?
Sgur ca au fost cazuri de toate felurile. Ceea ce am spus eu este ca homosexualii erau
pe atunci foarte persecutati nu numai de societatea crestina si de comunisti, ci si de
sistemul legal. Acest lucru a constituit un aspect adevarat, iar nu inventat, al incalcarii sistematice a drepturilor omului in Romania (spre deosebie de cazul psihopatului
in varianta reclamagie, Toia).
Pe de o parte m-am asteptat ca dl psihiatru Vianu sa denunte la timp acest
lucru, intrucat a fugit din tara in 1977 si nu se putea teme de represalii in vestul
Europei dar inteleg ca el nu a fost erou. Putea sa fie (si poate sa fie macar acum) un
bun profesionist in meseria dumisale de psihiatru si sa fi explicat (sau sa o faca macar
acum!) dobitocilor care conduc opinia publica “stiintifica” in Romania ca a fi homosexual nu este “la propria alegere”, ca orientarea sexuala nu se schimba ca chilotii
sau ciorapii (cacofonie voita), si ca ura de azi a romanilor contra celor care par a nu
fi ca ei nu este justificata. Nu sa judece crestinismul sau judaismul si islamul, religii
mizerabile si perverse, care nu se schimba.
De altfel Revista 22 a avut in trecut accente homofobe clare. Poate ca ar fi
avut si accente antisemite daca nu ar sta de paza acolo si evrei cu nume schimbate,
cum e cazul domnului Valeriu [corect: Andrei] Oisteanu.

Luni 18 octombrie 2010
A murit Solacolu. Dan Culcer mi-a anun†at trista veste,
ast¶-noapte. Trebuie s` m¶ trezesc, pentru a realiza cruntul.
Dumnezeu s¶-l ierte. A fost §i el un chinuit.
*
Mi-a venit, de la editura Lumina, de la Chi§in¶u, un pachet
cu 6 exemplare din Din Calidor (edi†ia V-a). A ie§it foarte bine
(în fine, dac¶ nu iau în seam¶ gre§elile, neglijen†ele, multe - §i
nici nu le iau). Numai c¶ nu am avut cui s¶ mul†umesc (Stratan a
disp¶rut din raza mea emailat¶ - o fi §i el bolnav), a§a c¶ am
mul†umit editurii. Am scris - despre carte - Danielei Goma, c¶reia
îi este dedicat¶. £i Alionei Grati.
*
Am primit o alt¶ scrisoare dela Florin Carlan. ïn asta imi
ureaz¶ ca în 20 noiembrie, când se împlinesc 33 ani de la plecarea
noastr¶ din România, s¶ primim pa§apoartele moldovene§ti…
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Mar†i 19 octombrie 2010
Ceva mai pu†in foarte obosit. Un progres…
*
Florin Carlan îmi trimite textul urm¶tor:
Buna ziua Dl. Carlan.
Va rog sa considerati materialul anexat.
Va multumesc.
-----Dumitru Stoian 19 Octombrie 2010 Bonn, Germania
C¶tre
Academia de Stiin†e a Republicii Moldova
Domnului Pre§edinte Gheorghe Duca
Protest privind neacordarea cet¶†eniei familiei Paul GOMA
Sunt de origine basarabean n¶scut în Octombrie 1929, în comuna
Tele§eu, jude†ul Orhei. Tata, preotul Nicolae Stoian, a fost împu§cat de
osta§ii ro§ii în 25 August 1944 în satul Sperie†i, când încerca s¶ ajung¶ la
familia refugiat¶ peste Prut.
Ca fiu de preot §i pe deasupra §i basarabean, am purtat aceast¶
“marc¶” în §coal¶ §i în câmpul muncii pân¶ în 1979, când am hot¶rât s¶
r¶mân în Vest. În consecin†¶ am fost condamnat la moarte în 1980, din ordinul lui Ceau§escu.
Mi-am câ§tigat traiul pe mai multe meridiane, pentru a-mi între†ine
familia. Urm¶rit de securitate prin toat¶ Europa - “s¶ fie adus viu sau mort”,
a§a suna pricazul de la Bucure§ti, din motive de familie dar §i personale nu
m-am afi§at ca “dizident” nici înainte de 1989 , nici dup¶ aceea.
Am privit cu rezerv¶ pân¶ acum spasmele României de dup¶ 1989,
cele ale Basarabiei, botezat¶ Republica Moldova, §i chiar ale diasporei noastre r¶spândit¶ §i divizat¶ în lume.
Acum îns¶ mi-a ajuns cu†itul la os §i PROTESTEZ HOT™RÂT
împotriva mâr§¶viei pe care a comis-o guvernul post comunist al Republicii
Moldova, privind persoana MARELUI PAUL GOMA. Urma§ al marilor
basarabeni, care au †inut aprins¶ flac¶ra românismului dincolo de Prut , Paul
Goma nu §i-a îndoit o clip¶ §ira spin¶rii nici în fa†a comuni§tilor înainte de
1989, §i nici dup¶ aceea în fa†a post comuni§tilor.
Da, ieri Paul Goma a dat semnalul de revolt¶ împotriva opresiunii
comuniste de la noi; dup¶ 1989 §i pân¶ ast¶zi Paul Goma n-a f¶cut §i nu face
compromisuri nu numai cu post comuni§tii, dar §i cu “diziden†ii de mucava”
, unii dintre ei punând mâna pe institu†iile culturale din †ar¶, dar §i din
Basarabia , a§a cum , de altfel , aduc m¶rturie manifest¶rile §i actele lor din
ultima vreme.
Da, Paul Goma a fost §i este un rebel incomod pentru mul†i compatrio†i, fie ei din †ar¶ ori de peste Prut. Paul Goma n-a putut §i nu poate intra
în tiparele compromisului, pe care îl practic¶m noi, indiferent pe unde suntem. Vocea §i scrisul lui sunt ca un brici, un bisturiu t¶ind în carne vie pentru
a îndep¶rta cangrena care a cuprins nu numai politicul, dar §i cercurile
culturale.
Nu a§teptam §i nu a§tept nici o reac†ie din partea clasei politice de la
Bucure§ti privind neacordarea de c¶tre Chi§in¶u a cet¶†eniei familiei Paul
Goma. Cu atât mai pu†in nu a§tept nici o reac†ie a p¶turii culturale de la

©Paul Goma 1935-2011

wwww.paulgoma.com

PDF public și gratuit

31.12.2011

PAUL GOMA - JURNAL 2011

2399

Bucure§ti. Declara†i diziden†i înainte de 1989, dar îmbrobodi†i cu aprob¶ri
date de Ceau§escu pentru stagii în Vest, burse acordate de diverse funda†ii din
lumea liber¶, ace§ti “diziden†i” cum am spus, “de mucava”, ast¶zi nu fac
altceva decât cânt¶-n strun¶ puterii de la Bucure§ti, §i-§i rotunjesc veniturile
pe toate c¶ile. A§a încât la ce po†i s¶ te a§tep†i de la ace§ti indivizi ? To†i o
ap¶ §i un p¶mânt…
Dar de la moldoveni nu m-am a§teptat la aceast¶ umilire pe care Paul
Goma n-a meritat-o. Paul Goma ar fi putut face “carier¶” în †ar¶ dupa 1989.
A preferat îns¶ un timp ajutor social de la statul francez, decât s¶ se umileasc¶. A scris 80 de romane traduse în multe limbi §i a comb¶tut nu numai
comunismul, dar §i lichelismul din †ar¶ §i diaspor¶.
Dac¶ “politicul” , a§a zis post comunist de la Chi§in¶u, s-a dovedit a
fi incapabil, nu numai în cazul Goma, p¶tura cultural¶, scriitori , ziari§ti,
oameni de §tiin†¶ etc, m¶ întreb de ce nu au luat pozi†ie? Oare n-a†i fost dvs
printre cei care au zguduit regimul lui Voronin ? Nu dvs a†i participat la
ac†iunile fulminante din acel “aprilie” ? Atunci de ce aceast¶ pasivitate în
leg¶tur¶ cu Paul Goma ? Grigore Vieru a fost un monument viu al Basarabiei.
Paul Goma este un monument viu al întregii Românii, de la Nistru pân’la
Tisa !
Voi, fo§tii tovar¶§i ai lui Grigore Vieru ! M¶ adresez vou¶ , intelectuali basarabeni, în care mult¶ Românie î§i pusese n¶dejde c¶ sunte†i mult
mai buni decât cei de la Bucure§ti, §i nu pu†ini nutreau ideea c¶ prin “Unire”
se va produce o înnoire a României.
Se întorc ast¶zi în mormintele lor Pan Halipa, Incule† C.Stere, Alecu
Russo, Alexei Mateevici, B.P.Ha§deu §i Grigore Vieru când v¶d atâta nemernicie, pe care acest mare român, Paul Goma, n-a meritat-o.
Prin pozi†ia voastr¶ , voi intelectuali basarabeni netezi†i drumul ciubotei ruse§ti, care e gata s¶ v¶ îndoaie din nou grumazul.
Pentru Basarabia este ceasul al doisprezecelea f¶r¶ un minut : nu va
reveni conducerea politic¶ asupra gestului necugetat privind cet¶†enia
familiei Paul Goma , atunci adio unire , adio Basarabie.
Nici Dumnezeu nu v¶ mai poate salva !
Dumitru Stoian
Bonn - Germania

E cald printre ai t¶i. E bine când te aduni gr¶m¶joar¶…
Miercuri 20 octombrie 2010
Azi am lucrat ca o vit¶ la Alte jurnale. Am trecut de pragul textului avînd nevoie de interven†ii, am trecut §i de blestematul an 1995. De-acum are s¶-mi vin¶ mai u§or: mai sunt vreo 70
pagini (de carte), sper s¶ le fac în dou¶ zile.
Aliona Grati îmi scrie c¶ Cimpoi s-a oferit s¶ finan†eze
(Uniunea Scriitorilor, nu el) un volum omagial. Ea l-a întrebat:
dar Jurnalele lui Goma? Iar el nu a r¶spuns (§i acesta fiind un
r¶spuns). Dinspre Academie - care, în principiu ar trebui s¶
editeze seria de jurnale - aceea§i manier¶ de a t¶cea.
La urma urmei îi în†eleg pe basarabeni, “†ara cea mai
s¶rac¶ din Europa”: oricâte ajutoare ar primi nu va înceta de a fi
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“cea mai”. O comunitate ai c¶rei membri sunt obliga†i s¶ caute de
lucru, fie în Occident, fie “dimpotriv¶”, în Rusia este o comunitate pe cale de a fi distrus¶ - de s¶r¶cie. Or s¶r¶cia face ravagii
mai rapide, mai trainice (!) chiar decât comunismul - fiindc¶
pleac¶ la lucru §i femeile.
Fenomenul este cunoscut în toate †¶rile din blocul sovietic.
Or acolo, dup¶ modelul Rusiei, femeia era stâlpul casei, al
familiei, al nucleului, capul familiei. Ea îl înlocuia pe b¶rbat în
toate situa†iile nenorocite: r¶zboi, pu§c¶rie, lene, alcoolism… De
la implozia Uniunii Sovietice au început a pleca de-acas¶ §i
femeile. Mai pu†in pentru o slujb¶, oricât de umil¶ - îns¶ basarabenii au noble†ea de a nu se sim†i înjosi†i de nici o munc¶ ingrat¶
-, ci ca s¶ se prostitueze, de voie, de nevoie, când sunt vândute
înc¶ de-acas¶, din satul lor, la kilogram - de c¶tre cine vândute
pentru o mân¶ de dolari?- de chiar mamele lor, de unchi, de fra†i,
de veri, de logodnici - de so†i. Ravagiile acestei muta†ii morale o
resimt tinerele genera†ii, copiii r¶ma§i §i f¶r¶ mame (chiar de nu
sunt orfani). Cine s¶ aib¶ grij¶ de ei? B¶rba†ii? Dar ei au alt¶
treburi, mai bine zis: niciuna; bunicii?, sunt neputincio§i, f¶r¶
autoritate §i mai ales atât de s¶raci, încât nu pot asigura nepo†ilor
elemengtara hran¶ §i îmbr¶c¶minte, necum un joc video.
ïn aceast¶ împrejurare întoarcerea mea acas¶, în
Basarabia, f¶r¶ a duce acolo nimic (material), din contra: obligînd autorit¶†ile, prin simpla prezen†¶ a mea, s¶ cheltuiasc¶, este
nedorit¶. Am folosit un eufemism, trebuia s¶ spun: neavenit¶.
Cum, când omologii mei, oamenii de condei din Basarabia abia
î§i pot pl¶ti chiria, electricitatea, gazul, când editarea unei c¶r†i a
devenit o loterie, o prob¶ pe care numai cei descurc¶re†i o pot
trece, uite-m¶ pe mine, propunînd (oamenii de loc percep aceasta
ca impunere) s¶ mi se editeze serii, de ce nu “opere complete”,
cum s-a rostit cu prilejul colocviului?; când stabilimentele culturale ale Chi§in¶ului abia reu§esc (dar reu§esc?) s¶ adune bani
pentru a scoate dou¶ volume de versuri ale lui Grigore Vieru?
£tiu eu bine cum este §i la Chi§in¶u, chiar de n-am c¶lcat
pe-acolo din exact 25 martie (Bunavestire - ce ironie!) 1944.
Ca la Bucure§ti - chiar §i la Paris, pentru apatrizi ca mine - drept
care scriitorii vii (§i buni) nu pot fi din cale-afar¶ de genero§i, de
în†eleg¶tori (materialice§te) fa†¶ de cei disp¶ru†i. Or eu din capul
locului voi fi perceput - pe drept - ca un profitor, ca un str¶in
(care nu a mâncat ob§tescul salam de soia - nu cunosc echivalentul din Basarabia) §i care, în loc s¶ se declare mul†umit cu gloria
c¶p¶tat¶ în Occident, pretinde s¶ primeasc¶ o halc¶ substan†ial¶
din bugetul Republicii Moldova, “cea mai s¶rac¶ †ar¶…” etc etc!
Ei, nu, tovar¶§i! Nu domnilor §i doamnelor! £i acum, între
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noi: a§ avea eu inima aceea s¶ intru în concuren†¶ (material¶) cu
cvasi-sanctificatul Grigore Vieru? Nu sunt §i eu basarabean?,
cum s¶ fac una ca asta unuia de-al meu, m¶i frate?
*
“S-a stins Virgil Bulat”, m¶ anun†¶ Victor Nicolae.
Tot basarabean. Refugiat §i el; §i el pu§c¶ria§ politic.
Bun poet, excelent traduc¶tor. A fost apropiat al lui Nicu
Steinhardt pe care l-a §i îngrijit editorial.
Dumnezeu s¶-l hodineasc¶.
Joi 21 octombrie 2010
Azi am terminat, în sfâr§it, de corectat-diacritizat Alte
jurnale. Doamne, cât §i cum m-a chinuit - §i tot ciuntit a r¶mas,
Probabil scanerul lui Culcer a cunoscut orecari absen†e. Nu-i nici
o pierdere. A r¶mas §i el ca vulpea-bearc¶: f¶r-de coad¶…
£i-acum?, vorba mea. Am corectat-preparat 5 jurnale, am
trecut la (6) Jurnalul unui jurnal.
Ei §i? Cine/cum mi le editeaz¶? Ei, cine!
Vineri 22 octombrie 2010
Da, am trecut urginte le urm¶torul jurnal, de parc¶ m-ar
fug¶ri editorii! M-or fi fug¶rind, îns¶ f¶r¶ §tiin†a mea…
*
A reap¶rut Carmen Mu§at! (mai r¶mâne s¶ coboare pe-o
raz¶ §i I.B. Lefter, ca s¶ fie ca pe timpurile bune, cele dirijate din
scurt, în pres¶, de “Radu Ioanid”).
De ast¶ dat¶ Carmen - tovar¶§eaua de via†¶ a lui Gheorghe
Mu§at, Securoiul - îl (a)trage la lumina rampei pe Sorin
Alexandrescu…
“Cultura bate criza!
Sorin ALEXANDRESCU în dialog cu Carmen MU∑AT
Despre un ciclu de conferin†e avîndu-i ca invita†i, în 2010, pe George
Banu, Mihai M¶niu†iu, Andrei Ple§u, Hayden White §i Solomon Marcus
Un nou proiect cultural îmbog¶†e§te oferta de evenimente a acestei
toamne. Începînd din 28 octombrie, de la ora 18.00, aula Bibliotecii Centrale
Universitare va g¶zdui o serie de conferin†e al c¶ror scop declarat §i asumat
de organizatori este restaurarea ideii de valoare.
Sub titlul generic „Cultura bate criza!“, Sorin Alexandrescu –
ini†iatorul acestui proiect – va avea ca parteneri de dialog personalit¶†i de
prim rang ale culturii contemporane. (…)
(Carmen): Drag¶ Sorin, într-o lume care pare s¶ se afunde tot mai
adînc într-o criz¶ economic¶ grav¶, efect al unei §i mai ample crize morale,
propunerea ta sun¶ provocator §i tonic: Cultura bate criza! E posibil, oare s¶
contracarezi efectele devastatoare ale crizei printr-o ofensiv¶ cultural¶ sau
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e§ti un optimist incurabil? (…)
(Sorin): Nu §tiu dac¶ sînt un optimist, dar sînt sigur un incurabil! Nu
pot tr¶i doar scriind, sau †inînd cursuri, am nevoie de un proiect social,
probabil pentru c¶ nu m¶ pot închide în opozi†ia privat versus public §i caut
mereu forme de mixaj. (…) Spui, drag¶ Carmen, pe drept, c¶ (…)

Ce mai intereseaz¶ în afar¶ de “drag¶ Sorine” §i “drag¶
Carmen”? Dialogul este copiat dup¶ “frate Dorineee!” al lui
Antonesei, punînd †ara la cale, prin r¶cnete, cu Dorin Tudoran.
Coinciden†¶: chiar acum rev¶d, pentru o nou¶ §i aceasta:
problematic¶ edi†ie a Jurnalelor mele. ïn cel intitulat “C¶ldura
mare” exist¶ un intreg capitol închinat lui Sorin Alexandrescu.
Atunci, în vara anului 1989 constatasem : fostul meu coleg de
facultate, nepotul lui Eliade, devenit “criticul, istoricul §i teoreticianul literar român contemporan” - cum îl prezint¶ Wikipedia colaborînd cu Breban §i cu ¢epeneag la reorganizarea exilului
literar român - f¶r¶ exila†i! - poseda cuno§tin†e de sub-manual de
liceu (ale literaturii române contimporane): cam pân¶ pe la Titus
Popovici. R¶ut¶cios, m¶ întreb dac¶ a profitat de aceste dou¶
decenii pentru a ajunge, în proz¶, hai, s¶ nu zicem, chiar pân¶ la
Dumitru Ungureanu, Radu Aldulescu, Ovidiu Nimigean - dac¶
nu s-a observat, vorbim de literatur¶, nu de expectora†iile autorilor de c¶r†i - ci m¶car pân¶ la patronu-s¶u, temutul romancier
Emil Constantinescu; sau la redutabila poeteas¶ Pralong, prin aia
ajungînd la asta, la “draga Carmen Mu§at”?
Sâmb¶t¶ 23 octombrie 2010
Am §ov¶it asear¶: s¶ copiez “de mân¶” luna iunie din
Jurnalul unui Jurnal - pierdut¶ - ori s¶ trec mai departe, semnalînd c¶ textele introduse acolo, vor putea fi g¶site în volumul
Scrisuri II (care nu a ap¶rut…)?
R¶zbit de oboseal¶, voi trece-peste.
*
Kuzmin: Retragerea armatei ruse din Transnistria
este imposibil¶”
sursa: jurnal.md
„Rusia nu-§i poate retrage armata din Transnistria [fiindc¶ o
doare, dac¶ î§i retrage armata n.m P.G.], a§a cum prevede acordul
semnat la summit-ul OSCE de la Istanbul, din 1999, deoarece timpurile s-au schimbat” [si dac¶ timpurile s-au schimbat, nu se schimb¶
doctrina imperialist¶ ruseasc¶]. Declara†ia a fost facut¶ de ambasadorul Rusiei, Valerii Kuzmin, transmite Pro TV.
„În 1999 erau cu totul alte realit¶†i, iar retragerea trupelor
ruse§ti a devenit imposibil¶. Aceasta nu este o ocupa†ie a teriroriului
sau un §antaj militar, [cum s¶ fie “ocupa†ie”? ci, pe ruse§te: “liberare”; nu “§antaj” ci “aranjament prietenesc” altfel spus…] ci “o
©Paul Goma 1935-2011

wwww.paulgoma.com

PDF public și gratuit

31.12.2011

PAUL GOMA - JURNAL 2011

2403

garan†ie” c¶ acest conflict nu va r¶bufni din nou”, a ad¶ugat Kuzmin.
Declara†ia ambasadorului rus este o replic¶ în adresa pre§edintelui interimar, Mihai Ghimpu, care a f¶cut o declara†ie, acum dou¶
zile, prin care a cerut, din nou, retragerea imediat¶, ordonat¶ §i complet¶ a trupelor ruse de pe teritoriul Republicii Moldova.
Solicitarea lui Mihai Ghimpu a fost facut¶ cu ocazia împlinirii
a 16 ani de la semnarea acordului moldo-rus de retragere a trupelor din
RM. Acordul semnat la 21 octombrie 1994 prevedea retragerea treptat¶, timp de trei ani, a forma†iunilor militare din Transnistria.
Amintim c¶ pre§edintele interimar al Republicii Moldova,
Mihai Ghimpu, a semnat, la 24 iunie curent, un decret prin care ziua
de 28 iunie 1940 a fost desemnat¶ zi a ocupa†iei sovietice §i a comemor¶rii victimelor regimului totalitar comunist. Prin acela§i decret, i sa cerut Rusiei s¶-§i retrag¶ urgent trupele de pe teritoriul Republicii
Moldova. Decretul a fost dur criticat de autorit¶†ile ruse. „Prostie §i
a[na]lfabetism istoric”, a§a au calificat decretul lui Ghimpu oficialii
Dumei de Stat.
La 12 iulie, decretul semnat de Mihai Ghimpu a fost declarat
neconstitu†ional, iar motivul invocat de judec¶torii Cur†ii a fost c¶
„pre§edintele interimar a încercat, prin decretul s¶u, s¶ dea o not¶
juridic¶ evenimentelor istorice”.

Grosol¶nia, obr¶znicia, minciuna, brutalitatea ru§ilor î§i
g¶se§te simetria în la§itatea, în tremuritatea, în c¶c¶cio§enietatea
Cur†ii (care curte, oameni buni? alc¶tuit¶ din Kuzmini, din
Mariani Lupi, Grecianini, Voronini?).
Nu se g¶se§te nici un om normal s¶ le dea peste bot?
Luni 25 octombrie 2010
Am primit o scrisoare de la regele Mihai I. Cald¶, lung¶.
M¶ felicit¶ pentru cei 75 de ani.
I-am mul†umit. I-am r¶spuns.
ïns¶ abia apoi am aflat c¶ în curând avea s¶ fie §i
aniversarea Majest¶†ii Sale.
*
Am primit prin Florin Carlan:
Damian Hîncu: Scrisoare deschisa catre membrii AIE
(Re: PAUL GOMA)
NOTA DE PROTEST PRIVIND NEACORDAREA CETATENIEI REPUBLICII MOLDOVA SCRIITORULUI DISIDENT ROMAN DE ORIGINE
BASARABEANA, PAUL GOMA
Scrisoare deschisa catre membrii Aliantei pentru Integrare Europeana,
Domnilor Marian Lupu, Vlad Filat, Serafim Urechean, Mihai Ghimpu
Stimati Membri ai Aliantei pentru Intergrare Europeana!
Numele meu a devenit cunoscut în mass media din Republica
Moldova si Uniunea Europeana ca victima a evenimentelor din 7 aprilie 2009
din RM.
Eventual, as fi putut sa Va scriu pentru a-mi manifesta tot felul de
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nemultumiri legate de desfasurarea anchetei masacrului din 7 aprilie 2009, si
nu numai, dar este pentru prima data când Va adresez o scrisoare deschisa.
Va amintesc ca la 7 aprilie 2009 am fost retinut, maltratat si torturat
într-un mod inuman si josnic de militia comunista a lui V. Voronin timp de
doua zile. Si asta, pentru ca Voi sa aveti astazi functii înalte si fotolii.
La eliberarea mea din închisoare, am denuntat deschis actele de tortura si barbarie aplicate sutelor de protestatari pasnici. Am fost printre primii
tineri care imediat la iesirea din închisoare, am facut marturii publice la televiziunile nationale si internationale, am dat interviuri, articole în tara si peste
hotare, în pofida riscului si amenintarilor, pentru a denunta actele criminale
ale guvernarii comuniste.
Mai precizez ca în ziua de 11 aprilie 2009, am informat diplomatii
straini acreditati în RM despre violentele si torturile pe care le-am suportat
eu, dar si ceilalti tineri la 7 aprilie 2009.
Vreau însa sa ma opresc la un aspect care mi se pare de-a dreptul
revoltator si injust. Este vorba de neacordarea cetateniei Republicii Moldova
cunoscutului scriitor Paul Goma si sotiei dânsului, d-na Ana Maria Goma.
Nu accept explicatii de refuz al cetateniei!
Paul Goma este un Simbol al Rezistentei anticomuniste a Europei,
înscris alaturi de alti rezistenti anticomunisti europeni: Vaclav Havel, Milan
Kundera, Lech Walesa si altii.
Refuzul cetateniei familiei Goma tine mai curând de motive politice,
dar nu aveti curajul sa afirmati deschis acest fapt. Se creeaza impresia ca
deciziile se iau de fortele obscure comuniste.
Solicit prin prezenta scrisoare sa-i fie acordata cetatenia Republicii
Moldova d-lui Paul Goma si d-nei Ana Maria Goma în regim de urgenta!
Daca autoritatile RM ar avea patrotismul politicienilor din Tarile
Baltice, cetatenia Republicii Moldova le-ar fi fost acordata cu Titlu de
Onoare.
Paul Goma este prima personalitate literara din spatiul pruto-nistrean
care a publicat carti în cele mai prestigioase edituri europene, cunoscute în
întreaga lume, pentru a denunta crimele comunismului.
O tara care ar recunoaste meritele oamenilor ei de creatie, ar întelege
ce înseamna sa fii publicat la aceste edituri.
Totodata, invit toti tinerii care au adus Schimbarea la 7 aprilie 2009,
si datorita carora aveti astazi posturi înalte si fotolii, sa se alature solicitarii
mele si sa judece cât de « justa » este atitudinea D-voastra fata de un luptator
anticomunist!
Va mai precizez ca nu sunt membrul nici unui partid politic din RM.
Cauza pentru care lupt este Integrarea Europeana a RM în fapte, nu în vorbe.
Cred ca este nevoie de o atentionare speciala catre institutiile europene si organismele internationale care acrorda credite nerambursabile tarii
noastre dupa 7 aprilie 2009, daca merita sa fie trimise aceste credite atâta
timp cât respectarea elementara a drepturilor omului nu este luata în consideratie.
Stimati membri ai Aliantei pentru Integrare Europeana!
Va sugerez sa convocati o sedinta în cel mai rapid termen ca sa dati
un raspuns cetatenilor de la care asteptati iarasi votul la 28 noiembrie 2010.
Mai jos lansez o petitie catre toti cetatenii Republicii Moldova, pentru a-si exprima acordul sau dezacordul fata de deciziile guvernarii actuale.
http://www.petitiononline.com/Goma2010/petition.html
Nu cred ca este cazul sa facem o noua Mi§care Anticomunista a
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tinerilor în PMAN, pentru a ni se face dreptate.
Sau poate chiar e nevoie de alt 7 aprilie 2009, de data aceasta fara
violente si crime, dat fiind faptul ca acum avem o guvernare de orientare
europeana, democrata si transparenta care ne va lasa sa protestam pasnic?
Ce spuneti, domnilor membri ai AIE?
Damian Hîncu
Franta, 25 octombrie, 2010

Mar†i 26 octombrie
Lumini†a/Dumbr¶vi†a îmi trimite, de pe Bâc, §i alte
mesaje:
Lansarea c¶r†ii lui Paul Goma
“Din calidor. O copil¶rie basarabean¶” în limba italian¶
Miercuri, 27 octombrie 2010, ora 17:30, în incinta Bibliotecii
Comunale din Trento, Italia (str. Roma 55) va avea loc lansarea c¶r†ii
marelui scriitor disident Paul Goma „Din calidor. O copil¶rie basarabean¶", în limba italian¶ cu denumirea „Nel sonno non siamo profughi" (“În somn nu [mai] suntem refugia†i”) cu participarea traduc¶torului lucr¶rii - istoricul Davide Zaffi.
În cadrul Conferin†ei §tiin†ifice, consacrat¶ lui Paul Goma care,
pe 2 octombrie curent, a împlinit 75 de ani, Zaffi Davide, prezent la
eveniment, a m¶rturisit c¶ romanul „Din Calidor” se recomand¶ de la
sine ca oper¶ literar¶, poate, cea mai reu§it¶. F¶r¶ a exagera,
traduc¶torul a subliniat c¶ lucrarea permite publicului italian s¶ fac¶
cuno§tin†¶ cu realitatea tipic¶ basarabean¶, autorul §tiind s¶ dea o anumit¶ latur¶ existen†ei noastre, în general. Pentru a studia locurile unde
a copil¶rit Paul Goma §i pentru a în†elege anumite expresii din
lucrare, cercet¶torul italian s-a aflat mai mult timp în Moldova,
participând la dou¶ conferin†e interna†ionale în cadrul Academiei de
£tiin†e a Moldovei.
Astfel, istoricul §i traduc¶torul Zaffi Davide sper¶ c¶ romanul
va aprofunda §i va stimula cuno§tin†ele italienilor despre Moldova.
Eugenia Tofan,
Centrul Media al A£M, tel. 27-23-37

*
De : ldumbraveanu_7@yahoo.com
Objet : Fw: A demarat campania pe Internet. Dragii mei, semnati, sa facem
dreptate pamanteanului nostru Paul Goma! Signature Confirmation Solicitam cetatenia Republicii Moldova familiei Paul Goma! - 2 - Goma2010
Date : 25 octobre 2010 21:54:49 HAEC
À : paulgoma@gmail.com
From: Luminita Dumbraveanu <ldumbraveanu_7@yahoo.com>
Subject: Fw: Dragii mei, semnati, sa facem dreptate pamanteanului nostru
Paul Goma! Signature Confirmation - Solicitam cetatenia Republicii
Moldova familiei Paul Goma! - 2 - Goma2010
To: "Eugenia Duca" <eugeniaduca@yahoo.com>, "Dina Pripa" <alexandrina777@yahoo.com>, "Vlad Spanu" <vspanu@yahoo.com>, "Pohila
Vlad"
<vlpoh@yahoo.com>,
"Vasile
Soimaru"
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<soimaru_vasile@yahoo.com>, "efim josanu" <efimjosanu@gmail.com>,
"Aurelia
Peru"
<peruaurelia@gmail.com>,
"Eugen
Doga"
<dogamusic@gmail.com>, "Ion Virtanu" <personal@asm.md>, "Rotaru
Tatiana"
<taniarotaru@asm.md>,
"Alina
Stavila"
<alinastavila@yahoo.com>, "Maria Diminet" <mdiminet@gmail.com>,
"Euro
secriero"
<esecrieru@yahoo.com>,
"Rodica
Cujba"
<r.cujba@gmail.com>, "Alexandra Can" <artima@mdl.net>, "Ana Bantos"
<ana.bantos@gmail.com>,
"Anatol
Mamaliga"
<amamaliga@everychild.md>,
"Cornelia
Cozonac"
<c_cozonac@yahoo.com>, "Alina Tsurcanu" <turcanu_alina@yahoo.com>,
"Doina
Duca"
<doinaduca@yahoo.co.uk>,
"Vitalie
Duca"
<ducavit@yahoo.com>, "Sergiu Dascal" <dascal@triago.md>, "Victoria
Ungureanu"
<viky5711@yahoo.com>,
"Dumitru
Stoian"
<dietsteffens@aol.com>, "Florian Carlan" <floriancarlan@gmail.com>,
"Lorin Cantemir" <l_cantemir@yahoo.com>, "Gheorghe Duca"
<ghduca@yahoo.com>, "Elena Tamazlacaru" <ellenna533@yahoo.it>,
"Vitalie Zigrea" <vitalie_cernauti@yahoo.com>, "Vasile Costiuc" <vasilestudent@yahoo.com>, "Joe" <ioachim.drugus@yahoo.com>
Date: Monday, October 25, 2010, 12:26 PM
puteti scrie si un mic comentariu sau mesaj.
Petitia este initata de tanarul Damian Hincu din Franta, cel care a fost
batut de politistii salbaticiti in noaptea de 7 spre 8 aprilie 2009 in PMAN. Cel
care a vazut cum a fost omorît Valeriu Boboc.
Sa aratam tuturor ca suntem un neam cu demnitate!
Transmiteti mai departe grupului dvs de prieteni!
L.
*
De : floriancarlan@gmail.com
Objet : Réexp : USA Survival News - 22 Oct. 2010
Date : 25 octobre 2010 22:45:16 HAEC
--------- Forwarded message ---------From: <mrnnstf12@aol.com>
Date: Sun, Oct 24, 2010 at 10:50 PM
Subject: Fwd: USA Survival News - 22 Oct. 2010
To: floriancarlan@gmail.com
Cc: Dietsteffens@aol.com
Stimate D-le Carlan,
De la sotzul meu Dumitru Stoian, cunosc angajamentul Dvs. intreprinzator impotriva a tot ce ar putea reda suflu doctrinei comuniste. Va trimit
aceasta adresa, care s-ar putea sa nu o avetzi. Din conducerea grupei face
parte si Mary Grabar, profesoara de engleza universitara dintr-o familie emigranta din Slovenia. Mary Grabar publica in Town Hall, ziar on-line pe care
banuiesc ca il cititzi. Eu nu am contact direct, si nici nu particip activ la
aceasta grupa, dar ma informez ce fac, pentru ca acesti oameni par foarte
documentatzi despre realitatzile [si nu teoria] comunismului. Poate ca aceasta
informatzie va poate fi de folos.
Cu urari de bine,
Marianne Steffens
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*
Flori B¶l¶nescu îmi transmite un salut din partea lui
Bogdan Cre†u (Ziarul de Ia§i, 26 oct. 2010):
“Paul Goma - 75 BOGDAN CRE¢U
Eu unul cred ca fara martirii din puscariile comuniste, fara Elisabeta
Rizea, de pilda, fara Paul Goma si altii, putini, ca ei, lumea noastra ar fi infinit mai urita. Ca o bruma de demnitate, inca accesibila, inca nedemonetizata
complet, a supravietuit si datorita lor. De aceea, ignorindu-i sau chiar
hulindu-i, cum se intimpla de peste 20 de ani cu autorul Patimilor dupa
Pitesti, ne intinam nu doar propriul trecut, ci si sansele la normalitate.
Nu stiu cum se face ca, furat de amanuntele agasante de zi cu zi, mia scapat din vedere faptul ca, la inceputul lunii octombrie, Paul Goma a
implinit 75 de ani. Am ratat ocazia sa scriu atunci, la timp, desi cred ca e mai
bine pentru autorul Culorilor curcubelului sa nu se scrie despre el doar la
ocazii festive. Din pacate, am impresia ca de o lectura critica serioasa, neincrincenata, fara pejudecati, dar si fara grija a ceea ce vor crede cei atinsi de
virulenta polemica a lui Goma, cartile sale au avut prea putin parte. Pentru
ca, de ce sa nu o spun?, ori de cite ori s-a intimplat sa scriu favorabil despre
Paul Goma, s-a gasit cineva sa ma mustre. Uneori chiar apasat, de parca asta
era criteriul care dadea masura priceperii mele in ale literaturii.
Adevarul este ca singurul nostru scriitor care, inainte de 1989, a avut
curajul de a-l infrunta deschis pe Ceausescu a devenit persona non grata in
tara care, in mod normal, ar trebui sa ii respecte macar atitudinea de atunci.
M-am gindit mereu ca diferenta dintre Romania si celelalte tari din blocul
comunist este ca noi ne-am improscat cu rahat eroii si am cocotat fostii securisti in functii-cheie, pe cind ei si-au respectat trecutul si au stiut sa aseze la
locul cuvenit pe fiecare. Din pacate, in Romania, Paul Goma nu a avut nici
pe departe, nu spun in ultimii ani, dar nici macar inaintea publicarii jurnalelor
sale incendiare, in care acuza de compromis pe mai toti scriitorii, parte de un
tratament cuvenit, asa cum in Cehia sau Polonia au avut Vaclav Havel ori
Adam Michnick. Sau Soljenitin in Rusia. Si ei au rostit lucruri inconvenabile
pentru intelectualitatea care incerca sa-si spele obrazul, si ei au stirnit nenumarate polemici, dar nimeni nu le-a contestat meritul esential si, mai ales,
nimeni nu le-a preferat personaje dubioase, alese din tagma fostilor securisti
ori chiar tortionari. Pentru ca, trebuie sa amintim, in Romania un Corneliu
Vadim Tudor are infinit mai multa cautare decit Paul Goma ori, ca sa revenim la spatiul cultural, un Arthur Silvestri (nici nu mai spun de Adrian
Paunescu) are mai multi cititori ori mai multi admiratori decit acelasi Paul
Goma. Acestia, desi minjiti pina peste cap cu tot ce putea fi mai urit mirositor
inainte de 1989 (lasa, ca nici dupa nu s-au lasat mai prejos), au fost acceptati
fara retinere in noua lume postcomunista, pe cind pentru Paul Goma, cel care
in 1977 a oferit intregii Europe o lectie despre ceea ce poate fi demnitatea
romaneasca, nu s-a gasit un dram de intelegere.
Ca e o personalitate dificila? Ca e un temperament mai vulcanic? Ca
spune lucruri neconvenabile, pe care poate ca le exagereaza un pic? Ca vede
compromisul peste tot? Ei, si? Sint astea pacate de neiertat? Nu tot ele l-au
impins, in 1977, sa adere in mod public la Charta '77? Nu tot ele l-au facut
sa-i trimita acea teribila scrisoare deschisa lui Ceausescu? Sau sa-si riste nu
doar libertatea, ci si viata pentru a da o lectie de verticalitate unei lumi care
parea sa fi adoptat politica strutului? Atunci doar doi scriitori au avut curajul
de a-i fi alaturi: Ion Negoitescu si Ion Vianu. Doi marginali. Restul au tacut
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milc, iar dupa 1989 s-au simtit deranjati de faptul ca alura de disident pe care
o adoptasera era sfidata de un precendent rarissim: iata ca se putea, ca in
comunism eroismul autentic era posibil. Sigur, cu asumarea unor riscuri
extreme, dar era posibil. Daca vocea lui Paul Goma ar fi fost sustinuta de inca
100 sau, sa nu fiu naiv, macar de inca 10, lucrurile s-ar fi putut clinti. Dar
n-a fost sa fie asa, pentru ca intelectualul roman, scriitorul mai ales, cu toate
autoritatea si audienta de care se bucura, in pofida regimului, inainte de 1989,
a preferat sa reziste prin cultura, bucurindu-se totodata de avantajele lipsei
sale de reactie.
Dupa discutia din sala Ateneului Roman dintre Herta Müller si
Gabriel Liiceanu, acest subiect a revenit iar pe ordinea de zi, fiind dezbatut
de multi dintre creatorii de opinie, de la Andrei Plesu, la Nicolae Manolescu
si Mircea Cartarescu (articolul primului mi s-a parut cel mai echilibrat). Cu
ceva vreme inainte, eram mult mai putin concesiv cu aceasta forma de
eschiva. Mai ales ca sintagma a capatat si un inteles pe care nu il merita, acela
de opozitie din umbra, de infruntare a regimului cu mijloace fatise. Ei bine,
a rezista prin cultura mi se pare azi o atitudine stimabila, pentru ca, la urma
urmelor, nu tot intelectualul are temperamentul, personalitatea, curajul si
altruismul necesare pentru a isi sacrifica familia ori macar cariera de dragul
rostirii unui adevar. Mai ales cind acel adevar nu-l vizeaza in mod direct. Dar
a face din aceasta atitudine pasiva, defensiva de fapt, un merit mi se pare o
tentativa jalnica si lipsita de barbatie de a nu iti accepta trecutul (mi precis:
de a-l falsifica). Nu asta e problema insa. La noi multi, foarte multi scriitori
s-au tot laudat, in ultimii 20 de ani, cu fapte pe care nu le-au facut sau cu mici
revolte discrete ori consumate in spatiul privat. Daca ascultai Europa libera
ori il citeai pe Soljenitin, asta nu te face azi un erou. Si nici daca ai strecurat
o mica sopirlita in cutare poem ori roman. Sigur, este foarte important ca nu
ai facut rau, dar la fel de important ar fi fost si sa faci binele. De aceea, cred
ca foarte putinii scriitori care au avut vocatie de martiri, de eroi ar trebui respectati neconditionat. Ei ne-au spalat obrazul. Acest respect nu presupune
nicidecum a-i acuza pe ceilalti pentru rezistenta lor prin cultura. E normal ca
eroii sa constituie exceptiile. Dar, atunci cind apar, ei preiau asupra lor toate
bolile acelei colectivitati pentru ale carei valori se sacrifica. Eu unul cred ca
fara martirii din puscariile comuniste, fara Elisabeta Rizea, de pilda, fara Paul
Goma si altii, putini, ca ei, lumea noastra ar fi infinit mai urita. Ca o bruma
de demnitate, inca accesibila, inca nedemonetizata complet, a supravietuit si
datorita lor. De aceea, ignorindu-i sau chiar hulindu-i, cum se intimpla de
peste 20 de ani cu autorul Patimilor dupa Pitesti, ne intinam nu doar propriul trecut, ci si sansele la normalitate.
Macar pentru atit, la implinirea virstei de 75 de ani, Paul Goma
merita din plin reverentele noastre. La multi ani, cu sanatate, Paul Goma!

Comentarii
SANATATE si MULTI ANI, PAUL GOMA 26/10, 10:23, postat de Livia
Cine nu-i citeste cartile (articolele, interviurile) nu-l va cunoaste pe acest Om, la adevarata sa dimensiune. Un om normal, dar totusi, intransigent. Prea vulcanic... pentru
cei cu mata-n sac. Merita sa-l cunoastem si personal. Cum Iasul este un oras al culturii, cum Iasul se lauda ca a declansat... stiti dvs. ce (un firav 14 decembrie), n-ar fi
buna incercarea de a-l invita pe PAUL GOMA - la Iasi - sa ne vorbeasca despre
DEMNITATE??? !!! Pentru ca noi... fie-mi iertat, cam schiopatam... la acest capitol
La Paul Goma...26/10, 09:09, postat de Mihai ma gandeam si eu zilele trecute, fara
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sa stiu ca si-a aniversat 75 de ani de viata. Cu aceleasi reflectii ca si dvs.: un om care
intr-adevar a facut ceva impotriva comunismului, riscand practic totul - si pe care
romanii l-au ignorat si il ignora. Mai bine zis ii ignora meritele, pentru ca defectele
i-au fost reprosate cu varf si indesat. Daca il cunoasteti personal poate veti fi amabil
sa-i transmiteti ca sunt totusi romani care-i admira curajul si intransigenta si-i sunt
recunoscatori pentru FAPTELE lui. La vorbe l-au intrecut multi...

Miercuri 27 octombrie 2010
Daniela Sitar-T¶ut îmi trimite textul ce urmeaz¶, precedat
de o scrisoare - pentru care i-am cerut autorizarea de a o
reproduce - împreun¶ cu ur¶rile de 2 octombrie:
“La multi ani, Domnule Paul Goma!
Stiu ca e cu ceva intarziere urarea, dar mi-s ardeleanca si nu
voiam sa va abordez fara un fisier atasat. Intr-o varianta mai ampla am
trimis Astra la Chisinau, la Metaliteratura.
Intre timp am prezentat Arta refugii la o conferinta ICR Praga,
organizata la Bratislava. Urmeaza sa fie tradusa in slovaca in cateva
luni. Lucrarea. Ea a aparut intre timp in Nord Literar, numarul
septembrie-octombrie.
Era o conferinta despre exil si am semnalat faptul ca e ciudat
ca in cuvantari numele Dvs. lipsea. Au mustacit, apoi si-au amintit,
totusi.... de voie-de nevoie.
‘Recunoastem disidenta, cartile, dar Paul Goma si-a distrus
propriul mit’.
Ajunsa acasa am avut curiozitatea de a ma uita pe site-ul ICR
la personalitati, lupta anticomunista. Nu erati! Asa ca, mi-am inchis
frumusel usa amintindu-le.
Din pricina mutarilor succesive n-am reusit sa va trimit, asa
cum am promis, o recenzie pe luna, dar acum sper sa nu mai am probleme cu rezidenta in tara asta slovaca unde nu pricep limba. E mai
bine asa!
Va doresc numai bine si spor in toate!
[…] Daniela Sitar-Taut”
«Da, domnule!», ar fi zis tata, dac` l-ar fi apucat pe

Patapievici, Horia-Roman-Decebal-Traian-Burebista-Papur¶Vod¶ §i chiar Dracula, pentru a fi luat drept un mai-român decât
nu este (§i nu va estì, în veac!), fiu iubit al tovar¶§ului §i mai iubit,
acolo, sus, la Kremlin, Dionisie - §i secretar-general al ICR.
«C¶ a venit vorba, ar fi continuat: «De ce †i-ai distrus, tu,
m¶i b¶iete, cu mâna ta proprie, mitul? Eu §tiam c¶ atunci când ai,
un ¶sta, cum i-au zis “colegii” t¶i: mit, nu-l dai din mân¶, †ii cu
din†ii de el, ba îl mai §i umfli - cu pompa Liicheanu, doar el te-a
botezat cre§tine§te: “un Heidegger al poporului nostru”, sau poate
un Socrate - dar nu “un arheu - tot al poporului”, acela a fost
Georgel, pseudonimatul “Pruteanu” - nu s¶-i dai cu piciorul!»
Asta era, deci, întâmplarea adev¶rat¶ cu “distrugerea”
propriului mit… Alergasem dup¶ el cât alergasem, în cele din
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urm¶ tot pusesem laba p¶ el, vorba lu’ Ple§i†¶; §i l-am loat la
poceal¶, l-am des-trus! Mam`, ce l-am des-trus! P¶ Guoma, nu
p-¶la de-i zice†i voi: Mitu’.
“Lec†ia de literatur¶ a Astrei
De§i Paul Goma începe s¶ lucreze din anul 1986 la romanul Astra,
cel de-al treilea volet al ciclului autobiografic, prima variant¶ „definitiv¶”,
intitulat¶ ini†ial Biblioteca dateaz¶ din anul 1988 §i va fi tip¶rit¶ abia în iulie,
1992, la Editura Dacia din Cluj-Napoca. Anterior exilului propriu-zis în
Fran†a Paul Goma se vede confruntat cu experien†a refugiului, eveniment
traumatic care bulverseaz¶ existen†a copilului din Basarabia care, al¶turi de
p¶rin†i, se vede obligat s¶ p¶r¶seasc¶ Mana natal¶ din pricina „retroced¶rii”
acestui teritoriu ru§ilor. Dac¶ în romanul precedent, Arta refugii, personajulnarator relev¶, cu o tonalitate ce aminte§te de Amintirile lui Ion Creang¶, atât
loca†iile acestei lumi noi, cât §i peripe†iile perioadei, Astra se concentreaz¶ în
jurul acestui veritabil cronotop, celebra bibliotec¶ sibian¶, topos epurat înc¶
de intemperiile ideologice exterioare, dar care nu se va putea sustrage, pentru
mult timp acestora. Mobilitatea Artei refugii, reflectat¶ evenimen†ial prin
multitudinea locurilor de popas transilv¶nean este contracarat¶ în romanul
urm¶tor, preponderent static, de accentul pus asupra psihologiei locatarilor, a
universului lor intim, iar nu pe elemente narative cinetice.
Universul infantin, penelat idilic în Din Calidor este dinamitat de
agresiunile evenimentelor istorice, care duc la deportarea tat¶lui, apoi la refugiul familiei, la înstr¶inare. Astfel, în crea†iile de mai târziu apare redundant
motivul traumatic al fugii, refugii, refugiului, iar tonul narativ cap¶t¶ accente
dramatice, atenuate §i camuflate îns¶ de tonalitatea sarcastic¶, umorul amar.
Experien†a ulterioar¶ a exilului face ca aceste aspecte ale copil¶riei, †inutului
natal, peregrinajului perpetuu prin diferite sate transilv¶nene s¶ fie v¶zute
într-o lumin¶ mai pregnant¶ §i s¶ constituie o experien†¶ fundamental¶, biotic¶ §i scriptural¶ deopotriv¶ care contureaz¶ profilul sinelui refugiat.
Romanul, care abordeaz¶ perspectiva narativ¶ subiectiv¶ este compartimentat în 12 capitole, sec†iuni care delimiteaz¶ episoadele narative.
Temele majore ale textului, veritabil Bildungsroman sunt devenirea spiritual¶, via†a de liceu, iubirile virtuale, e§uate sau concretizate, starea sistemului de înv¶†¶-mânt, propagarea, ca o maladie incurabil¶, a subculturii.
Volumul devine pe alocuri un manual de literatur¶ contemporan¶, din pricina
medita†iilor asupra scriitorilor epura†i, interdic†ia fiind un certificat al valorii.
Pe de alt¶ parte, la fel ca în postmodernism, se poate remarca tehnica palimpsestului, reflectat¶ atât prin inserarea de texte, preponderent eminesciene, cât
§i prin mimo-texte, confec†ionate caricatural, dup¶ modelul subproduc†iilor
proletcultiste.
La fel ca în alte crea†ii autorul utilizeaz¶ strategia cinematografic¶ a
relu¶rii cadrelor, iar laitmotivul, reiterat în aproape toate subcapitolele este:
„— Inventar? Cum a§a: in-ven-tar?” Stupefac†ia închiderii bibliotecii este
înregistrat¶ progresiv, cu atât mai mult cu cât, prima epurare a l¶sat speran†a
c¶, de§i amputat¶ de listele tot mai consistente de scriitori cenzura†i, a c¶ror
absen†¶ poate fi reconstituit¶ din memorie, dar §i din locurile goale din
fi§iere, cea de-a doua va p¶stra m¶car spiritul Astrei, loc de refugiu al rebelilor, confrerie cultural¶ populat¶ de indivizi din cele mai diverse medii.
Adiacent acestui cronotop, sediul Astrei, destinele vizitatorilor bibliotecii
sunt recompuse fragmentar, ca într-un puzzle, o dat¶ cu avansarea în econo-
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mia epic¶. Prezen†a personajelor feminine este mai dens¶ decât în Arta refugii în care locul central era de†inut de portretul mamei. P¶rin†ii sunt aminti†i
mai detaliat doar într-un capitol, aspect care relev¶ tranzi†ia înspre o alt¶
etap¶ a devenirii, adolescen†a, în care habitatul familial este înlocuit de internat, iar companionii se transform¶ în oglinzi, în etal¶ri disjunctive ale sinelui.
Statutul de refugiat este resim†it mai acut în c¶minul liceului, trasându-se o
dubl¶ frontier¶: ardelean-basarabean, intern-extern. Penuriile culinare sau
vestimentare acoper¶ o pondere mic¶ în textura epic¶, în vreme ce diagnoza
persoanelor, respectiv critica acid¶ a societ¶†ii decadente, aservit¶ obedien†ei
§i directivelor centrale, proliferarea unei subculturi populiste, condimentate
folk-loric anun†¶ insurgentul §i polemistul de mai târziu.
Analistul inventariaz¶ cu acribie bizareriile umane, situa†iile aberante care semnaleaz¶ degringolada moral¶, des-centrarea tot mai accentuat¶
a speciei mioritice, ca urmare a contamin¶rii cu morb sovietic. Prima locatar¶
a acestei enclave sustras¶ înc¶ presiunilor ideologice este Doamna
Sângeorgiu, Formatmic, poreclit¶ complementar §i Doamna Vulpe, al c¶rei
botez se datoreaz¶ maniei de a lectura, cu lupa, doar c¶r†i „de format mic,
legate în marochin cu flori de aur pe copert¶, §i cu, pe cotor, trei litere: I.S.G.”
Imaginea caricatural¶ a b¶rbatei creaturi este realizat¶ în tu§e expresioniste,
îngro§ând f¶r¶ parcimonie descriptiv¶ corporalitatea matroanei. Explica†ia
acestei pasiuni pentru edi†iile pigmeice se datoreaz¶ tat¶lui ei, negustor analfabet, care, compensativ, are mania de a colec†iona astfel de „c¶r†ulici”, pe
care le va dona ulterior bibliotecii. Astra devine pentru femeie un substitut al
c¶minului na†ionalizat, loc de petrecere cotidian¶ §i de rememorare a unor
vremi apuse.
Un alt vizitator al l¶ca§ului de cultur¶ este Domnul Doktor, fost profesor al universit¶†ii clujene care r¶mâne la Sibiu unde refuz¶ s¶ solicite un
post în înv¶†¶mântul preuniversitar deoarece nu vrea s¶ pactizeze cu exponen†ii noului regim. Insurgen†a §i integritatea lui moral¶ sunt discreditate
dubitativ prin inserarea unei alte ipoteze, apartenente gurii comunit¶†ii: „îns¶
alte vorbe spun c¶ n-a declarat nici pe dracu’, ba s-a milogit, la Sec†ie, s¶-i
dea §i lui un post, acolo, chiar la ciclul-doi, dar comuni§tii i-au zis s¶ zic¶
merci dac¶ nu prime§te un post la Canal, ca fost profesor burghez §i doktor
explotator.” Savuros este profilul domnului Artur, invalid de r¶zboi poate, de
o s¶r¶cie lucie, care se ad¶poste§te la Astra pentru a scrie. De§i în etate de
§ase decenii este un poet aspirant, în curs de debutare care redacteaz¶ cotidian, într-un fel de trans¶ creativ¶, poeme f¶r¶ de sfâr§it. Doamna Tatu,
„Dezisa“, Grazia Antonietta Scarletti, traduc¶toare din Eminescu apar†ine
clasei repudia†ilor, fiind o proscris¶, cu so† §i fiu la Canal, supus¶ unui oprobriu public §i marginaliz¶rii pentru c¶ a acceptat s¶ se debaraseze de familie
pentru a primi o mizer¶ cartel¶ alimentar¶. Original¶ este Madame
Protopopescu, ofi†ereas¶ pentru care Astra constituie locul de unde poate
populariza opera lui Eminescu, prin foi volante care p¶streaz¶ grafia poetului.
Maniac¶, obsedat¶ de personalitatea acestuia, i-a f¶urit acas¶ un altar, romantic încununat de candele, c¶ruia i se închin¶ §i i se confeseaz¶ zilnic.
Misionara eminescian¶, un fel de dickens-ian¶ domni§oarei Havisham, peroreaz¶ impreca†ii §i invoca†ii la icoana lui Eminescu, pe care-l ia martor al
actului ei sacrificial, de jertf¶ cotidian¶, copiat-oare în numele acestuia.
Junele în formare ridiculizeaz¶ stereotipiile verbale ale anturajului,
cli§eele lingvistice prin care se încearc¶ o fraud¶ intelectual¶, impostura dea p¶rea cultivat. Mania clasamentelor se resimte §i în clasificarea juvenil¶ a
operelor shakespeare-iene. Astfel, în consonan†¶ cu vârsta, pe locul întâi tro-
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neaz¶ Romeo §i Julieta, succedate de Regele Lear, respectiv Visul unei nop†i
de var¶. De§i avertizat c¶ „Hamlet e o culme a gândirii universale, c¶ nimeni
în lumea asta n-a scris un monolog mai phu-ther-nic”, în topul preferin†elor
personajului-narator „pentru Hamlet nu mai e loc.” Pentru acesta Astra este
un loc de fug¶ de la §coal¶, un „chiul nobil” care legitimeaz¶ disculpant
absen†ele de la orele de matematic¶. Experien†a anterioar¶ în privin†a bibliotecii de la £eica îl determin¶ s¶ realizeze c¶ la Sibiu Astra are parte înc¶ de o
epurare par†ial¶. Vestea închiderii acesteia, pentru in-ven-tar adun¶ întreaga
colectivitate a celor care o frecventeaz¶, iar stupefac†ia este înregistrat¶ polifonic. Nimeni îns¶ nu pronun†¶ cuvântul închidere, de team¶ c¶ verbalizarea
ar conduce la concretizarea imediat¶ a atentatului cultural. Momentul post¶rii
pe u§¶ a afi§ului ortografiat analfabetic „¶ncis p. iventr” nu este omis, iar luna
decembrie a anului 1949 marcheaz¶, la Sibiu, deoarece la Buia §i £eica se
petrecuse cu un an înainte, începutul campaniei de anihilare cultural¶.
Paul Goma se analizeaz¶ cu obiectivitate, iar profilul liceanului de la
Gheorghe Laz¶r este realizat în manier¶ autenticist¶ înregistrând cu obiectivitate atât caren†ele, cât §i calit¶†ile sinelui de atunci. Fauna colegilor de la
internat se concretizeaz¶ în pagini de etnopsihologie regional¶. Frontiera
inter-extern, citadin-rural este consolidat¶ de aceea refugiat-localnic, basarabean-ardelean. Aceasta constituie deopotriv¶ o marc¶ social¶ delimitativ¶
între cei cu trai confortabil, respectiv internii care au parte de o alimenta†ie
pauper¶ §i de o loca†ie insalubr¶, ba mai mult pot fi identifica†i olfactiv de
restul colegilor: „noi, adic¶ internii. Care suntem de la †ar¶. £i mirosim a
internat”. Cu aparent¶ inocen†¶, mimând neîn†elegerea, autorul eviden†iaz¶
parvenitismul, impostura, corup†ia în înv¶†¶mânt, veleitarismul. Companioni
ai odiseei adolescentine sunt Octavian, Septimiu, Roland, Robescu.
Varia†iunile pe tema inventarului sunt dublate de investigarea lectorilor, aparen†i sau reali, conform clasific¶rii adolescentului. Mirajul feminit¶†ii se dezv¶luie progresiv, mai mult vizual, contemplativ sau prin reverie
în cele mai multe pagini. Strategiile de cucerire preconizate sunt de sorginte
livresc¶, având iz medieval, cavaleresc §i seam¶n¶, din punctul de vedere al
cerebralit¶†ii, cu Micu†a lui B.P. Hasdeu sau Johannes Seduc¶torul al lui S.
Kierkegaard. Jocul mental al apropierilor progresive de Cita, frumoasa
ahtiat¶ de uniforme ofi†ere§ti va fi sistat în momentul în care, la o §edin†¶ de
cenaclu, silfida Carmen Jimbl¶ cade într-o trans¶ orgiastic laudativ¶ a lui
Stalin, în versuri flamboaiante §i schizoide, de pream¶rire a virilit¶†ii comandorului socialist. Într-o alt¶ categorie tipologic¶ intr¶ Maricica, sp¶l¶toreasa
taxatoare de facilit¶†i sexuale, generoas¶ îns¶, oferindu-se chiar pe „veresie”
celor care nu-§i pot permite achitarea integral¶ a bonifica†iilor ei sexuale.
£oricica îns¶, de§i neatractiv¶, dopat¶ bovaric cu precepte livre§ti, convenien†e provinciale este aleas¶ din pricina onestit¶†ii ei, în pofida unei masculine jene resim†it¶ în fa†a esteticii precare a fetei. Ie§irile la cinematograf, în
pofida apropierilor epidermiologice în care liceanul, de§i o s¶rut¶, evit¶ cu
pruden†¶ sânii imaturi ai companioanei sunt îns¶ frustrante §i stângace, pentru c¶ adev¶rata lor comuniune sufleteasc¶ este posibil¶ doar sub cupola §i în
sediul Astrei. Ea este descoperitoarea unei grile de lectur¶, „metoda
§oriceasc¶”, adic¶ alfabetic¶ a scriitorilor.
Expertul livresc al feminit¶†ii a aflat de la mae§tri sau din folclor c¶
una dintre metodele de captare a interesului acestora este indiferen†a.
M¶sluit¶, jucat¶ – ce-i drept, dar cu efecte sigure. Replicile teatrale, gândite
— sunt urmate de medita†ii naive asupra erosului, iar modelul eminescian
puncteaz¶, deseori în cheie ironic¶ sau ludic¶, elucubra†iile lui afective.
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Iubirea t¶cut¶, scriptural¶ îns¶ pentru Cita, concretizat¶ în epistole neeexpediate ia forma unui scenariu ipotetic, unidirec†ional. Cu arogan†a lectorului
avansat, contaminat deopotriv¶ de citatomanie, personajul-narator î§i poate
permite atât sfaturi bibliografice, cât §i aser†iuni asupra autorilor lor, pe care
§i-i asum¶ empatic. Dispari†ia c¶r†ilor din fi§ier de dup¶ cea dintâi epurare a
Astrei se transform¶ pentru adolescent într-un test mnemotehnic, care recapituleaz¶ lecturile de alt¶dat¶ §i înregistreaz¶ cu mirare §i curiozitate, ce §i câ†i
anume dintre scriitori/opere au mai r¶mas în raft. Dosoftei, Arghezi, Blaga §i
Dostoievski dispar în totalitate, Bacovia este redus la Stan†e burgheze,
Eminescu apare doar cu un grupaj de 11 poezii în maghiar¶, dar Caragiale,
cel mai virulent incriminator al tagmei balcanice este l¶sat. Avem, a§adar o
„Bibliepurat¶”, un „Bibliocimitir”, un „Cimitir Astra”.
Tat¶l sesizeaz¶ ochiul sigur al comuni§tilor în privin†a discernerii
valorilor. Astfel, scala durabilit¶†ii estetice este validat¶ de interdic†ie, iar nu
de prezen†a în biblioteci. „Mari-cadavre-vii” scriitorii se înroleaz¶ benevoli
sub stindard marxist. Prostitu†ia intelectual¶ îl vizeaz¶ în primul rând pe M.
Sadoveanu care, oportunist, „S-a porcit la b¶trâne†e” §i-§i rescrie c¶r†ile în
consonan†¶ cu preceptele realismului socialist. Locul unde nu s-a întâmplat
nimic se transform¶, în contemporaneitate, în Focuri în cea†¶. La fel ca în
Arta refugii tat¶l scriitorului are opinii ferme, iar rebeliunea lui ideologic¶,
mai acid¶ dup¶ eliberare, este grefat¶ pe o extraordinar¶ capacitate de percepere a strâmb¶t¶†ii lumii, transmis¶ poate, genetic §i fiului. Asist¶m la o lume
pe dos, bahtinian¶, în care, în numele unei democra†ii fade §i egalitarismului
prost preluat ineptul satului devine primar, citadinii îi înva†¶ pe †¶rani agricultura, iar semidoc†ii proletari devin st¶pâni ai condeielor. Sim†ul critic al
p¶rintelui delimiteaz¶ tematica maniheic¶ a produc†iilor literare emanate în
noul regim, care nu mai necesit¶ nici m¶car lectura, mesajul putând fi facil
perceput din titlurile bombastice: „trecutul: «Potop», «Otrav¶», «Paia†e»,
«Vi†el de aur», «Descul†», «Lan†uri», «Negur¶»; prezentul: «Bucurie»,
«Vânt de martie», «Goarnele inimii», «Vioara Ro§ie», «Scutul p¶cii»,
«Cântul vie†ii», «Matei Ion a cucerit via†a».” Dac¶ mama pune pe teama fricii
concesiile §i fraternizarea scriitorului cu sociali§tii, tat¶l nu poate percepe în
cazul lui Sadoveanu, Camil Petrescu, Victor Eftimiu, G. C¶linescu, Gala
Galaction prosternarea canin¶ în fa†a noului st¶pân, conduita de §erb care,
pentru adolescentul Goma nu poate fi datorat¶ decât turpitudinii, naivit¶†ii ori
oportunismului. Hegemonia asupra poreclelor îi revine mamei, maestr¶ a
acroba†iilor lingvistice: mania busturilor conduc¶torului sovietic îl face s¶-l
numeasc¶ pe acesta „Bustalin” sau „Ghipsarionovici”, campania de alfabetizare devine cea de „analfabetizare”, „culturm¶-de-mase”, „egalitate – pentru
egalì†i”, „literaturc¶-nou¶”,, „folclordin”. Înc¶ de pe acum ochiul viu al disidentului de mai târziu realizeaz¶ tendin†a camufl¶rii adev¶rului, politica de
scuze care a dus la o istorie târât¶ a românilor, motivat¶ în actualitate de
faptul c¶ modelele s-au „c¶c¶n¶rit”. Aprehensiunea repatrierii troneaz¶ §i
acum asupra familiei Goma. Directorul de §coal¶ promoveaz¶ politica
reptilian¶ întemeiat¶ pe mentalitatea popular¶ care încurajeaz¶ tr¶darea §i
servilismul în scopul supravie†uirii.
Orgoliul, dar §i con§tiin†a singularit¶†ii irupe constant pe tot parcursul c¶r†ii. „Nu am manual, nu am c¶r†i, nu am profesori, pe care s¶-i întreb
ca pe ni§te profesori ai elevului din mine” — proclam¶ el în momentul în care
realizeaz¶ c¶ singura persoan¶ care l-ar putea edifica în privin†a anului 1249
§i a evenimentelor petrecute în Sibiu în acel timp este un coleg basarabean,
Sclifos, prilej de etalare a erudi†iei istorice, dar §i lec†ie recapitulativ¶ a inva-
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ziilor barbare. O pondere consistent¶ a c¶r†ii este datorat¶ episoadelor care
nareaz¶ fa†ete ale servilismului. Decaden†a arti§tilor, colabora†ionismul acestora este înf¶†i§at prin intermediul unei foste profesoare de la Belle Arte care
§i-a etalat la Sibiu virtuozitatea profesional¶ devenind „cea mai mare specialist¶ din †ar¶ în lozinci cu umbre naturale”. Tot în aceast¶ galerie intr¶ zugravii lui Stalin, care-l picteaz¶ pe vertical¶, în ciuda dimensiunilor swift-iene,
pentru ca nu cumva t¶tucul s¶ fie culcat sau c¶lcat în picioare. Un personaj
aparte este coordonatorul cenaclului proletcultist, autor de romane de haiducie care o consiliaz¶ pe prozatoarea de la „Sbur¶torul”, acuzat¶ pe vremuri de
lubricitate §i c¶zut¶ azi în dizgra†ie, în privin†a confec†ion¶rii unor astfel de
produc†ii, atestate inofensive §i perene ale culturii medii, cu subiect mereu la
mod¶.
Campania de propagand¶, vehiculat¶ §i mediatic, creeaz¶ senza†ia
unei bun¶st¶ri §i euforii generale a omului-nou, în vreme ce politizarea este
ascendent¶, iar cenzura aproape total¶. Tinerii încearc¶ s¶ contracareze
m¶surile dogmatice, devenind Pantagrueli livre§ti ce îngurgiteaz¶ fie alfabetic, fie doar cantitativ, opere epice, lirice sau dramatice, chibi†ând asupra
c¶reia dintre cele trei specii va fi mai repede epurat¶, deoarece omul-nou este
un piroman al c¶r†ilor, un destructor cultural.
Paul Goma se dovede§te un partizan al romanului, form¶ proteic¶ de
comasare a ideilor, astfel încât pân¶ §i sala de lectur¶ ia mental forma unui
roman ce ascunde destine. Pledoaria pentru carte conduce personajul-narator
înspre stabilirea unor congruen†e dintre acestea §i fete: „c¶r†ile sunt ca fetele;
dac¶ nu le s¶ru†i atunci când arzi, te tope§ti de dorul lor, mai târziul e prea
târziu.”
Finalul, deschis, u§or edulcorat se încheie cu versurile din Od¶ – în
metru antic §i cu fuga, pe furi§, a personajului-narator din sanctuarul eminescian al ofi†eresei în care credea c-a fost ademenit pentru presta†ii virile.”

Joi 28 octombrie 2010
Azi-diminea†¶, dup¶ o noapte neodihnitoare, eram
mort¶cios - mai ales c¶ nu vedeam ce a§ mai putea strica (activitatea mea).
Când, cioc-cioc, bate la u§¶ po§t¶ri†a-mi preferat¶. Ea îmi
transmite câteva documente - la urma urmei vechi, datînd de la 2
octombrie, de sub pana lui Gheorghe Duca, în discursul s¶u
introductiv la Colocviul (cel la care nu a participat), reactivate
acum. Pentru c¶ mi-au fost trimise imagini, sunt silit s¶ copiez
liter¶ cu liter¶:
Guvernul Republicii Moldova
Viceprim-ministru
Nr. 1114-1252
Ministerul Culturii
25 octombrie 2010

Academia de £tiin†e a
Moldovei (convocare)
Ministerul Educa†iei

Ministerul Finan†elor
Ministerul Justi†iei
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Rog s¶ examina†i demersul al¶turat §i s¶ prezenta†i Academiei de
£tiin†e a Moldovei avizul la proiectul de hot¶rîre a Guvernului (se anexeaz¶).
Academia de £tiin†e, în baza avizelor primite, va redacta proiectul
dat, va coordona redac†ia nou cu Ministerul Justi†iei §i o va prezenta, în
modul stabiit de legisla†ie, Guvernului spre examinare.
Viceprim-ministru
Ion Negrei
Stampila: Direc†ia Documentar¶
P¶curaru I.

De mân¶:
nr. 87 / 27.10.10

*

Academia de £tiin†e a Moldovei
bd. £tefan cel Mare, 1
MD-2001 Chi§in¶u; Republica Moldova
tel (+373 22) 27-14-78
fax: (+373 22) 54-28-23
E-mail: consiliu@asm/ md

12.10.2010 nr. 2108 - 09/3

Guvernul Republicii Moldova

Prin Prezenta Academia de £tiin†e a Moldovei transmite cu amabilitate pentru examinare în §edin†¶ de guvern proiectul de hot¶rîre “Cu privire
la instituirea Anului Paul Goma”.
Anex¶ pe 4 fil¶.
Cu deosebit respect,
Pre§edinte al Academiei de £tiin†e a Moldovei, Academician
Gheorghe DUCA

Mai exist¶ “HOT™RIRE Nr”… din… - dar necompletat¶.
O copiez:
Cu privire la instituirea Anului Paul Goma
Avînd în vedere importan†a deosebit¶ a crea†iei literare §i publicistice
a scriitorului cu renume mondial Paul GOMA; †inînd cont de contribu†iaz
substan†ial¶ adus¶ e aceast¶ personalitate emblematic¶ a disiden†ei anticomuniste la p¶strarea §i rede§teptarea fiin†ei na†ionale §i la introducere valorilor
general române§ti în circuitul universal al valorilor, GUVERNUL
REPUBLICII MOLDOVA
HOT™R™£TE:
1. Anul 2011 se declar¶ Anul Paul Goma.
2. Academia de £tiin†e a Moldovei §i Ministerul Culturii urmeaz¶ s¶
prezinte Guvernului, pân¶ la aprobarea Legii Bugetului pentru anul 2011,
calendarul manifest¶rilor cultural-artistice, edit¶rilor de carte, alte edi†ii
speciale, menite s¶ pun¶ în valoare personalitatea §i opera scriitorului Paul
GOMA, cu anexarea devizului de cheltuieli.
3. Mijloacelor de informare în mas¶ se recomand¶ desfà§urarea unei
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ample campanii de promovare a operei scriitorului §i de reflectare a evenimentelor legate de Anul Paul Goma.
PRIM-MINISTRU
Vladimir FILAT
contrasemneaz¶:
Viceprim-ministru
Ion NEGREI
Ministrul Culturii
Boris FOC£A
Pre§edintele Academiei de £tiin†e
a Moldovei
Gheorghe DUCA

*
Mai exist¶ o fi§¶ biobliografic¶ (4 pagini), dar mi-e greu
s¶ o copiez.
Ba nu: A copiat-o Aliona Grati §i mi-a trimis-o:
“Not¶ informativ¶
la proiectul de Hot¶rîre a Guvernului „Cu privire la instituirea
Anului Paul GOMA"
“Ini†iativa Academiei de £tiin†e a Moldovei privind declararea anului
2011 drept Anul Paul GOMA se înscrie în contextul anivers¶rii a 75 de ani
de la na§terea scriitorului Paul GOMA. Ini†iativa se încadreaz¶, totodat¶,
politicii de reabilitare §i promovare consecvent¶ a valorilor na†ionale, adoptat¶ de Republica Moldova dup¶ declararea Independen†ei din 1991.
Consider¶m o datorie moral¶ a noastr¶, a cona†ionalilor lui Paul GOMA, de
a ne cinsti §i respecta personalit¶†ile neamului, cu atît mai mult a celor care
au fost prigonite pe nedrept din Patria lor. Gestul Guvernului Republicii
Moldova pentru un scriitor devenit nume de legend¶ al rezisten†ei anticomuniste §i al literaturii de exil va constitui cu siguran†¶ un act de dreptate istoric¶. Omagierea §i promovarea pe parcursul anului 2011 a acestui „SOLJENI¢IN român” (defini†ie Eugène IONESCO) va însenina §i un act reparator de ordin moral pentru Paul GOMA §i familia sa, care au îndurat suferin†e
cumplite pe drumul lung al refugiului din Basarabia, deport¶rilor §i deten†iei
comuniste din România, al exilului în Fran†a.
V¶ prezent¶m sub form¶ de cronic¶ destinul dramatic al acestui mare
b¶rbat §i scriitor de caracter al culturii române, „Cavaler al Adev¶rului”
(defini†ie Mihai CIMPOI), care a reu§it s¶ înfrunte vitregiile istorice, sistemul
totalitar comunist §i s¶ spun¶ lumii Adev¶rul, inclusiv despre crimele comise
de regimul totalitar comunist în raport cu basarabenii, fra†ii s¶i, de care nu a
uitat niciodat¶, dedicându-le aproape întreaga sa oper¶:
Paul GOMA s-a n¶scut la 2 octombrie 1935, în c¶tunul Mana,
comuna Vatici, jude†ul Orhei, într-o familie de înv¶†¶tori. Tat¶l s¶u, Eufimie
GOMA a fost ctitorul bibliotecii din sat, ars¶ de trupele sovietice în ochii lui.
Familia sa nu reu§e§te s¶ se refugieze pîn¶ la 28 iunie 1940... În ianuarie
1941, copilul Paul GOMA tr¶ie§te drama imens¶ a desp¶r†irii de tat¶l s¶u,
care este arestat de agen†ii NKVD §i deportat într-o direc†ie necunoscut¶.
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Dup¶ ce a fost considerat mort, iar familia GOMA i-a f¶cut §i mormânt, în
1942, tat¶l s¶u d¶ semne de via†¶ din România §i familia se reîntrege§te din
nou în Basarabia. În 1944, familia GOMA este nevoit¶, îns¶, s¶ se refugieze
în România, la Sibiu, apoi, la Buia, Târnava mare. ïntrucît autorit¶†ile comuniste din România primiser¶ ordin de la Moscova s¶ captureze to†i refugia†ii
basarabeni §i bucovineni pentru a-i extr¶da URSS, familia lui Paul GOMA a
umblat vreo câ†iva ani fugar¶ prin p¶duri, pe la stânele satelor pentru a sc¶pa
de „repatrierea” lui Stalin. I-a salvat de deportarea în URSS, adic¶ în Siberia,
doar actele false pe care le întocmise între timp tat¶l s¶u Eufimie GOMA. ïn
1946, Paul Goma merge la §coala normal¶ din Sibiu. în 1949, p¶rin†ii s¶i
înv¶†¶tori sunt aresta†i §i elevul Paul merge dup¶ ei, st¶ zi §i noapte, f¶r¶
acoperi§ deasupra capului, la poarta Securit¶†ii din Media§. Astfel,
Securitatea 1-a luat în vizor §i pe copilul mai mic al familiei GOMA. În 1952,
la 17 ani, dup¶ ce fusese b¶tut §i interogat la Securitate mai multe zile, „pentru c¶ vorbise în clas¶ despre partizani §i pentru c¶ †inea un jurnal intim codificat...” (aici si in continuare date, citate din biografia realizat¶ de Raluca
Lazarovici), Paul GOMA este exmatriculat de la Liceul „Gheorghe Laz¶r”
din Sibiu §i nu are voie s¶ înve†e la vreo alt¶ §coal¶ din România. Moartea lui
Stalin îl ajut¶, îns¶, s¶ încheie studiile liceale.
În 1953, încearc¶ s¶ intre la Institutul de Cinematografie din
Bucure§ti, dar este eliminat de la prima etap¶. În urm¶torul an reu§e§te admiterea simultan¶ la dou¶ institu†ii superioare de înv¶†¶mânt: Universitatea din
Bucure§ti, F-tea de filologie român¶ §i Institutul de literatur¶ §i critic¶ literar¶
„Mihai Eminescu”. Alege Institutul, care este absorbit ulterior de
Universitate. În 1956, Paul GOMA este declarat „du§man al poporului” de
rectoratul Universit¶†ii, apoi, „este arestat §i anchetat pentru dezordine §i tentativ¶ de a organiza o manifesta†ie ostil¶”. În 1957, la 22 ani, Paul GOMA
este condamnat la 2 ani de închisoare pentru agita†ie public¶, fiind †inut în
închisorile „politice” de la Malmaison, Jilava, Gherla. Dup¶ eliberare, este
deportat la L¶te§ti, raionul Fete§ti, cu domiciliu obligatoriu pentru 3 ani.
Ob†ine eliberarea din domiciliul for†at înainte de termen, fiind obligat s¶
presteze doar munci „negre”. Î§i reia studiile la Universitatea din Bucure§ti
peste 9 ani, în 1965, dar, doi ani mai târziu, în urma presiunilor §i represaliilor, se vede nevoit s¶ p¶r¶seasc¶ definitiv Universitatea. În acela§i an, 1967,
moare tat¶l s¶u, Eufimie GOMA. Între timp, basarabeanul nostru devenise
„un caz anticomunist” de r¶sunet în Occident, un adev¶rat fenomen: FENOMENUL OMULUI £I SCRIITORULUI CU DEMNITATE -PAUL GOMA.
I se interzice publicarea în presa periodic¶. În 1966, scriitorul Paul GOMA
înainteaz¶ editurii de stat primul s¶u roman antibol§evic Ostinato, dar cenzura kominternist¶ interzice apari†ia acestui roman tulbur¶tor, a§a cum 1-a
conceput autorul. în 1970, regimul interzice §i publicarea romanului s¶u U§a
noastr¶ cea de toate zilele. În România îi va ap¶rea doar volumul de debut
Camera de al¶turi §i aceasta gra†ie Prim¶verii de la Praga, a revolu†iei de catifea din Cehoslovacia (august 1968). Revolta anticomunist¶ de la Praga îl
încurajeaz¶ pe Paul GOMA s¶ trimit¶ manuscrisul romanului Ostinato în
Germania (ed. Suhrkamp), în Fran†a (ed. Gallimard), în Italia (ed. Rizzoli).
Acest roman, care a zguduit Europa, a ap¶rut în 1971, mai întâi în limba german¶, fiind lansat în toamna aceluia§i an la Târgul Interna†ional de Carte de
la Frankfurt, Germania (romanul U§a, tradus în limba german¶ va fi lansat tot
aici în 1972). Dup¶ lansarea în Occident, care 1-a f¶cut celebru, regimul
comunist îi d¶ pa§aport lui Paul GOMA pentru "a se c¶ra" cât mai repede din
România. Pentru succesul s¶u literar de la Târgul din Frankfurt §i colegii s¶i
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de la Uniunea Scriitorilor din România i-au dat un "onorariu": condamnarea
public¶ a scriitorului basarabean pentru "tr¶dare" §i eliminarea lui Paul
GOMA din activitatea organiza†iei scriitorilor români. În 1973 este dat afar¶
§i de la revista România literar¶. Paul GOMA pleac¶ din România §i st¶ timp
de 3 luni în Austria, RFG, Fran†a. In 1974, se întoarce în România. ïn acest
an o pierde pentru totdeauna §i pe mama sa, Maria GOMA, dar în luna
noiembrie, durerea îi este atenuat¶ de na§terea fiului s¶u, Filip-Ieronim.
Copilul lui Paul GOMA s-a n¶scut dup¶ §ase ani de c¶s¶torie (7 august 1968)
cu Ana Maria N¶vodaru, care îi este al¶turi pîn¶ în prezent.
Dup¶ ce, în 1976, Radio Europa Liber¶ transmite în lectura lui Paul
GOMA fragmente zguduitoare din romanele sale Ostinato, U§a, Gherla,
Securitatea declan§eaz¶ o teroare deschis¶ asupra familiei lui Paul GOMA, a
prietenilor §i a colegilor cu care colaboreaz¶. La 1 aprilie 1976, Paul GOMA
este arestat din nou, iar so†ia §i copilul s¶u sunt supu§i unei supravegheri permanente la o locuin†¶ "special¶" în care au fost muta†i for†at. Sub presiunea
unei ample campanii interna†ionale, la 6 mai, regimul Ceau§escu este nevoit
s¶-1 elibereze pe Paul GOMA. Tr¶dat de colegii scriitori, terorizat de regim,
prin toate formele de constrângere, inclusiv violen†a fizic¶, ca s¶-1 determine
s¶ emigreze, la 20 noiembrie 1977, Paul GOMA, so†ia §i fiul s¶u sunt
expulza†i din România pentru totdeauna. Familia GOMA se stabile§te la
Paris, Fran†a, unde cere azil politic.
Securitatea lui Ceau§escu nu 1-a l¶sat, îns¶, în pace pe Paul GOMA
nici dup¶ stabilirea sa în Fran†a, organizîndu-i o continu¶ teroare psihologic¶
§i diverse provoc¶ri, inclusiv dou¶ tentative de asasinat. Cu toate acestea,
scriitorul §i publicistul Paul GOMA, nu s-a l¶sat intimidat, dimpotriv¶, a
continuat s¶ denun†e §i s¶ condamne crimele comunismului sovietic (de tip
kominternist) cu o for†¶ vulcanic¶, aten†ionînd Occidentul, prin romanele sale
§i publicistica sa de atitudine, asupra genocidului comis de Imperiul R¶ului
(defini†ie dat¶ URSS de R. Reagan) în spa†iul euroasiatic ocupat de URSS,
inclusiv în RSSM (Basarabia) §i RPR (România).
Statul Republica Moldova a ap¶rut de-abia în anul 1991, dup¶
pr¶bu§irea URSS, dar Paul GOMA ne-a f¶cut cunoscu†i în Occident pe noi,
moldovenii, românii, basarabenii, transnistrenii, cu cîteva decenii înainte. Or,
cele peste 40 de opere literare ale scriitorului Paul GOMA, traduse în zeci de
limbi ale lumii, ne-au fost dedicate aproape în întregime nou¶, cona†ionalilor
s¶i. Vom men†iona aici cîteva dintre cele mai cunoscute romane §i volume de
m¶rturii ale marelui scriitor, Paul GOMA, în care ne reg¶sim ca fiin†¶
na†ional¶ §i destin istoric: Camera de al¶turi (1968), Ostinato (1971), U§a
noastr¶ cea de toate zilele (1972), Gherla (1976), Culorile curcubeului 77
(1979) Patimile dup¶ Pite§ti (1981) Din Calidor (1987), Arta refugii (1990),
Soldatul câinelui §i Sabina (1991), Scrisori întredeschise - singur împotriva
lor (1995), Basarabia (2002), Amnezia la români (1995), Jurnale (19972004) §.a. De altfel, a§a cum m¶rturise§te însu§i scriitorul, Paul GOMA are
scrise circa 20 de Jurnale, marea majoritate a c¶rora î§i dore§te s¶ le editeze
în premier¶ anume la Chi§in¶u, ACAS™.
A§adar, cona†ionalul Paul GOMA a fost mereu al¶turi de durerea
noastr¶, de drama Basarabiei lipsit¶ de libert¶†i elementare, a fost avocatul §i
însufle†itorul nostru decenii în §ir, a fost Vocea §i Oglinda destinului vitreg
al fiec¶ruia dintre noi. I-a fost greu, chiar foarte greu, dar Paul GOMA nu nea uitat §i nu ne-a tr¶dat niciodat¶. £i dac¶ acest fiu vrednic al neamului nostru
a fost al¶turi de noi în VREMURI CUMPLITE pentru întreaga umanitate,
cînd unii se temeau pîn¶ §i s¶ viseze liber sau s¶ mearg¶ pe strad¶, atunci cine
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ne va mai în†elege §i respecta ca popor, dac¶ noi îl vom tr¶da cu indiferen†a
§i la§itatea noastr¶ în TIMPURI DEMOCRATICE, pentru care Paul GOMA
a luptat §i chiar le-a apropiat?!
Comunitatea §tiin†ific¶ din Republica Moldova consider¶ c¶ pentru
meritele sale incontestabile în cultura româneasc¶ §i istoria contemporan¶,
pentru contribu†ia sa uria§¶ la supravie†uirea §i d¶inuirea noastr¶ na†ional¶,
pentru rolul important pe care 1-a avut în procesul de c¶dere a monstruosului
sistem comunist în Europa, AVEM DATORIA MORAL™ £I NA¢IONAL™
S™-L READUCEM ACAS™ £I S™-L CINSTIM PE SCRIITORUL CU
RENUME MONDIAL, DISIDENTUL AUTENTIC £I PATRIOTUL NOSTRU PAUL GOMA, ACUM CÎND ESTE ÎN VIA¢™, altfel, istoria §i
urma§ii no§tri nu ne vor ierta niciodat¶.
Instituirea de c¶tre Guvern a anului 2011 drept ANUL PAUL
GOMA §i promovarea în acest an a personalit¶†ii §i operei scriitorului constituie unul dintre pa§ii de READUCERE ACAS™ a cona†ionalului Paul
GOMA.
Rog to†i colegii, membri ai Guvernului, s¶ se p¶trund¶ de importan†a
momentului istoric pe care ni-1 ofer¶ soarta §i s¶ sus†in¶ cu t¶rie aceast¶
ini†iativ¶ a oamenilor de §tiin†¶ §i cultur¶ din Republica Moldova.
Cu respect,
Pre§edinte al Academiei de £tiin†e a Moldovei
Academician Gheorghe DUCA

Vineri 29 octombrie 2010
ïn zori primesc tot de la Aliona Grati:
Posted on octombrie 27, 2010 by traianvasilcau
“Str¶ini în †ara-ne ca-n nici o †ar¶
Sorbim nedumeriri, rîvnim un vis.
E prim¶var¶, dar nu-i prim¶var¶
Cît Paul Goma plînge la Paris
Scrie în limba lui de-o ve§nicie,
De alt¶ limb¶ nici c¶-i este dor,
Iar noi în †ara noastr¶ cu chirie
R¶mînem cum am fost: “În Calidor”.
Moscali-†i potrivesc în cas¶ iia,
Se fac cre§tini, apoi revin p¶gîni.
Se autodistruge România
Din ziua cînd renun†¶ la români.
Ci ea e fericit¶ ca un miel,
Zicîndu-§i c-a mai procedat la fel.
1988”
Impresionant. £i dezn¶d¶jduitor.
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*
Dup¶ Xiti constat c¶ de multe zile nu se arat¶ nici un vizitator din Israel. S¶ fi epuizat ei toate scrìsurile mele afi§ate? S¶ fi
constatat, în sfâr§it - §i în t¶cere - c¶ nu sunt, cum m-au tot
împro§cat cu bale: “antisemit”, ci antiholocaustolog? S¶ fi acceptat ei, cu de la sine putere, c¶ cei mai agitati dintre evrei, cei mai
vigilin†i la Poarta Semitismului sunt… ne-semi†i, ci khazari, ci
türci, deci… Deci nu mai putem fi acuza†i de “antisemitism” de
ni§te turcale†i? (Ei, ba nu: ei, neru§ina†ii, pot orice).
*
Aliona Grati îmi d¶ vestea mult-a§teptat¶: i-au parvenit
c¶r†ile. Uf! M¶ temeam c¶ se va întâmpla §i de ast¶ dat¶ cum se
întâmplase cu c¶r†ile trimise nepoatelor mele, Angelica PopescuPelin §i str¶nepoatelor, fiicelor ei, Vera §i Vlada: îmi fuseser¶
returate, a§a c¶ le-am re-trimis.
*
Voiam s¶ scriu dou¶ cuvinte despre documentele copiate
ieri decretînd anul 2011 “An Goma”. ïmi iau toate precau†iunile:
acelea sunt doar proiecte, nu zic hop pân¶ n-am s¶rit, dar-îns¶totu§i, cum zicea un grad superior… Iar fiindc¶ eu cred c¶ lumea
a fost creat¶ prin Cuvânt, de ce n-a§ spera c¶ m¶car o dat¶,-n
via†¶, cuvântul-scris (chiar ne-legalizat, cu semn¶tur¶, stampil¶,
num¶r de înregistrare) va atrage, va face… realitatea?
Sâmb¶t¶ 30 octombrie 2010
Azi am mâncat ceva nepotrivit §i am v¶rsat. ïn trei rânduri.
Rezultatul? Picioarele mi-au sl¶bit, au devenit nesigure.
Am s¶ încerc a m¶ drege cu ni§te orez.
Duminic` 31 octombrie 2010
Ast¶ noapte am c¶zut. £i la propriu §i la figurat.
Filip m-a vegheat toat¶ noaptea: s¶ m¶ ajute s¶ m¶ ridic
din pat, s¶ merg la baie, s¶ m¶ întorc de la baie, s¶ m¶ întind în
pat, f¶r¶ a c¶dea ca din pod.
Poate c¶ a§a mi-a fost datul: s¶ m` opresc odat¶ cu
încheierea Jurnalului pe octombrie.
Ideal ar fi fost s¶ fiu oprit pe o not¶ suitoare - ca
neterminata Art¶ a Fugii a B¶trânului Bach. De§i parc` pe o not¶
suitoare mi s-a oprit §i mie urcu§ul.
Culmea: ast¶ noapte s-a schimbat ora.
S-a schimbat §i ora. Nu mai am ce face, aici, pe o or¶ nou¶.
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Luni 1 noiembrie 2010
“Nu credeam s¶ înv¶†…”
Nu credeam s¶ p¶§esc în noiembrie.
Mi-a fost tare r¶u în noaptea trecut¶: gre†uri, vom¶, incapacitate de a m¶ ridica din pat, neputin†¶ de a m¶ ridica de pe pat.
O sup¶, dou¶ supe, trei supe de-ale Anei m¶ vor fi cur¶†at pe
dinl¶untru, iar insuli†ele de somn furat m¶ vor fi reparat - pe ici,
pe colea, prin punctele neesen†iale. ïncepînd de pe la prânz, am
reu§it s¶ m¶ ridic în §ezut, pe pat. Apoi, cu mult¶ bun¶voin†¶, s¶
m¶ pun, singur-singurel, pe picioare. Ei, de-aici încolo “problemul” r¶mânea neschimbat: sl¶bindu-mi picioarele, mersul (mai
potrivit: înaintarea), câte o jum¶tate de pas, câte un sfert de pas,
dar §i aceia nesiguri, nu a cunoscut vreo îmbun¶t¶†ire.
Câ§tigul (!) cel mare: am putut s¶ m¶ a§ez la ordinator, s¶
corectez înc¶ o dat¶ Jurnalul pe octombrie (dup¶ instalare, am
constatat c¶ r¶m¶seser¶ multe incorecturi), ba chiar s¶ redactez
dou¶-trei r¶spunsuri, s¶ trimit dou¶-trei mesaje.
Voi vedea azi cât m¶ †ine aceast¶ stare. M-a§ lipsi de mersul normal, numai s¶-mi r¶mân¶ neatinse manevrele patuale,
vorba lui Luca Pi†u §i statul (st¶tutul?) la ordinator. Doamne, ce
minune minunat¶: ordinatorul!
*
Mariana Sipo§ mi-a otr¶vit bucuria reg¶sirii unei câtdecâte
normalit¶†i - fiindc¶ accidentul de ieri a constituit pentru mine un
serios avertisment. ïmi scrie:
“Legat de Nicolae Balot¶ (dup¶ lectura Jurnalului octombrie):
credeam c¶ §tii ceea ce am scris. Cite§te:
“Mariana May 16, 2010 at 04:13
“Dorin Tudoran scrie:
«Nu exist¶, dup¶ §tiin†a mea; o deconspirare oficial¶ a lui
“Some§an”»
“Exist¶, Dorin.
“Dup¶ cum vezi, documentul pe care îl reproduc mai jos este
din 5 iunie 2008”

Mariana Sipo§ reproduce un r¶spuns al Conf. univ. dr.
Ladislau-Antoniu CSENDES, care, în numele CCNSAS,
confirm¶…
…“pe baza documentelor din arhiva proprie [ce o fi aceea
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“arhiv¶ proprie”? - întrebarea mea, naiv¶, P.G.], a stabilit identitatea
informatorului cu nume conspirativ «SOME£AN» in persoana numitul
BALOTA Nicolae, n¶scut la…”

Dup¶ care Mariana Sipo§ d¶ urm¶toare “explica†ie”:
“De ce nu am f¶cut public¶ pân¶ acum aceast¶ «deconspirare
oficial¶»?”

Ei, da: De ce (n-ai f¶cut public¶ “deconspirarea oficial¶”)?
M¶ opresc aici, la motivul pentru care Mariana Sipo§ nu a
f¶cut public¶ oficiala deconspira†iune. Cât s¶ m¶ întreb:
De ce nu va fi început mesajul s¶u c¶tre mine, dup¶ recitirea, în gând, a motivului ne-facerii publice a “deconspir¶rii”?
Ar fi evitat de a ne inutil culpabiliza pe Tudoran §i pe mine;
De ce mi-a adresat Mariana Sipo§, mie, repro§ul, fiindc¶
numai spre mine l-a direc†ionat ? - îl re-reproduc:
“credeam ca stiai ceea ce am scris. Citeste:”
…ce s¶ citesc, eu, trimisul la… Dorin Tudoran? - care

spune c¶ nu exist¶ - dup¶ §tiin†a lui - o deconspirare oficial¶ a lui
«Some§an”.
M¶ a§teptam la explicarea repro§ului adresat mie - de
acolo pornisem, nu? - fiindc¶ în jurnal scrisesem :
“Ia te uit¶! Este prima oar¶ când întâlnesc scris, negru pe alb,
numele lui Balot¶. Doar eu îl, nu: suspectam [în sinea mea], ci chiar
scrisesem c¶ îl suspectez (vezi jurnalele, începînd de prin 1994).
ïnseamn¶ c¶ “piful” meu func†iona f¶r¶ gre§. ïnc¶ de prin 1988, când
se înfiin†ase cu Bianca lui pe strada noastr¶ de atunci (Jean Moulin,
din arondismentul 15), î§i garaser¶ ma§ina în fa†a imobilului… Eu
îns¶ nu acceptasem s¶ îi invit în cas¶. (…)”

Ei, da, scrisesem - ei §i? S¶ m¶ ierte doamnele, dar ce are
una cu prefectuna? Nu are: Mariana Sipo§, în ardoarea ei
“justi†iar¶” îmi repro§eaz¶ c` scrisesem ce scrisem despre Balot¶,
în octombrie 2010 (“Credeam c¶ §tiai ce am scris. Cite§te”) m¶
someaz¶, dar se împiedec¶ în propriile-i picioare când “explic¶”:
“De ce nu am f¶cut public¶ pân¶ acum aceast¶ deconspirare oficial¶”?…
… ( datînd din 5 iunie 2008 ! )
S¶ restabilesc cronologia, eu? Tot eu? £i logica ?
Apoi: ignorarea prezentului din jurnal: luna octombrie
2010. Nu a provocat, prin cele consemnate de mine, din partea sa,
prieten, coleg, autor al unor emisiuni de televiziune, al unui
serial, al unei c¶r†i nici o tres¶rire, nici un cuvânt de… conso©Paul Goma 1935-2011
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lare, pentru apropiatul s¶u, aflat în situa†ia “inconfortabil¶” (sic)
de a fi ne-primit nici (sau §i?) în Basarabia natal¶, în ciuda
promisiunilor ? Asta o f¶cuse pe Mariana Sipo§ s¶ se inflameze,
s¶-§i piarz¶ dreapta m¶sur¶: soarta lui Balot¶? Aceasta îi întunecase orizontul? Soarta lui Balot¶, turn¶tor murdar, cu atât mai
condamnabil, cu cât se prezenta ca un cre§tin f¶r¶ prihan¶, ca o
persoan¶ cu frica lui Dumnezeu (asta îmi va fi displ¶cut la el, în
Jilava, de i-am spus, f¶r¶ fantezie: Iezuitul) - r¶spl¶tit de securitate, nu “cu un pa§aport”, ca Ion Caraion, cum ne explicau
speciali§tii în materie de deten†ie, de tortur¶, de §antaj (§i de
rezisten†¶ pe la cultur¶) Manolescu, Jela, Matei C¶linescu §i al†i
nesim†i†i, lua†i ca oile dup¶ Monica Lovinescu - ci cu nenum¶rate
“ie§iri” de lung¶ durat¶, pe la universit¶†i occidentale? Soarta lui
Balot¶, subtilul intelectual, autor al… “Caietului albastru”, jurnal
de îmbrobodit ‘telectualii fini, orbi §i surzi §i boi? - o colonizase
pe Mariana Sipo§? A lui Balot¶, soart¶-crud¶?, a celui care-§i
adusese în Occident nevasta, mobila, biblioteca, fiul adoptiv §i îi
dotase, el §i ai s¶i comanditari, cu… azil politic, dup¶ cum se
l¶uda inomabila-i so†ie, Bianca fost¶ Marcu, fost¶ Dumitra§cu?
Crunta soart¶ de exilat a s¶rmanului Balot¶, denun†¶torul, cel
care, dup¶ cum îl… denun†¶ Wikipedia pe el, “în prezent
domiciliaz¶ la Nisa”? M¶ întreb, cu gelozie (§i cu sfânt¶ ur¶ de
clas¶): cum Dumnezeu se va fi descurcarisit el, fost de†inut
politic - §i cre§tin! - pân¶ la a domicilia la Nisa, când eu nu sunt
sigur de domiciliul meu la Paris, în cartierul popular Belleville,
chiar §i de acolo mereu amenin†at cu expulzarea (cerut¶ Fran†ei
§i de M.D. Gheorghiu, evreul care s-a crezut mai goi decât goi-ul
de mine)? A-ha: s-a descurcat cu “Caietul albastru”, culoarea
comanditarilor s¶i: securi§tii). Nu va fi fost loc, în sufletul
Marianei Sipo§ pentru câteva cuvinte de îmb¶rb¶tare §i la adresa
mea ? Nu, nu a fost loc.
*
Doamne-Doamne! £i basarabenii sunt români, s¶ nu se
mai tânguie c¶ reg¶†enii îi consider¶, în cel mai bun caz:
rusifica†i.
N¶molul scurmat în cazanul Uniunii Scriitorilor de la
Chi§in¶u, dup¶ alegeri…
M-am r¶zgândit: dup¶ ce copiasem vreo zece pagini de
comentarii - semnate… anonim, cum altfel?, nu suntem noi
români?, în leg¶tur¶ cu Alegerile scriitorilor - le-am suprimat.
Mar†i 2 noiembrie 2010
Ast¶zi (1975!) s-a n¶scut Filip, la Bucure§ti.
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ïn absen†a Anei, dus¶ la Bibliotec¶, în cursul dimine†ii, voi
încerca s¶ fac eu pe maestrul de ceremonii. Când se va întoarce
ea, ne va g¶si gata-mânca†i, ca s¶ repet gluma proast¶ cea sor¶ cu
Bul¶, gata-româneasca.
ïmi merge greu§or; greulean (cu s¶n¶tatea). Dar voi izbuti
s¶ ajung în pia†¶, chiar §i înapoi, acas¶. Eh, cum nu am eu, dac¶
nu un covor zbur¶tor, m¶car un c¶rucior de invalid. Unul pentru
mine - personal-al-meu - nu visat-dorit-scris pentru mama, acum
aproape patruzeci de ani, în cartea Gard¶ invers¶. £i în aceea m¶
luasem în serios, scrisesem realist, atât c¶ nu §i socialist, pentru
mine scrisul fiind consemnarea-întocmai-a-realit¶†ii (cumplit de
real¶). Un c¶rucior! Un regat pentru un c¶rucior…
C¶ci el, c¶ruciorul multe §i folositoare duce-aduce. El.
*
ïn sfâr§it! Guvernan†ii de la Chi§in¶u î§i fac debutul în
campania electoral¶, publicînd “Moldovenii sub bol§evism”, un
raport ce a început s¶ apar¶ în Timpul de ieri §i va deveni carte.
ïmi zic, în barb¶, s¶ nu m¶ aud¶ cei r¶i:
«Dac¶ a§ fi fost eu consilier al lui Ghimpu în locul lui
Dungaciu…, n-ar fi înregistrat moldovenii atâtea §i atât de
crunte înfrângeri, ru§in¶ri din partea ru§ilor §i a rusì†ilor!»
Miercuri 3 noiembrie 2010
ïmi trimite Dumitru Ungureanu, dinspre Arge§ în sus:
“GOMAGIALE
Scris de £ERBAN FOAR¢™ „TE SALUT™ £I PAUL!”
Traseele ni s-au intersectat întâmpl¶tor, pe un culoar al „României
literare”. Eram, cred, cu Dimov (sau ¢epeneag?): „Domnul Paul Goma;
domnul £erban Foar†¶.”
Nu prea §tiam nimic despre Paul Goma, în acel fals-promi†¶tor 1967.
£tiam doar c¶ f¶cuse pu§c¶rie; §i, f¶r¶ s¶ cred c¶ e obligatoriu, dup¶ ani grei
de recluziune, s¶ fii moroc¶nos sau acru (c¶ci cunoscusem, între timp,
„despu§c¶ria†i” plini de umor, – iar nu de, numai, umori sumbre), am fost surprins c¶ domnul cu barb¶ (alb¶, de§i tîn¶r) gen collier, este atât de mucalit,
debitând bancuri, „osebite anegdote” §i ingenioase calambururi.
În parantez¶ fie spus: vocabula „despu§c¶riat” o auzisem de la
Ivasiuc, §i doar o dat¶-n via†¶, – ea fiind prin urmare, pentru mine, un hapax
legomenon, cum spun lingvi§tii. „Andrisantul” memorabilei expresii va fi
fost domnul Petre ¢u†ea, în jurul c¶ruia, la Madam Candrea, în ajun, f¶cusem
cerc Ovidiu Cotru§, Ta§cu Gheorghiu, Petric¶ Stoica, eu, ca §i mul†i al†ii,
atra§i, pe rând, la masa noastr¶, ca fluturii noptatici, de lumin¶.
La masa de al¶turi, Ivasiucii, – eu stând cu spatele la ei. A doua zi,
într-o cofet¶rie (de unde luasem o cutie de bomboane, pentru o vizit¶ la nu
§tiu cine), un cunoscut din Timi§oara, fost student §i arestat în ’56, dup¶
Revolu†ia din Ungaria (ca §i, de altfel, Ivasiuc), m¶ prezint¶ comeseanului
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s¶u †an†o§, care, tutuindu-m¶ din prima, îmi zice: „Te-am v¶zut la Cas¶, ieri,
cu al†ii, c¶scând gura la Petrache ¢u†ea. Da’ vezi c¶ nu s-a despu§c¶riat
înc¶!” I-am spus c¶ nu-i politicos s¶ i te ui†i altuia în farfurie, când m¶nânc¶.
Ivasiuc, împurpurându-se u§or, a întors-o, devenind mai deferent: „Pe dumneata, e drept, nu te-am v¶zut, fiindc¶ st¶teai cu spatele la noi.” L-am asigurat
c¶ alt¶ dat¶, §tiind c¶-mi st¶ în spate, am s¶-mi pun un retrovizor pe um¶r!
£i cu asta, basta: nu am citit un rând de Sa§a (sau Alec?).
Dup¶ un detur atât de lung, s¶ vin, în fine, la prochimen. Cum spuneam, Paul Goma era în mare verv¶ §i, n-am habar de ce, m-a agreat spontan,
fiind afabil §i atent cu mine.
L-am rev¶zut dup¶ un an, în ’68, în timpul „Prim¶verii” de la Praga.
Citea, în Sala cu Oglinzi, la M.R.P., în cvasiliberul cenaclu arhiplin (unde,-n
aceea§i zi, se da-n spectacol §i cabotinul de Vintil¶ Iv¶nceanu), fragmente din
Ostinato. Tonul cu care o f¶cea era atât de savuros, încât era chemat mereu
la ramp¶.
Via†a, apoi, ne-a desp¶r†it, dup¶ ce, o clip¶, ne adusese fa†¶-n fa†¶. Eu
subzistam departe,-n Timi§oara, – la Bucure§ti venind din an în pa§ti…
A urmat ceea ce §tim cu to†ii: discursul, din balcon, istoric (de nu
cumva numai isteric?!); Tezele din iulie ’71; scandalul cu Ostinato, publicat
la Suhrkamp, în Germania, f¶r¶ avizul cenzorilor no§tri; radicalizarea f¶r¶ntors a autorului tot mai „ciumat”; misiva c¶tre Ceau§escu, incendiar¶,
§.a.m.d.
În tot acest r¶stimp, Securitatea, dar §i colegi de breasl¶ ai lui Goma,
oportuni§ti sau resentimentari, din complex de culpabilitate, sunau din surle
§i b¶teau în tobe cum c¶ „Goma nu are talent”! Ca §i cum de asta era vorba;
nu de curajul, demnitatea, †inuta unui singuratic în lupt¶ cu o liot¶ feroce.
A venit, în fine, anul de pomin¶ §i groaz¶, 1977: „le tremblement des
hommes”, „le tremblement de terre”, apoi, din nou, „des hommes”.
Scriu astfel, c¶ci seismul propriu-zis fusese devansat, cu ni§te zile, de
un eveniment seismic (în sens politic §i moral), anume Carta 77, de natur¶ s¶
zgâl†âie Puterea §i s¶ zguduie vreo câteva con§tiin†e.
Sau, baremi, s¶ le tulbure adânc.
Un tulburat am fost §i eu.
Sim†eam, §tiam c¶ e o la§itate s¶ nu aderi, pe fa†¶, la gestul lui Paul
Goma; s¶ stai pe margine sau s¶-†i pui vat¶ în urechi; s¶ nu te-„adaugi la
convoi”, ca într-un text autumnal al lui Bacovia:
Dar, iat¶, §i-un mort evreiesc…
£i plou¶, e moin¶, noroi –
În murmure stranii semite
M-adaug §i eu la convoi.
A trecut seismul propriu-zis; cest¶lalt, îns¶, s-a amplificat.
Mai înainte, evident, ca… dom’ Paulic¶ (vorba cut¶rei ple§i†e sinistre) s¶ fie dus în Calea Rahovei, cu duba, „Europa liber¶” comunicase
num¶rul de telefon al lui Paul Goma.
Dup¶ ce l-am scris pe o fi†uic¶, îmi st¶tea în carne ca un ghimpe.
Cam pe la finele lui martie, într-o sear¶, dup¶ dezbateri de vreo dou¶
ore cu Du§an Petrovici, singuru-mi prieten de n¶dejde, am luat decizia s¶-l
sun¶m pe Goma, – altfel sim†indu-ne ni§te gunoaie.
Am mai deliberat vreun sfert de ceas, a§eza†i pe parapetul gardului în
iederi al parcului de lâng¶ blocul meu.
Ne-am ridicat, în fine; am urcat treptele din dou¶-n dou¶ (pentru a nu
ne r¶zgândi); am descuiat u§a; am intrat; am c¶utat febril fi†uica, în sertarul
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unde o pusesem; mi-a venit inima la loc, g¶sind-o…
Am format num¶rul. T¶cere. L-am mai format o dat¶. Tot t¶cere. A
treia oar¶. Când l-am format a treia oar¶, §tiam c¶ e, de fapt, zadarnic.
Nu va fi fost ca-n zilele funeste de dup¶ cutremurul din 4 martie,
când telefonul r¶suna interminabil, strident §i inutil, în gol.
Acum, nu avea sunet, era complet afon §i surd ca tuciul.
Abia atunci, ca unor bie†i naivi, ne-a c¶zut fisa, în sfâr§it, c¶ un
num¶r de telefon comunicat prin radio (§i ce radio!) va fi fost §ters din terfeloage, firul fiindu-i, evident, t¶iat.
Ne-am resemnat, c¶ci nu aveam alternativ¶. A-l c¶uta, haihui, pe
domnul Goma, în Drumul Taberei, la o adres¶ de care nu aveam habar, s-ar
fi soldat cu un e§ec penibil. Ne-am fi deconspirat numaidecât, lua†i la ochi de
vigilen†ii paznici…
Cine ar fi crezut, în ’77, c¶, la Paris, în ’91, am s¶-l rev¶d pe domnul
Goma? C¶, mai întâi, aveam s¶ v¶d Parisul Fran†ei (ceea ce, pân¶-n ’90, va
fi fost cu totul imposibil); §i c¶, la cafeneaua „româneasc¶” de lâng¶
Ambasada, în care n-am c¶lcat, a României, aveam s¶-l v¶d, cu-aceea§i barb¶
alb¶, gen collier, la fel de mucalit ca alt¶dat¶ §i nef¶cându-§i absolut nicio
iluzie în privin†a României… june!
To†ii comesenii disp¶ruser¶,-ntre timp, gr¶bi†i s-ajung¶ la Marea
Adunare Na†ional¶ (a Fran†ei, a – scuza†i! – Republicii Franceze) cu sediul la
Palais Bourbon, unde urma o conferin†¶ de pres¶ important¶ a unui
important, in spe, politician.
Aveam, de la Monica Lovinescu, §i noi, adic¶ Mia §i cu mine,
invita†ii la soareaua amintit¶.
Am tras, îns¶, de timp cât am putut, domnul Goma oferindu-se, gentil, s¶ ne acompanieze pân¶ la locul faptei.
Ne-a f¶cut s¶ râdem, ca pe vremuri, §i la mas¶, §i-n autobuz.
Nu l-am mai v¶zut, de-atunci, nicicând.
Îi mai facem, Mia §i cu mine, cu mâna din sta†ia de autobuz, pân¶ ce
acesta dispare-n pâcla serii…
Speram, atunci, c¶ domnul Goma, va evita, baremi, acum, dup¶ biata
noastr¶ „revolu†ie”, ursita (sau voca†ia?) faimosului palermitan, B¶lcescu
(dintr-un poem ocazional al lui Ion Barbu, – din care, schimbându-i un
cuvânt, transcriu mai jos):
Ai mult ursuzei tagme gianabe†i
Cu temni†a-în†ele§i §i cu exilul,
Un veac avar te vrur¶ sub pece†i
£i zveltei libert¶†i sucir¶ trilul.
P. S.
Prin, pas¶mite, ’73, am primit, de la Sorin Titel, o cartolin¶ din Paris,
cu, pe avers, o reproducere superb¶ a unei picturi a lui Max Ernst, iar pe
revers, în col†ul stâng de sus (deasupra mesajului conven†ional), cu un scris
aproape caligrafic: Te salut¶ §i Paul.
Am în†eles numaidecât cine e Paul”.

Iar eu îmi iau, tot din Arge§, o contribu†iune a
aceluia§i D. U.:
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“ANTI-DOT.RO
Scris de DUMITRU UNGUREANU
B™TRÂNUL AVOCAT AL DIAVOLULUI
Dou¶ evenimente culturale recente au pus în eviden†¶ realitatea
con†inut¶ în titlul acestui articol. Unul a fost vizita în România, prima dup¶
ce-a luat premiul Nobel, f¶cut¶ de Herta Müller. Al doilea, atribuirea aceluia§i premiu lui Mario Vargas Llosa. În rolul, consacrat de bun¶ seam¶, de
avocat al diavolului s-a (auto)distribuit Gabriel Liiceanu, considerat de mult¶
lume româneasc¶ drept con§tiin†a etalon a na†iei noastre lipsite de m¶sur¶.
A f¶cut vâlv¶ mediatic¶ dialogul purtat pe scena Ateneului Român de
Herta Müller cu Gabriel Liiceanu. Cu prestigiul premiului Nobel ca o e§arf¶
în jurul gâtului, Herta Müller §i-a permis s¶ spun¶ destule adev¶ruri dure despre români, despre comunismul pe care l-a tr¶it îndestul încât s¶-i fie materie
prim¶ pentru scris toat¶ via†a, despre orice. Inclusiv s¶ pronun†e pe scena presupus¶ a fi altar cultural na†ional, cuvântul c¶cat. Gest pe care, spun unii, nar fi îndr¶znit s¶-l comit¶ în Germania sau în alt¶ †ar¶ occidental¶, unde asemenea teribilisme sunt de prost gust, la propriu §i la figurat. Cazul scriitoarei,
al omului Herta Müller e destul de complicat. Disident¶ a comunismului n-a
fost, lupt¶toare contra n-a apucat s¶ fie. Totu§i, vorbind despre nocivitatea
sistemului §i despre cei care au avut curajul s¶ se opun¶, e straniu s¶ nu aduc¶
în prim-plan pe cel care prin asta s-a singularizat - Paul Goma. Herta Müller
îl pomene§te în treac¶t, ca §i cum ar deranja-o remarca marelui exilat, cum c¶
§vabii din România n-au prea avut ceva contra regimului, cât contra românilor, fa†¶ de care (re)sentimentele de minoritari erau justificate sau nu.
Prudent §i bine orientat politico-economic, Gabriel Liiceanu nu
comite gesturi curajoase, ca Paul Goma. Ci, cu elegan†a omului de lume a
c¶rui piele este între†inut¶ cu creme dintre cele mai scumpe, vrea s¶ dea de
în†eles c¶ §i noi (de fapt, ei!), scriitorii români tr¶itori în †¶ri§oar¶ §i c¶l¶tori
prin vestul detestat (Germania untului, Fran†a brânzeturilor, Austria muzicii...) am suferit ca n¶p¶stuita Herta Müller. E, de-acum, definitoriul schimb
de replici despre patrie §i limb¶. Herta Müller a spus c¶ pentru ea patria este
con†inutul limbii, nu forma ei, §i c¶ a pierdut acest con†inut în Germania.
„Liiceanu a remarcat c¶ §i scriitorilor r¶ma§i în †ar¶ le-a fost r¶pit acest
con†inut, obliga†i s¶-§i însu§easc¶ limba de lemn a ideologiei comuniste”.
(Citez din Nicolae Manolescu - editorial în România literar¶, nr. 37 - 1
octombrie 2010). Prin „s¶-§i însu§easc¶” se subîn†elege: s¶ scrie. Dar „a
însu§i” mai înseamn¶ §i a fura! Avem de-a face cu un act ratat, cum spune
psihanaliza, semnificativ pentru gândirea liicean¶. Dac¶ e o gaf¶ sau nu, nici
nu conteaz¶. Actul (ne?)deliberat al gândirii „filosofului”, tr¶deaz¶ atât de
multe vinov¶†ii acumulate în subcon§tient, c¶ o carte nu le-ar epuiza.
Dou¶ întreb¶ri se impun: cine le-a r¶pit scriitorilor ceva ce nu se
poate r¶pi? Dac¶ vrei s¶ fii scriitor adev¶rat, nu propagandist sau vânz¶tor de
maculatur¶ ce „se cere” pe pia†¶, atunci nimeni nu-†i poate lua uzul cuvintelor
§i sensul lor profund. Scrii ce ai în minte f¶r¶ s¶ tr¶dezi cu nimic substan†a
limbii în care scrii. Adev¶rul, frumuse†ea, tragedia oamenilor r¶zbat la
suprafa†a textului tuturor scriitorilor care au pornit s¶ scrie cu gândul la ce au
ei de spus, nu la ce-o s¶ vrea editorul s¶ publice. Apoi: cine i-a obligat pe
scriitori la ceva ce †ine doar de propria voin†¶, de propria alegere existen†ial¶?
Dac¶ nu voiau s¶ scrie, puteau s¶ tr¶iasc¶ altcumva, nu murd¶rind sensul
cuvintelor, nu vânzându-§i sufletul pentru privilegii sau glorie b¶§tina§¶. Va
trebui f¶cut, cu meticulozitate german¶, „procesul” scriitorilor care au pervertit într-un fel sau altul mintea contemporanilor, inducându-le nu doar
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„dragostea” pentru partid, ci §i iluzia c¶ se poate face „cultur¶ de performan†¶” cu spatele la realitatea crunt¶ a zilei. £i dac¶ un Dan De§liu, de exemplu, a avut curajul s¶-§i recunoasc¶ prostia tinere†ii, voi presupune, de dragul
meseriei de scriitor, c¶ §i Gabiel Liiceanu o s¶ aib¶ acest puseu.
A doua oar¶ când editorul-scriitor-filosof s-a pus în postura enun†at¶
în titlu a fost la atribuirea Nobelului literar lui Mario Vargas Llosa. În pofida
eviden†ei, §i chiar în pofida motiva†iei oferite de juriul suedez, anume c¶
Llosa a meritat premiul pentru, scurt spus, dimensiunea politic¶ a romanelor
sale, vine Gabriel Liiceanu §i ne l¶mure§te c¶ premiantul are numai calitate
literar¶, cultur¶ vast¶ §i a§a mai departe. Pot în†elege c¶ evenimentul a fost
prea §ocant pentru b¶trânul avocat. Dar tocmai în asemenea împrejur¶ri se
vede ce este în mintea cuiva, nu? £i n-am s¶ ratez prilejul de-a reaminti cum,
la o vizit¶ în România, Llosa declara c¶ singurul scriitor de la noi pe care îl
cunoa§te (în sensul de: l-a citit) este Paul Goma!*)
Orice comunitate are nevoie de b¶trâni care dau sfaturi bune. În cultur¶, din câte se §tie, b¶trânii sunt înl¶tura†i f¶r¶ mil¶ când gândirea lor devine
o b¶trânicioas¶ §i plicticoas¶ piedic¶, pus¶ pro domo. Ca scriitor, Gabriel
Liiceanu poate s¶ cucereasc¶ înc¶ pe cititorii cu reflexe condi†ionate. Ca filosof, con§tiin†¶ a na†iei sau altceva de genul acesta, Gabriel Liiceanu este,
indiscutabil, un b¶trân care poate avea bunul sim† s¶ se dea singur deoparte,
înainte de-a fi dat de al†ii.
P.S. Negustorul de c¶r†i Liiceanu e, f¶r¶ îndoial¶, unul priceput,
fiindc¶ a reu§it s¶ aib¶ în portofoliu doi autori de Nobel. Dar ca editura
Polirom, care a scos c¶r†ile Hertei Müller, pân¶ anul trecut, când Humanitas
a oferit un contract mai bun, s¶ nu fie pomenit¶, e o m¶g¶rie tipic¶ presei a§azis culturale. Nimic de mirare, la asemenea avoca†i, asemenea jurnali§ti...”
*) £i - §i. ïntâi ne-am cunoscut - la Stockholm, în casa editorului meu (§i al
lui Eliade, prezent) René Coeckelbergh §i a so†iei sale Gabriela Melinescu - apoi
m-a citit.

De aici, de departe, îi salut (foarte voios) pe £erban Foar†¶
§i pe Dumitru Ungureanu.
Joi 4 noiembrie 2010
Se adun¶ ve§tile proaste dinspre Chi§in¶u. Academia nu
are bani, Uniunea Scriitorilor nici ea, mi se sugereaz¶, discret (!)
s¶ m¶ adresez altor edituri. Cet¶†enia s-a impotmolit §i ea, Anei
nu i se va da, pentru c¶ este… apatrid`, iar mie mi se indic¶ s¶ fac
cerere (Lumini†a Dumbr¶vi†a îmi recomand¶ s¶ fiu…mai cooperativ cu ambasada!). Simt c¶ se apropie momentul în care am s¶
m¶ sup¶r ca v¶carul pe sat, am s¶-mi strâng juc¶riile §i am s¶ m¶
g¶vozdesc în vizuina mea de la Paris…
*
Se zice c¶ Adrian P¶unescu este în agonie. ïi doresc un
sfâr§it grabnic, f¶r¶ suferin†¶.
*
Adineauri (la ora 10, ora Parisului) mi-a telefonat de la
Chi§in¶u, de la Academia de £tiin†e pre§edintele Gheorghe Duca,
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s¶-mi spun¶ c¶ pân¶ la urm¶ totul se va face, în cadrul “Anului
Cutare”. B¶nuiesc mesajul meu trimis Lumini†ei Dumbr¶veanu
provocator al telefonului. Pentru c¶, vorbind despre “cealalt¶
editur¶” - f¶r¶ a o numi -, Duca mi-a recomandat-o/desemnat-o
chiar pe dânsa, Lumini†a “coordonatoare”. Nu am zis decât c¶,
a§tept s¶ m¶ contacteze Bodrug, directorul editurii, ca s¶ vorbim
despre c¶r†ile mele.
Mi-e jale - ñi-i j¶li, pre limba noastr¶.
Vineri 5 noiembrie 2010
Vorbeam de lup §i Laszlo-i la u§¶! Dan Culcer îmi trimite
“Ziua comemor¶rii victimelor Holocaustului în România”
pentru 11 noiembrie. Care-i programul ? Iat¶-l:
PROGRAM
11h30 – 12h00 – Cuvânt introductiv
Mihail E. Ionescu (director general INSHR-EW) Aurel Vainer (pre§edinte
FCER)
Sesiunea 1 – Antisemitism
Moderator: Mihail E. Ionescu (director general INSHR-EW)
12h00 – 12h20 – Laszlo Alexandru – Mihail Sebastian §i evreii
(sublinierea mea P.G.)
12h20 – 12h40 – George Voicu (INSHR-EW) – Un scandal simptomatic de acum 100 de ani: “Afacerea Porn”
12h40 – 13h00 – Horia Bozdoghina – Antisemitismul în scrierile lui
Nicolae Paulescu
13h00 – 13h20 – Dezbateri, discu†ii

I-a fost lung drumul pân¶ aici, dar cu ajutorul lui
Dumnezeu, dup¶ un deceniu de dat-dovad¶ (§i din coada c¶†elului
devenit temutul dul¶u), mai ales în materie de… transnistrologie,
cum i-a zis Coja - b¶iatul Laszlo a izbutit!
*
Cred c¶ mâine îi voi scrie pre§edintelui Academiei
Gheorghe Duca. Ieri m-a surprins cu telefonul §i, z¶p¶cit, n-am
re†inut tot ce mi-a spus. Acum vreau s¶ cap¶t un r¶spuns scris.
*
Flori B¶l¶nescu m¶ anun†¶ c¶ a murit Adrian P¶unescu.
Fie iertat.
*
Sâmb¶t¶ 6 noiembrie 2010
Nu-mi r¶mâne decât s¶ a§tept întoarcerea lui Bodrug din
campanie electoral`. Pân¶ atunci - nimic nu va mi§ca.
Eu trebuie s¶-mi v¶d de verificarea jurnalelor, în vederea… visului editorial. Am ajuns la Jurnal 2002.
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Duminic¶ 7 noiembrie 2010
Mi-a scris Daniela Goma. Nefericit¶, dezorientat¶.
Am s¶-i scriu, draga de ea.
Ce spuneam: ieri 4 (patru!) vizitatori din Israel m-au citit.
£i s-au bucurat de ne-s¶n¶tatea mea. Vor fi tras §i o slujb¶ de
blesteme - nu de alta, dar s¶ fiu u§urat de povara acestei vie†i…
Luni 8 noiembrie 2010
Zi plin¶, istovitoare: Filip a preparat §i expediat la
Chi§in¶u primele 7 jurnale. Am mai “complotat” cu Aliona întru
binele - sper¶m - al Danielei. Am mâncat ca spar†ii §ni†ele din
piept de curc¶ - ai fi zis c¶ e porc curat, a§a de fraged¶ (copchila…)
Mi-am mai venit în fire din cumplita oboseal¶. Azi sper c¶
voi termina de verificat Jurnal 2003, cu care se încheie ciclul
Criterion. Voi face o pauz¶, în a§teptarea rezultatului ministerial
(bugetul, bugetul…).
Nu am mai avut inima ceea s¶ m¶ ocup de soarta lumii lumea ceea se descurc¶ §i f¶r¶ mine, ca o fat¶-mare.
Mi-a scria Daniela: i-a telefonat Aliona §i o va ajuta s¶
recupereze pachetul de la po§t¶, f¶r¶ a pl¶ti “vam¶”: deasemeni
c¶r†ile de la Lumina, exemplarele Calidorului, din aceast¶ edi†ie
dedicat¶ ei. M¶ bucur.
Mar†i 9 noiembrie 2010
(…)Suntem extrem de sup¶ra†i: ultimul colet trimis
Danielei, va trebui… pl¶tit - potrivit valorii declarate de noi - a
con†inutului! Aliona va încerca s¶ g¶seasc¶ o solu†ie prin o comisie (!), îns¶ Ana §i cu mine am consim†it s¶ trimitem 100 euro. S¶
vedem.
Miercuri 10 noiembrie 2010
Am redactat ïmputernicirea, am trimis o ciorn¶ Alionei,
pentru verificare-completare. ïntre noi: nu cred c¶ “actul” acesta
va avea vreo “putere”: cine s¶-l respecte? Cine s¶-l team¶?
*
Mariana Sipo§ îmi scrie c¶ o editur¶ din Bogota este
interesat¶ de “Culoarea curcubeului”, în urma referatului f¶cut de
dânsa. I-am mul†umit. Urmeaz¶ s¶ vedem ce vor în†elege
sud-americanii din esteuropenitatea româneasc¶ de acum
aproape 40 ani…
Joi 11 noiembrie 2010
Zi nelucr¶toare - dar numai în Fran†a, în Anglia, probabil
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§i în Belgia. Armisti†iul. Nem†ii lucreaz¶, oricât i-au reeducat
alia†ii, nu au reu§it s¶-i conving¶ s¶… s¶rb¶toreasc¶ o înfrângere.
ïns¶ au reu§it - §i cum! - s¶-i culpabilizeze evreii - nu g¶se§ti na†ie
mai “filosemit¶” decât germana.
Ieri, azi-noapte, azi: cre§te sentimentul distrug¶tor al
z¶d¶rniciei. Ca de obicei, a început a se ar¶ta §i a m¶ s¶pa dup¶
trimiterea ultimelor jurnale verificate.
Bine-bine: Jurnalele - 12, câte au fost f¶cute pân¶ acum au fost trimise. Ce semnifica†ie are trimiterea (într-un depozit, la
Aliona Grati)?
Niciuna. Toat¶ lumea - în fine, basarabenii favorabili
edit¶rii - a§teapt¶ para m¶l¶ia†¶: alegerile din 28, dup¶ care,
mam¶-mam¶, ce-o s¶ ne mai bucur¶m!, atunci vom putea spune
c¶ ar exista posibilitatea finan†¶rii, de c¶tre guvern.
£i dac¶, Doamne-fere§te, guvernul… cade? Nu este deloc
o ipotez¶ ne-bun¶, dup¶ cum s-au comportat ai-no§tri pân¶ acum.
Vai, vai, vai, §i proiectul nostru cade. ïn balt¶.
£i-atunci la ce bun efortul peste puteri, la care consimt,
pentru a face editabile jurnalele? (s¶ m¶ bat peste gur¶, ca s¶ nu
atrag nenorocul - ca de obicei).
Efortul acela sluje§te, totu§i la ceva: îmi d¶ mie impresia
c¶ mai sunt util, c¶ mai pot face câte ceva.
ïn rest…
Vineri 12 noiembrie 2010
(…) 10.11.2010
"Vaste escroquerie menée par de fausses victimes des nazis"
(…) Le cauchemar d’Elie Wiesel, prix Nobel de la paix !
S’il existait un prix Nobel de l’arnaque ou de l’escroquerie annuelle,
sans nul doute, l’Académie suédoise n’allait pas avoir cette année, un grand
mal à désigner le lauréat. Avec sa fraude de 50 milliards de dollars (35,7 mil
liards d’euros), « Bernie », Madoff, allait faire la course en tête, tellement,
aucun autre éventuel récipiendaire n’avait sa pointe de vitesse. Sur les starting-blocks, même un Ben Johnson carburant aux stéroïdes anabolisants, ne
pouvait suivre son rythme. La victoire frauduleuse de Bernard Madoff, a fait
à Elie Wiesel pousser un cri : « Bernie m’a tuer ».
La Fondation Elie Wiesel pour l’humanité, qui a annoncé avoir perdu
« la quasi-totalité de ses avoirs », de l’ordre de 15,2 millions de dollars,
comme mentionné sur son site, ICI. Ces derniers qui avaient été confiés en
gestion au sein de la société d’investissement du financier new-yorkais,
Bernard Madoff, se sont volatilisés. Cet escroc qui montrait sa silhouette,
agrémentée d’une kippa tous les vendredis, dans les Synagogues pour appâter
ses proies, avaient démarré sa carrière, en misant sur 5000 dollars, dit-on.
Notre ami, ne respectait évidement, aucun précepte religieux. Comme dit la
Torah : "[...]Ne va point colportant le mal parmi les tiens, ne sois pas indifferent au danger de ton prochain : je suis l’Eternel..."(Pentateuque, dans la
sidra de Kedoshim).
Comme tout le monde le sait, « l’affaire Madoff » a déjà emporté à
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six pieds sous terre, un homme, Thierry Magon de la Villehuchet. Ses fonds
(Access International) levés auprès de Madoff « dans le cadre du fonds
Luxalpha déposé dans la banque UBS » représentaient aussi, la quasi-totalité
de la gestion (1,4 milliards). Ne pouvant supporter la pression des éventuelles
réclamations, il s’est suicidé dans son bureau de la prestigieuse artère newyorkaise de Madison Avenue.
Si certaines Institutions bancaires qui font du profit ont perdu de l’argent, c’est moins grave que ce qui arrive à la Fondation Elie Wiesel pour
l’humanité. Sur les sociétés victimes du système Madoff, on dénombre, le
fonds Fairfield Greenwich Advisors, avec 7,5 milliards de dollars de pertes,
la banque espagnole Santander qui a perdu 2,33 milliards et la britannique
HSBC 1 milliard. En ce qui concerne l’Hexagone, Natixis annonce une perte
de 450 millions, tandis que BNP-Paribas perd 350 millions, et enfin, Dexia,
85 millions d’euros.
La Fondation philanthropique du prix Nobel de la paix, Elie Wiesel,
créée en 1986 avec sa chère et tendre, Marion, a pour but, l’entretien de
l’Holocauste. C’est ainsi qu’après 22 ans d’existence, elle a perpétué la
mémoire, sensibilisé à l’antisémitisme, notamment auprès des jeunes, pas au
courant des atrocités nazies, en organisant des débats, des concours et des
conférences internationales, avec de brillants intervenants : historiens,
rescapés, etc.
C’est assez triste mais, urgent, pour le signaler. Va-t-on demander
aux donateurs de mettre encore plus d’argent dans la poche, pour perpétuer
une oeuvre aussi grandiose ? Ou, demander à ceux qui ont eu le prix Elie
Wiesel "The Humanitarian Award", je pense notamment à l’actuel locataire
de l’Elysée, de mettre leurs prix aux enchères, de façon à renflouer les caisses
de cette Fondation ? Il n’y a pas de solution miracle c’est certain, mais, c’est
une suggestion.
Madoff, très bien intégré dans le milieu juif new-yorkais et mondial,
en tant que juif bien sur, et profitant de la solidarité de cette communauté, n’a
pas seulement craché sur la Shoah en bafouant la Fondation d’Elie Wiesel.
En bon escroc et bonimenteur qu’il est, il a grugé sans vergogne aussi, des
dizaines d’associations caritatives juives, créées par de riches mécènes.
Madoff va-t-il à son tour, mettre fin à ses jours ? C’est moins sûr. Un
tel monstre, a la capacité de survivre en milieu hostile et même de jouer les
victimes, en accusant à son tour, les feeder funds de l’avoir dupé. On peut
néanmoins craindre que ce ne soit que le début de la cauchemar story Madoff.
Le pire est à venir.
Allain Jules”
Ce monsieur Wiesel a osé pérorer dans un discours
"Nous les Juifs, peuple élu de Dieu, nous sommes des princes."
validant en çelà toutes les théories de sur/sous-hommes qu’il combat soit disant !
En tout cas il est tombé, non pas sur le prince, mais sur le roi des escrocs et
nous prouveque beaucoup de ceux qui se croient supérieurs, comme lui, ne sont que
des cons ordinaires !
CQFD”

Sâmb¶t¶ 13 noiembrie 2010
De ce mi se arat¶ nesuferit¶ data: ‘13 noiembrie”? Nu-mi
mai aduc aminte ce am (mai) p¶†it la acea dat¶, dar sigur: o b¶taie
la Securitatea Poporului. ïns¶: vorba Anei:
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«Dar când nu ai p¶†it ceva - nu doar într-un 13 noiembrie?»
ïmi st¶ în fa†¶, ca un munte, Jurnal 2005: este mult de
lucru, mai ales la schimbarea accentu¶rilor titlurilor de carte, de
periodic. De asta merge a§a de anevoios.
*
Marius Oprea se dovede§te a fi o persoan¶… de neîncrederere, a§a cum o percepusem eu, în urm¶ cu câ†iva ani, când, pe
de o parte îl neutralizase pe Stej¶rel Olaru (împuternicitul meu,
cel care avea în grij¶ plângerile împotriva lui Iliescu, Ple§i†¶,
Enoiu), pe de alta, chiar dac¶ mai pe la început scrisese un text:
“Goma pre§edinte” (sau a§a ceva), de cum T¶riceanu îl îns¶rcinase cu alc¶tuirea unui comitet pentru… condamnarea comunismului, nu numai c¶ în vizitele sale la Paris m¶ evita (de§i, prin
£tefana Bianu §tia bine c¶ îmi manifestasem dorin†a de a-l
întâlni), dar în cadrul întâlnirilor lui cu “intelectualii din diaspora” comb¶tea - f¶ra a m¶ numi - programul studierii istoriei
contemporane incluzînd perioada 28 iunie 1940 - 1946-48 (ca s¶
evite a-i acuza pe ru§i si pe evrei de Cotropirea Basarabiei §i a
Bucovinei de Nord); deasemeni, s¶ nu se opreasc¶ la “decembrie
1989”, când, pretindea el §i ai s¶i pogorîse din cer, pe p¶mântul
României democra†ia. Or eu sus†ineam c¶ §i dup¶ acea dat¶
comunismul de cea mai mai “curat¶” natur¶ domnise al†i câ†iva
ani, prin represiunea s¶lbatic¶ a Pie†ii Universit¶†ii, prin mineriade, prin terorizarea opozi†iei incipiente. £i, colac peste…
condamnarea comunismului din România: M. Oprea f¶cuse apel
la luminile bol§evicului sionisto-securist “Radu Ioanid”, cunoscut avocat al “realit¶†ii Holocaustului în România” - am mai scris
despre aceast¶ eroare fatal¶ a istoricului român.
Iat¶ c¶ acum, în noiembrie 2010, †â§ne§te de unde nu te
a§tep†i s¶mân†a de scandal în leg¶tur¶ cu “moralitatea” ac†iunilor
lui M. Oprea, victim¶ a tic¶lo§iilor lui Tism¶neanu, uzurpatorul.
ïn Observator Cultural din 12 noiembrie este publicat un
text al Lui M. Oprea, menit s¶-l pun¶ la punct pe…
“Mi-a fost semnalat c¶ dl Cristian P¶tr¶§coniu, pe blogul
s¶u, î§i arat¶ nedumerirea în leg¶tur¶ cu dou¶ probleme. Am
deschis blogul §i am citit:
‘dl Oprea continu¶ s¶ fac¶ parte – dup¶ cum o spune chiar domnia sa
într-un interviu – dintr-un partid al c¶rui fost pre§edinte de onoare (actualmente, membru în biroul de conducere, dac¶ nu m¶ în§al¶ memoria!) este un
colaborator sinistru al Securit¶†ii. M¶ refer la dl Mircea Ionescu-Quintus. Al
doilea: dl Oprea scrie în revista Observator cultural, sus†inut¶ de un turn¶tor
§i de un ofi†er al Securit¶†ii – avocatul Mu§at’.
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Ca un “familiarizat” cu Securitatea (pe dinl¶untru, nu cu
totul pe dinafar¶ ca istoricul nostru iubit, apreciat chiar de o
expert¶ §i ea “pe din¶untru”, ca Herta Müller!), ca victim¶ (posed
probe scrise) a numitului Ionescu-Quintus, îmi îng¶dui s¶ m¶
re-amestec în ceart¶. ïntrebîndu-l pe ofensatul, pe indignatul
Marius Oprea:
- ¿ Este neadev¶rat c¶ pre§edintele de onoare al partidului
liberal - partid adunînd cel mai mare num¶r de mili†ieni, securi§i,
activi§ti, juni lupi doritori s¶ urmeze “cariera” ta†ilor lor:
securi§ti-mili†ieni-activi§ti - este, din pu§c¶rie, un turn¶tor
notoriu? C¶, “liber” fiind la un moment dat Quintus devenise
proprietatea sinistrului Cataram¶?,
- ¿ Este neadev¶rat c¶ Gheorghe Mu§at actualul proprietar
al periodicului Observator cultural, al biroului de avoca†i
Mu§at&Asociatii, este so†ul redactorului §ef Carmen Mu§at, deci
dublul patron al holocaustiz¶rii mele, în scris, prin “Radu
Ioanid”, prin Lefter, prin £imonca, prin Carmen Mu§at ?
A, nu. Marius Oprea nu neag¶ adev¶rurile (evidente), îns¶
le cosmetizeaz¶ în cel mai b¶los stil carpatodanbian:
‘C¶ci numai intoleran†a n¶scut¶ astfel poate da na§tere unor judec¶†i
precum „colaborator sinistru al Securit¶†ii“, pe care i-o atîrn¶ de gît lui
Mircea Ionescu Quintus, precum atîrnau securi§tii eticheta de „bandit“ celor
ce urmau s¶-i împu§te §i îi plimbau prin sate, s¶ îi vad¶ lumea. (…) De altfel,
domnul Quintus a f¶cut parte dintre de†inu†ii politici §i ace§tia arat¶
îng¶duin†¶ fa†¶ de cei care, for†a†i de împrejur¶rile sinistre ale deten†iei, au
acceptat s¶ dea note informative, de cele mai multe ori prevenindu-i pe cei
care f¶ceau obiectul interesului Securit¶†ii.’

Ei bine, pe mine Turn¶torul Quintus nu m-a “prevenit” c¶
m-a dela†ionat, nu vreunui juncan de secur¶chescu, ci trimisului
special al lui I.C. Dr¶gan, prètinul lui Ceau§escu (apoi al lui
Iliescu - a†i uitat, bravi români b¶n¶†eni, cum striga†i de v¶ ie§eau
ochii din cap de entuziasm electoral: «Iliescu §i Dr¶gan!»?), pe
nume Michael Titus, “refugiat politic” la Londra, care, prin 1980
a avut permisiunea de a scotoci în Arhivele MAI, de la Bucure§ti,
de a pune laba pe mandatul de arestare a lui Gheorghe Calciu,
din… 1941 (sau ‘42?), deasemeni de a culege §i înregistra
opiniile unor de†inu†i politici dubio§i (doar?) ca Quintus, Covaci,
Carianopol §i înc¶ ni§te popi de pe la Ploie§ti, despre mine printre care aceea c¶… l-a§ fi b¶tut pe Iuliu Maniu…
Covaci §i Carianopol au murit - îns¶ Quintus este în via†¶
§i nu m-a… prevenit c¶ m¶ denun†ase, iar turn¶toria lui a ap¶rut
în bro§ura România sub presiune tip¶rit¶ în Italia, prin 1981, la
o editur` care nu exista…, îns¶ era proprietatea Dr¶ganului (ier©Paul Goma 1935-2011
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tare, am vrut s¶ spun : a G¶zarului Ro§u) §i avea drept scop s¶
discrediteze mi§carea noastr¶ pentru drepturile omului, pe Calciu
s¶-l fac¶ “fascist”, iar pe membrii SLOMR: “bolnavi mintal”.
Dar Marius Oprea, biet istoricel sabotat de uria§ul
Tism¶noiu, nu sare doar în ap¶rarea de†inu†ilor politici pref¶cu†i,
prin tortur¶, în denun†¶tori ai colegilor de suferin†¶. Ci §i în al
fo§tilor tor†ionari care ajunseser¶, bie†ii, ei în§i§i de†inu†i.
Ei bine, ace§tia se bucur¶ de onorurile casei Oprea&
T¶riceanu&Ioanid: ei sunt “domni”, îi domne§te istoricul (nu: îi
domneaz¶?): “domnul” securist Mu§at, “domnul” mili†ian
(pardon: Oprea îi spune: “lucr¶tor al Mili†iei”) Marin Iancu…
Ce trebuie s¶ în†elegem din interven†iile lui Marius Oprea
- dac¶ s-a uitat, amintesc: istoric? C¶ trebuie s¶-i absolvim pe cei
care au p¶c¶tuit grav împotriva noastr¶ (Quintus ca vânz¶tor-defrate, Mu§at ca securist, punct, doar n-o fi ajuns el maior ori
colonel de Secu numai stropind floricelele din curtea caz¶rmii
MAI), înainte ca ei în§i§i s¶-§i fi cerut iertare?
Oprea explic¶ teoria sa - a fost aplicat¶ în Irak de
Wolfowitz: preventivitatea:
‘A§a stau lucrurile §i cu dl Mu§at. Îl invit pe dl P¶tr¶§coniu, dac¶ are
bun¶voin†a, s¶ stea de vorb¶ cu cei ce au stat în celulele de†inu†ilor politici de
la Aiud, în anii tîrzii ai regimului comunist. Unde, ziaristul nu spune, dl
Mu§at, fost ofiter al Securit¶†ii (care îndr¶zne§te sa-§i dea demisia din sistem), isp¶§ea pedeapsa de a fi uneltit împotriva regimului comunist, fapt¶
pentru care a fost condamnat la 8 ani închisoare cu executare la penitenciarul
Aiud. Al¶turi de dl Marin Iancu, lucr¶tor al Mili†iei, care trimisese scrisori la
Europa Liber¶, cei doi sînt singurii ofi†eri de care §tiu c¶ au avut t¶ria s¶ se
împotriveasc¶ sistemului represiv comunist, suferind condamn¶ri grele în
urma unor înscen¶ri judiciare monstruoase. Ei, ca militari, au fost judeca†i
drept „tr¶d¶tori“, astfel încît cei tenta†i s¶ se opun¶ sistemului s¶ ia aminte.’

“Ce spui tu, str¶ine”! Istoricului Marius Oprea i se rupe
inima de soarta unui securist odios §i a unui îmu†it mili†ionist care
întorsese(r¶) tunica pe dos, cu epole†ii pe din¶untru - §i îl invit¶
pe Dl. P¶tr¶§coniu “s¶ stea de vorb¶ cu cei ce au stat în celulele
de†inu†ilor politici de la Aiud, în anii tîrzii ai regimului comunist”, ca s¶ afle adev¶rul-lui-Oprea! Apoi: nu voi fi eu informat
precum istoricul nostru, dar chiar a§a s¶ fi stat treburile în
réséré?: Securistul Mu§at, el cu de la sine putere a îndr¶znit
“s¶-§i dea demisia din sistem”? Au fusese demisionat “de c¶tre”
ai s¶i securezi?
Joi 18 noiembrie 2010
Ieri, în 17 noiembrie, am f¶cut o manevr¶ gre§it¶,
ordinatorul a suferit cumplit, Filip a încercat s¶-l repare, nu
a reu§it, acum (în 18 noiembrie) încerc s¶ †in jurnalul pe un
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ordinator folosit de Ana, adaptat la nevoile mele tip: “ma§in¶
de scris”.
*
Mi-au venit 5 exemplare din Calidor, în italian¶. Nu pot
s¶-i anun† de sosire pe editori (Keller), nici s¶ le mul†umesc.
Adresele s-au pierdut, odat¶ cu accidentul ordinatorial.
Vineri 19 noiembrie 2010
Am ajuns §i în 19 noiembrie…
Aveam o sumbr¶ presim†ire, înc¶ dinainte de 1 noiembrie,
de când mi se f¶cuse r¶u-r¶u, vomasem, nu m¶ mai putea ridica
din pat, iar ridicat, nu m¶ puteam †ine pe picioare:
Au venit, în rafal¶, în ciorchine celelalte: ie§irea din uz a
televizorului, apoi a ordinatorului, nereu§ita Danielei de a recupera coletul, re-trimiterea lui la Paris - precum §i multe altele…,
de parc¶ Doamne-Doamne cel R¶u †inea s¶ ne aduc¶ aminte c¶,
la 20 noiembrie se împlinesc 33 ani de când am p¶§it în exil.
ïn România liber¶ de azi:
Manuela Golea: La întâlnirea cu cititorii români, scriitorul Norman Manea a confirmat c¶ Uniunea Scriitorilor nu l-a invitat
niciodat¶ în România.
(…) “Criticul Daniel Cristea Enache a fost cel care a agitat un pic discu†iile,
întrebându-l pe Norman Manea dac¶ a fost invitat vreodat¶ oficial în †ar¶ de
c¶tre Uniunea Scriitorilor. Cristea Enache a povestit c¶ înainte de alegerile
din USR, anul trecut, i-a „cerut viitorului pre§edinte, oricare ar fi el, dou¶
lucruri: s¶-i fac¶ o invita†ie oficial¶ lui Paul Goma, disidentul nostru Goma,
pentru a fi primit în Uniunea Scriitorilor din România. Iar a doua rug¶minte
a fost s¶ i se fac¶ o invita†ie oficial¶ din partea Uniunii lui Norman Manea s¶
vin¶ în România. A†i fost invitat, domnule Manea?". U§or stingherit, scriitorul a spus c¶ nu vrea s¶ se bage în treburile interne ale nici unui fel de organiza†ii §i c¶ r¶spunsul este nu. „Nu am fost invitat, de§i era foarte simplu s¶
fiu invitat printr-un telefon, uite beau numai ap¶ mineral¶, deci nu a§ fi
p¶gubit în nici un fel gazdele. Nu s-a f¶cut asta. B¶nuiesc c¶ se §tie la Uniune
c¶ am fost în †ar¶ aici la Gaudeamus". A ad¶ugat c¶ probabil pentru a intra în
USR exist¶ o condi†ie, dar invita†ia „o a§tept înc¶, dar b¶nuiesc c¶ va fi prea
târziu." Dup¶ alegeri, continu¶ povestea Cristea Enache, i s-a spus c¶ Paul
Goma nu poate fi înscris f¶r¶ ca el s¶ fac¶ o cerere în acest sens. La care
Norman Manea a replicat c¶, probabil, cererea pe care trebuie s¶ o fac¶ este
una „pentru eliberarea unui certificat de talent".(…)”

A evoluat D.C.E. din 2006, de pe când m¶ antisemitiza
voinice§te cot la cot cu “Ioanid”, £imonca, Lefter, Carmen
Mu§at, Pecican, Laszlo §i ceilal†i holocaustologi fioro§i.
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*
Comunitatea evreiasc¶ din Moldova cere de la autorit¶†ile municipale ale Chi§in¶ului s¶-§i revizuiasc¶ decizia în privin†a amplas¶rii în
aceea§i cl¶dire a muzeelor Holocaustului §i al ocupa†iei sovietice.
Miercuri, în cadrul unei conferin†e de pres¶ la agen†ia INFOTAG,
copre§edintele Comunit¶†ii, Alexandr Bilinkis, a dat citire unei declara†ii în
acest sens, pe care organiza†ia inten†ioneaz¶ s¶ o transmit¶ conducerii capitalei în calitate de document oficial.
ïn declara†ie este exprimat dezacordul fa†¶ de inten†ia de a amplasa
cele dou¶ muzee sub acela§i acoperi§ – în incinta Asocia†iei fo§tilor deporta†i
§i represa†ilor politici de pe strada Kog¶lniceanu, 52. Membrii organiza†iei
consider¶ c¶ prin aceasta se confund¶ dou¶ fapte istorice diferite.
„Consider¶m c¶ nu este posibil s¶ se fac¶ o paralel¶ între regimul
fascist mizantrop §i orînduirea ob§teasc¶ c¶reia ast¶zi încearc¶ s¶ i se
incrimineze aceea§i vin¶ pentru represiuni fa†¶ de propriul popor”, se arat¶
în declara†ie.
Bilinkis consider¶ c¶ no†iunea de „ocupa†ie sovietic¶” este una destul de controversat¶.
„Legile care limiteaz¶ drepturile evreilor au fost adoptate în România
înc¶ în anul 1938. Iar faptul c¶ Moldova a f¶cut parte din Uniunea Sovietic¶
a oferit posibilitate pentru sute de mii de evrei s¶ se evacueze §i s¶ se
salveze”, a spus el, amintind c¶ din anul 1940 pîn¶ în primii ani postbelici au
fost deporta†i peste 4 mii de evrei sau circa 10% din num¶rul total al persoanelor deportate din Moldova.
Alexandr Pincevski, alt copre§edinte al Comunit¶†ii evreie§ti, a presupus c¶ aceast¶ problem¶ este folosit¶ în interese politice în campania preelectoral¶.
„Nu vrem s¶ fim un instrument în aceast¶ lupt¶”, a subliniat el §i a
îndemnat societatea s¶ nu lege declara†ia Comunit¶†ii evreie§ti de nici un fel
de alte declara†ii §i comentarii în aceast¶ privin†¶.
ïn opinia sa, autorit¶†ile municipale trebuiau s¶ se consulte cu reprezentan†ii organiza†iilor evreie§ti înainte de a decide s¶ amplaseze cele dou¶
muzee [al Holocaustului §i al Asocia†iei fo§tilor deporta†i §i represa†ilor
politici] în incinta unei singure cl¶diri. El §i-a exprimat regretul de faptul c¶
decizia a fost luat¶ spontan.
Sursa: infotag.md

Acest Bilinkis (ori secretarul s¶u) nu §tie române§te.
Vorba lor: Ce nevoie s¶ §tie ocupan†ii române§te, când limba oficial¶ a fost hot¶rît¶, de sus: “maldaviniasca”, iar de aceea au fost
dispensa†i prin decret nescris, ca agen†i ai Por†ii Kremlinului,
comunicînd între ei prin semne, iar cu b¶§tina§ii subpu§i cu
ajutorul bâtei, a revolverului §i, la nevoie (!) cu glontele, în limba
sovietic¶?
A†i auzit, dragi tovar¶§i? Pentru evreii din Basarabia, regimul criminal bol§evic fusese o oarecare “orânduire ob§teasc¶” punct (ai crede c¶ to†i ace§tia sunt cel pu†in veri, dac¶ nu fra†i
gemeni ai lui Cosa§u-Osta§u, cel care pretindea c¶ “stalinismul la
noi, în România a fost un fel de blenoragie de tinere†e”- §i mai §i
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râdea!, iar Gelu Ionescu d¶dea o înalt¶ pre†uire bancului cosa§ist:
se râdea §i el!) Drept care ei nu permit, m¶-n†elegi, ca Muzeul
Holocaustului de la Chi§in¶u s¶ se afle “în incinta unei sigure
cl¶diri” cu cel al victimelor blenoragiei cosa§ice! Ca nu cumva
“s¶ se confunde dou¶ fapte istorice diferite”!
C¶ci de ce? Iat¶ c¶ci-de ce - citat, în pararomân¶ evreiasc¶
de la Chi§in¶u:
“ Consider¶m c¶ nu este posibil s¶ se fac¶ o paralel¶ între regimul
fascist mizantrop §i orînduirea ob§teasc¶ c¶reia ast¶zi încearc¶ s¶ i se
incrimineze aceea§i vin¶ pentru represiuni fa†¶ de propriul popor”
(subl. mele, P.G.)

A§adar: cât timp Basarabia era româneasc¶, regimul era,
cum altfel: “fasist” (tot nu au înv¶†at istorie §i geografie politic¶
elementar¶, bravii analfabe†i evrei, tot nu au aflat ce e cu
“fascismul” §i cam pe unde, pe glob, se practicase el - c¶ tot nu
le intr¶ nimic în capetele de piatr¶: în Italia, tavari§ci!), dar nu
îndestul, ci §i… “mizantrop”, care semnific¶, de la origine, în
grece§te, trecînd prin francez¶: nesociabil, neprietenos, ursuz §i
nu de pild¶ criminal - ca regimul bol§evic!
C¶ci de ce a§a? Ne lumineaz¶ tovar¶§ul Bilinkis:
Tov¶r¶§ia Sa consider¶ c¶ “no†iunea de «ocupa†ie sovietic¶» este una destul de controversat¶”.
Cum s¶ nu fie “controversat¶” no†iunea de «ocupa†ie
sovietic¶», dac¶ la judecarea ei particip¶ numai o parte (partid¶,
partid: bol§evic), dup¶ obiceiul comunist? Noi, Basarabenii §i
Bucovinenii refugia†i în restul României, în 1944 am cunoscut pe
pielea noastr¶ “Comisia Aliat¶ de Control”, în principiu alc¶tuit¶
§i din reprezentan†i americani, englezi, francezi, în realitate,
bol§evice§te: numai din sovietici!
Iat¶ de unde i se trage lui Laszlo Alexandru concep†ia
istorico-filosofic¶-etic¶ potrivit c¶reia exist¶ pe lume victime
juste, comp¶timibile : evreii - dar numai ei; §i victime gatavinovate, deci condamnate înainte de a fi judecate, de c¶tre pu†oii
isterici holocaustologo-transnistrologi, ca victime ale evreilor!
Ce mai ziceau, ce mai cereau evreii de la Chi§in¶u?:
“Comunitatea evreiasc¶ din Moldova cere de la autorit¶†ile
municipale ale Chi§in¶ului s¶-§i revizuiasc¶ decizia în privin†a
amplas¶rii în aceea§i cl¶dire a muzeelor Holocaustului §i al ocupa†iei
sovietice.”
Am mai spus: cele dou¶ corpuri de cl¶dire s¶ fie fa†¶-n
fa†¶. Fiecare s¶-l aib¶ pe cel¶lalt ca în oglind¶; ca în repro§.
Desigur, nu va fi egalitate în num¶rul victimelor: 400 000
contra 4 000 000. Dar s¶ fie acolo, în acela§i spa†iu.
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Sâmb¶t¶ 20 noiembrie 2010
£i s-au f¶cut 30 ani de exil… Iertare: 33…
Da, Doamn¶.
Da, Domnule - chiar a§a am tr¶it noi atâta timp, atâta
vreme?
Da, Doamn`, chiar a§a. £i mai r¶u - îns¶ vorba ta:
«M¶car ne-am distrat…»
Curat distrat - Doamn¶.
Nu mai recapitulez cele 33 de ori când s-a f¶cut
20 noiembrie. Niciun interes. Vreau s¶ spun: de la o vreme.
Altfel, despre ce a§ putea scrie, aici, la aceast¶ aniversare?
Despre bilan†ul pozitiv? - c¶ va fi existat în aceast¶ via†¶ (una de
treizeci §i trei de ani) ceva “pozitiv”? Da, va fi existat. £i cu ce
ne-am ales, ca urmare a pozitivit¶†ii? Stai s¶ cercet¶m…
Dar nu a§a se judec¶ o via†¶-de-33-ani. Bine, dar cum se
judec¶? Nu se judec¶, se ia §i se duce. Ca un sac, mai plin, mai
golu†. ïn nici un caz “ca o cruce”. Se duce - punct.
De ce voi fi atât de mort¶cios, atât de întrist¶cios, azi, la
aniversare? Nu †-oi spune. S¶ vorbim despre altceva - de-o pild¶:
despre viitorul de aur.
Am crezut în acel viitor-de-aur - pân¶ n-am mai crezut.
M¶ §i vedeam acas¶, pe p¶mântul meu, în †ara mea,
Basarabia, înconjurat de neamurile mele: gome§tii, pope§tii,
cuze§tii, preferin†ele mele mergînd spre nepoate, spre
str¶-nepoate, care de care mai frumoas¶, mai c¶ldoas¶, mai
luminoas¶, mai parfumoas¶…
Ei bine, visul ni s-a curmat: nu mai c¶l¶torim în Basarabia.
Fiindc¶ nu avem hârtii: cet¶†enie, pa§aport, bilete de avion.
£i noi, care st¶team cu bagajele preg¶tite, nu pentru mereea fug¶
de 66 ani - nu va fi corect gramatical, dar basarebe…-al este spre Soare Apune, de frica ru§ilor, ci buc§ite cu daruri pentru
femeile noastre de la Soare R¶sare; ba chiar §i bricege elve†iene
pentru b¶rba†ii lor.
£i nu, ca în iunie 1940, când Ocupan†ii, stabilind ei frontiera pe Prut, ne-au l¶trat în dulcele stil rusesc: «Nazad!». Aceia
erau s¶lbatici, cotropitori, bol§evici, ajuta†i îndeapropate de
ovreii no§tri dragi-§i-iubi†i, pe când acum ai no§tri, Ocupa†ii… au
t¶cut. Nu au mai adus vorba de invita†ie - din ini†iativa lor formulat¶, fiindc¶ eu nu cerusem nimic, doar r¶spunsesem c¶ accept ce
mi se propunea -, de cet¶†enia-de-onoare a ora§ului Chi§in¶u, de
“înalta distinc†ie” care ar fi urmat s¶ m¶… onoreze, nici m¶car de
o felicitare, de form¶, pentru cei 75 ani implini†i… De parc¶
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m-a§ fi dezorientat singur, nemai§tiind care-i malul stâng al
Prutului §i care cel drept, ca §i cum pre§edintele Moldovei ar fi
fost B¶sescu, nu interimul Ghimpu. Bie†ii basarabe†i: chiar dac`
multora nu le convenea intruziunea mea, au continuat a visa §i ei:
un An Cutare (2011), editarea unor serii de c¶r†i - destinate a fi,
ca de obicei, distribuite gratuit la §coli §i biblioteci - un volum
omagial, în fine, continuarea (ca s¶ nu spun: pornirea) unor studii
despre autorul de mine…
Dar alegerile din 28 noiembrie planeaz¶ ca un Duh R¶u,
ca o sentinel¶ bol§evic¶ deasupra capetelor noastre, amenin†înd
oprirea definitiv¶ a intr¶rii în normalitate - a Moldovei, în primul
rând, apoi a mea ca des-cet¶†ean, ca non-autor de c¶r†i…
Orice-ai zice, orice-ai propune, dac¶ †i se r¶spunde (ceea
ce nu e sigur - ai parte de:
«Nu-i momentul - s¶ a§tept¶m dup¶-alegerile»
De aceast¶ stare de terorism exercitat¶ de bestiile kamuniste, profit¶… a§tept¶torii, hoitarii, hienele: Voronin, Lupu,
Plahotniuk §i ceilal†i bandi†i - nu în ultimul rând evreii. Care vor
un singur lucru: s¶ le fie lor ca înainte: bine, mereu bine,
durîndu-i în cur de nebinele oamenilor p¶mântului pe care ei,
p¶duchii l-au invadat sub stindardul bol§evismului rusesc.
Duminic¶ 21 noiembrie 2010
Am intrat în al 34-lea an de exil. Nu mi§c¶ nimic: nici râul,
nici ramul. Ca s¶ dau impresie de mi§care, de activitate, de via†¶,
asear¶ m-am apucat de Patimile dup¶ Pite§ti - tot îmi st¶tea la
inim¶ aceast¶ carte. Am abandonat deocamdat¶ Jurnal 2006 §i
am f¶cut loc Patimilor… Nu pretind c¶ sunt convins: Academia
de la Chi§in¶u are s¶ se †in` de cuvânt §i are s¶ finan†eze - m¶car
administreze - tip¶rirea Seriei (jurnalele, fic†iile). Nu, nu sunt
convins. Dar fac ceea ce fac, a§a cum am f¶cut totdeauna: §tiind
(mi-a spus mie, la ureche, o p¶s¶ricu†¶) c¶ au s¶ mi se editeze,
postum, de§i nu cred nici de fric¶ în via†a de apoi… ïmi trecuse
prin minte s¶ preg¶tesc §i s¶ trimit în depozit §i Alfabecedarul.
£i înc¶ nu am renun†at. Dup¶ amiaz¶ am terminat Patimile…
Luni 22 noiembrie 2010
Ce fel de semn s¶ fie uitarea datei de 22 noiembrie?
Mar†i 23 noiembrie 2010
Noapte rea. Presim†eam r¶ul, dar nu §tiam de unde avea
s¶-mi vin¶. Ei, de unde: de acolo de unde nu te a§tep†i, ba chiar
de acolo de unde te a§tep†i la bine.
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Nu vreau s¶ vorbesc despre asta. Nu vreau, deloc!
*
Sorina Gilca îmi trimite si mie mesajul adresat lui Traian
B¶sescu. Suntem prieteni epistolari de câ†iva ani buni, lega†i fiind
prin mai multe fire:
Str¶mo§ii s¶i din familia Scordeli (la Mana se rostea;
Scordelea), “destoinici Sfetnici de pe insula Creta”, educa†i la
Constantinopol, au intrat in serviciul Domnitorului Caradja, apoi
în al lui Mihail Su†u. Primul Scordeli (Panaghiot/Pantelimon),
n¶scut la Bucure§ti, trece în Basarabia, înc¶ din 1803 (înainte de
r¶pirea de c¶tre ru§i a jum¶t¶†ii de R¶s¶rit a Moldovei, la 1812)
“cu diferite îns¶rcin¶ri ale Domnitorului de atunci al Moldovei §i
luând ca zestre susnumita localitate Mana din ¢inutul Orhei”,
dup¶ cum dovede§te Certificatul din 12 iunie 1827 eliberat de
c¶tre Nobilii Basarabeni. “În anul 1812 Pantelimon Scordeli
ridic¶ în satul Mana o biseric¶ cu hramul ‘Sfântul Nicolae‘”
ïn aceast¶ biseric¶ a fost botezat, în 1933, fratele meu
Petric¶, acolo a fost înmormântat în 1934, acolo am fost botezat
§i eu, în 1935, acolo i s-a s¶pat mormânt - f¶r¶ mort - tatei, în
1942, acolo este cavoul familiei Scordeli.
O alt¶ leg¶tur¶ : so†ul Sorinei este nativ din Ciocâlteni,
satul tat¶lui meu.
ïns¶ nu doar din aceste motive m-am hot¶rît s¶ reproduc
în Jurnalul meu §i s¶-i dau o modest¶ difuzare, ci §i pentru c¶
interpelarea Sorinei Gîlc¶ are o importan†¶ interna†ional¶,
dezv¶luind înc¶ un aspect al “rela†iilor” dintre Bucure§ti §i
Chi§in¶u, minate de mai ales reaua-voin†¶, arogan†a de mareputere (sic) fa†¶ de Basarabia a Statului condus de B¶sescu .
Iat¶ textul s¶u:
“Depunere juramant cetatenie la Consulatul Romaniei Chisinau
“Multstimate domnule Presedinte Traian Basescu!
Ieri, 22 noiembrie 2010 am depus juramantul de credinta †¶rii
Române§ti!
De la depunerea cererii au trecut 8 ani, de la depunerea dosarului 2 ani! Dar acest eveniment l-am asteptat de o viata!
Bunelul meu, represat in 1940 pentru simplu fapt ca era cetatean român si condamnat la 8 ani de puscarie in lagarele comuniste
sovietice, a murit in umilinta, si pana azi nu stim unde îi este mormanutul. Din dosar ne-au intors numai buletinul si o fotografie, facuta la
inchisoare.
Nu stiu, dac veti simti candva, cum am asteptat noi acest
eveniment! Asteptam acest eveniment!
Mare mi-a fost mirarea si regretul, cand am vazut cum s-a
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desfasurat aceasta depunere de juramant:
Programati pentru orele 16:00 trei sute de persoane asteptau la
poarta consulatului. Cu intarziere de 20 de minute s-a permis intrarea
pe teritoriul consulatului.
O persoana de la consulat, fara a se prezenta, cu indemnuri,
reprosuri si observatii de prost gust, de tipul,
"Ce ai venit in blugi la depunerea de juramant?" (subl. mea,
Paul Goma) s-a adresat unui tanar, fara a se gandi, ca acel om vine de
la de la tara, numai el stie cum a ajuns la Chisinau.
A inceput sa numeasca pe familie fiecare persoana in parte.
Totul se petrecea in ograda consulatului, care se afla langa una din cele
mai aglomerate strazi din Chisinau. O galagie infernala. Cei de la
consulat se vede ca nu stiu de existenta microfoanelor. Domnul striga
familia, multimea o repata, pana ce se gasea persoana respectiva si trecea in cladirea consulatului. Aceasta procedura a durat o ora.
Ca gentilomi "adevarati": întâi au fost citite familiile de barbati. Femeile, ca cele mai rezistente (§i la frig, deoarece afara erau 13
C, am vazut si cateva gravide) au fost numite la urma.
O familie, tata si mama, care venise cu copilasul de 5 anisori,
s¶ se bucure impreuna de acest eveniment, a fost pe loc despar†it¶.
A fost numit tat¶l, iar sotia sa cu copilul brusca†i:
"Sa te apropii cand am sa te numesc" (subl. mea, P.G.).
Ea sarmana a apucat sa iasa pe poarta consulatului, crezînd ca
nu este pe lista. Se vede ca era foarte greu sa intorci pagina si sa gasesti
familia si numele sotiei!
Pana la urma am intrat in consulat.
La etajul 2 într-o mica sala din fata ghiseelor consulare se
inghesuiau 300 de persoane. (subl. mea, P.G.)
Am vazut o banca libera si ne-am asezat eu si cateva femei mai
in varsta - dupa aprope 2 ore de stat in picioare...
Iarasi am fost bruscati de persoana, care a citit listele:
“Ce v-ati asezat, aici nu e in Parlament!” (??) (subl. mea,
P.G.)
Apoi s-a inceput PROCEDURA. In acest coridor erau numai
3 steaguri ale Uniunii Europene si nici un steag al Romaniei. (subl.
mea, P.G.)
O persoana, iarasi fara a se prezenta, a inceput sa ne spuna ce
avem de facut dupa ce vom depune juramantul, Din cate am inteles,
fiecare document ne va costa 110 euro, pentru o familie cu 3 persoane
trebuie sa mai adunam acum vre-o 1000 de euro. (într-adev¶r: de 10
ori mai pu†in! - completarea mea, dup¶ adausul Sorinei). Poate in
Romania aceste documente costa mai ieftin, dar cum sa le facem la
Bucuresti? - nu vroiau sa ne spuna. Se facea accentul, ca toate documentele e mai bine sa le facem la Consulat.
Domnul a citit juramintul, noi am repetat, apoi au introdus un
CD cu imnul Romaniei, si iarasi o gluma de prost gust:
"Cine nu stie cuvintele, o sa stea pe coji de nuca". (subl. mea,
P.G.)
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Asta noua, basarabenilor, care cantam acest imn pe Piata
Marii Adunari Nationale, inainte de Revolutia din Romania.
Pana la urma am primit certificatul de cetatean roman. In suflet
nici un pic de bucurie. Am vazut cum se depune juramantul pentru
cetatenia Moldoveneasca, si pentru cea Rusa. Au transmis la TV. Imi
inchipuiam ca va fi ceva de neuitat. Intradevar - n-am sa uit.
Mi-a parut foarte urât organizata aceasta procedura. Imi era
rusine pentru acesti oameni si pentru ¢ara!
Ma uitam la fe†ele altor oameni. Citeau documentul primit la
mâna, cu speranta, sa nu gaseasca vre-o gresala. Apoi plecau... Se
vedea ca si lucratorii consulatului voiau sa ajunga acasa mai repede...
Sorina Gilca.”

Sorina a †inut s¶ completeze printr-un mesaj separat:
“As vrea sa adaugati numai ca oamenii trebuie sa se simta
mandri ca au devenit cetateni romani, dupa depunerea juramantului - dar nu a fost sa fie.
Consulatul s-a transformat intr-o masina de adunat bani,
fiindca aceste documente in Romania costa de 10 ori mai putin. ”

Bie†ii basarabeni: atâta vreme au a§teptat ca Patria Mam¶
s¶ le recunoasc¶ apartenen†a la România (56 ani, dac¶ am
num¶rat bine), încât nu îndr¶znesc s¶ se plâng¶ de tratamentul
“fr¶†esc” al acelor “oameni-noi” de tip b¶sescian (de ambe sexe):
derbedei, golani, b¶d¶rani, ho†i ordinari - ei alc¶tuiesc “personalul” consulatului - român ! - la Chi§in¶u.
Ca unul familiarizat cu securi§tii n¶scu†i, nu f¶cu†i - sus†in
sus §i tare c¶ vina o poart¶, nu atât animalele a c¶ror datorie ar fi
s¶-i serveasc¶ pe oamenii care bat la poarta consulatului, nu s¶-i
bruscheze, nu s¶-i umileasc¶, nu s¶-i trateze ca pe ni§te milogi
(basarabenii abandona†i rusului în 1940 f¶r¶ umbr¶ de
rezisten†¶: milogi?, fiindc¶ cer s¶ li se restituie calitatea - §i
demnitatea - de român?), cât B¶sescu în primul rând. ïn al
doilea Baconschi. Ei poart¶ întreaga responsabilitate a tratamentului b¶d¶r¶nesc, be†iv¶nesc, nesim†it, inuman (ce s¶ mai vorbesc
de neamprostesc). Analfabe†ii ceia au fost transfera†i de la paza
închisorilor de drept comun din dreapta Prutului la Consulatele
din stânga, iar ministrul lor, teologul specializat în studierea
îndeaproapic¶ a obiectului-subiect numit: jacuzzi - altfel basarabean, fiu de poet realist-socialoistic §i nepot de pop¶ - le-a dat
liber bandi†ilor de “personali” s¶ se poarte urât, r¶u cu basarabenii, ca nu cumva s¶ se supere ru§ii, americanii, ovreii, s¶-i amenin†e pe ei, slugile de la Bucure§ti de neascultare-întocmai, ba
chiar de… antisemitizm…
A fost bine instructat-antrenat orfanul Bakonsky - ca
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dealtfel §i orfanul Gafi†a. Securitatea a profitat de tragedia
Cutremurului din martie 77, ca s`-§i completeze herghelia de viitori diploma†i (pe dinafar¶). Rezultatul s-a ar¶tat str¶lucit: bie†ii
orfani au devenit ditamai ambasadori, purtînd marca de neascuns
a eticii Spurcatei Organe : Gabriel Gafi†a, mai pu†in dotat, s-a
încurcat, g¶in¶re§te, în pre§urile din anexele Ministerului de
Interne, îns¶ Theodor Bakonsky, de cum §i-a modificat grafia
numelui, cum i s-au deschis Por†ile Paradisului! N-ar fi de mirare
dac¶ ar candida la locul lui B¶§escu, scaunul va fi cald, continuitatea asigurat¶; ce-mi va fi B¶sescu, ce nu-mi va fi Baconschi
(care, în caz de nereu§it¶, ce va face el, teologul? I§i va scrie
numele ca alalt¶ieri: Bakonsky? £i care va fi schimbarea (interioar¶, intim¶ - personal¶, vorba lui Dinescu?)
Ru§ii nu sunt nelini§ti†i, sup¶ra†i, §tiindu-l pe teologul
securist Baconschi la Externe;
Nici chinezii: C¶câcea Baco’ a ciocnit c¶lcâiele §i nu l-a
trimis pe ambasadorul nostru în Norvegia s¶ reprezinte România
la onorarea lui Liu Xiaobo, Premiatului Nobel pentru Pace
în 2010;
ïn bune rela†ii Excelen†a Sa este cu, ¶sta, cum îi zice, cum
îi zice…? Avigdor Lieberman!, §i el basarabean - numai c¶ acela
nu are nevoie s¶ fie teolog, nici nepot de pop¶ ortodox, nici fiu de
poet unu-pe-fa†¶-unu-pe-dos ca s¶ se poarte ca un vechil-gardian
cu palestinienii a c¶ror †ar¶ §i via†¶ le-a fost furat¶ de noii paznici
de închisoare - israelian adus cu mari sacrificii de pe Bâc.
Vineri 26 noiembrie 2010
Se pare c¶ data de azi se leag` de ceva - de ce anume?
Am uitat, dar parc¶ era ceva de-bine.
Bine-ar fi s¶ fie de-bine.
26 noiembrie… Ce-o fi semnificînd?
“…£i am s¶-mi vând c¶r†ile (manufacte, am spus) a§a cum f¶cea,
prin 1955-56 pe vremea studen†iei mele dintâi b¶trânul domn George
Murnu (atunci: de vârsta mea de-acum).”

Acesta a fost un autocitat din Jurnal 2006. Ajungînd cu
verificarea la acest episod - sau: faz¶? - a Utopiei mele, m-a fulgerat o atroce dorin†¶ (nevoie) de autoeditare. Mai sunt dou¶ zile
pân¶ s¶ se hot¶rasc¶ soarta Basarabiei. £i, în secundar §i a mea.
Sunt mereu cu gândul la c¶r†ile mele, ca tot autorele egoist. Ce
bine, ce minunat ar fi dac¶ mi le-a§ putea publica la Chi§in¶u.
Nici o grij¶: me§teri tipografi, graficieni se afl¶ §i acolo, chiar
dac¶ cei mai buni au trecut demult Prutul la Ia§i (doar cât am avut
eu rela†ii cu Poliromul, în 1984, am aflat câte §i câ†i f¶ceau
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naveta).
ïn afar¶ de o edi†ie “popular¶” - vreau s¶ spun: economic¶,
pentru c¶ va fi distribuit¶ gratuit - s¶-mi fac eu una, §tii colè,
“manufact¶”, cum i-am zis…
Eh, vise. Din astea m¶ ad¶p. Din utopiale.
Duminic¶ 28 noiembrie 2010
Ei? Ia s¶ te v¶d, dou¶zeci§ioptuleanoiembrie!
Momentul cel mai potrivit, nu pentru un bilan† - care: al
nereu§itelor? - ci al unei… slujbe de utopie: evreii organizeaz¶
slujbe de blesteme a adversarului, a du§manului, eu doar de
implorare a soartei s¶ fie ceva mai clement¶ cu noi, cu mine.
Biblioteca! Visul meu cel mai tenace (în vis…), cel mai
social, nu doar cultural.
Ca de obicei, îmi încep dorin†a prin: “ziceam c¶…”.
Ziceam-c¶ guvernan†ii de la Chi§in¶u îmi încredin†eaz¶ o
cl¶dire cu o gr¶din¶; în fa†¶ §i pe laturi gr¶dina s¶ fie o sugestie
de parc: arbori mari, frunzo§i, umbro§i, cu aleile de acces
pietruite, avînd câteva b¶nci, câteva mese, scaune - pentru
lectur¶, pentru odihn¶, pentru discu†ii cu vecinul…
ïn spatele ei: o gr¶din¶ de zarzavat (sic), jum¶tate din
suprafa†¶: acoperit¶ de sere (cu acoperi§uri mobile §i protejate de
plase cu ochi mic, anti-grindin¶). Nu §tiu cât va… produce ea, dar
§tiu c¶ eu îmi voi petrece o bun¶ bucat¶ de vreme acolo, mutîndum¶ pe un scaun cu rotile (eh, picioarele), stropind ici, colo tr¶gînd
leu§teanul de frunze, s¶ deie bor§ul împ¶r¶tesc. Desigur, vor fi
c¶p§uni, agri§i, coac¶ze (rozincine?) - dar nu dovlecei. Da:
tomatelor, ardeilor - mai ales celor iu†i. £i parterelor de plante
aromate. £i pomilor de talie mic¶: meri, peri, pruni, cire§i, vi§ini
- era s¶ adaug: kiwi, dar nu §tiu ce în¶l†ime au…
£i vi†¶ de vie. Poam¶.
Bineîn†eles: flori, flori, flori.
La parterul cl¶dirii: Biblioteca propriu-zis¶, în serviciuliber, cu mese, scaune pentru cine dore§te s¶ lucreze; deasemeni
ordinatoare, sta†ii de internet, fotocopioze, scanere (acestea dou¶
din urm¶ într-o sal¶ izolat¶). Dac¶ exist¶ trei nivele, al doilea va
fi destinat arhivei, colec†iilor, posturilor de editare - deci a
“redac†iei”. Al treilea nivel va fi al “s¶lii mari”: conferin†e,
concerte.
Re-revin la obsesia social¶ a Bibliotecii, fondul de c¶r†i
constituind doar o “ramur¶” a… complexului, celelalte, chiar de
nu vor fi vizibile, vor juca un rol important:
Dac¶ proprietatea are §i o cl¶dire anex¶, acolo vor fi
amenajate:
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- antena medical¶ §i
- antena (nu i-am g¶sit un nume convenabil) alimentar¶.
Foarte-foarte important¶ cea medical¶. Va fi condus¶ de
un medic generalist §i va avea o sec†ie de asisten†¶, de “pedagogie” (prin conferin†e, prin materiale distribuite fiec¶rui pacient) a,
pe de o parte, educa†iei sexuale a copilelor, adolescentelor, pe de
alta o sec†ie, deasemeni, de mare importan†¶, a depistajului
bolilor (sau primejdiei de a le c¶p¶ta) ale femeilor care au lucrat
în str¶in¶tate §i au fost supuse ori doar expuse sclavajului sexual.
Aceast¶ a doua sec†ie va fi condus¶ cu mân¶ de fier (§i de velur)
de o femeie-medic. Ea va fi în contact permanent cu toate
celelalte organisme din †ar¶ - §i din vecin¶t¶†i - va face apel la
institu†iile de cercet¶ri (laboratoarele) §i spitalice§ti, pentru
urm¶rirea pacientelor.
Medicul generalist conduc¶tor al primei antene ar putea fi
semi-voluntar (dac¶ accept¶), îns¶ cel al antenei a doua: salariat
plin, împreun¶ cu personalul medical - va fi nevoie de 4-5
asistente, din care 2 de permanen†¶.
[Am obosit - §i totodat¶ m-am ru§inat - pentru c¶ am intrat
în detalii “tehnice” - dar cum altfel, când este vorba de… repararea (dac¶ mai este posibil¶) a st¶rii de bun¶ functionare - iat¶-m¶
tehnicizînd iar!) a “capitalului cel mai pre†ios” al unei comunit¶†i: femeia? Femeia, genitoarea, cea care este amenin†at¶,
nu doar de traumatismul condi†iei de roab¶ sexual¶, nu doar
de bolile pe care le-a contractat, dar §i teribila, nedreapta n¶past¶
a femeilor noastre: maltrat¶rile îndurate (în t¶cere!) de la so†i].
Sar la “antena alimentar¶” - nu voi scrie nout¶†i:
Ca unul c¶ruia lectura, la biblioteci, i-a provocat totdeauna
o foame n¶praznic¶, †in ca viitorii cititori ai viitoarei biblioteci de
la Chi§in¶u s¶ fie îndestula†i §i cu pâine p¶mânteasc¶ - în dou¶
moduri:
- în cl¶direa bibliotecii s¶ existe, la parter, o înc¶pere cu
distribuitoare de sandvi§uri, biscui†i, pr¶jituri, bomboane, covrigi
(!), §i cu b¶uturi calde: ceai, cafea, lapte, cacao, b¶uturi reci,
în majoritate sucuri de fructe. Dar nu cu alcool. La pre†uri
simbolice, frecventatorii bibliotecii vor putea avea ce doresc - din
ceea ce va fi…;
- pentru cititorii necesito§i, oameni în vârst¶, cu venituri
neîndestul¶toare vor fi distribuite, pentru prânz, bonuri la un
stabiliment din apropiere: restaurant, bodeg¶, cantin¶, osp¶t¶rie.
Acolo vor primi o mas¶ cald¶ complet¶ (§i un desert, un dulcef¶r¶-zah¶r, fructe). Pentru aceia§i, la cerere, se va încredin†a, în
suferta§e, mâncare pentru un membru - sau membrii familiei
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r¶ma§i acas¶; §i pentru ei, la cin¶.
Aten†ie, aten†ie: “beneficiarii” s¶ nu aib¶ nici o clip¶
impresia c¶ li se face un dar… - neîndestul de meritat. ïn selectarea lor nu se va face anchet¶, nu se va †ine seam¶ de trecutul lor
- fie activi§ti de partid, mili†ieni, securi§ti (enkavedi§ti), care
cândva f¶cuser¶ mult r¶u altora - pentru judecarea lor, exist¶ alte
instan†e, alte legi. ïn “Momentul Bibliotecii” to†i vor fi egali - de
s¶raci, de fl¶mânzi, de neferici†i. Cu nici un chip s¶ nu li se
repro§eze c¶ vin la Bibliotec¶, nu atât pentru c¶r†i, cât mai ales
pentru… mâncare. Dac¶ vor dovedi apetit §i pentru lectur¶, li se
vor împrumuta c¶r†i din “fondul comun”, cel care poate fi…
pierdut (o carte nu poate fi pierdut¶ nici chiar atunci când este
folosit¶ la r¶sucitul †ig¶rilor din foile ei).
M¶ întorc la antena medical¶:
Mul†i frecventatori al Bibliotecii - dac¶ nu chiar to†i - vor
avea “probleme cu din†ii”. ïngrijirea din†ilor persoanelor în vârst¶
devine o chestiune crucial¶, fiind legat¶ de… cruciala alimentare.
Oamenii - nu doar femeile noastre - au nevoie de o denti†ie
corect¶ pentru o alimentare corect¶ - presupunînd c¶ mâncarea va
primi o semi-rezolvare, prin Bibliotec¶.
Se vor încheia contracte de presta†ii cu cabinete dentare
(ah, iar am c¶zut în ciub`rul tehnicizator!), bineîn†eles, pl¶tite de
Bibliotec¶. Dac¶ se vor g¶si denti§ti sau laboran†i (semi)voluntari, foarte bine, cealalt¶ jum¶tate de plat¶ o vor c¶p¶ta pe lumea
cealalt¶.
Dup¶ cum se constat¶, m¶ preocup¶ mai degrab¶ ne-mâncarea, ne-s¶n¶tatea eventualilor cititori ai Bibliotecii, decât
c¶r†ile ele însele.
Ba da, m¶ preocup¶ §i ele, dar nu în primul rând.
ïns¶ din moment ce eu am-zis-c¶, atunci s¶ m¶ gândesc la:
O revist¶ (sau dou¶, sau trei);
O editur¶ - a Bibliotecii, care va scoate, nu doar c¶r†i deale mele, ci §i volume de documente, destinate:
memoriei : volume de istorie, de care ducem lips¶
limbii române: dic†ionare, gramatici, îndreptare
Oamenii no§tri au arz¶toare nevoie de memorie, de
recupe-rarea, de între†inerea ei, am mai spus, §i de limb¶
român¶. Ocupan†ii ru§i i-au oprimat, i-au presat - ei spun “represat”- pân¶ când †inerea-de-minte - interzis¶ de bol§evici - le-a fost
r¶zuit¶, suprimat¶. Pu†ine sunt victimele (mai adev¶rat:
supavie†uitorii) capabile/i s¶ povesteasc¶ iadul prin care trecuser¶, iar cei care s¶ a§tearn¶ pe hârtie m¶car “O zi din viata lui
Ivan Denissovici” §i mai pu†ine. Va fi salvat din/prin memorie,
dar cu atât mai pre†ios ce se va p¶stra. £i cu basarabenii deporta†i
©Paul Goma 1935-2011

wwww.paulgoma.com

PDF public și gratuit

31.12.2011

PAUL GOMA - JURNAL 2011

2448

s-a petrecut botezatul “sindromul Stockholm”, simpatizarea între
r¶pitor §i r¶pit, între victim¶ §i c`l¶u.
Nu am în†eles întâmplarea unui represat, unchi al lui N.
Dabija, deportat fiindc¶… avea casa acoperit¶ cu tabl¶ (!) §i care,
“întors la ba§tin¶” §i-a f¶cut o cas¶ §i mai frumoas¶, iar la
“sfe§tanie” a pus §i portretul lui Stalin pe fronton… ïntrebat de
ce l-a pus la loc de cinste pe c¶l¶u, Mo§ Terinte r¶spunde:
- Pentru c¶ el m-a f¶cut om. Dac¶ nu m¶ trimitea în
Kazahstan, nu mai ajungeam eu cavaler al Ordinului „Drapelul
Ro§u de Munc¶”. El m-a înv¶†at c¶ totul în via†a asta depinde
numai §i numai de mine, c¶ dac¶ am s¶ fiu harnic §i ascult¶tor,
n-o s¶-mi poat¶ face nimeni nimic. Dac¶ nu a§ fi trecut pe atunci
aproape zilnic prin moarte, prin foamete §i sete §i r¶mâneam în
sat, ast¶zi a§ fi sem¶nat §i eu colegilor mei de §coal¶, care, uit¶te §i tu, a§a §i n-au putut s¶ se descurce în via†¶…
Nu mi-a pl¶cut deloc, dar deloc p¶t¶rania, cu atât mai
pu†in “lec†ia” tras¶ de victim¶, anume: dac¶ nu te la§i prad¶ disper¶rii §i ascul†i tot ce †i se ordon¶, pân¶ la urm¶ scapi - ba îl
cinste§ti chiar pe Stalin, de ce nu: îi mul†ume§ti din inim¶ pentru
ce †i-a f¶cut †ie, comunit¶†ii tale, poporului t¶u. M-a întristat
relatarea lui Dabija, dar mai ales comentariile care dovedeau,
f¶r¶ t¶gad¶ c¶ aceia fuseser¶ demult reeduca†i (f¶r¶ Pite§ti),
condi†ionati pe via†¶, pref¶cu†i în robo†i.
ïn acel al-doilea-rând Biblioteca va organiza, va patrona
selec†ii de studii pentru elevi, pentru studen†i, pentru profesori la
primii pa§i ai lor. Cum? Nu pot spune în detaliu, presupun c¶ prin
burse, pe loc, prin recomand¶ri fa†¶ de institu†ii din alte †¶ri.
Dar liniile directoare s¶ fie: memoria §i limba.
Cât va costa o asemenea Bibliotec¶?
Nimica toat¶ - dac¶ o patroneaz¶ §i finan†eaz¶ statul.
Pe termen semi-lung, va deveni chiar rentabil¶. Numai c¶
guvernan†ii nu au r¶bdare, nu respect¶ lungul timpului, cer
rezultate pe loc - “bine, pentru mâine, dar nu mai târziu!”
Pân¶ atunci eu voi fi murit de cinci ori.
*
Voronin : frate cu Diacov în materie de limb¶ român¶:
“«Voi, jurnali§tii, ar trebuie s¶ promova†i o atmosfer¶ de
calmitate» (subl. mea, P.G.), a spus Voronin, ie§ind de la o
sec†iune de vot, agasat de întreb¶rile jurnali§tilor.
S¶ fie din “limba maldavineascî” a lui Stati §i a lui
Stepaniuk termenul calmitate? Ca pluralul de la cap: nu capete,
ci capuri, în limba - ba chiar §i în… capul - lui Diacov?
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Luni 29 noiembrie 2010
S¶ fie într-un ceas (de noapte) bun!
Dup¶ toate semnele cei buni nu au pierdut de ast¶ dat¶.
R¶mâne de v¶zut ce au înv¶†at din ne-pierdere, fiindc¶
voroninii, tcaciucii, smirnovii, putinii mârâie cu din†ii sufleca†i §i
se zbat în lese.
ïmi moderez bucuria, din obi§nuin†¶. Prea multe desiluzii,
or desiluzia nu †i-o poate pricinui du§manul, ci aliatul, prietenul,
fratele. M¶ str¶duiesc s¶-mi strunesc satisfac†ia: prea multe,
destule mi-au fost §i mie dezîncânt¶rile - ca s¶ m¶ alint §i eu pe
fran†uze§te.
Bine: nu va coborî raiul pe p¶mântul nostru cel fr¶mântat
de ciubotele ruse§ti, spurcat de tr¶d¶rile fra†ilor no§tri. Dar oamenii vor începe a crede incredibilul: Fiara a fost oprit¶ de a mai
ataca. Nu a fost învins¶, dar iat¶, a stat în puterea unui petic de
hârtie: buletinul de vot - de a o opri. Cu cât ne mul†umim noi,
minimali§tii (men§evicii), românii! S¶rb¶torim o ne-înfrângere (a
câta?) ca pe o izbând¶. (…)
Luni 29 noiembrie 2010
M-am †inut de alegeri §i am uitat Biblioteca…
Stupii de albine (se poate una ca asta?). Cum de le-am
uitat pe ele, dragele albinèlele? Doi-trei-cinci-§apte stupi, în
gr¶dina din spatele cl¶dirii. Ziceam: o mic¶ baterie de stupi.
£i alt¶ uitare - de neiertat: libr¶ria! Unde-i libr¶ria? Dar ea
are importan†¶ egal¶ cu a Bibliotecii!
Ziceam c¶ exist¶, la strad¶, o construc†ie. Dac¶-i prea
mic¶, o m¶rim! Eventual o etaj¶m. ïn corpul ei va fi plasat¶ §i
locuin†a portarului - persoan¶ important¶ la un asemenea
a§ez¶mânt, chiar dac¶ la o bibliotec¶ nu-i nimic de furat; sau
tocmai de aceea: fiindc¶ r¶mâne ceva de distrus: c¶r†ile.
Am r¶mas traumatizat de distrugerea c¶r†ilor. Motiv pentru care sar la b¶taie când aflu… Pe naiba! L-am b¶tut eu pe
Liicheanu pentru c¶ mi-a trimis la topit Culoarea curcubeului?
I-am ars eu m¶car un genunchi în coaie, dublat de un cap în gur¶?
Fie §i o nevinovat¶ trimitere în m¶-sa de cobili†ar-de-c¶r†i? Nu.
ïmi promisesem s¶ nu uit “ceva” în leg¶tur¶ cu Biblioteca.
Am uitat.
Probabil era o re-revenire la scopul Bibliotecii: des†elenirea memoriei §i a limbii române în Basarabia.
*
Vesti ne-bune - la orele 11 o prieten¶ epistolar¶ de la
Chi§in¶u, îmi transmite:
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“(…), as vrea sa fie buna ziua si sa nu va intristez, dar rezultatele
sunt altele, mai urâte decat sondajele. Buneii de prin sate ne tradeaza in continuare. £tiu rezultatele partiale de la 2.00 noaptea si desigur sunt infrigurata.
Depindem acuma de ce fel de coalitie se va face. La 15.00 e sedinta
guvernului, urmatoarea dupa 11 noiembrie [desigur: “dup¶ 11 decembrie”].
Sa vedem si de acolo ce aflam.”

Dar, Domnule, am mai tr¶it, acum doi-trei ani, o r¶sturnare asem¶n¶toare a rezultatului electoral, numai c¶ nu ne privea
pe noi românii.
ïnseamn¶ c¶ s-a dus pe apa Bâcului Biblioteca mea, cu tot
cu c¶r†ile pe care speram s¶ le editez la Chi§in¶u. Când nu-i
noroc, nu-i §i m¶ gândesc cu strângere de inim¶ mai ales la disperarea oamenilor de acolo, c¶zut¶ ca o ghilotin¶ pe gâtul lor
dup¶ câteva ceasuri de euforie a speran†ei… cât-pe-ce-s¶-fieîmplinit¶.
Acum va ap¶rea o altfel de ur¶: nu de-clas¶, nu de-ras¶, ci
de…vârst¶, cum a spus prietena mea: “Buneii de prin sate ne
tr¶deaz¶ în continuare”. Tocmai îmi scrisese Flori B¶l¶nescu
despre un reportaj de la Mana, difuzat la TV Bucure§ti: o bab¶
recuno§tea c¶ votase cu comuni§tii “pentru pensie” - iat¶ Cheia
Raiului!
*
Norman Manea îmi face onoarea de a m¶ - nu direct
antisemitizà, ci de a… regreta c¶ nu sunt suficient antisemitizat de al†ii. ïn Curierul de Est, dialogînd cu Eduard Kanterian:
“Merit¶ subliniat¶, în schimb, rezonabilitatea §i senin¶tatea cu care
sînt privite dou¶ personalit¶†i literare suspectate, de la o vreme, de „antisemitism“ pentru atitudinile publice în r¶sp¶r: e vorba de romancierul german
Martin Walser (iritat de persisten†a culpabiliz¶rii germanilor pentru crimele
hitleriste) §i de Paul Goma (elogiat cavaleresc pentru intransigen†a sa etic¶ §i
protestatar¶ din timpul dictaturii, f¶r¶ a fi blamat prea sever pentru evalu¶rile
riscate din S¶pt¶mîna ro§ie §i din scrierile confesive postdecembriste).
„Nu cred c¶ Walser e neap¶rat antisemit. A avut o reac†ie de iritare:
pîn¶ cînd o s¶ fim prezenta†i numai drept ni§te criminali §i barbari? Nu sîntem numai asta!“

Asta - doar asta - §i atât despre Walser? Despre care nu
crede c¶ este antisemit… Ce dr¶gu†, ne-crez¶torul Norman
Manea!
ïn schimb, despre mine… S¶ aflu ce anume nu crede?, ca
s¶ §tiu de ce m¶ acuz¶ (cunosc acuza†ia!) - f¶r¶ a m¶ numi?
„Obsedat pîn¶ la detaliul minor de «etica perfect¶», ca un arhanghel
îndîrjit §i solitar (jurnalul s¶u stufos §i dilatat a ajuns la propor†ii plicticoase),
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Goma §i-a scrutat rareori erorile §i exager¶rile proprii §i a abandonat, prea
des, reflec†ia dubitativ¶ §i judecata deta§at¶, senin¶, obiectiv¶. (…)
S¶pt¶mîna ro§ie i-a consolidat trista faim¶ de nou antisemit, facilitat¶ §i de
unele gr¶bite declara†ii anterioare ale sale. Goma scruteaz¶ în acest text
incendiar o situa†ie complicat¶ §i extrem de interesant¶, într-un mod simplist
§i cu un limbaj pamfletar. Este vorba despre comportarea popula†iei evreie§ti
din Basarabia la intrarea trupelor române §i a celor sovietice. Asemenea
situa†ii fluide duc, uneori, la r¶bufniri ostile, îndelung mocnite – vezi
faimosul caz polonez Jedwabne, din cartea lui Jan T. Gross (…) Nu pot,
totu§i, s¶-l a§ez pe Goma lîng¶ A.C. Cuza, Codreanu, Antonescu, Vadim
Tudor“ (subl. mea, P.G.).

Ce spuneam! Se putea ca N. Manea s¶ nu cedeze ticului
evreiesc de a eticheta pe oricine, pentru orice : «antisemitule!»,
dar Doamne fere§te f¶r¶ citate, f¶r¶ argumente în acuza†ie, în
blesteme rituale?
Am în†eles: b¶iat binecrescut, nu m¶ poate pune lâng¶ dar a§a, neputînd, m¶ pune (parc¶ ar fi Liiceanu, ap¶rat de
Monica Lovinescu §i de Dorin Tudoran: «Nu se poate ca Gabriel
s¶ fie în stare s¶-†i trimit¶ cartea la topit!» - dar s-a dovedit c¶
Gabrielul lor a fost în stare; f¶r¶ eforturi deosebite)! Ce-i po†i
r¶spunde mormolocului Manea, motanului cu perii mai
otr¶vicio§i decât †epii unui arici? El nu atac¶ direct, ci totdeauna
de dup¶ gard - mai contimporan: de dup¶ Zidul Ierusalimului, el
nu se expune, producînd probe: citate, ci lanseaz¶ insinu¶ri-acuzatoare; el nu risc¶ s¶ te pun¶ lâng¶ un r¶u exemplu, îns¶ pretinzînd c¶ nu te pune… te-a §i pus. £o§otind, §o§optitorind, ca s¶ nu
ne-auz¶ du§manul comun… Dar care-i “du§manul comun”:
comunismul? Doamne fere§te!, în concep†ia despre lume §i via†¶
a lui Norman Manea, du§manul este, ca chifteaua lui Bul¶: numa’
unu/una: nazismul §i numai nazis’…, pardon, pre limba lui - pre
limba lor a lor falsul termen: “fa§izmul”.
El, îndelicato-vi†ios nu m¶ pune “lîng¶ A.C. Cuza,
Codreanu, Antonescu, Vadim Tudor” - nuuu, Doamne fere§te,
cum s¶ fac¶ el una ca asta?, “s¶ pun¶ în mâna du§manului un
ciomag” cu care acesta s¶-i dea peste bot, lui, ca unui mincinos
calomniator ce este?, ci, în stilu-i îng¶lat, mototolit, morfolit,
mo§mondit, târcolit, “acoperit”…- dar pretinzînd f¶†arnic §i
proste§te c¶… nu-m¶-pune-lâng¶ (i s-a observat subtilitatea de
stâlp de telegraf?) - m-a §i pus lâng¶ cei numi†i-prin-ne-numire:
A.C. Cuza, Codreanu, Antonescu, Vadim Tudor!
Metoda la§ului, a ilegalistului din mo§i-str¶mo§i, cunoscînd un singur mod de a comunica, înv¶†at în familie: cod secret
de spionaj…
Nu m¶ poate înghi†i, cu atât mai pu†in ierta de când, la
Madrid, la un colocviu, am întrerupt ieremiada s¶rmanului exilat
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de profesie §i prin tradi†ie, întrebîndu-l: Când, de unde, unde a
fost el exilat? Din Bucure§ti la Berlin, cu o burs¶ §i cu pa§aport
românesc, pe atunci: résérist? “Exilatul” s-a sim†it ultragiat,
negat: cum de îndr¶znea un biet goi s¶-i conteste Majest¶†ii Sale,
Evreul, onoarea, intu§abilitatea, “statutul de exilat perpetuu”?
Ei, bine, goi-ul de mine îndr¶znise s¶-i cear¶ s¶ rosteasc¶
- limpede, audibil, nu dup¶ obicei, §o§otit - adev¶rul-adev¶rat,
§i nu “adev¶rul de ras¶” al s¶u:
Era el ce pretindea: un exilat?; exilat cu un pa§aport al
†¶rii din care pretindea c¶ fugise?, dac¶ nu, s¶ declare c¶
min†ise.
Evident, nu a r¶spuns: ce s¶ fi spus: adev¶rul? N. Manea
§i adev¶rul! Care “adev¶r”?, vorba rusului negînd cu hot¶rîre
furtul caprei («Kakaia kapra?», pe ruseasca româneasc¶) cea
pe care tocmai o belea, dup¶ ce o sodomizase prin p¶r†ile
neesen†iale?
C¶ tot am adus vorba de acel colocviu de la Madrid: †ine
minte Manea refuzul lui Nedelcovici de a-i atinge mâna întins¶?
Cum a§a: se teme c¶ se va afla adev¶rul?, chiar de se afl¶, s¶ nu
fie rostit cu glas tare, altfel rostitorul risc¶ s¶ fie pedepsit prin
holocaustizare, antisemitizare, deci declasare, deci moarte civil¶,
pentru un scriitor t¶cere mortifer¶ - tot el, pentru c¶ îl demascase
pe mincinosul scriitor (îns¶ evreu) Manea?
Cu acea ocazie am aflat c¶, în urm¶ cu câ†iva ani, la
Bucure§ti, într-o §edin†¶ a Uniunii Scriitorilor în care Nedelcovici
fusese pus la zid pentru trimiterea în Occident a unui manuscris
refuzat în Orient - i-l editasem în colec†ia mea de la Albin Michel
- viteazul Manea doar c¶ nu se b¶gase sub scaun, de fric¶ s¶ nu i
se cear¶ s¶ spun¶ (în public!) c¶ avea §tire de demersurile, legale,
ale colegului s¶u? Eu, la Madrid, intervenisem, f¶r¶ succes, s¶
aplanez conflictul c¶c¶cios, provocat de la§itatea legendar¶ a lui
Manea, de fricozitatea pe care o folosea cu o verificat¶ viclenie
de broasc¶ †estoas¶ §i nu mai pu†in de tradi†ionala-i înclinare spre
minciun¶:
La scurt timp dup¶ ce p¶r¶sise România, venit în vizit¶ la
noi, la Paris, timp de un ceas §i ceva ne-a torturat cu lament¶rile-i ieremiice (pleonasm admis), cu acuz¶rile f¶r¶ nuan†e la
adresa colegilor de scris, români, “care nu se solidarizaser¶ cu el,
persecutatul: «fiindc¶ sunt evreu»”. Pân¶ când mi-am dat seama
c¶, de la începutul litaniei agitase un teanc de t¶ieturi din presa
din †ar¶… (nu l-am întrebat dac¶, în 1977 el, Manea, se solidarizase cu Goma, nu neap¶rat pentru c¶ ar fi fost capabil s¶ întrebe:
«De ce s¶ m¶ solidarizez cu tine? Ce †i se întâmplase în 1977?» fiindc¶ pe el îl intereseaz¶ numai suferin†ele sale, de evreu, nu §i
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suferin†ele neevreilor). L-am întrebat ce sunt acelea. Mi-a
r¶spuns c¶ ni§te hârtii f¶r¶ valoare, îns¶ când i le-am luat din
mân¶ §i mi-am aruncat ochii peste ele…
Atunci am p¶truns natura lui Norman Manea: f¶r¶ s¶-§i
dea seama - înclin s¶ cred c¶ pu†in îi p¶sa - †inuse în mân¶, la
vedere, t¶ieturi de pres¶, articole scrise la Bucure§ti §i în provincie, semnate de colegii s¶i, scriitori români, în care era ap¶rat
plân-g¶ciosul, pârâciosul celor care nu se solidarizaser¶ cu el,
«fiind-c¶ sunt evreu» - dar continuînd a le repro§a… nesolidarizarea!
Nu §tiu dac¶ séjourul la Berlin al “exilatului” Manea a
coincis în timp cu cel al “surghiunitului” (apud S. Damian)
Crohm¶lniceanu în acela§i Berlin, îns¶ presupun c¶ “exilatul” nu
avea ce face cu sfaturile “surghiunitului” Bacil Kroch cum
anume s¶-§i confec†ioneze, pentru peste-Ocean, scurta-i autobiografie, el fiind deja tob¶ de bibliografie american¶, bellowian¶
(studiat¶ la Berlinul amarului exil). Apoi Eliade murise, a§a
c¶ Iepuril¶ Manea putea s¶ ias¶ lini§tit din buruieni, s¶ dea cu
piatra. Curajos, Norman: ajuns în Occident, nu a demascat, nu a
acuzat defel comunismul din România (de care se plângea pe
toate drumurile în morm¶ielile sale private, botezîndu-l “na†ionalism ceau§ist”), ci “fa§ismul” de care pretindea el §i ai s¶i c¶
fusese §i r¶m¶sese infestat¶ întrega societate româneasc¶, în
special intelectualitatea, cea complice la Holocaust! £i-a ales §i
†inta potrivit¶, fiindc¶ Eliade nu se mai putea ap¶ra, murise…
Ajuns aici, m¶ întorc la afirma†iile sale din dialogurile cu
Eduard Kanterian:
Rezemat pe care documente a avut neru§inarea de a vorbi,
el, Manea despre “comportarea popula†iei evreie§ti din Basarabia
la intrarea trupelor române §i a celor sovietice”? Ce a vrut s¶
comunice prin acea improviza†ie voit neglijent¶, înten†ionat
confuz¶? Ce semnific¶ §i-ul? Pune el, Manea pe acela§i plan tragica, umilitoarea retragere a trupelor române, în iunie 1940, din
provinciile cedate §i, imediat, devansînd în†elegerea dintre
România §i URSS, opera†iunea festiv¶ de ocupare (ocupan†ii
ziceau: “libe-rare”) a terenului p¶r¶sit de armata român¶ în
S¶pt¶mâna ro§ie de sânge §i de lacrimi ale noastre, de huiduieli,
de insulte din partea “narodului truditor”, de lapid¶ri, de spurcare
prin con†inutul oalelor de noapte, p¶strate pentru aceste “acte
revolu†ionare”, de lin§aje §i de r¶piri ale solda†ilor care nu aveau
voie s¶ se apere (ordin strict de la comandamentul românesc) - §i
aproape numaidecât de chiuiturile de bucurie ale evreilor care îi
întâmpinaser¶ pe invadatori cu: “Bine a†i venit, v-am a§teptat
20 ani”!? £i în iulie 1941, dup¶ an an de co§mar de teroare
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bol§evic¶, mai ales prin evrei, fuga glorioasei Armate Ro§ii, dup¶
devastarea, incendierea, dinamitarea, jaful bine organizat a ce
mai r¶m¶sese din Basarabia §i din Bucovina de Nord? Partenerul
de dialog, Kanterian poseda el, în buzunarul interior al vestonului
sau în servieta de la piciorul mesei documente dovedind c¶ evenimen-tele nu se petrecuser¶ a§a cum le-am relatat eu, în eseul
S¶pt¶mâna Ro§ie - ci dup¶ varianta holocaustologilor de pretutindeni: «Ba chiar dimpotriv¶!»? Un elev de primar¶ nu ar lipi,
prin §i cele dou¶ evenimente, îns¶ Manea nu este un elev puturos,
ci un adult mincinos, crescut în minciun¶ §i în ur¶ fa†¶ de
ne-evreu, mai ales fa†¶ de român - cu atât mai grea, mai intens¶,
mai de-r¶u-f¶c¶toare (ca §i la ultramincinosul Wiesel), cu cât
nu românii l-au arestat, nu românii l-au internat în lag¶re din
Transnistria - ci… «Ba chiar dimpotriv¶»: nem†ii. ïns`, ca §i
pentru evreii unguri românii trebuiau desemna†i ca vinova†i
(«Românii au ucis, au ucis, au ucis!», dup¶ calomniatorul laureat
al Nobelului pentru Pace, Wiesel, acuzîndu-i pe românii din
Ardealul de Nord, ocupa†i §i victime ale ungurilor). Astfel
contest¶ el, Manea “comportarea” (popula†iei evreie§ti) din acel
“moment” care durase un an încheiat: 28 iunie 1940-15 iulie
1941? Mai degrab¶ inten†ionat amalgameaz¶, dup¶ odiosul obicei
al holocaustologilor §i al transnistrologilor, vezi-l pe Laszlo
Alexandru, timpurile, nu doar gramaticale, ci §i raportul victim¶c¶l¶u (ocuparea provinciilor noastre de c¶tre bol§evici §i, dup¶ un
an de teroare, de asasinate, de deport¶ri, de moarte, liberarea lor
de c¶tre germani §i români), încercînd s¶ semene confuzie în
spiritul cititorului. Astfel Manea î§i ia cu de la sine putere “dreptul” de evreu, scutit de precizarea necesar¶, obligatorie pentru
orice participant la un dialog cinstit, european, nu la un monolog
sovietico-sionist: administrativ §i… represiv: Bucovina, Her†a §i
o parte din nordul Basarabiei se aflau sub control german, iar
familia sa fusese deportat¶ în Transnistria de c¶tre autorit¶†ile
militare germane.
Cu ce drept tace ca un pe§te (fiert) ceea ce nu-i convine,
incriminînd ce-i convine lui §i alor lui : responsabilitatea românilor în masacrarea evreilor sub comanda nem†ilor - îns¶
executat¶ de ucraineni? Cu ce drept? Cu dreptul Evreului? Dar
cunoa§tem “dreptul evreului”, de la Wiesel: eu îl acuzasem c¶
min†ise, afirmînd c¶, în aprilie 1944 evreii din Sighet fuseser¶
aresta†i de jandarmii români, iar el, încol†it…- Wiesel încol†it de
cine, de ce? de propria-i con§tiin†¶?, dar are el a§a ceva?-,
dovad¶: nu §i-a recunoscut eroarea în scris, ci i-a §optit la ureche,
lui Shafir, cu gura strâmb¶, grijuliu s¶ nu-l aud¶ §i al†ii: «Am spus
adev¶rul într-un roman»… Rezemat pe care documente formu©Paul Goma 1935-2011
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lase Manea acuza†iile contra românilor? Pe nici un document,
doar pe afirma†ia lui, ca evreu, ca §i pe ale lui Wiesel, R. Ioanid,
Ancel, Shafir, A. Florian, Matatias Carp - mincino§i dovedi†i - §i
Kanterian: martor t¶cut, deci consim†itor la falsificarea adev¶rului (mi-a amintit de Mircea Mih¶ie§, “dialogînd” cu V.
Tism¶neanu, cu N. Manolescu §i publicînd c¶r†i, îns¶ rolul s¶u
rezumîndu-se la †inerea convenabil¶ a microfonului în dreptul
gurii vorbitorului)? Dup¶ obiceiul necinstit al holocaustologilor,
Manea §i Kanterian inverseaz¶ cronologia faptelor, pentru a-i
putea acuza pe “fa§i§tii români” de a se fi r¶zbunat pe evreii care,
vreme de un an terorizaser¶, agresaser¶, în slujba ocupan†ilor
ru§i, atât armata în retragere, cât §i pe neferici†ii goi, ne-evreii
r¶ma§i la cheremul lor, al evreilor, auxiliari ai ru§ilor, în
Teritoriile Cedate? “Asemenea situa†ii fluide duc, uneori, la
r¶bufniri ostile, îndelung mocnite – vezi faimosul caz polonez
Jedwabne, din cartea lui Jan T. Gross”, ne d¶ în cap Manea cu
“opera” lui Gross, dovedit¶ demult cel pu†in îndoielnic¶, dac¶ nu
de-a dreptul diversionist¶.
À propos de aceasta: de ce se preface N. Manea a nu fi
citit m¶rturia lui Vasili Grossman A writer at war, tradus¶ §i
publicat¶ de doi americani, Antony Beenor §i Liuba
Vinogradova? Dup¶ cum §tie pân¶ §i Manea - doar în America
tr¶ie§te el - Grossman, autorul tulbur¶torului roman Via†¶ §i
Destin, nu este chiar “antisemitul” Norman G. Finkelstein, dar
nici fratele geam¶n al criminalului Ehrenburg, chiar dac¶ imediat
dup¶ r¶zboi a fost, al¶turi de el, coautor al “C¶r†ii negre” pe care
se reazem¶ holocaustologia contemporan¶. £i totu§i, corespondentul de front Grossman (nu doar politruk-special,“înger-r¶zbun¶tor” ca Ehrenburg, cel care îi îndemna pe osta§ii Armatei Ro§ii
s¶ violeze “nem†oiaca”, indiferent de vârst¶, s¶-i nimiceasc¶ pe
“niem†î”, indiferent ce ar fi f¶cut sau ar fi fost) - a l¶sat §i
însemn¶ri despre masacrele evreilor de la Odessa §i de la
Domanevka, teritorii administrate de români.
Or în leg¶tur¶ cu acestea Grossman scrie adev¶rul:
Armata român¶ a intentat proces f¶pta§ilor - poli†i§ii ucraineni.
ïns¶ dup¶ r¶zboi sovieticii au decis: s¶ fie judeca†i românii! De
ce tace astfel de adev¶ruri? Fiindc¶ acestea îi deranjeaz¶ pe evrei,
ca Manea, care au f¶cut fond de comer† din suferin†ele semenilor,
din culpa atribuit¶ românilor?
Iat¶, oricât de indignat, de r¶nit de minciunile sale, devenite acuza†ii de holocaustolog dobitoc, înfumurat, asigurat c¶ nici
un goi nu va îndr¶zni s¶-i dea o replic¶ sau o lab¶ peste bot, eu
nu-l “a§ez” pe Norman Manea lâng¶ congenerii s¶i…
…Ana Pauker, Roller, R¶utu, L.Tism¶neanu, Nikolski,
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Chi§inevschi, Novicov, Radu Florian, Bruchmann, Valter §i
Petre Roman, Brucan, Perahim, Sorin Toma, Bunaciu, fra†ii
Oigenstein: (Leonea, zis “R¶utu”), Mi§a, tat¶l b¶ie†ilor Oi§teanu;
nici lâng¶ Niculescu-Mizil, Pavel ¢ugui, C. N¶dejde, £tefan
Voicu, Vitner, Moraru, £elmaru, Socor, Tertulian, Bratu, Geta
Horodinc¶, Mândra, Iosifescu, Baranga, pentru a r¶mâne
“în ramur¶”;
Nici al¶turi de Nina Cassian, de Ofelia Manole, de Maria
Banu§, de Veronica Porumbacu, de Ghizela Vass, de Ilka
Melinescu, de Ana Toma (Grossman, tovar¶§a de via†¶ a lui
Bodnarenko, apoi a altor tovar¶§i); nici al¶turi de tovar¶§ul poet
Eugen Frunz¶, de Horia Liman, de Sergiu F¶rc¶§an, Nestor Ignat,
Wald - ei, da, Henry Wald…;
Nici al¶turi de Pavel Apostol, ucenicul §i turn¶torul lui
Blaga, nici al¶turi de Mirodan, turn¶torul lui I. D. Sîrbu; nici
al¶turi de securi§tii dezinformatori Stark §i Em. Valeriu - §i a
celorlal†i mari criminali evrei ca “teribilul Mendelowicz”, cum îl
zugr¶vea chiar Wiesel - zis Amos Manor (?); nici lâng¶ Strul
Mauriciu, tor†ionar sadic; nici lâng¶ G. Goldenberg, comandantul
NKVD Orhei, cel care se ocupase, nu doar de tata, arestat în
ianuarie 1941, ci §i de elevii care arboraser¶ un drapel tricolor,
jum¶tate dintre ei fiind executa†i; poate doar lâng¶ nesfâr§itul
intelectual §i turn¶tor (§i al lui Noica), pe nume Zigu Ornea.
£i nu am chef s¶-i explic lui Manea pentru ce jurnalul meu
“stufos §i dilatat, /a/ ajuns la propor†ii plicticoase”(dac¶ l-a
plictisit pân¶ §i pe r¶bduriul Manea, s¶ nu-l fi citit, simplu!) fiindc¶ el §tie, dar el tace. Dac¶ a§ fi avut voie, nu de la alde
Manolescu §i de la Patapievici §i de la Liiceanu - ci de la Wiesel,
de la Oi§teanu, de la Zalis, turn¶tor veteran, de la Ed. Reichman
turn¶tor ve§nic tân¶r, de la M. D. Gheorgiu, nu doar m¶runt
turn¶tor, ci denun†¶tor odios, de la “prietenii” Ion Vianu §i Laszlo
Alexandru - s¶ cap¶t, nu autoriza†ia de a publica, ci “permisiunea” de a nu fi interzis (nuan†¶) în oricare periodic, în oricare
editur¶ din †ar¶ - atunci nu a§ fi avut nevoie de o astfel de dilatare
(!), deci nu l-a§ fi plictisit pe iubitul meu “confrate” Manea.
Cedez îns¶ “exemplului” dat de dânsul (prin absen†¶!) §i îl
a§ez eu pe el la masa rotund¶ a recentului Salon al c¶r†ii
Gaudeamus - lâng¶ Paul Cornea. S¶ nu fac¶ Norman pe August
Manea §i s¶ se mire, nesfâr§it de ofensat, grozav de indignat :
«Dar ce a f¶cut atât de reprobabil Paul Cornea, un om atât
de cultivat?”- cum întrebase inocentul, neinformatul, analfabetul
Liiceanu, dup¶ ce, la Aix-en-Provence, p¶r¶sisem scaunul de la
tribun¶ §i chiar sala în momentul în care Crohm¶lniceanu mi se
a§ezase, cu nesim†irea-i legendar¶, al¶turi:
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«Dar ce a f¶cut Crohm¶lniceanu atât de reprobabil - un om
atât de fin, de cultivat?”.
Dac¶ Norman Manea va dovedi c¶ este un neru§inat f¶r¶
frontiere §i va pretinde c¶ nu §tia, bietul, ce anume f¶cuse
tovar¶§ul Paul Cornea la via†a lui de activist fanatic, feroce,
bol§evic, du§man al “vechiului”, la tineret, la-cultur¶, la-înv¶†¶mânt, cu epur¶rile (de oameni), cu-epur¶rile de carte, cu
poreadka sovietic¶ în tot ce †inea de spirit, îl las acolo, pe scaunul
ru§inii lâng¶ unul dintre distrug¶torii înv¶†¶mântului, ai culturii
din România ocupat¶ de ru§i: tovar¶§ul Paul Cornea.
ïn încheiere îi divulg un secret, tot din Vasili Grossman
extras - de ce se preface c¶ nu-l cunoa§te?:
„În 1932, zece ani dup¶ r¶zboiul civil, campania dus¶
de Stalin împotriva chiaburilor §i pentru colectivizarea
for†at¶ a agriculturii a provocat o mare foamete §i moartea a
§apte milioane de oameni. (…) Agen†ii stalini§ti au r¶spândit
zvonul c¶ evreii au fost de vin¶ pentru aceast¶ foamete. Acest
factor ar putea explica mai târziu entuziasmul cu care
ucrainienii i-au ajutat pe germani la masacrarea evreilor.”
*
Voronin: o conferin†¶ de pres¶ la care el va vorbi în
ruse§te. “Liderul comuni§tilor, Vladimir Voronin, sus†ine un
briefing, la aceast¶ or¶ (15, ora Chi§in¶ului). Acesta vorbe§te în
rus¶, men†ionând c¶ „sunt prezen†i mul†i jurnali§ti vorbitori de
limb¶ rus¶”.
Nu se va fi g¶sit nici un jurnalist s¶-l întrebe:
«Câti jurnali§ti vorbitori de rus¶ vor fi fost le “briefingul”
tovar¶§ului Voronin: o divizie de blindate? Trei ?»
Mar†i 30 noiembrie 2010
De când am primit volumul omagial “Paul Goma 75” - s¶
tot fie câteva s¶pt¶mâni - mi-am propus s¶ scriu câteva cuvinte
de… iubire fratern¶ la adresa unora dintre participan†i.
De Flori B¶l¶nescu nu mai vorbesc, ea este ini†iatoarea §i
îngrijitoarea volumului.
De primul din prima sec†iune: Chris T¶n¶sescu pentru
întâia oar¶ auzeam de el, dar, Doamne, ce pl¶cere s¶ constat c¶
omul m¶ citise §i înc¶ bine de tot, †inea minte “m¶rcile” mele §i
le bine-folosea;
Al doilea: Viorel Ili§oi - cu el sunt prieten (numai epistolar, din p¶cate) din 1992, când a scris scrìsul despre Mana - chiar
acest text a fost inclus în culegere (iar eu a§tept volumul de proz¶,
al acestui foarte bun scriitor). De când cu aventura Tofan, i-am
©Paul Goma 1935-2011

wwww.paulgoma.com

PDF public și gratuit

31.12.2011

PAUL GOMA - JURNAL 2011

2458

ascultat înregistrarea: excelent cititor al produselor mele §i l-am
rugat s¶ o fac¶ el (în locul meu, devenit nefolosibil) citind “Din
calidor”. Am aflat - de la Flori B¶l¶nescu: fiica sa, Elena este §i
ea “împ¶timit¶” (ce cuvânt oribil!) de scrisul meu, ce bine-ar fi
dac¶ §i-ar afla §i ea un loc în preajma lui Tofan;
Al treilea. Mihail Vakulovski, “fiul meu adoptiv”. El
afirm¶ c¶ între tat¶l lor §i mine erau/sunt multe asem¶n¶ri,
Dumnezeu s¶-l ierte pe Alexei;
Mai departe: exist¶ §i alte texte interesante, bune, dar eu
m¶ opresc deocamdat¶ la Bogdan Ghiu: “Gomarea lui Goma”, la
Radu Botta, cel execrat de Ple§u, de Patapievici; la Michel
Astner, disponibilul traduc¶tor, punîndu-l la punct pe £tefan
Agopian - cel care nu numai c¶ afirma c¶ nimeni nu-l poate citi
pe Goma, dar î§i îng¶duia s¶ fac¶ jocuri de cuvinte dubioase cu
titlurile c¶r†ile mele (“Prostinato”); Mihai Rogobete cu “P.G.
dup¶ Borodino”; un alt necunoscut mie: Ionel Bu§e, în fine - în
aceast¶ sec†iune) textul cald, fratern al lui Radu Aldulescu.
I-am în§irat pe autorii despre care a§ fi vrut s¶ scriu mai pe
larg, m¶rturisindu-le comunicarea cu ei - dar iat¶: au intervenit
alte evenimente, accidente, impotente §i n-am reu§it. O voi face
mai încolo, ; atunci voi scrie mai cu seam¶ despe femeile mele,
cele care au scris suroral despre scrisul meu, indiferent dac¶
mi-au r¶mas fidele ori §i-au g¶sit perechea cu altul: Marta Petreu,
Nicoleta S¶lcudeanu, Anca Ha†iegan, Sanda Cordo§…
Miercuri 1 decembrie 2010
Azi m¶ simt ceva mai pu†in r¶u. Ba chiar bine: Filip mi-a
me§terit un nou site, prezentabil §i… bine prezentat chiar de el,
prin câte un fragment din con†inut. Asear¶, de§i istovit de munca
de preste lun¶ (ce lun¶ grea, noiembrie acesta!) §i de satisfac†ia
de a vedea Jurnalul ian-nov instalat - tot de el - m-am relaxat (!),
plimbîndu-m¶ pu†in prin p¶durea internauticald¶: am constatat,
pentru a n-a oar¶ c¶ de§i “confra†ii” cei r¶i §i-au dat mân¶ cu
mân¶ §i mi-au barat calea spre edituri - ce s¶ mai vorbesc de
periodice! - cu ajutorul lui Dumnezeu §i al minunii sale: internetul, am reu§it s¶ p¶trund §i eu la lumin¶. Desigur, nu m¶ pot
compara cu “directorii” care se afl¶ tot timpul la tribunele na†iei,
perorînd despre ñiñica - dup¶ obiceiu-le - dar îmi pot num¶ra §i
eu “cititorii” clandestini, cu unit¶†ile: trei, cinci, uneori chiar
§apte într-o singur¶ zi! Le-am zis: clandestini, ca pe vremurile
eroice dinainte de “rivulu†ia românestr¶” când, a ne frecventa pe
noi, bandi†ii de la Paris era o fapt¶ înalt penal¶! - astfel s-a,
construit, cu migal¶, dar cu eroicitate cultura cea înalt rezistent¶
oprim¶rii spirituale («P¶i §tii tu cine-s eu? Io ascultam Europa
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liber¶ §i, când am fost la Paris într-o excursie, i-am dat un telefon
Doamnei Monica, felicitînd-o pentru activitatea depus¶ §i
urîndu-i noi succese la microfon - nu mi-am deconspirat numele,
c¶ tot nu i-ar fi spus nimica, dar vorba e c¶ am avut curajul
românesc s¶-i telefonez!»).
Vorbeam de internet, b¶rcu†a mea de cauciuc, salvarea de
la moarte a… scriitorului de mine. Internetul, fa†¶ de care, rob al
scrisului pe hârtie, la început nu aveam încredere. Noroc de Oleg
Brega, el mi-a f¶cut, aproape cu for†a, un col∞ pe site-ul lui, iar
câ†iva ani mi-a fost singurul mijloc de exprimare. Noroc apoi cu
Dan Culcer: pe lâng¶ salutara ac†iune de a-mi scanà o bun¶ parte
din jurnale, din alte c¶r†i, m-a publicat pe Asymetria lui - §i bine
mi-a f¶cut!
Nu în ultimul rând datorez internetizarea, ca supravie†uire
lui Filip: el mi-a f¶cut, uneori împotriva voin†ei/dorin†ei mele
site-ul prim, mi l-a… umplut, mi l-a îngrijit, ca acum s¶-mi
d¶ruiasc¶ (de ziua mea!) noul site, se pare… excelent f¶cut.
Ce bine e când exist¶ un Filip la casa Gomului!
Citind pasajul în care Manea vorbe§te de jurnalul meu lung, plicticos -, Filip mi-a repro§at c¶ la alte jurnale eu însumi
am scurtat, am suprimat pasaje întregi. M-a sf¶tuit s¶ le las a§a:
cititorii, dac¶ se plictisesc, s¶ caute altceva, la al†ii, pe acesta nu
au dat bani ca s¶ pretind¶ s¶ fie mai scurt, mai larg, mai adânc mai literar, mai albastru - ca al lui Balot¶…
Are dreptate. A§a am s¶ fac.
Joi 2 decembrie 2010
M¶ irita, m¶ sâcâia o întrebare tic¶loas¶:
«Ce/cine îl determinase pe fostul meu (bun) prieten, Dorin
Tudoran s¶ intervin¶ în dezbaterile “din Moldova”, cum se
exprim¶ el, ca fost func†ionar american în Basarabia, la
Chi§in¶u, “pe probleme”…, cum ar zice - chiar zice Marius
Oprea - electorale? De§i via†a-§i-destinul meu nu atârn¶ de
r¶spunsul la aceast¶ chestiune crucial¶ - iat-o: “Toate alegerile
sunt cruciale pentru o †ar¶ ca Moldova”-, m¶ chinuia, ca o
musc¶ de tipul Boris Mehr, nu adâncitura gândirii poetului, ci
neputin†a mea de a r¶spunde la întrebarea pus¶ mai sus: “Ce/cine
îl determinase pe Tudoran s¶ se bage în vorb¶, cunoscut fiind
faptul c¶ el nu are nimic de comunicat “pe problem¶”, el neavînd
nimic de comunicat despre Basarabia, cum nu a avut în cei
§apte ani cât a stat acolo. Adev¶rat, dar ce se petrecuse înainte de
interven†ie? Ce eveniment ar fi putut provoca luarea la cuvânt a
sa ? Nu intervenise neîntrebat, un jurnalist îl chestionase, dar de
ce apelase jurnalistul chiar la Tudoran, pentru a ne împ¶rt¶§i
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experien†a-i de via†¶ diplomatic¶ (?), la Chi§in¶u?
Am evitat s¶ atac direct subiectul, pentru a m¶ pedepsi.
Chiar într-atât de b¶trân, ramolit s¶ fi ajuns, încât s¶ nu †in minte
c¶ “evenimentul” b¶nuit a fi - nu, doamne fere§te: determinat,
nici m¶car sugerat, ci doar pus în situa†ia de a…
ïn fine, mi-am adus aminte “evenimentul” care m¶ intrigase înainte de luarea lui la cuvînt în care ne anun†ase profundimea:
“Toate alegerile sunt cruciale pentru o †ar¶ ca Moldova”!
Ca s¶ vezi! Explica†ia st¶tea aici, dup¶ u§¶:
“Protestul contra emisiunii din 21 noiembrie 2010 a
Eugeniei Vod¶ în cadrul careia jurnalistul Ion Cristoiu a facut
unele afirmatii inacceptabile cu privire la "moralitatea" lui
Corneliu Zelea Codreanu, fondatorul miscarii legionare din
România, personaj pe care l-a prezentat ca erou romantic” - am
copiat enun†ul.
Cine a lansat “Protestul”? Iat¶ cine:
“Dinu Adam, scriitor; Gheorghe Campeanu; Vera Cimpeanu;
Alexandru Florian, sociolog; Mihai Dinu Gheorghiu, sociolog; Radu
Ioanid, istoric; Maximilian Mario Katz, economist; Marius Lazar,
sociolog; Liviu Rotman, istoric; Michael Shafir, politolog; Dorin
Tudoran, scriitor. (subl. mea, P.G.)
Lista pentru semnarea acestei scrisori a fost lasata deschisa.
Cei care vor sa semneze se vor adresa lui Mihai Dinu Gheorghiu la
adresa mihaidg@yahoo.fr ”

Faptul c¶ nu §tiu cine-i protestatarul “Dinu Adam, scriitor” nu are importan†¶, nici el, “Dinu Adam, scriitor” nu §tie cinei Goma, ceea ce, deasemeni, nu are; important este c¶ ini†iatorul,
sigur redactorul textului protestatar ca §i p¶str¶torul lui este
Mihai Dinu Gheorghiu - nu l-a dat la Le Monde? Doar acolo §i-a
publicat denun†ul prin care cerea s¶ fiu expulzat din Fran†a,
m¶garul! Ce târâtur¶ scrobit¶, moscoviciolatrul de serviciu!
Pe el îl cunosc: în urm¶ cu ani, la un Salon de Carte de la
Paris ne-am atins mâinile. £tiam c¶ era prieten, la Ia§i, cu Dan
Petrescu, Luca Pi†u, Liviu Cangeopol, Pruteanu §i c¶ “depunea“
§i el o activitate de disident anticomunist. Surpriza a venit doi-trei
ani mai târziu, când anticomunistul (sic-sic) M.D. Gheorghiu a
publicat în Le Monde un protest (altul) în care se ar¶ta ultragiat
de faptul c¶ Municipalitatea Timi§oara îmi acordase cet¶†enia de
onoare - ceea ce n-ar fi fost grav, îns¶ evreul anticomunist
(nu-i cuno§team dosarul…) M.D. Gheorghiu cerea autorit¶†ilor
fran-ceze s¶ m¶ expulzeze pentru…“antisemitism”. M¶rturisesc:
am fost, nu doar mirat (fiindc¶ nici antisemitizatorul M.D.G. nu
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se ostenea s¶ produc¶ probe - citate - în sprijinul acuz¶rii), ci pentru c¶ propunea un scenariu inedit: el, evreu, m¶ denun†a poli†iei
franceze, cerînd (doar!) expulzarea mea, un goi! Nu voi fi
st¶pânind eu sociologia lui Moscovici, b¶trâna caiaf¶ bol§evic¶,
cea care, la sfâr§itul anului 1944 militase (cu tancurile sovietice
la… purt¶tor, pentru instaurarea unei Republici Sovietice
Socialiste, capital¶ Ia§i!; cum, dintr-un accident /!/, cererea lui de
a face studii de perfec†ionare la Moscova nu îi fusese aprobat¶,
bol§evicul f¶cuse stânga-mprejur §i o §tersese la Paris, unde
organizase “£coala lui Moscovici”, frecventat¶ de Oi§teanu,
Chiva, Lavastine, Mailata, M.D. Gheorghiu i drughie) - continuu
fraza: dar cunosc istorie în general, a Fran†ei în particular, deci
§tiu cum s-au petrecut lucrurile sub ocupa†ia german¶ §i ce soart¶
au avut refugia†ii în Fran†a, mai ales dac¶ erau evrei.
De prezen†a ca semnatari ai protestului a unor cl¶n†¶i
holocaustologi: “R. Ioanid”, Shafir, Katz, “Florian” nu m¶ mir.
Dar am dreptul s¶ m¶ mir de prezen†a lui Dorin Tudoran
pe dup¶ cap cu ace§ti pui ai lui Wiesel. Ca un f¶cut, el, dup¶ obicei, pactizeaz¶ cu indivizi care, nu doar mie mi-au f¶cut r¶u, cu
program, calomniindu-m¶, contribuind din plin la scoaterea mea
în afara vie†ii culturale (§i nu numai) române§ti: C.T. Popescu,
Liiceanu, Manolescu, “R.Ioanid”, Katz, Shafir, “Florian”, iar
acum: M.D. Gheorghiu. Nu voi afirma c¶ Dorin Tudoran o face
deliberat, dar voi spune c¶ a§a, nedeliberat, †ine s¶ nu care cumva
s¶-§i pericliteze c¶c¶cioasa de carier¶ de “analist politic” - a mai
ap¶rut unul, tot cu prilejul alegerilor din Basarabia: buzuristul
Vitalie Ciobanu (iar m¶ îndep¶rtez de Tudoran, nu-i nimica,
revin, eu totdeauna revin, doar func†ionez ca o plac¶ stricat¶, citat
din Monica Lovinescu) un alt agresor al meu, în tandem cu
poietul Gârne†”, la Contrafort, nemilos antisemitizator, cu citate
din… “Radu Ioanid”, nu din S¶pt¶mâna Ro§ie… - nu rezist
tenta†iei de a-l cita - tot din Jurnal de Chi§in¶u, unde oficiaz¶ §i
D. Tudoran - a§adar, Vitalie Ciobanu, ai zice: v¶r al lui Dungaciu
- cujet¶ adânc:
“Orice discu†ie pe tema unirii dintre România §i Republica Moldova
nu este oportun¶ în aceste momente, în special în contextul efervescen†ei
politice de peste Prut”.

Ce spuneam : doctrina a§teptorismului, a nuimomentulismului, ilustrat¶ la noi de “Sami Damian-Nuimomentulovici”…
…§i actualizat¶ de B¶sescu cel Viteaz, românul care,
c¶cîndu-se în §alvari de frig¶ (s-a observat aluzia la Tudoran?),
ne explic¶ nou¶, ne§tiutorilor:
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“…peste 25 de ani România §i Republica Moldova ar putea fi din
nou în interiorul acelora§i grani†e, dac¶ „românii de pe ambele maluri ale
Prutului vor dori acest lucru".

Cugetare de gic¶ beat: “dac¶ românii vor dori…” - peste
25 ani!
*
“B¶sescu l-a elogiat pe editorialistul Vitalie Ciobanu
Scris de Marian GHI¢EANU La 28 noiembrie 2010
“În cadrul galei premiilor TVR Interna†ional, pre§edintele a spus c¶
succesul editorialelor lui Vitalie Ciobanu în cele dou¶ †¶ri vecine arat¶ c¶
cet¶†enii României §i Republicii Moldova gândesc la fel.
Pre§edintele B¶sescu a f¶cut sâmb¶t¶ un laudatio jurnalistului §i editorialistului moldovean Vitalie Ciobanu, în cadrul galei premiilor TVR
Interna†ional, spunând despre acesta c¶ d¶ lec†ii de jurnalism atât colegilor de
pres¶, cât §i politicienilor. “Vitalie Ciobanu este un publicist care impresioneaz¶ prin motiva†ia pe care a dat-o faptului c¶ scrie: vrea s¶ scrie zilnic, vrea
s¶ surprind¶ realit¶†ile vie†ii de zi cu zi, §i în mod deosebit a vie†ii politice.
Nu poate s¶ r¶mân¶ neimplicat §i, într-adev¶r, Vitalie Ciobanu s-a implicat în
ceea ce se întâmpl¶ în †ara lui, dar s-a implicat §i în ceea ce se întâmpl¶ în
†ara noastr¶ pentru c¶ este la fel de apreciat §i citit §i la Bucure§ti, ca §i la
Chi§in¶u. Vitalie Ciobanu este un analist politic extrem de t¶ios, este în mod
egal respectat §i de partidele aflate în opozi†ie §i de partidele aflate la putere,
atât în România, cât §i în Republica Moldova”, a spus pre§edintele, considerând c¶ succesul editorialelor lui Ciobanu în cele dou¶ †¶ri vecine arat¶ c¶
cet¶†enii României §i Republicii Moldova gândesc la fel.
“Prin scrisul s¶u t¶ios, inteligent §i tot timpul extrem de obiectiv se
recomand¶ ca unul din jurnali§tii cu mare for†¶ §i autoritate §i în Republica
Moldova, §i în România. Pentru mine este o onoare s¶ fac laudatio pentru
un jurnalist de mare valoare. Mul†umesc Vitalie Ciobanu pentru lec†ia de
jurnalism pe care le-o dai §i oamenilor politici §i ziari§tilor”, a conchis §eful
statului.”

L-a b¶tut Dumnezeu pe Ciobanu Vitalie - pre§edintele
PEN Clubului de pe Bâc: s¶ te laude Popa Nu†i Iap¶ - în fine,
B¶sescu - pentru… “lec†ia de jurnalism” dat¶, bine: “oamenilor
politici §i ziari§tilor” actuali, dar celorlal†i, oamenilor §i
jurnali§tilor nor-mali (sau: aproape…), nu ca Ciobanu §i Gârne†,
scriind acuzator despre ceea ce nu au citit - fiindc¶ “nu se prea
g¶sea în Chi§in¶u”? M¶ simt r¶zbunat pe acest ling¶u buzurist,
plec¶ciunist raduioanidist: care, dimpreun¶ cu “fratele Vasâli
(Gârne†)” m¶ antisemitizase pentru cartea Basarabia - cea “care
nu se prea g¶se§te la Chi§in¶u”, dar mi-o comb¶tuse(r¶) f¶r¶ mil¶,
a§a, neg¶sit¶ (deci necitit¶) de arga†ii la târla Tel Avivului.
Fiindc¶ B¶sescu i l-a b¶gat pe gât, ca sfetnic, lui Ghimpu
pe Dungaciu, este rândul lui Ghimpu s¶-l trimit¶ pe Ciobanu la
Cotroceni, pe lâng¶ B¶sescu. Tot ca sfetnic de tain¶ §i de nimica.
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*
Citesc pe blogul lui Dorin Tudoran din revista Cultura:
“M¶ bucur s¶ aflu de la Mircea Mih¶ie§ (subl. mea, P.G.)
c¶ Vladimir Tism¶neanu este ova†ionat azi la Chi§in¶u”.
Interesat §i intrigat, am c¶utat în presa de la Chi§in¶u dar
§i în cea de la Bucure§ti: nu am g¶sit ova†iunea aflat¶ de Tudoran
de la Mih¶ie§. Nu voi fi c¶utat eu unde trebuie - doar nu era s¶
pierd timpul c¶utînd toate limb¶ielile Ling¶ie§ului b¶n¶†an. I-am
rugat pe prietenii epistolari basarabeni s¶ m¶ ajute. A§tept m¶rturisesc, clocotind de gelozie, gândind astfel: vaz¶zic¶ mie
mi se refuz¶, nu doar cet¶†enia - promis¶ - dar §i o felicitare de
ziua mea aniversar¶, în timp ce lui Tism¶neanu… Unde, în ce
cadru va fi fost el “ova†ionat”? La sediul Asocia†iilor Evreie§ti,
cele care au opus un NU hot¶rît vizitei mele pe p¶mântul mai al
meu §i mai al mo§ilor-str¶mo§ilor mei, decât al lor §i al
str¶mo§ilor lor, n¶boindu-ne în secolul al XIX-lea de unde, în al
X-lea am fost alungat, în al XI-lea re-alungat de tovar¶§ii
tovar¶§ilor evrei contimporani - cei care l-ar fi primit pe puiul
bol§evicului Tismine†ki cu ova†ii? Ceva tot va fi fost - îns¶
Tudoran va fi încurcat borcanologia - iertare: cronologia
tudoranic¶ a borcanelor.
Deci: Mih¶ie§ îl atac¶ pe Tudoran, fiindc¶ acesta l-a atacat
pe Tism¶neanu. De remarcat tonul re†inut cu care Tudoran
r¶spunde. Bine a f¶cut: uneori polite†ea, buna-cre§tere, civilitatea
poate fi mortal de ironic¶, de distrug¶toare. M¶ îndoiesc îns¶ de
inteligen†a lui Mih¶ie§, ca §i de buna sa cre§tere, pentru a interpreta replica lui Tudoran ca o palm¶ peste botu-§i.
ïmi amintesc un articol al s¶u intitulat “R¶cnetul r¶gu§it al
disiden†ei”. ïl deranja - pe Mih¶ie§ul cu acela§i titlu - prea-sonorizarea “disiden†ei”, acoperindu-i ling¶ie§ismele, babe†oismele,
pupicurismele, în dreapta, în stânga - dup¶ st¶pânul care pl¶tea
mai mult. Mi-a r¶mas un comentariu al unui pseudonimat:
“ïl deranjeaz¶ pe domnul Mih¶ie§ r¶cnetul disiden†ei? Dar Goma
r¶cnea §i pe timpul lui Ceau§escu, pentru asta a fost arestat, b¶tut, drogat - ce
f¶cea tovar¶§elul Mih¶ie§ atunci? Textualism, cu Adriana Babe†i, sub †ol, de
nu i se auzea gl¶sciorul - fie el §i r¶gu§it?”

R¶utate de forumist - dar nu se împiedec¶ Lingeblidul
nostru Na†ional de-un ciot!
Sâmb¶t¶ 4 decembrie 2010
Se anun†¶ o zi trist¶, goal¶ - ca §i ieri, când Stratan, directorul Luminii - editura, nu puiul L¶mpii lui Ilici - nu a fost g¶sit
de Aliona, care voia s¶ ia câteva exemplare din Din Calidor.
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Ea îl credea pornit devreme în concediu; eu, b¶nuitor, cred în
continuare c¶ fusese “aten†ionat” (sic) de c¶tre tovar¶§ii no§tri
de-veacuri pentru crima de a fi editat o carte antisimit¶. Cum nu
§tie s¶ se apere, aplic¶… t¶cerea b¶§tinoas¶, n¶d¶jduind c¶ i se va
uita-ierta acest p¶cat de moarte. Repet: t¶cerea lui Stratan
porne§te (!) din momentul în care Comunitatea evreiasc¶ a
protestat împotriva venirii mele la Chi§in¶u §i cu toate c¶ editura
- la impersonal… - mi-a trimis câteva exemplare de autor, directorul s-a ferit de a ap¶rea ca interlocutor al autorului blestemat.
Dac¶ a§a stau lucrurile pe malurile Bâcului, ne-am pricopsit: basarabenii mei sunt profund traumatizati de tratamentul sclavagist la care i-au supus ru§ii, prin evrei, în peste jum¶tatea de
secol de ocupa†ie bol§evic¶ §i nu v¶d cum ar sfida ei
Trikefalitatea Kremlin-Tel Aviv-Washington. Nu este de ignorat
nici presiunea nefast¶, otr¶vicioas¶ a Bucure§tiului în “tratamentul” aplicat unuia ca mine. M¶ gândesc, în continuare: chiar dac¶
nu se va confirma c¶l¶toria, cu ova†iile maldavine§ti, în onoarea
lui Vova, la Chi§in¶u, ar putea/ar fi putut s¶ fie probabil¶.
ïn aceast¶ balt¶ de decep†ionisme c¶l¶toria lui Tofan
(cu Flori B¶l¶nescu, eventual cu Ili§oi) ar putea rezolva câteva
“mici probleme”: ei vor putea duce la Chi§in¶u exemplare din
Scrìsuri I - §i din celelalte volume ale mele editate de Curtea
Veche - Aliona Grati se va putea aproviziona, pe sine §i pe
fetele care au scris despre mine - cu acelea, multe titluri pe care
nu le are, întor§ii ducînd la Bucure§ti exemplare din Din Calidor
- câte vor putea.
M¶ consolez cu ce am la îndemân¶, observind în treac¶t §i
cu inima sângerînd¶ v¶zînd cât de lipsi†i de carte româneasc¶ sunt
basarabenii - mai ales basarabencele - care au scris §i vor mai
scrie despre mine.
*
De peste o lun¶ §i jum¶tate îmi promit s¶ notez aici
impresia, s¶-i spun: extra-ordinar¶ produs¶ asupr¶-mi de o
fotografie trimis¶ de o prieten¶ epistolar¶ din Basarabia.
La prima vedere, nimic ie§it din comun: mama - se vede
dup¶ luciul pielei obrazului: abia ie§it¶ din buc¶t¶rie, de la
dogoarea focului - se las¶ îmbr¶†i§at¶ de fiul s¶u, un b¶iat de vreo
opt ani. De aici încolo începe minunea - dac¶ prive§ti mai
îndelung fotografia - care se anim¶: mama iradiaz¶ de fericirea
femeii frumoase la cei aproape patruzeci de ani ai s¶i; b¶iatul,
v¶zut doar din spate, îns¶ cu capul r¶sucit spre stânga este întreg
iubirea copilului fa†¶ de mama de care s-a lipit, înconjurînd-o cu
bra†ele peste §olduri, cu capul rezemat de pântecele matern §i
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pare a zice, adresîndu-se lumii întregi:
«Ea este mama mea §i numai a mea!»
M¶ lucreaz¶, m¶ lucreaz¶ fotografia - imagine fix¶, oprit¶,
împietrit¶ - dar curg¶toare, dar vie, ca strig¶tul mut de posesiune
filial¶ a b¶iatului, ca zâmbetul potolit al mamei care-§i †ine cu
mâna dreapt¶ fiul la sân - în fapt la-pântece - anun†înd:
«El este b¶iatul meu…»
Acest episod este nereu§it ca scriitur¶ (a mea), dar pentru
mine semnific¶ multul : acel b¶iat este eul. B¶iatul st¶ de straj¶
în Calidor, în fa†a u§ii, cuprinzîndu-§i-o. Cuprinzîndu-mi-o.
Luni 6 decembrie 2010
Azi e luni §i din zori - în fapt: de asear¶, îns¶ cum eu m¶
culc odat¶ cu g¶inile…- primesc o scrisoric¶ de dragoste. De la…
De la Cella Manea cenoma@msn.com.
Cine este Cellaetcaetera? O fiic¶, o nepoat¶ al lui Norman
Manea?; sau a lui Pétru† Manu, cum era accentuat prenumele
fostului meu prieten de la Universitatea Sterescu din podul
chi†imiei de la Bucure§ti, ap¶rut în toate recentele manifest¶ri
holocaustologice, încât ai crede c¶, la b¶trâne†e, junele Petru†
Manu a g¶sit calea adev¶rului-adev¶rat-sionisti, cea care duce
drept în Zidul Ierusalimului (iertare: “bariera de protec†ie)?
Sub titlul “scrisoare deschis¶” este adresat¶:
Jean Schaeter <law136@netvision.net.il> (nu §tiu cine-i Jean
Schaehter), Jiri Nasinec (§tiu cine e, un editor ceh, el mi-a promis marea cu
sarea, am r¶mas §i f¶r¶ sare, mi-a pus vorbe bune întâi sorescu, apoi
Liicheanu, de-am r¶mas necehizat) <lidianasincova@cbox.cz>, kazimierz.
jurczak@uj.edu.pl, LASZLO Alexandru <laszloal@yahoo.it>, (îl cunosc
bini§or pe Laszlo, sau credeam c¶-l, pân¶ cànd a devenit §i transnistrololog)
libusevalentova@seznam.cz, (o cunosc §i pe dânsa, m-a vizitat aici, la Paris)
livia_szasz@yahoo.com, liviuant2001@yahoo.fr, mrpuica@yahoo.de, retadaisy2002@yahoo.fr, marily@lenir.com, horodi@gmail. com, (cine nu-l
§tie pe tovar¶§ul Mirel, dezinformator-§ef-adjunct la o revist¶ israelian¶?!)
ryotam@012.net.il, ovidiu_simonca@yahoo.com, (§i pe analfabetul Simonca
îl cunosc - dup¶ scris) paulgoma@free.fr, stefanborbely@-yahoo.com (prietenul meu de veacuri Borbely!) un_cristian@yahoo.com, v_ernu@yahoo.
com, wichner@literaturhaus-berlin.delaw136 @netvision.net.il,

Iat¶ cum este prezentat¶ - ca pe la noi, dar scris¶ cu ambele
picioare-stângi - ca pe la ei:
“Uitati [“înainte, tovar¶§i!”, dar nu uit nimic, tovar¶§ic¶ Manea, ba
r¶spund: uit¶-m¶! - la un astfel de îndemn gramaticalo-universitariot] o scrisoare deschisa de protest catre directorul TVR (televiziunea de stat), despre
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o emisiune in care Ion Cristoiu a prezentat un portret de politician mainstream [ei, nu!, chiar a§a a f¶cut Cristoiu?, de neconceput!, l-a
mainstremi(za)t pe Codreanu ? Dar e grav de tot, tovar¶§i hohohololocaustolologi! S¶ fie t¶iat capul Cristoiului!, s¶ fie l¶sat f¶r-de! - comentariul meu
participativ, convins fiind c¶ §i Dorin Tudoran particip¶ cu drag §i cu zel la
aceast¶ campanie de decapita†ionament] lui Corneliu Zelea Codreanu. Se
poate vedea un fragment al emisiunii pe link-ul de YouTube inclus. Daca
gasiti chestiunea suficient de inacceptabila sa va alaturati semnatura trimiteti un email dl. prof. Mihai-Dinu Gheorghiu la adresa mihaidg@yahoo.fr
[iar dac¶ “g¶sim chestiunea “suficient de acceptabil¶”, ce f¶cèm cu dânsa?
O pas¶m cu drag cu tot “dl. prof. Mihai-Dinu Gheorghiu” ?]
Si diseminati [O disemin¶m, o disemin¶m, tov¶r¶§easo! - dar s¶
nu §tim §i noi] scrisoarea altor cunoscuti care credeti ca ar dori sa o
semneze.” (…)
“Domnule Director,
Am aflat cu îngrijorare de difuzarea pe primul canal al Televiziunii
Române a unei emisiuni realizate de dna Eugenia Voda si difuzate pe TVR 1
la data de 21 noiembrie 2010, în cadrul careia jurnalistul Ion Cristoiu a facut
unele afirmatii inacceptabile cu privire la "moralitatea" lui Corneliu Zelea
Codreanu [ce va fi acceptabil “cu privire la moralitatea”cuiva?], fondatorul
miscarii legionare din România, personaj pe care l-a prezentat ca erou romantic. Dorim sa va atragem atentia ca afirmatii de genul celor facute în cadrul
acestei emisiuni sunt nu doar încercari de acreditare a unor neadevaruri istorice, ci si ofense la adresa memoriei victimelor miscarii legionare din
România. Dl. Ion Cristoiu, care se declara ca ziarist discipol al lui Nae
Ionescu, ca si gazda sa, dna Eugenia Voda, ignora caracterul fascist [fascist¶,
Mi§carea Legionar¶?, bietul Mussolini, cum a fost el expropriat de doctrina
sa - socialist¶, ca §i nazismul lui Hitler - de c¶tre agen†ii lui Stalin, în majoritate evrei, trimi§i în Spania, unde au dat un ajutor-sovietic specific tuturor
stângi§tilor occidentali, lipsi†i de termeni diabolizatori], si terorist al acestei
grupari politice, contributia ei la pregatirea Holocaustului din România [cum
va fi preg¶tit mi§carea ceea holocaustul acesta!], responsabilitatea ei (si a
liderului ei) pentru asasinarea unor oameni nevinovati, între care si personalitati ale vietii politice si culturale românesti din perioada interbelica.
Difuzarea unei asemenea emisiuni nu poate crea decît confuzie si deruta în
contextul politic si economic actual [ce va fi avînd “confuzia-deruta” cu…
“actualul context, nu doar politic, ci §i actual?].
Va solicitam de aceea, domnule Director, ca institutia publica pe care
o conduceti sa se delimiteze [a§a: delimita†i-v¶, tovar¶§i holocaustolologi bine: §i transnistronistrologi] in mod ferm de afirmatiile facute în emisiunea
amintita si sa sanctioneze [a§a!] pe cei care sunt raspunzatori profesional pentru producerea si difuzarea ei [s¶ fie b¶tu†i la palm¶ cu rigla §i la cur cu
urzici! - dar imbecilii, analfabe†ii care sunt tot timpul cu pâra în gur¶, cu,
“sanc†iunile” în gura de c¶can a lui Brucan cu ce anume s¶ fie b¶tu†i - §i
peste-unde, ca s¶ înceteze cu vâ§inkismele?].
Secvente edificatoare din aceasta emisiune pot fi vazute la adresa
http://www.youtube.com/watch?v=Ks0mqFIkycg
Dinu Adam, scriitor; Laszlo Alexandru, scriitor; Liviu Antonesei, scriitor;
Adina Babesh, politolog; Daniel Barbu, profesor de stiinta politica; Tereza
Barta, profesor; Liviu Beris, genetician; Gheorghe Campeanu; Igor Ca§u,
Ph.D.; Adrian Cioflanca, istoric; Vera Cimpeanu; Mariana Codrut, scriitoare;
Alexandru Cosciug; Dr. Peter Dan, psiholog; Iulia Deleanu; Doina Denes,
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psiholog; Caius Dobrescu, scriitor; Marius Dr¶ghici; Alexandru Florian,
sociolog (§i ¶sta?, tot de sub mantaua de krasnoarmeie† a lui Serioja
Moscovici ie§it? - ca Oi§teanu, Lavastina, §i urm¶torul…?); Mihai Dinu
Gheorghiu, sociolog; Prof. Dr. Adrian-Paul Iliescu; Radu Ioanid, istoric;
Maximilian Marco Katz, istoric; Marius Lazar, sociolog; Ioana Macrea
Toma, dr.; Sorin Adam Matei, Profesor asociat, USA; Adrian Miroiu, prof.
dr.; Mihaela Miroiu, prof.dr.; dr. Sergiu Miscoiu; Drd. Crisanta Moldovan;
Rodica Moldovan, profesor; Mircea Moldovan, inginer; prof.univ. dr. Mircea
Morariu; Alexandru Muraru; Lucian Nastasa, istoric; Andrei Oisteanu [se
putea f¶r¶ el?], cercet¶tor; Gina Pana, doctor in filosofie [se putea f¶r¶
dânsa?]; Alina Pavelescu; Ovidiu Pecican, prof. univ. dr., membru al Uniunii
Scriitorilor [cum s¶ se poat¶ f¶r-de istoricul Pecican?]; Alexandru Petria,
ziarist si scriitor; Ion Popa, istoric; Nicolae Rosu, Germania; Liviu Rotman,
istoric; Gheorghe Schwartz, scriitor; Dragos Sdrobis; Michael Shafir, politolog; Nicoleta Sovre; Lucian Stefanescu; Edit Szegedi; G.M.Tamas,
Budapesta, Ungaria; William Totok, publicist, Berlin [cum: §i turn¶torul
§vab?, numai el din întrega divizie de marxi§ti?]; Dorin Tudoran, scriitor [ei,
da], Eniko Vincze, antropolog; Alexandru Zugravu, redactor. Ioana
Dumitrescu, redactor; Norman Manea, scriitor (se putea s¶ lipseasc¶ el,
totdeauna solidar cu sine?); Mircea ¢icudean, ziarist; dr. Adrian Niculescu,
politolog; Livia Popescu, sociolog; Smaranda Enache, filolog (aaa,
Smaranda îns¶§i, gracila, fragila tovar¶§¶ Smaranda care i se plângea cu
lacr¶mi fierbin†i lui Oi§teanu - nu i-ar fi fost ru§ine?- c¶ dânsa nu poate
circula pe picioare pe o anume strad¶ din Târgu Mure§, pentru-c¶ci, vorba
filoloagei, acolo se afla un proiect de statuie a lui Antonescu!); Christine
Chiriac; Raluca Petcut, activist pentru drepturile omului (care or fi drepturile-omului pe sub care activeaz¶ tov¶r¶§ica noastr¶ în protestul contra
difuz¶rii emisiunii - despre Codreanu, în schimb de aplauze prelungite la
cele despre Stalin?) ; Serban Nichifor, compozitor; Alexandru Jadaneant,
avocat; Vlad Gross, drd; Andrei Muraru; Denis Deletant, istoric; Vlad
Solomonbegin_of_the_skype_highlighting end_of_the_skype_highlighting,
medic, jurnalist, Israel; Maria Roth, prof. dr.; Camelia Runceanu, drd;
Andreea Pruncut; Peter Manu [de ce te tuchilezi, Pètru†?]; Raymond Luca;
Stefan Maier; Andrei Ujica, Marietta Ujica; Nicolae Prelipceanu; Mioara
Villancher; Joaquin Garrigos (îl cunosc pe Garrigos, în urm¶ cu vreo 15 ani
declara c¶ va traduce Ostinato - de atunci îl tot… traduce prin abandon),
traduc¶tor, fost director al Institutului Cervantes din Bucure§ti; Wanda
Cristali; Bogdan Suceav¶, (genialul care se exprim¶ în asta, cum îi zice, cum
îi zice: ‘n fa diez!, p¶cat c¶ n-a ajuns pân¶ la becar!, acela i-ar anula m¶car
o parte din urechisme) scriitor si matematician; Constantin Severin, scriitor
si artist vizual; Miron Stefan; Olga Stefan; Vasile Morar, prof.dr.;

Spectacol trist, întrist¶tor, de circ (de stat §i de partid).
Nu mai am cuvinte.
Mar†i 7 decembrie 2010
Har Domnului, am de lucru! Urmeaz¶ s¶ primesc §i textul
Ninei Corcinschi despre Din calidor. Tot asear¶ am primit dou¶,
ca de obicei, excelente de Dumitru Ungureanu. ïmi va fi foarte
greu s¶ diacritizez atâtea amar de pagini - improviza†ia de
ordinator me§terit¶ de Filip nu are chestia “rechercher-rempla©Paul Goma 1935-2011
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cer”, deci trebuie s¶ ciugulesc bob cu bob…- dar ce nu face
autorul nostru pentru propria-i glorifica†ionare?
*
(…) Ab¶tut. Basarabia se afl¶ într-un hal de confuzie, de
neputincio§enie, de z¶p¶ceal¶ §i de dispozi†ie de a se alia cu oricine, cu condi†ia ca “în†elegerea” s¶ se fac¶ cât mai iute - dup¶
care s¶ mergem s¶ bem ceva. Nu-mi închipuiam c¶ este posibil¶
o astfel de “predispozi†ie” la oamenii ceia, la urma urmei, ai mei,
unii chiar neamuri. Situa†ie care tr¶deaz¶ o uria§¶, o ucig¶toare
sfâr§eal¶; §i resemnare. La ce bun s¶ te mai zba†i, dac¶ tot nu ie§i
din b¶ltoaca în care ai fost îmbrâncit acum 60 ani…
ïn sfârsit! Daniela, acompaniat¶ de Aliona a luat c¶r†ile de
la Lumina. Nepoata a primit 100 exemplare din care, la sugestia
mea 30 le-a cedat Alionei pentru colegii §i prietenii de la
Academie. ïn drum spre casa Danielei - unde urma s¶ o depun¶,
cu tot cu c¶r†i - au trecut §i pe la §coala lui Petric¶, b¶iatul
Alionei; cei doi au sporov¶it în engleze§te. Dup¶ ce au r¶mas
singuri, Petric¶ a întrebat-o pe mam¶-sa:
«Ea e fata lui Paul Goma?»
Nu am aflat ce i-a r¶spuns mama, dar eu, în sinea mea:
«Da, domnule. Ea e fata mea - dac¶ o cheam¶ Goma…»
S¶ nu uit: Aliona a spus c¶ Dana e frumoas¶… O fi, privit¶
de o femeie - dar nu-mi seam¶n¶ : n-are barb¶…
Miercuri 8 decembrie 2010
(…)Continu¶, dup¶ o pauz¶, “hârjoneala” interentic¶ (pe
blogul revistei Cultura) dintre Tudoran §i femeile lui Mihai
Botez, Viorica Oancea §i, evocat¶, citat¶, comentat¶, Magda
Botez.Aceea§i mahalagìe. Tudoran se ap¶r¶ proste§te, în
continuare, fiindc¶ a gre§it grav la început, când s-a l¶sat prezentat de javra imund¶ ap¶rînd sub pseudonimul “Radu Ioanid”.
El, poetul îl rugase pe securistul-sionist “R.I.” s¶-i fac¶ un-micserviciu §i iat¶ ce a ie§it! Pseudonimatului pu†in îi pas¶, el este
blindat etnic (ca s¶ nu spun: rasial), dar fle†ul de Tudoran
încaseaz¶ toate loviturile - §i toate autoloviturile, fiind el expert
în materie de c¶lcat pe grebl¶.
De a§teptat de la ni§te români: participan†ii la
“discu†iune”, în principiu favorabili poetului, intervin, de ai crede
c¶ fuseser¶ pu§i acolo de-§tim-noi-cine s¶ încurce §i mai dihai
încurc¶tura.
Cine zice c¶ pe mine nu m¶ mai intereseaz¶ soarta fo§tilor
prieteni deveni†i… ne-prieteni - ca Tudoran? Ba îmi pas¶, dar îmi
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exprim p¶sàrea prin ciud¶: cum de Tudoran nu are inteligen†a
sau/§i curajul de a rupe plasa de neadev¶ruri în care singur s-a
“învestmântat”? De ce nu accept¶ c¶ declan§atoarea “afacerii” a
fost o simpl¶ (?) neglijen†¶ a sa, pe care, ca to†i inteligen†ii-foc,
nu a dres-o, ba a construit în jurul ei un Zid al Berlinului (pardon,
am vrut s¶ s¶ spun “O barier¶ de securitate - a Ierusalimului”),
dintr-o fidelitate r¶u în†eleas¶ §i mai ales de spaima c¶ evreul
Ioanid se va întoarce împotriva “prietenului Tudoran” - ceea se
va întâmpla în curând, de cum jigodia va fi strâns¶ cu u§a.
Am dormit ceva mai…, nu mai-mult, ci mai-odihnitor.
Motivul cauzei, vorba unui român de-al nostru: rezolvarea problemei care-mi st¶tea dup¶ ceaf¶: recuperarea exemplarelor
Calidorului de la editura Lumina. Aliona Grati, persoan¶
inteligent¶, îns¶ lipsit¶ de “antenele” mele, nu a tradus absen†a
repetat¶, înc¶p¶†ânat¶ a lui Stratan, directorul, de la întâlnirile
programate (cu Aliona, pe care o cunoa§te), decât prin… faptul
c¶ acela avea urgente treburi, ba la minister, ba la parlament,
când se simte de aici, de la Paris: omul primise “aten†ionarea”
evreilor (de ce-mi editeaz¶ chiar Calidorul, carte plin¶ de antisemitisme §i de antisovietisme?, vorba lui Stepaniuk §i a lui R.
Ioanid) §i, ca un brav pl¶ie§ moldovean - am fost tentat s¶-i zic:
“mazil”, dar nu vreau s¶ ofensez un prieten abia câ§tigat… - s-a
turtizat, s-a f¶cut nev¶zut - repet, fa†¶ de mine, înc¶ din luna
octombrie, atunci va fi avut loc urecheala - deci a l¶sat pe un subaltern s¶ le primeasc¶ pe Daniela Goma §i pe Aliona Grati, acela
s¶ “acopere” din partea editurii înmânarea exemplarelor de autor.
Duminic¶ 12 decembrie 2010
Ce indignat fusese Nicolae Breban pentru c¶, în Culoarea
curcubeului relatasem scena petrecut¶ în aprilie-mai 1977, în
biroul generalului Ple§i†¶, când securistul cel mare (nu suprem,
acela fiind Ceau§escu), îmi d¶duse s¶ iau cu mine în celul¶
volumul de Balzac tradus de Ana §i mi-a permis s¶ m¶ uit la
volumul Bunavestire a lui Breban, recent ap¶rut - cu dedica†ia :
“Domnului general Ple§i†¶ §i Doamnei Sale” (Ioana?)!
ïntâi negase - c¶ ar fi dat dedica†ia - apoi a admis, dar în
justific¶rile-i împleticite o lua de la coad¶ - explicînd c¶ el este
un domn, c¶ s-a purtat civilizat cu o doamn¶ (so†ia generalului),
ca în cele din urm¶ s¶ se plâng¶ în pres¶ c¶ îl… dela†ionasem
(contaminare marca Dimisianca)!
S¶ fie o înclinare ardeleneasc¶ plec¶ciunismul pe hârtie?
Deloc: £i Marele Reg¶†ean G. C¶linescu dedicase Istoria…
mare§alului Antonescu; olteanul Arghezi §i el, una scuipà, alta
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lingeà… Nu este de mirare c¶ Gusti Buzura, frecventatorul lui
Gogu Buldogogu R¶dulescu, în compania Blandianei, cu Romi al
ei, a lui Manolescu - §i ei ardeleni (doar Dinescu §i Zigu Ornea
nu erau, nu, nu…) - §i-a exprimat recuno§tin†a fa†¶ de securistul
Merce… Citisem undeva c¶ a fost reprodus¶ §i o dedica†ie dat¶
de Manolescu lui Popescu-Dumnezeu - eh, sl¶biciuni omene§ti,
cine n-a aruncat cu piatra departe ajunge, c¶ci el cade singur
în ea…
Aflu abia acum: Adev¶rul literar §i artistic din iulie 2006,
alimentat de CNSAS, publicase plec¶ciunile pe propriile c¶r†i
(dedica†iile) pe care A. Buzura le d¶duse securistului Ilie Merce
- cu care era în rela†ii de “contacte regulate”…
£i în Academia Ca†avencu, august 2006 sunt reproduse
dedica†iile scriitorului anticomunist Buzura:
Pe romanul Refugii scrisese: “Tovar¶§ului Ilie Merce
aceast¶ carte pe care o cunoa§te atît de bine în toate articula†iile
ei, cu toat¶ pre†uirea pentru omul de omenie §i în†elegere, cu respect pentru iubitorul adev¶ra†ilor †¶rani §i muncitori, iubire în
care se întîlne§te §i cu autorul acestor pagini. Aug. Buzura”;
Pe romanul Drumul cenu§ii (ap¶rut în 1988):
“Tovar¶§ului Ilie Merce aceast¶ poveste de dragoste (început¶ în
zilele atît de bune ale Refugiilor) cu veche prietenie §i pre†uire
pentru omul de suflet §i de omenie care este, cu ur¶ri de s¶n¶tate
§i de succese pentru to†i cei dragi, cu speran†a c¶ ne vom revedea, Aug. Buzura”;
Pe romanul Absen†ii (reeditat în 1991): “Domnului colonel Ilie Merce §i familiei Dsale cu toat¶ pre†uirea §i prietenia lui
Aug. Buzura”.
Un bun prieten al lui Buzura - tot ardelean - i-a repro§at
dedica†iile date securistului Merce. La care romancierul
transilvan a replicat :
«Dar §i Marcel Petri§or a dedicat c¶r†i colonelului
Cr¶ciun, comandantul de la Aiud!”
Ei, da. £i Marcel Petri§or. Din acest motiv, de§i petrece o
bun¶ bucat¶ de vreme la Paris, nu m-a vizitat deloc - pot spune c¶
nu ne-am mai v¶zut de prin 1975-76… De§i în dou¶ rânduri
mi-a telefonat c¶ “de ast¶ dat¶” vine… Azi-mâine unul dintre noi
are s¶ moar¶ - n-o s¶ ne mai vedem pe lumea asta…
S-a zis, s-a scris - pe malul drept al Prutului c¶ pe cel¶lalt
mal literatura §i comentarea ei au r¶mas, dac¶ nu în epoca de
piatr¶, apoi în cea bolintinean¶. Fire§te, nu am acceptat aceast¶
judecat¶ manoleasc¶, îns¶ nu am avut argumente împotriv¶.
Observasem eu c¶ fetele, femeile din Regat - mai ales ardelen©Paul Goma 1935-2011
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cele!, cine ar fi crezut? - se manifestaser¶ mult mai deschis decât
b¶rba†ii lor. Nu m¶ gândesc doar la mine, ca material didactic dovad¶ c¶ la prima “aten†ionare” (iat¶ un cuvânt pornografic!) a
st¶pânului, fie Puterea Securist¶ (nu “a fostei Securit¶†i”, cum o
dau chiar ele pe dup¶ piersicul pruden†ei de veacuri, nici a
actualei Holocaustologii), ci, a§a, ca porunc¶; o “ne†esitate”
venind din aer - au abandonat prima cale f¶r¶ explica†ii, f¶r¶
regrete. Deci, tot conservatoare au r¶mas (vorbesc numai de
vajnicele ardelence, nu de basarabencele mele - nuuuu!).
ïncerc s¶ nuan†ez afirma†iile de mai sus: §i dac¶ eu am
perceput ca bune tezele lor numai pentru c¶ sunt… îng¶duitoare,
pozitive, laudative §i deloc critice fa†¶ de scrisul meu? - pe când
b¶rba†ii… - acum vorbesc mai ales de cei din Regat? Ar fi o
explica†ie. ïntrebarea mi s-a mai pus (Flori B¶l¶nescu, în
“Dialog”), iar eu am dat un r¶spuns gr¶bit de care acum nu mai
sunt sigur - c¶ femeile protejez¶ pe individul mai-slab, mai
persecutat… Acum nu a§ da acela§i r¶spuns. De ce? Fiindc¶ nu
§tiu dac¶ basarabencele m¶ elogiaz¶ doar pentru c¶ sunt de-al lor
sau pentru c¶ sunt §i buni§or scriitor.
Neb¶nuite sunt c¶ile Domnului.
Am fost la doctorul Schaan. Greu încolo, §i mai greu
încoace. I-am povestit ce se întâmplase cu mine. Un prim diagnostic: vomasem mult, a§a se explic¶ sl¶biciunea general¶, în
special a picioarelor - cic¶ am pierdut mult lichid. De ce nu trec
simptomele, din moment ce m-am re-hidratat?, l-am întrebat.
B¶nuiam c¶ nu are s¶-mi dea un r¶spuns acceptabil. Apoi:
cuno§tin†ele mele de medicin¶ sunt atât de s¶race, încât orice miar fi povestit el, ar fi crezut c¶ eu cred… £tia ceva de la
Sabourina, despre aventura mea chi§in¶uean¶. Al doilea diagnostic (de fapt cel general): nereu§ita mea - de§i ei m¶ invitaser¶, ei
f¶cuser¶ promisiuni - se datoreaz¶ acestui e§ec. B¶nuiam. Dar
probabil ca s¶ m¶ protejez, refuzam s¶ cred pân¶ la fund; ca s¶ nu
cad în delir de persecu†ie.
ïns¶ acesta este (mai degrab¶: aceasta): persecu†ia. Pe
drumul de întoarcere mi s-a cristalizat, mi s-a sistematizat (ca un
text de publicat: persecu†ia prietenilor, a du§manilor m-a dat gata.
Nu e bine spus, pentru c¶ nu sunt pus la p¶mânt: bine nu
m¶ mai fac eu, m¶car cum eram înainte de episodul de la sfâr§itul
lui octombrie, îns¶, dac¶, vorba str¶mo§ilor no§tri; cât¶ vreme nam murit (de tot), înc¶ mai tr¶iesc (on chic).
Ce a§ putea face în acest r¶gaz? S¶ mai scriu ceva, dac¶ nu
texte noi (noi texte, la mine?), atunci s¶ le pigulesc pe cele vechi,
s¶ le “ameliorez” pân¶ la stricare definitiv¶.
Altceva? Mi-a venit când îmi era mai greu s¶ merg la
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întoarcere §i trebuia s¶ m¶ odihnesc la fiecare 10-15 metri:
S¶ m¶ r¶zbun! C¶ “r¶zbunarea-i arma prostului”, la mine
s-a adeverit invers: ner¶zbunîndu-m¶, am fost un prost f¶r¶
vindecare. Trebuia s¶ tai în carne vie, s¶ distrug, s¶ nimicesc - §i
s¶ m¶, mai jos, isc¶li†esc…
Cu cine s¶ încep? De ast¶ dat¶ nu o mai iau cronologic,
ci… holocaustologic: Wiesel, Oi§teanu, Manolescu, Al. Florian,
Pecican, G. Andreescu, Shafir, Carmen Mu§at, Laszlo, “transnistrologului” (ce bine i-a zis-o I. Coja!), M.D. Gheorghiu, Vianu,
£imonca, în general cei pe care i-am dat în judecat¶, îns¶
judec¶toreasa - ce s¶ mai vorbim… Apoi ovreii no§tri-de-dou¶veacuri de la Chi§in¶u, dintre care nu cunosc nici un nume, iar pe
cel care a semnat protestul trimis la Pre§edin†ia Moldovei nu l-am
re†inut, pentru c¶ tot e un fals-nume, ca la ei, ilegali§tii din bunic
în str¶nepot. S¶ se observe: nu nutresc (sic) gânduri de r¶zbunare pe cei care au scris nefavorabil sau negator despre mine, ca
scriitor, dar fa†¶ de cei care au scris minciuni despre mine, ca om
- nicio o mil¶: E. Barbu, Al. Dobrescu, B¶ran, Zoe Bu§ulenga…
Sunt, totu§i, mul†i§ori, prea pentru o literatur¶ s¶n¶toas¶, f¶cut¶
de scriitori adev¶ra†i/nu de c¶ca†i…
S¶ dea Dumnezeu… - aten†ie, am început blestemul (de la
ei înv¶†at), copiat dup¶ Arghezi (nu dup¶ Topârceanu?): s¶ v¶
put¶ buricu’, s¶ nu v¶ creasc¶ din†ii, iar cel de la urm¶ s¶ fie
acesta:
Guvernan†ii de la Chi§in¶u s¶ repartizeze o pereche de
cl¶diri, aflate fa†¶-n fa†¶, simetric: în una s¶ fie Muzeul Holocaustului Evreilor, unde s¶ fie onorate cele… 600 000 vic-time,
dup¶ cifra avansat¶ de “Radu Ioanid”, Ancel, Lya Beniamin, sub
bagheta lui Wiesel, Campionul minciunilor, al alsurilor istorice,
al calomniilor împotriva românilor : “Românii au ucis, au ucis, au
ucis!”; în cealalt¶: Muzeul Holocaustului ne-evreilor, pricinuit de
bol§evici §i de evrei în Basarabia §i din Bucovina de Nord - cifra
lor urmeaz¶ a fi dat¶ în vileag : câteva milioane. ïn jur de patru.
Asta s¶ le fie pedeapsa pentru crimele s¶vâr§ite sub steagul ro§u al bol§evismului, începînd din 1917. S¶ nu li se permit¶
nici o derogare: vrei un Muzeu al Holocaustului? Iat¶ locul! Fa†¶n fa†¶ cu muzeul victimelor voastre : noi.
M¶ opresc aici din blesteme: am primit o scrisoric¶
de la…
Domnule! Cum nu mi-e favorabil cerul s¶ m¶ pot §i eu
r¶zbuna pe fo§tii-r¶i, pe actualii-r¶i… M-a întrerupt un mesaj de
la Lumini†a Dumbr¶veanu: îmi transmite de la Chi§in¶u
informa†ii care ar putea fi bune. Oricum: ne-rele. Las r¶zbunarea
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pe data viitoare.
ldumbraveanu_7@yahoo.com
Objet : Mesaj privind dl Oleg Bodrug si editura Prut International
Date : 16 décembre 2010 14:51:38 HNEC
À:
paulgoma@gmail.com, paulgoma@free.fr
Buna ziua!
Domnule Paul Goma,
asa cum a fost doleanta dvs din ultimul mesaj, reluam legatura dupa alegerile
parlamentare, care s-au desfasurat aici, in RM. Situatia social-politica ramane
a fi tensionata aici, negocierile sterile si obscure continua la nesfarsit si inca
nu se stie ce fel de Alianta vom avea si incotro va fi impinsa din nou Basarbia
(Vest-Est?). Cu toate acestea, dl Oleg Bodrug, care a fost reales in functia de
deputat al Partidului Liberal, directorul editurii Prut International, are acum
programul ceva mai liber si va putea dialoga direct cu dvs. Important este
faptul ca editura dumnealui ramane receptiva la rugamintea Academiei de
Stiinte a Moldovei si nu a renuntat la ideea de a edita operele dvs. Conditiile
de colaborare le veti discuta direct cu dl Bodrug.
La 14 decembrie 2010, am transmis editurii corespondenta noastra
(doleantele dvs), legata de editarea operei dvs: publicarea Jurnalelor, a romanelor si a cartilor de marturii indicate de dvs. Dna Olga Stanciu de la editura,
cu care am purtat discutiile in aceasta perioada, mi-a spus astazi ca dl Bodrug
se intoarce azi seara sau maine dimineata de la Bucuresti, asa ca in urmatoarele zile veti primi un mesaj de la dumnealui.
Referitor la demersurile Academiei de Stiinte catre Presedintie si
Guvern, copiile carora vi le-am transmis, mingea este acum in terenul oamenilor politici. Initiativa de a declara anul 2011 drept Anul Paul Goma este
inregistrata oficial la Guvern (speram sa fie pusa cat de curand pe ordinea de
zi a Executivului), iar presedintele RM, Mihai Ghimpu a raspuns dlui acad.
Gheorghe Duca, ca dispune de instrumentele juridice pentru a acorda cetatenia RM intregii dvs familii (in baza a doua articole diferite din Lege). Unele
elemente de procedura juridica depind, insa, exclusiv de dvs. Sa speram ca
guvernantii nostri vor da dovada de curaj, demnitate nationala si responsabilitate in fata istoriei.
Va urez mult succes, imi doresc din toata inima ca intreaga dvs opera
sa fie editata anume la Chisinau si anume la Prut International, o editura
foarte prestigioasa, cu nume bun in tot spatiul cultural romanesc, cartile
careia sunt axate pe valori autentice, realizate cu mult gust artistic, care, privite pe rafturile de la librarii, seamana cu niste bijuterii editoriale.
Voi fi oricand bucuroasa sa va sprijin cu tot ceea ce imi sta in putere.
Va doresc multa sanatate si Doamne ajuta in toate!
Cu respect si pretuire,
Luminita
Chisinau, 16 decembrie 2010

Cum s¶ nu-†i opre§ti slujba de blesteme - boscorodeal¶ de
om n¶c¶jît - fa†¶ cu o asemenea veste, adev¶rat, r¶mas¶ tot în
stadiul de promisiune, îns¶ am înv¶†at pe pielea mea ce este o
promisiune §i înc¶ solemn¶ din partea alor mei: î†i zici c¶ nu te va
urm¶ri ghinionul chiar toat¶ via†a, m¶car acum, la sfâr§it s¶ ie§i
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ca †iganul la un mal.
*
Aliona Grati îmi trimite un articol semnat Mihai Cimpoi,
dar nu-mi indic¶ unde a fost publicat - o s¶ aflu eu.
Am trudit mult la diacritizarea acestui text (s¶ pun la socoteal¶ §tergerea, ca de obicei, accidental¶ a Notelor, refacerea care
m-a costat o jum¶tate de or¶), dar voi recunoa§te: cu folos.
Am aflat, cu aceast¶ ocaziu - sau am re-aflat - c¶ Daniel
Cristea Enache scrisese despre mine cuvinte foarte rele, calomnioase, antisemitizatoare, înc¶ din 2001 (R. Ioanid a venit “abia”
în 2003). De anul trecut §i-a schimbat opinia - nu de tot; îi mai
pleac¶ mâna întru antisemitizare proast¶, prosteasc¶ chiar §i în
ultima interven†ie - în trei volete - despre Gherla, în revista
Cultura…, fiindc¶, ei da; repet ca o plac¶ stricat¶, citat din
Monica Lovinescu: dac¶ autorii de rezumate sunt evrei, m¶ atac¶
pe criterii etnicoidale; dac¶ sunt, ca Laszlo, dezam¶gi†i de mine
(ba chiar r¶ni†i pentru c¶ le descoperisem motiva†ia schimb¶rii
brutale de atitudine : influen†a femeii în procesul gândirii b¶rbatului) - ceilal†i nu citiser¶ ce condamnau. Dar scriseser¶
împotriv¶ din lene, din la§itate, din conformism.
De £imonca nu m¶ mir: el arat¶ a fi produsul-tip al unei
familii b¶nuit¶ a fi trimis¶ de ru§i de prin Cehoslovacia, Ungaria
în România s¶ ne fabrice o “Securitate National¶” de tip NKVD;
copilul a deschis ochii într-o celul¶ de partid - interna†ionalist¶,
totodat¶ prosovietic¶ - nu a aflat nimic din realitatea-real¶ a
b¶§tina§ilor, p¶rin†ii l-au ocrotit cu grij¶ s¶ nu care cumva s¶ fie
contaminat de mizeria, de umilin†ele, de suferin†ele românilor pentru a putea (dup¶ curs-scurtul de la BBC /?/) s¶ devin¶ un brav
propagandist la Observator cultural, proprietate a securistului
Mu§at, dirijat¶ ideologic de alt securist, sionist acesta, odiosul
“Radu Ioanid”.
De la un exemplar strâmb ca £imonca nu a§tept ca, dup¶
ce va fi citit ce a condamnat, s¶-§i recunoasc¶ eroarea de a fi pus
la zid autor §i texte necunoscute lui - înc¶ o dat¶: necitite, îns¶
“indicate” de tovar¶§ul “Radu”; dar de la D.C. Enache, îmi
m¶rturisesc sl¶biciunea de a crede c¶ înc¶ nu este timpul pierdut
pentru o mea culpa. Fiindc¶ ceea ce a scris el, consecvent,
aproape un deceniu despre “antisemitul” de mine ar merita m¶car
o scuz¶, în treac¶t, pentru c¶ m¶ porc¶ise - el, fiul lui Valeriu
Cristea (de§i b¶nuiesc a fi fost influen†at în judec¶†ile sale de
am¶r¶ciunea p¶rin†ilor, deviat¶ înspre mine, fiindc¶ nu reu§isem
s¶-i conving pe editorii francezi de valoarea lui Dostoievski în
viziunea lui Cristea).
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*
Num¶rul dublu, 10-11 2010 din Vatra mi-a l¶sat un gust
de cenu§¶. Desigur, numai mie, fiindc¶ am c¶utat, ca tot autorul
pus la col† de confra†i, o referire §i la mine - m¶car pentru c¶ în
acest an, 2010, mi s-au publicat trei c¶r†i scrise de mine §i a
ap¶rut una, omagial¶ (despre mine).
Nici în acest num¶r, interesant, dens, cu multe nume noi,
nu mi-am g¶sit numele (vechi) decât ca o “c¶z¶tur¶” din c¶ru†¶,
ca o pierdere neglijabil¶ §i neglijat¶, la coada unei enumer¶ri, din
textul prezentat ca “Debut”, semnat de Larisa Stâlpeanu.
O spun de la bun început: constat¶rile sunt… personale,
cum ar spune Dinescu, intelectualu’ casi’, deci îmi asum subiectivitatea lor.
Dup¶ care trec la un aspect deloc “personal”, ci general, ci
na†ional al culturii, al literaturii, în special al cuvântului tip¶rit în
periodicele cu aceast¶ voca†ie §i profil.
“Aspectul” poate fi definit prin întrebarea:
Cine cenzureaz¶ productele literare, în România?
“ïnainte de revolu†ie”, cu tot secretul-de-stat-§i-de-partid,
se §tia cine cenzura - la primul nivel - la, de pild¶ revista România
literar¶ în perioada în care §i eu am fost redactor acolo:
S. Damian, G. Dimisianu, Ion Horia, sinistrul Valentin Silvestru;
la al doilea nivel: §eful publica†iei: l-am apucat pe Geo
Dumitrescu, apoi pe Nicolae Breban. La “nivelul superior”, adic¶
la Comitetul Central existau-persoane-care-nu-existau, dar al
c¶ror nume circula printre scriitori: Dox¶neasca, ¢ugui,
Al. Simion, Iano§i: “instructorii”… Eu nu am avut de a face cu
ace§tia din urm¶, fiind un “caz”, problema mea era tratat¶ fie de
Gafi†a, Leu, M¶ciuc¶, Ghi§e, Vasile Nicolescu, fie de cenzorul
suprem: Dumitru Popescu-Dumnezeu.
“Dup¶ Revolu†ie”, ca s¶ p¶strez ticul mental, nu doar verbal al confra†ilor întru scris, lucrurile s-au schimbat. ïns¶ - am
mai scris, nu o dat¶ - nu atunci, în pragul dintre 1989 §i 1990!
Primul semn c¶… scriitorii intraser¶ la alt st¶pân, a fost
dat de Ceau§escu, în iunie 1977, la Congresul cutare, când M¶ria
Sa, constatînd, el de capul lui c¶ la noi, în România, nu exist¶
cenzur¶, a anun†at c¶ cenzura se abole§te (nu a folosit acest
cuvânt, necunoscut lui), de-acum încolo - din iunie 1977 “controlu’ presì va fi efectuat” de c¶tre în§i§i scriitorii lucrînd în
redac†ii, edituri. M-am gr¶bit - ca totdeauna - §i am afirmat c¶
atunci a început Pite§tiul literar, reeducarea scriitorilor - ceea ce
nu era cu totul adev¶rat, fiindc¶:
- ïnc¶ din 1967, când trimisesem în Occident romanul
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Ostinato, în el era vorba de Pite§ti, de autoreeducare;
- ïn Süddeutsche Zeitung din 22 octombrie 1971 (la
apari†ia în german¶ §i în francez¶ a romanului Ostinato vorbisem
despre autocenzurare;
ïn 1972 scrisesem un articol (publicat în Die Zeit din 29
septembrie în care atr¶geam aten†ia asupra autocenzur¶rii,
produc¶toare de paraliteratur¶.
M¶ întorc la Vatra, ultimul num¶r (dublu) §i o judec
numai din punctul meu de vedere : aceast¶ revist¶ care m-a publicat, m-a comentat generos, m-a ap¶rat când am fost atacat pe
nedrept, de la interven†ia lui “R. Ioanid” - vizibil, în Observator
cultural, în 2003 - invizibil (dar deductibil pentru mine) prin
“aten-†ion¶rile” cum li se spune §i la Târgu Mure§ amenin†¶rilor
holocaustologilor a intrat în panic¶, iar singurul semn(al) primit
de mine, cauzatorul de serviciu, a fost nepublicarea, necomentarea mea, nemen†ionarea numelui meu.
Cine, dintre redactorii Vetrei a fost primul b¶gat în boale?
Cornel Moraru, cel mai expus, ca §ef, deci garant al revistei?
Ei bine, chiar de-ar fi fost el cel care s-a sp¶riat §i §i-a sp¶riat
colegii, nu-i port pic¶: va fi fost reflexul de ap¶rare al clo§tii;
Cine altul, dintre cei cu sarcini de supraveghere a textelor
§i autorilor publica†i? Virgil Podoab¶? Hot¶rît: nu. S¶ nu fiu
întrebat: de ce?, nu voi r¶spunde.
Atunci cine? Iulian Boldea? Alexandru Vlad? Nici gând.
Singurul cine la care m-am gândit adeseori a fost Alex.
Cistelecan. El fusese cel mai expus, cel mai activ în publicarea,
în comentarea autorului de mine. Sunt convins (§i bag mâna în
foc): el a fost aspru criticat, brutal amenin†at (nu doar el, ca om,
ci §i revista): are el inima aceea s¶ primejduiasc¶ existen†a unei
publica†ii ca Vatra de dragul cui: de al lui Goma? C¶ s-a manifestat direct sionistul securist “R. Ioanid”, probabil nu, va fi fost
îns¶rcinat purt¶torul de serviet¶ al mitomanului, calomniatorului
românilor Wiesel: Shafir. Iar acesta, “îndelicat”, cum i-i firea
(sic) i-a zugr¶vit lui Cistelecan rezultatul public¶rii, coment¶rii
lui Goma: dispari†ia Vetrei! £i cum Cis este §i el ardelean vânos,
curagios - ca Breban (care §tie el de unde §tie c¶ evreii conduc
lumea, a§a c¶ este inutil s` li te impotrive§ti), s-a pardon,
cacarisit pre el - de fric¶, nu de soarta lui, ci de a revistei!
ïn sprijinul acestei ipoteze dezer†ioniste a lui Cistelecan
vine §i ru§inoasa manolescizare a sa, tradus¶ prin opera lui Niki
îngrijit¶ de Cis… £i totu§i, în ciuda acestor “§chiop¶t¶ri”, nu cred
c¶ Alex Cistelecan este vinovatul de c¶p¶tâi al interzicerii mele
de a ap¶rea în revista Vatra. £i nu, direct, redactorii, ci… autorii.
Am ajuns §i la asta, de§i era previzibil¶, vai, involu†ia pro©Paul Goma 1935-2011
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fesioni§tilor condeiului. Eu am observat-o în raport cu mine, dar
or fi existînd §i al†i mini, autocenzura str¶mo§easc¶ s¶ tr¶iasc¶!
Dac¶ a§ fi ceva mai tân¶r §i a§a avea de unde murì, a§ scrie m¶car
un articol despre. Dar a§a, las balt¶, moart¶ - dar din ce în ce mai
vie - salvatoarea autocenzur¶. C¶ci, nu-i a§a, vorba gânditoresei
Carmen Mu§at, nu doar cultura bate criza, ci §i (mai ales)
autocenzura. Ai zice c¶ românii no§tri cei talenta†i, chiar geniali
s-au n¶scut, au crescut, scriu §i vor scrie, vizînd/visînd Premiul
Nobel, acesta fiind orizontul lor cel a§teptatic, practicînd tot mai
subtil, mai “artistic” - autocenzura. Care nu va fi f¶cînd ea bine
pe la suflet, dar face bine pe la trup, c¶ci §i scriitorul are un hoit
ce trebuie ocrotit, hr¶nit, automângâiat, ce credeam noi? - prin
singura “metod¶ artistic¶ de crea†ie”, cum se spunea la Fabrica de
Poe†i: autocenzura.
Prin urmare, scrie†i, b¶ie†i, numai scrie†i!- §i nu uita†i s¶ v¶
autocenzura†i (sic), aceasta fiind calea regal¶ a artei curate, f¶r¶
contamin¶ri d¶un¶toare - privi†i la contraexemplul Goma: cine
face ca el ca el va p¶†i.
N-or fi chiar to†i autorii ardeleni, dar fiecare - mai ales
dac¶ este tân¶r - are de protejat o carier¶, un viitor. £i chiar dac¶
sunt pasabil analfabe†i, junii-tineri au privit la adul†ii-vârstnici.
Au primit întâia lec†ie de pruden†¶ - acum, “dup¶ Revolu†ie”, c¶
nu mai exist¶ cenzur¶ comunist¶ - oferit¶ de c¶tre veteranii §i
mae§tri întru scriitorism ca Breban (§i ca Cistelecan), pe tav¶
(“tava” la Breban!) : nu te atingi de evrei - decât dac¶ vrei s¶-i
lauzi, altfel e§ti pedepsit, nu doar de evrei, nu doar de slugile lor
obediente (Manolescu, Gârbea, Dan Pavel, Pecican, Vozganian,
Laszlo, Marta Petreu) ci de masele largi de scriitori români
(pardon: de autori de c¶r†i), care †i-au devenit - sau continu¶ a-†i
fi cobresla§i.
Ei, da: ce simplu ar fi de explicat la§itatea national¶, §ira
spin¶rii din cauciuc veritabil (marf¶ care nu se mai g¶se§te…) a
scriitorului român rezistent prin cultura brânzei, schmekeria
carpato danubìc¶, cea care a luat o zicere (“Cine n-are ovrei s¶-§i
cumpere”) §i, potrivit obiceiului, s-a ascuns înd¶r¶tul ei, iar când
un r¶uvoitor, un ne-român (zicem: Goma) îl acuz¶ de practicarea
dezinvolt¶ a autocenzurii, se ap¶r¶, indignat:
«Nu eu! El!» - §i îl arat¶ din b¶rbie, ca s¶ nu-l auz¶
ar¶tatul.
Dar stilul eliptico-b¶r¶g¶nean se cere explicat - când
ovreiul nu-i prin preajm¶:
«Dom’le, eu a§ fi scris cu drag f¶r¶, cum i-ai zis: autocenzur¶, dar nu m-au l¶sat ¶§tia!, c¶ jidanii-s cu ochii pe noi tot
timpul, s¶ ne aga†e cu de-ale lor, cu antisemitisme - spune, ce-ai
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face tu în locul meu, dac-ai avea nevast¶ bolnav¶, copil handicapat, ma§ina accidentat¶, ce s¶ mai vorbesc de crizele de ficat care
nu m¶ las¶, tot mereu m¶ chinuie…?».
Pe cine am învinov¶†i c¶ ne persecut¶, ne denun†¶ la ei, la
Secu, ne îndeamn¶ la rele - dac¶ n-ar exista ovreiul mult-detestat
§i ultra-temut?
Ei, pe cine! Am g¶si noi, doar suntem b¶ie†i iste†i!
*
Comisia European¶: ”Comuni§tii n-au comis genocid”
Copyright 2010 Timpul, Chi§in¶u.
O lege la nivel european de condamnare a celor ce neag¶ crimele
comise de regimurile comuniste nu ar fi înc¶ posibil¶ - este concluzia
Comisiei Europene. £ase dintre †¶rile foste comuniste, printre care §i
România, ceruser¶ Comisiei s¶ ia în calcul o astfel de lege, dup¶ modelul
celei referitoare la Holocaust.
Comisia European¶ a respins solicit¶rile mai multor state din estul
Europei care doreau introducerea unei legi a genocidului dublu. Aceast¶ lege
prevedea interzicerea neg¶rii crimelor f¶cute de regimurile comuniste în
acela§i mod în care unele state din Uniunea European¶ interzic negarea crimelor Holocaustului, informeaz¶ The Guardian.
S¶pt¶mâna trecut¶ §ase state s-au adresat Comisarului pentru Justi†ie
European¶ Viviane Reding cerând interzicerea neg¶rii §i banaliz¶rii crimelor
comuniste cât §i apologia lor. Mini§trii de externe al Lituaniei, Letoniei,
Bulgariei, Ungariei, României §i Cehiei sunt de p¶rere c¶ aceste crime trebuie
tratate dup¶ acelea§i standarde §i prevederi ca §i crimele împotriva evreilor.
R¶spunsul primit îns¶ de la Comisia European¶ este unul negativ cel
pu†in pentru moment. Potrivit comisiei, ororile s¶vâr§ite de comunism sunt
evidente îns¶ ele nu au fost îndreptate împotriva unei minorit¶†i etnice asa c¶
ideea unei legi a genocidului dublu se respinge din start.
O parte a comunit¶†ii evreie§ti, prin vocea directorului centrului
Simon Wiesenthal din Israel, Efraim Zuroff, spun c¶ nu se pot compara crimele împotriva evreilor cu cele comise sub regimurile comuniste pentru c¶
ru§ii au fost cei care i-au eliberat pe evreii din lag¶re §i f¶r¶ Rusia probabil
c¶ Germania Nazist¶ nu ar fi fost învins¶.

£i eu care tocmai îi l¶udasem - în fine: îi dispensasem
de vin¶… Dar n-a fost s¶ fie.
“Potrivit comisiei, ororile s¶vâr§ite de comunism sunt evidente îns¶
ele nu au fost îndreptate împotriva unei minorit¶†i etnice asa c¶ ideea unei
legi a genocidului dublu se respinge din start.”

Auzi†i, oameni buni? “Se respinge din start”! Dar ororile
comuniste au f¶cut victime, nu doar printre membrii “unei
minorit¶†i etnice” (la singular!, deci numai impotriva evreilor), ci
au martirizat majorit¶†ile popula†iilor URSS §i a †¶rilor ocupate deci §i ale “minorit¶†ilor”.
Dar foametea din Basarabia, organizat¶ §i dirijat¶ de la
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Moscova, dup¶ modelul celei din Ucraina - cu aceia§i
“speciali§ti”: evreii ? Dar efectele ei: printre care canibalismul
comunist, cel mai, din lume…?
De ce vor fi lipsind dintre peti†ionare Estonia §i Polonia?
Aceast¶ hien¶: Efraim Zuroff, are neru§inarea s¶ afirme c¶
nu se pot compara crimele împotriva evreilor cu cele comise sub
regimurile comuniste “pentru c¶ ru§ii au fost cei care i-au
eliberat pe evreii din lag¶re §i f¶r¶ Rusia probabil c¶ Germania
Nazist¶ nu ar fi fost învins¶”! (subl. mea, P.G.)
Cum s¶ se poat¶ compara, dac¶ Holocaustul evreilor a
fost… unic?, iar toate celelalte masacre: victime: ne-evreii au fost
trecute la “mici accidente”, la “pagube colaterale”, când n-au fost
batjocorite de zurofi, paznici la Poartea Suferin†elor, avînd bilet
de intrare evreii §i numai ei? - repet opinia lor despre adev¶r:
„Consider¶m c¶ nu este posibil s¶ se fac¶ o paralel¶ între regimul
fascist mizantrop §i orînduirea ob§teasc¶ c¶reia ast¶zi încearc¶ s¶ i se
incrimineze aceea§i vin¶ pentru represiuni fa†¶ de propriul popor”, se arat¶
în declara†ie. Bilinkis consider¶ c¶ no†iunea de „ocupa†ie sovietic¶” este una
destul de controversat¶. (sublinierile mele, P.G.)

Ce s¶ mai spui? C¶ Breban are dreptate: evreii conduc
lumea §i fabric¶ adev¶rul lor dup¶ plac.
Iat¶ de ce umoristul clasei Cosa§u a îndr¶znit s¶ afirme c¶
stalinismul (nu comunismul!) la noi, în România a fost o banal¶
blenoragie - §i a râs!;
Iat¶ de ce transsinistrologul Laszlo Alexandru a afirmat c¶
el este mai aproape de victimele evrei (fiindc¶ acelea au certificat
de la Iahve) decât de victimele ne-evrei - §i nu a râs…
*
Nu pot trece mai departe, m¶ †ine pe loc tovar¶§ul vostru
Bilinkis. Trebuie s¶ fii nesfâr§it de neru§inat sau f¶r¶ margini de
analfabet, ca s¶ spui ce a spus acest bol§evic sionist - repet:
„Consider¶m c¶ nu este posibil s¶ se fac¶ o paralel¶ între regimul
fascist mizantrop §i orînduirea ob§teasc¶ c¶reia ast¶zi încearc¶ s¶ i se
incrimineze aceea§i vin¶ pentru represiuni fa†¶ de propriul popor”, se arat¶
în declara†ie. Bilinkis consider¶ c¶ no†iunea de „ocupa†ie sovietic¶” este una
destul de controversat¶. (sublinierile mele, P.G.)

Mai întâi: regimul dinainte de invazia ruseasc¶, în iunie
1940 a fost, pre limba bilinkis¶… fascist mizantrop. Bilinkis nu
§tie ce este “fascismul”, în gura lui fiind o înjur¶tur¶ evreiasc¶,
asem¶n¶toare l¶tratului: «Antisimitule!». Fascismul - o spun pentru puturosul elev Bilinkis §i pentru tovar¶§ii s¶i de §aib¶… a fost
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o no†iune instituit¶ de Mussolini, în Italia, termen importat din…
Spania r¶v¶§it¶ de r¶zboiul civil de c¶tre trimi§ii Moscovei, în
majoritate zdrobitoare evrei; ace§tia au “prelucrat” g¶selni†a, au
pref¶cut-o într-un termen-§peraclu §i au r¶spândit-o peste tot în
Lag¶rul Sovietic, cu inten†ia (realizat¶!) de a produce confuzie în
spiritul oamenilor §i menit¶ a indica, discredita, blestema orice
nu era procomunist, deci prosovietic. Asfel, în zilele noastre se
perpetueaz¶ mon§tri lingvistici ca “fascistul Antonescu” (Andrei
Pippidi, nepotul lui Iorga, §i membru plin în comisia Wiesel),
“fascism palestinian” (Kouchner, fost ministru francez de
externe, cel care se l¶uda c¶ a ob†inut de la Israelieni “coridoare
umanitare pentru palestinienii izola†i în Ghaza”, în fapt: un
“program minimal”, de deschidere a frontierei, pentru o jum¶tate
de or¶ sau chiar o or¶ întreag¶, în care s¶ fie permis¶ intrarea în
Ghaza a medicamentelor §i a ceva din ajutoarele alimentare
putrezind în hangarele Israelului).
Dar Bilinkis a mai comis o cretin¶rie : a descris regimul
românesc dinainte de invadarea Basarabiei §i Bucovinei de c¶tre
bol§evici ca, nu doar: “fascist”, dar §i… “mizantrop”.
£tirea nu explic¶ în ce limb¶ s-a exprimat reprezentantul
evreilor din Moldova: în idi§? Dar exist¶ în idi§ termenul
mizantrop? £i ce desemneaz¶ el în idi§: ceva r¶u, ceva oprimant,
ceva terorist? Nici ceva de-bine, a§a se spune despre persoane
atinse de mizantropie: nesociabilitate, ursuzenie, neîncredere în
cel¶lalt. ïn capul tovar¶§ului Bilinkis “mizantropie” va fi însemnînd s¶r¶cie, oprimare, teroare. Or aceste “calit¶†i” le are
numai comunismul…, orânduirea ob§teasc¶ drag¶ evreilor din
Imperiul Sovietic! Nu cumva “fa§izm, fa§ist” face parte din limba
sovietic¶? Cât despre…“no†iunea de „ocupa†ie sovietic¶” (cea
care) este una destul de controversat¶” s¶ fie la ei, nu la noi!
N-ar fi r¶u dac¶ partizanii unei astfel de “no†iuni” s-ar
ocupa singuri, a§a cum f¶cuser¶ cu “du§manii” lor, atâtea decenii,
atâtea decenii, atâtea decenii.
Duminic¶ 26 decembrie 2010
“Diminea†¶ lini§tit¶”, vorba celeia. O s¶ vedem spre sear`
cum, la ce am folosit-o. Sânt oarecum mul†umit c¶ am scos la
cap¶t comentariile la decizia Comisiei Europene §i declara†iile
iresponsabile ale lui Bilinkis §i isterice, ca de obicei ale lui
Zuroff. M¶ mir in sinea mea - neputîndu-m¶ mira în sinea lui
Tudoran, de pild¶ - : cum de oameni cu capul pe umeri folosesc
pornirea natural¶, mai mult: uman¶ spre solidaritate, întoars¶ pe
dos: intrînd în rând, în turm¶, în hait¶, declarîndu-se de acord cu
excluderile, condamn¶rile, punerile la zid ale unora care, perso©Paul Goma 1935-2011

wwww.paulgoma.com

PDF public și gratuit

31.12.2011

PAUL GOMA - JURNAL 2011

2481

nal, vorba dineasc¶, n-ar merita atâta onoare (Cristoiu), dar se
bag¶ §i ei, “solidarnicii” cu… cauzele tolerate - ba chiar recomandate - de poli†ie, ca aceast¶ campanie “antifascist¶”, în realitate înc¶ o liturghie de alegen†¶ la Holocaustul evreilor. M-am
uitat la lista semnatarilor §i m-a cuprins ame†eala. L-am întâlnit
pe Ion Vianu - nu e de mirare b¶garea lui, pe larg, în vorb¶ : el a
semnat §i Apelul nostru din 1977, îns¶ numai pentru a putea emigra, oricât l-ar pune în fruntea… grupului Negoi†escu-Vianu unii
gazetari, de care mi se rupe inima surprinzîndu-i f¶cînd
plec¶ciuni lui Vianu (ca Bedros Horasangian); l-am întâlnit pe
Tudoran… De ce, domnule, de ce, nene Anghelache? Chiar atât
de adânc¶ s¶ fie disperarea oamenilor, încât, pentru o buca’ de
pâne - virtual¶ - se raliaz¶ maselor largi care “voteaz¶” ce li se
indic¶ prin megafoane? Chiar a§a s¶ fi ajuns elita †¶rii, intelectualii, directorii de opinie, de când a început s¶ piard¶ avantajele
materiale (si intelectuale, pretind ei) acordate de statutul privilighen†iei? S¶ fie o tragic¶ degradare a lor, sau asta a fost starea
lor “normal¶”, doar eu nu o v¶zusem?
Ah, listele de… adeziune, listele de protest, listele de
condamnare a câte unuia deja “condamnat de istorie”…
Citindu-le, f¶r¶ a le comenta, te fulger¶ un dor de sinucidere:
cum, cu ace§ti oameni ai f¶cut câ†iva pa§i, cândva, sim†indu-le
um¶rul aproape? Al¶turi de ace§ti scriitori ai protestat cândva
împotriva unor nedrept¶†i strig¶toare la cer?
£i? £i ce s-a ales de scriitorii cutare, cutare, cutare? S-au
pref¶cut în adezioni§ti profesioni§ti pe listele pentru cele mai
josnice cauze?, ca realegerea lui Iliescu?, ca ve§tejirea §i condamnarea Eugeniei Vod¶ c¶ nu i-a interzis lui Cristoiu de a-§i
exprima opinia - “profund gre§it¶”, dar a lui? Ne-am întors în
plin¶ teroare stalinist¶, îns¶ cu cenzori purtînd cravat¶ sau, mai
grav; ca I. Vianu, profitor neru§inat al faimei de mare intelectual
al tat¶lui s¶u, min†înd c¶ a fost întâiul care a dezv¶lui abuzurile
psihiatrice, nem¶rturisind c¶ singurul motiv care l-a pref¶cut din
mormoloc obedient, profesionist întru rezisten†¶ prin cultur¶ ca
prietenii s¶i Matei C¶linescu, Gelu Ionescu în ditamai “disidentul” a fost ob†inerea emigr¶rii §i cum alt¶ cale nu exista, l-a
convins pe Negoi†escu s¶-l conduc¶ la Goma, el fiind capra peste
care, atunci au s¶rit… frontiera-de-stat-§i-de-partid numero§i
anticomuni§ti de care nici nevestele nu aveau cuno§tin†¶… Iar de
când broasca s-a umflat, ame†indu-i pe analfabe†ii no§tri seto§i de
cuvinte “alese”, iat¶-l în rolul de “demascator” nemilos, de
trimi†¶tor la zid, de tipul Novicov, Brucan, Paul Cornea, Baranga
§i al†i… alii…, aplaudat de sub †ol de “opinia public¶” cea care,
ca de obicei, ea este sublim¶, dar lipse§te cu des¶vâr§ire.
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Ce micìme de suflet, ce murd¶rie a sufletului… scriitoricesc! Egalat¶ doar de sufletul cititoricesc, al celor care ar face dac¶ ar putea; ar îndr¶zni - dac¶ n-ar fi, de ani, mor†i de fric¶.
*
TV francez¶ a transmis azi slujba solemn¶ de la biserica
Sfântul £tefan din Ierusalim. Am r¶mas pân¶ la urm¶. Emisiunea
a cuprins §i reportaje - de la Bibliotec¶, de la £antierele
Arheologice, îns¶ pe mine m-a impresionat ce am aflat despre
martirul £tefan (“Coroan¶”), despre care nu §tiam mare lucru,
adic¶: nimica. Fiindc¶ Bibliile mele se afl¶ prea sus, pe un raft,
interzis mie, §ontorogul, am apelat la Noul Testament tradus §i
comentat de “prietenul” meu Anania. Am c¶utat la Fapte:
Comunitatea cre§tin¶ a ales §apte diaconi, printre ei pe
£tefan, “iar el, plin de har si de putere, f¶cea minuni §i semne
mari la popor”; “£i s-au ridicat unii din sinagoga Liber†ilor §i a
Cireneilor §i a Alexandrinilor §i a celor din Cilicia §i din Asia §i
se luau la întreb¶ri cu £tefan” ; “§i nu puteau s¶ stea împotriva
în†elepciunii §i Duhului cu care el vorbea”.
Sar peste cuvântarea lui £tefan - la:
“Iar ei, auzind acestea frem¶tau de furie în inimile lor §i
scrâ§neau din din†i împotriva lui”
(…)“Sco†îndu-l în afar¶ de cetate, îl loveau cu pietre. (…)
[el] se ruga §i zicea: «Doamne Isuse, prime§te Duhul meu!»”
“£i, îngenunchind, a strigat cu glas mare: «Doamne, nu le
socoti lor p¶catul acesta!» £i zicînd acestea, a adormit.”
Varianta francez¶ citit¶ în Catedral¶ nuan†a astfel:
“£i zicînd acestea a adormit în (întru) moarte”.
Ce moarte mai izb¶vitoare, mai dulce decât aceasta:
“A adormit în moarte”.
Nu-mi iese din viscere : “frem¶tau de furie în inimile lor
§i scrâ§neau din din†i împotriva lui“.
Nu cred c¶ era doar “un fel de a scrie”, de a povesti o
întâmplare, colorînd pe ici, estompînd dincoace; sunt convins c¶
furio§ii chiar scrâ§neau din din†i, cl¶n†¶neau din din†i, cum fac
anume animale s¶lbatice, ca amenin†are §i ca avertisment. Eu
cred c¶ cel care a scris ce a scris a descris realist o situa†ie. Una
în care fusese §i o scrâ§nire a din†ilor. De neputin†¶ a convingerii, de ucidere a celuilalt - din neputin†a convingerii.
Luni 27 decembrie 2010
Se vede c` au s¶rb¶torit cre§tine§te Cr¶ciunul Basarabenii
mei: ieri Xiti nu a inregistrat nici un vizitator “de la Moldova”.
M-a§ bucura, dac¶ a§ afla c¶ au §i giucat, nu doar b¶ut, ruse§te.
©Paul Goma 1935-2011

wwww.paulgoma.com

PDF public și gratuit

31.12.2011

PAUL GOMA - JURNAL 2011

2483

*
ïntr-un morman de hârtii am dat peste o pagin¶ dubl¶ din
Jurnalul literar. Un num¶r pe care îl r¶t¶cisem §i nu-l citisem.
La rubrica “Dreptul la opinie”, un text semnat de Isabela VasiliuScraba: “Mircea Eliade intr-o colaborarea cu bucluc”. £ocat fiind
de termenul “bucluc”, nepotrivit lui Eliade, am devenit curios §i,
înarmîndu-m¶ cu o lup¶, am trecut la citire.
Ce aflu? Ceea ce b¶nuiam de pe timpul când eram prieten
cu Néné Culianu §i comb¶team al¶turi întru gloria literaturii
române cotidiene. Mai precis: momentul în care m-am sup¶rat pe
Culianu fiindc¶, sco†înd la o editur¶ parizian¶ un fel de Dic†ionar,
junele -tân¶r se a§ezase, poponete, în fruntea… autorilor, doi astfel: Culianu §i Eliade… Nu am avut prilejul s¶-i exprim, între
doi ochi, uimirea §i dezaprobarea, el era deja în America §i am
l¶sat-o moart¶ (cu moartea în suflet), îns¶, potrivit r¶ului meu
obicei - de pe urma c¶ruia mul†i prieteni mi s-au desprietenit - am
trecut în Jurnal (care?, nu mai †in minte) fapta de ru§ine a
Culianului.
Dup¶ decembrie 89, printre cei care m-au dezam¶git,
vorba lui Breban, a fost §i Dan Petrescu. “ïnainte” ne avusesem
ca fra†ii, de aceea am fost uimit, r¶nit de t¶cerea lui dup¶ ce a
devenit ministru al Culturii. M¶rturisesc: m-am sim†it nedrept¶†it,
când pân¶ §i un nescriitor ca Mihai Botez fusese uns scriitor, iar
eu… uitat. Am înghi†it g¶lu§ca - §i am t¶cut. Dup¶ ce nu a mai
fost ministru Dan Petrescu §i so†ia sa au petrecut vreun an în
Fran†a, cu o burs¶. Cred c¶ abia de un Cr¶ciun (1991?), am
primit un telefon de la Thereza Culianu: «S¶rb¶tori fericite, La
mul†i ani», cam atât. Pe c¶i ocolite (le-am uitat) mi-a parvenit
informa†iunea: Thereza - §i so†ul, Dan Petrescu - erau sup¶ra†i pe
mine, fiindc¶ îl vorbisem de r¶u pe Néné, fratele Therezei, în
leg¶tur¶ cu “Dic†ionarul Culianu-Eliade”. Neavînd nimic de
explicat, nici de scuzat, am l¶sat-o §i pe asta: moart¶. Ce se va fi
petrecut mai apoi nu §tiu, îns¶ dup¶ înc¶ vreun an Dan Petrescu,
devenit redator la editura Nemira, mi-a cerut - prin m¶tu§a Anei
- o carte. I-am dat Justa. A ap¶rut. Dup¶ un alt timp, Al. C¶linescu mi-a spus c¶ Dan Petrescu, în vizit¶ la el, aici, la Paris,
v¶zuse Jurnalul meu, (cel în trei volume, dactilografiat-fotocopiat în 11 exemplare) §i l-a cerut pentru… lectur¶. Am
încuviin†at, bucuros - restul istoriei se cunoa§te, dar abia acum
spun: de atunci nici el, nici Thereza nu au ar¶tat c¶ îmi repro§eaz¶
povestea cu Dic†ionarul.
M¶ întorc la articolul din Jurnalul literar: ca unul care,
dup¶ plecarea lui Culianu de la Groningen la Chicago, nu am mai
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avut leg¶turi cu el (dealtfel, proiectul cu publicarea lui Eliade, nu
doar cu studiul lui Culianu, ci §i cu Huliganii - ideea pornise de
la Ana, în prezen†a lui Alain Paruit…- c¶zuse). Deci nu mai
avusesem §tiri despre alte “nedelicate†uri” ale ucenicului eliadic.
Aflu acum, c¶ b¶iatul Néné, sprinten, zigzagant (dar
†inînd-o tot înainte, întru propria-i glorie) a continuat s¶-i fac¶ lui
Eliade o sum¶ de m¶g¶rii - nu mai intru în am¶nunte, din respect
pentru memoria lui Eliade, abuzat; din jale pentru fostul meu
prieten Culianu, abuznic perseverent.
*
Din Jurnal de Chisin¶u, de azi:
Holocaustul si crimele comunismului, tratate diferit - de ce?
Sase ministri de externe apartinand unor state din fostul lagar comunist au solicitat, recent, comisarului european pentru Justitie, Viviane Reding,
sa puna sub semnul egalitatii genocidul practicat de regimurile totalitare
comuniste cu Holocaustul.
Seful diplomatiei romane, Teodor Baconschi, impreuna cu omologii
sai din Cehia, Lituania, Letonia, Ungaria si Bulgaria au initiat un demers in
acest sens, astfel incat persoanele care neaga atrocitatile comise de calaii
comunisti sa raspunda in fata unei legi comunitare similare cu cea referitoare
la Holocaust.
Dupa analizarea "scrisorii celor sase", Comisia Europeana a apreciat
ca nu sunt indeplinite conditiile pentru legiferare cu privire la crimele atribuite comunistilor, dar problema trebuie pastrata in studiu. Acestea sunt
cuvintele cuprinse in raportul trimis Parlamentului European si guvernelor
celor 27 de state membre UE.
Purtatorul de cuvant pentru Justitie al forului continental, Matthew
Newman, a motivat respingerea afirmand ca "regimurile comuniste nu au
vizat minoritati entice".
Acest unghi de abordare este straniu. Rezulta ca exista doua tipuri de
asasinare in masa. Nu conteaza efectul insumand multe milioane de vieti
retezate, ci motivul declansarii lui.
Daca in Europa functioneaza identitatea de pareri, la sectiunea capital, de pilda, atunci aceeasi familie cu resedinta centrala la Bruxelles trebuie
sa fie unita si in modul in care isi aminteste de trecut, dar mai cu seama, cum
il trateaza. Acelasi Newman a declarat ca "acum nu exista un consens. Statele
membre au abordari diferite".
Cei sase ministri semnatari ai documentului subscriu ideii ca genocidul comunist ar trebui tratat dupa aceleasi standarde ca si cel comis de regimul nazist, in special in acele tari in care exista legi privind negarea
Holocaustului.
Detinatorul lituanian al portofoliului Externelor, A. Azubalis, a
punctat mentionand: "toata lumea cunoaste crimele nazismului, dar numai o
parte a Europei e constienta de crimele comunismului".
Cheia respingerii demersului poate sta in urmatorul comentariu
apartinand lui Maximilian Marco Katz, directorul Centrului de Monitorizare
si Combatere a Antisemitismului in Romania: "crimele comunismului trebuie
recunoscute si victimele tratate cu toata atentia. Insa, aducerea la acelasi
numitor comun a crimelor naziste si a celor comuniste ar avea ca rezultat
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aruncarea Holocaustului intr-un colt cat mai intunecat al istoriei, in special
in fostele tari comuniste".
Ramane demn de stiut cat timp se va afla in studiul Uniunii Europene
problema ridicata si care sunt statele ce o contesta.

Iat¶ la ce sluje§te un “director, M.M. Katz: la explicarea
respingerii! Ca s¶ vezi de unde a ie§it Resping¶torul: din borta lui
de guzgan! Cum s¶ rezist amintirii unei epigrame a lui P¶storel
Teodoreanu - se pare c¶ chiar aceasta l-a b¶gat în pu§c¶rie,
fiindc¶ viza un “monument”: al lui A. Toma, despre care, la
Sibiu se spunea c¶ l-ar fi chemat de-acas¶: Katz: (nu: Moscovici)
“In republica nou f¶cut¶
C¶ca†ii scriu în loc s¶ put¶,
Iar scriitorii-adev¶ra†i
Sunt cenzura†i de-ace§ti C¶Katzi”
*
M-am uitat la fotografiile f¶cute de Ili§oi, de Tofan, de
Brega la Mana, la vechea §coal¶ §i la casa noastr¶, în august
acest an. £i iar m-a cuprins dorul n¶praznic de a-mi face un
culcu§ acolo unde m-am n¶scut. Am mai scris de vreo sut¶ de ori
visul acesta, acum nu fac decât s¶-l repet, eventualele modific¶ri
iscate din…minimalizare, din restrângerea planurilor anterioare.
Ziceam c¶ am bani suficien†i, ca s¶ cump¶r:
- £coala veche, cu terenul ei;
- Gospod¶ria lui Mo§ Iacob Morozanu de al¶turi, din
stânga £colii, dup¶ cum arat¶ fotografiile din vara lui 2010,
devenit¶ un maidan, cu, în mijloc, o cocioab¶-caban¶, înconjurat¶
de b¶l¶rii.
£coala §i casa directorului:
Fire§te, am construi din nou, dup¶ planul vechi:
- §coala - avînd acelea§i dimensiuni, la p¶mânt;
- casa directorului - avînd acelea§i dimensiuni, construit¶
din nou - ghid s¶ ne fie fotografiile din 1936.
Cl¶dirile vor fi ridicate pe temelie de piatr¶, ziduri de
c¶r¶mid¶ - îns¶ acoperi§ de stuf (se va mai fi g¶sind a§a ceva?;
dar me§teri care s¶ execute, ca pe timpuri, acel superb acoperi§?).
Vor avea, deci, acela§i num¶r de ferestre §coala: dou¶ spre curte,
casa dou¶, de-a dreapta §i de-a stânga u§ii.
Calidorul va fi a§a cum îl arat¶ fotografia din 1936.
Privit¶ din poart¶, casa va ar¶ta ca înainte. Ins¶ cl¶direa va
fi extins¶ în spate - pe orizontal¶. Acolo va fi construit¶-m¶rit¶
pentru buc¶t¶rie, pentru baie-sp¶l¶torie §i înc¶ o înc¶pere-garsonier¶ destinat¶ paznicului.
£coala va primi înc¶ un nivel, iar acoperi§ul ei va fi armo©Paul Goma 1935-2011
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nizat astfel încât s¶ nu distoneze cu al casei, r¶mas la un nivel.
Aici, în Cas¶, va fi locuin†a. Cele dou¶ nivele ale §colii vor
fi amenajate ca bibliotec¶.
Gospod¶ria lui Mo§ Iacob:
Acolo va fi construit¶ din c¶r¶mid¶, acoperit¶ cu †igle, o
construc†ie anex¶.
S¶ aib¶ o plac¶ pe care s¶ se scrie c¶ aici au locuit Mo§
Iacob Morozan §i M¶tusa Domnica, bunicii mei adoptivi §i s¶
cuprind¶ - pe cele dou¶ nivele, edificate cu materiale §i mijloace
moderne:
- un cabinet medical;
- un “magazin”-depozit, care s¶ distribuie alimente §i
îmbr¶c¶minte-înc¶l†¶minte;
- o baie-sp¶l¶torie de rufe.
(O baie public¶ va fi edificat¶ în alt¶ parte).
ïn fosta gospod¶rie a B¶trânilor va fi forat¶ §i instalat¶ o
pomp¶ cu un mare rezervor de ap¶ - va alimenta ambele cl¶diri,
dar va avea, la uli†¶, o ci§mea, pentru vecini.
£i mai ce?, scriam eu în vechile utopiade.
“£i un praz verde”!
£i totu§i, am uitat ceva. Ceva important - altfel l-a§ fi
uitat?
Mar†i 28 decembrie 2010
Ne apropiem de sfâr§itul anului. Nu mai este mult pân¶ la
sfâr§itul s¶pt¶mânii, al lunii, al timpului. Acesta fiind sim†imântul: am ajuns la cap¶tul drumului. Zadarnic dau din mâini,
din coate, din barb¶, chiar §i din papuci: mai-încolo nu se merge.
A’ta e’te, vorba copiilor înv¶†înd primele cuvinte din limba
mamei §i începînd cu sfâr§itul.
Alt¶ noapte ud¶, grea: am consumat nu §tiu câte fe†e de
pern¶, dar sigur: doar (?) câte un singur cearceaf de pat §i de
plapom¶. M¶ întreb (pentru a câta oar¶?) de unde Dumnezeu
atâta lichid, atâta ap¶, atâta sudoare? Din sudorile mor†ii, fire§te.
Prima or¶ dup¶ trezire este acceptabil¶: beau cafeaua, pornesc jurnalul pe ziua aceea…Vine oboseala, lehamitea, descurajarea - §i resemnarea: la ce bun s¶ mai dau din coada vie†ii, când
sunt mort de ieri? Bine: de alalt¶ieri? ïmi cheltuiesc restul timpului r¶mas (ce titlu bun: “ïn restul timpului r¶mas”… - ba nu-i bun,
e de-a dreptul r¶u §i prost!) re-re-reluînd la corectat jurnalul pe
aceast¶ lun¶ (a dep¶§it suta de pagini!), jurnalul Ian-Nov de care
va fi lipit acesta, în noaptea de Anul Nou. Atâta am am pigulit,
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dar §i ad¶ugat la Noembrie, încât pentru cei care îl citiser¶, dac¶
vor avea chef s¶-l reciteasc¶, vor avea în fa†¶ alt¶ c¶ciul¶.
Basarabe†ii mei… ïi privesc de departe (de unde, alt‘?) §i
nu-i pot ajuta decât cu vorbe proaste: «Nu a§a, m¶i b¶ie†i!»,
«Mai cu inim¶, nu v¶ l¶sa†i prad¶ fricii b¶gate în oasele voastre
prin bunici, prin p¶rin†i - nu v¶ teme†i!, a spus-o papa Ioan II,
Paleacu, dar înaintea lui o spusese Isus - de cine v¶ teme†i, acum,
în anul 2010, c¶ are s¶ v¶ croiasc¶ peste ceaf¶ cu ciomagul ?
De stafiile abia târîndu-§i b¶§inile §i din†ii c¶zu†i singuri, de trai
bun, de mâncare bun¶, furat¶ de la gura voastr¶, a “moldovenilor
sovietici”?, care nu se pot opri din p¶zirea normelor comuniste,
cite§te: sioniste pe p¶mânturile noastre, “Na§a Maldova” §i ne
explic¶ mereu, mereu de ce nu e bine s¶ faci a§¶ I, de ce e just s¶
faci a§¶ II ?»
M¶ uit - din dep¶rtare - la basarabenii mei §i m¶ surp¶
jelea: «Ai§tia-s fra†ii mei? A§a se impune dreptatea, adev¶rul,
cinstea, interzis¶ cu Naganul de stafiile bol§evice o eternitate de
mai bine de jum¶tate de veac? Tremurînd, uitîndu-se în dreapta,
în stânga, s¶ vad¶ ce §i cum face prietenul, vecinul, fratele - §i s¶
ne lu¶m dup¶ acela, fiindc¶… unde-s doi la§itatea cre§te §i nu
mai este nevoie ca rusul s¶-l pun¶ pe ovreu s¶ ne mâie, fie la
Siberia, fie la groapa de execu†ie, noi, singuri-singurei, nesili†i de
nimeni m¶r§¶luim spre pierzania pe care nu vom putea s-o
repro§¶m str¶inilor, ocupan†ilor, du§manilor?»
£i eu, care îi l¶udam pentru demnitate, curaj, mândrie
na†ional¶ (lupta pentru limb¶, cea batjocorit¶ de elita na†iei,
smântânimea rezistent¶ prin sfecl¶ furajer¶…). Ce s-a ales de
urma§ii adev¶ra†ilor eroi din Basarabia? Sunt convins: dac¶ a§
rosti numele acestor târâie-obiele vânz¶tori de sine cu o nep¶sare,
cu o u§ur¶tate sor¶ cu idio†enia, limba mi-ar secà; §i mi-ar picà §i cu ce-o s¶-i mai cert, blestem, pizdesc eu pe ai mei? Mai bine
m¶ pun gios §i decedez. Ca s¶ nu v¶d cum este batjocorit
sângele buneilor, al p¶rin†ilor, al tinerilor de la 7 aprilie. Amin.
Miercuri 29 decembrie 2010
(…) Acest Gheorghe (altfel Erizanu) iese în pia†a mare, ca
s¶ mai spun¶ o porc¶rie. De ast¶ dat¶ îl proboze§te pe Ghimpu. ïn
loc s¶-§i vaz¶ de editura lui pe argin†ii lui Soros, s¶ nu mai scoat¶
c¶r†i dezinformatoare - ca cea pentru care l-am mustrat pe “fiul
meu” Vakulovski - da, da; maculatura confec†ionat¶ la Berlin, de
grupul de holocaustologi “iubitori” de Chi§in¶ul evreiesc - acest
vierme nu se opre§te din campania de compromitere a propriei
fiice, autoare a superbului poem dedicat furtului revolu†iei (prima
oar¶, din câte §tiu, a fost invita†ia, la Paris, de a fi prezentat¶ ©Paul Goma 1935-2011
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fata - de turn¶torul ordinar purtînd numele N. Manolescu, a doua
oar¶ acum, când îi num¶r¶ bunghii lui Ghimpu. Cine îi va fi cerut
“onorarea” comenzii? Aceia§i ca §i comanditarii volumului falsistoric pomenit mai sus? M¶ uit la fotografia lui… Hai s¶ nu pun
pe hârtie tot ce gândesc despre acest limbric - Erizanu - incapabil s¶ închege o compunere, fie §i calomnioas¶, în limba român¶.
Calitatea - scriitoral¶, dar mai ales moral¶ - a c¶c¶rezelor
ouate de acest individ poate fi judecat¶ §i dup¶ interven†iile
forumi§tilor: §apte, to†i §apte orifia†i de extemporalul erizanic.
(…)
Acum, la ora 15 Filip mi-a f¶cut poze. Multe. Vreo 70.
M-a întrebat:
«Pentru Seria de la Chi§in¶u?».
I-am r¶spuns gr¶bit c¶ da: pentru Seria de la Chi§in¶u.
£i când m¶ gândesc: în 16 decembrie Lumini†aDumbr¶vi†a mi-a întrerupt liturghia de blesteme la adresa celor
r¶i prin o scrisoare îmbucur¶toare: Bodrog urma s¶ se întoarc¶
din campania electoral¶ §i, “de s¶pt¶mâna viitoare v¶ va scrie ori
v¶ va telefona în leg¶tur¶ cu editarea c¶r†ilor…”.
Iar eu am crezut-o. Sunt convins: s-a crezut §i ea.
Nu era de crezut? Ba da, a§a gândeam cu to†ii, cei normali.
Iar “s¶pt¶mâna viitoare” a trecut, este în curs de a se
consuma §i s¶pt¶mâna de dup¶ s¶pt¶mâna viitoare, iar Bodrug nu
mai d¶ semn de via†¶.
S¶-i repro§ez Dumbr¶vi†ei t¶cerea lui Bodrug? Doamne
fere§te! Ea se declarase cu-mine, doritoare ca proiectul s¶ ne
reu§easc¶. Cred c¶ nici ea nu se simte bine, constatînd c¶, dup¶
dou¶ s¶pt¶mâni Bodrug continu¶ s¶ tac¶.
Mi-am luat gândul de la el. Dac¶ nu mor ca mâine, m¶
adresez altui editor, mai sunt vreo trei.
Joi 30 decembrie 2010
Azi, spre sear¶, am primit un mesaj de la Daniela Goma:
ïn sfâr§it, i-au parvenit pachetele trimise dup¶ ce prima
tentativ¶, cu un alt pachet, e§uase.
Ana s-a bucurat mult. Ea expediase pachetele, ea suferise
cel mai mult de returarea primelor, ea le preg¶tise pe acestea pentru nepoata ei, D¶nu†a. De remarcat am¶nuntul: mie fata ceea
îmi este str¶nepoat¶, îns¶ pentru Ana: nepoat¶, scurt! S¶ ne
tr¶iasc¶.
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Vineri 31 decembrie 2010
Flori B¶l¶nescu ne ureaz¶ în versuri:
“decembrie 30- Co§oveni
po†i suporta zi cu zi în
a§teptarea destinului
perspectiva ca §i cum te-ai întreba
dac¶ se cuvine s¶ la§i o carte mare
într-o lume populat¶ de oameni mici §i
de tot atâtea iluzii sau dac¶
cea†a primei ore de decembrie
a încremenit pomii în chiciur¶
ori Dumnezeu i-a înmuiat în lapte apoi
a suflat plictisit peste ei a§a cum
îi v¶zuse Pavel-£tefan (§i
atinsese pentru a crede...
în decembrie toate întreb¶rile se
îneac¶ într-o lini§te stranie totu§i
cald¶ o pânz¶ se mi§c¶:
„mami, capul t¶u e o ghind¶, al meu o castan¶”

Multumim, Flori, pentru floare.
Cu aceasta închei Jurnalul 2010
Pe la cel¶lalt.

A§adar, întoarcere în prezentul anului 2011 - de§i textul ce
urmeaz¶ este datat în 2005:
Flori B¶l¶nescu Rezisten†a prin vanitate – un brand românesc
la 34 de ani de când scriitorul Paul Goma este refuzat de patria sa
”Nu e vorba de Paul Goma aici, nu e vorba de mine, nici de Uniunea
Scriitorilor în r¶zboiul cu Paul Goma. Paul Goma are aproape §aptezeci de
ani, sau are §aptezeci, poate s¶ fac¶ ceea ce dore§te, poate s¶ fie ce vrea el:
§i antisemit, §i antifascist, §i ce dore§te el. E major, e vaccinat, n-avem nici
o treab¶. Problema mea e a revistei care e editat¶ de Uniunea Scriitorilor,
ori eu nu pot accepta a§a ceva într-o revist¶ a Uniunii Scriitorilor. Mult zgomot pentru nimic. Toat¶ agita†ia asta nu este decât f¶cut¶ s¶ acopere
vinov¶†ia §i responsabilitatea unor oameni, care înc¶ nu §tiu în ce lume
tr¶iesc, î§i imagineaz¶ c¶ se poate orice.”
Interviul zilei, cu Nicolae Manolescu, la BBC, realizator Mircea
Zamfir, 2005
“Paul Goma are 76 de ani. A fost §i a r¶mas mereu numai ce a dorit.
Nicolae Manolescu – unul dintre românii care au influen†at nefast felul în
care este perceput scriitorul §i omul Paul Goma în România, a fost §i este
exact ce §i-a dorit: cel mai prizat critic literar român în via†¶, profesor universitar, pre§edinte al USR, ambasadorul României la UNESCO, membru cores-
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pondent al Academiei Române, directorul ”României literare”, unul dintre
cei mai avu†i oameni ai literelor române (comparându-l cu media lumii
literare, nu cu Ion ¢iriac), rege neîncoronat al ”rezisten†ei prin cultur¶”, omul
politic e§uat (singurul s¶u e§ec major, din câte cunoa§tem), compensat de
”directorul de con§tiin†¶” §i formatorul de opinie. Un traseu de invidiat pentru mul†i tineri §i mai pu†in tineri care se uit¶ cu jind spre ograda literar¶ ori
se afl¶ în marginea ei.
Lehamitea superioar¶ cu care trateaz¶ criticul §i intelectualul Nicolae
Manolescu ”cazul Goma” nu se potrive§te îns¶ acestei schi†e de portret.
Întrebat despre ceea ce este cunoscut drept ”scandalul Via†a Româneasc¶”, în
loc s¶ r¶spund¶ la obiect, a§a cum gravitatea momentului o cerea, dl
Manolescu s-a lansat în considera†iuni despre profilul moral al lui Paul
Goma. Atât scrierile lui Paul Goma, cât §i ale lui Nicolae Manolescu sunt
publice, pot fi citite, citate. R¶mâne stupefiant¶ ruptura între realitate (a faptelor, a documentelor, în desf¶§urarea lor cronologic¶, a analizei directe §i
circumstan†iale) §i amalgamul p¶rerilor §i umorilor. Nu putem al¶tura în
aceea§i fraz¶ o jum¶tate credibil¶, verificabil¶, altei jum¶t¶†i ilogice în
context, infirmat¶ tocmai de textul incriminat. Dintr-o asemenea lipitur¶ nu
poate ie§i o opinie responsabil¶, ci una †inând mai degrab¶ de o mitologie a
vanit¶†ii foarte rezistente.
În†elegem c¶ pre§edintele USR î§i lua în serios misiunea, acum
câ†iva ani, când, pentru a îndep¶rta de persoana sa §i de institu†ie umbra
oric¶rei suspiciuni de antisemitism, încerca s¶-l mai îngroape o dat¶ pe
Goma. Dl Manolescu nu poate accepta... Cum nu l-a putut accepta pe Goma
nici în ”România literar¶”, o alt¶ revist¶ aflat¶ sub egida USR, nu în proprietatea vreunui scriitor sau critic literar. Curajul fabulos de a-§i exprima atât de
franc, de impetuos, de intempestiv dorin†ele §i nemul†umirile dup¶ 1990 este
cel pu†in ciudat pentru un intelectual care a recunoscut c¶ i-ar fi pl¶cut s¶ fie
disident, a§a cum au mai fost §i al†ii, nu doar Paul Goma. Și exemplific¶:
”Dorin Tudoran, Ana Blandiana, fiecare dup¶ puterile lui”. Îns¶, a mai existat
o categorie de rezisten†i, din care a f¶cut parte însu§i Nicolae Manolescu, a
rezisten†ilor prin cultur¶: ”am rezistat §i noi cum ne-am priceput §i cum am
putut”. Continuarea logic¶ a afirma†iei din aceea§i fraz¶: ”ceilal†i care n-am
avut t¶ria lui de-a face disiden†¶”.
Piesa de rezisten†¶ este alta. La momentul interviului [2005 - re-precizarea mea, P.G.] eticheta de antisemit îi fusese lipit¶ lui Paul Goma, cu ajutorul decisiv al lui Nicolae Manolescu. Pentru a ar¶ta c¶ Paul Goma nu este
decât o marc¶ expirat¶, sus†inut¶ de oameni cel pu†in la fel de dubio§i §i
necredibili, precum poetul Liviu Ioan Stoiciu §i cei care s-au solidarizat cu
acesta, protestând împotriva deciziei USR, criticul devine colportorul
Securit¶†ii, prin creditarea generalului de Securitate Nicolae Ple§i†¶. Întru
în†elegerea schemei propuse de acesta citez un fragment mai amplu:
”Nicolae Manolescu:
Da, e adev¶rat, dar uita†i-v¶ pu†in, majoritatea sunt ni§te ilu§tri necunoscu†i, stabili†i în Statele Unite, câ†iva sunt bine cunoscu†i, cum e Ple§ea, de
pild¶, cu simpatii prolegionare §i de alt¶ natur¶ /care fiind aceea, atitudinea critic¶ fa†¶ de N. Manolescu? – obs. mea, F.B./. Îi §tiu pe unii din/tre/ ei, am mai
avut... mi-au trimis la «România Literar¶» proteste de multe ori... nu, e..., bate
în verde culoarea majorit¶†ii, iertat s¶ fiu. Nu-mi place, e o culoare pe care eu o
detest!
Mircea Zamfir:
Domnule Manolescu, de ce ar fi dat publicit¶†ii un text antisemit, a§a,
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pur §i simplu, un personaj, o personalitate, un om ca Paul Goma? La vremea
comunismului Paul Goma, un disident, un om arestat, b¶tut, s¶ spunem...
N. M.:
Domnule Zamfir, e adev¶rat, numai c¶ po†i foarte bine s¶ ai, s¶ zic,
nefericirea s¶ nu te situezi la în¶l†imea propriului prestigiu. Paul Goma este,
f¶r¶ îndoial¶, cel mai important disident român, din epoca comunist¶, omul
care – de numele c¶ruia se leag¶ probabil una din cele mai puternice, dac¶ nu
cumva cea mai puternic¶ ac†iune anticeau§ist¶ §i anticomunist¶. Din p¶cate,
dup¶ 1989, nu §tiu, din motive pe care n-a§ vrea s¶ le discut, pute†i s¶-l întreba†i
pe Paul /intimitate nepermis¶ – obs. mea., F.B./ însu§i ce crede, Paul Goma a
†inut cu tot dinadinsul s¶ î§i distrug¶ orice fel de rivalitate sau de concuren†¶
posibil¶. Nici un disident, n-am avut foarte mul†i, dar am avut, s¶ nu uit¶m:
Dorin Tudoran, Ana Blandiana, fiecare dup¶ puterile lui. Paul Goma a †inut s¶i umple de toate noroaiele lumii pe ace§ti disiden†i, a scris împotriva lor cuvinte
pe care eu nu pot s¶ le reproduc §i dac¶ a§ vrea. Pe urm¶, ne-a luat la rând pe
ceilal†i, care n-am avut t¶ria lui de-a face disiden†¶, dar am rezistat §i noi cum
ne-am priceput §i cum am putut, ne-a luat pe to†i la rând, ajungându-se la un
moment dat în situa†ia absolut stupefiant¶ ca, acuzat acum câteva luni de regretabilul general Ple§i†¶, la televiziune, c¶ a fost brichisit, cum spunea generalul
(un cuvânt pe care eu nu îl g¶sesc în dic†ionar), de c¶tre Securitate, /a fost/ trimis Paul Goma la aeroport când a plecat / 20 nov. 1977 – nota mea, F.B./, cu
ma§ina generalului §i f¶cut agent de influen†¶. Sigur, mult¶ lume a spus: e o
prostie, e o tic¶lo§ie Paul Goma agent de influen†¶.”

Am luat de pe internet lista din 14 sept. 2005 a semnatarilor
Protestului (emis pe 11 sept.) împotriva m¶surilor de pedepsire aplicate de
conducerea USR poetului Liviu Ioan Stoiciu. O redau întocmai:
Elena ANDRONACHE, matematician, Bucuresti; Anca Anghel
NOVAC, medic, Toronto, Canada; Andrei BADIN, jurnalist, Bucuresti,
Romania; George BALASU, editor "Cuvantul Romanesc", Hamilton,
Canada; Valeriu BARGAU, membru al Uniunii Scriitorilor din Romania,
director al revistei "Ardealul literar si al Editurii "Calauza v.b.", presedintele
Asociatiei Scriitorilor din judetul Hunedoara, director al ziarului regional
"Calauza noastra", membru al Uniunii Ziaristilor Profesionisti din Romania;
Stefana BIANU, vicepresedinte al CMR (Consiliul Mondial Roman); Paul
BOGDAN, preot, scriitor; Ghenadie BREGA, drd. in Film, reprezentant
"Hyde Park" la Bucuresti; Oleg BREGA, presedinte ONG Hyde Park,
Chisinau; Silvia CALOIANU (BODIU), filolog, ziarist; Liviu CANGEOPOL, ziarist si scriitor; Emil CICA, director al publicatiei "Romanul
Australian", Melbourne, Australia; Dumitru CIOACA-GENUNEANU, inginer electronist, California, USA; Silvia CONSTANTINESCU, editor
"Curierul Romanesc", Stockholm, Suedia; Eugenia CRANGARIU, avocat,
Baroul Bucuresti; Dan CULCER, scriitor, membru al Asociatiei Scriitorilor
din Targu Mures; Grigore CULIAN, editor al saptamanalului "New York
Magazin", New York, SUA; Daniel DELEANU, scriitor, Toronto; Virgil
DIACONU, scriitor; Catalin FLOROIU, editor "Actualitatea", Toronto,
Canada; Anghel GADEA, scriitor, membru USR; Dumitru GHERDAN, inginer, inspector superior, Primaria Municipiului Bucuresti; Bianca Iulia
GOEAN, consilier juridic; dr. Ioan Mihai GRECEANU, medic primar,
Spitalul Elias, Bucuresti; Adriana HEGBELI, jurnalist, New York, SUA;
Petru ILIESU, membru al USR, Timisoara; Roxana IORDACHE, ziarist; Lia
LUNGU, artist, New York; Mihai MAGHIARU, presedintele Asociatiei
Romanilor din Australia si editor al "Buletinului de Informatii", Sydney;
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Dora MEZDREA, cercetator, Muzeul National al Literaturii Romane,
Bucuresti; Aurora MIHACEA, publicist; Octavian MIHAESCU, scriitor,
colaborator al revistei literare "Observator", München; James D. MILLEEW,
New York; Marius MINA, Business Admin-Manager, New York; Mihaela
MOISIN, presedinte al Asociatiei Culturale Romane, Hamilton, Canada;
Elena MUSCA, istoric, sef Sectie Istorie la Muzeul Judetean de Istorie si
Arta din Zalau, jud. Salaj; Liviu NANU, profesor si scriitor; Dan OLARU,
cercetator stiintific, expert tehnic in Ministerul Transporturilor,
Constructiilor si Turismului; Niculina OPREA, scriitor, membru al
Asociatiei Scriitorilor Bucuresti; Cristi PANTELIMON, sociolog, Bucuresti;
Ioan PINTEA, scriitor; Alexandru PLESCAN, scriitor, producator si regizor
TV, Noua Zeelanda; Gabriel PLESEA, scriitor si publicist, membru al USR,
presedinte al Foreign Press Association, New York, USA; Rodica POP, cercetator stiintific, Institutul de Studii Orientale, Bucuresti; Dorin POPA, membru al USR, filiala Iasi; Roxana PROCOPIESCU, traducator, Bucuresti;
Stefan RACOVITZA, editor revista "Caminul Romanesc", Geneva, Elvetia;
Serban RADULESCU-ZONER, doctor in istorie, fost detinut politic; Iulia
REBEGEA, jurist; Dan ROMASCANU, directorul revistei si editurii
"Dorul", Danemarca; Victor RONCEA, jurnalist; Carmen SABAU, PhD,
cercetator stiintific; Mircea SABAU, PhD, profesor; Laurentiu STAN, preot;
Razvan STAN, avocat, Baroul Bucuresti; Valerian STAN, publicist,
Bucuresti; Flori STANESCU, istoric, redactor, Bucuresti; Mircea STANESCU, istoric, Bucuresti; Stefan STOENESCU, eseist si traducator;
Claudiu TARZIU, jurnalist, directorul revistei "Rost", Bucuresti; Alexandru
TOMESCU, editor "Alternativa", Toronto, Canada; Loredana FUCA
TOMESCU, jurnalist/psiholog; Mircea TUGLEA, scriitor, fondator si redactor-sef al "Revistei de Marti"; Razvan TUPA, scriitor; Timotei URSU, scriitor si regizor, Statele Unite; Ion VARLAM, rezistent anti-comunist si fost
detinut politic, analist politic; Mihai VAKULOVSKI, scriitor, fondatorul si
realizatorul revistei "Tiuk"; George Mitin VARIESESCU, presedintele
societatii Mihai Eminescu si redactor-sef al revistelor "Mihai Eminescu" si
"Caruta cu povesti", Sydney; Andrei VARTIC, scriitor, membru USM din
Basarabia, publicist, editor "Dava International", redactor-sef al postului de
radio Vocea Basarabiei; Mihai VINATORU, inginer, SUA; Liviu G. VORNICU, economist, Atlanta, SUA; Mihai ZABET, inginer instalator, Bucuresti
(lista ramane deschisa)
Dl Nicolae Manolescu nu a aflat pân¶ la venerabila vârst¶ pe care o
avea în 2005 c¶ un protest/ peti†ie/ scrisoare deschis¶ care face apel la principii de interes universal poate fi semnat(¶) §i de ”comuni§ti”, §i de ”fasci§ti”,
§i de orbi, de surzi, de pu§c¶ria§i, de intelectuali sau de oameni cu mai pu†ine
clase – dar cu mai mult bun sim† -, c¶ nu c¶ut¶m oamenii la diplom¶ de studii/
dosar de cadre/ cazier/ în¶l†imea statutului public.
Apelul pentru repunerea lui Paul Goma §i a familiei sale în drepturile de cet¶†eni români, ini†iat un an mai târziu, în septembrie 2006, a strâns
circa 600 de semn¶turi §i a venit firesc în aceast¶ atmosfer¶ de punere la zid,
f¶r¶ drept de apel, a scriitorilor Liviu Ioan Stoiciu §i Paul Goma. Între semnatari s-au reg¶sit §i ”ilu§tri necunoscu†i ... cu simpatii prolegionare §i de alt¶
natur¶”, care sim†iser¶ nevoia legitim¶ de a se solidariza cu Liviu Ioan
Stoiciu §i cu Paul Goma. S¶ cit¶m câ†iva ”interni”, majoritatea membri ai
USR, dintr-o list¶ intermediar¶ de semn¶turi, pentru a îndep¶rta suspiciunea
scenariului extern, ”legionar”:
Constantin ACOSMEI, scriitor, Ia§i
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Gabriela ADAME£TEANU, scriitoare, Bucure§ti
Ion Marin ALM™JAN, scriitor, Timi§oara
Adrian ALUI GHEORGHE, scriitor, Piatra Neam†
Liviu ANTONESEI, profesor universitar, scriitor, jurnalist, Ia§i, România
Vartan ARACHELIAN, ziarist, Bucure§ti, România
George ARDELEANU, asistent universitar, Facultatea de Litere, Bucure§ti
Michael ASTNER, scriitor §i traduc¶tor, Ia§i
Vasile BAGHIU, scriitor, Piatra Neam†
Andrei BODIU, scriitor, conf. dr., Bra§ov
Ileana Doina BUDIMIR, traduc¶toare, fost de†inut politic, n¶scut¶ în închisoare, Bucure§ti
Lucia CIFOR, Catedra de Literatur¶ Comparat¶, Univ. Ia§i
Nicolae COANDE, scriitor, secretar literar TN ”Marin Sorescu”, Craiova
Silvia COLFESCU, editor, Bucure§ti
Bogdan CRE¢U, asistent universitar, critic literar, Ia§i
Caius DOBRESCU, conf. univ., scriitor, Bra§ov
Ileana DRAGO£, Director Revista ”Inside Bra§ov”, România
R¶zvan DUCAN, scriitor, membru al Uniunii Scriitorilor din România;
redactor-§ef adjunct la revista ”Ambasador”, Tg. Mure§
£erban FOAR¢™, scriitor, Timi§oara
Augustin FR™¢IL™, scriitor, membru al US din Romania, redactor-§ef al
editurii ”Allfa”
Bogdan GHIU, scriitor, Bucure§ti
Paul GUSBETH-TATOMIR, medic nefrolog, scriitor, Ia§i
Ioana IERONIM, scriitor, Bucuresti
Petru ILIE£U, scriitor, Timi§oara
Nicolae IONEL, scriitor, Ia§i
Sorin M™RCULESCU, scriitor, Bucure§ti
Mircea MIHAIE£, profesor universitar, scriitor, vicepre§edinte al Institutului
Cultural Român, Timi§oara
Doris MIRONESCU, critic literar, preparator la Facultatea de Litere, Univ.
”Al.I. Cuza”, Ia§i Ovidiu NIMIGEAN, scriitor, Ia§i
Dora PAVEL, scriitor, Cluj
Ioan PINTEA, scriitor, Bistri†a
Luca PI¢U, profesor la Facultatea de Litere, Universitatea Ia§i
Ion POP, scriitor, Cluj
Dorin POPA, scriitor, Ia§i
Dan SOCIU, scriitor, Bucure§ti
Marius Marian £OLEA, scriitor, Bucure§ti
Florian STOIAN SILI£TEANU, poet, România
Liviu Ioan STOICIU, scriitor, Bucure§ti
Alex £TEF™NESCU, critic literar, Bucure§ti
Christian TANASESCU, scriitor, Bucure§ti
Valeria Manta T™ICU¢U, profesoar¶, scriitoare, redactor-§ef al revistei
”Vitralii”, Râmnicu S¶rat
Nicolae TURTUREANU, poet, fost redactor la revista ”Cronica”, Ia§i
R¶zvan ¢UPA, jurnalist, Bucure§ti
DUMITRU UNGUREANU, scriitor, G¶e§ti
Tudorel URIAN, critic literar, Bucure§ti
Magda URSACHE, membru al Uniunii Scriitorilor, Ia§i
Petru URSACHE, profesor la Facultatea de Litere a Universit¶†ii ”Al. I.
Cuza” din Ia§i
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Mihail VAKULOVSKI, scriitor, Antone§ti
Radu VANCU, poet, red. la rev. ”Transilvania”, lector universitar doctor la
Facultatea de Litere, Sibiu
Ioan VIERU, scriitor, Bucure§ti
A§adar, o selec†ie de scriitori §i critici literari, tr¶itori la ora aceea pe
teritoriul României, cu numele §i prezent¶rile din list¶. În aceea§i list¶, pe
lâng¶ numele unor oameni obi§nui†i, în sensul c¶ nu sunt persoane publice,
se afl¶ nume sonore din publicistica româneasc¶. Dac¶ †inem cont §i de
Scrisoarea deschis¶ adresat¶ de Sorin M¶rculescu lui Nicolae Manolescu prin
intermediul revistei ”Observator cultural” (nr. 289/ oct. 2005), dup¶ ce
r¶spunsul din partea pre§edintelui USR nu a venit §i Scrisoarea nu a fost
publicat¶ în ”România literar¶”, avem un tablou mai bine conturat al
institu†iei de breasl¶ care nu a reu§it s¶-§i schimbe decât §efii dup¶ 1989, nu
§i n¶ravul. Scrisoarea începe cu un rezumat al felului în care Sorin M¶rculescu îl percepe pe Paul Goma. Este interesant c¶ în materie de rela†ionare cu
regimul comunist/ Securitate, dl M¶rculescu are o cu totul alt¶ opinie fa†¶ de
pre§edintele USR:
”Drag¶ Nicolae Manolescu, (...)*) Prima /Culoarea curcubeului/ e o
m¶rturie zguduitoare despre ororile ai c¶ror autori tr¶iesc §i azi în impunitate, f¶r¶ ca Parchetul General s¶ se fi sesizat, dup¶ §tiin†a mea, din oficiu
de afirma†iile odioase ale unui a§a-zis general Ple§i†¶ (crimele comuniste, la
fel de grave ca acelea ale oric¶ror altor regimuri totalitare, continu¶ s¶ aib¶
parte, evident, de un tratament privilegiat m¶car prin omisiune); a doua
/S¶pt¶mâna Ro§ie/ este radiografia unui proces pe care cercuri interesate ,
Goma vorbeste in ambele cazuri de pe pozitia victimei si are incontestabil dreptul, ca scriitor, si la subiectivisme. Am citit, in varianta sa de pe
Internet, si textul incriminat din Viata Romaneasca, pe care nu am mai gasito in librarii, si nu-i gasesc nici urma de antisemitism, ci doar justitiarismul
solitar la care autorul a fost condamnat inainte de 1989 de indiferenta si de
frica noastra, dar s-a si autocondamnat dupa 1989. Problemele semnalate de
el sint oricum foarte grave si impun neaparat o discutie responsabila si
libera de prejudecati.
––––––––––––––––––––––––

*) Aici a fost omis un pasaj din scrisoarea lui S. M¶rculescu:
“Am luat cunostinta, din pacate destul de tirziu, de „scandalul“ Paul Goma
– Viata Romaneasca – Liviu Ioan Stoiciu. Cazul celui dintii este foarte complicat si,
Viata Romaneasca – Liviu Ioan Stoiciu. Cazul celui dintii este foarte complicat si,
daca acum regret ca nu am avut curajul sa ader la apelul lui din 1977 (cinste celor
care au facut-o!), evolutiile lui de dupa 1989 ma fac incapabil sa ma pronunt despre
lucruri pe care vehementa stilistica insuportabila i le ineaca intr-un discredit uneori
nemeritat; i-am citit atit Culorile curcubeului, in editia de la Humanitas (care,
martor sint, nu a fost nici „retrasa de pe piata“, nici „data la topit“ din „ordine
superioare“), cit si Basarabia si „problema“, postata pe Internet in februarie 2002
(nu cunosc reeditarile ulterioare)”.
Sorin M¶rculescu m¶ ap¶r¶… vicios: îl atac¶ pe Manolescu, dar îl scuz¶ pe Liiceanu
(vezi sublinierea de mai sus), pentru p¶cate tot atât de grave ca antisemitizarea aplicat¶ mie.
Colegul meu de facultate min†ise: Ba da, Liiceanu a trimis la topit Culoarea curcubeului; S.
M¶rculescu era director adjunct al editurii Humanitas, nu doar “martor”, când Liiceanu a distrus edi†ia Curcubeului… ; §i tot director adjunct atunci când a respins dou¶ volume de
Liiceanu solicitate: Articole §i Scrisori deschise, pretextînd, cu inteligen†¶, lipsa de hârtie…
“Golul” din scrisoarea lui S. M¶rculescu a fost umplut, din Jurnal 2005. Profit de
ocazie §i o citez mai pe larg.
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Inexplicabila si vexanta mi se pare insa atitudinea si solutia cenzoriala a Comitetului director proaspat ales al USR, in fruntea caruia, tot atit
de proaspat si, in plus, ales prin vot direct, te afli. Ca sa nu mai vorbesc de
competenta sau incompetenta stricto sensu in materie a membrilor redactiei
Vietii Romanesti, convocati la Comitetul director. Apoi: cine a participat la
acest Comitet director? Cum a fost luata hotarirea de condamnare a revistei
si de mazilire a poetului Liviu Ioan Stoiciu (alt om care, si el, a avut totdeauna mai mult curaj decit noi toti laolalta, atit inainte de 1989, cit si dupa,
cind si-a riscat viata in zilele dintre 13 si 15 iunie 1990)? Sint indreptatit sa
te intreb cum s-a luat cu atita usurinta o decizie atit de grava? S-a procedat
oare in perfecta cunostinta de cauza, cu textele pe masa? Cine a votat pentru
si cine contra, sau a fost doar un vot institutional, o „adeziune colectiva“,
asa cum eram atit de obisnuiti inainte de 1989? O asemenea decizie trebuia
luata prin vot nominal, cum de atitea ori le cerem parlamentarilor nostri.
–Membrii USR au dreptul sa fie tinuti la curent cu toate aceste proceduri, al caror rezultat a fost lezarea grava a demnitatii unui important poet
si coleg al nostru si ceea ce s-a numit, cu perfecta indreptatire, un act de cenzura, eventuale trageri de urechi.
Era foarte bine, drag¶ Nicolae Manolescu, s¶ fi respectat termenul
de un an de zile pe care †i l-ai propus pentru a evalua starea §i perspectivele
USR. O asemenea grab¶ inexplicabil¶ de a ie§i în aren¶, agravat¶ §i de
interven†iile unui «director de imagine» (m¶ refer la Horia Gârbea) a ceva
ce nu exist¶ decât sub o form¶ actualmente înc¶ hibrid¶ (Uniunea
Scriitorilor din România), î†i complic¶ infinit un contencios pe care l-ai preluat cu bune speran†e din partea multora dintre membrii USR. £i pentru c¶
veni vorba, exist¶ un proces-verbal al §edin†ei acelui Comitet director?
Exist¶ o comunicare scris¶ c¶tre «învinuitul» Liviu Ioan Stoiciu, în afara
«comunicatului» redactat într-o perfect¶ limb¶ de lemn §i publicat în pres¶?
Sunt întreb¶ri care invit¶ la o reflec†ie îngrijorat¶, acum, la început
de mandat.” Transparenta anuntata a functionarii conducerii USR e de la
inceput pusa sub semnul intrebarii.dat.” Transparenta anuntata a functionarii conducerii USR e de la inceput pusa sub semnul intrebarii.
In concluzie: eu unul ma pronunt categoric pentru revocarea masurilor punitive anuntate fara nici o motivare clara si rezonabila impotriva
poetului Liviu Ioan Stoiciu, precum si pentru dezvoltarea USR intr-o directie
ponderata, fara precipitari de dragul „imaginii“ conjuncturale. E in joc, la
drept vorbind, recistigarea prestigiului pierdut al USR.
Te rog sa gasesti cit mai curind posibil un spatiu pentru publicarea textului
meu in Romania Literara.
Cu cele mai bune ginduri”.
£i noi care credeam c¶ ”brichisirea realit¶†ii” este specialitatea diversioni§tilor, nu a intelectualilor responsabili... “A brichisi” este un regionalism
din stânga Oltului. Ple§i†¶ l-a ”aranjat” pe Goma la OTV, la ore de maxim¶
audien†¶, pentru a-l compromite §i a-§i sus†ine pozi†ia lui §i a Securit¶†ii victorioase. A murit lini§tit §i nederanjat de justi†ia democratic¶, beneficiind de
toate drepturile §i facilit¶†ile, cu o pensie pe m¶sur¶, b¶tându-§i joc de victimele sale în v¶zul lumii! N. Manolescu a preluat elucubra†ia lui Ple§i†¶, i-a
dat credit, l-a brichisit §i el (pentru a câta oar¶?) pe Paul Goma. Este un gest
incalificabil. Lipsa de curaj, frica interesat¶ a intelectualilor §i presupusa
colaborare a celui ucis simbolic de atâtea ori nu se pot tolera în acee§i idee,
a§a cum apa nu se lipe§te de penele gâ§tei. Efectul scontat este limpede:
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“Pe de alt¶ parte, Paul Goma a r¶spuns acestei emisiuni care a
stârnit o oarecare vâlv¶ în presa româneasc¶, într-un articol publicat, de
nu m¶ în§el, în «Timpul» din Ia§i, în care nu spune nici o vorb¶ despre
acuza†iile lui Ple§i†¶, care sunt foarte grave, nu spune nici o clip¶: delireaz¶, fabuleaz¶, nu-i adev¶rat, n-am fost cu ma§ina lui, n-au încercat,
n-au f¶cut. Dimpotriv¶, spune l¶sa†i Securitatea în pace, Securitatea nu
este atât de odioas¶, precum se spune, cu adev¶rat vinova†i de ce s-a
întâmplat în România §i se întâmpl¶ sunt... §i aici urmeaz¶ lista
confra†ilor lui întru literatur¶. De la Ana Blandiana §i Gabriel Liiceanu,
pân¶ la Andrei Ple§u §i pân¶ la mine §i al†ii. Deci, noi suntem vinova†i de
comunismul românesc, nu Securitatea, asta fiind ideea articolului. £i
acum, vin eu §i v¶ întreb: ce poate s¶ fac¶ un agent de influen†¶ mai mult
decât s¶ umple de noroi toat¶ intelectualitatea româneasc¶, de toate felurile, de toate culorile, de toate curajurile §i la§it¶†ile?! Ple§i†¶ n-avea
dreptate cumva?
M.Z.:
Vorbi†i serios în acest sens, în a-l acredita?
N. M.:
Da, vorbesc foarte serios, da, Securitatea nu era idioat¶!
M.Z.:
Dar n-ave†i nicio dovad¶ în acest sens!
N. M.:
Ba am, ce scrie Paul Goma de la o vreme în fiecare s¶pt¶mân¶!”
Dându-§i seama c¶ s-a l¶sat luat de valul deful¶rii (cine ascult¶ înregistrarea în†elege) §i adus oarecum cu picioarele pe p¶mânt de interven†iile
intervievatorului, Nicolae Manolescu încearc¶ imediat s¶ ”dreag¶ busuiocul”: Paul Goma nu a fost agent de influen†¶ f¶cut, ci f¶r¶ voie, din
incon§tien†¶.
”M.Z.:
Poate scrie din proprie convingere.
N. M.:
Dar Securitatea, vreau s¶ v¶ spun, era departe de a fi stupid¶,
nu-i cerea angajament lui Paul Goma. Securitatea putea s¶-l foloseasc¶
§tiindu-i firea, exact a§a cum îl folose§te... ca musiu Jourdain care f¶cea
proz¶ f¶r¶ s¶ §tie, Paul Goma face, e agent de influen†¶ f¶r¶ s¶ §tie! De
acord, f¶r¶ s¶ §tie, dar este de o eficacitate teribil¶, dovad¶ c¶ noi ne
pierdem vremea discutând acum despre Paul Goma! Nu merit¶ Paul
Goma aceast¶ discu†ie!
M.Z.:
Nu despre el discut¶m domnule Nicolae Manolescu, ci iat¶ c¶
discu†ia a plecat foarte repede de la Paul Goma la Securitate, la problema Securit¶†ii, a comunismului în România §i cum s-au rezolvat ele
dup¶ 1989. Nu crede†i c¶ r¶ul de acolo vine?
N. M.:
Nu, nu e adev¶rat. Paul Goma nu asta spune, Paul Goma spune
c¶ noi suntem vinova†i de ceea ce s-a întâmplat în România, nu
Securitatea. Asta este toat¶ problema, aici este groz¶via – ierta†i-m¶! Eu
nu pot s¶ fiu de acord cu acest lucru, nu pot s¶ fiu de acord cu monopolizarea de c¶tre un om a întregii bunei credin†e, bunei cuviin†e §i rezisten†e la comunism! Au mai f¶cut §i al†ii ce au mai f¶cut, nu este Paul
Goma singurul! N-are dreptul s¶ vorbeasc¶ în locul tuturor!”
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Pr¶jiturica este prea sus, strugurii sunt prea acri... Mircea Zamfir
în†elesese despre ce este vorba. Dl Manolescu a în†eles, dar nu-i convenea s¶
recunoasc¶. Nu scriitorii sunt vinova†i de înst¶pânirea comunismului în
România, nu spune nimeni asta. Într-adev¶r, scriitorul a insistat în a distinge
între R¶ul Absolut – Securitatea, §i atitudinea intelectualilor, a scriitorilor
fa†¶ cu acest R¶u. Dar dac¶ nu citim ce a scris, nu avem nici dreptul s¶ îl
r¶st¶lm¶cim, s¶ ne erij¶m în cunosc¶tori ai ma§in¶riei Securit¶†ii §i s¶ amenin†¶m pe cine nu ne convine, a§a cum face Nicolae Manolescu. Nu este singurul care îl trateaz¶ astfel pe Paul Goma, b¶t¶lia ar fi dreapt¶, egal¶, în
raportul unu la unu, discu†ia ar fi f¶r¶ rost. Nicolae Manolescu este doar un
exemplu exponen†ial.
De ce ar fi insistat Paul Goma pe falsele acuza†ii, când la ordinea
zilei era acuza†ia de antisemitism, sus†inut¶ de N. Manolescu §i de USR, între
al†ii? Este obsedant¶ aceast¶ încercare de a abate mereu subiectul. Dar când
dialogase Goma cu securi§tii? Vorbise despre Ple§i†¶ §i diversiunea cu
ma§ina trimis¶ de el, care i-ar fi dus pe Paul, Ana-Maria §i Filip Goma la
Otopeni, în texte publice din anii 1990. Povestise deja am¶nun†it toate acestea în Culoarea curcubeului, înc¶ din prima edi†ie româneasc¶, 1990, al c¶rei
tiraj a fost retras de pe pia†¶ §i trimis la topit de Humanitas; str¶inii interesa†i
o aflaser¶ înc¶ din prima traducere în francez¶ (Le tremblement des hommes,
Seuil, 1979). Planurile de m¶suri întocmite de Securitate pentru compromiterea §i anihilarea lui Paul Goma (unele reproduse în edi†ia Polirom a Culorii
curcubeului 77, Cod ”B¶rbosul”, 2005) vorbesc înc¶ azi, iat¶, prin Ple§i†¶ §i,
stupefac†ie, prin Nicolae Manolescu. Paul Goma negase deja acuza†iile, cu
mult¶ vreme înainte. Care scriitor a scris atât §i a§a despre Securitate? Ar
trebui studiat¶ m¶car bibliografia lui Paul Goma.
Cât credit moral are Nicolae Manolescu pentru a avea dreptul, la fel
de moral, s¶ strige în auzul lumii, la radio, c¶ Paul Goma este agent de
influen†¶ al Securit¶†ii, §i c¶ nu merit¶ s¶ se vorbeasc¶ despre el?:
”...Securitatea putea s¶-l foloseasc¶ §tiindu-i firea, exact a§a cum
îl folose§te... Paul Goma face, e agent de influen†¶ f¶r¶ s¶ §tie! De acord,
f¶r¶ s¶ §tie, dar de o eficacitate teribil¶...”. Nu este doar o simpl¶ încurcare
de timp verbal. Emitentul este sup¶rat, nu atât pe comunism, cât pe faptul c¶
Goma îi acuz¶ pe scriitorii români de a-§i fi dat obolul la reu§ita reeduc¶rii
na†iei (prin t¶cere – deci prin consim†¶mânt, prin lips¶ de implicare, de solidarizare, în fine, rezistând prin cultur¶...). Or, Goma a f¶cut acest lucru,
ap¶sat, nominalizând, mai ales dup¶ 1990. Înainte a vorbit/scris despre cenzur¶, autocenzur¶, paraliteratur¶, la§itate etc., dar nu detaliat nominal, a§a
cum a f¶cut-o când §i-a dat seama c¶ cei ”buni”, pe care încercase s¶ îi sus†in¶
fiind la Paris (chiar ab†inându-se s¶ nu îi numeasc¶ în contexte nefavorabile),
acum, dup¶ ”revolu†ie”, se dovedeau aceia§i amnezici c¶ut¶tori de slav¶ personal¶. Prezentul continuu al lament¶rii, în care este situat ca agent de
influen†¶ al Securit¶†ii, denot¶ o psihologie precar¶ a emi†¶torului, o psihologie de prizonier al limitelor pe care nu a putut s¶ le dep¶§easc¶. Nu Paul
Goma este vinovat pentru lipsa de curaj a unora (majoritatea, totu§i) dintre
scriitorii români, maturi înainte de 1989. C¶ci el vede în lipsa de reac†ie
normal¶ a intelectualit¶†ii, în general, a scriitorimii, în special, fa†¶ cu cercurile tot mai concentrice ale regimului totalitar – în care Securitatea era o pies¶
esen†ial¶, adev¶rat, dar nu singura – nodul gordian al marasmului moral §i
etic în care ne afl¶m azi.
A§a este: ”...dovad¶ c¶ noi ne pierdem vremea discutând acum
despre Paul Goma! Nu merit¶ Paul Goma aceast¶ discu†ie!” – nu pentru
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motivele invocate de Nicolae Manolescu, care a urcat multe trepte ale vie†ii
publice §i profesionale, dar nu are §i dreptul moral de a pune pe seama lui
Paul Goma asemenea mizerii.
Paul Goma nu este doar ”cel mai important disident”, ci §i un important scriitor român, orice gusturi am avea Nicolae Manolescu §i cu mine. De
altfel, formula ”disident” este discutabil¶ din punct de vedere hermeneutic §i
istoric. În general, marca este aplicat¶ la noi f¶r¶ discern¶mânt oricui a scris
o poezie cu tâlc, a trimis un memoriu nesemnat lui Ceau§escu sau la Europa
Liber¶, SAU a trimis scrisori §i texte semnate lui Ceau§escu §i în str¶in¶tate,
a f¶cut greva foamei, a recurs la gesturi publice atacând sistemul, gesturi care
îi puneau §i cariera, §i via†a, §i familia în pericol, luând în r¶sp¶r ordinea oficial¶. Pe scurt, deoarece nu este locul aici pentru o atare discu†ie, Paul Goma
este ”disident” numai dup¶ formula ziari§tilor occidentali, care-i numiser¶
astfel pe opozan†ii ru§i anticomuni§ti în a doua jum¶tate a anilor 1960. În
aceast¶ perspectiv¶, opozan†ii trebuiau menaja†i de reac†iile regimului,
ziari§tii considerând c¶ autorit¶†ile îi vor trata mai blând pe disiden†i decât pe
opozan†i (care erau, se §tie, du§mani ai regimului §i ai poporului). Paul Goma
nu a fost disident dup¶ defini†ia de dic†ionar. A cerut s¶ intre în partid în
august 1968, carnetul de membru fiind condi†ia pentru a primi arm¶. Este,
cred, singura naivitate relevant¶ a lui: s¶ cread¶, am¶git de discursul fulminant aparent antisovietic al lui Ceau§escu, c¶ va primi arm¶, §i, astfel, va purcede s¶ elibereze Basarabia. Carnetul de membru de partid nu a vrut s¶ îl predea, imediat dup¶ marea scen¶ diversionist¶ a înv¶luirii na†ionale din 1968,
la presiunile unor tovar¶§i de n¶dejde din USR, ”capacita†i” de Securitate s¶
fac¶ presiuni asupra lui, în semn de protest fa†¶ de un regim ce se voia omnipotent. I-a fost confiscat la perchezi†ia din 1977, când a fost arestat. Regimul
Ceau§escu se sim†ea amenin†at, probabil, în chiar moalele capului de calitatea
– formal¶ – de membru de partid a unui du§man al regimului. S-ar fi r¶sucit
în mormânt toat¶ galeria înainta§ilor – Lenin, Stalin, Dej – s¶ fi §tiut cum a
întinat nevigilentul ucenic de cizmar ”nobilele idealuri ale clasei muncitoare”. Disiden†a de partid presupune sus†inerea unor p¶reri diferite de linia
partidului. Reformulare §i reformare din interior. Ce reformare a partidului/
regimului a propus Goma §i cât era el membru de partid? N-a fost membru
de partid decât statistic. Nu a exprimat mici nepotriviri de caracter cu regimul, ci a fost mereu în r¶sp¶r. Dovezi: nu §i-a terminat studiile dup¶ 1965 –
pentru c¶ nu a vrut s¶ fac¶ niciun compromis, a fost interzis ca scriitor §i traduc¶tor începând din 1970, a strâns în jurul lui singura mi§care viabil¶ cu
caracter public §i popular, în 1977, care a pus sub semnul întreb¶rii fundamentele ideologice ale regimului. Numai frica noastr¶ constitutiv¶ §i un sim†
al conserv¶rii egoiste prea pronun†at au t¶iat §ansele unei mi§c¶ri na†ionale.
”Aici”, cum spune intervievatul, nu era vorba despre Paul Goma, ci
despre orgoliul §i statuile grav avariate ale unora care simt c¶ le fuge p¶mântul de sub picioare dac¶ îl crediteaz¶ pe Goma. Pre§edintele USR avea datoria
moral¶ s¶ repare ceea ce pre§edin†ii antecesori nu reparaser¶. Or, ca s¶ repare,
redându-i oficial §i nominal (cum îi fusese retras¶ în §edin†a Comitetului
Asocia†iei Scriitorilor din Bucure§ti, în aprilie 1977, când scriitorul era terorizat §i otr¶vit în celul¶, la Securitatea din Calea Rahovei) calitatea de membru al USR, ar fi însemnat s¶ recunoasc¶, implicit, c¶ Paul Goma are dreptate.
Dar dac¶ lumea româneasc¶ – intelectual¶, politic¶ – ar recunoa§te azi, din
senin (tot nu a f¶cut-o 22 de ani!) c¶ Paul Goma are dreptate, dac¶ aceast¶
lume §i-ar pune un strop de cenu§¶ pe cre§tetul b¶t¶torit de atâta egocentrism,
iar statul român i-ar reda cet¶†enia din oficiu, USR calitatea de membru,
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AFDPR l-ar primi cu drag §i c¶in†¶ §i i-ar face dosar /sic/ pentru pensie de
fost de†inut politic etc. etc. oare ce s-ar întâmpla? Nicolae Manolescu nu ar
mai fi cel mai prizat critic literar etc.? To†i scriitorii care l-au ”s¶pat”, ca §i
editorii care l-au ”topit”, amânat, ocolit etc. §i-ar pierde meritele, talentul,
averile, sinecurile, pozi†iile dobândite în diverse camarile? Nu! Pentru c¶
Paul Goma nu este nici Dumnezeu, nici instan†¶ juridic¶, nici dictator... este
un om supus gre§elii §i un scriitor normal, care nu s-a temut §i nu se teme s¶
rosteasc¶ exact ceea ce crede. Iar crezurile §i opiniile lui sunt - l¶sând deoparte mici împuns¶turi, remarci care pot leza pe moment - bazate pe o via†¶
tr¶it¶ în acord cu sine. Nu s-a dezis niciodat¶ de ele.
Ce §i pe cine ar amenin†a cu adev¶rat întoarcerea lui Goma în
România? Dup¶ felul în care este †inut departe, marginalizat, antisemitizat,
minimalizat, diabolizat ca scriitor etc. este evident c¶ ”amenin†area” apas¶ pe
coloana vertebral¶ a acestui popor, ame†it de textele frumoase ale unor domni
binecrescu†i, o coloan¶ care a fost extrem de elastic¶ zeci de ani §i care acum
risc¶ s¶ plesneasc¶ sub greutatea ced¶rilor, gre§elilor, p¶catelor nerecunoscute. Or, c¶in†a se face individual, prin elite. Nu este de ajuns s¶ condamni
comunismul printr-un Raport oficial, r¶mas f¶r¶ urm¶ri.
Sunt lucruri care trebuie reamintite din când în când, astfel încât s¶ nu fim
nevoi†i s¶ auzim din gura copiilor no§tri c¶ nu îi intereseaz¶ trecutul. Cine nu
are trecut, nu are spre ce privi.
Atâta vreme cât românii vor supravie†ui pe Amneziei, col† cu
Fic†iunii, nu avem o §ans¶ real¶ s¶ sc¶p¶m de con§tiin†a vinovat¶ ce ne apas¶,
con§tiin†¶ prea bolnav¶ pentru a deveni de sine. Numai printr-un sine
colectiv, con§tient de gre§eli, prin recunoa§terea lor, ne mai putem lua în
st¶pânire.
P.S. Pe 2 octombrie, de ziua scriitorului Paul Goma, o alt¶ ini†iativ¶, a scriitorului Alexandru Petria, a strâns peste 300 de semn¶turi în favoarea red¶rii lui Paul
Goma a drepturilor sale. Lista semnatarilor Scrisorii pro-Goma, trimis¶ Parlamentui
pe 10 octombrie 2011 se g¶se§te la http://rogrup.net/profiles/blogs/scrisoarea-propaul-goma-a-fost-trimis-azi-la-parlament
P.S. bis Pe 18 octombrie, Scrisoarea lui Alexandru Petria a fost sus†inut¶ în
Parlament de un deputat PSD (Cornel Itu).

Sâmb¶t¶ 22 octombrie 2011
Ieri am fost la doctor. Zice c¶ s¶ mai încerc¶m… altceva,
ïncerc¶m, ce altceva putem face.
Daniela Sitar-T¶ut îmi trimite o cronic¶ la Câinele
Soldatului. “Face parte si ea dintr-un volum in curs de pregatire,
Paul Goma - poetica insurgentei. Militant. Scriptor. Diarist”
O trec aici:
„Nu-i nimic de f¶cut”. Vân¶toarea continu¶.
Despre neajunsul de a fi român printre români
De§i volumul Soldatul câinelui se afl¶ în imediata vecin¶tate cronologic¶ a firului evenimen†ial din Cutremurul oamenilor constituind,
conform confesiunii auctoriale, „urmarea lui din punctul de vedere al tematicii”1, destinul editorial al tomului redactat la Paris în anul 1982, la pu†in timp
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dup¶ evenimentele relatate în carte, este unul specific scrierilor din aceast¶
perioad¶: elaborate în limba român¶, ele parvin lectorilor (occidentali) prin
hainele lingvistice de împrumut ale t¶lm¶cirilor. Astfel, în varianta francez¶
apare la Editura Hachette din Paris, în 1983, cu titlul Chassée-croisé, iar în
limba român¶ abia în 1991, la Editura Humanitas §i, ulterior, în 2003, la
Editura Flux din Chi§in¶u. Chassée-croisé desemneaz¶, potrivit explica†iei
din Dictionnaire de la langue française, o „mi§care de persoane care se
încruci§eaz¶ f¶r¶ a ajunge s¶ se întâlneasc¶”, un „schimb reciproc §i simultan
între dou¶ lucruri, dou¶ situa†ii”, adic¶ un „du-te vino, o vânzoleal¶2”, f¶r¶
materializarea întâlnirii dintre vân¶tor §i vânat. În ceea ce prive§te titlul
românesc al romanului el se întemeiaz¶ pe un fel de chiasm, având ca punct
de plecare poezia lui Grigore Alexandrescu, Câinele soldatului, o
„imita†ie”, inspirat¶ de romanticul francezul Casimir Delavigne. Textul
mizeaz¶ pe ultravehiculata fidelitate canin¶, sacrificiul dus, în urma mor†ii
soldatului (st¶pânului) pân¶ la extinc†ia patrupedului. Simbioza om-câine
cunoa§te o metamorfoz¶ situa†ional¶ §i cognitiv¶ demarat¶ înc¶ din titlu, prin
inversiunea polilor fa†¶ de textul-mam¶. Conota†iile permut¶rii sunt explicitate de Eva Behring care este de p¶rere c¶ acesta: „sugereaz¶ decizia securistului de a-§i tr¶da st¶pânul, care pentru el era ‹un câine de st¶pân›”3, (aspect
validat de textura volumului care înf¶†i§eaz¶ jocul dublu al agentului de securitate al R.S.R., Matei Haiducu4), dar §i obstinarea temerar¶ a „soldatului” de
serviciu al exilului autohton, gardianul adev¶rului, de a se opune §i-a
demasca, fie prin ac†iuni militantiste directe, fie prin manifest¶ri scripturale,
actele opresive ale câinilor apar†in¶tori „Bra†ului Lung al Securit¶†ii”.
Inclus de autor pe propriul sit webistic în categoria „m¶rturie”,
al¶turi de Culoarea curcubeului'77 §i Patimile dup¶ Pite§ti, romanul are,
prin con†inut, alura unui policier, semnalat de c¶tre scriitor într-o autofilmare
din 25 februarie 2011: „Soldatul câinelui este un fel de roman-reportaj despre
fapte care s-au petrecut aici, la Paris, în 1982, în urma m¶surilor de retorsiune, de pedepsire a noastr¶, a celor care aveam gur¶ mare împotriva regimului prin, pur §i simplu, tentative de asasinat.”5 De§i cronologia liniar¶ a
c¶r†ii este una limitativ¶ (3 februarie 1981-26 noiembrie 1982, ultima dat¶
fiind reflectat¶ printr-un pasaj metatextual, interviul luat pre§edintelui
François Mitterand de c¶tre ziarul „Le Monde”), actul confesional se extinde,
prin flash-back-uri succesive, alimentate uneori de memoria involuntar¶, la
etape anterioare exilului parizian, reflectate preponderent în rela†iile confruntative cu agen†ii de securitate ai statului totalitar comunist. Monica D.
Cândea, într-o pertinent¶ recenzie f¶cut¶ tomului propune trei paliere de
receptare a acestuia, veritabile pledoarii pentru lectur¶: „povestea dinamic¶,
plin¶ de r¶sturn¶ri de situa†ie a disidentului – angrenat într-un r¶zboi tacit cu
adversarul totalitarist, f¶r¶ chip precis”; „psihologia, mereu în stare de alert¶,
a celui care tr¶ie§te obsesiv iminen†a unei mor†i absurde”; „dimensiunea estetic¶ a c¶r†ii, dincolo de valoarea ei de m¶rturie istoric¶, documentar¶”, vizibil¶ prin dispunerea arhitectonic¶, în trei p¶r†i a materialului epic §i „prezen†a
unor laitmotive reluate obsesiv, pân¶ la epuizarea semnifica†iilor”6. Tripticul
narativ se coaguleaz¶ în jurul unor sintagme reiterative care puncteaz¶ febrilitatea, anxietatea, obsesiile, fobiile, antagonismele, represiunile, tentativele
de asasinat, denigrarea celui care, nici dup¶ plecarea for†at¶ din †ar¶, nu scap¶
de supravegherea organelor de securitate române§ti. Astfel, citatul din
Thomas Mann: „Adânc¶ e fântâna trecutului”, care ini†ial i se pare de o
cople§itoare platitudine (tâmp¶) are un dublu rol: somnifer garantat în perioadele tensionate (prima pagin¶ din Iosif §i fra†ii s¶i, tradus¶ de propriu-i socru
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este un eficient tranchilizant nocturn) §i adjuvant mnemotehnic, care faciliteaz¶ regresiunile în perioada infantil¶, apoi în d.o. din L¶te§ti sau universul
carceral. Aducerea-aminte, rareori beatnic¶, mai mult atroce în reflectarea
unui destin plin de vicisitudini (sociale, politice, alimentare) oblig¶ memorialistul la amprentarea durabil¶ a trecutului prin act scriptural. Angoasa cotidian¶ a unei existen†e aflat¶ sub spectrul incertitudinii, efemerit¶†ii fiin†ei
poate fi anesteziat¶ prin relatarea faptic¶. Soldatul câinelui devine oarecum,
din punctul de vedere al înveli§ului narativ poli†ienesc, jurnalul unui asasinat
e§uat, dar a unui §i mai ratat flagrant delict, demascarea regizat¶ a tentativelor
de ucidere a disiden†ilor români pe teritoriul francez, ce se soldeaz¶ cu un
fiasco.
Al doilea refren vehiculat este cantonat în prezent §i red¶ ardoarea
fiului Filip de-a ie§i din cas¶: „Mergem în parc? Te rooog!” Strategiile de
persuasiune §i §antaj emo†ional operate de copilul dornic de promenad¶ se
izbesc de atitudinea defensiv¶ a tat¶lui pentru care orice ie§ire din mediul
domestic constituia o expedi†ie plin¶ de pericole. Exteriorul constituie un
spa†iu generator de angoase §i nelini§ti în privin†a securit¶†ii personale.
Dorin†a de a-§i proteja fiul de un posibil rapt determin¶ p¶rintele s¶ reziste,
de cele mai multe ori, imperioaselor rug¶min†i ale b¶iatului care folose§te
contactul cu alte persoane pentru a relata cu inocen†¶ trecutul familial.
Arsenalul ie§irii „la lupt¶” este detaliat descris, cu o u§oar¶ ironie atunci când
hopul promenadei a fost trecut: igiena personal¶, îmbr¶c¶mintea curat¶, pe
motiv c¶ „nu te po†i prezenta la morg¶ cu chilo†ii murdari”, verificarea obsesiv¶ a actelor de identitate, amplasate strategic într-un buzunar exterior al servietei, prezen†a celei mai recente c¶r†i în bagajul de promenad¶, cu o fotografie a scriitorului pe coperta a IV-a, pentru ca identificarea „victimei”, în caz
de „accident” s¶ fie mai facil¶, autodotarea cu arme albe, un gigantesc cu†it
apt s¶ anihileze un poten†ial adversar, amplasarea copilului la zece pa§i în
fa†a tat¶lui, desp¶r†irea de el în parc, lipirea de ziduri protectorale sau, în lipsa
acestora, de câte un arbore, traversarea prin locuri nemarcate etc.
A treia sintagm¶ este tributar¶ ultimei p¶r†i, adev¶ratul policier, în
care protagonistul devine actor al unui scenariu regizat de poli†ia francez¶.
Cu am¶r¶ciune, naratorul remarc¶ faptul c¶ urm¶ririle galilor sunt inferioare
celor române§ti. Ajunge mai degrab¶ un Joseph Rouletabille, ale c¶rui intui†ii
§i dezleg¶ri enigmistice sunt salutate cu reveren†¶ de agentul secret francez:
„Votre pif d’ecrivain”. Flerul scriitorului se dovede§te mai eficient
decât jongleriile §i supozi†iile partenerilor de la poli†ia secret¶ parizian¶.
Epicentrul c¶r†ii, care antreneaz¶ celelalte episoade, îl constituie tentativa de asasinat cu bomb¶ asupra lui Paul Goma, din 3 februarie 1981.
Delimitat de restul volumului, prologul cartografiaz¶ circumstan†ele primirii
bizarului colet, precum §i ravagiile psihice ulterioare acestuia. Aerul de irealitate aparent¶ este generat de forma romanesc¶ a m¶rturisirii, raport confesional al tentativelor de lichidare venite din partea Securit¶†ii române, structurile dialogate, angrenarea unor poli†i§ti reali în ac†iune. Inventarierea obstinant¶ a datei se conjug¶ cu o radiografie a cuplului, a încerc¶rilor la care
acesta a fost supus de-a lungul timpului. Retrospectiva aduce în prim-plan
portretul Anei, focalizat prin intensitatea irisurilor §i atitutinea belic¶, nealterat¶ de trecerea timpului, femeie-camarad, mam¶, so†ie, suporter în toate
împrejur¶rile vie†ii. Atrocitatea episodului cu bomba dezamorsat¶ care
r¶ne§te un inginer de la D.S.T., Calisti, augmenteaz¶ supozi†iile tenebroase
ale Anei în privin†a viitorului §i-a faptului c¶ Filip ar fi putut deschide pachetul. „Mama voastr¶ de cavernicoli!”- este sintagma definitorie a femeii, inju-
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rie adresat¶ cu n¶duf acestor (nev¶zu†i, anonimi) oameni ai cavernelor, camufla†i în pe§tera totalitarismului, f¶r¶ chip, mercenari pl¶ti†i s¶ lupte pentru anihilarea cavalerilor adev¶rului. Gorgona comunist¶ nu are nume, solii ei
l¶sând semne, letale uneori, astfel încât plângerea f¶cut¶ a doua zi la poli†ie
are un adresant §tiut, dar care nu poate fi incriminat onomastic.
Bizarul colet primit în jurul orei 16 de†ine un expeditor la fel de straniu, care alerteaz¶ sim†urile destinatarului, rodat într-ale ma§ina†iunilor sistemului represiv: „I.A., Hotel Castellana, Madrid”, iar în interior memoriile lui
Nikita Hru§ciov în limba spaniol¶ sau o carte despre liderul sovietic.
Studierea cu aten†ie a coletului determin¶ ac†iuni psihotice, naratorul alternând spaima cu revolta c¶ i s-a înscenat o fars¶. Bomba constituie apogeul
unui lan† de amenin†¶ri anterioare, derulate în metroul newyork-ez sau în cel
parizian, apeluri telefonice anonime ori telegrame primite înaintea contraconferin†ei de la Madrid, realizat¶ ca o replic¶ la adresa celei a sociali§tilor,
caza†i la Hotel Castellana. Varia†iunile ariei lichid¶rii sunt reflectate succint:
„Dac¶ n-o termini cu prostiile, faci cuno§tin†¶ cu umbrela bulg¶reasc¶”7; „Te
sf¶tuim prietene§te: nu mai da atâta din gur¶, c¶ ri§ti s¶ †i-o înfund¶m cu
†¶rân¶!” „Dac¶ pui piciorul la Madrid, î†i t¶iem capul vândutele!; interpel¶ri
denigratore: „Porcule, care vrei s¶ ne ocupe ru§ii!”, „Vândutule, care vrei s¶
vini Ardealul nostru boanghenilor!”, „Anticristule, jidovitule, Neamul
Românesc o s¶ te pedepseasc¶!”, promisiuni de maltratare repercutate §i asupra membrilor familiei: „¢ie î†i radem barba de rabin, pe jidoavca de nevast¶ta o belim, pe jid¶na§ul cel mic îl scurt¶m de pu†¶, de tot!”, „Pân¶ acum
te-am avertizat, de-acum trecem la fapte.” (pp.14-15.)
Autoscopia ulterioar¶ descoperirii c¶ bomba este una adev¶rat¶
creeaz¶ portretul exilatului h¶ituit, care nici în Occident nu scap¶ de represaliile securit¶†ii: „sunt ceea ce ei reu§iser¶, iat¶, s¶ fac¶ din mine: un unu, un
singur, un f¶r¶-ap¶rare, deci un nimic, o musc¶, un vierme – în fa†a (§i contra)
Re-vo-lu-†i-ei, al c¶rei Bra† armat §i lung poate atinge §i pedepsi pe oricine,
oricând, oriunde.” (p.17.) Monologul interior se converte§te într-un rechizitoriu al caznelor fizice §i psihice îndurate din pricina securit¶†ii care au început o dat¶ cu prima arestare, în 1956 §i n-au încetat dup¶ mai bine de dou¶
decenii. Rememorarea aduce §i pagini de etnopsihologie, reliefând, înc¶ o
dat¶ anomaliile §i caren†ele morale ale neamului mioritic, într-o „¢ar¶ a lui
Ciomag-Vod¶” în care „ciom¶gi†ii ajunseser¶ s¶ colaboreze cu ciom¶ga§ii, s¶
fraternizeze întru ciom¶geal¶, pân¶ la totala confuzie.”(p.17) Spre deosebire
de al†i exponen†i ai exilului, Paul Goma refuz¶ s¶ scrie altfel decât în limba
român¶, de§i public¶ „în neromâne§te”, asemuindu-se unui sculptor care
„ciople§te” doar în limba matern¶. Raportul dintre redactarea textelor în
limba român¶ §i o alta, str¶in¶, este perceput în termeni carcerali: „de†inut
liber”, în primul caz (cu „d.o.” la Paris, din pricina regimului de la Bucure§ti),
respectiv „pu§c¶ria§”, captiv în cel de-al doilea, ca utilizator al unui alt idiom.
Remarc¶m constantul transfer de culp¶ operat de cei de la Interne:
rebelul maltratat este acuzat de locotenentul ¢îrlea c¶ i-ar fi cauzat leziuni…
în timp ce-l molesta. Un alt cap de acuzare sunt scrierile: „io-te ce ne-ai f¶cu'
cu c¶r†ile teli” (p. 33), motiv pentru care lamenta†iile condeierului sunt nejustificate, conchide cu ironie naratorul: „de ce s¶ m¶ plâng c¶-mi aruncaser¶
înapoi bomba?” Mai ales c¶ aceasta era camuflat¶ într-o carte. Una dintre
glos¶rile recurente este aceea pe seama norocului, pornind de la afirma†iile
Monic¶i Lovinescu §i-a lui Virgil Ierunca referitoare la §ansa de-a fi ajuns viu
la Paris, în 1977, spre deosebire de preotul Calciu-Dumitreasa, încarcerat
înc¶, inclusiv prin spitale psihiatrice sau muncitorul Vasile Paraschiv r¶pit,
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torturat, iradiat, închis în centre alocate nebunilor cronici. Contabilizarea
raportului ghinion-noroc se transform¶ într-un succint CV al actelor insurgente, dar §i al rezisten†ei în fa†a tentativelor de îngenunchere: „– Mama
voastr¶ de cavernicoli! Dac¶ n-a†i reu§it s¶ m¶ pu§c¶riza†i acolo, în celul¶, în
închisoare, în deo, în «libertatea» de dup¶ ’64; apoi în Uniunea Scriitorilor,
în partid, apoi în afara Uniunii, în afara literaturii române, «în afara
societ¶†ii», apoi din nou în celul¶, în birourile de anchet¶, (cu pumni, palme
§i cu «prietenia dezinteresat¶» a voastr¶, cu chimia §i cu promisiunile de reintegrare, cu amenin†¶rile §i cu rug¶min†ile aproape implor¶rile de a nu spune,
de a nu scrie nimic despre ce se întâmpla… chiar în acel moment…); în
biroul ministrului Ple§i†¶ §i la ie§ire, în ma§inile voastre în care m¶ arunca†i,
dup¶ ce m¶ smulgea†i pur §i simplu de pe trotuar; în buncherul amenajat
numai pentru mine, la Biblioteca Central¶ din Casele Br¶tianu §i în apartamentul amenajat numai pentru noi, la marginea Bucure§tiului (pe o strad¶
f¶r¶ nume, într-o cl¶dire f¶r¶ num¶r, f¶r¶ indica†ie de scar¶); în «libertatea»
pe care mi-a†i amenajat-o între plecarea de la Rahova §i plecarea de la
Otopeni, cu câte patru-§ase urm¶ritori pede§tri §i dou¶-trei ma§ini: dac¶ n-a†i
reu§it s¶ m¶ transforma†i în om nou pân¶ la vârsta de 42 de ani §i atâta vreme
cât eram între labele voastre, un obiect, un bo† de lut de modelat, cum v-a†i
putut imagina c¶ o s¶ devin aici, în libertate, ceea ce nu devenisem acolo în
închisoare: un mut? Cine v-a suflat ideea crea†¶ potrivit c¶reia, voi, ilu§trii,
cu Bra†ul vostru Lung, pute†i «reeduca» un nereeducabil?” (p. 43-44.) Toate
tentativele de cocârjare a rectitudinii morale au ca revers exacerbarea
acesteia. Reducerea la t¶cere „c¶lu§ul”, promovat de „educatori” amplific¶
insurgen†a disidentului care contracareaz¶ cu arme proprii: „megafonul”
(demascarea mondial¶ a tacticilor represive) §i scrisul.
Pasajele retrospective sunt în†esate §i cu picanterii care demasc¶
puternic cameleonismul §i servilismul conjunctural al cona†ionalilor. Astfel,
bravura lui Al. I. £tef¶nescu de-a incrimina cenzura într-o §edin†¶ USR este
anihilat¶ în episodul imediat urm¶tor când, mu§truluit b¶rb¶te§te de
consoart¶ (Nina Cassian), se anesteziaz¶ bahic creându-§i un disculpant alibi.
Paul Goma identific¶ trei tipuri de strategii de narcotizare, conjugate cu
repere temporale: „dup¶” (cazul Ali £tef¶nescu), „în-timpul” (Dan Cristea
care se alcoolizeaz¶ taman când trebuia s¶-i întâlneaz¶ pe cehii refugia†i în
urma Prim¶verii de la Praga), respectiv „în vederea”, profilaxie §i panaceu al
alibiurilor.
Invazia tancurilor ruse§ti §i a trupelor poloneze, ungare, bulgare §i
est-germane în Cehoslovacia, în noaptea de 20-21 august 1969 curm¶ idealurile de libertate §i egalitarism ale locuitorilor enun†ate de Aleksandr Dubcek
înc¶ de la începutul anului, printr-un set de reforme care vizau eliminarea
cenzurii §i „socialismul cu fa†¶ uman¶”. Prim¶vara de la Praga devine un
moment de respira†ie democratic¶ §i un punct de reper în lupta de emancipare
din lag¶rul comunist estic. Paul Goma este entuziasmat de discursul lui
Nicolae Ceau§escu de la mitingul din Pia†a Palatului (21 august 1968), prin
care reu§e§te s¶-i mobilizeze pe români, dar §i s¶ câ§tige credit interna†ional
prin aparentul divor† de Moscova. Declara†ia acestuia, de incriminare a trupelor sovietice, precum §i afirma†ia c¶ nimeni nu are voie s¶ se amestece în
treburile interne ale altui stat angreneaz¶ un lan† de adeziuni în sânul P.C.R.
a intelectualilor mefien†i de pân¶ acum. O bun¶ parte din economia epic¶ a
p¶r†ii întâi relev¶ ini†iativa lui Paul Goma de-a organiza §i în cadrul Uniunii
Scriitorilor, unde nu era înc¶ membru, brig¶zi patriotice, de ap¶rare a †¶rii în
cazul unui atac armat sovietic. De§i e con§tient de puterea liliputan¶ a
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României fa†¶ de statura pantagruelic¶ a „fratelui de la R¶s¶rit”, acesta demareaz¶ o suit¶ de interven†ii care nu-l scutesc de ridicol, mai ales c¶ solicitatea
de a fi dotat cu arm¶ venea din partea unui inamic al socialismului, a unui fost
de†inut politic. La fel ca în romanul Bonifacia reapare cuplul Tita ChiperSa§a (Alec) Ivasiuc, femeia dovedindu-se un suporter al autorului abia
publicat, în vreme ce vechiul coleg de deten†ie nu ezit¶ s¶-l descurajeze („Tu,
la «România literar¶»”?) sau s¶-§i aroge el ulterior meritul de-a fi venit cu
ideea organiz¶rii brig¶zilor patriotice la U.S.R. Plin de onestitate, scribul
m¶rturise§te scrierea, dup¶ dictarea lui Jancsi Szász, a cererii de intrare în
P.C.R. £edin†a de admitere în partidul comunist („am fost ultimul”) nu este
eludat¶, nici camuflat¶ ulterior, fiind înregistrate pân¶ §i reac†iile celor din
anturaj. Astfel, Dumitru ¢epeneag îl apostrofeaz¶ cu sarcasm: „Tu e§ti cretin? Chiar atât de cre-tin e§ti?” (p. 63) Poten†ialul vot de blam este ameliorat
prin explicit¶ri: de§i închis de comuni§ti se înscrie în partidul lor ca urmare a
vocii etnice, a sângelui de basarabean care sper¶ s¶ r¶scumpere, m¶car printro frond¶ de dou¶ zile, umilin†a resim†it¶ la cotropirea Basarabiei de c¶tre ru§i,
(în 1940, apoi în 1944 - adausul 1940 îmi apar†ine, Paul Goma] Naivitatea
utopic¶ e eului de atunci, când s-a l¶sat „orbit de un discurs-de-la-balcon” al
lui N. Ceau§escu, ce p¶rea un promotor al „antirusismului real al românilor”
nu estompeaz¶ daimonul vituper¶rii. Aminte§te colegilor de condei ulteriorul
act de la§itate din anul 1977, acela de a nu semna Carta §i Scrisoarea deschis¶
adresat¶ lui Pavel Kohout, de solidarizare cu principiile promovate atunci de
c¶tre cehoslovaci. Desigur, cap de list¶ este Nicolae Manolescu, retractil §i
peste ani la „scrisorile” confra†ilor, cum este cea a lui Mircea Dinescu.
Prozatorul include îns¶ numele celor care nu au dat înapoi: „Doina§, H¶ulic¶,
Paleologu, Ple§u, £ora”. (p. 62) Emo†ionant¶ în ceea ce prive§te solidaritatea
uman¶ este relatarea întâmpl¶rii cu muncitorul care, de§i nu semneaz¶ scrisoarea, îl înso†e§te zilnic în tramvai, operând empatic o disiden†¶ t¶cut¶,
devenind mesagerul colegilor de munc¶, c¶rora le raporteaz¶ evolu†ia insurgentului, faptul c¶ e în via†¶ §i nu cedeaz¶, întristându-se la aflarea ve§tii c¶
pleac¶ din †ar¶. Tovar¶§ii lui aprind zilnic lumn¶ri la Biserica R¶zoare pentru
familia Goma.
Fluxul amintirilor se opre§te asupra unor momente prezentate în
romanele Din Calidor, Arta Refugii, Astra sau Bonifacia, astfel încât o
serie de personaje sunt reluate de la un text la altul: Mo§ Iacob, suplinitorul
de bunic basarabean, calidorul casei natale din Mana, deportarea tat¶lui în
Siberia, declarat decedat, „Centrul de repatriere” din Sighi§oara §i m¶sluirea
actelor pentru a nu ajunge în Basarabia ocupat¶, rugul c¶r†ilor arse de sovietici în curtea casei p¶rinte§ti §i circumstan†ele care au dus la încarcerarea
tat¶lui. Imaginea patern¶ este asimilat¶ unui Zeus, care d¶ singur na§tere
concet¶†enilor, (cu aport filial, ce-i drept) prin acte fabricate, pentru a-i
proteja de exilul siberian. Înduio§ator este episodul din cimitir, noaptea când
copilul se lipe§te de mormântul fratelui mai mare, Petric¶ §i intr¶ în groapa
destinat¶ tat¶lui disp¶rut pentru a se sim†i mai aproape de ei, precum §i „jocul
cu moartea” al lui Mo§ Iacob, convins de faptul c¶ dac¶ pe cruce va trece un
an ulterior (1991) celui în curs, înv¶†atorul Eufemie va reveni s¶n¶tos din
captivitate.
“£i mai ales s¶ †inem leg¶tura” este salutul recognoscibil în timp pentru basarabeni, victime ale atâtor refugii, „porunca întâi a refugiatului”,
parola care-i face s¶ se descopere aceleia§i caste. Formula este prezent¶ în
scrisorile p¶rin†ilor, dar §i înaintea trecerii tat¶lui în nefiin†¶. Prin intermediul
ei recunoa§te în intempestiva Vanessa, traduc¶toarea rusoiac¶ de la Paris,
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care apare §i dispare alarmist, oferind scuze §i termene necreditabile, o descendent¶, cameleonic¶ identitar, a lui Rory (Aurora Gane), feti†a de doisprezece ani cu fund¶ albastr¶, pasiunea ascuns¶ avut¶ în perioada „Centrului de
repatriere” din Sighi§oara.
Partea secund¶ este guvernat¶ de interoga†ia-implorare a fiului:
„Mergem în parc? Te rooog”. Dialogurile p¶rinte-fiu redau disjunc†ia dintre
gândirea matur¶ §i logica infantil¶ deconcertant¶. Jocurile cartografice de
creare a lumii, de redimensionare a ei sub stindardul mai binelui („cartoterapie”) se izbesc de constatarea filial¶: „Tu nu lucrezi, tu strici lumea. Mai bine
ai scrie.” (p. 92) Evenimentele contemporane alterneaz¶ cu fulgura†ii ale unui
trecut mult îndep¶rtat. Naratorul între†ine permanent suspansul, astfel încât o
parte din sugestiile primei p¶r†i vor fi elucidate abia în cele urm¶toare. Dac¶
Paul Goma este convins c¶ „nu-i nimic de f¶cut” în ceea ce prive§te situa†ia
din România, aceea§i sintagm¶ este utilizat¶ de Virgil Ierunca cu privire la
Fran†a: imposibilitatea poli†iei de a demasca agresorii sau asasinii securi§ti,
situa†ia din exil, cabalele românilor asupra românilor. Despre neajunsul de a
fi român printre români este avertizat naratorul de c¶tre generalul Ple§i†¶:
„Nou¶ ne-ai stat în gât ca un os de pe§te, dar tot nu scapi: te d¶m noi pe mâna
exilului! O s¶ te haleasc¶ exilul, de n-o s¶ r¶mân¶ din tine nici f¶râm¶ – avem
noi grij¶.” (p.122) Semnele promise de c¶tre securist se resimt înc¶ de la sosirea în Fran†a când afl¶ de tentativa de asasinat asupra Monic¶i Lovinescu.
Apari†ia lui pe p¶mânt francez genereaz¶ disensiuni în cadrul comunit¶†ii
române§ti, mai ales c¶ o parte dintre ace§tia s-au l¶sat intoxica†i de materialele fabricate în România împotriva lui. Pe de alt¶ parte, personalitatea lui
Paul Goma îi eclipseaz¶, ba mai mult, înc¶ de pe acum – începe s¶ capete
dimensiuni mitice. Matei Haiducu, agentul secret trimis s¶-l lichideze îi relateaz¶ faptul c¶ dictatorul comunist în consider¶ inamicul No. 1 §i se teme c¶,
în cazul unei revolte, va fi înlocuit de acesta. Cuplul Lovinescu-Ierunca este
prezent în numeroase contexte scriitorul folosind un ton reverent la adresa
luptei duse de c¶tre ace§tia pe calea undelor, dar progresiv, „clandestinii”
vizitatorii din †ar¶ ai celor doi disiden†i solicit¶ absen†a lui Goma de la întrevederile cu ace§tia, semnalând debutul unei rupturi. Dup¶ cele trei exiluri
enumerate (1940 – „r¶mânerea pe loc în Basarabia”, „refugiul din '44” §i „cel
din '70: excluderea din literatur¶”– p. 109) pân¶ se aplific¶ tot mai mult exilul
din exil, punerea lui progresiv¶ la zid tocmai de c¶tre cona†ionalii din diaspora. La un moment dat securitatea româneasc¶, prin intermediul „atotputernicului Grenad¶” ajunge s¶-i interzic¶ (!) s¶ moar¶ sau s¶ sufere vreun accident, fiindc¶ ar fi ei culpabiliza†i mondial. „Cererea” de conservare a vie†ii
sau s¶n¶t¶†ii nu sisteaz¶ nici b¶t¶ile, nici invectivele aplicate de c¶tre ace§tia
la intervale neregulate. Dup¶ plecare, h¶r†uirea se amplific¶. Istoricul Iuliu
Cr¶can¶ remarc¶ agresiunea psihic¶ necontenit¶ a scriitorului §i dup¶ anul
1977:
„Aflat în conflict cu regimul înc¶ din 1956, Paul Goma nu s-a
împ¶cat niciodat¶ cu acesta, de§i i s-a oferit în nenum¶rate rânduri ocazia.
Nedrept¶†ile suferite §i ororile tr¶ite în deten†ie §i în timpul domiciliului obligatoriu l-au marcat prea puternic pentru a mai putea accepta compromisuri.
Cu timpul, prin prestigiul c¶p¶tat peste hotare, a devenit incomod §i greu de
anihilat. Institu†ia care s-a ocupat în permanen†¶ de el, Securitatea, a luat cele
mai diverse m¶suri pentru a-l supraveghea. La un moment dat, ea raporta
situa†ia operativ¶ din 3 în 3 ore. Telefonul i-a fost ascultat permanent, din
1971 pân¶ în 1984 (mijloacele tehnice func†ionau §i la Paris). A fost filat
mereu, dosarul con†inând fotografii ale so†ilor Goma §i ale prietenilor lor,
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în cele mai diverse ipostaze (la pia†¶, în timpul plimb¶rilor zilnice cu
câinele etc.).”8
Dou¶ episoade caramelizeaz¶ portretul versatilului §i grandomanului
Nicolae Breban, f¶r¶ a-l împiedica pe condeier s¶-i peneleze cameleonismul
ulterior: sprijinul acordat Anei, când dup¶ un interogatoriu intens, o conduce
de la procuratur¶ la casa tat¶lui ei, în perioada în care Paul Goma era arestat
§i apoi, ulterior eliber¶rii, îl ajut¶ s¶ care, precum un hamal profesionist,
cuferele din pivni†¶ în cas¶ „cu un aer §i cu o naturale†e neb¶nuite” (p. 118)
Memoria înregistreaz¶ anomaliile §i ne§ansele destinului personal
anterioare exilului. Permisia pe care trebuia s¶ o primeasc¶ în 1958, în timpul
d.o., pentru a-§i vizita p¶rin†ii în Ardeal este emis¶ voluntar de c¶tre Livescu,
ofi†erul de securitate care-i supraveghea, pentru un alt ora§, Constan†a, unde
n-avea pe nimeni. Tentativa de a vedea marea, pentru prima dat¶, într-un
geros ianuarie se transform¶ într-un co§mar care-i aduce alte necazuri: acuza
c¶ dorea s¶ p¶r¶seasc¶ ilegal †ara îmbarcat pe un vapor suedez. Repriza de
maltrat¶ri pân¶ la clarificarea situa†iei este succedat¶ de un alt verdict eronat,
cel de ho†, l¶trat isteric de libr¶reasa care-l consider¶ suspect din pricina
vestimenta†iei paupere §i a b¶rbii.
Fluxul aducerii-aminte este secundat de reveniri în prezent zugr¶vind
panoul parizian al mitingurilor în favoarea polonezilor analiza†i în contrast cu
românii, al ac†iunilor militantiste de stârpire a totalitarismului. Confreria
diasporei nu este înf¶†i§at¶ doar în culori sumbre. Dincolo de denigr¶ri, subterfugii, pâre, mistific¶ri, ponegriri reciproce, fa†a uman¶ a exilului, solidaritatea §i altruismul reprezentan†ilor ei reiese în cazul procesului lui Emil
Georgescu. Tentativele de asasinat asupra lui Or¶scu, Goma §i Penescu sunt
continuate §i asupra comentatorului politic al „Europei Libere” de la
München care dup¶ spitalizare are parte de un neloial proces. Deplasarea lui
Paul Goma în Germania, ca martor al ap¶r¶rii, focalizeaz¶ disjunc†ia dintre
aparatul mental al occidentalilor §i ausländer-i. Victima este culpabilizat¶
discriminant din start de c¶tre purt¶torii de robe germani, care nu vor s¶
accepte ideea unui atentat politic §i încearc¶ s¶-l fac¶ vinovat de „o afacerecu-bl¶nuri”. Fost procuror în România, Georgescu n-a asimilat suficient
germana §i sistemul lor legislativ, are parte de o traduc¶toare care-i falsific¶
§i truncheaz¶ depozi†ia. Ca o maxim¶ clemen†¶-concesie, Paul Goma este
acceptat ca martor al ap¶r¶rii: contabilizeaz¶ seria agresiunilor securit¶†ii
asupra redactorilor de la „Europa Liber¶” §i constat¶, spre stupefac†ia
completului de judecat¶, c¶ procesul a fost politizat.
Voca†ia simetriei este vizibil¶ §i în dispunerea c¶r†i în trei p¶r†i care
la rândul lor sunt subdivizate în câte 7 capitole. Dac¶ sec†iunile anterioare
relatau fie represiunile sistemului carceral sau ale securit¶†ii, fie amenin†¶rile
sau tentativele de omorâre venite din partea ei, ultima parte configureaz¶ o
permutare situa†ional¶. Astfel, naratorul joac¶ §i se joac¶ de-a otr¶virea,
conform unui scenariu pus la cale de D.S.T: „Am jucat scena ca un actor
foarte prost. Eu întotdeauna am fost un actor foarte prost, de§i am dat examen
la cinematografie, dar nu la actorie. Am jucat scena §i când s¶ culegem fructele, Mitterand, care era atunci pre§edintele Fran†ei, a vrut s¶ dea din senin o
lovitur¶ politic¶ nu §tiu cu ce scop, probabil de reclam¶: a inventat, a pus s¶
inventeze ni§te terori§ti irlandezi. Aceast¶ afacere a f¶cut ca a noastr¶, care
era foarte serioas¶ – urma s¶-l atrag¶ chiar pe Ple§i†¶ aici în Fran†a, zicea
Haiducu – s¶ fie aruncat¶9”. Deranja†i c¶ asasinatele politice §i mutil¶rile
membrilor diasporei se petrec pe „solul Fran†ei”, contraofensiva se pliaz¶ §i
mimeaz¶ strategiile operate de securi§ti pân¶ acum, cu acceptul †intei vizate.
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Paul Goma este reticent îns¶ fa†¶ de cona†ionalul convertit, agent dublu,
colaborator acum al poli†iei franceze, cu atât mai mult cu cât acesta este §i fiu
de securist. Afirma†iile lui nu pot camufla îndoctrinarea. Astfel, toate atentatele împotriva disidentului au fost comandate de exila†i, contrademonstra†ia
din Spania sabotat¶ de „legionarii de la Madrid”, Vasile Paraschiv e întradev¶r nebun etc. Aceea§i pruden†¶ o manifest¶ §i fa†¶ de Virgil T¶nase,
mare-disp¶rut-mare, aflat sub protec†ia DST care pare a fi beneficiat de un
sejur prelungit în zone exotice cât¶ vreme s-a militat pentru recuperarea lui.
Furiile acestuia, amici†ia cu mai-marii-zilei, telefoanele conspirative date din
biroul comisarului nu anesteziaz¶ rodatele sim†uri ale scriitorului care
constat¶: „T¶nase, «disp¶rutul» de la 20 mai, a reap¶rut ieri, 30 august, viu §i
nev¶t¶mat.”(p.206); “Cine apare în carne §i oase – mai ales în piele bronzat¶,
bronzat¶? Disp¶rutul T¶nase!”(p.208); „Are dreptate ¢on†ulic¶: nu am de
unde s¶ §tiu în ce închisoare-curat¶ petrecuse el aceste o sut¶ de zile de ar¶ta
a§a de bronzat. În închisorile din România eram p¶zi†i cu grij¶, feri†i, nu
numai de razele nocive ale soarelui, ci §i de lumina zilei, fie ea §i indirect¶:
în închisorile pe care le cunoscusem, m¶ bronzasem la becuri de 25 wa†i - §i
acelea mânjite cu var.” (p. 208)
Ultimul sub capitol are o puternic¶ înc¶rc¶tur¶ scenic¶, marcat¶ prin
didascalii similare celor teatrale. Dac¶ anterior a fost actor §i coautor al scenariului otr¶virii, acum privirea auctorial¶ se transform¶ în spectator al celorlal†i participan†i: o imaginativ¶ sal¶ de proces în care to†i sunt culpabiliza†i.
Son „pif d'écrivain” certific¶ atitudinea retractil¶ a prezidentului francez, haiducia laolalt¶ a Haiducu-lui, dornic de o împacare cu bale mioritic¶, à la
Caragiale („Insist: sunte†i invita†ii mei, cunosc un restaurant”) §i fariseismul
lui ¢on†u r¶mas în biroul Corsicanului Rossi. De§i ini†ial prezidentul
condi†iona venirea în România de eliberarea (reapari†ia) lui V. T¶nase, amenin†ând, într-o conferin†¶ de pres¶, cu deteriorarea rela†iilor dintre dou¶ †¶ri
în cazul în care r¶pitul disident n-ar mai fi în via†¶, în final nu mai exist¶ nici
un comunicat de pres¶ care s¶ incrimineze ac†iunile vindicative ale
securi§tilor români pe teritoriul francez, ba mai mult, subliniaz¶ durabilitatea
leg¶turilor istorice dintre Fran†a §i România. R¶spunsul acestuia referitor la
faimoasa „affaire T¶nase” este: „Je n'ai rien à dire là-dessous” (p. 222)
Contrareplica auctorial¶ „Nici eu”, ca urmare a descuraj¶rii resim†ite dup¶
pillatianul sp¶lat pe mâini al francezilor, la pu†in¶ vreme dup¶ ce a constatat
§i labilitatea §i subiectivitatea sistemului juridic german fa†¶ de exila†i, va fi
infirmat¶ scriptural în Jurnalul de noapte lung¶, publicat la Editura Nemira,
Bucure§ti, în anul 1997.
Soldatul câinelui, continuare a Cutremurului oamenilor, relev¶
destinul de h¶r†uit perpetuu al scriitorului din diaspora, care nu înceteaz¶
ac†iunile militantiste împotriva „ciumei ro§ii”, în pofida faptului c¶ lupta îi
pune existen†a sub pecetea insecurit¶†ii. „Soldat” fidel sie§i, sistemului de
valori inculcat de educa†ia parental¶, Paul Goma este – §i aici – „secretarul
societ¶†ii care-§i scrie istoria” (H. de Balzac), relevând Scènes de vie spectaculare care configureaz¶ un destin particular. Dac¶ în Culoarea curcubeului'77 aveam istoria unei caste restrictive, a „Celor care în anul de gra†ie
1977 s-au înc¶p¶†ânat s¶ cread¶ c¶ sunt oameni §i-au început cu începutul:
s-au eliberat de fric¶; s-au eliberat de ei în§i§i 10”, Soldatul câinelui este cea
a unui survivor niciodat¶ îngenuncheat.
(Daniela Sitar-T¶ut – fragment din volumul, în preg¶tire, “Paul Goma – poetica
insurgen†ei. Militant. Scriptor. Diarist”)
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*

Sorin Toma nu e mort, cum afirmasem acum câtva timp.
România literar¶, prin Ilie Rad, cic¶ tr¶ie§te, hoitul; §i pute:
“Redactor-§ef al „Scânteii“ între 1947-1960): „Articolul despre poezia lui Arghezi, l-am scris din îns¶rcinarea conducerii superioare de partid”,
(n¶scut în 1914, acum în vârst¶ de 97 de ani) este fiul poetului A. Toma.”
Ilie Rad: “Apropo de acest volum, trebuie s¶ v¶ spun c¶ l-am r¶sfoit
§i iat¶ ce am constatat: din sumarul volumului au fost eliminate dou¶ poeme,
r¶mânând în sumar doar ... 99 de poeme, f¶r¶ ca titlul ini†ial s¶ fie modificat
(redactorul c¶r†ii: Petre N¶vodaru, prietenul Dvs. §i socrul scriitorului
disident de mai târziu, Paul Goma)! A§a apare §i în edi†ia T. Arghezi,
Versuri, vol. I-II, edi†ie §i postfa†¶ de G. Pienescu, cu o prefa†¶ de Ion
Caraion, Editura Cartea Româneasc¶, Bucure§ti, 1980. Unul dintre poemele
eliminate a fost Aci, la noi (cu aluzii la ocupan†ii ru§i), care a fost reprodus
abia dup¶ 1989, în edi†ia Tudor Arghezi, Pagini alese. Versuri §i proz¶, edi†ie
îngrijit¶ §i tabel cronologic de Mitzura Arghezi §i Traian Radu, edi†ia a II-a,
rev¶zut¶ §i ad¶ugit¶, Editurile Tudor Arghezi §i Regis, Bucure§ti, 2006.”

Ilie Rad îl menajeaz¶ pe Sorin Toma, “trecînd peste”
acuza†ia la adresa “prietenului s¶u (din copil¶rie!), redactorul lui
Arghezi, N¶vodaru, care… coinciden†¶: tocmai fusese implicat în
“lotul P¶tr¶§canu”, iar Sorin Toma se gr¶bise s¶-l fac¶…
r¶spunz¶tor de editarea putredului Arghezi pentru faptul c¶ era
adeptul lui P¶tr¶§canu!
Dealtfel, acest Ilie Rad este un inocent - §i, certamente, un
ardelean, din tagma lui Laszlo Alexandru, cel care confund¶
Basarabia cu Transnistria: iat¶ ce scrie în introducere:
“În 1940 s-a al¶turat miilor de evrei care, pentru a nu fi captura†i de
trupele pogromiste ale Germaniei naziste, se refugiau dincolo de Nistru, în
Basarabia, (subl mea, P.G.) recent anexat¶ de URSS §i supus¶ unui intens
tratament de sovietizare.”

Ce spuneam: nici “prof. univ. Ilie Rad, §eful Catedrei de
Jurnalism a Facult¶†ii de £tiin†e Politice, Administrative §i ale
Comunic¶rii din cadrul Universit¶†ii Babe§-Bolyai” nu se
orienteaz¶ în spa†iu: “dincolo de Nistru”, din punctul de fug¶ al
evreilor din România se afl¶, nu Basarabia, ci…, a§a cum numele
indic¶ (“Dincolo de Nistru”) : Transnistria.
“Nu doresc s¶ fac nici un fel de comentariu”, a spus Ovidiu Pecican,
profesor la Facultatea de Studii Europene. El apare în presupusa coresponden†¶ cu un e-mail în care se plânge de faptul c¶ a ap¶rut în revista “Exist”,
editat¶ de studen†ii care îl contestau pe Ilie Rad.

Se putea s¶ lipseasc¶ istoricul O. Pecican de acolo unde
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duhne§te incompeten†a, lingu§irea, impostura? El a fost
martorul mincinos - §i prin refuzul de a spune adev¶rul - al
episodului distrugerii, de c¶tre A. Buzura, a volumului “Situa†ia
evreilor din România, 1939-1941”, la cererea cui, dac¶ nu a
celor “trata†i” în carte? - drept care a fost numit doctor honoris
causa al Universit¶†ii de la Ierusalim; Pecican a fost p¶rta§ la
ac†iunea de antisemitizare a mea, în tandem cu Laszlo Alexandru;
îl b¶nuiesc a nu fi str¶in de scoaterea din Biblioteca Universit¶†ii
a c¶r†ilor mele S¶pt¶mâna Ro§ie §i Basarabia - de mirare ar fi
fost dac¶… ar fi dorit s¶ fac¶ un comentariu în leg¶tur¶ cu
co-ardeleanul s¶u, Ilie Rad.
*
Un articol de Bedros Horasangian (Obs. cult din 21 oct.)
care mi-a mers drept la inim¶. Pe cine doare durerea Basarabiei:
pe Horasangian, pe Vosganian §i al†i români:
Basarabia – p¶mînt românesc
Bedros HORASANGIAN
Recentele declara†ii ale pre§edintelui Federa†iei Ruse, Dmitri
Medvedev, legate de situa†ia din Transnistria §i de administra†ia de sub
conducerea unui dur filomoscovit precum Igor Smirnov au atras aten†ia
mediilor interna†ionale. Pre§edintele Rusiei a reiterat faptul c¶ actuala situa†ie
din Transnistria §i pozi†ia lui Igor Smirnov împiedic¶ reintegrarea. Intrebare:
a cui §i la cine? Reintegrarea în Republica Moldova nu ar fi atît de complicat¶
dac¶ liderii de la Kremlin l-ar trimite pe Igor Smirnov ambasador în Cuba.
Dar este Moscova, care nu crede în lacrimi, interesat¶ de rezolvarea pe cale
amiabil¶ a unei situa†ii de „conflict înghe†at“, cum sînt denumite aceste
situa†ii punctuale de c¶tre puzderia de exper†i ai OSCE §i UE?
Avem mari rezerve fa†¶ de bunele inten†ii ale Kremlinului. Parc¶ îl
vedem pe premierul Vladimir Putin c¶ se r¶†oie§te la Medvedev c¶ Rusia nu
are nimic de cedat. £i va fi considerat un real patriot, ca §i înainte §i dup¶ cel
de-al doilea r¶zboi cecen, r¶zboi care l-a adus la putere. S¶ fie doar o manevr¶
bine orchestrat¶ de Kremlin în perspectiva viitoarelor alegeri preziden†iale, în
care Putin este deja marele favorit §i adulatul unei consistente majorit¶†i?
Ce va urma? £tim §i nu prea §tim ce se întîmpl¶ în Republica
Moldova. Îmi vine greu s¶ folosesc acest termen – care este unul oficial, altminteri – cînd §tiu bine c¶ este vorba de Basarabia. P¶mînt românesc.
Trecutul §i cele întîmplate de-a lungul istoriei nu pot fi schimbate, chiar dac¶,
de multe ori, istoria poate fi ignorat¶, mistificat¶, uitat¶ sau coafat¶ dup¶ cum
o cer interesele de moment.
Trecerea Basarabiei în mîna ru§ilor s-a produs la 1812, pentru ca,
apoi, cu intermiten†e, s¶ r¶mîn¶ în mîna lor. Unirea de la 1918, cel mai glorios an din istoria acestei †¶ri, facut¶ sub sceptrul Regelui Ferdinand §i al
Reginei Maria, c¶rora le dator¶m mult mai mult decît ne închipuim noi ast¶zi,
a consfin†it alipirea Basarabiei la Regatul României. Cele trei mari provincii
române§ti – plus Banatul §i Dobrogea, care au avut mereu parte de situa†ii
fluctuante §i conjuncturale – au intrat sub flamura tricolorului românesc.
Dar Marea Unire n-a durat mult. Conform acordului Ribbentrop-

©Paul Goma 1935-2011

wwww.paulgoma.com

PDF public și gratuit

31.12.2011

PAUL GOMA - JURNAL 2011

2510

Molotov §i anexelor sale secrete, mai ales, §i apoi Dictatului de la Viena –
le§inul ministrului Afacerilor Str¶ine de la acea dat¶, economistul Mihail
Manoilescu, la vederea noii h¶r†i fiind mai mult decît sugestiv – §i ultimatumului sovietic, România a fost sfîrtecat¶ între Germania nazist¶ §i URSS
Basarabia a intrat în componen†a URSS §i a fost ocupat¶ de trupele sovietice.
Intrarea în r¶zboi al¶turi de Germania nazist¶, împotriva URSS, a urm¶rit
recuperarea Basarabiei. La încheierea r¶zboiului, URSS, †ar¶ înving¶toare, a
r¶mas st¶pîn¶ pe Basarabia, redenumit¶ Republica Sovietic¶ Socialist¶
Moldoveneasc¶.
Din România comunist¶, basarabenii n-au avut nici un sprijin. Ani în
§ir, în perioada cînd în România a fost un regim, zice-se, democrat-popular,
nu s-a mai vorbit/amintit despre Basarabia. Era un subiect tabu. (Singurele
t¶ieturi în romanul Sala de a§teptare, ap¶rut în 1987, operate de lectorii de
la Consiliul Culturii, au vizat cuvîntul Basarabia – s-au pus cro§ete, la insisten†a mea – din documentele istorice reproduse în carte. Uitasem de acest
detaliu…) Exista URSS, marele nostru aliat, dar care ne-a c¶l¶rit mereu, f¶r¶
ca românii §i România s¶ beneficieze de ceva. Istoria noastr¶ a fost modificat¶, Unirea de la 1918 §i revenirea Basarabiei la România era considerat¶ în
istoriografia comunist¶ (de la Bucure§ti §i Moscova) un act „imperialist“.
Faptul c¶ mentalul colectiv rusesc asociaz¶ §i azi românii cu fascismul este o
prostie/tic¶lo§ie bine între†inut¶ nu doar de istoriografia, istoricii §i clasa
politic¶ de la Moscova, uitîndu-se actul de la 23 August 1944.
Pentru Republica Moldova, dup¶ puciul e§uat al lui Dmitri Ianaev
din august 1991, a fost un moment de cump¶n¶. Atunci, în acele zile fierbin†i
de august, ar fi fost posibil¶ realipirea Basarabiei la România. Dac¶ exista
voin†¶ politic¶ la Bucure§ti pe cît a existat la Chi§in¶u. Dar FSN-ul lui Ion
Iliescu §i guvernul condus de Petre Roman s-au speriat de o asemenea posibilitate – trimi§i ai Chi§in¶ului au existat, f¶cînd propuneri concrete de unificare – §i o ocazie unic¶ s-a risipit în negura anilor care au urmat. Au urmat
bezele, cu poduri de flori §i cu poezii de Grigore Vieru §i Adrian P¶unescu,
dar §i durul r¶zboi din Transnistria în care a pierit sau a fost schilodit¶ elita
basarabean¶. Autorit¶†ile de la Bucure§ti au stat cu capul în p¶pu§oi, trimi†înd
bezele pre§edintelui Snegur. În ultimele dou¶ decenii, comuni§tii §i filoru§ii
au tot izbutit s¶ fie la putere, dar o nou¶ genera†ie de români basarabeni a
crescut §i s-a educat cu un alt etos identitar.
Dincolo de redobîndirea cet¶†eniei române §i de §ansa basarabenilor
de a înv¶†a în licee §i universit¶†i din România, ceva-ceva tot a mi§cat la
Chi§in¶u. Se vrea integrare european¶, Rusia nu mai este singura alternativ¶
politic¶, iar România este principalul sus†in¶tor spre UE al Republicii
Moldova. Unificarea este îns¶ ceva mai complicat¶. Pe de o parte, legile §i
acordurile la care sîntem parte în UE nu ne permit s¶ ac†ion¶m de capul nostru, pe de alt¶ parte, ru§ii cu gazul lor §i interesele strategice ale americanilor
sînt obstacole însemnate în calea unei reapropieri.
Cea mai delicat¶ chestiune a momentului este situa†ia din
Transnistria, o bucat¶ de p¶mînt de dincolo de Nistru, spre Bug, alipit¶ arbitrar Moldovei de c¶tre autorit¶†ile moscovite în anii ’30, unde s-au concentrat
nu doar mare parte din industria †¶rii, ci §i un uria§ poten†ial militar. Faptul
c¶ în Transnistria sînt cantona†i înc¶ mii de solda†i ru§i (contrar unui acord
semnat acum cî†iva ani la Istanbul) §i exist¶ uria§e depozite/cantit¶†i de armament, arme §i muni†ii amplific¶ tensiunea.
Ce s¶ fac¶ Republica Moldova în aceast¶ situa†ie, cînd Guvernul de
la Chi§in¶u nu controleaz¶ teritoriul, ci o alt¶ administra†ie, a§a-zis legal¶,
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dar între†inut¶ de Moscova, în cap cu un fost general §i politruc, Igor
Smirnov, are controlul? Un blocaj exist¶ de cî†iva ani buni. Dac¶ doreau, întradev¶r, s¶-§i retrag¶ trupele, ru§ii o puteau face. Men†inerea trupelor ruse§ti
în Transnistria este în folosul Moscovei, a§a cum sînt §i alte enclave cu baze
militare, cum ar fi cea de la Kaliningrad, vechiul Königsberg, capitala Prusiei
Orientale §i ora§ul lui Immanuel Kant.
Pe scurt, România va trebui s¶ priveasc¶ spre Chi§in¶u §i spre
Basarabia cu al†i ochi, cu alte sentimente §i cu proiecte economice §i politice
concrete, în a§a fel încît s¶ le arate Republicii Moldova §i cet¶†enilor ei c¶
sus†ine pragmatic †ara dintre Prut §i Nistru; l¶l¶itul din chitar¶, cu versuri
obosite, nu este o cale de apropiere §i de unificare.
Comentarii Alternativa
ion - Sambata, 22 Octombrie 2011, 14:34
Deja la 1 ianuarie 2007 Romania ar fi trebuit sa con§tientizeze ca o unire bilaterala era deja
imposibila. De atunci ar fi fost la cale sa se treac¶ peste discu†iile despre unire si sa fie concentrate toate eforturile la un plan pe termen lung de dezvoltare in comun pana la aderarea
R.Moldova la UE - cu proiecte de valorificare a oportunit¶†ilor de anvergura generate de
existenta a doua state romane§ti - unul comunitar si altul extracomunitar. R.Moldova ar trebui
privita de cet¶†enii din dreapta Prutului ca o Romania r¶mas¶ in afara UE, iar pentru cei din
stânga Prutului Romania e §ansa de a deveni cet¶†eni comunitari europeni cu mult înainte de
aderarea R.Moldova la UE.
*

Dan Culcer imi trimite:
Kvetch ! : Le Yiddish ou l'art de se plaindre [Broché]
Michael Wex (Auteur), Anne-Sophie Dreyfus (Traduction) Présentation de l'éditeur
Le yiddish est comme la langue officielle du nulle part. Et, puisqu'à en croire
Michael Wex " le judaïsme est défini par l'exil et [que] l'exil sans les plaintes, c'est du tourisme
", nulle autre langue ne saurait être mieux adaptée à l'art de la lamentation... Partant de ce
constat, Michael Wex invite à un voyage pétri d'humour et d'érudition au coeur de la culture
juive. Retraçant ses origines, ses liens avec la religion, son évolution à travers le temps, il montre sur un mode ironique et politiquement incorrect comment le yiddish permet, au quotidien,
à ses locuteurs de se lamenter sur tout : la nature, l'humanité, le sexe, la nourriture et même
Dieu. En somme, le yiddish vous aide à être juif ; et à vous plaindre en toutes circonstances.
Savant et jubilatoire, abordant le yiddish parce qu'il a de plus imagé, Kvetch ! est bien plus
qu'un recueil de jeux de mots ou d'histoires juives : il s'agit d'une véritable exploration de la
culture ashkénaze, un hommage émouvant à un continent perdu dont il importe aujourd'hui de
préserver la mémoire par la langue ; et l'humour.
Biographie de l'auteur
Michael Wex est universitaire. Également romancier, traducteur et comédien, son
travail en faveur du renouveau et de la diffusion du yiddish lui a valu de recevoir le titre de "
Yiddish National Treasure ".

Duminic¶ 23 octombrie 2011
Delia Ungureanu scrie despre MRP în recentul
Observator cultural.
Copiez un fragment din textul s¶u:
„Dar în numele c¶rei unit¶†i de caracter, în numele c¶rei biruin†e, la
urma urmelor, pot veni eu s¶-i înv¶† pe tinerii care-or fi crezînd în mine? Pot
eu crede c¶ arta e independent¶ de politic sau, mai bine zis, c¶ e datoria politicii s¶-§i apropie, s¶-i cear¶ favorurile, s¶ se investeasc¶ §i s¶ se mîndreasc¶
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în §i cu toate podoabele artei, pot crede c¶ politica e cea care d¶ investitura
artei, ceea care-i d¶ un sex, care-o face b¶rbat viguros sau femeie dulce din
hermafrodit¶ cum se na§te, pot crede oare c¶ acest hermafrodit se poate na§te
dintr-un e§ec moral, dintr-o plasm¶ descompus¶, gelatinoas¶, inconsistent¶?
Din a§a ceva se nasc viermii §i mucegaiuri – nu opere de art¶ rezistente
vremii. Poate c¶ totu§i – ca §i lui Arghezi –, ceea ce-mi mai r¶mîne de f¶cut,
salvarea ultim¶, s¶ fie chiar reflectarea în con§tiin†¶ (s.a.) a acestei condi†ii.
Con§tiin†a acestei mizerii morale, privite curajos în fa†¶, ar putea deveni,
poate, oper¶ de art¶ (o literatur¶ a deziluziei, de sertar); lamentîndu-m¶ pe
ruinele §i cadavrele mele, voi atinge poate accente de scîrbo§enie §i de jale
care se impresioneze, s¶ emo†ioneze. S¶ fiu un Iov care impresioneaz¶ prin
pl¶gile lui expuse lumii, cum fac azi cer§etorii-n bîlciuri. De aceea, singura
carte ce-mi r¶mîne de publicat, într-adev¶r, este acest jurnal. Trebuie doar s¶
reu§esc s¶ fiu în el destul de sincer, de total §i de absolut sincer. Sînt unele
pr¶p¶stii de turpitudine în mine, sînt §i unele accente de candoare, §i e, mai
ales, acea str¶danie neîntrerupt¶ de-a m¶ surprinde §i de a m¶ p¶stra pe un
plan de con§tiin†¶ critic¶ asupra actelor mele, cel pu†in una de înregistrare
dac¶ nu §i de volare, de schimbare a destinului meu – care pot da pre† acestor
pagini §i pot înv¶†a o genera†ie viitoare cum a fost aceea care-a precedat-o §i
cum nu trebuie ea s¶ fie“ (s.m., p. 212; anul 1945).

Ciudat: pe MRP îl “cuno§team” prin “Cântice †ig¶ne§ti”,
dup¶ ce aflasem de la Miori†a Jecu, (n¶scut¶ Barbu, c¶s¶torit¶
Jecu, în momentul acela 1965, dar înaintea lui Silviu, colegul
meu de la Sibiu, fusese m¶ritat¶ cu MRP). ïns¶ nu §tiam mai
nimica despre publicistica sa, nici despre atacurile sale împotriva
lui Arghezi. F¶cusem cuno§tin†¶ cu el - am mai scris - în redac†ia
revistei de limb¶ german¶ Neue Literatur unde l¶sasem manuscrisul romanului Ostinato, în grija lui Dieter Schlesak §i a
Anemonei Latzina - ei il citiser¶, le pl¶cuse §i voiau s¶ traduc¶ un
fragment. Cu el nu am schimbat mai mult de zece cuvinte - s¶ fi
spus dup¶ ce el exclamase, dup¶ ce r¶sfoise manuscrisul, c¶
b¶iatul ¶sta e un Soljeni†în? La acea intâlnire, prima, care se
prelungise în curtea redac†iei, apoi pe strad¶, pân¶ prin pia†a
Victoriei, el vorbise, eu ascultasem. A§a am aflat c¶ era prieten
cu socru-meu, N¶vodaru.
La desp¶r†ire mi-a propus - mi-a impus - s¶ citesc fragmente din Ostinato la proxima §edin†¶ a “Cenaclului MRP” al
Uniunii Scriitorilor, condus de protejatii s¶i ¢epeneag §i
Iv¶nceanu. Eu am morm¶it ceva; el a în†eles c¶ m¶ dau greu, a zis
de vreo trei ori, cu aerul c¶ îmi ordon¶, s¶ vin la Cenaclul.
Restul se cunoa§te, am scris despre acest episod important
în via†a mea, dac¶ nu determinant.
ïi sunt recunosc¶tor c¶ m-a “invitat” cu for†a la cenaclu, c¶
la acea §edin†¶ era o echip¶ de televiziune austriac¶, venit¶ pentru
Iv¶nceanu, îns¶ care m-a filmat §i pe mine, etc etc…
Am vrut s¶ spun urm¶toarele: în realitate, atât pe strad¶ cât
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§i la cenaclu dintre noi doi el a vorbit. Eu am “r¶spuns” prin
morm¶ieli - care nu erau neap¶rat refuzuri, îns¶ interlocutorul
meu nu-mi d¶dea r¶gazul s¶ rostesc §i eu un cuvânt.
O ocazie a fost pierdut¶ din pricina mea: la un moment dat
§i Iv¶nceanu §i ¢epeneag m¶ chemaser¶, cu ei, la V¶lenii de
Munte (unde MRP avea o cas¶). Nu m-am dus, nu mai †in
minte din care motiv. Timpul a trecut, el a murit. Fuseser¶
angajate câteva autobuze pentru drum, dar Ana §i cu mine am
mers cu trenul.
Mi-am repro§at c¶ îl evitasem (de§i, dup¶ spusele oniricilor, el le sugerase s¶ merg §i eu cu ei).
Avusesem impresia c¶ el “are s¶-mi spun¶ ceva”.
£i am r¶mas cu regretul. Nu am avut niciodat¶ prilejul s¶i mul†umesc pentru ceea ce f¶cuse pentru mine.
Luni 24 octombrie 2011
Alt¶ noapte fr¶mântat¶, agitat¶, chiar dac¶ nu ud¶ ca
precedentele. A§ putea zice c¶ am dormit mult: de pe la 8 seara
pân¶ la 6 diminea†a. Ce folos: m-am de§teptat f¶r¶ vlag¶, stors
(de unde, dac¶ am transpirat mai pu†in? Ei, de unde! De acolo de
unde nu mai este rezerv¶ de putin†¶.
Ciugulesc din pres¶ aluzii la mine:
Nr. 30 / 2008 din România literar¶, un text “Confesiuni
incomode” de Tudorel Urian, în care citeaz¶ din Grigurcu:
«Nu m¶ pot ab†ine, în final, s¶ nu citez foarte nuan†atul tablou pe care
Gheorghe Grigurcu îl face fostului s¶u coleg Paul Goma. Cred c¶ sunt cele mai bune
rânduri pe care le-am citit despre celebrul disident: "... fondul moral al lui Paul Goma
e o cinste funciar¶, de-o instensitate pu†in obi§nuit¶, o cinste activ¶, dac¶-i pot spune
a§a, care-l îndeamn¶ a-i lua în colimatorul s¶u pe mai to†i contemporanii de oarecare
semnifica†ie. Oamenilor le putem repro§a adesea compromisul. Lui Paul Goma i-am
putea repro§a... lipsa de compromis. El practic¶ o scrutare inuman¶, a§ zice, a semenilor s¶i, nedispus a le face nici cea mai mic¶concesie. Exager¶ri? Multe §i recunoscute chiar de el însu§i, c¶ci instrumentul s¶u preferat îl alc¶tuiesc lentilele m¶ritoare.
Un fir de praf poate deveni mare cât oul, dar el exist¶ în realitate, nu e mai niciodat¶
inventat. Putem glosa , evident, pe marginea jocului de propor†ii la care e supus¶, sub
condeiul aprig al lui Goma, o acuza†ie sau alta, îns¶ nu putem contesta gr¶untele
(m¶car) de adev¶r de la care porne§te" (p. 132).

Din acela§i num¶r, Rodica Zafiu:
«Mai exist¶ îns¶ o explica†ie, cea mai tehnic¶ §i cea mai spectaculoas¶: pisicarul ar fi un ho† care fur¶ rufe cu ajutorul unei pisici pe care o arunc¶ peste ele.
Descrierea tehnic¶ a procedeului apare într-un dialog în închisoare din romanul lui
Paul Goma, Ostinato: "Îl întreb pe Guliman: - Cum îl cheam¶? - Turturic¶, dac¶ te
referi la polonicar - ¶sta-i pisicaru, de-†i mai relatai, ¶l de-i profilat pe bun¶diminea†a, §tii cum devine: pleac¶ pân ora§ cu pisica sub hain¶ §i unde gine§te †oale
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puse pe fereastr¶, la aerisenie, de n-ajunge cu mâna, arunc¶ pisica §i-o trage cu tot
cu, c¶ a legat-o cu o sfoar¶ de picior..." (1981, p. 89).
«Limbajul infractorilor (1993); defini†ie pe care pare s¶ o confirme o alt¶
replic¶ din Goma: "A§a e, Gulimane, tu e§ti g¶inar, din ¶la cu bun¶-diminea†a"
(p. 72).

Tot R.l. nr 4/ 2008, Ion Simu†:
Din 1971 încoace lumea scriitorilor se agit¶ din ce în ce mai mult §i cazurile
de exil se precipit¶ §i se constituie în evenimente din ce în ce mai grave, care afecteaz¶ imaginea, pân¶ atunci destul de favorabil¶, a regimului Ceau§escu. Punctul de
vârf al conflictului cu scriitorii îl reprezint¶ anul 1977, când se produce cutremurul
Goma.
“1977: Paul Goma (Fran†a, exilat for†at cu întreaga familie, dup¶ ce-§i
dobândise prestigiul de disident prin activitatea din †ar¶), Virgil T¶nase (Fran†a), Ion
Vianu (Elve†ia, sus†in¶tor al disiden†ei lui Paul Goma, al¶turi de I. Negoi†escu, care
solicit¶ în 1983 azil politic în RFG)”

ïn nr. 22 /2008 al R. l. Ion Simu†, în “A existat disiden†¶
inainte de Paul Goma”?:
“A existat disiden†¶ literar¶ §i înainte de Paul Goma, dar ea este pu†in
cunoscut¶ §i rareori invocat¶. Câteva disocieri sunt absolut necesare. Disting între
disiden†a strict politic¶ (de tipul rezisten†ei armate din mun†i din 1948 pân¶ la anihilarea ei) §i disiden†a exprimat¶ prin textul literar publicat cu mari riscuri, fie §i sub
pseudonim §i în str¶in¶tate. (…)
“Disident a fost Tro†ki fa†¶ de Partidul bol§evic, iar consecin†a a fost prigonirea lui în exil, iar apoi uciderea lui în Mexic. Disident ar putea fi considerat, la noi,
oricare membru al PCR, care dorea o schimbare radical¶ în interiorul partidului neacceptat¶ de majoritate, dar p¶strând esen†ialmente aceea§i doctrin¶. Am avut §i noi
tro†ki§tii no§tri. Miron Radu Paraschivescu a fost unul dintre ace§tia. Jurnalul s¶u,
atât cât a fost publicat, numai fragmentar, abia în 1994, în Jurnalul unui cobai. 19401954 (în francez¶ Journal d´un hérétique, Paris, 1976) dovede§te aceast¶ "devia†ie"
sau opinie separat¶: MRP ar fi vrut un alt fel de comunism decât cel din România
anilor '50, dar, în orice caz, categoric, tot un comunism”.
(…) în “1977: Paul Goma (Fran†a, exilat for†at cu întreaga familie, dup¶ ce§i dobândise prestigiul de disident prin activitatea din †ar¶), Virgil T¶nase (Fran†a),
Ion Vianu (Elve†ia, sus†in¶tor al disiden†ei lui Paul Goma, al¶turi de I. Negoi†escu,
care solicit¶ în 1983 azil politic în RFG)
“Al treilea caz demn de a fi invocat ca un reper e acela al lui P¶storel
Teodoreanu, disident veritabil în epigrame politice ustur¶toare, ce circulau clandestin, a c¶ror vehemen†¶ autorul a pl¶tit-o cu închisoarea. Ele nu figureaz¶ în edi†ia
Rodic¶i Pandele din epigramele lui P¶storel, ap¶rut¶ în 1997 la Editura Humanitas,
pentru c¶ le consider¶ apocrife, neputând fi dovedite cu manuscrise. Sunt îns¶ adunate §i creditate ca apar†inând lui P¶storel în volumul Politice §i apolitice, antologie
de George Zarafu, Editura Victor Frunz¶, 1996. Amintesc câteva, unele poate cunoscute. De pild¶, apropo de convertirea unor legionari la comunism: "C¶pitane,/ Nu fi
trist!/ Garda merge înainte/ Prin partidul comunist!" Alta este dedicat¶ Diviziei
"Tudor Vladimirescu", decimat¶ la Debre†in, dup¶ ce a fost improvizat¶ din ini†iativa
Anei Pauker din prizonierii români de pe frontul rusesc: "Din falnic vân¶tor de
munte/ Mi te-a f¶cut Ana pandur!/ Întâi †i-a-nfipt o stea în frunte/ £i-apoi un Debre†in
în cur!" O alt¶ epigram¶ denun†¶ regimul favorizant acordat oportuni§tilor: “La
Peli§or, palat transformat de regimul comunist în "cas¶ de crea†ie" - este men†iunea
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ajut¶toare din titlu: "Voi, creatori ai artei pure,/ Ce sta†i acuma la p¶dure,/ S¶ fi†i
aten†i când v¶ plimba†i/ S¶ nu c¶lca†i în... ce crea†i!" Iat¶ §i portretul sarcastic al unui
influent lider din epoc¶: "Are cap p¶trat §i dur,/ Pe muscali îi pup¶-n cur!/ £i în...
pesta mamii lui/ A atins apoteoza.../ Cine crede†i c¶-i acesta?/ S¶ vi-l spun eu: Petru
Groza!" Las deoparte una §fichiutoare la adresa oportunismului sadovenian §i reproduc dou¶ epigrame antiruse§ti, argumente sigure pentru arestarea autorului b¶nuit.
Prima: "Soldat rus, soldat rus,/ Te-au ridicat atât de sus,/ Ca s¶ te vad¶ popoarele.../
Sau fiindc¶-†i put picioarele?" A doua, caricatur¶ a eroului sovietic: "Pe drumeagul
din c¶tun/ Ieri venea un rus §i-un tun:/ Tunul - rus/ £i rusul - tun!" Schimbarea de atitudine dup¶ moartea lui Stalin, la Congresul al XX-lea al PCUS, e privit¶ cu o ironie
def¶im¶toare a servilismului politic: "La Kremlin s-a dat semnalul/ £i-am v¶zut c-a§a
st¶ treaba:/ Ani §i ani pe genialul/ L-am pupat în cur degeaba!" Toate aceste epigrame
anticomuniste l-au costat pe autor cel pu†in patru ani de pu§c¶rie, de la sfâr§itul anilor
'50, pân¶ în 1962.”

Am “popularizat” §i eu, dup¶ puteri, în c¶r†ile mele, crea†iile
r¶zbun¶toare al lui P¶storel.

ïn nr. 12 din 2008, Sorin Lavric:
“În rest, Vladimir Tism¶neanu §tie s¶ nu amestece rela†ia personal¶ care îl
leag¶ de un om de diferen†a ideologic¶ care îl desparte de el. Cu alte cuvinte, §tie cînd
tensiunea ivit¶ între doi oameni e provocat¶ de o chestiune de principii §i cînd e
iscat¶ de un conflict uman. De exemplu, Tism¶neanu are tactul de a nu intra în corul
adversarilor lui Sorin Antohi §i nici în cel al denigratorilor lui Paul Goma (caz iscat
de publicarea S¶pt¶mînii ro§ii). Îi cunoa§te prea bine pe amîndoi pentru a nu le
m¶rturisi fiec¶ruia, între patru ochi, rezervele.”

ïn nr. 7 din 2007, un text semnat: “de” (“am¶nunte
esen†iale” m¶ fac s¶ cred c¶ este Sami Damian) din care extrag:
“Aceast¶ filier¶ de rezisten†¶ m¶ ducea evident spre Paul Goma. Un destin
similar Wolf Biermann a fost desemnat în RDG de c¶tre conducerea †¶rii inamicul
public num¶rul unu. Pe acela§i palier al indivizilor c¶tre care se concentra ura statului
§i partidului se situase Soljeni†in în Rusia sau Havel în Cehoslovacia. La fiecare s-au
ivit alte valen†e predominate, dar pornirea oficial¶ contra lor cuno§tea aceea§i
amploare §i miopie. Aparatul de represiune nu putea s¶-i lichideze fizic, cum ar fi
dorit, fiindc¶ nu voia s¶ pericliteze edificiul demagogic pe care-l cultiva, l¶udânduse c¶ e un campion al libert¶†ii de exprimare. A folosit împotriva lor, pe o scar¶ crescând¶ a abuzului, teroarea, carcera, tortura sau expulzarea. Ceea ce a iritat la maximum st¶pânirea a fost constituirea unui centru de putere clandestin (preparativele
pentru strângerea de m¶rturii la Arhipelagul Gulag sau semnarea Chartei 77 de la
Praga). În România renumele de rebel absolut a revenit lui Paul Goma. De la început
r¶sar nu numai similitudini dar §i nuan†e de diferen†iere. Ce le era comun? În primul
rând mânia plin¶ de isterie a autorit¶†ilor împotriva lor, mânie care le silea s¶ aleag¶
mijloace neobi§nuite de în¶bu§ire. Regimului îi displ¶cea vâlva care putea §tirbi
reputa†ia de liber¶ circula†ie §i exprimare a cet¶†enilor. Când ciocnirea devenea inevitabil¶, puterea abandona subterfugiile, recurgea la ferocitate a§teptând ca adversarii
s¶ dea înapoi, s¶ se c¶iasc¶. M¶ refer aici doar la câteva momente din biografia lui
Paul Goma, mai ales atunci când ea ilustreaz¶ intersectarea itinerariilor noastre. Din
clipa în care s-a f¶cut remarcat prin debutul literar, el a fost plasat într-o alt¶ sfer¶ de
indezirabili. Nu mai era victima f¶r¶ nume, care putea fi molestat¶, batjocorit¶, îngropat¶, f¶r¶ s¶ se consemneze undeva infamia. Regimul comunist era cl¶dit pe o ambiguitate, §i nu admitea legal sanc†iunea numai pe motivul exprim¶rii unei alte opinii.
Utilizând aceast¶ contradic†ie, unii scriitori s-au zb¶tut s¶ ob†in¶ un spa†iu de res-
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pira†ie, ocolind cenzura §i controlul de partid. Dintre to†i, în România, Paul Goma sa comportat cel mai radical. E un merit uria§, care nu i se poate sustrage. £i el a încercat s¶ speculeze nevoia de deghizare a regimului, a consim†it la unele replieri care nu
vizau esen†a criticii antitotalitariste. A predat un roman, Ostinato, care a suferit mai
multe versiuni. Goma s-a ar¶tat maleabil, sperând în publicarea promis¶ solemn.
Autorit¶†ile au operat îns¶ cinic, au retras în faza final¶ acordul lor. Scriitorul a
dep¶§it impasul trimi†ând cartea clandestin în Occident. În fa†a gestului de nesupunere, puterea a reac†ionat perplex¶. Dac¶ avea cineva curajul s¶ contravin¶ regulei
jocului, aparatul se bâlbâia, intra în derut¶. Cu Goma s-a optat pentru varianta cea
mai drastic¶. Dup¶ cutremurul din 1977, spiritele erau tulburate si el a manifestat
bun¶voin†¶ învoindu-se s¶ scrie un comentariu despre nenorocirile întâmplate.
Textul a fost tip¶rit în România literar¶. Ceau§escu s-a sup¶rat, peste noapte a dat
ordin s¶ fie arestat §i expus b¶t¶ii. O particularitate important¶ era aceea c¶ în
România nu func†iona doar mecanica opresiunii de tip comunist ci §i bunul plac al
despotului care avea r¶bufniri paranoice. În deten†ie, Goma a fost tratat ca un criminal de serie, §antajat, schingiuit, înjosit. Însu§i tartorul §ef al Securit¶†ii, generalul
Ple§i†¶ a dirijat interogatoriul, l-a tras mojice§te de barb¶, gest repetat sadic. L-a prevenit ironic c¶ nimeni nu-l va scoate din aceast¶ groap¶, a fost abandonat de complicii din †ar¶ §i de peste hotare, va putrezi anonim §i uitat. Nu s-au scurs decât câteva
luni §i instruc†iunile de sus s-au modificat. La "Europa liber¶" s-a inaugurat o campanie de solidarizare. Ceau§escu nu voia s¶-§i compromit¶ prestigiul de liberal (dac¶
era vorba de disiden†¶, el era marele disident, cum a scris cineva). Acela§i Ple§i†¶, de
ast¶ dat¶ mieros, cu coada între picioare s-a întors la interogatoriu, l-a mângâiat pe
de†inut pe cap §i i-a propus, pe jum¶tate în glum¶, pe jum¶tate serios, s¶ se întâlneasc¶ la o bere, cândva pe o teras¶ din Paris. Va fi fostul pu§c¶ria§ gata s¶-i întind¶
mâna amical, s¶ §terg¶ din memorie neîn†elegerile trec¶toare, s¶ se poarta ca un compatriot, la urma urmei ap¶r¶ amândoi acela§i prestigiu al României?
(…)Goma n-a simpatizat cu comunismul. A îndurat o serie de malversa†iuni
din pricina originii basarabene §i a spiritului de frond¶. Prin literatur¶, prin angajarea
opiniei s-a integrat par†ial în via†a cultural¶. £i-a p¶strat convingerile dar s-a str¶duit
s¶ fie vigilent, s¶ nu sublinieze divergen†ele, s¶ nu stânjeneasc¶ tip¶rirea c¶r†ilor
(cum a procedat §i Soljeni†in). În 1968, în iure§ul antirusesc a intrat în partid. Abia
când puterea nu §i-a respectat angajamentul legat de apari†ia c¶r†ii, Goma a abandonat travestirea. Ce îi caracterizeaz¶ pe amândoi, Biermann §i Goma, este curajul de
a vorbi cu glas tare, de a spune f¶r¶ ezitare lucruri nepl¶cute, de a fi radical. Cu Paul
Goma am fost coleg de redac†ie la România literar¶. Nu am §tiut ce antecedente are
(copil¶ria în Basarabia, lag¶rele de munc¶, închisoarea), nici ce gânde§te. M-a atras
felul camaraderesc cum se purta între colegi. Fiindc¶ m¶ ocupam de proz¶, i-am citit
în manuscris câteva scrieri, printre care §i Ostinato. Am recomandat la gazet¶ spre
publicare un fragment intitulat Tecla, care consideram c¶ propune un alt tip de narator, marcat de obsesia eroticului, atras de ravagiile instinctului §i de obscure afinit¶†i,
o revela†ie a sezonului literar. Mai târziu, tactica mânuit¶ de mine i-a stârnit verva
contrazicerii în coresponden†¶. Mi-a repro§at c¶ nu favorizam textele t¶ioase, care
puteau da foc §i arunca în aer. În absolut, ce spunea Goma avea temei, socoteam îns¶
ca la o revist¶ ca România literar¶, a§ezat¶ în fa†¶, trebuie adoptat¶ o stratagem¶. La
început s¶ fie g¶zduite texte prin care s¶ se probeze f¶r¶ dubiu talentul autorului, ceea
ce însemna cea dintâi bre§¶, acompaniat¶ apoi de altele, care beneficiau de o nou¶
încadrare a unui talent recunoscut. De altfel, am ac†ionat în acela§i mod cu publicarea
cât a fost posibil¶ a lui Paul Goma. Clipe rocambole§ti am tr¶it la Paris în vara anului
1984, unde împreun¶ cu Ioana Cr¶ciunescu am vizitat scriitori neagrea†i la Bucure§ti.
La prânz, lâng¶ Odeon, ne-am întâlnit cu Virgil T¶nase, pe care ea îl cuno§tea bine,
apoi ne-am dus spre domiciliul Paul Goma. Ultima întrevedere prev¶zut¶, cu Monica
Lovinescu §i Ierunca, nu a mai putut avea loc din cauza unei nepotriviri de ore. E
curios c¶ intr-o †ar¶ liber¶, gazd¶ a poeziei, noi ne purtam ca ni§te conspiratori în ilegalitate, str¶duin du-ne s¶ nu fim observa†i c¶ vizit¶m ni§te scriitori proscri§i la
Bucure§ti. În loc de epilog (deocamdat¶) Traseele biografice concord¶ doar pân¶ la
un punct. Ultimul paragraf înc¶ nu a fost scris. Ceva plute§te în aer. Atât lui Wolf
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Biermann cât §i lui Paul Goma ar trebui s¶ li se rezerve distinc†ii aparte.(…)
Omologul s¶u român e înc¶ departe de astfel de încoronare. Nimeni nu a
formulat propunerea de a i se decerna titlul de cet¶†ean de onoare, s¶ zicem la
Bucure§ti. Şi în cazul lui alergiile nu s-au stins. Goma are §i azi o pozi†ie de avangard¶ în condamnarea totalitarismului. Dar în vehemen†a cu care reprob¶ ezit¶rile
altora transpare §i o lips¶ de colegialitate §i un impuls spre ar†ag. De cele mai multe
ori, el înfige cu†itul în ran¶ §i are dreptate în dezv¶luirea unor inadverten†e. El este
înaintea celorlal†i în mar§, nu vrea îns¶ s¶ le atribuie §i lor un rol, simte o dorin†¶ de
a minimaliza §i persifla. Dar nu de pu†ine ori preopinentul atacat de el are merite pe
alte planuri, care n-ar trebui trecute sub t¶cere. Paul love§te f¶r¶ cru†are, împr¶§tie
praf §i pulbere. Într-o scrisoare c¶tre el din 18.08.1997, i-am scris: "Ai fost §i e§ti un
simbol, †ara nu te-a îmbr¶†i§at dup¶ decembrie 1989, cum ar fi fost de cuviin†¶ (trebuia s¶ fii chemat înapoi cu onoruri na†ionale). În con§tiin†a colectiv¶ ai r¶mas îns¶
un reper, o instan†¶ a adev¶rului. E nenatural s¶ te dedici unor dueluri cu morile de
vânt (unele nefericite †inte de atac din aceea§i tab¶r¶) §i s¶ fii temut din pricina izbucnirilor ar†¶goase §i a impulsurilor vindicative." Constatam cu regret c¶ face gafe, c¶
e imprevizibil §i c¶ s-a înfundat în polemica legat¶ de Basarabia. Ascult¶ zvonuri oribile §i le r¶spânde§te mai departe. Nu Antonescu poart¶ r¶spunderea deport¶rilor §i
înfomet¶rii, ci victimele au fost adev¶ra†ii uciga§i. Ce a survenit? A fost infectat de
un venin al discordiei? E cuprins de cecitate? Dincolo de aceste poticniri nu trebuie
omis¶ masiva sa pild¶ a rezisten†ei la r¶u. N-au încetat nici calomniile ca §i cum
nimic n-ar fi fost sincer §i riscant. Pe undeva s-a scris c¶ totul a fost cu voie de la
poli†ie (Alexandru George, Ion Cristoiu). În respingerea compromisului nu l-a întrecut nimeni. Prietenii lui Goma nu vor s¶ intre la har†¶ cu el, prea mare e pre†uirea pe
care i-o poart¶. S¶ acord¶m deci Cezarului ce i se cuvine.”

Ion Simu† într-un text mai lung, din R. l. nr. 27 din 2007:
“Copil¶ria unui disident de Ion Simu†
Anticomunismul a devenit ast¶zi, în România, politic¶ oficial¶ de stat,
având drept consecin†¶, pentru cine îl adopt¶, un conformism rezultat dintr-un fel de
corectitudine politic¶ unanim acceptat¶. Consecin†a, trist¶ §i surprinz¶toare, este c¶
anticomunismul însu§i, alt¶ dat¶ atât de rar, clandestin §i eroic în condi†iile dictaturii
lui Gheorghiu-Dej sau Ceau§escu, se devalorizeaz¶. Paul Goma, cel mai important
scriitor disident al nostru, pierde din aur¶ prin oficializarea unui gest ce fusese singular în anii '70. O atitudine de opozi†ie la regimul comunist ca societate închis¶
(controlat¶ de partidul unic §i de securitate), atitudine ce avusese impresionante
ecouri în presa interna†ional¶, se banalizeaz¶, simultan cu literatura care a înso†it-o.
Paul Goma, un Soljeni†în român, cum a fost numit acum trei-patru decenii, s-a multiplicat la scar¶ na†ional¶: to†i suntem anticomuni§ti. O singur¶ împrejurare
(esen†ial¶) s-a schimbat: nu mai înfrunt¶m interdic†ia de a fi anticomuni§ti. Nu mai e
atât de interesant¶ în sine disiden†a lui Paul Goma, pentru c¶ tuturora ne e u§or s¶ ne
imagin¶m retrospectiv anticomuni§ti, ignorând faptul c¶ nu avem un adversar care s¶
ne pun¶ via†a în pericol. Dar nu §i-a pierdut interesul modul în care s-a construit §i sa dezvoltat aceast¶ atitudine. Cum se na§te §i cum se formeaz¶ un disident? - iat¶ o
curiozitate ce poate r¶mâne intact¶, iat¶ un subiect ce poate particulariza literatura
unui scriitor, a§a cum îi particularizeaz¶ §i biografia. (Nu cred c¶ doi critici literari
din România se pot în†elege în privin†a lui Paul Goma. B¶nuiesc ce repro§ ar putea
încol†i în mintea unui cititor foarte riguros, citind aceast¶ introducere: disiden†a §i
anticomunismul nu sunt no†iuni §i atitudini sinonime. Tro†ki a fost disident, dar nu a
fost anticomunist, adic¶ a avut alt¶ opinie decât Stalin, dar în cadrul aceluia§i partid.
R¶spund scurt §i didactic: Paul Goma, ca §i Soljeni†în, a început prin a fi disident §i
a sfâr§it prin a fi anticomunist. Totul porne§te de la caracterul public al libert¶†ii de
opinie: putea fi criticat public sau numai în secret partidul comunist ca partid unic?
Erau discutabile ordinele sau directivele sale?)
Dinamica memoriei §i a m¶rturisirii lui Paul Goma ini†iaz¶, începând cu

©Paul Goma 1935-2011

wwww.paulgoma.com

PDF public și gratuit

31.12.2011

PAUL GOMA - JURNAL 2011

2518

Bonifacia, ap¶rut¶ în francez¶ în 1986, recuperarea biografiei de copil §i adolescent,
pân¶ în pragul insurgen†ei deschise. Autobiografia sa, literaturizat¶ într-o destul de
mare m¶sur¶, dar într-un mod care echivaleaz¶ autenticitatea §i prospe†imea faptului
tr¶it, urmeaz¶ s¶ fie structurat¶ din episoade ce au ap¶rut pân¶ acum disparat §i nu în
ordine cronologic¶: Din calidor (1987, în francez¶ §i apoi în române§te), Arta refugii
(1990, în francez¶ §i 1991, în române§te), Astra (1992, numai în române§te deocamdat¶). Sabina, un roman de dragoste, ap¶rut în 1991, pare s¶ mizeze mai mult pe
fic†iune decât pe autobiografie. Una din temele §i tendin†ele dominante ale acestui
teritoriu al prozei lui Paul Goma este tentativa de recuperare (sau m¶car de reg¶sire)
a inocen†ei, a iubirii §i a prieteniei, a solidarit¶†ii umane în fa†a suferin†ei.
La temelia întregului ciclu autobiografic stau amintirile din cea mai fraged¶ copil¶rie
transcrise în romanul Din calidor. Inocen†a contrariat¶ a copil¶riei devine o alt¶ surs¶
definitorie pentru proza lui Paul Goma, pe lâng¶ experien†a infernului revoltei politice, care p¶rea, pân¶ la un punct, s¶-i ocupe complet con§tiin†a §i scrisul. Cel pu†in
trei coordonate sunt importante pentru a în†elege particularitatea romanului Din calidor, subintitulat "O copil¶rie basarabean¶" - cartea cea mai bun¶ a scriitorului. Mai
întâi, aceast¶ parte a autobiografiei este o poveste a copil¶riei, cu toate acele aventuri
triste ale unei inocen†e contrariate, contrazise, corupte de experien†ele maturiz¶rii.
Memoria privilegiaz¶ locul de privire al calidorului (pridvorul casei). Amintirea se
întoarce în repetate rânduri înapoi în timp, pentru o regenerare a spiritului §i reconstruie§te întregul univers al copil¶riei. Întâietatea §i suveranitatea le de†in, desigur,
p¶rin†ii, mama §i tat¶l, zeii vârstei infantile. Spa†iul se deschide dinspre locul casei pe m¶sura cuceririlor copilului - spre §coal¶, spre sat §i, în cele din urm¶, spre †inutul
natal al Basarabiei. Cedarea din 1940 §i r¶zboiul sunt de natur¶ s¶ zguduie con§tiin†a
fragil¶ a copilului. Pe acest fond, Din calidor se transform¶, la un al doilea nivel al
s¶u, dintr-un roman al copil¶riei într-un roman al ini†ierii. Coordonatele principale
ale celei din urm¶ sunt erosul §i istoria. Impactul cu violen†a §i ostraciz¶rile conduc
spre conturarea unui sentiment tragic al istoriei ultragiate. În al treilea rând, Din calidor este romanul unui destin basarabean definitoriu. Pentru oricine ar vrea s¶
în†eleag¶ în profunzime realitatea situa†iei disperate a Basarabiei (de acum §i de
alt¶dat¶) aceast¶ carte este esen†ial¶.
aCopilul tr¶ie§te §ocurile unei istorii violente, nedrepte, prin evenimentele care îl
afecteaz¶ decisiv: arestarea tat¶lui (pentru c¶ a arborat steagul românesc), refugiul
disperat din calea agresorilor, arderea c¶r†ilor române§ti de c¶tre ru§i, arderea p¶durilor - toate sintetizabile în tendin†a vizibil¶ a ocupan†ilor de devastare a Basarabiei.
Copilul tr¶ie§te §i mai acut decât cei maturi aceast¶ experien†¶: el p¶time§te altfel,
pentru el devastarea Basarabiei este echivalent¶ cu devastarea paradisului imaginar
al copil¶riei. De fapt, a§ezat în raza de influen†¶ a vicisitudinilor istoriei, copilul n-a
apucat s¶-§i constituie un sentiment paradisiac al existen†ei. Inocen†a lui este supus¶
f¶r¶ menajamente experien†ei durerii §i traverseaz¶ copil¶ria ca pe un infern
nemeritat.
Autorul la maturitate (atunci când scrie cartea, în anii 1980) pune în seama
copilului o dram¶ politic¶, o traum¶ ce-i explic¶ inevitabilitatea atitudinii sale radicale. În rezumat, psihologia copilului §i adolescentului Paul Goma evolueaz¶
printr-o serie de desp¶r†iri. Fuge din Basarabia, împreun¶ cu familia, de frica ru§ilor
care aduc comunismul §i persecu†ia. Ajunge în Ardeal, unde refugia†ii basarabeni nu
sunt deloc iubi†i §i în†ele§i, cum se a§teptau. Dimpotriv¶, sunt persecuta†i, chiar repudia†i, suspecta†i. Crezând c¶ se salveaz¶ la români, basarabenii refugia†i urmeaz¶ o
alt¶ serie de umilin†e §i de suferin†e. Desp¶r†indu-se de ru§ii sovietizan†i, de basarabenii resemna†i cu ocupa†ia ruseasc¶, refugia†ii descoper¶ c¶, în 1949, românii (la
început, numai ardelenii) sunt la fel de detestabili, de r¶uvoitori: "Autorit¶†ile ne pândesc, ne iau periodic, ne mai sperie, ne mai întreab¶ dac¶ nu ne-am r¶zgândit (cu
repatrierea)... Noi... ne vedeam de antisovietismul, de anticomunismul nostru, ca unii
care cunoscuser¶m pe pielea noastr¶ socialismul-sovietic §i fugiser¶m de el - dar
localnicii ne trateaz¶, în continuare, pe noi de filo-sovietici, îns¶ ei, marii patrio†i
ardeleni, lucreaz¶ bot în bot cu Ru§ii; ei, marii anticomuni§ti ardeleni, intr¶ în
partidul comunist §i lucreaz¶ - con§tiincios, ca Ardeleanul - la consolidarea comunis-
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mului în România. Dar suspec†i tot noi r¶mânem! Tot noi, refugia†ii - care nu intr¶m
în partid, nici în Mili†ie, nici în Securitate! £i, culmea obr¶zniciei: le mai §i povestim
ce-am p¶†it noi, în trecutul nostru, de la Ru§i. £i-i mai §i avertiz¶m: «Aten†ie: trecutul
nostru - viitorul vostru!» (p. 187 în edi†ia a III-a). Copilul §i adolescentul Paul Goma
§i p¶rin†ii r¶mân într-o marginalitate, într-o excluziune din comunitate, care se transform¶ în destin. Refugiatul spera într-o "adop†ie" fericit¶ în România. Orfanul de
patrie, de Basarabia, nu-§i g¶se§te o alta care s¶-l mul†umeasc¶. Paul Goma devine
succesiv antirus, antibasarabean §i antiromân, pentru c¶ Rusia, Basarabia §i România
sunt contaminate de comunism. Anticomunismul s¶u antreneaz¶ celelalte repulsii, pe
m¶sur¶ ce se dezvolt¶ §i se clarific¶. Anticomunistul cu predispozi†ie spre mizantropie se bazeaz¶, în subsidiar, pe o logic¶ vicioas¶ de extensiune a vinov¶†iei: dac¶ un
singur om (un rus, un basarabean, un român) a putut fi comunist, atunci to†i oamenii
(to†i ru§ii, basarabenii sau românii) merit¶ s¶ fie dispre†ui†i. Paul Goma ne e antipatic
pentru c¶ ne ur¶§te pe to†i, ca români comuni§ti (sau ca urma§i ai acelora), care i-am
refuzat cândva dragostea §i salvarea. El este exilatul absolut, pe care nu-l poate
mul†umi nici o patrie §i nici un om. Anticomunistul neîn†eles a devenit un mizantrop
incurabil.
Proza lui Paul Goma izvor¶§te dureros §i dramatic din propria biografie, dar
se instaleaz¶ durabil ca valoare în fic†iune §i în regimul autenticit¶†ii. Se poate cu
u§urin†¶ remarca faptul c¶ e vorba de o literatur¶ direct¶ în contesta†ie §i protest,
bazat¶ pe un tip particular de reac†ie la existen†¶. Via†a lui Paul Goma a fost
constrâns¶ de împrejur¶ri s¶ intre în zona politicului. O astfel de literatur¶, alimentat¶
din inepuizabilele resurse autobiografice, venea în întâmpinarea a§tept¶rii cititorului
actual. Dar, pentru a-i judeca valoarea, nu are nevoie de acest punct de sprijin. Între
timp, orizontul de a§teptare s-a schimbat în privin†a politicului. Modul unanim de
receptare continu¶ s¶ priveasc¶ §i s¶ aprecieze din perspectiva tr¶itului. Cele mai
multe din romanele lui Paul Goma, aproape toate, sunt scrise cu propria via†¶, cu disperarea revoltei §i sentimentul opresiv al infernului existen†ei. Sunt smulse dintr-o
biografie agitat¶, r¶v¶§it¶ de istorie, dominat¶ de lupta asumat¶ cu toate consecin†ele
ei pentru libertatea §i demnitatea uman¶. Îns¶, de la copil¶ria întunecat¶, a§a cum
apare în Din calidor, pân¶ la insurgentul împins pe buza pr¶pastiei în Soldatul câinelui e, ca experien†¶ a infernului, cale lung¶.
Anticomunismul e ast¶zi una din solu†iile (morale, politice, intelectuale)
cele mai la îndemân¶. Oblig¶ la un conformism inevitabil: decent §i onest, nu po†i fi
decât anticomunist. Cazul Paul Goma (notoriu alt¶dat¶) §i literatura lui sunt victimele
acestui fenomen de uzur¶ (adic¶ de uzualitate §i banalitate) a anticomunismului. S-a
dus gloria de a fi fost anticomunist, pentru c¶ anticomunismul s-a oficializat!
Romanul autobiografic Din calidor ne face s¶ în†elegem cum a putut deveni cineva
anticomunist înc¶ de la instaurarea comunismului în România. Aceasta e partea pozitiv¶, o cazuistic¶ de istorie tr¶it¶ în împrejur¶rile cele mai dramatice, când nu doar
identitatea î†i este pus¶ în pericol, ci via†a pur §i simplu. Partea negativ¶, nu mai pu†in
interesant¶, e c¶ anticomunismul î†i poate întuneca min†ile pân¶ la a deveni antirus,
antibasarabean, antiardelean, antiromân, adic¶ mizantrop. Romanul Din calidor ne
arat¶, involuntar, acest risc sau efect secundar al unei psihologii înver§unate. ”

Gheorghe Grigurcu, tot în R.l. nr. 20 din 2006:
“A§adar un, furor ce-l face pe exeget s¶ vad¶ negru în fa†a ochilor, propria
sa reac†ie emo†ional¶ mai mult decît imaginea cît de cît real¶ a adversarului ce
urmeaz¶ a fi neap¶rat doborît de pe cal cu lancea nega†iei. în schimb, sîntem al¶turi
de Martin Mincu cînd acesta ia ap¶rarea atît de injuriatului Paul Goma (e acum un
act de curaj s¶ scrii astfel): "Fiind singurul dizident/ opozant autentic, Paul Goma a
devenit un individ incomod pentru impostura unor diziden†i frunta§i post ce vor s¶
schimbe datele reale, falsificîndu-le; pentru a izbuti în acest act de substituire au
decis c¶ Paul Goma trebuie declarat autor f¶r¶ talent, §ters din documente §i deposedat de faptele sale în modul cel mai de§¶n†at cu putin†¶. Astfel, Editura Humanitas în
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colaborare cu Academia Civic¶ public¶ traducerea C¶r†ii negre a comunismului, la
care adaug¶ o Addenda §i o Cronologie pentru istoria diziden†ei române§ti din care
numele lui Paul Goma absenteaz¶". Ca §i atunci cînd deplor¶ retrospectiv tristul destin al lui I. D. Sîrbu: "este înc¶ inexplicabil pentru mine cum a fost posibil ca acest
mare scriitor s¶ fi avut domiciliu for†at pîn¶ la sfîr§itul vie†ii (1989) §i s¶ fi fost
împiedicat s¶-§i publice operele, f¶r¶ ca cerchi§tii (unii cu func†ii importante în institu†iile Uniunii Scriitorilor precum £tefan Aug. Doina§ sau Ioanichie Olteanu) s¶
intervin¶ în vreun fel pentru a i se ameliora situa†ia".

In Observator cultural a fost dat semnalul atacului prin
securistul (coleg cu G. Mu§at, fondatorul revistei) §i sionist, prin
“Radu Ioanid”. S-au luat ca oile dup¶ berbec: I.B. Lefter, O.
£imonca - §i c¶†eii.
S¶ vedem ce scrie Carmen Mu§at în “Tacere prudenta si
strident¶” nr 287 din: septembrie 2005:
„A face istoria adevarata a intelectualilor francezi inseamna, in pofida ororii
si a milei, in ciuda amaraciunii si a gretii, sa reconstituim aceasta peripetie atit de
relevanta a aventurilor libertatii si sa marcam aceasta data cu o piatra de hotar“ scria
Bernard-Henri Lévy in Aventurile libertatii, carte subintitulata O istorie subiectiva a
intelectualilor. Inlocuiti „francezi“ cu „romani“ si incercati sa va imaginati ca un
demers asemanator celui intreprins de filozoful francez ar putea fi initiat la noi, ca
cineva s-ar incumeta sa reconstituie, sine ira et studio, o istorie (inevitabil subiectiva)
a intelectualilor romani, de la Junimea incoace, trecind prin perioada interbelica si
prin cea comunista, pentru a se opri la epoca postcomunista. Ar constata, probabil,
ca tipul de discurs pe care Paul Goma il livreaza de cincisprezece ani incoace – violent pamfletar, cu rabufniri antisemite si cu ignobile atacuri la persoana – are o indelungata traditie si ca arareori societatea romaneasca a sanctionat astfel de atitudini,
prin dezbateri substantiale si nu doar prin reactii umorale. S-ar putea spune chiar ca,
departe de a incuraja discutia calma si argumentata, mediul nostru cultural prefera
pamfletul, rostirea apasata si picanteria. Ba, mai mult decit atit (iertata fie-mi „impertinenta“ de a fi observat acest lucru), exista in viata culturala autohtona, in mod evident, masuratori diferite, „criteriile obiective“ in functie de care X sau Y este sanctionat variind de asa natura, incit e foarte greu sa sesizezi coerenta demersurilor initiate de o institutie sau alta.
N-as vrea sa fiu gresit inteleasa: cred ca intre Paul Goma cel din 1977 si
Paul Goma cel de acum este o mare diferenta. Il respect pe primul si-i sint profund
recunoscatoare. In acelasi timp, interventiile publice ale celui de-al doilea imi lasa un
gust teribil de amar. Dar la fel de deconcertante imi par a fi inconsecventa si lentoarea cu care reactioneaza institutiile noastre culturale si reprezentantii lor cei mai
autorizati.
Si tocmai de aceea imi e atit de greu sa inteleg tacerea prudenta si stridenta
care acopera orice inceput de dezbatere.
Comentarii:
Sa ne facem ca dezbatem
Dinu - Sambata, 24 Septembrie 2005, 00:00 Doamna Carmen Musat,ce se scrie azi
in Romania ,asa zis libera,este o continuare a ce s-a scris inainte de 89 pentru ca revolutia nu
a fost facuta de intelectuali-ei n-aveau in sertare macar un proiect de gandire libera-ei au fost
luati de-a dreptul pe nepregatite.Deci "tehnica" scrisului a ramas aceiasi:un fals criticism fata
de trecut(asemanator cu ce se permitea fata de "obsedantul deceniu") si o supusenie totala fata
de "valorile UNANIM prezent acceptate".Asa este citat un pseudofilozof ca H.B.Levy ca si o
autoritate morala.HBL este un politruc adevarat ,prezenta caraghioasa la emisiunile culturale(Campus)unde starneste zambete datorita abnegatiei cu care sustine "cauza" Americii(de
fapt a lui Bush,lucru care nu e inteles in Romania nedemocrata) si a Israelului(de fapt a partidelor de extrema dreapata de acolo). Va doresc sa aveti parte de mai mult Derrida, Habermas,
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Chomsky si... Goma(cred ca nu banuiti ca are vreun anume interes) care de fapt a ramas acelasi revoltat impotriva dogmelor gandind asa cum ii cere constiinta lui lucru de care nu sunt
sigur ca-l faceti si dumneavoastra E tare simplu
victoria - Duminica, 25 Septembrie 2005, 00:00 In comunism, majoritatea scriitorilor au trait excelent, contra sustinere regim, cenzura sau tacere. Cei ce au luptat si suferit cu
adevarat, ca Goma, acum, dupa Revolutie , ii pune in inferioritate pe cei ce nu numai ca s-au
lafait, dar nu au avut nici mult discutata "literatura de sertar".Picant spus, au fost prinsi cu pantalonii jos. Acum sunt invidiosi si cauta sa desfiinteze pe cei cativa care au avut si au coloana
vertebrala-gen Goma. Goma ptr C. Musat
Cristian Badilita - Duminica, 25 Septembrie 2005, 00:00
Doamna Musat, am primit printr-un mail articolul dvs despre Goma; e strident sa tot
citesc fise medicale despre Goma facute de unii si de altii dintre compatriotii "intelepti" si
"rezonabili"; nu Goma are nevoie de psihanalize, ci cei care, ramasi la vatra confortabila a
româniei neocomuniste, nu faceti nimic pentru a va onora statutul de intelectuali si a-i arata lui
Goma ca il meritati printr-un gest reparatoriu.in fond, imi pierd vremea, C.B/Wi-ko Berlin

M¶ opresc aici, de§i a§ fi vrut s¶ furnizez o bibliografie
mai bogat¶. Din p¶cate numerele recente din România literar¶ nu
se las¶ descoperite, ori motorul de c¶utare folosit de mine este
ineficace.
*
ïn Timpul de la Chi§in¶u, G. Budeanu scrie în articolul
“Cu chinezii la un pahar de vin bun” :
“În China, cele mai c¶utate §i cele mai scumpe sunt vinurile franceze.
Într-o sec†ie cu vinuri franceze, doamna Zhen vede sticle cu vin moldovenesc
§i-i atrage aten†ia proprietarului. „Da, e produs în Moldova, dar Moldova este
o provincie a Fran†ei!”, i s-a r¶spuns.”…

ïl †in minte pe fratele mamei, unchiul Niculae Popescu din
Chi§telni†a (agronom, absolvent al £colii de Agriculur¶ de la
Cucuruzeni), în lag¶rul de repatriere de la Sighi§oara, în primele
luni ale anului 1945, cum f¶cea el elogiul Fran†ei: «Fran†ujii,
bre, ce oameni mari! S¶desc via iest-an, dar vinul are s¶ fie bun
încolo, peste 50…” - nu m-am citat exact, dar cam a§a, vezi Arta
refugii…
ïi l¶uda pe fran†uji - ru§ii l-au repatriat… în Siberia.
*
Ion Coja îmi trimite:
Un document care ar trebui s¶ pun¶ cap¶t discu†iilor §i
acuza†iilor privitoare la suferin†ele evreilor în vremea guvern¶rii
Mare§alului ION ANTONESCU
Testamentul lui Wilhelm Filderman
Reproducem în întregime a§a zisul TESTAMENT AL LUI FILDERMAN. În realitate este vorba de o declara†ie oficial¶, sub jur¶mînt, dat¶ de
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Wilhelm Filderman în procesul desf¶§urat în Elve†ia avându-i ca inculpa†i pe
tinerii români, membri ai PN¢, afla†i în exil, care au efectuat celebrul atac
asupra Lega†iei României de la Berna. De maxim interes este m¶rturia pe
care o depune Filderman cu privire la perioada guvern¶rii Mare§alului Ion
Antonescu. Drept care aceast¶ por†iune din declara†ie am cules-o cu litere
mai îngro§ate, cu aldine.
„Subsemnatul Wilhelm Filderman, doctor în Drept de la Facultatea
de Drept din Paris, fost pre§edinte al Federa†iei Uniunilor Comunit¶†ilor
Evreie§ti din România §i pre§edinte al Uniunii Evreilor Români, domiciliat
actualmente în New York, SUA, Hotel Alamac, Broadway at 71st St., declar
urm¶toarele:
În opinia mea, actul de violen†¶ al celor cinci tineri refugia†i români
care au luat cu asalt Lega†ia comunist¶ de la Berna, la 14-15 februarie 1955,
este produsul disper¶rii în care întregul popor român a fost azvârlit, ca urmare
a ocupa†iei str¶ine §i a terorii exercitate de regimul comunist impus cu for†a.
În calitate de reprezentant al cet¶†enilor români de religie mozaic¶, am fost în
situa†ia excep†ional¶ care mi-a permis s¶ urm¶resc îndeaproape evenimentele
care au dus la actuala situa†ie din România. £i, întrucât eu consider c¶ aici
trebuie c¶utat¶ sursa exploziilor psihologice de felul celei petrecute la Berna,
va trebui s¶-mi dirijez aten†ia asupra acestor evenimente.
Pentru a scoate în eviden†¶ diferen†a dintre situa†ia de dinainte §i de
dup¶ instalarea comuni§tilor la putere, de c¶tre Armatele Sovietic, voi aminti
doar câteva fapte.
A fost mereu acuzat regimul Mare§alului Ion Antonescu c¶ a fost un
regim înfeudat nazismului §i însu§i Mare§alul a fost executat de agen†ii de la
Moscova pentru c¶ ar fi fost fascist. Adev¶rul este c¶ Mare§alul a fost acela
care a pus cap¶t mi§c¶rii fasciste în România, oprind, cu începerea anului
1941, activit¶†ile teroriste ale G¶rzii de Fier §i suprimând toate activit¶†ile
politice ale acestei organiza†ii. Eu însumi, r¶spunzând unei întreb¶ri a lui
Antonescu la propriul proces, montat de comuni§ti, am afirmat c¶ teroarea
fascist¶ de strad¶ a luat sfâr§it în România la data de 21 ianuarie 1941, ziua
în care Mare§alul a luat m¶suri draconice ca s¶ opreasc¶ anarhia fascist¶, provocat¶ de aceast¶ organiza†ie, §i s¶ restabileasc¶ ordinea în †ar¶.
În perioada domina†iei hitleriste în Europa, am fost în leg¶tur¶
sus†inut¶ cu Mare§alul Antonescu. Acesta a f¶cut tot ce a putut pentru a
îmblânzi soarta evreilor expu§i la persecu†ia germanilor nazi§ti. Trebuie s¶
subliniez c¶ popula†ia româneasc¶ nu este antisemit¶, iar vexa†iile de care au
avut de suferit evreii în România au fost opera nazi§tilor germani §i a G¶rzii
de Fier.
Am fost martor al unor mi§c¶toare scene de solidaritate între români
§i evrei în momente de grea încercare din timpul imperiului nazist în Europa.
Mare§alul Antonescu a rezistat cu succes presiunii naziste, care
impunea m¶suri dure împotriva evreilor. A§ aminti doar urm¶toarele dou¶
exemple:
- Gra†ie interven†iei energice a Mare§alului a fost oprit¶ deportarea a
mai mult de 20.000 de evrei din Bucovina. El a dat pa§apoarte în alb pentru
a salva de teroarea nazist¶ evreii din Ungaria, a c¶ror via†¶ era în pericol.
- Gra†ie politicii sale, bunurile evreilor au fost puse sub regim de
administrare tranzitorie c¶rora, l¶sând impresia c¶ sunt date altora, le era asigurat¶ conservarea în scopul restituirii la momentul oportun.
Men†ionez acestea pentru a sublinia faptul c¶ poporul român, atât cât
a avut, chiar în m¶sur¶ limitat¶, controlul †¶rii, §i-a demonstrat sentimentele
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de umanitate §i de modera†ie politic¶. Dar când ocupa†ia sovietic¶ a impus
tirania totalitar¶ dirijat¶ de Moscova, condi†iile s-au schimbat. Românii nu au
mai fost în stare s¶ aib¶ nici cea mai mic¶ autoritate asupra conducerii afacerilor lor interne.
Asemenea situa†ie poate fi în†eleas¶, cu u§urin†¶, într-o †ar¶ aflat¶ sub
ocupa†ie militar¶ de Soviete – cum e §i ast¶zi România – administrat¶ de o
echip¶ de comuni§ti, cei mai mul†i aservi†i ordinelor Kremlinului.
În ansamblul s¶u, popula†ia româneasc¶ a suferit §i sufer¶ cele mai
îngrozitoare opresiuni sub regimul comunisto-sovietic. Ea a fost lipsit¶ de
orice drepturi §i libert¶†i. I-au fost confiscate toate bunurile mobiliare, i-a fost
expropriat¶, f¶r¶ compensare, proprietatea imobiliar¶. Prin a§a zise reforme
monetare, a fost supus¶ regimurilor de confisc¶ri periodice, dându-i-se iluzoriu speran†a de reconstituire, cât de cât, a independen†ei materiale, necesare
unei vie†i omene§ti sc¶pate de sclavie. Regimul comunist a distrus mai ales
profesiunile liberale, privând zeci de mii de oameni de dreptul de a-§i exercita
meseria, fiind astfel redu§i la mizerie §i la degradare.
Am fost martor tuturor acestor tragedii. Am fost martor persecu†iilor
politice dirijate de la centru împotriva oamenilor politici democra†i, am fost
martor întemni†¶rilor f¶r¶ judecat¶ §i a judec¶†ilor f¶r¶ justi†ie.
Omnipoten†a §i ubicuitatea poli†iei secrete §i a informatorilor au
f¶cut din teroare tr¶s¶tura permanent¶ a existen†ei zilnice a românilor.
Cât despre extorcarea sub amenin†¶ri, §antaj §i pu§c¶rie, evreii au
constituit subiect special al aten†iei din partea comuni§tilor. Orice devenea
motiv ca evreii s¶ fie fura†i, jefui†i, pr¶da†i pân¶ la ultimele lor bunuri.
Persecu†ia împotriva evreilor s-a manifestat prin multiple obstacole ce li s-au
ridicat celor care voiau s¶ emigreze în Israel §i prin ru§inoasa exploatare
c¶reia i-au devenit obiect.”
Comentarii:
1. Existen†a acetui text a fost mereu contestat¶ de a§a zi§ii holocaustologi,
care sus†in c¶ este vorba de un text inventat în redac†ia revistei „Baricada”, unde a
fost prima oar¶ publicat, imediat dup¶ decembrie 1989. Dac¶ nu m¶ în§el, „Baricada”
a publicat numai fragmentul despre Mare§alul Ion Antonescu, de departe cel mai
interesant.
2. Textul a fost integral publicat (pentru prima oar¶?) în volumul Memorial
anticomunist din închisoare, de Oliviu Beldeanu, Editura Jurnalul Literar, 1999.
Volumul relateaz¶ amplu cele petrecute la Berna, cu ocazia acelui atac, §i tot ce a
urmat. Sau aproape tot. La Bucure§ti, adic¶ în România, circula înainte de 1990 zvonul c¶ acel atac avusese o †int¶ precis¶: documentul care cuprindea lista parlamentarilor francezi pl¶ti†i de Moscova s¶ blocheze diverse proiecte §i mai ales proiectul
legislativ de înfiin†are a Pie†ei Comune, punctul de plecare al Uniunii Europene de
azi! Documentul a fost g¶sit în geanta pe care bietul Aurel £e†u, †inta §i victima
atacului, colonel KGB sub acoperirea de §ofer al Lega†iei, nu a vrut s-o dea de bun¶
voie atacatorilor s¶i. Se povestea c¶ pre§edintele de atunci al forului legislativ francez, înarmat cu acest document, i-ar fi chemat la el în birou pe to†i parlamentarii în
cauz¶, i-a comunicat fiec¶ruia c¶ numele s¶u figureaz¶ pe lista cu pricina, dar c¶ el
nu crede c¶ acea list¶ poate fi adev¶rat¶... Cum s¶ existe parlamentari francezi în
solda Kremlinului?! De aceea a§teapt¶ plin de încredere votul! Iar votul celor de pe
list¶, abil §antaja†i, a fost în favoarea înfiin†¶rii Uniunii Europene de azi... Ordinul
Moscovei nu a putut fi urmat gra†ie acelor români!
Petre ¢u†ea tr¶gea concluzia: fl¶c¶ii aceia, cu pre†ul vie†ii lor, au salvat
Europa de la bol§evizare pe cale parlamentar¶!... E greu de §tiut dac¶ chiar a§a s-au
petrecut lucrurile. Francezilor le vine peste mân¶ s¶ recunoasc¶, dac¶ au ce
recunoa§te!
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3. Revin la declara†ia lui Filderman. E nea§teptat¶ referin†a sa la Ion
Antonescu, mai ales c¶ este atât de ampl¶ §i f¶r¶ nicio leg¶tur¶ cu procesul. Care s¶
fie explica†ia? Eu a§ pune-o în leg¶tur¶ cu faptul c¶ evreii chema†i s¶ depun¶ m¶rturie
în ap¶rarea celor acuza†i în „Procesul Marii Tr¶d¶ri Na†ionale” au avut atunci, în
1946, o presta†ie penibil¶. Cei mai mul†i, în frunte cu Marele Rabin Alexandru
£afran, nu s-au prezentat, iar cei care s-au prezentat, în frunte cu Wilhelm Filderman,
au dat declara†ii marcate de teama de a nu fi considera†i complici ai regimului
defunct. Cine are timp, s¶ compare aceast¶ declara†ie, din 1955, cu declara†ia
aceluia§i Filderman de la procesul din 1946. £i s¶ pun¶ pe dou¶ coloane declara†iile
lui Filderman. S¶ vedem ce iese!
Vreau s¶ zic c¶ prin aceast¶ declara†ie Filderman §i-a potolit probabil niscai
mustr¶ri de con§tiin†¶. La fel cum s-a întâmplat §i cu Alexandru £afran, când a revenit în ¢ar¶, în 1995, §i a †inut s¶ se vad¶ cu £erban Alexianu, vechi prieten, fiul lui
George Alexianu, înmânându-i acestuia la sfâr§itul întâlnirii urm¶torul înscris: „Lui
£erban Alexianu, amic din tinere†ea noastr¶, în amintirea ilustrului s¶u p¶rinte, care
în întreaga-i via†¶ §i activitate profesional¶ §i mai ales în perioada neagr¶ a r¶zboiului
a f¶cut din inim¶ §i total dezinteresat atât de mult pentru comunitate. A pl¶tit la
comanda omunist¶ cumplit §i total nedrept. Întreaga-i suferin†¶ s¶-i fie izb¶vit¶.”
Comisia Wiesel a pus la îndoial¶ autenticitatea acestei declara†ii §i l-a trimis
la Geneva pe nepotul rabinului £afran, s¶ afle dac¶ declara†ia este olograf¶. A aflat
c¶ este, dar nu s-a învrednicit s¶ publice §i s¶ comenteze în raportul comisiei acest
înscris, atât de clar §i atât de important. Evident, bietul £afran a avut de suferit dup¶
aceast¶ declara†ie. El, s¶racul, o d¶duse cu în†elegerea de a fi publicat¶ dup¶ moartea
lui... Îmi fac mea culpa c¶ nu am respectat promisiunea pe care i-o f¶cuse în acest
sens dl £erban Alexianu. De îndat¶ ce am ob†inut o copie xerox a înscrisului l-am
publicat f¶r¶ nicio remu§care, f¶r¶ s¶ a§tept acordul dlui £erban Alexianu. De la
Vérité avant toute chose!...
4. Interesant¶ men†iunea pe care Filderman †ine s-o fac¶ cu privire la confiscarea averilor evreie§ti pe vremea Mare§alului. Act pur formal, efectuat de ochii
lumii, ai Uniunii Europene de atunci, cu sediul la Berlin... Da, dac¶ îl judeci pe Ion
Antonescu §i pe români pentru legile §i decretele promulgate în acei ani, se poate
vorbi de mari crime §i abuzuri împotriva evreilor. Dac¶ faci apel îns¶ la fapte, la efectele legilor anti-semite, nu ai niciun motiv de indignare, de sup¶rare, nici ca evreu,
nici ca român!
5. „Mi§c¶toare scene de solidaritate între români §i evrei”... S¶ ne aducem
aminte de scrisorile lui Filderman adresate Mare§alului, adev¶rate strig¶te de groaz¶
§i disperare, provocate de m¶celul la care evreii erau supu§i în Transnistria, unde
fuseser¶ deporta†i din ordinul Mare§alului. Scrisoarea de r¶spuns a Mare§alului este
un text impecabil sub toate aspectele. Nereu§ind totu§i s¶ fie conving¶tor prin
cuvîntul scris, Mare§alul s-a v¶zut nevoit s¶ recurg¶ la solu†ia extrem¶: l-a deportat
§i pe Filderman, liderul evreilor din România, l-a trimis §i pe el în Transnistria, s¶
vad¶ cu ochii s¶i cât erau de adev¶rate §i de întemeiate acuzele cu care Filderman
s-a adresat Conduc¶torului statului. Câteva luni a stat Filderman în Transnistria, a
putut s¶ se întâlneasc¶ cu fiecare evreu §i s¶ afle tot adev¶rul. Revenit la Bucure§ti,
Filderman n-a mai rostit dup¶ aceea niciun cuvînt împotriva Mare§alului, nicio plângere în leg¶tur¶ cu soarta evreilor str¶muta†i – acesta este cuvîntul potrivit, str¶muta†i
în Transnistria.
Scenele de solidaritate uman¶, între români §i evrei, au fost nenum¶rate.
Dac¶ este ceva ce n-am s¶ iert niciodat¶ evreilor §i românilor care clameaz¶ holocaustul din Transnistria, nu este faptul c¶ evreii aceia spun minciuni §i c¶ inventeaz¶
crime abjecte neîntâmplate. Îi acuz §i niciodat¶ n-am s¶ le iert faptul c¶ ascund §i las¶
uit¶rii acele mi§c¶toare scene de solidaritate care s-au petrecut. Se pierd astfel în
neantul uit¶rii, r¶mân neconsemnate nenum¶rate fapte minunate de omenie activ¶,
eficient¶, eroic¶! Care deseori †in de domeniul sublimului, al fantasticului în ordinea
moral¶ a lumii! Da, exist¶ §i un astfel de fantastic!...
Un singur exemplu: la un moment dat, de la Bucure§ti a venit în Transnistria
dispozi†ia ca evreii pân¶ la 18 ani s¶ fie trimi§i înapoi, în ¢ar¶. Un român, jandarm,
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comandant de lag¶r, le-a comunicat evreilor care erau viza†i prin acest ordin s¶-§i
fac¶ bagajele §i s¶ se preg¶teasc¶ de drum. S-au prezentat îns¶ la comandant §i evreii
care abia ce împliniser¶ 19 ani de câteva zile sau s¶pt¶mâni. Nu era p¶cat, pentru o
diferen†¶ de câteva zile, s¶ nu plece §i ei înapoi?! Comandantul s-a învoit, le-a dat
dreptate, §i a ad¶ugat pe lista celor disponibiliza†i §i persoanele de 19 ani... Imediat
s-au prezentat tinerii care aveau 20 de ani, cu acela§i argument. Rezultatul a fost
acela§i. S-a ridicat §i pentru ace§tia limita de vârst¶. £i tot a§a, pân¶ când comandantul a decis c¶ to†i clien†ii s¶i îndeplineau condi†iile de vârst¶ pentru a se întoarce în
¢ar¶... Aveau sub 18 ani chiar §i bunicii celor viza†i de ordinul de la Bucure§ti. Dac¶
nu m¶ în§el, în matematic¶ asta se nume§te regresie la infinit!... Evident, germanii,
ca ocupan†i, aveau acces în primul rând la textul legilor §i decretelor anti-semite, §i
mai pu†in sau deloc la maniera româneasc¶ de a le aplica. Dac¶ ne înc¶p¶†înâm s¶
vorbim de un Holocaust în România, atunci trebuie s¶ preciz¶m c¶ e vorba de
Holocaustul vesel, Holocaustul luat la mi§to, în derizoriu, conform unei formule sui
generis de comportament în istorie, îndelung exersat¶ de români! A se vedea în acest
sens §i consemn¶rile lui Nicolae Steinhardt, alt mare român evreu!
Pare un basm c¶ a§a s-au petrecut lucrurile. Dar †ine de domeniul co§marului §i al abjec†iei umane s¶ consta†i c¶ niciunul dintre acei evrei „sub 18 ani”, câteva
sute, nu a l¶sat m¶rturia sa la Yad Vashem despre acest „moment mi§c¶tor de solidaritate uman¶, dintre evrei §i români”! Ceva-ceva din onoarea iudaic¶ a salvat
Wilhelm Filderman prin aceast¶ declara†ie dat¶ cu pu†in¶ vreme înainte de a trece §i
el în nefiin†¶.
6. De la Wilhelm Filderman ne-au r¶mas §i ni§te memorii, scrise minu†ios
§i l¶sate în p¶strarea secretarului s¶u Grinberg(?), care a tr¶it la Paris pân¶ dup¶ 1990.
În†elegerea era ca aceste Memorii s¶ fie predate Academiei Române, spre p¶strare §i
publicare, imediat ce în România va înceta regimul comunist. Când, dup¶ 1990, la
Bucure§ti, la Academie, s-a aflat de acest veritabil tezaur, preluarea a fost t¶r¶g¶nat¶
din motive înc¶ neelucidate, r¶stimp în care Mossadul a putut s¶ fie informat de existen†a Memoriilor lui Filderman §i s¶ intervin¶ în for†¶, ridicând materialul respectiv
din casa bietului evreu, care ar fi avut dreptul s¶ intre în Istoria Poporului Român
dac¶ apuca s¶ predea pre†iosul document. Î§i f¶cuse datoria, p¶strase cu grij¶ acel
document §i a transmis Academiei mesajul venit de la Filderman, evreul despre care
în presa american¶ se afirma deseori c¶ este „cel mai important evreu din Europa”!
Cel mai probabil este c¶ informa†ia c¶tre Mossad a plecat de la o persoan¶ din conducerea Academiei Române. Pentru cine încearc¶ s¶ afle adev¶rul, motivele pentru care
am ratat însu§irea §i publicarea unui document de maxim¶ importan†¶ pentru istoria
României, am un singur sfat, antic §i de demult: cherchez la femme!... Nu bag mâna
în foc, ci doar emit o supozi†ie.
7. Declara†ia de la Berna a lui Filderman ne permite s¶ §tim cam cum arat¶
în Memorii m¶rturia sa despre Transnistria, despre a§a zisul Holocaust. Este foarte
probabil c¶ nu vom citi niciodat¶ aceste memorii. Sau le vom citi cu multe
modific¶ri, a§a cum s-a întâmplat §i cu alte texte de acela§i fel. M¶ refer în primul
rând la Memoriul f¶cut de Siegfried Jagendorf, fost §ef al lag¶rului de la Moghil¶u –
Moghilev. Memoriul a fost scris imediat dup¶ r¶zboi, în SUA, unde a emigrat familia
Jagendorf. £i a fost predat la Yad Vashem, a§a cum se obi§nuie§te. £i tot a§a, precum
se obi§nuie§te, memoriul a fost returnat autorului cu indica†ii precise ce anume s¶
scoat¶ §i ce s¶ mai adauge, pentru ca aminitirile sale s¶ se potriveasc¶ cu versiunea
oficial¶ a Transnistriei. Autorul, înc¶p¶†înat §i rebel, a§a cum pu†ini sunt evreii când
e vorba de Holocaust, a refuzat s¶ revin¶ asupra textului. Pagub¶ în ciuperci!... Dup¶
moartea sa, u§or suspect¶, în 1970, s-a g¶sit cine s¶ fac¶ modific¶rile respective.
Le-a f¶cut îns¶ atât de stângaci încât miros de la o po§t¶ a f¶c¶tur¶... Prost¶nac¶ §i
murdar¶... Ca §i modific¶rile operate asupra celebrului Jurnal semnat de Mihail
Sebastian. Semnat, dar nu §i scris în întregime de marele Sebastian. Unii zic, dar eu
nu cred, cum c¶ Vicu Mândra ar fi acceptat sarcina de mare onoare §i încredere de a
colabora atât de intim cu un mare scriitor. O p¶l¶rie mult prea mare pentru capul fostului meu coleg de partid... Dar pentru cine n-ar fi fost prea mare?! Atât p¶l¶ria, cât
§i neobr¶zarea gestului!
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8. În fine, despre pozi†ia afirmat¶ de Filderman în aceast¶ declara†ie mai
g¶sim o confirmare în c¶rticica scris¶ de Filderman în colaborare cu Sabin M¶nuil¶,
un raport prezentat la Conferin†a Mondial¶ de Statistic¶ †inut¶ la Stockolm în 1957,
dac¶ nu m¶ în§el. Tot a§a, nici urm¶ de Holocaust. Dar, din p¶cate, cu cifre total
inexacte cu privire la legionari... Le trecem cu vederea, mul†umi†i s¶ constat¶m c¶, la
nivelul celei mai înalte func†ii din interiorul comunit¶†ii evreie§ti din România acelor
ani, teza Holocaustului a fost complet infirmat¶, sub toate aspectele în care ea a fost
imaginat¶ §i scornit¶.
9. O ultim¶ precizare: declara†ia a fost dat¶ de Wilhelm Filderma în limba
englez¶ §i se afl¶ la dosarul cauzei amintite. Traducerea pe care am publicat-o mai
sus are vizibile stâng¶cii. Este de interes na†ional ca autorit¶†ile române§ti s¶ intervin¶ în Elve†ia pentru a ob†ine o copie autentificat¶ a acestui act. O traducere ca
lumea se impune §i ea, pentru ca fragmente din acest text s¶ figureze la locul cuvinit
în manualele de istorie. Nu de istorie a Holocaustului, ci de istorie a României!
Sper¶m s¶ nu ne-o ia Mossadul înainte din nou!... £i s¶ ne-o ia! Cine s¶-i
împiedice?!
25 octombrie 2011
Ion Coja

Mar†i 25 octombrie 2011
Azi, în zori primesc de la Octavian Mih¶iescu §tirea c¶…
sunt în continuare cet¶†ean român!
Ca tot ce †ine de informare, în România (la români, chiar
§i la armeni) ia calea cea mai lung¶, mai întortochiat¶ între
expeditor §i destinatar (penultima: Scrisoarea §i invita†ia lui
B¶sescu de a participa la “demascarea comunismului”, trimis¶ de
la Cotroceni la data cutare, dar z¶bovit¶ o s¶pt¶mân¶ pân¶ a fi
depus¶ la cutia mea po§tal¶…). Dac¶ a§teptam o veste, o
a§teptam de la Vosganian. Ei bine, nu Vosganian mi-a trimis-o;
nici LIS, de pe blogul c¶ruia O. Mih¶ilescu o capturase )
împreun¶ cu fotocopii din afurisita de scrisoare.
Deci, române§te - c-a§a-i jocul pe la noi! - de la un cititor
al blogului LIS! Cea mai scurt¶ cale între dou¶ puncte… calea
vacii.
Mi-am tot c¶utat de ou(¶) cutia po§tal¶ internetic¶: pân¶ la
aceast¶ or¶ (a Parisului, 9 diminea†a): nimic! Mi-am luat un
volum din Jurnal 2006 s¶ caut evenimentul - §i ecoul lui.
*
De :

Varujan Vosganian <v_vosganian@yahoo.com>
Objet : cetatenie
Date : 25 octobre 2011 17:40:53 HAEC
À:
Paul Goma <paulgoma@free.fr>
Cc :
mariana.sip11@gmail.com

Draga domnule Paul Goma,
Am primit astazi de la Ministerul Justitiei si de la Ministerul de Interne
confirmarea faptului ca aveti statutul de cetatean roman. Daca doriti, va pot
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da numarul adresei prin care Ministerul de Interne adevereste Ministerului
Justitiei faptul ca figurati in evidentele Autoritatii Nationale pentru Cetatenie
ca cetatean roman. Asadar, puteti oricand sa va ridicati, prin intermediul
Ambasadei Romaniei de la Paris, pasaportul romanesc. Nu mi-ati raspuns la
adresa prealabila, ca sa stiu daca pot incepe demersurile pentru reintegrarea
dvs. in Uniunea Scriitorilor si inceperea demersurilor pentru a putea obtine
indemnizatie de merit. Daca doriti, putem contacta noi Ambasada Romaniei
de la Paris pentru a vedea ce formalitati trebuie indeplinite pentru a va recapata pasaportul romanesc. Cu prietenie.

Am r¶spuns:
Va multumesc pentru demersuri, dar nu dar nu stiu cum se face ca eu
sunt ultimul care afl¶ mersul trebilor privindu-ma.
Va rog, deci, trimiteti-mi hârtia care confirma ca to†i membrii familiei mele sunt ceta†eni români, nu doar eu. Ceea ce a reprodus LIS pe blogul
s¶u este identic cu ceea ce primisem în 2006, cu monumentala justificare a
ministrului de Justi†ie, Monica Macovei, ramas¶ intacta:
“Referitor la statutul juridic al membrilor familiei domnului Paul
Goma, nu am efectuat verificari întrucât nu detinem date de stare civila ale
acestora, respectiv numele si prenumele, data si locul nasterii.”(subl. mea)
Nu pot sa nu observ similitudinea de tratament care mi se aplica la
Bucuresti si la Chisinau: cu o lipsa de fantezie intristatoare în ambele capitale
ale României sunt tratat… la singular - contaminarea se trage de la Dungaciu,
consilier al lui Ghimpu, trimis de Basescu: stiind ca nu voi accepta cetatenia
doar pentru mine, imaginistii sfetnici nu sunt capabili sa imagineze si
alte metode - ticaloase - de a ma face sa nu accept tratamentul numai
pentru mine.
In scrisoare mea ultima aratasem ca sunt de acord cu demersurile
în legatura cu membria în Uniunea Scriitorilor, cu îndemnizatia de merit - si
cu ale despagubirilor pentru cei 41 ani de suferinte pricinuite de Uniunea
Scriitorilor, care m-a exclus din aprilie 1977 - desigur, însotite de scuzele
cuvenite.
Nu inteleg ultima fraza:
“Daca doriti, putem contacta noi Ambasada Romaniei de la Paris
pentru a vedea ce formalitati trebuie indeplinite pentru a va recapata pasaportul romanesc.”
Despre care “formalitati” vorbiti? Nu cumva “o mica cerère”?, dupa
limba româna a ministrului de Justitie Monica Macovei?
Nu voi face nici o mic¶, nici o mare cerère, dupa cum nu am facut cerère - nici când am fost exclus din Uniunea Scriitorilor (în aprilie 1977),
nici dup¶ 20 noiembrie acelasi an, când am fost alungat din tara mea - si mi
s-a furat cet¶tenia, oricâte eforturi de a sulemeni adevarul ar face autoritatile
noi si vechi.
Chestiunea pasapoartelor:
Ambasada s¶-mi cear¶, prin post¶, fotografiile noastre (ale membrilor familiei mele); noi vom expedia - prin posta - fotografiile. Când pasapoartele vor fi gata, sa trimita la domiciliul nostru un functionar, pentru semnaturi. Din strad¶, de la poarta imobilului, s¶ telefoneze (la 01 43 58 30 44).
Vom coborî toti trei, vom semna.
Sa nu astepte sa-i si multumim (din inim¶ partidului).
Voi multumi domniei voastre. Paul Goma
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Miercuri 26 octombrie 2011
Noapte ud¶, storc¶toare de… tot sucul r¶mas.
Am r¶spuns lui V. Vosganian. ïn intentia mea era s¶ fie
mai… lat, documentat. Dar a ie§it succint: am omis deliberat
chestiunea edit¶rii, în condi†ii normale, a c¶r†ilor mele.
Deasemeni propunerea unei “contribu†ii compensative”:
colegii de breasl¶, vorba Dimisianului, scriitori care, începînd din
1977 m-au atacat, m-au calomniat, m-au dat afar¶ din literatur¶ §i
din †ar¶ s¶ depun¶ într-un cont, sume de bani - potrivit
“contribu†iei” lor la pedepsirea prin diabolizare politic¶, apoi prin
antisemitizare: Liiceanu, “R. Ioanid”, Ple§u, Manolescu,
Adame§teanu, Silviu Lupescu, D.C. Mih¶ilescu, Oi§teanu,
Shafir, G. Andreescu, A. Cornea, M.D. Gheorghiu, Carmen
Mu§at, I.B. Lefter, Pecican, Laszlo - restul sunt de g¶sit în procesul intentat holocaustizatorilor mei.
Vin acum cu… bibliografia:
ïn urma unei “preciz¶ri” a lui N. Manolescu din România
literar¶, [c¶ nu fusesem exclus, dovad¶: chiar el îmi publicase
fragmente din Patimile…] scrisesem pentru uzul avocatului meu,
D-na Eugenia Crângariu urm¶toarea contra-precizare - s¶-mi fie
iertate repet¶rile:
“Joi 19 octombrie 2006
Stimat¶ Doamn¶ Eugenia Crângariu,
Pun în fruntea mesajului meu chestiunea cu… membrìa
Uniunii Scriitorilor, excludere contestat¶ de N. Manolescu.
CULOAREA CURCUBEULUI Polirom 2005 pp. 420-421
[Pre-comentariul lui Paul Goma]:
‘Nu exist¶ în acest lot [de la CSNAS] vreun “document oficial”
(vreau s¶ spun: dactilografiat, semnat, cu stampila eglementar aplicat¶)
cum era hârtia ar¶tat¶ - cu jubilatie - în plin¶ anchet¶ de c¶tre colonelul
Gheorghe Vasile în jurul datei de 14 aprilie 1977. Ci doar o ‘NOTARAPORT’ scris¶ de mâna lui V. Achim, c¶pitan de Securitate, înregistrat¶ mai devreme:
[Document]:
“151/A.V/9-04-1977 NOTA-RAPORT
Azi a avut loc sedinta Comitetului Asociatiei Scriitorilor (subl. mea)
din Bucuresti în care principalul punct al ordini (sic) de zi a fost pregatirea
viitoarelor organe.
Cu aceasta ocazie s-a pus în discutie si problema excluderii lui Paul
Goma din Uniunea Scriitorilor.
[Propozitie stears¶ - incomplet - înlocuit¶ cu: “iar la punctul diverse
s-a pus în discutie PAUL GOMA”]
Au fost prezenti sase din cei nou¶ membri ai Comitetului. A (sic) lip-
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sit NINA CASSIAN, EUGEN JEBELEANU si MARIN PREDA, desi au fost
anuntati si se g¶sesc la Bucuresti. Au mai participat Virgil Teodorescu,
presedintele Uniunii, Dumitru Ghise, vicepresedinte al C.C.E.S., Vasile
Nicolescu, Directorul Directiei culturale din C.C.E.S. si I. BUCUROIU,
activistul sectiei care r¶spunde de Uniune.
Cînd s-a discutat «Cazul Goma», tov. George Macovescu, secretarul
Asociatiei, a f¶cut o scurt¶ informare în care a ar¶tat pe scurt activitatea infractional¶ a lui GOMA PAUL.
La acelas (!) lucru s-a referit si Dumitru Ghise.
Propunerea excluderii a fost votat¶ în unanimitate (subl. mea)
conform articolului [dou¶ cuvinte sterse, dar lizibile] fiind acuzat c¶ a
înc¶lcat articolul 9 din Statutul Uniunii.
In încheierea discutiilor F¶nus Neagu, membru al comitetului a propus ca procesul verbal prin care s-a luat aceast¶ hot¶rîre s¶ fie semnat si de
cei trei membri care au lipsit de la aceast¶ sedint¶. Propunerea a fost
aprobat¶.”

Post-comentariul meu:
1) In jurul datei de 14 aprilie 1977 colonelul Vasile Gheorghe
îmi ar¶tase, triumf¶tor o hârtie, explicînd c¶ fusesem exclus din
Uniune - prin Consiliul s¶u §i nu prin… Comitetul Asocia†iei (vezi si
capitolul XIII, “14 aprilie”). Acea hârtie avea stampil¶, p¶rea în regul¶
- atât c¶ nu mentiona motivul excluderii. Am mai v¶zut-o în dosarul
“final”, cel citit înainte de “proces”.
Dar acea hârtie - repet: în care era vorba de Consiliul Uniunii
Scriitorilor - nu a mai fost g¶sit¶ de Stej¶rel Olaru la CSNAS - ci doar
nota manuscris¶ a lui Victor Achim - vorbind despre… Comitetul
Asocia†iei.
2) A umblat zvonul insistent c¶ Arhiva Uniunii Scriitorilor ar fi
fost distrus¶ în 1990 de noul presedinte Mircea Dinescu la insistentele
lui Doinas, D.R. Popescu, F. Neagu, Blandiana, Buzura, Manolescu,
B¶l¶it¶, Toiu - si alti “interesati”.
In acest caz de unde a scos N. Manolescu “documentele” care
îl îndrept¶tesc s¶ afirme c¶ nu Consiliul Uniunii Scriitorilor m-ar fi
exclus, ci… un ordin “de sus” (ca si alungarea de la România literar¶,
adaug¶ el)? ïn… “vrai§tea arhivei Uniunii Scriitorilor”, cum scrie Ana
Blandiana despre realitatea unei arhive - vr¶i§tìt¶ de Dinescu §i de ai
s¶i securi§ti? Desigur, “de sus” veneau ordinele, dar cei “de jos” le
executau.
Dac¶ il credem pe V. Achim, securistul, cu exceptia lui Preda,
Jebeleanu, a Ninei Cassian - absenti de la sedinta cu pricina - cine sunt
ceilalti, pe lâng¶ F¶nus Neagu prezenti si activi votanti?
Paul Goma”

ïn continuare, un mesaj în leg¶tur¶ cu ridicarea cet¶†eniei:
“19 octombrie 2006
Stimat¶ Doamn¶ Crângariu,
Pe puncte, ca s¶ ne fie mai usor;
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- Nu am primit nicicând vreo hârtie prin care s¶-mi fie anuntat¶
ridicarea cet¶teniei române.
Repet ce am mai spus:
- înc¶ pe când m¶ aflam pe solul României ministrul de interne
Coman - ca si generalul Plesit¶ - propuneau (prin iulie-sept 1977)
ridicarea cet¶teniei. Eu aveam s¶ plec din tar¶ la 20 nov. 1977, iar
“informatia” aceasta mi-a parvenit abia în 2004, prin documentele de
la CSNAS obtinute de împuternicitul meu Stej¶rel Olaru.
- dealtfel, dosarul meu se… opreste în 19 decembrie 1977 (vezi
Cod B¶rbosul, pag. 537)…
- …si nu mai continu¶: la CSNAS i s-a spus lui St. Olaru c¶
dosarul lui Goma
a) nu mai continu¶
b) nu mai exist¶
c) nu este consultabil;
Presupun: începînd din ultimele zile ale anului 1977 Securitatea
(desigur, la “sugestia” Puterii Politice):
- a intreprins actiuni care nu se m¶rturisesc (de pild¶ luarea
cet¶teniei române înainte ca pedepsitul s¶ fi p¶r¶sit România;
- a planificat si a intreprins - în exterior, cu prec¶dere în Franta,
unde m¶ stabilisem - actiuni care, nici ele nu se m¶rturisesc (din acest
motiv, în 1982 presedintele Mitterrand a anulat vizita de mult¶ vreme
programat¶ în România: ca urmare a “L’Affaire Tanase-Goma” s-au
aflat intruziunile Securit¶tii pe teritoriul Frantei).
In chestiunea datelor civile:
Pân¶ la 1 aprilie 1977 (când am fost arestat pentru a n-a oar¶)
am locuit în Bucuresti pe Aleea Compozitorilor nr. 21. Dup¶ arestarea
mea, sotia si copilul au fost evacuati cu forta “undeva în Vitan” (nu a
existat vreo hârtie pe care s¶ o fi avut intre mâini sotia, din care s¶ afle
la ce adres¶ fuseser¶ consemnati). Totusi, copilul mic avînd nevoie de
un minimum de igien¶, au fost l¶sati s¶ locuiasc¶ la tat¶l sotiei - bagajele r¶mânînd la noua adres¶.
Dup¶ liberarea mea din închisoare (6 mai 1977), fiind “oarecum bolnav” (cite§te: drogat), Securitatea mi-a… îng¶duit s¶ locuiesc
si eu la socrul meu. In iunie Plesit¶ mi-a impus (iar eu nu m-am opus)
o slujb¶ la Biblioteca Central¶. Iar pentru c¶ “imperialistii urlau c¶
Goma e persecutat, c¶ a fost dat afar¶ din cas¶…”, Plesit¶ mi-a
“procurat” un nou apartament (vezi Soldatul câinelui).
Pe noi nu ne-a mirat atunci, nu ne mir¶ nici acum, dup¶ aproape
30 ani: noul apartament se afla pe o strad¶ f¶r¶ nume, într-un bloc f¶r¶
indicatii - tot în Drumul Taberii. Singura dat¶ când am v¶zut o hârtie
relativ¶ la noua locuint¶ a fost în momentul in care colonelul Gheorghe
Vasile m-a pus s¶ o semnez de… luare la cunostint¶. Observînd c¶
nic¶iri nu era mentionat¶ adresa, am refuzat s¶ semnez. Colonelul m-a
asigurat c¶ nu are important¶ adresa, “tot la noi domiciliezi…”.
Abia în 2005 când Mariana Sipos a realizat filmele despre mine
(si a filmat “noua adres¶ din 1977”) am aflat c¶ strada - mai degrab¶
aleea - se numea Lunca Siretului… Ins¶ tot nu pot indica num¶rul…
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Dup¶ cum vedeti, sunt, nu doar românul f¶r¶ cet¶tenie, dar si
f¶r¶ hârtii: o sum¶ dintre actele mele se afl¶ - inaccesibile mie - la
Securitate. De acolo trebuie s¶ ias¶ la lumin¶.
(…) astept opiniile Dvs. Paul Goma”

(2 nov. 2006) - Primesc de la St¶ne§ti:
“Draga Domnule Goma, Dragi prieteni,
Acum am intrat pe usa, si am vazut scrisoarea care venise de la
Ministerul Justitiei. Are doua pagini, citez numai un pasaj (…):
‘În ceea ce priveste solicitarea privind «redarea cetateniei
române» domnului Paul Goma, nascut la data de 2.10.1935 în localitatea Mana, judetul Orhei, Republica Moldova, precizam ca Serviciul
Cetatenie din Ministerul Justitiei a solicitat Ministerului Administratiei
si Internelor – Directia Generala de Pasapoarte informatii privind clarificarea statutului juridic al lui Paul Goma în raport cu Statul Român.
Prin adresa nr. 112345/18.10.2006 ni s-a comunicat faptul ca
domnul Paul Goma figureaza în evidentele acestei institutii cu statut
de cetatean român, conform art. 34 din Legea nr. 21/1991 a cetateniei
române, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare. (subl.
mea, P.G.)
Referitor la statutul juridic al membrilor familiei domnului
Paul Goma, nu am efectuat verificari întrucât nu detinem date de
stare civila ale acestora, respectiv numele si prenumele, data si
locul nasterii.’ (subl. mele)

Mai departe, comentariul Floarei St¶nescu:
“(…) urmeaza o lunga însiruire de... ce nu pot face ei, si indicatii
cu privire la legile privitoare la: acordarea de titluri – revolutionari,
luptatori în rezistenta anticomunista – si a despagubirilor si indemnizatiilor aferente.
Totodata, anunta ca „în dezbaterea publica” se afla proiectul unei
legi de stergere a condamnarilor politice dintre 1945 si 1989.
Semneaza îns¶si Monica Macovei. Scrisoarea este datat¶:
31.10.2006”
Vineri 3 noiembrie 2006
M-a tulburat “r¶spunsul” Justi†iei Macovei. ïl/o las s¶ se mai
r¶ceasc¶. De§i, slab¶ n¶dejde: astfel de fiin†e sunt neameliorabile.
Am scan(eriz)at actele §i le-am trimis la Bucure§ti, la avocat, la
St¶ne§ti, la Valerian Stan lui Niculi†¶. S¶ fie. S¶ aib¶ §i ei “docomentele” emise de administra†ia (§i înc¶: Ministerul Justi†iei!) unei †¶ri
cvasi-intrate în Evropa.
Luni 6 noiembrie 2006
Am tradus Apelul, Scrisoare a Treia c¶tre B¶sescu, “r¶spunsul”
semnat de ministrul Justi†iei M. Macovei - în care mi se explic¶, senin,
c¶… sunt, în continuare, cet¶†ean român! Mie, care am în mân¶ acte
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franceze spunînd altceva: c¶ sunt refugiat în Fran†a, pân¶ în… 2014!
Azi le voi duce la po§t¶ §i le voi trimite lui Barroso, la Bruxelles. Pân¶
atunci le-am expediat prin e-mail la vreo 40 adrisan†i”.

Pe marginea Anun†ului meu de azi - acesta:
“Dragi prieteni
Sunteti înstiintati:
În ultimele zile am tradus în franceza:
- Textul Apelului pentru restituirea cetateniei [§i a celorlalte
drepturi furate] - redactat si lansat de Domniile voastre, mentionind
semnaturile colectate pâna acum - peste 300;
- Scrisoarea mea (a Treia) adresata lui Traian Basescu;
- “Raspunsul” Ministerului de Justitie - semnat de ministrul
M. Macovei, în care mi se explica mie, avînd în mâna acte franceze, de
refugiat - valabile pânà în 2014 - ca… sunt in continuare cetàtean
român!
Aceste documente însotite de un scurt rezumat al situatie mele
vor fi trimise azi, luni, 6 noiembrie 2006 la Bruxelles, Comisiei care se
ocupa de aderarea României la U.E.
Va rog sa-mi comunicati impresiile Dvs. în legatura cu aceasta
actiune.
Va multumeste
Paul Goma”

Flori St¶nescu îmi transmite:
"Guvernul Romaniei
Directia Relatii cu Publicul
NR.16/ 7398/A 09.10.2006
Doamnei STANESCU FLORI
STR. PETRE DUMITRU, NR. 22, BUCURESTI SECTORUL
3,
Referitor la memoriul dumneavoastra, va facem cunoscut faptul ca a fost transmis, spre competenta solutionare, MINISTERULUI
CULTURII SI CULTELOR si MINISTERULUI JUSTITIEI, solicitind luarea masurilor legale ce se impun.
Urmeaza ca, in termenul legal, institutiile sesizate sa comunice
Cancelariei Primului-Ministru si dumneavoastra solutia adoptata.
Cu stima,
DIRECTOR,
Oana Marina ISTRATE"
“P.S. [Flori St¶nescu] Plicul primit azi poarta pe stampila de
trimitere 13 oct., iar pe cea de receptie data de azi - 17 oct.”

P.P.S [P. Goma] : Data conceperii r¶spunsului: 9 oct.
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Deci, †inînd seam¶ de mersul po§tei române§ti, intervalul 9-17
octombrie (acela§i an, totu§i: 2006) este cu totul balcanic-normal.
ïns¶ dac¶ hârtia a fost emis¶-trimis¶ azi - dup¶ apari†ia în
Ziua a “Scrisorii a III-a” - §i dup¶ “aranjarea” din stampil¶ a
datelor, intervalul de câteva ore: 17-17 octombrie a.c., atunci…
este cu totul §i cu totul normal - în România.
Atât c¶ nu pot produce probe”.
*
(9 nov 2006) Leh¶mitit de h¶r†uial¶, am scris acest text pe
care îl voi expedia mâine:
“Dragi prieteni,
Am întârziat atâta s¶ intervin, sperînd c¶ lucrurile se vor potoli
de la sine, mai ales c¶ “enervatii” - oamenii-care-îmi-vor-binele - sunt
prieteni, mai mult: semnatari ai Apelului…
Deci ei stiau bine c¶ Apelul fusese redactat si difuzat sub
explicatia: “pentru repunerea lui Paul Goma si a familiei sale in
drepturile de cetateni romani”. Si nu doar pentru… rec¶p¶tarea
cet¶teniei române.
Toti cei din grupul de initiativ¶ suntem persoane care stim ce
este acela un text si cu ce se m¶n¶nc¶ el. Iar faptul c¶ Anuntul din 6
noiembrie a.c. suna astfel : “- Textul Apelului pentru restituirea cetateniei” nu însemna c¶ i se modificase… continutul (reducîndu-se doar
la “cet¶tenie”, ci era o replic¶ imediat¶ la comunicatul Ministerului de
Justitie (semnat de D-na Monica Macovei) care pretindea c¶ eu… as
avea, în continuare, cet¶tenia român¶!
Ceea ce m-a întristat, apoi revoltat: oameni din preajma mea,
cunosc¶tori ai situatiei mele - oarecum “speciale” - au început a-mi
reprosa apelul la “Bruxelles”, apoi de-a dreptul h¶rtzui cu “explicatii”
de care nimeni nu are nevoie (c¶ ar putea coexista azilul politic în
Franta, cu… cet¶tenia român¶, p¶strat¶).
Fostul meu prieten D. Tepeneag s-a demult specializat în sâcâirea mea cu tot felul de aiureli, acuze, minciuni - dar Dan Culcer? Altfel
cum se explic¶ încrâncenarea cu care încearc¶ s¶ cantoneze “cazul
meu” doar la… afurisita de cet¶tenie care… cic¶ nu mi-a fost luat¶
(vom vedea, dup¶ ce vom g¶si documentele).
Or eu nu cred în informatia (oportun¶ si oportunist¶!) a
Ministerului Justitiei, imediat ce am anuntat trimiterea la Bruxelles a
documentelor mele - printre ele si comunicatul gr¶bit - si incomplet al D-nei Macovei. Pentru c¶:
- stiam - din vara anului 1977 - din gura lui Plesit¶ si a lui
Coman ministrul de interne, c¶ “tzara noastr¶” îmi va lua cet¶tenia - pe
care nu o meritam;
- din documentele recuperate de la CSNAS prin Stejarel Olaru
si publicate în 2005 la Polirom în anexa “B¶rbosul” la “Culoarea
curcubeului”, reise limpede c¶ hot¶rîrea de a-mi retrage cet¶tenia
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român¶ - chiar înainte de a p¶r¶si solul patriei iubite! - urma s¶ fie
pus¶ în aplicare;
- stiu de la autorit¶tile franceze, din 1977: persoana care cere
azil politic într-o tar¶ (de pild¶ Franta) în mod automat pierde cet¶tenia
t¶rii din care s-a refugiat (România, de pild¶) - pe motive politice.
Altfel de ce ar exista mentiunea pe pasaportul refugiatului: “poate
cl¶tori în toate t¶rile, cu exceptia României”?
Nu mai cred în afirmatiile Ministerului de Justitie si pentru c¶
o alt¶ institutie: Uniunea Scriitorilor - atât prin presedintele ei, N.
Manolescu, dar si cu aportul voluntarei Anei Blandiana - a afirmat c¶
nu fusesem exclus din Uniunea Scriitorilor în timpul arest¶rii din 1977
- oricum, nu scriitorii hot¶rîser¶ “asta”, ci Puterea… Or:
- în jurul datei de 14 aprilie 1977, colonelul Vasile Gheorghe,
seful anchetelor de la Rahova îmi ar¶tase o hârtie în care scrie, citetz
c¶… fusesem exclus! - document care nu a mai fost g¶sit în dosarele
mele, ci doar o informatie manuscris¶ a securistului Victor Achim despre excludere;
- dup¶ decembrie 1989, când îl întrebasem pe Mircea Dinescu,
proasp¶tul presedinte când m¶ va anunta si pe mine de reprimirea în
Uniunea Scriitorilor, el îmi r¶spunsese - gol¶neste;
«Hai, b¶, c¶ v-am re-primit pe toti !» - îns¶ nici pân¶ în ziua de
azi nu mi-a trimis o hârtie oficial¶ care s¶ ateste re-primirea.
Dac¶ Dinescu m¶ asigurase de re-primire, înseamn¶ c¶…
fusesem exclus, nu?
În care caz, de unde scoate Blandiana c¶… nu fusesem exclus?iar dac¶ asa ceva s-a întâmplat, apoi nu scriitorii erau autorii, Doamnefereste…
P¶tit fiind, am tot dreptul s¶ cred c¶ “adev¶rul” în chestiunea
cet¶teniei române este pe acelasi calapod dâmbovitzelin ca si excluderea din Uniunea Scriitorilor.
Adic¶ sunt - oportun - mintit.
S¶ nu-si cunoasc¶ (…) compatriotii? În acest caz de ce recurg
la manevre nedemne de niste prieteni, de niste scriitori - care seam¶n¶
a diversiune, ei luînd partea actualelor autorit¶ti românesti pe care le
ap¶r¶ de insinu¶rile r¶uvoitoare ale mele, ba chiar de acuzatii - c¶ nusi respect¶ propriile legi - chiar acum, când ne integr¶m…
Cu tristete si cu asigurarea: nu voi “polemiza” cu nici unul dintre ei. Nu mai am nici timp, nici energie de cheltuit cu ne-prietenii.
Paul Goma”

(10 nov 2006) Au început a-mi parveni mesaje de la
“necunoscu†i binevoitori” d¶t¶tori de sfaturi… dezinteresate.
Ultimul îmi explic¶ :
“Personal am incredere in Monica Macovei. Ma gandesc ca nu
ar strica o discutie directa cu Doamna Macovei si daca este posibil
chiar fata in fata.
Cu toata stima, Vasile […] Si noi suntem romani”
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“Noi, personal”, vorba Dinescului, nu pot spune c¶ a§ avea
încredere în Monica Macovei. Vorba - deturnat¶ - a lui Arghezi.
“De ce-a§ avea?” Hârtia pe care a trimis-o Flori St¶nescu,
semnat¶ de dânsa nu justific¶ o asemenea atitudine din partea
mea. Iar sugestia: “o discu†ie direct¶ cu D-na Monica Macovei” ca între români ce suntem… “daca este posibil chiar fata in fa†¶”
r¶mâne de tot hazul, dac¶ nu de tot necazul. £i dac¶ nu este
posibil¶ discu†ia “fa†¶-n fa†¶”? R¶mânem ca pân¶ acum: spate-n
spate? Cum altfel - spre bucuria Justi†iei Române, cea care mai
acum o lun¶, printr-un tovar¶§ anonim îi telefonase lui Flori
St¶nescu, sugerîndu-i s¶-i… sugereze lui Goma s¶ fac¶ o
cerère…
Cerère? Cerînd - cerèrea - ce anume?
Nu conteaz¶, cerère s¶ fie!”
*
Un necunoscut îmi scrie:
“New York, 9 noiembrie 2006 Mult stimate si iubite Paul Goma!
Indraznesc sa va scriu, ca unul care in perioada aprilie 1957-noiembrie 1967 a fost lipsit in Romania de dreptul elementar la munca, fiind invinuit de a fi "dezident" si incadrat oficial, in cartea de munca, potrivit unui alineat al Codului Muncii, ca fiind "dusman al poporului", pe motivul declararii
fatise a simpatiei fata de miscarile de atunci din Ungaria si Polonia.
Lucrasem in perioada 1952-1957 la Institutul Roman pentru Relatiile
Culturale cu Strainatatea, raspunzand de schimburile culturale cu Polonia,
limba polona fiindu-mi limba materna. Abia dupa zece ani, prima mea incadrare pe stat de salariu a fost la cooperativa Deservirea, ca traducator de
documentatie tehnica, si aceasta numai dupa ce contabilul sef (basarabean ca
Dvs si mine) a declarat ca el pierduse cartea mea de munca, odata cu cererea
ce o facusem pentru acel post. Astfel, datorita marinimiei acestui om, mi s-a
intocmit la cadre, pe baza declaratiilor mele, o alta carte de munca, in care nu
s-a mai mentionat cauza desfacerii contractului de munca de catre I.R.R.C.S.
(…)
Toate acestea sunt astazi istorie, dar cati au avut totusi atunci curajul
sa spuna ca in Romania trebuie sa se schimbe ceva? Dumneavoastra l-ati avut
cu prisosinta, devenid un real, dar si simbolic, antemergator al schimarilor ce au
urmat. Marsavii "epigoni" incearca sa va conteste, nu vor sa va restituie ceea
ce este dreptul Dumneavoastra nativ, fiindu-le teama ca ve-ti deveni un erou
national al timpurilor moderne. Ei vor deveni atunci, in constiinta romanilor,
adevarati "pigmeiciorivopsite". De asta le este tema, dupa cum bine stiti!
Cum adica, un Pacepa, partial un Raceanu, hiperintegral Regele si descendentii sai, au intrat in drepturile lor, iar Paul Goma trebuie sa ceara restituirea
unui drept pe care legal nu l-a pierdut niciodata? Cetatenia este si ea un drept
inalenabil, la fel ca si dreptul de propietate, daca nu a fost pierduta legal.
Daca in cazul proprietatii pierdute abuziv trebuie s-o revendici pe baza dovezilor materiale, cetatenia poate fi revendicata pe simpla antecedenta a starii ei.
Sunt cetatean fiinca sunt!
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In cazul Dumneavoastra, de a iesi din impasul indiferentei politice,
intrevad o cale nu numai onorabila, dar care poate pune amprenta durabila a
unei palme pe obrazul celor pe care prea bine ii stim, odata cu despagubirile
morale si materiale ce cu prisosinta vi se cuvin. Este o cale neutra. Ea nu face
un apel la putere , care este corupta si compromisa, ci o obliga sa va restituie
cetatenia ca pe un drept uzurpat, fara ca s-o cereti in mod direct. Este calea
justitiei, la fel de corupta si de compromisa. Cu toate acestea, ea are desupra
ei un organism european: Curtea de la Strasbourg. Atatia au castigat acolo in
pofida strambatatii justitiei romanesti. Opinia mea este de a va adresa justitiei
romane pentru a vi se face dreptate. Daca ea va da gres, atunci aveti dreptul
la apelul mentionat. Cred ca, in aceasta situatie, "carmuitorii" vor evita un
blam european. Apoi pot urma celelalte revendicari, cum ar fi, de pilda,
impiedicarea exercitarii profesiei, impiedicarea folosintei produsului acesteia, sau chiar plata daunelor pentru distrugerea operei inainte sau dupa publicarea ei. Nu apelati la "dreptatea" politicienilor. Ei se tem de unul ca
Dumneavoastra, nascut sub o zodie cu totul diferita decat a lor si a multor
altora din conationalii nostri, cu alte cuvinte un "unicat" national. (subl.
mea). Apelati la o cale obisnuita, gasiti un avocat dornic de renume (stiti ca
sunt foarte orgoliosi, iar renumele aduce bani) si cu armele de care a inceput
sa le fie teama chiar si politicienilor, aveti mult mai multe sanse de reusita,
chiar daca va dura ceva mai mult. Sunt convins ca trendul transformarilor ce
survin acum, dublat de amenintarea "sabiei lui Damocles", a asa numitelor
clauze de salvardare europene, vor favoriza reusita cauzei pe drep revendicate. Aceste randuri nu doresc nici de cum a fi "un sfat soptit la ureche".
Ele exprima, dupa atatia ani de cand urmaresc si pretuiesc nu numai opera
Dumneavostra, dar mai ales pilda unei vietuiri in deplina si combativa demnitate umana, resectul ce il am fata de Paul Goma, al carui destin face parte
si din dainuirea mea.
Al Dumneavoastra,
T[…] R[…]

(13 nov. 2006) Am pescuit de pe internet §tirea urm¶toare:
Mihai Cimpoi reales, scriitorul si dizidentul Paul Goma omis
Chisinau, Basarabia/Romanian Global News 06 Noiembrie 2006
In cadrul Adunarii generale a scriitorilor din Basarabia, in cadrul
careia, in calitate de presedinte al Uniunii Scriitorilor, a fost reales, cu 130 de
voturi, academicianul Mihai Cimpoi(foto).
Un alt candidat, Val Butnaru, a acumulat 45 de voturi, iar cel de-al
treilea candidat, Nicolae Esinencu, s-a retras in favoarea lui Mihai Cimpoi.
Tot in cadrul adunarii generale a fost ales noul consiliu al USM, format din
20 de membri (din 47 de candidati), intre care Nicolae Rusu (ales cu un
numar record de voturi - 102), Arcadie Suceveanu (97 de voturi), Vlad
Pohila, Luminita Dumbraveanu, Nicolae Popa etc. De asemenea, a fost desemnata noua componenta a Comisiei de cenzori. Din cei 273 de membri ai
Uniunii Scriitorilor, la adunarea generala au participat 193.
In cadrul forului scriitorilor au fost inaintate mai multe propuneri,
inclusiv cea de a-l numi in calitate de presedinte de onoare pe cel mai mare
disident roman – scriitorul Paul Goma, nascut in satul Mana, judetul Orhei.
Dupa mai multe discutii, aceasta propunere nu a fost acceptata, motivul
(ne)oficial fiind ca acum cativa ani acest titlu onorific a fost acordat scriitorului Ion Druta. Intre timp, acest titlu onorific nu i-a fost retras.
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Mai multi scriitori au apreciat aceasta propunere. Solicitat de FLUX,
scriitorul Vasile Vasilache a spus ca „Paul Goma merita a fi trecut asa, cum
este, cu zile si cu replicile lui taioase, in sanul celor care au iubit tara cel mai
mult”. „Daca nu poate fi presedinte de onoare, sa ramana cel putin ca membru al Uniunii Scriitorilor din Basarabia, pentru ca o alta stema mai duruta de
catre Paul Goma nu a fost altceva decat Basarabia, meleagul copilariei si
catunul primilor pasi in viata. Nominalizarea este simbolica. Imi dau seama
ca Paul Goma nu poate fi momit de nici o marire. Merita, pur si simplu, sa-l
tinem minte ca este in viata si ca il vrem intre noi”, a mai spus Vasile
Vasilache.

Ziua luni, 20 noiembrie 2006 Editia de ora 16
Paul Goma, romanul fara cetatenie 2006-11-20 ora 16:29
Un grup de tineri basarabeni a pichetat astazi sediul Palatului
Cotroceni pentru ca lui Paul Goma sa i se redea cetatenia romana. De asemenea, ei mai solicita ca si romanii din Basarabia si Bucovina de Nord sa obtina
mai usor cetatenia.
''Astazi se implinesc 29 de ani de la plecarea in exil (la Paris) a scriitorului Paul Goma. Deoarece nici pana astazi Goma nu a fost repus in drepturi de cetatean roman, vom picheta Presedintia Romaniei. O actiune similara
se face si la Iasi, incepand cu ora 14.30, in fata Prefecturii. De asemenea,
vrem sa stim cine dintre demnitarii romani care s-au pronuntat in subiectul
redobandirii cetateniei romane de catre basarabeni minte si cine spune adevarul. Ne-am hotarat sa iesim in strada'', anuntau intr-un comunicat trimis
redactiei tinerii basarabeni. Mai multe detalii la www.curaj.net.
Tinerii basarabeni, grupati in ONG Hyde Park, au pichetat astazi
Palatul Cotroceni, manifestandu-si revolta fata de nedreptatea la care e supus
Paul Goma, pe de o parte, si cerand imbunatatirea procesului de acordare a
cetateniei pentru romanii din Basarabia si Bucovina de Nord. Ei sunt nemultumiti de faptul ca premierul Calin Popescu Tariceanu a respins, saptamana
trecuta, o initiativa legislativa care viza imbunatatirea acestui proces, in ciuda
faptului ca fusese avizata de Consiliul Legislativ al Senatului.
Deoarece protestul nu a fost autorizat, jandarmii s-au grabit sa-si faca
simtita prezenta.
Pentru a semnala autoritatilor romane nedreptatea facuta, Goma a trimis trei scrisori presedintelui Traian Basescu (gasiti continutul acestora la
http://paulgoma.free.fr/index.php). Recent, si un grup de intelectuali a trimis
o petitie in acest sens mai multor instante de decizie, interne si internationale,
adunand cateva sute de semnaturi (detalii la http://new.petitiononline.com/GomNobel/petition.html).
Argumentul lui Basescu de pana acum a fost urmatorul: pentru ca
Paul Goma sa fie repus in drepturile cetatenesti fara a depune cerere, e nevoie
de abrogarea legii in virtutea careia i-a fost retrasa cetatenia de catre
Ceausescu. Aceasta ar conduce la repunerea in drepturile de cetateni ai
Romaniei a tuturor celor carora le-a fost retrasa cetatenia in virtutea aceleiasi
legi si care nu neaparat isi doresc recapatarea cetateniei romane. Pe de alta
parte, Paul Goma insista sa pledeze, in toate scrisorile adresate presedintelui,
ca, asa cum nu a facut cerere pentru retragerea cetateniei (si aceasta s-a
intamplat in urma unui abuz), nu vede de ce ar face acum cerere pentru a
capata ceva ce i se cuvine. Astfel, Goma asteapta ''restituirea - fara a face
vreo cerere - a drepturilor ce i-au fost luate de Ceausescu in 1977''.
''Nu voi cere niciodata sa primesc cetatenia pe care doar Dumnezeu
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mi-o poate lua (iertare: a mai fost unul: Ceausescu - veti fi auzit ce-a patit...),
eu, ca si membrii familiei mele, fiind romani prin nastere'', declara acesta in
cea de-a treia scrisoare adresata lui Basescu. ''Tot eu sa fac cerere? Atunci
cand guvernantii comunisti mi-au luat cetatenia a fost cumva... la cererea
mea? O cerere tapana, «conform legii», corect timbrata? Nu am cersit un
favor (pentru care sa fac cerere), ci am anuntat ca este timpul - 17 ani! - sa
mi se restituie drepturile civile, morale, materiale pe care Statul Roman mi
le-a furat in 1977-'78''.
Realitatea, insa, ramane urmatoarea: statul roman refuza in continuare reacordarea cetateniei unui puternic opozant al regimului comunist,
care era cat pe ce sa fie membru al Comisiei Tismaneanu.(…)
Pentru mai multe detalii, cititi editia ziarului ZIUA de maine.

Miercuri 22 noiembrie 2006
Iar cu cea de azi am intrat în al 50-lea an de când am fost
“arestat cu Ungaria”.
Prietenii zic s¶ mai a§tept¶m, ca s¶ (se) g¶seasc¶ documentele din Arhive…
Documentele… Din Arhive! Dar Documentele §i Arhivele
se afl¶ în st¶pânirea lor, ei le “administreaz¶”, cum au f¶cut cu
tezaurul †¶rii imediat dup¶ r¶sturnarea lui Ceau§escu; de atunci se
afl¶ în proprietatea lor. Cum cred eu c¶ îmi voi c¶p¶ta dreptatea
mea în fa†a lor, când ei administreaz¶ §i dreptatea? Eu produc
argumente - dar ei? Ce nevoie de contraargumente, când au
Arhivele, au Documentele? £i, ca la Arhiva Uniunii Scriitorilor,
ca la CSNAS, ei fac ce vor cu documentele: le distrug, le falsific¶
(le pelinizeaz¶), le ascund, pretextînd c¶ nu le g¶sesc…
Sunt obosit, descurajat, gata s¶ renun† la acest demers. Pe
care prietenii §i cu mine l-am numit reintrarea în drepturile
furate în 1977… Dar ei, cei din fa†¶ - autorit¶†ile, dè! - nu accept¶
nici no†iunea (reintrare), nici finalitatea ei… ïn capul lor, nici
m¶car p¶trat (în fapt: cubic; §i mai aproape: piramidal): nu încape
a§a ceva. Dac¶ vrei s¶ ob†ii ceva - solici†i, m¶i tovar¶§e! Faci o
cerère! Cum, nu faci cerère? Vrei s¶ †i se dea a§a, f¶r¶ cerère? Dar
unde ne trezim, neic¶?
Dar eu nu vreau s¶ mi se dea - cum vi se d¶dea vou¶:
uleiul, zah¶rul, ghearele, voia-de-a-gândi - sub comuni§tii-cinsti†i
(vreau s¶ spun: comuni§tii care se declarau ca atare: comuni§ti,
nu ca actualii: “liberali”, “democra†i”, “patrio†i”, “cre§tini”) - ci
s¶ mi se restituie ce mi s-a furat. Triste†ea: nu doar
troglodit¶†imea (activi§ti, securi§ti, beli§ti) gânde§te (sic) astfel,
ci §i… masele largi de cet¶†eni, în principiu de partea noastr¶,
deci împotriva lor… ïn principiu, nu în realitatea-cea-real¶. £i nu
doar prin cl¶n†¶i diversioni§ti ca alde (…), dar §i prin oameni
one§ti, dar care înc¶ nu au ajuns cu “însu§irea” materiei libertate
pân¶ la pagina penultim¶, unde scrie cite† c¶ aceea nu se d¶ - nu
©Paul Goma 1935-2011

wwww.paulgoma.com

PDF public și gratuit

31.12.2011

PAUL GOMA - JURNAL 2011

2539

†i-o d¶ nici partidul, nici tovar¶§ul de sus, nici m¶car ministrul
adev¶rului - ci †i-o iei tu, †i-o faci tu pe m¶sura ta.
Dup¶ ce am primit “r¶spunsul” lui B¶sescu eram hot¶rît
s¶-i dau replica, m¶car anun†îndu-l c¶ am s¶ traduc ultimul pasaj
§i am s¶-l trimit la Bruxelles, s¶ fie acolo, la dosar, al¶turi de
“r¶spunsul” tovar¶§ei Macovei. Acum, sincer: nu mai v¶d ce am
de f¶cut, decât s¶ m¶ declar învins. Dar pot? M¶ las¶ inima s¶ pot
a§a ceva? Adev¶rat: nu am cu cine m¶ înfrunta (§i nu “a se bate”,
detest expresia “m-am b¶tut cu Cenzura, m-am b¶tut cu
Securitatea, cu birocra†ia…”), dar, citîndu-l pe poetul cu pricina,
via†a-i o lupt¶, îns¶ nu totdeauna cu cineva, împotriva cuiva, ci
§i cu tine, la oglind¶. Iar cele mai substan†iale victorii sunt cele
ne-câ§tigate; deci nu chiar cu totul pierdute.
Joi 23 noiembrie 2006
Am trudit toat` noaptea la “Anun†”. L-am trimis la vreo 30
prieteni, acum Filip îl instaleaz¶ pe site. Iat¶-l :
ANUN¢
Paris, 22 noiembrie 2006
Am trimis la Bruxelles, în traducere francez¶, §i “r¶spunsul”
primit de la Pre§edintele României (vezi-l în documentul ata§at), pentru a se aseza în dosar al¶turi de luminosul “r¶spuns” al Ministrului
Justi†iei trimis anterior - precum si comentariul urm¶tor:
Scrisoarea mea (a treia!) c¶tre pre§edintele Traian B¶sescu,
depus¶ la Paris, în 14 oct. a fost înregistrat¶ de “Adm. preziden†ial¶” sub nr. 33665 din 17 X 2006 §i începea prin a reaminti:
“(…) în urm¶ cu §ase luni V. Tism¶neanu m-a contactat,
invitîndu-m¶ s¶ particip la o Comisie ce avea s¶ studieze “binefacerile” comunismului c¶zut pe capul Românilor, începînd din 28
iunie 1940. O f¶cea, afirma el, cu asentimentul pre§edintelui Traian
B¶sescu, initiatorul Comisiei. Dup¶ ce am acceptat propunerea, el
m-a asigurat c¶ în câteva ore consilierul preziden†ial S¶ftoiu îmi va
telefona pentru a stabili condi†iile colabor¶rii mele - V.
Tism¶neanu le comunicase pre§edintelui B¶sescu iar acesta fusese
de acord cu ele:
- restituirea - f¶r¶ a face vreo cerere - a drepturilor
cet¶†ene§ti luate de Ceau§escu în 1977;
- repunerea în toate drepturile furate, mie §i membrilor familiei mele (documente de la CSNAS arat¶ c¶ ministrul de Interne
Coman, într-un “Plan de m¶suri”, propunea retragerea
cet¶†eniei înc¶ pe când m¶ aflam pe solul României, adic¶
înainte de 20 noiembrie 1977): cet¶†enia român¶, dreptul de a
publica în editurile §i în presa din România - în care nu m-am putut
exprima din martie 1970 pân¶ în ianuarie 1990 (total: 20 ani); nici
dup¶ 1997 în urma ac†iunilor “colegiale” ale fo§tilor prieteni
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deveni†i turiferari ai lui I. Iliescu, ai lui E. Constantinescu (total
general: 30 ani de interdic†ie); în fine, a§tept de la statul român
repara†iile morale si materiale cuvenite, ca unul care a luptat pe fa†¶
- §i a fost întemni†at - pentru… drepturile omului în România
dinainte de 22 decembrie 1989 fix, taman când vitejii §i fidelii colaboratori ai Securit¶†ii au devenit posesori de certificate de
revolu†ionari anticomuni§ti!(…)”
La cele trei scrisori ale mele adresate pre§edintelui
României Traian Basescu, Domnia Sa mi-a r¶spuns în 7.11.06; dar
nudirect: misiva a poposit la Ambasada român¶ de la Paris, de
acolo a fost reexpediat¶ spre domiciliul meu parizian în 16.11.06,
pentru ca, în sfâr§it, s¶-mi parvin¶ prin po§t¶, la… 20 noiembrie
2006 (sic).
Atrag aten†ia asupra ultimului pasaj al scrisorii preziden†iale
unde st¶ scris:
“Situa†ia pe care o prezenta†i în scrisori poate fi deblocat¶
printr-o adres¶ c¶tre Ministerul Justi†iei §i parcurgerea unei proceduri simple”.
£i, imediat:
“Voi semnala personal cazul dv. Guvernului, asigurîndu-v¶
de întregul meu sprijin…”
De unde se în†elege ca Pre§edintele nu era informat c¶
Ministrul Justi†iei m¶… informase: cet¶†enia nu-mi fusese luat¶,
nici vorb¶, o am în continuare (nu fusese vorba doar de cet¶†enie)
§i îmi sugereaz¶, senin s¶ m¶ adresez… “Ministerului Justi†iei
[pentru] parcurgerea unei proceduri simple”!
ïn limba român¶ curent¶ astfel de “rezolv¶ri” chiar la nivel
înalt, intr¶ sub semnul: Trimitere de la Ana la Caiafa.
Pentru limpezirea “simplelor proceduri ”, Valerian Stan,
înarmat cu o împuternicire legalizat¶ din partea mea s-a adresat, la
8 nov. a.c. Directorului Direc†iei Arhivelor Na†ionale Istorice
Centrale:
“…va rog sa fi†i de acord s¶ se cerceteze §i s¶ mi se comunice dac¶ în arhivele gestionate de c¶tre Direc†ia Dvs exist¶ un
Decret al Consiliului de Stat prin care scriitorului Paul Goma, opozant al regimului comunist din România, i-a fost retras¶ cet¶†enia
român¶. Acest Decret, în leg¶tura cu a c¶rei existen†¶ sunt indicii
serioase, a putut fi adoptat în perioada noiembrie 1977-decembrie
1989. () ïn situatia în care Decretul va fi identificat, solicit o fotocopie a sa, certificat¶ pentru autentificare. ïn eventualitatea ca asemenea Decrete nu se afl¶ în gestiunea D.A.N.I.C., solicit s¶ mi se
precizeze institu†ia c¶reia va trebui sa ma adresez in continuare”.
Ei bine, aceast¶ nevinovat¶ §i inutil¶ cerere, fiindc¶ nu eu
trebuia s¶ caut documentele, depus¶, repet, în 8 noiembrie, azi, în
22 noiembrie 2006… nu mai este de g¶sit! S-a volatilizat!
ïn România “post-revolu†ionar¶” astfel de disfunc†iuni au
devenit regul¶ : solicitantul r¶mâne mereu la cheremul monstrului
numit, în continuare, Aparat-de-stat-si-de-partid:
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Ca si documentele de la Securitate, promise de aproape
dou¶ decenii - dar translate unit¶†ii militare avînd nume de cod
CSNAS, unde au fost pelinizate tot de c¶tre “lucr¶tori” dintre c¶l¶i
§i nu dintre victime; ca §i documentele din Arhiva Uniunii
Scriitorilor, fie “r¶t¶cite”, fie distruse de mâna poetului
revolu†ionar Dinescu (vorbesc în cuno§tin†¶ de cauz¶: hârtia prin
care fusesem exclus din Uniunea Scriitorilor pe când m¶ aflam
arestat, în aprilie 1977, nu a mai fost g¶sit¶ în 2002 de c¶tre
Stej¶rel Olaru, împuternicitul meu), drept care fo§tii rezisten†iprin-cultur¶, ajun§i în fruntea bucatelor pentru meritele-deosebite
în “opozi†ia anticomunist¶” - ca N. Manolescu, Blandiana,
Adame§teanu îsi îng¶duie s¶ afirme, cu senin¶tate c¶… nu fusesem
exclus! Sus†inea Monica Macovei altceva când afirma c¶… am, în
continuare, cet¶tenia român¶?
Am fost obligat s¶ accept: pe meleagurile mioritice se practic¶ - la nivel de stat - dispari†ia: dispar documente, dispar chiar §i
cererile de a consulta Arhivele!
Unde? Bineîn†eles, înapoi, în hrubele Securit¶†ii! - nu am
folosit diversiunea : “fosta Securitate”, inven†ie diversionist¶ a
securi§tilor eterni, ca §i “poli†ie politic¶”…
România - †ar¶ §i a mea, nu doar a lui Iliescu, M¶gureanu,
Constantinescu, B¶sescu, T¶riceanu, Ungureanu - vrea s¶ fie acceptat¶ în Europa, îns¶ f¶r¶ a îndeplini si cerin†ele-reguli privitoare la
drepturile omului. Tovar¶§ii no§tri de veacuri îsi imagineaz¶ c¶
Europa este un fel de NATO - în care fusese b¶gat¶ la gr¶mad¶ de
c¶tre americanii în c¶utare de “terenuri” pentru închisori secrete,
livrate la cheie, cu tot cu cadrele specia-lizate în tortur¶. Ei î§i spun
c¶ din moment ce marii criminali: Dej, Groza, Pauker, Chi§inevschi, R¶utu, Nicolski, Maromet, Goiciu, Cr¶ciun, Enoiu, Dr¶ghici,
Ceau§escu, Brucan - §i înc¶ mul†i, mul†i al†ii au… decedat, ei au
r¶mas cura†i ca lacrima în fa†a neferici†ilor compatrio†i, deci pot s¶
“intre” (în Europa, se în†elege) cu tot cu Iliescu, Roman, Caraman,
Ple§it¶, Voican - zburdînd liberi §i ferici; cu trupe†i ca Merce,
Voiculescu-Felix, C.V. Tudor, senatori si dipota†i; cu tâlhari-criminali ca Pacepa, Turcu sp¶la†i de sânge la fântân¶, onorabiliza†i de
oameni f¶r¶ onoare, ca N. Manolescu - dimpreun¶ cu întreaga liot¶
de securi§ti, mili†i§ti, activi§ti persecutori ai românilor pân¶ în 22
decembrie 1989, din 23, tot decembrie, deveni†i - ca prin miracol!
- prosperi oameni de afaceri, jefuitori de cadavre §i ai Avu†iei
Na†ionale, precum §i - vai - oameni politici…
La o astfel de politic¶, astfel de “oameni”.
Acest mesaj este ultimul pe care îl adresez Autorit¶†ilor de
la Bucure§ti, cele care, de aproape 30 ani, îmi interzic, mie, intrarea
în România, †ara mea - ele, care azi-mâine vor intra în Europa - pe
care o vor jumuli cu talentu-le mondialmente recunoscut, dup¶ care
î§i vor face cu ochiul:
«£i p-¶§tia i-am tras în pept!»
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Dup¶ o gaf¶ ca cea cu Vosganian, s¶ se a§tepte la alte surprize nepl¶cute.
Paul Goma”
24 nov. Reproduc câteva fragmente din mesajele primite
de la necunoscu†i:
“Domnule Paul Goma,
Sa fie intr-un ceas bun! In mod sigur, la Bruxelles nu se vor "rataci" documentele, ca la Bucuresti!Iar cei de aici vor fi obligati sa dea raspunsuri la toate intrebarile puse de acolo. Multa sanatate, E[…] A[…]

*
Uniunea Scriitorilor v-a reprimit, cu scuze?
I[…] B[…]

*
Buna ziua. Am citit anuntul de incheiere a "corespondentei" cu T.Basescu.
Urmarind emisiunea de la sfarsitul lunii octombrie, la care ati participat telefonic,
eu personal, cred ca nimeni nu va doreste pe teritoriul Romaniei. (subl. mele,
P.G.)Am vazut atunci(la emisiune): Iorgulescu nu putea sa mai vorbeasca, Olaru nu
stia ce sa faca. Pentru ca oamenii murdari nu pot sa stea fata in fata cu un om cinstit,
care nu minte ca Dvs.Daca ati aparea la o emisiune televizata bunaoara in fata lui
Liiceanu cred ca acesta ar intra in pamant topindu-se. Nimeni nu va vrea in
Romania ca Dvs. sa spuneti una, alta. Eu m-am convins de mult.
Sanatate, M[…] C[…]

*
Stimate domnule Paul Goma,
Din Amsterdam particip cu drag la tot ce se face pentru dumneavostra in
aceste zile. (…)Va urez succes in actiunile dumneavoastra si sa vedem Romania
Mare, ca acum in Basarabia rusii se dau romani, sa intre in Europa, vor unirea cu
Tara. Cu cea mai aleasa pretuire, R[…] B[…]

Luni 27 noiembrie 2006
Alt¶ veste proast¶ - iat-o :
Ziua / 27.11.2006, pagina de politica
“Paul Goma incheie corespondenta cu Basescu
Scriitorul roman Paul Goma, care i-a trimis, pana in prezent, trei
scrisori presedintelui Traian Basescu, in care conditiona colaborarea cu
echipa privind condamnarea comunismului de reacordarea cetateniei romane
si repunerea sa in drepturi, anunta incheierea "corespondentei" cu seful statului. "La cele trei scrisori ale mele adresate presedintelui Romaniei Traian
Basescu, Domnia Sa mi-a raspuns in 7.11.06; dar nu direct; misiva a poposit
la Ambasada Romana de la Paris, de acolo a fost reexpediata spre domiciliul
meu parizian in 16.11.06, pentru ca, in sfarsit, sa-mi parvina la posta, la... 20
noiembrie 2006 (sic)", explica Goma in acest ultim mesaj adresat autoritatilor
de la Bucuresti, datat 22 noiembrie. "Atrag atentia asupra ultimului pasaj al
scrisorii prezidentiale unde sta scris: 'Situatia pe care o prezentati in scrisori
poate fi deblocata printr-o adresa catre Ministerul Justitiei si parcurgerea unei
proceduri simple'", adauga Goma in text. "Acest mesaj este ultimul pe care il
adresez autoritatilor de la Bucuresti, cele care, de aproape 30 de ani, imi
interzic mie, intrarea in Romania, tara mea - ele, care azi- maine vor intra in
Europa - pe care o vor jumuli cu talentu-le consumat, dupa care isi vor face
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cu ochiul:«si pe astia i-am tras in piept!»", conchide scriitorul Paul Goma.
(L.P.)

O adev¶rat¶ lec†ie de rezumat gazet¶resc român¶chesc.
Românul - prieten sau: din-contra - care se mir¶, ba chiar se
indignarise§te c¶ Goma refuz¶ dialogul ar face bine s¶ citeasc¶ textul
de mai sus, apoi s¶ fac¶ efortul-considerabil-pentru-un român de a-§i
arunca ochii peste textul “Anun†ul”-ui meu. Nu §tiu §i nu m¶ intereseaz¶ cine este “L.P.”, semnatarul: june-tân¶r sau mo§-b¶trân, b¶rbat
sau din contra - are aceea§i “§coal¶ de ne-gazet¶rie”: este incapabil de
a rezuma în cinci rânduri o situa†ie. Eu dau vina unui astfel de e§ec devenit regul¶ la gazetarul român relatator (cite§te: povestitor, pe scurt,
al unei pove§ti mai lunge) doar pe ne-lectur¶. Jurnalistul (aici: doar
ziuatic) nu cite§te, nici m¶car în diagonal¶ - e-he, ce bine ar fi fost! ochii îi cad pe un pasaj, pe acela îl “extrage” §i îl bag¶ în fa†¶.
Dup¶ ce m-am ar¶tat galanton, dînd vina impoten†ei doar pe
“nelecturare”, cum se exprim¶ dân§ii, înde-dân§ii, îmi îng¶dui o
derogare, zicînd in petto: jurnalistul pricinatic, chiar de ar fi “parcurs”
- alt tic profesional - întreg textul de rezumat (“Anun†”-ul), rezultatul
ar fi fost acela§i : nu ar fi în†eles despre ce este vorba.
Am avut când s¶ m¶ tot întreb în leg¶tura cu muta†ia operat¶ în
mentalul scriitorului român, începînd din jurul anului…1984 - ei, da,
Orwell fusese, cât timp tr¶ise, doar profetul, dup¶ moarte a devenit
cronicarul reeduc¶rii generale - observat¶ cu surprindere, cu indignare, cu durere la oameni pe care îi cunoscusem bine înainte de 1977
când plecasem din †ar¶, cu unii dintre ei fusesem prieten… Oricum,
înainte de “rivulu†ie” r¶m¶sesem doar la întreb¶ri retorice, de gen
Horia Popescu: «Dar cum este posibil, domnilor…?», iar începînd din
1990 eventualele r¶spunsuri îmi fuseser¶ blocate, neutralizate, anihilate, pe de o parte pentru c¶ eu însumi m¶ l¶sasem tras în troaca lor, a
reeduca†ilor, pe de alta - pe din-contra - pentru c¶ devenisem †inta atacurilor concentrice ale lor (vorbesc de colegi §i prieteni: Monica
Lovinescu, Adame§teanu, Liiceanu, Manolescu, Barb¶neagr¶, Mircea
Martin… - nu-l mai pun la socoteal¶ pe ¢epeneag) §i eram obligat s¶
fiu mereu în stare de veghe, pentru a da replica… Resim†eam lipsa dialogului dintre mine §i ei - eu spuneam una, cel¶lalt îmi d¶dea replica la
ceva… inexistent (ilustrativ¶ fiind analiza în trei numere din 22 noiembrie 1999) intreprins¶ de Mircea Martin - în care toate
informa†iile erau false, cu osebire al¶turi.
Acum nu-l mai… resimt. ïl constat (într-adev¶r, nu mai pot
dialoga cu “colegii” - cu o excep†ie-dou¶, ceilal†i, fie au început s¶ tac¶
sonor, s¶ tac¶ astfel, încât s¶ fie… auzi†i de tovar¶§ii din conducere c¶ ei tac, deci cel care tace este de acord cu ce spune, dicteaz¶ tovar¶§ul
Manolescu de la prezidiu - fie s-au exprimat împotriva mea, ca
Cistelecan, ca Marta Petreu). £i îl deplor - fiindc¶, orice-ar zice ei, sunt
b¶iat bun…
…£i nu m¶ las¶, nu m¶ sl¶be§te glasul (emailat) al “feti§oarei”
de la Pa§cani, elev¶ intern¶ la Ia§i: dac¶ chiar vreau s¶ m¶ întorc în
†ara asta… B¶trân plin de cicatrice, m¶ întreb, cu veninozitatea-mi :
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«Iubit¶ Laura, cum vei gândi peste 7 (§apte) ani? ï†i vei mai
aduce aminte ce spuneai-întrebai în urm¶ cu 7 - §apte - ani?»

La compunerea mai-sus-citat¶ - câteva comentarii:
doctorul (…)Anton Stan a scris: E clar ca nu se vrea revenirea in tara a lui
Goma. Din doua parti : a celor care l-au expediat si a celor ramasi aici (sau reveniti).De gura lui, uneori subiectiva,dar niciodata mincinoasa.Si nu stie prea
multe.Stie tot ! George Calalb
Isidor Livia (…) Cei care cunoa§teti!Nu se poate sa nu existe un motiv
necunoscut muritorilor ca mine. E bine ca cei ce sunt documentati asupra cazului
Goma sa ne informeze pe ceilalti. L-am auzit la Europa Libera în anii aceia cumpliti
pentru mine vorbind, i-am citit cartile, stiu si ce a fost cu "Carta 1977", totusi, ce se
întâmpla? Cui îi e asa frica de Paul Goma? Si de ce ? S-a aflat în fruntea disidentilor
români! Ce se întâmpla? Cei care stiti mai multe, informati-ne. Destul tin autoritatile
acest subiect sub obrocul tacerii, nu-l tineti si voi acei care aveti mai multe informatii
decât au multi dintre noi
doctorul (…)Pentru Isidor Livia.....Sunt gelos pe tineretea si naivitatea ta.
Nu-ti inchipui ce-ar urma, dupa reantoarcerea lui Goma? Spui ca i-ai citit
cartile.....Ura lui contra comunismului, a securitatii, a universului concentrationar,
prin manifestarile lui, a unui om care a invins frica si caruia nu-i mai pasa de nimic,
ar zgudui aici, in interiorul sistemului, tot ce-i face pe bestiile care inca conduc nenorocita asta de tara, indiferent din ce parte a esichierului politic fac parte sa aibe cosmaruri numai la auzul numelui Sau. Dr.George Calalb vicepresedinte al ACTIUNII
POPULARE
Don Quixote (…)Paulica draga Ai observat Paulica draga ca tzara poate si
fara tine? Bine, prost, dar se descurca. Dar de ce ai renuntat la cetatenie? Ai abdicat
precum Regele Mihai sub presiune? Nu. Ai facutv tot ce ti-au spus EI ca sa o stergi
din tzara, ca asta era si scopul furtunii intr-un pahar cu apa ce ai iscat-o. De ce nai cazut acolo la datorie ca si fruntasii liberali si taranisti in beciurile comunistilor?
Aceia CREDEAU IN CEVA, n-au facut-o sa-si dea aere mondene. Ca doar ai printzipii solide... Si un om fara printzipii vasazica ca nu le are, noo? Acum sa nu-mi vii
cu nu stiu ce lacrimogena cu tzarrrishoara taaa ca nu te cred. Colegii tai de protest
au ajuns in puscarii si tu ai intins-o la Paris. Asa nu m-ar deranja prezenta ta pe
ecranele romanesti ca se perinda si alte specimene nesimtzite p'acolo catu-i ziua de
lunga, toata gama de la Iliescu la IPS Teoctist trecand pe la Base, Copos si Becali.
Dar, din cauza celor pe care i-ai lasat de izbeliste pe mana Securitatii si ai intins-o
englezeste fara sa te zbati pentru ei, stai acolo unde esti ca stai bine. La fel acel
Ivascu de la Tiraspol, el a-ntins-o datorita lui O.Brega si a Stras-bourgului iar ceilalti doi au ramas in cutilor muscalilor. Tot ca tine si el, mai Paulica mai ! Doar ca
el nu-i la Paris ci la CVT. In rest tot aia

Mar†i 28 noiembrie 2006
Un mesaj - semnat:
(…)“domnule paul goma, peste toata colcaiala de informatori (fosti si
actuali) si oportunisti strecurati abil in institutiile bugetare, peste toata armata nevazuta a oamenilor lui ceausescu care, iata, se pregateste sa intre in EU calare pe cai
mari, numele dumneavoastra a ramas ca un reper de moralitate.
Regret profund ca istoria v-a rezervat doar un drum â?" pe Valea Suferintei.
Dar ma bucur ca existati. Prin ceea ce ati facut si faceti ati aratat si aratati la doua
generatii succesive ca exista si Calea Adevarului. Viitorul o va arata. Va urez ani de
liniste si de creatie...
Ilie Chelariu, Timisoara, membru US, redactor-sef al revistei literare Orient
latin, redactor-sef Editura Eubeea.
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Face bine - pe la inim¶ - un semnal scris, §i semnat (!)
parvenit într-o diminea†¶ de noiembrie cople§it¶ de amintiri din
urm¶ cu… 50 ani (e-he, ancheta de la Interne, sub “conducerea
în†eleapt¶” a c¶pitanului Enoiu…), mânjit¶ de acest prezent de
baleg¶. Chiar dac¶ îl cunosc pe expeditor doar dup¶ nume - dar
ce importan†¶ poate c¶p¶ta un nume rostit-scris în aceast¶ lume
anonimizat¶!
Duminic¶ 10 decembrie 2006
O prieten¶ epistolariceasc¶ de la Chi§in¶u îmi scrie:
…buna ziua si bine v-am gasit. Va scriu caci nu mai pot sa nu scriu - fiindca
de atatea ori am scris si pe urma stergeam textul avand frica sa nu par ridicola si au
mai fost si cazuri cand V-am scris ceva ce a demonstrat ca de fapt nu Va cunosc
opera si nu V-am citit ori mai atent, ori integral. Scriu sa Va spun ca Va citesc si recitesc in continuare, ca de fapt mi-am gasit scriitorul preferat, care ma indruma, pe care
ma pot baza, care imi da atatea cunostinte, care ma invata sa urasc uratul si mai ales
sa iubesc, dar cel mai mult sa pot diferentia minciuna de adevar, eu acum mi-am gasit
cararea, punctul de reper. Acum eu vad lucrurile prin prisma de vedere a D-voastra.
Nu de atat ca sunt influientabila, dar punctele D-voastra de vedere imi sunt foarte
apropiate, am gasit atatea tangente in gandire, in vorbe ca raman uneori absolut frapata, de parca Va stiu de o viata. Nu Va ascund ca Va citesc cu multa durere,
retraiaesc orice veste care Va amaraste si sunt alaturi de D-voastra la toate loviturile
date de prieteni si neprieteni, mai ales de prieteni. Sunt enervata pe liicenii, manolestii, stejareii, basestii si restul luati toti la un loc! D-voastra, care de fapt ati inceput in
Romania cu drepturile omului Vi se incalca acest drept fundamental pe care se tine
astazi lumea civilizata si de care vorbesc toti laolalta fara sa tina cont de el: de libertate a cuvantului si scrisului - cel mai important pentru D-voastra, dreptul la Tara,
dreptul la a avea o casuta in jurul careia sa creasca si leustean si patlagele si alte frumuseti care sa Va bucure.
Poate basescu se teme ca repunandu-Va in drepturi va trebui sa ne recunoasca si noua, la restul din afara granitelor, dreptul ca suntem romani, nu sa umble
lumea (care a depasit frica! si umilinta caci suntem tratati pe la ambasade ca handicapati - nu putem vorbi, nu stim macar cine-i presedintele Romaniei!) sa-si recapete
cetatania, dovedind (!) ca sunt ceea ce sunt.
Domnule Paul Goma, dragul meu, Paul Goma (o scriu cu inima stransa!)
grijile mele s-au amestecat cu ale D-voastra ceea ce de fapt nu-i putin, e chiar mult,
mult deoarece D-Voastra aveti grija intregii lumi si in special a acelei parti care este
mai slaba, mai la nevoie.
Va doresc multa sanatate D-voastra si intregii familii, Doamnei Ana, Filip
si tuturor celor pe care ii aveti alaturi.
Cu mult drag, Nina
O.S. Mi-am cumparat calculator pentru a putea citi in voie si acasa.

11 dec. 2006, Seara:
Telefoneaz¶ o doamn¶ de la ambasad¶. Nu o rog s¶ repete
numele - pe care nu-l în†elesesem - fiindc¶ §tiam: mi-ar fi servit
un pseudonim. Oricum, am deslu§it cuvântul: “secretar¶”.
Iar secretara m-a anun†at într-un mod dr¶g¶la§, încâlcit:
Invita†ia ar fi trebuit s¶ plece de la Bucure§ti azi (11 decembrie
2006, traduc eu în limba român¶, ceea ce Domnia Sa mi-a comunicat în limba… secretar¶), dar a întârziat, îns¶ eu s¶ §tiu c¶ va veni
în câteva zile… Concentrat ca s¶ p¶trund logica ambasadic¶, nu
am cerut am¶nunte de genul: invita†ie - la ce?; invita†ie - pentru
când?; invita†ie - unde? Doamna secretar¶ §i-a continuat rostirea
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rolului. Am dedus c¶ sunt invitat la Bucure§ti, la Parlament (? nu
sunt sigur, dar a fost ceva cu Parlamentul), ca s¶ ascult raportul
pre§edintelui B¶sescu în chestiunea condamn¶rii comunismului.
Ajuns în aceast¶ sta†ie p¶r¶sit¶ trenul meu a fluierat a jale:
era silit - pentru a câta oar¶? - s¶ explice, s¶ l¶mureasc¶, s¶
alfabetizeze un consângean (în ultima lun¶: pe ministrul Justi†iei,
Macovei; pe pre§edintele României, B¶sescu - acum pe doamna
ambasad¶ de la secretar¶) c¶… ace§tia - deocamdat¶: trei, dar
reprezentativi - angajeaz¶ cu mine un dialog în perfect¶
necuno§tin†¶ de cauz¶: ei nu §tiu cine sunt eu, ce hram port,
care-i situa†ia mea civil¶…- îns¶ vor s¶ dea impresia c¶ sunt
informa†i §i m¶ trateaz¶ ca pe unul de-al lor - fie acela informat
(dar care nu vrea s¶ recunoasc¶!), fie habar n-avînd, dar nu
conteaz¶: la noi, în România Nou¶, are s¶ afle el “pe parcurs”…
Ca s¶ scurtez: doamna secretar¶ nu pricepea - mai
adev¶rat: nu admitea ce îi spuneam §i ei: c¶ nu pot… onora o
invita†ie (care nu-exist¶-dar-se-afl¶-pe-drum, s¶ fiu lini§tit),
dintr-un motiv simplu: sunt refugiat politic, deci nu am dreptul
s¶ c¶l¶toresc în †ara din care am fugit… Doamna secretar¶ nu-mi
punea întreb¶ri ajut¶toare, care ar fi cerut explica†ii suplimentare,
de genul: «Da’ de ce?», «Nu se poate!», «Cum este posibil?»
(…ca eu s¶ fiu refugiat politic român, în Fran†a, taman acum când
patria noastr¶ a fost primit¶ în Europa, cu tot Aparatul Securit¶†i,
în frunte fiind generalul Caraman). Nu. Doamna secretar î§i continua zicerea partiturii sale, f¶r¶ opriri, f¶r¶ poticneli, ca un tanc
(adev¶rat, cu voce suav¶, de “doamn¶ secretar¶”).
M-a auzit Filip §i a venit s¶ afle la cine mai zbier - fiindc¶
asta f¶ceam: chiar dac¶ nu o acuzam pe interlocutoare de nimic
(ba da: vorbind de Macovei, ea a zis «doamna ministr¶», eu am
corectat-o: ministru nu are feminin în limba român¶, ca §i procuror, avocat, istoric, critic (literar, muzical, de art¶) - doamna
secretar¶ nu s-a poticnit în observa†iile mele, §tia ea ce §tia despre
limba român¶ cea folosit¶ la subMinisterul de Externe al Ministerului de Interne - ridicasem glasul în mod periculos
pentru mine, fiindc¶ îmi pierdusem respira†ia: gâfâiam ca spre
sfâr§itul “presta†iei telefonice de cinci minute la Televiziunea §i
ea Român¶” de acum vreo lun¶.
Astfel - un fel de a vorbi - s-a încheiat “dialogul” meu cu
doamna-secretar¶. Urmeaz¶ s¶ v¶d când va ajunge invita†ia cu
pricina - în mod necesar va face o halt¶ - de respira†ie - la
ambasad¶, abia apoi va porni spre adresa-mi.
Mar†i 12 decembrie 2006
Dup¶ amiaz¶. Dna Eugenia Crângariu îmi scrie:
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Stimate Domnule Goma,
Asa cum am promis, va spun ce s-a petrecut la proces.
La dosarul cauzei nu au fost inapoiate dovezile de indeplinire a
procedurii de citare cu partile care au domiciliul in strainatate (Franta, SUA
si Germania). De vina este lentoarea procedurii comisiei rogatorii, folosite de
catre Ministerul Justitiei, la cererea instantei de judecata, care, desi a acceptat
ideea ca se putea realiza citarea direct prin posta (scrisoare recomandata cu
confirmare de primire), a considerat ca este mai prudent sa apeleze la varianta
greoaie, birocratica.
Ni s-a pus in vedere sa ne prezentam la grefa instantei de judecata, sa
luam cate un exemplar din fiecare citatie, insotita de o adresa prin care li se
pune in vedere celor citati sa-si aleaga o adresa de domiciliu in vederea
comunicarii actelor de procedura, in Romania. De data asta, trebuie traduse
in cate 3 exemplare numai citatiile si adresele. S-a amanat judecata pentru
termenul din 19 iunie 2007, asa cum de altfel s-a procedat si la un alt caz
inaintea noastra, ceea ce stiu ca nu va consoleaza.
Cat priveste cealalta problema - invitatia pentru 18.12.2006 Conventia de la Geneva din 1951 privind statutul refugiatilor prevede in art.1
C) - cauzele de incetare a protectiei, ca redobandirea cetateniei, dupa ce a fost
pierduta voluntar, solicitarea protectiei tarii a carei cetatenie o are refugiatul,
dobandirea unei noi cetatenii, impreuna cu protectia tarii a carei cetatenie a
fost dobandita, reintoarcerea voluntara PENTRU A SE STABILI in tara pe
care a parasit-o sau in afara careia a stat de teama de a fi persecutat (deci nu
pentru o simpla vizita sau pentru un eveniment determinat, cum este cel din
18.12.2006) sau incetarea imprejurarilor pentru care a fost recunoscut ca
refugiat, cu consecinta ca refugiatul nu mai poate continua sa refuze protectia
tarii a carei cetatenie o are sunt situatiile se poate pierde statutul de refugiat.
Opinia mea legala este un aspect al optiunii dumneavoastra. Felul in
care exista si arata tara unde ati primit invitatia sa veniti, pentru 18.12.2006,
priveste in primul rand pe conducatorii acesteia si pe cei cu functii cheie in
mecanismele decizionale, cred eu, iar acum tocmai unii din ei va invita.
Puteti oricum sa transmiteti un mesaj, pentru ca opinia publica nu se
informeaza corect din taceri si nu e bine sa fie auzit doar corul detractorilor.
Toate cele bune. Ganduri, alegeri in viata, sanatate si putere.
Rabdare ati tot avut, deci cred ca nu mai e cazul sa va urez.
Eugenia Crangariu”

La asta chiar c¶ nu m¶ a§teptam! Am devenit plictisitor cu
ne-a§teptarea: cum a§a: “vestea” îmi vine din România §i eu pretind c¶ nu m¶ a§teptam la înc¶ o român¶rie? Vestea vine dinspre
Ministerul Justi†iei - §i nu m¶ a§teptam la înc¶ o porc¶rie, la înc¶
o m¶g¶rie, la înc¶ o injusti†ie?
Aceste cusururi - dovedite - nu fac decât s¶… dovedeasc¶:
nu merit România lui Macovei-B¶sescu-T¶riceanu-Ungureanu;
nu merit România lui Ple§i†¶-M¶gureanu-Petre Roman-Caraman.
A§a cum nu merit România lui Manolescu-Liiceanu-DinescuBlandiana-Ple§u-Gârbea-Patapievici-Marta-Petreu-Mircea
Martin-Adame§teanu-Cosa§u -I. Vianu-Matei C¶linescu… Iar
mai înainte nu meritasem România lui Ceau§escu-Popescu©Paul Goma 1935-2011
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Dumnezeu, Ple§i†¶, Coman. Dac¶ merit ceva: s¶ fiu †inut la gard,
la poarta închis¶ §i s¶ nu fiu l¶sat s¶ intru în ograda - ceva mai a
mea decât a Macovelei, la acasa hot¶rît mai a mea (o-ho, multmai!) decât a lui Ungureanu, komsomole†ul-cu-ochilari-de’telectual-româno-european. Dar ce-mi imaginam eu: c¶ voi
putea s¶ dialoghez cu ei? Nu înv¶†asem - pâna la vârsta pe care o
am - c¶ ei nu au §tire de dialog? Speram c¶ m¶ voi înfrunta cu ei?
Dar cine sunt eu, ca s¶ pretind înfruntare cu ei - care se bat numai
înde ei, în bun¶ tradi†ie mahalageasc¶: scuipîndu-se §i ar¶tîndu-§i
cururile - acelea cu adev¶rat ar¶tabile, nu ca faciesurile lor porcine de securi§ti din bunic în str¶nepot (§i amenin†în-du-se cu
procesul)? Dar nu mi-am dat seama pân¶ acum cât de ridicol
sunt?, cu “preten†iile”-mi? C-adic¶ ce urm¶resc eu? Vezi (v¶d!)
c¶ nu §tii (nu, nu §tiu!) ce aveai de gând când ai pornit la calomnierea noastr¶, Organ - acum îi spune: “Stat” (§i înc¶ intrat în
Europa, dar noi §tim c¶ tot Organ-de-stat r¶mâne).
Auzi†i, dragi tovar¶§i, ce vrea ¶sta - o fi avînd el un nume,
ba chiar §i un prenume, dar l(e)-am uitat, cu câte alte treburi
importante avem a face fa†¶ - pe teren:
- S¶-i dea în judecat¶ pe tovar¶§ii no§tri Iliescu §i Ple§i†¶
§i Caraman §i, în fine, toat¶ crema organatic¶ a clasi’? Noroc c¶
tovar¶§ul nostru de veacuri Brucan a decedat, c¶-l murd¶rea §i pe
dânsu’ cu acuza†iile!;
- S¶ fie condamna†i public tovar¶§ii no§tri ingineri ai
sufletului; Manolescu, Liiceanu, Ple§u, Dinescu, Adame§teanu,
Blandiana, Patapievici, Zalis, B. Marian - în fine, smântâna
clasi’!?;
- S¶ fie condamna†i tovar¶§ii no§tri de veacuri,
altena†ionaliti§tii, cei care §i-au f¶cut datoria lor de patrio†i
români, stabilind bilan†ul Holocaustului în România (400 000 de
victime dintre evrei, uci§i cu nespus¶ cruzime de fasci§tii no§tri),
demascînd §i condamnînd antisemitismul contemporan de la
ora§e §i sate: Wiesel, R. Ioanid, Ancel, Braham, Shafir, Oi§teanu,
Katz, Volovici, Vianu, Al. Florian? Dar unde se treze§te el? Nu
§tie c¶ ambasador al USA este tovar¶§ul nostru Taubman? £i c¶
tovar¶§ul nostru Taubman are misia de a ap¶ra, în România,
interesele evreilor? Uite: “Monumentul eroilor americani c¶zu†i
pentru liberarea României de hitleri§ti”, inaugurat în prezen†a
ministrului Ap¶r¶rii, Athanasiu este proba vie c¶ tovar¶§ii
altena†ionaliti§ti fac din noapte zi §i-ai zilei ochi închid, cum atât
de bine scrie poetul nostru na†ional Radu Cosa§u - în fine, poate
altul, dar tot patriotic. £i acest neica-nime, cum atât de bine l-a
caracterizat cel¶lalt tovar¶§ al nostru, Eugen Barbu în S¶pt¶mîna
dânsului, unde activa puternic în fruntea UM din care f¶ceau
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parte tineri promi†¶tori: VC Tudor, Ceachir, Giurescu, §i mul†i
al†ii de-ai no§tri, vrea s¶ distrug¶ echilibrul cu atâta trud¶ re-echilibrat - m¶i tovar¶§i?
Sâmb¶t¶ 16 decembrie 2006
Primele ecouri - în pres¶ - privind “Raportul Tism¶neanu”: m-am plictisit s¶ tot spun-scriu: «Am avut dreptate!».
Nu e mare scofal¶ s¶-ai-dreptate când zici: “Un raport despre comunism nu poate fi m¶car onest, din moment ce e condus
de Tism¶neanu, asistat de pricep¶tori ai istoriei României ca
Manolescu, S. Alexandrescu, Zub, Rusan, Berindei, Antohi,
Corneanu - ce importan†¶ c¶ ultimii trei au fost demasca†i? !”
Dup¶ semnele de pân¶ acum raportul este §i mai prost §i
mai strâmb §i mai acoperitor al bol§evicilor decât m¶ temeam. Ar
fi interesant de aflat ce vor spune “componen†ii” comisiei, coautorii raportului despre opera lor - comun¶, dar fiecare s¶-§i asume
p¶catul. Se va g¶si unul singur dintre ei care s¶ se dezic¶ de
raport, s¶ spun¶ c¶ el nu a “contribuit”, c¶ a fost abuzat? Cam
cum a§ fi fost §i eu dac¶ a§ fi fost acceptat de Manolescu, Monica,
Mih¶ie§, Sorin Alexandrescu, Patapievici, Blandiana (prin
Ilie§iu): «D-ta, Cutare nu ai nevoie s¶ scrii - ai tot scris - de scris
ne ocup¶m noi…» ?
La orele 10 diminea†a, am g¶sit în cutia po§tal¶ invita†ia
din partea lui B¶sescu de a participa; de a lua parte. Cu drag. Mam obi§nuit cu nesim†itoria noastr¶ româneasc¶ - mai ales cu cea
venind dinspre autorit¶†i care sunt obligate s¶ r¶spund¶ la o interpelare, la o întrebare. M-am obi§nuit - greu, dar pân¶ la urm¶…
ïi cunosc pe ai no§tri ca salcâmii: românachii. Ce mai b¶trâiori,
chiar dac¶ nu au profitat (la cel mai înalt nivel!) de comunism, au
fost modela†i de comunism: B¶sescu, Macovei, Musc¶ - mai ales
junele ungurean’, cel cu ochilari. Schimbîndu-§i uniforma, ca s¶
spun a§a, au p¶strat structura (comunist¶) câ§tigat¶, cea de dup¶
1990, a fost dat¶ cu var, întru bucuria familiei aflat¶ cu, pe nas,
o musc¶ de dimensiunea Monei, din care pricin¶ r¶cnise pe hârtie
sluga lor, romancierul maramure§ean Buzura: «F¶r¶ violen†¶!».
“Problema” mea, înainte de 1990 nu ar fi primit rezolvare… la lumina zilei, dac¶ pân¶ §i luarea cet¶†eniei a r¶mas sub
regim de mare-secret-de-stat. Sub B¶sescu “problema Goma” este
rezolvat¶ :
Autorit¶†ile fac pe proastele, ca s¶ m¶ exprim îndelicat, se
prefac a nu avea a face cu o adev¶rat¶ problem¶, deci:
- mint - ca Macoveica cea care a pretins, sub semn¶tur¶, c¶
am, în continuare, cet¶†enia român¶ - dar mi-a dovedit, cu vreo
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hârtie oficial¶ ceea ce sus†inea?;
- mint - ca B¶sescu: el “a-trecut-peste” de dou¶ ori
(num¶rul scrisorilor sale): nu atinge nici de fric¶ “problema”
(care una este ea: statutul de refugiat politic în Fran†a, în 2006) §i,
fie promite o rezolvare rapid¶ - prin guvern - a unei chestiuni
secundare - fie trimi†îndu-mi o invita†ie la Raportul lui din 18
decembrie, cum va fi trimis oricui altui cet¶†ean român avînd hârtii doveditoare a cet¶†eniei române - ca de-un exemplu ¢epeneag;
ca de-un exemplu Hurezean, fiul Blandienei §i nepotul §ogorului
Astalo§, altfel-zisul bandit securist M¶gureanu. Fa†¶ cu astfel de
manevre, m¶ simt dezarmat, neputincios: Cum s¶ dialoghezi cu
ceva care nu exist¶ (ca animalul ardeleanului)? Cum s¶ schimbi
mesaje cu cineva care n-aude, n-a vede, n-a §tie, nici nu d¶ semne
c¶ ar avea chef s¶ afle? Mi-am temperat mânia-mirarea fa†¶ cu
astfel de obi§nuin†e ale compatrio†ilor mei - totu§i, totu§i: treizeci
de ani nu sunt de neglijat, în treizeci de ani faci cinci copii §i dou¶
revolu†ii! - aducîndu-mi aminte, cu exemple, c¶ Românul practic¶ ne§tiismul agresiv din negura veacurilor:
ïn chiar acest jurnal am scris - pentru a cât oar¶? - “r¶spunsul” pe care mi-l d¶duse Gabriela Adame§teanu prin 1988 (?),
când venise la Paris §i trecuse §i pe la noi. Vorbind despre cutare
fapte, petrecute prietenului ei, Goma, despre care “scriseser¶ §i
ziarele”… constatasem c¶ ele continuau a nu-i spune nimic prietenei Gabriela. Mi-am zis c¶ va fi uitat, am trecut mai departe.
Am ajuns la alte fapte - tot în România petrecute, iar dac¶ nu §i
în prezen†a ei, atunci în… mediul ei, scriitoricesc-editorialesc.
Nimic. La un moment dat am §i sup¶rat-o cu “nout¶†ile” mele,
drept care m-a pus la punct în cel mai curat stil al eroinei sale,
coana Vica:
«Nu §tiu, drag¶…» - las suspensia… suspendat¶ doar pentru necesit¶†i de continuare, fiindc¶ dac¶ partenerul meu de dialog - aici partenera - s-ar fi oprit aici, la nu-§tiu, ar fi fost bine
oprit¶, “conversa†ia” ar fi luat alt¶ cale, mai pu†in ignorat¶ de
el/ea. ïns¶ el-ea nu s-a oprit aici - §i cred c¶ a fost pentru întâia
oar¶ în via†a mea când un prieten - c¶ruia nu-i pusesem o întrebare, ci doar îmi manifestasem, f¶r¶ cuvinte, mirarea c¶ nu are
cuno§tin†¶ de fapte arhicunoscute, r¶spundea-acuzator c¶… i-a§
fi pus o asemenea insolent¶ întrebare : «…de unde vrei tu s¶ §tiu
eu asta?!»
Ca s¶ rezum pentru mine drumul “ra†ionamentului” devenit al majorit¶†ii românilor (§i devenit al cvasitotalit¶†ii “intelectualilor” dup¶ 1990): la o propost¶ a mea - neinterogativ¶, repet cel¶lalt falsific¶ mesajul meu de dou¶ ori: prima oar¶ când ia spusele mele, nu ca pe ceea ce sunt, constituie ele: comunicare a unor
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fapte binecunoscute §i de Cel¶lalt -, ci ca pe… altceva; a doua
oar¶, când prietenul meu m¶ ia de guler (verbal), acuzîndu-m¶
de… ceva urât, ceva care nu se face (repro§ul c¶ nu §tiuse ceea ce
eu §tiam cu certitudine c¶… §tie), ba cerîndu-mi socoteal¶ pentru
obr¶znicie §i, de ce nu, scuze pentru c¶ o/îl ofensasem… Repet
“comentariul” Gabrielei Adame§teanu în leg¶tur¶ cu un fapt
(re-)amintit de mine, ceva despre care stiam c¶ §i ea avea §tire:
«Nu §tiu, drag¶, de unde vrei tu s¶ §tiu eu asta?!»
ïn acel moment (1988? 1987?) Ana a intervenit - gre§ind
§i ea, pentru c¶ nu se va fi r¶spunzînd la un repro§ ca acela:
«Din cartea lui Paul, drag¶, cea pe care tocmai ai frunz¶rit-o», i-a ar¶tat pe mas¶ volumul Le Tremblement des
hommes, ap¶rut, h¶t, cu aproape zece ani mai devreme.
Gabriela Adame§teanu s-a aricit:
«Cum, din cartea lui Paul? E prima oar¶ când o v¶d!»
Ceea ce era strictul adev¶r: nu mai v¶zuse pân¶ atunci.
Eu a§ fi oprit discu†ia, sim†eam c¶ nu vom putea continua
a§a - îns¶ Ana:
«De acord, n-ai citit-o, îns¶ în române§te, citite chiar de el,
s-au transmis fragmente la Europa liber¶…»
«Dac¶ tu crezi c¶ eu ascult Europa liber¶…», a f¶cut
Gabriela Adame§teanu, cl¶tinînd din cap a compasiune; §i a
repro§; §i a acuza†ie - c¶ o calomniem pretinzînd c¶…
A§a s-a încheiat dialogul cu prozatorul de excep†ie
Gabriela Adame§teanu.
Alt episod cu un critic literar (de excep†ie), Nicolae
Manolescu:
Acesta, imediat dup¶ Mineriada Sângeroas¶ (13-15 iunie
1990), i-a luat un interviu pentru România literar¶ lui Ion Iliescu.
ïn prima întrebare, N. Manolescu, citîndu-l “pe un prieten”
(nu-i d¶dea numele), îl numea pe Iliescu, avînd înc¶ mâinile pline
de sângele victimelor “minerilor” pe care el îi chemase, pentru a
introduce democra†ia în România: “Omul cu o mare…”
ïn anul urm¶tor, probabil la Salonul C¶r†ii de la Le Grand
Palais, l-am întâlnit §i pe Manolescu. Din vorb¶ în vorb¶ am
ajuns la interviul luat lui Iliescu. Nu a r¶spuns la repro§ul legat de
“Omul cu o mare”, a dat vina pe Z. Ornea, el îl dusese la
Cotroceni… Eu îns¶ nu am întârziat la “o mare”, i-am repro§at c¶
îi luase un interviu legitimator ilegitimului Iliescu. Manolescu
s-a pref¶cut mirat: de ce “ilegitim”, doar fusese ales de popor.
«£i Ceau§escu fusesese ales de popor”, am zis, dar nu l-am clintit
pe Manolescu. El era gazetar, zicea, un gazetar cere interviuri §i
le public¶… I-am replicat c¶ nu fusese niciodat¶ gazetar, iar
acum ca intelectual de frunte al †¶rii, nu se m¶rginise la a-i
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informa pe cititori, ci f¶cuse inversul: îi dezinformase, legitimîndu-l pe Iliescu, criminalul, omul ru§ilor, autorul r¶zboiului
civil din România. S-a uitat la mine ca la cineva care f¶cuse un
banc bun - atât. Nu a acceptat expresia “r¶zboi civil”, a zis c¶
Iliescu s-a comportat ca oricare politician responsabil în timp de
r¶zboi: a luat m¶surile trebuincioase…
Ca de obicei, m-am înfuriat: adic¶, el, Manolescu chiar nu
vedea cine îl înlocuise pe Ceau§escu, la ordinele Moscovei?
Fiindc¶ el negase subordinea ruseasc¶, i-am zis cam a§a:
‘Dar tu îl cuno§ti foarte bine pe Iliescu, înc¶ din 1956,
când ai fost §i tu exmatriculat. Cine conducea atunci Echipa
Mor†ii? Nu Trofin, Burtic¶, Petre Gheorghe, Iliescu?”
‘Dac¶ nu intervenea Iliescu, nu a§ fi fost reînmatriculat’,
mi-a “ripostat” Manolescu.
‘Nu’, spusesem. ‘Dar înainte de a te ajuta s¶ te reînmatriculezi, te exmatriculase! - n-ai pierdut §i tu un an, pân¶ când a
intervenit §i unchiu-t¶u, tovar¶§ul academician O†etea?’
Lui Manolescu i-au displ¶cut profund afirma†iile mele.
M-a întrebat de unde §tiu eu astea? I-am r¶spuns c¶ de acolo de
unde §tie toat¶ lumea: din pres¶. Manolescu cl¶tina din cap, c¶ nu
- nu, ce?: nu era adev¶rat?; nu în†elesesem eu bine? A adoptat fulger¶tor discursul Gabrielei Adame§teanu cu trei-patru ani mai
devreme (ah, spiritele superioare, cum se întâlnesc ele, unde §i
când nu te a§tep†i!):
«Nu §tiu ce spui. Apoi tu nu aveai cum s¶ §tii ceva, fiindc¶
erai arestat dinainte de exmatricularea mea”.
Dup¶ 12-13 ani de la interviul-cu-o-mare, într-o declara†ie
dat¶ presei, Manolescu “argumenta” ceea ce sus†inuse vreme de
peste un deceniu: Goma min†ea când afirma c¶ el îl tratase pe
Iliescu, dup¶ Mineriad¶ de “om cu o mare”. ïns¶ la câteva luni,
dup¶ ce Iliescu nu a mai fost pre§edinte, Manolescu, în sfâr§it, a
recunoscut c¶ (cam) da, îi (cam) luase un interviu, la insisten†ele
lui Ornea! Dar Goma tot nu are dreptate “nu a citit interviul”!
Cine mai are îndr¶zneala s¶ sus†in¶ c¶ Manolescu este o
persoan¶ inteligent¶? Recunosc: eu, în 1995 (în preajma alegerilor), când scrisesem cam a§a: “spre deosebire de Constantinescu,
Manolescu are m¶car o inteligen†¶ normal¶” - îns¶ m¶ în§elasem.
Profund. Oricum, în 1991, la Salonul C¶r†ii de la Paris, ultimele
cuvinte pe care mi le-a adresat Manolescu, în nega†ia lui c¶
gre§ise grav când îl legitimase pe un criminal ca Iliescu, fuseser¶
adame§tenca;
«De unde vrei tu s¶ §tiu ce spui tu c¶ trebuia s¶ §tiu?»
Atunci îi repetasem: «Din pres¶”, el nu a acceptat §i s-a
îndep¶rtat, sup¶rat.
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Ia-auzi, ce preten†ie aveam: s¶ §tie - el! - ceea §tiam eu,
din pres¶, despre el - mai ales faptul c¶ Iliescu f¶cuse parte, în
1956-57-58 din Echipa Mor†ii, cea care-l exmatriculase din facultate
§i pe el…
Oricum, Ziua de azi 19 dec., 2006:
“Cu Walesa, dar fara Goma Miruna MUNTEANU
Dupa sapte luni de cercetari si 100.000 de euro cheltuiti, o comisie
controversata a produs un document controversat. Pe baza acestuia, presedintele Romaniei a condamnat, ieri, in mod oficial, comunismul romanesc. (…)
Si Paul Goma a fost invitat sa participe la ceremonia de ieri. Iata ce
i-a scris presedintele, in urma cu cateva zile: "Sunt convins ca prezenta dumneavoastra la sedinta reunita a Camerelor va fi semnul solidaritatii cu decizia
politica de a asuma la cel mai inalt nivel responsabilitatea morala, intelectuala si sociala de a condamna trecutul comunist, reprezentand totodata un
omagiu adus celor care au luptat, in tara sau in exil, pentru adevar si libertate".
Goma nu a cazut, insa, in capcana de a legitima o farsa publicitara.
Spre deosebire de musafirii din strainatate, el a inteles perfect ipocrizia
demersului. Cum si-ar mai putea face iluzii, cand continua sa fie "refugiat
politic" in Franta, la 17 ani de la rasturnarea regimului Ceausescu? In acest
context, un pasaj din scrisoarea lui Basescu pare de-a dreptul cinic:
"Declaratia pe care o voi sustine in calitate de presedinte reprezinta incheierea unei etape din istoria recenta a Romaniei, fiind totodata rezultatul dezbaterilor interne ale societatii si raspunsul pe care statul roman il ofera apelului
adresat de cetatenii sai in pragul integrarii europene". Dar de apelul pentru
repunerea in drepturi a celui mai important disident roman ce s-a ales? De ce
aceste solicitari (pe cat de legitime, pe atat de concrete) continua sa primeasca doar raspunsuri evazive si contradictorii? De ce autoritatile de la
Bucuresti dau din colt in colt si se spala pe maini cand vine vorba de Paul
Goma? E penibil sa infierezi sistemul, daca nu esti dispus sa-i repari nedreptatile. Macar pe cele, atat de putine, care mai pot fi indreptate astazi. O
condamnare formala nu costa (aproape) nimic. Asumarea trecutului

inseamna, insa, cu totul altceva”.

Un alt text:
Refuzul lui Goma
Scriitorul Paul Goma a decis sa refuze invitatia ce i-a fost adresata de
presedintele Traian Basescu de a participa la sedinta Camerelor reunite ale
Parlamentului, in care seful statului a prezentat concluziile Raportului elaborat de Comisia prezidentiala pentru analiza dictaturii comuniste.
Motivul refuzului lui Goma se regaseste in ultima scrisoare pe care
i-a trimis-o lui Traian Basescu, in noiembrie: reacordarea cetateniei romane
si repunerea sa in drepturile cetatenesti. Un Apel pentru repunerea in drepturile de cetatean roman a lui Paul Goma, sustinut de 500 de semnaturi, a fost
trimis autoritatilor de la Bucuresti, ramas pana in prezent fara un raspuns cert
care sa duca la rezolvarea situatiei semnalate. De altfel, Paul Goma a declinat
oferta de a face parte din Comisia prezidentiala pentru analiza dictaturii
comuniste din Romania, desi initial acceptase propunerea facuta in acest
sens, din acelasi motiv. La randul sau, presedintele Comisiei, politologul
Vladimir1corespund standardelor procedurale dupa care vreau sa lucreze
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Comisia", mai spunea Tismaneanu. El a primit la acel moment replica scriitorului exilat. Publicam in facsimil textul scrisorii trimise de presedintele
Traian Basescu scriitorului Paul Goma. (A.H.)

Duminic¶ 24 decembrie 2006.
Ajunul Cr¶ciunului.
Observ, mai cu seam¶ în ur¶rile-felicit¶rile primite - prin
po§t¶, prin e-mail) c¶ dragii no§tri români - altfel cre§tini-foc, pe
deasupra deasuprelor ortodoc§i - ei folosesc alegru (§i puturos,
este necesar s¶ spun): “S¶rb¶torile de iarn¶”. Nimic incorect, dar
totul întrist¶tor de strâmb: “V¶ ur¶m, cu prilejului s¶rb¶torilor de
iarn¶…” Ba doi expeditori, unul din Canada, cel¶lalt din USA
formulau urarea astfel:
“V¶ ur¶m, cu prilejul Sfintelor S¶rb¶tori de Iarn¶…”
£i, aten†ie: niciun basarabean-bucovinean, fie “din afara
grani†elor României” (în R. Moldova, în Ucraina, în Rusia, la
mama dracului) nu a folosit “S¶rb¶torile de iarn¶”, cu to†ii au
scris clar: “Cr¶ciunul” §i “Anul Nou”, unii ad¶ugîndu-l §i pe
“Sfântul Vasile”.
Ce semnifica†ie s¶ aib¶ acest tic-mental? Dar bineîn†eles,
c¶, vorba m¶tu§ilor lor, ace§ti oameni, cu s¶rb¶torile-de-iarn¶ ale
lor - de mirare c¶ nu le sc¶pase “Mo§ Geril¶”, doar a§a înv¶†asere
ei la pionieri, iar p¶rin†ii nu îndr¶znier¶ s¶-i contrazic¶ - fuseser¶
“sp¶la†i pe la creiere”. £i nimeni nu-i re-sp¶lase (sau de-sp¶lase),
a§a au r¶mas, pe vecie.
Chiar dac¶ exemplele sunt insuficiente pentru a trage o
concluzie, uite, eu o trag, din cele câteva: anticomunismul la
român acesta este: în declara†ii, în afirma†ii rapide (f¶cute cu
gândul în alt¶ parte), nu în fapte. Când spun fapt¶ nu m¶ gândesc
neap¶rat la o fapt¶-de-arme: pui mâna pe o pu§c¶ §i tragi în
bol§evic! Ci în fapta-de-gând - exist¶ §i a§a ceva, dovad¶ c¶ basarabenii, chiar strivi†i de ocupantul rus, nega†i în fiin†a lor
na†ional¶ (care, orice-ar crede N. Manolescu, începe cu alfabetul
latin, cu limba român¶), ajun§i s¶ vorbeasc¶ o “light rumanian”,
gândesc totu§i, în române§te, la România, nu ca Ungureanu, cel
care gânde§te (atunci când st¶pânii lui americanii, israelienii îi
ordon¶) în ne-române§te. Cele trei-patru-cinci milioane de
români c¶zu†i sub ru§i, chiar dac¶ s-au l¶sat contamina†i de
accentul, ba chiar de topica ruseasc¶, au gândit tot timpul c¶ sunt
români, c¶ limba lor este româna, c¶ locul lor este în România.
ï§i mai aduce aminte cineva de cuvintele mele scrise în
februarie 1977 în Scrisoarea adresat¶ lui Kohout, anume c¶ ei,
cehii; ei, polonezii; ei, ungurii sunt ocupa†i de ru§i, îns¶, vai,
nou¶, românilor, suntem ocupa†i de români? Câ†i dintre voi,
maturi în acel moment, auzind citit¶ la Europa liber¶ scrisoarea,
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nu l-a†i blestemat pe autor, nu l-a†i condamnat pentru “tr¶dare de
patrie”: dar cum afirma el c¶ “România este ocupat¶ de români”?
Pân¶ în momentul de fa†¶ (au trecut 30 ani de-atunci) nu am §tire
de vreun român care, s¶ recunoasc¶ public c¶ se în§elase, el,
atunci când m¶ condamnase §i, vai, eu avusesem dreptate: înc¶ de
atunci România, c¶p¶tase un alt ocupant în locul rusului: românul
însu§i - într-atât s¶ fi uitat Miori†a, mitul uciderii de frate?;
Mi-ar fi dat - pentru a câta oar¶? - prilejul de a spune:
«Imi pare r¶u, nespus de r¶u c¶ s-a adeverit ceea ce
spuneam, atunci…»
Revin, ca s¶ spun: Basarabenii, ca români au toate defectele
românului (s¶ le mai în§ir?). Ins¶ Basarabeanul, spre deosebire de
ne-basarabean, are o calitate necunoscut¶ la “fra†ii lor din dreapta
Prutului”; se gânde§te tot timpul la România.
Mar†i, 26 decembrie 2006
Valerian Stan mi-a trimis Stenograma din 30 martie 1977.
Credeam c¶ voi extrage un pasaj, un fragment care m¶ prive§te
doar pe mine, îns¶ citind-o, am în†eles c¶ ar fi p¶cat s¶ nu trec aici
un document, nu doar politic. Nu am §tire de publicarea acestei
stenograme §i cum nu am de gând s¶ fac cercet¶ri, o bag aici, în
traista s¶racului de mine. Voi sublinia pasajele privitoare la mine:
STENOGRAMA
£edin†ei Comitetului Politic Executiv al Comitetului Central al
Partidului Comunist Român
- 30 martie 1977 Au participat tovarasii: Nicolae Ceausescu, Emil Bobu,
Cornel Burtica, Elena Ceausescu, Gheorghe Cioara, Lina
Ciobanu, Ion Dinca, Emil Draganescu, Ion Ionita, Petre Lupu,
Manea Manescu, Paul Niculescu, Gheorghe Oprea, Gheorghe
Pana, Ion Patan, Dumitru Popescu, Gheorghe Radulescu, Leonte
Rautu, Iosif Uglar, Ilie Verdet, Andrei Stefan, losif Banc, Ion
Coman, Teodor Coman, Mihai Dalea, Miu Dobrescu, Ludovic
Fazekas, Mihai Gere, Vasile Patilinet, Ioan Ursu.
Tov. Nicolae Ceausescu: Sa stiti ca daca demolam tot
Bucurestiul, va fi frumos. Am fost aici vis-a-vis unde este blocul
acesta, cu sportul. Acesta trebuie mutat la 23 August. Ce fel de
sport este acesta? Toti trebuie mutati rapid de acolo. Nu se poate
una ca asta.
Tov. Elena Ceausescu: Este mare cladirea, este imensa.
Tov. Nicolae Ceausescu: Este a constructie destu1 de
buna. Pina una alta sa stea pe teren, la cluburile muncitoresti in
judete. Sa stea la cluburi, pe teren. Nu avem nevoie de functio©Paul Goma 1935-2011
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nari; toata activitatea sa se desfasoare acolo. Federatia, antrenorii
sa stea pe stadion. Tinem sa avem functionari la federatie.
Sa vedem dece am convocat sedinta. In legatura cu unele
probleme privind activitatea magarului acesta de Goma, care
continua sa ia legatura prin telefon, si acum, la Europa Libera,
s-a publicat o lista cu aproape 180 de oameni care au semnat-o.
Tot felul de oameni sint. Nici unul nu este cunoscut; este
si asta adevarat. Aici este, inclusiv un antrenor Horvath
Constantin. Nu-l cunoasteti. Asta inseamna ca organele noastre
de securitate nu si-au facut datoria in nici un fel, desi ne-au spus
ca ei urmaresc si stiu fiecare miscare a lui Goma. Am aflat ca
alaltaieri seara a fost la Ambasada americana si intretine legatura cu ambasadorul.
De altfel, ieri, tovarasii au arestat un istoric, pe Vlad
Georgescu, de la Institutul acesta de istorie.
Tov. Cornel Burtica: Institutul de studii sud-est europene.
Tov. Nicolae Ceausescu: Tot institut de istorie este, si,
care intretine legaturi de spionaj cu americanii si direct cu ambasadorul american. De altfel, acesta este un magar, asa de ultima
speta si eu le-am dat aprobare sa-l aresteze, dar cu intirziere, dupa
ce a depus documentele, cu intirziere, la ambasada americana. De
ce trebuia sa stati sa depuna documentele. Avem din acest punct
de vedere niste carente foarte serioase in activitatea organelor
noastre de securitate. Pentru ca aceasta, indiferent de elementul
declasat care este, trebuia de la inceput, ca si in cazul altora, de
comunicat organizatiilor de partid judetene, trebuia actionat cu
fermitate. Nu s-a facut nimic.
Tovarasii mi-au spus: “Am mai inregistrat, stim noi cite
ceva"! Nu se poate sa stam asa; s-a introdus un spirit nu stiu cum
dracu sa-l numesc, dar parca sint niste protopopi la interne.
Problemele umanitare, problemele umanismului revolutionar, presupun inclusiv masuri ferme impotriva oricaror manifestari dusmanoase care lovesc in interesele poporului, ale clasei
muncitoare.
Am spus, nu o data, ca mai sint elemente deplasate pe care
de asemenea, nu le poti folosi. Sigur, ca lumea, atmosfera generala, si astazi mergeau femei, batini, tineri, iti dadeau flori, dar
pe linga cele 21 si ceva de milioane sint si niste derbedei si vor
fi si peste 100 si peste 200 de ani. Impotriva acestora, a sta cu
miinile in sin, inseamna a da dovada de lipsa de umanitarism.
Nu il inteleg pe Coman si nici pe ceilalti de la interne.
Stati jos, nu prin ridicarea in picioare se solutioneaza problemele. Mi-e imposibil sa inteleg acest lucru.
Am convocat intreaga conducere, pina la sefii de sectie
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din Ministerul de Interne, din directii1e acestea, pentru ca trebuie sa punem foarte seri ordine aici. In primul rind, trebuie pus
capat oricaror activitati si legaturi ale lui Goma cu orice legaturi
cu ambasade straine. Trebuie arestat si trimis in judecata pentru
spionaj.
In general trebuie sa atrag atentia ca chiar niste activisti ai
nostri, care intretin legatura cu reprezentante straine, ambasadori
chiar, s-a creat la mese o stare de liberalism, desi avem o lege
care intrezice orice legatura cu strainii, decit prin organismul nostru si convorbirile nu se fac decit in mod organizat si in prezenta
a unei alte persoane, chiar daca cineva stie bine limba. Nu se respecta, insa, acest lucru. Trebuie sa interzicem complet sa se
mearga la ambasadele straine. Iar la receptii cei care au aprobare.
Sint unii tovarasi pe care ii gasesti la toate receptiile, cum
este Mihnea Gheorghiu, care sta toata ziua la receptii si la cloaca.
Trebuie cu hotarire pusa capat unor asemenea stari de lucruri. Sa
se discute clar, cu activul, incepind de astazi si miine, cu activul
central, in conformitate cu legea si cine o incalca, fara nici un fel
de autocritica, imediat scos din munca, sanctiuni de partid si trimis in fabrica, la munca. Sa terminam cu aceasta indisciplina.
Mai sint unii care o fac pe oamenii atotstiutori, pe oamenii
un fel de “mecenall, care apar ca sprijinitori ai artei, ai culturii,
poarta discutii libere, pina cind sint gata sa mearga si in piata sa
discute. Trebuie si aici sa punem capat. Am mai discutat. Orice
activist de partid, care discuta in afara organizatiilor, va fi imediat
sanctionat prin scoaterea din munca. Indiferent cine este. Nu am
ajuns un grup mic-burghez. Sintem un partid revolutionar si cine
nu se supune disciplinei revolutionare, trebuie sa traga consecintele. Nu putem sa admitem nici un fel de indisciplina si dezordine. Daca au ceva de spus sa spuna in organizatia unde isi desfasoara activitatea. Oricine va discuta aceste lucruri in afara, trebuie sa punem capat si sa traga invataminte. Indiferent ce probleme discuta: politice, economice, trebuie facute numai in organizatii1e de partid. In afara, trebuie sa explice si sa sustina politica generala a partidului.
Aceasta este o obligatie elementara. ABC-ul de a fi membru al Partidului Comunist Roman si, cu atit mai mult, de a fi
activist al Partidului Comunist Roman.
Intr-un sir de domenii, sa revedem cum este si cu Institutul
acesta de istorie. S-au aciuit tot felul de elemente deplasate. Nu
vor lucra decit comunistii care au o pozitie ferma pe linia genarala a partidului.
Iata, la acesta, tovarasii au gasit o lucrare la el despre istoria P.C.R., din ce perioada?
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Tov. Teodor Coman: Din 1944 pina in 1977 .
Tov. Nicolae Ceausescu: In care era intreaga politica a
partidului. Acum ca il platea institutul acesta, a scris alta lucrare.
Cum ii zice?
Tov. Nicolae Plesita: "Ciuma lui Caraqialell, o parodie in
legatura cu acest caz, cu cutremurul din zilele noastre.
Calomniaza grav politica partidului, legata de eforturile de redresare ale economiei noastre.
Tov. Nicolae Ceausescu: Si sa-i dam acum "ciuma”, sa-l
trintim 20-25 de ani si sa munceasca pina a invata istoria bine.
Asa sa le facem la toti acestia, imbecili; nici un fel de inima fata
de asemenea oameni.
Tov. Elena Ceausescu: Sa folosesti si acest prilej, este
calamitate naturala, sa-1 dai pe seama partidului, este inadmisibil, este un ticalos. Libertatea este libertate, dar pentru a-si bate
joc de popor, de eforturile lui, pentru acestia nu exista nici un fel
de libertate.
Tov. Nicolae Ceausescu: Trebuie loviti, propriu-zis, fara
crutare. Aceasta ca masura generala, tovarasi, care sa fie luate
peste tot unde avem asemenea oameni. Sa discutam pe aceea,
care nu au asemenea manifestari, sa-i facem sa inteleaga, sa-i
determinam ca fiecare sa-si vada de treaba acolo unde este pus.
Cu acesta care este aici, cu Goma, nici un fel de miscare.
Intrerupt telefonul, orice legaturi, cum incearca sa ia legatura cu
ambasadorul, arestat public, pentru spionaj si trimis in judecata.
Fara nici un fel de discutii si cu toti care vor proceda asa.
Acestia care sint pe lista aceasta, cu organele de securitate
respective, o comisie de partid in fiecare judet, sa stea de vorba
eu ei, sa se vada daca este asa sau nu, pentru ca nu s-a stat de
vorba cu nici unul si sa se procedeze in raport cu pozitia pe care
o vor avea.
Chiar daca este asa cum se spune aici ca ia dat telefon, sa
fie pusi in colectivul de intreprindere in discutie, judecati, si ce
vor hotari muncitorii. Daca vor sa-i bata, sa-i bata. Sa-i lasam,
intr-adevar, pe oameni sa-i judece si aici care se dovedesc asa, nu
pot ramine in intreprinderile respective.
Aici, comisia cu Verdet, Stanescu, Burtica, Popescu si
ministrul de interne, ma refer la cadrul acesta, sa analizeze toate
aceste probleme si sa urmareasca cum se aplica aceste masuri.
Imi raporteaza zilnic.
Am pus aceste probleme aici, la Comitetul Politic
Executiv, pentru ca este vorba de probleme de munca, de partid,
de masuri de partid si cu aceasta trebuie sa incetam cu activitatea
de propaganda. Sigur, organele de securitate isi fac datoria pe
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linia lor in conformitate cu legile. Trebuia sa-si faca, pentru ca eu
nu sint multumit de felu1 cum s-a actionat si consider ca nu si-au
facut datoria. Aceasta in legatura cu problema aceasta. Pe urma
vreau sa mai trec la un aspect. Spuneti ce parere aveti? Daca sinteti de acord.
Tov. Dumitru Popescu: Cu ambasadorul american trebuie sa se mai discute.
Tov. Nicolae Ceausescu: Da. Sigur, daca cineva are o
alta parere, rog sa o spuna aici. Sintem de acord, da. Sa nu
spuna nimeni ca am avut alte pareri si nu am fost ascultat.
Daca are alta parere il rog sa spuna aici si sa hotarim aici.
Cine are alta parere? Nu sint alte pareri.
In legatura cu problemele ridicate alaltaieri cu emigrarea.
Am dat deja tovarasilor din secretariat, care se ocupa cu
domeniul acesta, nu la toti, Verdet, Burtica, Popescu, Andrei,
Stanescu si ministrul de interne, sarcina de a clarifica bine si de a
spune raspicat, de a fi o linie foarte clara: nu se da nimanui autorizatie de emigrare. Se lichideaza orice autorizare. In afara de
cazurile exceptionale. Problema reuniunii familiilor, care realmente, inseamna familie, care este prevazuta in legile noastre
pina la gradul 3-4, unde este vorba de reuniune si, s-a demonstrat,
ca prin comisia de partid le solutioneaza in general intr-un spirit
de intelegere pentru a veni in intimpinarea acesteia. Si, am spus,
ca pe linia aceasta un sir de masuri de propaganda pe linia partidului, presei, radioului, televiziunii.
Daca si asupra acestor probleme sintem de acord cu totii?
Tov. Cornel Burtica: Sa indicati sa se intruneasca si
Consiliul nationalitatilor.
Tov. Nicolae Ceausescu: Am stabilit pentru saptamîna
viitoare, insa masurile acestea sint si pe linia politica.
Tov. Petre Lupu: Poate ar trebui mai bine concretizat
cadrul familiei.
Tov. Nicolae Ceausescu: Noi avem o lege care prevede
pina la gradu1 2-3, chiar si in codul muncii.
Tov. Petre Lupu: Codul familiei este prea direct.
Tov. Nicolae Ceausescu: Noi avem o lege. Este o lege
speciala in materie si aceasta este valabila. Aici sint parintii si
copii. Nu merg nici la frate si nici la var. Acesta nu se poate duce
la frate; numai daca este minor atunci merge la frate, la intretinere si, daca, nu are pe nimeni.
Tov. Teodor Coman: Si la casatorii la fel.
Tov. Nicolae Ceau§escu: Si aici trebuie sa desfasuram o
munca. Cind cineva este chemat, sa inteleaga ca gaseste si aici,
barbati si femei sint destui aici. Numai pentru aceasta am convo©Paul Goma 1935-2011

wwww.paulgoma.com

PDF public și gratuit

31.12.2011

PAUL GOMA - JURNAL 2011

2560

cat, pentru ca sedinta propriu-zisa o s-o facem pe marti. Trebuie
sa discutam un sir de probleme legate de Congresul taranimii si
alta legata de retributie, asa cum am stabilit sa le pregatim, ca sa
realizam cresterea cu 30 la suta a retributiei si o serie de probleme
cu pensiile taranimii. O sa le vedeti cind sintem gata.
Sinteti de acord. Cu aceasta am terminat sedinta.
30.III.1977 CV/2 ex.”
Regret c¶ nu aveam Stenograma atunci când lucram la
“Cod B¶rbosul”, s¶ o introduc acolo. Nu pentru a-i informa pe
compatrio†ii mei - care nu se las¶ în§ela†i de nimeni de pe lumea
asta, doar de ei în§i§i: e mai economic - ci pentru ca o astfel de
capodoper¶ s¶ fie consemnat¶ §i s¶ r¶mân¶, negru pe alb, într-o
carte a mea, fie una §i despiciorat¶ de Liiceanu II, S. Lupescu, tot
un “oltean” §i tot un editor.
Am subliniat locurile unde era vorba de mine (cu italice),
dar am marcat cu bold §i dou¶ pasaje delirante: cel al ridic¶rii în
picioare a ditamai vizirii, cel¶lalt ilustrînd “stilul de conducere”
al Ceau§escului: curat democratic.
*
Fire§te, nu regret c¶ Saddam a fost pedepsit pentru o p¶rticic¶ din r¶ul f¶cut propriului popor. Dar nici s¶ nu mi se cear¶ s¶
m¶ bucur, isteric, de pieirea lui, las acest spectacol pe mâna
Gabrielei Adame§teanu, a Rodic¶i Palade, ele au experin†¶: s-au
dedat la o §edin†¶ de extaz… erotic în prezen†a noastr¶, la Paris,
prin ianuarie 1990, chir¶ind gâfâit, cu ochii albu§a†i de satisfac†ia
c¶, uite, îl futuser¶ §i ele, o dat¶, pe Ceau§escu, fiindc¶ Ceau§escu
pe ele, eroinele rezisten†ei anticomuniste, e-he, de câte ori, §i pe
fa†¶ §i pe dos…
«Nici nu mai puteam ie§i din cas¶, de fric¶! A§a-i trebuie!
Bine c¶ l-au omorît! Acum suntem liberi!»
Aceast¶ explozie muierin¶ din pricina obiec†iei noastre, a
Anei §i a mea: Ampotrofagul africandru Bokassa, fratele spiritual
al lui nea Nicu avusese drept la proces european, iar Ceau§escu,
în Europa, împu§cat ca un câine, dimpreun¶ cu dimpreun¶-sa trebuia s¶ fie judecat întâi…
«Ce judecat, întâi…? £i noi? Noi s¶ nu mai ie§im din
cas¶?»
«…de sub pat», a precizat Ana»
Ei bine, eu, de§i deschisesem gura, nu am l¶sat p¶s¶rica
s¶-mi ias¶: pe atunci eram b¶iat-bun, Gabriela îmi era prieten¶,
§tiam c¶-i fricoas¶ ca o olteanc¶ dârz¶, doar cu vreo doi ani
înainte m¶rturisese c¶ ei i-i atât de fric¶ de comuni§ti, încât face
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pe dânsa… Nu i-am întors-o nici cu B¶l¶i†¶, cu care tr¶ia: ¶sta nu
era comunist, chiar dac¶ era membru în C.C., deci nu de el îi era
(ei) fric¶ /ci de ve§nicia lui - nici nu §tii ce bine am nimerit-o…
*
Pentru prima oar¶ de o bun¶ bucat¶ de timp am r¶suflat
u§ura†i - vai, pân¶ la urm¶toarea porc¶rie a “concet¶†enilor”
no§tri - dac¶ este adev¶rat¶ minciuna Monic¶i Macovei.
A§a, deci: Scrisorii mele pentru repunerea în drepturi
r¶spund B¶sescu, T¶riceanu - §i mai cu seam¶ Ungureanu, komsomole†ul de serviciu: prin minciuni, prin diversiuni… oficiale
(comunicatul Ministerului Justi†iei), prin lucr¶turi securiste de
cea mai abject¶ spe†¶ (pleonasm admis). Ce importan†¶ are cine
anume dintre “diploma†i” m-a turnat la DST, la OFPRA, c¶… m¶
plânsesem - pe nedrept! - la Bruxelles? £i c¶ s¶ fac¶ bine “prietenii no§tri francezi” s¶-i închid¶ gura calomniatorului Goma?
Sabin Pop, ambasadorul? Din câte relata Culcer, acesta “înaintase” problema pe cale ierarhic¶. Deci o cuno§tea, problema
aceea - de la Culcer, care f¶cuse apel la el. Iat¶, pe N. Manolescu
nu-l b¶nuiesc a fi dat o mân¶ de ajutor întru neutralizarea mea:
înc¶ nu intrase în pâine - dar §i când va intra… S¶ te †ii activitate
cultural¶, cu Ed. Reichman, cu Moscovici tat¶l §i fiul, cu Chiva,
cu Tertulian (ce pierdere pentru România lui Manolescu:
Perahim nu mai este în via†¶, ce mân¶ de ajutor ar fi dat politrukul
bol§evic neopolitrukului “liberal” Niki al Monic¶i!).”
Joi 27 octombrie 2011
Revin în actualitate din care sper s¶ nu mai ies.
Publicat pe 26 Oct 2011 - de Liviu Ioan Stoiciu în categoria: LIS JURNAL
“Miercuri, 26 octombrie 2011. Am promis s¶ stau deoparte, s¶ nu mai comentez în nici un fel demersurile f¶cute pentru
reintrarea marelui scriitor disident exilat Paul Goma în drepturi în
propria-i †ar¶. Repet numai c¶ România are obliga†ii materiale
fundamentale, nu numai morale, fa†¶ de el. Am încercat, apelând
la senatorul Varujan Vosganian, al doilea om din conducerea
Uniunii Scriitorilor (de bun¶ credin†¶), s¶ ies din starea de
v¶ic¶real¶ generalizat¶ §i de inac†iune §i s¶ g¶sesc o solu†ie de
ie§ire din impas. Nu mai putem continua cu ignorarea lui Paul
Goma, problemele sale reale sunt §i problemele noastre, dac¶
vrem s¶ ne respect¶m. N-avem nici memorie, nici demnitate de
vândut. Paul Goma e la o vârst¶ la care autorit¶†ile române nu
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mai au voie s¶ trag¶ de timp (s¶ a§tepte eventual s¶ dispar¶ fizic,
Doamne fere§te, s¶ se spele pe mâini; §i pre§edintele Traian
B¶sescu s¶-l medalieze post-mortem cu nu §tiu ce ordin, care-i
asigur¶ fanfar¶ la înmormântare, nimic altceva; s¶ m¶ ierte scriitorul Paul Goma c¶ am dep¶§it limita), ci trebuie s¶ ia m¶suri de
îndreptare a situa†iei, f¶r¶ alte comentarii. E inadmisibil ca Paul
Goma s¶ fie §i azi refugiat politic în Fran†a §i România s¶ se fac¶
oficial c¶ plou¶. Mai r¶u, s¶-l fac¶ uitat. Au trecut 21 de ani de la
Revolu†ie §i nu se †ine cont de cererile lui Paul Goma. Trebuie
cineva s¶ ia taurul de coarne §i s¶-i fac¶ pe plac lui Paul Goma,
punct cu punct! S¶ fie readus în †ar¶ cu onoruri. România trebuie
s¶-§i recapete coloana vertebral¶.
Public mai jos e-mailul primit de la Paul Goma intitulat
„Schimb de scrisori cu Varujan Vosganian”, apoi atitudinea lui
Flori B¶l¶nescu. Ve†i în†elege fiecare ce ve†i dori. Eu sunt
dep¶§it.
Îi scrie Varujan Vosganian lui Paul Goma (fiind scriitori,
eu nu scriu în fa†a numelor lor ”Domnul”; e un blog literar, f¶r¶
polite†uri inutile). Îi r¶spunde Paul Goma (drepte puse între «») :
(…)
Dup¶ scrisorile noastre §i a Floarei B¶l¶nescu:
“Nota LIS: Nu am în†eles din cele scrise de Flori St¶nescu
ce se întâmpl¶ pe 20 noiembrie la Bucure§ti. Altfel, cer scuze c¶
nu trimit e-mailuri cu linkuri de pe blogul meu în care e pomenit
Paul Goma, nu vreau s¶ abuzez (cei interesa†i de blog îl citesc
f¶r¶ aten†ion¶ri; primesc §i a§a înjur¶turi)”.
Joi 27 octombrie 2011
Adev¶rul de azi:
Vosganian, coresponden†¶ cu Paul Goma:
"£tiam c¶ ve†i fi îns¶rcinat cu aceasta ingrat¶ misiune"
“Senatorul Varujan Vosganian a schimbat mesaje electronice cu disidentul anticomunist Paul Goma, aflat în azil politic la Paris din 1977.
În scrisori electronice trimise în luna octombrie 2011, Vosganian îi
cere o întâlnire lui Goma (76 de ani) dar prime§te un refuz:
"Care o fi motiva†ia mesajului? (...) Mor de curiozitate sa aflu
numele factorului care v-a îns¶rcinat sa-mi scrie†i, sa scoateti castanele (...)
Dar nu va întreb cine anume este. Fiindca §tiu. Dealtfel §tiam înca de acum o
sapt¶mâna ca ve†i fi însarcinat cu aceasta ingrata misiune".
Vosganian i-a mai transmis lui Goma c¶ s-a interesat la Ministerul
Justi†iei §i la Ministerul de Interne §i c¶ "domnul Paul Goma figureaz¶ în
eviden†ele institu†iei respective cu statut de cet¶†ean român", deci "cet¶†enia
român¶ nu i-a fost retras¶ niciodat¶".
Contactat de "Adev¶rul", Vosganian nu a dorit s¶ comenteze mesajele. "Goma este un om foarte sensibil §i nu este bine s¶ evoci dialogul cu

©Paul Goma 1935-2011

wwww.paulgoma.com

PDF public și gratuit

31.12.2011

PAUL GOMA - JURNAL 2011

2563

domnia sa în public", a spus el.
Contactat¶ de "Adev¶rul", Flori B¶l¶nescu, care a îngrijit cartea lui
Paul Goma "Scrisuri 1971-1989", a spus c¶ Goma "ar vrea s¶ se întoarc¶ în
†ar¶, dar nu cu coada între picioare, ca un câine".

Paul Goma a fost expulzat din †ar¶ de c¶tre autorit¶†ile comuniste în decembrie 1977, al¶turi de familia lui, pentru activitatea sa
publicistic¶ §i pentru c¶ asculta postul de radio Europa Liber¶. Goma
a continuat s¶ critice regimul comunist din exil §i a fost filat în permanen†¶ de Securitate, la comanda generalului Nicolae Ple§i†¶.
TEXTELE SCRISORILOR
Vicepre§edinte PNL §i prim-vicepre§edinte al Uniunii
Scriitorilor din Romania, Vosganian i-a scris lui Paul Goma la 10
octombrie 2011:
"Drag¶ domnule Goma,
imi permit sa va scriu, desi dumneavoastra probabil ca nu ma cunoasteti. Sunt
Varujan Vosganian, prim-vicepresedinte al Uniunii Scriitorilor din Romania.
Am ocupat in ultimii douazeci de ani o seama de demnitati in statul roman,
printre care si pe cea de ministru al economiei si finantelor in anii 2006 2008, pe vremea cand prim ministru era Calin Popescu Tariceanu. In prezent
sunt senator.
In perioada 21-22 octombrie voi fi la Paris pentru o intalnire cu scriitori de
origine armeana din diaspora. Mi-ar face mare onoare sa va intalnesc.
Educatia pe care am primit-o in familie, felul in care am trait in perioada
comunista si valorile in care cred mi-au insuflat fata de dumneavoastra un
profund respect. In Romania suntem foarte multi care va socotim unul dintre
reperele rezistentei demne impotriva dictaturii comuniste si consideram ca
prezenta d-voastra ar fi un bun model pentru o societate aflata in deriva.
Daca incuviintati, printr-un eventual raspuns, m-as bucura mult sa va pot
intalni. Cu mult drag si adanc respect."

La 11 octombrie 2011, Goma îi r¶spunde lui Vosganian:
Domnule Varujan Vosganian,
Observ ca mesajul Dvs primit ieri, în jurul prânzului a cunoscut, pâna
la raspunsul meu - în aceasta diminea†¶ - o raspândire necunoscuta scrierilor
mele. Foarte bine: am devenit celebru: mi-a scris însusi Varujan Vosganian,
vicepre§edinte al Uniunii Scriitorilor, senator si scriitor.
Care o fi motiva†ia mesajului? Eu nu v-am adresat nici o peti†ie, nici
o reclama†ie, nici vreun bile†el-de-prietenie - atunci? Mor de curiozitate sa
aflu numele factorului care v-a îns¶rcinat sa-mi scrie†i, sa scoateti castanele
cu mâinile Dvs. Dar nu va întreb cine anume este. Fiindca stiu. Dealtfel stiam
înca de acum o sapt¶mâna ca ve†i fi însarcinat cu aceasta ingrata misiune.
Ce ave†i de gând s¶-mi comunica†i? Sau poate vre†i sa v¶ cere†i scuze
pentru complicitatea-prin-t¶cere la care a†i consim†it voios la antisemitizarea
mea, de pe urma careia mi s-a prelungit pedeapsa de a nu mi se restitui
cet¶†enia, de a nu fi reprimit în Uniunea Scriitorilor, de a nu putea publica în
România, în româna, decât cu mari greuta†i - fiindca vegheaza noua-cenzura
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unde oficiaza cu vigilen†a profitorul de vârf al r¶sucirii, ca în procesul de la
Grivi†a, N. Manolescu: din acuzat de antisemitism (cite§te: de analfabetism)
în feroce acuzator de "antisemi†i", ca mine si de "legionari", ca L.I.Stoiciu,
fapt¶ r¶spl¶tit¶ cu treizecideargin†ii postului de ambasador Unesco la Paris demers nobil, sus†inut de ambasadorii americani la Bucuresti Taubman si
Gordon?
Au poate despre altceva avea†i de gând sa ma între†ine†i?
Solu†ia se afla la îndemâna: folosi†i curierul electronic: scrie†i-mi.
V¶ voi citi cu aten†ie si v¶ voi raspunde.
Paul Goma

Vosganian trimite alt¶ scrisoare în care-l informeaz¶ pe
Goma c¶ e cet¶†ean român §i se ofer¶ s¶-l ajute se ia pa§aportul
românesc.
„Draga domnule Paul Goma,
Am primit astazi de la Ministerul Justitiei si de la Ministerul de Interne
confirmarea faptului ca aveti statutul de cetatean roman. Daca doriti, va pot
da numarul adresei prin care Ministerul de Interne adevereste Ministerului
Justitiei faptul ca figurati in evidentele Autoritatii Nationale pentru Cetatenie
ca cetatean roman. Asadar, puteti oricand sa va ridicati, prin intermediul
Ambasadei Romaniei de la Paris, pasaportul romanesc.
Nu mi-ati raspuns la adresa prealabila, ca sa stiu daca pot incepe demersurile
pentru reintegrarea dvs. in Uniunea Scriitorilor si inceperea demersurilor
pentru a putea obtine indemnizatie de merit. Daca doriti, putem contacta noi
Ambasada Romaniei de la Paris pentru a vedea ce formalitati trebuie indeplinite pentru a va recapata pasaportul romanesc.
Cu prietenie,

"Vom coborî to†i trei, vom semna"
R¶spunsul lui Goma, de la 26 octombrie:
"Va multumesc pentru demersuri, dar nu stiu cum se face c¶ eu sunt
ultimul care afl¶ mersul trebilor privindu-m¶. Nu am secrete, dar ma întreb
de ce mesajele Dvs. se opresc întâi la LIS (Liviu Ioan Stoiciu, n.r.), de acolo
sunt culese de c¶tre cititorii blogului - ei mi le trimit, nu Dvs., expeditorul.
Asa si acum. Cititori ai blogului Dvs m¶ informeaz¶ de ceea ce eu, interesatul, destinatarul, nu am fost informat. ïn fine...
Va rog, deci, trimiteti-mi hârtia care confirm¶ c¶ to†i membrii familiei mele sunt cet¶†eni români, nu doar eu. Ceea ce a reprodus LIS este identic
cu ceea ce primisem în 2006, cu monumentala justificare a ministrului de
Justi†ie, Monica Macovei r¶mas intact¶:
"Referitor la statutul juridic al membrilor familiei domnului Paul
Goma, nu am efectuat verificari întrucât nu detinem date de stare civila ale
acestora, respectiv numele si prenumele, data si locul nasterii."
Nu pot s¶ nu observ similitudinea de tratament care mi se aplica la
Bucuresti si la Chisinau: cu o lipsa de fantezie intristatoare în ambele capitale
ale României sunt tratat... la singular - contaminarea se trage de la Dungaciu,
consilier al lui Ghimpu, trimis de Basescu: stiind c¶ nu voi accepta cetatenia
doar pentru mine, imaginistii sfetnici nu sunt capabili s¶ imagineze si alte
metode - ticaloase - de a ma face sa nu accept tratamentul numai pentru mine.
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In scrisoare mea ultim¶ aratasem c¶ sunt de acord cu demersurile în
leg¶tur¶ cu membrìa în Uniunea Scriitorilor, cu îndemnizatia de merit - si cu
ale despagubirilor pentru cei 41 ani de suferinte pricinuite de Uniunea
Scriitorilor, care m-a exclus din aprilie 1977 - desigur, însotite de scuzele
cuvenite.
Nu inteleg ultima frazà:
"Daca doriti, putem contacta noi Ambasada Romaniei de la Paris
pentru a vedea ce formalitati trebuie indeplinite pentru a va recapata pasaportul romanesc."
Despre care "formalitati" vorbiti? Nu cumva "o mica cerère"?, dupà
limba româna a ministrului de Justitie Monica Macovei?
Nu voi face nici o mic¶, nici o mare cerère, dup¶ cum nu am f¶cut cerère - nici când am fost exclus din Uniunea Scriitorilor (în aprilie 1977),
nici dup¶ 20 noiembre acelasi an, când am fost alungat din tara mea - si mi
s-a furat cet¶tenia - oricâte eforturi de a sulemeni adevarul ar face autoritatile
noi si vechi.
Chestiunea pasapoartelor:
Ambasada s¶-mi cear¶, prin post¶, fotografiile noastre ale membrilor
familiei mele; noi vom expedia - prin posta - fotografiile. Când pasapoartele
vor fi gata, sa trimita la domiciliul nostru un functionar, pentru semnaturi.
Din strad¶, de la poarta imobilului, s¶ telefoneze (la 01 43 58 30 44). Vom
coborî toti trei, vom semna.
Sa nu astepte sa-i si multumim (din inimà partidului).
Va voi multumi domniei voastre.
Paul Goma»

Vosganian pe blog:
Cetatenia romana nu i-a fost retrasa niciodata
Varujan Vosganian a scris, pe blog, la 25 octombrie:
"O veste buna pentru prietenii lui Paul Goma. Scriitorul are statut de cetatean
roman
O laudabila actiune a fost demarata de curand pentru a solicita redarea cetateniei romane scriitorului Paul Goma, unul dintre cei mai curajosi dizidenti
ai regimului comunist. Aceasta initiativa a fost sustinuta de o petitie adresata
Parlamentului si semnata de sute de personalitati ale culturii romane precum
si de o declaratie politica in Camera Deputatilor.
Am facut demersurile necesare pe langa Ministerul Justitiei - Autoritatea
Nationala pentru Cetatenie si Ministerul Administratiei si Internelor Directia Generala de Pasapoarte. Prin adresa nr. 689084/21.10.2011, MAI DGP comunica, in urma solicitarii noastre, ca domnul Paul Goma figureaza
in evidentele institutiei respective cu statut de cetatean roman, conform art.
34 din Legea 21/1991 a cetateniei romane, cu alte cuvinte, cetatenia romana
nu i-a fost retrasa niciodata.
Aceasta nu inseamna, insa, ca demersurile privind acordarea respectului si
sprijinului ce se cuvin unui mare patriot roman, cum este Paul Goma, nu trebuie sa continue".

Comentarii
Maria2011-10-27 17:05:33
FELICITARI D-lui Vosganian pentru efortul depus in acest sens. Paul Goma ar fi
trebuit sa vorbeasca in fata Parlamentului roman si nu taradtorul de Ex- Rege Mihai
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TataMare2011-10-27 17:35:25
Orice cetatean roman trebuie sa faca o cerere ca sa i se emita un act. Nu se roaga statul de nimeni sa-i emita acte. Ce vrea Goma nu e posibil, cu atât mai mult cu cat procedura prevede fotografii facute de emitentul actului (politie, pasapoarte, permise)
-- Comentariu dezactivat din motive de securitate/spam --2011-10-27 19:20:19
ioana2011-10-27 19:26:50
e mai bine sa dai cu bata-n balta daca habar n-ai despre ce e vorba, nu? aflati ca d-l
Paul Goma nu e un neica nimeni care "vrea cetatenia inapoi". e Omul care a salvat
onoarea tarii in timp ce toata "elita" romaneasca statea la coada la burse si privilegii.
iar, chiar si numai pentru '77, statul roman ar trebui sa-i ceara in genunchi iertare. dar
Paul Goma nu e doar un erou al anti-comunismului romanesc, dar este si o mare
constiinta morala si o memorie vie a perioadei comuniste. daca nu stiti despre ce e
vorba, cititi macar "Culoarea curcubeului '77" - toate scrierile lui Paul Goma pot fi
gasite pe site-ul acestuia.
Vezi mai multe raspunsuri
Ogoranu2011-10-27 17:41:00
Nu reveniti intr-o tara condusa de o clasa politica din care fac parte doar fosti nomenclaturisti, turnatori, oportunisti si fiii securistilor. Dezamagirea va fi la fel de mare ca
si la plecare pentru ca Demnitatea si Onoarea au murit demult in Romania.
ioana2011-10-27 19:07:59
@Maria Stimata doamna, daca nu era Paul Goma, anti-comunismul romanesc post'64 era egal cu 0. omul asta a salvat onoarea unei natii fara coloana vertebrala. pe
cand altii "rezistau prin cultura" si prin burse in strainatate, el a primit batai, amenintari cu moartea, colete capcana, sicanari ale familiei... iar dupa 1990, in loc sa fie chemat ca un erou, a fost eliminat de oportunisti precum Liiceanu, ignorat de autoritatile
statului. si, o data cu el, a fost stearsa o buna parte din istoria noastra. asa ca mai bine
ii trageti de maneca pe idiotii de la putere care inca ne mai confisca trecutul (punand
un Tismaneanu sa ne dea lectii de anti-comunism...). Paul Goma este un Om in fata
caruia orice roman ar trebui sa se incline.
-- Comentariu dezactivat din motive de securitate/spam --2011-10-27 19:42:37
TRIMITE2011-10-27 19:31:46
Goma este singurul intelectual roman pe care-l iubesc. Goma este romanul desavirsit.
Sa nu mi se ia in nume de rau, daca aceasta maxima a fost adresata lui Eminescu de
maestrul Tutea. Goma e romanul care ne face cinste si de care ne-am batut joc.
Asteptam ca sa moara si asta pentru ca sa ne intrecem in laude si dezveliri de
statutui.
doru2011-10-27 19:54:37
Paul Goma este printre putinii care a avut curaj sa infrunte securitatea. E drept, a fost
si sprijinit de Europa Libera. Cati scriitori au mai avut curajul sa infrunte pe
Ceausescu si gloata lui de gorile? A avut si are coloana vertebrala. Daca Goma ar fi
fost ales presedinte, alta ar fi fost Romania acum....dar ati ales un comunist. Acum,
suportati consecintele, adica le suportam.
*

ïn Dilema veche iunie 2011 “Dosarul de Securitate al lui
Emil Cioran” sunt §i eu amintit (text de Liviu Tofan):
“În anul 1981, dup¶ reorganizarea bra†ului extern al Securit¶†ii în urma fugii
generalului Pacepa, constat¶m o nou¶ ini†iativ¶: deschiderea ac†iunii informative de
influen†¶ cu nume de cod “Ene” (UM 0225 - 15.01.1981) – pentru influen†area lui
[Emil Cioran] s¶ adopte o pozi†ie realist¶ fa†¶ de R.S. România §i s¶ vin¶ în vizit¶ în
†ar¶. Ac†iunea purta numele “Recuperarea”.
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Securitatea apreciaz¶ faptul c¶ Cioran a refuzat s¶ acorde sprijin lui Paul
Goma [ba chiar din contra, observa†ia mea, P.G.] §i altor elemente ostile §i nu s-a
angrenat în declara†ii sau ac†iuni du§m¶noase la adresa R.S. România.”

Sâmb¶t¶ 29 octombrie 2011
Alt¶ noapte cu transpira†ie. £i cu febr¶.
Duminic¶ 30 octombrie 2011
Varujan Vosganian îmi trimite datele na§terii Anei §i
Filipului. Ale Anei sunt gre§ite. Ai zice c¶ “Arhivele” Securit¶†ii
comunic¶ bine între Chi§in¶u §i Bucure§ti, dar nu comunic¶
adev¶rul. Dac¶ a§ fi omul dracului - dar nu sunt, Doamne fere§te!
- i-a§ acuza pe ¶§tia de la “Eviden†a popula†iei” de pe ambele
maluri ale Prutului de… antisemitism: ce au ei cu nevasta mea?
Ar fi dorit s¶ nu se nasc¶ atunci §i unde nu s-au n¶scut?
Vosganian, în ciuda armenit¶†ii - sau aceasta va fi cauza?
Nu accept¶ c¶ n-am s¶ merg la Ambasada RSR - nu m¶ trimite
direct, dar m¶ roag¶ s¶ transmit ambasadorului salutul s¶u…
Am r¶spuns:
Observ c¶ ne în†elegem…
Date : 30 octobre 2011 11:15:37 HNEC
À:
Varujan Vosganian <v_vosganian@yahoo.com>
… vorba reactionarilor; ca Secera cu Ciocanul.
Continuati s¶ dialogati cu oricine, în afar¶ de mine - de ce ati
apelat la vecini (mai grav; la vecine; ca s¶ afla†i data nasterii so†iei
mele?) Dac¶ m-ati fi intrebat v-as fi r¶spuns:
(…)
Paul Goma”
*

Mariana Pasincovschi îmi trimite prima parte a studiului:
Paul Goma. Roman Intim
Al cincilea segment din ciclul autobiografic, cum avea s¶ îl
numeasc¶ Paul Goma în Bio-Biliografia sa[1], Roman Intim apare, într-o
prim¶ edi†ie, în 1999 la Editura Allfa, pentru ca în 2009 s¶ fie publicat la
Editura Curtea Veche din Bucure§ti. Scris la Paris în 1989 (februarie-august),
cunoscând mai multe variante, romanul va ilustra for†a unui scriitor matur,
profund, complex, inventiv, original, expresiv, autentic, cu spirit de
observa†ie, sistematic §i individual, care ,,scrie cu toate cuvintele §i cu toate
ideile [...], vorbe§te nu numai cu vorbele, ci cu tot ce îl (s.n.) alc¶tuie, v¶zut
ori nev¶zut”[2], luând în posesie arta §i privind actul de crea†ie ca pe o sfidare
a mor†ii.
Nara†iune la persoana întâi cvasiautobiografic¶, romanul poveste§te
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istoria unui adolescent care, dup¶ e§ecul de la Institutul de Cinematografie
din Bucure§ti, ajunge ,,instructor superior de pioneri” din comuna Dacia,
raionul Rupea. Stingher §i izolat din cauza func†iei politice, trebuind s¶ raporteze orice ,,mi§care” a cadrelor didactice, el reu§e§te s¶ se fac¶ credibil,
spulberând imaginea de spion §i legându-se suflete§te de ,,domni§oara-de-lagerman¶”, Lotte, o s¶soaic¶ c¶reia îi face curte pe foarte departe: ,,am ajuns
s¶ m¶ îndr¶gostesc de lan†ul bicicletei ei”, dup¶ cum rezum¶ Paul Goma în
autofilmarea de pe site-ul s¶u oficial[3]. De§i d¶ impresia unui roman de
dragoste, cu un substrat politic v¶zut de unii exege†i mai mult ca un ,,pretext
pentru reprezent¶ri porno”[4], actul narativ contrazice aceast¶ imagine,
structura romanului trimi†ând, prin numeroasele subterfugii, la o viziune
complex¶, în care istoria (politicul) §i femeia (erosul) se contopesc, determinându-se reciproc, într-un pact în care cea din urm¶ va lua forma celei dintâi.
Despre ce este vorba, totu§i, în text, cum func†ioneaz¶ aparatul transmiterii narative §i care ar fi explica†ia op†iunii pentru un titlu incitant, cu
semnifica†ie bivoc¶ trimi†ând, pe de o parte, la topografia feminin¶
(continuând linia romanului precedent, Sabina) iar, pe de alt¶ parte, pornind
de la conota†iile celui de al doilea termen, la un eu intrinsec, caracteristic
jurnalului intim?
Determinat s¶ plece la sfâr§itul primei s¶pt¶mâni de serviciu, într-o
sâmb¶t¶ dup¶-amiaz¶, acas¶, la p¶rin†i, la Jibert, chiria§ul se va întoarce, îns¶,
înapoi la gazd¶, unde va descoperi, în casa unei ,,du§mance de clas¶”, cu
b¶rbat plecat la Canal, un ,,bordel socialist”: ,,o sum¶ de femei bete, regulate
de activi§ti §i mili†ieni, printre care una dintre scene se petrece chiar în patul
lui”[5]. Recunoscând în cele dezbr¶cate o coleg¶ înv¶†¶toare, nelipsind
gazda, vânz¶toarea de la bolt¶, dar §i alte femei, el este b¶tut cu pumnii de
c¶tre acestea, §i impus s¶ ,,fac¶ ceea ce tu, bestie, f¶cuse§i §i înainte §i riscai
s¶ fii divulgat”. For†at, astfel, s¶ fac¶ sau, mai degrab¶, s¶ mimeze actul
sexual, sodomizat, b¶tut, somat s¶ bea rachiu, bere §i vin, el este aruncat
într-o râp¶, în apropiere de Rupea, cu gândul c¶ aceasta îi va favoriza
rostogolirea. Ultimele scene se încheie, astfel, pe buza râpei Oltului, între
Raco§ §i Hoghiz când, în a§teptarea mor†ii, naratorul va zice:
,,£i de am s¶ m¶ scol – tot m¶ scol eu de-aici – pre mul†i am s¶ scriu
eu” [6].
Liniar la o prim¶ vedere, subiectul sparge grani†ele acestei structuri,
devenind un prilej de rememorare a unor scene tr¶ite, dar §i imaginate, intercalate cu amintiri autobiografice, consfin†ind înc¶ o dat¶ ideea c¶ autorul
pleac¶ de la un eveniment real, pe care îl drapeaz¶ în fic†iune: ,,Eu trag spre
roman. Este inven†ie, dar nemincinoas¶. Neadev¶rat¶ poate fi re†eta dup¶
care romancierul face lumea romanului, c¶r¶mizile îns¶, elementele componente, sunt toate adev¶rate” [7].
Urmând, a§adar, propriul traseu autobiografic, pornind de la datoria,
ca supravie†uitor al orgiilor comuniste, de a depune m¶rturie §i de a scrie,
Paul Goma î§i construie§te romanul în baza unui jurnal-intim, despre care
probeaz¶ îns¶§i cronologia prozatorului, mai exact anul 1952 când elevul din
clasa a X-a fusese ,,convocat” §i ,,re†inut” opt zile la Securitatea din Sibiu.
Dezv¶luind aceste evenimente reale, consemnate biografic, naratorul
le interpune celor din prezentul nara†iunii, în care pl¶nuie§te s¶ î§i continue
însemn¶rile în baza celor cinci caiete, achizi†ionate ,,la începutul lui decembrie, anul trecut (1952 – s.n.), înainte de moartea lui Stalin” de la un ,,elev
dintr-o clas¶ inferioar¶” de la F¶g¶ra§, caiete care, conform ,,descendentului
papetarului de pe timpurile întunecate ale burghezomo§ierimii exploaticole”,
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ar fi trebuit s¶ îi acopere cinci ani de jurnal. F¶r¶ a constitui, de aceast¶ dat¶,
motivul b¶t¶ii §i al batjocurei la care este supus în finalul romanului, jurnalul
devine depozitarul unor scene-tari, evocate pe acelea§i paliere, în ciuda distan†ei temporale, amplificând tragismul §i ilustrând for†a §i talentul auctorial.
Pornind de la conota†ia ,,intimit¶†ii” ca un ,,concept metaforic situat
spa†ial – […] §i proximitate, §i distan†¶, §i în¶untru, §i în afar¶” [8], ,,pur¶
proiec†ie a gândului, dar §i a faptului lingvistic”: ,,Artistul ‹‹navigheaz¶››
[…] spre un spa†iu al intimit¶†ii, în care î§i descoper¶ […] adev¶rata identitate. Din instan†¶ narativ¶, el se metamorfozeaz¶ în subiect al nara†iunii, ocupând avanscena unui spa†iu care tr¶ie§te din jocul adâncimilor §i al faliilor
fragmentelor confesive” –[9], titul î§i g¶se§te pe deplin explica†ia în acest
context, nara†iunea având în fundal povestea unui jurnal care cocheteaz¶ cu
autobiografia §i cu romanul, r¶spunzând nevoii fundamentale de libertate, de
despov¶rare prin scris: ‹‹Nu se mai poate. Am s¶ explodez, trebuie s¶ g¶sesc
o supap¶ de siguran†¶. S¶ las aburi. Amintiri s¶ las. Cine †ine totul în sine
risc¶ s¶ crape, s¶ înnebuneasc¶ – de prea-plin, de prea-mult››.
Bine, dar tu ai o asemenea supap¶; o §tii, o ai la îndemân¶.
‹‹O §tiu, o am – chiar mai aproape de la-ndemân¶ – îns¶ mi-e fric¶ s¶
m¶ folosesc de ea. £tii bine c¶ nu e frica-politic¶, e ceast¶lalt¶, cum s¶-i spun:
frica de scris?››
Zi-i cum vrei, tot fric¶ r¶mâne. ¢i-a intrat frica-n oase, de când cu
jurnalul. Nu e frica-de-scris (jurnalul); e frica-de-g¶sit (jurnalul). Frica de,
totu§i, Securitate [...]”[10].
O alt¶ aser†iune vine, în acest sens, din partea prozatorului însu§i,
care afirm¶: ,,I-am spus Roman Intim fiindc¶, de fapt, este povestea unui
jurnal-intim pe care el (naratorul) î§i tot propune s¶-l †in¶ §i explic¶ povestea
cu acele caiete...”[11].
În acord cu aceast¶ construc†ie se va crea, ca tr¶s¶tur¶ specific¶ a
situa†iei narative la persoana întâi cvasiautobiografic¶, o tensiune intern¶ dintre eul-erou (eul care tr¶ie§te) §i eul-narator [12], distan†a narativ¶ dându-i
posibilitate naratorului de a cunoa§te gândurile §i de a anticipa faptele personajului. Având vârste diferite – vârsta matur¶, în†eleapt¶ a eului-narator §i
cea adolescentin¶ a eului-erou, naratorul va deveni con§tiin†a personajului,
apostrofându-l la început cu o ,,ironie afectuoas¶”[13], într-un dialog cu propriul ,,eu”, cu care se va contopi mai apoi, împ¶r†ind aceea§i leg¶tur¶ existen†ial¶. A§adar, dac¶ la început eul narator se înstr¶ineaz¶, ca repro§ adus
,,partenerului de dialog” pentru func†ia de ,,instructor de pioneri”, dar §i pentru inocen†a adolescentin¶, moralitatea dublului s¶u va reface echilibrul,
conducând la identificarea celor dou¶ ,,euri” §i dând posibilitate celui din
urm¶, prin orientarea evenimentelor narate spre un ,,aici” §i ,,acum”, s¶
domine. Totodat¶, alternarea dialogului cu prezentarea con§tiin†ei, a pasajelor în care predomin¶ relatarea §i a celor care constau în prezentarea scenic¶
§i dialog, alternarea p¶r†ilor dinamice §i a celor schematizate, a elementelor
artistice tensionate §i relaxate, a referin†elor pronominale la persoanele întâi,
a doua §i a treia, a timpului trecut §i prezent, a personajului-narator §i a
personajului-reflector, precum §i relatarea auctorial¶ a gândurilor într-o
form¶ analoag¶ vorbirii indirecte, densitatea de sugestie a limbajului, suprimarea grafic¶, digresiunile §i anticipa†iile definesc ritmul interior al romanului, instituind un joc la nivelul instan†elor narative, situând atât povestirea
factual¶, cât §i cea fic†ional¶ sub auspiciile expresivit¶†ii.
Complexitatea structurii narative nu se opre§te, îns¶, aici, romanul
subordonându-se unui sistem bine articulat, cu o unitate des¶vâr§it¶, care nu
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î§i pierde intensitatea, ,,[...] sem¶nând mai curând cu o partitur¶, oferind la
fiecare lectur¶ o rezonan†¶ permanent nou¶, pe care textul o dezv¶luie din
materialitatea cuvintelor §i îi actualizeaz¶ existen†a”[14].
Împ¶r†it în trei p¶r†i – I. Dus, cu dou¶zeci de subcapitole, II. Întors,
cu §aisprezece subcapitole §i a III-a parte, f¶r¶ titlu, func†ionând ca un întreg,
dar pliindu-se perfect peste primele dou¶, aceast¶ compozi†ie se recunoa§te
în structura întregului roman, începând cu firul central al nara†iunii, descriind
plecarea naratorului la Jibert, §i continuând cu numeroasele glis¶ri dintr-un
spa†iu în altul, protagonistul revenind pentru a pleca §i plecând pentru a se
întoarce. Disipat în cele mai mici secven†e, acest du-te-vino, contrazicând
proiectul ini†ial §i dând textului continuitate, respinge succesiunea, optând
pentru simultaneizarea mai multor planuri §i evenimente, a§a cum avea s¶
confirme prozatorul înc¶ din 1986, într-un interviu acordat lui Sorin
Alexandrescu:
,,– Unde apare ‹‹mâna›› scriitorului în textul t¶u?
– În primul rând, în construc†ie: schimb¶ri de perspective narative,
personaje care se contrazic. Apoi, în anumite modele muzicale: Ostinato este
construit dup¶ norme muzicale, În cerc este scris ca un rondo. Am încercat
în multe c¶r†i simultaneizarea, ca într-un acord, a unor fraze, ori evenimente,
care în discursul verbal sunt în mod firesc succesive. Repeti†iile, obsesiile te
pot trimite la o construc†ie muzical¶: ‹‹Passacaglia››. În al treilea rând, în
limb¶, de§i poate unele lucruri scap¶ la traducere”[15].
Favorizând retrospec†ia, dar §i anticipa†ia, apelând la tehnica premonitoriului §i a detaliilor artistice, simultaneitatea p¶trunde în cele mai t¶inuite
m¶dulare ale nara†iunii ilustrând, prin intermediul personajelor feminine, fa†a
dual¶ a sistemului. Tratându-le diferit §i uzând de transpunere pentru a
p¶trunde în interiorul necunoscut al sufletului, dar numai acolo unde acesta
exist¶, naratorul va face o întreag¶ morfologie a tipurilor feminine,
împ¶r†indu-le pe categorii. Dac¶ prima categorie, inferioar¶ numeric, va
g¶zdui femeile practicante a meseriei deprav¶rii cinstit §i la vedere, cea de-a
doua categorie va viza desfrânatele cu identitate ascuns¶, cu atât mai periculoase, cu cât au sufletul gol, înghi†it de ur¶, imoralitate, la§itate §i minciun¶.
F¶cute din buc¶†i, ,,din elemente disparate §i r¶u îmbinate: [...] când a§a, când
a§a”, simultane îns¶ §i nu succesive, acestea vor reflecta construc†ia dual¶ a
sistemului, când alb, când negru, care deformeaz¶ realitatea claustrând,
într-un ,,chip de madon¶”, un suflet de bestie.
Cu un incipit narativ care ar crea iluzia c¶ ne-am afla direct în mijlocul întâmpl¶rilor, romanul debuteaz¶, §i de aceast¶ dat¶, abrupt, îmbinând
temporalitatea extern¶ (data producerii povestirii, data public¶rii, momentul
recept¶rii) cu temporalitatea intern¶ (timpul propriu istoriei povesite §i timpul
legat de linearitatea tuturor enun†urilor) [16], decalajul dintre axa povestitorului §i axa povestitului dând posibilitate naratorului de a se privi lucid §i de
la distan†¶. Revizuindu-§i concep†ia despre via†¶ ca urmare a schimb¶rilor
produse de la momentul întâmpl¶rilor relatate, experien†a ,,eului” narator
spore§te autenticitatea, invitând ludicul s¶ se strecoare cu dib¶cie în interiorul
,,extremelor topografice” [17]. Totodat¶, durata fiec¶rei p¶r†i §i timpul ,,real”
al evenimentului povestit imprim¶ textului un ritm interior, care d¶ segment¶rii materiale a romanului o structur¶ muzical¶:
partea întâi: 20 de capitole pe 184 de pagini: moderato (moderat)
partea a doua: 16 capitole pe 112 pagini: allegro moderato (repede
moderat)
partea a treia: un capitol pe 13 pagini: allegro (repede)
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Se poate observa, astfel, c¶, în func†ie de tensiunea momentului evocat, protagonistul accelereaz¶ sau încetine§te firul narativ, graba din finalul
romanului explicându-se prin dorin†a de a înl¶tura §i dep¶§i paharul
suferin†ei, resim†it tot mai acut sub auspiciile temporalit¶†ii: ,,Întinse pasul
(s.n.), întrebându-se dac¶ va fi g¶sit pachetul c¶zut; dac¶ îi c¶zuse vreun
pachet – dac¶ se afl¶ în satul acesta, dac¶-i sâmb¶t¶ seara, pe cea†¶. De-ar
ajunge odat¶ la gazd¶, s¶ m¶nânce ce înc¶ nu pierduse §i s¶ se culce. S¶ nu
se mai scoale decât luni (s.n.)”[18].
Readucând în text cronotopul drumului, al timpului §i al spa†iului
biografic, ca semn al comuniunii cu scrierile anterioare, prozatorul fixeaz¶ cu
grij¶ toate coordonatele diegetice, oferind cititorului posibilitatea de a restabili cronologia §i de a în†elege macrostructura narativ¶. Mi§cându-se cu
u§urin†¶ dintr-un plan în altul, el permite reperarea anticip¶rilor §i a revenirilor într-o nara†iune în care laitmotivul, ca glas al con§tiin†ei auctoriale, cap¶t¶
valori de expansiune, închizând în sine întregul mecanism al artei de a scrie:
,,‹‹Ce înseamn¶ s¶ mori la-timp? Dar ce înseamn¶ s¶ mori?
Am citit c¶, pân¶ nu mori, nu tr¶ie§ti, c¶ romancierul care n-a murit
m¶car o dat¶-n via†¶ s¶ se apuce de alt¶ treab¶: nu-i de el romanul (s.n.)... Eu
n-am murit înc¶ niciodat¶, ¶sta ar fi necazul. Nici n-am le§inat – se spune c¶
le§inul e un fel de moarte, atât c¶ le§inul trece, moartea ba››”[19].
Îmbinând, în finalul textului, oroarea cu puritatea ninsorii, adunând,
ca pe un receptacul, diferitele componente narative, Paul Goma se identific¶
cu spa†iul pe care îl descrie, devansând îns¶ ,,realitatea” §i înscriindu-se în
transcenden†¶. Pe urmele poeticit¶†ii, sanc†ionând pudicitatea §i elogiind
,,minunile Facerii”, în numele libert¶†ii de crea†ie, romanul se transform¶
într-un ,,bucopoem” în care, ,,cântând bucarnea cu gust de bucais¶”, protagonistul ilustreaz¶ urm¶rile dezastruoase ale p¶catului, considerând c¶ vânzarea
trupului, chiar §i pentru o cauz¶ nobil¶, echivaleaz¶ cu vânzarea sufletului
,,mai multe exemple de sacrificiu prin orificiu”[20] confirmând acest ra†ionament.
Între†inut¶ de comunicarea direct¶ cu cititorul, care ia chip de femeie,
povestirea ,,colec†ionarului de cuvinte”, solicitând toate sim†urile,
,,însufle†e§te corporalul §i încorporeaz¶ sufletescul”[21], cu o func†ie sensibilizatoare care transform¶ tranzitivitatea în reflexivitate. Cunoscându-se pe
sine în timp ce-§i însu§e§te o experien†¶ a sensului lumii, sens revelat atât prin
propria activitate creatoare, cât §i prin receptarea experien†ei Celuilalt, §i
confirmat prin acordul unor ter†e persoane, dup¶ cum î§i fondeaz¶ teoria
Hans Robert Jauss [22], Paul Goma re-tr¶ie§te, prin scris, neuitatul, pornind
de la memorie, îns¶ instaurându-se, cu toat¶ puterea, în literaritate:
,,Când se ml¶diaz¶ dialectica eului §i a non-eului, simt fâne†ele §i
câmpiile cu-mine, într-un cu-mine, într-un cu-noi. Dar p¶durea domne§te în
antecedent. În cutare p¶dure, pe care o §tiu, s-a r¶t¶cit bunicul meu. Mi s-a
povestit, n-am uitat. S-a întâmplat într-un odinioar¶ în care eu nu tr¶iam.
Amintirile mele cele mai vechi au o sut¶ de ani sau ceva mai mult.
Iat¶ p¶durea mea ancestral¶. £i tot restul e literatur¶” [23].
I
C¶p¶tându-§i sensul deplin prin referire la scrierile precedente, romanele lui Paul Goma trebuind citite, cum scrie Tatiana Slama-Cazacu ,,ca un
întreg, [...], cu §i prin celelalte: ele se determin¶ reciproc în lectur¶” [24],
Roman Intim, ca ultimul volet al ciclului autobiografic, adun¶ laolalt¶ teme,
motive, elemente de compozi†ie, stil §i limbaj identificate în volumele
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anterioare, venind cu inova†ii la nivel naratologic, lexical §i de structur¶, ceea
ce o îndrept¶†e§te pe autoare s¶ îl considere un ,,summum specific al
‹‹limbajului Goma››”[25].
Construit în baza simultaneit¶†ii, unind, prin prisma unui timp prezent în care se instaleaz¶ ca observator, ac†iuni derulate în trecut, re-aduse
îns¶ în fa†¶ §i proiectate, ca urmare a situa†iilor dramatice la care este supus,
pe axa viitorului (,,£i de am s¶ m¶ scol [...] – pre mul†i am s¶ scriu eu”), textul
reflect¶ amoralitatea Sistemului Comunist, asemuit femeilor depravate, care
î§i ascund adev¶rata identitate folosindu-se de masca minciunii, a ipocriziei
§i la§it¶†ii, de o ferocitate care nu poate prevesti decât moartea. Jertfe
involuntare ale Sistemului, ele se transform¶ în agen†i ai acestuia, în agregate
care, mânate de arma slabului, ura, devin mai eficiente decât cei ie§i†i de pe
b¶ncile instructajului. Comp¶timitor mai degrab¶ decât vindicativ, cu o alur¶
individual¶, dar privind lucrurile la general, prozatorul scrie romanul în
numele adev¶rului, scrisul devenind o jertf¶ de sine, atât pe t¶râmul artei, cât
§i pe cel al vie†ii de zi cu zi.
Împ¶r†it în trei p¶r†i, distincte ca dimensiune §i compozi†ie, romanul
îmbin¶, §i de aceast¶ dat¶, poeticitatea §i cruzimea, ludicul §i infernul, într-o
expresivitate care moduleaz¶ ritmul interior, ego-grafiind [26] un spa†iu al
fic†iunii, în care prozatorul î§i îng¶duie comunicarea dintre eul biografic §i
eul scriptic. Dac¶ partea a doua, Întors, deschis¶ c¶tre metatext, confirm¶
premoni†iile presurate cu dexteritate de-a lungul nara†iunii, orientând lectura,
prima parte, Dus, capteaz¶ prin dimensiunea ludic¶, vizibil¶ în cadrul monologului sau al dialogului auctorial – un ,,limbaj interior [...] din el-însu§i, sau
al s¶u cu sine, dedublat, sau al celorlal†i”[27], angajând persoanele întâi, a
doua §i a treia. În acest sens, mutarea c¶tre punctul de vedere al eului narator
(,,povestitorul”) sau al eului care tr¶ie§te (personajul) va trebui în†eleas¶ ca o
form¶ de focalizare, observat¶ în prezentarea con§tiin†ei.
Pornind de la acest prim nivel, ne propunem s¶ refacem macrostructura narativ¶, urm¶rind traseul sinuos al personajului, narator autodiegetic
care, înainte de a se adresa cititorului, invit¶ propriul ,,eu” într-un ,,joc” din
care înva†¶ ce înseamn¶ ,,a muri cu adev¶rat”. Maturizat ca urmare a experien†elor terifiante, tr¶ite sau observate prin tr¶ire, el se va orienta c¶tre cititor, oferind considera†ii de istorie literar¶, analize psihologice, sociologice,
lingvistice, dedesubturi ale absurdit¶†ilor istorice, impregnând scrierea cu o
analiz¶ minu†ioas¶ a topografiei feminine, observate §i observabile de-a lungul întregii nara†iuni, încadrându-se, îns¶, în limitele erosului, f¶r¶ a atinge
nivelul ,,pornografic”.
Demarând cu scena trezirii, într-o sâmb¶t¶ diminea†a, la gazd¶, naratorul strecoar¶ cu dib¶cie am¶nunte legate de timpul ,,real” al povestirii, din
care afl¶m c¶ este ,,instructor superior de pioneri” (ca urmare a deziluziei de
la Institutul de Cinematografie), la sfâr§itul primei s¶pt¶mâni de lucru
(a§adar, în septembrie) §i, respectând ,,planul” repetat în mod obsesiv, se
preg¶te§te s¶ plece acas¶, din nefericire tot la gazd¶, la p¶rin†i, la Jibert. De§i
conving¶tor în demersul s¶u, epicul abole§te acest curs, urm¶rind traseul
ini†ial, cel al plec¶rii ,,reale”, ca posibilitate de a se îndrepta, prin
retrospec†ie, într-un alt timp, str¶in evenimentului narat, revenind la cel dintâi
doar pentru o nou¶ ,,escapad¶”. Întâlnindu-se cu adev¶rat o singur¶ dat¶ în
text, odat¶ cu întoarcerea ,,real¶” a naratorului la gazd¶, aceste trasee se
unesc §i, ca urmare a ac†iunii planului retrospectiv asupra celui ,,real”,
inculcând ideea c¶ l-ar putea copia, sporesc tensiunea romanului, figurând ca
un tot unitar, subliniind simultaneitatea §i ilustrând complexitatea actului
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narativ.
Cronometrând parc¶ timpul, protagonistul subliniaz¶ cele trei
momente ale zilei – diminea†a, amiaza §i seara, momente care încadreaz¶ scenografia romanului ca o ram¶, orientând lectorul în h¶†i§ul digresiunilor §i
facilitând perceperea celor dou¶ planuri.Totodat¶, dincolo de rolul de busol¶
pe care §i-l asum¶, acest mecanism trimite, înc¶ de la primele pagini, înspre
spa†iul desf¶§ur¶rii intrigii, când cele dou¶ timpuri se vor suprapune, punctul
culminant (atât din planul evocat în prezent, cât §i în cel retroproiectat)
desf¶§urându-se în jurul orei 10: ,,Era abia sâmb¶t¶; §i abia diminea†¶ (s.n.).
Nu-§i desprinse fularul de la gât, decât dup¶ ce intr¶ în curtea §colii” (p. 19);
,,Ea: pe biciclet¶, el pe jos, pe-lâng¶. Se îndreapt¶ încet, încolo, înspre §osea.
Adineauri ie§iser¶ de la §coal¶, era sâmb¶t¶ imediat abia dup¶ prânz (s.n.),
abia încetase de b¶tut clopotul din turnul bisericii s¶se§ti aflate în curtea
§colii [...], lini§tea instalat¶ ar fi trebuit s¶ fie vesel¶, înveselitoare – §i el era
trist, întristat §i (nu se vedea, era, pe din¶untru) înl¶crimat.
– Nu spui nimica?, mai încerc¶ el.
– Ce s¶ spun.
Chiar a§a: ce s¶ spun¶ – ea? Era sâmb¶t¶ dup¶-amiaz¶ (s.n.), §coala
se terminase, înv¶†¶torii, profesorii (chiar §i instructorii superiori!) î§i
încheiase nobila §i devotata lor misiune pe aceast¶ s¶pt¶mân¶ – or s-o ia de
la cap¶t poimâine, luni. Pân-atunci...”(pp. 21-22); ,,Ai fost elev intern, dar §tii
numai din citite cât de triste sunt sâmbetele-seara celor r¶ma§i consemna†i.
Acum ai s¶ cuno§ti o sâmb¶t¶ seara la †ar¶; la gazd¶ – chiar dac¶ te duci la
Jibert, la p¶rin†i, tot †ar¶ §i tot sâmb¶t¶ – §i tot gazd¶, nu acas¶ (s.n.) ” (p. 27);
,,Se destinse când auzi glasul femeii ce-§i a§tepta gazul întrebând la câtu-i
ceasu΄.
– Un fârtai la zece, veni r¶spunsul dinspre bolt¶§i†¶.
‹‹Abia zece f¶r¶ un sfert (s.n.)!››, se mir¶ el – §i nu se hot¶rî; s¶ se
bucure c¶ e atât de devreme, ori s¶ se-ntristeze c¶ se în§elase – credea c¶ e
cel pu†in miezul nop†ii (s.n.) §i doar din întâmplare cooperativa r¶m¶sese
deschis¶” (p. 287).
Care este, totu§i, punctul generator al romanului, §i cum se explic¶
atrac†ia protagonistului fa†¶ de ,,domni§oara-de-la-german¶”, Lotte, pentru
care renun†¶ a mai pleca la Jibert, dorind s¶ îi fac¶ o vizit¶ neanun†at¶ la
Rupea, de unde se va întoarce, îns¶, crezând c¶ e trecut de miezul nop†ii?
Descriind atmosfera de la gazd¶, asupra c¶reia vom reveni, §i îndreptându-se înspre §coal¶, mai mult tensionat decât bucuros, percepând ro§ul
cravatei ascunse cu grij¶ ca pe o povar¶, pe care î§i promite s¶ o poarte la
vedere: ,,‹‹De luni o port pe de-asupra! Jur: de luni, o port la vedere››” [28]
protagonistul, de§i dezinvolt §i ironic la adresa gazdei, dar §i a colegului Fritz
Orendi, ,,Haplea Biciclistul” (care f¶cea naveta de la Jibert, ocupând postul
de director al §colii germane) întâlnit pe drum, devine stingher în prezen†a lui
Lotte, comportamentul s¶u dând textului savoare §i dinamizând situa†ia
narativ¶. Reprezentând o oaz¶ de libertate într-o lume st¶pânit¶ de ipocrizie,
Lotte întruchipeaz¶ normalitatea pe care naratorul o râvne§te, în amintirea
unor vremuri apuse, când era elev la liceu, la numai un pas de a deveni
student, ag¶†ându-se de ea pentru a supravie†ui, privind-o cu recuno§tin†¶ §i
admira†ie:
,,Acum era aproape lini§tit. Asigurat: în pragul §colii germane: Lotte.
Lotte. Lotte †inea, st¶pânea, flutura ceva ro§u. El oft¶. Î§i sim†i pleoapele
plutind pe lacrimi, valuri. Oft¶ înc¶ o dat¶, acum de recuno§tin†¶: ca §i cum
Lotte i-ar fi luat de la gât povara, jugul, la†ul: cravata.
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Porni. Se opri iar.
‹‹Doamne-Dumnezeule, f¶ s¶ §i-o pun¶ la gât, înainte ca eu s¶ ajung
cu num¶ratul pân¶ la trei... Unu... Doi...››
Deschise ochii, cu team¶, bini§or dup¶ patru. O pioner¶ plin¶ de ochi
verzi §i de fund¶ alb¶ tocmai i se uita drept în gur¶ cu gura-i rotund¶, coralie.
Mai încolo, pe treptele §colii germane, în timp ce-§i înnoda cravata, Lotte. Nu
i se vedea gura, dar i-o pre§tià.
Cu sub†iorile dintr-o dat¶ umezite, oprit în mijlocul cur†ii, trase
adând aer în piept §i spuse, uitându-se drept în pionier¶:
– Î†i mul†umesc, Doamne-Dumnezeule. £tii Tu pentru ce, nu? –
acum o întreba pe feti†¶.
– Îmhî!, f¶cu aceea, bucuroas¶, dând din fund¶” [29].
De§i cu un fizic mai pu†in impun¶tor, care ar fi trecut neobservat în
alte circumstan†e, Lotte îi treze§te naratorului sentimente profunde, de adolescent îndr¶gostit, care încearc¶ s¶ creasc¶ în ochii fetei, ,,privind-o de jos în
sus §i de la stânga la dreapta”, §i desenându-i portretul în tu§e colorate, gata
oricând s¶ se amestece pentru o nou¶ reprezentare: ,,Nu avea §apc¶ pe cap –
dar ce conta lipsa ei, în compara†ie cu prezen†a domni§oarei de la german¶ –
cum de nu b¶gase de seam¶ cât e de, poate nu foarte frumoas¶ de pic¶, dar
dr¶gu†¶ – ce spune el: cu ceva aparte, deosebit, mai ales caninul stâng
înc¶lecat, la alte persoane a§a ceva ar da un aspect nepl¶cut, un aer de col†at¶,
îns¶ nu la domni§oara de ger’ [...]. [...] N-ai s¶ crezi, dar din pricina caninului
înc¶lecat fata d¶ impersia c¶ e încru§at¶, cru§¶, de la dintele ponci§at vine
impresia: când Lotte nu râde, ochii îi stau drep†i, neab¶tu†i, îns¶ când unul din
ochi pleac¶, e§ti sigur c¶ §i ea... ceva... pentru tine... [...].
Lotte are. Are Lotte coapse puternice, i le deduc prin fusta larg¶, de
clas¶, de stof¶ groas¶: tari, f¶r¶ a se ar¶ta musculoase, î§i p¶streaz¶ rotunditatea feminin¶ – chiar fetitatea sportiv¶.
‹‹Nimic nu e mai excitant decât o cadân¶ sportiv¶!››
De unde-ai scos asta?
‹‹Din… Am auzit-o, pe când o spuneam, e bine-a§a?››”[30].
F¶r¶ a-i r¶spunde cu acelea§i sentimente, mai mult indiferent¶ decât
interesat¶, mergând împreun¶ de la §coal¶ pân¶ la r¶spântie – ,,ea: pe
biciclet¶, el pe jos, pe lâng¶”, de unde aveau s¶ se despart¶ pân¶ luni, dialogul
celor doi adolescen†i, for†at de insisten†a protagonistului de a-§i provoca
partenera la discu†ie, se mut¶, prin micile intruziuni ale eului narator, într-un
alt registru, transformându-se în monolog §i luând în posesie, treptat, întregul
spa†iu de desf¶§urare scenic¶. Pe un post de observator, tr¶dând o experien†¶
str¶in¶ dublului s¶u, glasul interior al eroului î§i asum¶ rolul de controlor,
veghind la buna func†ionare a lucrurilor, în acord cu veridicitatea, subliniind
exager¶rile §i înscriind textul pe t¶râmul nedefri§at al ludicului. Putem vorbi,
a§adar, de o dedublare a instan†ei narative, dedublare a protagonistului, în
acela§i timp personaj §i narator, care va fi apostrofat de glasul propriei
con§tiin†e. Dac¶, în prima parte a romanului, discursul este în favoarea eului
dominant, pe care îl vom numi narator, în partea a doua, odat¶ cu maturizarea
eului dominat, pe care îl vom numi personaj, §i cu împ¶carea de sine, dialogul
celor doi protagoni§ti va lua un alt mers, restabilind echilibrul §i preg¶tind,
astfel, personajul, pentru lovitura decisiv¶. De altfel, scris în baza unui jurnal,
romanul î§i propune s¶ ilustreze dou¶ viziuni diferite asupra lucrurilor – cea
de atunci, din perspectiva instructorului de pioneri, confuz¶ §i u§or eronat¶,
supraordonat¶ îns¶ deja celei din timpul liceului de la Sibiu, §i cea de acum,
din momentul scrierii, superioar¶ celor dou¶, cu o distan†¶ narativ¶ care
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scoate în eviden†¶ maturitatea, separând temporal, spa†ial §i psihologic cele
dou¶ faze ale ,,eului” narator. Alternând perspectiva panoramic¶ a naratorului auctorial, §i punctul de vedere naiv, dar binevoitor al naratorului la persoana întâi, cu oscila†ii între persoanele întâi, a doua §i a treia, acest ,,joc”
devine o parte component¶ a structurii narative, eviden†iind stilul inconfundabil al prozatorului §i producând efecte memorabile la nivel vizual, auditiv
§i de percep†ie.
S¶ vedem, a§adar, cum se contureaz¶ profilul narativ §i în ce m¶sur¶
aceast¶ schimbare ar putea r¶spunde problematicii romane§ti.
Revenind la fragmentul prezentat anterior, cel al discu†iei purtate cu
Lotte, se poate observa, pornind de la identificare, începutul unei u§oare
opozi†ii între eul narator §i eul care tr¶ie§te, opozi†ie redat¶ sub form¶ de
monolog, tr¶dând un eu care manifest¶ tr¶s¶tura caracteristic¶ a personajuluireflector: reflect¶ în con§tiin†a lui situa†ia sa momentan¶, inclusiv reminiscen†ele evocate de aceast¶ situa†ie [31]. Iar în acest sens, urm¶toarele exemple sunt concludente: ,,Lotte se dusese, se întorsese, îl ocolise, acum era iar
în dreapta lui. Zâmbea. Dar nu lui – era foarte-foarte atent¶ la biciclet¶.
El zise:
– Când nu te duci la film, nu te duci la teatru, nici la baluri – unde
dansezi walz cu, pe crup¶, mâna lui Johanz – ce faci? Cite§ti? Ce?
Iar ai c¶lcat în str¶chini, m¶i b¶iete – dup-aceea te miri!
‹‹Nu m¶ mir, d¶-m¶ naibii!››
Bine, nu te miri – a§teapt¶-te s¶ plece, fiindc¶ tu…”[32].
,,El mergea cu privirea-n p¶mânt, cu gândul la r¶spântie. Pân¶ acum
doar citise despre – uite, venise clipa s¶ tr¶iasc¶ scurgerea sângelui din tine,
pic¶tur¶ cu pic¶tur¶, pas cu pas, metru dup¶ metru: te gole§ti de sânge, de
sens, de drum al¶turi de ea – al¶turi de toate…
‹‹Am citit-o în multe c¶r†i proaste – asta; mi-a venit rândul s¶ fiu §i
eu personaj prost dintr-o carte proast¶››.
Mi-a venit. Rândul. Ne-a venit, m¶i b¶iete §i dragu-mamii […]”[33].
Contopi†i la început §i comunicând prin intermediul monologului,
cele dou¶ ipostaze ale eului se despart treptat, într-un monolog-dialog în care,
înt¶râtând a§tept¶rile personajului §i suscitând discu†ia, interven†iile naratorului sporesc comicul, îmbr¶când textul în savoarea paginilor clasice.
Marcând, prin intermediul ghilimelelor, cuvintele eului care tr¶ie§te, cele
nemarcate reprezentând eul narator, Paul Goma faciliteaz¶ în†elegerea
textual¶, ajutând cititorul s¶ se orienteze în spa†iul celor dou¶ entit¶†i.
Adoptând rafinamentul §i bog¶†ia emo†iilor evocate de poezie §i de muzic¶,
pl¶cerea inven†iei lingvistice nu subordoneaz¶, îns¶, logica evenimentelor,
contrapunându-se ,,vechilor romane” idealiste §i prea pu†in verosimile:
,,Î§i scoase mâna dreapt¶ de sub reverul vestonului; §i-o §terse discret, s¶ nu
fie transpirat¶ atunci când are s¶-§i ia r¶mas bun – de§i, dac¶ Lotte n-are
s¶-§i scoat¶ m¶nu§ile…
N-are s¶ dea mâna cu tine, la desp¶r†ire – cum s¶ dea, de sus, de pe
biciclet¶?
‹‹S¶ coboare. Cât s¶ dea mâna – dup¶ aceea mai vedem noi. Nu-mi
transpir¶ palmele, dar nu se §tie ce le poate apuca chiar acum...››
Mai ales când vine, vine, vine peste tine ca o sâmb¶t¶-seara […].
Lotte f¶cea acum pe-loc cu trei metri înainte de.
‹‹£i, f¶, Doamne, s¶-§i piard¶ echilibrul!››
S¶ cad¶?
‹‹S¶ coboare; s¶ mai r¶mân¶ un minut sau cinci, o sportiv¶ ca ea, cu
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coapse de o†el (§i de catifea) ar acoperi drumul pân¶ la Rupea în mai pu†in de
un sfert de or¶, conteaz¶ oare zece-dou¶zeci de minute r¶mase-n mine?››
£i dac¶ are întâlnire? Undeva, departe, dincolo de Rupea – uite-o
cum s-a-mbr¶cat, înc¶l†at: are întâlnire. Cu altul.
‹‹Trânte§te-o, Doamne! D¶ cu ea de p¶mânt, Domnule – dar nu prea
tare §i, aten†ie, s¶ nu nimereasc¶ în vreo baleg¶. Scutur-o din Pomul
Bicicletei, doboar-o din Corcodu§ul Cunoa§terii de sine, ca s¶ m¶ cunoasc¶
pre mine, s¶ am eu ce aduna, scutura, consola, mângâia, iubi tare-tare…››
Doamne-Doamne era, în continuare, b¶iat bun: n-o trântea. Lotte, în
echilibru, pe loc, r¶sucise capul – de mult¶ vreme îl privea; §i-i zâmbea. £i
nu c¶dea. M¶car de form¶…”[34].
Se poate observa, a§adar, c¶ prezentarea celor mai multe fragmente
se focalizeaz¶ alternativ asupra eului narator §i asupra eului care tr¶ie§te,
nelipsind referin†a la persoana a doua, familiarul ,,tu”, care scade distan†a
dintre persoane, a§ezându-le sub semnul ironiei reciproce. Totu§i, ceea ce se
remarc¶ în text este, pornind de la aceste aspecte, diferen†a care se instituie
între un narator la persoana întâi personalizat §i un narator la persoana a treia
auctorial, precum §i alternarea referin†ei pronominale la persoana întâi §i la
persoana a treia. Cum s-ar explica acest fenomen §i care ar fi, dincolo de
valoarea estetic¶, motiva†ia prozatorului?
În consens cu teoria lui Franz. K. Stanzel, tindem s¶ preciz¶m c¶,
,,întrupat” în lumea personajelor, având o corporalitate care e parte a
existen†ei sale ca subiect care tr¶ie§te, naratorul la persoana întâi apar†ine
realit¶†ii reprezentate, procesul narativ fiind întotdeauna legat de experien†a
,,eului” s¶u. Spre deosebire de acesta, naratorul la persoana a treia auctorial
nu este întrupat nici în interiorul, nici în afara lumii fic†ionale, situa†ie care îi
permite s¶ ac†ioneze desinest¶t¶tor, f¶r¶ a nu avea nicio constrângere de a
nara. Îmbinarea celor dou¶ perspective în cazul Romanului Intim explic¶
diferen†a cea mai important¶ legat¶ de motiva†ia actului narativ: ,,În cazul
unui narator întrupat, aceasta este existen†ial¶, e direct legat¶ de experien†ele
sale concrete, de bucuriile §i sup¶r¶rile tr¶ite de el, de st¶rile §i nevoile sale.
[…] Procesul narativ §i experien†a naratorului formeaz¶ o entitate, cu alte
cuvinte, cititorul este invitat în mod constant s¶ †in¶ seama de unitatea
existen†ial¶ a eului care tr¶ie§te §i a eului narativ. […] Pentru naratorul la persoana a treia, pe de alt¶ parte, […] motiva†ia e mai degrab¶ estetic-literar¶
decât existen†ial¶”[35]. În acela§i timp, op†iunea pentru timpul prezent,
evocat prin prisma naratorului la persoana întâi, ofer¶ posibilitatea indic¶rii
distan†ei narative, care ar fi r¶mas nemarc¶ în cazul unei nara†iuni la persoana
a treia: ,,Î§i umezi buzele, preg¶tindu-se, oft¶ adânc, de preg¶tire, îndep¶rt¶
bra†ele de corp – a neputin†¶ (naratorul auctorial):
– V¶d c¶ a venit momentul s¶… (eul care tr¶ie§te)
– Dac¶ tu nu mai ai timp… (Lotte)
Lotte vorbise? Ori Lotte din dorin†a lui? Dac¶-i pe-a§a, atunci duc¶se la s¶s¶l¶ii ei! – se r¶suci §i o porni… (naratorul auctorial)
Unde te duci, peste ar¶tur¶, boul lui Dumnezeu? (eul narator)
‹‹M¶ duc unde m¶ duc, nu te prive§te (eul care tr¶ie§te) – nici pe
mine (eul narator)››
Dar ea vrea s¶ mai r¶mâi... (eul narator)
‹‹Asta s¶ i-o spun¶ ¶luia!›› (eul care tr¶ie§te)
Traversase uli†a §colii, ca s-o poat¶ lua la stânga, pe §osea, c¶tre
gazd¶ – §i de-acolo mai departe, spre Jibert.
Mai mult îi sim†i prezen†a decât o v¶zu al¶turi: o §tiù cu pielea obra-
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zului dogorit¶ de pielea ei §i cu n¶rile. (naratorul auctorial)
Laud¶-te c¶ i-ai f¶cut portretul mirosurilor. (eul narator)
‹‹Nu portretul mirosurilor, de§teptule: portretul – i l-am f¶cut – din
miroase, din amiroase, din mirozne, din miròri. Acum n-are decât s¶ tot plece
– duc¶-se originalul, r¶mân cu forma, las-c¶-mi torn eu alta, altele›› [36].
(eul care tr¶ie§te)
Probând c¶ st¶pâne§te mai bine gândurile fetei, apostrofându-§i
dublul pentru timiditatea de care d¶ dovad¶, naratorul îi face, totodat¶, o analiz¶, urm¶rindu-l de la distan†¶ §i cu obiectivitate. Încercând, prin schimbarea
referin†ei pronominale de la ,,eu” la ,,el” s¶ se deta§eze de experien†ele sale
anterioare, asumându-§i un rol care spore§te contrastul dintre cei doi, aceast¶
devia†ie ,,afecteaz¶”, în special, eul care tr¶ie§te, accentuându-i pozi†ia
nefavorabil¶. Pe de alt¶ parte, întoarcerea conven†ional¶ a nara†iunii la
persoana întâi (trecerea de la ,,el” la ,,eu”) presupune o anumit¶ reflectorizare
a situa†iei narative. A§adar, varia†ia pronominal¶ d¶ posibilitate naratorului
de a-§i examina personajul din exterior, conferind cuvintelor acestuia un
sunet special în urechile cititorului. În acela§i timp, absen†a semnelor grafice,
copiind demersul gândirii tr¶ite §i împrumutând voiciunea enun†¶rii poetice,
cu trimitere net¶g¶duit¶ la jurnal, printr-o fragilitate evident¶ a grani†elor dintre realitate §i fic†iune, capteaz¶ aten†ia cititorului, hipnotizându-l §i
preg¶tindu-l pentru ,,planul” paralel care î§i anun†¶ deja prezen†a:
,,...‹‹Ce te-a apucat? Nici Septimiu nu citise Lotte in Weimar –
fiindc¶ de asta e vorba, iar vorba este c¶ m-am apucat s¶ tr¶nc¶nesc despre
c¶r†i pe care nu le-am citit!; §i tr¶nc¶nesc, nu ca mine: cu dorin†¶, ci ca al†ii
pe care nu-i pot suferi, cei care se laud¶ cu ce n-au f¶cut, cu ce n-au citit, cu
ce n-au...››
Acum Lotte spunea ceva; sau îl întreba – iar acum repeta întrebarea.
El d¶du din cap amestecat, pentru ca ea s¶ în†eleag¶ ce vrea §i ce poate.
Nu trebuia nu trebuia nu s¶ m¶-ntorc din drú, trebuia s¶-mi v¶΄ de
treaba mea s¶ n-ajung s¶ spun minciuni ca ultimul mincinos din
Mergea u§or în fa†a ei §i din ce în ce mai alert. Nu-i vedea mâinile
înm¶nu§ate, pe ghidon, îns¶ vedea-auzea fâ§âitul încins al stofei frecate
de cadru.
V¶d f¶r¶ s¶ chiar privesc m¶nu§ile acuma §tiu §tiu acum cu ce aduceaduce arcu§ul sl¶bit la Sighi§oara cum ajung la Jibert notez asta cu asta cu
arcu§ul sl¶bit la dar §i cu ast¶ mears¶ mersul ei de ia΄ mersul de mânz¶ cu
asta atitudinea picioarelor lor §i asta e §i a§a mersul nu mersul ci comportamentul picioá...”[37].
De§i vizibil îndr¶gostit de Lotte, în stare ,,s¶ îngenuncheze în mijlocul uli†ei §i s¶-i s¶rute farul...”[38], naratorul gr¶be§te desp¶r†irea de ea,
monologul amplificând viziunea din exterior unde, coborând cu câte un semiton în registrul grav, întrebarea retoric¶ a protagonistului subliniaz¶ derizoriul situa†iei în care se descoper¶ actant principal, ca urmare a bunei
organiz¶ri a Partidului ce l-a primit ,,cu bra†ele deschise”:
,,...ce caut¶
aici §i
acum ce cau†i acum-aici
ce Dumnezeu caut pe-aici pe uli†a principal¶ a
unui sat necunoscut §i la urma urmei indiferent §i înc¶-ntr-o sâmb¶t¶ seara în
fine imediat dup¶ prânzul pierdut vine ea §i cina deasemeni necâ§tigat¶
Ce-o fi c¶utând? F¶când curte unei oarecari înv¶†¶toare de †ar¶ §i
înc¶ de zor curtea aceea, f¶cut¶; §i înc¶ s¶soaic¶, înv¶†¶toarea de †ar¶, nici
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m¶car localnic¶ cinstit¶, ci navetist¶ din marele ora§ Rupea – mai mare râsul;
§i plânsul; [...]”[39].
Accentuând, cu ajutorul deicticelor spa†io-temporale, distan†a dintre
dou¶ lumi – cea de atunci, la liceu, §i cea de acum, ca instructor superior de
pioneri, dar §i distan†a narativ¶ dintre evenimentul ,,real” narat, §i acela§i,
privit retrospectiv, textul denot¶ maturitatea eului narator, maturitate marcat¶
prin intervalul dintre tr¶irea experien†ei §i momentul scriiturii, cu un regret
vizibil în ambele planuri. Nutrind acelea§i sentimente, nemul†umit¶ de prezentul însp¶imânt¶tor:
,,– De ce n-ai r¶mas?, întreb¶ ea, mai departe. Ne-am fi cunoscut de
un an de zile, ne-am fi cunoscut la Sighi§oara, înainte (s.n.)...Nu aici
(s.n.)!...” [40], Lotte, §i ea o ,,picat¶”, devine obiectul venera†iei protagonsitului, obiect pe care îl va abandona, îns¶, treptat, descoperind în el similitudini frapante cu presupusul unchi Ignat, iritante fizic §i îndoielnice, prin
urmare, din punct de vedere moral. Simbol al libert¶†ii mult-râvnite,
mi§cându-se cu gra†ie §i naturale†e, ,,oper¶” a candidatului eliminat, ,,b¶iatului dec¶zut”, dornic de a se ridica §i de a-§i dep¶§i condi†ia prin dragoste,
imaginea fetei pe biciclet¶ cap¶t¶ o atitudine nefireasc¶ care îl determin¶ s¶
o evite:
,,Mergând spre r¶spântie; tu §i eu; tu pe biciclet¶, eu u§or înaintea ta
– nu-†i vedeam decât mâinile înm¶nu§ate pe ghidon, îns¶ vedeam, auzeam cu
pip¶itul, cu mirosul: fo§netul, fâ§âitul, §u§uitul, aproape zumzetul stofei
frecate de cadru. Îl mai auzisem, îl mai v¶zusem – scâr†âitul. £tiam unde §i
când, îns¶ îmi †ineam memoria la distan†¶, nu voiam s¶ cedez nici o palm¶
de-aducere-aminte fleacurilor.
A§a credeam (s.n.). C¶ prezen†a ta sau trecutul fleacului. Nu mi-ai
cerut exclusivitatea, în asta – nu mi-ai cerut nimic, eram gata s¶ sacrific totul
pentru tine – a§a credeam; s¶ renun† la trecut – numai pentru tine – credeam.
Acum nu mai cred (s.n.). De aceea atunci, la r¶spântie, l-am auzit pe
tata zicând, cu glasul §tirbit de durere §i de vin¶:
– Bietul Ignat, Dumnezeu s¶-l ierte, pe unde-o fi acuma...”[41].
Al¶turând, prin intermediul detaliului artistic, ,,stofa frecat¶ de
cadru”, dou¶ aspecte diferite, Paul Goma une§te, de altfel, dou¶ evenimente
distincte temporal §i spa†ial pe care le situeaz¶, ca urmare a simultaneit¶†ii, în
acela§i plan, determinându-le s¶ comunice, reîntregindu-se §i explicându-se
reciproc. Situat abia în planul episodului Sighi§oara, când îl întâlne§te, în
incinta unui restaurant, pe presupusul unchi Ignat, ,,l¶utarul be†iv, prim-violonist al Filarmonicii staliniene” care, ,,urcat pe o mas¶ din restaurantul g¶rii
[...] schel¶l¶ia un fel de Ciocârlie, †inând vioara cum se †ine, îns¶ arcu§ul
r¶sturnat: lemnul jos §i sub vioar¶; p¶rul mult sl¶bit: deasupra, pe corzi – oricât ar fi sl¶bit p¶rul, îmbr¶†i§ând vioara, arcu§ul nu avea destul joc, interpretul fiind silit s¶ fac¶ opturi, la fiecare mi§care lovea cu lemnul arcu§ului corpul viorii – o mizerie...”, naratorul va dezv¶lui adev¶ratul motiv al desp¶r†irii
de Lotte, accentuând simultaneitatea §i dovedind o capacitate sporit¶ de
observa†ie §i de asociere:
,,Dar se petrecuse ceva, poate c¶ din pricina aceluia gr¶bisem desp¶r†irea: cadrul b¶rb¶tesc, fusta prea strâmt¶ §i din stof¶ prea groas¶, chiar mai
scurt¶ decât cealalt¶, de clas¶, ampla, cuprinz¶toarea, sublima – draga de ea...
Cu asta, groas¶, se aude fo§netul dincolo de gaura cheii: un zgomot
destr¶b¶lat; chiar de§¶n†at – de-a dreptul cr¶c¶nat – al tivului frecat de cadru,
cu aceea§i mi§care de nef¶cut ca arcu§ul cu p¶rul slobozit al presupusului (de
tata) frate al s¶u, Ignat”[42].
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Pornind, a§adar, de la cercetarea pozi†iei lui Lotte pe biciclet¶, naratorul face o adev¶rat¶ teorie a moralit¶†ii feminine, luând ca premis¶ modul
de a se purta cu picioarele. Dac¶ mersul elegant, omenesc, f¶r¶ constrângeri,
specific s¶soaicelor – ,,Heidi la Sibiu, fetele lui Heinrich la Buia, Lotte
aici...”[43] denot¶ castitatea fizic¶ §i moral¶, ,,grija vizibil¶ de a ascunde tot
timpul, de a p¶stra la ad¶post, feri de agresiuni: comoara [...], umblând cu
pa§i m¶run†i, împleti†i, petrecu†i unul peste altul §i tic-toc¶i†i, mic§ora†i,
meschiniza†i §i cu pupilele bulbucate de team¶: s¶ nu i se dezlipeasc¶, în
mers, genunchii!...” [44] indic¶, pe lâng¶ ,,infirmitatea” trupeasc¶, o infirmitate sufleteasc¶. Atribuind femeilor cu adev¶rat morale naturale†e, lips¶ de
constrângere în mi§care, ca §i în gândire, prozatorul descoper¶, pe de alt¶
parte, în stâng¶cia fizic¶ a celeilalte categorii, un comportament reticent, în
care s¶l¶§luie§te, îns¶, o ipocrizie f¶r¶ margini. Extinzând acest ra†ionament
§i exemplifi-cându-l la nivelul întregului roman, Paul Goma ilustreaz¶, înc¶
de pe acum, conturarea a dou¶ axe distincte, care vor sus†ine diegeza, într-o
apologie a libert¶†ii ca modalitate de a învinge, prin scris, întregul aparat de
represiune comunist¶:
,,..£i atunci, cam a§a: str¶in, l¶turalnic, piezi§ – în lume, în general,
în special pe Corso, am a§teptat prezentul de a doua zi, la ora zece; s¶-l concentrez într-un punct de linie, s¶-l dau la spate cu o mân¶, cu cealalt¶
s¶-l preiau §i s¶-l a§ez în fa†¶.
De-acolo s¶-mi mai vin¶ §i cum vreau eu, om liber, nu cum îmi
impune securitatea asta de via†¶”[45].
[1] http://www.paulgoma.com/paul-goma-biografie-si-bibliografie-1909-2007/
[2] Ion Caraion, Triste†e §i c¶r†i. Eseuri, Editura Funda†iei Culturale Române,
Bucure§ti, 1995, p. 26
[3] http://www.paulgoma.com/autofilmare-48-roman-intim/
[4] Marian Popa, Istoria literaturii române de azi pe mâine, Vol. II, Editura Semne,
Bucure§ti, 2009, pp. 661-662
[5] http://www.paulgoma.com/autofilmare-48-roman-intim/
[6] Paul Goma, Roman Intim, Editura Curtea Veche, Bucure§ti, 2009, p. 310
[7] Ibidem, p. 227
[8] Mircea Mih¶ie§, C¶r†ile crude. Jurnalul intim §i sinuciderea, Editura Polirom,
Ia§i, 2005, p. 96
[9] Ibidem, p. 89
[10] Paul Goma, op. cit, p. 221
[11] http://www.paulgoma.com/autofilmare-48-roman-intim/
[12] Franz K. Stanzel, Teoria nara†iunii, Traducere de Valeriu P. Stancu §i Silvia
Chiril¶, Cuvânt introductiv de Monica Fludernik, Editura Institutului
European, Ia§i, 2011, p. 311
[13] Dan Cristea, Autorul §i fic†iunile eului, Editura Cartea Româneasc¶, Bucure§ti,
2004, p. 15
[14] Hans Robert Jauss, Experien†¶ estetic¶ §i hermeneutic¶ literar¶, Traducere §i
prefa†¶ de Andrei Corbea, Editura Univers, Bucure§ti, 1983, p. 11
[15] Sorin Alexandrescu, Identitate în ruptur¶. Mentalit¶†i române§ti postbelice,
Editura Univers, Bucure§ti, 2000, p. 125
[16] Jean-Michel Adam, Françoise Revaz, Analiza povestirii, Traducere de Sorin
Pârvu, Editura Institutului European, Ia§i, 1999, p. 48
[17] Virgil Podoab¶, Metamorfozele punctului. În jurul experien†ei revelatoare,
Editura Paralela 45, Pite§ti, 2004, p. 274
[18] Paul Goma, op. cit, p. 292
[19] Ibidem, p. 197
[20] Ibidem, pp. 43-44
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[21] Introducere în teoria literaturii, Antologie de texte, Editura Universit¶†ii din
Bucure§ti, 2002, p. 454
[22]Hans Robert Jauss, Experien†¶ estetic¶ §i hermeneutic¶ literar¶, Traducere §i
prefa†¶ de Andrei Corbea, Editura Univers, Bucure§ti, 1983, p. 85
[23] Gaston Bachelard, Poetica spa†iului, Traducere de Irina B¶descu, Prefa†¶ de
Mircea Martin, Editura Paralela 45, Bucure§ti, 2003, p. 216
[24] Tatiana Slama-Cazacu, Via†¶, personalitate §i limbaj: Paul Goma, în ,,Vatra”, nr.
10-11/2000, p. 120
[25] Ibidem, p. 121
[26] Termen preluat de la Mircea Mih¶ie§, op. cit, p. 127
[27] Tatiana Slama-Cazacu, op. cit, p. 123
[28] Paul Goma, op. cit, p. 19
[29] Ibidem, p. 20
[30] Ibidem, pp. 20-21
[31] Franz K. Stanzel, op. cit, p. 310
[32] Paul Goma, op. cit, p. 27
[33] Ibidem, p. 28
[34] Ibidem, p. 29
[35] Franz K. Stanzel, op. cit, p. 151
[36] Paul Goma, Ibidem, p. 30
[37] Paul Goma, op. cit, p. 32
[38] Ibidem, p. 24
[39] Ibidem, p. 33
[40] Ibidem, p. 24
[41] Ibidem, pp. 121-122
[42] Ibidem, p. 129
[43] Ibidem, p. 115
[44] Ibidem, p. 114
[45] Ibidem, p. 279
*

Vrem s¶ afl¶m câte tipuri de disiden†¶ exist¶? S¶-l citim
pe tipologul Dan Stanca:
“Dou¶ tipuri de disiden†¶
Ziarul Timpul 15 iunie 2011
A§ începe aceste rânduri de la felul în care Dorin Tudoran a definit
foarte exact condi†ia disidentului. Acesta este un om care lupt¶ pentru normalitate într-un univers anormal.
Anul trecut la Polirom a ap¶rut impozantul volum „Eu, fiul lor”,
dosarul de securitate al lui Dorin Tudoran, pe care doar dac¶ îl r¶sfoie§ti pu†in
te iei cu mâinile de cap. Dumnezeule, câ†i au fost pe urmele lui, câ†i au dat
despre el note informative, câ†i ofi†eri de securitate, pl¶ti†i cu bani grei de la
buget, s-au ocupat de cazul lui!
Scandalul s¶u s-a produs cam în acela§i timp cu al inginerului
Gheorghe Ursu §i cam la §apte-opt ani dup¶ crearea SLOMR-ului cu Goma
în frunte. Şi ajung astfel la miza rândurilor de fa†¶: ce-l deosebe§te pe Dorin
Tudoran de Paul Goma? Doar faptul c¶ e cu zece ani mai tân¶r?
Faptul c¶ el vine din Banat, pe când cel¶lalt din Basarabia? Şi acestea, alt¶ genera†ie, alt¶ zon¶ geografic¶, dar în primul rând alt stil. De aici
pleac¶ deosebirea.
La ora actual¶, din p¶cate, Paul Goma este bolnav §i singur, aproape
uitat. A gre§it c¶ s-a certat cu toat¶ lumea, dar a§tepta de la aceast¶ lume cu
care a intrat în conflict un alt tratament. Cu alte cuvinte, merita s¶ fie invitat
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aici cu toate onorurile.
£i cei înjura†i de el puteau s¶-§i înfrâng¶ mândria stupid¶ §i s¶ se
plece în fa†a lui. Paul Goma nu este un monstru, ci, în sinea sa, e adev¶rat,
greu lizibil¶, mai bun decât mul†i dintre noi. Spre deosebire de el, Dorin
Tudoran a venit în †ar¶. Se poate spune c¶, dintr-un anumit punct de vedere,
s-a integrat în lumea româneasc¶ de dup¶ 1989.
De fiecare dat¶ când calc¶ pe p¶mântul patriei reu§e§te s¶ strâng¶ în
jurul s¶u oameni care altfel niciodat¶ nu ar sta al¶turi. Aceasta fiindc¶ a ajuns
s¶ fie respectat de categorii diverse. Îl consider de aceea disidentul aristocrat.
Disiden†a, dup¶ p¶rerea mea, are dou¶ fe†e. E disiden†a umoral¶, care pleac¶
din r¶runchi, amarnic¶ §i care pân¶ la urm¶ se manifest¶ împotriva a tot. Cred
c¶ aici este locul lui Paul Goma.
Dar este §i disiden†a bine gândit¶, cu blazon, disiden†a omului de ras¶
care în†elege într-un anumit moment al vie†ii sale c¶ nu va mai putea s¶
tr¶iasc¶ prin compromisuri, jum¶t¶†i de m¶sur¶, t¶ceri vinovate. Acesta este
cazul lui Dorin Tudoran. El a sim†it c¶ talentul cu care a fost înzestrat va p¶li
ireversibil f¶r¶ susținerea unei exemplare conduite etice. La fel a gândit §i
Paul Goma. De§i la el talentul a venit DUP™ con§tiin†a protestului.
Dar câ†i dintre autorii no§tri §i-au pus în acest fel problema? Îi
numeri pe degete. Dimpotriv¶ chiar. Au gândit în sens contrar. Credeau c¶
dac¶ nu spun nimic pe fa†¶ §i doar rod în sinea lor o form¶ obscur¶ de subversiune sunt mai inspira†i §i deci scriu mai bine.
Fals! Scriitorul care a supravie†uit în comunism a glisat dinspre subversiune c¶tre perversiune. A fost pervers cu sine crezând c¶ este subversiv
faț¶ de regimul totalitar.
Dorin Tudoran nu a vrut s¶ cad¶ victim¶ unei asemenea confuzii. De
aceea la începutul anilor 80 a luat taurul de coarne §i a vrut s¶ vad¶ care e mai
tare. El este autorul uneia dintre cele mai solid argumentate publcistici din 90
încoace.
Dup¶ cum Paul Goma este autorul cel mai coroziv al aceleia§i
perioade de timp. Spre deosebire de el îns¶. Dorin Tudoran a înv¶†at c¶ mai
presus de pamflet se afl¶ discursul ra†ional, cump¶nit, bine strunit. Dac¶
vrem o lume normal¶ nu are rost s¶ progres¶m interjec†ional.
O lume normal¶ nu este una a pamfletului dezl¶n†uit, ci a emo†iilor
controlate. Dorin Tudoran este unul din arti§tii unui asemenea tip de control.
Doar a§a, împreun¶ cu Paul Goma, formeaz¶ fe†ele aceleia§i medalii. Stilul
unuia §i mânia celuilalt sunt complementare.
Dup¶ cum poezia inteligent¶ al¶turi de proza interjec†ional¶ întregesc
portretul acelui român unic, care s-a opus dictaturii. (D.S.)”

V-ati l¶murit cum st¶m cu disiden†a? Dac¶ nu, mai citi†i-l
o dat¶ pe disidentologul Dan Stanca, el lucrînd pe disidentul
Dorin Tudoran.
Luni 31 octombrie 2011
Noapte ud¶, storc¶toare de… tot sucul r¶mas.
Am r¶spuns lui V. Vosganian. Trebuia s¶ spun: i-am dat
un r¶spuns înainte de a fi întrebat, voi fi sim†it eu c¶ el n-are s¶
mi-o pun¶. ïntre noi nu a fost, dorin†¶ de dialog, ci comunic¶ri,
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separate - las¶ c¶ §i acelea, f¶r¶… §ir, f¶r¶ rost…
De aceea m-am hot¶rît s¶ m¶ adresez lui, “partenerului”,
printr-o scrisoare. ïmi vine mult mai u§or s¶ monologhez.
Aceast¶ a doua variant¶ (4 noiembrie 2011) este una
(r¶s)corectat¶ §i augumentat¶:
Paris, 31 octombrie 2011
Domnule Varujan Vosganian,
Am alc¶tuit §i eu o list¶. Una cuprinzîndu-i pe cei care mi-au f¶cut
r¶u, foarte r¶u - pe ceilal†i, care mi-au f¶cut doar “r¶uri” ne-mari nici nu-i iau
în seam¶, vorba mea: «S¶-i bag în istorie doar pentru atâta?».
Unii f¶c¶tori de r¶u îmi erau prieteni; mi-au f¶cut r¶ul, nu pentru c¶
“ar fi suferit presiuni”, deci au fost sili†i s¶ mi-l fac¶, ci pentru c¶ ei în§i§i, au
descoperit acest alibi universal-sionist - cel nemaiavînd nevoie s¶ fie explicat, doar §optit în tain¶, cu ochii rostogoli†i de o simulat¶ teroare:
«Ce §tii tu la ce presiuni am fost supus…»
Iar interlocutorul (sic), de obicei deja-victim¶ a lui, fie prin nemaifrecventarea colegului, prietenului, fie pentru c¶ §i fusese denun†at - cu
minciuni, inven†ii, §i f¶r¶ “presiuni”, “doar preventiv” (de parc¶ to†i ace§ti
“presa†i” ar fi securi§ti, astfel justificîndu-§i agresiunea asupra ta, biet
nevinovat, acuzat, înc¶put în labele Fiarei, ca în episodul real cu Securistul
Ion ¢îrlea, care-§i zdrelise mâna în din†ii mei, în procesul de produc†ie
anchetatorie, deci pe mine m¶ acuzase:
«Din cauza ta, m¶!»
Cum altfel: din cauza-mea - m¶!;
Al†ii îmi era doar colegi - de redac†ie, de Uniune (a Scriitorilor), de
cartier, îns¶ §i ei (ba chiar mai “indigna†i” manifestîndu-se de atitudinea mea
“negativ¶” - decât prietenii), m¶ condamnaser¶, întâi pe la col†uri, în discu†ii
la o †igar¶ cu colegii, apoi, cu vigilen†¶ revolu†ionar¶, în §edin†ele în care
fusesem prelucrat - în absen†¶ ! - §i în articolele indicate de tovar¶§ii de sus:
Iva§cu, Dumitru Popescu-Dumnezeu, Eugen Barbu, Ghi§e, Dodu B¶lan,
Stroia, Vasile Nicolescu (dintre civili dar §i dintre securezii cu grad, în acel
moment travesti†i în civil), articole scrise §i publicate pe care le am §i acum,
în fa†¶, în clasoarele cu presa din †ar¶, chiar dac¶ autorii lor au neru§inarea de
a pretinde c¶ “al†ii” le scriseser¶, semnîndu-le cu numele lor (Al. Dobrescu,
Ceachir, B¶ran), ei fiind “de totdeauna cu inima al¶turi de mine” (dar cupicsul al¶turi de partid).
Aceast¶ list¶ a mea va fi restrâns¶, cuprinzîndu-i doar pe cei ale c¶ror
“ac†iuni vigilente” au avut urm¶ri grave, catastrofale pentru mine, ca scriitor.
Ce pedeaps¶ mai crunt¶, pentru un scriitor decât interzicerea - nu de a mai
scrie, ci de a fi împiedecat de a se exprima, de a publica?
O voi începe din:
1970:
Atunci Alexandru Ivasiuc - prietenul §i colegul de pu§c¶rie - l¶sase
s¶-i cad¶ din gur¶ ceea ce morfolea în gând : “decodificarea” c¶r†ii mele U§a
noastr¶ cea de toate zilele predat¶, la îndemnul s¶u! nou-(re)înfiin†atei
editur¶ Cartea româneasc¶, unde el era unul din adjunc†ii lui Preda, al¶turi de
Gafi†a. Afirma†ie aiurit¶, inventat¶ pe loc, neargumentat¶, neconfirmat¶:
«Goma a vrut s¶-mi distrug¶ editura (a§a vorbea el de editura lui
Preda): personajul Florica este, în realitate, Elena Ceau§escu, iar personajul
Iosub este, în realitate, Ceau§escu!”
Nu era în nicio realitate - real¶, fiindc¶ Sa§a lucra §i în via†¶, nu doar
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în literatur¶, cu fic†ii ivasiuce - vezi episodul “Salcia” povesit de Dimisianu,
Buduca, Manolescu.
Cu excep†ia lui Al. Paleologu nimeni din editur¶ nu a contestat
“verdictul” lui Ivasiuc. De atunci, din prim¶vara anului 1970 am fost
interzis; deasemeni so†ia §i socrul, traduc¶tori nu au mai putut colabora
(decât sub alte nume: Manoliu, la Iosif §i fra†ii s¶i de Thomas Mann sau…
trimis în caseta tehnic¶ la volumul Despre r¶zboi de Clausewitz).
Prietenii lui Ivasiuc, Breban, Dimisianu, Florin Pavlovici îmi
repro§eaz¶ c¶, ne-t¶cîndu-i porc¶riile, nedrept¶†ile, delirurile, turn¶toriile,
pâng¶resc un mort. Le urez ap¶r¶torilor pâng¶ritului Ivasiuc s¶ aib¶ parte §i
ei, ca scriitori, de interdic†ia total¶ (pentru mine, din acel moment, 1970 pân¶
în 1989, 20 ani încheia†i), datorit¶ unor vorbe-vorbe sc¶pate pe cravata unui
delirant paranoic.
ïntrebarea mea (o tot pun de, iat¶, 41 ani): a existat un singur scriitor
român care, §tiind c¶ Ivasiuc a provocat interzicerea mea, cât¶ vreme am
mai r¶mas în România (1970-1977), a pus sub semnul întreb¶rii adev¶rul
acuza†iei? Doar Paleologu. £i mai cine, dintre colegii mei, scriitorii
români? £i-mai nimeni!, §tiut fiind c¶ scriitorul român este unic la p¶rin†i,
singurul european care evit¶ s¶ intre în conflict cu editorul - cel care îi va
edita lui cartea/c¶r†ile sale genialnice.
1977
Anul Chartei 1977 §i al solidariz¶rii noastre cu Apelul cehilor §i al
slovacilor.
Se cunosc oarecari am¶nunte, din cartea mea de m¶rturii Le
Tremblement des hommes, scris¶ la Paris, în 1978, ap¶rut¶ în traducere
francez¶ în 1979, în române§te în 1990 sub titlul Culoarea curcubeului,
Cutremurul oamenilor, la Humanitas - voi reveni.
ïn acel an a fost lansat¶, din solidaritate cu cehii §i slovacii §i
Mi§carea pentru drepturile omului în România la care scriitorii români,
cu excep†ia lui I. Negoi†escu, au fost de un nemaipomenit curaj al pruden†eitradi†ionale, cum altfel: absen†i (Ion Vianu, înc¶ nescriitor, a semnat Apelul
în unicul scop de a putea s¶ emigreze, iar Bogza ar fi semnat cu drag¶ inim¶,
dar cine era acel Goma, necunoscut?: necunoscutul Goma avea, în acel
moment, trei c¶r†i publicate la Gallimard, dou¶ la Suhrkamp, Bogza câte avea
§i unde, în Occident?). Mul†i dintre semnatari au fost aresta†i, ancheta†i,
brutaliza†i, soma†i s¶ renun†e la adeziune, altii condamna†i la închisoare, al†ii
interna†i în azile psihiatrice, în fine, al†i-al†ii au c¶p¶tat pa§aportul dorit.
Am fost arestat la 1 aprilie (1977).
1) Dup¶ dou¶ s¶pt¶mâni de anchet¶ ca-la-Rahova, în jurul datei de
14 aprilie colonelul Vasile Gheorghe, comandantul arestului îmi ar¶tase,
triumf¶tor, o hârtie, explicînd c¶ fusesem exclus din Uniune - prin Consiliul
s¶u §i nu prin… Comitetul Asocia†iei (vezi si capitolul XIII, “14 aprilie” din
Culoarea curcubeului). Acea hârtie avea stampil¶, p¶rea în regul¶ - atât c¶
nu men†iona motivul excluderii. Am mai v¶zut-o în dosarul “final”, citit
înainte de “proces”. ïns¶ acea hârtie - repet: în care era vorba de Consiliul
Uniunii Scriitorilor - nu a mai fost g¶sit¶ de Stej¶rel Olaru în Arhivele
CSNAS, ci doar o not¶ manuscris¶ a securetelui Victor Achim, vorbind
despre… Comitetul Asocia†iei;
2) A umblat vorba c¶ Arhiva Uniunii Scriitorilor ar fi fost distrus¶ în
1990 de noul pre§edinte Mircea Dinescu la insisten†ele lui Doina§, D.R.
Popescu, F. Neagu, Uricaru, Blandiana, Buzura, Manolescu, ¢oiu, B¶l¶i†¶ -

©Paul Goma 1935-2011

wwww.paulgoma.com

PDF public și gratuit

31.12.2011

PAUL GOMA - JURNAL 2011

2584

§i al†i interesa†i de §tergerea urmelor murdare l¶sate de cura†ii ingineri ai
sufletului românesc. ïn acest caz de unde au scos N. Manolescu §i Blandiana
“documentele” care îi îndrept¶tesc s¶ afirme c¶ nu Consiliul Uniunii
Scriitorilor m-a exclus, ci… un ordin “de sus” (ca si “alungarea de la
România literar¶” - completarea informativ¶ a lui Dimisianu)? Desigur,
“de sus” veneau ordinele, dar cei “de jos” le executau. Dac¶ îl credem pe
V. Achim, securizdul, cu excep†ia lui Preda, Jebeleanu, a Ninei Cassian absen†i de la §edin†a cu pricina - cine sunt ceilal†i, pe lâng¶ F¶nu§ Neagu prezen†i §i activi votan†i? Bineîn†eles: Blandiana, Manolescu, F¶nu§ Neagu,
Doina§ - dintre scriitori, ceila†i: Macovescu, Nicolescu, Ghi§e fiind tovar¶§idragi care le explicau scriitorilor cum se scrie o scriere. Cum F¶nu§ Neagu §i
Doina§ au murit, semnatarii excluderii mele r¶mân Blandiana §i Manolescu.
Liberat în urma unei campanii interna†ionale, mutat la o nou¶ adres¶,
f¶r¶ telefon, supravegheat, izolat, am v¶zut, totu§i la televizor momente de la
Congresul Scriitorilor din luna iunie - acela în care Ceau§escu declara c¶ în
†ara noastr¶ nu exist¶ cenzur¶ dar… el propune desfiin†area ei §i înlocuirea
opera†iunii de cenzurare cinstit-bol§evicioas¶ prin… pite§tizarea organului:
în locul activi§tilor de partid controlori ai cuvântului, Marele Cârmaci
anun†ase c¶ aceast¶ opera†ie va fi “efectuat¶” din acel moment de c¶tre…
scriitorii în§i§i, “lucr¶tori în pres¶ §i edituri”. ïn prezidiu, chiar dac¶ nu era în
primele rânduri, Blandiana se afla pe un scaun vizibil. Silitoare, lua noti†e pe
un maculator. Cum nu am aflat c¶ ar fi protestat împotriva reeduc¶rii-ca-laPite§ti a scriitorilor, prin întrecenzurare, am dedus c¶ domnia s-a nu a
emis nici un mieunat de contrariere, de durere la aflarea directivei ceau§e§ti.
A§adar în aceste dou¶ momente nefericite, cruciale pentru mine,
1970 §i 1977, colegii scriitori nu au mi§cat un deget, m¶car pentru a-§i
manifesta nedumerirea, dac¶ nu protestul c¶ unui scriitor i se pot administra
asemenea pedepse - interzicerea de a publica §i excluderea din Uniunea
Scriitorilor.
1990
Dup¶ “revolu†ie” mi-am imaginat c¶ §i pentru mine a venit libertatea
de a publica - cu atât mai vârtos acele c¶r†i solicitate de noii editori: prietenul
meu Liiceanu §i colegul meu Sorescu. Era atât de intens¶, atât de atotdominant¶ bucuria-mi, încât nu am luat în seam¶ “accidentele” - pe care eu le
credeam… accidentale:
- Faptul c¶, în primele zile din 1990, mergînd în vizit¶ la Europa
liber¶ ca s¶ d¶ruiesc prietenilor proasp¶ta traducere în francez¶ L’Art de la
fugue, Monica Lovinescu m-a întâmpinat dintr-un cap¶t al coridorului
strigînd:
«Nu este adev¶rat c¶ Revolu†ia român¶ a fost un putsch rusesc, cum
sus†ine Paul Goma - ca §i cel¶lalt basarabean, Victor Lupan!»;
- Faptul c¶, de§i preg¶tit¶, programat¶, întâlnirea (de lucru) din casa
Monic¶i Lovinescu în jurul noului director al noii edituri Humanitas, a avut
loc, dar f¶r¶ mine, manifest evitat, nu am m¶surat adev¶ratul motiv pentru
care, de§i mi se telefona §i de câte dou¶ ori pe zi, s¶ nu uit c¶ urma s¶ ne
întâlnim, s¶ punem la cale portofoliul editurii lui Liiceanu, Monica
Lovinescu nu mi-a mai telefonat în ziua fixat¶ (a§a r¶m¶sese stabilit: îmi va
confirma “reuniunea de lucru”). Eu am crezut c¶ programul a suferit
modific¶ri, îns¶ telefonînd la D-na Lovinescu ore în §ir, în ziua stabilit¶,
nimeni nu a ridicat receptorul. A doua zi m-a anun†at, a§a, în treac¶t, c¶ se
întâlniser¶ §i c¶ lucraser¶ bine:
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«Dac-ai §ti cât a insistat Micnea s¶ fie inclus¶ §i cartea dumitale…»
Am consemnat în jurnale acest moment. De n¶uceal¶, de
dezorientare:
- cum a§a: nu sunt avertizat c¶ întâlnirea-cu-editorul nu se
contramandase?, c¶, din contra, avusese loc? - de aceea fusese închis telefonul; ca s¶ nu-i deranjeze pe deciz¶tori intru§i de teapa lui Goma-cel-invitat?;
- avusese loc f¶r¶ mine - prieten al noului editor §i singurul avînd
experien†¶ editorial¶ (francez¶)?;
- de ce fusese necesar ca “Micnea” (Berindei) s¶ insiste (sic) pentru
ca una din c¶r†ile mele (Culoarea curcubeului), s¶ fie inclus¶ în programul
editorial Humanitas - dup¶ ce o solicitase Liiceanu, insistent? Dac¶ era vorba
de o pledoarie, de ce nu fusese admis autorul, pentru a da prilej turcologului
de serviciu §i a feti†ei Doinei Cornea, Ariadna Combes s¶ se pronun†e în
deplin¶ necuno§tin†¶ de cauz¶: care titluri s¶ aib¶ prioritate la editare?
Acest semnal dinspre Monici §i dinspre Liiceanu ar fi trebuit s¶-mi
deschid¶ ochii asupra prieteniei… “prietenilor de 30 de ani” : cu pu†in timp
înainte ei condi†ionaser¶ participarea lor un colocviu despre Eminescu
(colocviu la care ar ar fi trebuit s¶ vorbeasc¶ §i Dan Petrescu, venit din
România - îns¶ Monica Lovinescu invocase nu §tiu ce prevedere din regulament care…) de… neparticiparea mea
Cum sunt “optimist”, îmi zisesem c¶ întâmpl¶rile fuseser¶…
întâmpl¶toare §i m¶r§¶luisem (§chiop¶tînd) mai departe, în echipa celor buni.
Ce trebuia s¶ fac? S¶ m¶ sup¶r, s¶ trântesc u§a bunilor prieteni? Cum
s¶ fac a§a ceva? Mi se p¶rea de neimaginat. Lor îns¶ - Monic¶i Lovinescu,
lui Virgil Ierunca, lui Liiceanu, lui Berindei - li se p¶ruse… normal s¶ se
descotoroseasc¶ de mine, astfel - «Goma nu mai este util», îi sc¶pase
Doamnei Lovinescu un porumbel al adev¶rului…;
Tot “normal” s¶ nu m¶ coopteze în grupul de ajutorare a r¶ni†ilor
revolu†iei din România §i colectare de îmbr¶c¶minte, medicamente :
«Te-ai plictisi curând», îmi comunicase £erban Cristovici, cuvintele Monic¶i
Lovinescu;
Tot “normal” a fost ca, dup¶ ce îmi spuseser¶ - repetat, repetat - s¶
nu uit întâlnirea cu o echip¶ de televiziune român¶, la care urmau s¶ participe
în primul rând Eugène Ionesco, Cioran, Monicii - pentru c¶ maestru de
ceremonii era tot Liiceanu - s¶ m¶… ignore, evite, s¶ anun†e echipa de
filmare c¶ Goma este bolnav. Astfel în toamn¶, la Aix en Provence, unde
filmele cu cei mari erau proiectate în bucl¶, f¶r¶ a fi scos un cuvânt de
neanun†area mea (anun†at¶), Virgil Ierunca s¶ m¶ consoleze astfel:
«Nu regreta, uite §i eu: am uitat s¶ spun…», îns¶ n-a mai spus ce
uitase el s¶ spun¶, îns¶ ceva de o capital¶ importan†¶…
Nu §tiam îns¶ (nu aveam cum s¶ aflu) ce se petrecuse cu cartea mea
- l¶udat¶, de Liiceanu §i Ple§u, cea solicitat¶ insistent de editorul Liiceanu,
ap¶rut¶ în mai-iunie 1990 la Humanitas. Directorul editurii nu-mi spusese
nimic, prietenii lui: Monica, Virgil, Mihnea îi recomandaser¶ s¶ nu-mi
“divulge” soarta ei. Abia dup¶ ce, din câteva cronici ap¶rute în†elesesem
jum¶tate de adev¶r (c¶ volumul Culoarea curcubeului nu se difuzase în
Ardeal, în Moldova, în Banat), la prima întânire cu Liiceanu l-am întrebat
dac¶ este adev¶rat. Or fi de vin¶ re†elele de distribu†ie ale c¶r†ii, a zis el, iar
eu am înghi†it §i acest “r¶spuns”.
Adev¶rul aveam s¶-l aflu abia dup¶ doi ani, în 1992 din presa
româneasc¶: o §tire care m-a înjunghiat: “Liiceanu trimisese la topit
tiraje-care-nu-se-vânduser¶ din Cioran, din Monica Lovinescu, din
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Virgil Ierunca §i… din Paul Goma”. La scurt¶ vreme am aflat: din
Goma nu era precizat c¶ au fost distruse “tiraje care nu se vânduser¶”, ci…
tirajul, scurt.
I-am telefonat lui Liiceanu: nu a putut s¶-mi explice, trebuia s¶ plece
urgent la… Paris - îns¶ nu ne puteam întâlni, trebuie s¶ fac¶ un salt la
Londra… S¶ vorbesc cu Sorin M¶rculescu, fostul meu coleg de facultate
(prima), adjunct al lui Liiceanu. Nu am reu§it: §i el era extrem de ocupat, dar
las¶, m¶ cheam¶ el… Prin m¶tu§a Anei mi s-a confirmat din mai multe surse
- ziaristice - c¶ Liiceanu, împanicat de ceea ce i se repro§ase (c¶ nu citise,
înainte de a edita volumul Culoarea Curcubeului), apoi de n¶vala minerilor
chema†i de Iliescu s¶ instaureze democra†ia suedez¶, fugise la… Paris,
întrebîndu-ne §i pe noi care sunt formalit¶†ile de îndeplinit pentru a cere azil
politic în Fran†a, îns¶ nesuflînd o vorb¶ c¶, înainte de Mineriad¶ d¶duse
dispozi†ia de a retrage Culoarea… din libr¶rii (dup¶ o zi sau dou¶ de la
introducere). Mie, autor nu-mi spusese nimic - la sfaturile Berindeiului §i a
Adame§teanc¶i : «Goma are gur¶ mare §i se afl¶…» - ce “se afl¶”, oameni
buni? C¶ o carte a mea fusese oprit¶ de la difuzare? ïns¶ când m-am plâns,
într-un text publicat în Timpul din Ia§i, de trimiterea la topit a unui volum de
m¶rturii, mi-a s¶rit în cap intelectualitatea rezistent¶, curat¶, acuzîndu-m¶ de
calomnie!, în fruntea indigna†elor mase fiind… Gabriela Adame§teanu,
legendara scriitoare anicomunist¶. Liiceanu, vinovatul - sau: b¶nuitul - nu
mi-a dat niciodat¶ r¶spuns la întrebarea, repetat¶:
«Ai dat la topit, ai distrus cartea Culoarea curcubeului ?»
Numai prin intermediari (Monica Lovinescu, Virgil Ierunca,
Adame§teanu, Sorin M¶rculescu, Kleininger, Ioana Cr¶ciunescu, Pruteanu,
D.C. Mih¶ilescu) a catadicsit s¶-mi “r¶spund¶” în modul s¶u, unsuros,
asudos, la§, mincinos, liichenic acuzîndu-m¶ - el pe mine! - c¶ îl calomniez.
A trebuit s¶ a§tept dou¶zeci de ani pân¶ ce doi scriitori mari §i la†i
(“Doii” nefiind Liiceanu §i Monica Lovinescu, nici Liiceanu §i
Adame§teanu) s¶ aib¶ sinuciga§ul curaj de a accepta s¶ scrie negru pe
alb adev¶rul-adev¶rat, anume: Liiceanu, în iunie 1990, retr¶sese din comer†,
depozitase volumul de m¶rturii Culoarea… - pe care, în 1992 îl trimisese
la topit.
1992-1997
O perioad¶ extrem de activ¶ a ap¶r¶torilor-justificatorilor lui
Liiceanu. I-am spus: campanie-invers¶ §i nu am exagerat. ¢inta atacurilor
bine dirijate, nu chiar din umbr¶, de Monica Lovinescu, pus¶ în ordine de
b¶taie de Gabriela Adame§teanu prin revista 22, organa sa proprie §i personal¶, vorba lui Dinescu, a fost agresatul, nu agresorul; “topitul”, nu topitorul
c¶r†ii; Goma, autorul, nu Liiceanu, editorul §i distrug¶torul c¶r†ii de m¶rturii
despre Anul 1977 la Români (repet: Culoarea curcubeului fusese l¶udat¶ cu
o lips¶ de jen¶… jenant¶ pentru mine de Liiceanu §i de Ple§u, în vizit¶ la noi,
cu 2-3 ani înainte de “revolu†ie”, iar dup¶ ce primul devenise director de
editur¶, mi-o solicitase, el.)
Nu eram un adversar pe m¶sura Colosului din fa†¶: Divizia Blindat¶
de tip sovietic, alc¶tuit¶ din politruci de rang mare, ca imundul Brucan, ca
£arpele cu clopo†ei: “Tovar¶§ul Cîmpeanu de la CC”, ca Cel¶lalt £arpe
(cu ochelari) tâlharul M¶gureanu, c¶ruia filosoful Liiceanu i se adresa cu
“Domnul M¶gureanu” §i îl invita la dezbateri despre “libertate” - sub steagul
ro§u dat la întors, pe care scria, cite†: GDS-Humanitas-22, grupare
binecuvântat¶-consiliat¶ de Monica Lovinescu §i introdus¶ în toate
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intersti†iile ceau§ismului securesc de c¶tre prietenul meu Mihnea Berindei.
Dealtfel - am aflat, ca de obicei, cu un an-doi mai târziu: reunit¶ în alte
scopuri, extrem de culturale, la Sibiu, elita intelectual¶ a României a dezb¶tut
urgenta chestiune a… toxicit¶†ii lui Goma, descoperit¶ de Monica Lovinescu
înc¶ “înainte de Revolu†ie”, dar necomb¶tut¶ la timp (de§i încercase, vezi
Jurnal de C¶ldur¶-Mare). Ei bine, intelectualitatea Patriei se sim†ea
obligat¶ s¶ ia m¶suri împotriva… - nu a securi§tilor, a beli§tilor CC-i§ti
deveni†i az’ noapte consilieri în materie de libertate, de democra†ie; nu contra
neocenzorilor (dintre scriitori!), nu a impostorilor, a hoitarilor §i nu împotriva
“disiden†ilor-de-asear¶”; nici împotriva cameleonismului atâtor - prea multor
-“pozitivi” l¶uda†i la microfonul Europei libere : Sorescu, Buzura, Blandiana,
ci a lui Goma, r¶mas acum §i mai singur §i mai hulit (“pentru intransigen†a
inadmisibil¶”, pentru “calomnierea Revolu†iei Române, pretinzînd a fi un
putsch rusesc”, pentru “atacarea, la gr¶mad¶, a bunilor §i a r¶ilor”), mai grav:
“pentru calomnierea str¶lucitului intelectual Gabi (nu Adame§teanu, ci
Liiceanu), cel care a adus atâtea servicii culturii §i mai ales literaturii
române…” (Culoarea curcubeului nefiind literatur¶, ci m¶rturie, se excludea singur¶ din rândurile, vorba tovar¶§ilor scriitori anti…gomi§ti - printre ei,
Monicii §i Sanda Stolojan).
Ce era de f¶cut cu Goma, cel care numai r¶u ne face?, s-au întrebat,
nu chiar în cor, ci… mai r¶sfira†i smântâni§tii culturii noastre rezistente-prinambuscare-pe-sub-lavi†e. Se zice c¶ Ple§u a sugerat s¶ nu mai fie discutat în
pres¶ “Cazul Goma”, gurile rele atribuie Monic¶i Lovinescu paternitatea
genialei solu†ii de… destr¶mare:
«S¶ nu mai fie comentat în presa literar¶, nici în bine, nici în r¶u;
este contestat, s¶ fie §i t¶cut»
£i (§i) t¶cut am fost. Noroc (“noroc”…) de “Scandalul jurnalelor” de
la Nemira…
1997
ïn februarie (1997) au ap¶rut primele trei volume ale Jurnalului, la
Nemira, sub bagheta lui Dan Petrescu. £i a inceput a doua Campanie condus¶
de ve§nic juna veteran¶ anticomunist¶, de sub †olul lui B¶l¶i†¶ de la CC:
G. Adame§teanu, prin organul 22, împotriva mea.
Am mai scris, repet: bravii scriitori români au fost mobiliza†i sub
stindardul mincinos: «S-o ap¶r¶m pe Monica Lovinescu de calomniile
infamului Goma!», îns¶ to†i trupe†ii, de la Alex £tef¶nescu la Ioana
Pârvulescu, de la Pruteanu la D.C. Mih¶ilescu, de la str¶lucitul ce†os Buduca
la inexistenta “Bianca Balot¶” - §i Ed. Reichman, Alain Paruit, Geta
Dimisianu (ace§tia patru din urm¶ trimi†îndu-m¶ la spitalul de nebuni, îns¶ nu
ca prin mahalalele patriei: «Du-te la M¶rcu†a!», ci mai contimporan:
«La Psihiatrie»), erau anima†i de sfânta datorie de a s¶ri în ap¶rarea (sic)
Monic¶i Lovinescu doar… de-form¶, de-fond profitînd - cinstit ! - de ocazie,
pentru a pl¶ti poli†e (personale) lui Goma, pentru ceea ce scrisese el despre
ei, nu despre Monica Lovinescu:
Alex £tef¶nescu pentru c¶ îl surprinsesem în uniform¶ fulger¶tor
schimbat¶, la ordinul lui Liiceanu (dup¶ câ†iva ani de cronici favorabile,
trecuse la atacuri furibunde, proste§ti împotriva mea); D.C. Mih¶ilescu,
fiindc¶ îl atacasem în chiar unul din Jurnale (Unde am gre§it?) pentru c¶
explicase de ce refuz¶ s¶ comenteze cartea lui M. Ni†escu despre Proletcultism, iar el, slug¶ ascult¶toare a buliba§ei Liiceanu consumase un pogon
de revist¶, pentru a inventa p¶cate inexistente ale mele - apoi, consecvent-
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foc, recunoscuse fa†¶ de Dan Petrescu: «Goma are dreptate în 90% din cele
relatate”, o fi avut, dar scrisese, dac¶ nu contrariul, atunci altceva… etc etc.
Campania a cunoscut prelungiri - prin “aporturile” surprinz¶toare,
ale prietenului Paul Barb¶neagr¶ (o continuare a unui interviu dat odioasei
Dilema), a prietenului Mircea Martin, o bâiguial¶ tremuricioas¶ §i mincinoas¶ despre “calomniile la adresa lui Liiceanu”, cea mai grav¶ fiind
afirma†ia c¶ cel care îmi editase o carte §i imediat o retr¶sese, apoi o
trimisese la topit…asud¶ din abunden†¶, eliminînd, nu s¶ruri, ci: s¶uri
(pluralul de la s¶u).
Concluzia (sic) Campaniei Jurnalelor a oferit-o Monica Lovinescu
prin intrata în bibliografia obligatorie a declara†iei:
«Regret c¶ l-am cunoscut pe Paul Goma»
Nu spontan¶ §i nici, “personal¶”, cum s-a crezut o vreme, ci sugerat¶
de cuplul infernal Gabriela Adame§teanu-Gabriel Liiceanu: ei citiser¶
inaintea Monic¶i Jurnalele, îi telefonaser¶ pe dat¶ la Paris, în panic¶
indignat¶, povestindu-i c¶ Goma o descrisese ca pe o intrigant¶, ca pe o
grijulie doar de cariera sa, la Europa liber¶, etc etc, §i îndemnînd-o,
somînd-o s¶ dea o declara†ie desfiin†atoare - dup¶ care s-a trecut la redactarea
(telefonic¶) a “r¶spunsului”. Iar Monica Lovinescu, f¶r¶ a fi citit ceea ce
co-oltenii s¶i pretinseser¶ c¶ scrisesem, a “dictat replica” înmormânt¶toare.
O încercare de a-mi da lovitura de gra†ie (“definitiv¶”, dup¶ expresia
literatului ucenic fidel al Iva§cu, turn¶tor de pu§c¶rie, putrezitor de
“con§tiin†e”): N. Manolescu, prin editorialul nu mai pu†in celebru ca
“ïmi pare r¶u c¶ l-am cunoscut pe Paul Goma” - §i tot atât de penibil - :
«Adio domnule Goma».
Prin acesta Niki al Monic¶i m¶ anun†a c¶ nu va mai publica nimic din
textele mele în România literar¶, mo§ia lui tat¶-s¶u, iar istoria m¶ va scote
pe f¶ra§, ca pe o gânganie §i m¶ va… Am uitat ce proorocea Manolescu
c¶-mi va face, mie, istoria ceea, dar †in minte ce mi-a f¶cut el în…
…2005
B¶iat h¶rnicu†, perseverent în mi§elii, N. Manolescu nu s-a mul†umit
cu cât îmi f¶cuse. Nu §tiu care dintre sfetnicii s¶i turn¶tori cu condicu†¶
(Z. Ornea? H. Zalis? - Iva§cu decedase) îl sfetnicise s¶ se spele de acuza†ia
de antisemitism (în realitate: de analfabetism: ditamai Manolescul confunda
antiisraelismul cu antisemitismul, îl comenta pe Garaudy ca un elev de
primar¶). Eticheta lipit¶ §i de fruntea lui de c¶tre lombrozianul escroc Max
Katz îi cauza pe la carier¶, deci trebuia înl¶turat¶, negat¶, anume: s¶ organizeze el, Manolescu o demascare (pentru antisemitism!), în care s¶ joace rolul
antisemitizatorului puitor la zid al altui “coleg de breasl¶”: Goma…
C¶ tot nu m¶ lichidase (în fine: nu chiar de tot…) a profitat de
turn¶toria lui Zalis, potrivit c¶reia… Comunitatea evreiasc¶ ar fi fost
indignat¶ de publicarea unui fragment de Jurnal 2005 în revista Via†a
româneasc¶. Astfel, dintr-un foc, Niki a împu§cat doi iepuri, al doilea: Liviu
Ioan Stoiciu (cu care el, pre§edintele Uniunii Scriitorilor avusese o… mic¶
neîn†elegere de fond). Neuitînd c¶ avusese discu†ii “colegiale” (de §tergere a
antisemitismului din propriul dosar), atât cu ambasadorul american Taubman
- cel care reprezenta, în România, interesele Israelului - cât §i cu
Rodica Gordon, ambasadoarea Israelului, veghind la respectarea legilor
Holocaustului - cu ajutorul litera†ilor Ornea §i Zalis, a fost înscenat¶,
la Uniunea Scriitorilor, antisemitizarea lui Goma §i… legionarizarea lui
L.I. Stoiciu!
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Ce simplu! Ce mas¶ de manevr¶ oìtica (asta venind de la Miori†a)
membrime a Uniunii Scriitorilor! Au fost suficiente câteva câteva cuvinte
b¶lm¶jite ale lui Manolescu, alte cuvinte - ne-bâlbâite, dar §i acelea mincinoase al inginerului Gârbea-Imaginistul (“în Jurnalul 2005 num¶rînd 700
pagini, autorul folose§te de 124 ori cuvântul antisemit evreii, accentuat, adic¶
to†i evreii!”), c¶ Goma §i Stoiciu au §i fost condamna†i §i pedepsi†i (Goma nu
a avut de unde s¶ fie dat afar¶ - Stoiciu, da, de la Via†a româneasc¶).
Nu mai lungesc pomelnicul p¶timirilor mele pricinuite de “colegii”
scriitori, de “prietenii” mei, spre bucuria lor c¶ este adev¶rat delirul-depersecu†ie.
Domnule Varujan Vosganian,
Ca unui membru al conducerii Uniunii Scriitorilor Români, v¶
sugerez s¶-mi propune†i un leac împotriva delirului-de-persecu†ie de care
suf¶r de 41 ani:
Acesta este, sigur: cartea.
Am suferit de copil, în Basarabia, sub ocupatia ru§ilor care au ars
modesta bibliotec¶ §colar¶ din Mana, apoi în refugiu, în Ardeal, apoi ca
adolescent, elev la Sibiu §i F¶g¶ra§, ca student la Bucure§ti am tr¶it
“epur¶rile”: distrugere a c¶r†ii. Le ofer colegilor-persecutori ai mei ocazia
de a “repara” (ce cuvânt neînc¶p¶tor!) câte o p¶rticic¶ din r¶ul f¶cut, prin
culturala cruciad¶ a lor împotriva p¶gânului de mine, participînd activ, prin
minciuni, acuza†ii, calomnii, dar §i prin t¶cere, care este nu doar “de aur” ci
§i de-complicitate la expulzarea mea din †ar¶ §i din literatura român¶.
Colegii mei, scriitorii, m-au atacat acolo unde este vulnerabil un
scriitor: la carte. M-au împiedecat s¶-mi scriu c¶r†ile, toate pe care le-a§ fi
putut scrie, mi-au m¶cinat timpul (doar timpul? - în tentative de a m¶ ap¶ra
§i de a-mi ap¶ra familia de R¶ul Absolut), iar cele a§ternute cu chiu cu vai pe
hârtie, fie mi-au fost denun†ate la cenzur¶, la partid, la fra†ii no§tri “americani” ca f¶r¶ valoare, mincinoase, nega†ioniste, antisemite §i condamnate la
inexisten†¶ - nu am mai în§irat volumele respinse “dulce”, f¶r¶ cuvinte, altele
decât conspirativele: «£tii tu…», «Vrei s¶-mi pun §treangul de gât?», «E§ti
nebun?» «Scrie §i tu alt¶ carte…»; apoi volumele întâi acceptate, apoi
r¶zgândite: U§a noastr¶ cea de toate zilele, cea denun†at¶ de Ivasiuc,
respins¶ de Preda, fiindc¶: «Dac¶ te-ai dat la Tovar¶§a…”; volumele Scrisori
§i Articole, nu doar acceptate dar comandate de Liiceanu (spre bucuria
mea…), apoi… Apoi, prin gura colegului din prima facultate Sorin M¶rculescu, adjunct al s¶u, explica†ia orbitor de l¶muritoare dat¶ împuternicitei
mele la Bucure§ti : «Nu avem hârtie…», §i, numaidecât, pe alt ton:
«Dar manuscrisele r¶mân proprietatea noastr¶, Paul nu are dreptul s¶ le
propun¶ altor edituri, c¶-l d¶m în judecat¶…»; la editura Allfa, unde
Augustin Fr¶†il¶ deschisese, cu mine (prin Roman intim), o colec†ie,
“continuat¶” cu Buzura, cu ¢oiu - dar nu cu Goma, cel care îi predase de
un an alte trei titluri…
Ziceam, deci: confra†ii scriitori m¶ loviser¶ unde §tiau c¶ doare, c¶ se
poate muri din o astfel de ran¶: cartea.
Ei, bine, prin carte (a mea, fiindc¶ eu nu am sabotat nici o carte, a
niciunui autor în scurta, dar semnificativa mea activitate de editor în Fran†a)
s¶-§i pl¶teasc¶ vina de a fi atacat cartea altuia:
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Nicolae Manolescu : s¶ editeze pe cheltuiala sa volumele pe care
le-a denun†at ca “antisemite”:
- S¶pt¶mâna Ro§ie : 50 000 exemplare
- Jurnal 2005 : 20 000 exemplare
- Jurnal 2006 : 20 000 exemplare
- Jurnal 2010 : 20 000 exemplare
- Jurnal 2011 (acesta) : 20 000 exemplare
Gabriel Liiceanu
- Culoarea curcubeului edi†ie complet¶: 50 000 exemplare
- Soldatul câinelui : 30 000
- Jurnal 2009 : 20 000
Gabriela Adame§teanu
- Jurnale 1-3, Nemira 30 000
- Jurnale 4-6, Dacia 30 000
Horia Gârbea
- Jurnal 2005: 20 000
Silviu Lupescu
- “Culoarea curcubeului, «B¶rbosul» - edi†ie
complet¶, nu ciuntit¶ ca cea din 2005, 20 000 exemplare
- Din calidor edi†ie nou¶ 30 000 exemplare
Dan C. Mih¶ilescu
- Jurnale l-3 25 000 exemplare
“Radu Ioanid”
- S¶pt¶mâna Ro§ie 30 000
- Patimile dup¶ Pite§ti 30 000
- Basarabia 30 000
Mihai Shafir
- Basarabia 30 000
- Justa 30 000
Andrei Oi§teanu
- S¶pt¶mâna Ro§ie 30 000
- Din Calidor 30 000
Carmen Mu§at, I.B. Lefter
- S¶pt¶mâna Ro§ie 50 000
M.D. Gheorghiu,
- S¶pt¶mâna Ro§ie 30 000
Augustin Buzura
- cel care a distrus din ordinul impostorului
Wiesel volumul de documente “Situa†ia evreilor di România
1939 - 1941”;
- cel care - cu toate c¶ eu, în 1972, îl propusesem
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spre publicare, la Gallimard, el driector al Funda†iei
Culturale România, auzind c¶ m¶ întorc în †ar¶, a urlat
isteric:
«Goma nu va publica nimic, în editura mea»
(o manie la maramure§eni: editurile la care lucreaz¶, fie §i ca
directori sunt considerate proprietate (vezi-l §i pe Ivasiuc);
- cel care controla (§i financiar) revista Contrafort
de la Chi§in¶u, a interzis lui Vasile Gârne† §i lui Vitalie
Ciobanu de a publica texte de Goma;
- cel care, invitat la o emisiune TV organizat¶ de
Maria Sipo§ despre Goma, a r¶spuns:
«Nu este momentul (sau cazul?) s¶ fie discutat,
acum, Goma!»
- Din Calidor 30 000
- Arta refugii 30 000
- Bonifacia 30 000
Gabriel Andreescu
- S¶pt¶mâna Ro§ie 30 000
£t. Agopian
- Ostinato - ei, da, este vorba de titlul caca†avencit de c¶tre
marele comic Agopian al romanului cu care mi-am f¶cut
intrarea în lume. Ce-ar fi dac¶ i-a§ batjocori §i eu titlul c¶r†ii
dragi lui astfel: “Tatache de Cacatifea?” 33 000 exemplare
Varujan Vosganian
- Alfabecedar 22 000 exemplare.
Precizez: aceste edi†ii - vor purta men†iunea:
“C¶r†i sabotate, condamnate de «colegii» mei, scriitori români Paul Goma”
§i vor fi distribuite gratuit bibliotecilor §colare, comunale,
or¶§ene§ti de pe ambele maluri ale Prutului, iar cele comercializate vor
fi puse în vânzare la o treime din costul lor.
Se în†elege: autorul nu va primi drepturi (de autor).
I-am f¶cut loc în aceast¶ list¶ a compensa†iei suferin†elor mele ca
scriitor §i recentului meu prieten : - “colegi” eram de mult¶ vreme, dar nu a
fost vizibil¶ colegialitatea - Varujan Vozganian.
Pentru eforturile sale din a 24-a or¶ în favoarea mea, îi fac un cadou
nu atât de otr¶vit pe cât pare: re-editarea Alfabecedarului, în s¶ zicem:
22 000 exemplare (din care 10 000, vor fi distribuite gratuit bibliotecilor
§colare, comunale din dreapta Prutului, 10 000 celor din stânga Prutului, iar
restul de 2 000 vor fi puse în vânzare la o treime din pre†ul curent)
Prin urmare nici autorul, nici editura nu va câ§tiga nimic, ci doar
viitorii cititori.
£tiu c¶ Varujan Vosganian nu se va coborî pân¶ la a se… scuza:
«De unde atâ†ia bani?», fiindc¶ îi voi re-aduce aminte c¶ Domnia Sa era
prezent - mai mult : în conducerea Uniunii Scriitorilor atunci când Manolescu
§i alia†ii s¶i întru porc¶rii culturalice§ti §i calomnii interesate m¶ antisemitizase, pe L.I. Stoiciu îl legionarizase §i-l alungase de la Via†a româneasc¶,
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unde era singurul care lucra, §efu-s¶u Caius Dragomir avînd alte preocup¶ri,
toate colaterale, ca s¶ le spun a§a - iar Domnia Sa t¶cuse, deci fusese
complice cu Manolescu, Zalis, Ornea, Gârbea la acea imens¶ tic¶lo§ie.
Bani - destina†i edit¶rii unei c¶r†i vesele, ca Alfabecedarul - va g¶si,
el, senatorul §i finan†istul str¶lucit, dar mai ales “sus†in¶tor[ul] al mi§c¶rii de
unificare a României §i Republicii Moldova, crezând c¶ atât timp cât exist¶
dou¶ †¶ri (România §i Republica Moldova) separate, ‘poporul român va fi
ultimul popor care va purta ru§inea de a fi divizat de o frontier¶ artificial¶’".
Din aceste motive - unele mai-a§a, altele, din contra: mai-§i-a§a
fac apel la Domnia Sa, rugîndu-l s¶ vegheze, s¶ dirijeze, s¶ controleze acest
Fond de contribu†ii Compensative (denumire provizorie) pe care îl v¶d
creat în scopul edit¶rii c¶r†ilor mele împiedecate de a ap¶rea §i înmormântate
prin t¶cere.
Alc¶tuim - so†ia §i fiul meu - o familie prea s¶rac¶ pentru a sconta pe
un câ§tig de pe urma c¶r†ilor ucise de co-ciobanii mei mioritici.
A, c¶ ei, vinova†ii, ei acuzatorii f¶r¶ probe, ei, aplaudatorii
pedepselor-prin-nepublicare a c¶r†ilor numite, vor refuza indigna†i o asemenea propunere : probabil-sigur. ïn afar¶ de o ardere-la-pung¶ (mai ales la
oltenii Manolescu, Liiceanu, Adame§teanu, harpagoni de legend¶) ar
semnifica §i recunoa§terea c¶ au gre§it (cel pu†in), când m-au calomniat
§i pedepsit pentru c¶r†i.
Ne-acceptarea nu m¶ va mira: doar suntem în România, †ar¶ a tuturor
posibilit¶†ilor: un mizerabil denun†¶tor pl¶tit cu argin†ii vânz¶rii ca Nicolae
Manolescu nu-§i va recunoa§te p¶catele, în cazul meu: crimele - scaunele
ob†inute prin în§el¶ciune : pre§edinte al Scriitorilor!, prin denun† calomnios :
cel de ambasador al UNESCO la Paris (ca s¶ fac¶, ce?: s¶ asculte ca ultima
c¶tan¶ ordinul c¶prarului de la Cotroceni, cel care, la rându-i, execut¶
directiva telaviviot¶ de a vota împotriva coopt¶rii Palestinei în UNESCO, act
care i-a dezonorat pe to†i românii r¶ma§i înc¶ pe dou¶ picioare?), - iar mai
înainte, tot sub stindardul culturii §i moralei dâmbovi†eline §i al teologului
Bakonsky, fiul nedesmin†it al poetului realist-socialez, de a “ignora”
onorarea disidentului chinez, încarcerat pentru c¶ se manifestase ca ap¶r¶tor
al drepturilor omului, aceste pl¶†i ale tr¶d¶rii - el le va considera, cuvenite,
lui, ciobanului care a cr¶pat cu bâta capul lui frate-s¶u pe când dormea…
Nu-i voi da în judecat¶ pe curajo§ii pedepsitori ai mei (f¶r¶ team¶ c¶
vreodat¶ li se va da peste bot, doar ei au fost, vor fi totdeauna cu Puterea):
Am fost de dou¶ ori învins de “Justi†ia româneasc¶”: când i-am dat
în judecat¶ pe c¶l¶ii securi§ti - în frunte cu Iliescu §i cu Ple§it¶ (§i nu s-a g¶sit
alt¶ solu†iune de stingere a ac†iunii decât declararea mea… decedat, prin
procurorul Eduard Ilie), apoi când am intentat proces holocaustizatorilor, cei
care m¶ acuzaser¶, f¶r¶ probe, de antisemitism, principalii viza†i: Manolescu,
Oi§teanu, M.D. Gheorghiu, Carmen Mu§at, I. Vianu, Gabriel Andreescu,
Boris Mehr, I.B. Lefter fiind ap¶ra†i de “Biroul de avoca†i Mu§at &
Asocia†ii”, dup¶ numele securistului Gheorghe Mu§at, tat¶ (ori so†) al §efesei
revistei Observator Cultural, tribun¶ a antisemitiz¶rii mele, prin securistulsionist “R. Ioanid” - altfel ar fi motivat judec¶toarea Anton inocen†a
acuza†ilor, prin faptul c¶, în România libertatea de expresie le este respectat¶
calomniatorilor oficializa†i - în nici un caz calomnia†ilor?
Voi publica acest Anun† întru ap¶rarea mea?, a c¶r†ilor mele ?, a
drept¶†ii cum o concep eu, împotriva profitorilor, impostorilor, hoitarilorautori-de-c¶r†i, prin mijloacele aflate la îndemân¶, iar de la Domnia Vostr¶,
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Domnule Varujan Vosganian voi a§tepta cât va fi s¶ fie r¶spunsul cuvenit.
V¶ salut¶,
Paul Goma

©Paul Goma 1935-2011

wwww.paulgoma.com

PDF public și gratuit

31.12.2011

PAUL GOMA - JURNAL 2011

2594

NOIEMBRIE
Mar†i 1 noiembrie 2011
Cu chiu, cu vai am terminat de corectat Jurnal Octombrie.
Am tras la el ca în jug. ïnc¶ n-a fost instalat, îns¶ mi-am avertizat
fetele de întârziere.
*
Ieri Palestina a fost cooptat¶ cu majoritate zdrobitoare de
voturi în UNESCO. Printre cei vreo 14 nu-i§ti: România. Nici nu
vreau s¶ m¶ gândesc la “politica extern¶” aliniat¶ la USA, dar
dirijat¶ de Israel. M¶ întreb - cu justificat¶ curiozitate veninoas¶;
ce va fi exprimat - prin votul s¶u hot¶rît! - Manolescu, reprezentantul †¶rii noastre? Cum, ce? Al doilea vot pentru Israel,
împotriva Palestinei! Nu degeaba m-a antisemitizat Niki al
Monic¶i, pentru a fi el, des-antisemitizat de c¶tre Taubman §i
Gordona (m¶ mai întreb: ce “firme” î§i vor fi deschis ace§tia în
România, dup¶ mandatele glorioase, ambii în slujba
Holocaustului?). Precedentul ambasador israelian, i-am uitat
numele, f¶cuse ce f¶cuse precedentu-s¶u; î§i deschisese o micu†¶
afacere: nu se l¶uda Perez c¶ Israelul a cump¶rat §i România?
ïn care caz, Manolescu, pentru serviciile aduse “cauzei”, va putea
pretinde cet¶†enia israelian¶ §i o invita†ia la Neptun cuvenit¶
scriitorului israelian de expresie român¶ Nicolae Manolescu.
*
40 din cele 58 de state din consiliul UNESCO au votat în
favoarea ader¶rii, patru s-au opus §i 14 s-au ab†inut. Împotriv¶
s-au pronun†at SUA, Germania, România §i Letonia.
*
Casa Alb¶ consider¶ "prematur" §i contraproductiv" votul
în favoarea admiterii "Palestinei" în cadrul UNESCO, informeaz¶ AFP, potrivit Mediafax.
ïn aceast¶ chestiune Casa Alb¶ a gândit ca Sami Damian:
«Nu-i momentul…» - s¶ fie publicat¶ cutare proz¶
normal¶ (ca de pild¶ cea cu care încercase Gabriela Adame§teanu
s¶ debuteze în România literar¶;
Ca Buzura: «Nu-i momentul…» - s¶ se discutate despre
Goma la o emisiune TV animat¶ de Mariana Sipo§, prin 1993;
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«Nu-i momentul… »- s¶ fie inclus¶ în dezbaterea organizat¶ de Marius Oprea perioada 1940-1946 din Istoria României,
nici cea “de dup¶ Revolu†ie” - cum propusese Goma, dar domnul
Radu Ioanid ne-a explicat c¶ s-ar sup¶ra ru§ii, americanii, evreii”.
*
Le Monde:
Le plan secret d'Olmert pour un Etat Palestinien
raconté par Condoleeza Rice
En juin 2007, en présence de Condoleeza Rice, le premier ministre israélien
Ehoud Olmert et le président de l'Autorité palestinienne Mahmoud Abbas
conviennent de se revoir pour discuter d'une "solution à deux
Etats".AP/ODED BALILTY
L'ancienne chef de la diplomatie américaine Condoleezza Rice
assure dans ses mémoires que l'ancien premier ministre israélien Ehoud
Olmert a fait en mai 2008 une proposition secrète incluant un Etat palestinien
avec des lieux saints placés sous tutelle internationale. Dans son ouvrage, à
paraître, Mme Rice écrit que M.Olmert était prêt à offrir aux Palestiniens,
dirigés par Mahmoud Abbas, quelque 94 % de la Cisjordanie avec des terres
en échange des colonies israéliennes.
JÉRUSALEM ADMINISTRÉE PAR UN "COMITÉ DE SAGES"
Dans son plan, il y aurait eu deux capitales, une pour Israël dans JérusalemOuest et une pour les Palestiniens dans Jérusalem-Est, avec un conseil commun dirigé par un maire israélien et un adjoint palestinien. Quant à la vieilleville de Jérusalem, elle aurait été administrée par un "comité de sages" de
Jordanie, d'Arabie saoudite, de l'Autorité palestinienne, des Etats-Unis et
d'Israël. "Est-ce que j'ai bien entendu ? Je me suis posé la question, écrit Mme
Rice au moment de se souvenir de sa réaction de l'époque. Le premier ministre israélien est-il bien en train de dire qu'il va diviser Jérusalem et mettre en
place une instance internationale pour superviser les lieux saints ?" Et Olmert
aurait permis à 5 000 Palestiniens de retourner sur des terres qui appartiennent dorénavant à Israël.
RENCONTRE OLMERT-ABBAS
Mme Rice raconte également qu'elle a ensuite présenté la proposition
de M. Olmert à Mahmoud Abbas, le lendemain. Ce dernier a tout de suite
commencé à négocier, écrit-elle en précisant qu'il ne voulait pas accepter le
retour de seulement 5 000 Palestiniens sur les quatre millions de réfugiés, et
la responsable américaine d'organiser une rencontre entre MM. Abbas et
Olmert. En septembre, selon Condoleezza Rice, M. Olmert a donné à M.
Abbas une carte mettant en évidence ce que seraient les frontières d'un Etat
palestinien.
"Tous les autres éléments étaient toujours sur la table, y compris la
partition de Jérusalem. M. Olmert avait insisté pour qu'Abbas signe tout de
suite", raconte-t-elle, selon les extraits présentés à la presse. "Quand les
Palestiniens ont soulevé des objections, demandant à consulter leurs experts
avant de signer, Olmert a refusé de lui donner la carte, écrit l'ancienne diplomate, Olmert craignant manifestement des fuites. Le dirigeant israélien m'a
dit que lui et Abbas étaient d'accord pour faire venir leurs experts le lendemain. Apparemment cette rencontre n'a jamais eu lieu."
Ehoud Olmert avait déjà révélé dans ses propres mémoires, publiés
début 2011, qu'il avait proposé en 2008 aux Palestiniens une tutelle interna-
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tionale sur le "bassin sacré" incluant la vieille-ville et les lieux saints de
Jérusalem.

Miercuri 2 noiembrie 2011
Ziua aniversar¶ a lui Filip. La Mul†i Ani, Fiule!
*
Ieri am primit de la Varujan Vosganian mesajul:
“Draga domnule Goma,
Asa cum banuiam, so†ia si fiul Dvs. au, de asemenea, cetatenia româna.
Acum chestiunea se pune doar a reinoirii unor acte de identitate expirate.
Problema e ca, dac¶ in ce prive§te redarea cetateniei, ea se putea face de
c¶tre noi, prin ini†iativa parlamentara, in ce prive§te reinnoirea actelor, e o
procedura lipsit¶ de orice conotatie politica. Am avut o discu†ie, din nou cu
ambasadorul nostru. El spune ca, fiind vorba de pasapoarte biometrice, e
nevoie de o fotografie special¶ cu un aparat anume, care se afla la sediul
ambasadei. Dac¶ o sa fiti de acord, o sa-i dau coordonatele Dvs. pe internet,
ca sa va caute pentru a vedea in ce mod se poate rezolva problema, in asa
fel încât sa nu fiti nevoit sa va deplasati. In ce prive§te, insa, pe fiul Dvs. ,
cred ca el nu are nici o opreliste, asa cum e in cazul dvs., sa solicite, potrivit procedurilor in vigoare, pasaportul românesc la sediul ambasadei.
In alta ordine de idei, peste doua sapt. avem consiliul USR si intentionez sa
pun in discu†ie reintegrarea Dvs printre membrii no§tri, urmând ca apoi sa
facem si aceasta propunere privind indemnizatia de merit. In m¶sura in care
acceptati, fireste. Cu prietenie.”

*
Via†a lui Ion Antonescu, scris¶ de un evreu
Scriitorul Te§u Solomovici (77 de ani) este autorul primei
biografii complete a mare§alului Ion Antonescu
„Mare§alul Ion Antonescu - o biografie" de Te§u Solomovici
aduce, conform autorului, o perspectiv¶ inedit¶, care îi va nemul†umi
§i pe istoricii români, §i pe cei evrei.
Cartea „Mare§alul Ion Antonescu - o biografie", ap¶rut¶ la
Editura Te§u, urm¶re§te în 812 pagini firul vie†ii mare§alului Ion
Antonescu, de la na§terea sa (2 iunie 1882) §i pân¶ la moarte (1 iunie
1946). Te§u Solomovici prezint¶ gre§elile istorice pe care le-a f¶cut
mare§alul Antonescu, printre care se num¶r¶ §i deportarea evreilor în
Transnistria, abordeaz¶ problema bolilor lui Antonescu §i a falsului
proces prin care a fost condamnat la moarte. Te§u Solomovici a
declarat pentru „Adev¶rul", într-un interviu-fluviu, c¶ au fost presiuni
din partea istoricilor evrei §i români, ca aceast¶ biografie am¶nun†it¶ a
lui Ion Antonescu s¶ nu fie publicat¶.
Adev¶rul: Domnule Te§u Solomovici, câ†i ani a†i lucrat la aceast¶
carte?
70 de ani. La vârsta de 7 ani am fost dat afar¶ din §coala româneasc¶,
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din cauza m¶surilor antievreie§ti luate de Ion Antonescu, noul conduc¶tor al
României §i atunci a început povestea. Practic, am început s¶ scriu imediat
dup¶ Revolu†ia din 1989, deci aproape dou¶ decenii. Volumul este gata de
aproape opt luni de zile, dar, din cauza sfaturilor „tov¶r¶§e§ti" §i anumitor
presiuni, am tot întârziat s-o tip¶resc. M¶rturisesc sincer o anumit¶ team¶,
pentru c¶ §tiu sigur c¶ aceast¶ carte va displ¶cea cona†ionalilor mei §i
anumitor categorii de români.
În ce constau aceste temeri?
În general, exist¶ o falie între marii istorici ai României §i istoricii
evrei, în ceea ce prive§te felul de a-l percepe §i de a-l analiza pe conduc¶torul
României, mare§alul Ion Antonescu. Aceast¶ falie este alimentat¶ §i adâncit¶
de faptul c¶ unii v¶d în el doar un monstru, animat de o ur¶ bolnav¶ fa†¶ de
evrei, iar ceilal†i îl privesc ca pe un erou absolut al lumii române§ti. Practic,
ar trebui s¶ existe o linie de mijloc, pentru c¶ niciodat¶ Antonescu nu va
putea fi exclus din istoria României §i niciodat¶ nu va putea fi modificat¶
statura sa în mentalitatea româneasc¶. Pentru c¶, dând ordin armatei române
s¶ treac¶ Prutul, Antonescu a r¶spuns unui deziderat popular românesc.
Era un r¶zboi prin care Antonescu încerca prin for†a armelor s¶ repare o
nedreptate istoric¶ f¶cut¶ pe plan diplomatic, r¶spunzând unui act vizibil de
agresiune al Moscovei ro§ii, prin raptul Basarabiei §i al Bucovinei de Nord,
care sunt vechi §i reale p¶r†i din trupul României. În sensul acesta, Antonescu
s-a înscris în mentalul românesc ca un erou.
Ce informa†ii care n-au mai fost publicate pân¶ acum a†i adus în
aceast¶ biografie a lui Ion Antonescu?
Am descoperit documente importante care atest¶ rolul primordial pe
care l-a avut Ion Antonescu în campania militar¶ a trupelor române§ti împotriva armatei maghiare §i ocuparea Budapestei. Am fost surprins cum aceast¶
campanie str¶lucit gândit¶ §i executat¶ de Ion Antonescu a fost l¶sat¶ în obscuritate, aproape uitat¶. Antonescu nu i-a stimat pe unguri §i îi acuza de toate
uneltirile posibile împotriva neamului românesc. F¶r¶ s¶ †in¶ seama de voin†a
occidental¶, el a f¶cut tot ce a fost posibil ca trupele române s¶ continue ofensiva, s¶ ocupe Budapesta §i s¶ le dea ungurilor o lec†ie dureroas¶ de neuitat.
Au fost întâlniri istorice, secrete, despre care a†i scris în premier¶?
Am fost surprins s¶ constat din unele documente aproape necunoscute, cât de strânse erau leg¶turile generalului cu §efii Ambasadei Germaniei,
în zilele premerg¶toare alung¶rii regelui Carol al II-lea §i preluarea puterii, §i
concomitent cu §efii Partidelor Istorice, Iuliu Maniu §i Gh. Br¶tianu. La
M¶n¶stirea Bistri†a unde fusese exilat de regele Carol al II-lea, generalul Ion
Antonescu nu era un izolat. Ofi†erul superior german Gerstenberg îl vizita
asiduu, §i împreun¶ au pus la punct debarcarea regelui. Dup¶ un SOS lansat
de Carol al II-lea, în drumul de la M¶n¶stirea Bistri†a la Palatul Regal,
Antonescu a avut o întâlnire secret¶ cu Iuliu Maniu. Ei au discutat, desigur,
despre debarcarea regelui. Cartea mea pune în eviden†¶, puternic, acest
aspect nou. Regele Carol al II-lea a fost p¶c¶lit de Antonescu; acesta nu a
avut niciodat¶ dorin†a s¶-l salveze pe rege.
A avut mare§alul discu†ii cu oameni-cheie, evrei?
Nici despre întâlnirea sa cu £ef-Rabinul Alexandru £afran nu s-a
§tiut nimic. L-am descoperit pe Vlad Davidescu, fiul colonelului Radu
Davidescu, §eful Cabinetului Militar al mare§alului. Nimic nu se mi§ca,
nimeni nu avea acces la mare§al f¶r¶ aprobarea lui Radu Davidescu. Fiul s¶u
mi-a relatat cum într-o zi £ef-Rabinul Alexandru £afran a b¶tut la u§a casei
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lor §i colonelul Radu Davidescu a concretizat întâlnirea rabinului cu
mare§alul. E o m¶rturie deosebit de important¶ pentru c¶ exist¶ istorici evrei
care neag¶ existen†a acestor întâlniri. De altfel, m¶rturia fiului colonelului
Radu Davidescu confirm¶ cele scrise de Marele Rabin £afran în memoriile
sale.
De ce v-a†i sim†it dator s¶ scrie†i aceast¶ carte?
În primul rând pentru c¶, paradoxal, dac¶ eu tr¶iesc, eu tr¶iesc pentru
c¶ la 13 octombrie 1942, Antonescu s-a împotrivit §i a anulat ordinul ca to†i
evreii s¶ fie preda†i nazi§tilor. La aceast¶ dat¶ erau preg¶tite trenurile care trebuiau s¶ faciliteze deportarea tuturor evreilor din România c¶tre Auschwitz.
£i Antonescu a spus nu, spre turbarea nazi§tilor, care n-au avut ce s¶ fac¶.
Din acel moment, orice deportare a încetat. Antonescu n-a f¶cut acest lucru
din dragoste pentru evrei. A fost un gest care a izvorât din legitimitatea lui de
conduc¶tor al României §i din dorin†a de a demonstra c¶ România nu este la
cheremul Germaniei naziste. Volumul îl prezint¶ pe Antonescu nu ca pe un
monstru, ci ca pe un om, ca pe un român §i militar care §i-a iubit enorm †ara.
S-a crezut providen†ial §i a s¶vâr§it o serie de fapte mari, pe care România §i
le va aminti, dar §i gre§eli de neiertat.
Sifilisul, boala misterioas¶ a mare§alului Antonescu?
Cartea deschide perspective noi §i în chestiunea ,,bolii misterioase" a
mare§alului. Te§u Solomovici a pus pe mas¶ toate versiunile posibile §i a observat
interesul subiectiv al celor care au analizat aceste boli. În to†i anii r¶zboiului, pe
perioade scurte sau mai lungi, mare§alul a suferit de boli mai mult sau mai pu†in
grave. Rapoartele privind starea s¶n¶t¶†ii mare§alului l-au îngrijorat pe Führer, care
i-a trimis la Bucure§ti pe câ†iva dintre cei mai buni speciali§ti din Berlin §i din Viena.
Hitler b¶nuia chiar c¶ Antonescu era otr¶vit, de aceea i-a trimis Conduc¶torului
român propria sa buc¶t¶reas¶.
Exist¶ dou¶ surse care s-au p¶strat ca prin miracol: cele §ase volume-folio
cu Registrul istoric al guvern¶rii lui Ion Antonescu §i cele trei volume-folio ale
Jurnalului lui Ion Antonescu, ambele salvate de un arhivar care le-a ascuns atunci
când toat¶ Arhiva Antonescu a fost luat¶ de ru§i, dup¶ c¶derea regimului antonescian. „Am bifat toate zilele când mare§alul nu s-a sim†it bine, când era gripat, când a
r¶mas acas¶ fiind suferind - ele sunt multe. Am f¶cut lista medicilor care l-au consultat §i l-au îngrijit. Foarte greu s-a putut stabili un dignostic", spune Te§u Solomovici.
Declara†ii inventate
Adversarii lui Antonescu vorbeau cu satisfac†ie de un sifilis vechi §i netratat, din tinere†e, înainte de Primul R¶zboi Mondial. În memoriile sale, frunta§ul
legionar £erban Milcoveanu îl citeaz¶ pe Antonescu. Mare§alul ar fi spus c¶ ,,demnitatea na†ional¶ îi interzice ca str¶inii s¶ vad¶ c¶ are sifilis". A§a c¶ nu s-a tratat §i
ar fi învins boala, prima oar¶, „prin voin†¶". Dar, în ianuarie 1941, înainte de r¶zboiul
cu legionarii, sifilisul ter†iar ar fi reap¶rut.
„Evident, povestea aceasta este o inven†ie a memorialistului care ar vrea s¶
sugereze c¶ dac¶ nu ar fi ap¶rut reac†iile sifilisului ter†iar, generalul Antonescu nu
i-ar fi lichidat pe legionari. Nu, mare§alul nu a fost bolnav de sifilis. Cum a putut un
om mereu cu temperaturi de peste 38 de grade s¶ conduc¶ †ara româneasc¶ §i s¶ fie
comandantul sutelor de mii de solda†i angrena†i în teribilul r¶zboi din Est, asta e o
alt¶ problem¶", încheie Te§u Solomovici.

Fragmente din cartea „Mare§alul Ion Antonescu - o biografie" de
Te§u Solomovici:
„Ca în mai toate §edin†ele Consiliului de Mini§tri, mare§alul se
r¶zboie§te cu incompeten†a, cu specula, ho†ia. Acum e §i mai vehement,
pentru c¶ ho†ii au furat Armata.
- Fur¶ to†i, jidanii, germanii, românii, grecii, to†i pu§i pe c¶p¶tuire!,
strig¶ furios mare§alul. Uita†i-v¶ la Malaxa, câ§tig¶ bani cu lopata de pe urma
r¶zboiului, nu?"
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„Vreau s¶ le mul†umesc în numele Patriei recunosc¶toare, pentru c¶
continu¶ s¶ se bat¶. Lupta va fi lung¶, lupta nu va fi pierdut¶. S¶ aib¶ credin†a
în Cruce §i ochii la stindarde. S¶ fie siguri c¶ niciodat¶ un §ef n-a putut fi mai
al¶turi §i mai mândru de solda†ii ei, cum sunt eu, mare§alul Ion Antonescu,
de ei, §i nicio ¢ar¶ mai recunosc¶toare fa†¶ de lupt¶torii ei, ca a noastr¶ fa†¶
de ei."
Reuben Markham, un ziarist englez de la „Christian Science
Monitor" transmitea ziarului s¶u, imediat dup¶ execu†ie, o versiune care va
deveni legendar¶: „Când a venit clipa execu†iei, mare§alul însu§i a dat
comanda plutonului de execu†ie s¶ trag¶. Solda†ii s-au dovedit mai nervo§i
decât el. (...) B¶ie†ii, afla†i la câ†iva metri de el, cu degetul pe tr¶gaciul armei,
se uitau în ochii lui str¶lucitori, tremurau pu†in. Când au tras, mare§alul a
c¶zut, dar nu era nici mort, nici incon§tient. Ridicându-se par†ial, a întins
mâna dreapt¶ c¶tre c¶l¶i §i a strigat: «Trage†i din nou, b¶ie†i, trage†i!». Ei
bine, au tras iar §i iar, §i un ofi†er l-a r¶pus cu un foc de revolver."
Domnule Te§u Solomovici, care sunt gre§elile istorice pe care lea f¶cut Ion Antonescu §i care i-au alterat imaginea?
Una dintre ele este c¶ a continuat r¶zboiul dincolo de Nistru, pân¶ în
mun†ii Caucazului §i stepele Stalingradului. A †inut alian†a cu Germania
nazist¶ §i implicit a intrat în r¶zboi nu numai cu Rusia sovietic¶, ci §i cu
Statele Unite ale Americii, cu Anglia, Fran†a, Canada, Australia, Noua
Zeeland¶, cu toat¶ lumea democrat¶. Iar a doua gre§eal¶ este c¶ a dat curs
puseurilor lui antisemite, care au provocat mult¶ jale pe uli†a evreieasc¶.
Vreau s¶ m¶ în†elege†i clar: nimeni nu este dator s¶-i iubeasc¶ pe evrei. Dar
nimeni nu are dreptul s¶ le ia via†a sau s¶ semneze legi care s¶-i prigoneasc¶,
s¶-i deporteze, s¶-i marginalizeze. Este exact ce a f¶cut Antonescu. Odat¶ cu
instaurarea la putere, el s-a înscris în curentul antisemit al epocii, care pornea
de la Berlin, de la Hitler. £i-a însu§it aceast¶ ideologie antisemit¶, traducând-o în legi prigonitoare. Din acest moment, el a intrat în rândurile criminalilor de r¶zboi. Nu evreii au inventat acest termen de „criminal de r¶zboi".
Termenul a fost emis §i a intrat în discursul juridic de c¶tre tribunalul de la
Nürnberg, care a judecat crimele nazi§tilor. Se spune c¶ procesul lui
Antonescu din mai 1946 a fost o fars¶, c¶ a fost ilegal, c¶ a fost condus din
umbr¶ de consilieri sovietici. Implicit, decizia de condamnare a lui la
moarte este nedreapt¶ §i ilegal¶. Dar orice tribunal din lume care ar fi
respectat litera legii n-ar fi putut s¶ dea un alt verdict, care era consecin†a
logic¶ a înfrângerii nazi§tilor §i a victoriei Alia†ilor. De altfel, Antonescu se
a§tepta la acest verdict, iar singura lui dorin†¶ era s¶ moar¶ ca un soldat, adic¶
s¶ fie împu§cat de un pluton de solda†i §i nu spânzurat ca tâlharii.
Versiunea dumneavoastr¶ asupra adev¶rului a fost contestat¶ de
istorici?
De-a lungul anilor, eu am intrat în disput¶ cu câ†iva istorici evrei de
frunte ai timpului, printre care §i Jean Ancel, socotit cel mai important
istoric evreu al Holocaustului din România. El nu-i iubea pe români, dar nu
avea respect nici pentru evreimea român¶. Era de forma†ie cultural¶ bucovinean¶, iar evreii bucovineni nu au avut respect pentru lumea româneasc¶.
Ei s-au socotit de cultur¶ german¶, ochii lor fiind a†inti†i spre Viena §i
Berlin. Jean Ancel a dat curs acestui dispre† fa†¶ de România. El a subscris
cu entuziasm acelei fraze emise de Hannah Arendt, un istoric evreu american, care a spus c¶ România a fost †ara cea mai antisemit¶ din lume. În
scrierile lui, Ancel a vrut s¶ dovedeasc¶ acest lucru. Ori, s¶ vezi România o
†ar¶ mai antisemit¶ ca Germania lui Hitler sau mai antisemit¶ ca Ungaria,

©Paul Goma 1935-2011

wwww.paulgoma.com

PDF public și gratuit

31.12.2011

PAUL GOMA - JURNAL 2011

2600

Polonia sau Ucraina... Eu am atras aten†ia asupra viziunii viciate a lui
Ancel. El a mai f¶cut ceva ce un istoric cinstit nu face. A scris o carte despre Pogromul de la Ia§i, în care s-a str¶duit s¶ demonstreze c¶
Antonescu a fost ini†iatorul, conduc¶torul §i manipulatorul tuturor celor
întâmplate la Pogromul de la Ia§i. Ceea ce este o prostie. S¶-l acuzi pe
Antonescu c¶ ar fi manipulat ca un oarecare §ef de band¶... Lui nu-i era
deloc greu pur §i simplu s¶ semneze un decret §i în 2-3 zile to†i evreii ar fi
fost deporta†i. Nu trebuia s¶ inventeze, s¶ manipuleze, ca s¶ fie omorâte
câteva mii de evrei.
E o decizie pe care a luat-o mare§alul Ion Antonescu §i care îl
demonizeaz¶?
Transnistria. Deportarea evreilor într-o zon¶ pustiit¶ de r¶zboi, unde
nu exista posibilitatea s¶ se hr¶neasc¶, s¶ se cazeze sau îngrijire medical¶.
Mul†i evrei au murit din cauza bolilor. Transnistria a fost transformat¶ întrun fel de cimitir, nu numai al evreilor din Basarabia §i Bucovina, ci §i al
evreimii din Ucraina §i din Transnistria. Se apreciaz¶ c¶ ar fi între 180.000 §i
250.000 de evrei care au murit împu§ca†i de germani, de trupele române, de
localnici sau de bandi†i, din cauza bolii, a foametei §i a lipsei medicamentelor.
În carte îl cita†i pe Emil Cioran, care spune despre Antonescu c¶,
de§i a fost nebun, a salvat via†a a cel pu†in 600.000 de evrei români §i c¶
ar trebui s¶ existe un monument în Israel care s¶-i pomeneasc¶ numele.
Sunte†i de acord cu aceste afirma†ii?
£i în acest punct am avut un conflict îngrozitor cu Jean Ancel, istoricul. Eu am publicat în ziarul „Ziua" o pagin¶ întreag¶ cu aceste lucruri
scrise de Emil Cioran. £i am ar¶tat c¶ în Israel nu exist¶ nicio statuie a lui
Antonescu. Nici nu e posibil acest lucru. Cioran era convins c¶ dac¶ nu
exist¶, e o lips¶ de recuno§tin†¶ a evreilor fa†¶ de omul care le-a salvat via†a.
£i cu Cioran a avut loc o schimbare la fa†¶. El, din ardentul publicist prolegionar, la maturitate a devenit mult în†eleg¶tor cu soarta poporului evreu.
A†i avut de suferit dup¶ apari†ia c¶r†ii?
Câteva fragmente din carte au fost publicate de-a lungul anilor. N-a
existat un articol despre Antonescu §i Holocaust care s¶ nu fie atacat violent
mai ales de c¶tre istorici cona†ionali. Discutând despre Antonescu, eu am
emis sintagma „Holocaustului asimetric" din România. Am fost surprins s¶
v¶d ce soart¶ a avut evreimea român¶ din acei ani. Într-un fel au tr¶it evreii
din vechiul regat (Transilvania de sud, Muntenia, Moldova, Dobrogea) §i
evreii din Transnistria §i Transilvania de nord, ocupat¶ de fasci§tii unguri.
Evreimea din Transilvania de nord a murit aproape în întregime în cuptoarele de la Auschwitz, evreimea din Transnistria a murit de foamete, gloan†e
§i boli, iar cea din vechiul regat a r¶mas aproape în întregime în via†¶. £i a
avut posibilitatea s¶ înve†e la §coli evreie§ti, a avut spitale §i chiar un teatru.
Caz unic în istoria Europei ocupat¶ de nazi§ti. Este un fenomen care se leag¶
de via†a lui Antonescu §i eu am subliniat acest lucru. Cred c¶ viziunea mea
va stârni din nou controverse. M¶ a§tept din nou s¶ fiu acuzat de nega†ionism
§i c¶ vreau s¶-i ridic un monument lui Antonescu. Au fost presiuni ca aceast¶
carte s¶ nu apar¶. De aceea, vreme de opt luni de când e gata, n-am dat-o la
tipar. Dar mi-am zis c¶ o s-o public, orice s-ar întâmpla.
Dumneavoastr¶ chiar l-a†i întâlnit pe Ion Antonescu, pe când
avea†i zece ani...
Locuiam pe strada evreiasc¶ din ora§ul Foc§ani, iar la cap¶tul acesteia era comenduirea militar¶. Spre sfâr§itul r¶zboiului, dup¶ înfrângerea de
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la Stalingrad, Antonescu s-a gândit la o ultim¶ linie de rezisten†¶ a armatei
române, pe linia N¶moloasa-Foc§ani-Gala†i. Acolo s-au construit multe cazemate, iar tat¶l meu a fost concentrat la aceast¶ linie. Noi, copiii, ne jucam pe
strad¶ §i am auzit c¶ vine Antonescu. Am fugit c¶tre coloana de ma§ini §i de
motociclete §i l-am v¶zut coborând din ma§in¶ pe cel pe care îl cuno§team
din ziare. £i mi s-a p¶rut c¶, pentru o clip¶, privirile noastre s-au intersectat.
''Am certitudinea c¶ am scris o carte cinstit¶ §i chiar dac¶ unora le
va displ¶cea, sper c¶ va fi apreciat efortul meu de a nu mistifica §i de a
respecta adev¶rul.''
Te§u Solomovici scriitor
Ce lucruri noi putem afla despre via†a personal¶ a mare§alului?
Exist¶ multe nout¶†i de ordin istoric în cartea mea, ele se refer¶ la
aproape toat¶ existen†a mare§alului. De pild¶, nimic nu se §tie de vizita pe
care a f¶cut-o cuplul Ion §i Maria Antonescu la Piramide, în Egipt, imediat
dup¶ ce s-au c¶s¶torit. A§a-i c¶ nu a†i citit pân¶ acum despre aceast¶ promenad¶ amoroas¶?
A existat o legatur¶ amoroas¶ între Ion Antonescu §i Olga,
frumoasa so†ie a generalului Constantin Prezan, comandantul Armatei
române?
A existat! S-au p¶strat scrisori scrise de unul altuia de cei doi amorezi.
A influen†at aceast¶ leg¶tur¶ amoroas¶ cariera militar¶ a lui Ion
Antonescu?
Câtu§i de pu†in! Am putea spune c¶ dimpotriv¶. Prezan nu a †inut
seama de cancanurile lumii, l-a pre†uit enorm pe tân¶rul s¶u colaborator, despre care se spunea c¶ tr¶ie§te cu so†ia sa, i-a încredin†at misiunile cele mai
importante, dar la grade l-a avansat cu încetinitorul. Poate tocmai pentru a nu
se bârfi c¶ a fost înaintat în grad la interven†iile amantei. Ceea ce nu l-a
împiedicat pe Antonescu s¶ intre într-un teribil conflict cu Guvernul §i
comandan†ii armatei atunci când mare§alul Prezan, pensionat, tr¶ia, relativ, în
mizerie.
Cartea relev¶ date noi privind rela†iile dintre Ion Antonescu §i
Mi§carea Legionar¶?
Antonescu nu a fost complet imun la fascina†ia legionar¶. Fotografia
cu Antonescu §i C¶pitanul Mi§c¶rii legionare Corneliu Zelea Codreanu
schiind împreun¶ în Mun†ii Bucegi spune multe. Cei doi s-au întâlnit adesea,
dar asocia†ia lor a fost „artificial¶", nu „organic¶", cum spune istoricul
Constantin C. Giurescu, care i-a cunoscut bine pe amândoi. Generalul iubea
„ordinea", legionarii nu respectau Legea. Desigur, flirtul legionarilor cu
generalul urm¶rea un singur scop, s¶ înnobileze Legiunea cu înalta emblem¶
militar¶ ce-o reprezenta Antonescu. Întâlnirile Antonescu-Codreanu nu au
dus la niciun rezultat, de§i generalului îi pl¶cea C¶pitanul. De succesorul
C¶pitanului, Horia Sima, generalul era oripilat. Dup¶ lichidarea Rebeliunii
legionare §i fuga lui Horia Sima, Antonescu s-ar fi exprimat c¶ a sc¶pat de o
mare belea.
Cine este Te§u Solomovici
Autorul c¶r†ii, Te§u Solomovici, s-a n¶scut în 1934, la Foc§ani, unde
a înv¶†at la §coala evreiasc¶. A absolvit Facultatea de Filologie din
Bucure§ti. A fost ziarist la publica†iile „URSS azi", „Scânteia Tineretului",
„Munca", „Flac¶ra", „Contemporanul", „Gazeta Literar¶". Implicat în evenimentele legate de Revolu†ia Maghiar¶ din 1956, a fost arestat de
Securitate, exmatriculat din Facultate, exclus din UTM, dat afar¶ de la ziar,
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cu interdic†ie de a mai publica în pres¶. A emigrat în 1964 în Israel, unde a
lucrat la Biblioteca Universit¶†ii din Tel Aviv §i a devenit Pre§edintele
Centrului Cultural Israeliano-Român din Tel Aviv. Refuzând colaborarea cu
Securitatea, i s-a interzis pân¶ în 1989 intrarea în România. A fost corespondent pentru Israel §i Orientul Mijlociu la „Prima TV" §i „Realitatea TV" §i
la cele mai puternice ziare române§ti. Este autorul unor volume printre care
se num¶r¶ „Istoria evreilor din România", „Evreii §i Securitatea", „Mircea
Eliade §i Evreii".

Sunt impresionat de evolu†ia lui Te§u Solomovici. Am
scris §i am subliniat: “evolu†ie” fiindc¶ în urm¶ cu pu†ini ani,
gândea §i scria altfel. Am avut §i un fel de polemic¶ (el, de pild¶,
comb¶tîndu-m¶, afirma c¶ evreii din Basarabia avuseser¶ o
atitudine doar… “neconvenabil¶” fa†¶ de armata §i civilii în
retragere, nu a§a cum scrie Goma: “inadmisibil¶”)… Eu replicasem c¶ inadmisibil fusese comportamentul evreilor atacatori,
nu modul în care prezentasem eu un fapt istoric..
ïn fine, trecem. De ast¶ dat¶ m-a impresionat conflictul cu
Ancel §i explicarea lui Te§u: intransingentul era mincinos,
falsificator, pentru c¶ era… “evreu bucovinean”, iar “evreii
bucovineni au fost totdeauna antiromâni”! Cam scurt pentruc¶ul.
Uite, eu nu mersesem pân¶ acolo pân¶ unde mersesem cu
evreii unguri §i cu evreii ru§i care, în ciuda persecu†iilor sângeroase ale st¶pânilor au dovedit c¶ mai important¶ pentru ei era
apartenen†a la un mare popor… decât spiritul justi†iar, vezi
tratamentul violent diferen†iat la care i-au supus pe Horthy §i pe
Stalin, mari c¶l¶i ai evreilor (dar §i mari st¶pâni), dup¶ r¶zboi fa†¶
de un c¶l¶u… mult mai mic: Antonescu. S¶-mi revizuiesc
“atitudinea” fa†¶ de Norman Manea, cel care, dup¶ cum afirm¶
Te§u Solomovici despre evreii bucovineni, îi ur¶§te pe români
din toat¶ inima lui de cronicar mincinos al tragicelor evenimente, cu toate c¶ §tia bine, de la tat¶l s¶u, c¶ nu autorit¶†ile
române§ti i-au deportat pe evreii din Bucovina §i din Her†a, ci
autorit¶†ile germane?
S¶ m¶ mai gândesc, îns¶ nu-i o ipotez¶ de înl¶turat.
*
I-am trimis lui V. Vosganian scrisoarea (inclus¶ în Jurnal
Octombrie 2011) §i un succint r¶spuns la mesajul de ieri.
“Domnule Goma, sincer nu stiu ce sa va raspund la aceasta intrebare. In
adresa pe care mi-a transmis-o Ministerul Justitiei ca fiind primita de la MAI
sub semnatura directorului general al Directiei Generale a Pasapoartelor scrie
ca ultima mentiune in dreptul dvs, la evidentele MAI, este din 20.11.1978,
cand se spune " la expirarea termenului de sedere in strainatate nu s-a inapoiat, ramanand ilegal in strainatate." Nu exista, spun dansii, nici o mentiune
privind retragerea cetateniei. In alta ordine de idei, azilul politic acordat de
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Franta nu excludea calitatea dvs. de cetatean roman. Poti sa ceri azil politic
fara sa pierzi automat cetatenia romana.Cunosc numeroase cazuri.
Dumneavoastra aveati statut de azilant, nu de apatrid“.

La scurt timp r¶spunde la sugestia mea din Scrisoare:
“Draga domnul Goma,
Acum am citit si restul mesajului, inclusiv conditiile dvs. privind reeditarea
cartilor dvs. Socotesc solicitarea dumneavoastra corecta din perspectiva autorului care a fost lovit in ce avea el mai de pret. Va rog, insa, sa ma credeti, ca
interventia pe langa atatea persoane dintre care majoritatea nu sunt editori,
pentru a va tipari cartile depaseste disponibilitatea mea de a va putea fi de
folos. Eu nu sunt familiarizat cu relatiile pe care le-ati avut de-a lungul anilor
cu acesti oameni si poate ca n-as sti sa gasesc cele mai bune argumente in
favoarea sustinerii acestei propuneri. In ce ma priveste pe mine, sunt gata sa
sustin publicarea titlului pe care mi l-ati incredintat. Va previn, insa, ca tirajul
pe care l-ati indicat, aume 50 000 de exemplare, este excesiv pentru capacitatea de absorbtie de astazi a pietei romanesti. Nu cred sa fi existat carte beletristica scrisa de un autor contemporan care sa fi ajuns la astfel de tiraje ( deja
cateva mii de exempare vandute este un record).
Inteleg, asadar, ca trebie sa opresc demersul pentru reintegrarea dvs
in USR pana cand domnii Manolescu, Liiceanu etc. nu vor accepta sa sustina
financiar sau sa contribuie la editarea volumelor dvs. imi manifest speranta
ca acest lucru se va putea intampla.”

I-am r¶spuns:
Nu v-am cerut…“interventia pe langa atatea persoane dintre care
majoritatea nu sunt editori, pentru a (…) tipari cartile depaseste disponibilitatea mea de a va putea fi de folos”…,
…Ci doar s¶ veghea†i, s¶ dirijati acest Fond de contribu†ii
Compensative (denumire provizorie)” - prin doar prezen†a Dvs. Nu v-am
cerut s¶-i “executati pe datornici”, dar ei s¶ stie c¶ mai exist¶ §i al†ii
care §tiu.
Va salut¶,
Paul Goma
P.S.
Mi-a†i dat, fara sa vre†i, înca o idee de atac la adresa celor r¶i. A§adar
va rog: nu opri†i demersul, cum îi zice†i, continua†i-l, fara teama ca ace§tia v¶
vor acuza de… complicitate cu mine…
*
L'adhésion palestinienne à l'Unesco sera lourde de conséquences,
estiment les médias américains
LEMONDE.FR | 31.10.11
L'Autorité palestinienne a demandé officiellement sa reconnaissance par
l'ONU.AP/MOHAMMED BALLAS
Dans sa quête de reconnaissance internationale en tant qu'Etat, la
Palestine vient de remporter une importante victoire à l'Unesco. Le conseil
exécutif de l'organisation des Nations unies pour l'éducation, la science et la
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culture a en effet approuvé, lundi 31 octobre, par quarante voix sur cinquante-huit, la demande d'adhésion de la Palestine, qui devient donc membre
à part entière. Pourtant, la Palestine comptait parmi ses opposants les EtatsUnis, qui n'ont cessé de faire barrage.
Dans un article d'analyse paru le 23 octobre, le journaliste du New
York Times Steven Erlanger cite la directrice générale de l'Unesco, Irina
Bokova, qui avait déclaré que l'agence onusienne était "au cœur des intérêts
sécuritaires des Etats-Unis". Selon elle, les Etats-Unis n'ont naturellement
pas "intérêt à se désengager du système de l'ONU". Et le journaliste de
conclure: "l'ironie est que l'administration Obama approuve et a fortement
soutenu Irina Bokova. Mais les juristes au département d'Etat ne voient pas
d'issue à ces lois de 1990 et 1994". Ces deux lois américaines interdisent le
financement d'une agence spécialisée des Nations unies qui accepterait les
Palestiniens en tant qu'Etat membre à part entière en l'absence d'accord de
paix avec Israël. La contribution financière des Etats-Unis à l'Unesco représente 22 % du budget de l'organisation.
A Ramallah, des milliers de Palestiniens défilent pour soutenir la
reconnaissance de leur Etat par l'ONU, mercredi 21 septembre.Abbas
Momami / AFP L'ancien sénateur américain et actuel président de la fondation des Nations unies, Timothy E. Wirth, rappelle dans une tribune publiée
dans le Los Angeles Times que le président Bush avait "multiplié les efforts
pour rejoindre l'Unesco en 2003". Selon lui, la reconnaissance de la Palestine
par l'Unesco entraîne de fait une "perte d'influence dans les grandes négociations internationales". Mais l'échec américain à trouver une solution diplomatique au dossier palestinien révèle un recul certain de l'administration Obama.
Dans le magazine Foreign Policy, la journaliste et chercheur Rami Khouri
observe la "confusion américaine et sa baisse de crédibilité dans son incapacité à faire barrage à la reconnaissance d'un Etat palestinien par l'ONU".
Selon elle, "dans ce nouveau monde dans lequel nous entrons, les
Palestiniens agissent et Washington réagit", ce qui, selon elle, atteste du recul
du pouvoir et de l'influence de la puissance américaine au Moyen-Orient. Au
profit de l'Autorité palestinienne ? Mme Khouri cite le professeur de l'université de Los Angeles, Saree Mikdisi, qui relève un certain "embarras" de
Mahmoud Abbas face au "pouvoir et à l'autonomie" dont il dispose.
SOUTIEN DE LA POSITION OFFICIELLE
Mais la presse américaine, dans son ensemble, soutient sans surprise
la position de l'administration Obama opposée à la démarche d'adhésion à
l'Unesco de l'Autorité palestinienne. Dans un éditorial tranché au titre sans
équivoque,"La Palestine ne doit pas rejoindre l'Unesco", le quotidien conservateur Washington Times est catégorique : "Il n'y a pas et il n'y a jamais eu
un pays appelé Palestine". Et selon l'éditorialiste, Sonia Bloomfield, "le terroriste et chef palestinien Yasser Arafat a inventé un peuple qui n'a jamais
existé". Le très influent éditorialiste de CNN et Time, Fareed Zakaria, prend
clairement position contre la démarche palestinienne. Dans un éditorial, il
explique : "Il n'y a qu'une seule façon de voir émerger un Etat palestinien.
Seulement si les Israéliens donnent leur accord. Ils ont la terre, ils ont les
armes, ils ont l'argent". L'éditorialiste, qui précise qu'il est favorable à une
création d'un Etat palestinien, met en garde contre la démarche "unilatérale"
de Mahmoud Abbas. Selon lui, la seule stratégie à adopter doit être "bilatérale". Mais pour Richard Haass, le président du groupe de réflexion Council
on Foreign Relations, c'est bien "la frustration et le désespoir" qui guident la
démarche du leader palestinien.
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Le président palestinien Mahmoud Abbas à la tribune des Nations
unies à New York, le 23 septembre 2011.REUTERS/MIKE SEGAR
Dans une tribune parue dans Time, il prédit le lourd prix à payer
d'une "victoire" palestinienne à l'Unesco : "Les Israéliens pourraient rendre
la vie des Palestiniens encore plus difficile en renforçant la sécurité, en étendant les colonies... L'autre risque : l'aide américaine. Les réactions d'Israël et
des Etats-Unis pourraient bien mettre en danger le succès de l'économie
palestinienne qui a prévu de croître de 7 %". M. Haass anticipe également les
pertes du côté américain et israélien avec l'impact diplomatique que cela
pourrait causer dans ce Moyen-Orient compliqué. Outre un renforcement du
sentiment anti-américain, pourtant atténué depuis les révolutions arabes largement soutenues par Washington, "cela pourrait mettre en péril le traité de
paix entre l'Egypte et Israël de même qu'entre Israël et la Jordanie".
*
România a votat împotriva ader¶rii "Palestinei" la UNESCO pres¶ 1 Noiembrie 2011 de OVIDIU PETROVICI
MAE: România a votat "ab†inere" legat de aderarea "Palestinei" la
UNESCO PE ACEEASI TEMA
MAE: Am votat împotriva ader¶rii Palestinei la UNESCO, ar fi antepronun†are pe subiect analizat de Consiliul de Securitate
Washingtonul consider¶ "prematur¶" decizia de admitere a
"Palestinei" în cadrul UNESCO
Palestinienii au fost primi†i în UNESCO
SUA §i-ar putea suspenda finan†area §i participarea la UNESCO,
dac¶ Palestina devine membr¶
România s-a pronun†at împotriva admiterii "Palestinei" în UNESCO,
în cadrul votului derulat luni la Paris, în Conferin†a General¶ a UNESCO,
informeaz¶ site-ul postului Radio Netherlands, scrie Mediafax.
România, Statele Unite, Germania, Canada, Cehia §i Lituania au
votat împotriva admiterii "Palestinei" în cadrul UNESCO, în timp ce state
precum Italia §i Marea Britanie s-au ab†inut de la vot.
Aproape toate †¶rile arabe, africane §i latino-americane s-au
pronun†at pentru aderare. Drept rezultat, Organiza†ia ONU pentru Educa†ie,
£tiin†¶ §i Cultur¶ (UNESCO) a decis luni admiterea "Palestinei" ca membru
cu drepturi depline al agen†iei ONU.
Casa Alb¶ a comunicat c¶ votul în favoarea admiterii "Palestinei" în
cadrul UNESCO este "prematur" §i contraproductiv". "Votul în favoarea
admiterii Autorit¶†ii Palestiniene în cadrul UNESCO este prematur §i contraproductiv în contextul eforturilor comunit¶†ii interna†ionale pentru ajungerea
la o pace complet¶, corect¶ §i durabil¶ în Orientul Mijlociu", a declarat Jay
Carney, purt¶torul de cuvânt al Pre§edin†iei americane. La rândul s¶u,
Guvernul israelian consider¶ c¶ admiterea "Palestinei" în cadrul UNESCO
îndep¶rteaz¶ perspectivele ajungerii la un acord de pace.
Pe 7 octombrie, România votase împotriva recomand¶rii de a atribui
"Palestinei" statutul de stat cu drepturi depline al UNESCO, îns¶ Consiliul
Executiv al organiza†iei aprobase recomandarea cu o majoritate
covâr§itoare.
"România consider¶ c¶ UNESCO nu ar trebui s¶ se antepronun†e
într-o chestiune care se afl¶ în prezent în analiza Consiliului de Securitate al
ONU, care este unul dintre organele decizionale principale ale organiza†iei §i,
totodat¶, responsabil principal în ceea ce prive§te men†inerea p¶cii §i
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securit¶†ii interna†ionale", preciza MAE pe 7 octombrie. Potrivit Ministerului
de Externe, în acest moment, prioritar¶ este reluarea negocierilor directe între
cele dou¶ p¶r†i, conform declara†iei Cvartetului din 23 septembrie.
"Solu†iile în Procesul de Pace trebuie s¶ rezulte din negocieri între
p¶r†ile direct implicate, cu sprijinul Cvartetului. România nu sus†ine
ini†iativele unilaterale, care pot afecta semnificativ cursul Procesului de Pace,
indiferent din ce parte vin acestea", explica MAE în 7 octombrie”.
*
Nétanyahou tenterait de mobiliser pour attaquer l'Iran, Téhéran réagit
LEMONDE.FR avec AFP
Le premier ministre israélien, Benyamin Nétanyahou, et son ministre
de la défense, Ehoud Barak, tentent de lever l'opposition d'une majorité de
ministres contre une attaque visant les installations nucléaires iraniennes, a
indiqué, mercredi 2 novembre, le quotidien Haaretz.
Le chef d'état-major des forces armées iraniennes, le général Hassan
Firouzabadi, a aussitôt déclaré que l'Iran ne resterait pas sans bouger. "Les
Etats-Unis savent que toute attaque du régime sioniste contre l'Iran produira
de sérieux dommages, non seulement contre ce régime mais aussi contre les
Etats-Unis", a-t-il affirmé, ajoutant : "Nous sommes totalement préparés et
sommes prêts avec les équipements adéquats à punir toute erreur" de la part
d'Israël.
PRESSIONS ÉCONOMIQUES
Lundi, M. Barak avait démenti des informations des médias israéliens selon lesquelles il aurait d'ores et déjà pris la décision avec M.
Nétanyahou d'attaquer l'Iran, malgré l'opposition des chefs de l'armée et du
renseignement. Selon le journal israélien, la majorité des membres du
"forum" des huit ministres les plus importants, est, elle aussi, opposée à une
telle opération. Seuls MM. Nétanyahou, Barak et le ministre des affaires
étrangères Avigdor Lieberman soutiennent "l'option militaire" contre l'Iran.
En revanche, le ministre de l'intérieur et chef du parti ultra-orthodoxe
Shass, Elie Yishaï, Dan Méridor (ministre chargé des services de renseignement), Benny Begin (ministre sans portefeuille), Moshé Yaalon (ministre
chargé des affaires stratégiques) et Youval Steinitz (finances) sont contre.
Selon ces opposants, Israël doit continuer à tenter de mobiliser les pays occidentaux pour exercer des pressions économiques sur l'Iran dans la mesure où
l'Etat hébreu ne peut pas se permettre d'agir militairement seul sans coordination avec les Etats-Unis.
TÊTES NUCLÉAIRES
Haaretz, citant des ministres et des hauts responsables de la défense
et des affaires étrangères, affirme que le rapport que doit rendre public
l'Agence internationale pour l'énergie atomique (AIEA) le 8 novembre sur le
programme nucléaire iranien aura "une influence décisive" sur le gouvernement israélien.
Israël, ennemi juré de la République islamique d'Iran, et les pays
occidentaux accusent cette dernière de chercher à se doter de l'arme atomique
sous couvert d'un programme nucléaire civil, ce que Téhéran dément. L'Etat
hébreu est considéré comme une puissance atomique dans la région mais il
n'a jamais ni confirmé ni nié avoir des têtes nucléaires. Israël a testé mercredi
avec succès un système de propulsion de fusée à partir de la base de
Palmahim au sud de Tel-Aviv, a annoncé le ministère de la défense. La radio
publique citant des experts militaires étrangers a pour sa part indiqué qu'il
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s'agissait d'un missile balistique sur lequel il est possible d'adapter des têtes
nucléaires.
*
Paris condamne la décision d'Israël d'accélérer la colonisation
LEMONDE.FR avec AFP | 02.11.11
Paris condamne la décision du gouvernement israélien de relancer
rapidement la colonisation à Jérusaelm-Est. "La colonisation, tant en
Cisjordanie qu'à Jérusalem-Est, est illégale au regard du droit international et
constitue une menace pour la solution des deux Etats", a ainsi rappelé
Bernard Valero, porte-parole du ministère des affaires étrangères.
Après l'admission de la Palestine au sein de l'Unesco, le gouvernement de Benyamin Nétanyahou a de immédiatement annoncé plusieurs
mesures de rétorsion envers la Palestine, dont la construction de 2 000 logements supplémentaires à Jérusaelm-Est.
"Nous appelons le gouvernement israélien à s'abstenir de mettre en
œuvre ce projet et de façon plus générale, à mettre un terme à la colonisation", a ajouté le Quai d'Orsay.
Un discours que reprend à son compte Berlin, qui a pourtant voté
contre l'adhésion de la Palestine à l'Unesco. "Toutes [les] activités de colonisation, contraires au droit des peuples" doivent cesser, a déclaré Steffen
Seibert, le porte-parole du gouvernement allemand.
Londres de son côté s'inquiète d'un "coup grave aux efforts du
Quartette [Etats-Unis, ONU, Union européenne et Russie, NDLR] pour redémarrer les négociations de paix" et dénonce des "provocations", par l'intermédiaire du ministre britannique des affaires étrangères William Hague.
Un peu plus tard, c'est Catherine Ashton, qui synthétise ses positions
au nom de l'Union européenne. "Nous appelons Israël à revenir sur cette décision", a ainsi déclaré la chef de la diplomatie européenne, avant d'exprimer
sa "profonde inquiétude".
PARIS CONDAMNE AUSSI LES SANCTIONS ÉCONOMIQUES
Paris, qui a surpris en votant "oui" lundi à l'adhésion des Palestiniens
à l'Unesco, s'est par ailleurs inquiété des sanctions économiques, annoncées
dasn la foulée par Benyamin Nétanyahou. Le "gel du transfert des taxes
récoltées au nom de l'Autorité palestinienne" préoccuppe "vivement" la
France, a ajouté Bernard Valero.
Ces fonds, d'un montant d'environ 50 millions de dollars par mois,
sont prélevés, sous forme de droits de douane et de TVA, sur les produits destinés aux Palestiniens, qui transitent par les ports et aéroports israéliens.
"Leur gel serait en effet contraire aux engagements internationaux contractés
par Israël et à ses obligations juridiques. Il menacerait en outre les progrès
obtenus par l'Autorité palestinienne dans la construction des institutions
palestiniennes sur le terrain", rappelle M. Valero.
Cet argent assure 30 % du budget de l'Autorité palestinienne et permet de payer 140 000 fonctionnaires palestiniens.
EN ISRAËL, L'HEURE N'EST PAS À L'APPAISEMENT
Benyamin Nétanyahou, le premier ministre israélien, se veut radical
: la colonisation des territoires palestiniens est "un droit normal", a-t-il
déclaré lors d'une cérémonie de commémoration. REUTERS/BAZ RATNER
Et Benyamin Nétanyahou ne donne aucun gage d'apaisement.
Mercredi, il a profité d'une cérémonie de commémoration en l'honneur d'un
ministre assassiné, pour insister sur " le droit de construire dans notre capitale
éternelle", en parlant de Jérusalem. "C'est notre privilège et notre responsabi-
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lité pour cette génération et les suivantes [de construire] — pas comme une
punition mais un comme un droit normal", a-t-il ajouté, selon le Jerusalem
Post.
Du côté des Palestiniens, on condamne cette attitude qui revient "à
accélerer la destruction du processus de paix", a déclaré à Haaretz, un porteparole du président palestinien. Quant aux sanctions économiques, il les juge
"inhumaines".
La situation se tend sur le terrain aussi. Mardi soir, une roquette a été
tirée de la bande de Gaza vers le sud d'Israël, sans faire ni victime ni dégât,
fragilisant un peu plus la trêve instaurée dimanche 31 octobre.
*
Imi scrie Mihai Ciucanu:
De :
Mihai Ciucanu <mihaiciucanu@mail.com>
Objet : Buna ziua
Date : 2 novembre 2011 20:01:14 HNEC
Am citit Jurnalul pe luna octombrie. Cand am vazut scrisoarea
lui Vosganian am ramas circumspect. Pentru mine Varujan Vosganian e
din acelasi aluat ca Radu F Alexandru (acesta a demisionat din grupul
interparlamentar de prietenie Romania-Franta din pricina denigrarilor
aduse in Franta romanilor - http://www.romanialibera.ro/actualitate/politica/senatorul-radu-f-alexandru-se-autosuspenda-din-grupul-de-prietenie-cufranta-din-cauza-denigrarii-romanilor-240500.html ) : intelectuali capabilii
sa sintetizeze societati perfecte, dar incapabili sa rezolve problemele
concrete ale oamenilor. Apoi am ramas uimit de ignoranta crasa, nesimtirea si reaua-credinta. Bunaoara, ce am citit pe blogul lui Varujan
Vosganian : http://vosganian.ro/?p=1748&cpage=1#comments
"VarujanVosganian spune: octombrie 28, 2011 la 8:57 am
@ barosanul
Nu stiu cum a fost cu dna Tariceanu. Lucrurile se complic¶ putin,
caci pentru pasaport e nevoie de un aparat special, ca sa fac¶ poza, si care se
g¶se§te doar la sediul ambasadelor. "
Mah, inca o data se vede ca legea este pentru "prosti" (a se citi:
saraci; cei slabi, de jos; fara privilegii). Nu stia cum a fost cu dna
Tariceanu (in acest moment : fosta...) desi era ministru al Economiei in
guvernul Tariceanu. Cu dna Tariceanu a fost asa : a chemat politia la
ea acasa sa-si faca buletin. Probabil vantul nu trebuia sa strice
coafura, apoi, de ce sa nu beneficiem de privilegiile puterii ?
Cf. http://old.cotidianul.ro/doamna_premier_si_a_innoit_buletinul_la_domiciliu-41724.html http://old.cotidianul.ro/doamna_tariceanu_____prea_
ocupata____sa_mearga_la_politie_pentru_buletin-41802.html
<<(...) ministrul Internelor, Cristian David, a declarat: “Legea lasa mai multe
posibilitati si dupa parerea mea e o chestiune careia i se da inutil amploare.
Dar sa fim si un pic obiectivi, dumneavoastra va asteptati ca presedintele sau
premierul sa vina sa-si faca buletinul? (subl. mea, M.C.)>>.
Ce-ar mai fi de spus... e o rusine ce se-ntampla. Ma gandesc la ce
a scris Soljenitin in Cercul Intai : "Un mare scriitor este, s¶ spunem asa,
un al doilea guvern în Tara sa. Si din acest motiv, niciun regim nu i-a iubit
pe marii scriitori, numai pe cei mici". Din moment ce statul e condus in
continuare de comunisti e logic c¶ nu v¶ vrea aici.
Am privit omagiul Regelui adus la Opera Romana gandindu-ma la
Dumneavoastra. Sa vezi atatea mizerii pe metru patrat : Iliescu, Nastase,
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Constantinescu, Geoana, ziaristi infami, etc. Fulgerator mi-am amintit de
Pristanda : "Curat constitutional! Muzica! Muzica!" si mi-am zis : Goma e
Regele meu! Un Regat format din carti splendide... (ma gandesc la un
cantec al lui Lucio Battisti din... 1977 :
"Ho un anno di più e qualcosa in meno, tu").
V¶ doresc putere de munc¶ si s¶n¶tate Mihai Ciucanu
P.S. Inca o davada la stadiul de degradare al Tarii e votul impotriva acceptarii Palestinei in UNESCO. Dupa ce ne-am plans atata timp
in cartile de istorie de faptul ca nu eram primiti la Congresele unde
se hotara (si) soarta noastra, iata actuala conducere (Manolescu?) in ce
stil rusinos se manifesta. http://www.romanialibera.ro/actualitate: mapamond/romania-a-votat-impotriva-aderarii-palestinei-la-unesco-presa243061.html”

Joi 3 noiembrie 2011
Aceea§i p¶l¶rie a M¶riei (vorbesc de Buletinul Hidric al
“s¶n¶t¶†ii” mele).
Scrisoarea mea (pe care o voi corecta, fiind plin¶ de
gre§eli) a fost reprodus¶ de LIS, în Jurnal (îi mul†umesc), altfel,
pu†inele mesaje primite - cu excep†ia celui al lui M. Ciucanu - se
rezum¶ la “confirmare”. Atât.
ïn†eleg: pe de o parte textul e lung; §i “spinos”, cum trateaz¶ Dimisianu tot ce iese din cadrul legendarei sale pruden†e §i
trece în teritoriul pericolului, de evitat - curajosnic - cu orice pre†.
Pe de alt¶ parte… acela§i defect major: textul e prea lung,
apoi oamenii muncii de pe ogoarele literaturii române cotidiene
nu cuno§teau “am¶nuntele” (de unde s¶ le cunoasc¶, ei care se
ocup¶ numai de probleme înalte, nu de proz¶ joas¶?), a§ternute de
mine pe hârtia ordinatorului §i, pân¶ s¶ se informeze dac¶ scrisesem adev¶rul ori, ca de obicei fandacsasem r¶zbun¶tor, trece
mult timp (de-ar trece de tot, ca s¶ nu mai fie obliga†i colegii - de
breasl¶ - tot un citat din Dimisianu) s¶ opteze… Noi, scriitorii
români nu opt¶m cum ne pro-pune/impune Goma, ce suntem noi:
oi?, boi?, persoane f¶r¶ personalitate?, ci cum ni se directiveaz¶
de sus, de la conducere, oricare ar fi aceea.
*
M¶ a§teptam la o reac†ie acr¶ din partea “Excelen†ei Sale”
Mariana Sipos la Scrisoarea mea c¶tre Vosganian, dar nu la asta:
“PENIBIL / JALNIC / IRATIONAL”
Cum se în§eal¶ omul!
Vineri 4 noiembrie 2011
Eram nelini§tit, îngrijorat: nu am primit decât vreo cinci
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r¶spunsuri de la prieteni în leg¶tur¶ cu Scrisoarea c¶tre
Vosganian. Bineîn†eles îmi d¶deam - mie - o sum¶ de explica†ii,
fie a ner¶spunsurilor, fie a trecerii peste subiect. Dar nu e pl¶cut
s¶ sim†i cu toat¶ fiin†a ta c¶ “ai f¶cut ceva ce nu se face”, ceva cu
care îi pui în dificultate pe prietenii c¶rora le-ai trimis textul.
Bineîn†eles, nu m-a f¶cut s¶ m¶ clatin o reac†ie ca a Excelen†ei
Sale, dar-îns¶-totu§i.
Am întrebat-o pe Ana; voi fi gre§it prin scrisoarea c¶tre
Vosganian?
Mi-a r¶spuns, f¶r¶ ezitare:
«Nu»
£i m-am lini§tit.
Sâmb¶t¶ 5 noiembrie 2011
Am avut dou¶ bucurii, azi. Oleg Brega a pus pe situl s¶u
Curaj Net “Soldatul câinelui”, audiobook scoas¶ de Gelu Tofan,
dirijat¶ de Patric (fie-i †¶râna u§oar¶), citit¶ de Viorel Ili§oi. N-am
apucat s¶ ascult decât vreun sfert de or¶, o voi face în curând.
Apoi… Dar trebuie s¶ re-caut, probabil tot la Brega - este
vorba de film¶ri “contemporane” ale Congresului la care
Pîrvulescu l-a… ne-ales pe Ceau§escu. £tiam de “disiden†a”
tovar¶§ului-just-ca-stânca (sic), îns¶ filmata sal¶… Sala…
Gloata… Massa… Nu am mai v¶zut un astfel de spirit (sic) de
turm¶ de cornute furioase. Dar disciplinate (cite§te: reeducate).
*
De l'ambiguïté d'être "juif"...
Mis à jour le 05.11.11 par Laurent Zecchini
Est-il un dangereux terroriste qui cherche à ébranler le socle sur
lequel repose Israël, son judaïsme ? Epingler ainsi cet écrivain israélien
récompensé de moult prix littéraires, auteur de plus de vingt-cinq ouvrages
traduits dans une quinzaine de langues, qui a fait de l'identité juive la trame
de son oeuvre et qui, d'ancien combattant de la guerre de 1948, est devenu un
militant pour la paix entre Juifs et Palestiniens, quel soupçon iconoclaste !
Pourtant, à croiser le regard ironique de cet homme de 81 ans, au
cours d'une conversation dans son appartement de Tel-Aviv, on sent bien
qu'il ne déplaît pas à Yoram Kaniuk de jouer les boutefeux. Tout est de la
faute de son petit-fils, Omri, qui un jour lui a dit : "Grand-père, pourquoi tu
n'es pas comme moi ?" La femme de l'écrivain étant chrétienne, sa fille n'est
pas juive, et Omri, selon la loi rabbinique, ne l'est point ; il est même officiellement enregistré comme "sans religion" sur les registres d'état civil.
Alors Yoram Kaniuk, qui a "toujours aimé la religion juive, comme
une mémoire, une culture, une histoire", mais qui ne croit pas en Dieu, s'est
mis en tête de devenir lui aussi "sans religion", par "solidari té" avec Omri.
Le ministère de l'intérieur l'a éconduit : pas question de remplacer la mentio
n "religion juive " par celle d'"Israé lien". S' il voulait "changer de religion",
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il devait exciper d'un certificat de conversion à une autre religion.
Mais Yoram Kaniuk ne voulait pas de religion du tout. Son obstination a été payante : le mois dernier, le tribunal de Tel-Aviv lui a donné raison.
Il est devenu "sans religion", parce que, a dit le juge Gideon Ginat, "la religion est une liberté dérivée du droit à la dignité humaine". Ce jugement historique a galvanisé plusieurs centaines d'Israéliens ulcérés par un judaïsme
perverti par son identification à l'Etat.
"Pour moi, c'était une question de principe, insiste l'auteur de 1948,
je voulais vivre dans un pays où la religion est un choix. Or elle est un dogme.
Et on ne peut accepter qu'une démocratie soit gouvernée par un dogme, sinon
cela mène à l'Iran ou à l'Arabie saoudite." Il va de soi que le parti ultraorthodoxe Shass, qui contrôle le ministère de l'intérieur, voit dans ce jugement une
très inquiétante boîte de Pandore, et dans Yoram Kaniuk un dangereux
trublion.
D'autant que celui-ci pose la question quasi sacrilège du "Qu'est-ce
qu'être juif ?". Jamais cette interrogation existentielle ne s'est posée avec une
telle acuité dans un pays où le camp laïque se sent assiégé par les "religieux".
Pour Kaniuk, la réponse est claire : "On doit pouvoi r être juif sans être de
religion juive", autrement dit l'identité juive ne se confond pas avec la religion juive.
Seulement, en Israël, ce ne sont pas les juges ou les intellectuels qui
influencent la "halacha", la loi juive, ce sont les rabbins. Et, parmi eux, les
ultraorthodoxes, qui exercent, selon l'écrivain, "une véritable dictature sur le
rabbinat", faisant du judaïsme "un racisme rabbinique". Le monopole exercé
par les craignant-Dieu ("haredim"), qui se traduit par des préceptes rigoristes
s'agissant du mariage, du divorce et des enterrements, provoque un début de
fronde.
A tel point qu'un nombre croissant de juifs pratiquants optent pour
des mariages privés, afin de s'affranchir de la tutelle d'un rabbinat qui dispose
de puissants relais politiques, notamment à la Knesset. Le Parlement israélien
devra bientôt se prononcer sur la définition officielle d'Israël. L'"Etat juif et
démocratique" disparaîtrait au profit de l'"Etat du peuple juif". Certes, un
codicille préciserait qu'Israë l "a un régime démocratique", mais les priori tés
sont nettes : juif d'abord, démocratique en sus.
Tout cela conforte la démarche du premier ministre israélien,
Benyamin Nétanyahou, qui demande aux Palestiniens de reconnaître Israël
comme "Etat juif". L'écrivain Sari Nusseibeh, président de l'université palestinienne Al-Qods, souligne lui aussi l'ambiguïté du terme "juif", lequel s'applique à l'ancienne race des Israélites et à leurs descendants, tout autant qu'à
ceux qui pratiquent la religion du judaïsme.
Reconnaître à Israël la qualité d'"Etat juif" , souligne-t-il, implique
qu'il devienne soit une théocratie, soit un Etat de l'apartheid, et, dans les deux
cas, il cesse d'être une démocratie. C'est pour cela que Yoram Kaniuk, auteur
du livre culte Le Dernier Juif, préfère être "sans religion".

Duminic¶ 6 noiembrie 2011
Abia zi, corectînd ultima variant¶ a Scrisorii c¶tre
Vosganian - deja instalat¶ pe internet - constat cât de nes¶n¶tos
am devenit: zeci de gre§eli în text (le voi corecta, când?
postum?).
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M-am împ¶cat cu ideea c¶ prietenii care nu au dat nici un
semn de via†¶ dup¶ ce primiser¶ Scrisoarea mea c¶tre Vosganian
(prima variant¶, cea din 31 octombrie) nu o vor face acum, dup¶
o s¶pt¶mân¶ de reflec†ie.
Nu, nu sunt sup¶rat pe ei. Nici m¶car am¶rît nu sunt.
Mi-am amintit - am §i eu un trecut, pe care nu-l uit, nu-l uit - primele luni din anul 1977, ei, da, atunci-când-cu-drepturile… £i
când, naiv, m¶ a§teptam la ceva mai mul†i semnatari dintre scriitori decât unicul Negoi†escu? Iar scriitorii nu au venit - al†ii decât
el. De ce? Din acela§i motiv - profund - ca §i acum: în loc s¶-i
atrag spre textul difuzat, i-am speriat, i-am †inut la distan†¶,
i-am… alungat de lâng¶ mine. Frica s¶-i fi lucrat atunci? Poate,
îns¶ atunci exista Monstrul Securitate. Dar acum? ïn ce s-a
pref¶cut frica de an†¶r†? ïn pruden†¶? Bine, fie §i pruden†¶ : nu-i
un p¶cat. Numai c¶ pruden†a - ca §i minciuna, dela†iunea,
tr¶darea, vânzarea de frate (le-am a§ezat în odine cresc¶toare,
mai u§or de ales) nu fac parte din p¶catele m¶rturisibile, ci din
cele travestite de timp, uneori întoarse pe dos (în care scenariu
vinovatul sunt eu, pentru c¶ eu i-am atras - «în ce m-ai b¶gat!»).
Ca s¶ nu mai pomenesc - o fac ei §i înc¶ str¶lucit - de: «Tocmai
mi se stricase telefonul»; «Am vrut din toat¶ inima s¶ semnez,
dar §i tu: ce idee s¶ stai la mama dracului, în Drumul Taberii…»;
«Eram hot¶rît s¶ vin s¶ semnez, dar ghinion: tocmai atunci
soacr¶-mea §i rupt un picior…»
Po†i s¶ le repro§ezi oamenilor asemenea neprev¶zute? Tu
s¶ fi fost acela…
Nu-mi ies din minte filmele afi§ate de Oleg Brega ieri (sau
alalt¶ieri?), cele cu Pârvulescu: nu m-a impresionat “curajul”
Tovar¶§ului - un bou din cei r¶i - ci sala; masele largi. Atunci am
primit o lec†ie despre importan†a maselor-populare în istorie…
Dac¶ nu ai posibilitatea s¶ te dai cât mai departe de mar§ul lor de
tanc sovietic, s¶ te ascunzi (în §an†uri anti-car), e§ti pe loc f¶cut
carne-tocat¶!
*
Câteva citate din Raport, necunoscute mie:
“În privinţa măsurilor care trebuiau luate în cazul unor asemenea
„trădători”, precum Paul Goma, luările de poziţie ale soţilor Ceauşescu în
şedinţa CPEx din 30 martie 1977, exprimate într-un limbaj buruienos, sunt
extrem de relevante.
Nicolae Ceauşescu: „În legătură cu unele probleme privind activitatea măgarului acesta de Goma, care continuă să ia legătura prin telefon, şi
acum, la Europa Liberă, s-a publicat o listă cu aproape 180 de oameni care
au semnat-o (până în acel moment, n. n.).”
Elena Ceauşescu: „Libertatea este libertate, dar pentru a-şi bate joc
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de popor (sic!), de eforturile lui, pentru aceştia nu există nici un fel de
libertate”.
NC: „Trebuie loviţi, propriu-zis, fără cruţare. Aceasta ca măsură
generală, tovarăşi, care să fie luate peste tot unde avem asemenea oameni.
Să discutăm pe aceea (sic!), care nu au asemenea manifestări, să-i facem să
înţeleagă, să-i determinăm ca fiecare să-şi vadă de treabă acolo unde este pus.
Cu acesta care este aici, cu Goma, nici un fel de mişcare. Întrerupt telefonul,
orice legături, cum încearcă să ia legătura cu ambasadorul, arestat public,
pentru spionaj şi trimis în judecată. Fără nici un fel de discuţii şi toţi care vor
proceda aşa. Aceştia care sunt pe lista aceasta, cu organele de securitate
respective, o comisie de partid în fiecare judeţ, să stea de vorbă cu ei, să se
vadă dacă este aşa sau nu, pentru că nu s-a stat de vorbă cu nici unul şi să se
procedeze în raport cu poziţia pe care o vor avea. Chiar dacă este aşa cum se
spune aici că ia (sic!) dat telefon, să fie puşi în colectivul de întreprindere în
discuţie, judecaţi, şi ce vor hotărî muncitorii. Dacă vor să-i bată, să-i bată.
Să-i lăsăm, într- adevăr, pe oameni să-i judece şi aici care se dovedesc aşa,
nu pot rămâne în întreprinderile respective”28.
29 O notă a Securităţii din 12 martie 1978 menţionează că din totalul de 430
de persoane care au încercat sau chiar au reuşit să-l contacteze pe Goma, pentru 184
cererea de emigrare a fost aprobată, 170 şi-au retras sprijinul, mulţi dintre ei luând
poziţie în public împotriva lui Goma, iar 76 încă îşi mai menţineau poziţia, sperând
că li se va aproba emigrarea. Chiar dacă transformarea oricărui protest într-o revendicare personală era o metodă „clasică” a Securităţii, faptul că aproape jumătate din
cei implicaţi emigraseră deja la data la care a fost scrisă nota arată că pentru ei conta
în principal respectarea acestui drept al omului. Vezi Cartea Albă a Securităţii. Istorii
literare şi artistice. 1969-1989, Bucureşti, Presa Românească, 1996, p. 130.
Securitatea a mai făcut ulterior o evaluare a mişcării Goma, în care indică o cifră
aproximativ identică de persoane (431), care l-au căutat telefonic, l-au vizitat la
domiciliu sau i-au trimis scrisori pentru a adera la mişcare. Dintre acestea, 20 erau
din sfera „creaţiei literar-artistice”, apreciate de Securitate ca reprezentând „persoane
periferice, (...) nereprezentând valori sau nume cunoscute în ţară şi străinătate”. Vezi
„Istoric în problema «Activitatea duşmănoasă desfăşurată de unele persoane din
domeniile artă şi cultură»”, datat de editori în 1980, în Florica Dobre (coord.), Elis
Neagoe-Pleşa, Liviu Pleşa, Securitatea. Structuri-cadre. Obiective şi metode, vol. II
(1967- 1989), Bucureşti, Editura Enciclopedică, 2006, pp. 525.

Luni 7 noiembrie 2011
Mi-am pierdut speran†a într-o ameliorare a (ne) s¶n¶t¶†ii.
Rien ne va plus.
M¶ apuc acum s¶ corectez multele gre§eli din ultima
variant¶ a Scrisorii c¶tre Vosganian.
*
Un mesaj - de la “maxim05m” : primit în 7 nov. în
leg¶tur¶ cu "Autofilmare 21 : "Istoria" Moldovei fabricat¶ de
ocupan†i":
“sami bag pula in gura voastra de romani prosti tigani
gandoni koncinii ce te fute pe tine de noi moldovenii sami sugi
pula tu si toata romania voastra”
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S¶ recunoa§tem: “comentatorul“ este rus - fiind p¶truns de
marea cultur¶ de la R¶s¶rit.
£i dac-o fi un pl¶van de-al nostru, basarabean rusificatsovietizat - se cunoa§te, nu?
*
Ce a§tept acum? Am mai scris: (m¶) a§tept ca Vosganian,
dup¶ o pauz¶ de o s¶pt¶mân¶ în care a citit, a recitit scrisoarea
mea, dup¶ ce a consultat forurili, s¶ procedeze ca Tism¶neanu :
s¶ g¶seasc¶ un pretext (o chestie care nu corespunde “standardelor academice” - ia auzi: Vova Akademikosnicul!), pentru a
întrerupe leg¶tura cu mine.
E pesimist diagnosticul? Dumnezeu mi-e martor: vreau ca
ceea ce a început Vosganian s¶ continue, dar nu cum vor tovar¶§ii
guvernan†i de la Cotroceni, ci cum cred eu c¶ ar fi bine pentru
noi, cei-f¶r¶-putere, îns¶ mai avînd o buc¶†ic¶ de putin†¶:
cuvântul. Chiar dac¶ mul†i aud §i prea pu†ini accept¶, prin
cuvinte - c¶ au auzit - va r¶mâne o consolare: am rostit adev¶rul.
Mar†i 8 noiembrie 2011
Am cheltuit câteva ceasuri ca s¶ g¶sesc în Jurnal octombrie textul - foarte, nu atât favorabil (este), cât just, în sensul originar - scris de Dumitru Ungureanu, publicat în Arge§, pornind de
la o afirma†ie a lui Marin Mincu. N¶ucit de boal¶, nu mai †ineam
minte dac¶ l-am trecut în jurnal sau ba. Ei bine, îl trecusem - §i
bine f¶cusem: Mincu observase, dup¶ el D. Ungureanu confirmase, c¶ eu debutasem ca autor de literatur¶ (Ostinato), c¶
avusesem un comportament normal, ca scriitor, nu m¶ slujisem
de “aura” de disident ca s¶-mi strecor literatura.
Ce bine-mi pare c¶ am g¶sit acest text oblojitor (f¶r¶ a-l
cunoa§te pe cel original al lui Mincu).
*
M¶ privesc ca pe altul §i m¶ cert, m¶ urechez:
«Ce-i cu tine? Dai în genunchi? Te la§i impresionat, chiar
culpabilizat de t¶cerea prietenilor care, în 8 zile de la trimiterea
Scrisorii c¶tre Vozganian nu au r¶spuns m¶car: «Am primit…»?
Ai uitat c¶ astfel ai fost “tratat” de prieteni de-a lungul §i
de-a latul vie†ii tale? S¶ fii mul†umit c¶ nu s-au luat dup¶
Excelen†a Sa Mariana Sipos (nu aveau cum, dar zic §i eu), trecînd
de la repro§uri c¶ ai s¶rit peste cal cu “preten†iile”, la acuza†ia
c¶ îl provoci pe dom’ sergent, cum se întâmpla în închisoare?
Ai uitat c¶ e§ti român, c¶ face parte din turma oiereasc¶ a
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supu§ilor eterni?
Miercuri 9 noiembrie 2011
Am ajuns în 9 noiembrie? Cum de-am uitat s¶ num¶r
zilele, ba chiar ceasurile “aniversare”: calomnii, minciuni securiste, arest¶ri, b¶t¶i, ruperi de oase? S¶ fie semn c¶ am ajuns la
cap¶tul vie†ii?
Joi 10 noiembrie 2011
Alt¶ noapte foarte grea: cu febr¶, cu delir.
Nu §tiu dac¶ o mai pot †ine a§a. E greu, foarte greu, dar
n-am încotro: trag. Pân¶ unde? Pân¶ când?
Flori B¶l¶nescu nu a renun†at la «nunta» de la 20 noiembrie, atât c¶ nu au local (“loca†ie” îi spun simpatrio†ii, mai ales
-oatele). Dòr a§è, vorba lor, s¶ nu se fac¶. La urma urmei ce vor
face - dac¶ g¶sesc loca†ie? M¶ gândesc la fetele basarabence: alte
nop†i pe tren - ca s¶, ce? S¶ citeasc¶ un text, apoi s¶ se întoarc¶
la ele acas¶? Dar poate c¶ lor le va fi benefic¶ “ie§irea” la
Bucure§ti, aceasta reprezintînd o excursie peste hotarul Prutului,
se mai întâlnesc cu al†ii, cu altele, schimb¶ o vorb¶-dou¶…
Am primit o scrisoare de la un prieten. Nu aminte§te nimic
de Vosganian, cere informatii despe sine, despre care scrisesem
în Jurnal. Fiecare vorbe§te, întreab¶ despre ce îl intereseaz¶ pe el.
Nu am s¶ deschid eu vorba cu V.V. Dac¶ are ceva de
comunicat - s¶ o fac¶. A§tept, nu curios în privin†a a ce va spune,
ci cum anume se va… dezangaja: m¶ va învinov¶†i pe mine, c¶
stricasem o rela†ie atât de promi†¶toare - §i numai întru binele
meu pornit¶… Ca de fiecare dat¶, de§i mefient, om fiind, m¶
gândeam c¶, mai §tii, poate c¶ de ast¶ dat¶… Ei bine §i de
ast¶-dat¶ va fi ca alt¶-dat¶, eu fiind cel care d¶dusem cu piciorul
unei ocazii pe care nu o voi mai întâlni… Spre u§urarea
prietenului care nu credea c¶ se debaraseaz¶ de “problem¶” atât
de curând §i cu atâta civilitate din partea mea…
*
(23sept: 2011 Roncea)
Plagierea scandaloasa a Istoriei lui George Calinescu
de Marin Mincu / Polemos (Editura Compania)
Nu stiu daca sunt multi cei care au luat cunostinta de raspunsul pe
care i l-a dat, de curând, N. Manolescu, la Craiova, unui reporter al revistei
„Mozaic“ (vezi nr. 2, 2009), când a fost intrebat de ce l-a exclus pe Adrian
Marino din „lista“ sa. El a afirmat transant, chiar extrem de agresiv, ca
acesta „n-a avut nicio idee personala!“. Dincolo de faptul categoric ca acest
verdict minimalizator atât de violent asupra importantei lucrarilor hermene-
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utului Adrian Marino nu este deloc adevarat, prin efect de bumerang,
enuntul respectiv i se poate aplica lui insusi.
Intr-adevar, in aceasta „istorie critica“, Manolescu n-are nicio idee
personala! Pâna la 1941, el il „compileaza“ foarte cuminte pe G. Calinescu,
pe care-l citeaza de peste 500 de ori (adica, in conformitate cu indicele de
nume, il citeaza pe 500 de pagini diferite, dar, in realitate, chiar trece de o mie
de ori, daca luam in considerare faptul ca, adeseori, Calinescu este citat de
doua-trei ori pe aceeasi pagina), iar dupa aceasta data se imprumuta abundent
de la unii critici pe care-i citeaza deformat (Ion Negoitescu, Laurentiu Ulici,
Mircea Iorgulescu, Marin Mincu, Cornel Ungureanu) sau aparent polemizeaza cu altii (considerati de el in mod eronat drept „teoreticieni“), carora le
absoarbe buretos ideile.
Probabil pentru a preintâmpina contestarea, de altfel previzibila, a
metodei sale compilative, in „Introducere“ va sustine, defensiv, ca „in imensa
Istorie a lui Calinescu nu exista nicio trimitere la un nume de critic…“. Da,
dar Nicolae Manolescu nu este, in niciun caz, egal cu G. Calinescu, care avea
o viziune critica proprie si o metoda personala. Apoi, de la inceput, dupa cum
se poate constata, el isi va face un titlu de glorie din asumarea programatica
a citarii oneste a contributiilor critice anterioare. Initial (cel putin in volumul
publicat in 1990), noutatea auto proclamata a intreprinderii sale consta chiar
in recunoasterea avansarii criticii autohtone prin semnalarea corecta a ideilor
si judecatilor care apartin altor critici. Când trece de primul volum, insa, N.
Manolescu sufera o amnezie surprinzatoare, uitând aproape total principiul
deontologic pe care si-l impusese (acela al citarii punctuale a predecesorilor).
Acum recurge la o subtila manipulare pro domo a receptarii critice contextuale, numindu-i abil doar pe acei critici care nu-i lezeaza cumva autoritatea
si omitându-le numele celor din care se imprumuta copios. Date fiind dimensiunile lucrarii, nu este prea usor pentru cineva sa reuseasca sa sesizeze toate
situatiile in care criticul se foloseste de acest procedeu necinstit al deposedarii critice flagrante.
Am constatat cu surprindere ca pâna si sintagma atât de discutabi la
(„istorie critica“) din titlul cartii lui ii apartine tot lui G. Calinescu, care o
foloseste primul in scrisoarea adresata catre Alexandru Rosetti la 23 octombrie 1936: „Te previn ca, fara sa vreau sa cad in exagerari, doresc sa fac o
Istorie critica a literaturii române…“ (Cursivele ii apartin lui G. Calinescu,
textul scrisorii fiind citat de Al. Piru in prefata sa la reeditarea Istoriei literaturii române de la origini pâna in prezent, editura Minerva,1982.) Este absolut inadmisibil ca paternitatea ideii lui Calinescu, cuprinsa chiar in titlul
comunicat editorului sau, nu a fost recunoscuta vreodata public (dupa stiinta
mea) de catre Manolescu. In asemenea conditii, acest rapt, ascuns intentionat,
devine un simptom recidivist. De aici rezulta ca el incalca voluntar orice etica
intelectuala si, desi in alte culturi se respecta aceasta cutuma inviolabila a
proprietatii ideilor, in „istoria critica“, orice idee a lui Calinescu sau a altora
devine automat a lui N. Manolescu.
Desi s-a vorbit destul de mult despre ambiguitatea acestei „strategii“
etice inacceptabile, n-am inteles de ce, in numeroasele comentarii critice de
pâna acum (nu tocmai favorabile), s-a evitat sa se foloseasca termenul ce
diagnosticheaza exact acest reprobabil procedeu manolescian, adica acel
termen care are o sfera semantica foarte precisa: plagiat.
„Istoria critic¶“ a lui N. Manolescu
Între plagierea lui C¶linescu §i politizarea tenden†ioas¶
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0. Premise
Din ra†iuni diverse, mi s-a p¶rut inoportun s¶ refer mai devreme asupra Istoriei lui N. Manolescu. Dac¶ m-a§ fi gr¶bit s¶ intervin printre primii,
comentariul meu – oricât de argumentat – ar fi fost probabil integrat unei atitudini subiective, chiar resentimentare, datorit¶ faptului c¶ am fost exclus, ca
autor, din aceast¶ istorie literar¶. Cum era firesc, am a§teptat ca, mai întâi, s¶
se exprime al†i critici §i mai ales am vrut s¶ v¶d ce spun cei tineri, care au
dovedit c¶ nu se las¶ intimida†i prea u§or de vreo constrângere exterioar¶
actului critic.
Dup¶ un interval de aproape un an de la apari†ia c¶r†ii, consider c¶ e
normal s¶-mi expun punctul de vedere în leg¶tur¶ cu problemele insurmontabile pe care le ridic¶, la noi, dup¶ 7 decenii de la publicarea Istoriei lui G.
C¶linescu, un asemenea gen de angajare critic¶. Personal nu mai pledez pentru astfel de lucr¶ri individuale ce se înscriu într-o etap¶ anterioar¶, „romantic¶“, a§ zice, a evolu†iei criticii europene. Am spus cu alte ocazii c¶, în a
doua jum¶tate a secolului trecut, locul istoriilor literare a fost luat, în celelalte
literaturi, de instrumente mai pragmatice §i mai percutante, cum ar fi
dic†ionarele de autori sau antologiile comentate.
Chiar dac¶ eu cred c¶ sintezele scrise de un singur critic sunt
dep¶§ite, este bine s¶ ne reamintim care era statutul lor genetic/func†ional în
perioada afirm¶rii literaturilor na†ionale §i s¶ vedem dac¶ acesta mai corespunde orizontului de a§teptare actual. Faptul c¶ asemenea produse critice nu
mai apar de câteva decenii indic¶ lipsa lor de func†ionalitate. Dar, în acela§i
timp, ilustreaz¶ §i imposibilitatea ca un singur critic s¶ r¶spund¶, ast¶zi, la
toate cele trei cerin†e indispensabile pentru a putea finaliza o lucrare de o asemenea anvergur¶ : intui†ie (pentru o omologare just¶ a valorilor), metod¶
(pentru a argumenta valabilitatea intui†iilor) §i talent epic (pentru a realiza
coeren†a construc†iei critice). Nu trebuie s¶ se eludeze, deci, c¶ apari†ia unei
noi istorii literare – dup¶ aceea c¶linescian¶ –, care s¶ re-evalueze întreaga
literatur¶ român¶, presupune o perspectiv¶ critic¶ mult mai complex¶ decât
oricare alte forme ale cercet¶rii, perspectiv¶ integrabil¶ unei viziuni epistemologice actualizate.
De aceea sunt convins c¶, dac¶ nu se accede la o abordare adus¶ la zi
– în concordan†¶ cu nivelul criticii din alte p¶r†i –, atunci orice ini†iativ¶
postc¶linescian¶ de acest fel devine inutil¶ §i chiar parazitar¶. În urm¶ cu
circa 25 de ani, am avansat ideea c¶, dup¶ C¶linescu, nu se mai poate scrie
decât o istorie a literaturii române de la C¶linescu încoace. Aceast¶ idee
mi-a fost preluat¶ de Alex £tef¶nescu, care §i-a început „istoria“ sa de la anul
1941, adic¶ de acolo de unde o l¶sase marele critic. Se subîn†elege c¶ a te
angaja s¶ rostogole§ti pietroiul si sific al acestei probe maxime presupune –
dincolo de profesionism – o mare putere de munc¶, onestitate critic¶ §i un
orgoliu nem¶surat. Pân¶ la urm¶, chestiunea esen†ial¶ se refer¶, îns¶, la noutatea interpret¶rilor ca justificare real¶ a unui asemenea demers temerar §i la
scala axiologic¶ nou¶ pe care încerci s¶ o propui. Dac¶ nu e§ti în stare s¶ te
men†ii m¶car la în¶l†imea §tachetei hermeneutice ridicate de criticii contemporani §i r¶mâi sub nivelul mediu al acestora, înseamn¶ c¶ rezultatul ob†inut
nu are nici o miz¶ cultural¶, fiind doar o tentativ¶ exotic¶ de a marca
momentul.
Activitatea de foiletonist convins, timp de trei decenii, a lui N.
Manolescu p¶rea s¶ aduc¶ acele minime argumente care s¶ confirme o posibil¶ reu§it¶, ceea ce, din p¶cate, nu s-a întâmplat. A§a cum au sugerat §i al†i
critici (printre care Cornel Ungureanu, Irina Petra§, Florin Mih¶ilescu,
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Mircea Muthu, Sanda Cordo§, Alexandru Goldi§, Paul Cernat, Bogdan Cre†u,
Nicoleta S¶lcudeanu, Ion Buzera, Doris Mironescu, Daniel Cristea-Enache,
£erban Axinte, Teodor Codreanu etc.), ne afl¶m în fa†a unui produs hibrid,
ceva indecis între plagierea lui C¶linescu §i politizarea tenden†ioas¶.
Cu toat¶ stânjeneala de care sunt capabil, m¶ v¶d obligat s¶ declar de
la început inutilitatea „istoriei critice“ manolesciene, care îl plagiaz¶ nepermis pe C¶linescu §i, dup¶ cum se va vedea – printr-un efect retro –, mai mult
obscurizeaz¶ lucrurile decât s¶ le clarifice. Dup¶ acest preambul, nu atât de
optimizant pe cât a§ fi dorit, în cele ce urmeaz¶ voi încerca s¶ semnalez cât
mai succint în ce const¶ superfeta†ia critic¶ a acestei masive lucr¶ri. […]
2.11. O ultim¶ concluzie
Orice istorie literar¶ – f¶cut¶ chiar §i de un neprofesionist ca N.
Manolescu – trebuie s¶ fie instructiv¶ prin con†inut, dar §i proiectiv¶ prin
sugestiile hermeneutice §i axiologice oferite. Cum se poate vedea foarte bine
la C¶linescu, istoria literaturii române nu trebuie poluat¶ în nici un caz prin
aplicarea unei grile ideologice deformatoare. În monumentala sa ISTORIE,
niciodat¶ marele critic n-a recurs la adoptarea unor perspective extraliterare.
Din spa†iul prea generos pe care i-l acord¶ în carte Monic¶i Lovinescu se
deduce clar c¶ aceast¶ abil¶ manipulatoare politic¶ de la postul de radio
„Europa liber¶“ este modelul criticului N. Manolescu în privin†a politiz¶rii
tenden†ioase a recept¶rii marilor scriitori români. El crede, probabil, cu o
naivitate jalnic asumat¶, c¶, adoptând perspectiva est-etic¶ a Monic¶i
Lovinescu, devine un critic mai original §i chiar mai actual. O perspectiv¶
critic¶ §i mai viciat¶, provenind din acela§i exces de politizare, a adoptat –
dup¶ cum se cunoa§te – §i E. Negrici în Literatura român¶ sub comunism
(2004).
Nu vreau s¶ mai insist asupra acestor defectuoase abord¶ri (periculos
de obediente în raport cu unele slogane ideologice), care au avut – dup¶ cum
s-a v¶zut – un efect negativ retro asupra recept¶rii normale a întregii noastre
literaturi. Ca s¶ nu fiu acuzat de o idiosincrasie gratuit¶, mi se pare suficient
ce-am spus pân¶ acum în acest prelungit excurs critic, unde am fost obligat
s¶ fiu cât mai tran§ant. Dar tran§an†a judec¶†ii critice f¶r¶ o argumenta†ie
serioas¶ nu ajunge. De aceea m¶ scuz pentru autocitarea prea abundent¶ la
care am recurs ca s¶ ilustrez numeroasele împrumuturi manolesciene din
mine. Oricine e de bun¶ credin†¶ va fi de acord c¶ aceast¶ replic¶ la
falsific¶rile lui N. Manolescu era necesar¶. Pentru asta a trebuit s¶ m¶
folosesc de argumente concrete §i excesul de citate a fost necesar pentru a-mi
sus†ine propriile idei. Va decide cititorul onest dac¶ am exagerat sau nu.
În fine, e aproape banal s¶ spun c¶ N. Manolescu a f¶cut o eroare
inadmisibil¶ publicând aceast¶ istorie întârziat¶, plin¶ de gafe interpretative
enorme §i mustind de puroiul resentimentar al unui subiectivism deplorabil.
Cu aceast¶ ocazie nea§teptat¶ s-a putut observa c¶ a§a-zisa magistratur¶
manolescian¶ a fost men†inut¶ în mod artificial §i c¶ în spatele autorit¶†ii critice infailibile se ascundea mult¶ impostur¶. Din p¶cate, criticul a pierdut,
astfel, definitiv §i iremediabil, credibilitatea pe care §i-o agonisise cu greu în
cele trei decenii neîn tre rupte de corvoad¶ foiletonistic¶.
Din Marin Mincu – Polemos. Duelul cu/în idei, Editura Compania,
Bucure§ti, 2011
*
£OC: Nicolae Manolescu divor†eaz¶ la 72 de ani 9 Noiembrie 2011
Ambasadorul României la Paris, pe lâng¶ UNESCO, Nicolae
Manolescu se desparte de so†ia sa, Ioana Manolescu. Divor†ul este unul
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amiabil. Nicolae Manolescu este unul dintre cei mai importan†i oameni de
cultur¶, el fiind critic literar §i pre§edintele Uniunii Scriitorilor §i membru
corespondent al Academiei Române So†ia sa este secretar II la aceea§i
misiune ca §i politicianul. Fostul senator Nicolae Manolescu (72 de ani) este,
din 2006 la conducerea delega†iei României pe lâng¶ UNESCO la Paris.
Recent cei doi so†i s-au hot¶rât s¶ se despart¶ §i au introdus ac†iunea de
divor†. Ambasadorul are doi copii.
De :

*
sanda varan <sandavaran@linuxmail.org> Objet :

Osînda
Date : 10 novembre 2011 11:05:20 HNEC
À:
Paul Goma <paulgoma@gmail.com>
Trebuie s¶ v¶ spun c¶ mi-a pl¶cut foarte mult osînda pe care le-a†i
dat-o scriitorilor §i editorilor români. O idee foarte frumoas¶ §i nobil¶.
£i judecata mi se pare corect¶, f¶r¶ nicio exagerare resentimentar¶. Îmi
permit s¶ v¶ felicit pentru noble†e §i pentru tinere†ea spiritului.
Cu stim¶, Sanda V¶ran

Este al doilea mesaj normal (§i a§teptat).
*
Mariana Pasincovschi, Universitatea ,,£tefan cel Mare”, Suceava

Formele contrapunctice ale Re-fugii în opera lui Paul Goma
Romanul Arta refugii - o copil¶rie transilvan¶ este scris între
1985-1988 la Paris, ca al doilea volet al ciclului autobiografic. În 1990 romanul apare la Julliard, Paris, sub titlul L’Art de la fugue (traducere realizat¶
de Alain Paruit), în 2007 apare în italian¶, la Volland, Roma, sub titlul L’arte
della fuga (în traducerea lui Marco Cugno), iar în original romanul cunoa§te
edi†ia din 1991, la Editura Dacia, Cluj, cu o prefa†¶ de Marta Petreu, urmând
apoi edi†ia îngrijit¶ de Nicolae Vieru – 1993, Biblioteca Basarabia, Chi§in¶u,
pentru ca cea de-a V-a edi†ie s¶ apar¶, deocamdat¶, în variant¶ electronic¶
(Autura Autorului, 2011).
Dac¶ O copil¶rie basarabean¶ ne introduce într-un biotop natal sustras oric¶rei temporalit¶†i, într-o atmosfer¶ în care ac†iunea nu se desf¶§oar¶
cronologic, O copil¶rie transilvan¶ urm¶re§te, în mare, principiul diacronic
(de§i nici perspectiva temporal¶ sincronic¶ nu-i este str¶in¶ prin numeroasele
glis¶ri în trecutul de la Mana), titlul capitolelor f¶când trimiteri directe la timpul §i spa†iul biografic evocate. Autorul împarte volumul în §ase sec†iuni (I
Gusu, II Buia, III Sibiu, IV Buia, V £eica Mare, VI Gara), constituind tot
atâtea mut¶ri pe tabla de §ah a istoriei. În primele sec†iuni este vorba despre
refugiul în Transilvania, în satul Gusu, unde p¶rin†ii fuseser¶ repartiza†i ca
înv¶†¶tori §i mutarea, pentru a nu fi ,,repatria†i în †ara ru§ilor” în comuna
Buia, Jude†ul Târnava Mare. Urmeaz¶, mai apoi, admiterea, în 1946, ca elev
bursier la £coala Normal¶ ,,Andrei £aguna” din Sibiu, continuarea, dup¶
dou¶ clase de Normal¶, ca elev în clasa a VII-a la ,,Ciclul Doi” din £eica
Marea, Jude†ul Târnava Mare iar, în final, arestarea p¶rin†ilor la Securitatea
de la Media§ §i instalarea copilului, prin nenum¶ratele încerc¶ri de a-§i afla
p¶rin†ii, în gar¶. Desigur, acestea nu sunt decât titlurile mari ale capitolelor,
fiecare având, la rându-i, subcapitole care vorbesc despre o adev¶rat¶ poetic¶
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în act a textului. Ce se mai poate observa referitor la structura romanului este
c¶, dac¶ în edi†ia din 1991 titlurile mari, împreun¶ cu cele ale subcapitolelor,
lipsesc, perceperea textului fiind îngreunat¶ de o tehnic¶ a amân¶rii
(b¶nuie§ti, spre exemplu c¶ este vorba despre râie, pornind de la faptul c¶
naratorul plânge, îi este ru§ine §i se spal¶ cu le§ie, dar a§tep†i parc¶ o confirmare din partea acestuia), edi†ia curent¶ vine în întâmpinarea cititorului, ghidându-l pe un traseu bine structurat, încurajându-l s¶ calce pe urmele refugiului (revenind la subcapitolul invocat, intitulat acum Se poate c¶p¶ta râie §i de
la o Irinuc¶ f¶r¶ capre). Chiar dac¶ ponderea capitolelor este inegal¶ (cu
excep†ia sec†iunilor Buia §i În gar¶, ambele având dou¶sprezece
subcapitole), romanul este bine închegat, f¶r¶ a fi monoton, reu§ind o
deosebit¶ ,,combina†ie de literatur¶ a satului, istorie contemporan¶ §i sondaj psihologic”1.
În privin†a titlului, acesta trimite la motivul traumatic al refugiului,
autorul f¶când aluzie la ,,arta fugii” a lui Bach ca ,,art¶ a re-fugii”, investindo, astfel, cu o dubl¶ semnifica†ie – tema artei muzicale interferat¶ cu cea a
destinului de basarabean în refugiu: ,, – ...O s¶ afli multe când o s¶ înve†i
latina, zice domni§oara, din nou serioas¶. Latin¶ §i muzic¶ – a fost un mare
compozitor german, poate cel mai mare de pe globul p¶mântesc, era cantor
la o biseric¶ din Lipsca. El a alc¶tuit un fel de culegere de exerci†ii pentru elevii lui §i a intitulat-o, frumos: Artafugii.
– Cânticèle din cele pentru recrea†ii, pentru orele de gimnastic¶? –
atunci când fugim noi, pe muzic¶? E mare art¶ s¶ §tii s¶ fugi – este,
domni§oa’?
– O-ho! £i înc¶ ce art¶!, a duduit duduia Coban cu dodotele ei de
dartilerie grea. Dar §i mai mare art¶ e s¶ re-fugi, ca noi, Basarabenii. Nu chiar
pe muzic¶ – e-he, de-am avea un compozitor de-al nostru, basarabean, s¶
compun¶ el ArtaRefugii…
R¶mâne de v¶zut, cum spune mama: dac¶ nu m¶ fac fierar, nici rege,
nici cheferist; dac¶ la liceu înv¶† bine latina §i muzica, eu compozitor m¶
fac!, compun compozi†ii frumoase de tot, pentru noi, Basarabenii refugia†i”2.
Asemeni Artei Fugii a lui Johan Sebastian Bach, textul lui Paul Goma reprezint¶ un summum al posibilit¶†ilor expresive, glisând între trecutul idilic §i
prezentul necru†¶tor, între fantasme §i reverii, într-un timp al alertei, cu mijloace de locomo†ie variate, în care ,,re-ul adev¶rat” din refugiu, re-fug¶, derefugiu nu pare a fi decât un ecou al lui ,,re” din re minor, cu un ton dramatic
pe fundalul unei istorii zbuciumate, într-o interpretare de excep†ie, pe toate
coardele §i în toate acordurile sufletului uman.
Plecarea din Basarabia în 1944, an al desfiin†¶rii iluziilor revenirii la
matc¶, dup¶ cum avea s¶ îl numeasc¶ Virgil Podoab¶, reprezint¶ o etap¶ zbuciumat¶, la cheremul istoriei, care va transforma un ,,copil al tuturor”, într-un
,,în plus”, izgonindu-l din Cosmosul idilic al primei copil¶rii (,,sens ontologic, de privare de apartene†¶ originar¶”), trecând prin toate etapele
maturiz¶rii, de§i prea timpurii, pentru a ajunge un str¶in în propria-i †ar¶.
Pornind de la acest sens fundamental de privare de apartenen†¶ originar¶, în
afar¶ de întreitul sens de excep†ie de la regul¶ în plan social, politic §i etic,
c¶ruia criticii i-au acordat prioritate, Virgil Podoab¶ subliniaz¶ faptul c¶ înplusul politic, social §i moral a fost precedat de în-plusul ontic, Paul Goma
fiind privat de înse§i temeiurile existen†ei sale3. Totu§i, aceast¶ latur¶ istoric¶
§i formativ¶ a romanului, Bildungsromanul, este completat¶ de cealalt¶,
reprezentând experien†ele copil¶riei ardelene. De§i deosebit de savuroase,
peste paginile de acum planeaz¶ umbra unui gol – ,,gaura covrigului”, venit¶
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din compara†ia critic¶ între satul basarabean §i cel ardelean, prezentul nesuportând asocierea cu trecutul, tr¶irea p¶lind în fa†a retr¶irii. Doar instalat în
imagina†ia-memoria ,,empireului copil¶riei” de la Mana, naratorul se
desc¶tu§eaz¶ de lan†ul greu al istoriei, dând curs reveriei, umplând golul,
creându-§i o patrie §i o mam¶ onirice. Este vorba, a§adar, despre ,,un nivel
auroral, poetic, al romanului, c¶ruia i se opune cel¶lalt nivel, neînfrumuse†at
de nimic, îns¶ cantitativ dominant, al Bildungsroman-ului...”4.
F¶r¶ a constitui prima încercare de a trata tema copil¶riei, împreun¶
cu existen†a unei familii basarabene, mutate, dup¶ 1944, în diferite sate din
Transilvania, aceasta (copil¶ria) apare §i în romanele gulagului, cu diferen†a
c¶ ,,în exil, copil¶ria §i †inutul natal primesc alte func†ii: ele dobândesc o for†¶
sporit¶ ca r¶d¶cini ale identit¶†ii §i constituie o surs¶ de inspira†ie important¶
pentru produc†ia artistic¶”5. Deposedarea bunurilor materiale, realizat¶ cu
scopul de anulare a identit¶†ii, p¶le§te în fa†a locului natal devenit punct de
referin†¶ stabil, cu o tradi†ie cutumiar¶, cu diferen†e etnologice, lingvistice, cu
peisaj, rusticitate, gastronomie, vestimenta†ie §i mentalitate resim†ite ca
ideale. Deoarece ruperea violent¶ îi confer¶ – dup¶ cum bine observ¶ Eva
Behring – înc¶ mai mult aura paradisiacului, naratorul este îndrept¶†it s¶
spun¶ c¶, în ciuda faptului c¶ ,,mamei îi este r¶u cu spatele”, mutarea s-a produs tocmai în acest fel – ,,ne-am tras înapoi, cu spatele, aici la Gusu” (,,chiar
dac¶ st¶tusem cu fa†a”, precizeaz¶ naratorul) – ceea ce vrea s¶ însemne c¶
privirea va r¶mâne a†intit¶ mereu spre acolo-ul basarabean, ca punct de
referin†¶ §i simbol al uterului matern, ca arhetip permanent al copil¶riei.
Textul debuteaz¶ cu un subcapitol intitulat ,,Ne mut¶m...”, sintagm¶
care va deveni leitmotivul muzical al romanului, ocupând mai mult de
jum¶tate din spa†iul acestuia (numai în titlul subcapitolelor apare, înso†it¶ de
prefixe, particule negative, sinonime, puncte de suspensie, la timpul trecut §i
prezent, de dou¶zeci §i trei de ori), ,,mutarea” devenind, în termenii lui Eugen
Simion, §i nucleul unei proiectate arte poetice6.
Deplasarea matinal¶, în zi de duminic¶, la mo§ Veniamin, ,,gazd¶
adev¶rat¶”, ne aduce în prim-plan, dintru început, în afar¶ de naratorul
subiectiv, figura central¶ a volumului, mama. Numit¶ c¶pitanul familiei, ea
î§i va p¶stra §i accentua acest statut de-a lungul romanului, devenind un
model de urmat, dând dovad¶ de adev¶rate virtu†i: inventivitate (,,fimèi cu
idèi”), spirit de sacrificiu, bun sim† (,,mama zice c¶ tocmai a ciugulit ceva, nu
i-i foame...”), educa†ie (,,mama m¶nânc¶ din vârful buzelor, din vârful
furculi†ei”), optimism, inteligen†¶, integritate moral¶. Copil¶ria transilvan¶,
cu diversele ei peregrin¶ri, va avea un rol determinant în conturarea personalit¶†ii lui Paul Goma, reflectându-se cu deosebit¶ pregnan†¶ în oper¶, al c¶rei
punct forte va deveni limbajul. Intrând în contact cu graiurile regionale sau
locale, cu diferite limbi, receptiv §i foarte atent la exprim¶rile celor din jur,
cu un acut spirit de observa†ie, autorul î§i va dezvolta con§tiin†a lingvistic¶,
pe un fond basarabean, creând un stil inconfundabil, înclinat c¶tre oralitate,
glum¶, ironie subtil¶, ludic §i inova†ii lingvistice, o policromie verbal¶,
retu§at¶ în func†ie de referentul c¶reia îi apar†ine sau pe care îl vizeaz¶.
Înc¶ de la început, chiar din primul capitol, mutarea la mo§ Veniamin
– ,,mo§veniaminul” de aceast¶ dat¶, pe jos §i prin ,,balega reglementar¶” – o
c¶dere din mit în istorie, dup¶ cum s-a observat – duce la instituirea unor
diferen†e majore între refugia†i §i cei de-ai casei, copilul, de§i un în-plus, trebuind s¶ fie cuviincios §i binecrescut. Semnificative sunt, în acest sens,
,,monografiile” mamei, elaborate în fiecare loc de refugiu §i înregistrând
diferen†ele etnologice. Plecând de la ,,metodele sociologice, etnografice §i
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lingvistice” pe care le abordeaz¶, stimulând atrac†ia copilului pentru scriitur¶,
,,monografiile” au, totodat¶, §i un rol curativ, dând posibilitate refugia†ilor de
a se integra în noua cultur¶ §i împiedicându-i s¶ î§i pun¶ întreb¶ri
ontologice.
Având con§tiin†a celui izgonit, naratorul nu poate percepe lucrurile
decât prin diferen†¶, prezentând, într-o manier¶ inocent-ludic¶, ironic¶ sau
condescendent¶, burlesc¶, atenuând eviden†a tragic¶, compara†ia critic¶ între
satul basarabean §i cel ardelean.
Pentru c¶ Mana natal¶ ,,s-a în¶l†at pe un cer inaccesibil”, se va instaura o diferen†¶ major¶ între ceea ce este aici §i ce a fost acolo, astfel încât
nimic nu va mai fi la fel. Ardelenii par a tr¶i într-o alt¶ lume, pornind de la
mentalitate, particularit¶†i de limbaj, pân¶ la obiceiuri sau stil de via†¶. Peste
tot planeaz¶ un aer rece de refugiu (,,rece de la recens”, precizeaz¶ naratorul),
subliniind absen†a c¶ldurii amniotice, protec†ia uterului matern r¶mas în
Calidor. În Ardeal este rece, casele ardelenilor sunt friguroase, nu au tind¶,
antreu, calidorul nu se închide iarna, unele nici nu §tiu de calidor. Bisericile
ardelenilor sunt foarte s¶race, mânc¶rurile lor nu au savoarea bor§urilor sau
pl¶cintelor basarabene, ,,pl¶cinte-cu-poalele-n brâu”. De§i harnici §i grijesc
fiecare palm¶ de p¶mânt, ardelenii sunt lipsi†i de bucuria treieratului
s¶rb¶toresc, cu clac¶ §i, mai ales, ,,nu sunt în leg¶tur¶ cu relieful”, automutilându-se pentru a r¶mâne acas¶ în timpul r¶zboiului. Oamenii din Gusu au
mersul ,,altul decât pe la noi: ...mers pe-n-sus-§i-n-jos, hâ†ânat §i domol §i
mo§negos”, se poart¶ rumâne§te, fiind îmbr¶ca†i în alb (de§i au sufletul
negru), nu îi plâng §i nu au o atitudine serioas¶ fa†¶ de cei pleca†i pe front,
§colile nu se compar¶ cu cele din Basarabia §i nici fetele nu mai au ,,dulcea†a
epidermic¶ §i c¶ldura animal¶ a pedofilelor basarabence, care §tiau s¶ «§ad¶»
cu atâta firesc cu b¶ie†ii”7. Ursuzul mo§ Veniamin, de§i cam de aceea§i
vârst¶, nu are nimic din poeticitatea lui Mo§ Iacob, refuzând s¶ r¶spund¶ la
salut, indiferent §i absent în toate. Printre notele benefice ale ardelenilor se
num¶r¶ doinele lipsite de melodramatism, cheptarul, opincile, slana, dar §i
jocul – Învârtita §i Purtata. De§i Ardealul nu este lipsit de farmec, basarabenii, oameni cu o adaptabilitate ie§it¶ din comun, nu pot accepta, în plan istoric, cecitatea ardelenilor în fa†a ru§ilor. Încerc¶rile lor de a scoate la iveal¶
adev¶rul, de§i ingenioase prin schimbarea de tactic¶ – numindu-i pe ru§i
sovietici, apoi bol§evici, cu trimitere la colhoz §i deportare – r¶mân f¶r¶
succes pân¶ la proba contrar¶ când, mutila†i, închi§i §i deporta†i, ardelenii vor
recunoa§te c¶ nu au avut dreptate.
Se poate observa, astfel, c¶ latura istoric¶ §i formativ¶ a romanului,
de§i interferat¶ de cea a copil¶riei transilvane, la Gusu, Buia, pân¶ la arestarea p¶rin†ilor din 1949, domin¶ cantitativ, ca urmare a precipit¶rii ritmului
istoriei, marcând ,,prima ruptur¶ definitiv¶ în timpul f¶r¶ durat¶ al
copil¶riei”8. Ceea ce ne propunem, pornind de la acest nivel al
Bildungsromanului, este s¶ urm¶rim modul în care se na§te §i evolueaz¶
,,arta re-fugii”, reprezentat¶ atât la nivel exterior, geografic, cât §i interior,
psihologic. De asemenea, dorim s¶ ar¶t¶m c¶, art¶ a re-fugii în verb, c¶utând
explica†ia deplin¶ în limb¶, ca art¶ a re-amintirii, a re-scrierii experien†ei
refugiului în Transilvania, ea reprezint¶ §i o lec†ie de via†¶, de supravie†uire,
lec†ie perceput¶, îns¶, diferit, în func†ie de moralitatea, integritatea §i
con§tiin†a fiec¶ruia. Condamna†i la un provizorat f¶r¶ sfâr§it, basarabenii,
de†in¶torii adev¶ratelor valori, reu§esc s¶ înfrunte, cu demnitate, nu doar propriile temeri, ci §i un adev¶rat sistem al minciunii si terorii, îndreptându-se
mereu c¶tre cer, cu speran†a c¶ ,,mare-i Dumnezeu, dac¶ nu azi, atunci

©Paul Goma 1935-2011

wwww.paulgoma.com

PDF public și gratuit

31.12.2011

PAUL GOMA - JURNAL 2011

2623

mâine...”. F¶r¶ a omite metaforele obsedante, sloganele (enun†ate §i în alte
romane), senza†iile, percep†iile vizuale, auditive, tactile, gustative §i olfactive, suita de simboluri, cronotop, motive, personaje §i pl¶cerea ludic¶ a
cuvântului, ne propunem o radiografie a textului demonstrând c¶, pe lâng¶
acel Paul Goma grav, violent §i vindicativ, cum s-a insistat în critica literar¶,
exist¶ §i un Paul Goma înclinat c¶tre glum¶, umor, ironie, ludic, devenind,
dintr-un anumit punct de vedere §i cum avea s¶ îl numeasc¶ Tatiana SlamaCazacu, în ciuda unei tonalit¶†i dramatice de fundal (nu numai a operei, dar
§i a vie†ii, în general), ,,cel mai mare copil creator de limb¶ român¶”9.
Proiec†ia Re-fugiului în istorie §i a istoriei în Refugiu
Demararea romanului cu relevarea circumstan†elor celei dintâi
mut¶ri la Gusu ne a§az¶, înc¶ din primele pagini, sub zodia unei istorii zbuciumate unde, în recluziune, o mân¶ de oameni vorbesc despre r¶zboi: ,,despre r¶zboi vorbim numai noi, refugia†ii, în de noi”10. Introducându-i în scen¶
§i pe ceilal†i basarabeni §i înv¶†¶tori, Domni§oara Coban, Balte§, Savi†chi,
Pintilie, naratorul compar¶ istoria cu un joc de §ah, persiflând logica românului care, ,,cavaler §i ced¶tor”, nu §tie s¶ fac¶ altceva decât s¶ dea dama – de
sacrificiu, pentru a sc¶pa, deocamdat¶, de mat. În cheie ludic¶ §i ironic¶, dând
curs imagina†iei infantile, mimând inocen†a, naratorul subiectiv mediteaz¶
asupra situa†iei politice §i istorice, dând dovad¶ de un adev¶rat patriotism de
sorginte cre§tin¶: ,,Eu nu-s a§airomânul, nu cedez nici o palm¶ de dam¶. £i,
când m¶ fac mare, înv¶† bine-bine s¶ joc §ah. Îi bat pe to†i – îns¶ îi fac, direct,
mat. Nu iau niciunuia dama. Regina. Fiindc¶ nu se face s¶ iei regina aproapelui t¶u”11.
Nota†iile autorului înregistreaz¶ cu acribie §i celelalte evenimente
(func†ionând ca un fir ro§u în dinamica romanului), surprinzând bombardarea
Bucure§tiului §i (din nou) a Ploie§tiului de c¶tre anglo-americani chiar de
,,Sfintele Pa§ti” (4 aprilie 1944), momentul întorcerii armelor împotriva
nem†ilor la 23 august, soldat cu invazia ru§ilor §i cu mutarea, în octombrie, a
familiei în Comuna Buia, ca încercare de a-§i pierde urma, prinderea §i
,,conducerea” familiei în Centrul de Repatriere de la Sighi§oara în ianuarie
1945, reforma înv¶†¶mântului din 1948 §i arestarea, la începutul lui ianuarie
1949, a p¶rin†ilor, împreun¶ cu al†i locuitori, la Securitatea nou înfiin†at¶ de
la Media§. Dac¶ pân¶ la arestarea p¶rin†ilor copilul mai copil¶re§te înc¶,
momentul întoarcerii într-o sâmb¶t¶, la Buia, descoperind casa goal¶ §i lampa
neaprins¶, constituie un salt în maturitate, declan§ând începutul unor
adev¶rate peregrin¶ri prin †ar¶ – Sibiu, Alba Iulia, Sighi§oara §i Media§. Se
contureaz¶, astfel, înc¶ de pe acum motivul a§tept¶rii, motiv care va fi
exploatat §i în majoritatea crea†iilor ulterioare. Desigur, nici celelalte motive
nu pot fi ignorate, drumul, casa, amintirea, memoria, dorin†a de întoarcere §i
nesfâr§itul refugiu constituind puncte cheie care vor acoperi întreaga †esetur¶
a romanului. De aceea, pentru a în†elege universul diegetic al operei, trebuie
s¶ urm¶rim secven†ele narative, caracterul compozi†ional al textului, precum
§i celelalte elemente, aflate într-o des¶vâr§it¶ simbioz¶ cu leitmotivul muzical al pribegiei.
Ca orice mutare, §i plecarea din Basarabia aduce cu sine o serie de
consecin†e nu doar în plan geografic, ci §i în plan mental, psihologic, schimbarea mediului însemnând §i o pieredere a zonei de confort, când trebuie s¶
te adaptezi pentru a te putea integra în societate. Procesul adapt¶rii se compune din dou¶ secven†e sau verigi corelate: este vorba despre sc¶derea §i
cre§terea nivelului sensibilit¶†ii în raport cu punctul ini†ial de referin†¶, secven†e care duc la formarea unor afecte sub presiunea lumii exterioare, dato-
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rit¶ unor temeri fa†¶ de o amenin†are real¶. Apare, astfel, angoasa, refularea,
proiec†ia, introiec†ia, interiorizarea, regresia, izolarea, anularea, forma†iunea
reac†ional¶, întoarcerea împotriva propriei persoane §i transformarea în
contrariu ca metode de protejare a Eului împotriva exigen†elor pulsionale.12
De§i ,,beneficiar” al consecin†elor înstr¶in¶rii, autorul nu las¶ s¶ se întrevad¶
în prima parte a textului decât o latur¶ a acestora, §i aceea umanizat¶ cu ajutorul parafrazelor, jocurilor lingvistice, lexemelor inventate, umorului, f¶r¶ a
dramatiza §i f¶r¶ a oferi aspectelor materiale vitale §i sub media necesit¶†ilor,
un loc primordial. Aflat în preajma p¶rin†ilor, copilul este protejat de agresiunile istoriei, suferin†a nefiind perceput¶ la intensitate maxim¶ decât în etap¶
final¶ a maturiz¶rii. Abia r¶mas singur el va deveni tot mai con§tient de
mecanismul istoriei §i va începe s¶ resimt¶ constanta tragic¶. Iar o m¶rturie
în acest sens este îns¶§i afirma†ia, venit¶ în timp, din partea profesorului
Mitic¶ Filip: ,,El s-a închis în sine, s-a îndep¶rtat de noi, p¶rin†ii lui fiind
h¶r†ui†i de Securitate, pân¶ la Media§ §i înapoi, de trei ori pe s¶pt¶mân¶, existen†a lui a depins de mila cet¶†enilor din acest sat, Buia”13.
Care sunt, a§adar, urm¶rile istoriei, ale refugiului în opera lui Paul
Goma §i cum se materializeaz¶ acestea în roman?
Analizând cu aten†ie întregul parcurs textual, se poate observa a§ezarea romanului, în diferite momente §i etape, sub un adev¶rat imperiu al fricii,
singura stare generatoare de contradic†ii psihologice individuale, capabil¶ s¶
modeleze comportamentul uman, împingându-l spre ac†iuni grave sau derizorii ca ultim¶ solu†ie de defensiv¶ împotriva agresiunilor mediului. Frica
reu§e§te s¶ domine chiar §i cele mai puternice caractere demonstrând c¶,
odat¶ ce ai mu§cat din acest m¶r, izgonirea din Paradis este inevitabil¶. Un
exemplu în acest sens ar fi, bun¶oar¶, cazul domni§oarei Coban. Descris¶ de
narator ca o adev¶rat¶ fiin†¶ virilizat¶ – ,,un om, domnule!”, care sfor¶ie ,,mai
ceva ca un om”, cu ,,sfor¶itul ei de tanc nem†esc” –, domni§oara Coban, la
auzul focurilor de arm¶ (din 23 august 1944), se metamorfozeaz¶ brusc întro fiin†¶ neajutorat¶, str¶in¶ §i confuz¶: ,,Domni§oara nu m¶ ia în seam¶. Parc¶
nici n-a§ fi pe lumea asta; parc¶ n-ar mai fi domni§oara mea – care ce om era,
pe timpuri, domnule! – o v¶d, o aud. £i o miros: i-i fric¶; tremur¶; i-i fric¶ §i
s¶ plâng¶ cu adev¶rat – de fric¶. £i miroase a fric¶, domni§oara mea. Nu
mi-am închipuit niciodat¶ c¶ un om ca ea moare de fric¶; pute de fric¶”14.
La fel de sugestiv este §i cazul t¶t¶lui. De§i imagine patern¶ cu autoritate, naratorul înregistreaz¶ anumite schimb¶ri de comportament înc¶ din
primul roman, evidente odat¶ cu întoarcerea din deportare, surprinzând jocul
macabru din fa†a casei, dar §i rezervele copilului în momentul revederii.
Aceste schimb¶ri se accentueaz¶ pe parcurs, rasfrângându-se în tenta†iile
bahice, ,,pactul” cu inamicul prin oferirea serviciului de traduc¶tor ru§ilor,
dar §i prin acceptarea companiei lui Bici, om josnic §i incult, ,,porcul de
câine”, ca posibilitate de a spulbera, discutând, amintirile din lag¶rul rusesc.
Deosebit de semnificativ¶ este, în contextul activit¶†ii de traduc¶tor, discu†ia
între t¶t¶ §i fiu, când, pentru prima oar¶, copilul descoper¶ adev¶ratul efect al
terorii, tot acum având loc §i prima etap¶ în maturizarea acestuia: ,,Tata
dormea. Se pref¶cea c¶ doarme. M-am a§ezat pe marginea patului. £i atunci
el, de parc¶ m-ar fi a§teptat pe mine, a început s¶ vorbeasc¶, dar tot cu fa†a la
perete.
Zicea c¶ eu sunt mic §i nu §tiu nimic. C¶ o s¶ în†eleg, când o s¶ mai
cresc. £i c¶ el, de fric¶.
Omul ¶sta nu mai era tata: tat¶lui meu nu i-i fric¶ – chiar de i s-ar
p¶rea lui c¶ i-i, n-ar spune-o; §i cui: mie, care sunt §i copil §i al lui.

©Paul Goma 1935-2011

wwww.paulgoma.com

PDF public și gratuit

31.12.2011

PAUL GOMA - JURNAL 2011

2625

Plângea...”15.
La fel ca §i domni§oara Coban, care nu este la prima încercare de
acest gen, cunoscând monstruozitatea Ced¶rii din 1940, ascuns¶ în canal,
apoi într-o carier¶ de piatr¶ timp de mai multe luni, tat¶l, revenit din Siberia,
poart¶ amprenta unei con§tiin†e traumatizate, suferind nu atât pentru ceea ce
i s-ar putea întâmpla lui, ci mai ales pentru ceea ce va avea de îndurat familia
sa – ,,Frica cea mare nu e moartea ta, e via†a pe care or s-o îndure ai t¶i, din
pricina ta”16 – un adev¶rat ecou al mamei care, înc¶ Din Calidor, se roag¶,
lipit¶ de ,,bolohanii usca†i §i fierbin†i §i în†ep¶cio§i”, survola†i de avioanele
ruse§ti, ,,copilul-s¶-scape”.
R¶sturnând ierarhiile, istoria transform¶ copilul în adult, îl îndeamn¶
s¶ î§i supun¶ tat¶l unui interogatoriu, preluând chiar §i gesturile maturului,
constatând c¶ nu mai exist¶ cale de întorcere: ,,Tata scânce§te cu fa†a la
perete. Nu-i §ade bine. În plus, vorbe§te urât despre femeile din podul §urii
care, neavând ce face, îl vorbesc pe el de r¶u... .
M¶ ridic de lâng¶ el §i-i spun c¶ îl poftesc s¶ nu mai vorbeasc¶ a§a
fa†¶ de un copil! [...]
M¶ plimb prin odaia noastr¶ de la mo§ Ilie. M¶ plimb cu mâinile la
spate. M-am f¶cut b¶iat-mare, gata!
M¶ plimb cu mâinile la spate §i îmi spun c¶ via†a asta, de adult, e
foarte complicat¶.
Îmi mai spun c¶ nu pot da înapoi, s¶ m¶ fac iar copil”17.
Istoria nu este, îns¶, crunt¶ doar cu refugia†ii, ea devenind un exemplu distructiv §i în cazul celorlal†i localnici, ferici†i în ne§tiin†a lor.
Deportarea sa§ilor, reforma înv¶†¶mântului, colhozul preschimb¶ radical
mentalitatea §i comportamentul celor ocupa†i, transformându-i în marionete
f¶r¶ vlag¶ sau, din contr¶, investindu-i cu libertate §i putere de decizie. Ca
prototip al înfrântului se poate vorbi despre Heinrich, sasul întors din Donbas
pe motiv de boal¶, deposedat de toate bunurile materiale §i tr¶ind într-o
s¶r¶cie lucie, mai mult mort decât viu, interiorizat §i izolat, tr¶dând neajutorare §i neputin†¶:
,, – Nu-n†eleg ce-i cu ei, zice mama (sau tata); parc¶ n-ar fi oameni
vii, parc¶ ar fi pe alt¶ lume – în somn, în moarte...”18.
Dac¶ Heinrich, exclus §i mutilat î§i p¶streaz¶, totu§i, verticalitatea,
so†ia acestuia, în schimb, de§i con§tient¶ de situa†ia existent¶, ca urmare a
instaur¶rii noului sistem – ,,b¶rbatu-s¶u, pe trei sferturi mort, la Media§, la
Securitate”, iar cele dou¶ fete c¶rate cu camionul §i desc¶rcate în podurile
grajdurilor la ferm¶, posedate ca ni§te adev¶rate obiecte – nu î§i dore§te
altceva decât s¶ intre în colhoz, ca ultim¶ solu†ie disperat¶ de supravie†uire.
Din categoria înfrân†ilor face parte §i cumnata cârciumarului. De§i umilit¶ §i
batjocorit¶, ea nu opune rezisten†¶ demonstrând c¶, odat¶ distrus din interior,
psihologic, omul devine o unealt¶ a fricii §i terorii, u§or modelat¶ chiar §i în
mâinile celui mai pu†in iscusit tâmplar.
În privin†a celeilalte categorii, a colabora†ioni§tilor (profitori), ilustrativ este cazul ,,dibla§ului” Ioji devenit, în urma favoriz¶rii de sub
comuni§ti, secretar de partid – func†ie care îi permite s¶ se considere rege
peste sat – ,,Kiraly”, c¶lcând peste moralitate, impertinent §i necru†¶tor, sau
al lui Ulpiu, zis Pupu. Intrat înc¶ minor la pu§c¶rie pe vremea Mare§alului
Antonescu, el este eliberat de comuni§ti atfel încât, dup¶ terminarea r¶zboiului, se întoarce ,,mare-erou-mare, cu grad de ofi†er, dar §i cu ecuson de
«Tudor Vladimirescu»”. Ajuns la Securitate, el se dezumanizeaz¶,
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amenin†ând, slugarnic §i incult, din postura unui adev¶rat ap¶r¶tor al poporului, ,,sub Conducerean†eleapt¶. A Partiduluimuncitoreromî’”, grobian, f¶r¶
scrupule §i f¶r¶ demnitate.
O a treia categorie întâlnit¶ în text §i majoritar¶, ocupând spa†iul de
dinaintea, dar §i de dup¶ venirea ru§ilor, apar†ine ardelenilor care profeseaz¶
automutilarea pentru a r¶mâne acas¶ în timpul r¶zboiului. Aparent inocent §i,
totu§i, ironic, naratorul constat¶ c¶ ace§tia – pornind de la oamenii de rând §i
pân¶ la intelectuali – ,,nu sunt în leg¶tur¶ cu relieful”, evocând filosofia lui
Lucian Blaga, împreun¶ cu medita†iile etnopsihologice asupra insului mioritic, vizibile §i în alte secven†e, în încercarea de a explica frecven†a accidentelor. Aparenta rezerv¶ a naratorului vine din cunoa§terea acestei realit¶†i
înc¶ de la Mana când, mai bine de jum¶tate din b¶rba†ii de vârsta lui Mo§
Iacob erau scuti†i de armat¶ pentru invaliditate: ,,pe timpul acela – sub Ru§i
– tr¶ia, într-un sat vecin, un scutitor de meserie: pentru atâtea ruble î†i t¶ia cu
toporul, pe butuc, taman degetul cu care trebuia s¶ tragi în ,,vragul” Rusului;
pentru atâtea ruble î†i t¶ia mâna din încheietur¶ – tot dreapta, se-n†elege, ca
s¶ nu te ieie la Moscali; îns¶ pentru ceva mai multe, cu un pistol, î†i împu§ca
degetul ar¶t¶tor, strâmba degetul, îl petrecea peste cel mijlociu §i lega palma
între scândurele, s¶ se vindece a§a, strâmb, cârnit – ca al lui Mo§ Iacob...”19.
De§i accidenta†i la picioare §i nu la mâini, ardelenii practic¶ aceea§i art¶ de
supravie†uire, desc¶rcându-§i, precum directorul de la Gusu, arma în picior,
rapid §i la nevoie, tocmai când se anun†¶ ,,chemarea Patriei sub drapel”.
Putem vorbi, a§adar, continuând linia primului roman, despre o clasificare a modelelor de supravie†uire: I Adaptare, II Opunere, III Profit, dar
§i IV Acceptare a condi†iei de înfrânt. Dac¶ în Din Calidor protec†ia spa†iului
matern îi permite naratorului s¶ disting¶ doar primele categorii, impactul cu
,,tragedia nud¶, neechivoc¶ a istoriei”, soldat cu refugiul în Transilvania,
deportarea sa§ilor dar, mai ales, cu deportarea, în Siberia, a unchiului
Popescu, împreun¶ cu familia, dar §i a v¶rului tatei, Vulpe, §i a doamnei
Gane, dezv¶luie §i o alt¶ fa†et¶ a realit¶†ii, când e§ti pus în situa†ia de a lua
decizii pripite, cu riscul de a gre§i sub imperiul fricii. În¶bu§ind vocea naratorului, aceste pagini creioneaz¶ o indelebil¶ dram¶ uman¶ care, chiar §i pentru un bun povestitor, presupune un efort imens de relatare: ,,Nu povestesc
bine. Sunt bun povestitor, dar pe asta n-o pot, bine [...]. ... Cum s¶ povestesc
bine, dac¶ nu-mi aduc aminte? £i cum s¶-mi aduc aminte, dac¶ a fost atât de
trist, atât de trist, încât pân¶ §i tata plângea. Nu cu hohote, ca mama, dar l-am
v¶zut cum î§i §tergea lacrimile, cu mânie §i l-am auzit ce-i zicea, pe peron,
lui Niculae, încât unchiu-meu: – Mie po†i s¶-mi zici ce-mi zici, c¶ merit, dar
s¶ nu aud¶ Zina §i copiii. Cu mine pleac¶, încolo, nu au alt b¶rbat §i tat¶”20.
Izgonit din timpul sacru de la Mana, copilul, ,,refugiat cu mare art¶”
din calea ru§ilor, mutându-se necontenit dintr-un spa†iu în altul – fie gazd¶,
stân¶, cancelarie ori alt sat, într-o continu¶ ,,eschiv¶ din fa†a istoriei” –
dobânde§te o pretimpurie cunoa§tere a lumii (pornind de la copil¶rie, adolescen†¶ §i pân¶ la maturitate) înv¶†ând, pe lâng¶ lec†ia despre Ru§i (asistând la
discu†iile maturilor), lec†ia s¶r¶ciei, foamei, t¶cerii sau cea a ,,adev¶rurilorde-spus-numai-acas¶” – lec†ii devenite în timp arme vitale pentru a te putea
ap¶ra de ostilitatea regimului comunist §i pentru a reu§i s¶ supravie†uie§ti.
Astfel, al¶turi de seria simptomelor fire§ti ale modific¶rilor de ordin fiziologic: lungirea trupului, somnolen†a, bulimia, schimbarea vocii sau cea a regimului erotic, descrise în text §i amintite de Virgil Podoab¶, ,,succesiunea
experien†elor revelatoare, de ordin existen†ial, politic §i moral marcheaz¶
aceast¶ ruptur¶ de nivel ini†iatic¶”21 relevând, dup¶ cum bine afirm¶
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Daniela Sitar-T¶ut, drama insecurit¶†ii ,,înplus”-ului în propria †ar¶ 22.
Frângând liniaritatea nara†iunii, naratorul ne poveste§te cum a fost
n¶scut a doua oar¶ de c¶tre tat¶l s¶u în Centrul de Repatriere de la Sighi§oara
(de fapt lag¶r de deportare pentru basarabeni §i bucovineni, cum îl nume§te
Daniela Sitar-T¶ut), tat¶l improvizând, în camera unui hotel, sub plapum¶, un
birou de acte contraf¶cute, prin intermediul c¶rora reu§e§te s¶-§i scape familia de teroarea deport¶rii în Siberia: ,,Acolo §i a§a m-a n¶scut tata pe mine; §i
amândoi am n¶scut-o pe mama. Dup¶ ce am sc¶pat noi de repatrierea noastr¶
în patria ruseasc¶, am n¶scut pe al†ii, la hotelul de lâng¶ gar¶; pe mul†i basarabeni §i bucovineni am n¶scut noi, tata §i cu mine [...]. Acolo, atunci am
aflat eu multe de pe lumea asta. Am aflat c¶ depinde de tine, trebuie s¶ vrei
tu s¶ te na§ti – a doua oar¶ (s.n.), în alt loc, alt¶ dat¶; am aflat c¶, dac¶ te
prinde frica de fals în acte, nu te mai na§ti, r¶mâi repatriabil, ru§ii te pun pe
trenul lor f¶r¶ frâne §i te repatriaz¶ la mama dracului în Extremul Orient – ca
pe unchiu-meu, Popescu”23. Chiar dac¶ identitatea este produsul unei serii
de identific¶ri par†iale, niciodat¶ întregite, iar în literatura de specialitate din
ultima vreme se vorbe§te despre existen†a unei tendin†e spre identificare, tendin†¶ primordial¶ care mai apoi d¶ na§tere dorin†ei (identificarea conduce la
apari†ia subiectului care dore§te §i nu invers), la Paul Goma se poate observa
c¶ dorin†a este cea care apare prima, pentru a fi urmat¶ de un proces de identificare care ar îng¶dui dorin†ei s¶ se împlineasc¶: ,,... Îmi place aceast¶ form¶
implicativ¶: m-am n¶scut. £tiu – doar eram acolo: dac¶ nu voiam, nu ie§eam
la lumin¶. Atunci”24.
Întoarcerea ,,acas¶” dezv¶luie, într-un stil ironic §i burlesc,
desf¶§urarea altor evenimente în plan politic, l¶sând s¶ se iveasc¶, prin îns¶§i
trimiterile din titlul subcapitolelor (Pauz¶ – nu ne mai mut¶m), un sentiment fragil al apartenen†ei: ,,Multe s-au întâmplat, pe când noi umblam prin
ekskursii, cu faitonu’, prin sighi§oare, cu n¶scutul: guvern comunist §i
reform¶ agrar¶, deportarea sa§ilor în Rusia §i punerea p¶cii, îns¶ nici o întâmplare nu ne înc¶lze§te – din contra, zice tata”25. Conturându-§i, în sfâr§it, o
identitate (mai intâi în casa sa§ilor deporta†i, iar dup¶ aceea reparând §i
mutându-se în casa lui Engelman), copilul leag¶ prietenii, dar §i conflicte, î§i
aminte§te de experien†ele sexuale de la Mana, încercând s¶ le pun¶ în practic¶
în p¶dure, cu fetele lui Heinrich, se bucur¶ de intrarea, prin concurs, ca elev
bursier, la £coala Normal¶ ,,Andrei £aguna” din Sibiu (pe care va trebui s-o
abandoneze, îns¶, din cauza foamei fugind la Buia §i îmboln¶vindu-se de
pneumonie), copil¶rind în Ardealul plin de doine, ,,u¶i” (oi) §i pâine coapt¶
în rer de mama. Abia conturata identitate va trebui s¶ se supun¶, îns¶, noilor
încerc¶ri ale istoriei prin interven†iile ideologice ale politicii în via†a comunei, b¶nuit¶ a fi ,,burghez¶”, ,,anticomunist¶”, prin obliga†ia de a arde c¶r†ile
cu titluri interzise ca urmare a reformei înv¶†¶mântului, dar §i validarea teoriei tat¶lui referitor la pericolul reprezentat de sovietici. Personificat¶ (,,curva
de istorie”), istoria nu las¶ op†iuni, nu poate fi dirijat¶, singurul adev¶r în
politic¶ r¶mânând acela al lucrurilor pe dos: ,,în politic¶, mi-a spus mie tata,
totu-i pe invers, de-un exemplu când politica zice: pace, s¶ fii sigur c¶ se
gânde§te la r¶zboi”26.
De§i prev¶z¶tori §i adapta†i la istorie – ,,ne adaptasem mobila la starea de vagabondaj, noi nu aveam paturi, pat, adic¶ obiectul pat, care are ni§te
picioare. Noi aveam ni§te l¶zi, l¶zi care se pliau, se prelungeau cu tot felul de
balamale, care în cinci minute se strângeau, deveneau cufere §i erau puse întro c¶ru†¶ pentru urm¶toarea plecare. Aceasta era adaptarea la teren, la istorie.
Aceasta a fost copil¶ria mea fericit¶ (...)”27 –, basarabenii nu reu§esc s¶
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scape de mutarea pe tabla de §ah a ru§ilor, arestarea p¶rin†ilor la Media§
dezv¶luind partea cea mai dramatic¶ a c¶r†ii. Tr¶da†i de mioritismul ardelenesc care nu ezit¶ s¶ îi predea în mâinile jandarmilor pentru a fi du§i la
Sighi§oara §i repatria†i, ei scap¶, prin ingeniozitate §i curaj, de ,,magnificul
Pacificului”, dar nu §i de monstruozitatea unui sistem care îi va urm¶ri
necontenit, într-o fug¶ decisiv¶, pe via†¶ §i pe moarte: ,, – Mama lui de porc!
face tata. £i, în plus, s¶ ne frece pe banii no§tri: c¶ hârtiile, c¶ r¶zgânditul...
£i, la desp¶r†ire, s¶ sufere, de parc¶ el era oceanul, secat de dorul nostru! £i
s¶ ne spun¶: la revedere – c¶ adic¶, am sc¶pat noi §i de data asta, dar numai
de ast¶ dat¶...”28.
Dac¶ dintre tehnicile lui Paul Goma au fost amintite, mai ales pentru
ultima parte a romanului, monologul interior, rememorarea sau confesiunea
în fa†a unui interlocutor real, Paul Goma d¶ dovad¶ §i de o adev¶rat¶ m¶iestrie de portretist, prezentându-ne, cu ocazia plec¶rii în vizit¶ la Balte§, pornind de la recuzita vestimentar¶, tr¶s¶turile fizice §i tr¶irile psihologice ale
p¶rin†ilor. Cu o sinceritate dezarmant¶, autorul descrie nem¶rginita voin†¶ §i
t¶rie a ,,în-plu§ilor” de a re-intra în normalitate, de a re-dobândi acel vag sentiment de stabilitate care î†i permite s¶ faci lucruri banale f¶r¶ a le supradimensiona importan†a §i f¶r¶ a fi privat de libertatea de a te bucura de ele.
Pentru ultima dat¶ §i parc¶ premonitoriu el înregistreaz¶, cu un acut spirit de
observa†ie, gesturile p¶rin†ilor: mama care ,,se rujeaz¶ mereu..., §i vorbe§te...
Vorbe§te... Apoi iar scoate din po§et¶ pudriera cu oglind¶ §i rujul de buze.
Po§eta se vede: lacul a cr¶pat, pe alocuri, a c¶zut, în solzi, iar pe la col†uri
burduful s-a chiar g¶urit. Îns¶ oglinda pudrierei nu se vede. O vede numai
mama, numai ea se oglinde§te în oglinda care nu mai exist¶ [...]. A§a c¶ se
chiar vede, când prive§te în oglinda pudrierei, în ea se pudreaz¶, se rujeaz¶,
î§i potrive§te p¶rul, îndreapt¶ o sprincean¶, aranjeaz¶ gulerul bluzei, restabile§te pozi†ia bro§ei cu «diamante»...29, tat¶l care ,,î§i mereu potrive§te
nodul cravatei §i cu un gest devenit tic, încearc¶ s¶-§i netezeasc¶ acel col† al
buzunarului stânga-sus al eternicei”30 (tunica cvasimilitar¶ f¶cut¶ la
comand¶ la Orhei, înainte de r¶zboi). Cu toate c¶ suntem l¶sa†i s¶ percepem
dramatismul acestei familii, nevoit¶ a-§i ascunde, la sugestia naratorului,
îngrijor¶rile, nesiguran†ele, spaimele – în spatele must¶†ii –, Paul Goma are
grij¶ s¶ atenueze, îns¶, constanta tragic¶, tonul s¶u ludic §i ironic venind în
consens cu optimismul sugerat, evocând, ca topos de reflec†ie, trenul, dar mai
ales gara. Terminus simbolic, gara are mai multe semnifica†ii. Pe de o parte,
ea reprezint¶ ascu†irea universului bont al copil¶riei (metamorfozat din paradis în infern), devenind cel mai prielnic spa†iu de a vorbi despre ,,acasa de
acas¶”, în orice anotimp, pe banc¶, în picioare sau rezemat de un perete, de
un stâlp... dar, pe de alt¶ parte, gara este cea care ofer¶ posibilitatea unic¶ de
a fantasma, ,,mi§ca memoria-din-fa†¶”, de a-†i crea o mam¶, o cas¶ §i o patrie
din cuvânt §i de a te hr¶ni cu acesta: ,,Noi, basarabenii, nu tr¶im doar cu
pâine, iar când nu avem ce mânca, ne hr¶nim cu cuvânt, facem din viitor §i
optativ un atât de grozav imperfect («Cel mai perfect timp: imperfectul,
domnule!», zice tata), încât devine mai-mult-ca-foarte-perfect”31.
Trimiterea la imperfect, ca timp al perfec†iunii, ca posibilitate de
încarnare a evenimentelor inexistente, de însufle†ire a lor prin a§ezarea în
spa†iul fic†iunii §i de fotografiere ca posibilitate de a le contempla, liber §i de
la distan†¶, ba chiar §i de mai aproape, deschide seria unor alte procedee
utilizate de scriitor §i devenite marc¶ a stilului Goma. Iar în cadrul acestora,
tehnica fantasm¶rii (prezent¶ în majoritatea c¶r†ilor autorului) ocup¶ un loc
aparte, ea func†ionând ca o evadare din bestialitatea prezentului §i ca o împli-
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nire a unei ,,dorin†e incon§tiente”. Aceast¶ tehnic¶ a fantasm¶rii nu se
declan§eaz¶ îns¶ instantaneu, ci func†ioneaz¶ ca o adev¶rat¶ consecin†¶ a
unor alte serii de evenimente, în cazul de fa†¶ fiind relevant momentul
saltului în maturitate sau revela†ia cutiei f¶r¶ capac – cum deosebit de
plastic îl nume§te Virgil Podoab¶.
Întors acas¶, copilul descoper¶ locuin†a goal¶ §i devastat¶, tot acum
accentuându-se sentimentul de în-plus, în întuneric, când numai speran†a §i
dorul revederii celor dragi îi aduce aproape, îi întrupeaz¶ prin cuvânt §i îi
ajut¶ s¶ fie ,,acolo, acas¶, în cas¶”. În clipa urm¶toare îns¶, odat¶ ce ai pus
piciorul în prag, totul se destram¶, singura certitudine r¶mânând în-plusul §i
mirosul a ceea ce vezi c¶ nu mai este. Asociind cutia cu c¶ldura amniotic¶
(mai ales c¶ înc¶ miroase a papiotele §i a bro§a mamei), naratorul percepe
devastarea acesteia cu îns¶§i destr¶marea propriei familii, condamnat¶ la un
nesfâr§it re-fugiu: ,,Asta-i a treia: nu miroase a gri§, nici a orez, miroase a
papiotele mamei §i a bro§a mamei. E goal¶ de tot, nu sun¶ când o scutur §i,
în plus, e f¶r¶ capac.
Dac¶ m¶ gândesc bine, acela a fost un moment foarte important. În
maturizare. Atunci mi-am spus c¶ a§a e casa noastr¶, precum cutia: nu doar
goal¶: Mi-am mai zis c¶ o cutie f¶r¶ capac e ca o cancelarie, ca o gar¶ [...]”32.
Ultima parte a romanului, intitulat¶ În gar¶, este urmat¶ §i de câteva
slogane de care scriitorul se va conduce pentru a supravie†ui marilor drame
care aveau s¶ se abat¶ asupra lui, pornind de la Securitatea care-i arestase
p¶rin†ii la numai treisprezece ani: ,,S¶ nu plângi!” §i ,,De ce mi-e mai greu,
din aceea nu m¶ las, nu-i las”. F¶r¶ a avea alt¶ posibilitate de a compensa
caren†ele prezentului, naratorul apeleaz¶ la fanteziile imaginative. Maturizat
pretimpuriu, copilul trebuie s¶ renun†e chiar §i la micile bucurii din care mai
gusta câteodat¶, imaginându-§i anumite obiecte §i c¶utând pentru acestea un
suport în lucrurile palpabile §i vizibile din lumea real¶. De fapt, dac¶ e s¶ îi
acord¶m credibilitate lui Sigmund Freud, trebuie s¶ subliniem faptul c¶, f¶r¶
a fi dispu§i s¶ renun†e foarte u§or la ceva, oamenii înlocuiesc doar un lucru
prin altul §i ceea ce pare renun†are este în realitate doar un substitut sau un
surogat. Revenind la copilul de numai treisprezece ani §i singur pe lume,
acesta înlocuie§te jocul cu activitatea fantasmatic¶, se crede a fi un lupt¶tor
împotriva comunismului, pleac¶, împreun¶ cu p¶rin†ii în Portocalia §i î§i
întrupeaz¶ mama în gar¶, creînd ceea ce se nume§te reverie. O alt¶ caracteristic¶ a activit¶†ii fantasmatice – vise diurne în cazul de fa†¶ – cum le
nume§te Freud, este c¶ oamenii ferici†i nu se dedau niciodat¶ acestei
activit¶†i, ci doar cei nesatisf¶cu†i. Dorin†ele nesatisf¶cute sunt izvoarele din
care se alimenteaz¶ fantasmele, iar fiecarea fantasm¶ reprezint¶ împinirea
unei dorin†e, o corectare a realit¶†ii nesatisf¶c¶toare.
De asemenea, raportul dintre fantasm¶ §i timp este foarte important,
fantasma având leg¶tur¶ cu toate cele trei timpuri, cu cele trei momente
importante ale procesului nostru imaginativ: porne§te de la o impresie
actual¶, de la un prilej oferit de prezent, se întoarce în trecut, la amintirea unei
tr¶iri mai vechi, de cele mai multe ori infantile, când dorin†a respectiv¶ a fost
împlinit¶ §i, în sfâr§it, creeaz¶ o situa†ie viitoare care reprezint¶ împlinirea
acelei dorin†e, adic¶ reveria sau fantasma care poart¶ în sine atât urmele evenimentului care a prilejuit-o, cât §i pe cele ale amintirii33. Astfel, operând pe
întreaga scal¶ a timpului, proza lui Paul Goma, f¶r¶ a fi monoton¶ §i unidimensional¶, gliseaz¶ neîncetat între o ontologie paradisiac¶ §i una infernal¶,
permutându-le §i †intind spre o existen†¶ poten†ial¶, cu rezonan†e mirifice, în
slujba reveriei atotputernice.
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Desf¶§urând ,,o febril¶ activitate de asimilare §i de corectare”, cum o
nume§te Marta Petreu, copilul Goma proiecteaz¶ imaginea mamei, mai bine
zis, o reinventeaz¶, v¶zând-o în toate femeile frumoase §i singure (sau cu un
copil în care se reg¶se§te dac¶ e b¶iat ori î§i imagineaz¶ c¶ are o sor¶ dac¶ e
fat¶), întip¶rind-o în inima inimii: ,,Umbli prin gar¶, prin s¶lile de a§teptare.
Cau†i, cercetezi: nu se poate s¶ nu g¶se§ti o femeie frumoas¶ cu m¶car po§eta
ei; sau cu mantoul ei – cel mai bine: ochii ei. Fii atent: ai descoperit-o, îns¶
acum e§ti mare: nu te n¶puste§ti la ea, oricât †i-ar veni, fiindc¶ o sperii; §i nu
te apropii prea mult §i în nici un caz nu te zgâie§ti la ea: o jenezi, o deranjezi,
o po†i chiar alunga cu uit¶tura §i-atunci trebuie s¶ o iei de la cap¶t cu alta, §i
nu e§ti sigur c¶ g¶se§ti. [...] Cel mai bine §i mai bine, în via†a de gar¶, e s¶ o
atingi, m¶turi cu privirea: ajunge frântura de secund¶ în care ea r¶mâne în
ochiul t¶u, chiar dac¶ privirea †i se duce mai departe, la altceva, la altele, –
nu-i nimic: ea a r¶mas întip¶rit¶, încrustat¶ în lumina ochilor, în inima inimii...”34.
F¶r¶ a avea doar reverii idealizante §i fericite, Paul Goma ,,creeaz¶
pe calea reveriei utopii cartografice mirobolante, inventând astfel, totodat¶,
ceea ce a numit el însu§i, în Soldatul câinelui, «terapia prin cartografie» pentru a compensa caren†ele realit¶†ii printr-o onirico-realitate”35. Proiectând
mereu pe axa viitorului, Paul Goma învinge ,,psyche-a ultragiat¶ de teroarea
isoriei”, iar adev¶rat¶ ars poetica rezid¶, cum î§i fondeaz¶ explica†ia Sigmund
Freud, în tehnica de a dep¶§i acea repugnan†¶ a c¶rei explica†ie trebuie
c¶utat¶ în grani†ele existente între eu §i altul. Atenuând caracterul egoist al
propriilor reverii, scriitorul reu§e§te s¶ câ§tige prin pl¶cerea estetic¶ pe care
o provoac¶ întruchiparea fantasmelor sale, iar asta cu atât mai mult cu cât
provenien†a lor †ine de surse suflete§ti profunde.
Astfel, cu o predispozi†ie de percepere psihologic¶ a tuturor
evoc¶rilor, autorul reia obsesiv, în subcapitolele finale, plânsul, acesta având
valen†e eliberatoare §i încheind, împreun¶ cu râsul, momentul dramatic §i
emo†ionant al revederii mamei: ,,Dar mama râde §i face din cap, a§a, c¶ adic¶,
ia te uit¶ ce for†¶! M¶ îndep¶rteaz¶, m¶ apropie, râde, în continuare, îns¶ cu
lacrimi; râde cu icnituri de plâns, suspin¶ cu chicote de râs. [...] £i râde,
mama. Acum, f¶r¶ lacrimi, n-o mai fi având. I s-a înstelat verdele ochilor cu
stelu†e aurii. £i râd, stelele mamei.
S¶ nu plângi, când râde mama?”36 .
Modula†ia laturii poetice a romanului
Pe lâng¶ latura istoric¶, formativ¶ a operei (care poate fi citit¶ ca
Bildungsroman), exist¶ §i cealalt¶ latur¶, a copil¶riei transilvane, reprezentând nivelul poetic al romanului, în care intr¶ amintirile copil¶riei basarabene, fic†iunile experien†ei amoroase, constela†iile de simboluri, culori §i
senza†ii la Gusu §i la Buia, toate înc¶ sub pecetea primei copil¶rii,
înr¶d¶cinate atât în existen†a istoric¶, social¶ §i moral¶ a timpului s¶u, cât §i
în pre-existen†a arhetipal¶. Lipsit de farmecul universului auroral de la Mana,
textul aduce, în schimb, o con§tiin†¶ a diferen†ei care va compensa, prin
numeroase compara†ii critice, absen†a spa†iului protector, îmbog¶†indu-l prin
intermediul imagina†iei §i dilatându-i contururile pân¶ la fabulos. Iar asta,
desigur, pe mai multe registre, confirmând parc¶ faptul c¶ ,,biografia revelatoare – nu cea istoric¶ §i anecdotic¶ – e inepuizabil¶”37.
Cu un sim† acut al limbii, autorul î§i investe§te romanul cu imagini,
chipuri, viziuni care atest¶ for†a percep†iilor §i observa†iilor. F¶r¶ a fi vorba
doar de o fin¶ sensibilitate a retinei, remarc¶m atât deprinderea autorului de
a re†ine figurile venite din afar¶, gustul pentru alegerea lor, cât §i tehnica
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dobândit¶ pentru a le fixa. Sesizând concomitent §i întregul, §i detaliile, autorul î§i investe§te imaginile verbale cu o anumit¶ frumuse†e fizic¶, ele având
capacitatea de a genera o vibra†ie latent¶ a nervilor auditivi, de a produce st¶ri
emo†ionale diverse în care interven†ia memoriei §i imagina†iei dau impuls
deschiderii, nout¶†ii. Iar cel mai sugestiv exemplu este cel al registrului lingvistic, când luarea în posesie a copil¶riei atinge o adev¶rat¶ stare de gra†ie
prin inventarea cuvintelor noi, intercal¶rilor, întreruperilor sintactice, deformarea proverbelor, înclinarea c¶tre stilul oral, monologul interior, crea†iile
,,explicate”, dar §i alte procedee care tr¶deaz¶ un spirit ludic §i o con§tiin†¶
lingvistic¶ de invidiat. Tr¶ind st¶rile psihologice, scriitorul tr¶ie§te în §i prin
limbaj, acesta devenind o reflectare fidel¶ a realit¶†ii psihice sau, din contr¶,
reprezentând adev¶rate jocuri lingvistice, lexicale §i morfo-sintactice.
Voalînd caracterul tragic §i dureros al plec¶rii, abilit¶†ile scriitorice§ti ale lui
Paul Goma dep¶§esc a§tept¶rile cititorului, l¶sând s¶ se întrevad¶, printre
neîncetatele mut¶ri, §i o doz¶ de joc, de fericire, descoperind §i un Paul Goma
ludic, deschis c¶tre carnaval, pitoresc, în tradi†ia lui Ion Creang¶. Chiar dac¶
majoritatea fragmentelor sunt întret¶iate de nota istoric¶, definitorie §i cu un
volum însemnat în opera prozatorului, centrul paradisiac §i vis¶tor, sc¶ldat în
apele pre-memoriei §i ale pre-existen†ei, schi†eaz¶ o oaz¶ mirific¶ în care
reveriile fericite ale anima-ei reu§esc s¶ g¶seasc¶ loc de ancorare §i refugiu.
Astfel, plecând de la aceste aspecte, suntem îndrept¶†i†i s¶ afirm¶m
c¶, pe lâng¶ acel Paul Goma grav, care a incomodat §i care a dat na§tere unor
generaliz¶ri nu tocmai fericite, exist¶ §i un Paul Goma care se joac¶ cu
a§tept¶rile cititorului, ba, mai mult, îl §i invit¶ la acest joc, f¶cându-l complice, prin memorarea involuntar¶ a unor expresii §i proverbe deformate, sau
prin dorin†a relecturii. Cum se produce aceast¶ luare în posesie a cititorului
§i care ar fi cheia în†elegerii mecanismului Goma?
Mai întâi, †inând cont de leitmotivul muzical al nara†iunii ne mut¶m,
dar §i de titlul cu trimitere la Arta Fugii lui Bach, se poate observa c¶ autorul
acord¶ un spa†iu amplu muzicii, majoritatea evenimentelor desf¶§urându-se
în acorduri muzicale, chiar dac¶ uneori estompate de filonul istoric al prozei.
Dac¶ mutarea în absen†a tat¶lui trebuie executat¶ în mare lini§tite, denotând
pudoarea mamei care se tot ascunde de ochii curio§i ai localnicilor, prezen†a
tat¶lui aduce o not¶ de optimism, atenuând eviden†a tragic¶ §i colorând intens
tablourile nara†iunii. În sânul naturii, noaptea sau ziua, la stân¶, iarna, sau în
Buia dup¶ asfin†itul soarelui, muzica r¶sun¶ ca o consolare, umplând golul
refugiului, r¶scolind §i creând amintiri, dar §i ca o not¶ distinctiv¶ a interpretului, precum §i a prozatorului însu§i, invitându-ne în aceast¶ ,,canava compozi†ional¶ de mare fluiditate §i suple†e”. Dând ritm nara†iunii, fuga r¶sun¶ în
toate acordurile discursului, construind evenimente sau reluându-le în
ralenti, subliniind înc¶ o dat¶ ambi†ia muzicaliz¶rii, tot mai evident¶ de la o
oper¶ la alta.
În cheie ludic-comic¶, Paul Goma descrie încercarea de a pleca din
Gusu, noaptea, tat¶l dirijând plecarea înspre ,,încolo-ul” care nu se mai vede,
dar §i întoarcerea, cu cântec, înapoi în sat:
,,Tata fumeaz¶ în pumn. Mama tace. T¶cem, în cor (s.n.). Mereu §i
mereu întindem gâturile, c¶sc¶m gurile: ca s¶ auzim mai bine. Nu se aude
nimic [...]. Când bate Turnul Sa§ilor de ora unu, tata arunc¶ †igara, o strive§te,
îndelung, temeinic sub c¶lcâi §i zice:
- Cu Dumnezeu înainte, hai §i noi! N-a venit nici unul – basarabenii
i§tea, ce neam de... [...]
- Dar tu unde-o apuci? întreab¶ mama, din urm¶.
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- Nu se vede? Înapoi, în turm¶! În ciread¶! Acolo mi-i locul! [...]
- Bravo, bravo! zice mama cu ciud¶. Dup¶ ce c¶ tu ai fost cu ideea
fugitului, încolo...
- Dac¶ tu-mi spui mie §i-mi ar¶†i cu mâna încotro-i încolo-ul, eu pun
la b¶taie o balerc¶ de vin! Pentru toat¶ trupa! Arat¶: încotro-i încotro-ul?
Dac¶ mi-l ar¶†i, îl m¶nânc!
-’Cotro... face mama, c¶utând. Dumnezeu §tie unde-o mai fi, c¶-i
întuneric §i eu nu m¶ prea orientez în spa†iu [...].
- [...] ia, m¶i sergent cutare, basarabean get-beget, d¶ tonul!
Tonul îl d¶ tot el, apoi, dup¶ ce încearc¶ mai multe tonalit¶†i, g¶se§te
una, o fixeaz¶ – §i:
- Cu cântec înainteee...
- ’Ar§! r¶cnesc eu §i m¶ iau dup¶ tata, b¶tând pasul în colbul
înrourat.
O simt pe mama târându-se dup¶ noi, la pasul ei. £i bodog¶nind.
Îns¶ când intr¶m în Gusu, pe uli†a principal¶, batem pasul to†i trei,
to†i trei cântând. R¶cnim atât de tare, încât nu ne mai auzim.
Cânt¶ fiecare ce melodie vrea, ce-i trece prin cap §i prin suflet.
Numai tare s¶ fie. Tare, fals §i pe-pas”38.
Cu o abilitate de a surprinde §i descrie deosebit de am¶nun†it st¶rile
psihologice ale comportamentului uman, Paul Goma reu§e§te s¶ imprime
fragmentului vitalitate §i s¶ capteze aten†ia cititorului, hipnotizându-l. De
fapt, pl¶cerea inven†iei lingvistice, povestirea mereu întrerupt¶ de
nenum¶ratele aparteuri, jocul discursului care poveste§te, dar §i oculteaz¶
evenimentele vorbesc despre elanul naratoric al prozatorului, a c¶rui voce
devine adev¶rarul loc de desf¶§urare a contingen†ei narative. Semnificative
sunt, în acest sens, §i alte fragmente, desf¶§urate sub aceea§i egid¶ a muzicii.
Plecarea la stân¶, iarna, cu pantofi Dermata-garantat¶ a mamei,
schimba†i pe opincile de regin¶, devine prilejul deform¶rii unor proverbe, al
unor inversiuni, aglutin¶ri, dar §i al cântecului pe patru, cinci §i chiar pe §ase
voci. Cu inten†ii ludice §i ironice, textul trebuie citit cu aten†ie la elementele
paratextuale, limbajul urmând fluxul gândirii §i al afectivit¶†ii, într-un ,,clocot verbal tradus scriptic §i chiar grafic”. Elocvente sunt, astfel, proverbele
deformate ironic, cu rolul de a distinge atmosfera, exprimând vasta cultur¶ §i,
totodat¶, puterea de inven†ie a naratorului: ,,Cine se scoal¶ de diminea†¶...
cade singur în ea”; ,,Cine sap¶ groapa altuia... departe ajunge”, ,,Pisica cu
clopo†ei... cu cheltuial¶ se †ine”, ,,Boieria... nu prinde §oareci” sau ,,Pe cine
nu la§i s¶ moar¶...mâine fur¶ un bou”39. Creînd cuvinte noi prin prefixare,
sufixare sau analogie, Paul Goma acord¶ o aten†ie sporit¶ substantivelor
compuse, recurgând adeseori la folosirea prefixului iterativ ,,re”. Suntem
introdu§i, astfel, pe terenul re-fugii unde, prin aglutinare, apar inova†ii
precum ,,artafugii”, ,,Artafugiu”, ,,artarefugii”, ,,în-plus¶” (,,mama e
în-plus¶”), ,,bie†iiboi”, ,,plicipliciul” sau, cu inten†ii cert ironice §i chiar satirice, imita†ii ale limbii de lemn ale epocii: ,,a§aiordinul”, ,,nefugitulsubescort¶”, ,,cuvântdeonoarec¶”, ,,Sovromtransportul”, ,,Sovromtractorul”, ,,suntem fiii Multiubi†i”, ,,Patagonitatea”, ,,Bricegosul”, ,,Jum¶tatepatagonez”,
dar §i ,,cacapipi”, ,,subiectepredicatele altora”... . Elogiind rolul auzului §i al
urechii muzicale – pe care le ,,mo§tene§te” de la p¶rin†i §i pe care le dezvolt¶
frecventând ,,Conservatorul Doamnei Bratu”, îmbog¶†indu-le continuu prin
contactul cu diferite graiuri, datorit¶ ambian†ei parentale, dar §i a unei capacit¶†i native de percepere §i de diferen†iere a suntelor verbale –, autorul
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dezv¶luie mecanismul construirii unor romane tr¶gând cu ochiul la formele
muzicale, dup¶ cum însu§i afirm¶, angajând chiar, la sfâr§itul anilor ’60, în
,,România literar¶”, un dialog cu Dumitru ¢epeneag pe aceast¶ tem¶:
formele literare inspirate din formele muzicale. Chiar dac¶ dialogul a fost
întrerupt, Paul Goma continu¶ firul gândirii în revista ,,Vatra”40, vorbind
despre interferen†a, interp¶trunderea muzicii §i a literaturii, modul în care
este condus discursul literar, arhitectura c¶r†ii întregi, f¶r¶ a s¶ri în ochi
impresiile muzicale ale autorului. Cu toate c¶ se refer¶, în special, la romanul
Ostinato, nici celelalte scrieri nu sunt trecute cu vederea, autorul ,,autonomizându-§i” personajele prin vorbire, exemplul cel mai sugestiv r¶mânând al lui
Caragiale: ,,... De aceea îl iubesc foarte mult pe Caragiale, pentru c¶ a fost
necru†¶tor cu aceast¶ natur¶ profund româneasc¶, versatil¶, nesigur¶. Acum
cinci minute te-a pupat, acum te împinge §i pe urm¶ iar te pup¶, pe ran¶. Eu
nu pot s¶ fiu a§a. £i nu spun asta pentru c¶ vin din Basarabia, fiindc¶ am
impresia c¶ §i basarabenii no§tri sunt români tot din Traian §i din Decebal”41.
Tr¶ind într-un mediu muzical – ,,în casa noastr¶ se cânta; prietenii în
vizit¶ erau §i ei «muzicali», fiindc¶ erau înv¶†¶tori, popi sau doar basarabeni... Or, unde-s doi basarabeni, iat¶ un cor (pe patru voci!)...”42 – Paul
Goma reu§e§te s¶ transpun¶ aceast¶ art¶ în text, l¶sând loc unui savuros optimism de sorginte popular¶, salvându-se prin umor, într-o adev¶rat¶ be†ie a
cuvintelor: ,,E bine la stân¶. Seara, dup¶ cin¶, cânt¶m. Pe patru voci. Dac¶ iam spune unui ardelean c¶ noi trei cânt¶m pe patru, nu ne-ar crede [...]. Ei
spun c¶ pe dou¶ voci cânt¶ numai sa§ii – dar pe patru? £i numai trei cânt¶re†i?
– animalul ¶sta nu ezicst¶!...
Zic §i eu c¶ pe patru cânt¶m, dar tata †ine §i baritonul §i basul profund, pedala; mama †ine sopranul, îns¶ în anume locuri face pe tenorul – la
octav¶. Numai ei doi §i, uite patru; cu mine, cinci, dar §i eu pot †ine sopranul,
ba când tata trece la pedal¶, eu las vocea mea de alto §i fac pe baritonul – la
câte octave pot §i eu.
Cânt¶m de-ale noastre, din Basarabia, cu solo §i cor; [...] trecem la
colinde [...]. Aici, la stân¶, cânt¶m aranjamente de-ale noastre. Mama caut¶
în caietele de monografie §i ne propune o melodie de la Gusu; ori de la Buia:
ea repet¶, noi dup¶ ea, o înv¶†¶m. Mama o ia de la cap¶t, tata începe s¶
brodeze; brodez §i eu, a-doua, la ter†¶; de pe la a cincea, a §asea oar¶, cânt¶m
în cor adev¶rat pe cinci pe §ase voci, ca la noi, în Basarabia, colindu†a
ardeleneasc¶”43.
Cât despre doinele lipsite de melodramatism ale ardelenilor, descrierea acestora, cu o for†¶ de crea†ie oral¶ ie§it¶ din comun, ne introduce într-un
spa†iu al intimit¶†ii, în care c¶ldura vibrând¶ a vocii naratorului, dar §i a
celorlalte personaje participante la descriere, cap¶t¶ o rezonan†¶ patetic¶ în
spa†iul suferin†ei îndurate în comun.
Obi§nui†i s¶ îndemne vitele prin repetarea, dup¶ fiecare vers, al lui
,,Cea, nè, c¶ mândra-i grè”, buienii practic¶ aceast¶ ,,activitate” §i spre
miezul nop†ii, ,,întor§i de la crâ§m¶, ori de la dr¶gu†e”, indiferent dac¶ vitele
exist¶ sau nu în acel moment. Astfel, f¶r¶ a §ti întotdeauna cine este
interpretul, doina î†i spunea, dup¶ ,,cea-nè-uri”, aproape totul despre cânt¶tor:
,,Mama §i cu mine, chiar dac¶ uneori eram pe punctul de a adormi – ori ne
trezeam din primul somn – ie§eam la fereastr¶; uneori, vara, chiar în curte
ie§eam. £i ascultam.
Venea buianul cu doina lui, de depaaarte, de departe, de mult mai
departe decât crâ§ma aceea; cel mai aproape, din alt sat venea... £i str¶b¶tea
Buia, cu doina, mai pu†in cu cuvintele înv¶†ate de la cei care le înv¶†aser¶ §i
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ei; §i nici cu melodia, pe care o mai dregeau, pe ici, pe colo, povesteau ei –
ci mai ales cu felul în care îndemnau vitele, ritmic – care erau sau nu, în acel
moment, nu conta. £tiai, dup¶ Cea-nè, dac¶ mândra i-o fo’ în ia’ sar¶, rè; ori
nu prè; ori bun¶ de tot, ¶¶¶¶i, da ce bun’ o fo’ mândra mè. Ori din contra.
£tiai, dup¶ doin¶, dup¶ cea-nè-uri, aproape totul despre cânt¶tor, chiar dac¶,
uneori, nici nu §tiai cine-i”44.
Apelul la graiul regional ardelenesc, grija accentului, omisiunile de
sunete, demersul spre crescendo al frazei, oralitatea, vocalele geminate, jocul
de cuvinte, repeti†ia, al¶turarea termenilor antagonici ofer¶ relat¶rii autenticitate §i naturale†e, reprezentând prilejul descoperirii §i dezv¶luirii unei culturi
§i a unor obiceiuri care incit¶ imagina†ia. Iar în cadrul acestora se înscriu,
fire§te, ac†iunile de furt ale mireselor de c¶tre Candit al Munteanului,
,,ficior-fain care nu las¶ nicio nunt¶ ne-stricat¶, nicio mireas¶ ne-furat¶”.
Comicul situa†iei se accentueaz¶ mai ales atunci când afl¶m, din presupunerea mamei, c¶, da fapt, fetele din Buia se m¶rit¶ mai mult din dorin†a de a fi
furate de Candit: ,,O d¶dea înapoi, a doua zi (uneori cu plânsete, mireasa nu
mai voia la mire), dar se chema c¶ aceea fusese furat¶. Am auzit-o pe mama
spunându-i tatei c¶ ei i se pare c¶ fetele din Buia se m¶rit¶, mai pu†in pentru
m¶riti§, mai pu†in din dragoste pentru cutare fl¶c¶u, cât din dorin†¶ de a fi
furate de Candit...”45.
Fuziunea muzicii §i a dansului, respectiv umorul, nu lipsesc nici în
cadrul institu†iilor serioase, întregind §i chiar fructificând activitatea de predare-înv¶†are. Dac¶ naratorul, supus umilin†elor §i vicisitudinilor, critic¶
vehement conduita §i lipsa de verticalitate a noilor-veni†i, prezentându-ne
foarte clar politica ocupantului care nu vrea decât trei lucruri – ,,cias-vinòhazaika” –, el nu are, în schimb, re†ineri legate §i de limba acestuia, pe care
o înva†¶ cu drag de la basarabeanul Vladimiroviceanu, chiar dac¶ manifest¶
unele rezerve la început, explicabile §i fire§ti în condi†iile unor evenimente în
care ru§ii stricau obiceiurile §i §colile, puneau cote §i b¶gau oamenii la
pu§c¶rie.
Pe un ton ludic, naratorul descrie, cu lux de am¶nunte, analizând
mimica §i gesturile, intrarea profesorului în clas¶ – activitate repetat¶ de cinci
ori, pentru a i se r¶spunde la salut. Cu un comportament ciudat la început,
,,Papa§a”, cum i se va spune, reu§e§te s¶ fac¶ a§teptat¶ limba lui Lenin §i
Stalin, dând dovad¶ de o cultur¶ impresionant¶ §i de abilit¶†i de predare
cântând, jucând §i chiar descântând limba de la catedr¶. Desf¶§urat pe câteva
pagini, fragmentul devine un crochiu al procedeelor utilizate de Paul Goma,
limbajul oglindind toate st¶rile naratorului §i captivând cititorul prin umor,
intertext, deform¶ri lexicale, generatoare de asocia†ii simbolice, cu trimitere
la leitmotivul romanului, dar §i la perfec†iunea sferic¶ a Calidorului. Glisând
geografic între Tibet, Rusia, Sco†ia, trecând pe la Tomis, Persia, oprindu-se
la bocetele din Oltenia, dansurile din Sumatra, amintind de Villon, Rilke,
trecând de la caligrafie la alchimie, apoi la rus¶, ajungând pân¶ la Antim
Ivireanul, naratorul gliseaz¶, de fapt, între dou¶ lumi antitetice, memoria
contopindu-se cu imagina†ia, st¶vilind trecerea între ceea ce a fost §i ceea ce
ar fi putut s¶ fie.
Aceea§i tehnic¶ a în-plus-ului §i în-minus-ului ni-l descrie pe profesor în lumini §i umbre – ,,Un mo§ulic¶ b¶rbos §i tic¶it – a§a ni s-a ar¶tat de
la prima or¶; §i, în plus (mai bine-zis: în minus) sem¶nând ca dou¶ pic¶turi
de ap¶ cu Lenin: aceea§i †¶c¶lie, aceea§i chelie, aceia§i ochi t¶t¶r¶§ti... £i tot
în minus: so†ul doamnei noastre”46, autorul recurgând la numeroase diminutive, sufixe diminutivale §i pentru indicarea modalit¶†ii în dorin†a de a

©Paul Goma 1935-2011

wwww.paulgoma.com

PDF public și gratuit

31.12.2011

PAUL GOMA - JURNAL 2011

2635

contura cu exactitate tr¶s¶turile fizice ale domnului Vladimiroviceanu:
,,mo§ulic¶”, ,,(c¶lcând) m¶run†el §i târ§âit”, ,,Papa§a cel mititel §i sfriji†el §i
pric¶ji†el”, ,,scrie ce scrie pe tabl¶, apoi începe s¶ dea m¶runt-m¶run†el din
cap; îl auzim râzând, ron†¶ind, §orice§te, m¶runt-m¶runt”. Descriind
am¶nun†it mimica, autorul ghideaz¶ lectura introducând, de multe ori, un
demers spre crescendo care d¶ savoare textului.
Astfel, prezentându-l clasei pe profesorul de limba rus¶, doamna ,,a
vrut s¶ adauge ceva, mai degrab¶ s¶ ne roage (î§i împreunase mâinile), dar a
zis: Sunt convins¶: în†elege†i, sunte†i adul†i...”47. Cât despre comportamentul
profesorului, acesta, ,,de pe la mijlocul drumului, ne-a f¶cut cu ochiul §i a
ridicat un deget în aer, dar f¶r¶ s¶ scoat¶ vreun cuvânt”. Abia dup¶ a cincea
oar¶, revenind în clas¶, ,,întâi p¶rea c¶ se mir¶; apoi c¶ ne ceart¶, ne implor¶
s¶ facem ceva, dar nu în†elegeam ce”, iar în final ,,ne-a mâncat §i pauza
intrând, ie§ind, bodog¶nindu-ne, amenin†ându-ne”48. Chiar dac¶ nu reu§e§te,
de la prima încercare, s¶ îi înve†e pe copii s¶ r¶spund¶ la salut cu ,,zdrastvuite”, limbile române§ti poticnindu-se, cum atât de frumos spune Paul
Goma, în ,,cocolo§ul de patru consoane: v-s-t-v”, Papa§a r¶mâne memorabil
prin pronun†ia sa, rusificând limba român¶, exagerând accentul rusesc §i
inventând necontenit pe marginea cuvintelor. Iar cel mai ilustrativ exemplu
în acest sens este discu†ia despre exilul lui Ovidiu:
,, – £ti†i voi, deti, cum Avidiu dipartat a fost iel?
Nu auzisem de Avidiu. Am aflat când i-a scris numele, îns¶ eu §tiam
c¶ Ovidiu fusese surghiunit, se mai zice: exilat, deporta†i sunt numai basarabenii §i nu se roste§te cuvântul: e nejust... Am în†eles c¶ Papa§a e un basarabean grozav: exagerând accentul rusesc, nu numai c¶ a zis cuvântul ,,nejust”,
dar a f¶cut dou¶ din el: deportare §i dep¶rtare; am mai în†eles c¶ latina e
aproape mai bun¶, mai bogat¶ pentru noi, românii, decât pentru latini – când
o rusific¶ Papa§a”49.
Însu§indu-§i aceast¶ tehnic¶, naratorul va uza de ea din plin colorându-§i discursul prin apelul la numeroase cuvinte adaptate din limba rus¶
c¶rora le va ad¶uga un sufix românesc: ,,n-am mai fost pu§i s¶-l zdrastvuim
(s.n)”, ,,el (Papa§a) raskaze§te (s.n.) nemaipomenit de frumos”, ,,a spasibit-o
(s.n.) pe fat¶”, dar §i ,,ne-a cerut §i tiho §i vnemanie”.
În acest spa†iu de aparent joc, autorul va face, totu§i, §i ni§te reflec†ii
serioase, vorbind despre etimologia unor cuvinte (cum este cel al cuvântului
,,†ar care vine de la Cezar, rostit ¢ezar, ¢††’ar de c¶tre ru§i, Kezar de c¶tre
nem†i, de unde a ie§it Kaiserul lor”), dar §i explicând sensul altora, cu o
trimitere direct¶ la art¶, vizând, totodat¶, leg¶tura cu titlul §i cu tematica
romanului: ,,Avidiu o c¶rticic¶ a scris, Ars amandi, în latine§te, dar în
române§te mult mai frumos vine: o fi ea, iubirea, art¶, dar mai vârtos,
ardere! Dar §i mai ardere ieste arta, deti!”50.
Deschizând universul paradisiac l¶sat la Mana, împletind muzica cu
dansul, recurgând la inversiuni (ca s¶ limba rus¶ înv¶†¶m”) §i a§a-zise amenin†¶ri (,,Cini limba lui Lieni’ §î Stali’, iel nu-nva†î... Viitor în via†î’ n-o s¶
aibe!”), mo§ulic¶ capteaz¶ prin ,,rotundurile lui”, mânuind creta ca pe o
peni†¶ dar, mai ales, prin ,,gura rotunjit¶” din care se vedea ,,cum iese, cum
curge un §uvoi, un fluviu, o ap¶ mare...”. Pornind de la limba rus¶, profesorul
face un înconjur al lumii, c¶l¶torind prin literatur¶, geografie, istorie, astronomie, alchimie, cu o ironie §i un umor care atenueaz¶ tragismul evenimentelor tr¶ite, introducând naratorul (dar §i cititorul) într-un spa†iu feeric, similar celui r¶mas în Calidor, continuând, astfel, linia primului roman.
Desigur, acestea nu sunt decât câteva exemple ale vorbelor în doi

©Paul Goma 1935-2011

wwww.paulgoma.com

PDF public și gratuit

31.12.2011

PAUL GOMA - JURNAL 2011

2636

peri §i ale replicilor de duh, alte pagini trimi†ând, prin tonalitatea condescendent¶ §i ironic¶, la Amintirile... lui Ion Creang¶. Înc¶ din numele subcapitolelor din penultima parte: Irinuca ardelean¶, respectiv Se poate c¶p¶ta râie
de la o Irinuc¶ f¶r¶ capre, personajul exponen†ial al ,,universului rotund” din
Mana ne introduce, cu riguroas¶ necesitate epic¶, într-un climat al povestirii
aventurilor §col¶re§ti. În cheie ludic-comic¶ naratorul descrie spa†iul care-l
adopt¶, devenind ,,coleg de bab¶ §i l¶doi” cu Mihai. Atent la detalii §i, mai
ales, la limbaj, el face observa†ii legate de ritmul verbal al ,,doamnei-deBucure§ti”: ,,Simpatic¶. Vorbe§te iute-iute, altfel decât pe-aici, prin Ardeal.
E de loc din £eica, dar a stat patruzeci de ani la Bucure§ti, «în serviciu», zicea
ea”51, care îi pune s¶ fac¶ rug¶ciunile, †inând post miercurea §i vinerea §i,
totodat¶, le ofer¶ drept pat un l¶doi în care ,,pe l¶†ime, cu Il¶, mai merge, dar
pe lungime, nu prea – sunt mare...”. Totu§i, punctul culminant al §ederii în
gazd¶ îl reprezint¶ întoarcerea acas¶ plin de râie. Cu adev¶rat¶ m¶iestrie este
descris, în dialog, tratamentul cu le§ie, jalea §i ru§inea naratorului, care ba se
plânge, ba îl imit¶ pe Papa§a din ciub¶r, nuan†ând tabloul comic al situa†iei
§i impregnând paginile cu naturale†ea unui discurs savuros §i memorabil.
Nu lipsesc din text nici trimiterile la simboluri, culori, mirosuri, toate
într-o perfect¶ simbioz¶ cu schi†ele etno-sociologice f¶cute poporului român,
cu predilec†ie asupra limbajului ardelenilor. Pornind de la ,,monografiile”
mamei §i focalizându-§i aten†ia asupra noii culturi, naratorul v¶de§te interes
pentru problemele de limb¶, studiindu-le prin selec†ionarea unui vocabular
uzual, pe care îl explic¶ §i utilizeaz¶, recurgând la notarea exact¶ a accentului, scrierea cuvintelor prin cratim¶, dar §i la alte procedee care incit¶
lectura. În acest sens, remarc¶m urm¶toarele cuvinte §i expresii: ,,bòc¶z¶”
pentru buc¶t¶rie, ,,cârp¶” = broboad¶, ,,cârpu†¶” = batist¶, ,,§trimf” = ciorap,
,,bin¶” = scen¶, ,,crâsnic” = paracliser, ,,blehi” = tabl¶ zincat¶ cu care se
acoper¶ unele case, ,,cocia§” = vizitiu, ,,Kiraly” = rege sau ,,i§còl¶” pentru
§coal¶, ,,u¶i” pentru oi, ori redarea exact¶ a vorbirii ardelenilor prin plasarea
corect¶ a accentului: ,,dòr a§è – dac¶ nu s¶ póte, nu s¶ póte, nò... Da’ òre
nu-i p¶cat s¶ faci oau¶ de Sfintele Pa§ti cu... Cu ciorap?”, ,,ai’ dinentre” =
odaia dinspre uli†¶, ,,Nò, m¶ Török! Ghere ide”... .
Ca §i în volumul precedent, erosul amintirilor zugr¶ve§te scene cu o
doz¶ evident¶ de joc, stând sub semnul poeziei, printr-o senzualitate naivnatural¶ a tân¶rului. Dac¶ în primul roman alunecarea în hazul sexual este
realizat¶ §i prin intermediul tehnicii exager¶rilor despre care s-a vorbit nu o
singur¶ dat¶, statutul de orfan vindecând naratorul de inhibi†ii §i oferindu-i
posibilit¶†i nelimitate de ac†iune, acum ,,jocurile erotice cu fetele lui
Heinrich, conversa†iile ambigue pe teme interzise cu domni§oara Coban sau
obsesiile copilului fa†¶ de frumoasa doamn¶ Velicoglu surprind apari†ia
ru§inii, adic¶ formarea supra-eului §i a reful¶rilor morale pe care acesta le
implic¶”52. Cu toate acestea, literatura prozatorului merge spre ,,conturul
îngro§at al gravurilor grote§ti”, inventând necontenit §i demonstrând înc¶ o
dat¶ faptul c¶ ,,amintirile lui Paul Goma stau sub semnul poeziei”53:
,,Nu mai §tiu de-a ce s¶ ne juc¶m. A§a c¶ îi zic uneia:
- Eu vreau s¶ v¶d pu†ica ta. Cea dulce. Culindicul cacubicul, zic [...].
...N-am mai urcat cu ele nici m¶car în livad¶. Mi-o v¶zuser¶. Îmi era
cumplit de ru§ine”54.
Distingând erosul de pornografie, Paul Goma devine un maestru al
,,jubila†iilor corporale”, ini†iindu-ne în ,,ceea ce este mai dulce §i mai curat,
în ciuda impresiei de trivial, murdar, de nerostit”: ,,O alt¶ chestiune în care
trebuie s¶ †in echilibrul este între eros §i pornografie. Bineîn†eles c¶ eu consi-
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der c¶ erosul este o constant¶ esen†ial¶ atât în via†¶, cât §i, mai ales, în literatur¶. Erosul nu în schema sa platonic¶ sau eminescian¶, ci iubirea complet¶.
Iubirea trupului, nu doar a corpului. Eu fac o deosebire între trup §i corp.
Trup este ceea ce exist¶ la o femeie care face dragoste §i care face §i copii.
Or, totul e poetizabil, totul este poezie (s.n.). Sigur c¶ este §i e u§or s¶ zici:
este. Dar în momentul când scrii despre sau aproape de sau în leg¶tur¶ cu sau
vrei s¶ faci cunoscut¶ aceast¶ dispozi†ie – da, pentru eros trebuie s¶ fii extrem
de atent [...]”55.
De altfel, în Jurnalul recent din ianuarie-februarie 2011, publicat pe
sit-ul s¶u, autorul explic¶ originea uneia dintre expresiile folosite în mod
frecvent: ,,Expresia folosit¶ frecvent de mine «dulce ca cubicul» vine dintr-o
strig¶tur¶ din Ardeal – mândrul î§i laud¶ mândra, o cinste§te, o s¶rb¶tore§te,
pentru c¶ are lindicu' ca cubìcu' – este vorba de zah¶r cùbic – atât c¶ e accentuat altfel”56, iar episodul Tecla, precum §i continuarea acestuia în Din
Calidor este o m¶rturie vie a farmecului estetic rafinat, sp¶rgând barierele
oric¶ror limit¶ri de exprimare.
Valori psihologice directe, imobile, indestructibile, cuib¶rite în imobilitatea perfec†iunii î§i pun pecetea pe universul zugr¶vit în culorile
copil¶riei, demonstrând c¶, §i în ,,cruelitatea mondului”, orice copil¶rie este
în mod firesc fabuloas¶. Integrat în existen†ialismul fabulosului, naratorul
acord¶ o aten†ie sporit¶ cromaticii, senza†iilor §i percep†iilor vizuale, auditive, olfactive, tactile §i gustative, §tiind cum miroase noaptea de dup¶ gratii:
,,a regina-nop†ii §i a fân uscat, în §uri; a postav nou §i a pr¶v¶lie de ora§” sau,
la marginea ora§ului, ,,a praf §i a rou¶ – nu: §i, miroase a praf umezit de rou¶.
£i a miri§te: amestec de rugin¶ cu pâine”57, descriind ochii §i funda albastr¶
a Pu§ei chiar §i atunci când se întâmpl¶ s¶ nu aib¶ fund¶, c¶ptu§eala fostului
palton §i taiorul verde adânc, verde spre negru, adânc al mamei, pleoapele
str¶vezii §i alb¶strii ale doamnei Velicoglu, vioriul §i fostul-roz al Pu§ei
precum §i obloanele albastre ale casei doamnei-de-Bucure§ti. Preponderent
dinamic, romanul evolueaz¶ pe mai multe planuri, dominând atât gândirea
orizontal¶, precum §i gândirea vertical¶ (polifonic¶), caracterizat¶ prin clocotul viu desprins din suprapunerea pe diferite melodii. Cu mijloace de lucru
bogate în expresie, dep¶§ind stadiul cânt¶rii monodice, Artafugii lui Paul
Goma p¶streaz¶, totu§i, o tent¶ de arhaism, pornind de la mijloacele eterofonice de origine popular¶, r¶mânând o art¶ prin excelen†¶ de tradi†ie:
,, – M¶i, §i dac¶ ardelenii au dreptate: noi, basarabenii nu ne tragem
din daci? Noi, basarabenii, om fi slavi, bre, de asta nu suferim putoarea de
oaie... Voi doi, care strâmba†i mereu din nas... M¶i, §i dac¶ eu oi fi dac?
Fiindc¶ n-am miros?
Da bre. Tata e dac curat. Lipsit de miros e un om fericit – ferici†i cei
daci, c¶ci a lor este Împ¶r¶†ia Cerurilor...”58. Cât despre narator, acesta nu se
poate plânge de absen†a mirosului, afirmând: ,,Numai c¶ o fi ea, Gina mai
scund¶ decât mine, îns¶ e mult mai... cum zice tata: coapt¶. Parc¶ eu nu §tiu
c¶ Gina e coapt¶?, doar am miros bun (s.n.), §tiu când ceva e copt...”59.
Astfel, tem¶ literar¶, refugiul devine în acela§i timp prilej de spectacol lingvistic, tematic, structural, pe mai multe varia†iuni §i cu o arhitectonic¶
unitar¶ reprezentând, ca §i fuga, din punct de vedere componistic, ,,încununarea crea†iei polifonice, în general, §i a artei contrapunctice, în special”60.
Concluzii
Situat¶ în dou¶ planuri distincte – cel al laturii istorice §i formative,
dar §i al copil¶riei transilvane, reprezentând nivelul poetic al romanului –
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Arta Refugii confer¶ dramaticului, prin înclina†ia c¶tre perspectiva sarcastic¶ §i umor, §i o dimensiune a banalului. Cu o riguroas¶ fidelitate fa†¶ de
via†a cotidian¶, autorul d¶ curs inventivit¶†ii, marile resurse ale fanteziei
n¶scându-se din ,,aici”, ,,acum” sau ,,ar fi putut s¶ fie”, subordonându-se
voin†ei auctoriale §i elaborând fantezii utopice, compensând caren†ele realit¶†ii printr-o onirico-realitate.
Provocând o emo†ie puternic¶ prin asocierea dintre sublim, durere §i
pericol, autorul mut¶ centrul de greutate al romanului în motivul refugiului,
prezent aproape în toate scenele §i ap¶sând greu asupra ac†iunii §i atmosferei.
Cu toate acestea, tonul ludic, înclina†ia c¶tre umor, dialogul, aglutin¶rile,
piruetele sintactice, inversiunile §i nesfâr§itele inova†ii lexicale atenueaz¶
constanta tragic¶, abolind textul de monotonie §i desf¶§urându-l pe toate strunele sufletului uman. Combinând efectele spa†iale cu jocurile de lumin¶,
autorul realizeaz¶ o arhitectur¶ unitar¶, datorat¶ bazei tonale a fugii. La fel
cum în fug¶ se pot eviden†ia, din punct de vedere ritmic, câteva aspecte
importante, tot astfel textul lui Paul Goma denot¶ prezen†a acestora, evident¶
prin pregnan†a pe care o d¶ ritmul numeroaselor peregrin¶ri, varia†ia ritmic¶
§i aspectele acesteia în fug¶, nelipsind nici imita†ia ritmic¶. Astfel, diferitele
voci conduse în stil polifonic genereaz¶, prin suprapunere, o poliritmie ce
imprim¶ textului dinamism, vivacitate §i intensitate.
Ca §i în celelalte scrieri, autorul acord¶ un spa†iu primordial femeii,
pornind de la mam¶ §i pân¶ la aventurile erotice cu fetele lui Heinrich, unicitatea feminin¶ fiind evident¶ prin perceperea singularului în loc de plural în
cazul celor dou¶ fete: ,,Ea e ea – §i, în plus, miroase bine, a fata lui Heinrich”.
Dac¶ în romanele gulagului femeia are o func†ie ocrotitoare, stârnind imagina†ia de†inu†ilor §i ajutându-i s¶ dep¶§easc¶ momentele de maxim¶ tensiune
§i de a§teptare, aici, pe lâng¶ aceast¶ func†ie, prezen†a feminin¶ aduce textului §i o aur¶ poetic¶, a§ezându-l sub semnul poeziei.
Cu o capacitate sporit¶ de adaptare, femeia, mama devine acel stâlp
al casei la care autorul se va întoarce pentru a-§i trage seva §i pentru a re-intra
sub protec†ia spa†iului amniotic. Perorând pe tonul ludic, ironic §i bonom, el
va descrie aceste scene, impregnându-le cu naturale†ea §i savoarea unor
pagini memorabile: ,,Fii atent: uite ce faci tu, când înc¶ n-a venit tata, de pe
unde s-a dus ori a fost dus, dup¶ mobila noastr¶ §i te-ai umplut pân¶-n cre§tet
de refugiu, alergând, de Pa§tele mamelor lor de anglo-americaniro§ii: iei
b¶iatul, îl dezbraci de tot, îl pui pe o piatr¶, lâng¶ fântân¶, sco†i o g¶leat¶ de
ap¶ rrrece-rrreglementar¶ §i i-o torni în cap; dup¶ a treia, îl trimi†i în
boac¶t¶ria ardeleneasc¶, s¶ se §tearg¶, iar tu – fii atent¶, fiindc¶ e§ti în-gazd¶
§i cadru-didactic §i în-plus¶, noroc c¶, în minus, e întuneric bezn¶, nu te vezi
decât o pat¶ alburie, când te îmb¶iezi la fântân¶ §i copilul nu vede decât
rochia †inut¶-n fa†¶ ca pe un prosop §i miro§i a mam¶ înfrigurat¶ pl¶cut §i
recens¶”61.
Cunoa§terea gustului ,,f¶r¶casei” duce la apari†ia unor adev¶rate
medita†ii asupra situa†iei politice §i istorice. Astfel, na§terea a doua oar¶ a
familiei echivalent¶, în sens biblic, cu botezul, sau dep¶§irea momentului
,,favoriz¶rii covrigale” fac trimitere la realit¶†i cu adev¶rat crunte. Pornind de
la frontiera între refugia†i §i ne-refugia†i, cecitatea ardelenilor în fa†a ru§ilor
sau adev¶rul lucrurilor pe dos în politic¶, autorul demonstreaz¶ faptul c¶ istoria nu las¶ op†iuni §i nu poate fi dirijat¶. De§i evident¶, dinamicitatea romanului î§i opre§te mersul în timpul f¶r¶ durat¶ al închisorii de la Media§
(,,Necazul aici, la Securitatea lor re†in¶toare, e c¶ nu sunt ceasuri; [...] timpul
s-a oprit...”62), înv¶luind textul în atmosfera groas¶ a lini§tii, fricii §i suspi-
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ciunii. Iar în acest sens, devastarea pachetului adus cu atâta drag p¶rin†ilor
echivaleaz¶, simbolic, cu o înjunghiere de briceag în inima inimii, când
numai lacrimile mamei, prototip al delicate†ei fizice §i morale, pot vindeca
toate r¶nile, eliberându-le de zelul orb al justi†iei: ,,Mama mea nu s-a schimbat aproape deloc. Mama mea e a mea, nu se schimb¶ – s¶ nu plângi, c¶.
Mama. Mama mea. Mama-mama-mama. Cea mai grozav¶ mam¶ din
lumea-mare.
Se opre§te la doi pa§i de mine. ¢ine buzele strânse. I-s strânse de tot
buzele. Nu în†eleg, dar a§a e mama mea, grozav¶ [...]”63.
Cu toate acestea, elanul liric, §coala ironiei, aplecarea asupra tuturor
comportamentelor umane, inclusiv asupra celor care sunt condamnate ca vulgare, resping¶toare sau obscene denot¶ o predispozi†ie de percepere psihologic¶ a tuturor evoc¶rilor, o abilitate de a observa pân¶ §i cele mai insignifiante detalii, colorându-le printr-un limbaj predilect pentru jocurile de
cuvinte, deform¶ri morfologice dar, mai ales, lexeme inventate. Eliberând
textul de tensiunea istoriei, a deport¶rilor §i a re-fugiului, Paul Goma realizeaz¶ un compromis inovator între idealism §i scepticism, distan†are §i empatie, între cruzime §i tandre†e, demonstrând posibilitatea existen†ei fericirii în
disperare §i a senin¶t¶†ii în nefericire. Reunind mereu dou¶ componente,
suprapuse cu precizia §i verva observa†iei, vom conchide, parafrazându-l pe
Toma Pavel 64, c¶ Paul Goma reu§e§te s¶ copieze demersul gândirii tr¶ite,
dar §i, mai ales, s¶ descopere în el o bog¶†ie de imagini §i o libertate de
inven†ie comparabile cu cele specifice poeziei. Muzical mai degrab¶ decât
descriptiv, mai mult poetic decât referen†ial, el reu§e§te s¶ trezeasc¶, asemeni
lui Joyce, prin magia focurilor sale de artificii, emo†ii difuze, necunoscute §i
ame†itoare, hipnotizând cititorul §i invitându-l într-o odisee a fugii, într-o
form¶ de nara†ie pe toate coardele §i în toate acordurile sufletului uman.
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Vineri 11 noiembrie 2011
Nu în†eleg de ce panica aceasta: 11 11 11, repetarea unei
cifre declarat¶ fatidic¶. Pentru mine 11 a fost de totdeauna o cifr¶
simpatic¶, atât, nici fast¶, nici nefast¶.
Am avut o noapte… suportabil¶. F¶r¶ sudoare excesiv¶,
dar tot storc¶toare de puteri. S¶ v¶d dac¶ se repet¶. Bine-ar fi.
Mi-a f¶cut mare pl¶cere textul Marianei Pasincovschi
despre Arta refugii. M¶ întreb dac¶ nu mi l-a mai trimis, dac¶
nu-l voi fi trecut în jurnal. Eu nu †in minte, îns¶… Chiar de e
adev¶rat, las-s¶ fie de dou¶ ori!
*
Abia azi (11 noiembrie) Adev¶rul public¶ primele scrisori
al lui V. Vosganian §i r¶spunsurile mele. De ce atât de târziu?
Dar nu este deloc atât-de, s¶ fiu mul†umit c¶ le-au reprodus atât
de repede (ce reprezint¶ dou¶ s¶pt¶mâni la asta, cum îi zice:
“scara istoriei”?; sau la “eternitate” - care la sate s-a n¶scut ea,
spa†iul românesc fiind eminamente rural).
*
A mai ap¶rut un text de Aliona Grati, în Timpul: “Fetele
din Calidor”:
11 Noiembrie 2011, ora 05:45
Mari scriitori români contemporani: Fetele din calidor*
Preocup¶rile mature ale copilului „din calidor” fac dovada victoriei
for†elor naturale asupra efectelor nefaste ale civiliza†iei.
Prin erosul infantil, Paul se opune destinului printr-o nest¶vilit¶ vitalitate. Trezirea masculinit¶†ii într-un copil, care este zdrobit necontenit de
ororile r¶zboiului, înseamn¶ o evadare din istorie §i o intrare într-o lume cu
adev¶rat mirific¶, aflat¶ sub semnul feminit¶†ii protectoare. Perceperea
feminit¶†ii ca necesitate imuabil¶ are r¶d¶cini în rela†ia mam¶-fiu, intens¶ în
timpul copil¶riei, adânc¶ la maturitate. Chipul fetelor din romanul Din
Calidor împrumut¶ inevitabil ceva din chipul mamei. Ileana, Duda, Nora,
Mili, Tuza, Tecla, B¶lana, rusoaica Devu§ca, Varvara §.a. formeaz¶ diversi-
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tatea în unitatea feminit¶†ii ocrotitoare §i a binelui, a umanit¶†ii, a vie†ii.
Întoarcerea ciclic¶ la mam¶, la fetele copil¶riei constituie un progresiv §i
superb imn al vie†ii. Astfel c¶ fragmentul care urmeaz¶ este un adev¶rat imn
dedicat femeii §i, implicit, vie†ii: „Din calidor le v¶d pe toate: Feti†ele,
feti§oarele, feti§canele, fetele-mari, fetele-§i-mai mari (§i mai mici) cu care
m-am avut de bine în via†a mea, de la Mana. (…)/ Din calidor v¶d bine tot ce
au fetele mele./ Din calidor se vede mai bine decât v¶zusem cu ochii trupului.
În calidor, nimeni nu-mi zice s¶ m¶ uit în sus, c¶ nu se cade, c¶ nu §tiu ce,
dar când te cre§ti, î†i zice varvar §i-†i mai cere./ Din calidor le v¶d pe toate §i
de tot, câte una, câte una-n una; pe rând §i în cor – dar nicio clip¶
contopindu-se. Fiecare-i fiecare. În veci.”
Calidorul este spa†iul viselor de dragoste §i al primelor fantezii erotice. Copil¶ria este perceput¶ §i ca o lume vr¶jit¶ de „miroasele” femeilor
„bune, frumoase §i mustoase §i parfumoase §i!”, „cu †â†oance adiind a p¶trunjel”. Înv¶luite în aromele sublimului, fetele Manei („Ah, fetele”) par ni§te
zei†e. Memoria decupeaz¶ neap¶rat odoruri-semnale diferite: Tuza e „frumoas¶ §i când e urât¶, adic¶ toat¶ vremea. S¶raca de ea, pe lumin¶ i se vede
r¶u obrazul bine buburos. £i merge ca un b¶rb¶toi. £i-i tare slab¶, picioarele
i-s ca fusele, încolo curu’ i-i destul de l¶rgu†. £i are, cum se spune, un ochi la
sl¶nin¶ – îns¶ dac¶ te ui†i la ea dintr-o parte, nu bagi de seam¶ f¶ina”; Tecla
e „M¶run†ic¶, frumoas¶, de pic¶: p¶rul negru-negru, cu ape alb¶strui, ochii
verzi-verzi, de mâ†¶ – nu de pisic¶, de mâ†¶; verzi, cu stele de aur”, dar „ce
dulce m¶ †inea §i ce dulce-mi ar¶ta §i ce dulce era ea pe-peste tot. Mai ceva
ca zah¶rul”. V¶zut¶ cu „ochii trupului”, Duda are mâna „aspr¶ §i fierbinte,
pielegoloas¶ mirosind a calap¶r, ca la noi, în buc¶t¶rie, înainte de, §i dup¶, la
ei, cu ferestrele astupate, în umbra dulce §i pip¶rat¶, când ea zicea s¶ m¶ uit
în sus, c¶ nu se cade. Nu se cade s¶ cazi în jos, de-aceea. C¶, dac¶ o vezi,
cade. Joasa ei cea nev¶zut¶”. £i, desigur, B¶lana are „p¶rul galben-galben §i
ochii alba§tri ca floarea inului…? (…) Are fuste frumoase, înflorate, barijuri
la fel, pline de flori vesele”.
Refugiul în p¶dure, cauzat de bombardarea satului, nu mai este perceput ca atare, traumatizant §i nociv, ci constituie pentru Paulic¶ un prilej de
ini†iere în tainele erosului. Splendidele scene ce evoc¶ aventura sc¶ldatului,
cea a „mânc¶rii”, momentul cu „omenirea goal¶ alergând prin viile-n floare”
nu au nimic vulgar în ele, nu pot fi în niciun fel numite pornografice. Cu toat¶
„depravarea” §i „grosol¶nia” etalat¶, aceste scene au ceva din sacralitatea
riturilor, ele figureaz¶ dezm¶†ul sacru al pubert¶†ii §i restabilesc dimensiunile „f¶r-de-b¶trâne†ii”. Prin reabilitarea corporalit¶†ii, Paul Goma se opune
tendin†ei metaforizante a literaturii contemporane, descrierea jubila†iilor
corporale denot¶ o concep†ie specific¶ de estetizare a cotidianului.
* fragment dintr-o carte în curs de apari†ie la Editura „Arc”
Un articol de: Aliona Grati

Da, bre. E bine cu fetele mele (d)in calidor.
*
Mi-a scris §i Flori B¶l¶nescu despre I.D. Sîrbu, la Craiova:
a fost cu cinste cinstit.

©Paul Goma 1935-2011

wwww.paulgoma.com

PDF public și gratuit

31.12.2011

PAUL GOMA - JURNAL 2011

2642

Sâmb¶t¶ 12 noiembrie 2011
£i în noaptea asta am transpirat mai pu†in ca de obicei,
îns¶ “rezultatul mai-pu†inului” : tot prost. Sl¶biciune a picioarelor, ame†eal¶, confuzie…
*
Ciudat §i reconfortant: “fetele mele” (nu exclusiv basarabence, dar §i ardelence, oltence, reg¶†ence), prin textele lor despre c¶r†ile mele sunt pe cale s¶ m¶ împace cu propriul scris: fiind
atâ†ia ani, atâtea decenii evitat, marginalizat, “uitat”, “t¶cut”
deliberat - când nu de-a dreptul negat, desfiin†at (D.C. Mih¶ilescu, Alex £tef¶nescu, Laszlo), începusem a m¶ îndoi de calitatea lor. Mai ales în partea a doua a “dup¶revolu†iei”, cam de pe
când antisemitizarea mea a avut efecte fulger¶toare §i durabile,
mai ales în rândurile b¶ie†ilor de la Vatra (cu o excep†ie-dou¶),
iar clo§tile mele, în totalitatea cârdului m-au… lep¶dat (Marta
Petreu, Anca Ha†ieganu, Nicoleta S¶lcudeanu - atunci am cunoscut o adev¶rat¶ criz¶-de-încredere: rarele, din ce în ce mai rarele
texte ne-negative mi se ar¶tau nesincere, f¶†arnice… Desigur, cu
timpul, am acceptat: erau sincere, dar dac¶ eu eram obi§nuit cu
“ciomagiile” executate prin surprindere… ïns¶ numai din partea
b¶rba†ilor, din a femeilor mi se ar¶tau a fi tr¶dare-tr¶dare-tr¶dare
(vezi-l la eternul Caragiale).
M¶ întorc: de la o vreme primesc texte despre c¶r†ile mele
- unele deja publicate, altele vor fi publicate. S¶ nu se supere
b¶rba†ii care au scris - favorabil, ba chiar ditirambic - despre
literatura mea, îns¶ îmi sunt mai aproape cuvintele femeilor
(bine: ale fetelor - pe toate le numesc “fetele mele”, fiind /§i eu/
unul din iubitorii matriarhatului §i al (cu modera†iune în
expresie…) incestului suroral.
Flori B¶l¶nescu a scris mult, cu prec¶dere despre… autorul de mine §i a scris, nu numai de-bine, ci §i bine. ïns¶ basarabencele… Nu voi spune c¶ Flori a scris mai adev¶rat (ce-i aceea
adev¶rat, la un autor?) dar Aliona §i Mariana §i Nina au scris
mai… de-aproape, mai epidermatic.
De aici, din virtualitate (pe nici o fat¶ basarabean¶ nu am
v¶zut-o, ascultat-o, gustat-o, admirosit-o) s-a n¶scut realitateamai-real¶-decât-realitatea, cea mult, imens, arz¶tor dorit¶.
Din acest motiv cuvintele “fetelor” - de laud¶, de îndoial¶
- au un altfel de efect asupra mea, autor, propus lor prin cea mai
adev¶rat¶ virtualitate: un text de literatur¶ - decât al b¶ie†ilor.
Poate fiindc¶ de la fete cuvintele îmi parvin nesonorizate, ci
sugerate, prin rotunjirea gurii; înso†ite de aburul trandafiriu al
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mi§c¶rii (divine, cum altfel!) buzelor, dezv¶luind tol¶nitul
§erpesc al limbii în gura întredeschis¶, mereu preg¶tit¶, mereu
transmi†înd¶ (în plan secund: palpitul n¶rilor, b¶taia moale,
încetinit¶ ca în vis, ca în ap¶, a genelor).
Am uitat ce voisem s¶ scriu, aici? N-am uitat, dar m-am
luat cu vorba §i mi-a r¶mas r¶mas c¶ru†a-n drumul drumului.
Mâine - sigur mâine - voi continua, dac¶ nu voi r¶mâne
acolo unde mi-e cald §i bine (între “†â†oancele adiind a p¶trunjel”,
citatul drag mie, din… mine, rostit repetat, pe hârtie, de Aliona),
la mijloc de codru des.
Duminic¶ 13 noiembrie 2011
Am ajuns, în sfâr§it acolo unde plecasem ieri.
Mariana Pasincovschi îmi trimisese un text despre Arta
ReFugii. Diacritizîndu-l cu pl¶cere, cu mirare am… constatat c¶
nu-l cuno§team. Am întrebat-o pe autoare - r¶spuns surprinz¶tor:
textul fusese scris mai demult, de aceea i se p¶ruse §i ei “nou”!
Fiindc¶ tot aveam de gând s¶ umblu prin el, în vederea
(sic) a unei noi edi†ii, ieri m-am apucat de a VI-a. Cu jubila†ie.
ïn halul de nes¶n¶tate în care m¶ aflu acum, rezist doar la
scrisul-scurt (coresponden†¶, jurnal).
E bine, a§a, în r¶ul general.
S¶ nu uit. Am avut o (repetat¶) surpriz¶: Arta ReFugii e
o carte bunicic¶. Chiar buni§oar¶ - pe alocuri aproape bun¶…
Nu-i a§a c¶ sunt modest? - mie-mi spui?
Luni 14 noiembrie 2011
Tot a§a, tot a§a,/ ‘tu-i mama sa! Dureri §i asud’. Visul
meu: s¶ termin Jurnalul pe noiembrie, înainte de a da în bot. £i,
bineîn†eles, înainte de 20 noiembrie - pentru care trebuie s¶
preg¶tesc o jum¶tate de pagin¶ de salut¶ri, de mul†umiri la
adresa prietenilor. Ace§tia se fac tot mai pu†ini - dintre adul†i,
Flori B¶l¶nescu m¶ asigur¶ (sic): vor fi elevi, studen†i, tineret din
ziua de azi, de! ïntr-un fel sunt trist c¶, dintre fetele mele basarabence, doar Nina va fi prezent¶; în acela§i fel (a§a!) sunt bucuros
c¶ Mariana §i Aliona vor r¶mâne acas¶ la ele, s¶-§i îngrijeasc¶
s¶n¶tatea.
O citez mereu, mereu pe Geta Dimisianu, cu zicerea ei una, dar ca-pe-mân¶:
«Dac¶ §i tu, b¶i, Paule…» - de ast¶ dat¶ repro§ul fiind
acesta: (dac¶ §i eu) mi-am g¶sit s¶ plec din †ar¶, în 1977, taman
în 20 noiembrie, în prag de iarn¶… [c¶, dac¶ ar fi fost, plecarea
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ceea prin luna mai, de pild¶, repro§ul ar fi fost adaptat pe loc;
«Dac¶ §i tu, b¶i Paule…», etc etc].
£i ce-o mai fi f¶cînd Geta Dimisianu? “Geta cu Po§eta”,
“Getu†a cu Monicu†a”, cum zisese (chiar scrisese) Dan Petrescu
despre cele dou¶ convorbitorese de care atârna soarta literaturii
române contemporane de la origini pân¶ mâine sear¶.
Da, bre: trebuie s¶-m¶-†in pân¶ închei Jurnalul pe
Noiembrie §i aflu (dar numai binele) despre întâlnirea de la 20
noiembrie. Dup¶ care nu m¶ mai †in, îmi dau drumul în nefiin†¶.
Nu §tiu cum î†i este când î†i-dai-drumul astfel §i nici nu voi putea
povesti cum a fost: îmi era cam moarte, vorba Ardeleanului.
M¶rturisesc: sunt mirat, contrariat, uneori chiar gelos pe
confra†ii mei care, au n-au treab¶, se gândesc la moartea lor.
Ni§te iegoi§ti, vorba celuia: în loc s¶ se gândeasc¶ la moartea
celuilalt… Dar ei nu: de fric¶. Din “pruden†¶” - dac¶ afl¶
Manolescu de gândul cel r¶u al gânditorului nostru? £i-l arde la
pensie, la o c¶l¶torie prin lume (ca s¶-§i promoveze propriile c¶r†i
în paraguayan¶, ba chiar §i în argentin¶ - de ce nu în moldav¶,
c¶-i o †ar¶ - §i o limb¶ - vecin¶ §i noi tre’ s’ ne avem ca fra†ii cu
vecinii no§tri de peste Prut…)? Mai bine tace, c¶ci t¶cerea, cum
bine se spunea pe timpul r¶zboiului…, de aur este ea.
Mar†i 15 noiembrie 2011
Alt¶ noapte grea-grea-grea. M¶ hot¶rîsem s¶ încep a scrie
jum¶tatea de pagin¶ pentru 20 noiembrie. Nu am reu§it decât s¶
culeg un citat (bun) despre iertare-la-român: Mircea Carp, care se
gr¶bise anul trecut §i luase de bun¶ “informa†ia” Mirelei Corl¶†an
dspre Marino, “informatorul Securit¶†ii”. Am traversat o criz¶
de euforie: Cum a§a, exist¶ români care î§i cer iertare, în public
pentru o “sc¶pat¶”? Ei bine, exist¶, unul, Mircea Carp:
Din Obs. Cult, 2010:
“Peste prietenia dintre Adrian Marino §i Mircea Carp s-a a§ternut,
anul acesta, umbra r¶ut¶†ii. În ciclul de articole din Evenimentul zilei, Mirela
Corl¶†an a venit cu o §tampil¶ infamant¶. Adrian Marino ar fi fost un „informator zelos“ al Securit¶†ii, ce a c¶utat s¶ submineze exilul românesc, s¶-l
influen†eze la ordinele Securit¶†ii, care îl trimitea în misiune, în Occident.
(…)Mirela Corl¶†an l-a sunat la München pe Mircea Carp, iar acesta i-a
oferit o declara†ie, ap¶rut¶ în Evenimentul zilei din 1 mai:
„Ceea ce a f¶cut Adrian Marino ca intelectual de frunte a d¶unat
grav rolului §i activit¶†ii exilului. Profunzimea activit¶†ii sale, chiar dac¶ la
un moment dat a încetat s¶ mai fie agentul docil, m-a întristat“, a declarat
atunci, de la München, Mircea Carp.
Luni, 28 iunie 2010, Mircea Carp este invitat s¶ ia cuvîntul la lansarea pe care am amintit-o la începutul acestor rînduri. (…). £i îi cere, în public,
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iertare lui Adrian Marino. Spune c¶ regret¶ fiecare cuvînt §i adaug¶ faptul c¶
a gre§it fa†¶ de acesta. Datorit¶ vîrstei §i experien†ei sale, nu ar fi trebuit s¶ se
lase influen†at de acel telefon de la Evenimentul zilei §i s¶ dea o declara†ie
pripit¶. Pentru acest motiv, Mircea Carp îi cere iertare lui Adrian Marino §i
sper¶ ca noi s¶ în†elegem situa†ia. În fa†a audien†ei, încerc s¶ aduc în discu†ie
modul în care i-a fost „smuls¶“ acea declara†ie. Mircea Carp era la München,
§tia sporadic „cazul Marino“, primise un telefon de la Mirela Corl¶†an, în
care i s-a f¶cut un rezumat dubios, n-a v¶zut documentele. „Chiar §i a§a, tot
am gre§it. N-a§ avea lini§te pîn¶ la sfîr§itul vie†ii mele, dac¶ nu mi-a§ cere iertare“, îmi replic¶ Mircea Carp.

Visul meu: s¶ aflu, din pres¶ c¶ §i “prietenii” mei care, la
un moment dat (nu întâmpl¶tor) §i-au schimbat opinia despre
mine (N. Manolescu, H. Gârbea, Alex £tef¶nescu, Laszlo,
Pecican, precum §i Gabriel Andreescu Carmen Mu§at, D.C.
Enache, D. C. Mih¶ilescu) acuzîndu-m¶ de antisemitism, de
nega†ionsim, f¶r¶ a fi citit scrierile condamnate, recunosc, dup¶
ani, a se fi în§elat §i s¶-§i cear¶ iertare pentru ceea ce scriseser¶
cu mâna lor, pricinuindu-mi suferin†e imense, cu urm¶ri…
materiale dintre cele mai cumplite.
*
Azi se împlinesc multi ani de la Revolta din Bra§ov. Câ†i
ani au trecut de atunci - din 1987?
£i câti ani au trecut de la un text al meu, în care contestam
“Aniversarea” evenimentului din 1987, pe care îl publicasem în
România liber¶ (?) în care îi acuzam pe scriitorii români
(ro-mâni!) c¶ nu mieunaser¶ atunci - drept care primisem o
replic¶ ustur¶toare de la… N. Manolescu, cel care m¶ înv¶†a…
istorie? De ce nu! Manolescu §tia istorie de pe atunci! £i-a
perfec†ionat cuno§tin†ele scriind, de la Paris, cronici sportive.
*
ïn sfâr§it, Dorin Tudoran recunoa§te adev¶rul - unul miiic,
atâtic’ - abia în 2010:
Obs. Cult., în dialog cu Simonca :
“În scrisoare, doamna Viorica Oancea concluzioneaz¶ adresîndu-v¶ urm¶toarele cuvinte: „Ai contribuit din plin la tot ce i s-a
întîmplat r¶u fratelui meu, Mihai Botez, ai mul†umit prieteniei §i ajutorului s¶u cu ur¶ §i batjocur¶ cu minciun¶ §i agresivitate“.
“Care este ura? Care este batjocura? Care este r¶ul? Dup¶ plecarea
mea din †ar¶ Mihai Botez a putut s¶ vin¶ la celebrul colocviu de la Madrid,
unde ne-am întîlnit to†i trei, Paul Goma, Mihai Botez §i cu mine”. (subl mea.)
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Atât în nota†iile sale, cât §i în relat¶rile acelui episod
(de pild¶ lui Zaciu) D. T. m¶… §tersese din cartea de imobil, nu
ap¶ream - de§i eu provocasem §i invita†ia lui la Madrid…
ïn acela§i num¶r, Simonca:
“S¶ ne oprim o clip¶ la ziua de ieri. A†i spus c¶ anul 2010 v-a
întristat, dar în 2010 a ap¶rut cartea Via†a unui om singur de Adrian
Marino, unde autorul scrie despre Dorin Tudoran: „Este un uimitor
amestec de fine†e, sensibilitate, talent §i intransigen†¶ ideologic¶ anticomunist¶. Cel mai «reu§it» rezistent român din str¶in¶tate. La ani lumin¶
de vulgarit¶†ile (oricît de explicabile ar fi uneori) ale lui Paul Goma“.
Sînt aceste afirma†ii motiv de bucurie pentru 2010?
D. T. “M-au tu§at [sic! - chiar te tu§ar¶? n.m. P.G.] aceste rînduri.
Dar am sim†it pericolul unei alte tensiuni, fiind vorba, iar¶§i, de o contrapunere. Sincer s¶ fiu [când ai fost tu sincer, Tudorane?, înainte de a te na§te?,
n.m. P.G.]?, a§ fi preferat ca din aceste rînduri s¶ lipseasc¶ compara†ia cu
Paul Goma. Îi sînt extrem de recunosc¶tor lui Adrian Marino, dar a§ fi l¶sat
la o parte compara†ia cu Paul Goma”. (sub mea).

Ce s¶ mai spun despre înclinarea irezistibil¶ a disidentului
Tudoran de §tergere din memoria, nu doar a lui, ci §i a celor
c¶rora se adreseaz¶ a adev¶rurilor - §i a oamenilor - cu care el nu
mai vrea s¶ fie comparat…?
*
Mariana Pasincovschi Universitatea ,,£tefan cel Mare”, Suceava
Receptarea prozei lui Paul Goma. Ideologie §i literatur¶
De ce un studiu de receptare la Paul Goma?
A propune o exegez¶ referitoare la receptarea prozei lui Paul Goma
în contextul literar actual înseamn¶, f¶r¶ o cunoa§tere temeinic¶ a biografiei
§i a disputelor care s-au iscat în jurul prozatorului, a te situa pe un teren
minat, gata oricând s¶ se surpe sub greutatea acuza†iilor. De aceea, pornind
de la eviden†ierea câtorva aspecte generalizatoare care s¶ creioneze atmosfera
epocii în care se na§te, activeaz¶ §i î§i suport¶ exilul, vom încerca s¶ identific¶m acele aspecte caracteristice ale ideologiei disidentului, iar mai târziu
ale prozatorului care, disimulate în faldurile comprehensiunii, nu au dus
decât la o form¶ paroxist¶ a recept¶rii. F¶r¶ a discuta juste†ea sau injuste†ea
,,†âfnei auctoriale”, ceea ce ne propunem este a vedea modul în care ideologia
asumat¶ de el §i felul lui de a concepe literatura influen†eaz¶ receptarea, eliminând confuziile prezente, înc¶ §i ast¶zi, între omul §i scriitorul Goma.
Judecând critica literar¶ în diacronia ei, încercând o demarcare lucid¶ între
banalit¶†i curente §i observa†ii originale, am citat sau analizat unii autori,
aten†ia acordat¶ fiind propor†ional¶ cu importan†a pe care am acordat-o exegezei în cauz¶. Urm¶rind atât inventarul opiniilor critice, cât §i apari†ia lor, în
câteva cazuri am acordat prioritate ideilor critice (Virgil Podoab¶, Nicoleta
S¶lcudeanu), urmând a le dezvolta într-un studiu ulterior.
Parcurgând traseul evolu†iei autorului, am constat c¶, de cele mai
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multe ori, alegând calea tipic¶ unui ins aflat în fa†a celorlal†i, Paul Goma î§i
d¶uneaz¶ singur printr-o serie de abuzuri, repetând istoria, la intervalul a
dou¶zeci de ani, din nou §i cu obstina†ie. Cearta lui Goma cu literatura accentueaz¶ condi†ia singulariz¶rii, autorul refuzând apartenen†a la o comunitate
scriitoriceasc¶ ce nu s-a solidarizat cu opozantul la dictatur¶.
Întrunind o unanimitate privitoare la activitatea sa ca disident, receptarea critic¶ a cunoscut un §ir neîntrerupt de prejudec¶†i, toate îns¶ în defavoarea autorului, aducând prejudicii estetice operei prin minimalizare, reducere la t¶cere §i chiar excludere din via†a literar¶. Contestat de unii, dar apreciat de al†ii, Paul Goma r¶mâne înc¶ un ,,caz” nerezolvat, abuzurile de opinie
din ultimii ani, ie§ite de sub condeiul vitriolant al diaristului, dând na§tere
unor ample polemici, care au produs un fenomen de respingere ce tinde s¶ se
generalizeze. Semnalate de critica literar¶, atitudinile care contest¶ transformarea operei într-un simplu document în defavoarea interesului estetic,
contribuie la înnoirea perspectivei critice asupra lui Goma. Autorul se
dore§te, de fapt, scriitor, receptat, prin urmare, cu mijloace adecvate, a§a cum
s-a întâmplat în anii 90’, îns¶ de data aceasta pentru o perioad¶ nedeterminat¶, f¶r¶ a implica numele disidentului în activitatea prozatorului. În
accep†iunea acestor opinii, consider¶m c¶ o schimbare a instrumentarului critic va putea echilibra receptarea unui autor atât de controversat, redând literaturii române un mare prozator, a c¶rui oper¶ muste§te de literaritate chiar §i
în paginile cele mai acerbe ale jurnalului.
Un destin de disident
Scriitor care a stârnit (§i înc¶ mai stârne§te) în rândul contemporanilor destul de multe §i deloc u§oare controverse, Paul Goma a întrunit, totu§i,
printre mul†i români din †ar¶, dar mai ales din exil, o unanimitate privitoare
la activitatea sa ca disident, fiind considerat singurul disident autentic al †¶rii
lor, care s-a opus sistemului comunist cu pre†ul timor¶rii §i al excluderii din
societate. În ciuda faptului c¶ a devenit, cu trecerea timpului, un adev¶rat
artist al cuvântului românesc, critica literar¶ (cu câteva excep†ii) a ac†ionat
conform aceluia§i mecanism, insistând asupra nivelului politic §i istoric al
operei sale, transformând, dup¶ cum bine precizeaz¶ Virgil Podoab¶, ,,o
oper¶ complex¶ într-una unidimensional¶”[1].
S-a ajuns, astfel, dup¶ cum ne explic¶ acela§i critic literar, la instalarea masiv¶ a acestui ,,nefiresc” în percep†ia româneasc¶ a operei lui Goma,
care a atras dup¶ sine o consecin†¶ §i mai grav¶, gra†ie implic¶rii dizidentului
în treburile scriitorului. A§adar, ,,amestecând à outrance activitatea dizidentului (§i opozantului politic) în cea a scriitorului §i f¶când din cea dintâi sursa
celei de-a doua, ace§tia i-au retras lui Paul Goma darul imagina†iei. În virtutea acestei confuzii a surselor cu resursele, Paul Goma ar fi un scriitor lipsit
de imagina†ie, iar elanul s¶u creator s-ar stinge de îndat¶ ce §i-ar desprinde
pana de pe solul fertil al biografiei personale §i al documentului istoric. Dup¶
ei, Paul Goma n-ar fi scriitor decât în m¶sura în care a fost dizident §i opozant”[2].
Au existat §i voci care i-au contestat chiar §i statutul de disident,
autorul devenind un proscris atât în comunism, cât §i dup¶ c¶derea acestuia,
când ne-am fi a§teptat ca lucrurile s¶ se schimbe, s¶ evolueze. Exist¶, desigur, o evolu†ie (semnalat¶ de apari†ia numeroaselor c¶r†i de valoare ), îns¶
aceasta nu a fost în stare s¶ opreasc¶ valul reac†iilor negative stârnite de acerbul polemist, reac†ii care, din nou, i-au dezechilibrat receptarea.
Delegitimând nume cu greutate, atât din †ar¶, cât §i din exil, Paul Goma este
acuzat §i el de anitisemitism, riscând s¶ fie, din nou, exclus din lumea litera-
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turii. Aceasta nu este, îns¶, singura acuz¶, multe altele completând o list¶ care
înc¶ se mai scrie: ,,Cioran l-a învinuit de reac†ionarism. I-a fost diagnosticat
delirul de candoare moral¶. I-a fost demascat cultul personal al personalit¶†ii.
I s-a spus c¶ este lipsit de nuan†are în judec¶†ile morale. Iar aici i s-au opus
echilibrul §i m¶sura lui Havel. Intransigentul ar fi un inconsecvent. [...] Goma
a mai fost acuzat de inadaptare la nonbeligeran†¶”[3], i-au fost publicate, sub
men†iunea repetat¶ ,,Document”, declara†iile date în timpul arest¶rii sale din
aprilie-mai 1977, ,,document” conform c¶ruia scriitorul adreseaz¶ mul†umirile cele mai sincere domnului Nicolae Ceau§escu (acesta fiind §i titlul celor
câteva – mai bine zis §ase subtitluri), ,,care, pe de o parte mi-a dovedit c¶ nu
s-a schimbat, pe de alta mi-a ar¶tat în†elegere, generozitate §i încredere în
mine, cel care voi mai fi”[4].
Toate acestea, inclusiv intensa publicistic¶ demascatoare, din pozi†ia
unui ,,obiectiv” absolut, radical, incomod, iritant – dup¶ cum îl caracterizeaz¶
Marian Victor Buciu[5], au dus la o receptare extremist¶, pu†ini fiind cei care
au v¶zut în Paul Goma o adev¶rat¶ personalitate literar¶, §i au fost interesa†i
de valoarea artistic¶ a prozatorului. Provoca†i, subiectiv sau obiectiv, de judecata sa moral¶, ,,încurcând planul moralit¶†ii dizidentului cu acela al afectivit¶†ii exagerate a moralistului §i al valorii, pentru unii discutabile, a operei
scriitorului”[6], privind scriitorul dinspre etic §i cet¶†eanul dinspre estetic, cei
mai mul†i readuc în prim-plan confuzia între moral¶ §i art¶, gustând din acel
m¶r al discordiei care a dus la subminarea esteticului §i care a stârnit numeroase polemici, pro §i contra lui Paul Goma.
În aceste condi†ii, ne-am putea întreba, la fel cum au f¶cut-o §i al†ii,
chiar dac¶ uneori indirect, cum s-a ajuns la aceast¶ situa†ie? Cine este vinovatul §i cine are câ§tig de cauz¶? Autorul, cei care îl sus†in, cei care îl acuz¶
sau cei care î§i manifest¶ atitudinea printr-o ,,t¶cere tactic¶” sau printr-o
,,calomnie resentimentar¶”, dup¶ cum se exprim¶ Virgil Podoab¶? Nu ne
propunem acum s¶ g¶sim un r¶spuns la aceste întreb¶ri, c¶ci, oricare ar fi
acesta, f¶r¶ o cunoa§tere temeinic¶ a problemei, nu ar face decât s¶
îngreuieze în†elegerea cazului Goma, complicând, §i mai mult, perceperea
atmosferei din societate. Ceea ce ne intereseaz¶ este s¶ urm¶rim modul în
care a fost receptat prozatorul, de la debut §i pân¶ în momentul de fa†¶, judecând critica literar¶ în diacronia ei, acordând spa†iu tuturor categoriilor invocate, §i s¶ observ¶m în ce mod ideologia asumat¶ de Paul Goma §i felul lui
de a concepe literatura influen†eaz¶ receptarea.
*****
Când Paul Goma se lansa în literatura român¶, în decembrie 1966,
debutând în revista ,,Luceaf¶rul” cu povestirea Aia, cu titlul schimbat de
redac†ie, Când tace toba, autorul era deja considerat ,,un caz” (ca urmare a
,,procesului” de la Universitate §i a promisiunii lui M. Novicov c¶ se va
ocupa el de ... ,,Cazul Goma”[7]), drept pentru care reu§e§te cu greu s¶
publice fie în periodice, fie în volum, revista lui Eugen Barbu devenind singura op†iune (prime§te ,,Men†iune, proz¶”, la decernarea ,,Premiilor pentru
1966”). Debutul în ,,Luceaf¶rul” deschide por†ile altor periodice (,,Gazeta
literar¶”, ,,Via†a româneasc¶”, ,,Cravata ro§ie”, ,,Ateneu”, ,,Neuer Weg”), în
prim¶vara lui 1967 revista german¶ (din România) ,,Neue Literatur”
preg¶tind publicarea unui fragment din Ostinato, în traducerea Anemonei
Latzina §i a lui Dieter Schlesak. Tot acum, primul care pune în circula†ie sintagma de ,,Soljeni†în român”, este Miron Radu Paraschivescu. Aruncându-§i
ochii peste dactilograma romanului, acesta a exclamat: ,,Dar b¶iatul ¶sta e un
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Soljeni†în român!”, formul¶ preluat¶ de ,,Le Monde”, de radio ,,Europa
liber¶” §i de numero§i exege†i, încât ea s-a consacrat – subliniaz¶ Ion Simu†
– numai în rela†ie cu disiden†a lui Paul Goma[8]. Sublinierea criticului vine
în acord cu tentativa de uzurpare a titlului glorios, uzurpare considerat¶ a fi
,,un gest imoral, pentru c¶ e nedrept §i resentimentar. Nu e o simpl¶
§i inocent¶ eroare publicitar¶, ci o enorm¶ §i simptomatic¶ ingratitudine fa†¶
de cel mai important disident român”[9], exemplele fiind în acest sens
gr¶itoare.
În 1968 (21-22 august, odat¶ cu invadarea Cehoslovaciei), este lansat
în libr¶rii volumul de debut Camera de al¶turi, în septembrie ap¶rând dou¶
cronici elogioase semnate de Valeriu Cristea, în ,,Amfiteatru”, §i Lucian
Raicu, în ,,România literar¶”, §i o not¶ distrug¶toare, dar nesemnat¶, în
,,România liber¶”. F¶r¶ a contribui la impunerea lui Paul Goma (cartea a
trecut aproape neobservat¶, din pricini extraliterare), Valeriu Cristea are
meritul de a face ni§te observa†ii de valoare, observa†ii care, cu trecerea timpului, aveau s¶ se confirme. El vorbe§te despre maturitatea artistic¶ a debutantului (în vara lui 1967 Paul Goma trimisese deja în Occident prima
variant¶ a romanului Ostinato), considerând c¶ ,,Paul Goma dovede§te o
fin¶, exact¶ §i aspr¶ receptare a concretului. Spre deosebire de atâ†ia al†ii,
cam usc¶†ivi, palizi §i moroc¶no§i, timora†i în fa†a concretului, teroriza†i de
contactul cu el, Paul Goma e un analist cu obrajii ro§ii de s¶n¶tate (o prim¶
trimitere la Ion Creang¶), f¶cut cu adev¶rat din carne §i sânge”[10]. Valeriu
Cristea nu trece cu vederea nici calit¶†ile ,,propriu-zis artistice, scriitorice§ti:
sim†ul culorii, umorul, înclina†ia spre pitoresc, capacitatea de a situa obiectul
descrierii într-un câmp de sugestive analogii, puterea de a fixa, de a îmbr¶ca
în cuburi groase de materie st¶rile pulverizabile, senza†iile fugitive, caracterul plastic, expresiv al limbii”[11], trimi†ând, printr-o scriitur¶ distinctiv¶
(,,fraza, care adeseori cre§te în perioade uria§e, de câte-o pagin¶ întreag¶ de
text, este vânjoas¶ §i arborescent¶, gâlgâind se sev¶[12]”), la ceea ce avea s¶
devin¶ mai târziu stilul lui Paul Goma. Observând, totodat¶, sl¶biciunile
debutantului §i rezultatele mediocre ale unor nuvele (Logodnicii vin §i
pleac¶, O ce veste minunat¶, Aia), precum §i s¶r¶cia substan†ei epice, impresia general¶ a criticului r¶mâne hot¶rât în favoarea scriitorului: ,,Închizând
prima carte gândul ne r¶mâne la pagina de compact¶ analiz¶ infinitezimal¶
ce dep¶§e§te primejdia aridit¶†ii printr-un sim† viguros al materiei §i talent
literar (s.n.)”[13].
Chiar dac¶ în volumul s¶u de debut prozatorul nu l¶sa s¶ se întrevad¶
aproape nimic din experien†a sa penitenciar¶ în anii studen†iei (1956-1958) §i
al unui domiciliu obligatoriu de cinci ani în B¶r¶gan, §i nici din cariera sa
viitoare, anumite frânturi vor trimite abia colateral spre tensiunile ce vor
c¶p¶ta consisten†¶ mai târziu: este vorba despre libertatea invocat¶ de recidivistul Gulim¶nescu §i de premisa moral¶ a viitorului disident, pus¶ în gura
unui tân¶r ajuns pe §antier într-o brigad¶ de fierari pentru a fi ,,reeducat” de
secretarul UTM – ,,A nu ne min†i pe noi în§ine”, devenit¶ o solu†ie unic¶
pentru a-§i câ§tiga demnitatea §i a supravie†ui într-o lume în care tân¶rul afl¶
c¶ §i tat¶l s¶u vitreg fusese în uzin¶ informator. C¶ debutul lui Paul Goma nu
este reprezentativ pentru ceea ce va deveni scriitorul mai târziu este confirmat de Ion Simu†[14] §i Anton Cosma[15], p¶rerile lor nefiind, îns¶,
împ¶rt¶§ite în totalitate §i de Alex. £tef¶nescu. Referindu-se, în 2005, în
Istoria literaturii române contemporane, la întreaga oper¶ a prozatorului, criticul literar conchide: ,,Textele lui Paul Goma, de§i etaleaz¶ procedee ale
literaturii-verité, de§i cuprind discontinuit¶†i inten†ionate, proprii literaturii

©Paul Goma 1935-2011

wwww.paulgoma.com

PDF public și gratuit

31.12.2011

PAUL GOMA - JURNAL 2011

2650

moderne, r¶mân în esen†a lor neliterare”[16]. Care ar fi, atunci, literatura
propriu-zis¶ a prozatorului? R¶spunsul ni-l ofer¶, în continuare, Alex.
£tef¶nescu, nu f¶r¶ leg¶tur¶ cu problema noastr¶, considerând c¶ ,,literatura
propriu-zis¶ scris¶ de Paul Goma poate fi g¶sit¶ doar în volumul s¶u de
debut, Camera de al¶turi, din 1968”[17], proz¶, îns¶, ,,vag psihologizant¶,
indecis¶ stilistic §i §tears¶”[18]. Prin urmare, criticul îi contest¶ scriitorului
telentul literar, constatând c¶ ,,atunci când a f¶cut numai literatur¶, bazânduse exclusiv pe talentul lui literar, în absen†a unui scandal politic care s¶-i
promoveze cartea, Paul Goma nu a reu§it s¶ se impun¶ aten†iei publicului”[19]. De§i suntem de acord cu ultima parte a afirma†iei, cu efectul pe care
l-a avut volumul de proz¶ scurt¶, nu putem îmbr¶†i§a §i cauza pe care ne-o
propune Alex. £tef¶nescu (absen†a unui scandal politic), dar mai ales suntem
în dezacord cu criticul în ceea ce prive§te literaritatea operei de debut, alte
texte reu§ind s¶ se afirme în mod pa§nic, dovedind c¶ adev¶rata literatur¶
muste§te dincolo de por†ile acestui volum. Iar exemplele sunt în acest sens
numeroase.
În 1969, dup¶ ce lucreaz¶ la romanul În cerc §i scrie prima variant¶
a unui ,,segment” din U§a, Paul Goma declar¶ editorilor c¶ dac¶ Ostinato
(respins în prim¶vara lui 1968) nu va fi publicat în 1970, va apare în Occident
în 1971. Afirma†ia sa este primit¶ cu repulsie din partea Uniunii Scriitorilor,
unde este ,,judecat” în cursul aceluia§i an, p¶rerea general¶ fiind c¶ un scriitor
român, ‹‹mai ales când este un necunoscut›› (citat din V. Nicolescu), ‹‹nu are
dreptul s¶ se comporte, ca §i cum ar fi singur pe lume››[20]. În martie 1970,
Paul Goma public¶ pentru ultima oar¶ proz¶, în ,,România literar¶,” un fragment din În Cerc. În aprilie, dup¶ ce pred¶ editurii ,,Cartea Româneasc¶”
romanul U§a, autorul trebuie s¶ înfrunte o nou¶ respingere din partea lui
Marin Preda §i Mihai Gafi†a, sub pretextul ,,decodific¶rii” f¶cute de
Alexandru Ivasiuc, §i anume c¶ personajul ,,negativ” din U§a nu e altcineva
decât Elena Ceau§escu. Chiar dac¶ s-a dovedit c¶ aceast¶ acuza†ie era nefondat¶, ea reu§e§te s¶ opreasc¶ tip¶rirea literaturii lui Goma, punând totodat¶
începutul unei rela†ii de ostilitate între cei doi scriitori.
În urma acestui eveniment, intervine în martie 1970 interdic†ia total¶
(de§i scriitorul continu¶ s¶ fie redactor la ,,România literar¶”), Paul Goma
neavând dreptul s¶ semneze nici m¶car traduceri, interdic†ie care îi viza atât
pe so†ia sa, Ana Goma, cât §i pe socrul s¶u, Petre N¶vodaru. În aceste
condi†ii, scriitorul trimite în Occident manuscrisul romanului U§a, pentru ca
în toamna lui 1971 s¶ apar¶, la o mic¶ distan†¶ de ,,Tezele din Iulie” ale lui
Ceau§escu, romanul Ostinato, mai întâi în Germania, la Suhrkamp din
Frankfurt pe Main, apoi în Fran†a, la Gallimard (sub titlul La Cellule des
libérables). Romanul este bine primit de presa str¶in¶, iar autorul e caracterizat ca un Soljeni†în român. Într-o cronic¶ editorial¶ citit¶ la microfonul
,,Europei libere”, Virgil Ierunca va reflecta astfel la eveniment: ,,Îl a§teptam
de dou¶zeci de ani, §i mai bine. Îl a§teptam pe scriitorul care s¶-§i asume riscul de a trimite în str¶in¶tate, el r¶mânând în România, o carte adev¶rat¶. Din
Polonia, din Ungaria, din Cehoslovacia §i, mereu, din Rusia, au sosit astfel
de c¶r†i m¶rturisind despre chipul real al dictaturilor subdezvoltate din Est.
Numai România se înf¶§urase, aparent, într-un fel de serai estetic, unde scriitorii, necucerind libertatea, ci primind-o de sus, î§i f¶cuser¶ din ea un fel de
arm¶ bizantin¶, n¶sc¶toare – e drept – de rodnice ambiguit¶†i. [...] Paul Goma
îns¶, cel dintâi, face saltul hot¶râtor pentru a ar¶ta lumii c¶ se nasc §i în
România scriitori demni de vremurile pe care le tr¶im. Ca Boris Pasternak, ca
Soljeni†în, ca Tibor Dery. (£i nu-i numim pe to†i)…”[21].
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Paradoxal, succesul în Germania este sporit §i de reac†ia delega†iei
române§ti, care p¶r¶se§te Târgul de Carte de la Frankfurt în semn de protest.
Prima edi†ie se epuizeaz¶ astfel într-un timp record, în Germania §i în Fran†a
critica fiind elogioas¶. Se poate afirma, în aceea§i accep†iune cu Monica
Lovinescu, c¶ ,,cenzura din România a asigurat r¶sunetul lui Ostinato în
str¶in¶tate. Nel¶sând s¶ apar¶ romanul, a§a cum fusese prev¶zut, la
Bucure§ti, cenzorii speria†i au creat condi†iile primului succes românesc în
str¶in¶tate. Numai condi†iile bineîn†eles,” – completeaz¶ autoarea – ,,iar nu
§i succesul. Dac¶ cenzura §i scandalul n-ar fi avut drept obiect decât un
roman oarecare, s-ar fi produs o vâlv¶ f¶r¶ urm¶ri. Cum îns¶ Ostinato este o
realizare estetic¶, succesul prinde r¶d¶cini în autenticitatea experien†ei, în
calitatea omului, în talentul autorului §i, în sfâr§it, în contemporaneitatea limbajului s¶u”[22].
Înainte de a vedea care au fost urm¶rile acestui act de curaj, suntem
tenta†i s¶ ne întreb¶m: de ce tocmai Paul Goma, în condi†iile în care, în anii
’70 literatura român¶ primise voie de la partid s¶ reconsidere perioada
,,obsedantului deceniu”? De ce al†i autori care scriau despre anii 50’, precum
Marin Preda sau Ion L¶ncr¶njan, (dar §i Constantin ¢oiu, Augustin Buzura,
Alexandru Ivasiuc) erau publica†i, iar Paul Goma, care scria despre aceea§i
perioad¶ (a se vedea Ostinato), devenise interzis?
Exist¶, într-adev¶r, o explica†ie, literatura lui Paul Goma fiind diferit¶ de ceea ce se scria în perioada lans¶rii sale. Analizând proza altor romancieri, precum Augustin Buzura, Alexandru Ivasiuc, Nicolae Breban sau chiar
Marin Preda, vom constata preferin†a pentru construc†ii masive, rigide §i
foarte serioase. Or, Paul Goma, dup¶ cum bine observ¶ Alexandru Laszlo,
,,contrapunea acestei tendin†e predominante din literatura anilor ’70 dezinhibarea, senin¶tatea, o und¶ foarte accentuat¶ de naturale†e. Goma este cel care
introduce masiv în literatura român¶ limba vorbit¶, a§a cum este ea, jocurile
de cuvinte, glumele în doi peri. Este cel care preia, dup¶ modelul occidental,
§i are curajul s¶ introduc¶ în scris denumirea organelor sexuale, înjur¶turile
a§a cum au fost pronun†ate…”[23]. Coborând, a§adar, literatura în tiparele
realit¶†ii tr¶ite, construindu-§i o scriitur¶ anti-elitist¶, uzând de un limbaj
,,mult mai dezinvolt decât al contemporanilor s¶i”[24], dar mai ales incriminând nu un tor†ionar sau altul, ci sistemul opresiv în ansamblul s¶u, Paul
Goma deranjeaz¶. Iar deranjul acesta, pe care §i-l asum¶ cu mult curaj, îi permite s¶ sparg¶ barierele interzise (c¶ci existau anumite limite impuse de partid) §i s¶ critice ,,f¶r¶ complezen†¶” anii 50’. Iar de aici §i pân¶ a-l vedea pe
Goma cenzurat §i interzis (înc¶ din anii 70’) nu a fost decât un pas.
Dup¶ publicarea romanului în str¶in¶tate, încep presiunile ,,forurilor”, urmeaz¶ excluderea din redac†ia ,,României literare”, excluderea din
partid, t¶ierea ajutoarelor de la Fondul Literar, într-un cuvânt împingerea la
periferie, marginalizarea scriitoriceasc¶, mizerie material¶ §i singur¶tate. I se
acord¶, îns¶, în 1972, pa§aport, dup¶ ce anterior i se refuzase orice solicitare
de acest fel, §i Paul Goma pleac¶ în c¶l¶torie turistic¶ în Austria, RFG,
Fran†a, revenind în 1973 în †ar¶. În acest timp se lanseaz¶ la Frankfurt a doua
carte tradus¶ în german¶, U§a noastr¶ cea de toate zilele (Die Tür,
Suhrkamp), în 1972, pentru ca în 1974 s¶ apar¶ în francez¶, la Gallimard,
sub titlul Elles étaient quatre... .Tot în acest an apare în neerlandez¶, la
Bruna, Ultrecht, Ostinato, pentru ca în 1976 s¶ se publice, în francez¶, la
Gallimard, Gherla, transmis¶ (ca §i Ostinato §i U§a) la Europa liber¶, în foileton – în lectura autorului. De§i aceste c¶r†i au stârnit numeroase reac†ii,
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opozi†ia prozatorului atinge apogeul în 1977, atunci când trimite scrisoarea
de solidarizare cu Charta ’77, scrisoare semnat¶ ulterior numai de Ion
Negoi†escu §i de Ion Vianu. Nu putem trece cu vederea nici unul dintre
primele documente publice emise de Paul Goma – o scrisoare deschis¶ c¶tre
Heinrich Böll, scriitorul german laureat al Premiului Nobel (§i, pe atunci,
pre§edinte al Pen Clubului Interna†ional), scrisoare datând din 11 septembrie
1973 §i publicat¶ în revista româneasc¶ parizian¶ ,,Ethos”, nr. 2, din 1975,
prin care Paul Goma cere sprijin pentru a face cunoscute înc¶lcarea drepturilor omului în România §i ignorarea liber¶†ilor constitu†ionale. Partea a doua
a scrisorii se refer¶ la exercitarea drastic¶ a cenzurii §i la respingerea manuscriselor din pricina tabuurilor, scriitorul întocmind o list¶ de teme tabuizate.
Revenind la anul 1977, care a constituit punctul de vârf al exasper¶rii pe care
Goma o produce securit¶†ii, trebuie s¶ ad¶ug¶m c¶, pe lâng¶ scrisoarea c¶tre
Pavel Kohout §i camarazii s¶i (datând din 26 ianuarie 1977), Paul Goma mai
adreseaz¶ dou¶ scrisori lui Ceau§escu, prima (la începutul lunii februarie
1977) fiind ,,o adev¶rat¶ capodoper¶ în genul ei”[25], scrisoare prin care îi
cerea pre§edintelui o declara†ie de sus†inere a Chartei ’77. E drept c¶ pre†ul
pl¶tit de autor pentru aceast¶ provocare a fost destul de ridicat, urmând o
perioad¶ aspr¶ de urm¶rire §i persecu†ie a scriitorului de c¶tre securitate: este
arestat (fiind eliberat ca urmare a presiunii interna†ionale), b¶tut pe strad¶,
amenin†at cu moartea (în martie-aprilie î§i scrie testamentul), exclus din
Uniunea Scriitorilor (9 aprilie) §i, ca ultim¶ solu†ie de erodare a credibilit¶†ii,
atacat de revistele literare. Îns¶ aceast¶ ac†iune politic¶, în ciuda deprecierilor
publice din †ar¶, a avut un extraordinar ecou în Occident, astfel încât jurnalistul Bernard Guetta nota în ,,Le Nouvel Observateur”: ,,România, în 1977,
a cunoscut dou¶ cutremure: unul de p¶mânt, în 4 martie, altul al oamenilor,
prin Mi§carea Goma” (de la care scriitorul va prelua sugestia de a-§i intitula
viitoarea carte consacrat¶ evenimentelor Le Tremblement des hommes
ap¶rut¶ la ,,Seuil”, în 1979)[26].
Încercarea de a-l anula pe Paul Goma ca scriitor, implicit ca disident,
apar†ine revistelor ,,Convorbiri literare”, ,,S¶pt¶mîna”, ,,Contemporanul” §i
,,Luceaf¶rul”. Intitulându-§i articolul “Arta de a face scandal”, ap¶rut în
,,Convorbiri literare” la 4 aprilie 1977, Al. Dobrescu îi contest¶ prozatorului
talentul literar, punându-i notorietatea (la fel cum vor proceda §i al†i critici
literari) pe seama scandalului declan§at ,,la ad¶postul unor cât mai înalte
principii umanitare...”[27]. F¶r¶ munc¶ pe brânci §i f¶r¶ talent – ,,talentul pe
care §i-l trîmbi†eaz¶ §i pe care-l crede pizmuit de vecini nu exist¶ decît în propria-i închipuire” – Paul Goma este autorul unor ,,elucubra†ii” §i ,,agramatisme” pe care ,,doar min†ile bolnave le pot na§te”. În aceste condi†ii, ne
explic¶ Al. Dobrescu, ,,panglicarul trebuie s¶ lase impresia c¶-i neîn†eles ori
indezirabil”, iar pentru a-§i atinge scopul nu-i r¶mâne decât s¶ ,,scuipe ostentativ în blidul din care a mîncat pe s¶turate §i, culmea, continu¶ s¶ înfulece...”.
În ultima parte a acestui articol afl¶m c¶ Paul Goma este un mut (,,în
literatur¶ lipsa sa de har e mu†enie”) auzit §i ap¶rat de al†i mu†i, ,,de aiurea,
care abia a§teapt¶ semne c¶ nu sînt singuri pe lume”. Or, ace§ti ,,mu†i”, dup¶
cum bine observ¶ Monica Lovinescu, nu pot fi altcineva decât Eugène
Ionesco §i Mircea Eliade, iar în literele franceze Pierre Emmanuel, Sartre §i
Simone de Beauvoir, Aragon, Claude Roy, Roland Barthes, Philippe Sollers
etc., membrii Pen-Clubului francez, Arthur Miller §i Edward Albee, nemaivorbind de Pen-Clubul suedez... pe care ,,i-a amu†it pe to†i cronicarul de la
Ia§i!”[28]. Dezgustat de aceast¶ ,,cîrd¶§ie de la distan†¶” a mu†ilor din lumea
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întreag¶ cu mutul Paul Goma – continu¶ Monica Lovinescu –, Al. Dobrescu
g¶se§te c¶, în asemenea condi†ii, ,,tolerarea mai departe” [...] ,,s-ar întoarce
pîn¶ la urm¶ împotriv¶-ne, ca o imens¶ jignire a omenescului”.
Iar ,,pentru ca acest ‹‹omenesc›› de tip umanist-revolu†ionar s¶ nu fie
jignit, Paul Goma a fost într-adev¶r redus la mu†enie într-o închisoare din
România, de unde n-a reie§it decât datorit¶ protestelor unor ‹‹mu†i›› atât de
celebri”[29].
În articolul din ,,S¶pt¶mîna” (8 aprilie 1977) intitulat “Necroforii”,
cel care se afl¶ în fruntea atacurilor împotriva lui Paul Goma este Eugen
Barbu. Pornind de la ,,vechea polemic¶ cu postul de radio ,,Europa liber¶”
care ,,a def¶imat tot ceea ce se putea def¶ima din realitatea româneasc¶ §i cea
a vecinilor”[30], dup¶ un lung §ir de ,,injurii ca la §atr¶”, autorul, indignat de
un ,,neica-nimeni” care ,,nu în†elegea c¶ m¶car în fa†a mor†ii” (cutremurul
din 4 martie) trebuie ,,s¶-§i cenzureze pofta de notorietate”, vrea s¶ ne
conving¶ c¶ Paul Goma este un agramat pentru care literatura ar constitui ,,un
mister”. Dup¶ ce uzeaz¶ de alte depreciative precum ,,†îrcovnicul literar”,
,,client gras al propagandei” sau ,,necrofor”, Eugen Barbu sugereaz¶ ca Paul
Goma s¶ fie trimis la munc¶ printre ruine pentru a descoperi, ,,tot s¶pînd [...],
adev¶rul cumplit c¶ este un zero §i c¶ nu înseamn¶ nimic în con§tiin†a româneasc¶”.
În aceea§i not¶ sunt §i articolele lui Vasile B¶ran §i Nicolae Drago§:
“Hiene printre ruine”, ap¶rut în ,,Contemporanul” (8 aprilie 1977), respectiv
Un jalnic ,,cîntec de siren¶”, publicat în revista ,,Luceaf¶rul” (9 aprilie 1977).
Dac¶ în primul articol autorul evit¶ s¶ îl numeasc¶ pe Paul Goma – este limpede c¶ el se afl¶ în fruntea hienelor: ,,[...] ni§te indivizi care-§i spun scriitori
§i ziari§ti împro§cînd cu cea mai murdar¶ dintre murd¶rii nobila noastr¶ profesiune, c¶utau ca ni§te hiene printre ruine ce se poate suge din cadavre”[31],
– Nicolae Drago§ are alt¶ strategie: urmând exemplele lui Eugen Barbu §i
Al. Dobrescu, ne în§tiin†eaz¶ c¶ ,,avem datoria s¶ nu toler¶m la nesfîr§it” [...]
,,actele §i gesturile necugetate ale lui Paul Goma”[32].
Privite ast¶zi cu mult¶ circumspec†ie, aceste afirma†ii, schi†ând înc¶
o dat¶ tabloul dezastruos al anului 1977, aduc în prim-plan condi†ia unui
scriitor care este constrâns s¶ aleag¶, ca ultim¶ solu†ie, exilul. H¶r†uit §i
amenin†at, dup¶ o interdic†ie total¶ de peste §apte ani §i jum¶tate, Paul Goma
p¶r¶se§te definitiv †ara, împreun¶ cu familia, ob†inând imediat azil politic în
Fran†a.
F¶când un prim bilan† al acestei etape, asist¶m la impunerea paradoxal¶ a unui scriitor de limb¶ român¶ în Occident, singurul comparat cu
Soljeni†în (aspect care nu trebuie supralicitat, dar nici trecut cu vederea), care
are de la început, prin Ostinato, un succes complet: ,,politic” §i estetic, care
este, îns¶, calomniat §i interzis în România. Se insituie un ,,caz Goma” ce trebuie privit ca o sum¶ de ambiguit¶†i create artificial într-un climat de dezinformare §i team¶, unde prejudecata în leg¶tur¶ cu lipsa de talent §i de valoare
literar¶ se instituie, pe de o parte, ca r¶spuns la scrisorile §i opiniile politice
ale prozatorului, într-un cuvânt la ideologia acestuia, iar pe de alt¶ parte st¶
sub semnul necunoa§terii operei sale. Devenit simbolul disiden†ei române§ti,
reu§ind s¶-§i fac¶ un nume notoriu în afara †¶rii într-o perioad¶ în care problema public¶rii anima dorin†a oric¶rui scriitor român, Paul Goma deranjeaz¶, iar pentru a fi redus la t¶cere, este nevoie s¶ nu aib¶ talent, drept pentru
care
,,s-a decretat c¶ nu are”. Semnificativ este, în acest sens, argumentul
adus de Ruxandra Cesereanu. Relatând o întâlnire oficial¶ cu un grup de
scriitori, autoarea descrie interesul unui diplomat englez (întâmplat s¶ fie pre-
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zent) pentru romanul Ostinato, cerând p¶rerea scriitorilor cu pricina §i întrebân-du-i dac¶ va apare §i în române§te. Afl¶m, în continuare, c¶ Paul Goma
era pe atunci în †ar¶ (,,prin 1975 sau 1976”), cartea sa ap¶ruse în str¶in¶tate,
diplomatul o citise §i o considera un mare roman, de unde §i interesul
acestuia, ,,deloc inocent”. R¶spunsul primit din partea confra†ilor a fost ,,în
doi peri: n-am citit, nu cunoa§tem nimic precis, altele sînt problemele actuale
ale literaturii noastre...”[33].
,,Acest r¶spuns ‹‹diplomatic›› – scrie Ruxanda Cesereanu – se
v¶de§te îns¶, la o analiz¶ atent¶, nu numai plauzibi ci §i adev¶rat §i verificabil. El reprezint¶ §i cheia pentru în†elegerea mult discutatei atitudini a breslei
scriitorice§ti fa†¶ de Goma... .”[34] Aceea§i p¶rere o împ¶rt¶§e§te §i Monica
Lovinescu, autoarea considerând c¶ pentru a camufla invidia, se pune în circula†ie, cu uimitor consens între putere §i scriitori, legenda lipsei de talent a
autorului. În realitate îns¶ ,,nu talentul lui Paul Goma este în cauz¶, ci incapacitatea [...] scriitorilor români de a renun†a la ni§te privilegii care, pentru
cei mai mul†i dintre ei, au devenit pur imaginare...”[35]. Într-un cuvânt,
†intind sistemul de represiune, ie§ind deasupra cercului, prozatorul st¶vile§te
receptarea obietiv¶, fiind restituit (abia mai târziu, pentru pu†in timp §i nu în
unanimitate) în urma eforturilor de pozitivare venite din partea unor critici
literari care, f¶r¶ a-§i tr¶da obiectul, au reu§it, prin intui†ii excep†ionale, s¶
redea prozatorului locul uzurpat de disidentul Goma.
Exilul parizian. ,,Campania de var¶”
Odat¶ cu plecarea din †ar¶, începe o nou¶ etap¶ biografic¶, alte c¶r†i
denun†ând §i acuzând sistemul comunist din România.
Lansarea volumului Le tremblement des hommes, în prima
s¶pt¶mân¶ a lui martie 1979, devine premisa altor discu†ii, §i de aceast¶ dat¶,
pro §i contra lui Paul Goma (o parte din citate fiind transpuse în cartea
Monic¶i Lovinescu în încercarea de a reflecta la eveniment).
Înso†ind lansarea acestui volum printr-un articol publicat în ,,Le
Monde”, sub titlul “Un Soljeni†în român”, Eugène Ionesco noteaz¶: ,,E în
acela§i timp interesant §i trist s¶ vezi c¶ scriitorii români nu s-au eliberat de
fric¶. Ei tr¶iesc într-o la§itate constant¶ pe care nu putem s¶ le-o repro§¶m,
deoarece cine §tie ce-am face noi în§ine într-o situa†ie asem¶n¶toare. Nu-i
învinuim, constat¶m îns¶ c¶ printre ei nu exist¶ disiden†i în afara lui Paul
Goma. El este un mare scriitor român care n-a fost publicat în România pentru c¶ – pretinde cenzura – scria prea prost. Ei bine, francezii care se pricep
la literatur¶ n-au g¶sit c¶ e un scriitor f¶r¶ talent. Francezii l-au publicat”[36].
Prezent la lansare este §i Arrabal, care nu întârzie s¶ afirme: ,,Paul
Goma e ca un fel de microcosm: prin el în†elegem mai bine realitatea româneasc¶. I se interzice s¶ scrie în propria-i limb¶, ca §i cum ai avea dreptul s¶
refuzi unui copac p¶mântul în care este înr¶d¶cinat. Cred c¶ Goma e un
foarte mare poet”[37].
Mai limpede evoc¶ rolul lui Goma Monica Lovinescu: ,,În ce ne
prive§te, rostim cuvântul eroism, de§i Paul Goma nu-l roste§te. Dac¶ este
mereu atent s¶ scoat¶ în relief curajul celorlal†i, se dovede§te tot atât de atent
s¶ §i-l estompeze pe al s¶u...£i totu§i, datorit¶ lui se vorbe§te azi în lume de
o disiden†¶ româneasc¶; prin el România a încetat s¶ fie marea absent¶ de pe
scena pe care se zbate – convulsiv – libertatea de con§tiin†¶ a R¶s¶ritului. [...]
Deoarece Paul Goma este un scriitor. [...] dac¶ Paul Goma nu e scriitor,
înseamn¶ c¶ dispare din breasl¶ exemplul ce arat¶ c¶ rolul scriitorului, în ceasuri de cump¶n¶, nu se rezum¶ la a scrie c¶r†i bune, ... dar §i adev¶rate §i, la
limit¶, s¶ fie cel care d¶ glas suferin†ei generale, un fel de ecou al umili†ilor
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§i obidi†ilor”[38].
Am ales s¶ reproducem aceste citate pentru a ilustra modul în care a
fost receptat Paul Goma în Fran†a, la scurt timp dup¶ atacurile din †ar¶, dar §i
pentru c¶ ele reprezint¶, împreun¶ cu declara†iile scriitorului, punctul de
declan§are a unei noi campanii împotriva prozatorului. Ce se poate observa
este c¶, prezentând noua sa carte, Paul Goma renun†¶ s¶ vorbeasc¶ despre
sine, anun†ând constituirea Sindicatului Liber al Oamenilor Muncii din
România (de unde §i modestia pe care i-o atribuie Monica Lovinescu). De
asemenea, el se gr¶be§te s¶ dea presei franceze numele primilor 20 de semnatari spre a-i pune la ad¶post de eventualele arest¶ri §i chiar dispari†ii, înmâneaz¶ o list¶ cu semnatarii Scrisorii c¶tre Conferin†a de la Belgrad despre a
c¶ror soart¶ nu se mai §tie nimic §i, în sfâr§it, o list¶ cu semnatarii Scrisorii
trimise ,,Europei Libere” de grevi§tii de pe Valea Jiului asupra c¶rora s-a
ab¶tut represiunea. Acompaniat de Eugène Ionesco §i de Arrabal, va apare în
pres¶ precizarea lui Paul Goma c¶ ,,pentru întâia oar¶ dup¶ ocuparea
României, Românii s-au grupat într-un sindicat-liber, în scopul de a ap¶ra, nu
doar drepturile sindicale, ci §i toate drepturile omului, f¶r¶ excep†ie” [...]
,,România este a treia †ar¶ comunist¶ având un astfel de sindicat – dup¶
Polonia §i URSS – nucleul fiind constituit din semnatari ai Mi§c¶rii pentru
ap¶rarea drepturilor omului din prim¶vara anului 1977”[39].
Cum s-au r¶sfrânt aceste evenimente §i care a fost ecoul lor, afl¶m
din presa occidental¶ a aceluia§i an. Astfel, în prim¶var¶ apar numeroase
reportaje §i articole defavorabile, securitatea trecând la contraofensiv¶. În
afar¶ de amenin†¶rile directe, prin scrisori, telefonice, ,,presa” începe ceea ce
s-a numit ,,Campania de var¶”. În ziarul socialist italian ,,L’Umanita” din 14
aprilie 1979 se vehiculeaz¶ ideea c¶ Paul Goma ar fi un ,,impostor”, un
,,român-corcit – numele s¶u adev¶rat fiind: Paul Efremovici Goma, respins
de to†i intelectualii-cinsti†i care sus†in politica extern¶ independent¶”[40].
Anonimul articolului este I. C. Dr¶gan, c¶ruia Paul Goma îi d¶ neap¶rat o
replic¶ la ,,Europa Liber¶” dezv¶luind, totodat¶, §i numele celorlal†i ,,camarazi-tovar¶§i ai s¶i”.
Rolul ,,Campaniei de var¶” †inte§te îns¶ mult mai departe decât am
putea crede la o prim¶ analiz¶, †inta atacurilor fiind ,,glucksmanii” sau
,,gluk§manii”. Încercând s¶ explice cauza acestui fenomen, întrebându-se de
ce André Glucksmann a devenit în aceast¶ campanie ,,glucksmanii”, Monica
Lovinescu constat¶ c¶ ,,dac¶ al¶tur¶m ‹‹pluralului›› inven†ia, în aceea§i pres¶
§i în aceea§i campanie, a unui nume, tot cu rezonan†e evreie§ti, pentru Paul
Goma (nume pe care nu l-a avut niciodat¶), Efremovici, aluzia antisemit¶
devine destul de transparent¶. [...] ,,Glucksmanii” ar fi deci responsabili,
printre al†ii, de neaplicarea Acordurilor de la Helsinki. De fapt, glucksmanii
sunt †inta acestor atacuri tocmai în m¶sura în care cer aplicarea Acordurilor
de la Helsinki contrasemnate de România”[41].
În revista ,,Limite” din decembrie 1979 (nr. 28-29), sub titlul “O
campanie,” ni se dezv¶luie amploarea acesteia, figurând, totodat¶, §i numele
celui care o gireaz¶: ,,Campania din iulie-august 1979, dezl¶n†uit¶ în presa
din România împotriva ,,Europei Libere” (Monica Lovinescu, Virgil Ierunca
§i Noel Bernard), ca §i împotriva lui Paul Goma §i Eugen Ionescu, nu este
desigur, prima de acest gen. E îns¶ aproape prima de acest ‹‹stil››... [...] poate
niciodat¶ nu ne-a fost dat s¶ înregistr¶m în presa româneasc¶ o asemenea
rev¶rsare de vulgaritate. [...] O cotitur¶ oficial¶ nu numai în m¶sura
planific¶rii campaniei, dar §i pentru c¶ acela care gireaz¶ aceast¶ dezl¶n†uire
§i d¶ tonul este însu§i directorul direc†iei literaturii din Consiliul Culturii §i
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Educa†iei Socialiste, Vasile Nicolescu, care, din în¶l†imea fotoliului de cenzor unde s-a coco†at, g¶se§te c¶ frazele du§manilor s¶i r¶mân ‹‹cu intestinele
pe dinafar¶››”[42].
Dând tonul scatologic §i u§or antisemit al acestei campanii, Vasile
Nicolescu are grij¶ s¶ înmul†easc¶ calomniile din presa româneasc¶ împotriva exila†ilor: este cazul articolelor lui Ion Dodu B¶lan (‹‹Mercenarii vorbei
de ocar¶›› în ,,Flac¶ra” – 12 iulie 1979) §i Dan Ciachir (‹‹Mur¶turi de Paris››,
în ,,S¶pt¶mâna” – 13 iulie 1979), împotriva lui Paul Goma §i Virgil T¶nase,
articolul lui Nicolescu (‹‹Naufragia†ii de pe pluta lui Nimeni››, în
,,Contemporanul” – 13 iulie 1979) împotriva Monic¶i Lovinescu §i Virgil
Ierunca, sau articolul lui Ion L¶ncr¶njan (‹‹C¶†eaua››, din ,,Flac¶ra” – 19 iulie
1979), împotriva Monic¶i Lovinescu.
Se înregistreaz¶, a§adar, dup¶ modelul rusesc, o cotitur¶ lingvistic¶
la Bucure§ti, anun†ând o nou¶ culoare a ,,umanismului revolu†ionar” prin stil
§i prin transparentele accente antisemite. Alegând dintre noii filosofi francezi
pe cel al c¶rui nume este cel mai ostentativ evreiesc, se încearc¶ apropierea
de Paul Goma, prin inventarea unui nou nume, spre a l¶sa impresia c-ar fi rus
§i evreu, pentru a i se diminua credibilitatea §i spre a-l desfiin†a în plan
politic §i literar. Devenit, în urma transform¶rii, ,,antisemit”, ,,jidovit
notoriu”, ,,sionist”, ,,du§man al poporului”, cel care ,,are o goang¶” (,,pretinde c¶ are dreptul s¶ spun¶ ce gânde§te sau s¶ tac¶ dac¶ a§a vrea”),
,,Domnul Paul Goma este un fenomen! I-a adus pe to†i la acela§i numitor
comun: comuni§ti, anticomuni§ti, democra†i-antinazi§ti, nazi§ti-democra†i,
într-un cuvânt, domnului Paul Goma i-a reu§it ceea ce n-a putut înf¶ptui în
zilele noastre nimeni: a realizat unirea tuturor românilor!!!”[43].
Atacurilor din pres¶ le urmeaz¶ încerc¶rile de lichidare a scriitorului,
din ordinul lui Ceau§escu, în dou¶ tentative e§uate: una printr-un colet exploziv, alta prin otr¶vire, episoade povestite cu sim†ul dramaticului în romanul
Soldatul câinelui, publicat în francez¶ în 1983 cu titlul Chassée-croisé.
Dup¶ dejucarea planului, presa occidental¶ se va referi adesea la ,,afacerea”
T¶nase-Goma (‘‘L' Affaire T¶nase-Goma’’).
Conducând Departamentul Europa din Interna†ionala Rezisten†ei
(februarie-august, 1984), organizând, printre altele, la Senatul francez, dou¶
colocvii: (,,Yalta” §i ,,Pacifismul”), lansând incisive scrisori deschise difuzate pe postul de radio ,,Europa liber¶”, ,,scriitorul î§i consolideaz¶ prestigiul
în cadrul disiden†ei din Est, devenind, prin amploarea dezv¶luirilor §i prin
virulen†a protestului, un caz §i un reper”[44]. În paralel, Paul Goma lucreaz¶
intens la scrierea §i publicarea altor c¶r†i, care dup¶ 1989 au început s¶ fie
cunoscute §i în România. Astfel, în martie 1992 Uniunea Scriitorilor din
Moldova îi decerneaz¶ Premiul Uniunii pe anul 1991, iar în mai prime§te de
la Uniunea Scriitorilor din România Premiul pentru proz¶. Cu toate acestea,
trebuie s¶ subscriem la observa†ia lui Virgil Podoab¶ c¶ ,,Paul Goma n-a fost,
totu§i, dup¶ ’89, întâmpinat cum s-ar fi cuvenit nici ca disident, nici ca
prozator”, persistând ,,înc¶, atunci când nu e vorba chiar de rea-credin†¶ §i
mistificare deliberat¶, o puzderie de confuzii §i neîn†elegeri – atât pe o latur¶
a activit¶†ii sale, cât §i pe cealalt¶”[45]. Iar evenimentele care au urmat aveau
s¶ ne confirme juste†ea acestei afirma†ii.
Restituirea prozatorului §i noua dizgra†ie
Dup¶ 1989, când Paul Goma începe s¶-§i publice c¶r†ile §i în
România, comentariile din pres¶ încearc¶ s¶ scoat¶ în eviden†¶, mai întâi,
personalitatea politic¶ a romancierului (este exemplul articolului “Un simbol”, publicat de Mircea Martin în ,,Vatra”, nr.6/1992), lipsind studiile de
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mare întindere sau de analiz¶ aplicat¶ la opera prozatorului. Acest lucru se
explic¶, probabil, prin needitarea tuturor c¶r†ilor sale în †ar¶, precum §i prin
acea ,,psihologie a resentimentului”, atât de prezent¶ în ,,breasla scriitoriceasc¶”. La denaturarea p¶rerilor critice contribuie, în mod evident, §i valul
de scriitori talenta†i, strecura†i în mod abuziv printre rezisten†i: ,,Din decembrie ’89, eroii rezisten†ei morale au început s¶ prolifereze precum ciupercile
dup¶ ploaie. De-atunci încoace, aceast¶ categorie s-a l¶rgit tot mai mult.
Acum, ea nu-i mai cuprinde doar pe fo§tii de†inu†i politici, între care §i destui
scriitori ca Noica, Steinhardt, Cotru§, Paleologu, Negoi†escu, Marino sau
Mihada§, ci §i mul†i al†i scriitori care, afla†i doar în dezacord tacit cu regimul,
nu s-au ales, din partea acestuia, nici m¶car cu o zgârietur¶... . [...] Pe zi ce
trece, în ochii multora, aura eroic¶ a lui Paul Goma e tot mai palid¶... .”[46]
Cu toate acestea, Paul Goma ,,se dovede§te scriitorul cel mai prolific” atât ,,prin num¶rul de c¶r†i proprii tip¶rite din 1989 încoace, cât §i prin
tomurile de jurnal ap¶rute în ritm sus†inut”[47], lucru care nu a trecut neobservat, critica literar¶ dedicându-i numeroase articole în pres¶, ap¶rute mai
târziu §i în volum, nelipsind, desigur, amplele polemici cu ocazia public¶rii
Scrisorilor întredeschise... §i a Jurnalelor din 1997.
În 1990 apar o serie de articole care zugr¶vesc chipul unui scriitor
grav, singur, ce denun†¶ realitatea anilor ’70 cu atitudinea unui adev¶rat disident. Este cazul articolelor “Transformarea revolu†iei în evolu†ie”, a
Gabrielei Adame§teanu, §i “Singur¶tatea lui Paul Goma”, de Alex.
£tef¶nescu. Referindu-se la experien†a de disident a lui Paul Goma, Gabriela
Adame§teanu încearc¶ s¶ recupereze o perioad¶ îndelungat¶ de t¶cere
(,,Oricît de mult am întîrziat, tot sînt prima care s¶ m¶rturisesc despre colegialitatea generoas¶ a lui Paul Goma, pe care cei care au încercat disiden†a,
cei care au ajuns ‹‹dincolo›› au avut ocazia s-o cunoasc¶ mai bine”[48]), descoperind în ,,primul disident român” un adev¶rat scriitor, f¶r¶ a extinde asupra prozatorului meritele disidentului. De§i se refer¶, în special, la disiden†a
lui Paul Goma, fiind evocat momentul întâlnirii cu acesta, dar §i la alte
momente destul de tensionate – ,, ... sever mi s-a p¶rut în prima clip¶, Paul
Goma. Mai degrab¶ scund, bine legat, ochi de culoare deschis¶, vorbire nervoas¶, barba deja înspicat¶. Dup¶ calculul pe care îl fac acum nu putea s¶ aib¶
mai mult de 35 de ani. A§adar vîrsta optzeci§tilor no§tri. Dar, pîn¶ §i la urechile mele ne§tiutoare ajunsese legenda c¶ f¶cuse doi-trei ani de închisoare
(studen†ii din ’56)[49] –, finalul articolului ne îndeamn¶ la o lectur¶ atent¶ a
celui care a continuat s¶ scrie în române§te ,,pentru un ipotetic cititor român”,
citatul din Lucian Raicu fiind în acest sens semnificativ: ‹‹Cînd toate c¶r†ile
lui Paul Goma vor ap¶rea în române§te, §i în România, atunci ne va izbi §i
mai mult aceast¶ eviden†¶ a calit¶†ii sale de scriitor român... ››[50].
Tot în ,,România literar¶” apare §i articolul lui Alex. £tef¶nescu. Ca
§i preopinenta sa, criticul î§i construie§te discursul pornind de la ,,imaginea
acelui Paul Goma grav, aproape sumbru, para§utat în mijlocul unor studen†i
care nu se mai s¶turau s¶ glumeasc¶ §i s¶ rîd¶”[51]. Dup¶ o mic¶ introducere
în biografia scriitorului, autorul încearc¶ o analiz¶ a c¶r†ilor Gherla §i
Culorile curcubeului ’77, impresia general¶ r¶mânând în favoarea lui Paul
Goma. Gherla este considerat¶, astfel, ,,poate cea mai bun¶ carte a lui Paul
Goma §i una din marile c¶r†i ale literaturii române”[52], nelipsind nici aprecierile în leg¶tur¶ cu talentul prozatorului: ,,Unul dintre zvonurile
def¶im¶toare pe care le-a lansat securitatea în leg¶tur¶ cu Paul Goma §i pe
care mul†i dintre noi le-am acceptat cu u§urin†¶ a fost acela c¶ scriitorul ar fi
un pretins scriitor, c¶ n-ar avea talent literar. Avem prilejul s¶ constat¶m
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acum c¶ rafina†ii cunosc¶tori de literatur¶ de la distinsa institu†ie se mai §i
în§elau uneori”[53], ,,sobrietatea”, ,,frumuse†ea b¶rb¶teasc¶ a scrisului”,
,,eficien†a în transmiterea emo†iilor”, ,,minu†ia cu care sînt f¶cute portretele
anchetatorilor”, în sfâr§it ,,autenticitatea” dovedind contrariul. Din p¶cate,
singular¶ în opinia criticului literar, aceast¶ p¶rere avea s¶ fie dezmin†it¶ (în
câ†iva ani) de alte articole, autorul lucrând intens la “Pr¶bu§irea unei statui”
pe care o ridicase în 1990.
Un alt articol interesant ni se pare al lui Ion Vartic, meritul autorului
fiind acela de a vedea deja în Paul Goma Un ,,poet” al închisorii. Încercând
s¶ descopere perspectivele din care poate fi abordat¶ o carte precum Gherla,
ca substan†¶ politic¶ §i moral¶ §i ca oper¶ de art¶, autorul consider¶ mai potrivit¶ cea de-a doua variant¶, deschizând calea unei interpret¶ri c¶reia i se acordase prea pu†in interes pân¶ acum. Chiar dac¶ se insist¶ pe violen†a limbajului (aspect cu care nu putem fi de acord, contrazis de altfel de însu§i Paul
Goma: ,,Á propos de Céline: de la el am înv¶†at, nu ... agresivitatea (în sine,
a personajelor, precum §i a limbajului), ci ... limba român¶[54]), Ion Vartic
intuie§te corect influen†a lui Céline §i Constantin Stere în scriitura lui Goma
§i mai ales are dreptate atunci când observ¶ structura muzical¶ a c¶r†ilor
prozatorului.
Din 1991 num¶rul articolelor din pres¶ cre§te considerabil, înregistrându-se §i primele analize serioase (pân¶ în 1992 în România aveau s¶
apar¶ 12 c¶r†i, în vara acestui an Gabriel Liiceanu trimi†ând “la topit” tirajul
nedistribuit, “p¶strat” în depozite din iunie 1990, dup¶ cum se exprim¶ Paul
Goma, al c¶r†ii de m¶rturii Culorile curcubeului). Pe acest teren, de o
importan†¶ major¶ se arat¶ a fi interviul acordat Ruxandrei Cesereanu în
revista ,,Steaua”[55], când Paul Goma face un bilan† al activit¶†ii sale,
dezv¶luind numele ,,autorilor de c¶p¶tîi”, precum §i ale modelelor pe care lea avut ,,întru confirmare” (este vorba despre Soljeni†în), dar §i apari†ia articolelor lui Virgil Podoab¶ (“P¶rin†ii, memoria §i imagina†ia”[56], “Atlantida
reveriei” [57], “Dizidentul, scriitorul §i opera” [58]), publicate mai târziu în
volumul Metamorfozele punctului. În jurul experien†ei revelatoare[59]. Tot
acum se pot citi articolele lui Aurel Pantea (“Memoria în ac†iune”[60],
“Talent pîn¶ la disperare”[61]), care vede în Paul Goma ,,un talent disperat
de acut”, dar §i articolele lui Cornel Moraru (“Via†¶ de cîine”[62], “Suferin†a
din memorie” [63], “Literatur¶ §i deten†ie”[64]) §i Alex. Cistelecan
(“Romanul infernului” [65]), pentru ca în 1993 s¶ apar¶, sub genericul
,,Disiden†a cultural¶ în cadrul opozi†iei politice din Est” articolul lui Florin
Ardelean, “Paul Goma – maratonistul f¶r¶ linie de sosire” [66], într-o
perioad¶ în care interesul fa†¶ de disiden†i sc¶dea sim†itor, atât în România,
cât §i peste tot în Est.
,,Dup¶ articolele de întâmpinare cu care critica româneasc¶ a ie§it
înaintea romanelor lui Paul Goma au urmat”, dup¶ cum bine avea s¶ afirme
Ovidiu Pecican, ,,interven†iile polemice §i interviurile. Departe de a contribui, îns¶, la elucidarea pozi†iei scriitorului în literatura noastr¶, ultimele dou¶
specii publicistice au reu§it performan†a de a men†ine în prim-plan omul,
împingând grabnic în fundal opera”[67]. Totu§i, “cearta” lui Goma cu literatura c¶reia îi apar†ine prin intermediul câtorva din reprezentan†ii ei e prea
acut¶ [...] pentru a nu re†ine aten†ia celui interesat de opera scriitorului”[68]
(disputa cu Breban, cu Manolescu, cea cu Pintilie §i – mai recent – cea cu
Gabriela Adame§teanu).
Cota literar¶ §i politic¶ a autorului ajunge la maximum, îns¶, în 1995,
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când Paul Goma reu§e§te s¶ publice, numai în câteva luni de zile, cinci titluri
(Adameva, Justa, În Cerc, Scrisori întredeschise - singur împotriva lor,
Amnezia la români) §i se preg¶te§te s¶ candideze la pre§eden†ia României.
Tot acum, prime§te o scrisoare de violen†¶ de la George Carpat Focke, fiind
insultat în leg¶tur¶ cu Programul.
Atacurile continu¶ §i în pres¶, de aceast¶ dat¶ ,,Adev¶rul literar §i
artistic” deschizând o campanie împotriva lui Paul Goma, în numerele din
iulie 1995. ,,Cum era de altfel previzibil, a fost mai pu†in (chiar deloc) prizat
caracterul documentar al c¶r†ii reconstituind mizele §i conjuncturile unei disiden†e devenite aproape legendare §i a fost vizat în exclusivitate negativismul
pamfletar la adresa mai tuturor personalit¶†ilor politice §i literare ale momentului acutal”[69].
Manifestându-§i stupefac†ia fa†¶ de volumul de Scrisori întredeschise, în care Paul Goma adreseaz¶ acuze grele la adresa contemporanilor,
C¶t¶lin ¢îrlea rezum¶ cu vulgaritate con†inutul c¶r†ii, pe care o consider¶ o
,,carte de b¶l¶c¶reli” în care ,,¶§tia, dup¶ ce se b¶l¶c¶resc ca la u§a cortului,
dup-aia se în†eleg foarte bine” (lucru care ,,îi provoac¶ delicii”), afirmând c¶
Paul Goma ,,habar n-are ce s-a întâmplat §i se întâmpl¶ în literatura român¶
de 10-15 ani încoace[70]”, jignind tân¶ra genera†ie, ,,pe care n-o cunoa§te §i
nici n-o va cunoa§te vreodat¶”[71]. Nu putem decât s¶ remarc¶m gravitatea
acestor afirma†ii, mai întâi pentru incapacitatea lui C¶t¶lin ¢îrlea de a sesiza
valoarea de document a rândurilor pe care le cite§te, iar mai apoi pentru c¶
disidentului anilor ’70 nu-i erau nicidecum str¶ine realit¶†ile prezentului, în
care a continuat s¶ se implice la fel de intens ca §i înainte.
Tot ,,Adev¶rul literar §i artistic” vine în num¶rul din 23 iulie cu dou¶
,,dezv¶luiri” senza†ionale. Mai întâi, pe prima pagin¶, sub titlul Gomora,
Cristian Tudor Popescu deplânge compromiterea ultimului disident care a
mai r¶mas, Paul Goma: ,,îi r¶sfoisem 2-3 c¶r†i: crispate stilistic, ostentative,
cvasinule ca literatur¶. Câteva articole: aberante, pline de injurii, de minciuni
ordinare, mustind nu de noble†ea indign¶rii, ci de zvâcnetele r¶ut¶†ii. Un om
vizibil r¶u, o întruchipare aproape didactic¶ a basarabeanului pestri† la
ma†e”[72]. Cu aceast¶ apreciere revenim la nivelul anilor ’77, autorul fiind
anulat ca scriitor, deci §i ca disident, pentru a se afirma, spre finalul articolului, c¶ a fost un ling¶u al ,,cizmelor lui Ceau§escu”.
A doua ,,dezv¶luire” pe care o face ,,Adev¶rul literar §i artistic”
reiese din publicarea unor ,,documente” din dosarul lui Goma de la securitate, precum §i o scrisoare adresat¶ §efului statului, sub titlul ,,Adresez
mul†umirile mele cele mai sincere domnului Nicolae Ceau§escu”. Ce nedumere§te este repeti†ia obsedant¶ a acestei formule (apare de cinci ori) tocmai
pentru a se face aluzie la colabora†ionismul disidentului. Or, ,,dac¶ existau,
într-adev¶r, atîtea dovezi de colabora†ionism al lui Paul Goma, de ce era
nevoie s¶ ni se scoat¶ mereu ochii cu una §i aceea§i fraz¶?”[73].
Pe acee§i pagin¶ descoperim §i caracterizarea f¶cut¶ de Alexandru
Ivasiuc în 1977, tot pentru uzul securit¶†ii, scriitorul contribuind premeditat
la def¶imarea §i insultarea unui coleg de breasl¶: ,,Paul Goma are o inteligen†¶ s¶rac¶, o u§oar¶ ambi†ie §i prezum†ie. [...] A ajuns o unealt¶ docil¶ a
Europei libere, a lui ¢epeneag §i a Monic¶i Lovinescu §i Virgil Ierunca. E un
rezultat al r¶m¶§i†elor r¶zboiului rece, o personalitate supra-ambi†ioas¶, u§or
de manevrat, [...] un mediu f¶r¶ idei, f¶r¶ ideologie, greu de suportat §i ca
prieten, invidios pân¶ la patologie...”[74].
Chiar dac¶ între cei doi scriitori rela†ia era tensionat¶, de când
Al. Ivasiuc blocase în editur¶ apari†ia romanului U§a, acest lucru nu-l
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îndrept¶†e§te s¶ scrie un text injurios, pe care s¶-l înmâneze cu bun¶ §tiin†¶
securit¶†ii pentru a-l compromite pe Paul Goma.
O aten†ie deosebit¶ merit¶ declara†ia supratitrat¶ “Disiden†¶ de lux”,
publicat¶ imediat dup¶ caracterizarea lui Ivasiuc. F¶r¶ a ne spune nimic despre mizeria material¶ a scriitorului ce a tr¶it ani de zile f¶r¶ un salariu
stabil, între†inându-se, împreun¶ cu so†ia §i copilul, din pensia socrului, sunt
în§irate sume mari, în m¶rci sau franci, pe care autorul nu a reu§it întotdeauna
s¶ §i-i recupereze din Vest, dup¶ cum însu§i ne explic¶ în Culoarea
curcubeului, insinuându-se c¶ a§a-zisa disiden†¶ s-a f¶cut contra cost, singura
nemul†umire a lui Paul Goma r¶mânând aceea de a nu fi publicat în †ar¶.
Încercând s¶ diminueze creditul polemistului, Adev¶rul literar §i
artistic atac¶ moralitatea prozatorului (nemaivorbind de opera acestuia)
printr-o discreditare propagandistic¶ prezentându-ne, prin ,,m¶sluirea
c¶r†ilor” (,,dispunerea de informa†ii corecte, dar selectate, pentru a induce o
concluzie gre§it¶”, potrivit Alinei Mungiu), fa†eta unei ,,realit¶†i” necunoscute, la zugr¶virea c¶reia particip¶ C¶t¶lin ¢îrlea, Cristian Tudor Popescu, iar
mai târziu, în num¶rul din 280/6 august 1995, notoriul propagandist C.
St¶nescu §i Constantin Coroiu. Iar toate acestea nu f¶r¶ leg¶tur¶ §i cu alegerile la care scriitorul î§i ,,declarase candidatura” §i la care avea s¶ renun†e în
septembrie 1996, ,,campania” încheindu-se, a§adar, cu succes[75].
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Miercuri 16 noiembrie 2011
Tot a§a, tot a§a. Sper s¶ pot duce jurnalul pân¶ la sfâr§itul
lunii noiembrie, de§i mai bine ar fi dac¶ a§ apuca sfâr§itul anului.
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Mi-e din ce în ce mai greu s¶ m¶ concentrez, sânt repede
obosit, stors. M-am resemnat în privin†a medicilor; nu mai ascult
“sfaturile” lor, nu-i mai întreb de s¶n¶tate (!). Dac¶ rezist pi conta
mè, bine, dac¶ nu, nu s¶ fie: nu mai am de unde mulge putirin†¶.
Sunt ab¶tut §i din pricin¶ c¶ fetele mele, mai ales basarabencele Aliona §i Mariana au, nu doar câte o banal¶ grip¶. Nina
e mai zdrav¶n¶, a spus c¶ merge la Bucure§ti. Cât despre Flori,
biata, (de§i olteanc¶), este §i ea pus¶ în genunchi de ne-s¶n¶tate.
Dar, dup¶ cum v¶d pân¶ §i eu, de-aici, merge înainte (într-un
genunchi).
*
Culcer m¶ îndeamn¶ s¶ m¶ interesez dac¶ am fost privat
de cet¶†enie.
M¶ mai îndemnase el, în urm¶ cu câ†iva ani, ceva tot în
acest sens. I-am r¶spuns c¶ nu mai fac nici un demers. Am obosit.
£i la ce mi-ar sluji, dac¶ acum a§ afla c¶ nuuu, Doamne fere§te,
nu mi s-a luat cet¶†enia, cum s¶ mi se ia?
Am s¶ scriu cuvântul de mul†umire prietenilor care se vor
aduna la 20 noiembrie - §i atât. Nu mai a§tept nimic de la
“Autorit¶†i”, cu atât mai pu†in de la Vosganian. El §i-a încheiat
misia de încerc¶tor al temperaturii mele, dup¶ scrisoarea ultim¶ a
mea, când se ap¶ra ca un caraghios de “sarcina” dat¶ (tip¶rirea
unei noi edi†ii a Alfabecedarului), cu motivul debil… c¶ pia†a
de carte din România nu va putea absorbi un tiraj atât de mare, în
loc s¶ se lase speriat de… mul†imea de bani pe care urma s¶-i
scoat¶ din buzunaru-i de finan†ist…
£i nu am s¶ scriu nici un text de desp¶r†ire.
Nu merit¶: Varujan Vosganian este un Tism¶neanu.
Joi 17 noiembrie 2011
Ceva mai pu†in¶ transpira†ie, îns¶ efectul general: §i mai
accentuat¶ sl¶biciune a tot ce †ine de trup: picioare, orientare,
echilibru, memorie.
Nu mai v¶d încotro m¶ îndrept. Iar când v¶d, m¶ ia cu
fiori.
*
Filip, care îmi cunoa§te bine Jurnalul (el mi-l prelucreaz¶,
ca s¶ poat¶ fi instalat pe internet), m¶ întreab¶:
De ce, când îmi place o carte, un text al cuiva din
România, declar c¶ sunt gelos pe acela… Este adev¶rat¶
“gelozia”?
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De fiecare dat¶ încep a explica, lung, încât Filip m¶
opre§te:
«Bine, nu e§ti gelos - dar de ce spui c¶ e§ti?»
O alt¶ tentativ¶ de explica†ie lung¶, o alt¶ intrerupere din
partea lui:
«£tiu, mi-ai mai spus: a§a admiri tu, scurt, scurtat. Spui
despre cutare text, persoan¶ c¶ e§ti gelos pe acela, c¶ ai vrea tu s¶
scrii ca el, c¶ e prea târziu ca s¶ mai încerci - §i gata dialogul! Ce
s¶ mai spun¶ cel¶l¶lalt, dup¶ ce i-ai spus c¶ ai fi vrut s¶ scrii tu o
carte ca aceea…»?
Cam a§a, cumva. Cam exact a§a. Nu degeaba suntem
neamuri.
*
Cotidianul 17 nov. 2011 În ap¶rarea lui Paul Goma
PAUL GOMA – Singurul scriitor român care a ales s¶ piard¶ pentru
a ne salva demnitatea! Vino s¶-†i spui p¶rerea!
Cu aceste cuvinte, Grupul sus†in¶torilor scriitorului Paul Goma
anun†¶ organizarea unei dezbateri publice pe 20 noiembrie 2011, orele 18, în
Club UnderWorld Bucure§ti, strada Col†ei nr. 48. Pe 20 noiembrie se împlinesc 34 de ani de când scriitorul §i familia sa au statut de refugia†i politici în
Fran†a, ca urmare a regimului terorist la care i-a supus regimul comunist.
Grupul va lansa cu aceast¶ ocazie audiobookul dup¶ romanul lui Paul
Goma, Soldatul câinelui, în înregistrarea ziaristului Viorel Ili§oi. Din partea
editurii Curtea Veche, unde opera scriitorului este editat¶ într-o serie de
autor, va lua cuvântul C¶t¶lin Sturza.
Grupul Sus†in¶torii lui Paul Goma organizeaz¶ pe 20 noiembrie 2011
la Palatul Parlamentului o manifesta†ie public¶, prilejuit¶ de împlinirea a 34
de ani de la exilarea scriitorului. Regimul de teroare la care au fost supu§i
Paul Goma §i familia lui datorit¶ consecven†ei §i curajului cu care acesta s-a
exprimat, nel¶sându-se intimidat de planurile de compromitere §i anihilare
aplicate de Securitate, a culminat în noiembrie 1977 cu transformarea acestora în refugia†i politici. De 34 de ani, Paul Goma este apatrid.
În ultimii 21 de ani, institu†iile statului de drept aveau obliga†ia
moral¶ §i politic¶ de a-i repune automat în drepturi pe to†i aceia care au fost
deposeda†i ilegal de dreptul lor natural – cet¶†enia român¶. Ei au fost
nedrept¶†i†i §i umili†i doar pentru c¶ au reac†ionat ca oameni normali, în virtutea unor libert¶†i §i drepturi înscrise pân¶ §i în Constitu†ia comunist¶.
Ca s¶ nu mai a§tept¶m înc¶ 21 de ani efectele practice ale întârziatului Raport pentru condamnarea comunismului, v¶ solicit¶m sprijinul ca parteneri în acest proiect.
În numele grupului Sus†in¶torii lui Paul Goma
Alexandru Dabija

Vineri 18 noiembrie 2011
S-au mai împlinit ni§te ani, decenii, de când… de când,
ce? De când, la Gherla… De când la L¶te§ti…, de când la Paris…
Ei §i? S-au împlinit.
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£i ast¶ noapte am transpirat mai pu†in, dar efectul
(sl¶bi-ciune general¶): acela§i.
Ieri am scris zicerea mea - care va fi zicerìs¶ de Flori
B¶l¶nescu la 20 noiembrie.
Nu sunt mul†umit decât de un lucru: am scris-o, trimis-o.
Acum pot s¶ m¶ pun gios, s¶ trag un pui di moarti.
Sâmb¶t¶ 19 noiembrie 2011
Trezit la miezul nop†ii, citesc în Jurnalul lui LIS:
“Vot în unanimitate. Consiliul Uniunii Scriitorilor încearc¶ s¶
clarifice situa†ia lui Paul Goma.
Vineri, 18 noiembrie 2011. Pe ordinea de zi a Consiliului Uniunii
Scriitorilor din România-USR a fost, azi, §i „clarificarea situa†iei scriitorului
Paul Goma” – slav¶ cerului, demult a§teptam o asemenea isprav¶ reparatorie
la vârful breslei. Chiar dac¶ poate fi luat¶ drept o reabilitare a USR în ochii
lui Paul Goma. Important e s¶-§i fac¶ datoria USR pân¶ la cap¶t fa†¶ de Paul
Goma. S-a pus la vot reconfirmarea ca membru al USR a lui Paul Goma (e a
treia oar¶ când se pune; s-a mai întâmplat asta de dou¶ ori imediat dup¶
Revolu†ie, tot în cadrul Consiliului USR), unanimitatea a fost scoas¶ acum în
eviden†¶. Acum exist¶ proces-verbal clar c¶ Paul Goma e reconfirmat membru al USR (de soarta celorlalte dou¶ nu se §tie nimic; de altfel, nu se §tie
nimic nici de soarta vreunui act scris care s¶ confirme c¶ Paul Goma a fost
exclus din USR în 1977 sau 1978; excluderea a fost anun†at¶ de Securitate §i
PCR în cadrul USR). Varujan Vosganian a prezentat coresponden†a de ultim¶
or¶ cu Paul Goma §i s-a angajat s¶ duc¶ la cap¶t toate preten†iile marelui
scriitor disident, de la pa§aport la recuperarea locuin†ei sau drepturile de
condamnat politic (inclusiv pensie §i indemniza†ie de merit; are sus†inere
total¶ în Consiliul USR în acest sens). M-am bucurat în t¶cere c¶ am reu§it
astfel s¶ ie§im din blocajul moral în care am intrat cu USR, care era acuzat¶
c¶-i vrea r¶ul lui Paul Goma. A mai r¶mas s¶ primeasc¶ §i scuze publice
pentru umilin†ele prin care a trecut. Totul a decurs firesc”.

Curat firesc, drag¶ LIS.
Pentru cine: “…a decurs firesc [Totul]”? £i cum (dar mai
ales cine) “…a[m] reu§it astfel s¶ ie§im din blocajul moral în care
am intrat cu USR, care era acuzat¶ c¶-i vrea r¶ul lui Paul Goma”.
Eh, LIS, LIS. Crezi c¶ de-acum scriitoricimea român¶ va
putea merge la culcare, pe urechea cu pricina? S¶ nu crezi.
“Dialogul” între ea (breasla, casta, clanul condei§ilor,
autori de c¶r†i) abia începe.
I-am scris (lui LIS) o îndreptare:
Am citit în LIS Jurnal vestea c¶ ieri, 18 nov. s-a †inut
sedinta Consiliului în care s-a discutat ve§nicul caz Goma
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Corectez ce s-a afirmat :
“Acum exist¶ proces-verbal clar c¶ Paul Goma e reconfirmat membru al USR (de soarta celorlalte dou¶ nu se §tie nimic; de altfel, nu se §tie
nimic nici de soarta vreunui act scris care s¶ confirme c¶ Paul Goma a fost
exclus din USR în 1977 sau 1978; excluderea a fost anun†at¶ de Securitate §i
PCR în cadrul USR).”

Ba se §tie: în volumul Culoarea curcubeului”, sec†ia
“B¶rbosul”, Polirom, 2005 …
- în aprilie 1977, pe când eram arestat.
…pentru cei care citesc ceea ce condamn¶ în necuno§tin†¶
de cauz¶ (în frunte cu Manolescu, confârtatul nostru iubit).
Ceea ce însemneaz¶ c¶, în curând (“curând”-ul la român)
V. Vosganian m¶ va în§tiin†a §i pe mine.
C¶ tot nu a venit vorba:
1. fotografia a doua: 1938, Scoala de la Mana; Orhei - cea
f¶cut¶ de tata, “cu mânurile lui”;
Mama, tata, eu; în plan secund aripa cu “calidorul” - care
nu mai exist¶, cum nu mai exist¶ nici acoperi§ul de stuf (înlocuit
cu ob§teasca, sovietica învelitoare de ciment gofrat)
2. Eu, la L¶te§ti, în B¶r¶gan;
3. Cu Monica Lovinescu §i Cristinel Eliade - Paris;
4. Washington, 1978; cu senatorul Henry Jackson (autor al
amendamentului care-i purta numele - în leg¶tur¶ cu drepturile
omului) si cu Brutus Coste, fost diplomat “regalist”.
Dumnezeu s¶-i ierte pe p¶rin†ii mei, pe cele dou¶ Doamne,
pe cei doi Domni.
Salutare.
Paul Goma”
*
Cum îi ur¶sc ru§ii pe moldoveni - George Damian
Am citit cu uimire rândurile scrise de Eduard Baghirov despre
„moldoveni”, a§a cum au fost publicate în ziarul TIMPUL.
Nu a trecut foarte mult de când Eduard Baghirov a fugit din
Moldova.
R¶mân la p¶rerea mea c¶ bloggerul rus trebuie s¶ aib¶ parte de un
proces corect §i c¶ libertatea de exprimare trebuie ap¶rat¶ cu orice pre†. Fie
§i pentru a vedea ce cred ru§ii despre românii din R. Moldova.
În doar câteva rânduri, Eduard Baghirov concentreaz¶ toate tezele
imperialismului rusesc fa†¶ de R. Moldova. Nu este vorba de ur¶, este vorba
de un dispre† care trece de orice limit¶ imaginabil¶. Rusul Baghirov crede c¶
moldovenii sunt o ras¶ inferioar¶ - „mintea lor este distrus¶ genetic”. Prin
extensie, Baghirov le neag¶ calitatea uman¶ moldovenilor - nu poate fi vorba
de oameni cât¶ vreme principalul organ al ra†iunii, creierul, este „distrus
genetic”. Baghirov îi mai nume§te pe moldoveni §i „vite s¶lbatice”, dar are
grij¶ s¶ spun¶ c¶ românii „îi înh¶mau”. Salvarea nu poate veni decât din
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Rusia - §i în acest sens este dat §i exemplul lui Stalin care a f¶cut ordine între
Prut §i Nistru, de§i a omorât ceva oameni, dar asta conteaz¶ mai pu†in.
Baghirov, la rândul lui, se consider¶ §i el un fel de salvator al moldovenilor,
fie §i cu for†a.
Fire§te, cuvintele lui Baghirov reprezint¶ o izbucnire extremist¶ §i
unii s-ar putea repezi s¶ spun¶ c¶ nu au mare importan†¶, c¶ reprezint¶ un caz
izolat. Nu sunt de acord cu o astfel de pozi†ie.
Pu§kin a scris cam a§a despre moldoveni:
„Printre-ale †ig¶nimii mutre/ Eu sunt Orfeu ca printre cutre./ Eu
printre moldovence proaste/ Sunt Zeu al vechilor n¶paste./ Iar printre moldoveni sunt eu/ Nu c¶prioar¶, dar un leu./ Mai bine zis, printre maimu†e/
Sunt leu §i cal de Almadan,/ Tu al m¶garilor t¶p§an”.
Drept mul†umire pentru aceste versuri (§i altele, de acela§i soi!),
Pu§kin are monument în centrul Chi§in¶ului. Baghirov îi trateaz¶ pe moldoveni drept vite, Pu§kin îi nume§te maimu†e. Dispre†ul §i rasismul ru§ilor fa†¶
de moldoveni au continuat neîntrerupt de la Pu§kin pân¶ la Baghirov. În
perioada sovietic¶, func†iile de r¶spundere erau încredin†ate oricui, numai nu
b¶§tina§ilor. Aceasta este o alt¶ manifestare a rasismului: de§i nu se spunea
deschis, §i în perioada sovietic¶ creierul moldovenilor era considerat ca fiind
„distrus genetic”.
Se §tie de mult¶ vreme ce credea Pu§kin §i ce crede Baghirov despre
românii dintre Prut §i Nistru. Nu este nimic nou. Dar este fascinant cum în
aceste condi†ii mai exist¶ înc¶ rusofili în R. Moldova. S¶ §tii cu cât dispre† te
privesc ru§ii, s¶ sim†i c¶ te consider¶ ras¶ inferioar¶ §i totu§i s¶ le fii credincios - iat¶ un fenomen demn de o studiere mai aprofundat¶. Pe undeva este §i
un cerc vicios. Faptul c¶ mul†i moldoveni se pleac¶ în fa†a ru§ilor în ciuda
dispre†ului cu care sunt trata†i îi face pe ru§i s¶ considere c¶ rasismul lor este
întemeiat §i s¶ se comporte în continuare ca ni§te st¶pâni. Iar cei care se
pleac¶ în fa†a ru§ilor au fost folosi†i drept cozi de topor pe tot parcursul istoriei. Singura solu†ie pare s¶ fie con§tientizarea c¶ românii din R. Moldova nu
reprezint¶ o ras¶ inferioar¶ fa†¶ de ru§i.
www.george-damian.ro

*
Valerian Stan îmi trimite:
“Quod erat demonstrandum
“Repet, pu†ine lucruri spun mai multe despre România „post-comunist¶” ca faptul c¶ Paul Goma e §i ast¶zi refugiat politic §i un proscris în
propria †ar¶. Ferm convins de lucrul acesta, ani la rând am privit cu mult¶
triste†e cum scriitorul în exil a fost tratat astfel §i de Televiziunea public¶
(„român¶”, cum i se mai zice). £i pentru c¶ de la o vreme mi s-a urât de atâta
triste†e §i privit în gol, în februarie 2010 am scris realizatorilor a trei emisiuni cu profil cultural §i istoric propunîndu-le s¶ realizeze o emisiune cu Paul
Goma (H. R. Patapievici – „Înapoi la argument", Marina Constantinescu –
"Nocturne" §i Eugenia Vod¶ – „Profesioni§tii").
Am scris celor trei (când §ef al Televiziunii era Alexandru Sassu) în
considerarea dreptului meu legal de a m¶ adresa cu asemenea peti†ii unei institu†ii publice ca TVR, respectiv obliga†iei corelative a acesteia (strict legal¶
§i ea) de a r¶spunde peti†iilor. Legitim în plus în demersurile f¶cut eram §i
prin calitatea mea de dublu contributor la finan†area acestui serviciu public –
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pe de o parte, prin Legea de func†ionare a TVR este stabilit c¶ institu†ia
func†ioneaz¶ din „aloca†ii de la bugetul de stat” (la care contribui §i eu) iar pe
de alt¶ parte prin HG 978/2003 privind taxa pentru serviciul public de televiziune este prev¶zut c¶ persoanele care „de†in receptoare TV pl¶tesc o tax¶
lunar¶ pentru serviciul public de televiziune” (era §i este §i cazul meu, pl¶titor
la zi al pomenitei taxe). În sfâr§it, celor trei le-am mai scris §i c¶: „Este un
fapt de o larg¶ §i trist¶ recunoa§tere c¶ în to†i anii de dup¶ 1989 TVR l-a ignorat cu totul pe Paul Goma, personalitate de prim rang al culturii §i istoriei
noastre contemporane. O emisiune ca aceea pe care v-o propun ar constitui o
repara†ie extrem de necesar¶, chiar dac¶ atât de târzie §i par†ial¶, nu doar fa†¶
de Paul Goma, dar mai ales fa†¶ de telespectatorii dumneavoastr¶ – între
altele pl¶titori de taxe c¶tre Televiziunea public¶, §i fa†¶ de care aceasta are
obliga†ia, stabilit¶ chiar prin propria lege, de <a promova valorile crea†iei
autentice culturale §i valorile civice §i morale>".
Pe teme dintr-acestea nemafiind eu demult un naiv, bineîn†eles c¶ mam a§teptat ca distin§ii adrisan†i §i institu†ia dumnealor s¶ tac¶ mâlc. Încât,
atunci când termenul legal a fost demult dep¶§it iar ei tot mu†i au r¶mas, i-am
chemat în judecat¶ – se în†elege c¶ f¶r¶ mari speran†e nici acum. La Curtea
de Apel Bucure§ti, Televiziunea (de data asta sub §efia – §i chiar sub
semn¶tura – gedesistului Alexandru L¶zescu) s-a ap¶rat cum a putut ea mai
josnic: nu a primit niciun e-mail (de§i toate fuseser¶ trimise, fire§te, pe adresele oficiale ale institu†iei, §i f¶cusem §i dovada în sensul acesta); cei trei
realizatori nu au calitatea de reprezentan†i ai TVR §i, în consecin†¶, se
în†elege, nu †ine de competen†a lor s¶ solu†ioneze peti†iile mele §.cl. §.cl. Cum
a f¶cut dreptate judec¶toarea Monica Niculescu? Mai bine nu m-a†i fi
întrebat... Bineîn†eles c¶ preluînd aproape Copy-Paste sofismele de doi bani,
§i complet pe lâng¶ lege, ale importantei institu†ii a statului. Mai mult,
peti†iilor adresate TVR le-a fost g¶sit cusurul c¶ nu au fost adresate compartimentului de rela†ii cu publicul, respectiv c¶ prin modul de formulare –
aten†iune, aten†iune! – nu au fost de natur¶ a induce destinatarilor convingerea c¶ se afl¶ în prezen†a unor peti†ii §i nu a unor simple rug¶min†i. Nimeni
nu are nevoie decât de un bun sim† elementar, §i nu s¶ §tie pe dinafar¶
Ordonan†a 27/2002 privind peti†iile, ca s¶-§i dea seama c¶ obiec†iile amintite
erau în fapt simple mizerii, f¶r¶ nicio leg¶tur¶ cu textul legii §i cu rosturile
unui magistrat într-un stat pretins „de drept”. Ca s¶ n-o lungesc, voi spune
numai c¶ propunerea f¶cut¶ realizatorilor Televiziunii publice (organizat¶ ca
„societate na†ional¶”) a fost §i r¶mâne în modul cel mai strict o „peti†ie”,
riguros conform¶ defini†iei din Ordonan†a 27 – citez: „În sensul prezentei
Ordonan†e, prin peti†ie se în†elege (...) propunerea formulat¶ (...) prin po§t¶
electronic¶ pe care un cet¶†ean (...) o poate adresa (...) societ¶†ilor na†ionale.”
Am f¶cut recurs, desigur, împotriva a§a zisei hot¶râri a judec¶toarei
Niculescu.
În acela§i timp, vrînd, la fel, s¶ nu m¶ r¶pun¶ triste†ea, sila §i sentimentul neputin†ei, am mai scris odat¶ TVR, în iulie anul acesta. Din nou,
niciun r¶spuns, de§i termenul legal trecuse §i acum demult. Chemat¶ iar¶§i în
judecat¶, Televiziunea, sub semn¶tura aceluia§i domn L¶zescu, a luat-o de la
cap¶t: nu am primit e-mailul pe care reclamantul pretinde c¶ ni l-a trimis, f¶r¶
s¶ fac¶ vreo dovad¶ în acest sens (de§i §i acum depusesem la dosar dovada
incontestabil¶ în acest sens, dovad¶ care §i acum fusese comunicat¶ televiziunii); reclamantul nu face nici dovada c¶ e-mailul pretins expediat ar fi fost
deschis de cineva de la TVR (a§a ceva nici m¶car nu se mai poate comenta);
dar §i dac¶ TVR ar fi primit peti†ia, o asemenea propunere ar constitui o inter-
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ven†ie contrar¶ principiului autonomiei §i independen†ei editoriale a TVR,
programele noastre fiind prin lege ocrotite „de orice ingerin†e ale grupurilor
de presiune, bla, bla, bla”. De parc¶ eu nu le trimisesem autonomilor §i independen†ilor decât un am¶rât de e-mail, ci îi atacasem cu o divizie blindat¶. De
data aceasta, îns¶ – mare minune, mare! – prestidigitatorilor infami nu le-a
mai mers. Colegul Monic¶i Niculescu (nevinovat pentru aceasta, fire§te,
rareori ne putem alege colegii), judec¶torul Farmathy Gheza Attila a obligat
TVR s¶ respecte legea. Este adev¶rat, acum trimisesem scrisoarea pe adresa
compartimentului de rela†ii publice §i am invocat Ordonan†a 27. Îns¶, insist,
acestea nu sunt cerin†e impuse prin lege peti†ionarilor (ar fi §i absurd s¶ fie
a§a) – §i nu am vreun motiv s¶ cred, v¶zînd mai ales acurate†ea hot¶rârii sale,
c¶ judec¶torul Farmathy ar fi decis asemeni colegei sale în caz c¶ nu a§ fi
procedat astfel. Urmare a acestei decizii, dup¶ aproape doi ani de §icane,
Televiziunea „român¶” a catadicsit s¶ r¶spund¶ propunerii f¶cute. Cum? Cu
acelea§i sofisme lipsite de bun sim†, vrînd s¶ ascund¶ o atitudine mizerabil¶,
profund nedreapt¶ fa†¶ de Paul Goma. Dau un singur exemplu din scrisoarea
primit¶ de la TVR. Dup¶ ce în urm¶ cu un an motiva c¶ cei trei realizatori nu
au calitatea de reprezentan†i ai TVR §i, deci, nu †ine de competen†a lor s¶ dea
curs unei propuneri ca aceea pe care eu o f¶cusem, acum d-l L¶zescu se spal¶
pe mâini §i, uitînd ce min†ise, spune c¶, prin lege, conducerea Televiziunii
este obligat¶ s¶ respecte libertatea editorial¶ a realizatorilor de emisiuni §i c¶
numai ei pot s¶ decid¶ dac¶ îi fac lui Paul Goma invita†ia pe care le-am
propus-o.
Povestea aceasta a f¶cut, mi se pare, dou¶ demonstra†ii str¶lucite
deopotriv¶ – de care, m¶rturisesc, eu unul nu mai aveam nevoie, îns¶ pe care
le cred înc¶ necesare. Prima, c¶ proscrierea lui Paul Goma nu e o n¶lucire a
cuiva, o n¶scocire care s¶ fac¶ bine cuiva §i r¶u altcuiva §amd. Un important
scriitor, un mare patriot §i lupt¶tor anticomunist, victim¶ a unei vechi
conspira†ii odioase, este proscris în propria †ar¶ de mul†i dintre intelectualii
compatrio†i: unii neafilia†i institu†ional, al†ii, dimpotriv¶, reprezentînd varii
institu†ii (publice, ca H.R. Patapievici §i colegii s¶i de la Institutul Cultural
Român §i TVR – ori private, precum Nicolae Manolescu §i camarazii s¶i din
conducerea Uniunii Scriitorilor, de la publica†iile Uniunii etc). To†i cei trei
succesori ai lui Ceau§escu §i guvernele lor nu au f¶cut absolut nimic, de§i li
s-a cerut, ca statutul lui Paul Goma s¶ înceteze a mai fi cel impus de predecesorul lor §i regimul lui. A doua demonstra†ie care a fost f¶cut¶ este c¶
justi†ia a acceptat s¶ fie complice inclusiv la aceast¶ atitudine incalificabil¶ a
guvernan†ilor §i institu†iilor administrative. Ce a f¶cut judec¶toarea
Niculescu în acest caz-§coal¶ se adaug¶ altor asemenea atitudini ale
confra†ilor magistra†i fa†¶ de Paul Goma (între altele, în chiar aceste zile se
împlinesc patru ani de când procurorii Parchetului de pe lâng¶ Înalta Curte
refuz¶ s¶ solu†ioneze dosarul tentativei de asasinare a scriitorului surghiunit
– iar d-l Tism¶neanu §i Institutul dumisale se fac c¶ nu §tiu despre ce este
vorba). În sfâr§it, faptul c¶ d-l judec¶tor Farmathy Gheza Attila a dat o decizie „anti-sistem” nu stric¶ deloc demonstra†ia, ci o împline§te. Decizia lui,
dar §i el însu§i, prin ceea ce ca persoan¶ are particular în cadrul sistemului
(sistem atent cu asemenea particularit¶†i), sunt excep†ia care confirm¶ regula:
aceea c¶ (am demonstrat de-a lungul timpului §i voi continua s-o fac) mul†i,
mult prea mul†i judec¶tori se afl¶ sub controlul strict al politicienilor, guvernan†ilor §i serviciilor secrete – al sistemului, într-un cuvânt.”
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“Draga Domnule Paul Goma,
Epopeea judecatii cu Televiziunea pe tema propunerii
mele de a realiza o emisiune cu Dvs e aproape de final.
Va trimit mai jos un articol pe care il pregatesc pentru
saptamana viitoare (mai vreau sa scriu in final numai cateva
randuri despre demonstratia pe care eu cred ca aceasta poveste a
facut-o intr-un mod foarte clar). In curand am sa va trimit
scanata si scrisoarea pe care am primit-o de la TVR dupa doi ani
de sicane si procese.
Cu drag,
Valerian Stan”
Nota mea: r¶spunsul de o rea-credin†¶ cople§itoare §i
de un analfabetism agresiv. Motiv pentru care nici n-o
reproduc.
Ba o reproduc. Mi-a preg¶tit-o chiar V. Stan:
“În aten†ia Domnului Drago§ Stan
Televiziunea Român¶
Calea Doroban†ilor 191
Bucure§ti, 010565, România
Telefon: + 40 (21) 319 91 12
Telefon: + 40 (21) 319 91 54
ww.tvr.ro
DIRECTOR-PRODUC¢IE EDITORIAL™ £I PROGRAME
DIREC¢IA EDITORIAL™
Telefon: 021 305 09 29
Fax:
021 305 89 48
E-mail: directia.editoriala@tvr.ro
Nr. 45133 din 4.11.2011
Stimate domnule Stan,
Ca urmare a procesului pe care l-a†i intentat institu†iei noastre, am
aflat c¶ a†i trimis o solicitare prin intermediul unui e-mail. Din p¶cate, la vremea respectiv¶, acest document nu a fost recep†ionat.
Din documentele depuse de domnia voastr¶ la dosar, reiese c¶ face†i
o recomandare unor realizatori ale emisiunilor de elit¶ ale posturilor TVR 1
§i TVR Cultural, în vederea realiz¶rii unui interviu cu domnul Paul Goma.
V¶ mul†umim pentru interesul ar¶tat programelor Televiziunii
Publice din România §i v¶ asigur¶m c¶ propunerea domniei voastre a fost
adus¶ în aten†ia redactorilor emisiunilor specificate în documentul din dosarul depus în instan†¶.
Televiziunea Român¶ are o permanent¶ preocupare pentru promovarea valorilor culturii §i vie†ii sociale din †ara noastr¶. În emisiunile produse de
SRTv §i-au g¶sit locul cei mai mul†i (dac¶ nu cumva to†i) reprezentan†i ai elitei intelectuale din România.
Societatea Român¶ de Televiziune î§i îndepline§te în mod constant
misiunea nobil¶ ce i-a fost încredin†at¶ prin Legea 41/17 iunie 1994 reviziut¶
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§i republicat¶, aceea de a educa. De cele mai multe ori emisiunile noastre sunt
un reper de calitate §i moralitate în domeniul media. Profesioni§tii, Nocturne,
înapoi la argument, Memorialul Durerii, Garantat 100% etc., au adus dealungul timpului pe micile ecrane nume de referin†¶ în toate domeniile culturii
române§ti.
În conformitate cu Legea mai sus amintit¶, la articolul 8 alineatul 1,
se precizeaz¶ c¶ "autonomia §i independen†a editorial¶ a serviciilor publice
de radiodifuziune §i de televiziune sunt garantate prin lege, iar programele
acestora sunt ocrotite de orice ingerin†e ale autorit¶†ilor publice, precum §i de
influen†ele oric¶ror partide, forma†iuni social-politice, sindicale, organisme
comerciale §i economice sau grupuri de presiune". Ca urmare, v¶ comunic¶m
c¶ Televiziunea Român¶ a luat act de propunerea domniei voastre cu privire
la prezen†a domnului Paul Goma într-una din emisiunile noastre, dar decizia
de a da curs acestei invita†ii va reveni produc¶torilor §i realizatorilor acestor
produc†ii, care beneficiaz¶ - a§a cum am ar¶tat §i mai sus prin textul legii - de
libertate editoral¶. Conducerea TVR (c¶reia dumneavoastr¶ v-a†i adresat) nu
are nicio baz¶ legal¶ prin care s¶ poat¶ impune sau cenzura în vreun fel jurnali§tilor con†inutul, subiectul sau invita†ii din emisiunile pe care le realizeaz¶.
Dorim s¶ v¶ mul†umim înc¶ odat¶ pentru interesul ar¶tat fa†¶ de institu†ia noastr¶ §i c¶ ne sunte†i un telespectator fidel.
V¶ invit¶m s¶ r¶mâne†i §i pe viitor al¶turi de Televiziunea Public¶
din România §i v¶ asigur¶m de întreaga noastr¶ considera†iune §i respect.
Cezar Ion
Director Direc†ia Editorial¶”

Mai era necesar un alt monument de nesim†itorism balcanoid §i de neadev¶ruri de balt¶?
«ïn †ara asta vre†i s¶ v¶ întoarce†i?», m¶ întreba înc¶ acum
un deceniu o elev¶ din Pa§cani.
Iar eu, pe m¶sur¶ ce trece timpul - în defavoarea mea,
fiindc¶ cezàrii televizio†i prosper¶, tot mai obraznici - încep a nu
mai §ti ce s¶ r¶spund. Ce? C¶ †ara mea nu mai este a mea, ci a
Becalilor, a B¶se§tilor, a Monicilor Macovei, a inventatoarei
succesurilor, a lui Nu†i-spaima-pu†i’ §i preferatoarea perdelelor, a
lui Vova Tism¶neanu-Patapievici-Mih¶ie§-Manolescu-Gârbea §i
a celorlalte, zi-le pe nume, instan†e morale?
*
Mircea St¶nescu mi-a adus documentele cerute de la
Arhivele Na†ionale. Pe loc am scris: lui Mircea St¶nescu, D-lui
Dobrincu, D-nei Cîrjan, colega lui M. St¶nescu, mul†umindu-le.
Apoi… Apoi m-am l¶sat prad¶ euforiei: aveam, în sfâr§it,
între mâini documente privitoare la Cedarea Basarabia §i a
Bucovinei, cel care mi-ar fi fost de folos la m¶car ultima edi†ie a
S¶pt¶mânii Ro§ii;
Simultan, disperarea: ce mai fac cu ele, acum, când este
prea târziu - pentru mine, ca s¶ copiez liter¶ cu liter¶, cuvânt cu
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cuvânt o pagin¶, zece pagini? £i unde pun aceste pagini de documente, tot în Jurnal, unde nu le cite§te nimeni?, iar dac¶ le cite§te
p¶streaz¶ pentru sine marea tain¶: raptul bol§evic al Basarabiei,
Bucovinei de Nord, a Her†ei.
Acum s-au f¶cut orele 15 40. Voi încerca s¶ m¶ odihnesc
un pic, apoi… Apoi!
*
Fiindc¶ am ajuns în ajunul întâlnirii prietenilor, la
Bucure§ti, pot trece aici în jurnal cele dou¶ pagini scrise pentru a
fi citite celor 10-15 prezen†i: Am antedatat-o:
“Paris, 20 noiembrie 2011
Iubi†i prieteni,
M¶ adresez vou¶, care nu v-a†i plictisit de tânguielile mele
c¶ m¶ persecut¶ Puterea, c¶ ai mei colegi de breasl¶, vorba lui
Dimisianu profit¶ denun†îndu-m¶ ca antisemit; c¶ cei care m¶
l¶udau nemeritat pân¶ prin 1993 (momentul în care editorul meu
Liiceanu a trimis la topit tirajul retras din libr¶rii în 1990 din
Culoarea curcubeului) au trecut, f¶r¶ m¶car s¶ (se) întrebe: «De
ce, Tovar¶§u’?» la atacarea, “desfiin†area” mea §i a c¶r†ilor mele,
nu ca “pe timpul Terorii comuniste” prin “directive-de-stat-§i-departid, ci prin promisiuni de burse §i, simultan amenin†¶ri dinspre
Washington §i Tel Aviv c¶ cine va face ca Goma, ca Goma va
pieri.
Am asistat neputincios la campania subteran¶ - dar cât de
fructuoas¶ - împotriva “sus†in¶torilor” mei, dus¶, cum se
întâmpl¶ la noi, în România de c¶tre, pân¶ ieri normali sus†in¶tori
§i ai mei, deveni†i ca to†i converti†ii peste noapte feroci demascatori ai unor colegi ai lor, r¶ma§i… normali sus†in¶tori ai propriilor opinii despre, nu Goma, ci despre ei în§i§i.
M-am ap¶rat §i mi-am ap¶rat prietenii cu ce am avut la
îndemân¶: cu bietul Jurnal internetizat - pe care co-exilatul meu
(sic) Norman Manea l-a g¶sit stufos, repetitiv §i, cum altfel: antisemit.
Cu prilejul ultimelor dou¶ (nu trei?) tentative de a rec¶p¶ta
cet¶†enia român¶, cea luat¶ de Ceau§escu în 1977 §i de a recupera
cet¶†enia, tot român¶, ca nativ din Basarabia, am sim†it c¶ldura,
dulcea†a solidarit¶†ii, atât de la fra†ii §i surorile mele din stânga
Prutului, cât §i dinspre cei/cele din dreapta lui.
ïns¶, vorba filmului, “N-a durat decât o var¶”:
Guvernan†ii (“Guvernan†ii”, mai marea jalea §i râsul, de la
Chi§in¶u, au uitat fulger¶tor promisiunile, atât dup¶ vizita
ghidat¶ a lui Ghimpu la Ierusalim, cât §i dup¶ protestele obraz©Paul Goma 1935-2011
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nice, analfabete ale alc¶tuitorilor comunit¶†ii evree§ti din
Moldova §i m-au pus s¶ fac o cerère…). “Guvernul” instalat cu
n¶dejde la Cotroceni a exersat pe spinarea mea adev¶rul-de azi/
contra-adev¶rul-de-ieri, min†ind f¶r¶ ru§ine în leg¶tur¶ cu situa†ia
mea, cu urechea aplecat¶ la “consiliile” unor Tism¶neanu,
Manolescu, Liiceanu, Patapievici, Mih¶ie§, alc¶tuitori§ti ai
iaurtului acru al “culturii de Cotroceni”.
Ajungînd, în sfâr§it, la ultimul "eveniment", acesta de la
20 noiembrie 2011:
Le sunt recunosc¶tor, întâi doamnelor:
Flori B¶l¶nescu, Dana Tapalaga, Elena Ilu†¶ (fiica lui
Viorel Ili§oi), dar §i basarabencelor mele Aliona Grati, Mariana
Pasincovshi, Nina Corcinschi,
precum §i domnilor Gelu Tofan, Viorel Ili§oi, Cristian
Cosmin Dragomir, Todor Petremarin, Adrian Tofan, Dumitru
Ungureanu
Acestora §i celorlal†i care au lucrat la materializarea
“memorialui” le mul†umesc din inim¶ §i le urez:
R¶mâne†i cu bine, dragelor §i dragilor,
Paul Goma”
*
Sabina Fati, jurnalist¶ (!), scrie, în România liber¶ la 14
Noiembrie 2011 - cu mâna ei (sunt sigur de ceea ce afirm?
nuan†ez: cu mâna sau cu orice alt obect):
(…) “Fosta ministr¶ a Justi†iei care a luat parte la audierile de la
Comisia de Etic¶ din PDL i-a trimis premierului Emil Boc o list¶ cu zece persoane care ar trebui s¶ plece din guvern: secretari de stat §i §efi de agen†ii.”

O §tiam pe tovar¶§a Macovei, procuroare ceau§ist¶,
individa care, dup¶ ce nu s-a interesat de soarta mea identitar¶,
mi-a recomandat s¶ fac o cerère.
Sunt nefericit: m¶car tot atât cât marele C¶rt¶rescu: iubesc
femeile - dar cum s¶ fie femeie o Macovac¶?
Duminic¶ 20 noiembrie 2011
Este ora (Parisului) 7,38. La corespondenta or¶ - a
Bucure§tiului - eram în autobuzul pentru aeroportul Otopeni. Am
plecat §i pleca†i am fost. Trebuia s¶ spun:
“£i pleca†i suntem”.
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*
M-am întristat de diminea†¶ - asta mai lipsea, întro zi de
doliu ca aceasta:
Daniel Cristea-Enache, fiul adoptiv al lui Valeriu Cristea
de ded¶ (am ales termenul: provine din fondul de cuvinte al celebratului, bol§evicului care ne-a stricat §i înv¶†¶mântul §i literatura
- dar §i… natura: Paul Cornea.
Fiindc¶ am un vechi litigiu cu autorul ditirambului - m-a
antisemitizat §i el, f¶r¶ argumente (pe uli†a noastr¶; citatele din
textele mele “antisemite”) - copiez întreaga l¶l¶ial¶:
“Convorbiri cu Paul Cornea Daniel CRISTEA-ENACHE
Pe 6 noiembrie, la Centrul Comunitar Evreiesc, a avut loc o foarte
frumoas¶ s¶rb¶torire a profesorului Paul Cornea.
S¶rb¶toritul f¶cuse 88 de ani, nu 87, cum apare în mai multe
dic†ionare §i istorii literare; §i recunoscînd de la început asta, respingînd ca
neavenit¶ posibila cochet¶rie, Paul Cornea a dat întregii manifest¶ri un curs
de seriozitate §i autenticitate. De regul¶, se spun cuvinte mari la asemenea
ceremonii, iar obiectul lor, de fa†¶ fiind §i asumînd, vrînd-nevrînd, rolul de
protagonist, se simte pu†in stînjenit de elogiile ce-i sînt adresate.
Cînd e vorba îns¶ de Paul Cornea, elogiile sînt pe deplin meritate. Ele
sînt direct propor†ionale cu o activitate intelectual¶ excep†ional¶ prin întindere, prin anvergur¶ §i prin rezultate (subl. mea, P.G.) Profesorul e unul dintre pu†inii istorici literari care au creat, la noi, o §coal¶; §i n-a fost deloc o
întîmplare c¶ sala ceremoniei s-a dovedit pe 6 noiembrie neînc¶p¶toare, prin
prezen†a a numero§i fo§ti studen†i, actuali profesori de istoria literaturii
române: de la £tefan Cazimir, Mircea Anghelescu §i Eugen Negrici la Liviu
Papadima, Ion Bogdan Lefter §i Paul Cernat.
Media de inteligen†¶ din sal¶ era, de altfel, extrem de ridicat¶, fiindc¶
al¶turi de filologi reputa†i au fost prezen†i exponen†i ai §tiin†elor exacte, cu
p¶rul albit de tratatele, manualele §i studiile întocmite, ca §i de miile de
pagini citite într-o via†¶ de om. Reprezentantul lor simbolic a fost Solomon
Marcus, leat cu s¶rb¶toritul §i r¶spunzînd cu umor s¶ge†ilor ironice lansate de
amfitrionul în verv¶, Aurel Vainer, pre§edintele FCER (subl. mea, P.G).
Vreau s¶ spun c¶ manifestarea a fost plin¶ de substan†¶, dar deloc scrobit¶ §i
c¶zut¶ în formalism. S-a vorbit, s-a povestit, s-a rîs, s-au v¶rsat §i cîteva
lacrimi – într-o „regie“ care nu s-a sim†it §i într-un montaj care s-a f¶cut
singur.
¢inîndu-§i firea, ca de obicei, dar ar¶tîndu-se §i pu†in emo†ionat,
s¶rb¶toritul n-a vrut s¶ vorbeasc¶, el, despre sine. A preferat o alt¶ variant¶:
§i anume, s¶ citeasc¶ un fragment dintr-o carte de convorbiri pe care un
tîn¶r critic o lucreaz¶ cu Paul Cornea.
Tîn¶rul critic fiind eu, am putut s¶ testez, ca s¶ zic a§a, impactul textului asupra unui public de elit¶. În treizeci de minute de lectur¶, publicul
aproape c¶ n-a clipit, iar vocea Profesorului, cu modula†ii de actor profesionist, a „acoperit“ narativ §i autobiografic întîmpl¶ri de acum §aizeci de
ani §i mai bine, de la Congresul Comsomolului †inut la Moscova în
prim¶vara lui 1949. Fragmentul este rotund, de§i, fire§te, el are aderen†e la
capitolul din carte în care se cuprinde, precum §i la alte momente importante
ale procesului de formare. (subl. mea, P.G.)
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E motivul pentru care Paul Cornea a ezitat §i a refuzat (§i nu o dat¶)
s¶ public¶m vreun fragment din cartea noastr¶ de convorbiri. C¶ci cartea,
la acest c¶rturar, reprezint¶ un întreg cu o logic¶ periclitat¶ prin segmentare
§i fragmentare. A scoate lucrurile din context este ceva ce trebuie evitat. Îi
mul†umesc Profesorului, în numele revistei Observator cultural, pentru c¶ a
acceptat, totu§i, s¶ fie publicat acum acest fragment consistent.
Astfel, to†i cititorii no§tri vor fi §i ei prezen†i, cumva, la atît de frumoasa s¶rb¶torire duminical¶ de la Centrul Comunitar Evreiesc, cînd mereu
tîn¶rul, întreprinz¶torul §i sc¶p¶r¶torul Paul Cornea a împlinit 88 de ani –
§i nu 87, cum st¶ scris în dic†ionarele §i istoriile noastre literare...”

La care pun, colac peste pup¶z¶, opinia “forumistei”
Nedeea Burc¶, fiica generalului de securitate Burc¶, autorul
“campaniei de str¶mutare a titoi§tilor” în B¶r¶gan. E prea
devreme, dar nu e prea târziu pentru ca al†i co-l¶ud¶tori ai lui
Paul Cornea - §i a “activit¶†ii sale des-culturale” - Mehr, Horodi,
Peter Manu, Pavel Dan, Laszlo, Pecican, Carmen Mu§at, I. B.
Lefter, I. Vianu, Simonca - §i ceilal†i - s¶ intervin¶ cu hot¶rîre,
încercînd s¶ ne fac¶ s¶ uit¶m rolul nefast jucat de bol§evicul
sovietist, pe care-l urc¶ în sl¶vi D.C.-Enache:
“LA MULTI ANI!!!! Nedeea Burca - Sambata, 19 Noiembrie 2011,
12:56
La multi ani, Domnului Profesor Paul Cornea, si felicitari, din toata
inima, lui Daniel Cristea Enache, precum si întregii echipe a OC-ului!”

ïns¶ grea†a mi-a fost provocat¶ (repet: grea†a) de
consim†¶mântul “tân¶rului critic” (D.C. -Enache) la “dezv¶luirea unei infime p¶r†i din adev¶rul bol§evicului de nevindecat”
prin “fragmentul dintr-un volum în preg¶tire” publicat în
Observator cultural. La întrebarea, naiv¶:
«De ce abia acum deschide gura Paul Cornea?”, nu a§tept
r¶spuns. Acum §tiu: “tân¶rul critic” Daniel Cristea-Enache va fi
un bun discut¶tor de literatur¶ - dar dac¶ nu are, cum spunea un
personaj clasic, “…moral, mami†o…”
£i el §tia foarte bine, din familie, cine este - cine a fost,
deci este, în continuare - tâlharul Paul Cornea. Nu se poate ca
tat¶l s¶u, Valeriu Cristea s¶ nu-i fi vorbit de fanaticul du§man al
c¶r†ii, al înv¶†¶mântului românesc, atâta cât mai r¶m¶sese dup¶
m¶r§¶luirea Armatei Ro§ii, despre vigilentul care nu ierta nici un
“intelectual burghez” - §i nu-l pedepsea doar printr-o critic¶
“tov¶r¶§easc¶” la gazet¶, corectat¶ de tovar¶§ul dentist Vitner, ci
f¶cea în a§a fel încât acela s¶-§i piard¶ catedra, deci studen†ii,
deci pâinea: printre multele victime ale sale : G. C¶linescu, la 31
ianuarie 1949. Cât am fost coleg de redac†ie, la România literar¶,
cu Valeriu, am avut discu†ii §i despre Paul Cornea. La ele a
©Paul Goma 1935-2011

wwww.paulgoma.com

PDF public și gratuit

31.12.2011

PAUL GOMA - JURNAL 2011

2678

asistat, în maniera lui §i Lucian Raicu (chiar dac¶ nu zicea nici
da, nici ba, era de acord cu ce afirmam noi, Valeriu §i cu mine,
c¶ Paul Cornea fusese un fanatic r¶uf¶c¶tor). S¶ nu fi suflat
nimic, în cas¶, Valeriu Cristea? De ce? Se temea c¶ fiul are s¶-l
denun†e, ca un ordinar Pavlik Morozov? Nu cred. Mai degrab¶
fiul aflase cine-i, cu adev¶rat, §i Paul Cornea, dar… deliberat
înl¶turase acuza†iile grave împotriva politrukului - iar rezultatul
se vede, azi. A “f¶cut”, nu doar o carte de dialoguri cu el, dar
subscrie §i la ceea ce aflase despre el - dac¶ îl citeaz¶ cu atâta
simpatie pe vervosul (sic) Aurel Vainer!
S¶ m¶ întreb cum (§i de ce), atât Norman Manea, cât §i
D.C.-Enache §i-au ales partener de dialog intelectualicesc - mai
cu seam¶! - un politruk f¶r¶ vindecare, vinovat de distrugere de
c¶r†i §i de distrugere de vie†i de autori de c¶r†i : G.C¶linescu - ca
Paul Cornea, fanaticul executant al directivelor lui Chi§inevschi,
R¶utu, Ofelia Manole, Vitner §i alti tovar¶§i foarte-ju§ti?
S¶ m¶ întreb! £i îmi r¶spund:
ïn cazul lui Norman Manea a func†ionat sindromul-deras¶, indiferent de trecutul criminal al “dialoghistului”; în cazul
lui D.C.- Enache: sindromul Stockholm. Altfel spus: al goi-ului
reeducat, acela§i care a func†ionat §i la N. Manolescu, autor al
unei sl¶viri a “Profesorului” egalat¶ doar de pream¶rirea
turn¶torului de pu§c¶rie Iva§cu, alt maestru de gândire §i de…
moral¶ al lui Niki (al Monic¶i).
Te§u Solomovici, prezentîndu-§i cartea despre Antonescu,
vorbind despre istoricii evrei care se opuneau viziunii sale despre
Mare§al, spunea despre Jean Ancel c¶ acela era incapabil s¶ propun¶ o variant¶ obiectiv¶ despre tragicele evenimente din timpul
celui de al doilea r¶zboi mondial din cauz¶ c¶ el este un evreu din
Bucovina… Or ace§tia îi ur¶sc pe români, a afirmat Te§u, dînd
exemplu de r¶zbunare pe români: inventarea Pogromului de la
Ia§i despre care a afirmat c¶ fusese executat din ordinul personal
al lui Ion Antonescu, când documentele dovedesc limpede c¶
generalulul (înc¶ nu se autodeclarase mare§al) nu avea nici o
responsabilitate - pe deasupra Ancel umflase mult num¶rul
victimelor dintre evrei.
Mie aceast¶ afirma†ia a lui Te§u Solomovici a f¶cut s¶-mi
împrosp¶tez memoria. Eu însumi observasem - în scris - dorin†a
de apartenen†¶ s¶-i zic: na†ional¶ a evreilor din Ungaria §i a celor
din Ardealul de Nord, în ciuda faptului c¶, atât în Ungaria propriu-zis¶, cât §i în teritoriile ocupate de unguri în 1940 în dauna
României, a Jugoslaviei, a Cehoslovaciei, administra†ia maghiar¶
a fost mult mai aspr¶ cu evreii - dovad¶ num¶rul imens de vic©Paul Goma 1935-2011
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time (adev¶rat, nu doar dintre evrei, dar §i dintre slavi §i dintre
români). ïns¶, la “bilan†” Ungurii - printre ei numero§i evrei - au
falsificat statisticele privitoare la Europa de Est, reprezentantul
str¶lucit al imposturii, Elie Wiesel a afirmat la televiziune
francez¶ c¶ pe evreii din Sighet i-au arestat “jandarmii români”!
Despre evreii din Bucovina nu am avut informa†ii c¶ §i ei,
din acee§i pornire de falsificare a adev¶rului istoric ar fi existat
tendin†a de a se prezenta ca f¶cînd parte din cet¶†enii Imperiului
Austro-Ungar - probabil socotind c¶ este mai nobil s¶ fii o
victim¶ a… Românilor decât a Nem†ilor care i-au deportat pe
evreii din Bucovina de Nord §i din Her†a, decât s¶ m¶rturise§ti c¶
st¶pânul t¶u poart¶ vina persecu†iilor antievreie§ti - cazul lui
Norman Manea, cel care, nu atât de categoric ca marele-maghiar
Wiesel îi acuza pe “jandarmii români” de deportare în
Transnistria, ca s¶-i crute pe st¶pânii cei mari, Nem†ii.
P.S. Iat¶ o mostr¶ de civilitate din partea lui DC-E:
Comentarii utilizatori
Confesiunile subiective ale unui stalinist Bogdan - Duminica, 20
Noiembrie 2011, 15:40
Scris frumos, dar putin credibil. Paul Cornea ar fi trebuit sa isi ceara
scuze pentru complicitatea sa cu regimul comunist. Un intelectual care ar fi
ocupat functiile sale in regimul nazist ar fi fost si acum nefrecventabil. In
Romania postcomunista insa este celebrat si i se permit "justificarile" care
fiind insa lipsite de scuze (fie si cele in stil "postelnician": "Am fost un dobitoc") nu au nicio valoare...

Paul Cornea §i "Bogdan" Daniel Cristea-Enache - Luni,
21 Noiembrie 2011, 09:03
”Incredibil comentariul de mai sus...”
Cum a§a, incredibil? S-a ag¶†at de termenul edulcorant
“incredibil” pentru “neadev¶rat”? De unde §tie criticul literar c¶
este doar incredibil comentariul de mai sus, nu: mincinos?
Pentru c¶ un forumist o atac¶ pe Fata Generalului de
Securitate Burc¶, pentru delirantele elogii la adresa lui P. Cornea,
bol§evicul, D.C-Enache îi sare în ajutor, aiurea, jalnic “feti†ei”
(o fi str¶bunic¶ de când bântuie forumurile §i antisemitizeaz¶ pe
to†i cei care afirm¶ c¶ “unii evrei” din România au fost c¶l¶i in
slujba ocupantului sovietic):
“Virgule §i mul†umiri Daniel Cristea-Enache - Luni, 21 Noiembrie
2011, 09:13 Cît de tare îl pot sup¶ra ni§te virgule pe dl Vasile Florea?!
Un cre§tin ar trebui s¶ fie mai iert¶tor; §i s¶ semnaleze o eroare pe un
ton mai pa§nic. Mul†umiri, doamn¶ Nedeea Burc¶, pentru cuvintele bune
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adresate, în ordine, Profesorului Paul Cornea, subsemnatului §i întregii
echipe a Obs. (subl. mea, P.G.) E OK cu virgulele, domnule Florea?”

Despre asta era vorba, D.C-E? Dup¶ ultimele probe de
“inadecvare” credeam c¶ e§ti doar neinformat. Acum accept: e§ti
frate intelectual cu “istoricul” isteric Jean Ancel; negi, ba chiar
comba†i adev¶rul în numele dreptului evreului de a fabrica
adev¶rul s¶u, sionist, holocaustologist, adic¶ minciuna. R¶posatul Ancel era §i evreu §i bucovinean: nu e scuz¶, ci explica†ie.
Dar dumneata, Daniel Cristea-Enache, ce e§ti? Cumva
autor de romane poli†iste din categoria autorelui C. T. Popescu,
în care Bunul este, nesmintit eroul indr¶git (de voie, de nevoie),
evreul victim¶ al goi-ului, iar R¶ul totdeauna, jandarmul român,
“fa§istul” român, burjuiul, antisemitul român?
Luni 21 noiembrie 2011
Alt¶ noapte grea-grea-grea.
Trezit, ca s¶ m¶ schimb, am g¶sit în cutia de scrisori a
internetului dou¶ mesaje: de la George Onofrei §i de la Flori
B¶l¶nescu. Asigurat c¶ “totul a fost bine la Bucure§ti”, învestmântat în bluz¶ curat¶, ne-ud¶, am re-adormit vreun ceas.
Mesajul lui G. Onofrei:
“Buna seara d-le Paul Goma
Mai devreme sau mai tarziu, ziua de 20 noiembrie 1977 va fi
consemnata in manualele de istorie din tara noastra. Asa cum bine spunea dna Flori Balanescu ati intrat singur in istorie. Cei 34 de ani de exil ar trebui
sa sa constituie un moment de meditatie pentru un intreg popor. Nu se intampla acum acest lucru pentru ca nu am reusit sa ne adunam si sa ne analizam.
De douzeci de ani D-vs. ati incercat prin toate mijloacele sa ne treziti la realitate si noi nu ne-am trezit. Poate ca se vor trezi generatiile viitoare...
D-le Goma, asa cum v-am mai spus,fara sa exagerez, acum faceti
parte din familia noastra. Problemele D-vs. sunt si problemele noastre. Va
urez din sufletul meu sa fiti sanatos si scrieti. Sa ne tineti constiinta treaza.
Va imbratiseza cu multa dragoste
Fam. George Onofrei”

Fiecare se consoleaz¶ cu ce are. Dar cât de-cald †in câteva
cuvinte…
Flori B¶l¶nescu:
20 novembre 2011 20:30:44 HNEC
À:
Paul Goma <paulgoma@gmail.com>
Buna seara din Club!
A fost foarte bine dupa parerea noastra! Sala a fost plina, in jur de 60
de oameni, au vorbit citiva din public, in afara de mine, Sturza si Ilisoi care
am stat la "prezidiu". Oamenii au fost in verva; a venit Ieremia tocmai de la
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Timisoara, citiva fosti detinuti politici (Aurora si Cristi Dumitrescu - stiu
rezervele Dvs, dar au vorbit foarte bine si frumos; seful AFDPR Mihailescu); George Anca (a vorbit si despre ultima carte a lui Pusi
Dinulescu si despre faptul ca acesta a vrut sa vina dar a nu a putut pt ca este
bolnav); multi tineri, Tofanii (Gelu si Adrian), actorul Dan Condurache, si
chiar TVR Cultural (mi-au luat un scurt interviu), G. Plesea, Al. Budisteanu
si altii;
Despre episodul Consiliul USR doar am amintit (ca sa nu ni se
reproseze ca l-am tacut sub tacere);
Ne-am atins obiectivul - de a vorbi despre Paul Goma.
Fetele Ilisoi au si inregistrat, dar din cauza ca am avut lumina colorata, de club, cred ca mai degraba se aude; tot e bine.
Am vindut si vreo 30 de audiobookuri, doua Paul Goma 75, un
Dialog; editura Curtea Veche a vindut carti din seria de autor, nu foarte
multe, dar au fost prezenti si e bine.
In scurta vreme vom fi in stare sa va trimitem (inca nu stiu pe ce cale)
niste bani.
20 dintre noi am ramas la o cafea; o sa va trimit poze.
Am luat laptopul cu mine tocmai ca sa va pot scrie de aici, primele
impresii.
Nu am facut noi mare lucru, dar suntem bucurosi ca nu am lasat sa
treaca aceasta zi (trista) in tacere.
Va imbratisam cu totii (oamenii au fost foarte impresionati de mesajul Dvs. tristetea ce razbate din cuvinte i-a atins),
Cu drag,
flwr”

Da, bre, ar fi zis tata, când ceva nu era, ca de obicei,
foarte-foarte-r¶u.
Copiez din Jurnalul lui LIS:
“Din aceea§i excelent¶ „Mara”, în alt plan (f¶când referiri la pagina
mea de jurnal online de ieri):
«M-a impresionat si interventia domnului Paul Goma care ne face
atenti asupra unor “amanunte” din fotografiile prezentate ieri, care ne scapa
in general. Nu remarcasem acoperisul de stuf, dar mi-l imaginez acoperit cu
acel sinistru “ciment gofrat” daca nu de-a dreptul cu azbest care s-a demonstrat destul de recent ca este si foarte nociv pentru sanatate, fiind cancerigen.
Amintirile copilariei si vechile fotografii, conserva INCA o alta realitate a
romanilor din Basarabia cind inca era posibil sa se dezvolte si sa se consolideze filonul romanesc. Acuma din pacate realitatea este alta: politica rusa de
deznationalizare si rusificare a reusit in proportie mult mai mare decit in
tarile baltice de exemplu. Este incredibil dezastrul in care se afla Republica
Moldova, blocajul politic, situatia demografica, emigratia masiva a tinerilor,
criza de identitate si negarea identitatii romanesti etc. In aceasta situatie deosebit de vulnerabila nu este de mirare daca ea cade din nou sub stapinire rusa,
Ucraina vedem ca a capitulat deja obtinind gaz mai ieftin si facilitind controlul flotei militare ruse la Marea Neagra. Criminalii istoriei au cazut iar in
picioare, se orienteaza si santajind Europa cu gazul si “problema
Transnistria” isi recupereaza sferele de influenta pierdute. Numai un astfel de
lider cinic (cel rus), putea sa obstructioneze orice initiativa europeana de

©Paul Goma 1935-2011

wwww.paulgoma.com

PDF public și gratuit

31.12.2011

PAUL GOMA - JURNAL 2011

2682

condamnare a comunismului care pina in ziua de astazi nu isi poate gasi o
finalitate, desi era absolut justificat sa fie condamnat dupa exemplul condamnarii nazismului. Macar aceasta realitate dureroasa ar putea sa-i faca pe
romani mai realisti si solidari».
“Cât¶ dreptate are Mara! Fra†ii no§tri nu mai sunt ai no§tri” încheie
LIS, sastisit.

Re-da, re-bre…
*
Flori B¶l¶nescu îmi trimite un text de Michael Astner, din
Ziarul de Ia§i:
“Cui i-e frica de Goma? MICHAEL ASTNER
Omul si-a ghidat viata si scrisul dupa un singur principiu suprem:
adevarul! Dar cum "adevarul nu se confunda intotdeauna cu dreptatea"
(William Faulkner), iar cei care impart dreptatea arareori se confunda
(la noi...) cu cei care respecta adevarul, Paul Goma este si-n clipa de fata
apatrid si refugiat politic!
Ieri s-au facut 34 de ani de cind scriitorul Paul Goma, poate singurul
dintre scriitori care a fost dizident pina la capat, este apatrid si refugiat
politic in Franta. Refugiat politic in Franta anului 2011, membra fondatoare
a Uniunii Europene, si in continuare fara de pasaport al propriei patrii, al
Romaniei, membra si ea a UE din 2007!
In 21 de ani de libertate (nu discutam acum despre poticnirile multe
si dese ale democratiei de dupa caderea comunismului), Romania n-a fost in
stare sa-si spele pacatele trecutului comunist nici macar in cele mai limpezi
cazuri. N-a fost, deci, in stare sa faca dreptate si sa-l repuna in drepturi pe
acel luptator anticomunist si antitotalitar care n-a putut fi neam imblinzit nici
de Securitate, nici de PCR si nici de toti profitorii ulteriori ai rasturnarii lui
Ceausescu din decembrie 1989. Paul Goma pur si simplu a pus cu o consecventa de neinteles (de neinteles pentru mai toata rezistentimea culturala din
Iepoca de Aur) adevarul istoric deasupra propriei familii, deasupra propriei
linisti si posibile bunastari. Omul si-a ghidat viata si scrisul dupa un singur
principiu suprem: adevarul! Dar cum „adevarul nu se confunda intotdeauna
cu dreptatea" (William Faulkner), iar cei care impart dreptatea arareori se
confunda (la noi...) cu cei care respecta adevarul, Paul Goma este si-n clipa
de fata apatrid si refugiat politic!
Discutiile pe tema reacordarii cetateniei scriitorului Paul Goma si a
reprimirii lui ca membru al Uniunii Scriitorilor au cunoscut, desigur, desfasurari ciclice si... cam atit. Chestiunea reacordarii pasaportului, de exemplu,
s-a terminat indeobste din cauza faptului ca onor Statul Roman, prin functionarii sai desprinsi parca din „Procesul" lui Kafka, s-a ascuns mereu in spatele
literei legii: pai, sa faca domnul Goma o cerere pentru reacordarea cetateniei
lui si familiei sale, si le-o vom da! Asa prevede legea, ma-ntelegi?
Desigur, legea n-a prevazut ce se-ntimpla cind chiar Statul Roman ia luat cuiva cetatenia - cazul lui Goma, iar Goma insusi n-a putut si n-a vrut
sa accepte ca tot lui, celui umilit de comunisti, sa i se ceara sa faca bine si sa
scrie o cerere prin care sa solicite reacordarea unui drept... inalienabil! Iar
„catirul" Goma si-a formulat explicit „pretentiile": sa i se aduca la usa pasapoartele pentru el si familie.
Acum, iata ca aflam c-ar exista semne concrete de deblocare a situa-
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tiei: in octombrie, Goma s-a trezit cu o scrisoare de la scriitorul Varujan
Vosganian, senator liberal si vicepresendinte al USR!. Goma i-a raspuns
acestuia in stilu-i caracteristic (pentru cei interesati de detalii a se vedea pe
http://www.paulgoma.com/), fara urma de concesii, dimpotriva. Cu toate
acestea, pare aproape incredibil!, vinerea trecuta, pe http://www.liviuioanstoiciu.ro/ s-au putut citi urmatoarele:
„Vineri, 18 noiembrie 2011. Pe ordinea de zi a Consiliului Uniunii
Scriitorilor din Romania - USR - a fost, azi, si clarificarea situatiei scriitorului Paul Goma - slava Cerului, demult asteptam o asemenea isprava reparatorie la virful breslei. Chiar daca poate fi luata drept o reabilitare a USR in
ochii lui Paul Goma. Important e sa-si faca datoria USR pina la capat fata de
Paul Goma. S-a pus la vot reconfirmarea ca membru al USR a lui Paul Goma
(e a treia oara cind se pune; s-a mai intimplat asta de doua ori imediat dupa
Revolutie, tot in cadrul Consiliului USR), unanimitatea a fost scoasa acum in
evidenta. Acum exista proces-verbal clar ca Paul Goma e reconfirmat membru al USR (...). Varujan Vosganian a prezentat corespondenta de ultima ora
cu Paul Goma si s-a angajat sa duca la capat toate pretentiile marelui scriitor
disident, de la pasaport la recuperarea locuintei sau drepturile de condamnat
politic (inclusiv pensie si indemnizatie de merit; are sustinere totala in
Consiliul USR in acest sens). M-am bucurat in tacere ca am reusit astfel sa
iesim din blocajul moral in care am intrat cu USR, care era acuzata ca-i vrea
raul lui Paul Goma. A mai ramas sa primeasca si scuze publice pentru umilintele prin care a trecut. Totul a decurs firesc".
Chiar asa? Chiar le-a pierit acum, brusc, toata frica de Goma tuturor
acelora (multora) care pina de curind au blocat din rasputeri orice avea legatura cu mult prea incomodul apatrid si unul dintre putinii dizidenti veritabili
ai Romaniei comuniste? Sau majoritatea dintre ei spera in secret ca Paul
Goma sa nu se „dezminta" si sa refuze cu obstinatia-i cunoscuta oferta de
toamna-iarna a intelighentiei romanesti, oferta parca menita a spala doar propria rusine, si nu si cea suferita de Goma insusi?!
Sper sa ma-nsel, la fel cum mi-ar placea sa cred ca aceasta brusca
dispozitie de a-l reabilita pe inca apatridul si refugiatul politic Paul Goma nu
este si ea in principal doar o manevra cu substrat politic prin care se doreste
in primul rind lasarea vizibila in ofsaid a lui Basescu cu al sau Raport al
comisiei prezidentiale pentru condamnarea comunismului din 2006, in
care acelasi Paul Goma ocupa un loc de frunte ca unul dintre dizidentii de
frunte! De ce spun asta? Pentru ca nu mi se pare o intimplare nici faptul ca
alt reprezentant al opozitiei, anume deputatul PSD Cornel Itu, a pus pe
18.10.2011 in Parlament in discutie cazul Goma si a anuntat un proiect de
lege in favoarea acestuia, declarind, printre altele:
Ca roman, nu pot sa raspund decit intr-un singur fel intrebarii
„Paul Goma nu merita cetatenia romina?" din titlul scrisorii deschise
(initiata la inceputul lui octombrie de Alexandru Petria, n.M.A.): merita!
Este, a fost si o sa fie roman. Un roman care a facut Istorie. Ca parlamentar, m-am gindit la o solutie pentru a spala rusinea - voi inainta un
proiect de lege care sa remedieze problema lui Paul Goma si a tuturor
celor aflati in situatia sa.
In fine, sa fie limpede: totusi, pina una-alta nu dezaprob nici initiativa pesedistului Itu, nici cea a liberalului Vosganian, chiar daca si unul, si
altul si-or fi facut, poate, si niscaiva calcule politice. Goma nu-i nici liberal,
nici social-democrat. Goma nu-i nici de dreapta, nici de stinga. Cel putin nu
in termeni romanesti. El este un simbol suprapolitic si trebuie respectat ca

©Paul Goma 1935-2011

wwww.paulgoma.com

PDF public și gratuit

31.12.2011

PAUL GOMA - JURNAL 2011

2684

atare. Daca i se va face, in sfirsit si in al doisprezecelea ceas, dreptate fara
rest in urma acestor promisiuni, foarte bine. De altfel, nici nu cred sa accepte
vreo repunere in drepturi asa, mai carpato-danubiano-pontica, cu niscaiva
jumatati de masura!”

Da, bre! A§a! - dar, ca în România: “a§a”-ul r¶mâne
între noi.
*
Varujan Vosganian mi-a scris azi:
Varujan Vosganian <v_vosganian@yahoo.com>
Objet : reprezentare
Date : 21 novembre 2011 15:42:20 HNEC
À:
Paul Goma <paulgoma@free.fr>
Draga domnule Goma,
Cum probabil ati aflat, propunerea mea pentru anularea deciziei de excludere
din 1978 si reintegrarea Dvs. in rândul membrilor USR a întrunit in Consiliu
unanimitate de voturi. În†eleg ca un astfel de vot s-a mai dat in 1990, dar
atunci nu eram in USR, procesul verbal nu s-a g¶sit in arhive, m¶ rog, nu
doresc sa mai intru in astfel de detalii.
Eu asum sa sus†in, in continuare, demersurile legitime in favoarea Dvs.
Chestiunea este ca, dincolo de clarificarea cetateniei si reintegrarea in USR,
pentru toate celelalte, anume acordarea indemnizatiei de merit, acordarea
drepturilor legale privind perioada de detentie si de deportare, drepturile de
pensie pentru perioadele in care ati lucrat in Romania, eventualele drepturi
patrimoniale in situa†ia in care ati de†inut propriet¶†i ce v-au fost confiscate,
suplimentul de pensie la care ave†i dreptul ca membru USR etc. sunt necesare
solicit¶rile Dvs. in scris. Nu se poate da indemnizatie de merit decât celor
care o solicita, ca si pensie, ca si desp¶gubiri materiale. Poate ca delegati un
reprezentant legal sa fac¶ toate acestea in numele Dvs.
Cu aceeasi pretuire.

ïi voi r¶spunde peste 2-3-5 zile - el mi-a scris dup¶ 2-3
s¶pt¶mâni - o propor†ie just¶…
Mar†i 22 noiembrie 2011
Alt¶ cifr¶, alt¶ dat¶: în 22 noiembrie 1956 am fost arestat,
pentru a câta oar¶? (§i dac¶ am uitat eu momentul?)
Alt¶ noapte grea. Nu §tiu cum o voi scoate la cap¶t cu
vizita lui Viorel Ili§oi - pe care am acceptat-o, de§i va fi imposibil
de primit în apartamentul nostru supraplin de troace, de c¶r†i, nu
o persoan¶ - drag¶, ca el - ci dou¶, ci trei (so†ia §i fiica lui, Elena).
Solu†ia a venit de la Ana:
«Ie§im noi, Gomii, afar¶, pe cursiv¶ - ca s¶ încap¶ ei» (am
observat, din fotografii: Viorel e chiar mai burtos decât mine.
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*
Mariana Sipo§ s-a pref¶cut c¶ a uitat ce mi-a scris în
leg¶tur¶ cu ultima scrisoare adresat¶ de mine lui Vosganian. Nu
m¶ ostenesc s¶ o caut, s¶ o reproduc. Nu merit¶ Excelen†a Sa
atâta onoare. Iat¶ mesajul de ast¶-noapte:
De :

Maria Sipos <mariasipos@yahoo.com>
Objet : vis
Date : 22 novembre 2011 04:47:42 HNEC
À:
Paul Goma <paulgoma@gmail.com>
Répondre à : Maria Sipos <mariasipos@yahoo.com>
Paul, bunul si blindul meu prieten,
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................
.........................................................................................................................
ma gandesc asa de mult la toate prin cite treci si as vrea atit de mult sa-ti fie
bine!
Ieri, parca a innebunit toata lumea, m-au sunat cinci oameni sa ma intrebe
cind vii, ca m-am mirat ce i-o fi apucat si fiecare imi spunea ca asa s-ar fi afirmat, ba la Consiliul Uniunii, ba la intilnirea de duminica, ba ca asa a scris
LIS, ba ca a auzit din sursa sigura. Nimeni insa nu putea sa afirme asa ceva,
dar lumea e in cautare de senzational si cind nu il are, il inventeaza: Paul
Goma se intoarce in Romania!
Eu stiu ca nu o sa vii, Paul.
Eu sint singura care stiu sa citesti ce scrii, Paul.
Cind spui Ramineti cu bine, nu e o urare, ci o despartire.
Cind spui Ramineti cu bine, nu vii, ci pleci.
Stiu eu foarte bine la ce plecare te gindesti!
Nu am fost la intilnirea de duminica, am avut motivele mele sa nu ma
duc, dar am citit mesajul tau si atit de tare m-a impresionat incit am visat ca
venisem sa va iau cu masina de la Paris, sa va aduc in Romania, eram in
strada, gata de plecare si Ana spunea: mergem doar sa vedem cum e, nu stiu
daca raminem, iar Filip era mic, de veo zece ani si mereu se tot intorcea in
casa sa isi mai ia cite o jucarie cu el, dar era atit de bucuros! Tu erai deja in
masina si la un moment dat ai spus, hai sa plecam odata, dar Filip mai dadea
o fuga in casa si Ana se molipsise si ea, ma tot intreba ce rochie sa-si mai ia.
Nu imi place sa ascult si nici sa povestesc vise. Dar de cind ne
cunoastem, nu cred ca te-am visat vreodata si acum sint inca sub efectul imaginilor din vis.
Nu "Ramineti cu bine", ci "Ramin cu tine, Paul".
M-ai suparat tu de multe ori, dar ramin cu tine. Ai in mine cel mai bun prieten. Sa nu uiti asta.
Nu te mai intoarce cu spatele, ca si cum ai vrea sa pleci.
Si promite-mi ca nu plingi.
...........................................................................
Bunul, blindul si orgoliosul meu prieten!

*
Flori B¶l¶nescu îmi atrage aten†ia c¶, pe blogul lui Horia
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Gârbea - îns¶ nu pe situl Uniunii Scriitorilor! - a ap¶rut marea
§tire mare:
“luni, 21 noiembrie 2011 Consiliul USR despre scriitorul Paul Goma
Comunicat al Consiliului USR privind situa†ia domnului Paul Goma.
Consiliul USR, întrunit în §edin†a din 18 noiembrie 2011, comunic¶:
1. Domnul Paul Goma face parte din Uniunea Scriitorilor din
România, conform unor hot¶râri din anul 1990, iar Consiliul USR reconfirm¶, prin vot, în unanimitate, calitatea de membru al USR a domnului Paul
Goma.
2. Uniunea Scriitorilor din România va sprijini toate demersurile
pentru ca domnul Paul Goma s¶ dobândeasc¶ toate drepturile ce decurg din
calitatea sa de cet¶†ean român §i de membru al Uniunii Scriitorilor din
România.
3. Din verific¶rile efectuate la organele în drept rezult¶ c¶ domnul
Paul Goma este cet¶†ean român.
Publicat de Horia Gârbea la 22:02
Etichete: Paul Goma

«ïn †ara asta vre†i s¶ v¶ întoarce†i?», m¶ interpeleaz¶
mereu, mereu feti§oara din Pa§cani. Nu are dreptate s¶ fie
îngrijorat¶, chiar speriat¶ pentru soarta mea, în România?
Iat¶ câteva motive de panic¶ (a§a le-am zis: motive de
panic¶), fiindc¶ m-am pomenit în realitatea contemporan¶
româneasc¶, fabricat¶ de B¶se§ti, Tism¶neni, Boci, Becali,
Liiceni, Ple§i, Nu†i (dac¶ la singular face atâtea, nu gafe, ci
pr¶p¶duri), Patapievici, Ebe (pluralul de la feti†a tatii cea cu
succesurile în Parlamentul European), Geoane (masculine!) §i nu
într-un vis r¶u:
1. Din care motiv “Comunicatul Consiliului USR privind
situa†ia domnului Paul Goma” - am citat fidel - apare pe situl
lui Horia Gârbea? Fiindc¶ este anun†at a fi credincios avertismentului:
“Acesta este Blogul lui Horia Gârbea, un blog despre
literatur¶ §i alte lucruri care fac via†a frumoas¶” ?
Cui anume fac via†a frumoas¶ alte-lucrurile inginerului
imagina†ionist, slugii-la-picior al turn¶torului devenit peste
noapte §i holocaustizator: N. Manolescu?
Cu ce drept public¶ el - inginerul nostru pre†uit de vecini,
argat al lui Manolescu §i analfabet dup¶ modelul jupânului
(la rându-i ucenic al turn¶torului de pu§c¶rie Iva§cu) §i antisemitizator feroce al meu (de ce? pentru c¶ în Jurnalul incriminat cel publicat de Liviu Ioan Stoiciu în revista Via†a româneasc¶ în cca 600 pagini Imagina†ionstul g¶sise-num¶rase de 124 ori
cuvântul evreii, articulat!) - comunicat care, normal ar fi trebuit
s¶-mi fie trimis mie, Paul Goma §i sitului Consiliului USR?
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2. Cine va fi redactat Comunicatul: tot Gârbea?
“1. Domnul Paul Goma face parte din Uniunea Scriitorilor din
România, conform unor hot¶râri din anul 1990, iar Consiliul USR
reconfirm¶, prin vot, în unanimitate, calitatea de membru al USR a domnului
Paul Goma”?

Se explic¶, altfel nu ar invoca “hot¶rîri” (a§a se scrie,
scriitorule ce e§ti, nu hot¶râri) din anul 1990” - care sunt acelea :
vorbele gol¶ne§ti ale lui Dinescu aruncate în scârb¶ mie, peste
um¶r:
«Hai, b¶, c¶ v-am primit pe to†i, la gr¶mad¶, ce mai
vre†i»?, “decizie” confirmat¶ în mai 1900, la Roma, tot pe cale
bucal¶ de c¶tre însu§i Doina§, pre§edintele de onoare al vostru;
de Uricaru - tot atunci, tot al vostru, tot acolo, de-ai fi zis c¶ era
un congres al Turn¶torilor, fiindc¶ era §i Balot¶, chiar §i m¶l¶ie†ul
Ulici, Dumnezeu s¶-i ierte p¶catele, ceva mai mici decât ale celor
numi†i mai sus - la care o adaug pe Doamna voastr¶, Blandiana,
c¶l¶torea†a pe “cele patru continente”, vorba lui Sasu, cu nelipsita-i umbrel¶ Rusan, persecutata (citez dintr-un forumist :“Imi
pare rau ca cei doi soti Ana si Romulus se victimizeaza, fiind
stiute legaturile Anei cu un potentat al PCR. Ati auzit ca Ana era
la targul de carte de la Geneva, cati poieti si scriitori romani
aveau aceasta posibilitate? sau era ea vreun geniu international al
poeziei? Sa nu uitam ca tot acelasi potentat le-a facilitat si bursele
ptr. SUA, dupa care Romulus a scris cartea ,,America ogarului
cenusiu" care a aparut fara prea multa cenzura. Aceasta persoana
feminina a profitat de conjunctura si a ajuns vezi doamne revolutionara si dizidenta a unui regim de care a profitat din plin (…)”
Reiau:
…“iar Consiliul USR reconfirm¶, prin vot, în unanimitate, calitatea
de membru al USR”…

Re-confirm¶ ? Când anume a confirmat Consiliul, pentru
ca acum s¶ pretind¶ o reconfirmare?
£i ce înseamn¶: “în unanimitate”
ïn “unanimitatea” practicat¶ de scriitorul român în aprilie
1977, când m-a exclus, eu fiind arestat?; în unanimitatea întrunit¶
de scriitorimea român¶, atunci când, la propunerea bâlbâit¶ a lui
N. Manolescu m-a declarat antisemit, deci inapt de a mai
publica, pe trei sferturi îngropat ca scriitor?
Cum s¶ în†eleg “în unanimitate”? C¶ au votat pentru §i cei
care mai ieri votaser¶, hot¶rît, pentru-contra?
S¶ ridice mâna scriitorii români care §i-au întors pe dos
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opinia despre p¶c¶tosul de mine? - cu excep†ia lui Dimisianu:
el nu are opinii, ci-doar largi-interese.
“3. Din verific¶rile efectuate la organele în drept rezult¶ c¶ domnul
Paul Goma este cet¶†ean român.”

Care vor fi fost “organele în drept [care] «au efectuat»
verific¶rile? Ministerul Justi†iei, prin procurorul Monica
Macovei? Dar D-sa a declarat (cinstit, bol§evice§te, ca la ei, la
Procuratur¶) c¶ nu are informa†iile necesare, dar s¶ fac eu
“o mic¶ cerère”. Iar dac¶ s-a dovedit - f¶r¶ “cerère” - c¶ eram §i
atunci cet¶†ean român, atât c¶ nu §tia tovar¶§a Monica, ea fiind
ocupat¶ cu alte sarcini (de§i procurorul general Cochinescu a
g¶sit c¶ subordonata l¶sase nesolu†ionate 198 de dosare, dintre
care doar 17 au fost justificate, va fi fost §i dosarul meu printre
nesolu†ionate? Nu cred: acela a fost ne-solu†ionat dup¶ ce a
devenit ministru sub T¶riceanu) - de ce nu a spus-o? Fiindc¶ avea
ordin s¶ nu-mi spun¶.
Ca s¶ vezi! Dac¶ m-a§ fi luat dup¶ D-sa, a§ fi fost §i în ziua
de azi ne-cet¶†ean român - dac¶ §i eu: nu f¶cusem cerère…
Miercuri 23 noiembrie 2011
ïnc¶ o noapte grea. Vine dup¶ alte nop†i grele; se vor sfâr§i
la 1 decembrie. Atunci îmi voi lua §i eu dreptul la odihn¶ - eram
pe punctul de a scrie: “dreptul de oprire”, dar m¶ st¶pânesc, fiind
supersti†ios: chiar a§a s¶ fi ajuns: un camion cu motor Diesel?
mai r¶u: o locomotiv¶ cu aburi, din aceea care continu¶ s¶
puf¶ie, s¶ fâsâie pe tòte p¶r†’, de§i a dat ortul popii alalt¶ieri,
spre sear¶.
*
Am redactat, cu ajutorul lui Filip ïmputernicirile pentru
Flori B¶l¶nescu §i pentru Varujan Vosganian. Mâine vom face o
c¶l¶torie pân¶ la Prim¶ria arondismentului 20, pentru legaliz¶ri.
Apoi le voi înmâna lui Viorel Ili§oi, s¶ le duc¶ la Bucure§ti.
Fiindc¶ pân¶ acum Vosganian mi-a adresat - deci : mi-a
trimis mie, Goma - în jur de trei mesaje, iar restul, ceva mai
multe, fie le-a expediat lui LIS, fie l-a l¶sat pe Gârbea s¶-§i
înso§easc¶ ce nu-i apar†inea, fie, corespondeaz¶ cu Flori
B¶l¶nescu, dar cu mine ba, într-o chestie care m¶ prive§te pe
mine în primul rând. Am s¶ fac la fel: n-am s¶-i scriu, am s¶-l las
s¶ citeasc¶ Jurnalul - mai sunt §apte zile pân¶ va fi afi§at.
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*
Flori B¶l¶nescu îmi trimite o încurajare:
O patrie pentru tat¶l meu
s¶ plângi de oboseal¶
în r¶gazul acela în care m¶sori neputin†a în lacrimi §i vecinii de la
bloc nu se pot conecta deplin la fic†iune
deranja†i de muzica simfonic¶ î†i bat în calorifere
ei nu §tiu c¶ tu e§ti atât de obosit¶ c¶ tat¶l t¶u se stinge undeva
departe de nefericita asta de †ar¶
Bucure§tiul e un ora§ cum nu e altul
o capital¶ în care mizeria este atât de rezistent¶ la cultur¶
tu e§ti atât de obosit¶
nici un concert de vioar¶ nu poate ridica ziduri pân¶ la ceruri
în¶untrul c¶rora s¶ §opte§ti:
aici e sânul patriei tale tat¶
IART-O

Nu am eu nevoie de o astfel de încurajare, acum, dar dac¶
alta nu se arat¶…
*
Iat¶ Imputernicirile:
IMPUTERNICIRE
Subsemnatul Paul GOMA, scriitor, domiciliat în Paris, 20-ème, 2729 rue Bisson n¶scut la 2 octombrie 1935 în Mana, România, legitimat cu
[datele personale privindu-m¶]
o împuternicesc pe
FLORI B™L™NESCU, s¶ m¶ reprezinte pe lâng¶ institu†iile din România
[datele personale privind-o]
D-sa sa se va ocupa, în România, în numele meu, de:
Drepturile de pensie;
Drepturile de de†inut politic;
Drepturile de autor, etc
Datez §i semnez
Paul Goma
Paris, 23 noiembrie 2011
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*
IMPUTERNICIRE
Subsemnatul Paul GOMA, scriitor, domiciliat în Paris, 20-ème, 2729 rue Bisson n¶scut la 2 octombrie 1935 în Mana, România, legitimat cu
[datele personale]
îl împuternicesc pe
Varujan VOSGANIAN, senator, vicepre§edinte al Uniunii
Scriitorilor Români - ca unul care a avut ini†iativa “recuper¶rii”mele ca
cet¶†ean român §i scriitor român
[aici, datele personale ale lui V.V. completate de D-sa.]
s¶ m¶ reprezinte în chestiunile:
Cet¶tenia român¶;
Calitatea de membru al USR,
Ob†inerea îndemniza†iei de merit
§i s¶ vegheze ca actele liberate s¶-mi fie expediate mie, pe
adresa:
Paul Goma, 27-29 rue Bisson, 75020 Paris, France
Supravegherea edit¶rii c¶r†ilor mele, în ultimii 20 ani, fie interzise de
a fi publicate, fie boicotate, fie etichetate, în pres¶, ca antisemite,
nega†ioniste, etc.
Datez §i semnez
Paul Goma
Paris, 23 noiembrie 2011

Joi 24 noiembrie 2011
Tare greu mi-a fost în noaptea asta. £i, de cum m-am
hot¶rît s¶ m¶ ridic din pat, afurisitul de ordinator m-a întâmpinat
dereglat (ca de obicei, ap¶sasem pe o anume clap¶…).
*
VACA

De dou¶ zile (re)citesc cartea lui Alexei Vakulovski
ïn gura Foametei - m¶rturii ale supravie†uitorilor - îngrijit¶
de Flori B¶l¶nescu, ap¶rut¶ dup¶ multe respingeri, amân¶ri,
tergivers¶ri, la Institutul Na†ional pentru Studiul Totalitarismului,
Bucure§ti 2011.
O bun¶ parte din m¶rturii a fost înclus¶ în a mea
S¶pt¶mân¶ Ro§ie.
Ce mi-a s¶rit în ochi la citirea volumului întreg?
Rolul jucat de vac¶ în salvarea de la moarte a atâtor vie†i
omene§ti pe timpul foametei. Cine a avut o vac¶ §i a p¶strat-o, a
†inut-o în cas¶, ca s¶ nu i se fure, s¶ nu i se m¶nânce, a r¶bdat
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de foamea s¶lbatic¶, f¶r¶ s¶ o sacrifice - acela (§i ai lui) au
supravie†uit.
Simbolul Moldovei a fost Bourul. Al Basarabiei: Calul.
Dac¶ a§ fi rege…, a§ decreta Vaca animalul emblematic,
cel care ne-a salvat de la moarte pe noi, Basarabenii în timpul
Foametei planificat¶ de la Kremlin, între 1946 §i 1948.
I-a§ în¶l†a vacii, statui. în fiecare localitate în care a bântuit Foametea. ïn locul Lupoaicei care îi crescuse, al¶ptîndu-i pe
Romulus §i pe Remus - o blând¶ v¶cu†¶: costeliv¶, §i ea abia
†inîndu-se pe picioare, dar care cu pu†inul lapte a salvat de la
moarte mii, poate sute de mii de copii, azi adul†i.
ïn locul Tancului Sovietic care ne-a terorizat cu “faima-i
de salvator al narodului maldavinesc de fa§izmul românesc”, o
pa§nic¶ §i nutritoare v¶cu†¶, de la care, chinci†i, atârnîndu-se cu
amândou¶ mâinile desc¶rnate de ugerul fle§c¶it, se adap¶ de la
sucul-vie†ii doi copii scheletici, în zdren†e, cu capul mare - o fat¶
§i un b¶iat, gata-gata s¶ treac¶ în lumea cealalt¶.
Dar nu vor trece. Gra†ie Vacii, muma lor.
Vineri 25 noiembrie 2011
Tot a§a, tot a§a - numai de a§ supra’ pân¶ la sfâr§itul lunii.
Sâmb¶t¶ 26 noiembrie 2011
Mai pu†in foarte grea ca precedenta, dar m-a l¶sat lat.
A trecut Ili§oi pe aici. N-am putut s¶-l primesc cum a§
fi vrut. Mi-a f¶cut pl¶cere s¶-l v¶d. O dat¶ §i gata.
*
Mi-a adus Viorel Ili§oi 10 exemplare din Soldatul
câinelui audiobok în lectura lui. I-am încredintat §i Din calidor
§i Arta reFugii în acela§i scop.
*
Mariana Pasincovschi:
“…v¶ transmit în sfâr§it, mai jos, §i partea a doua a analizei, împreun¶ cu prima parte în care am f¶cut mici complet¶ri, în
special la fragmentul unde explic, în parantez¶, cine cu cine
vorbe§te (narator auctorial, Lotte, eul narator, eul care tr¶ie§te).
Îmi mai r¶mâne s¶ scriu §i partea a treia, dar acolo nu e
chiar atât de dificil, mai ales c¶ este una care îmi place foarte mult
- m¶ voi referi la aspectul ludic, la arta scrierii, la transpunere,
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unde voi ar¶ta cum aceea§i scen¶ este povestit¶ atât din postura
ei, cât §i a lui (exemplu scena cu Heidi din Sabina §i aceea§i din
Roman Intim, §i înc¶ altele). (…)
Mariana Pasincovschi”
“Paul Goma. Roman Intim
Al cincilea segment din ciclul autobiografic, cum avea s¶ îl
numeasc¶ Paul Goma în Bio-Biliografia sa[1], Roman Intim apare, într-o
prim¶ edi†ie, în 1999 la Editura Allfa, pentru ca în 2009 s¶ fie publicat la
Editura Curtea Veche din Bucure§ti. Scris la Paris în 1989 (februarie-august),
cunoscând mai multe variante, romanul va ilustra for†a unui scriitor matur,
profund, complex, inventiv, original, expresiv, autentic, cu spirit de
observa†ie, sistematic §i individual, care ,,scrie cu toate cuvintele §i cu toate
ideile [...], vorbe§te nu numai cu vorbele, ci cu tot ce îl (s.n.) alc¶tuie, v¶zut
ori nev¶zut”[2], luând în posesie arta §i privind actul de crea†ie ca pe o sfidare
a mor†ii.
Nara†iune la persoana întâi cvasiautobiografic¶, romanul poveste§te
istoria unui adolescent care, dup¶ e§ecul de la Institutul de Cinematografie
din Bucure§ti, ajunge ,,instructor superior de pioneri” din comuna Dacia,
raionul Rupea. Stingher §i izolat din cauza func†iei politice, trebuind s¶ raporteze orice ,,mi§care” a cadrelor didactice, el reu§e§te s¶ se fac¶ credibil, spulberând imaginea de spion §i legându-se suflete§te de ,,domni§oara-de-la-german¶”, Lotte, o s¶soaic¶ c¶reia îi face curte pe foarte departe: ,,am ajuns s¶
m¶ îndr¶gostesc de lan†ul bicicletei ei”, dup¶ cum rezum¶ Paul Goma în autofilmarea de pe site-ul s¶u oficial[3]. De§i d¶ impresia unui roman de dragoste,
cu un substrat politic v¶zut de unii exege†i mai mult ca un ,,pretext pentru
reprezent¶ri porno”[4], actul narativ contrazice aceast¶ imagine, structura
romanului trimi†ând, prin numeroasele subterfugii, la o viziune complex¶, în
care istoria (politicul) §i femeia (erosul) se contopesc, determinându-se
reciproc, într-un pact în care cea din urm¶ va lua forma celei dintâi.
Despre ce este vorba, totu§i, în text, cum func†ioneaz¶ aparatul
transmiterii narative §i care ar fi explica†ia op†iunii pentru un titlu incitant, cu
semnifica†ie bivoc¶ trimi†ând, pe de o parte, la topografia feminin¶
(continuând linia romanului precedent, Sabina) iar, pe de alt¶ parte, pornind
de la conota†iile celui de al doilea termen, la un eu intrinsec, caracteristic
jurnalului intim?
Determinat s¶ plece la sfâr§itul primei s¶pt¶mâni de serviciu, într-o
sâmb¶t¶ dup¶-amiaz¶, acas¶, la p¶rin†i, la Jibert, chiria§ul se va întoarce, îns¶,
înapoi la gazd¶, unde va descoperi, în casa unei ,,du§mance de clas¶”, cu
b¶rbat plecat la Canal, un ,,bordel socialist”: ,,o sum¶ de femei bete, regulate
de activi§ti §i mili†ieni, printre care una dintre scene se petrece chiar în patul
lui”[5]. Recunoscând în cele dezbr¶cate o coleg¶ înv¶†¶toare, nelipsind
gazda, vânz¶toarea de la bolt¶, dar §i alte femei, el este b¶tut cu pumnii de
c¶tre acestea, §i impus s¶ ,,fac¶ ceea ce tu, bestie, f¶cusei §i înainte §i riscai
s¶ fii divulgat”. For†at, astfel, s¶ fac¶ sau, mai degrab¶, s¶ mimeze actul
sexual, sodomizat, b¶tut, somat s¶ bea rachiu, bere §i vin, el este aruncat întro râp¶, în apropiere de Rupea, cu gândul c¶ aceasta îi va favoriza rostogolirea. Ultimele scene se încheie, astfel, pe buza râpei Oltului, între Raco§ §i
Hoghiz când, în a§teptarea mor†ii, naratorul va zice: ,,£i de am s¶ m¶ scol –
tot m¶ scol eu de-aici – pre mul†i am s¶ scriu eu”[6].
Liniar la o prim¶ vedere, subiectul sparge grani†ele acestei structuri,
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devenind un prilej de rememorare a unor scene tr¶ite, dar §i imaginate, intercalate cu amintiri autobiografice, consfin†ind înc¶ o dat¶ ideea c¶ autorul
pleac¶ de la un eveniment real, pe care îl drapeaz¶ în fic†iune: ,,Eu trag spre
roman. Este inven†ie, dar nemincinoas¶. Neadev¶rat¶ poate fi re†eta dup¶
care romancierul face lumea romanului, c¶r¶mizile îns¶, elementele componente, sunt toate adev¶rate”[7].
Urmând, a§adar, propriul traseu autobiografic, pornind de la datoria,
ca supravie†uitor al orgiilor comuniste, de a depune m¶rturie §i de a scrie,
Paul Goma î§i construie§te romanul în baza unui ,,jurnal-intim”, despre care
probeaz¶ îns¶§i cronologia prozatorului, mai exact anul 1952 când elevul din
clasa a X-a fusese ,,convocat” §i ,,re†inut” opt zile la Securitatea din Sibiu.
Dezv¶luind aceste evenimente reale, consemnate biografic, naratorul le interpune celor din prezentul nara†iunii, în care pl¶nuie§te s¶ î§i continue
însemn¶rile în baza celor cinci caiete, achizi†ionate ,,la începutul lui decembrie, anul trecut (1952 – s.n.), înainte de moartea lui Stalin” de la un ,,elev
dintr-o clas¶ inferioar¶” de la F¶g¶ra§, caiete care, conform ,,descendentului
papetarului de pe timpurile întunecate ale burghezomo§ierimii exploaticole”,
ar fi trebuit s¶ îi acopere cinci ani de jurnal. F¶r¶ a constitui, de aceast¶ dat¶,
motivul b¶t¶ii §i al batjocurii la care este supus în finalul romanului, jurnalul
devine depozitarul unor scene-tari, evocate pe acelea§i paliere, în ciuda distan†ei temporale, amplificând tragismul §i ilustrând for†a §i talentul auctorial.
Pornind de la conota†ia ,,intimit¶†ii” ca un ,,concept metaforic situat
spa†ial – […] §i proximitate, §i distan†¶, §i în¶untru, §i în afar¶”[8], ,,pur¶
proiec†ie a gândului, dar §i a faptului lingvistic”: ,,Artistul ‹‹navigheaz¶›› […
] spre un spa†iu al intimit¶†ii, în care î§i descoper¶ […] adev¶rata identitate.
Din instan†¶ narativ¶, el se metamorfozeaz¶ în subiect al nara†iunii, ocupând
avanscena unui spa†iu care tr¶ie§te din jocul adâncimilor §i al faliilor fragmentelor confesive” –[9], titlul î§i g¶se§te pe deplin explica†ia în acest
context, nara†iunea având în fundal povestea unui jurnal care cocheteaz¶ cu
autobiografia §i cu romanul, r¶spunzând nevoii fundamentale de libertate, de
despov¶rare prin scris: ‹‹Nu se mai poate. Am s¶ explodez, trebuie s¶ g¶sesc
o supap¶ de siguran†¶. S¶ las aburi. Amintiri s¶ las. Cine †ine totul în sine
risc¶ s¶ crape, s¶ înnebuneasc¶ – de prea-plin, de prea-mult››.
Bine, dar tu ai o asemenea supap¶; o §tii, o ai la îndemân¶.
‹‹O §tiu, o am – chiar mai aproape de la-ndemân¶ – îns¶ mi-e fric¶ s¶
m¶ folosesc de ea. £tii bine c¶ nu e frica-politic¶, e ceast¶lalt¶, cum s¶-i spun:
frica de scris?››
Zi-i cum vrei, tot fric¶ r¶mâne. ¢i-a intrat frica-n oase, de când cu
jurnalul. Nu e frica-de-scris (jurnalul); e frica-de-g¶sit (jurnalul). Frica de,
totu§i, Securitate [...]”[10].
O alt¶ aser†iune vine, în acest sens, din partea prozatorului însu§i,
care afirm¶: ,,I-am spus Roman Intim fiindc¶, de fapt, este povestea unui jurnal-intim pe care el (naratorul) î§i tot propune s¶-l †in¶ §i explic¶ povestea cu
acele caiete...”[11].
În acord cu aceast¶ construc†ie se va crea, ca tr¶s¶tur¶ specific¶ a
situa†iei narative la persoana întâi cvasiautobiografic¶, o tensiune intern¶ dintre eul-erou (eul care tr¶ie§te) §i eul-narator[12], distan†a narativ¶
dândui posibilitate naratorului de a cunoa§te gândurile §i de a anticipa faptele personajului. Având vârste diferite – vârsta matur¶, în†eleapt¶ a eului-narator §i
cea adolescentin¶ a eului-erou, naratorul va deveni con§tiin†a personajului,
apostrofându-l la început cu o ,,ironie afectuoas¶”[13], într-un dialog cu propriul ,,eu”, cu care se va contopi mai apoi, împ¶r†ind aceea§i leg¶tur¶ exis-
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ten†ial¶. A§adar, dac¶ la început eul narator se înstr¶ineaz¶, ca repro§ adus
,,partenerului de dialog” pentru func†ia de ,,instructor de pioneri”, dar §i pentru inocen†a adolescentin¶, moralitatea dublului s¶u va reface echilibrul,
conducând la identificarea celor dou¶ ,,euri” §i dând posibilitate celui din
urm¶, prin orientarea evenimentelor narate spre un ,,aici” §i ,,acum”, s¶
domine. Totodat¶, alternarea dialogului cu prezentarea con§tiin†ei, a pasajelor în care predomin¶ relatarea §i a celor care constau în prezentarea scenic¶
§i dialog, alternarea p¶r†ilor dinamice §i a celor schematizate, a elementelor
artistice tensionate §i relaxate, a referin†elor pronominale la persoanele întâi,
a doua §i a treia, a timpului trecut §i prezent, a personajului-narator §i a personajului-reflector, precum §i relatarea auctorial¶ a gândurilor într-o form¶
analoag¶ vorbirii indirecte, densitatea de sugestie a limbajului, suprimarea
grafic¶, digresiunile §i anticipa†iile definesc ritmul interior al romanului, instituind un joc la nivelul instan†elor narative, situând atât povestirea factual¶,
cât §i cea fic†ional¶ sub auspiciile expresivit¶†ii.
Complexitatea structurii narative nu se opre§te, îns¶, aici, romanul
subordonându-se unui sistem bine articulat, cu o unitate des¶vâr§it¶, care nu
î§i pierde intensitatea, ,,[...] sem¶nând mai curând cu o partitur¶, oferind la
fiecare lectur¶ o rezonan†¶ permanent nou¶, pe care textul o dezv¶luie din
materialitatea cuvintelor §i îi actualizeaz¶ existen†a”[14].
Împ¶r†it în trei p¶r†i – I. Dus, cu dou¶zeci de subcapitole, II. Întors,
cu §aisprezece subcapitole §i a III-a parte, f¶r¶ titlu, func†ionând ca un întreg,
dar pliindu-se perfect peste primele dou¶, aceast¶ compozi†ie se recunoa§te
în structura întregului roman, începând cu firul central al nara†iunii, descriind
plecarea naratorului la Jibert, §i continuând cu numeroasele glis¶ri dintr-un
spa†iu în altul, protagonistul revenind pentru a pleca §i plecând pentru a se
întoarce. Disipat în cele mai mici secven†e, acest du-te-vino, contrazicând
proiectul ini†ial §i dând textului continuitate, respinge succesiunea, optând
pentru simultaneizarea mai multor planuri §i evenimente, a§a cum avea s¶
confirme prozatorul înc¶ din 1986, într-un interviu acordat lui Sorin
Alexandrescu:
,,– Unde apare ‹‹mâna›› scriitorului în textul t¶u?
– În primul rând, în construc†ie: schimb¶ri de perspective narative,
personaje care se contrazic. Apoi, în anumite modele muzicale: Ostinato este
construit dup¶ norme muzicale, În cerc este scris ca un rondo. Am încercat
în multe c¶r†i simultaneizarea, ca într-un acord, a unor fraze, ori evenimente,
care în discursul verbal sunt în mod firesc succesive. Repeti†iile, obsesiile te
pot trimite la o construc†ie muzical¶: ‹‹Passacaglia››. În al treilea rând, în
limb¶, de§i poate unele lucruri scap¶ la traducere”[15].
Favorizând retrospec†ia, dar §i anticipa†ia, apelând la tehnica premonitoriului §i a detaliilor artistice, simultaneitatea p¶trunde în cele mai t¶inuite
m¶dulare ale nara†iunii ilustrând, prin intermediul personajelor feminine, fa†a
dual¶ a sistemului. Tratându-le diferit §i uzând de transpunere pentru a
p¶trunde în interiorul necunoscut al sufletului, dar numai acolo unde acesta
exist¶, naratorul va face o întreag¶ morfologie a tipurilor feminine,
împ¶r†indu-le pe categorii. Dac¶ prima categorie, inferioar¶ numeric, va
g¶zdui femeile practicante a meseriei deprav¶rii cinstit §i la vedere, cea de-a
doua categorie va viza desfrânatele cu identitate ascuns¶, cu atât mai periculoase, cu cât au sufletul gol, înghi†it de ur¶, imoralitate, la§itate §i minciun¶.
F¶cute din buc¶†i, ,,din elemente disparate §i r¶u îmbinate: [...] când a§a, când
a§a”, simultane îns¶ §i nu succesive, acestea vor reflecta construc†ia dual¶ a
sistemului, când alb, când negru, care deformeaz¶ realitatea claustrând, într-
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un ,,chip de madon¶”, un suflet de bestie.
Cu un incipit narativ care ar crea iluzia c¶ ne-am afla direct în mijlocul întâmpl¶rilor, romanul debuteaz¶, §i de aceast¶ dat¶, abrupt, îmbinând
temporalitatea extern¶ (data producerii povestirii, data public¶rii, momentul
recept¶rii) cu temporalitatea intern¶ (timpul propriu istoriei povesite §i timpul
legat de linearitatea tuturor enun†urilor)[16], decalajul dintre axa povestitorului §i axa povestitului dând posibilitate naratorului de a se privi lucid §i de la
distan†¶. Revizuindu-§i concep†ia despre via†¶ ca urmare a schimb¶rilor produse de la momentul întâmpl¶rilor relatate, experien†a ,,eului” narator
spore§te autenticitatea, invitând ludicul s¶ se strecoare cu dib¶cie în interiorul
,,extremelor topografice”[17]. Totodat¶, durata fiec¶rei p¶r†i §i timpul ,,real”
al evenimentului povestit imprim¶ textului un ritm interior, care d¶ segment¶rii materiale a romanului o structur¶ muzical¶:
partea întâi: 20 de capitole pe 184 de pagini: moderato (moderat)
partea a doua: 16 capitole pe 112 pagini: allegro moderato (repede
moderat)
partea a treia: un capitol pe 13 pagini: allegro (repede)
Se poate observa, astfel, c¶, în func†ie de tensiunea momentului evocat, protagonistul accelereaz¶ sau încetine§te firul narativ, graba din finalul
romanului explicându-se prin dorin†a de a înl¶tura §i dep¶§i paharul
suferin†ei, resim†it tot mai acut sub auspiciile temporalit¶†ii: ,,Întinse pasul
(s.n.), întrebându-se dac¶ va fi g¶sit pachetul c¶zut; dac¶ îi c¶zuse vreun
pachet – dac¶ se afl¶ în satul acesta, dac¶-i sâmb¶t¶ seara, pe cea†¶. De-ar
ajunge odat¶ la gazd¶, s¶ m¶nânce ce înc¶ nu pierduse §i s¶ se culce. S¶ nu
se mai scoale decât luni (s.n.)”[18].
Readucând în text cronotopul drumului, al timpului §i al spa†iului
biografic, ca semn al comuniunii cu scrierile anterioare, prozatorul fixeaz¶ cu
grij¶ toate coordonatele diegetice, oferind cititorului posibilitatea de a restabili cronologia §i de a în†elege macrostructura narativ¶. Mi§cându-se cu
u§urin†¶ dintr-un plan în altul, el permite reperarea anticip¶rilor §i a revenirilor într-o nara†iune în care laitmotivul, ca glas al con§tiin†ei auctoriale, cap¶t¶
valori de expansiune, închizând în sine întregul mecanism al artei de a scrie:
,,‹‹Ce înseamn¶ s¶ mori la-timp? Dar ce înseamn¶ s¶ mori?
Am citit c¶, pân¶ nu mori, nu tr¶ie§ti, c¶ romancierul care n-a murit m¶car o
dat¶-n via†¶ s¶ se apuce de alt¶ treab¶: nu-i de el romanul (s.n.)... Eu n-am
murit înc¶ niciodat¶, ¶sta ar fi necazul. Nici n-am le§inat – se spune c¶ le§inul
e un fel de moarte, atât c¶ le§inul trece, moartea ba››”[19].
Îmbinând, în finalul textului, oroarea cu puritatea ninsorii, adunând,
ca pe un receptacul, diferitele componente narative, Paul Goma se identific¶
cu spa†iul pe care îl descrie, devansând îns¶ ,,realitatea” §i înscriindu-se în
transcenden†¶. Pe urmele poeticit¶†ii, sanc†ionând pudicitatea §i elogiind
,,minunile Facerii”, în numele libert¶†ii de crea†ie, romanul se transform¶
într-un ,,bucopoem” în care, ,,cântând bucarnea cu gust de bucais¶”, protagonistul ilustreaz¶ urm¶rile dezastruoase ale p¶catului, considerând c¶ vânzarea
trupului, chiar §i pentru o cauz¶ nobil¶, echivaleaz¶ cu vânzarea sufletului
,,mai multe exemple de sacrificiu prin orificiu”[20] confirmând acest ra†ionament.
Între†inut¶ de comunicarea direct¶ cu cititorul, care ia chip de femeie,
povestirea ,,colec†ionarului de cuvinte”, solicitând toate sim†urile,
,,însufle†e§te corporalul §i încorporeaz¶ sufletescul”[21], cu o func†ie sensibilizatoare care transform¶ tranzitivitatea în reflexivitate. Cunoscându-se pe
sine în timp ce-§i însu§e§te o experien†¶ a sensului lumii, sens revelat atât prin
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propria activitate creatoare, cât §i prin receptarea experien†ei Celuilalt, §i
confirmat prin acordul unor ter†e persoane, dup¶ cum î§i fondeaz¶ teoria
Hans Robert Jauss[22], Paul Goma re-tr¶ie§te, prin scris, neuitatul, pornind
de la memorie, îns¶ instaurându-se, cu toat¶ puterea, în literaritate: ,,Când se
ml¶diaz¶ dialectica eului §i a non-eului, simt fâne†ele §i câmpiile cu-mine,
într-un cu-mine, într-un cu-noi. Dar p¶durea domne§te în antecedent. În
cutare p¶dure, pe care o §tiu, s-a r¶t¶cit bunicul meu. Mi s-a povestit, n-am
uitat. S-a întâmplat într-un odinioar¶ în care eu nu tr¶iam. Amintirile mele
cele mai vechi au o sut¶ de ani sau ceva mai mult.
Iat¶ p¶durea mea ancestral¶. £i tot restul e literatur¶”[23].
I
C¶p¶tându-§i sensul deplin prin referire la scrierile precedente, romanele lui Paul Goma trebuind citite, cum scrie Tatiana Slama-Cazacu ,,ca un
întreg, [...], cu §i prin celelalte: ele se determin¶ reciproc în lectur¶”[24],
Roman Intim, ca ultimul volet al ciclului autobiografic, adun¶ laolalt¶ teme,
motive, elemente de compozi†ie, stil §i limbaj identificate în volumele anterioare, venind cu inova†ii la nivel naratologic, lexical §i de structur¶, ceea ce
o îndrept¶†e§te pe autoare s¶ îl considere un ,,summum specific al ‹‹limbajului Goma››”[25].
Construit în baza simultaneit¶†ii, unind, prin prisma unui timp prezent în care se instaleaz¶ ca observator, ac†iuni derulate în trecut, re-aduse
îns¶ în fa†¶ §i proiectate, ca urmare a situa†iilor dramatice la care este supus,
pe axa viitorului (,,£i de am s¶ m¶ scol [...] – pre mul†i am s¶ scriu eu”), textul
reflect¶ amoralitatea Sistemului Comunist, asemuit femeilor depravate, care
î§i ascund adev¶rata identitate folosindu-se de masca minciunii, a ipocriziei
§i la§it¶†ii, de o ferocitate care nu poate prevesti decât moartea. Jertfe involuntare ale Sistemului, ele se transform¶ în agen†i ai acestuia, în agregate
care, mânate de arma slabului, ura, devin mai eficiente decât cei ie§i†i de pe
b¶ncile instructajului. Comp¶timitor mai degrab¶ decât vindicativ, cu o alur¶
individual¶, dar privind lucrurile la general, prozatorul scrie romanul în
numele adev¶rului, scrisul devenind o jertf¶ de sine, atât pe t¶râmul artei, cât
§i pe cel al vie†ii de zi cu zi.
Împ¶r†it în trei p¶r†i, distincte ca dimensiune §i compozi†ie, romanul
îmbin¶, §i de aceast¶ dat¶, poeticitatea §i cruzimea, ludicul §i infernul, într-o
expresivitate care moduleaz¶ ritmul interior, ego-grafiind[26] un spa†iu al
fic†iunii, în care prozatorul î§i îng¶duie comunicarea dintre eul biografic §i
eul scriptic. Dac¶ partea a doua, Întors, deschis¶ c¶tre metatext, confirm¶ premoni†iile presurate cu dexteritate de-a lungul nara†iunii, orientând lectura,
prima parte, Dus, capteaz¶ prin dimensiunea ludic¶, vizibil¶ în cadrul monologului sau al dialogului auctorial – un ,,limbaj interior [...] din el-însu§i, sau
al s¶u cu sine, dedublat, sau al celorlal†i”[27], angajând persoanele întâi, a
doua §i a treia. În acest sens, mutarea c¶tre punctul de vedere al eului narator
(,,povestitorul”) sau al eului care tr¶ie§te (personajul) va trebui în†eleas¶ ca o
form¶ de focalizare, observat¶ în prezentarea con§tiin†ei.
Pornind de la acest prim nivel, ne propunem s¶ refacem macrostructura narativ¶, urm¶rind traseul sinuos al personajului, narator autodiegetic
care, înainte de a se adresa cititorului, invit¶ propriul ,,eu” într-un ,,joc” din
care înva†¶ ce înseamn¶ ,,a muri cu adev¶rat”. Maturizat ca urmare a experien†elor terifiante, tr¶ite sau observate prin tr¶ire, el se va orienta c¶tre cititor, oferind considera†ii de istorie literar¶, analize psihologice, sociologice,
lingvistice, dedesubturi ale absurdit¶†ilor istorice, impregnând scrierea cu o
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analiz¶ minu†ioas¶ a topografiei feminine, observate §i observabile de-a lungul întregii nara†iuni, încadrându-se, îns¶, în limitele erosului, f¶r¶ a atinge
nivelul ,,pornografic”.
Demarând cu scena trezirii, într-o sâmb¶t¶ diminea†a, la gazd¶, naratorul strecoar¶ cu dib¶cie am¶nunte legate de timpul ,,real” al povestirii, din
care afl¶m c¶ este ,,instructor superior de pioneri” (ca urmare a deziluziei de
la Institutul de Cinematografie), la sfâr§itul primei s¶pt¶mâni de lucru
(a§adar, în septembrie) §i, respectând ,,planul” repetat în mod obsesiv, se
preg¶te§te s¶ plece acas¶, din nefericire tot la gazd¶, la p¶rin†i, la Jibert. De§i
conving¶tor în demersul s¶u, epicul abole§te acest curs, urm¶rind traseul
ini†ial, cel al plec¶rii ,,reale”, ca posibilitate de a se îndrepta, prin
retrospec†ie, într-un alt timp, str¶in evenimentului narat, revenind la cel dintâi
doar pentru o nou¶ ,,escapad¶”. Întâlnindu-se cu adev¶rat o singur¶ dat¶ în
text, odat¶ cu întoarcerea ,,real¶” a naratorului la gazd¶, aceste trasee se
unesc §i, ca urmare a ac†iunii planului retrospectiv asupra celui ,,real”, inculcând ideea c¶ l-ar putea copia, sporesc tensiunea romanului, figurând ca un
tot unitar, subliniind simultaneitatea §i ilustrând complexitatea actului narativ.
Cronometrând parc¶ timpul, protagonistul subliniaz¶ cele trei
momente ale zilei – diminea†a, amiaza §i seara, momente care încadreaz¶ scenografia romanului ca o ram¶, orientând lectorul în h¶†i§ul digresiunilor §i
facilitând perceperea celor dou¶ planuri.Totodat¶, dincolo de rolul de busol¶
pe care §i-l asum¶, acest mecanism trimite, înc¶ de la primele pagini, înspre
spa†iul desf¶§ur¶rii intrigii, când cele dou¶ timpuri se vor suprapune, punctul
culminant (atât din planul evocat în prezent, cât §i în cel retroproiectat)
desf¶§urându-se în jurul orei 10: ,,Era abia sâmb¶t¶; §i abia diminea†¶ (s.n.).
Nu-§i desprinse fularul de la gât, decât dup¶ ce intr¶ în curtea §colii” (p. 19);
,,Ea: pe biciclet¶, el pe jos, pe-lâng¶. Se îndreapt¶ încet, încolo, înspre §osea.
Adineauri ie§iser¶ de la §coal¶, era sâmb¶t¶ imediat abia dup¶ prânz (s.n.),
abia încetase de b¶tut clopotul din turnul bisericii s¶se§ti aflate în curtea
§colii [...], lini§tea instalat¶ ar fi trebuit s¶ fie vesel¶, înveselitoare – §i el era
trist, întristat §i (nu se vedea, era, pe din¶untru) înl¶crimat.
– Nu spui nimica?, mai încerc¶ el.
– Ce s¶ spun.
Chiar a§a: ce s¶ spun¶ – ea? Era sâmb¶t¶ dup¶-amiaz¶ (s.n.), §coala
se terminase, înv¶†¶torii, profesorii (chiar §i instructorii superiori!) î§i
încheiase nobila §i devotata lor misiune pe aceast¶ s¶pt¶mân¶ – or s-o ia de
la cap¶t poimâine, luni. Pân-atunci...”(pp. 21-22); ,,Ai fost elev intern, dar
§tii numai din citite cât de triste sunt sâmbetele-seara celor r¶ma§i
consemna†i. Acum ai s¶ cuno§ti o sâmb¶t¶ seara la †ar¶; la gazd¶ – chiar dac¶
te duci la Jibert, la p¶rin†i, tot †ar¶ §i tot sâmb¶t¶ – §i tot gazd¶, nu acas¶ (s.n.)
” (p. 27); ,,Se destinse când auzi glasul femeii ce-§i a§tepta gazul întrebând la
câtu-i ceasu΄.
– Un fârtai la zece, veni r¶spunsul dinspre bolt¶§i†¶.
‹‹Abia zece f¶r¶ un sfert (s.n.)!››, se mir¶ el – §i nu se hot¶rî; s¶ se
bucure c¶ e atât de devreme, ori s¶ se-ntristeze c¶ se în§elase – credea c¶ e
cel pu†in miezul nop†ii (s.n.) §i doar din întâmplare cooperativa r¶m¶sese deschis¶” (p. 287).
Care este, totu§i, punctul generator al romanului, §i cum se explic¶
atrac†ia protagonistului fa†¶ de ,,domni§oara-de-la-german¶”, Lotte, pentru
care renun†¶ a mai pleca la Jibert, dorind s¶ îi fac¶ o vizit¶ neanun†at¶ la
Rupea, de unde se va întoarce, îns¶, crezând c¶ e trecut de miezul nop†ii?
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Descriind atmosfera de la gazd¶, asupra c¶reia vom reveni, §i îndreptându-se înspre §coal¶, mai mult tensionat decât bucuros, percepând ro§ul
cravatei ascunse cu grij¶ ca pe o povar¶, pe care î§i promite s¶ o poarte la
vedere: ,,‹‹De luni o port pe de-asupra! Jur: de luni, o port la vedere››”[28]
protagonistul, de§i dezinvolt §i ironic la adresa gazdei, dar §i a colegului Fritz
Orendi, ,,Haplea Biciclistul” (care f¶cea naveta de la Jibert, ocupând postul
de director al §colii germane) întâlnit pe drum, devine stingher în prezen†a lui
Lotte, comportamentul s¶u dând textului savoare §i dinamizând situa†ia narativ¶. Reprezentând o oaz¶ de libertate într-o lume st¶pânit¶ de ipocrizie, Lotte
întruchipeaz¶ normalitatea pe care naratorul o râvne§te, în amintirea unor
vremuri apuse, când era elev la liceu, la numai un pas de a deveni student,
ag¶†ându-se de ea pentru a supravie†ui, privind-o cu recuno§tin†¶ §i admira†ie:
,,Acum era aproape lini§tit. Asigurat: în pragul §colii germane: Lotte. Lotte.
Lotte †inea, st¶pânea, flutura ceva ro§u. El oft¶. Î§i sim†i pleoapele plutind pe
lacrimi, valuri. Oft¶ înc¶ o dat¶, acum de recuno§tin†¶: ca §i cum Lotte i-ar fi
luat de la gât povara, jugul, la†ul: cravata.
Porni. Se opri iar.
‹‹Doamne-Dumnezeule, f¶ s¶ §i-o pun¶ la gât, înainte ca eu s¶ ajung
cu num¶ratul pân¶ la trei... Unu... Doi...››
Deschise ochii, cu team¶, bini§or dup¶ patru. O pioner¶ plin¶ de ochi
verzi §i de fund¶ alb¶ tocmai i se uita drept în gur¶ cu gura-i rotund¶, coralie.
Mai încolo, pe treptele §colii germane, în timp ce-§i înnoda cravata, Lotte. Nu
i se vedea gura, dar i-o pre§tià.
Cu sub†iorile dintr-o dat¶ umezite, oprit în mijlocul cur†ii, trase
adând aer în piept §i spuse, uitându-se drept în pionier¶:
– Î†i mul†umesc, Doamne-Dumnezeule. £tii Tu pentru ce, nu? –
acum o întreba pe feti†¶.
– Îmhî!, f¶cu aceea, bucuroas¶, dând din fund¶”[29].
De§i cu un fizic mai pu†in impun¶tor, care ar fi trecut neobservat în
alte circumstan†e, Lotte îi treze§te naratorului sentimente profunde, de adolescent îndr¶gostit, care încearc¶ s¶ creasc¶ în ochii fetei, ,,privind-o de jos în
sus §i de la stânga la dreapta”, §i desenându-i portretul în tu§e colorate, gata
oricând s¶ se amestece pentru o nou¶ reprezentare: ,,Nu avea §apc¶ pe cap –
dar ce conta lipsa ei, în compara†ie cu prezen†a domni§oarei de la german¶ –
cum de nu b¶gase de seam¶ cât e de, poate nu foarte frumoas¶ de pic¶, dar
dr¶gu†¶ – ce spune el: cu ceva aparte, deosebit, mai ales caninul stâng
înc¶lecat, la alte persoane a§a ceva ar da un aspect nepl¶cut, un aer de col†at¶,
îns¶ nu la domni§oara de ger’ [...]. [...] N-ai s¶ crezi, dar din pricina caninului
înc¶lecat fata d¶ impersia c¶ e încru§at¶, cru§¶, de la dintele ponci§at vine
impresia: când Lotte nu râde, ochii îi stau drep†i, neab¶tu†i, îns¶ când unul din
ochi pleac¶, e§ti sigur c¶ §i ea... ceva... pentru tine... [...].
Lotte are. Are Lotte coapse puternice, i le deduc prin fusta larg¶, de
clas¶, de stof¶ groas¶: tari, f¶r¶ a se ar¶ta musculoase, î§i p¶streaz¶ rotunditatea feminin¶ – chiar fetitatea sportiv¶.
‹‹Nimic nu e mai excitant decât o cadân¶ sportiv¶!››
De unde-ai scos asta?
‹‹Din… Am auzit-o, pe când o spuneam, e bine-a§a?››”[30].
F¶r¶ a-i r¶spunde cu acelea§i sentimente, mai mult indiferent¶ decât
interesat¶, mergând împreun¶ de la §coal¶ pân¶ la r¶spântie – ,,ea: pe biciclet¶, el pe jos, pe lâng¶”, de unde aveau s¶ se despart¶ pân¶ luni, dialogul
celor doi adolescen†i, for†at de insisten†a protagonistului de a-§i provoca partenera la discu†ie, se mut¶, prin micile intruziuni ale eului narator, într-un alt
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registru, transformându-se în monolog §i luând în posesie, treptat, întregul
spa†iu de desf¶§urare scenic¶. Pe un post de observator, tr¶dând o experien†¶
str¶in¶ dublului s¶u, glasul interior al eroului î§i asum¶ rolul de controlor,
veghind la buna func†ionare a lucrurilor, în acord cu veridicitatea, subliniind
exager¶rile §i înscriind textul pe t¶râmul nedefri§at al ludicului. Putem vorbi,
a§adar, de o dedublare a instan†ei narative, dedublare a protagonistului, în
acela§i timp personaj §i narator, care va fi apostrofat de glasul propriei
con§tiin†e. Dac¶, în prima parte a romanului, discursul este în favoarea eului
dominant, pe care îl vom numi narator, în partea a doua, odat¶ cu maturizarea
eului dominat, pe care îl vom numi personaj, §i cu împ¶carea de sine, dialogul
celor doi protagoni§ti va lua un alt mers, restabilind echilibrul §i preg¶tind,
astfel, personajul, pentru lovitura decisiv¶. De altfel, scris în baza unui jurnal,
romanul î§i propune s¶ ilustreze dou¶ viziuni diferite asupra lucrurilor – cea
de atunci, din perspectiva instructorului de pioneri, confuz¶ §i u§or eronat¶,
supraordonat¶ îns¶ deja celei din timpul liceului de la Sibiu, §i cea de acum,
din momentul scrierii, superioar¶ celor dou¶, cu o distan†¶ narativ¶ care
scoate în eviden†¶ maturitatea, separând temporal, spa†ial §i psihologic cele
dou¶ faze ale ,,eului” narator. Alternând perspectiva panoramic¶ a naratorului auctorial, §i punctul de vedere naiv, dar binevoitor al naratorului la persoana întâi, cu oscila†ii între persoanele întâi, a doua §i a treia, acest ,,joc”
devine o parte component¶ a structurii narative, eviden†iind stilul inconfundabil al prozatorului §i producând efecte memorabile la nivel vizual, auditiv
§i de percep†ie.
S¶ vedem, a§adar, cum se contureaz¶ profilul narativ §i în ce m¶sur¶
aceast¶ schimbare ar putea r¶spunde problematicii romane§ti.
Revenind la fragmentul prezentat anterior, cel al discu†iei purtate cu
Lotte, se poate observa, pornind de la identificare, începutul unei u§oare
opozi†ii între eul narator §i eul care tr¶ie§te, opozi†ie redat¶ sub form¶ de
monolog, tr¶dând un eu care manifest¶ tr¶s¶tura caracteristic¶ a personajuluireflector: reflect¶ în con§tiin†a lui situa†ia sa momentan¶, inclusiv reminiscen†ele evocate de aceast¶ situa†ie[31]. Iar în acest sens, urm¶toarele exemple
sunt concludente: ,,Lotte se dusese, se întorsese, îl ocolise, acum era iar în
dreapta lui. Zâmbea. Dar nu lui – era foarte-foarte atent¶ la biciclet¶. El zise:
– Când nu te duci la film, nu te duci la teatru, nici la baluri – unde
dansezi walz cu, pe crup¶, mâna lui Johanz – ce faci? Cite§ti? Ce?
Iar ai c¶lcat în str¶chini, m¶i b¶iete – dup-aceea te miri!
‹‹Nu m¶ mir, d¶-m¶ naibii!››
Bine, nu te miri – a§teapt¶-te s¶ plece, fiindc¶ tu…”[32].
,,El mergea cu privirea-n p¶mânt, cu gândul la r¶spântie. Pân¶ acum
doar citise despre – uite, venise clipa s¶ tr¶iasc¶ scurgerea sângelui din tine,
pic¶tur¶ cu pic¶tur¶, pas cu pas, metru dup¶ metru: te gole§ti de sânge, de
sens, de drum al¶turi de ea – al¶turi de toate…
‹‹Am citit-o în multe c¶r†i proaste – asta; mi-a venit rândul s¶ fiu §i
eu personaj prost dintr-o carte proast¶››.
Mi-a venit. Rândul. Ne-a venit, m¶i b¶iete §i dragu-mamii […]”[33].
Contopi†i la început §i comunicând prin intermediul monologului,
cele dou¶ ipostaze ale eului se despart treptat, într-un dialog-monologat în
care, înt¶râtând a§tept¶rile personajului §i suscitând discu†ia, interven†iile
naratorului sporesc comicul, îmbr¶când textul în savoarea paginilor clasice.
Marcând, prin intermediul ghilimelelor, cuvintele eului care tr¶ie§te, cele
nemarcate reprezentând eul narator, Paul Goma faciliteaz¶ în†elegerea
textual¶, ajutând cititorul s¶ se orienteze în spa†iul celor dou¶ entit¶†i.
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Adoptând rafinamentul §i bog¶†ia emo†iilor evocate de poezie §i de muzic¶,
pl¶cerea inven†iei lingvistice nu subordoneaz¶, îns¶, logica evenimentelor,
contrapunându-se ,,vechilor romane” idealiste §i prea pu†in verosimile:
,,Î§i scoase mâna dreapt¶ de sub reverul vestonului; §i-o §terse discret, s¶ nu
fie transpirat¶ atunci când are s¶-§i ia r¶mas bun – de§i, dac¶ Lotte n-are
s¶-§i scoat¶ m¶nu§ile…
N-are s¶ dea mâna cu tine, la desp¶r†ire – cum s¶ dea, de sus, de pe
biciclet¶?
‹‹S¶ coboare. Cât s¶ dea mâna – dup¶ aceea mai vedem noi. Nu-mi
transpir¶ palmele, dar nu se §tie ce le poate apuca chiar acum...››
Mai ales când vine, vine, vine peste tine ca o sâmb¶t¶-seara […].
Lotte f¶cea acum pe-loc cu trei metri înainte de.
‹‹£i, f¶, Doamne, s¶-§i piard¶ echilibrul!››
S¶ cad¶?
‹‹S¶ coboare; s¶ mai r¶mân¶ un minut sau cinci, o sportiv¶ ca ea, cu
coapse de o†el (§i de catifea) ar acoperi drumul pân¶ la Rupea în mai pu†in de
un sfert de or¶, conteaz¶ oare zece-dou¶zeci de minute r¶mase-n mine?››
£i dac¶ are întâlnire? Undeva, departe, dincolo de Rupea – uite-o
cum s-a-mbr¶cat, înc¶l†at: are întâlnire. Cu altul.
‹‹Trânte§te-o, Doamne! D¶ cu ea de p¶mânt, Domnule – dar nu prea
tare §i, aten†ie, s¶ nu nimereasc¶ în vreo baleg¶. Scutur-o din Pomul
Bicicletei, doboar-o din Corcodu§ul Cunoa§terii de sine, ca s¶ m¶ cunoasc¶
pre mine, s¶ am eu ce aduna, scutura, consola, mângâia, iubi tare-tare…››
Doamne-Doamne era, în continuare, b¶iat bun: n-o trântea. Lotte, în
echilibru, pe loc, r¶sucise capul – de mult¶ vreme îl privea; §i-i zâmbea. £i
nu c¶dea. M¶car de form¶…”[34].
Se poate observa, a§adar, c¶ prezentarea celor mai multe fragmente
se focalizeaz¶ alternativ asupra eului narator §i asupra eului care tr¶ie§te,
nelipsind referin†a la persoana a doua, familiarul ,,tu”, care scade distan†a
dintre persoane, a§ezându-le sub semnul ironiei reciproce. Totu§i, ceea ce se
remarc¶ în text este, pornind de la aceste aspecte, diferen†a care se instituie
între un narator la persoana întâi personalizat §i un narator la persoana a treia
auctorial, precum §i alternarea referin†ei pronominale la persoana întâi §i la
persoana a treia. Cum s-ar explica acest fenomen §i care ar fi, dincolo de
valoarea estetic¶, motiva†ia prozatorului?
În consens cu teoria lui Franz. K. Stanzel, tindem s¶ preciz¶m c¶,
,,întrupat” în lumea personajelor, având o corporalitate care e parte a existen†ei sale ca subiect care tr¶ie§te, naratorul la persoana întâi apar†ine
realit¶†ii reprezentate, procesul narativ fiind întotdeauna legat de experien†a
,,eului” s¶u. Spre deosebire de acesta, naratorul la persoana a treia auctorial
nu este întrupat nici în interiorul, nici în afara lumii fic†ionale, situa†ie care îi
permite s¶ ac†ioneze desinest¶t¶tor, f¶r¶ a nu avea nicio constrângere de a
nara. Îmbinarea celor dou¶ perspective în cazul Romanului Intim explic¶
diferen†a cea mai important¶ legat¶ de motiva†ia actului narativ: ,,În cazul
unui narator întrupat, aceasta este existen†ial¶, e direct legat¶ de experien†ele
sale concrete, de bucuriile §i sup¶r¶rile tr¶ite de el, de st¶rile §i nevoile sale.
[…] Procesul narativ §i experien†a naratorului formeaz¶ o entitate, cu alte
cuvinte, cititorul este invitat în mod constant s¶ †in¶ seama de unitatea existen†ial¶ a eului care tr¶ie§te §i a eului narativ. […] Pentru naratorul la persoana a treia, pe de alt¶ parte, […] motiva†ia e mai degrab¶ estetic-literar¶
decât existen†ial¶”[35]. În acela§i timp, op†iunea pentru timpul prezent, evocat prin prisma naratorului la persoana întâi, ofer¶ posibilitatea indic¶rii dis-
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tan†ei narative, care ar fi r¶mas nemarc¶ în cazul unei nara†iuni la persoana a
treia: ,,Î§i umezi buzele, preg¶tindu-se, oft¶ adânc, de preg¶tire, îndep¶rt¶
bra†ele de corp – a neputin†¶ (naratorul auctorial):
– V¶d c¶ a venit momentul s¶… (eul care tr¶ie§te)
– Dac¶ tu nu mai ai timp… (Lotte în planul monologului, din postura
eului care tr¶ie§te)
Lotte vorbise? Ori Lotte din dorin†a lui? (naratorul auctorial) Dac¶-i
pe-a§a, atunci duc¶-se la s¶s¶l¶ii ei! (eul care tr¶ie§te) – se r¶suci §i o porni…
(naratorul auctorial)
Unde te duci, peste ar¶tur¶, boul lui Dumnezeu? (eul narator)
‹‹M¶ duc unde m¶ duc, nu te prive§te (eul care tr¶ie§te) – nici pe
mine (eul narator)››
Dar ea vrea s¶ mai r¶mâi... (eul narator)
‹‹Asta s¶ i-o spun¶ ¶luia!›› (eul care tr¶ie§te)
Traversase uli†a §colii, ca s-o poat¶ lua la stânga, pe §osea, c¶tre
gazd¶ – §i de-acolo mai departe, spre Jibert.
Mai mult îi sim†i prezen†a decât o v¶zu al¶turi: o §tiù cu pielea obrazului dogorit¶ de pielea ei §i cu n¶rile. (naratorul auctorial) Laud¶-te c¶ i-ai
f¶cut portretul mirosurilor. (eul narator)
‹‹Nu portretul mirosurilor, de§teptule: portretul – i l-am f¶cut – din
miroase, din amiroase, din mirozne, din miròri. Acum n-are decât s¶ tot plece
– duc¶-se originalul, r¶mân cu forma, las-c¶-mi torn eu alta, altele››[36]. (eul
care tr¶ie§te)
Probând c¶ st¶pâne§te mai bine gândurile fetei, apostrofându-§i
dublul pentru timiditatea de care d¶ dovad¶, naratorul îi face, totodat¶, o analiz¶, urm¶rindu-l de la distan†¶ §i cu obiectivitate. Încercând, prin schimbarea
referin†ei pronominale de la ,,eu” la ,,el” s¶ se deta§eze de experien†ele sale
anterioare, asumându-§i un rol care spore§te contrastul dintre cei doi, aceast¶
devia†ie ,,afecteaz¶”, în special, eul care tr¶ie§te, accentuându-i pozi†ia nefavorabil¶. Pe de alt¶ parte, întoarcerea conven†ional¶ a nara†iunii la persoana
întâi (trecerea de la ,,el” la ,,eu”) presupune o anumit¶ reflectorizare a
situa†iei narative. A§adar, varia†ia pronominal¶ d¶ posibilitate naratorului de
a-§i examina personajul din exterior, conferind cuvintelor acestuia un sunet
special în urechile cititorului. În acela§i timp, absen†a semnelor grafice,
copiind demersul gândirii tr¶ite §i împrumutând voiciunea enun†¶rii poetice,
cu trimitere net¶g¶duit¶ la jurnal, printr-o fragilitate evident¶ a grani†elor dintre realitate §i fic†iune, capteaz¶ aten†ia cititorului, hipnotizându-l §i
preg¶tindu-l pentru ,,planul” paralel care î§i anun†¶ deja prezen†a: ,,.... ‹‹Ce
te-a apucat? Nici Septimiu nu citise Lotte in Weimar – fiindc¶ de asta e
vorba, iar vorba este c¶ m-am apucat s¶ tr¶nc¶nesc despre c¶r†i pe care nu leam citit!; §i tr¶nc¶nesc, nu ca mine: cu dorin†¶, ci ca al†ii pe care nu-i pot
suferi, cei care se laud¶ cu ce n-au f¶cut, cu ce n-au citit, cu ce n-au...››
Acum Lotte spunea ceva; sau îl întreba – iar acum repeta întrebarea.
El d¶du din cap amestecat, pentru ca ea s¶ în†eleag¶ ce vrea §i ce poate.
Nu trebuia nu trebuia nu s¶ m¶-ntorc din drú, trebuia s¶-mi v¶΄ de
treaba mea s¶ n-ajung s¶ spun minciuni ca ultimul mincinos din
Mergea u§or în fa†a ei §i din ce în ce mai alert. Nu-i vedea mâinile
înm¶nu§ate, pe ghidon, îns¶ vedea-auzea fâ§âitul încins al stofei frecate de
cadru.
V¶d f¶r¶ s¶ chiar privesc m¶nu§ile acuma §tiu §tiu acum cu ce aduceaduce arcu§ul sl¶bit la Sighi§oara cum ajung la Jibert notez asta cu asta cu
arcu§ul sl¶bit la dar §i cu ast¶ mears¶ mersul ei de ia΄ mersul de mânz¶ cu
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asta atitudinea picioarelor lor §i asta e §i a§a mersul nu mersul ci comportamentul picioá...”[37].
De§i vizibil îndr¶gostit de Lotte, în stare ,,s¶ îngenuncheze în mijlocul uli†ei §i s¶-i s¶rute farul...”[38], naratorul gr¶be§te desp¶r†irea de ea,
monologul amplificând viziunea din exterior unde, coborând cu câte un semiton în registrul grav, întrebarea retoric¶ a protagonistului subliniaz¶ derizoriul situa†iei în care se descoper¶ actant principal, ca urmare a bunei
organiz¶ri a Partidului ce l-a primit ,,cu bra†ele deschise”:
ce caut¶
aici §i
acum ce cau†i acum-aici
ce Dumnezeu caut pe-aici pe uli†a principal¶ a
unui sat necunoscut §i la urma urmei indiferent §i înc¶-ntr-o sâmb¶t¶ seara în
fine imediat dup¶ prânzul pierdut vine ea §i cina deasemeni necâ§tigat¶
Ce-o fi c¶utând? F¶când curte unei oarecari înv¶†¶toare de †ar¶ §i
înc¶ de zor curtea aceea, f¶cut¶; §i înc¶ s¶soaic¶, înv¶†¶toarea de †ar¶, nici
m¶car localnic¶ cinstit¶, ci navetist¶ din marele ora§ Rupea – mai mare râsul;
§i plânsul; [...]”[39].
Accentuând, cu ajutorul deicticelor spa†io-temporale, distan†a dintre
dou¶ lumi – cea de atunci, la liceu, §i cea de acum, ca instructor superior de
pioneri, dar §i distan†a narativ¶ dintre evenimentul ,,real” narat, §i acela§i,
privit retrospectiv, textul denot¶ maturitatea eului narator, maturitate marcat¶
prin intervalul dintre tr¶irea experien†ei §i momentul scriiturii, cu un regret
vizibil în ambele planuri. Nutrind acelea§i sentimente, nemul†umit¶ de prezentul însp¶imânt¶tor: ,,– De ce n-ai r¶mas?, întreb¶ ea, mai departe. Ne-am
fi cunoscut de un an de zile, ne-am fi cunoscut la Sighi§oara, înainte
(s.n.)...Nu aici (s.n.)!...”[40], Lotte, §i ea o ,,picat¶”, devine obiectul
venera†iei protagonsitului, obiect pe care îl va abandona, îns¶, treptat, descoperind în el similitudini frapante cu presupusul unchi Ignat, iritante fizic §i
îndoielnice, prin urmare, din punct de vedere moral. Simbol al libert¶†ii multrâvnite, mi§cându-se cu gra†ie §i naturale†e, ,,oper¶” a candidatului eliminat,
,,b¶iatului dec¶zut”, dornic de a se ridica §i de a-§i dep¶§i condi†ia prin dragoste, imaginea fetei pe biciclet¶ cap¶t¶ o atitudine nefireasc¶ care îl determin¶ s¶ o evite: ,,Mergând spre r¶spântie; tu §i eu; tu pe biciclet¶, eu u§or
înaintea ta – nu-†i vedeam decât mâinile înm¶nu§ate pe ghidon, îns¶ vedeam,
auzeam cu pip¶itul, cu mirosul: fo§netul, fâ§âitul, §u§uitul, aproape zumzetul
stofei frecate de cadru. Îl mai auzisem, îl mai v¶zusem – scâr†âitul. £tiam
unde §i când, îns¶ îmi †ineam memoria la distan†¶, nu voiam s¶ cedez nici o
palm¶ de-aducere-aminte fleacurilor.
A§a credeam (s.n.). C¶ prezen†a ta sau trecutul fleacului. Nu mi-ai
cerut exclusivitatea, în asta – nu mi-ai cerut nimic, eram gata s¶ sacrific totul
pentru tine – a§a credeam; s¶ renun† la trecut – numai pentru tine – credeam.
Acum nu mai cred (s.n.). De aceea atunci, la r¶spântie, l-am auzit pe
tata zicând, cu glasul §tirbit de durere §i de vin¶:
– Bietul Ignat, Dumnezeu s¶-l ierte, pe unde-o fi acuma...”[41].
Al¶turând, prin intermediul detaliului artistic, ,,stofa frecat¶ de
cadru”, dou¶ aspecte diferite, Paul Goma une§te, de altfel, dou¶ evenimente
distincte temporal §i spa†ial pe care le situeaz¶, ca urmare a simultaneit¶†ii, în
acela§i plan, determinându-le s¶ comunice, reîntregindu-se §i explicându-se
reciproc. Situat abia în planul episodului Sighi§oara, când îl întâlne§te, în
incinta unui restaurant, pe presupusul unchi Ignat, ,,l¶utarul be†iv, prim-violonist al Filarmonicii staliniene” care, ,,urcat pe o mas¶ din restaurantul g¶rii
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[...] schel¶l¶ia un fel de Ciocârlie, †inând vioara cum se †ine, îns¶ arcu§ul
r¶sturnat: lemnul jos §i sub vioar¶; p¶rul mult sl¶bit: deasupra, pe corzi – oricât ar fi sl¶bit p¶rul, îmbr¶†i§ând vioara, arcu§ul nu avea destul joc, interpretul fiind silit s¶ fac¶ opturi, la fiecare mi§care lovea cu lemnul arcu§ului corpul viorii – o mizerie...”, naratorul va dezv¶lui adev¶ratul motiv al desp¶r†irii
de Lotte, accentuând simultaneitatea §i dovedind o capacitate sporit¶ de
observa†ie §i de asociere: ,,Dar se petrecuse ceva, poate c¶ din pricina aceluia
gr¶bisem desp¶r†irea: cadrul b¶rb¶tesc, fusta prea strâmt¶ §i din stof¶ prea
groas¶, chiar mai scurt¶ decât cealalt¶, de clas¶, ampla, cuprinz¶toarea,
sublima – draga de ea...
Cu asta, groas¶, se aude fo§netul dincolo de gaura cheii: un zgomot
destr¶b¶lat; chiar de§¶n†at – de-a dreptul cr¶c¶nat – al tivului frecat de cadru,
cu aceea§i mi§care de nef¶cut ca arcu§ul cu p¶rul slobozit al presupusului (de
tata) frate al s¶u, Ignat”[42].
Pornind, a§adar, de la cercetarea pozi†iei lui Lotte pe biciclet¶, naratorul face o adev¶rat¶ teorie a moralit¶†ii feminine, luând ca premis¶ modul
de a se purta cu picioarele. Dac¶ mersul elegant, omenesc, f¶r¶ constrângeri,
specific s¶soaicelor – ,,Heidi la Sibiu, fetele lui Heinrich la Buia, Lotte
aici...”[43] denot¶ castitatea fizic¶ §i moral¶, ,,grija vizibil¶ de a ascunde tot
timpul, de a p¶stra la ad¶post, feri de agresiuni: comoara [...], umblând cu
pa§i m¶ru†i, împleti†i, petrecu†i unul peste altul §i tic-toc¶i†i, mic§ora†i,
meschiniza†i §i cu pupilele bulbucate de team¶: s¶ nu i se dezlipeasc¶, în
mers, genunchii!...”[44] indic¶, pe lâng¶ ,,infirmitatea” trupeasc¶, o infirmitate sufleteasc¶. Atribuind femeilor cu adev¶rat morale naturale†e, lips¶ de
constrângere în mi§care, ca §i în gândire, prozatorul descoper¶, pe de alt¶
parte, în stâng¶cia fizic¶ a celeilalte categorii, un comportament reticent, în
care s¶l¶§luie§te, îns¶, o ipocrizie f¶r¶ margini. Extinzând acest ra†ionament
§i exemplificându-l la nivelul întregului roman, Paul Goma ilustreaz¶, înc¶ de
pe acum, conturarea a dou¶ axe distincte, care vor sus†ine diegeza, într-o
apologie a libert¶†ii ca modalitate de a învinge, prin scris, întregul aparat de
represiune comunist¶: ,,..£i atunci, cam a§a: str¶in, l¶turalnic, piezi§ – în
lume, în general, în special pe Corso, am a§teptat prezentul de a doua zi, la
ora zece; s¶-l concentrez într-un punct de linie, s¶-l dau la spate cu o mân¶,
cu cealalt¶ s¶-l preiau §i s¶-l a§ez în fa†¶.
De-acolo s¶-mi mai vin¶ §i cum vreau eu, om liber, nu cum îmi
impune securitatea asta de via†¶”[45].
II
Îmbinând ritmul interior al rememor¶rii cu ritmul exterior al dat¶rii
cotidiene, a§adar exigen†a memoriei cu exigen†a jurnalului[46] pe care naratorul î§i propune s¶ îl †in¶ prevestind, într-un fel, apari†ia Adamevei (1995),
dar f¶r¶ a respecta, la acest nivel, diferitele categorii de exigen†e, Roman
Intim îmbin¶ dou¶ planuri distincte care, datorit¶ unei sistem bine articulat,
converg spre acela§i punct, ac†ionând ca un întreg §i dând na§tere unei veritabile structuri romane§ti. F¶r¶ a se limita la unitatea de timp §i de loc a intrigii, protagonistul sparge grani†ele ,,reale” ale nara†iunii contribuind, prin
intermediul retrospec†iei, la edificarea unui ansamblu general, pe care îl
decodific¶ treptat. De§i încalc¶ linearitatea, împânzind textul cu numeroase
date autobiografice care, la o prim¶ vedere, perturb¶ §i mai mult în†elegerea,
Paul Goma reface tabloul ini†ial, îmbog¶†indu-i semnifica†ia cu ajutorul detaliilor artistice §i a premoni†iilor. Introduse cu dib¶cie, acestea anticip¶ scena
final¶, orientând lectura, dând caracteristici subtile personajelor §i
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împ¶r†indu-le pe categorii. Dovedind cunoa§terea mecanismului sufletului,
dar §i al trupului feminin, naratorul, pe urma memoriei mirosurilor, dar §i a
observa†iei, face o distinc†ie net¶ între naturale†e §i perfidie, moralitate §i
depravare, ilustrând-o în baza femeilor perindate în roman. Protagoniste ale
unei vie†i duble, prezentând diferen†e majore între comportamentul casnic §i
cel social, ele reflect¶, pân¶ în cele mai mici detalii, mecanismul Comunist,
f¶când corp comun cu acesta §i slujindu-i cu devotament în patul conjugal al
Sistemului.
F¶r¶ a renun†a la digresiuni, uzând de transpunere §i îmbinând motivul a§tept¶rii cu dorin†a de a dep¶§i ,,urm¶rile tragice în serie, în cascad¶”,
naratorul reface, prin intermediul lui Lotte, comunicarea cu cititorul, dândui chip de femeie §i luându-l martor în procesul propriei execu†ii. Asurzit¶ de
aparteurile primei p¶r†i, discu†ia prinde contur ca urmare a comuniunii personajului cu propria con§tiin†¶ captând, prin numeroasele subterfugii, interesul
lectorului §i stimulându-i gândirea.
Autentic în reflec†ii §i original în arta scrisului, prozatorul î§i modeleaz¶ cuvintele în func†ie de fiecare personaj în parte, dezvoltând linia început¶ în celelalte romane, ar¶tând transformarea fetelor sibiene §i confirmând
op†iunea pentru o dragoste neîntinat¶ de p¶cat. Pornind de la premisa c¶
,,nenorocirile trebuiesc în†elese, ca s¶ le prevezi (chiar dac¶ nu le po†i
evita)[47], el exemplific¶, prin intermediul întregii structuri, acest ra†ionament, con§tient de pericolul care îl pa§te, prev¶z¶tor pân¶ în cele mai mici
detalii, îns¶ f¶r¶ a i se putea împotrivi, ca demonstra†ie a neputin†ei omene§ti
în fa†a Sistemului.
Care ar fi, a§adar, consecin†ele morale ale unei societ¶†i devastate de
fric¶, teroare, minciun¶, la§itate §i depravare, §i cum sunt prezentate acestea
în roman, pornind de la exemplul unei diversit¶†i feminine ce ascunde în sine
însu§i mecanismul mortuar al Puterii?
F¶r¶ a orienta, dintru început, discursul în aceast¶ direc†ie, ac†ionând
gradat §i subtil, naratorul reliefeaz¶ totu§i, înc¶ din primele pagini, câteva
aspecte concludente care, îmbinate cu previziunile, dar §i cu scenele premerg¶toare actului final, reconstituie puzzle-ul narativ, sporindu-i coeren†a §i
intensitatea. Semnificativ este, în aceast¶ privin†¶, momentul ini†ial de la
gazd¶, moment ce configureaz¶ deja sensuri prezumtive realizând o
adev¶rat¶ incursiune în perimetrul comunist. Dac¶, în prezen†a lui Lotte, portretul naratorului reflect¶ dorin†a de a cre§te în ochii fetei, fiind creionat în
linie ascendent¶, portretul din interiorul od¶ii închiriate este, mai curând, o
reflec†ie a anturajului, prezentat de c¶tre narator prin ochii femeii, descendent
§i accentuându-i p¶r†ile intime:
,,Se sp¶l¶ bine bine. Ca totdeauna gol §i singur.
Se sp¶l¶ îndelung.
Se opri din sp¶lat.
Se §terse.
Se privi, de sus:
mda-da, era bini§or cl¶dit, bine dulgherit: umerii largi-largi,
§oldurile înguste-îngustate de perspectiv¶, coapse aproape strâmbe de noduros-musculoase; gemeni în curs de a se desprinde de creanga pironeal¶, atât
de fiind ei. £i sexul: un sexel; o sex¶ mic¶; o sex¶ mititic¶. La urma urmei, o
sex¶ bleag¶, deci nesemnificativ¶, astfel putând renun†a la ea – prin c¶dere –
nimeni n-are s¶ plâng¶. O aia pierdut¶, jig¶rit¶, smochinit¶, caraghioas¶b¶trâncioas¶, nici n-ai zice c¶ dintr-o nimic¶ iese ditamai ́ uloiul, asta-i partea
cu mister la noi: nu facem copii vii care se hr¶nesc cu lapte, dar facem §i noi
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dup¶ puteri, d¶m §i noi na§tere a ceva-ceva, chit c¶ dup¶ serbare se retrage
(fiecare)-n tat¶l cui îl are […][48].
De treizeci §i §ase de ani, cu b¶rbat la Canal, ,,†¶ranc¶ de la †ar¶ […
], chiaburoaic¶ pe deasupra”, venind în fiecare diminea†¶ în odaia chiria§ului
pentru a-i propune, la micul dejun, lapte cald, descrierea amfitrioanei,
contrastând cu statutul de victim¶ în care posteaz¶, reliefeaz¶ considerente de
ordin moral, care o vor a§eza, ca reprezentant¶ prim¶ a g¶zduirii destinderii
comuniste, în categoria desfrânatelor ipocrite, cu ,,marca odor¶ de rece, de
sleit, de amestecat-rece”[49], de moarte. F¶r¶ a-i devoala ve§mântul identitar,
Paul Goma pune în gura protagonistei cuvinte care iau forma acesteia prevestind, împreun¶ cu detaliul artistic ,,verighet¶ sub†ire, încarnat¶” §i cu ironia
auctorial¶, ,,transformarea” personajului: ,,
– Dumitale-†i pl¶tesc numai odaia, nu §i masa. A§a c¶…
– A§a-c¶, ce? D-ap¶i, ce, c¶ nu-i ma-s¶: on pchic de laaap’ §-on
d¶rab de pchiii’… – femeia oft¶ adânc, ridic¶ din umeri, se preg¶ti s¶ dispar¶; r¶mase: C¶ òr †î fric¶ de laptele ñeu? – §i se b¶tu peste piep†i cu o verighet¶ sub†ire, încarnat¶. C¶ nu-i destul de dul-ce? Lapte-le? Pe gustata-te?! –
cu glasul cânt¶tor ap¶sa pe ultima silab¶ a acelor cuvinte, numai pe acelea,
parc¶ alese, le r¶sfoia, le sufleca, le desf¶cea simetric §i le oferea, i le, lui,
l¶sa,
pereche.(s.n.) […].
– Bat¶r ceva liacuri ieeeei? De s¶ te tratieeeez’? De s¶ te faj’ bghineee?, îl relu¶ ea la palme(le) mâng¶inde, o dat¶ pe fa†¶, o dat¶ pe dos, ca la
ciorap. De s¶-†’ triac¶ o-da-t¶ ? – aici pusese provizoriu punct (sau punct-virgul¶) cu trei-silabele, în rest acelea§i cuvinte cu cozile îmbârligate, cu poalele
sumese, îmbe†iv¶tor (s.n.). No, ian spu-ne! – îl apucase u§urel de revere, îi
râdea drept, cu to†i din†ii, gâtul de sub gât palpitînd dublu; §i laptic.
– Iai, iau!, se gr¶bi el, extr¶gîndu-§i cu pârâituri de r¶d¶cini sacrificate bulbul ochiului de subpoalele de sus §i în V (care-i un A r¶sturnat) napul
sfeclos al privirii (s.n.)…”[50].
Dorind s¶ fac¶ o distinc†ie clar¶ între categoriile pe care le peneleaz¶,
naratorul o introduce în scen¶, prin intermediul amintirilor, pe AnicaMiroznica, zis¶ §i Anica-Op¶rica, Anica-Op¶rita, Anica-Cr¶cica, Cr¶i†a,
,,curva satului”. Dac¶ ,,curva de meserie” miroase rece, ca urmare a faptului
c¶ ,,plata duhne§te” Anica, în schimb, de§i ,,este ea ce este, o fi ce-o fi, dar
altfel…”[51]. Lipsit¶ de artificiu, cinstit¶ în ,,profesiunea” ei, ru§inoas¶ §i
primitoare, Anica devine un coeficient diferen†ial, elucidând statutul celorlalte ,,necunoscute”: ,,… îns¶ oricât de profesionist¶ ar fi Anica, tot n-ar
putea mima c¶ldura. Nu c¶ldura, în general, m¶surabila cu termometrul, ci
c¶ldura mirosului, a mirosurilor, fatal amestecate §i care spuneau ca un registru de intrare-ie§ire c¶ mul†i se trecuser¶ pe-acolo, în ora precedent¶, pre
mul†i popìse dulce ea, Anica. [...] Înainte de Anica cunoscuse curve-de-ora§
c¶rora, în ciuda zâmbetelor, a cuvintelor, a dr¶g¶l¶§eniilor, tot reci le rîmâneau buzele, toate; reci §i mirosùbturile. Pe când Anica.... [...] tot fat¶-bun¶
r¶mâne”[52]. Creionând, prin intermediul acesteia, scene palipitante §i palpitânde sub condeiul senzorial, prozatorul ilustreaz¶ puterea cuvântului, cu trimiteri intertextuale care îl vor ajuta s¶ definitiveze pozi†ia abordat¶. În acela§i
timp, el relev¶ însemn¶tatea jurnalului, a scrierii ca regenerator psihic §i
emo†ional: ,,…Una e s¶ parcurgi o fat¶ pe-pe-peste tot, s¶ te la§i, la rându-†i
excurs §i cu totul altceva s¶ prinzi în cuvinte – asta; s¶ auzi, asta, prins¶ în
cuvinte. […] … Cu Cr¶i†a a§ face o pereche de roman – deocamdat¶, de jurnal – a§ înv¶†a-o carte (presupun c¶ abia se isc¶le§te), mi-ar dezv¶luì str¶fundul sufletului ei trupìn. Nehliudov §i Maslova (Lev Tolstoi, Învierea – s. n.)
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– ca s¶ ar¶t¶m c¶ sântem citi†i. £i mai citi†i: Rascolnicov §i Marmeladova
(Dostoievski, Crim¶ §i pedeaps¶ – s. n.) – o Sonicika de pe Iza ajuns¶ pe
Târnave, mânuit¶ de un instructor de pioneri!
Iritat §i înveselit, lu¶ caietul aflat deasupra teancului:
‹‹Cu ¶sta po†i începe o via†¶ nou¶››”[53].
Se poate observa, astfel, c¶, sim†uri predilecte ale intimit¶†ii, imaginile odorale, comunicând direct cu sufletul, ofer¶ posibilitatea unei
cunoa§teri interioare, la nivelul con§tiin†ei, alc¶tuind o morfologie a tipurilor
feminine. Dac¶ prima categorie, reprezentat¶ de Anica, nu prezint¶ niciun
pericol social, având trupul în concordan†¶ cu mintea §i cu inima, cea de-a
doua categorie, pornind de la îngustarea pân¶ la obstruc†ie a trupului,
tr¶deaz¶ o moralitate precar¶ §i cu atât mai de temut, cu cât degaj¶ miasme
obscure, aduc¶toare de moarte.
Evadând în trecut pentru a ilustra prezentul §i pentru a face predic†ii
legate de viitor, episodul confrunt¶rii cu realitatea din timpul admiterii la
Cinematografie, în perioada Festivalului Mondial al Tineretului, iar mai apoi
instructajul din ,,ora§ul-Stalin” (Bra§ov), reprezint¶ o m¶rturie vie a curb¶rii
sociale, sub imboldul la§it¶†ii, imoralit¶†ii §i al minciunii. Nerespectând
,,montajul cronologic” decât la nivel autobiografic, profitând de ,,avantajul
amân¶rii, al datului-timp […] corectând-ad¶ugind, liniind-punctând”[54],
nara†iunea intercaleaz¶ povestirea fic†ional¶ cu cea factual¶, trecând cu
u§urin†¶ peste frontiera dintre timpul evocat §i cel al rememor¶rii.
Combinând genul predilect pentru introspec†ie §i confesiune, jurnalul, cu
autobiografiile §i cu memoriile, prozatorul are avantajul situ¶rii în dou¶ spa†ii
diferite – al adolescentului §i al maturului, cu o scriitur¶ simultan¶, dar §i
ulterioar¶ istoriei. Îmbinând cele dou¶ perspective, glasul con§tiin†ei r¶zbate
tot mai acut, reluând dialogul cu alter ego-ul s¶u interior care, pledând pentru
verosimilitate, spore§te autenticitatea, apostrofând personajul §i înviorând
lectura. Iar toate acestea, în vederea ilustr¶rii mergerii, pe de o parte, în gol a
mecanismului comunist, dar în acela§i timp, cauzând dezastre irecuperabile,
cu atât mai mult, cu cât vizeaz¶ perturbarea logicii §i distrugerea îns¶§i a
no†iunii de umanitate: ,, – S¶ tot pici! Abia a§tepta partidul s¶ ne acorde o
medalie pentru bunele-rezultate; s¶ ne dea un salar bun – binemeritat, nu?
Chiar §i certificate de onorabilitate...
Asta trebuie s¶ fi fost: tineretul nostru bine f¶cuse c¶ nu reu§ise s¶ fie
admis în facult¶†i!; foarte bine c¶ nu §tiuse s¶ r¶spund¶ la întreb¶rile examinatorilor!, o concep†ie burghez¶ aceea potrivit c¶reia un picat e un declasat –
la noi, la comuni§ti e vicevers!: cu cât e§ti mai bou, cu atât e§ti mai de-al nostru, partidul abia a§teapt¶ s¶ v¶ strâng¶ la pieptul de mam¶, cu bra†ele-i de
tat¶!”[55].
Nemul†umit §i ru§inat de condi†ia sa, naratorul eviden†iaz¶ toate subtilit¶†ile de subjugare ale regimului, dialogul s¶u monologat fiind un exemplu
viu al lu¶rii for†ate în posesie, f¶r¶ drept de replic¶ §i f¶r¶ apel, într-un ,,pact”
inegal care, cl¶dit pe frica semnatarului, nu poate fi rupt decât prin implicarea
unor urm¶ri dezastruoase. Separând cele dou¶ faze ale ,,eului” narator, distan†a narativ¶, ca m¶sur¶ a intensit¶†ii procesului experien†ei §i educ¶rii la
care a fost supus eul dominant, tr¶deaz¶ inocen†a eului care tr¶ie§te, accentuându-i gre§elile §i ilustrându-i confuziile: ,,...‹‹E§ti prins, înregimentat,
pref¶cut în soldat-disciplinat, pentru vecie! N-ai semnat un angajament explicit, n-ai încheiat contract (decât de-munc¶), îns¶ e§ti legat de mâini §i de
picioare. Poate nu atât pentru avantajele materiale [...], cât ru§inea de a
dezam¶gi a§tept¶rile; de a în§ela încrederea – în partid, fire§te. Dar mai ales
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de fric¶, fiindc¶ ai apucat s¶ afli: dac¶ ei îi pedepsesc cu atâta duritate pe
du§mani, ce tratament or fi aplicând tr¶d¶torilor – categorie din care ai face
tu parte, dac¶ te-ai... r¶zgândi...?›› [...]
‹‹Atunci nu gândeam asta, nu vedeam lucrurile a§a››.
Chiar de te gânde§ti abia acum: cu bani de la ei ai cump¶rat cartea –
în fapt: c¶r†ile, fiindc¶ nu a fost singura carte §i nici cump¶r¶tur¶, în general.
[...]
Cu bani din aconto-ul c¶ ai s¶-i înve†i pe copii s¶ se pârasc¶, s¶-§i
denun†e p¶rin†ii, s¶-§i toarne vecinii – ai luat tu Bietul Ioanide.
£i dac¶ l-a§ pune pe foc?
S-ar pr¶p¶di bun¶tate de carte – §i de contract tot n-ar sc¶pa.
‹‹Îi mai spune: pact-cu-diavolul. Frumos spus, prea frumos pentru
urâ†enia ʹactului. Pactul presupune egalitate, în principiu, nu într-un moment
dat, faci un târg în natur¶, un schimb: prime§ti tinere†ea în locul sufletului –
pe când aici-acum î†i vinzi sufletul pentru o gamel¶ cu linte – bine: dou¶
gamele, pline, vârf cu carne...››
[...] (Ai primit banii lor; gata, ce conteaz¶ ce cumperi cu ei, dac¶ pui
ori ba pe foc cump¶r¶turile cump¶rate cu banii lor).
‹‹Banii lor? Ba ai no§tri, sudoarea §i sângele nostru, al celor care...››
Se opri, ru§inat”[56].
Determinat s¶ noteze toate observa†iile în jurnal: codificate, sub
form¶ de aluzii sau omisiuni care ,,bine folosite spun mai mult §i mai frumos
§i mai adânc decât prezen†ele”, f¶r¶ a exclude posibilitatea de a apela §i la
,,m¶turatul-sub-pre§, la ‹‹inven†ia›› româneasc¶: puncte-punctele...”, jurnalul
devine un reper important în evaluarea narativei povestitorului transformându-se, prin impactul timpului asupra existen†ei, în ,,jurnalul unul jurnal
cu cântec”, menit a relata ,,povestea vechiului”. Consemnând telegrafic faptele, optând pentru prolepse (anticip¶ri) §i analepse (reveniri), dezv¶luind
gândurile §i sim†¶mintele personajului, caietele cu rol de jurnal preg¶tesc
apari†ia romanului, figurând ca un suport §i depozitând informa†iile care abia
într-o etap¶ ulterioar¶ vor c¶p¶ta coeren†¶: ,,... Bun. Deci începe cu B. A§a
fac to†i scriitorii: se folosesc de caiete de însemn¶ri, de carnete – altceva,
decât jurnalul intim, scris în vederea public¶rii. Care jurnal-intim-de-tot nu
are loc în B; poate nici în C, mai încolo, în D; sau în E.
‹‹Eu, când o s¶ public, public romane, nu jurnale››.
A§a c¶, în ast¶ sear¶, are s¶ înceap¶ cu B. Chiar cu A.
– Încep cu A-ul, abrupt, ca romanele moderne. O s¶-l încep cu
picioarele (s.n.)”[57].
Declan§ator al memoriei, pendulând între auto-dezv¶luire §i autocamuflare, cu o ,,structur¶ caleidoscopic¶, alternând faptul cu impresia
fugar¶” [58], jurnalul ghideaz¶ lectura, ordonând excursurile narative §i
structurând romanul prin delimitarea celor dou¶ categorii feminine, descrise
am¶nun†it de-a lungul diegezei. Dac¶ Lotte, ca simbol al des¶vâr§irii morale,
r¶mâne în afara oric¶rei clasific¶ri, celelalte reprezentante ale sexului frumos
sunt un mijloc de a ilustra perfidia sistemului, pornind de la modul în care se
poart¶ cu propriile picioare, mimând inocen†a, §i pân¶ la scenele de destindere în bra†ele ,,respectuo§ilor tovar¶§i”. Trecându-le în revist¶ pe ,,sclifositele” Rodica, Eva §i Mia care ,,nu se aseam¶n¶ (dar se adun¶!)”: ,,Aceste
arzoaie fac §i ele, în primul moment, pe sfintele, una (Eva) tace, dar prin
întreaga atitudine a picioarelor zice nu!, cu spaim¶, cu teroare; cealalt¶, Mia
explic¶ de ce nu acum (n-a intrat înc¶ la facultate) dar amândou¶ sunt ni§te
f¶†arnice; ni§te pre-f¶cute!”[59], naratorul se opre§te asupra Evei radiogra-
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fiind, prin intermediul unei scene, complexitatea întregului roman.
Anticipând deznod¶mântul înainte de a o cunoa§te cu adev¶rat, îmbinând
,,prezentul” relat¶rii cu axa retrospectiv¶ a rememor¶rii, fragmentul sintetizeaz¶ o suit¶ de elemente succesive care, abia la o analiz¶ detaliat¶, deturneaz¶ privirea spre simultaneitate. Cunoscut¶ la F¶g¶ra§, fiind acostat de ea
într-o cofet¶rie, re-întâlnit¶ în libr¶rie §i gata a i se oferi în Parcul Cet¶†ii, Eva
exemplific¶ trei ipostaze diferite, periculoase în îns¶§i succesiunea lor, denotând schimb¶ri radicale de comportament care prevestesc un viitor sinistru:
,,...Nici nu îndr¶zneam s¶ m¶ gândesc la ea, cea din cofet¶rie; aceea era alta:
m¶ acostase numai ca s¶-mi arate, imediat ce a§ fi întins mâna spre ea, c¶ e
intu§abil¶, inacostabil¶ – §i ce bine, ce bine c¶ instinctiv fugisem, evitând
ru§inarea; pe când aici, în libr¶rie, era cu totul alta, o când-alta, iar între ele
nu-§i g¶se§te loc (spun, acum) o a treia ipostaz¶ a ei: nes¶†ioasa, nes¶tula,
c¶p¶cuna, scorpioanca, cea care, dup¶ ce-i mulge pe b¶rba†i de s¶mân†¶, îi
smulge §i din via†¶ – oricum, îi arunc¶ peste um¶r ca pe oasele-roasele §i suptele de m¶duv¶”[60].
Speriat¶ §i posesiv¶, frumoas¶ §i însp¶imânt¶toare, s¶rind peste
etape, f¶r¶ a putea fi ,,dezlipit¶” §i, în acela§i timp, oferindu-se, Eva este o
reflec†ie vie a ,,lumii-noi” în care tr¶ie§te transformându-se, pe fundalul
degrad¶rii morale, din victim¶ în tor†ionar §i locuind, simultan, în ambele
ipostaze. Semn al unei duble identit¶†i, dovedind o ,,infirmitate câ§tigat¶,
voit¶”, ea devine simbolul unei condamn¶ri definitive, strangulate de imoralitate, f¶r¶ drept de amânare §i f¶r¶ apel anun†ând, prin mesaje ,, tulburi,
nelini§titoare §i (s.n.) reci”, finalul macabru al romanului: ,,N-am sim†it
ru§inea la internat, când, sub plapom¶, adulmecam parfumegul trecut mie
(modulase, declinase, dar tema era aceea§i), cu o metafor¶ a§ spune c¶, pe
banc¶, în parc, ne s¶rutasem §i îmi r¶m¶sese pe buze gustul gurii ei bine unse,
bine aprinse.
Iar acum, pe Corso, m¶ trata ca pe un str¶in, ca pe un pu§ti obraznic
ag¶†ând-o în plin¶ strad¶; ca pe un be†iv a†inându-i calea în gura unui gang
pustiu. [...]
M¶ uitam la ochii ei nemaipomeni†i, zâmbeam – sunt convins: rânjeam, terifiat la gândul c¶ voi fi agresat, violat, în plin Corso (s.n.); [...]
Atunci, cu Eva, am sim†it r¶bufnirile reci ale celei c¶reia Nem†ii îi
spun Tod. [...] În ciuda obloanelor trase, vedeam: avea corpul ca toate celelalte femei, numai c¶ §i-l trata altfel; chiar dac¶ genunchii lipi†i, coatele
strânse nu ne-au împiedicat s¶ facem dragoste, aceea nu era decât Tod.
¢ineam în bra†e nu un trup care vrea §i el §i se deschide pe toate p¶r†ile, cu
un ceva închis mie, celui de pe strad¶, deschis celui de aici, la urma urmei,
un monstru, f¶cut ca noi, oamenii, func†ionând ca el.
Eu nu vroiam a§a. Nu”[61].
Traducând pl¶cerea §i beatitudinea drept o ,,amplificare, expansiune,
dezm¶rginire sau deschidere fizic¶ a eului”[62] §i asociind postura de în†epenire §i de opunere, ,,rigidizarea trupeasc¶”, zonelor de obscuritate §i de
confuzie a con§tiin†ei, naratorul certific¶ §i existen†a unor posibilit¶†i mai
subtile de exteriorizare a interiorit¶†ii. Exemplificate prin intermediul lui Erzi
– ,,geam¶n¶ de sens contrar a Evei”, acestea pun în lumin¶ ,,ritualul” îndoctrin¶rii ideologice la cursurile de ,,instructori superiori” pornind de la capacitatea de cunoa§tere §i de st¶pânire a adev¶rului absolut, desfiin†area
,,mo§tenirii burgheze” §i disponibilitatea de a satisface oricând ,,urgen†ele”
partidului, alegându-se în final §i cu o strângere de mân¶: ,,Tóvaro§-draghe
cea Erzi, în leg¶tur¶ cu peni†ele, mi-ar explica pe dat¶, cu seriozitate cumplit¶
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(asortat¶ cu fustele-i, dou¶, §leampete, sucite, mototolite, p¶tate de mâncare,
de malahie) c¶ e un caz netipic: ce conteaz¶ o peni†¶ (care nu se g¶se§te) în
compara†ie cu sutele de mii de tractoare pe care o s¶ le construim noi, la
Ora§ul-Stalin?! Dac¶ mai sunt greut¶†i, asta-i mo§tenirea burghez¶! £i când
te gânde§ti c¶... C¶ §i el fusese în Arcadia-i, în ultimele dou¶ nop†i. Nu-i
deloc nasoal¶, ba capul i-i frumos-frumos; guri†¶ cire§ic¶, ochi§ori de
cicoric¶ – asta fiind taina: într-un corp de p¶pu§¶ se ascunde un trup de curv¶
§i o fire de bestie, fiar¶ de activist¶ bol§evic¶...” [63].
Exponente ale aceleia§i categorii, ,,fetele babei”, devoalând fa†etele
luxuriei, în inima unei lumi îmbinate cu parfumul greu al volupt¶†ii senzuale,
articuleaz¶ ,,aliajul de complementaritate încle§tat¶”[64] dintre femeie §i
istorie, într-o rela†ie de versatilitate, claustrat¶ de fric¶, culpabilitate §i
pl¶cere. Îmbinând pitorescul expunerii cu odiosul nar¶rii, textul mobilizeaz¶
o subiectivitate dezorientat¶ în efluviile libidoului, consisten†a carnal¶ a
vocabulei str¶pungând epiderma pudicit¶†ii, eliberând judec¶†i dezinhibate,
cu asocieri complexe §i generalizatoare. Pornind de la conota†ia estetic¶ §i
moral¶ a mirosurilor, obiectele din jur devenind, prin impregnarea olfactiv¶,
un extins al posesorului[65], protagonistul, în acela§i timp erou §i scriptor,
participant §i observator, realizeaz¶ o incursiune în morfologia corporal¶ a
feminit¶†ii elucidând, într-un cuplu conceptual, stereotipul nud al naturale†ei
§i al prostituatei: ,,Eu, când o s¶ scriu, o s¶ dau târcoale femeii; inutil s¶ caut
s¶ intru cu orice chip. Când iube§ti atât de tare femeia, ca mine, o respec†i, îi
respec†i taina. N-o s¶ ajungi vreodat¶ s-o cuno§ti (ea îns¶§i nu se poate vedea,
prinde în cuvinte), îns¶ ceva-ceva din ea r¶zbate – prin mirozne”[66].
Consemnând structura maniheic¶ a ini†ierii – ,,la baba fetelor am
c¶p¶tat întâia lec†ie de alb-negru; de frumos-urât, de bine-r¶u; de via†¶; de
moarte”[67], naratorul explic¶ op†iunea intertextual¶ pentru scrierile lui
Tolstoi §i Dostoievski (Învierea, R¶zboi §i pace, Crim¶ §i pedeaps¶), ca
punct nodal al analogiei tematice §i ca r¶spuns al unei provoc¶ri instituite de
determinarea prozatorilor de a acorda credit moral femeilor declasate.
Conferind o aparen†¶ de exterior textului, f¶r¶ ca acest lucru s¶ însemne
p¶r¶sirea cercului textualit¶†ii[68], intertextualitatea subliniaz¶ caracterul
insolit al romanului, ironizând patetismul §i func†ionând ca o lec†ie de moralitate comparat¶: ,,Un episod ca cel tr¶it cu Vivi nu putea fi tr¶it al¶turi de un
filosof (cu atât mai pu†in un poet); la Vivi: un romancier.
Pe Rebreanu îl pre†uiesc de tot, dar nu cred c¶ s-ar fi aflat la locul lui,
dup¶ curul lui Vivi; Doamna Bengescu, cea care multe cunoa§te (ca cineva
care pre mul†i a iubit ea), §tie, ca femeie, îns¶ n-ar fi în stare s¶ prind¶ pe
hârtie... asta. Camil Petrescu va fi cunoscut îndeaproape sute, poate mii de
femei, îns¶ în romanele lui curvele sunt ni§te gâdilite, ni§te chicoticioase
nes¶rate, fac figura†ie sonor¶ – pentru c¶ autorele, om de teatru, le-a obligat
la acest rol, altfel, f¶r¶ pagub¶ ar fi putut lipsi: nu de gâdilicoteli duce lips¶
romanul nostru; ci de roman.
Am vrut s¶ spun: în povestea Vivi singur Dostoievski ar fi f¶cut, cât
de cât, fa†¶. Nu peste tot §i nu ca la carte – cu toate c¶ §i românca Vivi î§i
începuse cariera dup¶ ce fusese liberat¶, la vârsta ei, de ru§i...”[69].
Aplecându-se asupra operei lui Dostoievski, f¶r¶ a generaliza §i f¶r¶
a avea inten†ia de a vedea ,,nu neap¶rat cum arat¶, puse pe dou¶ coloane (la
stânga Vivi, la dreapta Sonia), ca fiin†e comparabile; ci cum pot fi ele citite”,
protagonistul ilustreaz¶ diferen†e majore în modul de percepere al personajelor, sanc†ionând desfrâul §i asemuind deprav¶rii trupe§ti, depravarea sufleteasc¶. Nuan†ând demonstra†ia prin intermediul unei scene povestite din dife-

©Paul Goma 1935-2011

wwww.paulgoma.com

PDF public și gratuit

31.12.2011

PAUL GOMA - JURNAL 2011

2710

rite perspective, fuzionând impulsul ritmic cu densitatea de sugestie a
con†inutului, naratorul, apelând la transpunere, eviden†iaz¶ fatalitatea puterii
feminine, capacitatea de distrugere, monstruozitatea §i predispozi†ia c¶tre
crim¶: ,,Dac¶ mi s-ar fi întâmplat mie lucrul (ziceam c¶ eram fat¶), altfel l-a§
fi povestit, a§ fi tras-o pe tragedie: ‹‹Aveam zece (mai pun de la mine doi),
doisprezece ani§ori, eram, se-n†elege, nevinovat¶ §i ei, zece barbari (la mine:
doar patru), cioloveci s¶lbatici, be†i, m-au necinstit – pâng¶ritu-m-au,
p¶gânii! ›› – a§a ceva. Dostoievski ar fi tras-o pe sacrificiul consim†it (de ea,
de copila Vivi, ca s-o protejeze pe bunic¶). Ea îns¶, eroina întâmpl¶rii, nu a
romanului – ce re†inuse: puterea! Puterea ei! De femel¶. [...] Dac¶ am exagerat zicându-i monstru, n-am gre§it, femeia asta ar putea, dac-ar vrea, cu o
s¶ltare de poale, face, desface lumea, sparge ziduri, seca oceane, g¶urì
p¶mânturi... Iar am exagerat, îns¶ nu foarte – oricum, ar sparge c¶snicii, ar
distruge case, strica prietenii, animaliza b¶rba†i, a†â†a la ur¶, da brânci în
crim¶ – iat¶ un personaj curat dostoievskian”[70].
Înv¶luind scrierea într-un aer de prezum†ie §i punând pe hârtie
,,în¶untrul interiorului adâncului femeic”, tr¶ind fiin†a în imediatitatea ei[71],
din l¶untru §i din afar¶, prozatorul contureaz¶ imaginea malefic¶ a unei categorii capabile s¶ ,,însufle†easc¶ nara†ia pân¶ la pragul extatic”[72] §i, în
acela§i timp, s¶ o deposedeze de suflu, ca necesitate prim¶ de a-§i trage seva
§i ca r¶spuns al imposibilit¶†ii de a nu contamina, locuind într-un edificiu
contagios, sufletul: ,,...Vivi-i o curv¶, nu pentru c¶-§i curv¶s¶re§te trupul [...],
ci pentru c¶ sufletul i-i curvit – §i nu de la Ru§i; §i nu Dostoievski §i nu
Tolstoi o mai... învie, chiar dac¶ numele ei ar accepta.
Am exagerat un pic: s¶ se în†eleag¶ cât de §ocat eram [...].
Îmi ziceam: nu e toat¶ lumea, toate femeile, nici chiar toate fetele
babei ca Vivi – dar o p¶rticic¶ uite-atâtic¶, tot erau! De§i la început de tot mi
se p¶ruse a fi unicat, c¶zut din lun¶ cel pu†in, cu timpul am început s¶ simt c¶
în fiecare din fetele mele cele cumin†i zace un strop viviesc (s.n.)”[73].
Semnificativ¶ este, în acest sens, descrierea transform¶rii fetelor
sibiene. Marc¶ indelebil¶ a efuziunilor de bucurie, tr¶ite din plin în cosmologia lumii adolescentine, imersiunea în acest spa†iu, prin prisma unui eu refulat, sechestrat în mreaja a§tept¶rii de dinaintea orei zece, (în care a fost
convocat la Securitate) amplific¶ deziluzia expectantului, l¶sându-l prad¶
singur¶t¶†ii §i dezol¶rii. Perindate descendent pe axa scenografiei narative,
femeile sibiene, ,,cele mai frumoase, mai colorate, mai trupiformate, mai parfumisitoare din lume”[74] creioneaz¶, de ast¶ dat¶, o imagine r¶sturnat¶ a
celei de odinioar¶, în concordan†¶ cu vie†uirea sub auspiciile unei societ¶†i a
valorilor inversate. Destinate unei ,,lumi-noi”, vechile iubiri se sparg în
oglinda nemiloas¶ a prezentului, pierzând din farmec §i din candoare. Astfel,
dac¶ în romanul precedent, Sabina, castitatea zvâcne§te în toate m¶dularele
scriiturii, eliberând fiorul inocen†ei, al dragostei timide §i neîndemânatice,
îmb¶iate în apele ini†iatice ale pasiunii §i volupt¶†ii, Roman Intim semnalizeaz¶ deja un regres, o dec¶dere, o rostogolire din treapt¶ în treapt¶, în
consens cu evenimentele biografice ale naratorului §i cu starea societ¶†ii sub
egida unui sistem bazat pe re-educare, extirpând orice urm¶ de dragoste §i
transformând unicitatea în unitate. Individuale într-o prim¶ etap¶, personalizate memorabil prin limbaj, descriere fizic¶, inteligen†¶, umor, calit¶†i §i
defecte, imaginile cromatice ale fetelor sibiene pierd din intensitate, estompându-se în tablouri difuze, anun†ând o pulverizare a formelor, ob†inut¶ prin
destr¶marea dese-nului sub ac†iunea culorii mortuare a Sistemului, intensificând regretul, accentuând solitudinea §i prevestind un viitor orgiastic:
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,,£i tare-a§ fi dat un tur de adio pe Corso, cu fetele mele, la urma urmei chiar
§i cu Septimiu §i Octavian...
Am intrat la Astra: £oricica (s.n.), draga de ea, la post, mereu la datorie pe parapetul tran§eelor liniei întâia a frontului culturalizatornicesc – chiar
acum, în plin¶ perioad¶ a tezelor! – o adev¶rat¶ cetitoare, Beatrice a mea
§oridulce... Nu mi-a venit s¶ schimb idei intelectuale cu dânsa: st¶tea de
vorb¶, foarte animat, nas în nas, pe scaune r¶sucite fa†¶ spre fa†¶ cu un tip [...]
– un §mecherino de la liceul comercial (economic îi spunea acuma), mare
gagicare, mandolinarone, nu-l credeam cetitor de c¶r†i, la Astra... M-a deziluzionat £oricioaica (s.n.): o fat¶ atât de citit¶, s¶ se las¶ vr¶jit¶ de don
Giovani de trei macaroani [...]. Tr¶dat (s.n.), am plecat de-acolo [...].
N-am f¶cut zece pa§i pe Corso, c¶ am dat de Cecilia (s.n.)!
M-am mirat: la ora asta trebuia s¶ fie înc¶ la bazin, la Baia Popular¶,
luat¶ la mijloc de mi§carea sportiv¶ sibian¶ – cu personal administrativ cu tot.
Ea îns¶ – de bra†, pe Corso, cu un aproape domn, poate ta-su, ori unchiu-s¶u
dup¶ bunic – de§i putea fi logodnic, dac¶ nu de-a dreptul so†. N-ar fi fost de
mirare, Cecilia nu mai mergea la §coal¶, se schimbase puternic (s.n.), se
rev¶rsase spre toate punctele cardinale. Sem¶na a mam¶ eroin¶, ar¶ta a
cucoan¶ din asta, nou¶, nevast¶ de securist ori de activist (s.n.) [...].
Tot nu aveam ce face, m-am întors §i-am pornit dup¶ proasp¶tapereche.
Nu putea fi Cecilia (s.n.): asta de acum nu purta coad¶ – imensa,
incredibila, legendara ei coad¶ cânepie, [...] – §i care coad¶ o tr¶gea atât de
insistent spre spate, încât în fa†¶ îi †â§neau (ce timpuri! – s.n.) ca ni§te coarne
sânii, lubeni†e obuzoidalnice...[...]
Dup¶ ce am trecut de cinematograf, m-am auzit strigat din urm¶. Nam apucat s¶ m¶ r¶sucesc: Olimpia (s.n.) m-a prins de mân¶ §i m-a tras la o
parte din calea §uvoiului plimb¶ricol de pe Corso.
Se schimbase §i ea dar, spre deosebire de Cecilia, în bine: obrazul i
se f¶cuse prelung, de aceea din†ii ie§eau §i mai frumos, mai a†â†os – Olimpia
devenise Prin†esa Din†at¶. Râdea ca pe vremuri, dar parc¶ mai altfel (s.n.).
Ochii i se umbriser¶ jos, dar luminaser¶ sus – hot¶rât, se pref¶cuse cu ea o
mic¶ transformare, o mare de tot prefacere (s.n.); [...] când Dumnezeu s-o fi
schimbat fata asta, Olimpia? […] S¶-§i fi schimbat p¶rerea despre lume §i
bine-n via†¶? Cu altul? De asta era acum atât de alung¶ la fa†¶ – nu spun c¶
nu-i st¶tea bine, ba da, atât c¶-mi era ciud¶: nu eu o lungisem”[75].
Se poate observa, analizând strategiile narative, obiectivul creion¶rii,
prin intermediul întregii structuri diegetice, a ,,omului-nou”, dezv¶luind desuurile unui regim care ,,nu este decât un exces malign al lumii vechi, un limb
depravat al acesteia”[76].
¢intuit între dou¶ exigen†e, dorind, pe de o parte, s¶ dep¶§easc¶ planul autobiografic, relatat în retrospec†ie §i, pe de alt¶ parte, nevoit s¶ se
supun¶ unei rigori determinate de predilec†ia pentru confesiune a jurnalului,
a§adar tr¶ind în planul finit al istoriei §i variabil al fic†iunii, Paul Goma gliseaz¶ între dou¶ spa†ii distincte, transformând succesiunea în simultaneitate.
Dezv¶luind, cu o precizie debordant¶, evenimentele autobiografice din timpul liceului (mai-octombrie 1952), axându-se pe momentul a§tept¶rii orei
zece, în care este ,,convocat” la Securitatea din Sibiu §i relatând, într-un plan
paralel (,,toamna asta, ΄53”[77], mai exact septembrie, în prima s¶pt¶mân¶
de §coal¶, într-o sâmb¶t¶), întoarcerea la gazd¶ §i a§teptarea, (ca urmare a
,,destinderii” comuniste la care este supus s¶ participe), clipei mor†ii pe buza
râpei Oltului, naratorul simultaneizeaz¶ scene distincte, îmbinând planul fic-
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tiv al nara†iunii cu cel ,,real” al rememor¶rii, sporind tensiunea §i intensificând tragismul. S¶rind peste etape, perturbând cronologia §i confirmând, ca
urmare a dialogului-monologat, transpunerea într-un timp diferit de cel al
relat¶rii, cu posibilitatea de a se analiza de la distan†¶, textul pune în lumin¶
capacit¶†ile multiple ale unui prozator matur, capabil de a-§i estima puterile
într-o curs¶ de lung¶ durat¶ împ¶r†ind, împreun¶ cu lectorul, aceea§i pies¶ de
harna§ament. Cu o capacitate sporit¶ de observa†ie, vizibil¶ atât în descrierea
personajelor cât §i a diferitelor etnii, nara†iunea ilustreaz¶ dificultatea unei
conduite fire§ti într-o lume devastat¶ de anormalitate, încerc¶rile disperate
ale naratorului de a se adapta fiind o m¶rturie vie în acest sens. Hot¶rât s¶
lucreze cu aluzii, pentru a nu suporta consecin†ele resim†ite de pe urma
jurnalului de la Sibiu, jurnalul de acum, în care naratorul î§i tot propune s¶
scrie, cumulând scenele evocate cu cele în curs de desf¶§urare, devine un
factor determinant în apari†ia romanului, într-un dinamism gradual în care
glasul alter-egoului naratorial va proba o comuniune des¶vâr§it¶ cu propria
con§tiin†¶:
,,Se preg¶ti de plecare: ajunge acas¶, iese pentru o †igare, intr¶ pentru
o anic¶. Pe lumin¶. Vede, se întoarce, scrie în caiet.
Ar scrie, o-ho, cum ar mai scrie – nu jurnal, îi ajunge cât a tras din
pricina jurnalului, ci a§a, ca însemnare-a-c¶l¶toriei-mele; ca trecere-pep¶mânt...
Nu: pui mâna §i scrii, sub form¶ de jurnal, nuvela aceea; sau romanul
(s.n.). Da, da. Scrii, domnule!
Bine, domnule, scriu – deocamdat¶ s¶. [...]
Revenind la oaia cu foaia: ar a§terne, pe hârtie, nu relatarea; nu
rezumatul; nu povestirea întâmpl¶rii [...], ci doar câteva considera†ii-asupra;
iar despre fapte: nimic, doar aluzii, o metafor¶, jum¶tate din urm¶toarea, ca
s¶ nu se...
‹‹Dar dac¶ lucrez doar cu aluzii – ca s¶ nu se în†eleag¶ – nu iese
nimic, nu fac nimica...›› [...], ‹‹Trebuie s¶ m¶ hot¶r¶sc s¶ spun lucrurilor pe
nume, ca s¶ fie §i pe hârtie cum fuseser¶ pre p¶mânt – altfel m¶ apuc de matematice §i dau examen de admitere la Politehnic¶!›› £i aproape numaidecât:
‹‹Ei, da: s¶ pun pe hârtie adev¶rul! £i s¶ p¶†esc ce-am p¶†it de fiecare dat¶
când am luat în gur¶ adev¶rul – ultima dat¶ la Sibiu, cu jurnalul! – de-am
ajuns pe drumuri §i instructor de pioneri – superior... ››[78].
Îmbinând ritmul static cu cel dinamic, biografismul prozei lui Paul
Goma se hr¶ne§te, cum bine precizeaz¶ Nicoleta S¶lcudeanu, din ,,continua
peregrinare, dar una cu sens, cu direc†ie §i cu peripe†ii. Circumferin†a ei
str¶bate nesmintit curbura timpului tr¶irii pe traseul ve§nicei, ezitantei reîntoarceri”[79]. Subscriind acestui ra†ionament, Roman Intim relev¶, prin
întregul montaj narativ, ,,micro-pelat¶ri independente”[80] pe traseul dintre
faptul tr¶it §i cel rememorat, stabilind un echilibru fluctuant între a§tept¶rile
receptorului §i originalitatea emi†¶torului. Dac¶ în celelalte scrieri plecarea
coincide, în mare parte, cu deplasarea fizic¶ a naratorului (Din Calidor, Arta
Refugii, Astra, Sabina), Paul Goma reu§e§te, în acest roman, s¶ îmbr¶†i§eze,
chiar §i dintr-un punct static, întregul aparat dinamic, într-un joc de-a v-a†i
ascunselea cu lectorul, c¶ruia i se descoper¶ treptat, strecurându-i indicii §i
somându-l s¶ îi dea de urm¶. Împânzind textul cu detalii artistice §i
premoni†ii, hot¶rât s¶ plece la Jibert (Dus), protagonistul încalc¶ planul repetat în mod obsesiv, întorcându-se la gazd¶ (Întors) §i atribuind peregrin¶rii
,,reale”, peregrin¶ri multiple în plan retrospectiv. Independente la început,
acestea se vor determina reciproc în scena final¶, convergând într-un punct
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de linie §i explicând structura romanesc¶:
,,... Toate astea pentru caietul B. În mai multe volume: B1, B2, B3...
În unul episodul Sighi§oara; are coad¶ lung¶, mai important¶ decât trupul cu
cap cu tot (s.n.):
În cele trei sau patru sau cinci-§ase zile (iat¶ dovada: nu mai §tie cât
timp fusese sighi§orean) nu-i spusese directorului motivul elimin¶rii §i al
arest¶rii – ordinea fusese invers¶ , dar pentru el important¶ ar fi fost gradarea
(s.n.). De ce? Fiindc¶ acela nu-l întrebase. Nimeni nu-l întrebase nimic. I-ar
fi r¶spuns directorului ca de la elev la director, îns¶ dac¶ s-ar fi g¶sit vreun
elev – de preferat o elev¶ – ar fi povestit cu pl¶cere (s.n.) ”[81].
A§adar, cuprinzând, în momentul afl¶rii în comuna Dacia, evenimente legate de scena desp¶r†irii de Lotte, examenul de admitere la
Cinematografie, instructajul de la Bra§ov, Festivalul Mondial al Tineretului,
istoria celor cinci caiete, dragostea înc¶ pur¶ a fetelor sibiene, efectul scrierii
lui Tolstoi §i al lui Dostoievski –, momentul interac†iunii, în odaia
chiria§ului, cu gazda (p. 101), determin¶ plecarea naratorului, celelalte scene
fiind descrise în drumul acestuia înspre Jibert (de unde se va întoarce, îns¶,
din nou la gazd¶). Iar în acest interval, extins de-a lungul a optzeci §i cinci de
pagini, naratorul va face reflec†ii în privin†a topografiei feminine, a
observa†iei legate de comportamentul picioarelor, descriind eliminarea de la
Sibiu, Sighi§oara, unde se întâlne§te cu presupusul unchi Ignat, neprimirea la
Bra§ov §i acceptarea, într-un final, la F¶g¶ra§, episodul cu Eva, Erzsi, pentru
ca partea a doua, Întors, s¶ înceap¶ cu o nou¶ plecare înspre Rupea.
Reflectând cu privire la diferitele etnii, §i extinzându-§i observa†ia asupra
scriitorilor, aceast¶ parte se va axa, mai ales, în jurul a§tept¶rii orei 10 în care
naratorul este convocat (§i mai apoi arestat) la Securitatea de la Sibiu, ilustrând devenirea ,,omului-nou”, trecând pe la fetele babei §i umplând ad¶starea cu ,,a§tept¶ri mai (s.n.) mici”. Revenind, spre finalul acestui capitol, la
descrierea drumului de întoarcere, cu poposire la bolta din sat, prozatorul
înte†e§te, prin contopirea celor dou¶ expecta†ii – cea de la ora 10 de la Sibiu,
§i cea de acum, din apropierea orei 22.00 din comuna Dacia, febrilitatea
romanului, într-o ascensiune a ororii echivalent¶ cu ,,desc¶rcarea sacadat¶ a
unui erotism îndelung refulat”.
Cum se armonizeaz¶, astfel, acest univers diegetic sub egida unei
entit¶†i palpabile ce c¶l¶uze§te lectorul într-o ,,canavá compozi†ional¶” care
tezaurizeaz¶ un conglomerat de evenimente, imagini, senza†ii §i întâmpl¶ri?
Devansând temporalitatea narativ¶, eul narator prefír¶, înc¶ din primele pagini, premoni†ii subtile, cu rolul de a avertiza cititorul, dar §i eul care
tr¶ie§te, asupra tragediei finale. Con§tient §i prev¶z¶tor, protagonistul va
ignora, îns¶, aceste ,,jaloane”, întorcându-se din drum sub autoritatea poruncitoare a însemnelor autobiografice, r¶sfrânte în planul ,,real” al povestirii,
conotând autenticitate §i verosimilitate: ,,...Ei §i, dac¶ zice, dac¶ ajunge s¶ §i
cread¶ ce zice atunci când zice: ‹‹R¶ul de-acum – binele de mâine››, are s¶
fie, mâine, binele? Odaia închiriat¶ are s¶ se prefac¶, la un semn al nuelu§ei
fermecate, în camer¶ de c¶min studen†esc? Cravata-ro§ie are s¶ se prefac¶ în
cravat¶ civil¶, de student încliftat, încravatat, mereu-gata de balul de sâmb¶t¶
seara? £i dac¶ Lotte s-ar afla, nu la Rupea, nu pe biciclet¶, purtat¶ încolo
departe [...], ci aici, a§ezat¶ pe cel¶lalt scaun – sau chiar pe marginea patului,
a§teptând §i ea, a§teptând cu el – ar deveni Lotte (imediat ce ar rosti formula
potrivit c¶reia r¶ul, în fapt, e bine), ar deveni Lotte asta Lotte cealalt¶, coleg¶
de Universitate, de facultate, de an, de grup¶, de toate-toate?
Ei bine, nu prea; nu.
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‹‹Ei bine, NU-ul se datoreaz¶ Jurnalului §i numai lui!››”[82].
S¶ urm¶rim, astfel, stratagemele de preîntâmpinare a lubricit¶†ii
finale, strategeme care, în coeziune cu miza romanului, fuzioneaz¶ Sistemul
cu Femeia prevestind, prin intermediul unei ,,armonii” prodigioase, abrutizarea ambelor sfere. În concordan†¶ cu planul ini†ial, suspicios ca urmare a unei
repeti†ii obsesive, acestea î§i vor defri§a traseul, împingând în avanscena
aten†iei câteva dezv¶luiri §i descrieri care se vor plia perfect peste ultima
parte a nara†iunii: ,,Ajun§i în §osea, la r¶spântie, aveau s¶ se despart¶,
despice net, simetric: Lotte – pe biciclet¶ – avea s-o ia la dreapta, spre Rupea,
aflat¶ la §apte kilometri; el, pe jos, la stânga, §apte kilometri pân¶ la Jibert, la
p¶rin†i. Aveau s¶ se reuneasc¶ luni diminea†¶... [...] La Rupea: acolo va fi
având treaba ei, dr¶gu†ul ei [...] – §i chiar de nu are un dr¶gu† oficial, are mai
mul†i care ar putea deveni ai ei, începând de acum, sâmb¶t¶ dup¶-amiaz¶, iar
de nu, atunci de mâine toat¶ ziua – c¶ a§a-i dup¶ o s¶pt¶mân¶ de slujb¶: te
destinzi; te la§i moale, de te culege §i te pune la c¶ciul¶ ultimul mecanizatornic de la Homorod, mama lui de tractorodicos (s.n.)!”[83]; ,,‹‹Intru, fumez o
†igar¶, recuperez servieta, pun caietele în ea §i drept la Jibert m¶ duc, nu mai
trec pe la gazd¶...››”[84]; ,,El urc¶ în odaie. Nu avea mare lucru de f¶cut:
rufele murdare se aflau în s¶cule†ul special, lâng¶ cuf¶r, au s¶ ocupe ceva mai
mult de jum¶tate din servieta cu burduf – în rest, caietele, dosarul §i cele trei
c¶r†i recent cump¶rate [...]. De§i n-ar lua nici o carte, doar caietele (§i dosarul). Paltonul pe bra†, ori pe um¶r – acum e cald, îns¶ disear¶, la noapte are
s¶ se strice timpul [...]; §i chiar peste jum¶tate de ceas, prin p¶dure: umbr¶, §i
cum el are s¶ fie transpirat... A§adar: paltonul, §apca, fularul. Cravata r¶mâne
aici. O vârî sub pern¶”[85]; ,,Cel mai în†elept lucru pe care l-ai putea face
acum: s¶-†i iei paltonul pe bra†ul stâng, servieta în mâna dreapt¶ §i s¶ te duci
acas¶ (s.n.) – m¶i b¶iete; la p¶rin†i, dragu-mamii. S¶ mai stai de vorb¶ §i cu
ei, c¶ n-ai al†ii. S¶ le poveste§ti ce s-a, ori nu s-a-ntâmplat în aceste cinci zile
de slujb¶ la stat; [...] Apoi ar ie§i la fumat, ar da o rait¶ pe la Anica-Cr¶cica,
potolit s-ar întoarce acas¶, ar face o baie bun¶, s-ar îmbr¶ca îngrijit §i, l¶sând
jurnalul pe mai târziu (§i-a§a nu-l începuse), s-ar duce la Mia Cerbu”[86]; ,,Se
preg¶ti de plecare: puse caietele în serviet¶, constat¶ c¶ a r¶mas destul loc în
s¶cule†ul cu rufe de sp¶lat, a§a c¶ lu¶ de pe prichiciul ferestei dinspre curte
[...] Bietul Ioanide, proasp¶tul C¶linescu”[87].
De§i la acest nivel inten†ia prozatorului de a anticipa evenimentele nu
este înc¶ foarte evident¶, avansarea în economia epic¶ va confirma aceast¶
op†iune, detaliul artistic, împreun¶ cu limbajul individualizat al personajelor,
dar §i capacitatea de observa†ie §i de reflec†ie, conturând deja liniile unui
tablou care se va finaliza în scena din urm¶. Iar în acest sens, de o importan†¶
major¶ este momentul discu†iei cu gazda, moment în care naratorul încearc¶
s¶ o conving¶ a nu crede zvonurilor venite de la ,,onom” în leg¶tur¶ cu
moartea b¶rbatului ei închis la Canal. Sarcastic înc¶ dintru început, protagonistul dezv¶luie, printr-un limbaj gesticular, identitatea femeii ilustrând, pe
un fundal aparent ludic, deschis lecturii §i recept¶rii, complexitatea §i gravitatea situa†iei:
,,– Acas¶ ie§΄ tovaro§ domni§o-or? Nu te-ai du-us? În-c¶¶¶¶? –
femeia î§i f¶cuse glasul §i mai t¶r¶g¶nat-cânt¶tor §i suitor pe ultima silab¶.
– Aca-s¶! Aca-s¶!, o imit¶ el, de§i r¶spunsurile nu se intoneaz¶ astfel. [...] ‹‹Mai am timp››, î§i zise §i se mir¶ singur de bunul joc, de veselia din
glas, nefor†at¶. Dar pofti†i, tovar¶§¶ doamn¶! Dar intra†i, stimat¶ lele! Sim†i†iv¶ ca acas¶ la dumneavoastr¶, onorabil¶ boreás¶! – f¶cu o prelungit¶, cu
prosopul, reveren†¶. Dar v¶ rog, servi†i un scaun, c¶ci el nu este folosit –
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biciui cu prosopul un scaun, îl r¶suci cu sp¶tarul c¶tre mas¶ §i cu degetul
ar¶t¶tor împunse repetat aerul de sus în jos, apoi de jos în sus cu mijlociul:
Servi†i, servi†i! Pofti†i, c¶ci nu doare (s.n.)!”[88].
Mam¶ ,,f¶r-de ficiori” §i nevast¶ ,,de-o r¶mas v¶d¶oaie”, dup¶ cum
se caracterizeaz¶ din postura de victim¶, enumerând necazurile prin care a
trecut ,,de când cu e§tia” – ,,... ¶i cu carne’ ro§u-s òmeni, noi, cu-f¶r’-de
carnet mai bin‘ nu ne n¶§tém, c¶-i mai r¶u ca pe timpu Ungurilor...”[89] –,
femeia nu ezit¶, îns¶, a i se oferi într-un moment de tensiune în care a§teapt¶
o confirmare legat¶ de supravie†uirea b¶rbatului, punând început unui
optativ care se va transforma în realitate: ,,
– Domni΄... – se ridicase §i ea, cu mâinile împreunate. Ce-am zis de
r¶u, am zis s¶ nu m¶ min†ʹ, c¶ dac¶-i pe-adev¶r, òameni suntem, dòr¶...
– Ce oameni? Ce dòr¶...?
– D-ap¶i de ce gr¶ie§ti a§a tare, de s¶ ne-auz¶ din ulì†¶? Ba nu,
domni§oru΄, z¶u, ba ia, domni§oru, z¶u, precis §tii, c¶ de-i bine precisuʹ, io,
s¶ §tii, minteni, la mine omu-i om o dat¶, cum se zice, c¶ òmeni suntem §î
nici nu prind, da΄ nu de-aia, da-ntâi spune-mi §i dup-aia, minteni, c¶ci nici
io nu-s de lemn...”[90].
Topit la ,,temperatura fervorurilor pygmalionice”[91], urmând solicit¶rile provocatoare ale gazdei, textul prefigureaz¶ efervescen†a orgiastic¶ a
tovar¶§ilor §i a ,,du§mancelor de clas¶”, într-o contorsiune lipsit¶ de pudoare,
diseminând fric¶ §i moarte. Asemuit¶ destinului de neeludat, scena va pecetlui finalul nara†iunii, plasându-se în acela§i spa†iu de desf¶§urare în care,
st¶pânite de ur¶ §i de bestialitate, hierodulele Regimului Comunist vor participa la sodomizarea naratorului, într-un ,,ceremonial ilicit al facerii”:
,,El sim†i c¶ se înmoaie. Nu: era înmuiat. Era el, st¶pânit, posedat,
avut §i sim†ea c¶ nu a§a trebuie; c¶ trebuie liber; în perfect¶ egalitate – mai
ales f¶r¶ team¶. Îns¶ îi era fric¶, ru§ine. Nu se întâmplase nimic de ru§ine, cu
fric¶, dar are s¶ se întâmple, fiindc¶ nimic nu mai depindea de el (s.n.) – ci
de ea §i ea era din vis §i din mam¶, din pl¶cere p¶c¶toas¶, cumplit de dulce
în ispita lui vinovat¶ – nu se face, nu se face nici chiar printr-o dvoika s¶ te
întorci împotriv¶-i.
Nu m¶ pot împotrivi
Nu te po†i r¶zvr¶ti
Nu putea s¶ se opun¶ oricum n-a§ fi izbutit s¶-i scap venea peste
mine ca destinul (s.n.) [...].
Ea din doic¶ (s.n.) trecu în troic¶ (s.n.).
Cvadriga (s.n.) îl l¶s¶, în sfâr§it, mâinile i le duse la spate, îl lu¶ în
bra†e, era aproape cât el de înalt¶, nu-i fu greu ca, întorcând capul, s¶-l
lipeasc¶ sub b¶rbia ei, [...] se lipiser¶ de tot, îi sim†ea pântecul rotund cu pântecele, picioarele cu picioarele [...].
D¶duse capul pe spate, în¶l†ase obrazul, cu ochi orbi îi c¶uta b¶rbia,
ea veni cu gura §i tot zicând b¶iatu-mamii, se l¶sa crâmpo†it¶, mu§ca la rândul ei, gâfâind, o dat¶, de dou¶ ori se desprinsese, chiar începuse a zice ceva
de pat §i de fereastr¶, dar el nu vroia s¶ §tie, o †inea pe loc; ea zisese, bine,
atunci §i-atunci, dusese o mân¶ între ei, s¶ ridice, el nu se d¶dea înapoi, ea
reu§ise, tr¶gând cu putere, acum îi umbla pe-acolo, nu-nu-nu, gemuse el, dar
nu se putea opune, mâna era aspr¶ §i fierbinte §i brutal¶, îl smulgea §i-l
tr¶gea-mbrâncea (s.n.), el zicea nu, dar împingea cu disperare, nimeri aerul §i
când brodi caldul unde fusese condus, mugi cuprins de spasme §i se l¶s¶ în
bra†ele ei, ca mort, cu genunchii mor†i (s.n.), bocind cu gura plin¶ de a†e de
clei:
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– Ce-am f¶cut, ce-am f¶cut...”[92].
Pân¶ a ajunge, îns¶, la acest nivel, prozatorul nu uit¶ s¶ dezv¶luie nici
cel¶lalt plan, strecurând cu dib¶cie semne prevestitoare §i f¶când trimiteri în
leg¶tur¶ cu întâmplarea jurnalului, pe care o va desf¶§ura abia mai târziu.
Interpunând celor dou¶ spa†ii o diferen†¶ de ,,(s-a scurs) un an... – cum, un
an?, §aisprezece luni! (s.n.)”[93], textul las¶ a se observa, totodat¶, §i o diferen†¶ de vârst¶ între ,,povestitor” §i personaj, dialogul-monologat subliniind
distan†a narativ¶ dintre eul narator §i eul-erou. Ajuns¶ într-un punct maxim,
aceast¶ va pierde, odat¶ cu maturizarea eului care tr¶ie§te, din pregnan†¶,
restabilind echilibrul §i reunind cele dou¶ aspecte ale eului: ,,... Nu vrei, nu
po†i recunoa§te, dar leg¶tura este, fie în linie dreapt¶: Eva – Pas¶rea –
Moartea; fie în linie curb¶, curbat¶ pân¶ la încercuire, închidere – §i atunci
intr¶ în scen¶ Ignat. £i, desigur, Jurnalul.
‹‹Nu cred. Nu cred c¶. Te în§eli, sigur te-n§eli!››
Dac¶ †ie-†i face bine. Dar †ie nu-†i face bine uitarea; nici ignorarea
voit¶ a eviden†elor; nici ascunderea sub pre§ a gre§elilor, a porc¶riilor, a
m¶g¶riilor suportate: via†a-i mam¶, nu gagic¶ (zicea un †igan d-al nostru), no po†i alunga de-acas΄, nici divor†a de ea; o iei în spinare §i-o umbli, precum
Laz¶r, patul, o duci, o por†i, o cari, ca Isus, Crucea – ai citit §i tu, nu eu leam
inventat...
Se va fi gândit c¶ §i în asta exist¶ un prea-târziu
Te vei fi gândit c¶, a§a cum o fat¶, o carte, e mereu, mereu nou¶, de
fiecare dat¶ prima, în acela§i timp poate fi cea din urm¶. Dac¶ ai fi Moise, ai
introduce §i porunca: ‹‹Iube§te-o pe fata ta, cite§te cartea ta ca pe tine însu†i,
ca §i cum ar fi ultima oar¶ când mai iube§ti, cite§ti››.
Nu e r¶u spus, de§i la vârsta lui
De§i la vârsta mea ar p¶rea ciudat c¶ vorbesc despre ultima (s.n.)[94].
Explicând avantajul amân¶rii §i confirmând c¶ nu pun pe hârtie decât
,,ceea ce s-a cump¶nit, pritocit”[95], însemn¶rile vor deveni o cale de reconciliere cu propria con§tiin†¶, interogat¶ la persoana a doua, sub forma unui
,,el” cu masc¶ de ,,ea”:
,,‹‹... De§i, la caz de perchezi†ie-arestare, cum le car cu mine
împreun¶, împreun¶ au s¶ fie descoperite...››
Împreun¶ o s¶ fi†i – voi – descoperi†i
Împreun¶ o s¶ (noi) fim descopeʹ
‹‹dac¶ le-a§ p¶stra în locuri diferite, nu le-a§ c¶ra pe toate-n serviet¶››.
Ai uitat s¶ ar¶†i: p¶strate în locuri diferite, confiscate în momente
împr¶§tiate [...]
Îmi poveste§ti tu aĺ dat΄
Î†i poveste§te, poveste§te
‹‹Vorbesc cu persoana a doua. M¶ în†eleg destul de bine cu ea – chiar
de-i un el (s.n.). Ceea ce înseamn¶ c¶ am început s¶...››
Început! Ai s¶-ncepi cu adev¶rat atunci când, cu-adev¶rat, ai s¶-ncepi
s¶ – §tii tu: în caiete
£tie el. Numai de n-ar §ti §i Securitatea – ca la Sibiu”[96].
Cedând locul relat¶rii autobiografice §i ordonând evenimentele curbat, în concordan†¶ cu frângerea §i cu încovoierea social¶, Paul Goma începe
dezv¶luirea cu deznod¶mântul, pentru a reveni, abia mai apoi, la punctul
culminant. Ilustrând tragismul urm¶rilor, aceast¶ structur¶ se va reg¶si în
ambele planuri – b¶taia tat¶lui cu directorul în cazul elimin¶rii de la Sibiu,
urmat¶ de descrierea am¶nun†it¶ a a§tep¶rii orei de convocare la Securitate §i
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povestirea întâmpl¶rilor consumate de pe malul Oltului, întorcându-se, abia
dup¶ aceea, la dezv¶luirea lor am¶nun†it¶ –, captând interesul, sporind
tensiunea §i valorificând dedesubturile absurdit¶†ilor istorice. Asemeni unor
aluviuni desprinse de pe versan†i diferi†i, aceste planuri se vor apropia
treptat, contopindu-se pe terenul unui sol bine preg¶tit, devenind un întreg §i
creionând o imagine de ansamblu.
De§i încalc¶ linearitatea, naratorul acord¶ o aten†ie sporit¶ cititorului,
strecurând detalii biografice menite a restabili ordinea §i a facilita în†elegerea. Iar momentul discu†iei cu tat¶l devine semnificativ în acest sens, precedând o serie de fapte care urmeaz¶ a fi evocate §i divulgând dramatismul
situa†iei: ,,
– La mama trebuia s¶ te gânde§ti înainte! £i, oleac¶, s¶ te fi gândit §i
la mine, c¶ §i eu †i-s neam... – apoi: La Bra§ov sunt dou¶ licee, g¶sim un loc
§i pentru noi! Dac¶ nici la Bra§ov nu g¶sesc loc pentru noi – n-ar fi de mirare:
m¶garii de la Sibiu anun†aser¶ Sighi§oara §i n-or s¶ anun†e Bra§ovul? Merg
la F¶g¶ra§, trebuie s¶ aib¶ §i ei un liceu, cu un loc pentru noi...
Cum altfel: de ce m-a§ fi oprit din rostogolire? De la Sibiu la Sighi§oara,
de acolo la F¶g¶ra§ – unde, mai jos?: la Rupea, are §i ea un fel de gimnaziu
(s.n.)…
– ...nu conteaz¶ unde faci ultima clas¶, cu condi†ia s¶ termini liceul,
a spus tata”[97].
Eliminat de la Sighi§oara dup¶ o s¶pt¶mân¶ de studiu, f¶r¶ a i se specifica în vreun fel motivul, respins la Bra§ov în baza acuza†iei de eliminare §i
de arestare de la Sibiu, protagonistul, dup¶ reconstituirea atmosferei de
întâmpinare a tat¶lui în restaurantul g¶rii din Sighi§oara, când îl întâlne§te pe
presupusul unchi Ignat, va relata episodul primirii de la F¶g¶ra§. Pus¶ pe
seama diploma†iei, dar §i a iscusin†ei înv¶†¶torului basarabean de a mânui
Flügelhornul, f¶când un duet cu directorul, scena pune în valoare erudi†ia
,,oamenilor-vechi”, seriozitatea institu†iilor, manifestându-§i regretul fa†¶ de
vremurile de mult apuse: ,,În timpul celei de a treia buc¶†i a intrat secretarul.
L-a alungat – ce, nu vedea c¶ era în repeti†ie? În sfâr§it, când au obosit de
suflat, de m¶r§¶luit, s-au luat pe dup¶ cap §i a§a s-au îndreptat spre dou¶
scaune. Le-au a§ezat fa†¶-n fa†¶, directorul l-a b¶tut pe genunchi pe înv¶†¶tor:
– Ce? Unde?
– Normala, Orhei, a r¶spuns tata.
– Ia§i... M¶i frate, ce normale, normalele noastre!
Erau de-o vârst¶. Ar fi putut s¶ fie colegi – la Ia§i, la Orhei – atât c¶
directorul, dup¶ Normal¶, f¶cuse Universitatea”[98].
În acela§i timp, preg¶tind cititorul pentru episodul elimin¶rii de la Sibiu,
ea (scena) anun†¶ devenirea ,,omului-nou”, luându-l ca prototip pe directorul
St¶nescu. Constrastând violent cu cel de la F¶g¶ra§ dar, mai ales, cu descrierea tat¶lui, directorul de la ,,Gheorghe Laz¶r” atest¶ perfidia §i imoralitatea
celor afla†i în sluja Sistemului, deci§i a-§i vinde, în beneficiul trupului, sufletul. Sanc†ionându-l drastic §i categorisindu-l în clasa impostorilor investi†i cu
putere, povestitorul relev¶ mecanimsul utopic al societ¶†ii Comuniste, caracterizat¶ înainte de orice ,,prin modul crud de a considera omul”[99]: ,,M¶
uitam la el, mândru: ce b¶iat aveam! Ce tân¶r, b¶trânul meu! Are p¶rul alb,
obrazul i-i br¶zdat, fruntea §i ea, din sprincene îi †â§nesc peri nebuni, din cei
care cresc cinci centimetri pe noapte – de b¶trâne†e, a§a se spune; îi cresc fire
din astea §i pe pavilioanele urechilor, pe lobi; în vacan†a trecut¶, în anumite
momente, glasul prindea s¶-i §ov¶ie, sub†iat, ca la mo§i; unul din ochi i-a
c¶p¶tat o lumin¶ stranie, absent¶ – are cataract¶, boal¶ de b¶trâne†e. La 43 de
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ani arat¶ ca un ne-basarabean de 86. Uzat pân¶ la urzeal¶, mo§ulic¶ de tata
– dar nu se las¶! Nu se las¶!!! N-o mai fi având putere, dar inim¶... – s-a luat
la b¶taie cu St¶nescu, umflatul, obraznicul, el l-a provocat – §i-a c¶p¶tat ce
merita! Sunt cam de-aceea§i vârst¶, dar ce deosebire: Oltenetele nu §tie ce-i
Siberia, nici lag¶rul de prizonieri sovietici de la Slobozia-Ialomi†a, nici
ascunsul prin p¶duri, nici prinderea §i b¶garea în lag¶rul de ‹‹repatriere›› de
la Sighi§oara, nici Securitatea de la Media§... Gras, bine hr¶nit, c¶m¶§i albe,
scrobite, dac¶-i adev¶rat ce se spune, c¶-i abia înv¶†¶tor, atunci o fi neam cu
Patriarhul care, din pop¶ de †ar¶, s-a trezit în fruntea Bisericii fiindc¶ l-a
g¶zduit pe Dej... [...] Oricum, s-a dat cu comuni§tii de la început: o fi fost
legionar ca Pop de francez¶ §i, ca s¶ nu intre la pu§c¶rie, a intrat la e§tia, cum
le zice gazd¶-mea. Bine i-a f¶cut tata! Chiar dac¶ a încasat §i el – cum s¶ nu
încaseze: îmb¶trânit, uzat, bolnav, nemâncat... dar nu se las¶! Tata e mereu
tân¶r; sau î§i d¶ curaj tineresc, fiindc¶ simte c¶ s-a terminat cu tinere†ea lui.
Acolo, în cancelarie, a dat §i a primit palme, pumni, lovituri cu piciorul (î§i
duce mereu o mân¶ sub mas¶, obrazul i se schimonose§te, prob¶ c¶ a luat-o
§i la †urloaie...); acolo, în cancelarie s-au îmbrâncit, lovit, trântit, t¶v¶lit pe jos
– cadrele didactice, sub privirea secretarei...”[100].
Amânând diegeza pentru a reconstitui întâlnirea §i, mai ales,
desp¶r†irea de Lotte, atacând dispunerea linear¶ a textului §i preferându-i o
structur¶ aluvionar¶, în concordan†¶ cu desf¶§urarea tr¶irii suflete§ti, prozatorul restabile§te comunicarea cu cititorul, asediat¶ de controversele alteregoului naratorial în prima parte. Asumate de relatarea unui narator împ¶cat
cu propria con§tiin†¶, ,,textul produs §i procesul de producere î§i anexeaz¶
[...] actul de lectur¶, îl scufund¶ §i îl absorb în §i din scriitur¶”[101]. Sco†ând
opera din iner†ia scriiturii, lectorul pune în valoare obiectul estetic, completând actul creator într-o situa†ie face-to-face de încredere absolut¶[102]: ,,
Pentru ca opera s¶ se nasc¶ trebuie s¶ existe un pact între autor §i lector: un
pact de încredere §i de întrajutorare. Altfel actul creator este incomplet.
Incomplet §i abstract: ‹‹dac¶ autorul ar exista singur, el ar putea scrie cât
vrea, niciodat¶ opera ca obiect nu va vedea lumina §i el ar trebui s¶ depun¶
creionul sau s¶ dispereze. Opera†ia de a scrie implic¶ îns¶ pe aceea de a citi
ca un corelativ dialectic al s¶u §i aceste dou¶ acte conexe necesit¶ doi agen†i
distinc†i. Este efortul conjugat al autorului §i al cititorului de a face s¶ r¶sar¶
acest obiect concret §i imaginar care este opera spiritului. Nu exist¶ art¶ decât
pentru §i prin altul››.
Opera este, în acest caz, o sintez¶ între crea†ie §i percep†ie (recep†ie).
Crea†ia nu este terminat¶ dac¶ nu este luat¶ în primire §i dus¶ la cap¶t de acest
lector care, pe m¶sur¶ ce o descifreaz¶, se creeaz¶ pe sine. Lectura d¶ [...] o
corporalitate operei §i, în acela§i timp, d¶ o identitate celui care o
cite§te”[103].
Pertinent¶ acestui principiu, f¶r¶ a da în vileag inten†ia unei evalu¶ri
legate de transmiterea §i de perceperea textual¶, apropierea de Lotte, prin
asumarea unei existen†e interogative, vizeaz¶ îns¶§i arta de a scrie, pornind
de la structura metafizic¶ a cuvântului. Re-tr¶ind episodul la intensitate
maxim¶ §i anticipând precaritatea comprehensiunii mesajelor transmise
scriptic, prin intermediul unei comunic¶ri orale, naratorul subliniaz¶, înc¶ o
dat¶, vocabulele esen†iale, urm¶rind rezonan†a acestora în urechile lectorului:
,,Se întoarse la întâlnirea-desp¶r†ire. Acum i se ar¶ta limpede §i cu
multe detalii; chiar sunetul, muzica spuselor, apoi în†elesul unora, al celor
mai multe. Pe sine se auzea f¶r¶ cuvinte, numai cu intona†ia; pe ea cu
în†elesul. Totu§i, în†elesul cuvintelor ei r¶mâne al¶turi, ca v¶zut prin sticl¶
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mat¶. Silueta. A ei, a lor.
[...] Asta, în general – în general se descurc¶ bini§or cu ele. Dar în
particular? I-a spus – în particular – ori nu i-a spus cuvinte? Nu: cuvinte, ci:
cuvintele?
Parc¶. Sigur. I-a f¶cut cunoscut cuvântul: eliminare; i-a transmis
cuvântul arestare; i-a spus...
[...] ... Bine, el spusese: Lotte in Weimar – dar ce va fi în†eles Lotte
din ce rostise el? C¶ îi rostise numele într-un context la îndemân¶ §i indiferent? S¶ fi în†eles c¶ el despre Thomas Mann vorbise, nu despre urdurosul de
frate-s¶u? £i c¶ prenumele ei diminutivat se afl¶ în titlul unei mari c¶r†i – o
citise? Dac¶ da, cum primise aluzia lui: ca pe o potrivire de nume, ori mai
departe: ca pe o preten†ie, din partea lui, de a fi comparat, chiar substituit lui
Goethe – pe lâng¶ Lotte?
Mai bine-ar fi dac¶ n-ar fi citit romanul: s¶ nu-§i imagineze c¶ m-a§
fi gândit fie §i o secund¶... A fost o glum¶ – proast¶, dar glum¶: pe ea o
cheam¶ Lotte; întâmpl¶tor, Lotte se nume§te §i personajul lui Thomas Mann,
iubita lui Goethe... – ce prostie, s¶ fac spirite în leg¶tur¶ cu o carte pe care nam citit-o! Poate – sigur – c¶ nici ea. Dar m¶car auzise”[104].
Sim†ind nevoia unei dest¶inuri absolute prozatorul învinge, prin
comunicarea cu Lotte, solitudinea, situându-se în acela§i plan valoric cu cititorul, dându-i chip de femeie §i invitându-l la reprezenta†ia unei comuniuni
depline între actori §i spectatori. Ad¶postit în spa†iul intim al co§arului,
declan§ând o reverie a securit¶†ii[105], el revine la siguran†a s¶la§ului dintâi,
devenit centrul unei lumi care nu cunoa§te ostilitatea, ca izvor nesecat al casei
onirice. A§ezat în intimitatea acestui spa†iu §i istorisind, sub auspiciile noului
regim, povestea inepuizabil¶ a vechiului, textul edific¶, pe o funda†ie ludic¶,
semnifica†ii debordante, într-o înl¶n†uire eufonic¶ ce pune în mi§care întregul
aparat narativ. Încarnând sensul într-o substan†¶ verbal¶, a§ezat¶ în c¶u§ul
unei vocabule, Paul Goma o ofer¶, printr-o întindere de mân¶, transcenden†ei,
într-o complicitate a lectorului f¶r¶ de care sacralitatea îns¶§i §i-ar epuiza
obiectul. Narant poten†ial, stimulând povestirea prin indiferen†a-i afi§at¶:
,,Lotte e dintre cele care se prefac, ori sunt cu adev¶rat necurioase,
neinteresate – e drept: o ‹‹indiferent¶›› ca ea te face s¶ spui totul §i ceva pe
deasupra”[106], cititorul devine participant al actului narativ, într-un dialog
profetic cu povestitorul evocând, între un ,,§i-atunci” §i altul, întregul traiect
al experien†ei revelatoare: ,,Cea mai frumoas¶ poveste din câte s-au povestit
vreodat¶ pe-acest p¶mânt:
– £i-atuuuunci... – o doar porne§ti, merge singur¶.
Încolo, încoace; despre una, despre cealalt¶; despre tine, despre cineva.
Poveste în†eleas¶ numai de fete. £i numai în co§ar, dârdâind de frig, fa†¶ c¶tre
fa†¶ cu ea. Pentru c¶ numai ea, ascult¶toarea, are ce nu ai tu, povestitor de
pove§ti: urechea în care-i depuipui vorba. Ea te prime§te, te ascult¶ §i te
crede: tu i-ai dat ceea ce ea nu poate da – cam a§a cumva. A§a c¶ între un
,,§i-atunci” §i urm¶torul povestim-ascult¶m, tr¶im-bine, cu ochiu-n ea”[107].
Invocând poeticitatea §i integrând-o spa†iului terestru prin intermediul
unui eu care ,,î§i gânde§te interioritatea §i î§i scruteaz¶ exterioritatea”[108],
prozatorul umple indetermin¶rile fic†ionale de timp §i de spa†iu cu detalii
concrete de via†¶, rememorând întâmpl¶rile tragice, amânate de-a lungul diegezei, din postura unui martor dublu: al existen†ei sale §i al epocii:
,,– £i-atuuunci...
‹‹£i-atunci, cu ce încep? De unde iau §iatunciul? De oriunde – cu
condi†ia s¶ ajung cât mai repede la jurnal. E timpul s¶ povestesc întâmplarea
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cu jurnalul, a trecut atâta vreme de-atunci §i, dac¶ o mai târ¶sc a§a, f¶r¶ s¶
poveste, f¶r¶ s¶ scriu în jurnal ce s-a-ntâmplat cu jurnalul, uit! Nu de uitare e
vorba, dar ne-povestind [...] risc, pe de o parte, s¶-i dau o importan†¶ pe care
n-o are §i n-o merit¶; pe de alta: fiindc¶ întâmplarea a avut pentru mine
urm¶ri tragice – în serie, în cascad¶ – ca s¶ m¶ protejez de ‹‹amintirea›› ei,
refuz s-o readuc, cinstit ...›› [...]
“£i-atunci?
£i-atuuunci – uite cum a fost §i dac¶ n-o s¶ fie destul de limpede, s¶
m¶ ier†i, e pentru întâia oar¶ când, nu doar povestesc, dar îmi aducaminte”[109].
Relatând, în sfâr§it, momentul tensionat al a§tept¶rii celei de a doua
zi, în care este convocat la Securitate: ,,Or. 10,00 fic”, moment consemnat
biografic – ,,la sfâr§itul lui mai ́ 52, fiind în penultima clas¶, a zecea”[110],
scena devine o m¶rturie despre fa†a ascuns¶ a Sistemului, dezv¶luit¶ gradual,
în concordan†¶ cu tr¶irile personajului. Ironic §i obiectiv, textul eviden†iaz¶,
sub toate aspectele vie†ii sociale, suprema†ia ,,omului-nou”, ca rezultat al permut¶rii tuturor valorilor, condamnând societatea la indiferen†¶, singur¶tate,
fric¶ de confiden†e, t¶cere §i la§itate. Resim†ind acest adev¶r prin imposibilitatea unei exterioriz¶ri, nevoit a-§i ascunde temerea §i durerea, ca metod¶ de
precau†ie a celor apropia†i, risca†i s¶ fie pedepsi†i pentru ,,omisiune-dedenun†”, naratorul reconstituie tabloul Sibiului, anticipând desp¶r†irea §i
îndulcind teroarea a§tept¶rii. În c¶utarea motivelor de învinov¶†ire, ilustrând
ac†iunea psihologic¶ a fricii în construc†ia noii mentalit¶†i, ca mijloc de fabricare a noului om: ,,Caut eu dovezi de învinov¶†ire? – am c¶piat? Am devenit
om-nou?[111], prozatorul ilustreaz¶, ca modalitate de a nu face r¶u, necesitatea de a ,,lupta cu obi§nuin†e devenite instincte”. Iar în acest sens, luând ca
reper cele Zece Porunci, el demonstreaz¶ r¶sturnarea tuturor interdic†iilor,
devinte acum ,,cerin†e” §i chiar ,,datorii-de-onoare”: ,,Noi §tiam, ca ni§te
ignoran†i §i naivi ce eram, c¶ nu este bine s¶ ucizi – uite-i pe comuni§ti explicând c¶ ‹‹du§manul de clas¶ trebuie lichidat››; noi credeam, proste§te, c¶ bine
este s¶ ne îng¶duim unul pe altul (dac¶ tot nu putem s¶ ne iubim) – comuni§tii
ne impun ura ca ‹‹motor al societ¶†ii››; noi §tiam c¶ bine este s¶ nu râvne§ti
la bunul, avutul, ogorul, casa aproapelui – comuni§tii impun lupta de clas¶:
confiscare, expropriere, na†ionalizare, colectivizare…
Singura porunc¶ r¶mas¶: ‹‹S¶ nu ai al†i dumnezei în afar¶ de mine››
– adic¶ în afar¶ de Stalin…”[112].
Sub imperiul fricii, dar §i al greut¶†ii de nest¶vilit a a§tept¶rii – ,,pân¶
mâine la zece, sunt de zece ori gata-spânzurat!”[113], terifiat §i, în acela§i
timp, interesat de tr¶irea acestei realit¶†i, ca posibilitate de câ§tigare a experien†ei din postura propriului ,,eu” §i nu neap¶rat ca fiu al basarabenilor refugia†i, romanul va ilustra for†a distrug¶toare a Ideologiei Comuniste, sincronizând cele dou¶ planuri §i devastând confortul moral al ,,delapidatorilor de
spirit §i de materie”.
Anticipând scena final¶, semnele prevestitoare vor deveni acum mai
proeminente, începutul p¶r†ii Întors prevestind pentru a doua oar¶ dezastrul
de la gazd¶ §i înv¶luind romanul în atmosfera terifiant¶ a dezm¶†ului §i a
dezol¶rii: ,,Vorba în†eleptului: dusul ca dusul, dar s¶ vezi întorsul! – §i înc¶
diminea†a, devreme. […] Suntem sâmb¶t¶, dar n-avem – de sâmb¶t¶ seara –
nici b¶utur¶ proast¶ §i amestecat¶; nici fete-neveste impovizate curve,
ne§tiind ele ce, ne§tiind noi cum trebuie s¶ te por†i cu ele/noi – de aici
triste†ea lumii în zori de cocleal¶, murdar de ru§ine coclit¶, p¶tat de p¶cat,
stropit de regrete coclite”[114].
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Continuând acest fir, popasul de la bolt¶, ,,pân¶ spre (dup¶) miezul
nop†ii”, în opinia naratorului de§i, în ,,realitate” era abia ora 22.00 f¶r¶ un
sfert confirm¶, împreun¶ cu alte indicii, dezv¶luite în prima parte a studiului,
dorin†a de a dep¶§i momentul prefigurat în ambele planuri. Obosit §i fl¶mând
dup¶ întorcerea de la Jibert, apoi de la Rupea – ,,§apte cu §apte, plus §apte cu
§apte, dac¶ nu dou¶§opt, atunci dou¶§cinci: în burta-goal¶ îi sim†ea”[115],
dorind s¶-§i achizi†ioneze ceva de la bolta care miroase înc¶ a ,,om-vechi”
protagonistul, †intuit de ,,uit¶tura de plumb a bolt¶§i†ei”, nu va observa decât
foarte târziu ,,manevrele din pr¶v¶lie”. Convins c¶ ,,pe m¶sur¶ ce bolt¶§i†a
întârzia s¶ se întorc¶, îl întârzia pe el” §i gr¶bind întoarcerea înspre gazd¶ prin
cea†a groas¶ a necunoscutului, mirosind a oaie §i a tutun, imaginea reconstituit¶ a paznicului din fa†a u§ii, când intrase la bolt¶, înte†e§te starea de alert¶,
iar teama c¶ i s-ar fi confiscat jurnalul preschimb¶ realitatea în irealitate, perturbând toate sim†urile. Ajuns în fa†a por†ii gazdei, unde îi vor face barier¶
doi paznici de noapte, încercând a-i oferi un alt c¶min, ba chiar §i propria
so†ie, cu condi†ia de a nu înc¶lca ,,ordinul”, naratorul dezv¶luie drama unei
eventuale pierderi a jurnalului trasând diferen†ele majore între acesta §i alte
specii literare:
,,‹‹Pe linie – vitele-nc¶l†ate. Dac¶ mi-au confiscat caietele, sunt
nenorocit. Dac-a§ fi scris un roman – l-a§ fi rescris. Un eseu, la fel – dar jurnalul? Dac¶ pierzi o singur¶ fil¶, nu mai po†i cârpi gaura – dar când totul e
gaur¶, din pricin¶ de... linie?››”[116].
Apelând la proprii pumni §i p¶trunzând în curte, el descoper¶ un
,,bordel socialist” în care o recunoa§te, pe lâng¶ gazd¶ §i alte femei, pe o
coleg¶ de serviciu, în ,,cearceafurile mele, sp¶late, c¶lcate, netezite de mâinile mamei mele Maria”[117].
Redând incoeren†a discursului interior prin mijlocirea unei sintaxe
destructurante §i proiectând, prin intermediului claustr¶rii fizice §i scriptice,
o ,,poetic¶ modern¶ a credibilit¶†ii”[118], plasticitatea grafic¶ permite o
vizualizare în simultaneitate a textului, amalgamând cele dou¶ planuri §i evocând, de pe buza râpei Oltului unde a fost aruncat, actul infernal al
sodomiz¶rii de la Securitatea din Sibiu. Complementar celui din incinta gazdei prin ferocitatea b¶t¶ii §i a batjocurii la care este supus, confundând tr¶irea
§i retr¶irea, romanul afi§eaz¶ o lume devastat¶ de anormalitate, cu înclina†ie
spre crim¶, într-un ,,spa†iu al claustr¶rii totale” prin care ,,s-a reu§it, în numai
câteva decenii, s¶ fie culpabilizat un întreg popor, f¶cându-l cumva p¶rta§ la
acest proces urât §i oribil, ca un co§mar, din care unii nu s-au trezit înc¶ pe
deplin”[119]. Obligat, conform principiului de lichidare a martorilor, s¶
,,fac¶ ceea ce tu, bestie, f¶cusei §i înainte §i riscai s¶ fii divulgat”[120],
impus, a§adar, s¶ bea §i s¶ mimeze actul sexual, el este b¶tut, mai cu seam¶,
de ,,du§mancele de clas¶”, surprinse în toiul ,,destinderii comuniste” §i
ie§indu-§i din fire datorit¶ goliciunii morale, §i nu fizice, de nesuportat.
Apelând la ,,arma supusului – §i a vinovatului”, ura, femeile î§i vor r¶sfrânge
mânia cu ajutorul pumnilor, ba, unele, cu ajutorul caietelor (Rodica, colega
de clas¶), înscriindu-se, prin for†a osmotic¶ a împreun¶rilor bestiale, pe linia
întâi a desfrâului ideologic, devansând ferocitatea securi§tilor §i transformându-se, din victime cu b¶rba†i la Canal §i copii neprimi†i la Universitate,
în fiare lipsite de umanitate.
Impulsionat §i hot¶rât s¶ pun¶ pe hârtie experien†a însp¶imânt¶toare
a întregii societ¶†i, realizând ,,inicizii în trupul diform, bolnav al totalitarismului”[121], imperativul înr¶d¶cinat biografic de a imortaliza prin scris ,,tragediile, fie ele tr¶ite, fie doar asumate”: ,,iar când am s¶ m¶ ridic de-aici, pre
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mul†i am s¶-i scriu eu”[122], se va transforma într-o obliga†ie social¶ f¶când,
cum bine precizeaz¶ Eva Behring, din evenimentul personal o m¶sur¶ de
apreciere a desf¶§ur¶rilor istorice largi[123], dar §i una de prevenire a altor
atrocit¶†i, arta fiind, chiar §i în dispari†ia sa, profetic¶[124].
Reactivând memoria, scena terifiant¶, v¶zut¶ la F¶g¶ra§, din strada
Securit¶†ii, va transforma observatorul în participant direct al supliciului
vizualizat, contopind cele dou¶ st¶ri cu o ,,aplica†ie §i o §tiin†¶ a detaliului
demne de cel mai pasionat autor naturalist”[125]. Descriind, ,,în inima
Rezisten†ei Armate”: în F¶g¶ra§!”[126], acordul umil al trec¶torilor de a respecta ordinele în grab¶, în ,,cea mai deplin¶ armonie între masele largi de
trec¶tori ai patriei noastre dragi §i socialiste §i dragele, aproape tot atât de
largi, mase ale ordonatorilor în uniforme de c¶c¶nari; de belitori, de sub-t¶tari
regulatori ai no§tri”[127] naratorul, pironit la buza trotuarului, în plin¶
z¶pad¶, va surprinde însp¶imântat momentul desc¶rc¶rii, din camion, a partizanilor adu§i de la munte. Privându-i, prin intermediul calculului lingvistic
de con†inut, fra†i siamezi în fapt¶ §i în gând, sub autoritatea dominant¶ a
prostiei §i a infatu¶rii, securi§tii vor realiza, sub ochii curio§i §i aprobatori ai
unei alte ,,du§mance-de-clas¶”, v¶duv¶ cu copii, vecin¶ de ,,spectacol” a
naratorului, inimaginabilul. Destin§i la vederea unei femei proasp¶tîmpu§cate, sfâ§iindu-i dresurile într-o atmosfer¶ sinistr¶ de profanare,
înc¶rcat¶ de expresii obscene §i vicioase, ,,uniformele” se vor înfrupta cu
causticitate din corpul ,,p¶s¶rii pr¶bu§ite”, în chicotele sacadate ale martorei
oculare: ,,... un reflector p¶ruse a trage cu tunul într-o pereche de aripi albe
cu vârfurile negre – pas¶rea se pr¶bu§ise, fulgerat¶, în z¶pad¶ §i, în ciuda
ninsorii groase, stârnise pulbere de z¶pad¶ ca de praf.
O uniform¶ superioar¶ strigase ceva; apoi altceva: o înjur¶tur¶ §i un
râs h¶h¶it. Dar tremurat.
Au râs §i alte uniforme – a beh¶it §i muierea de dincolo de stâlp [...].
Când reflectorul a tras din nou, el a v¶zut-v¶zut-v¶zut. Aripile erau
ale unei femei, vârfurile negre: înc¶l†¶rile. Nu era †eap¶n¶, o v¶zuse cum
sc¶pase din mâinile neuniforma†ilor: se prel¶sase, cursese – va fi fost cald¶
înc¶? Sigur, cald¶.
Uniforma superioar¶ a f¶cut un semn din mânec¶. A zis ceva, pân¶
aici a ajuns numai un cuvânt: curv¶.
Femeia de dincolo de stâlp a chicotit §i a început s¶ repete:
– Curv¶, curv¶, curv¶! A§a e, cum a†i spus, tovar¶§e colonel:
curv¶curv¶! [...]
A v¶zut, prin stâlpul †inut cu amândou¶ mâinile: a v¶zut cum o uniform¶
din perechea de jos a acoperit albul cu negru; cum cealalt¶ uniform¶ din
pereche s-a aplecat; a dezvelit la loc, de negru, albul. £i a râs. A chicotit
femeia de-al¶turi. Au râs §i cei din perechea de sus, din camion.
– Curv¶-curv¶-curv¶! A§a-†i trebuie”[128].
Cumulând cele dou¶ scene într-o atmosfer¶ rece a lugubrului ascendent,
din postura unui ,,excep†ional poet al cruzimii”[129], prozatorul amplific¶
tragismul, situându-se pe panta descendent¶ a decep†iei aduse de încorporarea istoriei §i a femeii, conlucrând ,,întru inaugurarea unei patrii a luxuriei
feroce, unde singurele elemente de ‹‹tandre†e›› sunt violul sau castrarea”[130]. Institu†ionalizând canalizarea poftelor vinovate înspre violen†¶,
militarizând sexul, pistolul devine simbolul falic al unei virilit¶†i
cazone[131], ilustrate în episodul final, sub semnul sepulcral al Thanatosului:
,,...£i a mai v¶zut: cum cealalt¶ uniform¶ a acoperit iar albul, dar
râz¶torul de-al¶turi l-a descoperit la loc, atât de tare, de acea dat¶, încât a
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v¶zut bine de tot negrul dintre alburi.
Nu m-am mai uitat.
Când s-a uitat iar, uniformele inferioare tr¶geau de negru, iar superiorul, †inând aripile ca pe ni§te bra†e de roab¶, împingea, ritmic, din mijlocul
m¶nt¶ii, la spate, în r¶d¶cina albelor.
Râdea.
Femeia de la stâlp gemea. Poate plângea.
Râdeau cu to†ii-toatele.
Cel mai tare râdea Na§u: cu o mân¶ m¶ st¶pânea de p¶r, la ceaf¶, cu
cealalt¶ m¶-mbrâncea, m¶ b¶ga în alb-neagr¶ §i zicea c¶, gata, acum sunt ca
ei, fiindc¶ am f¶cut ca ei
Cu ele.
£i râdea.
£i râdea.
£i râdea”[132].
Angrenat într-o lupt¶ decisiv¶ cu Sistemul, hot¶rât s-o apuce, cum
bine subliniaz¶ Virgil Podoab¶, pe calea mortificatoare a dobândirii autenticit¶†ii[133], scriitorul ,,nu doar îndur¶ patimile, ci se observ¶ p¶timind. Or
aceast¶ privire autoscopic¶ sustrage durerii fizice §i morale o parte a fiin†ei
p¶timitoare – anume: cea antrenat¶ în actul autoscopic – §i evit¶ astfel mortificarea [...]”[134]. Angajat, conform aceluia§i critic literar, într-o cunoa§tere
pur¶ §i participativ¶, ,,cu sine însu§i, între sine §i sine, ca subiect §i ‹‹obiect››
totodat¶”[135], prozatorul se sacrific¶ în numele artei, cuprinzând, într-o
,,‹‹unitate contradictorie››, cei ‹‹doi poli ai devenirii››: na§tere – moarte,
tinere†e – b¶trâne†e, susul – josul, cerul – p¶mântul, fa†a – spatele, lauda –
ocara, seriosul – hilarul”[136].
Încheiat circular, sub autoritatea unei priviri atotcuprinz¶toare, romanul se înscrie, prin toate mijloacele, în slujba literaturii, ie§irea sufletului din
trup §i întoarcerea în scriitur¶ echivalând cu actul unei rena§teri transcendente, deschise lumii întregi §i transformând particularitatea în universalitate:
,,De acolo de sus, din tavan, m¶ vedeam jos, desf¶cut, p¶truns,
str¶puns, str¶b¶tut de primul, de-al doilea, de-al treilea, de-al – §tiam c¶ mor,
muream, iat¶-m¶, moart́, dar ei continuau s¶ m¶ umple, s¶ m¶ umfle §i
degeaba m-am r¶sturnat pe-o parte, ca s¶ se verse umplutura §i s¶ r¶suflu
pu†in, a venit §i el, al nu§tiucâtulea §i l-am recunoscut: era cel care mai fusese
la mine, ie§ise în urm¶ cu optsprezece ani, crezusem s¶ vrea s¶ intre la loc, în
ad¶post, am vrut s¶ spun c¶ asta nu se mai poate: nu te na§ti chiar când vrei
tu – dar nu puteam: eram plin pân-la gur¶.
£i-atunci m-am hot¶rât: nu mai cobor la loc, în trup. Nu mai am un
trup al meu.
£i ningea §i ningea. £i ninge, ca la Începutul Lumii. S¶ ne cure†e.
£i de am s¶ m¶ scol – tot m¶ scol eu de-aici – pre mul†i am s¶ scriu
eu” [137].
Îmbinând oroarea cu puritatea ninsorii, sub imperativul unei peregrin¶ri necontenite pe traiectul unitar al realit¶†ii §i al fic†iunii, Paul Goma
dovede§te, prin întreaga organizare scriptic¶, dar §i biografic¶, o voca†ie a
totalit¶†ii, într-un sistem de raporturi care scoate în eviden†¶ literaritatea de
necontestat a ambelor sfere. Iar în acest sens semnificativ este argumentul
furnizat de Nicoleta S¶lcudeanu[138], luând ca punct de plecare afirma†ia lui
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Jacques Derrida, la care subscriem: ,,Limba nu func†ioneaz¶ decât plecând
din mine, ea este §i ceva din care eu însumi plec, m¶ împodobe§te §i m¶
separ¶. Ceva ce se separ¶ de mine. Acel a se auzi vorbind, acea auto-fic†iune
de a-se-auzi-pe-sine, a se auzi unul pe altul, a-se-auzi-vorbind într-o limb¶ ori
la ureche, acesta este cel mai mobil dintre lucrurile mobile, pentru c¶ este cel
mai imobil, este punctul zero...”[139].
[1] http://www.paulgoma.com/paul-goma-biografie-si-bibliografie-1909-2007/
[2] Ion Caraion, Triste†e §i c¶r†i. Eseuri, Editura Funda†iei Culturale Române,
Bucure§ti, 1995, p. 26
[3] http://www.paulgoma.com/autofilmare-48-roman-intim/
[4] Marian Popa, Istoria literaturii române de azi pe mâine, Vol. II, Editura Semne,
Bucure§ti, 2009, pp. 661-662
[5] http://www.paulgoma.com/autofilmare-48-roman-intim/
[6] Paul Goma, Roman Intim, Editura Curtea Veche, Bucure§ti, 2009, p. 310
[7] Ibidem, p. 227
[8] Mircea Mih¶ie§, C¶r†ile crude. Jurnalul intim §i sinuciderea, Editura Polirom,
Ia§i, 2005, p. 96
[9] Ibidem, p. 89
[10] Paul Goma, op. cit, p. 221
[11] http://www.paulgoma.com/autofilmare-48-roman-intim/
[12] Franz K. Stanzel, Teoria nara†iunii, Traducere de Valeriu P. Stancu §i Silvia
Chiril¶, Cuvânt introductiv de Monica Fludernik, Editura Institutului European, Ia§i,
2011, p. 311
[13] Dan Cristea, Autorul §i fic†iunile eului, Editura Cartea Româneasc¶, Bucure§ti,
2004, p. 15
[14] Hans Robert Jauss, Experien†¶ estetic¶ §i hermeneutic¶ literar¶, Traducere §i
prefa†¶ de Andrei Corbea, Editura Univers, Bucure§ti, 1983, p. 11
[15] Sorin Alexandrescu, Identitate în ruptur¶. Mentalit¶†i române§ti postbelice,
Editura Univers, Bucure§ti, 2000, p. 125
[16] Jean-Michel Adam, Françoise Revaz, Analiza povestirii, Traducere de Sorin
Pârvu, Editura Institutului European, Ia§i, 1999, p. 48
[17] Virgil Podoab¶, Metamorfozele punctului. În jurul experien†ei revelatoare,
Editura Paralela 45, Pite§ti, 2004, p. 274
[18] Paul Goma, op. cit, p. 292
[19] Ibidem, p. 197
[20] Ibidem, pp. 43-44
[21] Introducere în teoria literaturii, Antologie de texte, Editura Universit¶†ii din
Bucure§ti, 2002, p. 454
[22]Hans Robert Jauss, Experien†¶ estetic¶ §i hermeneutic¶ literar¶, Traducere §i
prefa†¶ de Andrei Corbea, Editura Univers, Bucure§ti, 1983, p. 85
[23] Gaston Bachelard, Poetica spa†iului, Traducere de Irina B¶descu, Prefa†¶ de
Mircea Martin, Editura Paralela 45, Bucure§ti, 2003, p. 216
[24] Tatiana Slama-Cazacu, Via†¶, personalitate §i limbaj: Paul Goma, în ,,Vatra”, nr.
10-11/2000, p. 120
[25] Ibidem, p. 121
[26] Termen preluat de la Mircea Mih¶ie§, op. cit, p. 127
[27] Tatiana Slama-Cazacu, op. cit, p. 123
[28] Paul Goma, op. cit, p. 19
[29] Ibidem, p. 20
[30] Ibidem, pp. 20-21
[31] Franz K. Stanzel, op. cit, p. 310
[32] Paul Goma, op. cit, p. 27
[33] Ibidem, p. 28
[34] Ibidem, p. 29
[35] Franz K. Stanzel, op. cit, p. 151
[36] Paul Goma, Ibidem, p. 30
[37] Paul Goma, op. cit, p. 32
[38] Ibidem, p. 24
[39] Ibidem, p. 33
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[40] Ibidem, p. 24
[41] Ibidem, pp. 121-122
[42] Ibidem, p. 129
[43] Ibidem, p. 115
[44] Ibidem, p. 114
[45] Ibidem, p. 279
[46] Virgil Podoab¶, Punctul critic. Pagini despre §i de confesso-literatur¶. Studii §i
m¶rturii, Editura Paralela 45, Bucure§ti, 2007, p. 128
[47] Paul Goma, op. cit, p. 178
[48] Ibidem, pp. 8-9
[49] Ibidem, p. 38
[50] Ibidem, pp. 12-13
[51] Ibidem, p. 39
[52] Ibidem, pp. 39-40, 43
[53] Ibidem, pp. 46, 49
[54] Ibidem, p. 80
[55] Ibidem, p. 61
[56] Ibidem, pp. 62-63
[57] Ibidem, pp. 105-106
[58] Silvian Iosifescu, Literatura de frontier¶, Editura Enciclopedica Român¶,
Bucure§ti, 1971, p. 97
[59] Paul Goma, op. cit, p. 115
[60] Ibidem, p. 166
[61] Ibidem, pp 168, 172
[62] M¶d¶lina Diaconu, op. cit, p. 137
[63] Paul Goma, op. cit, p. 181
[64] Nicoleta S¶lcudeanu, Patria de hârtie. Eseu despre exil, Editura Aula, Bra§ov,
2003, p. 103
[65] M¶d¶lina Diaconu, op. cit, p. 85
[66] Paul Goma, op. cit, p. 112
[67] Ibidem, p. 244
[68] Dominique Mainguenau, Discursul literar. Paratopie §i scen¶ de enun†are,
Traducere de Nicoleta Loredana Moro§an, Prefa†¶ de Mihaela Mîr†u, Editura
Institutului European, 2007, p. 154
[69] Paul Goma, op. cit, p. 257
[70] Ibidem, p. 264, 266
[71] Gaston Bachelard, Poetica spa†iului, Traducere de Irina B¶descu, Prefa†¶ de
Mircea Martin, Editura Paralela 45, Pite§ti, 2003, p. 261
[72] Nicoleta S¶lcudeanu, Graffiti, Editura Cartea Româneasc¶, Bucure§ti, 1999, p.
51
[73] Paul Goma, op. cit, pp. 261, 259
[74] Ibidem, p. 274
[75] Ibidem, pp. 275-277
[76] Nicoleta S¶lcudeanu, op. cit, p. 49
[77] Paul Goma, op. cit, p. 57
[78] Paul Goma, op. cit, pp. 44-45
[79] Nicoleta S¶lcudeanu, Patria de hârtie. Eseu despre exil, Editura Aula, Bra§ov,
2003, p. 106
[80] Bernard Valette, Romanul. Introducere în metodele §i tehnicile moderne de analiz¶ literar¶, Traducere de Gabriela Ab¶lu†¶, Editura Cartea Româneasc¶, Bucure§ti,
1997, p. 37
[81] Paul Goma, op. cit, pp. 129-130
[82] Ibidem, pp. 89-90
[83] Ibidem, pp. 22-23
[84] Ibidem, p. 34
[85] Ibidem, p. 37
[86] Ibidem, p. 45
[87] Ibidem, p. 56
[88] Ibidem, pp. 90-91
[89] Ibidem, p. 37
[90] Ibidem, p. 94
[91] Nicoleta S¶lcudeanu, Graffiti, p. 50
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[104] Paul Goma, op. cit, pp. 160-161
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[106] Paul Goma, op. cit, p. 214
[107] Ibidem, p. 220
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Bucure§ti, 2004, p. 5
[109] Paul Goma, op. cit, pp. 221, 223
[110] Ibidem, p. 223
[111] Ibidem, p. 241
[112] Ibidem, p. 235
[113] Ibidem, p. 256
[114] Ibidem, p. 186
[115] Ibidem, p. 280
[116] Ibidem, p. 295
[117] Ibidem, p. 298
[118] Cornel Moraru, Obsesia credibilit¶†ii, Editura Didactic¶ §i pedagogic¶,
Bucure§ti, 1996, p. 10
[119] Cornel Moraru, Închisoarea invizibil¶, în ,,Vatra”, nr. 10/1993, p. 6
[120] http://www.paulgoma.com/autofilmare-48-roman-intim/
[121] Mihai Dragolea, Memoria §i umbreli§tea, în ,,Apostrof”, nr. 3-4/1990. p. 11
[122] Paul Goma, op. cit, p. 305
[123] Eva Behring, Scriitori români din exil, 1945-1989, Editura Funda†iei Culturale
Române, Bucure§ti, 2001, p. 148
[124] Maurice Jean-Lefebve, Structure du discours de la poésie et du récit, Éditions
de la Baconnière, Neuchâtel (Suisse), 1971, p. 195
[125] Eugen Simion, Dic†ionarul general al literaturii române, E/K, Editura Univers
Enciclopedic, Bucure§ti, 2005, p. 382
[126] Paul Goma, op. cit, p. 307
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[129] Ion Negoitescu, op. cit, p. 192
[130] Nicoleta S¶lcudeanu, Graffiti, p. 47
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Editura Paralela 45, Pite§ti, 2004, p. 290
[134] Ibidem, p. 291
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[136] M. Bahtin, Probleme de literatur¶ §i estetic¶, Traducere de Nicolae Iliescu,
Editura Univers, Bucure§ti, 1982, p. 33
[137] Paul Goma, op. cit, p. 310
[138] Nicoleta S¶lcudeanu, Patria de hârtie. Eseu despre exil, p. 106
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Duminic¶ 27 noiembrie 2011
Azi este duminic¶. Mâine: luni. Voi putea merge - cu
taxiul - pân¶ la Prim¶ria arondismentului 20?
*
Aliona Grati:
“As vrea, daca e posibil tehnic (rugati-l din partea mea pe Filip) sa
inlocuiti textul cartii mele din jurnal cu varianta redactata. Va rog mult. Am
facut acolo greseli pe care nu le meritati. Atasez noul text.
Multumesc,
Aliona”

A§a voi face:

“Paul Goma. Ini†ieri în textul literar
Cuprins
Nevoia cunoa§terii lui Paul Goma
Profilul scriitorului
Universul tematic al crea†iei
Concep†ia asupra literaturii
Din Calidor. Între mitul copil¶riei §i realitatea istoriei
Arta reFugii. Drama refugiatului. Începutul unui exil
perpetuu
Ostinato. Imaginea universului concentra†ionar. Expresia
st¶rii de întemni†are §i apologia libert¶†ii în forme literarmuzicale
Bonifacia. Tema iubirii. Proiec†ii ale eternului feminin §i
poezia deliciilor senzoriale
Alfabecedar – „cuvântarul” f¶r¶limite. Magia cuvântului
în proza lui Paul Goma
Bibliografie critic¶
Nevoia cunoa§terii lui Paul Goma
Pentru cei mai mul†i profesori §i elevi din Republica Moldova,
crea†ia lui Paul Goma este aproape necunoscut¶. Am putea invoca mai multe
motive pentru a explica acest gol, pornind de la vidul informa†ional, deficitul
de carte §i pân¶ la lipsa crea†iei scriitorului în majoritatea manualelor.
Scriitorul nu a avut parte de interpret¶ri, sinteze §i aprecieri pe potriva talentului, §i aceste lacune au periclitat serios receptarea operei lui. Cunoa§terea
lui Paul Goma este un imperativ al zilei, care trebuie realizat la modul serios
§i plenar, deoarece crea†ia acestui scriitor este una din §ansele noastre de a
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intra în contact §i în rezonan†¶ cu literatura (post)modern¶ european¶.
Paul Goma este o personalitate cunoscut¶ în Occident atât ca om
politic, cât §i ca scriitor. Din momentul în care postul de radio Europa Liber¶
îi difuzeaz¶ scrisoarea de aderare la Carta 771, Paul Goma devine unicul disident român anticomunist omologat la nivel mondial. La apari†ia romanului
Ostinato (1971), care, dup¶ ce a fost respins de cenzur¶ în România pe motiv
c¶ depunea m¶rturii despre închisorile comuniste, a fost editat concomitent în
Germania §i Fran†a, autorul a fost numit un „Soljeni†ân român”2.
Scriitorul de la Mana s-a opus deschis sistemului, trecând prin închisorile comuniste de la Jilava §i Gherla. În ciuda nenum¶ratelor arest¶ri, b¶t¶i,
intimid¶ri, restric†ii, discredit¶ri publice, h¶r†uiri ale Securit¶†ii, el a rezistat,
scriind mai mult de patruzeci de c¶r†i, prin care s-a manifestat ca un scriitor
incomod pentru oficialit¶†ile comuniste §i postcomuniste. De aceea, aproape
toate c¶r†ile sale au ap¶rut mai întâi în str¶in¶tate, fiind traduse în limbi de
mare circula†ie (francez¶, german¶, olandez¶, suedez¶, englez¶, italian¶), în
timp ce acas¶ a fost supus cenzurii, interzis, acuzat de lips¶ de talent, cele mai
multe c¶r†i ale sale fiind editate în român¶ cu mare întârziere, abia dup¶
decembrie 19893.
Paul Goma este o personalitate modelatoare. Demnitatea prin care a
înfruntat dictatura face din el o credibil¶ instan†¶ de con§tiin†¶ §i de moral¶.
Ideile lui c¶l¶uzitoare au fost neuitarea
§i exprimarea r¶spicat¶ a adev¶rului. „Via†a mea este memorie”,
spune Paul Goma, sf¶tuindu-ne s¶ nu preg¶tim, prin iertare-uitare repetat¶,
terenul pentru un viitor amnezic. Memoriile, scrisorile, jurnalele, articolele
de pres¶ §i studiile sale istorice sunt unice în sine prin adev¶rul spus tran§ant,
f¶r¶ ced¶ri. Chiar §i romanele sale, produse ale fic†iunii artistice, ancoreaz¶
în realitatea istoric¶ obiectiv¶.
Literatura lui Paul Goma opereaz¶ cu o pluralitate de planuri §i este
expresia unei con§tiin†e tumultuoase. Scriitorul se consider¶ om liber, în stare
s¶ rosteasc¶ cuvinte nealterate de constrângeri politice. În plan social, el
devine patriarhul disiden†ei române§ti, iar în cel literar se afirm¶ în formule
ale unor maxime energii narative §i într-un limbaj polifonic prin care
adev¶rul nu cunoa§te opreli§ti. Talentul de povestitor, dar §i curajul comunic¶rii cu reali tatea crud¶ a perioadei totalitariste îl face important pentru
supravie†uirea
–––––––––––
1 Mi§care contestatar¶ ini†iat¶ de Václav Havel împotriva stagn¶rii economice a
cehilor §i a slovacilor, uni†i atunci într-un stat federal: Republica Socialist¶ Cehoslovac¶.
2 Dup¶ numele disidentului rus Aleksandr Soljeni†ân, laureat al Premiului Nobel,
autor al cutremur¶toarei lucr¶ri Arhipelagul Gulag.
3 Romanul Ostinato, terminat în 1966, a fost editat în român¶ abia în 1992, dup¶ 26
de ani de a§teptare. Romanul U§a noastr¶ cea de toate zilele, terminat în 1968, a fost publicat
în 1992, dup¶ 24 de ani. În cerc a a§teptat 25 de ani, Garda invers¶ – 24 de ani, iar Gherla a
ap¶rut dup¶ 18 ani.

literaturii de expresie româneasc¶ din ultima jum¶tate de secol.
Traiectul de via†¶ al lui Paul Goma ilustreaz¶ tragicul destin al
Basarabiei, aflate mereu „sub vremi”. Scriitorul abordeaz¶ consecvent
subiectul basarabean, spunând cu voce tare nedrept¶†ile istorice de care au
avut parte oamenii de pe acest p¶mânt. El este creatorul tipului de personajbasarabean r¶zvr¶tit, diferit de personajele resemnate, contemplative,
senine, p¶§uniste ai literaturii române din stânga Prutului.
Avem în Paul Goma un scriitor înzestrat, un talentat povestitor aplecat asupra facerii cuvântului §i un inconfundabil romancier cu care ie§im în
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Europa. Crea†ia sa probeaz¶ originalitate §i vigoare, plasându-l printre cei
mai importan†i prozatori români postbelici. Contribu†ia scriitorului la afirmarea romanului modern românesc este evident¶, atât în ceea ce prive§te noutatea de viziune, cât §i sub aspectul func†ionalit¶†ii textuale. Romanele lui Paul
Goma nu au o arhitectonic¶ linear¶ tradi†ional¶, ci una modernizat¶, tinzând
c¶tre o perspectiv¶ care înglobeaz¶ mai multe formule narative. În toate
c¶r†ile sale, el are drept puncte de reper câteva teme fundamentale, pe care le
combin¶, inverseaz¶ §i contrapuncteaz¶, le dezvolt¶ virtuos în cele mai mici
modula†ii §i ramifica†ii, le plaseaz¶ la intersec†ia marilor probleme ale existen†ei, le problematizeaz¶ în dialogul cu al†i creatori sau cu cititorii.
Reflectate plurivocal în toat¶ crea†ia, acestea exprim¶ tulbur¶tor §i dramatic
liniile de for†¶ ale sufletului uman.
Paul Goma este ast¶zi unul dintre autorii români cu cele mai multe
titluri traduse §i publicate în Occident. În str¶in¶tate i-au ap¶rut volumele:
Ostinato (în limbile german¶, francez¶, olandez¶), Usa noastr¶ cea de toate
zilele (german¶, francez¶), Gherla (francez¶, suedez¶), În cerc (francez¶),
Gard¶ invers¶ (francez¶), Culoarea curcubeului (francez¶, olandez¶),
Patimile dup¶ Pite§ti (francez¶, german¶, olandez¶), Soldatul câinelui
(francez¶), Bonifacia (francez¶), Din calidor (francez¶, englez¶), Arta
reFugii (francez¶), Profil bas (francez¶).
Cele cinci romane analizate în carte, având fiecare câte un fluviu tematic
viguros §i generator – copil¶ria mirific¶, refugiul dramatic, universul concentra†ionar, iubirea pentru femeie §i romanul limbii române fictive, adunând §i
alte teme-afluen†i –, ne introduc în orizontul crea†iei unui scriitor total.
Profilul scriitorului
Paul Goma s-a n¶scut la 2 octombrie 1935 în satul Mana, comuna
Vatici, jude†ul Orhei §i este al doilea fiu al so†ilor Maria (Popescu) §i Eufimie
Goma. Dup¶ anexarea, la 28 iunie 1940, a Basarabiei §i a Bucovinei de Nord
la Uniunea Sovietic¶ familia Goma hot¶r¶§te s¶ fug¶ în România, dar este
întoars¶ din drum, înainte de a ajunge la Prut. În 1941 Eufimie Goma este
arestat de NKVD §i deportat. În 1942 Paul Goma începe s¶ frecventeze
§coala primar¶, dar dup¶ nici doi ani, în martie 1944, este nevoit s¶ se refugieze împreun¶ cu familia în Transilvania: mai întâi la Sibiu într-un centru de
refugia†i, apoi în satul Gusu, jude†ul Sibiu, unde p¶rin†ii fuseser¶ repartiza†i
ca înv¶†¶tori. „Fugarisi†ii” basarabeni sunt amenin†a†i mereu de „repatriere”,
care însemna, de fapt, deportare în Siberia. Ca s¶-§i piard¶ urma, familia
Goma se mut¶ din Gusu la Buia, jude†ul Târnava Mare. Sunt îns¶ prin§i §i
condu§i la centrul de repatriere de la Sighi§oara, de unde reu§esc s¶ scape
pentru c¶ tat¶l lui Paul Goma prezint¶ acte false, care le ascunde originea
basarabean¶, indicând pentru fiu un alt loc de na§tere (Tis¶u, Buz¶u).
În 1947 Paul Goma intr¶ ca elev bursier la £coala Normal¶ „Andrei
£aguna” din Sibiu, care r¶mâne neterminat¶ din cauza reformei în
înv¶†¶mânt. În 1949 se întâmpl¶ un eveniment tragic consemnat în mai toate
c¶r†ile lui Paul Goma: mama §i tat¶l s¶u sunt „ridica†i” de Securitate §i închi§i
în sediul s¶u de la Media§. Mai târziu, în acela§i an, Paul devine elev la
Liceul „Gheorghe Laz¶r” din Sibiu. Asist¶ la epurarea §i închiderea bibliotecii Astra. În 1952, fiind elev în clasa a X-a, este re†inut de Securitatea din
Sibiu pe motiv c¶ a vorbit în clas¶ despre partizani §i c¶ î§i †inea un jurnal
intim „codificat”. Dup¶ aceasta afl¶ c¶ a fost exmatriculat, u§ile din toate
§colile din †ar¶ închizându-se pentru el. Doar liceul din F¶g¶ra§ îl accept¶,
acolo î§i termin¶ studiile liceale. Co§marul învinuirilor continu¶ §i la
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Facultatea de filologie român¶ a Universit¶†ii din Bucure§ti, unde între timp
este admis §i de unde, în 1956, este arestat §i acuzat de tentativa de a organiza
o manifestare „ostil¶ socialismului”. Este mai apoi judecat §i închis în penitenciarul Jilava, apoi la Gherla. În 1958 este eliberat, dar trimis pentru 36 de
luni (la care se adaug¶ înc¶ 24 de luni) cu domiciliu obligatoriu în satul
L¶te§ti, raionul Fete§ti. Aceste momente teribile din via†a lui Paul Goma sunt
înregistrate în romanele Ostinato §i Gherla-L¶te§ti. Dup¶ eliberarea din
domiciliul for†at, ca urmare a unui decret al lui Ceau§escu, ce permitea
fo§tilor de†inu†i politici s¶-§i continue studiile universitare, Paul Goma reia
de la cap¶t studiile la Facultatea de Filologie a Universit¶†ii din Bucure§ti,
sus†inând un nou examen de admitere.
Paul Goma debuteaz¶ în anul 1966. Dup¶ mai multe refuzuri, este în
sfâr§it acceptat cu povestirea Aia, rebotezat¶ în redac†ie Când tace toba, la
revista, Luceaf¶rul, condus¶ de Eugen Barbu. Acest început îi deschide
por†ile periodicelor Gazeta literar¶, Via†a româneasc¶, Ateneu, Neuer Weg
§.a. Debutul editorial are loc în 1968 cu volumul Camera de al¶turi, ap¶rut
la ESPLA. Între timp este angajat la revista România literar¶ în calitate de
redactor la pagina de „Muzic¶”. Este perioada în care romanul Ostinato
porne§te în anevoioasa aventur¶ a edit¶rii. Depus înc¶ în 1966 la editura
ESPLA, romanul apare în Occident, în traducere german¶ §i francez¶ la editurile Suhrkamp §i Gallimard. Peste un an, la Târgul de Carte de la Frankfurt
este lansat al doilea volum tradus în german¶ al lui Paul Goma, U§a noastr¶
cea de toate zilele. În 1974 Ostinato este publicat în olandez¶, iar romanul
U§a... cunoa§te varianta francez¶, sub titlul Elles étaient quatre... În 1976
apare în francez¶, la Gallimard, romanul Gherla, iar în 1981, la Hachette,
Patimile dup¶ Pite§ti (Les Chiens de mort). În 1982 Patimile dup¶ Pite§ti
apare §i traducere neerlandez¶.
În 1972 lui Paul Goma i se permite o c¶l¶torie turistic¶ în Austria,
Republica Federal¶ German¶ §i Fran†a. La Paris îi cunoa§te pe Monica
Lovinescu §i pe Virgil Ierunca. Mai târziu, va avea o colaborare str¶lucit¶ la
Radio Europa Liber¶ cu ace§ti scriitori. De asemenea, îi întâlne§te pe Eugen
Ionescu, Mircea Eliade §i Emil Cioran. În eceea§i perioad¶, la Europa Liber¶
sunt difuzate în direct, în lectura autorului, romanele Ostinato, U§a…,
Gherla. Crea†ia scriitorului intr¶ pe deplin în circuitul european.
În 1977 Paul Goma sus†ine, printr-o scrisoare deschis¶, difuzat¶ la
Europa Liber¶, Carta 77, ini†iat¶ de Václav Havel, la care ader¶ mai mul†i
cet¶†eni români. Declara†ia sa de solidaritate a fost tradus¶ în mai multe
limbi, iar actul de protest a intrat în istoria disiden†ei române§ti ca Mi§carea
pentru drepturile omului. Din aceast¶ cauz¶ Paul Goma este arestat, exclus
din Uniunea Scriitorilor, îns¶ dup¶ un timp scurt, datorit¶ unei campanii
interna†ionale, este eliberat. Dup¶ mai multe ezit¶ri, familia Goma pleac¶
definitiv la Paris §i cere imediat azil politic. Aproape îndat¶ îi apare, la editura francez¶ Gallimard, romanul În cerc, iar mai târziu, tot aici, romanul
Garda invers¶. Începe s¶ scrie c¶r†ile Culoarea curcubeului §i Patimile
dup¶ Pite§ti. C¶l¶tore§te în Canada §i SUA, unde este urm¶rit §i somat de
securitate s¶-§i †in¶ gura. În pofida pericolelor care planeaz¶ asupra întregii
familii, Paul Goma continu¶ s¶ lupte pentru drepturile omului, fiind §i
sus†in¶torul Sindicatului Liber, înfiin†at în †ar¶. Este amenin†at direct §i telefonic, i se orchestreaz¶, în presa european¶, o campanie de ponegrire, iar în
luna februarie a anului 1981 prime§te prin po§t¶ un colet con†inând o carte
exploziv¶. Din fericire, scriitorul nu este atins, bomba r¶nindu-l doar pe §eful
artificierilor.
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În 1985 Paul Goma va deschide ciclul romanelor autobiografice,
începând cu rescrierea romanului Din Calidor §i continuând cu Arta
reFugii, Astra, Sabina, Roman intim §i Bonifacia, în care î§i va reconstitui
artistic cursul vie†ii de la momentul na§terii în satul basarabean Mana pân¶ la
perioada universitar¶. Dup¶ ce majoritatea romanelor au fost editate în
Occident, date fiind §i evenimentele care au avut loc în România în ’89, Paul
Goma începe s¶ prezinte interes §i pentru editurile din România. Sunt editate
în române§te Patimile dup¶ Pite§ti, Gherla, Culoarea curcubeului, Din
Calidor, Bonifacia, Sabina, Arta reFugii, Soldatul câinelui, Ostinato,
U§a noastr¶ cea de toate zilele, Astra, În cerc etc. La acest palmares se mai
adaug¶ scrierea altor câteva c¶r†i: Alfabecedarul, Justa, Castelana,
Adameva (Adam §i Eva), Ela, B¶trânul §i fata, Altina, Basarabia (ultimele dou¶ ap¶rute §i la Chi§in¶u, la editura Cartier §i, respectiv, la editura
Flux, care reediteaz¶ §i Culoarea curcubeului, Soldatul câinelui) etc.
Începând cu 1997, dup¶ ce î§i public¶, la editura Nemira, primele trei
Jurnale, care m¶rturisesc asupra comportamentului unor scriitori, colegi ai
s¶i, în timpul regimului comunist, Paul Goma intr¶ într-un nou con de umbr¶,
creat de valul reac†iilor de nemul†umire în pres¶. Imediat dup¶ apari†ia
c¶r†ilor, autorul a avut parte de comentarii contradictorii §i minimalizatoare,
discredit¶ri publice §i chiar de tentative de omitere din memoria colectiv¶
prin restric†ionarea accesului la ziare §i edituri sau prin topirea §i ascunderea
c¶r†ilor sale. Autorul nu preget¶ a-§i continua Jurnalul, care, pan¶ în acest
moment, num¶r¶ dou¶zeci de volume.
Actualmente, Paul Goma locuie§te cu familia sa – so†ia Ana
(N¶vodaru) §i fiul Filip– tot la Paris §i tot în exil. Pentru a-§i ajuta cititorii s¶
dep¶§easc¶ „obstacolele” de lectur¶, scriitorul va aduna toate c¶r†ile sale în
variant¶ virtual¶ pe un Sit Webistic (paulgoma.free.fr sau www.paulgoma.com), la care se poate accede f¶r¶ vreo restric†ie.
Universul tematic al crea†iei
Paul Goma este unul dintre cei mai prolifici scriitori ai literaturii
române. Opera sa vast¶ §i complex¶ cuprinde c¶r†i din diferite genuri: roman,
eseu, jurnal, memorialistic¶, dic†ionar, publicistic¶, documente etc.
Prozatorul experimenteaz¶ în manier¶ postmodernist¶ a§a-numitul gen
hibrid, dând via†¶ unor forme scripturale sintetice ca „fic†ia realist¶”, „jurnalul unui jurnal”, „romanul-jurnal”, „romanul-memoriu”, „romanul-document”, „romanul-roman”, romanul în mai multe variante: form¶ ini†ial¶ sau
„versiune scurtat¶”, „pe hârtie” sau „internetizat¶” etc.
Universul crea†iei lui Paul Goma este al unui intelectual cu o traiectorie de via†¶ dramatic¶ §i cu o carier¶ literar¶ plin¶ de obstacole §i constrângeri politice. Aria tematic¶ este larg¶, însumând probleme sociale §i de
crea†ie, dar ceea ce particularizeaz¶ acest orizont artistic, ceea ce îl face pe
Paul Goma cu adev¶rat original este perseverenta sa atitudine insurgent¶ fa†¶
de epoca comunist¶ §i fa†¶ de criminalii care au instalat totalitarismul.
Literatura lui Paul Goma reprezint¶ individul ale c¶rui drepturi au fost c¶lcate
în picioare, omul ale c¶rui sentimente morale au fost jignite. Scrisul apare
astfel ca gest de revendicare a prerogativei scriitorului de a da replica §i de a
restaura dreptul omului la libertate. Niciun alt scriitor român nu a abordat atât
de categoric temele §i subiectele interzise ale epocii comuniste, legate de
îngr¶direa drepturilor omului. Paul Goma a avut curajul s¶ înfrunte constant
§i f¶r¶ compromisuri, prin ac†iuni sociale §i prin scris, aparatul de represiune
comunist¶ în Basarabia, România §i oriunde. El a pus în discu†ie probleme ca
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deteten†ia intelectualilor cu viziuni politice opuse regimului în gulaguri §i
centre de reeducare totalitarist¶, tortura în vederea ob†inerii m¶rturiilor false,
durerea §i disperarea victimelor din închisori, promovarea cultului lui Lenin
§i Stalin, stalinizarea României, proletcultismul, arderea c¶r†ilor din patrimoniul clasic al literaturii române §i universale, colaborarea scriitorilor cu regimul etc. Scrierile lui Paul Goma sunt m¶rturii §i documente vii ale epocii
comuniste, ele stau, potrivit lui Cornel Munteanu, „la baza democra†iei
române§ti”.
C¶r†ile lui Paul Goma exploreaz¶ capacitatea de rezisten†¶ a individului la r¶u, impunând imaginea contestatarului ridicat împotriva realit¶†ii
social-politice sufocante. Scriitorul creeaz¶ figura basarabeanului r¶zvr¶tit
§i, în genere, a omului care nu se las¶ nimicit de t¶v¶lugul istoriei.
Personajele din romanele sale reu§esc s¶ supravie†uiasc¶ provoc¶rilor istoriei
pentru c¶ au no†iunea normalit¶†ii, moralei §i adev¶rului. Ele constituie
modele de rezisten†¶ în condi†ii subumane §i situa†ii-limit¶.
Reperul fundamental, sursa de supravie†uire a omului §i a scriitorului
Paul Goma se afl¶ în siguran†a originii, particularizat¶ într-un topos artistic:
satul Mana din „Basarabia rainic¶”. De acest topos †ine lumea copil¶riei, pe
care scriitorul reu§e§te s¶ o proiecteze în eternitate, într-un spa†iu §i timp
nepieritor, continuând linia Amintirilor... artistice ale lui Ion Creang¶.
Mana, cu calidorul casei p¶rinte§ti, are valoarea unei matrici originare, este
centrul universului, în func†ie de care se ordoneaz¶ totul. Nu în ultimul rând,
se cade men†ionat¶ obsesia c¶ut¶rii feminit¶†ii protectoare §i salvatoare, perceperea erosului ca o necesitate imuabil¶ a individului presat de istorie.
Dac¶ în cazul altor scriitori, istoricii literari invoc¶, de regul¶, câteva
etape de evolu†ie a operei, delimitate tematic sau la nivelul performan†ei estetice, literatura lui Paul Goma necesit¶ o alt¶ interpretare. Toate c¶r†ile sale
con†in cam acelea§i linii tematice, suprapuse, repetate obsesiv, având fiecare
un în†eles propriu, de sine st¶t¶tor, dar formulând un tot organic §i armonic.
Lectura lor presupune un exerci†iu de cuprindere simultan¶ a mai multor
teme, registre stilistice, voci etc. Se cere deci o abordare simultan¶ a tematicii, a formei, dar §i a vocilor felurit articulate în crea†ia scriitorului. Se poate
face totu§i o ordonare conven†ional¶ a crea†iei lui Paul Goma, pornind de la
sugestiile autorul însu§i, care î§i grupeaz¶ c¶r†ile în func†ie de tema
dominant¶:
1. Ciclul autobiografic, alc¶tuit din cinci romane ce recompun
copil¶ria §i adolescen†a scriitorului – Din Calidor, Arta reFugii, Astra,
Sabina, Roman intim. Aceste „fic†ii autobiografice”, cum le nume§te autorul, transform¶ materialul de via†¶ în proz¶ artistic¶. De fapt, aspectele autobiografice se reg¶sesc în toate c¶r†ile lui Paul Goma.
2. Romanele §i c¶r†ile de m¶rturie despre universul carceral
românesc, care înregistreaz¶ ororile închisorilor comuniste, creeaz¶ imaginea universului concentra†ionar §i radiografiaz¶ procesul de alienare a individului în epoca totalitarismului – Camera de al¶turi, Soldatul câinelui,
Ostinato, U§a noastr¶ cea de toate zilele, Gherla-L¶te§ti, În cerc, Garda
invers¶, Patimile dup¶ Pite§ti, Culoarea curcubeului ’77 (Cutremurul
oamenilor) Cod „B¶rbosul”. În aceste c¶r†i revolta anticomunist¶ este deosebit de pronun†at¶.
3. C¶r†i cu subiect basarabean, în care se reconstituie, în baza unor
documente, adev¶rul istoric privind aceast¶ provincie româneasc¶ – Din
Calidor, Arta reFugii, Basarabia, S¶pt¶mâna ro§ie, Scrisuri.
4. Ciclul femeilor însumeaz¶ câteva romane autobiografice, evocând
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rela†ia cu femeile care au marcat via†a §i crea†ia scriitorului. Femeile r¶mân
memorabile datorit¶ splendidelor portrete fizice §i lingvistice, care surprind
feminitatea în varii ipostaze §i alc¶tuiesc o original¶ galerie de personaje –
Justa, Sabina, Bonifacia, Castelana, Ela.
5. Dic†ionar, intitulat Alfabecedar, care însumeaz¶ mii de cuvinte
inventate de autor. Este vorba, de fapt, de un pseudodic†ionar de cuvinte literare inventate.
6. Alte c¶r†i ce con†in m¶rturii §i discu†ii pe orice tem¶ anun†at¶ de
Paul Goma în celelalte lucr¶ri –Adameva, B¶trânul §i fata, Profil, Infarct,
Altina – gr¶dina scufundat¶, Chassé-croisé, Amnezia la români etc.
7. Jurnalele, cu însemn¶ri cotidiene §i medita†ii politice f¶cute de-a
lungul a mai mult de dou¶zeci de ani (Jurnal pe s¶rite, Jurnal de c¶ldur¶
mare, Jurnal de noapte lung¶, Jurnalul de apocrif, Jurnalul unui jurnal,
Alte jurnale, Jurnal 1999-2011).
Concep†ia asupra literaturii
Paul Goma nu î§i formuleaz¶ principiile poetice într-un program
aparte, ci î§i r¶sfir¶ reflec†iile metaliterare (medita†iile privind arta scrisului)
prin toate c¶r†ile §i în interviuri. De foarte multe ori îns¶, pentru a-§i defini
concep†ia despre literatur¶, scriitorul apeleaz¶ la §tiin†a muzical¶, a§a încât
no†iuni ca ostinato, fuga, contrapunct, passacaglia, ciaconna, corelate cu
cele menite a exprima ars poetica, apar cât se poate de fire§ti. Se poate vorbi
chiar despre o predilec†ie pentru o anumit¶ muzic¶, apropiat¶ ca structur¶ de
crea†ia scriitorului – cea a lui Johann Sebastian Bach. Stilul polifonic, m¶re†ia
§i soliditatea construc†iei, bog¶†ia contrapunctic¶ §i for†a dramatic¶ a muzicii
acestui compozitor îi provoac¶ scriitorului fascina†ie §i îi impulsioneaz¶
dorin†a de a le experimenta în arta narativ¶. Unele titluri, dar mai ales arhitectonica romanelor lui Paul Goma indic¶ expres formele muzicale ale marilor polifoni§ti. Acest tip de muzic¶, exprimând ve§nica aspira†ie a omului de
a evada din captivitatea rigorilor de tot felul §i implacabila lui condi†ie de prizonier, neîntrerupta oscilare între poezia înaripat¶ a inimii care nu cunoa§te
opreli§ti §i porunca necru†¶toare a ra†iunii care o cenzureaz¶ se potrive§te
st¶rilor de spirit ale scriitorului care a cunoscut priva†iunea de toate felurile.
Structura polifonic¶ prezint¶ simultan aceast¶ dialectic¶ a vie†ii umane.
Scriitorul î§i edific¶ pe osatura formei simfonice ostinato un program
moral §i estetic. Tehnica ostinato îmbin¶ armonios dimensiunile de memorialist §i romancier ale lui Paul Goma. Scriitura muzical¶ îi ofer¶ sugestii pentru
câ§tiguri de factur¶ modern¶ în expresie §i în construc†ie romanesc¶, fapt
remarcat de critica literar¶. Potrivit lui Ion Simu† (care se referea la romanul
Ostinato), scriitorului îi reu§e§te edificarea unei „simultaneiz¶ri a arhitecturii
narative”, constituind una dintre scriiturile cele „mai îndr¶zne†e din literatura
contemporan¶”. Paul Goma este cu adev¶rat un „autentic novator al romanului modern”.
Toate c¶r†ile lui Paul Goma mizeaz¶ pe resursele memorialistice,
care reprezint¶ o ofensiv¶ împotriva uit¶rii. Materia epic¶ a romanelor sale se
trage din propria biografie, ea îns¶§i un serial dramatic de evenimente.
Autorul recurge la datele biografice cu scopul de a accede §i a transmite
autenticitatea realit¶†ii. Ferm convins de comoditatea ancor¶rii în fic†iune în
epoca anomaliilor §i atrocit¶†ilor totalitarismului, Paul Goma nu se menajeaz¶, ci î§i afirm¶ explicit demersul autobiografic §i î§i asum¶ misiunea de a
demasca sistemul mincios, dovedind, dup¶ Monica Lovinescu, un „eroism
incomparabil”.
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Referin†e critice
„Marele merit al lui Paul Goma e acela de a exprima adev¶rul cu o
autenticitate ce nu admite nici o not¶ de contraf¶cut §i cu o ardoare etic¶ ce
nu permite nesocotirea m¶car par†ial¶ a lui.”
Mihai Cimpoi
„Paul Goma face împreun¶ cu înainta§ii s¶i – Hasdeu, Stere, Vasile
Coroban – §irul de basarabeni justi†iari, inclemen†i §i incomozi, mari vizionari v¶rsa†i din aceast¶ margine de latinitate vitregit¶ de istorie c¶tre centrul
românismului, ca un ferment necesar, salvator, de vigoare moral¶ §i rezisten†¶ etnic¶. E un §ir nu prea lung, dar suficient de reprezentativ prin modelele de caracter §i de intransigen†¶ moral¶ propuse §i prin rezonan†a ac†iunii
lor în timp.”
Andrei ¢urcanu

Din Calidor. Între mitul copil¶riei §i realitatea istoriei
Geneza romanului
Romanul Din Calidor. O copil¶rie basarabean¶ este crea†ia major¶
a lui Paul Goma. Acesta este redactat la Paris, între 1981 §i 1985, în momentul în care scriitorul intrase deja în circuitul european cu celebrele sale c¶r†i
despre închisorile comuniste. „Din Caldor a început s¶ fie scris dintr-o necesitate intern¶, m¶rturise§te scriitorul, trebuia s¶ abandonez fic†iunea-fic†iune
§i s¶ încep s¶-mi povestesc via†a”. Volumul constituie primul roman al ciclului autobiografic §i transcrie amintirile lui Paul Goma din cea mai fraged¶
copil¶rie. Varianta român¶ vede lumina tiparului abia în 1990, romanul
ap¶rând mai întâi în francez¶ la editura parizian¶ Albin Michel, sub titlul Le
Calidor, iar peste doi ani în englez¶, la editura londonez¶ Readers
International, având titlul My Childhood at the Gate of Unrset. În 2010
romanul cunoa§te §i o transpunere italian¶, intitulat¶ Nel sonno non siamo
profughi. Un’infanzia in Bessarabia. La Chi§in¶u, romanul este editat în
1993 §i reeditat în 2010.
Teme §i semnifica†ii
Reconstituirile din romanul Din Calidor sunt „amintirile din
copil¶rie” ale lui Paul Goma. În zadar îns¶ vom c¶uta s¶ fim plimba†i, ca la
Ion Creang¶, prin paradiziace spa†ii humule§tene sau prin idilice ambian†e ale
conacului boieresc, de genul celor imaginate de Ionel Teodoreanu §i
Constantin Stere (este vorba de cei trei mari scriitori reprezentativi pentru
literatura de evocare a copil¶riei). Secven†a temporal¶ rememorat¶ de Paul
Goma coincide cu o perioad¶ istoric¶ dramatic¶ pentru locuitorii Basarabiei,
care, din anii ’40 ai secolului trecut, sunt nevoi†i s¶ suporte consecin†ele distrug¶toare ale schimb¶rii câtorva regimuri politice. Anii primei copil¶rii a
scriitorului n¶scut la Mana într-o familie de înv¶†¶tori coincid cu tragicele
evenimente din 1940 §i 1944, când Basarabia este cedat¶ bol§evicilor. Astfel
c¶, pe de o parte, romanul este o restaurare, prin superbe evoc¶ri, ale evenimentelor spirituale din copil¶rie, transpunând literar o tr¶ire plenar¶ în
„zari§tea copil¶riei”, iar pe de alt¶ parte, o cutremur¶toare transcriere a dramei Basarabiei. Între aceste dou¶ planuri – imaginar §i real, fic†iune §i adev¶r

©Paul Goma 1935-2011

wwww.paulgoma.com

PDF public și gratuit

31.12.2011

PAUL GOMA - JURNAL 2011

2735

– se stabilesc rela†ii pe care autorul le exprim¶ printr-o varietate de procedee
moderne.
Copilul Paul are rolul de narator §i cronicar, surprinzând realitatea
într-un moment crucial, cel al declan§¶rii r¶zboiului. Istoria terifiant¶, datele
prezentului istoric îi invadeaz¶ f¶r¶ drept de apel lumea infantil¶. În condi†iile
acestea, o copil¶rie nu are §anse s¶ se desf¶§oare în albia ini†ierilor fire§ti.
Efectele traumatizante au marcat într-un fel aparte structura b¶iatului, maturizându-l §i determinându-l s¶-§i construiasc¶ o lume a sa paralel¶, f¶r¶ cusur,
în care el s¶ poat¶ vie†ui §i s¶ fie fericit, opunându-se amenin†¶rilor istoriei.
În celelalte romane ale ciclului vom urm¶ri cum, adolescentul refugiat
(„f¶rde†¶rat”) î§i creeaz¶ din satul copil¶riei o †ar¶ a sa atemporal¶, un topos
prielnic refugiului. Tendin†a de a se refugia în idilic este p¶strat¶ §i de autorul
matur, pentru care întoarcerea imaginar¶ în acei ani teribili înseamn¶ o stare
de gra†ie, o ancorare în orizontul mirific al copil¶riei. Satul basarabean Mana,
s¶rac, devastat de timpul neîndur¶tor, devine o proiec†ie a unui spa†iu §i a
unui timp etern, un pre†ios †inut imaginar în care scriitorul î§i localizeaz¶
reperele existen†iale fundamentale §i sursele de inspira†ie artistic¶. Mana
r¶mâne un memorabil §i rezistent topos artistic al copil¶riei, semnificativ
atât pentru scriitor, cât §i pentru cititorul dintotdeauna.
Romanul construie§te imaginea omului al c¶rui destin evolueaz¶ pe
muchie, r¶sturn¶rile fiind posibile în orice moment. Modelarea copilului are
loc în condi†ii-limit¶, în împrejur¶ri fluctuante. Cu toate acestea, el reu§e§te
s¶-§i men†in¶ echilibrul. Important¶ în trasarea personalit¶†ii lui este moralitatea ce se alimenteaz¶ din materia vie a stihiei populare, însu§ite în „calidorul” casei p¶rinte§ti. Romanul mai dezvolt¶ contrapunctic4 §i alte teme cum
sunt rela†ia mam¶-fiu, sublima inocen†¶ a începuturilor, iubirea în forma ei
cea mai pur¶ pentru „eternul feminin”, tentativa de recuperare a inocen†ei, a
iubirii, a prieteniei, a solidarit¶†ii umane în fa†a suferin†ei, drama copilului
refugiat/înstr¶inat de †ar¶, simbolul unui destin, tragica istorie a basarabenilor, obsesia exasperant¶ a mor†ii care îns¶ nu umbre§te niciodat¶ pe deplin
dorin†a de a tr¶i.
Compozi†ie §i tehnici narative
Paul Goma a fost întotdeauna un arhitect atent la echilibrul epic §i la
perspectiv¶. În acest roman nara†iunea se deruleaz¶ la persoana I, dând textului o not¶ de subiectivitate specific¶ scrierilor confesionale §i memorialistice. Scriitorul este aici narator, personaj, martor §i comentator al
întâmpl¶rilor evocate. El prive§te în urm¶ §i reconstituie anii forma†iei sale
din momentul în care începe s¶-i fie activ¶ con§tiin†a. Perspectiva de evocare
este îns¶ a unui copil de 5-6 ani. Se poate vedea totu§i c¶ nivelul reflec†iei §i
reprezent¶rii dep¶§e§te capacit¶†ile unui copil, c¶ vocabularul §i psihologia
naratorului nu se împac¶ cu discursul suspect de matur. Ne ajut¶, în acest
sens, un comentariu al lui Paul Goma din Jurnal 1999: „Nu mai †in minte
cum «procedam» când scriam povestirile «pentru copii» (probabil instinctiv
asem¶n¶tor), îns¶ la Din Calidor §i în urm¶toarele patru «fic†ii autobiografice» m-am sc¶zut (ca în¶l†ime), m-am retrogradat (în timp, deci în vârst¶),
pentru a putea vedea «de la în¶l†imea timpului (vârstei) naratorului»”.
Evenimentele se nareaz¶ în ordine cronologic¶. Paul fie c¶ poveste§te evenimentele acelor ani, în calitate de martor ocular, fie c¶ le reconstituie din vorbele adul†ilor, improvizând un dialog cu ei (un dialog în monolog). Ca s¶ fie
mai conving¶tor, scriitorul recurge la un artificiu, argumentând gândirea
maturizat¶ a copilului prin faptul c¶ el nu era pur §i simplu un copil, ci un „în-
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plus-basarabean”, dezvoltat psihic §i fizic înainte de vârsta normal¶, datorit¶
unor împrejur¶ri neîng¶duitoare: r¶zboiul, r¶mânerea f¶r¶ tat¶, refugiul etc.
Pe alocuri, intervine §i autorul care reproduce unele discu†ii, de dup¶ evenimentele romanului, cu tat¶l s¶u ori cu un arhitect. Se recurge astfel la câ†iva
naratori flotan†i, care asigur¶ epicului o complexitate antrenant¶.
Cuno§tin†ele în materie de muzic¶ polifonic¶ îi ofer¶ sugestii pentru
câ§tiguri de factur¶ modern¶ în construc†ia romanesc¶. Din Calidor are o
arhitectur¶ polifonic¶, cu relu¶ri obsesive de teme §i motive, uzând de stilul
contrapunctic. Laitmotivul §i principiul ordonator al materiei epice este
Calidorul casei din Mana: punct de pornire §i de sosire, reper pentru rememorare §i imagina†ie, loc strategic pentru observa†ie etc. Calidorul nu este
doar un laitmotiv al subiectului, acesta constituie întreg universul romanului.
În §tiin†a literar¶, aceast¶ realitate artistic¶ cap¶t¶ no†iunea de cronotop5. La
Paul Goma, „Calidorul” este nu doar o metafor¶ a unui paradis transcendent
sau un simbol abstract, ci constituie atât centrul imaginarului, cât §i o tr¶ire
în plan real §i terestru a timpului. Paul Goma este creatorul unui nou cronotop
romanesc – cronotopul calidorului.
Romanul debuteaz¶ cu un prolog, intitulat sugestiv Pre-mergere,
menit a ne introduce în universul cronotopic al calidorului casei p¶rinte§ti din
satul Mana. Acest element arhitectural al casei basarabene devine formul¶
artistic¶ a reperului existen†ial §i axiologic al scriitorului: „totul îmi pleac¶ de
acolo §i de atunci, toate mi se întorc, dup¶ largi ocoluri, perfect rotunde, dup¶
definitive dusuri – atunci §i acolo”. Calidorul casei p¶rinte§ti este „buricul
p¶mântului”, „osia lumii”, în jurul c¶reia autorului î§i deap¶n¶ nara†iunea,
asigurând romanului o arhitectonic¶ circular¶.
Nu g¶sim nic¶ieri în alt¶ parte, la niciun scriitor, un astfel de cronotop, utilizat pentru a reprezenta artistic lumea copil¶riei ca un illo tempore de
basm (calidorul ca o „gr¶din¶ suspendat¶”). Specificul universului din calidor ne este eviden†iat de la bun început: „I-am spus: galerie, ca s¶ se în†eleag¶
despre ce este vorba, în realitate casa avea ce avea: pridvor, prisp¶, cerdac,
verand¶, îns¶ nu i se spunea: prisp¶, nici pridvor (slavisme †¶r¶ne§ti); §i nici
cerdac (cu, eventual, geamlâc) – turcism târgove†. Casa noastr¶ din Mana
avea (, domnilor,) calidor”. Cuvântul calidor cap¶t¶, chiar de la început, prin
explicarea etimologiei lui, dou¶ semnifica†ii proeminente. Pe de o parte, st¶
interpretarea §tiin†ific¶ care vorbe§te de originea francez¶ a cuvântului trecut
în român¶ prin filiera limbii ruse, pe de alt¶ parte, este relevant¶ explica†ia
poetic¶ a mamei, pentru care cuvântul calidor î§i trage originea din întâlnirea
grecescului kali („frumos”) §i a românescului dor. Pentru narator aceast¶ a
doua etimologie este §i cea preferat¶, „mult mai frumoas¶”, „r¶pitor de
adev¶rat¶”, având valoarea c¶s¶toriei p¶rin†ilor s¶i: mama, Maria Popescu,
vine din neam de greci, tata este român din codrii Orheiului. Prima interpre––––––––––––
4 Contrapunctul este o tehnic¶ de compozi†ie literar¶ împrumutat¶ din studiul muzical, constând în suprapunerea a dou¶ sau mai multe linii tematice de sine st¶t¶toare, având fiecare un în†eles propriu, dar formând laolalt¶ un tot organic, polifonie, contratem¶.

tare este semnificativ¶ pentru specificul graiului vorbit de basarabeni, marcat
de influen†ele istoriei. A doua e relevant¶ pentru poten†ialul imaginativ al
acestei comunit¶†i §i eviden†iaz¶ capacitatea basarabenilor de a comunica
prin intermediul simbolului.
Prin configura†ia lui („vestibul deschis spre ambele p¶r†i, acel afar¶
proxim §i nu definitiv, acel loc la aer §i lumin¶ §i umbr¶ §i c¶ldur¶ expus
agresiunilor – dar nu mortale: oricând pot face pasul înapoi, la ad¶post...”),
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calidorul indic¶ spre rela†ia specific¶ a eului cu lumea, spre filosofia de via†¶
pe care se edific¶ demersul scriitorului. Memorabilele scene dispuse teleologic în debutul §i în finalul romanului, care evoc¶ na§terea §i ruptura fizic¶ de
locul na§terii – refugiul transilv¶nean – sunt extrem de semnificative:
„Pe mine mama nu m-a trimis: m-a adus pe lume; nu m-a expulzat,m-a
condus de mân¶ (…) de mân¶, din, în, spre, calidorul casei din Mana: buricul p¶mântului. Osia Lumii.”
„Ne culc¶m, orbe§te, pe plapomele întinse pe du§umea. M¶ întind pe-o
parte, pentru c¶ mama s¶-mi †in¶ de cald §i bine la spate.
Îmi †ine. Sunt gata s¶ cad în somn, dar nu m¶ las¶ mirosul rece, de tutun.
(…)
– S¶ dormim, puiul-mamii. M¶car în somn s¶ nu fim refugia†i.”

Scenele sunt menite s¶ reprezinte via†a ca o stare în calidor, via†a ca
o stare de n¶scut deja, dar †inut în poala protectoare a mamei. Naratorul este
legat de mam¶, de calidorul casei p¶rinte§ti prin „ombilicul intact”. Aceast¶
filosofie aminte§te de cea a basmului popular Tinere†e f¶r¶ b¶trâne†e §i
via†¶ f¶r¶ de moarte. În continuare, de-a lungul întregului edificiu romanesc, Calidorul î§i va descoperi treptat gama de semnifica†ii care vor înscrie
casa p¶rinteasc¶, satul Mana §i spa†iul dintre Nistru §i Prut în geografia spiritual¶ a umanit¶†ii. E vorba de un spa†iu §i un timp etern, suspendat §i
sus†inut de coloanele imagina†iei, care relev¶ setea constant¶ a omului pentru
frumos: „calidorul în care m¶ mereu întorc se afl¶, nu doar cu un centimetru
§i jum¶tate mai sus decât p¶mântul cur†ii. Ci suspendat. Ca Gr¶dinile…”
Semiramidei din Babilonul antic.
Dincolo de rolul de coagulant al arhitectonicii romanului §i de semnifica†iile pe care le transmite, cronotopul calidorului are §i func†ie narativ¶,
asigurând ritmicitate §i armonie nara†iunii, §i realizând, totodat¶, leg¶tura
dintre timpul nara†iunii §i timpul desf¶§ur¶rii ac†iunilor din roman. Trecerea
de la un capitol la altul, de la o scen¶ la alta din interiorul capitolelor se face
de regul¶ prin formula ini†iatic¶: „Stau în calidorul casei din Mana. Şi v¶d:”
sau cu vreunul asem¶n¶tor: „Din calidor, v¶d totul”, „Din calidor se vede mai
bine decât v¶zusem cu ochii trupului”, „Stau în calidor §i tremur” etc.
Pentru a da nara†iunii o dinamic¶ captivant¶, scriitorul recurge la
variate tehnici narative, cum ar fi:
• Construc†ia sferic¶: dispunerea concentric¶ a scenelor, ideilor,
viziunilor prin l¶rgire treptat¶. Ex.: imaginea calidorului, casa, §coala, satul
Mana, Basarabia, România, Europa.
• Structuri compozi†ionale circulare: plasarea la început, mijloc §i
sfâr§it de roman a unor imagini asem¶n¶toare. Ex.: imaginea calidorului sau
imaginea copilului lâng¶ mama sa.
• Retrospec†ia: incursiunea înapoi pe firul memoriei, refacerea
subiectiv¶ a anilor de forma†ie.
• Monologul dialogat: un artificiu folosit pentru a reconstitui evenimente pe care copilul nu le-a putut în†elege, recurgând la explica†iile
mamei, tat¶lui sau ale oamenilor din sat.
•
Analiza psihologic¶: notarea iscusit¶ a gesturilor personajelor
care le pun în eviden†¶ caracterul.
• Alternan†a planurilor exterior/ interior, epic/ analitic
Umorul amar al situa†iilor. Ex.: copilul se bucur¶ c¶ r¶mâne orfan de tat¶,
beneficiind din plin de compasiunea celorlal†i.
Simboluri: calidorul, mama, tata, satul, §coala, alergatul prin vii, arderea
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c¶r†ilor, arderea crucii de pe mormânt.
•
Intertextualitatea cu operele lui Ion Creang¶ sau François
Rabelais.
• Limbajul argotic etc.
În orizontul copil¶riei
Titlurile capitolelor puncteaz¶ momente din via†a familiei §i ale satului de ba§tin¶, semnificative pentru evolu†ia spiritual¶ §i de caracter a copilului. Prima secven†¶, intitulat¶ Casa, situeaz¶ cititorul în orizontul satului
basarabean care î§i consum¶ timpul între cele dou¶ anex¶ri tragice la imperiul
sovietic: 28 iulie 1940 §i aprilie 1944. Evenimentele sunt reconstituite de
copil (care avea în 1940 o vârst¶ prea fraged¶ pentru a în†elege §i a înregistra)
în dialogul cu tat¶l s¶u (dialog în monolog). Tat¶l are în roman rolul de
comentator al istoriei, r¶zboaielor §i mentalit¶†ilor acelei epoci. Scena-cheie,
cu preg¶tirile familiei Goma pentru prima încercare de refugiu, este relatat¶
de copilul care surprinde cu o deosebit¶ fine†e gesturile participan†ilor: mama
c¶rând bagajele spre ie§ire, tata care se desparte cu greu de casa-§coal¶ §i mai
d¶ „înc¶-numai-o-rait¶ §i înc¶-numai” prin gospod¶rie, Mo§ Iacob, agitânduse f¶r¶ niciun folos în jurul mamei: „Da se poate o treab¶ ca asta, doamn¶?
S¶ c¶ra†i singuric¶ – asta-i treab¶ de b¶rbat!” §i M¶tu§a Domnica cu leg¶tura
de mâncare strâns¶ la piept. Prima încercare de retragere nu i-a reu§it familiei
Goma din cauza refuzului de a p¶r¶si „lucrarea mânurilor” lor – §coala, c¶reia
autorul îi dedic¶ un capitol aparte. Edificat¶ cu cheltuieli de for†e §i mijloace,
inclusiv cu sacrificii umane (în timpul scoaterii pietrelor pentru temelia §colii
a fost strivit un fl¶c¶u, Pantelimon Severin), §coala are o semnifica†ie aparte
pentru so†ii Goma, care §i-au asumat nobila misiune de a-i lumina aici pe
locuitorii satului Mana. Pasiunea comun¶ pentru §coal¶ i-a unit, i-a c¶s¶torit,
aici în §coal¶ s-au n¶scut cei doi copii ai lor: Petru §i Paul.
Evocând momentul construirii §colii din Mana, scriitorul are un bun
prilej de a face o incursiune în viitor (care e, totodat¶, o întoarcere în timp
pentru autor), pentru a reproduce un dialog cu un arhitect italian, explicativ
atât în materia particularit¶†ilor de construc†ie a caselor din Basarabia, cât §i
pentru expunerea principiilor arhitectonice ale romanului. A scrie un roman
înseamn¶ a face „cu mânurile mele, o cas¶ de cuvinte. Ei, cum! Dup¶ re†eta
covrigului (care se confec†ioneaz¶ învârtind aluatul în jurul unei g¶uri date),
înv¶l¶tucesc §i eu cuvinte de-jur-împrejurul calidorului”.
Cu fiecare capitol, orizontul de cunoa§tere al copilului §i, respectiv,
de ini†iere a cititorului se l¶rge§te tot mai mult. Dorin†a lui Paulic¶ de a
cunoa§te, de a vedea este de nest¶vilit. De la în¶l†imea calidorul, se vede
bine: „...vreau pe calidor! S¶ v¶d, s-aud, s¶ miros – tot, toate”. A§a cum se
profileaz¶ pe ap¶ cercurile, l¶rgindu-se concentric fa†¶ de un punct radiant,
tot a§a, fa†¶ de calidorul casei, raza de vizibilitate se l¶rge§te pân¶ la spa†iul
§colii, apoi al satului, apoi al †inutului întreg al Basarabiei natale – spa†ii
c¶rora autorul le rezerv¶ capitole aparte.
Persoanele-personaje: p¶rin†ii
În Jurnal de apocrif, Paul Goma vorbe§te despre faptul c¶, din perspectiva timpului, „p¶rin†ii au c¶p¶tat aceea§i valoare-culoare ca §i locurile
(geografice) în care mi-am petrecut – în scris – copil¶ria paradiziac¶. Egal de
luminoase”. Atunci când este vorba de p¶rin†i, memoria scoate din
ascunzi§urile ei „numai iubire”. Persoanele-personajele6 din roman sunt
mereu înv¶luite de acest sentiment, fiind înconjurate de sfere luminoase §i
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purtând înc¶rc¶tur¶ emo†ional¶ vibrant¶.
Tat¶l, dasc¶lul de †ar¶ dedicat profesiei, cunosc¶tor de geografie §i
istorie, care e §i constructorul §colii, deschide seria tipologic¶ a refugiatului.
Încercând s¶ protejeze c¶r†ile §colii scrise cu caractere române§ti §i tricolorul,
este arestat de propriul s¶u elev §i deportat în Siberia. Tat¶l reprezint¶ principiul dinamic, fiind legat de no†iuni ca plecarea, peregrinarea nevoit¶,
refugiul.
Mai mult decât atât, tat¶l devine simbolul basarabeanului r¶zvr¶tit
care nu se împac¶ cu nedrept¶†ile istoriei. Pân¶ a fi un scriitor disident, Paul
Goma este, mai întâi de toate, creatorul unei variante alternative a tipului literar de basarabean, diferit de imaginile personajelor resemnate, contemplative, p¶§uniste, mioritice ale literaturii române din stânga Prutului. Scenacheie, în care tat¶l î§i joac¶ crucea de pe mormânt, se înscrie în linia tradi†iei
carnavale§ti a r¶zvr¶titului: „Apoi tata nu trântea crucea în mijlocul cur†ii §i
n-o sp¶rgea cu toporul; n-o stropea cu gaz §i nu-i d¶dea foc. £i nu dansa, gol
pân’la brâu, în cizmele lui, ruse§ti, de foaie-de-cort, kaki; §i nu se desc¶l†a de
cizmele de pânz¶ ruseasc¶ §i nu le azvârlea în foc, peste cruce, pe rând; §i nu
r¶cnea, dansând gol, descul†, cu o sticl¶ de vin în mân¶, cu p¶ru-n ochi, cu
ochii albi”. Bufonada tat¶lui, „întoarcerea pe dos” a mitului lui Hristos etaleaz¶ un fel aparte al †¶ranului de a exprima tragedia uman¶, evitând preceptele autoritare biserice§ti. Un gest de revolt¶ este §i dansul macabru al tat¶lui
gol pân¶ la brâu, cu o sticl¶ de rachiu într-o mân¶, urlând demen†ial „Tr¶iasc¶
Gutenberg!” §i †op¶ind în jurul rugului de pe z¶pad¶, în care sunt arse c¶r†ile
cu caractere române§ti. Acest dans este o form¶ de ap¶rare contra fatalit¶†ii.
Criza declan§eaz¶ Jocul carnavalesc al vie†ii. Dansurile sunt gesturi ale vitalit¶†ii §i au însemnele unor posibile existen†e.
Mama, înv¶†¶toare în §coala din satul Mana, constituie entitatea static¶, zeitatea domestic¶, fiind asociat¶ casei, matricei originare, a§tept¶rii,
îngrijirii copilului. Ea este o madon¶ cu pruncul în bra†e, care trece prin umilin†¶, foame §i frig pentru a-§i proteja odrasla §i, astfel umanitatea întreag¶.
Romanul Din Calidor consacr¶ figura tutelar¶ a mamei, de a c¶rei lume fiul
r¶mâne legat pentru totdeauna „prin ombilicul intact”. Rela†ia mam¶-copil
transgreseaz¶ actul fenomenal, exprimând raporturile dintre individ §i univers. Totul începe §i se termin¶ cu ea. Imaginea mamei iradiaz¶ infinite semnifica†ii, ea înseamn¶ siguran†a ad¶postului, a c¶ldurii §i se suprapune pe
no†iunile de genez¶, via†¶, crea†ie, p¶mânt, patrie.
De-a lungul romanului, mama este surprins¶ în mai multe ipostaze:
tandr¶ cu cei umili, lupt¶toare pentru adev¶rul istoric §i corectitudinea limbii
române, justi†iar¶ §i intransigent¶ cu m¶rgini†ii, lene§ii §i r¶ii. Mama constituie un prim model de scriitor, †inând jurnale §i compunând monografii etnografice. De la ea copilul preia structura de creator, c¶ci mama se dovede§te a
fi o abil¶ mânuitoare §i „vr¶jitoare” de cuvinte.
Universul satului Mana
Mana are, pe de o parte, valoarea unei matrici originare, e un centru
al universului în func†ie de care se ordoneaz¶ totul, iar, pe de alt¶ parte, este
un sat reprezentativ pentru Basarabia secolului trecut, un teritoriu peste care
istoria a trecut ca un t¶v¶lug. Cu cel de-al doilea sens, Mana se înregistreaz¶
în memoria copilului a§a cum o vede acesta, dar §i în felul în care este descris¶ în monografia alc¶tuit¶ de mama §i în dialogurile pe teme istorice cu
tat¶l. În ceea ce prive§te dialogurile, autorul are un bun prilej pentru a intro-
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duce reflec†iile sale legate de istoria provinciei române§ti, pasat¶ dintr-o
mâna în alta de-a lungul anilor, începând cu 1812. Capitolele Vin românii!,
Au venit românii!, Au plecat românii reconstituie tabloul realit¶†ilor dramatice ale anilor ’40, fluxul §i refluxul armatelor român¶ §i bol§evic¶ §i consecin†ele acestor evenimente asupra vie†ii satului. Memorabil¶ este scena venirii osta§ilor români. Reac†ia de bucurie general¶ pe care au avut-o locuitorii
este înregistrat¶ §i descris¶ în detalii. Satul învie, reintr¶ pe f¶ga§ul normalit¶†ii. Femeile întâmpin¶ osta§ii cu evlavie, preg¶tind mânc¶ruri alese în
ceaune mari, sub controlul §i coordonarea culinarului satului, M¶tu§a
Domnica, fl¶c¶ii car¶ ap¶ de la fântân¶, copii zburd¶ în jurul solda†ilor,
b¶rba†ii caut¶ prin poloboace. Plecarea armatei române las¶ un gol imens în
sat, compensat de unele evenimente neobi§nuite, cu tent¶ morbid¶: îngroparea trupurilor „r¶u-mirositoare” de pe câmpuri, prinderea para§utelor inamice, prinderea pe§tilor sc¶pa†i din iazul rev¶rsat al m¶n¶stirii etc.
Cons¶tenii lui Paul atrag neap¶rat aten†ia printr-o serie de straniet¶†i,
care îi fac asem¶n¶tori cu personajele din pove§tile lui Ion Creang¶ sau cu
cele ale scriitorului francez François Rabelais. M¶nenii sunt avizi de libertate
spa†ial¶, „prepeleacurile” lor „de paz¶” fiind adev¶rate „opere de art¶”, de la
în¶l†imea c¶rora po†i „acoperi cu privirea o raz¶ de cel pu†in un kilometru”.
Majoritatea locuitorilor satului Mana nu au caractere de contemplativi introverti†i, m¶neanul este un „auril¶” (de la „aur” §i „aiurit”), care î§i exteriorizeaz¶ §i chiar î§i expune z¶naticele idei despre frumos. Basarabenii lui Paul
Goma sunt nepo†ii lui P¶s¶ri-L¶†i-Lungil¶, Ochil¶, Geril¶ sau Fl¶mânzil¶,
doar c¶ imaginea lor grotesc¶ se construie§te nu prin descrierea fizicului
diform §i hidos, ci, în primul rând, prin limbajul buf. Combina†ii ce frizeaz¶
logica obi§nuit¶, amintind într-un fel renumitele configura†ii zoologice ale
personajelor medievale, pot fi întâlnite de-a lungul întregului roman.
Men†ion¶m, în acest sens, refrenul obsesiv: „înv¶†¶torul de la †ar¶ e un fel de
†¶ran”, splendidele paradoxuri: „numai liberul lucreaz¶ ca un rob” sau „§i
doamna Y §i domni§oara Z §i dumneavoastr¶, doamn¶, sunte†i doamne, v¶
permite†i s¶ face†i pe servitoarele, dar eu sunt †¶ranc¶, doamn¶, eu nu-mi permit...”, sau parodia celebrei mentalit¶†i arhaic-mioritice a †¶ranului basarabean: „§i plânge Ivan, plânge cu lacrimi cât pearja... £i tu, moldovean-capde-bou-omenos, te sim†i dintr-odat¶ nu-§tiu-cum, c¶ l-ai nedrept¶†it, l-ai obijduit, l-ai oc¶rât pe cre§tin... £i te pomene§ti cerându-i iertare, tu lui, rugândul s¶ te ierte – el pe tine...”, f¶r¶ a trece cu vederea structura absolut grotesc¶
a cuvântului ce denume§te spa†iul natal evocat – „Ba(Be)sarabia” §i, respectiv, a locuitorilor lui „ba(be)sarabeni”.
Suci†ii lui Paul Goma se afl¶ la grani†a dintre via†¶ §i art¶, ei nu sunt
actori comici, dar nici oameni pro§ti §i redu§i. Caractere ambivalente, excentrice, cu cele mai nea§teptate posibilit¶†i, pendulând între o masc¶ scenic¶ §i
o via†¶ interioar¶ ocultat¶, oamenii „din calidor”, pe jum¶tate †¶rani, iar pe
cealalt¶ jum¶tate înv¶†¶tori sau „premari”, au un fel aparte de rezisten†¶ – travestit¶ cu preocup¶ri elementare. Personajele memorabile ale romanului sunt
tocmai †¶ranii cu pu†ine îngrijor¶ri pentru agricultur¶, meseria§i de talia lui
Mo§ Iacob, care §tia s¶ fac¶ bine doar „bort¶ în covrig” sau în lingur¶ („pentru aceast¶ «opera†ie» avea cel pu†in zece unelte”). Dar tocmai aceast¶ simulare a con§tiin†ei rudimentare i-a dezlegat gura clovnului/ bufonului/ marginalizatului în fa†a puterii: „Bine-a†i venit, daraghie tovar¶§’, ob§tea m-o
trim¶s de s¶ v¶ spui, de la inim¶, c¶ muuuul’ v-am mai a§teptat! D-amu, c-a†’
venit, fi†i bineveni†’!”. Astfel de scene burle§ti dezv¶luie un umor hâtru §i
gros, un sim† comic, oarecum excentric §i ermetic, care necesit¶ rapide aso-
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cia†ii complexe, de natur¶ filosofic¶ §i social-politic¶, un sim† deosebit al
subtilit¶†ilor cuvântului §i cunoa§terea folclorului dramatic românesc.
Paul adopt¶ o atitudine aparte fa†¶ de viciile cons¶tenilor s¶i, simulând un fel de inocen†¶ ludic¶, generatoare de s¶ge†i comice, caricaturale.
Memorabil¶ în acest sens este relatarea scenei în care m¶nenii se bucur¶ de
accidentul c¶lug¶rilor de la M¶n¶stirea Curchi, c¶rora ploaia toren†ial¶ le-a
rupt z¶gazul iazului §i pe care, în loc s¶-i ajute, se gr¶besc s¶ adune pentru
sine, „cu c¶ru†a la pescuit”, pe§tele r¶spândit pe §es. Nici m¶car Mo§ Iacob,
„premarele satului”, nu a rezistat tenta†iei de a mânca pe§te de poman¶ §i,
dac¶ ziua încearc¶ s¶-§i opreasc¶ dojenitor s¶tenii, noaptea merge §i el cu
„co§âlca” la pescuit averea c¶lug¶rilor. Ridicol¶ este §i insisten†a m¶neanului
de a-§i purta p¶l¶ria mereu §i cu orice ocazii, fie la sc¶ldat, fie la fotbal, handbal sau volei, pe motiv c¶, vorba unui m¶nean,: „On om f¶r-de p¶l¶rie-i mai
gol ca goliciunea”.
Interesant¶ este reflecatrea unor momente istorice, care au fost descrise §i de al†i autori – Elizabeta Isanos (În c¶utarea Magdei Isanos §i
Cosînzenii) sau Aureliu Busuioc (Hronicul G¶inarilor) – cum este, spre
exemplu, povestea cu para§utele aruncate ba de ru§i, ba de români pe teritoriul dintre Nistru §i Prut, din a c¶ror †es¶tur¶ basarabencele î§i coseau rochii,
„c¶me§i de culoarea untului” §i fe†e pentru perne. Pentru Paulic¶, aruncarea
para§utelor este un prilej de fantaz¶ri erotice. Copilul precoce a§teapt¶ s¶
cad¶ din cer, nici mai mult nici mai pu†in, o rusoaic¶ tân¶r¶ §i potrivit¶ pentru
vârsta sa ca s¶ o ia de nevast¶. Doar mai târziu va afla c¶ oamenii para§uta†i
erau împu§ca†i, nu f¶r¶ aportul unuia dintre m¶neni.
Copilul tr¶ie§te n¶valnic toate întâmpl¶rile satului. Unele evenimente
au îns¶ înc¶rc¶tur¶ traumatizant¶ pentru micul Paul, cum e, spre exemplu,
arderea bibliotecii §colare din Mana la comanda cerberilor comuni§ti, care a
avut loc dup¶ prima invazie a sovieticilor în Basarabia în urma Pactului
Ribbentrop-Molotov. Primele obiective ale sovieticilor au fost distrugerea
bisericilor §i a §colilor de limb¶ român¶. M¶neanul Sap§a este cel care are
ordinul s¶ realizeze aceste imperative bol§evice în satul s¶u. Amenin†ându-l
cu pistolul, Sap§a îi comand¶ fostului s¶u înv¶†¶tor s¶ predea tricolorul §i
c¶r†ile cu caractere române§ti. Disperat, tat¶l adun¶ c¶r†ile §i le d¶ foc în fa†a
§colii. Sap§a face parte din galeria lui Paul Goma de tor†ionari înr¶i†i §i mancurtiza†i, revolu†ionari sângero§i, bandi†i, gardieni, directori de închisori, elemente declasate moral §i social. Un alt reprezentant al acestui grup infect este
Grabenco, jandarm angajat la români, ofi†er NKVD sub acoperire, care, în
timp ce executa ru§ii para§uta†i, era §i spion enkavedist cu misiune de recunoa§tere în spatele frontului armatei române.
Fetele din calidor
Preocup¶rile mature ale copilului „din calidor” fac dovada victoriei
for†elor naturale asupra efectelor nefaste ale civiliza†iei. Prin erosul infantil,
Paul se opune destinului printr-o nest¶vilit¶ vitalitate. Trezirea masculinit¶†ii
într-un copil, care este zdrobit necontenit de ororile r¶zboiului, înseamn¶ o
evadare din istorie §i o intrare într-o lume cu adev¶rat mirific¶, aflat¶ sub
semnul feminit¶†ii protectoare. Perceperea feminit¶†ii ca necesitate imuabil¶
are r¶d¶cini în rela†ia mam¶-fiu, intens¶ în timpul copil¶riei, adânc¶ la maturitate. Chipul fetelor din romanul Din Calidor împrumut¶ inevitabil ceva din
chipul mamei. Ileana, Duda, Nora, Mili, Tuza, Tecla, B¶lana, rusoaica
Devu§ca, Varvara §.a. formeaz¶ diversitatea în unitatea feminit¶†ii ocrotitoare
§i a binelui, a umanit¶†ii, a vie†ii. Întoarcerea ciclic¶ la mam¶, la fetele
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copil¶riei constituie un progresiv §i superb imn al vie†ii. Astfel c¶ fragmentul
care urmeaz¶ este un adev¶rat imn dedicat femeii §i, implicit, vie†ii:
„Din calidor le v¶d pe toate: Feti†ele, feti§oarele, feti§canele, fetele-mari,
fetele-§i-mai mari (§i mai mici) cu care m-am avut eu bine în via†a mea, de la Mana.
(…)
Din calidor v¶d bine tot ce au fetele mele.
Din calidor se vede mai bine decât v¶zusem cu ochii trupului. În calidor,
nimeni nu-mi zice s¶ m¶ uit în sus, c¶ nu se cade, c¶ nu §tiu ce, dar când te cre§ti, î†i
zice varvar §i-†i mai cere.
Din calidor le v¶d pe toate §i de tot, câte una, câte una-n una; pe rând §i în
cor – dar nicio clip¶ contopindu-se. Fiecare-i fiecare. În veci.”

Calidorul este spa†iul viselor de dragoste §i al primelor fantezii erotice. Copil¶ria este perceput¶ §i ca o lume vr¶jit¶ de „miroasele” femeilor
„bune, frumoase §i mustoase §i parfumoase §i!”, „cu †â†oance adiind a p¶trunjel”. Înv¶luite în aromele sublimului, fetele Manei („Ah, fetele”) par ni§te
zei†e. Memoria decupeaz¶ neap¶rat odoruri-semnale diferite: Tuza e „frumoas¶ §i când e urât¶, adic¶ toat¶ vremea. S¶raca de ea, pe lumin¶ i se vede
r¶u obrazul bine buburos. £i merge ca un b¶rb¶toi. £i-i tare slab¶, picioarele
i-s ca fusele, încolo curu’ i-i destul de l¶rgu†. £i are, cum se spune, un ochi la
sl¶nin¶ – îns¶ dac¶ te ui†i la ea dintr-o parte, nu bagi de seam¶ f¶ina”; Tecla
e „m¶run†ic¶, frumoas¶, de pic¶: p¶rul negru-negru, cu ape alb¶strui, ochii
verzi-verzi, de mâ†¶ – nu de pisic¶, de mâ†¶; verzi, cu stele de aur”, dar „ce
dulce m¶ †inea §i ce dulce-mi ar¶ta §i ce dulce era ea pe-peste tot. Mai ceva
ca zah¶rul”. V¶zut¶ cu „ochii trupului”, Duda are mâna „aspr¶ §i fierbinte,
pielegoloas¶ mirosind a calap¶r, ca la noi, în buc¶t¶rie, înainte de, §i dup¶, la
ei, cu ferestrele astupate, în umbra dulce §i pip¶rat¶, când ea zicea s¶ m¶ uit
în sus, c¶ nu se cade. Nu se cade s¶ cazi în jos, de-aceea. C¶, dac¶ o vezi,
cade. Joasa ei cea nev¶zut¶”. £i, desigur, B¶lana are „p¶rul galben-galben §i
ochii alba§tri ca floarea inului… (…) Are fuste frumoase, înflorate, barijuri
la fel, pline de flori vesele”.
Refugiul în p¶dure, cauzat de bombardarea satului, nu mai este perceput ca atare, traumatizant §i nociv, ci constituie pentru Paulic¶ un prilej de
ini†iere în tainele erosului. Splendidele scene ce evoc¶ aventura sc¶ldatului,
cea a „mânc¶rii”, momentul cu „omenirea goal¶ alergând prin viile-n floare”
nu au nimic vulgar în ele, nu pot fi în niciun fel numite pornografice. Cu toat¶
„depravarea” §i „grosol¶nia” etalat¶, aceste scene au ceva din sacralitatea
riturilor, ele întruchipeaz¶ dezm¶†ul sacru al pubert¶†ii §i restabilesc dimensiunile „f¶r-de-b¶trâne†ii”. Prin reabilitarea corporalit¶†ii Paul Goma se
opune tendin†ei literaturii din perioada respectiv¶ de a evita acest aspect al
vie†ii umane, descrierea jubila†iilor corporale mai denot¶ o concep†ie specific¶ de estetizare a cotidianului.
Stilul §i limbajul
Romanul denot¶ un stil hibrid, din el str¶bat la suprafa†¶ vocile
îndep¶rtate ale naratorilor anonimi de spe†¶ folcloric¶, ale cronicarilor moldoveni sau ale povestitorului de la Humule§ti. Oglindirea reciproc¶ a acestor
limbaje, care comport¶ cu sine propriile intona†ii, expresivit¶†i, structuri
social-ideologice, pozi†ii axiologice sau sensuri contextuale, genereaz¶ surprinz¶toare efecte stilistice. Autorul stilizeaz¶ diferite forme ale nara†iunii
orale la grani†¶ cu formele de vorbire nonliterar¶: reflec†ii §tiin†ifice,
declama†ii retorice, varii informa†ii etc. Astfel c¶ formulele specifice poves-
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titorului popular („carevas¶zic¶”) stau lesne în vecin¶tatea excursiunilor de
natur¶ livresc¶: „Desigur, pictura, literatura – mai cu seam¶ poezia – au
zugr¶vit, cântat, consacrat alt punct-de-plecare; de-privire: fereastra”.
Aspira†ia autorului în vederea cre¶rii unei polifonii muzicale se conjug¶ cu
dorin†a orchestr¶rii unei plurivocit¶†i autentice a discursului.
Modelul acestei hibridiz¶ri trebuie c¶utat în primul rând în genurile
dramatice ale folclorului român, în structurile imaginarului popular, care
leag¶ poetic ideologiile din toate timpurile §i sferele: „M¶nenii aveau colindele lor, «p¶gâne» §i amestecate, doar câte un vers, cel mult o strof¶ se vâra
s¶ aminteasc¶ despre Iisus, c¶ s-a n¶scut, apoi numaidecât se întorceau la
cerbi §i brazi, la nun†i cu stele, iar de colindat, colindau cum se colind¶: în
cete, umblând din gospod¶rie în gospod¶rie, dup¶ prietenie §i neprietenie – §i
chiar du§m¶nie...”. Scriitorul preia de la aceste genuri modul de structurare a
timpului §i a spa†iului în func†ie de fenomenele naturale §i evenimentele
colective. Se instituie astfel un dialog (intertextualitate) cu modelele ce fac
parte din acela§i grup genetic, printre care cel al lui Creang¶ se profileaz¶ cu
o deosebit¶ pregnan†¶: „Aveam de gând s¶ povestesc – din calidor – culesul
viilor; §i dup¶ aceea s¶ povestesc bine-bine tescuitul; §i dup¶ aceea s¶ povestesc tulburelul; §i dup¶ aceea culesul p¶p’§oiului §i, dup¶ ce d¶ om¶tul, s¶
povestesc §ez¶torile…; §i s¶ povestesc iarna-pe-uli†¶; §i sara-pe-deal; §i
întreg Creang¶”. Fragmentul poate fi interpretat ca un manifest, o profesiune
de credin†¶ a acestui prozator care opereaz¶ cu structuri narative modelatoare
ce determin¶ caracterul proteic, eterogen, social, dialogic al romanului. În
cele din urm¶, autorul ajunge fenomenologic la arhetipul care îi modeleaz¶
ex profundis morfologia narativ¶ – modelul Creang¶ – la rândul lui polimorfic §i inepuizabil.
Enun†urile din roman au func†ia de a prezenta diferite categorii
sociale, cuvintele, sintagmele, propozi†iile provenind din varii sfere de utilizare: de la limbajul §tiin†ific §i cronic¶resc la cel familiar, uneori chiar
licen†ios. Expresiile grosiere reprezint¶ con§tiin†a neoficial¶ eliberat¶ de ierarhiile §i restric†iile autoritare §i exprim¶, în economia artisticului lui Paul
Goma, dorin†a de a crea o lume polifonic¶, plurivoc¶, în m¶sur¶ s¶ spun¶
adev¶rul neoficial în toate modurile.
Scriitorul acord¶ o deosebit¶ importan†¶ jocurilor de cuvinte §i lexicului dialectic, care confer¶ nara†iunii o atmosfer¶ de basm. Limbajul basarabenilor lui Paul Goma abund¶ în cuvinte neao§e, colocviale, vorbite, ca
„ma§âna”, „calidor”, „armia”, „premare”, „co§âlca”, „abricoase”, „harbuz”,
„p¶pu§oi”, „chip¶ru§i”, „cantalup”, „gionate”, „chistruit”, „burdihoc”,
„borte”, „chi§ca†i”, „boambe §i plunghi”, „†¶harc¶”, ce confer¶ discursului
originalitate, distrugând liniaritatea comunic¶rii.
Critica literar¶ a remarcat aceast¶ capacitatea lingvistic¶ a scriitorului de a dezvolta o poetic¶ specific¶ prin folosirea urm¶toarelor procedee:
• Jocurile de cuvinte: „Ivane-Ho†omane, Ivan-Pravolslovan, minciunovan”, „fruct¶ abia ruct¶”, „biciuit¶, ciocaboc¶nit¶, lip¶it¶, h¶-uit¶,
icnit¶”, „trufandaua-chimirgeaua”.
• Afereze, apocope, sincope: „’Mnez¶u”, „Ai i§î tu o lingur¶ din
bor§-di-pe§te-din ceala ce m¶’liga pr¶p¶de§te? Mb¶ls¶mat cu mult¶ foai’verdi-leu§tean? ‚’Nro§ât pi la r¶suflarea gurii mele, c-o mân¶ di chiperi?”,
„Tu r¶mâi cu b¶iat-acela. Cân’ l-a gasî pe dom†¶tori’, vii fuguli†a s¶ dai de
§tire, precumc¶! R¶mân. S¶ dau, pecumc¶”.
• Anagrame, deform¶ri morfologice §i prescurt¶ri de sunete:
„asoilimentu” (pentru asolament), „B¶s¶rabghie”, „multierile”7 (pentru
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moletiere), „b¶iatul lui dom†¶tori” „Mo§-iácob!”; – Ce faaaaci Mo§ Ia’…?”,
„ – H¶, b¶i’†¶lu mo§’lui!, „nu di-abricoase, di cele dolof¶noase §i
anir¶cioase”.
• Sinecdoce: „calidor”.
• Elipse: „ori î†i intr¶ pe gur¶ când dormi – §-atuncea-i alt descântec, nu-l §tiu, numai femeile îl, dar ele nu-l spun”.
• Calculul lingvistic, cuvinte adaptate din alte limbi: „Bez-arabia”, „ucitel’”, „ciolovecii”, „s¶vie†ki gr¶jdian”.
•
Cuvinte compuse: „fra†ietate urso-oitic¶”, „albastr¶vezime”,
„binemirositoare”, „ro§uaprins”, „bun¶diminea†atovar¶§instructor”, „auril¶”
(aur +aiuril¶).
• Onomatopee, alitera†ii: „v¶d puf-pufurile de fum-fum din lulèua
mo§ului (…) b¶rba†ii fumeaz¶ numai †¶h¶rci di tutun, dar voi fi auzit eu de la
cineva, ceva ci pip-oio, fiindc¶ din liule nu po†i face: liul-liul’: nu s-aude”,
„Iart¶-m¶ sufle†el, t¶tuc¶, frate al meu, sunt un tic¶los, un porc de câine, un
vierme, un adev¶rat rus – ia vonavaaaaaaat!”.
• Pleonasme, cacofonii: „s¶ fiu mort de tot”, „caClasancitoare.
Delaora §isa”.
•
Crearea de cuvinte noi: „dealvaletic §i prispalâu”, „onomul”,
„puipuiá”, „Basarabie rainic¶”; „grup ro§cravatesc” „§colarii cu patruvocile”, „cizme dansatrice”, „§o§ontorogi”, „pielegoloas¶”, „untiu”.
Geniul inventiv al limbii se manifest¶ pe deplin în romanul Din
Calidor, care este o reu§it¶ inven†ie de func†ionalitate lingvistic¶ §i consacr¶
un stil aparte – stilul Goma. Codurile lingvistice normative sunt violate pentru a le desc¶tu§a §i a le oferi libertatea rostirii.
7Moletiere sunt fâsiile de stof¶ cu care î§i incojurau-protejau militarii
gambele

Referin†e critice
„Romanul Din Calidor se remarc¶ nu numai prin documentarism
sau naturalism, ci §i prin dialogismul intens nu numai în interiorul cuvântului,
a citatelor în citate §i alte structuri dialogice, dar §i prin polemici artistice cu
alte texte despre drama Basarabiei §i, mai ales, cu Biserica Alb¶ §i Povara
bun¶t¶†ii noastre de Ion Dru†¶. E adev¶rat, într-un dialog subtil cu Paul
Goma intr¶ Aureliu Busuioc cu Hronicul g¶inarilor. «Calidorul» devine
treptat o Agor¶ a literaturii române din Basarabia.”
Alexandru Burlacu
„Doi moldoveni de†in topul în evocarea §i restaurarea paradisului
copil¶riei, Ion Creang¶ §i Ionel Teodoreanu, fie c¶ ne conducem dup¶
impresii sensibile §i de gust, fie dup¶ judec¶†i a§ezate pe temeiuri analitice ale
–––––––––––––
7 Moletierele sunt fâsiile de stof¶ cu care î§i incojurau-protejau militarii gambele

istoriei §i criticii literare. Lor li se poate al¶tura Paul Goma cu scrierea de
maturitate Din Calidor §i în mare parte cu Arta reFugii. Multe forme stilistice §i modalit¶†i de gândire îi despart pe cei trei. Dar când spui Creang¶
apare în minte imaginea satului natal, Humule§ti, cu «Ozana cea frumos
curg¶toare», cu pup¶za din tei, cu Cetatea Neam†ului înv¶luit¶ în cea†¶ §i în
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istorie, oglindindu-se neclintit în apele râului de pe colina ei împ¶durit¶.
Când spui Ionel Teodoreanu se asociaz¶ în minte satul Medeleni. ¢i se pare
un loc nespus de apropiat, chiar dac¶ niciodat¶ nu †i-a c¶lcat piciorul pe
acolo. Când spui «Mana», f¶r¶ nicio prevenire, imposibil s¶ faci leg¶tura cu
Paul Goma, cel închis la Gherla sau lupt¶torul pentru drepturile omului. Dar
este suficient s¶ parcurgi doar câteva capitole ale volumului Din Calidor ca
s¶ te crezi pe meleagurile humule§tene sau în satul copil¶riei lui Ionel
Teodoreanu; nu numai la Mana din Orheii sfintei noastre Basarabii, devenit¶
astfel prin suferin†¶ grea, de decenii §i de secole.”
Petru Ursache
„Iar dac¶ de dragoste vorbim, iar scriitura lui Goma, «meree»
declara†ie de dragoste «limbii-culturii» române, este atât de expresiv¶,
memoria atât de vie, harul atât de v¶dit, luminos pân¶ la orbire (§i negare!),
avem certitudinea c¶ misterele unicit¶†ii, ale inegalabilei for†e evocatoare §i
al înfrunt¶rii cu succes a aglomera†iei de sfin†i §i mai ales de diavoli care
populeaz¶ opera §i via†a autorului, constau în «starea-de-calidor» a tr¶irilor
«perspectivei-din-calidor» a existen†ei §i a talentului artistic al «scriiturii-decalidor». Fiecare §i toate la un loc îi sunt coloan¶ vertebral¶, pila§tri de Kallos
§i Dolus literaturii române contemporane.”
Raluca Lazarovici
Dispozitiv practic: exerci†ii
1. Explic¶ semnifica†ia calidorului, ilustrând cu citate din roman.
2. Identific¶ rela†ia dintre subiectul romanului §i traiectoria de via†¶
a autorului. Comenteaz¶ valoarea retrospec†iei §i func†ia acesteia în actul
narativ.
3. Paul Goma creeaz¶ personaje-persoane diferite. Alc¶tuie§te
microportrete ale acestora având în vedere gesturi, atitudini, limbaje
reprezentative.
4. Descrie universul copil¶riei personajului-narator prin compara†ie
cu acela§i univers întâlnit la alt autor canonic. Precizeaz¶ dou¶ asem¶n¶ri §i
dou¶ deosebiri.
5. Precizeaz¶ trei tr¶s¶turi ale stilului narativ, întâlnite în romanul
Din Calidor, cu exemple din text.
6. Identific¶ trei tehnici narative care particularizeaz¶ romanul lui
Paul Goma §i comenteaz¶-le folosindu-te de citate reprezentative.
7. Descoper¶, pe lâng¶ romanul realist-memorialistic, sentimental §i
eseistic, alte fe†e ale acestei complexe c¶r†i.
8. Pornind de la unul din citatele critice de mai sus, alc¶tuie§te un
eseu de 20-30 de rânduri, în care, cu argumente pro sau contra, s¶ argumentezi aceste afirma†ii.
Arta reFugii. Drama refugiatului. Începutul unui exil perpetuu
Geneza romanului
Romanul Arta reFugii – o copil¶rie transilvan¶ a fost scris la Paris,
între anii 1985 §i 1988 §i constituie cel de-al doilea volum din cele cinci
romane autobiografice. Ca §i în celelalte piese ale ciclului autobiografic, Paul
Goma trateaz¶ devenirea personajului Paul în context social cu mijloacele
bildungsromanului8. Autorul reia firul nara†iunii întrerupt în Din Calidor,
recapitulând primii s¶i ani de refugiu în Ardeal. E momentul în care începe
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biografia sa de fugartist, h¶r†uit, amenin†at, arestat, exilat. Lucrarea va vedea
lumina tiparului în 1990, mai întâi în francez¶, sub titlul L’art la fugue, §i
doar dup¶ un an în român¶. În 2007 apare versiunea italian¶, cu titlul L’arte
della fuga. Cititorul de la Chi§in¶u se bucur¶ de apari†ia romanului în 1993,
date fiind ini†iativa lui Andrei Vartic §i contribu†ia Editurii Basarabia.
Structur¶ §i tehnici narative. Sub semnul mut¶rii
Romanul este interesant mai ales prin felul în care compozi†ia §i tehnicile narative se racordeaz¶ la reconstituirea epic¶ a destinului basarabenilor
refugia†i. Titlul trimite la aceste dou¶ paliere, fiind, pe de o parte, o expresie
a motivul traumatic al refugiului, iar pe de alt¶ parte, o aluzie la „iubirea mea
muzical¶, Johann Sebastian Bach” (P.G.). Analiza narativ¶ a romanului lui
Paul Goma se cere a fi f¶cut¶ printr-o raportare la muzica polifonic¶ a lui
Bach, a c¶rui piese muzicale evolueaz¶ în contrapunct pe trei, patru sau cinci
voci distincte, interferând melodios. Cea mai cunoscut¶ realizare a compozitorului german a fost ceea ce a intrat în terminologia muzical¶ sub no†iunea
de fugi – exerci†ii complexe §i dinamice de interpretare, menite a dezvolta
dexteritatea încep¶torilor muzicieni. Potrivit speciali§tilor muzicologi, fuga
este cea mai dezvoltat¶ form¶ artistic¶ a stilului contrapunctic, o inven†iune
ingenios elaborat¶ la câteva voci. Atât crearea ei, cât §i interpretarea necesit¶
efort §i dexteritate. Paul Goma transpune în scrisul s¶u aceast¶ tehnic¶ de
compozi†ie orchestral¶, recurge la stilul contrapunctic §i la baza tonal¶ a
fugii, pentru a sublinia m¶iestria („Artafugii”) de care au avut nevoie „basarabenii mult încerca†i” pentru a se ascunde, de-a lungul §i dup¶ anul 1944, de
reprezentan†ii noii ordini, care îi h¶ituiau, prindeau §i „repatriau în Siberia”9.
Arta polifonic¶ marcheaz¶ nu doar construc†ia subiectului, dar §i discursul narativ. La fel ca în romanul Din Calidor, în Arta reFugii nara†iunea
are loc la persoana I, atestând coinciden†a naratorului cu personajul. Paul se
vede confruntat cu experien†a refugiului §i nevoit, al¶turi de p¶rin†i, s¶
p¶r¶seasc¶ Mana natal¶ din pricina ced¶rii acestui teritoriu ru§ilor.
„Aventura” transilv¶nean¶ este evocat¶ din perspectiva unui copil maturizat
înainte de vreme (Paul din timpul nara†iunii), al c¶rui discurs interfereaz¶ cu
confesiunea de mult mai târziu a scriitorului (Paul din timpul scrierii). Între
ace§ti doi Paul are loc un dialog intersubiectiv, un dialog în monolog, care
creeaz¶ complexitatea semnifica†iilor, asigur¶ func†ionalitatea contrapunctului §i dinamizeaz¶ povestirea.
–––––––––––
8 Bildungsromanul (din german¶) este romanul care prezint¶ procesul de formare a
unui caracter, a unui erou sub ac†iunea educa†iei §i experien†ei dobândite.

Denumirile capitolelor indic¶ punctele de sta†ionare temporar¶ a
familiei Goma pe traseul geografic I. Gusu – II. Buia – III. Sibiu – IV. Buia
– V. Seica Mare – VI. În Gar¶ §i, totodat¶, marcheaz¶ crizele psihologice prin
care trece copilul expulzat din „Basarabia rainic¶” §i obligat s¶ reia, mereu de
la început, procesul de acomodare la o nou¶ via†¶. Laitmotivul subiectului, ce
cunoa§te o serie de contrateme, este cel al mut¶rii. Majoritatea subcapitolelor
repet¶ ca un refren aceast¶ deplasare disconfortabil¶: I. 1. Ne mut¶m..., 2. Neam mutat, 5. Iar ne mut¶m, 14. Ne re-refugiem; II. 1. Iar ne mut¶m, 2. £i înc¶
ne mut¶m..., 3. £i iar¶§i, iar¶§i, 4. Ei, uite: nu ne mut¶m!, 6. £i înc¶ ne
mut¶m, la Sighi§oara, 7. Ne mut¶m – dac¶ n-am fost repatria†i, 8. În sfâr§it!,
Ne mut¶m..., 9. Pauz¶ – nu ne mai mut¶m, 10. £i nu ne mai mut¶m..., 12. Ne
preg¶tim de plecare, III. 1; Ne mu¶m, ne mut¶m!, 3. ...£i m¶ mut la liceu, III.
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2. Pân¶ la liceu, s¶ ne mut¶m pe-aici..., 3. Ne mut¶m, ne mut¶m, pu†intic¶
r¶bdare, 4. Vara anului ’48: ne mut¶m în alt¶ lume, La toamn¶ m¶ mut la
£eica.
––––––––––––––––––––––
9 Conform unei conven†ii între Guvernul român §i Uniunea Sovietic¶, basarabenii §i
bucovinenii refugia†i urmau s¶ fie repatria†i la ba§tina lor, pentru ca mai apoi s¶ fie deporta†i
în Siberia sub motiv de tr¶dare de †ar¶.

Repetarea acelora§i teme este un loc comun al scriitorilor
modernit¶†ii, care, prin aceast¶ monotonie, subliniaz¶ condi†iile de
înstr¶inare §i de dezumanizare a individului într-o lume indiferent¶. Paul
Goma folose§te obsesiv prefixul re- înaintea mai multor cuvinte (re-fug¶, refugit, re-refugiem, re-iau, re-pun, re-mut¶m) pentru a sugera drama basarabeanului care, f¶r¶ a c¶lca în str¶in¶tate, se simte înstr¶inat, „refugiat în propria †ar¶”. Autorul consider¶ mi§carea, lipsa unui loc stabil, peregrinarea
continu¶, fie §i în propria †ar¶, ca fiind factori de erodare §i de pierdere a
identit¶†ii. Personajele scriitorului etaleaz¶ îns¶ fa†¶ de tragedia prin care trec
o atitudine ludico-comic¶ debordant¶. Descrierile deplas¶rilor cap¶t¶ mereu
note burle§ti, având loc fie pe jos „cu primul tren” „prin balega reglementar¶”, „prin praf uscat §i ocolind balegile moi §i puturosioase”, fie cu ajutorul
unui transport: „cu c¶ru†a ardeleneasc¶”, cu „un faiton pentru ekskurse” (a§a
nume§te naratorul c¶ruciorul pe care tata l-a preg¶tit pentru a c¶ra mai u§or
bagajele în caz de mutare urgent¶ sau mobila cu ro†i, adaptat¶ la starea de
vagabondaj: „Ca s¶ fim preg¶ti†i, motiveaz¶ tat¶l, ca s¶ nu ne mai ia ca din
oal¶ §i dup¶ aceea s¶ ne plângem c¶ nu§tiuce, ca al†ii, c¶ soartacrud¶, c¶ Ru§ii
§i a§a mai departe...”) sau cu „diligen†a” jandarmeriei. Aceast¶ atitudine, precum §i alte elemente narative cinetice: aglutin¶rile, varia†ia ritmic¶, imita†ia
varia†ional¶, poliritmia confer¶ nara†iunii dinamism §i urm¶re§te acela§i
scop de transpunere a r¶t¶cirilor protagoni§tilor.
A fi basarabean r¶t¶citor în Ardeal
Începutul romanului consemneaz¶ o c¶dere din mit în istorie, menit¶
s¶ aten†ioneze asupra tragediei copilului izgonit din spa†iul idilic al „acasei”.
În refugiu, Paul nu-§i va mai rereg¶si paradisul, acesta r¶mân¶nd pentru totdeauna localizat în satul Mana. Statutul de refugiat a stigmatizat copilul,
afectându-i impresiile, deosebite de acelea pe care le putea avea într-o
c¶l¶torie agreabil¶. Chiar de la primele pagini ale romanului se impune o
frontier¶ între personajele-refugia†i §i cele care sunt „ne-refugia†i”, nuan†at¶
prin norme nescrise, vestimenta†ie, mentalitate, gastronomie. Familia Goma
§i ceilal†i înv¶†¶tori – Domni§oara Coban, Balte§, Savi†chi, Pintilie – sunt
nevoi†i s¶-§i estompeze identitatea de basarabean §i s¶ se integreze în etosul
ardelean, înv¶†ându-le graiul, datinile §i obiceiurile. Compara†iile pe care le
face personajul-narator între satul basarabean §i cel ardelean sunt relevante
pentru în†elegerea psihologiei copilului rupt brutal de universul drag.
Con§tiin†a de refugiat las¶ umbre asupra locurilor noi, totul i se pare lipsit de
farmec. Spre deosebire de realit¶†ile basarabene, mentalitatea, obiceiurile,
comportamentul, limbajul, casele §i bisericile ardelenilor par a fi absurde §i
str¶ine. Stranie, mai ales, i se arat¶ absen†a calidorului, lipsindu-l de obi§nuitul punct de reper al observa†iei. Casele ardelenilor sunt percepute ca friguroase §i neospitaliere, iar locuitorii satelor nu mai au pentru Paul nimic din
ciud¶†enia poetic¶ a basarabenilor Mo§ Iacob sau M¶tu§a Domnica. Nimic
din mânc¶rurile locului nu-l mai satisface pe gurmanul Paul, care prefer¶
felurilor indigeste ale ardelenilor, pl¶cintele de alt¶dat¶ ale M¶tu§ii Domnica.
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Nici chiar fetele nu mai ispitesc cu mirosul de alt¶dat¶ al m¶nencelor.
Mut¶rile succesive dintr-un spa†iu în altul îi permit naratorului s¶
radiografieze diferite medii sociale, înregistrând defectele unei societ¶†i în
c¶dere progresiv¶, asupra c¶reia s-a întins aripa ro§ie a comunismului: intelectuali ignoran†i, înv¶†¶tori limita†i, preo†i furând din ajutoarele umanitare
destinate copiilor, p¶stori vânz¶tori de oameni, func†ionari brutali, „liberatori” arogan†i etc. Avem astfel un tablou social al României în primul deceniu
postbelic. La portretele umane se adaug¶ reconstituirea istoriei, naratorul
aducând în scen¶ evenimentele care au avut loc în anii ’40 în România: bombardarea de c¶tre for†ele anglo-americane a ora§elor Bucure§ti §i Ploie§ti,
reorientarea frontului român împotriva nem†ilor, deportarea sa§ilor, repatrierea refugia†ilor basarabeni §i bucovineni, distrug¶toarea reform¶ sovietic¶ din
înv¶†¶mânt etc.
Pierderea copil¶rilei
Întors cu gândurile mereu spre Mana natal¶, copilul se protejeaz¶ de
abuzurile istoriei, fugind din ea „cu mare art¶”. Alternativ¶ la amintirile din
prima copil¶rie sunt fantasmagoriile în care micul Paul se retrage, în prima
perioad¶ transilv¶nean¶, colorându-§i existen†a privat¶ de condi†ii normale.
Atunci când istoria este povestit¶ din perspectiva unui copil cu imagina†ie
prolific¶ §i sinceritate dezarmant¶, adic¶ nu în dialogurile obi§nuite cu tat¶l
s¶u, r¶zboaiele §i odioasele aranjamente politice par s¶ fie un fel de basme cu
zmei:
„– Fii atent! – m¶ uit numai la Cristian. Ziceam c¶ eu sunt eu, dar tu e§ti
Churchill – bine. £i fii atent: când a început r¶zboiul între tine §i Hitler, Stalin s-a
purtat ca un porc de câine, uite-a§a se bucura §i b¶tea din palme §i-l felicita pe Hitler
când te b¶tea pe tine §i-i d¶dea §i benzin¶, pentru avioane, de s¶ te bombardeze pe
tine, la Londra ta. £i-i zicea Stalin lui Hitler: «Daraghie Adolf, bate palma, c¶
împ¶r†im lumea: tu ei Fran†a §i Anglia §i-i rupi în b¶taie pe to†i democra†ii de peacolo, eu î†i dau ce ai nevoie: §i pu§ti §i cizme §i conserve §i benzin¶, las¶-m¶ pe mine
cu Balticii, cu Polonezii, cu Basarabenii §i cu Bucovinenii de Nord»… Au b¶tut
palma, dar nu s-au în†eles la-mp¶r†eal¶ – se iau la b¶taie înde ei! Hitler cu Stalin!”.

Atâta timp cât Paul se afl¶ sub protec†ia mamei, evenimentele exterioare nu-l afecteaz¶ radical. Romanul Arta reFugii poate fi citit §i ca un
poem dedicat mamei, ca o apologie a maternit¶†ii protectoare. Figura mamei
este una central¶ în roman, ei îi revine, ca în matriarhat, rolul principal în
via†a economic¶ §i spiritual¶ a familiei. Mama este o zeitate în orizontul
domesticit¶†ii, garantul integrit¶†ii universului mirific al copil¶riei, reperul
existen†ial fundamental, modelul intelectual §i exemplul de †inut¶ moral¶. De
la mama, Paul a deprins gustul pentru scris, c¶ci tân¶ra înv¶†¶toare înregistra,
consemna în „caietele” ei specificul §i obiceiurile locurilor prin care soarta ia dat s¶ treac¶. Naratorul îi dedic¶ de-a lungul romanului adev¶rate recitaluri
poetice, care elogiaz¶ însu§irea ei de a-§i men†ine demnitatea în orice circumstan†¶, capacitatea de inventivitate §i inteligen†a practic¶.
Tr¶darea ciobanilor din satul Buia cade ca un fulger peste copilul
aproape obi§nuit cu rutina mut¶rilor. Într-o noapte în care familia Goma se
ascundea la o stân¶ montan¶ tat¶l, este lovit cu bâta în cap §i legat cu sârm¶,
mama §i copilul prin§i §i preda†i jandarmilor. Bacii ardeleni se las¶ atra§i de
recompensa pe cap de refugiat promis¶ de noua conducere §i hot¶r¶sc s¶ captureze familia de basarabeni ascuns¶ în p¶dure. Trimiterea fin¶ la balada
Miori†a sau la romanul lui Sadoveanu Baltagul este lesne de perceput, ea
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confirmând înc¶ o dat¶ constanta înclina†ie na†ional¶ de a scoate profit din
vinderea aproapelui. Relatat¶ de un copil, povestea cap¶t¶ note dramatice,
chiar dac¶ are un final ceva mai fericit. Tat¶l falsific¶ actele membrilor familiei, ascunzându-le originea de basarabeni §i astfel ei scap¶ de pericolul repatrierii for†ate.
Impactul cel mai dezastruos asupra copilului îl are arestul p¶rin†ilor.
Fiind b¶nui†i c¶ ar putea fi autorii arunc¶rii unei bombe în §coala unde ei
†ineau lec†ii, mama §i tat¶l sunt aresta†i de Securitate §i „depu§i” la Media§.
Întors de la §coal¶, Paul g¶se§te ferestrele negre §i casa friguroas¶. Deîndat¶
se pomene§te singur-singurel, aruncat violent într-o lume f¶r¶ protec†ie familial¶, în mila str¶inilor. De acum înainte via†a i se deruleaz¶ între gar¶ §i
Securitatea din Media§.
Pierzându-§i familia, copilul se transform¶ într-un adult, într-un
basarabean care face „cât trei adul†i ardeleni”. Aceast¶ experien†¶ fundamental¶ provoac¶ expulzarea lui din univesul idilic al copil¶riei, ruperea lui definitiv¶ de paradis. Arestarea p¶rin†ilor i se pare o absurditate. F¶r¶ mam¶ §i
tat¶ via†a îi devine un infern. Paul î§i autosugereaz¶ insistent ca un matur s¶
nu plâng¶: „S¶ nu plângi, c¶ dracul te ia – dac¶ plângi!”. În ultima secven†¶
a c¶r†ii aceast¶ formul¶ domin¶ orchestra†ia narativ¶, estompând micile
evad¶ri în halucina†iile (în †ara Portocalia) provocate de durere, frig §i foame.
Scena din finalul romanului, care reprezint¶ întâlnirea lui Paul cu mama în
sediul Securit¶†ii, este una senin¶. La vederea mamei pe hol, copilul, devenit
de curând un tân¶r, este cople§it de emo†ii §i lacrimi, dovad¶ a faptului c¶
trauma psihologic¶ nu l-a abrutizat: „S¶ nu plângi, când râde mama?”.
Portretul mamei este zguduitor prin for†a emotiv¶ emanat¶ de descrierea gesturilor §i a mi§c¶rilor ei:
„Mama mea nu s-a schimbat aproape deloc. Mama mea e mama mea, nu se
schimb¶ – s¶ nu plângi, c¶.
Mama mea. Mama mea. Mama-mama-mama. Cea mai grozav¶ mam¶ din
lumea-mare.
Se opre§te la doi pa§i de mine. ¢ine buzele strânse. I-s strânse de tot buzele.
Nu în†eleg, dar a§a e mama mea, grozav¶; cu gura închis¶, cu gura strâns¶-pung¶,
zice t¶ri§or:
– Regulamentul permite unei mame s¶-§i îmbr¶†i§eze copilul? (…)
M¶ îndep¶rteaz¶ de la pieptul ei, m¶ prive§te, îmi râde, apoi iar m¶ apropie
§i m¶ strânge tare-tare. O strâng §i eu – nu prea tare, am crescut mult, nu-mi pot
controla for†ele. O strâng, cu toate c¶ mama miroase a mucegai – de la beci, desigur;
§i a jeg, a slin, a nesp¶lare; §i a pipicaca miroase mama mea, mama mea, mama. A§a
c¶ o strâng tare, tare de-i trosnesc oasele.
Dar mama râde §i face din cap, a§a, c¶ adic¶, ia te uit¶ ce for†¶! M¶
îndep¶rteaz¶, m¶ apropie, râde, în continuare, îns¶ cu lacrimi; râde cu icnituri de
plâns, suspin¶ cu chicote de râs. £i tot plângând §i tot râzând §i tot mirosind a jeg §i
a cacapipi §i a muced, mama mea îmi strecoar¶, îmi picur¶ în ureche, pe silabe –
cuvinte: scurte, numai subiecte, f¶r¶ predicate.”

Tr¶ind cu §ocurile unor evenimente care îl afecteaz¶ decisiv, copilul
r¶mâne integru din punct de vedere etic §i uman, constituind o lec†ie de rezisten†¶ împotriva vicisitudinilor vie†ii.
Condi†ia de marginal
La nivel general-uman, romanul Arta reFugii transpune drama
„fugartistului” aflat în imposibilitatea de a se integra în societate. Basarabenii
lui Paul Goma de dup¶ catastrofalul an 1944 încep s¶ fac¶ parte din acel grup
de marginali expulza†i din societate. Tragedia se amplific¶ enorm în cazul
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lor, dat fiind faptul c¶ ei tr¶iesc condi†ia de refugia†i, de r¶t¶ci†i, de „înplus”
în propria †ar¶, f¶r¶ m¶car s¶ fie reprezentan†i ai minorit¶†ilor na†ionale.
Lumea marginal¶, perifericul devine una din temele preferate ale scriitorilor
postmoderni§ti. Spre deosebire de personajele autorilor din genera†iile mai
tinere îns¶, în Arta reFugii basarabenii nu fac parte din acea periferie a
societ¶†ii locuite de o colectivitate rezidual¶, cu un comportament §i limbaj
dezinhibat. În lumea lui Paul Goma, convulsii patologice are doar istoria,
omul demonstrând, dimpotriv¶, o vitalitate exuberant¶. Marginalul autorului
de la Mana cuprinde o categorie de personaje cu comportamente subversive,
cu manifest¶ri carnavale§ti10.
Romanul lui Paul Goma ne surprinde prin bogatul repertoriu carnavalesc. De aici ne vine impresia stranie pe care o las¶ comportamentul oarecum excentric al personajelor §i, mai ales, al copilului cu preocup¶ri de
matur. Autorul carnavalizeaz¶ „amintirile din copil¶rie”, propunând o alternativ¶ artistic¶ de biografie. Cu aceea§i luciditate, el carnavalizeaz¶ morala,
istoria, politica §i chiar frica fa†¶ de moarte, gesturi pe care le interpret¶m ca
pe o tentativ¶ de inversare a ierarhiilor, afirmând puterea celui slab. Este
vorba aici de valorificarea dimensiunii subversive a carnavalului, în rezultatul c¶reia basarabeanul slab, vulnerabil, marginalizat, c¶lcat în picioare de
istorie cap¶t¶ o bizar¶ m¶re†ie.
Con§tiin†a „subversiv¶”, „disident¶” §i „carnavalesc¶” caracterizeaz¶
spiritul secolului a XX-lea. Pentru Paul Goma, literatura este o surs¶ virtual¶
de libertate, o modalitate de demolare a constrângerilor §i a limit¶rilor de tot
felul.
–––––––––––––––––––––
10 S¶rb¶toarea carnavalului era una popular¶, îndeosebi european¶ (de origine precre§tin¶, dar absorbit¶ de cre§tinism), de factur¶ optimist¶, cu un caracter
vesel. Carnavalul presupunea folosirea unor m¶§ti alegorice §i costuma†ii de deghizare grote§ti. Acest complex ritual §i ceremonial avea loc anual §i urm¶rea r¶sturnarea complet¶ a ordinii ierarhiei, desc¶rcarea în public a sentimentelor §i resentimentelor refulate, spunerea adev¶rului cu voce tare §i f¶r¶ fric¶, relaxarea §i purgarea
colectiv¶, rena§terea spiritual¶, retr¶irea timpului sacru.
Savantul rus Mihail Bahtin a impus ideea c¶ folclorul carnavalesc a constituit una din cele mai importante surse ale romanului european. Transpus în limbajul
literar, carnavalul înseamn¶ abrogarea formelor de timorare, venera†ie, pietate, etichet¶; tr¶irea plenar¶ a timpului, perceperea vesel¶ a vie†ii sociale §i relativizarea
oric¶rei autorit¶†i, mascarada §i jocul liber, varietatea c¶utat¶ de stiluri §i amestecul
a ceea ce este considerat rafinat §i grosolan, serios §i comic etc. Carnavale§ti sunt
considerate personajele din roman care, simulând prostia, con§tiin†a rudimentar¶, î§i
permit s¶ rosteasc¶ adev¶rul, dup¶ modelul bufonului, clovnului, paia†ei, m¶sc¶riciului din teatrul medieval.

Cel mai mare copil-creator de limb¶ român¶
Stilul inconfundabil al lui Goma se datoreaz¶ limbajului savuros,
înclinat spre oralitate, prezent în toate romanele. Refugiul în Transilvania îi
permite autorului s¶ doteze limbajul naratorului cu expresii ardelene. Pentru
a atenua tragismul cotidianului, mama îi face copilului lec†ii de ini†iere în
vocabularul §i mentalitatea localnicilor. Treptat afl¶m c¶ pentru buc¶t¶ria de
var¶, ardelenii folosesc cuvântul „bòc¶z¶”, pentru tabla de pe cas¶ – „blechiul”, pentru paracliser – „crâsnic”, pentru ciorap – „strimf”, pentru basma
– „cârp¶”, iar pentru batist¶ – „cârpu†¶” etc. Vizitiul este numit „cocia§”, iar
§coala este numit¶ de ardeleni „i§col¶”. Şi altele cu specific local: „r¶pchit”
(r¶pit), „aive” (aib¶), „ardileni” (ardeleni), „colori” (culori) etc. Poetica specific¶ se desf¶§oar¶ §i aici cu toat¶ splendoarea prin utilizarea acelora§i pro-
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cedee: jocuri de cuvinte, anagrame §i deform¶ri morfologice, tautologii §i
paradoxuri, parafraze, deriv¶ri parasintetice, prefixoide, onomatopee §i desigur, crearea de cuvinte noi.
Referin†e critice
„Experien†a ulterioar¶ a exilului face ca aceste aspecte ale copil¶riei,
†inutului natal, peregrinajului perpetuu prin diferite sate transilv¶nene s¶ fie
v¶zute într-o lumin¶ mai pregnant¶ §i s¶ constituie o experien†¶ fundamental¶, biotic¶ §i scriptural¶ deopotriv¶ care contureaz¶ profilul sinelui refugiat.
Arta reFugii devine o art¶ a re-amintirii, act mnemotehnic întemeiat pe rescrierea experien†ei refugiului într-o Transilvanie care nu poate percepe periculozitatea invaziei ruse§ti, nici drama insecurit¶†ii, «înplus»-ului în propria
†ar¶. Tonalitatea ironic¶ §i condescendent¶ este similar¶ celei din
Amintirile… lui Ion Creang¶, de§i jocurile copilului Paul Goma surclaseaz¶
pe alocuri manifest¶rile predecesorului literar”.
Daniela Sitar-T¶ut
„Nu §tiu cât de conving¶tor este Paul Goma ca om al scriiturii (potrivit gusturilor mele literare este mai mult decât un scriitor tulbur¶tor, este un
restaurator al limbii române), dar este dincolo de orice îndoial¶ exemplul
generic pentru normalitate, în sensul în care explic¶ însu§i Domnia Sa în†elesul simplu al menirii scriitorului: acela de a rosti adev¶rul, indiferent de
împrejur¶ri, cu atât mai ap¶sat într-un mediu sugrumat de cenzur¶ §i de tot
felul de constrângeri.”
Flori B¶l¶nescu
„Goma nu cosmetizeaz¶, nu glazureaz¶ hapul, nu are timp §i dispozi†ie pentru strategiile seduc†iei. El î§i elibereaz¶ cuvintele în regimul unei
urgen†e ontologice, scindat hamletian între «a fi» §i «a nu fi». Obligat de istorie s¶ înghit¶, scrisul lui Goma împrumut¶ ceva din spasmul organic al îngerului din Scriptur¶, «v¶rsând» cartea cea plin¶ de am¶r¶ciune.”
Ovidiu Nimigean
„Expresie a unei sensibilit¶†i hipertrofiate, fraza lui Paul Goma se
supune altor reguli decât celor ale sintaxei conven†ionale – unor reguli ale
sincerit¶†ii neîngr¶dite. Codul lingvistic este nevoit s¶ se flexibilizeze, s¶ se
reformeze pentru a-l exprima pe scriitor la cotele lui de intensitate maxim¶ a
tr¶irii. Discursul sparge schemele, pentru a se desc¶tu§a într-o rostire total¶.”
Nina Corcinschi
Dispozitiv practic, exerci†ii
1. Analizeaz¶ semnifica†ia titlului Arta reFugii, f¶când referin†e la
tehnica contrapunctului §i la muzica lui Bach.
2. Comenteaz¶ laitmotivul mut¶rii/ al înstr¶in¶rii §i semnifica†iile lui
prin îndep¶rtarea de matricea originar¶, de Paradis.
3. Cum transpune artistic Paul Goma pierderea identit¶†ii?
Comenteaz¶ în 10-20 de rânduri.
4. Realizeaz¶ portretul moral al mamei §i comenteaz¶ rolul acesteia
în evolu†ia lui Paul.
5. Precizeaz¶ momentul maturiz¶rii personajului-narator §i consecin†ele acestei maturiz¶ri.
6. În ce const¶ valorizarea carnavalului în romanul Arta reFugii?
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Selecteaz¶ exemple din text.
Ostinato. Imaginea universului concentra†ionar. Expresia st¶rii de
întemni†are §i apologia libert¶†ii în forme literar-muzicale
Geneza romanului
Paul Goma §i-a început romanul Ostinato, intitulat ini†ial Cealalt¶
Penelop¶, cealalt¶ Ithac¶, prin 1962, pe timpul când se afla în domiciliu
obligatoriu în satul L¶te§ti, Fete§ti, dup¶ perioada de deten†ie în închisorile
comuniste de la Jilava §i Gherla. Prima variant¶ a romanului este realizat¶ în
toamna anului 1965, iar cea definitiv¶ în 1966, la Vad, F¶g¶ra§. Nu fi reeditat¶ în român¶ decât dup¶ 26 de ani. Scriitorul hot¶r¶§te s¶-§i trimit¶ romanul
respins de cenzur¶ în Occident, unde, în 1971, apare simultan în german¶
(Ostinato), francez¶ (La cellule des libèrables în traducere direct¶ –
„Celula liberabililor”) §i italian¶ (Ostinato). Prima edi†ie a cunoscut îndat¶
o foarte bun¶ receptare în presa interna†ional¶ §i s-a vândut timp de dou¶
s¶pt¶mâni. În România îns¶ romanul este interzis, iar autorul supus urm¶ririlor §i presiunilor. La Târgul de Carte de la Frankfurt, unde a avut loc lansarea
ambelor traduceri, delega†ia român¶ §i-a retras standul în semn de protest fa†¶
de publicarea în Germania de Vest a c¶r†ii Ostinato, considerat¶ „o arm¶ a
du§manului în politica interna†ional¶”, fapt care a sporit faima scriitorului. În
1972 Ostinato a ie§it într-o edi†ie de buzunar, la Suhrkamp, iar în 1973 a
ap¶rut în traducere olandez¶ (Ostinato). Pu†in mai târziu a v¶zut lumina tiparului varianta german¶. În limba român¶ a fost editat în 1991 la Editura
Univers.
În 1967 revista german¶ din România Neue Literatur preg¶te§te
publicarea unui fragment din Ostinato în traducerea Anemonei Latzina §i a
lui Dieter Schlesak. Intrând în redac†ia revistei, Miron Radu Paraschivescu î§i
arunc¶ ochii peste manuscrisul romanului §i exclam¶: „Dar b¶ietu-cela e un
Soljeni†ân român!”. Ceva mai târziu, Eugène Ionesco ad¶ug¶ faptul c¶ Paul
Goma este „singurul disident român cunoscut”.
Universul concentra†ionar
Romanul Ostinato este o marturie cu valoare de document istoric
despre închisorile comuniste §i, totodat¶, o fic†iune literar¶, un roman bine
construit dup¶ regulile naratologiei moderne. Fiind primul roman despre
penitenciarele perioadei staliniste în literatura român¶ postbelic¶, Ostinato
este §i un ingenios experiment literar cu tent¶ reformatoare.
Ostinato face parte din a§a-numita literatur¶ carceral¶, care, gra†ie
unor scriitori ca Nicolae Steinhardt (Jurnalul fericirii), Ion Ioanid
(Închisoarea noastr¶ cea de toate zilele ), Theohar Mihada§ (Pe muntele
Ebal) §.a., devine un fenomen distinct în literatura de dup¶ 1989. Împreun¶
cu alte c¶r†i ale lui Paul Goma: Camera de al¶turi, U§a noastr¶ cea de
toate zilele, Gherla-L¶te§ti, În cerc, Garda invers¶, Patimile dup¶ Pite§ti,
Culoarea curcubeului ’77 (Cutremurul oamenilor) Cod „B¶rbosul”,
aceasta este o m¶rturie zguduitoare a unei experien†e tr¶ite §i asumate pân¶
la cap¶t în gulagul comunist. Omul care a stat §apte ani la închisoare §i în
domiciliu for†at §i c¶ruia i s-au întocmit 42 de dosare î§i evoc¶ experien†a
concentra†ionar¶ pentru a demasca sistemul politic al minciunii §i pentru a
înregistra în memorie principalele cauze ale alien¶rii individului în timpul
totalitarismului. Romanul dezv¶luie via†a de†inu†ilor sub regimul comunist
din România anilor ’50-’60, reconstituind umilin†ele îndurate de c¶tre prizo-
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nierii închisorilor staliniste. Prin aceste c¶r†i, locurile de deten†ie comunist¶
– Li§ava, Pite§ti, Aiud, Gherla, Sighet, Canal, Bicaz – sunt lipsite de secret.
Compozi†ia romanului
Punctul de plecare al romanului a constituit, potrivit unei m¶rturii a
autorului, un fapt real petrecut în închisoare, care i s-a p¶rut o repetare a mitului Penelopei11. În roman îns¶ povestea femeii care ani la rând î§i a§teapt¶
so†ul cu credin†¶ §i r¶bdare este colateral¶, f¶când ansamblu cu alte teme ale
deten†iei. Evenimentele romanului se consum¶ în spa†iul strâmt al unei celule
de închisoare comunist¶. Pentru a sugera orizontul fizic §i spiritual al celor
închi§i, Paul Goma recurge la o construc†ie sferic¶, folosind tehnica cercurilor concentrice sau strategiile compozi†iei polifonice: dus §i întors în punctul
ini†ial.
Prima parte (Prima carte) descrie ac†iunile din „camera de eliberare”, unde sunt du§i câ†iva de†inu†i proveni†i din diferite sfere sociale (†iganul Guliman, Nea Bazil, Gic¶ Sotir, Ilarie Langa §.a.). Ace§tia, timp de o zi
§i o noapte, vorbesc, discut¶, reac†ioneaz¶, r¶spund, întreab¶, viseaz¶ sau î§i
amintesc trecutul privind experien†a lor în alte penitenciare ca Pite§ti, Jilava
§i Canal, rela†iile cu femeile lor, fidele sau infidele, preferin†ele în materie de
mânc¶ruri, reflec†iile asupra romanului lui Dostoievski, Crim¶ §i pedeaps¶,
sau asupra principiilor care func†ioneaz¶ în muzic¶. Povestea lui Ilarie Langa,
unul dintre cei afla†i în camera de eliberare, se re†ine în mod deosebit. Fostul
student la Facultatea de Filologie î§i isp¶§e§te pedeapsa, de-a lungul a unsprezece ani, pentru gestul disperat de a-§i elibera mama bolnav¶ de chinurile
fizice, infuzându-i, la rug¶mintea ei, o doz¶ mortal¶ de morfin¶. În tot acest
timp Langa este a§teptat cu fidelitate de Catinca. Dup¶ ce este eliberat,
continu¶ s¶ se simt¶ închis, ajungând s¶ constate c¶, pentru el, libertatea este
tot închisoare.
Evenimentele din partea a doua (Cartea a doua. Rotund) a romanului se concentreaz¶ într-un scurt discurs distorsionat, cu multe omiteri de
litere, cuvinte §i chiar p¶r†i ale frazelor. Cele câteva indicii trimit la povestea
§i visele lui Ilarie Langa din prima parte a romanului. £uvoiul de cuvinte
creeaz¶ o atmosfer¶ ap¶s¶toare, de halucina†ie, transmi†ând starea de spirit a
de†inu†ilor nevoi†i s¶ se afle zile în §ir în spa†iul închis, limitat al celulei.
Partea a treia, intitulat¶ Înapoi, din treapt¶ în treapt¶, se suprapune, înc¶ o
dat¶, pe temele din p¶r†ile anterioare, completându-le §i nuan†ându-le mai
ales în ceea ce prive§te amintirile §i reveriile lui Ilarie Langa. Astfel c¶
ac†iunea romanului se desf¶§oar¶ pe parcursul a câtorva ore în timpul c¶rora
personajul-narator parcurge itinerarul dus-întors al memoriei, un itinerar
imaginar-simfonic, în timp §i contratimp.
––––––––––––––––––
11 În mitologia greac¶, Penelopa este so†ia lui Ulise, regina insulei Itaca §i un personaj important în Odiseea lui Homer. A§teptându-§i so†ul dou¶zeci de ani s¶ vina
acas¶ din r¶zboiul troian, Penelopa devine simbolul so†iei în†elepte §i devotate.

Fiind convins c¶ tradi†ionalele construc†ii epice nu pot transmite
experien†a teribil¶ a gulagului, Paul Goma î§i propune s¶ experimenteze formule narative moderne. Reformarea a atins, în primul rând, subiectul care nu
mai dispune evenimentele relatate în ordinea logic¶ a succesiunii, ci în una a
simultaneiz¶rii. Scriitorul îi d¶ romanului Ostinato o arhitectur¶ narativ¶
simultaneizat¶, contribuind la inovarea romanului românesc modern.
Evenimentele din cele trei p¶r†i ale romanului nu se succed¶, ci se suprapun
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ca într-un palimpsest, evolueaz¶ în lumi paralele, se desf¶§oar¶ la nivele diferite, între vis §i realitate. De aceea, scriitorul apeleaz¶ la tehnicile muzicale
ale simfoniei polifonice, care faciliteaz¶ o arhitectonic¶ ce cuprinde simultan
mai multe linii tematice, registre stilistice, voci §i le aplic¶ în literatur¶.
Preocupat s¶ g¶seasc¶ o structur¶ cât mai adecvat¶ pentru a transmite
un mesaj cu referin†e multiple la moralitate, Paul Goma apeleaz¶ la procedeul
muzical ostinato. Cuvântul ostinato înseamn¶ în italian¶ „cu înc¶p¶†ânare”.
Este vorba de obstina†ie, de încrâncenare, de înc¶p¶†ânarea de a repeta tema
anun†at¶. Scriitorul î§i propune s¶-i atace repetat pe cei care au transformat
via†a lui §i a multor oameni în iad, informând cititorii asupra identit¶†ii indivizilor care se fac vinova†i de sus†inerea sistemului dictatorial stalinist. În terminologia muzical¶, ostinato constituie basul care repet¶ acela§i desen muzical într-o lucrare polifonic¶ (basso ostinato). Împreun¶ luate, aceste dimensiuni – ideea de insisten†a tematic¶ §i tehnica muzical¶ – sunt propice pentru
un foarte ingenios experiment literar: supunerea formei ostinato con†inutului
care transpune infernul închisorilor comuniste („mai potrivit ar fi de a§
spune: am l¶sat «forma» s¶ vin¶, s¶ parvin¶, s¶ provin¶ singur¶, ca o consecin†¶ fireasc¶ a fondului”).
Romanul îmbin¶ formula memorialului de închisoare cu nara†iunea
literar¶ tradi†ional¶ a „pove§tii în ram¶”. Naratorul evoc¶ evenimentele care
au loc în celul¶, îns¶, pe lâng¶ vocea naratorului, intervin §i cele ale
de†inu†ilor, care î§i povestesc pe rând, ca în Decameronul lui Boccaccio sau
în Hanu Ancu†ei al lui Mihail Sadoveanu, via†a de pân¶ la întemni†are (naratori flotan†i). Nara†iunea lui Ilarie Langa balanseaz¶ între evocarea unor fapte
reale §i faptele imaginate sau visate. Scriitorul utilizeaz¶ mai multe tehnici
narative cum sunt montajul discursurilor naratoriale, inser†iile onirice, tehnica reveriei, fluxul con§tiin†ei, solilocul, monologul dialogat, limbajul interior, intertextualitatea etc.
–––––––––
9 Conform unei conven†ii între Guvernul român §i Uniunea Sovietic¶, basarabenii §i bucovinenii refugia†i urmau s¶ fie repatria†i la ba§tina lor, pentru ca mai
apoi s¶ fie deporta†i în Siberia sub motiv de tr¶dare de †ar¶.

Ie§it¶ din comun este §i topografia textului, care tinde s¶ dep¶§easc¶
aspectul obi§nuit. Pe lâng¶ utilizarea lor grafic¶ normativ¶, literele §i cuvintele sunt impuse s¶ dea o reprezentare a lumii în relief. De§i la momentul
scrierii romanului Ostinato, experiment¶rile asupra aspectului grafic sunt
cunoscute de mult timp în Occident, nu le întâlnim la vreun alt autor român.
Criticul literar Eva Behring vorbe§te despre o „†es¶tur¶ textual¶” aparte a lui
Paul Goma, care îi d¶ scriiturii o consisten†¶ estetic¶ inconfundabil¶, iar
Tatiana Slama-Cazacu îi apreciaz¶ „adev¶rata performan†¶ tipografic¶”,
„semiotica grafic¶”.
Toate aceste tehnici experimentale împiedic¶ sinteza, textele constituind un puzzle de subiecte §i semnifica†ii care este cu greu ref¶cut de cititor.
Aceast¶ dificultate, înscris¶ în structura romanului, se vrea ea îns¶§i expresia
co§marului, a z¶d¶rniciei sim†ite de cei izola†i în închisoare. Piedicile de lectur¶ sunt menite a crea climatul, starea necesar¶ pentru a p¶trunde §i în†elege
adecvat efectul anihilant, sufocant al vie†ii concentra†ionare asupra
individului.
Teme §i motive contrapunctate
Într-un interviu, realizat de Schmidt-Häuer în 1971, dup¶ lansarea
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romanului Ostinato la Târgul de Carte de la Frankfurt, Paul Goma vine cu
urm¶toarea defini†ie a romanului s¶u: „Ostinato nu este nici roman politic,
nici roman autobiografic, nici roman-diatrib¶ (pamflet). Ci un roman, deci §i
autobiografic, §i politic, §i diatrib¶, §i... Produsul, secre†ia unui om despre
oameni. Produs cu inten†ii artistice. Roman, expresie total¶ fiind, nu putea
ocoli aspectul «politic» – cine afirm¶ c¶ se poate scrie roman «nepolitic» în
lumea noastr¶, în timpul nostru – acela minte; §i îi minte pe cititori. Politica
nu e o profesie, nici o atitudine de circumstan†¶, apartenen†¶ la o forma†ie,
grup, partid în vederea ob†inerii unor avantaje – politica este via†a în polis,
via†a public¶, iar via†a este substan†a romanului.”. Romanul este expresia
unei personalit¶†i ancorate într-un anumit timp §i spa†iu, care se deschide
multiplelor solicit¶ri ale vie†ii, surprinzând-o „a§a cum este”, polifonic¶, în
mod simultan §i/§i, nu „a§a cum trebuie s¶ fie” într-un proiect abstract. Via†a
îi dicteaz¶ romancierului arhitectura fluid¶ a contrapunctului, care pune în
mi§care derularea simultan¶ a mai multor linii tematice – contratemele.
Naratorul efectueaz¶ multiple ocoli§uri de memorie, reactualizând
evenimente §i punând în discu†ie varii subiecte §i teme. Cititorul în primul
rând reconstituie tabloul complex al realit¶†ii din închisorile comuniste, pe
care autorul o cunoa§te din interior §i o relateaz¶ în cuno§tin†¶ de cauz¶.
Afl¶m mai multe am¶nunte ale vie†ii de celul¶, de a c¶rei monotonie de†inu†ii
încearc¶ s¶ scape prin evocarea sau inventarea unor întâmpl¶ri din lumea
exterioar¶. Discu†iile cu Oscar sunt pentru Langa un pretext de a-§i expune
considera†iile asupra unor aspecte extrem de variate în materie de istorie, filosofie, art¶, religie, literatur¶, via†¶ monden¶, gastronomie sau „cum-se-spunecodobatur¶-în-francez¶”. Paul Goma nu ezit¶ s¶ introduc¶ §i alte teme
interzise, cum ar fi deten†iunea politic¶, mi§c¶rile studen†e§ti din 1956, represiunile de tip stalinist etc.
Tema structurant¶ a romanului este deten†ia, privarea de libertate §i
consecin†ele pe care le are aceasta asupra individului. De§i romanul a fost
receptat ca fiind unul politic, dezv¶luind crimele din era stalinist¶ a
României, Paul Goma sus†ine c¶, la început, nu avea inten†ia s¶ abordeze probleme politice sau ale de†inu†ilor politici, doar c¶, pe parcurs, nu le-a putut
evita pentru c¶ închisoarea comunist¶ se face vinovat¶ tocmai prin tortura
oamenilor cu viziuni ideologice opuse. Inten†ia ini†ial¶ era s¶ transmit¶ starea de izolare for†at¶, de întemni†are §i de insecuritate în societatea închis¶
a dictaturii. Urm¶rile psihice §i existen†iale ale perioadei staliniste fac obiectul analizei §i figura†iei artistice. Romanul se termin¶ sub semnul întreb¶rii:
ce ar putea s¶ fac¶ în societate un om eliberat, care §i-a petrecut trei sferturi
din via†¶ în climatul distrug¶tor al temni†elor comuniste? Ce poate gândi un
individ, ani la rând traumat de dictatur¶ §i umilin†¶? Iat¶ un fragment din
monologul lui Ilarie Langa având înc¶rc¶tura dramatic¶ a discursului
hamletian:
„Afar¶ e soare, aer, vânt. £i aceea§i, aceea§i spaim¶ care pânde§te de dincolo de soare, dincolo de vânt. Ori chiar din l¶untrul lor… A§a are s¶ fie totdeauna?
Chiar dup¶ ce am s¶ m¶ eliberez? Chiar dup¶ ce vor trece 3, 4, 10 ani? Aceea§i
spaim¶?... Cumplit¶ pedeaps¶, libertatea s¶-†i fie mai închisoare decât închisoarea…
Sau nu. Altfel: libertatea s¶-mi fie pentru totdeauna amenin†at¶, s¶ con†in¶ – §i la
vedere – viitoarea închisoare. Libertatea s¶ nu fie decât… uvertura închisorii…
Locul cel mai ferit, cel mai neprimejduit, e tocmai cel mai adânc, din inima primejdiei, acolo de unde nu mai ai unde coborî, acolo unde nu mai ai ce pierde”.

Romanul lui Paul Goma este o reflec†ie despre limit¶ §i libertate.
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Contratem¶ la privarea de libertate este libertatea îns¶§i, la care de†inu†ii din
„camera de eliberare” ajung mereu în convorbirile lor. Scriitorul nu-§i
consum¶ subiectul romanului doar în spa†iul fizic al închisorii, într-un univers cu u§ile închise, ci îl împerecheaz¶ cu contrasubiecte fictive, imaginate,
care au constituit întotdeauna forme artistice de realizare a aspira†iei umane
spre libertate. Revenirea obsesiv¶ (basul ostinato) la motivul libert¶†ii are loc
la toate nivelurile textului, pe acest fundament se stratific¶ †esutul politematic. Treptat, romanul Ostinato devine o apologie a libert¶†ii.
Iubirea este tema cu cele mai multe varia†iuni în roman.
De†inu†ii revin mereu la discu†iile pe tema iubirii, recompunându-§i
fostele rela†ii cu femei reale sau imaginate. £ezând în celula liberabililor, ei
î§i cultiv¶ gândul c¶ afar¶ sunt a§tepta†i §i iubi†i de cineva. Pornind de la imaginea unei protagoniste reale, întemni†a†ii o completeaz¶ cu însu§irile care, de
fapt, traduc dorin†ele lor, transformând femeia într-o fiin†¶ ideal¶, ce reprezint¶ perfec†iunea. Catinca, Tina, Teodora, Dora sunt numele cele mai des
invocate în roman. Aceste femei reale sau imaginate compenseaz¶ priv¶rile
la care sunt supu§i prizonierii ani la rând. Feminitatea cap¶t¶ sensul de speran†¶ §i a§teptare, iubire §i protec†ie, libertate §i salvare.
Un laitmotiv al trecutului §i o obsesie a prezentului sunt amintirile lui
Ilarie Langa legate de mama sa. Abordarea problemei dreptului la izb¶virea
de supliciul fizic prin moarte constituie, la momentul apari†iei romanului în
spa†iul românesc, o fapt¶ extrem de îndr¶znea†¶. Impresioneaz¶ mai ales
transpunerea metamorfozelor psihice ale tân¶rului m¶cinat de dragostea §i
vina fa†¶ de mama sa. Obsesia c¶ut¶rii feminit¶†ii protectoare §i salvatoare,
ca §i aspira†ia spre libertate, sunt dou¶ dominante inseparabile, teme-gemene,
în crea†ia lui Paul Goma. Ele se repet¶ neîncetat, se asociaz¶ cu alte teme în
plenitudinea acordului, investindu-se în ipostaze §i forme inedite cu dimensiuni expresive noi. Aceast¶ muzic¶ liber¶, ardent¶, mistuitoare, n¶valnic¶ a
lui Paul Goma ne ofer¶, f¶r¶ doar §i poate, un deliciu estetic aparte, precum
§i o lec†ie de umanitate §i iubire.
O alt¶ tem¶ a romanului este memoria, literatura lui Paul Goma
având §i func†ie vindicativ¶. Scriitorul î§i propune s¶ nu uite pe niciunul dintre tor†ionarii s¶i („...§i m-am hot¶rât s¶ nu-i uit §i, mai ales, s¶ nu-i tac”, „s¶
pun pe hârtie tot”), înregistrându-i în scrierile sale. În privin†a gardienilor,
c¶l¶ilor, directorilor de închisori §i a altor indivizi ai sistemului, amintirile lui
Paul Goma sunt sumbre. S-a spus despre scriitor c¶ are dezvoltat¶ mai ales
memoria suferin†ei, c¶ a cercetat aproape microscopic efectele torturii asupra
corpului §i a sufletului. Scriitorul, martor ocular al timpului, î§i propune s¶
p¶streze §i în fic†iune, nu doar în documente §i m¶rturii, numele adev¶rat al
tor†ionarilor, turn¶torilor, bestiilor, securi§tilor frustra†i, tic¶lo§i, violen†i §i
sadici, urând intelectualii pentru superioritatea lor. În privin†a acestora,
memoria scriitorului r¶mâne extrem de vie §i creatoare de portrete pitore§ti,
pictate în tu§ negru.
În Ostinato sunt urm¶rite mecanismele pe care închisoarea le pune
în func†iune împotriva individului, f¶când din el un învins. Aici, dar §i în
urm¶toarele romane întâlnim multe scene în care re-educatorii din penitenciare realizeaz¶ ceea ce s-a numit „sp¶lare de creier” §i „creare a omului nou,
socialist”. În acela§i timp, Paul Goma demasc¶ toate formele de dela†iune,
prin care „învin§ii” din închisori încearc¶ s¶ ob†in¶ privilegii §i chiar
eliberare.
Scriitorul †ine s¶ completeze acest evantai de teme cu medita†ii teoretice privind metoda sa de crea†ie. Fragmentul în care Ilarie Langa vorbe§te
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despre felul în care este exprimat¶ ac†iunea în vis, muzic¶, pictur¶, sculptur¶
§i literatur¶ este concludent §i ne ofer¶ o cheie de lectur¶ atât pentru romanul
Ostinato, cât §i pentru celelalte lucr¶ri:
„Ilarie a urm¶rit «dezbaterea» cu interesul gr¶bitului s¶ se ocupe de-ale sale
– îi r¶m¶sese ca un p¶r pe limb¶ ultimul vis: un buchet de cristale pe care îl §tia ca
fiind muzica.
Se poate, deci. Cu atât mai vârtos cu cât am citit sau mi-a spus Oscar, când
nu dormea, c¶ visul dureaz¶ cât epica lui. Deci visul este nu o desf¶§urare de ac†iune
egal¶ ca timp cu o aceea§i ac†iune la suprafa†¶, ci un concentrat, o pastil¶ – un
acord. Dar o stare – de panic¶, de satisfac†ie, de nelini§te, de extaz, ce este, în vis:
«desf¶§urare» sau concentrat? – r¶spunsul pe data viitoare. A§adar, întreaga succesiune, în timp, se comprim¶ (în timp), ori se afla comprimat¶, iar în secunda, în
zecimea de secund¶ dinaintea trezirii, explodeaz¶, altfel cum s¶ nume§ti formidabila
vitez¶ cu care se deruleaz¶, explozie care anuleaz¶ succesiunea, dar trezitul o repune
la loc, pentru a o putea memoriza, povesti?
Se poate, deci. Simultaneizare. Dac¶ este posibil¶ în vis, în acest lan† de
imagini, de ce n-ar fi posibil¶ în muzic¶, unde exist¶ deja un precedent: acordul?”.

Ce este literatura pentru Paul Goma? În primul rând, arta cuvântului
este un spa†iu ideal al libert¶†ii, atât a autorului, cât §i a asociatului s¶u în
des¶vâr§irea crea†iei – cititorul-interpret. Acesta din urm¶ trebuie s¶ participe
§i s¶ aib¶ libertatea de a improviza §i de a completa inten†ia autorului. În al
doilea rând, pentru scriitor literatura înseamn¶ o ordine simultan¶. Pentru a
constitui o surs¶ a inova†iilor ulterioare forma literar¶ trebuie s¶ con†in¶
„comprimate”, „pastile” tematice, c¶rora interpre†ii s¶ le dea desf¶§urare în
propriile contribu†ii. A§a cum se construie§te acordul în muzic¶ sau se
înl¶n†uie ac†iunile în timpul visului, creatorul de literatur¶ trebuie s¶-§i articuleze temele, urmând noua deschidere în câmpul artei, anun†at¶ de Bach în
compozi†iile sale polifonice. Pentru a exprima formal, complex §i compozit
ipostazieri pluritematice, în†elesuri filosofice §i tr¶iri adânci, autorul se
cuvine s¶ fie un virtuoz, s¶ dovedeasc¶ un nivel înalt de tehnicitate.
Stilul §i limbajul
Paul Goma are o for†¶ a crea†iei orale ie§it¶ din comun. În plus, este
un mare amator de inova†ii lexicale, cultivând un adev¶rat hedonism lingvistic. Aceast¶ voca†ie se manifest¶ din plin în limbajul personajelor, ceea ce
constituie nota distinctiv¶ a scrisului s¶u. Spre exemplu, †iganul Guliman
r¶mâne memorabil tocmai prin vorbirea lui, amintind de personajele pitore§ti
ale lui Ion Luca Caragiale:
„– Ce ’iceai c¶ s¶-i tranzmi’ coni†ii personale, don’generalazimâne mare§al?
– apoi în §oapt¶ sonor¶: De-l jigne§ti pe b¶iatu c-o †igare d¶ tutunu’ d-acela bunu’ i tranzmi’ s¶-†i vie urgent cu paché’ – este c¶ n-ai mai beneficiat? D¶mult? Dac¶ dai
doo cuie d¶ co§ciug, pui vorba bun¶ un’e tre’, de s¶-†i acorde d-un vorbitornic – este
c¶ †i-ar c¶dea gând la gân’ cu bucu’ s’ la ’§ternut…? – ajuns aici, Guliman explodeaz¶ înte-un chiot de râs tabagic, curmat oportun cu palma binecrescuit¶ la gur¶:
Par-don! Scoza†bonsoar!
– Vezi s¶ nu-†’ pardonesc io una… Gura §i mi§§§§’!
– Mij’, donlocotinen’, p¶i ia s¶ nu mi§’ – da cum facem, soro, cu trampa?
– Io nu-s sor¶ cu tine, ho†ule!
– … s¶ nu zici c¶ †i-i târ§¶ de-o favorizanie, c¶ nu te mai consider!
Pardondonior – §-on iepure chior…”.

Scriitorul este un virtuos creator de portrete lingvistice ale personajelor. Aceast¶ con§tiin†¶ lingvistic¶ nu are interdic†ii, sondând tot spectrul
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lexical. Argourile, expresiile grosiere, cuvintele licen†ioase indic¶, în cazul
gardienilor, nivelul intelectual sc¶zut, iar în cazul de†inu†ilor, au func†ia de a
exprima revolta fa†¶ de ori§ice sistem opresiv, acest limbaj compensând oarecum lipsa de libertate. Capacitatea de a remodela limba român¶ în conformitate cu nivelul de cultur¶ al personajelor din rândul de†inu†ilor, §i, mai ales,
din cel al gardienilor provoac¶ fascina†ie. Imita†ia lingvistic¶ a dialogurilor
dintre indivizii care populeaz¶ închisoarea, cruzimea expresiei, limbajul
necru†¶tor, oralitatea, §aradele, calambururile, prestidigita†ia de cuvinte §i
sunete confer¶ nara†iunii un tonus adecvat. Violen†a limbajului reflect¶, dup¶
Marta Petreu, „violen†a realului”.
Personajele romanului apas¶ mult pe pedala umorului, ironiei §i sarcasmului. Sim†ul umorului, adoptat de ei din instinct, constituie singura lor
salvare §i p¶strare în umanitate. Îns¶ acest umor al lui Paul Goma este amar,
în¶bu§it, alternat de pasaje meditative, reflec†ii despre via†¶ §i oameni.
Ostinato este o apologie a libert¶†ii, scris¶ cu o deosebit¶ virtuozitate
stilistic¶, o carte-protest fa†¶ de încarcerarea omului pe motive ideologice,
dar §i una profund uman¶ despre iubire §i a§teptare, tr¶dare §i fidelitate, suferin†¶ §i bucurie.
Referin†e critice
„… cartea lui Goma nu prezint¶ numai un interes documentar, privitor la situa†ia din †ar¶, ea este o m¶rturie vie despre sl¶biciunea §i for†a
uman¶, despre la§itate §i curaj”.
Eugéne Ionesco
„Meritul artistic deosebit al lui Paul Goma const¶ în capacitatea sa de
a surprinde momentele cele mai acute §i intense ale criminalit¶†ii sociale promovate de orânduirile marxist-utopice, spre a le reda cu o minu†ie §i o exactitate proprii individualit¶†ii. El este un excep†ional poet al cruzimii, întrucât
exist¶ o corespunz¶toare poezie, iar atitudinea sa fa†¶ de cruzimea considerat¶ în autonomia ei, în care modernitatea în sine poate constitui o valoare.
În viziunea lui Paul Goma, societatea comunist¶, ca utopie penitenciar¶, se caracterizeaz¶ înainte de orice prin modelul crud de a considera
omul. Propunându-§i drept ideal omul nou, ea devine o societate militantpedagogic¶, a c¶rei pedagogie se practic¶ mai eficace prin tortura fizic¶ §i
moral¶, în lag¶re §i închisori. Paradigm¶ a utopiei comuniste, penitenciarul
este locul privilegiat de desf¶§urare a cruzimii, scena perpetuu luminat¶, în
centrul domeniului ei tenebros.”
Ion Negoi†escu
„Documentarul lui Goma nu e numai necru†¶tor, el evoc¶ – realitatea
cealalt¶ –, infernul: fa†a infernal¶ a acestei lumi. […] Erou al unui exil perpetuu, tr¶ind §i exersând dezr¶d¶cinarea, Paul Goma nu s-a legat de iluzia
Operei; nici a Literaturii fictive. Om al adev¶rului palpabil, verificat de
tradi†ie, el §i-a ad¶ugat cu timpul, o experien†¶ a confrunt¶rii cu Puterea.
Calitatea sa de martor e mai pre†ioas¶ decât calitatea de romancier, rolul
depozi†iei este mai important decât al posibilelor fic†iuni. În procesul comunismului, c¶r†ile sale r¶mân documente esen†iale. El este, a§a cum s-a mai
spus, Soljeni†ân al nostru, cartograful gulagului autohton.”
Cornel Ungureanu
„… o carte total¶ (în sensul perspectivei cuprinz¶toare asupra vie†ii
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§i a diversit¶†ii stilistice), este cartea libert¶†ii, cartea care vorbe§te despre
sensul vie†ii, despre destinul omului pe p¶mânt, despre fericire, despre
moarte, despre iubire §i a§teptare, despre cât de fragil §i puternic în acela§i
timp este omul, despre r¶bdare §i credin†¶, despre tr¶dare §i statornicie, despre suferin†¶ §i bucurie.”
Vasile Baghiu
„Covâr§itoarele impresii ale percep†iei, impresiile stratificate §i, prin
aceasta, procesele declan§ate în con§tiin†a §i în sfera incon§tientului, care
alarmeaz¶ firea de copil sau psihicul suprasensibil al de†inutului, provoac¶
reac†ii spontane §i negândite. Ele deschid într-un curent al abunden†ei verbale, drumul c¶tre cititor, sparg obi§nuitele structuri sintactice, produc expresii eliptice, propozi†ii întrerupte pân¶ la bâlbâiala agramat¶ sau cuvinte
negândite pân¶ la cap¶t”.
Eva Behring
„Scriitura romanului Ostinato este, f¶r¶ îndoial¶, cea mai modern¶
dintre toate c¶r†ile lui Paul Goma §i una din cele mai îndr¶zne†e din literatura
contemporan¶. Aici trebuie c¶utate proiectele §i realiz¶rile unui autentic
novator al romanescului modern.”
Ion Simu†
„Pe lâng¶ o memorie de elefant, re†inând §i cea mai mic¶ ofens¶
adus¶ vreodat¶, autorul are capacitatea de reinser†ie în momentele §i intervalele ini†iale. £i chiar un strop de umor, negru, cu care î§i pigmenteaz¶ fragmentele descriptive.”
Daniel Cristea-Enache
Dispozitiv practic: exerci†ii
1. Identific¶ §i descrie imaginea închisorilor din România anilor ’50’60, a§a cum apare în viziunea lui Paul Goma. Descrie universul concentra†ionar din Ostinato, f¶când referire §i la alte scrieri din literatura deten†iei.
2. Precizeaz¶ tehnicile narative, elementele moderne de arhitectur¶ §i
grafic¶, prezente în romanul Ostinato.
3. Demonstreaz¶ în 10-12 rânduri c¶ romanul Ostinato este construit
în baza tehnicii „povestirea în ram¶”.
4. Comenteaz¶ raportul deten†ie – libertate a§a cum este perceput
acesta în universul limitat al celulei.
5. Exprim¶ o opinie personal¶ cu privire la încadrarea romanului în
seria romanelor-politice.
6. Ilustreaz¶ cu exemple din text expresivitatea limbajului §i diversitatea stilistic¶ în romanul Ostinato de Paul Goma.
7. Identific¶ §i comenteaz¶ miturile de circula†ie universal¶ prezente
în romanele lui Paul Goma.
Bonifacia. Tema iubirii. Proiec†ii ale eternului feminin §i poezia
deliciilor senzoriale
Geneza romanului
Romanul Bonifacia este scris la Paris, în 1983 §i apare, ca majoritatea c¶r†ilor lui Paul Goma, mai întâi în variant¶ francez¶, în 1986, la Editura
Albin Michel în traducerea lui Alain Paruit §i, doar mai târziu, în 1991, în
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român¶, la editura Omega, iar în 2006 §i la Editura Anamarol. Paul Goma î§i
nume§te formula adoptat¶ „fic†ie realist¶”, dat fiind faptul c¶ evenimentele
narate îmbin¶ datele imaginate cu cele concrete din biografia scriitorului.
Romanul reia §irul evoc¶rilor autobiografice din anii celei de-a doua studen†ii
(„re-studen†iei”) dup¶ experien†a de de†inut politic la Jilava-Gherla-L¶te§ti §i
dup¶ o perioad¶ de postdeten†ie, în care este nevoit s¶ efectueze munc¶ necalificat¶ de vagonetar, muncitor în construc†ii, zilier, fotograf ambulant, trompetist, merceolog etc. În 1965, printr-un decret al pre§edintelui României,
fo§tii de†inu†i au ob†inut dreptul s¶-§i continue studiile. Chiar dac¶ era student
la anul trei atunci când a fost arestat, Paul Goma sus†ine din nou examenul de
admitere §i apoi este înscris la anul întâi al Facult¶†ii de Filologie a
Universit¶†ii din Bucure§ti.
Forma arhitectonic¶ §i perspectiva narativ¶
Unitatea romanului Bonifacia este asigurat¶ de prezen†a unei singure
con§tiin†e care nareaz¶ la persoana I, aceasta fiind totodat¶ §i con§tiin†a personajului activ în roman. Povestea-ram¶ o constituie confesiunea privind
rela†ia amoroas¶ a personajului-narator, student „întârziat” la anul doi, cu o
coleg¶ de facultate pe nume Bonifacia. Memoria reface retrospectiv povestea
de dragoste, iar luciditatea naratorului caut¶ motiva†ii, explica†ii, sensuri întrun efort dramatic de clarificare. Laitmotivul romanului constituie descoperirea treptat¶, cu înc¶rc¶tur¶ erotic¶, a acestei femei. Fluxul de con§tiin†¶ se
organizeaz¶ tehnic datorit¶ relu¶rii obsesive a refrenului: „Abia acum o descop¶r”, referindu-se la Bonifacia, al c¶rei portret se dilat¶, c¶p¶tând, cu fiecare pasaj, tot mai multe tr¶s¶turi §i nuan†e.
Structura romanului, deja consacrat¶ de Paul Goma în c¶r†ile anterioare, const¶ din trei p¶r†i, construite simfonic-circular pe schema „dusîntors”. Partea întâi §i a treia, dispuse simetric, ne descoper¶, odat¶ cu
dezv¶luirile naratorului, dou¶ Bonifacii, reflectându-se reciproc ca dou¶
oglinzi paralele îndreptate una spre alta: femeia expresiv¶, „bogat¶ în carne”,
fiic¶ de §tab, cu inteligen†¶ limitat¶, dar bun¶ §i m¶moas¶, din prima parte, §i
reversul ei – tân¶ra sl¶bit¶ de boal¶ §i dizolvat¶ în societatea
nomenclaturi§tilor, din partea a treia. Partea a doua, de mijloc, este un flasback, o întoarcere în trecutul naratorului, în anii de aflare la domiciliul obligatoriu, §i constituie o varia†iune pe tema femeii §i a feminit¶†ii în diferitele
ei semnifica†ii, mai ales ca expresie a libert¶†ii §i a vie†ii.
Povestea de dragoste între narator §i Bonifacia se desf¶§oar¶ pe fundalul social al României comuniste, deschis în trei planuri de organizare a
substan†ei epice §i analitice: 1. lumea universitar¶ cu rela†ii tipice între studen†i §i cadre didactice; 2. via†a boem¶ de la Casa Scriitorilor §i raporturile
scriitorilor cu Puterea; 3. activitatea agen†ilor Securit¶†ii în vederea h¶r†uirii
intelectualilor §i a fo§tilor de†inu†i politici. Glisând între aceste planuri,
reflec†ia naratorului dezvolt¶ un spectru larg de probleme, care vizeaz¶, în
primul rând, consecin†ele nefaste ale instal¶rii brutale a unui regim neprielnic
intelectualit¶†ii.
Proiec†ii ale etern-femininului
Paul Goma raporteaz¶ Bonifacia la ciclul de romane „cu femei §i
despre femei”, din care mai fac parte Justa, Sabina, Castelana, Ela. Fa†¶ de
femeile din romanele sale scriitorul are o atitudine aparte. Tema femeii este
una predominant¶ §i conduc¶toare în toate c¶r†ile sale, o tem¶ care ascunde
§i fructific¶ o bog¶†ie imens¶ de semnifica†ii. Exclama†ia din romanul
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Adameva: „Totul-totul-totul graviteaz¶ în jurul femeii!” este o declara†ie de
dragoste a scriitorului fa†¶ de aceste vestale ale inimii, o revelare a adev¶ratei
afec†iuni pentru feminitatea care iradiaz¶ iubire, generozitate, maternitate,
siguran†¶, naturale†e, senzualitate, pe contrasens cu pasiunea furibund¶ a
priorit¶†ii intolerante, a acapar¶rii agresive §i a puterii brutale.
Obsesia c¶ut¶rii feminit¶†ii protectoare §i salvatoare este atotcuprinz¶toare §i de g¶sit în toate c¶r†ile lui Paul Goma. În calidorul memoriei
afective, a „†inerii-de-minte-cu-sim†¶minte”, femeile semnific¶ o anumit¶
etap¶ a biografiei scriitorului, cu o viziune corespunz¶toare asupra lumii. „La
urma urmei, toat¶ lumea-i femeie. Nimic nu se face, nimic nu se desface f¶r¶
femeie, nici în afara femeii. Pentru mine, la început de tot a fost g¶ina §i nu
coco§ul; Eva, nu Adam…” (Roman intim). Fiecare femeie amintit¶ constituie o unitate aparte §i o surs¶ de inspira†ie pentru o carte „mereu nou¶, de
fiecare dat¶ prima”. Femeile, care într-o m¶sur¶ mai mare sau mai mic¶ i-au
marcat via†a, sunt evocate, (re)tr¶ite, aduse în prezent, alc¶tuind galeria personajelor feminine în crea†ia lui Paul Goma. Pe ecranul memoriei afective,
femeia se proiecteaz¶ în variate ipostaze: de mam¶ protectoare sau de
„femeie-comisar”, de fecioar¶ suav¶ sau de bacant¶ vândut¶, de femeie
pasional¶ sau de vamp¶ profitoare, de tân¶r¶ nobil¶ de neatins sau de ispititoare m¶iastr¶ etc. În pasta fluid¶ a romanelor, femeile „v¶zute-auzite-mirosite-palpate-gustate” cap¶t¶ profiluri rotunde, alungite, ascu†ite, abundente,
corpolente, cilindrice, constituind surse de pl¶cere estetic¶. Iubirea anim¶ §i
ordoneaz¶ aceste exerci†ii de art¶ a cuvântului, asigurând leg¶tura congenital¶ a formei cu substan†a.
Mai toate imaginile memorabile cu femei converg, la Paul Goma,
spre unitatea conceptual¶ Magna Mater Deorum, spre acea for†¶ cosmic¶ de
sorginte matriarhal¶, care-§i deschide salvatoare bra†ele c¶tre om. Romanul
Din Calidor consacr¶ figura tutelar¶ a mamei, de a c¶rei lume fiul r¶mâne
legat „prin ombilicul intact”. Femeile din celelalte romane – Ileana, Duda,
Nora, Mili, Tuza, Tecla, B¶lana, rusoaica Devu§ka, Varvara, Sabina, Cecilia,
Viva, Lala, Bonifacia, Xenia, Justa, Ela §.a. – formeaz¶ diversitatea în unitatea feminit¶†ii ocrotitoare, a „vie†ii f¶r¶-b¶trâne†e”. Cunoa§terea fiec¶reia
dintre ele presupune descoperirea unei noi ipostaze a feminit¶†ii §i tr¶deaz¶
dorin†a de recuperare a unui paradis originar pierdut.
Personajele femei din romanul Bonifacia deasemenea trebuie v¶zute
ca proiec†ii ale etern-femininului. Populat¶ de femei, lumea Universit¶†ii se
dezv¶luie ca un peisaj mirific cu sirene bune sau rele, frumoase sau diforme,
inteligente sau idioate, dar deopotriv¶ îmbietoare pentru tân¶rul narator.
Bonifacia, „coconeta rondoleta”, „ghem de amiroase”, are „profilul rotunjiform, dolof¶nesc-bonifacic”, „buciliniu, palpitând domol, somnol”, §i genunchii „bolfo§i, promontorici, stâncoso-monstruo§i”. Georgeasca, „nesp¶loata,
adormoata (…) must¶cioasa, oioasa, rumeg¶toreasa, obr¶znic¶turoasa”, arat¶
„ca o cu§m¶ flocoa§m¶ uitat¶ pe pupitru. Nu-i c¶ciul¶ §i nu-i câne, nici m¶car
man§on de doamn¶ expropriat¶, e capul Fetei Popii”. Iat¶ c¶-†i iese în cale „o
student¶ mai maturat¶, mai-aproape cuconi†¶, durdulet¶, piepto§ie, inelat¶,
’nm¶rgelat¶, parfumat¶-§i-mpo§etat¶”, dincolo vezi „o student¶ must¶cioas¶
peste tot, uscat¶, neagr¶”. Fetele fie c¶ „somnoleaz¶”, fie c¶ „se întrecotcodocesc” sau râd „clopo†elnic”. De la catedr¶ î†i vorbe§te asistenta de spaniol¶
(„o cadr¶”) în continu¶ schimbare a c¶rei „spuma, transparen†a, galben-paiul
(§i u§urelismul libelulatic) din ’56 se copseser¶: galbenul devenise mieriu,
str¶veziu: translucid-chihlimbariu, iar spuma – crust¶, coaj¶ pr¶jit¶, de
ron†¶it”. Metamorfoze multiple suport¶ imaginea conferen†iarei de slava
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veche. B¶nuit¶ de colaborare cu securitatea, ea cap¶t¶ îndat¶ calificative ca:
„Otravaveche” cu ochi „g¶inoizi”, care „î§i curg¶ine§te orifixa bucalic¶ de
slab¶veche nedesp¶imân†elenitic¶”, „Fata-veche”, „Stearinolatra”, „Cadralungata”, „Situa†iaveche”, „Umilaveche”, „Slavata”, „Slaviformantica”,
„’Mpenitaveche”, vorbind „bolborosind, forfotind, fierbând, îi z¶ng¶ne
capacul”.
Portretul Bonifaciei
Bonifacia îi atrage naratorului-personaj aten†ia, dup¶ un timp de indiferent¶ convie†uire studen†easc¶ în s¶lile de curs, din cauza a dou¶ evenimente care se suprapun. Fostul prieten, scriitorul Alec, îi solicit¶ naratorului
un serviciu straniu, §i anume s¶ o curteze pe Bonifacia pentru a ob†ine favoruri din partea tat¶lui ei, un §tab responsabil pe hârtia destinat¶ edit¶rii
c¶r†ilor. De aceast¶ hârtie are nevoie Alec, pentru a-§i reedita o carte.
Naratorul nu accept¶, dar o întâmplare îl face s¶ se apropie de fiica §tabului
de la cenzur¶. Într-o pauz¶, pe culoar, Bonifacia îi d¶ naratorului de mâncare.
Gestul îl emo†ioneaz¶ atât de mult, pe el, studentul tr¶ind din burs¶ §i
fl¶mând mai tot timpul, încât se simte atins de fiorul dragostei. Din acest
moment, „Bonifacia-care-mi-d¶-de-mâncare” se preschimb¶ în Binefacia,
deschizând-i-se ca o floare multicolor¶. Fluxul de gândire §i nara†iunea se
racordeaz¶ de acum înainte la ritmul acesteia: „st¶pâna semnului, autoarea
caden†ei”.
Imaginea Bonifaciei suport¶ transform¶ri în func†ie de evolu†ia interioar¶ a tân¶rului b¶rbat care o observ¶. Mecanismul de atrac†ie-respingere pe
care îl genereaz¶ femeia se transpune într-o succesiune de ipostaze portretistice. Pentru Alec-profitorul, Bonifacia este o „Benemerenta (…) gras¶, balenoas¶, doarme la cursuri, m¶nânc¶ tot timpul (…) una murdar¶, împu†it¶,
gras¶!”. În „ochiul inimii” personajului-narator, defectele femeii se amelioreaz¶ §i chiar ajung calit¶†i artistice. Ve§nica „ruminânda” Bonifacia este
rebotezat¶ în „Ruminacia”, „rumeg¶mânt”, iar formele ei mari devin pretexte
pentru picturi imaginare: „Nu pot scrie pentru mine, nu pot lua noti†e, a§a c¶
desenez cor¶bii cu pânzele umflate rotund; §i cor¶bii-nouri – numai curbiformice, ca profilul bucilìniu, palpitând domol, somnòl, al Bonifalnicei”.
Pentru descrierea Bonifaciei, scriitorul folose§te toat¶ partitura de
cuvinte. Calificativele aparent negative, trecute prin filtrul inimii, se coloreaz¶ poetic: genunchii sunt „bolfo§i, promontorici, stânco§i, monstruo§i”,
capul arat¶ ca „ceva rotund, micit de perspectiv¶, desigur cu, în loc de obraz,
gu§¶. Atotdominant¶”. Analizându-§i momentul de îndr¶gostire, naratorul se
mir¶ §i râde pe seama sa: „Oftez u§urat §i pe loc m¶ înveselesc: e bine-a§a –
cum de m¶ l¶sasem p¶truns, întirbu§onat, înv¶luit, îmbobinocat de-o gr¶san¶
gu§oas¶ furt¶toare de pust¶?; de-o toant¶ v¶rsat¶-n drum ca Bonifacia?”
Ceea ce apare la Bonifacia cu adev¶rat savuros este limbajul, care îi
completeaz¶ portretul exotic de „†oap¶ bun¶”. Împingându-i un copan de pui
fript §i v¶zându-l nehot¶rât („Mul†umesc, dar… Eu, §ti†i… Nu mi-e
foame!”), femeia îl îndeamn¶ pe narator:
„«B¶i ge, g¶ omu nu m¶nâng¶ numai d¶ voame, maig¶!», zice ea (§i ce bine
zice!). «Zerve§te j’z¶ vii z¶n¶tos, de z’ ne vie d¶ volos…» – a vorbit din gu§¶,
învulegând gu z¶n¶tate, vorba ei, dintr-o arip¶ §i nu-i §ade r¶u defel a§a: gu gura
blin¶. «Zici c¶ e§’ student’... ’N cazu-¶sta cum explici tu…?» m¶ m¶soar¶ cu pleoapele grele, mi§cânde, ai zice ni§te buze.”

De-a lungul primei p¶r†i, naratorul va amuza cititorul cu
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„bonif¶cisme”, care, pân¶ în momentul de criz¶, provocat de îndemnul naiv
al femeii de a-l determina pe tân¶r s¶ scrie „literaturainterzis¶”, niciodat¶ nu
decep†ioneaz¶. Tr¶nc¶neala ei „melitoac¶” se transform¶ într-un fel de
muzic¶ cuprinz¶toare, matern¶, sensurile cuvintelor risipindu-se avantajos
pentru ambii:
„Cum de nu, mersi d-invita†ie, maic¶, nu te §tiam galanton cu parte a’
femeiasc¶… Da ce faci tu-acolò, su’ mescioara cu radiu’? Coom? ’™racu d¶ tine, d¶
n-ai m¶car d-o chicinet¶! S’ te bagi tu su’ radiu’ la vârsta ta-naintat¶, de s¶-†i faci
cafelu†a p-on re§ò am¶rât? (…)
…’r¶cu†u d¶ tine, c¶ nici ce§ti de cafea n-ai! £’ când †i-e d¶ scris, un’e scrii
tu, maic¶? Com? Pe scaon? P¶i un’e alt, c¶ nicio birò n-ai, mai r¶u ca Eminescu-al
nostru, acela avea m¶car masa-aia-a lui, d¶ brad… D¶ scrumbier¶, ce s¶ mai zicem…
£’ când scrii, cu ce scrii tu, dragu-m¶icu†ii: tot cu stiloua§u-acesta, coreianu’, d-un
pol leg¶turica d¶ zece? S¶r¶cu†u d¶ tine…”

În a treia parte a romanului, Bonifacia suport¶ o metamorfoz¶ radical¶. Nu mai r¶mâne nimic din ceea ce o caracteriza la început: deschiderea
matern¶ §i comportamentul dezinvolt. Naratorul tr¶ie§te §ocul întâlnirii cu un
om necunoscut, rece §i distant: „o v¶d pentru întâia oar¶: a§ezat¶ în fa†a mea,
foarte dreapt¶, u§or rigid¶, coatele bine lipite de coaste, mâinile simetric
depuse pe mas¶, gâtul vertical – nu-i v¶d picioarele sub mas¶, dar i le simt, i
le §tiu: perfect paralele: genunchi la genunchi, glezn¶ la glezn¶. (…) pielea
bine întins¶ pe pome†i, pe maxilare desemeni; nasul nu a fost niciodat¶ altfel:
drept, sub†ire, t¶ios; n¶rile adânc r¶scroite, palpitând transparent. De peste
mas¶ m¶ prive§te, drept, cum o privesc – nu m¶ vede”. Aceast¶ „Bonifacia
Bis? Bonifacia Doi? ContraBonifacia? – slab¶ §i frumoas¶-de-pic¶” aproape
c¶ nu mai vorbe§te, se integreaz¶ organic în grupul de scriitori boemi de la
Casa Scriitorilor §i, în final, dispare f¶r¶ explica†ii.
Poezia deliciilor senzoriale
Romanul Bonifacia prezint¶ monografic o iubire, urm¶rind evolu†ia
sentimentului de la primii fiori pân¶ la momentul în care luciditatea §i suspiciunile naratorului duc la stingerea §i risipirea acestuia. Memoria reînvie, în
manier¶ proustian¶, întâmpl¶ri e alt¶ dat¶, dar con§tiin†a selecteaz¶ faptele §i
le înl¶n†uie într-o coeren†¶ interioar¶ pentru a conduce la dezv¶luirea
adev¶rului. Între revela†ii – „Abia acum o descop¶r” §i „Abia acum o descop¶r; §i-mi r¶mâne acoperit¶…” – se na§te, se desf¶§oar¶ §i se încheie un
ciclu erotic. Scriitorul î§i exprim¶ dragostea pentru o femeie §i face din ea axa
unui roman.
Tr¶irea în universul intim al iubirii este, al¶turi de cea în universul
copil¶riei, solu†ia predilect¶ a artistului Paul Goma, de evadare din circumstan†¶ §i social. De aceea, descoperirea Bonifaciei se desf¶§oar¶ într-un plan
interior, paralel realit¶†ii. Nara†iunea este aglomerat¶ de introspec†ii, analize
ale tr¶irilor erotice, monologuri dialogizate (dialogul cu sine dedublat, dialogul dintre sine ca personaj §i sine ca narator, dialogul dintre personajul
narator §i autor), întâmpl¶ri descrise cu încetinitorul, evoc¶ri asociative,
bogate în detalii. Faptele exterioare – via†a universitar¶ §i cea scriitoriceasc¶,
§i interven†iile securi§tilor – sunt mai degrab¶ nesemnificative în roman,
ajustate la nevoia de a clarifica schimb¶rile interioare ale personajului-narator. A§a se explic¶ faptul c¶ imaginea Bonifaciei este creat¶ în exclusivitate
prin prisma subiectivit¶†ii naratorului (cu excep†ia celor câteva caracteristici
f¶cute de Alec §i Lila, la rândul lor evocate de narator). Aceast¶ imagine a
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femeii constituie rezultatul cunoa§terii b¶rbatului, a capacit¶†ii lui de receptare prin sinestezia capacit¶†ilor sale vizuale, olfactive, gustative, auditive,
tactile, care, împreun¶, creeaz¶ o adev¶rat¶ poezie a deliciilor senzoriale.
Aparent doar, st¶pân pe toate este v¶zul, care e facultatea atât a ochilor din cap, cât §i a „ochilor inimii” sau a celor apar†inând imagina†iei: „M¶
aplec deasupra pupitrului, r¶sucesc capul spre stânga §i u§or c¶tre înapoi: în
contre-jour se deseneaz¶ profilul rotunjiform, dolof¶nesc-bonifacic; palpit¶
domol mai cu seam¶ în regiunea b¶rbiei”. În literatura lui Paul Goma hegemonia în cunoa§terea femeii o de†ine totu§i mirosul, capacitatea olfactiv¶.
Mirosul Bonifaciei îi treze§te b¶rbatului toate sim†urile, universul lui interior
§i exterior î§i schimb¶ structura, se spiritualizeaz¶:
„Bonifacia, ghem de amiroase. Abia acum o descop¶r: la facultate,
presim†indu-l, sim†ind-o pe ea c¶-mi vine, opream, interziceam înaintarea încoace,
dincoace de anumele prag – mai degrab¶ social decât politic: eu nu aveam voie; mie
nu-mi era permis(¶) a§a ceva – §i era ca §i cum nici n-a§ fi fost vreodat¶ pe p¶mânt.
Acum îns¶. Acum Acum-acum-acum. Nu mai func†ioneaz¶ acele pleoape la n¶ri, instinctul de conservare mi se va fi consumat cu alarmalarmalar’, celor opt sau doar
§apte metri cubi de aer ai od¶ii mele sunt suprasatura†i, §i-au schimbat structura,
acum chiar c¶ a§ putea t¶ia o felie de harbuz §i s¶ mânânc hulpav aerul cu tot cu sânge
§i cu miroznele §tiute, dar înc¶ negustate, pragul acela va fi deja trecut §i ce m¶ fac
dac¶, bine bine, m¶ gândesc eu dup¶ la ce fac cu ea acum – §i dac¶ nu e ceea ce-mi
place mie s¶ adulmec, ci doar mirosna de cafea proasp¶t râ§nit¶, când cafeaua-i de
bun¶ calitate, Armeanul autentic o râ§ne§te, macin¶, o armene§te el, nu doar cu
ma§ina de armenìt lumea – a§a adie; a§a-†i face: te ia de mân¶ §i te duce în fa†a por†ii
ei §i zici §i tu f¶r¶ jen¶, §i ce dac¶-au mai zis §i al†ii, atâ†ia, înainte, c¶ printre nouri
s-a fost deschis o poart¶ – uite-o palpitând¶, mustind¶, adiind¶ §i nu po†i zice c¶ ea
întreag¶ ar fi întoars¶ pe dos §i scuturat¶ de vânt, fiindc¶ nu-i o hain¶ cu care cel mult
te îmbraci: e pe§tera în care te ad¶poste§ti, în care scop muntele întreg î†i trimite în
întâmpinare, întru salvare, caverna îns¶§i, o v¶d limpede, nu-i nevoie s-o privesc,
dac¶ a§ primi-o cu ochi-ochi, mi s-ar p¶rea monstruos mersul, demersul, mai bine
a§a: ochiul în¶untric prime§te numai rezultatul; nimic mai normal decât normalul. £i
mai sublim”.

Mirosul înlesne§te intrarea în dimensiunea ascuns¶ a eului §i traduce
setea perpetu¶ de întregire cu androginul, cu cealalt¶ parte a perechii predestinate. Eul autentic este expresia de uniune a fiin†elor incomplete. Natura
dual¶ a principiului erotic – uman §i astral, terestru §i cosmic – reinstituie
armonia fiin†¶-Univers, semnificând p¶trunderea cuplului în cosmosul începuturilor. Iubirea fa†¶ de Bonifacia este un sentiment total, c¶ci este, în
acela§i timp, un deliciu senzorial, dar §i o problem¶ de cunoa§tere. Sfâr§itul
sentimentului este interpretat ca o catastrof¶, ca o închidere, ca o expulzare
din paradis, în exterior, în social: „Bonifacia întoars¶ nu m¶ mai primea”.
Scriitorul urm¶re§te s¶ reprezinte artistic iubirea ca un sim† psihologic superior. F¶r¶ doar §i poate, femeile din romanele lui Paul Goma sunt
fiin†e angelice, doar c¶ aceast¶ calitate divin¶ nu exclude dimensiunea lor
uman¶. De aceea, pentru a le zugr¶vi, scriitorul nu evit¶ subiectele tabuizate
cu referire la eros, limbajul considerat antipoetic §i chiar „porno”. Expresia
volupt¶†ii este sp¶lat¶ de pudori §i însumeaz¶ toat¶ gama: de la notele unei
epifanii la cuvintele care numesc f¶r¶ ocoli§uri particularit¶†i ale corpului
femeii.
Descrierea pasional¶ a corpului Bonifaciei (dar §i al lipovencei
Xenia, al basarabencei l¶ute în deten†ia din B¶r¶gan) conjug¶ cuvintele lascive §i voluptoase cu cele exprimând evlavia §i pio§enia mistic¶. Intimitatea
cu femeia st¶ la grani†¶ între lascivitate §i pietate. Paul Goma duce la extrem
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metafizica amoroas¶, sacralizând nuditatea iubitei în toate fa†etele ei.
Nuditatea aceasta nu are nimic licen†ios; ea p¶streaz¶, ca în proza lui
Eminescu, sensul originar, metafizic, de dezbr¶care de orice form¶, reîntoarcere la primordial, la preformal. Erosul devine astfel o form¶ a libert¶†ii, iar
nuditatea pur¶ o condi†ie, o etap¶ dinaintea scrisului:
„... £i picioarele; §i pieptul; §i tot-tot: m-am dezbr¶cat pentru baie – sunt
gata de scris (…) N-am închis u§a sp¶l¶torului §i n-am de gând; n-am ce-ascunde.
Am mâinile goale – libere. Am mâna tare. £i îngerii aproape”.

Fraza închide cercul, trimi†ând la începutul romanului, la starea de
dinaintea scrierii acestuia.
De§i povestea erotic¶ se consum¶ dramatic, romanul se încheie pe o
not¶ ridicat¶. În plan spiritual, naratorul î§i g¶se§te salvarea în cuvânt, în
povestea povestit¶ §i scris¶. Cuvântul salveaz¶ moartea sentimentului,
dându-i sens în plan metafizic.
Referin†e critice
„Poate despre pu†ini scriitori se poate spune, aproape la propriu, c¶
opera – atât con†inutul, cât §i forma – sunt nu numai «sufletul», dar §i «carnea
§i sângele» autorului. (…) Înclinat spre glum¶, umor, ironie subtil¶, impuls
«provocator», poate atinge causticul, sarcasmul, chiar violen†a (fie §i, cel
pu†in, verbal¶) (…) Scriitorul tr¶ie§te limbajul pentru c¶ tr¶ie§te st¶rile psihologice. Limbajul urmeaz¶, de fapt, fluxul gândirii §i mai ales al
afectivit¶†ii, chiar al emo†iilor celor mai primare. (…) Remarcabil la acest
scriitor sincer, este verdictul provenit din propriile tr¶iri realmente zbuciumate, astfel încât el tr¶ie§te în personajul central, identificându-se cu el în
mod firesc §i, ceva mai mult, tr¶ie§te prin §i în scriitura sa, paroxistic, st¶rile
descrise, într-un limbaj care reflect¶ o empatie uneori insuportabil¶ pentru
cititor prin clocotul verbal tradus scriptic §i chiar grafic (topografic).
Scriitorul se consum¶, empatic, sub ochii cititorului, pentru el însu§i, ba chiar
pentru tr¶irile altora.”
Tatiana Slama-Cazacu
„Pornind de la descrierea celorlalte fete §i recurgând la cunoa§terea
prin sim†uri, naratorul ilustreaz¶ modul în care e construit¶ femeia, ca ax¶ a
lumii, respectiv modul în care o face el, ca ax¶ a romanului. (…) Criticând
pudicitatea §i apelând la «încarnarea grafic¶» cu scopul de a pune în valoare
func†ia ornamental¶ a cuvântului, Paul Goma se abate de la canonul prestabilit, creând un «univers verbal autonom», în care expresivitatea §i ornamentul, în diferen†ierea lor, se armonizeaz¶ §i se sus†in pe fundalul unui tablou
estetic reprezentând îns¶§i diferen†a.”
Mariana Pasincovschi
Dispozitiv practic: exerci†ii
1. Comenteaz¶ binomul fic†ie-realitate prin raportare la unul din
romanele lui Paul Goma.
2. Analizeaz¶ perspectiva narativ¶ folosit¶ în romanul Bonifacia,
exemplificând cu m¶rci lexico-gramaticale corespunz¶toare.
3. Argumenteaz¶, într-un eseu de 20-30 de rânduri, rolul percep†iilor
senzoriale în crearea portretului Bonifaciei.
4. Prezint¶, într-o compunere de 1-2 pagini, formele §i semnifica†iile

©Paul Goma 1935-2011

wwww.paulgoma.com

PDF public și gratuit

31.12.2011

PAUL GOMA - JURNAL 2011

2766

feminit¶†ii într-unul din romanele lui Paul Goma, la alegere.
Alfabecedar – „cuvântarul” f¶r¶ limite. Magia cuvântului în proza lui
Paul Goma
Alfabecedarul constituie una din cele mai originale §i necanonice
c¶r†i în cadrul crea†iei lui Paul Goma §i în cel al literaturii române în general.
Ini†ial, cartea a avut forma unui „carnet de cuvinte”, în care scriitorul î§i
depozita cuvintele noi, create, n¶scocite în timpul scrisului. Titlul actual provine din 1983, anul în care Paul Goma hot¶r¶§te s¶-§i organizeze imensul
inventar de vocabule în ordine alfabetic¶. În noua ei formul¶ cartea vede
lumina tiparului în 2004 la Editura Victor Frunz¶ din Bucure§ti, dar poate fi
oricând g¶sit¶ în variant¶ electronic¶ pe websitul Paul Goma.
Plecat în exilul parizian, Paul Goma nu a renun†at niciodat¶ la limba
român¶, scriindu-§i toate c¶r†ile doar în graiul matern. Mai mult decât atât, el
hot¶r¶§te s¶ îmbog¶†easc¶ limba §i în aceast¶ munc¶ dificil¶ dovede§te ingeniozitate maxim¶, ob†inând performan†e uluitoare. Alfabecedarul adun¶ în
jur de 33 de mii de cuvinte noi, derivate din 896 de cuvinte-standard sau din
r¶d¶cina cuvintelor ce fac parte din patrimoniul limbii române. Niciun alt
scriitor nu a p¶truns atât de adânc în substratul limbii române literare pentru
a o recrea din interior.
Cartea este alc¶tuit¶ din trei compartimente: Prevenire, Proziceri §i
Alfabecedarul propriu-zis, în§irând vocabule de la A la Z. Fiecare cuvânt
„vechi” are num¶r de ordine, iar derivatele sunt aranjate în coloane, alfabetic.
Aceast¶ arhitectonic¶ permite ca, de§i foarte multe, cuvintele s¶ fie bine organizate de dic†ionar. În Prevenire autorul ne ofer¶ câteva sfaturi utile la lectur¶. Nelipsite de umor, aceste indicii de lecturare trimit spre ideea de literatur¶ ca act gratuit, f¶r¶ alt¶ utilitate decât aceea de a distra prin creativitate
f¶r¶ frontiere:
„Cei ce vor lua în mân¶ acest obiect s¶ §tie: nu este un dic†ionar; nici vocabular, nici inventar-de-cuvinte. Obiectul de fa†¶ nu sluje§te la nimic: «materialul»
cuprins nu explic¶, nu descrie, nu înva†¶ – nu dezva†¶. Obiectul ar putea fi un fel de
carte, iar pentru c¶ nu are utilitate e, un fel de roman. Ca tot romanul se cite§te, în
principiu, de la început spre sfâr§it, din susul paginii înspre josul ei, rândurile
urm¶rindu-se de la stânga c¶tre dreapta.
Cei ce nu vor fi descuraja†i de PREVENIRE, s¶ fie, totu§i, preveni†i:
Autorul ALFABECEDARULUI va fi mul†umit s¶ afle c¶ din totalul celor
în jur de 33000 de cuvinte noi, derivate din 896 cuvinte-vechi m¶car a mia parte va
fi g¶sit¶ acceptabil¶; de ce nu: descre†itoare de frun†i. Ar însemna c¶ vor r¶mâne vreo
33 de cuvinte «noi» în limba român¶, slujit¶ de noi to†i, dar de nimeni satisf¶c¶tor
st¶pânit¶.
La urma urmei, autorul va fi mul†umit §i cu a zecea-mia-parte: s¶ îmbog¶†e§ti tu, cu mâna ta, limba matern¶ cu trei cuvinte (§i a treia parte din al patrulea)?”

Prin aceast¶ prefa†¶ autorul î§i arat¶ deschiderea c¶tre inventivitatea
continu¶ a jocului lingvistic §i literar, care permite deplasarea pl¶cut¶, liber¶,
f¶r¶ constrângeri în spa†iul creativit¶†ii. Nu lumea real¶ este obiectul scriitorului, ci realitatea cuvântului, posibilit¶†ile lui interioare de exprimare succint¶ §i vesel¶ a unui fenomen complex. Dincolo de hedonismul lingvistic,
vom întâlni suficiente probe de realitate, trimiteri la situa†ii §i oameni
concre†i care au reclamat atitudinea etic¶ a autorului.
Proziceri constituie un fel de exerci†iu „de înc¶lzire”, scriitorul pro-
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punându-ne un inventar de îmbin¶ri ingenioase de cuvinte, menite s¶
preg¶teasc¶ cititorul pentru o lectur¶ neobi§nuit¶. Iat¶ doar un exemplu de
asocia†ie inedit¶, „tr¶snit¶” de vocabule: „Cutia Abandorei/
AbandoNostradàmic/ AbaNostradamantin/ Boul Abis/ Abonamens sana in
corpore sano/ Absolume, lumeee…/ Absolubil (în alcool)/ Apsolubil (fire§te,
în ap’)/Absorbi et curbi/ Absorb la morb nu scoate Scochii/ Abstractele
vorbe§te!/ Abstinen’ tu!/ Asurdo-muto!/ Absurdìl¶/ Absurdulescu/ (de-a)
Absurda/ (ultimul) aBanc al lui aBul¶/ Aclamassele largi de l¶rgitori/
Acrobat-o norocul!/ Acrobate fierarul cât e Wald/ Adaptam-nisam/
Adaptalme§-balme§/ AdapTalpa ¢¶rii/ Ad¶Postul Pa§telui”.
Aceast¶ predispozi†ie pentru inventarea vesel¶ de cuvinte, care
demostreaz¶ cât de flexibil¶ poate fi limba §i cât poten†ial creativ comport¶
ea în sine, va recidiva în al treilea compartiment (Alfabecedarul propriu-zis,
cuvânt la rândul lui derivat: Alfa, prima liter¶ a alfabetului grecesc §i abecedar) într-un carusel ame†itor de termeni, care au definit în toate c¶r†ile
„marca” sau „stilul Goma”. E suficient doar un exemplu de la litera A ca s¶
ne d¶m seama de iscusin†a scriitorului în forjarea cuvintelor noi: „abajura
(a) A fost silit s¶ abajureze/ abajurat S-a m¶ritat cu un abajur-major/ abajur¶mânt A depus abajur¶mânt de perfidelitate/ abajur-fix Madam Aglaé
are, joia, abajurul foarte-fix/ abajur-împrejur Madam Sophie o are de jur
împrejurut¶/ abajuridic În schimb, se bucur¶ de statut abajuridic/ abajurisdic†ie/ abajuristconsult/ abajuriu/ abajurnalist La Abajurnalul zilnic –
s¶pt¶mânal/ abajurnalistic¶/ abajurnic Trece abajurnic pe la
redactora†iune/ abajuremie A§a i-a spus doctorul: «Ai abajuremie»/ abajurgentitate/ abajuria§ Fa†¶ de un abajurmìc/ abajurina Pentru a putea uriniza‘
‘potriva vântului/ abajurât E§ti abajurât-ca-porcu, mon§er – d¶ s’ te pup
(Nene Iancule)/ abajurî (a) Te abajur¶sc din r¶runchii bojocilor!/ abajurlet
M¶i, §i când îi arse un abajurlet de groaz¶/ abajurla (a) Dac¶-i de loc
dinAbajUrla†i”. Felul în care scriitorul r¶suce§te cuvintele dovede§te o deosebit¶ m¶iestrie artistic¶.
Prin aceast¶ carte Paul Goma se ded¶ celor mai radicale experimente
literare, solidarizându-se cu spiritul ludic al postmoderni§tilor. Jocul, modalitate de a crea realit¶†i lingvistice, deconstruie§te sistematic realitatea §i literatura, rea§ezând-o dup¶ principiul muzical al simultaneit¶†ii. Arhitectonica
Alfabecedarului dovede§te cel mai înalt grad de simultaneizare spre care
scriitorul a tins §i în celelalte c¶r†i. Acest fapt îl consacr¶ pe Paul Goma drept
unul dintre cei mai actuali scriitori români, a c¶rui scriitur¶ exprim¶ via†a §i
gândirea societ¶†ii „informa†ionale”, „interactive”, „internautice”. Pornind de
la orice cuvânt al pseudodic†ionarului, se poate construi o lume §i o povestire
sau se poate descifra o poveste veche de când lumea.
Literatura lui Paul Goma mizeaz¶ pe for†a cuvântului de a crea o
nou¶ lume. Aceast¶ disponibilitate magic¶ a cuvintelor sale l-a determinat pe
criticul Ion Bogdan Lefter s¶-l numeasc¶ pe scriitor „vr¶jitor al limbii
române… fictive”. La rândul s¶u, Paul Goma noteaz¶ într-un text confesiv:
„Materialul limb¶ l-am tratat ca pe un subiect; §i ca pe un predicat – ba chiar
§i ca pe un atribut al… complementului – peste tot, în toate, mai vârtos în
Alfabecedar”. Cititorului îi revine libertatea de a alege, dup¶ propria-i
dorin†¶, desf¶§urarea realit¶†ilor virtuale ale vocabulelor §i a micilor comentarii la acestea.
Cuvintele noi apar în urma mai multor procedee lingvistice §i stilistice: formarea cuvintelor compuse (Caracterchea-berchea, brânza†ional¶,
buim¶crime, diletandre†e, gustop), substantivizarea adjectivelor sau adjecti-
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vizarea substantivelor (c¶ldurabil, calmatic, dezghe†arnic¶, dinozaurifier,
discrea†¶, distrugulent, haiducal, handicapita†ie), anagrame, deform¶ri morfologice, jocuri fonetice, interschimb¶ri de sunete (dormitatez¶, ebrietnic,
iasomnie, inauguroc¶scaic¶, rotundic¶), reinterpretarea sarcastic¶ a
îmbin¶rilor stabile de cuvinte (Episcopul scuz¶ (e)mijloacele, Absorb la
morb nu scoate Scochii, Acrobato norocul, Jelui-te-a§ §i n-am cuiu, Urzic¶
lumea ce-o urzice), calcule, adapt¶rile din alte limbi (Elevrika, Cavalergo
sum, calibri§inatitudine), pleonasmele (idealbea†¶) etc.
Vocabularul lui Paul Goma este o surs¶ estetic¶ de satisfac†ii, mai cu
seam¶, pentru amatorii de jocuri, inova†ii lexicale, teribilisme, acroba†ii verbale §i enigme lingvistice. For†a sa creatoare de inova†ii pe tema limbii este
aproape unic¶ în spa†iul literaturii române. Alfabecedarul propune astfel un
refugiu în limbaj ca un construct alternativ memorialisticii, împingând literatura c¶tre alte orizonturi.
Referin†e critice
„E un colosal inventar de vocabule inventate, 33000 la numar,
ob†inute prin alterarea juc¶u§¶, ironic¶, adeseori cu miezuri iste†e, parodice,
culturale ori politice a 896 de cuvinte existente în româna reala. (...)
Necitabil. De citit §i de savurat ca atare, în «nebunia» lui de savori lingvistice, iscate de un vr¶jitor al limbii române... fictive!”
Ion Bogdan Lefter
„Dintr-un anumit punct de vedere, Paul Goma este cel mai mare
copil-creator de limb¶ român¶.”
Tatiana Slama-Cazacu
„Pe lânga nenumaratele calit¶†i literare ale Alfabecedar-ului, este
uimitor cum un om care n-a mai c¶lcat pe pamânt românesc de atâ†ia ani
(de 28 ani!) cunoa§te atât de bine limba, mult mai bine §i mai profund decât
cei cu care vorbesc zilnic! Alfabecedar-ul ne demonstreaz¶ c¶ interiorul este
mult mai important decât exteriorul, c¶ a §ti este altceva decât a cunoaste, c¶
Paul Goma este un mare scriitor!”
Mihail Vakulovski
Dispozitiv practic: exerci†ii
1. Realizeaz¶ portretul exilatului Paul Goma, a§a cum se profileaz¶
în scrierile sale.
2. Dezbate aspectul ludic al stilului g(n)omic §i argumenteaz¶ faptul
c¶ scriitorul Paul Goma este un înnoitor al limbajului, asemeni lui Mihai
Eminescu §i Nichita St¶nescu.
Bibliografie critic¶
Paul Goma 75. Dosarul unei iubiri, volum îngrijit de Flori B¶l¶nescu, ap¶rut
cu sprijinul lui Gelu Tofan, Eagle Publishing Hause, 2010; Adame§teanu Gabriela,
Transformarea revolu†iei în evolu†ie, în rev. ,,România literar¶”, nr. 3/1990; Baghiu
Vasile, M¶rturie zguduitoare §i excelen†¶ literar¶, în vol. Paul Goma 75. Dosarul unei
iubiri târzii…; B¶l¶nescu Flori, Paul Goma – românul r¶t¶citor în patria limbii
române, în rev. „Metaliteratur¶”, nr. 5-6 (25)/2010; Behring Eva, Scriitori români din
exil 1945-1989, Editura Funda†iei Culturale Române, 2001; Buciu Marian Victor,
Zece prozatori exemplari, Editura Europress Group, 2007; Burlacu Alexandru, Paul
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Goma §i Calidorul prin care pulseaz¶ istoria, în rev. „Metaliteratur¶”, nr. 5-6
(25)/2010; Butnaru Leo, „Mi-a c¶zut cartea de istorie în cap înc¶ de când eram de
cinci ani” , în rev. „Metaliteratur¶”, nr. 5-6 (25)/2010; Caraion Ion, Note de lector.
Paul Goma: Câini ai mor†ii, în rev. „Dialog”, nr. 25, iunie, 1982; Codreanu Teodor,
Al treilea exil al lui Paul Goma, în rev. „Metaliteratur¶”, nr. 5-6 (25)/2010;
Corcinschi Nina, Printre figurile §i tropii lui Paul Goma, în rev. „Metaliteratur¶”, nr.
5-6 (25)/2010; Cre†u Bogdan, Cazul Paul Goma, în rev. ,,Convorbiri literare”, nr.
10/2005; Cristea-Enache Daniel, Concert de deschidere, Editura Funda†iei Culturale
Române, 2001; Mihail Dinu, Predic¶ în pustiu, Editura Magna Princeps, 2010;
Dumitrescu Vasile C., O istorie a exilului românesc: 1944-1989, Editura Victor
Frunz¶, 1997; Ierunca Virgil, Paul Goma, în vol. Subiect §i predicat, Editura
Humanitas, 1993; Iliescu Elvira, Paul Goma – 70, Editura „Criterion”, 2005; Ili§oi
Viorel, Acas¶ la Paul Goma, în rev. „Metaliteratur¶”, nr. 5-6 (25)/2010; Ionescu
Eugen, Paul Goma, un Soljenitsyne roumain, în rev. „Le Monde”, 9 martie 1979;
Gâlc¶ Sorina, Istoria satului Mana, în rev. „Metaliteratur¶”, nr. 5-6 (25)/2010; Goma
Paul, Experimentele sunt necesare, în vol. Scrìsuri 1 (1971-1989). Bio-bibliografie,
interviuri, dialoguri, scrisori, articole. Edi†ie îngrijit¶ de Flori B¶l¶nescu, Editura
Curtea Veche, 2009; Glodeanu Gheorghe, Incursiuni în literatura diasporei §i a disiden†ei, Editura Tipo Moldova, 2010; Grati Aliona, Romanul ca lume postBabelic¶.
Despre dialogism, polifonie, heteroglosie §i carnavalesc, Gunivas, 2009; Grati
Aliona, „Din Calidor” de Paul Goma. O alt¶ imagine artistic¶ a basarabeanului, în
rev. „Studia Universitatis «Petru Maior», Philologia” V. 9, 2010; Grati Aliona,
Concert pentru org¶. Biblioteca Paul Goma, în rev. „Metaliteratur¶”, nr. 5-6
(25)/2010; Grati Aliona, Paul Goma cu alt¶ imagine artistic¶ a basarabeanului, în rev.
„Akademos”, 2010; Grigurcu Gheorghe, Cel mai sonor semnal de alarm¶, în rev.
,,Jurnalul literar”, nr. 1-4/2002; Laszlo Alexandru, Orient Expres. Polemici, Editura
Dacia, 1999; Laszlo Alexandru, Viceversa! Polemici pro §i contra lui Paul Goma,
Editura Bastion, 2009; Lovinescu Monica, Posteritate contemporan¶. Unde scurte
(III), Editura Humanitas, 1994; Manolescu Florin, Curajul §i frica, în rev.
„Luceaf¶rul”, 8 august, 1990; Negoi†escu Ion, Paul Goma «Din Calidor», Dialog.
Supliment literar, nr. 57-58, noiembrie-decembrie, 1988; Negoi†escu Ion, În
cuno§tin†¶ de cauz¶, Editura Dacia, 1990; Pamfile, Ligia, Proza lui Paul Goma, între
depozi†ie §i fic†ionare, în rev. ,,Via†a Româneasc¶”, nr. 1-2/2005; Pasincovschi
Mariana, Receptarea prozei lui Paul Goma. Ideologie §i literatur¶, în rev.
„Metaliteratur¶”, nr. 5-6 (25)/2010; Ple§ea Gabriel, Gânduri la aniversarea unui erou
al neamului românesc, în rev. „Metaliteratur¶”, nr. 5-6 (25)/2010; Podoab¶ Virgil,
Metamorfozele punctului. În jurul experien†ei revelatoare, Editura Paralela 45,
Pite§ti, 2004; Rachieru Adrian Dinu, „Complexul” Goma, în rev. „Metaliteratur¶”,
nr. 5-6 (25)/2010; Rogobete Mihai, Literatura „a§a” , în rev. „Metaliteratur¶”, nr. 56 (25)/2010; S¶lcudeanu, Nicoleta, Patria de hârtie. Eseu despre exil, Editura Aula,
2003; Simion Eugen, Genurile biograficului, Editura Univers Enciclopedic, 2002;
Simu† Ion, Cazul Paul Goma: între politic¶ §i literatur¶, în vol. Reabilitarea fic†iunii,
Editura Institutului Cultural Român, 2004; Simu† Ion, Incursiuni în literatura actual¶.
Editura Cogito, 1994; Sipo§ Mariana, Destinul unui disident: Paul Goma, Editura
Universal Dalsi, 2005; Sitar-T¶ut Daniela Lec†ia de literatur¶ a Astrei, în rev.
„Metaliteratur¶”, nr. 5-6 (25)/2010; Slama-Cazacu Tatiana, Nonconformistul scriitor
Paul Goma: limbaj cople§itor §i limbaj interior, în vol. Via†¶, personalitate §i limbaj,
Editura Aramis, 2007; St¶nescu Flori, Goma, Paul, Dialog, Editura Vremea, 2008;
£imonca Ovidiu, Paul Goma – t¶ceri, proteste, rupturi, în rev. ,,Observator Cultural”,
nr. 30/2005; Ştef¶nescu Alex, Istoria controversat¶ a literaturii române 1945-2000,
Editura Socrate, 2007; £tef¶nescu Alex, Istoria literaturii române contemporane
(1941-2000), Editura Ma§ina De Scris, 2005; ¢urcanu Andrei, Paul Goma: atitudine
§i poezie, în rev. „Metaliteratur¶”, nr. 5-6 (25)/2010; Ungureanu Dumitru, Scriitor,
scriitorector, în rev. „Metaliteratur¶”, nr. 5-6 (25)/2010; Ungureanu Cornel, La Vest
de Eden. O introducere în literatura exilului, Editura Amarcord, 1995; Ursache
Magda, Dezveli†i tot adev¶rul... , în rev. „Metaliteratur¶”, nr. 5-6 (25)/2010; Vartic
Ion, Un ,,poet” al închisorii, în rev. ,,Apostrof”, nr. 5-7/1990; Voiculescu Dan, Fuga
în crea†ia lui J.S. Bach, Editura Muzical¶, 2000; Vrabie Diana, Romanul ca adev¶r §i
autenticitate (Infarct de Paul Goma) , în rev. „Metaliteratur¶”, nr. 5-6 (25)/2010.
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Luni 28 noiembrie 2011
Azi merg cu Filip la Prim¶rie, pentru legaliz¶ri. Va fi o
mare u§urare: am tot amânat, am tot târcolit… Dar azi…
Tot mai sl¶bit, tot mai f¶r¶ vlag¶. Am renun†at la supravegherea sângelui: tot nimica. Nu mai †in seama de sfaturile medicilor - care nu §tiu nimica. Am s-o duc cât am s-o duc - dup¶ care
n-o s-o mai duc, dar e atât de simplu! £i a§a mi s-a îngustat
câmpul de interes : am uitat ceea ce adunasem. M¶ atârn de
Jurnal, ca de o ultim¶ b¶rcu†¶ de hârtie. Cât o fi. Mi-am dat termen: 1 decembrie. Dac¶ îl ating, foarte bine. Dac¶ nu - tot foarte
bine, doar n-o s¶-mi plâng de mil¶ c¶ n-am f¶cut aia, c¶ n-am
realizat cutare…
Nu m¶ încearc¶ regrete. Ba, da, îns¶ nu le numesc. La ce
bun?
*
SAECULUM 1-2/2011
Mircea Dinutz
O ÎNTREBARE LEGITIMĂ
Chiar dacă n-ar fi scris „Săptămâna Roşie. 28 iunie – 3 iulie 1940”
(adevărată mană cerească pentru prigonitorii de vocaţie), Paul Goma beneficia de suficiente capete de acuzare pentru a fi anatemizat: în primul rând,
pentru că a avut insolenţa de a exista, un neîmblânzit cavaler în slujba
adevărului spus cu orice preţ, în al doilea rând, pentru că a avut/are necuviinţa să-şi scruteze contemporanii în spaţiul românesc, să-i urmărească şi
să-i evalueze în labirintul jumătăţilor de măsură, al compromisurilor cu aparenţă de onorabilitate, iar – la momentul potrivit – să-i arate în toată goliciunea lor atât de puţin onorabilă, în al treilea rând, poate lucrul cel mai grav,
pentru că nu uită şi nu tace;el este cel care ne ţine memoria vie, chiar şi atunci
când asta ne aduce suferinţă!! Nu în ultimul rând, Paul Goma e scriitor, are o
operă, e respectat în Occident, atât în ipostaza de romancier/diarist, cât şi în
aceea de luptător tenace împotriva comunismului. Aşa o fi, dau unii din
umeri, dar e... „incontrolabil”, a lovit în elita noastră intelectuală!! Asta nu se
iartă! O fi elită, o fi intelectuală, fără îndoială, dar în discuţia noastră contează
mai mult statura morală, curăţenia gândului şi consecvenţa cu care reuşeşti –
prin chiar faptele tale – să rămâi tu însuţi indiferent de vremuri, oricât de
vitrege!!
Cu ceva eforturi, cred că aş putea întocmi o listă, nu foarte
cuprinzătoare, cu susţinătorii celui pe care Magda Ursache îl numea, cu un
năduf simpatic, „beleaua asta numită Paul Goma”, în timp ce Liviu Ioan
Stoiciu se întreba patetic: „Cum e posibil să fie în continuare marginalizat,
ignorat, înjurat, Paul Goma, la 20 de ani de la revoluţie?” Chiar aşa: „În ce
ţară trăim?” Răspunsuri ar fi destule, dar niciunul convingător până la capăt.
Trăim într-o ţară în care, dacă spui adevărul despre acei evrei care au batjocorit armata română, în vara anului 1940, eşti... antisemit. Dar dacă susţii, fie
şi după ureche, că, în timpul regimului antonescian, au fost deportaţi şi exterminaţi 800.000 de evrei (cifră aberantă), eşti tratat cu deferenţă, de parcă ar
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fi un titlu de mândrie! Pogromul de la Iaşi a existat şi ne asumăm această
culpă. Dar de ce nu se întâmplă acelaşi lucru şi de cealaltă parte, cu egală
îndreptăţire? Într-o lume normală, cum au susţinut şi alţi condeieri, fiecare
etnie ar trebui să-şi asume erorile şi ororile, ori... nu stau lucrurile aşa. Numai
unii au dreptul să acuze, vinovaţii s-ar afla – vezi, Doamne – numai într-o
tabără! Trebuie să mărturisesc a nu fi fost impresionat de lacrimile
prezidenţiale (e numărul cel mai reuşit al preşedintelui-actor) în faţa imaginilor ce reprezentau vagoanele româneşti cu ajutorul cărora au fost deportaţi
evrei! Faptul rămâne, însă, deprimant. Cât priveşte gropile comune de la
Popricani, trebuie să spunem aici că însuşi rabinul Eli Caufman, preşedintele
Asociaţiei Evreieşti din România, insista să se oprească săpăturile care „aduc
înapoi ura şi antisemitismul ca un bumerang!” (18 noiembrie 2010). M-aş fi
aşteptat la o poziţie similară din partea oficialităţilor române şi oarece
reţinere din partea ziariştilor, mai ales că acele gropi comune de la Popricani
nu erau o surpriză!
Dacă, însă, ţi-ai propune să-i numeri adversarii, mai bine zis, duşmanii, pe cât de mulţi, pe atât de înverşunaţi, mă tem că nu ajung listele!... Ar
mai fi nevoie de un birou de conducere, o bună organizare, pentru a putea
dirija legiunile şi cohortele de contestatari, bine înarmaţi şi antrenaţi pentru a
face faţă omului din Belleville, un excelent mânuitor al cuvântului bine forjat, încins la cele mai înalte temperaturi. Nu uită, nu iartă şi nu tace! Suficient
pentru a ţine strânse rândurile băieţilor buni de acasă, cu locuri confortabile
şi indemnizaţii nemeritat de mari!! Filozoful, liberalul (în gândire), moralistul intransigent Gabriel Liiceanu – topitorul de cărţi? Nicolae Manolescu (din
ce în ce mai contestat, la rându-i, în ultima vreme), liderul autoritar al literelor româneşti din ultimii cincizeci de ani, a ajuns contestatarul radical şi
vehement al singurului disident autentic, cu care putem şi ar trebui să ne
mândrim?! Fără nicio remuşcare şi fără nicio nuanţă! Să fie o formă de aroganţă şi cinism?
Cum să-l acuzi pe Paul Goma, care şi-a luat suficiente măsuri de precauţie în cartea sa, de antisemitism, când acesta pune degetul pe rană, respinge răstălmăcirile, exagerările acelora ce profită de absenţa unor probe irefutabile, pentru a culpabiliza o etnie, cu estomparea contextului din vara anului 1940? Astfel, numărul evreilor ucişi, victime ale holocaustului românesc
(?!!) întrece orice imaginaţie, prin transferarea foarte generoasă a cifrelor
înregistrate de Ungaria horthystă şi Rusia bolşevică în contul României! Prea
puţini sunt cei care protestează public, iar, dacă o fac, sunt suspectaţi de...
antisemitism! În al doilea rând, autorul român scrie negru pe alb că „nu toţi
evreii” au participat, cu un an înainte, la torturarea, umilirea şi uciderea
sol- daţilor români, în timpul retragerii – la ordin – din Basarabia, tot aşa
cum, în rândul torţionarilor se aflau trădători de ţară, ruşi, ucraineni, bulgari,
găgăuzi; în concluzie, e mai mult decât limpede, „nu a fost răzbunare pe o
etnie”, cum prezintă unii lucrurile.
Într-o intervenţie telefonică, în timpul unei emisiuni televizate din 28
octombrie 2006, dintr-un justificat sentiment de revoltă, fără să-şi mai
controleze limbajul, Paul Goma a izbucnit, adresându-se celor din platou,
colegi rămaşi în ţară, dar şi telespectatorilor: „nu mă vrea elita”, lucru întru
totul adevărat şi pentru atunci şi pentru acum. Aceeaşi elită, pe care exilatul
etern a contestat-o, în diverse împrejurări, pentru laşitate şi un lanţ întreg de
compromisuri ce creează dependenţă de puterea politică. Ca şi în cazul lui
Adrian Marino, blamat cu violenţă după apariţia postumă a cărţii „Un om singur”, autorul „Culorilor curcubeului” a făcut risipă de calificative drastice, a
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slobozit cuvinte grele, scuzabile doar în măsura în care sunt născute dintr-o
adâncă şi grea suferinţă. Lucru pe care nu au cum să-l înţeleagă proaspeţii şi
hămesiţii Cavaleri ai Ciolanului, dornici de stipendii şi onoruri cât mai mari
hic et nunc.
Văd în Paul Goma, pe care l-am descoperit foarte târziu – o recunosc
cu toată jena – acea personalitate puternică de care avem foarte mare nevoie
în momentul de faţă: un om „curat”, cu adevărat, într-o Românie prea mult
tăvălită, maculată, turmentată de o clasă politică incompetentă, laşă. Dacă nu
cumva e vorba de rea-credinţă şi cinism! Văd în acesta un reper moral viabil
într-un spectacol deplorabil de muţunache, cu tumbe la trapezul ipocriziei
(adevărat sport naţional) şi reuşite numere de striptease intelectual, la ore de
maximă audienţă. Un reper stabil, dublat de un scriitor de certă valoare, care
ar bulversa o ierarhie impusă, în bună parte, artificial, de aşa-numita „elită”!
Iar când spun asta, nu contest gradul de intelectualitate al acelora ce o compun, ci doar atrag respectuos atenţia că o elită reală nu poate exista fără o
fibră morală rezistentă. Prea am ajuns la „magister dixit” şi nu se discută,
cum le-ar conveni unora! Iar când se discută, totuşi, adversarii neagă tot ce
nu le convine, cu prea puţine argu- mente,vindicativ şi definitiv!!
Singura întrebare viabilă, ce nu-mi dă pace, nu e dacă avem nevoie
de Paul Goma, ci dacă el poate constitui acel factor de echilibru într-o societate devălmăşită ca a noastră. Condamnat la singurătate, victimizat – cu bună
ştiinţă – în timpul dictaturii ceauşiste, tratat cu multă rea-credinţă în perioada
post-comunistă, ar reuşi acesta să-şi resoarbă momentele de neuitare şi
încrâncenare pentru a fi cumpăna necesară într-o realitate ce şi-a pierdut
reperele fundamentale, şi – în parte – şi pe cele axiologice?
*

Din Acolada, decembrie 2007:
O carte despre Paul Goma
„La noi, cică a fost răsturnat comunismul! Da, dar oamenii regimului? Dar criminalii? Ce face Pleşiţă? A făcut măcar cinci minute de
puşcărie?” (Paul Goma)
A devenit într-adevăr Paul Goma o legendă ? Fără a contrazice un
atare simţămînt cvasigeneral, Mariana Sipoş afirmă că stînd de vorbă cu
colegi şi prieteni a constatat de multe ori că aceştia fie că îl cunoşteau superficial pe marele opozant, fie că „nu ştiau nimic, dar nimic-nimic, nici măcar
numele lui nu le suna cunoscut”! E vorba mai cu seamă de tinerii angajaţi ai
televiziunii, care erau copii pe timpul lui Ceauşescu sau nici măcar nu se
născuseră şi care n-au avut prilejul să înveţe la şcoală despre Goma: „Mai
mult de cîteva rînduri despre el, nu cred că există în manualele (fie ele şi
alternative!) de istorie sau de literatură. Poate nici atît ! „Aşadar Mariana
Sipoş s-a decis să umple un gol scriind o carte despre un personaj fabulos,
pentru o parte din opinia publică, apreciat nu o dată drept un Soljeniţîn
român,dar ignorat de o categorie de tineri neinformaţi. Întreprindere utilă
pentru ambele categorii de virtuali cititori, unii putîndu-şi lărgi cunoştinţele,
alţii avînd prilejul a şi le iniţia.Experimentat om de televiziune, Mariana
Sipoş îşi realizează scrierea în maniera unui „documentar”: acesta asociază
consideraţiile autoarei cu secvenţe de reconstituire biografică, cu file din
dosarele Securităţii, cu opiniile unor scriitori şi analişti şi, nu în ultimul rînd
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,cu materia amplelor convorbiri pe care le-a purtat, la Paris, cu scriitorul
însuşi. Scriitorul şi nu disidentul, aşa cum ţine Goma să fie calificat : „În iulie
2005, după ce am filmat timp de două zile o convorbire cu Paul Goma, i-am
spus că am de gînd să public o carte despre el care să se numească Destinul
unui disident. Aproape că s-a supărat : – Eu nu sunt un disident. Eu sunt
scriitor. Punct. – Şi Soljeniţîn ce este ? – Scriitor. – Şi Bukovski? – Scriitor.
Bukovski, a fost primul, cronologic, care a protestat împotriva jurnaliştilor
occidentali zicînd: chiar şi noi, ruşii, ştim latina şi ştim ce înseamnă disident.
Noi n-am disidat pe nimeni, noi am fost întotdeauna împotriva comunismului”. Din strădania d-nei Sipoş a rezultat – sîntem de acord cu d-sa – nu „o
monografie” cu tentă didactică, ci „o carte accesibilă tuturor –, urmărind nu
doar a fixa „un minim de date”, ci şi de a risipi dezinformările dirijate, mistificările Securităţii puse în circulaţie „într-un mod atît de diabolic şi pervers”
în legătură cu Goma, încît persistă pînă-n prezent. „Chiar şi acolo unde te-ai
fi aşteptat cel mai puţin. Adică în elita intelectuală postdecembristă”. Un singur exemplu este edificator:
„Alexandru George scrie că Paul Goma, ieşind «din închisoarea pe
care a cunoscut-o mai degrabă prin accident, găsea de cuviinţă să-şi reia
cariera de scriitor comunist». Lăsînd la o parte referirea cinică la «închisoarea
cunoscută mai degrabă prin accident», care carieră «să-şi reia» în 1963, cînd
nu publicase pînă atunci nici un rînd şi cu greu a reuşit să debuteze în
«Luceafărul» abia peste cîţiva ani ? Sau, «dezvăluind» că Paul Goma a primit
la căsătorie de la socrul său un apartament în Drumul Taberei, Alexandru
George comentează: «Aşa să tot faci disidenţă!» Ehei, dacă ar fi făcut disidenţă toţi cei care primiseră de la socri un apartament, bine ar fi fost!”.
Dacă pînă şi sagacele Alexandru George are asemenea reacţii, faptul
se explică inclusiv prin extraordinara ofensivă pe care poliţia politică a
desfăşurat-o împotriva celui perceput ca unul din vrăjmaşii redutabili ai regimului totalitar. Cînd l-am întîlnit pentru ultima oară pe Goma, pe Calea
Victoriei, în primăvara anului 1977 şi am schimbat cîteva cuvinte cu cel ce
mi-a fost coleg la Şcoala de literatură, nu mi-aş fi imaginat că în spatele său
funcţiona un imens aparat de „anihilare şi neutralizare”, cu o rază ce cuprindea întreg cuprinsul ţării. Menţionăm doar cîteva din măsurile adoptate de
Ministerul de Interne, sub sigla „strict secret”: „Se va iniţia o acţiune permanentă de tracasare prin telefon a lui PAUL GOMA, în scopul de a-l timora şi
determina să nu mai răspundă la apeluri”. „Vor fi selecţionate surse informative şi alte persoane de încredere care să-l contacteze pentru a intra în dispute
de natură a-i ocupa timpul şi crea o stare de tensiune”. „Se va organiza ca
aproape zilnic să primeasca – din Capitală , din judeţe – scrisori şi anonime
cu conţinut de intimidare, descurajare, protest şi ameninţare”. „Selecţionarea
a 2-3 psihiatri de încredere care, eşalonat, îl vor vizita cu diferite pretexte, în
scopul de-a ne prezenta concluzii cu privire la vulnerabilităţile sale, în funcţie
de care vom folosi şi alte măsuri de natură a- l anihila”. Actele concepute să
rămînă în eternitate „strict secrete” ies treptat la iveală. Şi să nu omitem încă
o „preţioasă” directivă securistă, care socotim că, măcar parţial a fost pusă în
aplicare :„Determinarea unor intelectuali români de prestigiu ( Dan
Grigorescu, Aurel Martin, Dinu Giurescu, Adrian Marino) să combată în
străinătate declaraţiile calomniatoare ale lui Goma. Pregătirea contrainformativă şi selecţionarea oamenilor din cultură şi ştiinţă care vizitează Occidentul
pentru realizarea sarcinilor Securităţii (culegerea de informaţii, influenţare,
descurajare, lansarea unor diversiuni etc.)”. Rămîne de lămurit la un moment
dat care a fost aportul colaboratorilor în cauză la împlinirea ocultelor „sar-
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cini”, aport măcar în principiu confirmat de, adesea, frecventele şi prelungitele ieşiri în Occident ale celor menţionaţi, ca şi ale altora... Relevantă ni se
pare atitudinea în faţa Securităţii a lui Goma. Inflexibil, opozantul se autostimulează prin imaginea fragilităţii unui adversar care, ilustrînd impostura, nar putea presupune decît că un om care „face pe nebunul” are pe cineva „în
spate”. O judecată pe muchie, însă eficientă în gestionarea confruntării : „Eu
n-am beneficiat doar de noroc, ci şi de această trîntă cu animalul, cu monstrul. Ştiam de la tata, dar şi din practică, că bestia din faţă, fie că este o persoană, un general, fie că e o echipă, are un fel de teamă în momentul cînd stai
în două picioare şi răspunzi, nu obraznic, dar răspunzi, te aperi cu voce tare,
strigi. Şi atunci ai şanse să scapi. În momentul în care te supui, nu ai nici
una”. Această siguranţă de sine a lui Goma se propagă şi asupra viitoarei sale
soţii. Curajoasă la rîndu-i, Ana Maria îl apostrofează pe unul din „organele”
ce-l agasau pe Goma , un anume căpitan Achim, făcîn-du-l de rîs chiar în faţa
magazinului Eva din Capitală. Scena de tot hazul a fost relatată de Goma de
cîteva ori : „Atunci s-a petrecut un miracol: trecătoarele, nu numai că s-au
oprit şi au ascultat ce zicea fetişcana, dar au început şi ele să-l ia la trei
păzeşte pe civilul Achim, acuzîndu-l că se ţine după oameni, ca să-i chinuie,
în loc să meargă la şaibă şi la lopată. Constatînd că masele-largi-de-trecători
îi erau nefavorabile, chiar ostile, Achim a şters-o, curajos-secureşte”. De
reţinut umorul ce nu-l părăseşte pe Goma nici măcar în situaţiile aparent cele
mai dificile. Una din manipulările veninoase la care a recurs Securitatea pentru a-l compromite a fost ideea „lipsei de talent”, punct de vedere la care,
regretabil, au marşat (şi continuă a marşa ) şi unii confraţi (exempli gratia,
Augustin Buzura). Cu dibăcie, Goma a întors-o la un moment dat în favoarea
sa , transformînd-o într-un argument pentru a i se accepta importul unui aparat de multiplicat texte: „De faţă fiind şi adjunctul său, D.Ghişe, în martie
1972, D.Popescu a spus – textual (nu pot proba, pentru că în acel moment nu
aveam magnetofon ca să înregistrez explicaţia): Motivul pentru care cărţile
d-tale nu pot să apară în România nu este unul politic, aşa cum, din greşeală,
s-a spus pînă acum; motivul este : slaba calitate estetic¶ s.n.). Din moment
ce însuşi D.Popescu, în însuşi C.C. al P.C.R. m-a asigurat că scrierile mele
sunt proaste – din punct de vedere estetic (!) – dar neduşmănoase politic, eu,
ca autor al acestor scrieri proaste pot, am dreptul să le editez pe cheltuiala
mea”. Şi pentru a întări amuzamentul situaţiei, opozantul invocă legile
interne şi convenţiile internaţionale ce „nu sunt potrivnice cererii mele, ba aş
zice : din contră”. Şi nu pregetă a-şi exprima convingerea că va primi „o
soluţionare pozitivă în termenul legal – mă refer la termenul în care se
soluţionează petiţiile”. Prin urmare, scriitorul nu se dezminte în impactul său
cu diavolul pe care-l ia peste picior, simulînd încrederea în coincidenţa dintre
litera şi spiritul legalităţii „socialiste”...
Cartea Marianei Sipoş ne îmbie la tot pasul cu pasaje ce merită
excerptate, tot atîtea faţete ale fenomenului Goma, a cărui analiză suntem
convinşi că abia a început. Moralmente aproape de vrednica autoare şi implicit de Goma însuşi, ne luăm îngăduinţa a înfăţişa în continuare cîteva consideraţii ale confratelui exilat, cu scopul de a le sublinia justeţea ori măcar a le
propune drept puncte de plecare ale unor discuţii. Conştienţi fiind,
bineînţeles, de circumstanţa că, în chip curent, opiniile favorabile lui Goma
se izbesc încă de impedimente ce adoptă fie figura adversităţii dospind de rea
credinţă, fie cea a unei inhibiţii, a unei timorări augmentate de postura ostilă.
Sperăm că ultima are şanse de-a se dizolva – aşa cum crede şi doamna Sipoş
– ceva mai lesne, sub presiunea informaţiei corecte. Iată-l pe Paul Goma, cel
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oarecum „republican”, comentînd, totuşi, cu empatie (sau măcar bună-credinţă), instituţia monarhică : „voi face în aşa fel ca Regele să-şi ocupe locul,
pe care, din o mie de raţiuni... Pentru că el e deasupra partidelor, pentru că el
nu este ales tot la patru sau la cinci ani sau cum e mandatul, pentru că... pentru că... Pentru că el, ca om, chiar dacă nu este un geniu, este un om onest, un
om care a suferit şi care, cunoscîndu-l aici, mi-a făcut – ei, e obraznic să spun
că el mi-a făcut mie o impresie bună... Mi-a plăcut!”. Profunda insatisfacţie
a luptătorului anticomunist provocată de caracterul formal al înlăturării
degrabă prin accident», degrabă prin accident», care carieră «să-şi reia» în
1963, cînd nu publicase pînă atunci nici un rînd şi cu greu a reuşit să debuteze
în «Luceafărul» abia peste cîţiva ani ? Sau, «dezvăluind» că Paul Goma a primit la căsătorie de la socrul său un apartament în Drumul Taberei, Alexandru
George comentează: «Aşa să tot faci disidenţă!» Ehei, dacă ar fi făcut disidenţă toţi cei care primiseră de la socri un apartament, bine ar fi fost!”.
Dacă pînă şi sagacele Alexandru George are asemenea reacţii, faptul
se explică inclusiv prin extraordinara ofensivă pe care poliţia politică a
desfăşurat-o împotriva celui perceput ca unul din vrăjmaşii redutabili ai regimului totalitar. Cînd l-am întîlnit pentru ultima oară pe Goma, pe Calea
Victoriei, în primăvara anului 1977 şi am schimbat cîteva cuvinte cu cel ce
mi-a fost coleg la Şcoala de literatură, nu mi-aş fi imaginat că în spatele său
funcţiona un imens aparat de „anihilare şi neutralizare”, cu o rază ce cuprindea întreg cuprinsul ţării. Menţionăm doar cîteva din măsurile adoptate de
Ministerul de Interne, sub sigla „strict secret”: „Se va iniţia o acţiune permanentă de tracasare prin telefon a lui PAUL GOMA, în scopul de a-l timora şi
determina să nu mai răspundă la apeluri”. „Vor fi selecţionate surse informative şi alte persoane de încredere care să-l contacteze pentru a intra în dispute
de natură a-i ocupa timpul şi crea o stare de tensiune”. „Se va organiza ca
aproape zilnic să primească – din Capitală , din judeţe – scrisori şi anonime
cu conţinut de intimidare, descurajare, protest şi ameninţare”. „Selecţionarea
a 2-3 psihiatri de încredere care, eşalonat, îl vor vizita cu diferite pretexte, în
scopul de-a ne prezenta concluzii cu privire la vulnerabilităţile sale , în
funcţie de care vom folosi şi alte măsuri de natură a- l anihila”. Actele concepute să rămînă în eternitate „strict secrete” ies treptat la iveală. Şi să nu omitem încă o „preţioasă” directivă securistă, care socotim că, măcar parţial a
fost pusă în aplicare : „Determinarea unor intelectuali români de prestigiu (
Dan Grigorescu, Aurel Martin, Dinu Giurescu, Adrian Marino) să combată în
străinătate declaraţiile calomniatoare ale lui Goma. Pregătirea contrainformativă şi selecţionarea oamenilor din cultură şi ştiinţă care vizitează Occidentul
pentru realizarea sarcinilor Securităţii (culegerea de informaţii, influenţare,
descurajare, lansarea unor diversiuni etc.)”. Rămîne de lămurit la un moment
dat care a fost aportul colaboratorilor în cauză la împlinirea ocultelor „sarcini”, aport măcar în principiu confirmat de, adesea, frecventele şi prelungitele ieşiri în Occident ale celor menţionaţi, ca şi ale altora... Relevantă ni se
pare atitudinea în faţa Securităţii a lui Goma. Inflexibil, opozantul se autostimulează prin imaginea fragilităţii unui adversar care, ilustrînd impostura, nar putea presupune decît că un om care „face pe nebunul” are pe cineva „în
spate”. O judecată pe muchie, însă eficientă în gestionarea confruntării : „Eu
n-am beneficiat doar de noroc, ci şi de această trîntă cu animalul, cu monstrul. Ştiam de la tata, dar şi din practică, că bestia din faţă, fie că este o persoană, un general, fie că e o echipă, are un fel de teamă în momentul cînd stai
în două picioare şi răspunzi, nu obraznic, dar răspunzi, te aperi cu voce tare,
strigi. Şi atunci ai şanse să scapi. În momentul în care te supui, nu ai nici
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una”. Această siguranţă de sine a lui Goma se propagă şi asupra viitoarei sale
soţii. Curajoasă la rîndu-i, Ana Maria îl apostrofează pe unul din „organele”
ce-l agasau pe Goma , un anume căpitan Achim, făcîndu-l de rîs chiar în faţa
magazinului Eva din Capitală. Scena de tot hazul a fost relatată de Goma de
cîteva ori : „Atunci s-a petrecut un miracol: trecătoarele, nu numai că s-au
oprit şi au ascultat ce zicea fetişcana, dar au început şi ele să-l ia la trei
păzeşte pe civilul Achim, acuzîndu-l că se ţine după oameni, ca să-i chinuie,
în loc să meargă la şaibă şi la lopată. Constatînd că masele-largi-de-trecători
îi erau nefavorabile, chiar ostile, Achim a şters-o, curajos-secureşte”. De
reţinut umorul ce nu-l părăseşte pe Goma nici regimului abuziv, care a permis, ca într-o comedie neagră, nesancţionarea torţionarilor, a profitorilor
ticăloşi de pînă ieri: „la noi , cică a fost răsturnat comunismul ! Da, dar oamenii regimului? Dar criminalii ? Ce face Pleşiţă? A făcut măcar cinci minute
de puşcărie? Pentru că ştiu că, de pildă, unul din anchetatorii mei, Goran,
Gheorghe Goran, care era maior, din Breaza, al nostru, din popor... era secretar de partid la Securitate în 77, în 89 ajunsese comandantul Rahovei, dar în
zilele revoluţiei cine l-a salvat din închisoare pe Gheorghe Goran ? Gelu
Voican Voiculescu!”. Aspectul lipsit de seriozitate al ambiguităţii comportamentale a unor scriitori ce se voiau bine şi cu opoziţia şi cu puterea comunistă, micul lor „curaj” trucat ce avea grijă a se recuza de îndată: ”Da.
Mazilescu era un tip aparte, cu totul deosebit. El era în stare să urle, cum spuneau colegii lui, la Casa Scriitorilor, în gura mare: cazul Mazilescu- Goma!
La care eu l-am întrebat: da, de ce Mazilescu-Goma că măcar din punct de
vedere al ordinii alfabetice... Păi, zicea. Cazul Goma-Mazilescu ... ma-ma ,
he-he... nu merge. Mazilescu care zicea: eu sunt cel mai bun prieten al lui
Goma, dar nu-i împărtăşesc ideile politice. Asta făcea şi Nichita Stănescu, tot
în gura mare”. Decepţia provocată de Gabriel Liiceanu, care a dat la topit
tirajul din Culoarea curcubeului, carte apărută la Humanitas, fără a-l
înştiinţa pe autor şi fără a lua în calcul soluţia de a dona bibliotecilor exemplarele nevîndute (există destule mărturii, între care cele semnate de Laszlo
Alexandru, Ovidiu Pecican, Cornel Moraru, care desfid scuza editorului cum
că opera lui Goma n-ar fi găsit destui cumpărători) : „Aşa şi povestea mea cu
Liiceanu. Luni de zile după faptă – fapta retragerii din librării se situează
imediat după mineriada din 90 – cronicile literare consemnau dificultatea
obţinerii cărţii mele care la tirajul avut ar fi trebuit să fie în toate librăriile.
Ovidiu Pecican consemnează în cronica lui că dacă n-ar fi avut un prieten
ministru – e vorba de Ion Vartic – n-ar fi avut cartea lui Goma în mînă, pentru
că nu s-a difuzat”. Privitor la un subiect, îl amendăm cu toate acestea pe
Goma. E vorba de Piaţa Universităţii, pe care o priveşte surprinzător de suspicios, depreciativ : „Piaţa Universităţii, finalmente, a fost o tentativă, lipsită
de inteligenţă, a intelighenţiei româneşti, de a recupera timpul pierdut.
Timpul pierdut nu se recuperează. Inactivitatea vinovată a intelectualilor
români de pînă în decembrie 1989 nu se poate recupera”. E adevărat că atunci
E.Simion, M.Sorescu, Valeriu Cristea s-au grăbit să apară la televiziune pentru a blama manifestaţia, iar M. Dinescu şi A.Pleşu s-au distanţat strategic.
Dar Piaţa Universităţii n-a fost exclusiv o ieşire la rampă a intelectualilor
„întîrziaţi”. Goma care n-a avut posibilitatea de a participa direct la entuziasmul său amar, pierde din vedere că acolo au fost prezente zeci şi zeci de mii
de persoane, din toate straturile sociale, foarte multe dintre ele oameni simpli,
victime ale maleficei cîrmuiri de care am crezut că am scăpat. O seamă dintre
cei mai năpăstuiţi şi-au înjghebat în disperare corturi unde s-au adăpostit zi
şi noapte, săptămîni în şir. Inşi famelici, cu feţe supte şi rău îmbrăcaţi, femei
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sărmane cu copii în braţe zăboveau în chip impresionant în ceea ce se numea,
după cum indicau uriaşe banderole, „zonă liberă de comunism”. Noi, vorbitorii de la „balcon”, am fost foarte feluriţi, uniţi prin retorica eliberării ce ne
electriza. În genere am avut a face cu un tablou tulburător – fără precedent
pentru subsemnatul şi foarte probabil fără urmare – al conştiinţei civice a
unui popor ce izbuteşte în fine să respire liber şi să reacţioneze spontan.
Gheorghe Grigurcu
Mariana Sipoş: Destinul unui disident: Paul Goma, Ed. Universal
Dalsi, 2005, 290 pag.
O carte despre Paul Goma
„La noi , cică a fost răsturnat comunismul! Da, dar oamenii regimului? Dar
criminalii? Ce face Pleşiţă? A făcut măcar cinci minute de puşcărie?” (Paul Goma)

*
29 Nov 2011 Deportat¶ de dou¶ ori // Teroarea ro§ie
Distinsul om de stat al României, Ion Incule†, a fost oaspete în casa
lor. În 1941, ocupan†ii sovietici au smuls b¶rba†ii din sânul familiilor §i i-au
trimis pe ultimul lor drum în Ivdel-lag, Maria r¶mânând în trenul deport¶rii
s¶ nasc¶ de pe o zi pe alta. £ase ani mai târziu ea a reu§it s¶ adoarm¶ vigilen†a
NKVD-ului §i s-a întors acas¶. Dar au arestat-o iar în 1950 §i au trimis-o întro nou¶ robie, c¶l¶ii ne†inând cont c¶ are trei copii minori.
Acestei curajoase femei, Maria Cucereanu din T¶t¶re§ti, Str¶§eni, i sau întocmit tocmai patru dosare: unul în Kazahstan, unde a fost deportat¶ în
anul 1941 §i în care a înc¶put destinul ei §i al celor trei copii pe p¶mânt str¶in.
Altul, instrumentat de organele NKVD din „RSS Moldoveneasc¶”, vizeaz¶
scurta perioad¶ de libertate, dar plin¶ de foamete §i suferin†e, dup¶ evadarea
sa din robia siberian¶ în 1947. Cruntul dosar penal §i arestarea ei în 1950, cu
o nou¶ deportare, vine ca un cu†it în spate. £i tot ea face parte din dosarul
so†ului s¶u, Tenu†¶ Cucereanu.
Prieteni cu Ion Incule†
Era o tân¶r¶ frumoas¶ cum rar se întâlnesc. Dup¶ c¶s¶toria nereu§it¶
cu un be†ivan lene§, în 1934 a acceptat s¶-i devin¶ so†ie celui mai bogat om
din sat, Tenu†¶ Cucereanu, unul dintre activi§tii de vaz¶ ai Partidului Na†ional
Liberal din România în jude†ul Chi§in¶u. Distinsul politician §i fostul pre§edinte al Sfatului ¢¶rii, Ion Incule†, era deseori oaspete a§teptat în casa lor.
Dar a venit 28 iunie 1940 cu hoarde s¶lb¶ticite peste capul gospodarilor, care în scurt timp s-au pomenit cu to†ii în Siberia. Urcat¶ în tren pe vârful baionetelor sovietice, Maria Cucereanu, cu doi copila§i de mân¶ §i
îns¶rcinat¶ în luna a noua, urma s¶ nasc¶ de pe o zi pe alta. A dat via†¶ unui
b¶ie†el în vagonul deport¶rii, pân¶ s¶ ajung¶ la „locul destina†iei”, în regiunea
Kizyl-Orda din Kazahstan. So†ul i-a fost smuls din familie cu for†a armelor
la gara Tighina §i, împreun¶ cu al†i b¶rba†i, au fost trimi§i pe ultimul lor drum
în lag¶rul de exterminare sovietic Ivdel-lag, r¶mânând s¶ zac¶ pân¶ ast¶zi
într-o groap¶ necunoscut¶.
Mordove† cel bun
Odat¶ cu terminarea r¶zboiului, deporta†ii din primul val sperau s¶ se
întoarc¶ acas¶. Îns¶ regimul comunist nu avea de gând s¶ le fac¶ oamenilor
o asemenea „binefacere”. Astfel, Maria Cucereanu a fost nevoit¶ s¶-§i
mobilizeze tot spiritul inventiv, pentru a se salva de la destinul nedrept în
stepele kazahe.
S-a în†eles cu un invalid de r¶zboi, Stepan Ku§leak, originar din
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Ucraina Apusean¶, un croitor demobilizat în acest ora§ kazah, Cyily, §i au
înregistrat o c¶s¶torie fictiv¶. Apelând la autoritatea sa de veteran, acesta a
expediat câteva scrisori pe adresa instan†elor, de la cele raionale pân¶ la
Kremlin, spre a li se permite traiul în „RSS Moldoveneasc¶”. Purtate dintr-o
cancelarie în alta, scrisorile veteranului au ajuns §i la Chi§in¶u. Într-un
sfâr§it, la 17 ianuarie 1947, însu§i Iosif Mordove†, ministrul Securit¶†ii din
RSS Moldove-neasc¶, c¶l¶ul principal al miilor de basarabeni deporta†i ulterior, semneaz¶ decizia de a o elibera pe Maria Cucereanu §i cei trei copii ai
s¶i din deten†ia nedreapt¶. Pân¶ în toamn¶, ei au revenit la ba§tin¶,
mul†umindu-i din suflet binef¶c¶torului lor ucrainean, îns¶ casa §i averea statul nu le-au mai retrocedat, fiind nevoi†i s¶ se ad¶posteasc¶ pe la rude.
(Dosarul de urm¶rire nr. 53, instrumentat de Ministerul Securit¶†ii al RSSM
la 27 iunie 1947.)
Treisprezece ani de surghiun
În scurt timp, a venit §i anul 1949 cu al doilea val al deport¶rilor, care
a trecut oarecum pe lâng¶ Maria Cucereanu. Îns¶ dup¶ ce trenurile mor†ii au
plecat, cioflingarii din sat §i-o fi pus întrebarea: „Cum a§a, pe asta noi am
trimis-o înc¶ în anul 1941, acum le-am mai dat un contigent întreg ca s¶
putrezeasc¶ to†i acolo, dar ea se mai afl¶ fericit¶ al¶turi de noi…!”
Astfel, în ianuarie 1950, Maria Cucereanu a fost arestat¶ pentru „evadare din locurile deport¶rii”. Pentru asemenea „crim¶” femeia trebuia s¶ fac¶
dou¶zeci de ani de pu§c¶rie, îns¶ instan†ele se prefac „bune la suflet” §i-i
aplic¶ doar re-trimiterea la locul vechi al deport¶rii, sta†ia Cyily din regiunea
Kizyl-Orda, Kazahstan.
Au ridicat-o cu †eava pu§tilor la ceaf¶, pe nepus¶ mas¶, astfel cei trei
copii ai s¶i, de treisprezece, unsprezece §i opt ani, r¶mânând de acum §i f¶r¶
mam¶. Tor†ionarii au avut grij¶ s¶ adune fil¶ cu fil¶ în dosarul Mariei
Cucereanu. Astfel, descoperim mai multe adres¶ri disperate ale femeii în
diverse instan†e, pentru a-i permite s¶-§i g¶seasc¶ copiii §i s¶-§i reunifice
cumva familia. Doar peste jum¶tate de an, minorii Grigore, Zinaida §i Ion au
reu§it s¶-§i revad¶ mama, iar tat¶l lor, Tenu†¶ Cucereanu, a disp¶rut f¶r¶ veste
în imensitatea gulagului.
Înc¶ doisprezece ani au r¶mas Maria Cucereanu §i copiii s¶i
desp¶r†i†i de ba§tin¶. Abia în 1962 le-a fost permis¶ revenirea acas¶, fiind
nevoi†i s¶ reia via†a de la zero.
Prin destinul acestei familii, puterea sovietic¶ ocupant¶ în Basarabia
§i-a demonstrat întregul s¶u comportament inuman, pe care tot sovieticii îl
inoculau în min†ile oamenilor ca „fascist”, numai c¶ ar¶tând cu degetul spre
cel „german”, desigur. Dup¶ cum vedem, totalitarismul, fie el fascist, fie
comunist, are aceea§i sete de sânge pretutindeni.
Gheorghe M™RZENCU
*
Victimele primelor deport¶ri în mas¶ din 1941, comemorate la Chi§in¶u
Victimele primului val de deport¶ri în mas¶, care s-a produs la 13
iunie 1941, vor fi comemorate mâine la Chi§in¶u. Autorit¶†ile municipale au
preg¶tit mai multe manifest¶ri.
Programul va începe diminea†a cu depunere de flori la monumentul
lui £tefan cel Mare §i Sfânt. La ora 9 §i 30 de minute urmeaz¶ pomenirea jertfelor deport¶rilor în cadrul liturghiei duminicale de la Catedrala „Na§terea
Domnului” §i la Biserica „Sfînta Teodora de la Sihla”.
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Un miting de comemorare a victimelor celui dintâi val de deport¶ri
se va desf¶§ura în Pia†a Marii Adun¶ri Na†ionale între orele 10 §i 11 §i 15
minute. Ac†iunile vor continua cu un mar§ spre Gar¶ §i cu depunere de flori
la piatra de temelie a unui viitor monument în memoria deporta†ilor.
Programul se va încheia la ora 13.00 cu o mas¶ de pomenire.
Anterior Partidul Comuni§tilor planifica pentru aceea§i zi proteste
împotriva ac†iunilor guvernan†ilor, dar a renun†at la idee, dup¶ ce Alian†a
pentru Integrare European¶ a anun†at alegeri anticipate în toamn¶.
*
11 Jun 2010 Deporta†i la cap¶tul lumii
TEROAREA RO∑IE // În timpul deport¶rilor din 13 iunie 1941 au
fost duse în Siberia în vagoane de vite 13.875 de persoane
Deport¶rile din iunie 1941 au l¶sat satele moldovene§ti pustiite. În
acel an, pe data de 13 iunie, oamenii au fost urca†i cu for†a în ma§ini de c¶tre
autorit¶†ile sovietice §i du§i în alt col† de lume în condi†ii inumane. Mul†i nu
au ajuns la destina†ie. Persoanele care au supravie†uit acestui val de deport¶ri
î§i amintesc cu lacrimi în ochi de p¶rin†ii care mâncau pe§te s¶rat în vagoanele de vite în care au fost transporta†i în Siberia §i nu aveau un gât de ap¶ ca
s¶ bea, de foametea §i gerul cumplit. Tot ce îi †inea în via†¶ era dorul de
col†i§orul de rai, numit Basarabia.
Am g¶sit-o pe Elena M¶m¶lig¶ într-o dup¶-amiaz¶ pe un pat afar¶.
Dup¶ o zi c¶lduroas¶ de început de iunie se bucura de r¶coarea serii. “Mama
a suferit un ictus §i vorbe§te greu, dar eu am s¶ o ajut, c¶ci am trecut §i eu
prin calvarul deport¶rii”, ne întâmpin¶ la poart¶ fiica Elenei M¶m¶lig¶,
Marcela. Timp de o or¶ am dep¶nat amintiri vechi de aproape 70 de ani, când
femeia era doar o copil¶ de 17 ani. “În ultima vreme îmi aduc aminte rar de
acea perioad¶, de§i sufletul m¶ doare la fel de mult, ca §i în primii ani”, spune
Elena.
Vineri, 13
“Era într-o zi de vineri, 13 iunie, în 1941”, începe parc¶ profetic
povestirea cu ziua de vineri, 13, care d¶ fiori multor oameni. “Lumea era
acas¶, c¶ci plouase trei zile §i nu putea s¶ ias¶ pe deal la lucru. P¶rin†ii mei
erau acas¶. Tat¶l meu b¶tea ni§te popu§oi la ma§in¶, mama †esea la pânz¶, iar
eu îmi sp¶lam capul. Vine veri§oara mea plângând: “Mam¶ Manea (mama
Elenei – n.r.), pe noi ne ridic¶!”. Eu mi-am înf¶§urat capul ud cu o basma §i
m-am dus la un vecin de-al veri§oarei §i m¶ uitam cum erau înc¶rcate rudele
mele în ma§in¶. Când m-am întors înapoi, pre§edintele sovietului s¶tesc îmi
spune c¶ vine s¶ ne ia §i pe noi. Familia mea tr¶ia în centrul satului, iar ei au
început s¶ ne adune din margine, de teama c¶ vom afla §i vom fugi. Opt familii din satul nostru au luat drumul str¶in¶t¶†ii atunci”, poveste§te femeia întro r¶suflare, dup¶ care se opre§te, ca s¶-§i adune for†ele pentru a continua.
“Cel mai dureros a fost pentru bunicii mei de 80 de ani, care, atunci
când au încercat s¶-§i ia r¶mas bun, un soldat sovietic s-a n¶pustit asupra lor,
i-a lovit cu patul armei. Au r¶mas s¶rmanii înnebuni†i de durere §i se uitau
cum sunt du§i trei din cei cinci copii ai lor în alt cap¶t de lume. Au murit
peste o lun¶ de la deportarea copiilor, unul dup¶ altul, mai întâi a plecat bunicul, iar la o lun¶ diferen†¶ s-a stins §i bunica”, spune Elena M¶m¶lig¶.
Lacrimile care îi curg pe obraz o fac s¶ se opreasc¶.
De ce i-au ridicat §i i-au dus în Siberia nu §tie nici în ziua de ast¶zi.
“Bunicul Ion Ciobanu a fost primar al satului Ciuciuleni, raionul Str¶§eni, din
partea Partidului ¢¶r¶nesc. Locuiam, dup¶ cum am spus, în centrul satului §i
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aveam cinci case în ograd¶, în dou¶ locuiam, iar cele trei le închiriam. Poate
acestea sunt motivele, eu nu §tiu”, strânge din umeri Elena.
Nici dosarul întocmit lor nu l-au v¶zut. “A încercat unchiul meu, fratele mai mare al mamei, s¶-l g¶seasc¶, dar i s-a spus c¶ dosarele persoanelor
deportate în 1941 au disp¶rut”, spune femeia.
Pe de alt¶ parte, istoricul Ion Varta, membru al Comisiei pentru
investigarea regimului comunist totalitar, sus†ine c¶ aceste dosare trebuie s¶
existe. “Probabil sunt dosite pe undeva §i nu s-a ajuns înc¶ la ele”, a declarat
pentru JURNAL Varta. Acesta a men†ionat c¶ de§i s-a încercat explorarea
tuturor dosarelor, nu s-a reu§it.
Tata a fost dus la Nord de Urali, restul familiei – în Kazahstan
Revenind la ziua deport¶rii, aceasta poveste§te c¶, o parte din drum,
familiile au fost împreun¶ într-un singur vagon, dup¶ care osta§ii sovietici au
desp¶r†it ta†ii de ceilal†i membri ai familiilor. “I-au dezbr¶cat pe ta†ii no§tri
de hainele groase pe care le aveau luate cu ei, i-au înc¶rcat în alte vagoane §i
i-au dus la Nord, în timp ce trenul nostru se îndrepta spre Sud”, î§i aminte§te
femeia.
“Îmi amintesc cum îmi povestea tata c¶ b¶rba†ii deporta†i st¶teau în
vagon ca chibritele în cutie §i erau hr¶ni†i cu pe§te s¶rat, iar ap¶ nu le d¶deau.
Mili†ienii deschideau din când în când u§a vagonului, le ar¶tau o sticl¶ de ap¶
§i l¶sau lichid s¶ curg¶ din sticl¶… o v¶rsau pe jos în fa†a lor… §i râdeau…
§i-au b¶tut joc de noi”, conchide femeia cu vocea stins¶ de durere. Tata a
ajuns în Siberia bolnav de distrofie, iar acolo suferea mereu de foame. C¶uta
resturi de mâncare în l¶zile cu gunoi, pe care le fierbea cu buruieni §i le
mânca. I-a trimis o scrisoare fratelui r¶mas acas¶ s¶-i trimit¶ un colet cu f¶in¶
de popu§oi sau urluial¶ (m¶cin¶tur¶ din diferite cereale, care servea drept
hran¶ pentru vite – n.r. ), pu†in¶ gr¶sime, fie §i de câine, ca s¶ m¶nânce odat¶
pe s¶turate §i s¶ moar¶”, spune femeia.
Mama, cu fra†ii mei §i cu mine am fost trimi§i în Kazahstan, dar, la
îndemnul unor nem†i stabili†i în Rusia, ne-am mutat în satul lor de lâng¶
Saratov. Ace§tia au locuit acolo pân¶ au fost ridica†i §i au l¶sat satele goale.
În 1944, am urmat linia frontului §i am venit înapoi în Moldova.
Acas¶ am g¶sit casele pustiite. Ne-a fost dat¶ una din cele cinci case
ale noastre, unde ne-am stabilit.
Dar când credeam c¶ am sc¶pat de urgia deport¶rilor, am fost iar¶§i
re†inu†i. “În 1950, o aveam pe Marcela §i eram îns¶rcinat¶ cu cea de-a doua
fiic¶. Au venit mili†ienii §i ne-au luat, ne-au închis pentru trei s¶pt¶mâni în
închisore la Chi§in¶u. Dup¶ aceea am fost mutate din închisoare în închisoare, pân¶ am ajuns înapoi în Kazahstan. A doua oar¶ am fost ridica†i pentru
faptul c¶ am avut curajul s¶ fugim din Kazahstan”, spune femeia care se
opre§te pentru o clip¶ s¶-§i trag¶ sufletul, moment în care intervine Marcela,
fiica ei.
“La dou¶ s¶pt¶mâni dup¶ ce am ajuns înapoi în Kazahstan, a venit §i
tatul meu. În toat¶ aceast¶ perioad¶, eu nu am dormit deloc, îl a§teptam s¶
vin¶. Aveam un an §i §ase luni”, poveste§te Marcela. “Ziua a†ipea cu mâna
sub cap, ca un om mare, eu m¶ apropiam §i o întrebam ce o doare, unde-i
bubu†a, iar ea îmi spunea s¶ m¶ duc. Doar atunci când a venit tata dup¶ noi
în Kazahstan s-a ag¶†at de gâtul lui strigând: “Tata, tata!”, dup¶ care s-a
lini§tit”, poveste§te mama.
Mo§ Cr¶ciun din Basarabia
În Kazahstan au dormit mai mult la podea, erau mul†i §i s-au
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îngr¶m¶dit într-o singur¶ cas¶. Mâncau pe apucate, lucrau cât §apte. Cea mai
mare dorin†¶ era s¶ se întoarc¶ acas¶ §i f¶ceau tot posibilul ca s¶ creeze o
mic¶ Basarabie, printre gerurile din cel¶lalt cap¶t al lumii. “Vreau s¶ subliniez c¶ moldovenii în Kazahstan erau foarte uni†i. Se ajutau, se întalneau,
organizau petreceri, erau respecta†i. Atunci când ne întalneam cu alte persoane, ne întrebau de unde suntem, cine suntem. F¶ceam nun†i, cumetrii de
se mirau vecinii. Ai no§tri dansau §i se veseleau, f¶r¶ b¶tai, f¶r¶ mese
întoarse. M¶ intreb: unde s-a pierdut acest lucru ast¶zi? Atunci moldovenii
erau respecta†i, nu ca în zilele noastre”, spune cu am¶r¶ciune Marcela.
“De§i nu se s¶rb¶torea Cr¶ciunul pe timpul Uniunii Sovietice,
p¶rin†ii, din s¶r¶cia care era, ne f¶ceau un brad §i diminea†a, când ne trezeam,
g¶seam cadouri sub pern¶. Bradul era împodobit cu juc¶rii f¶cute de p¶rin†ii
mei. Cadourile tot ei le f¶ceau. Cump¶rau doar capul pentru p¶pu§i, care era
dintr-un fel de plastic, restul f¶cea §i cosea mama. Cineva din p¶rin†i se
îmbr¶ca în Mo§ Cr¶ciun. Noi §tiam c¶ Mo§ul vine din Basarabia. În amintirea
noastr¶ Basarabia era un col†i§or de rai. To†i visau c¶, într-o bun¶ zi, se vor
întoarce la casa p¶rinteasc¶. Acest dor, aceast¶ speran†¶ i-a f¶cut s¶ treac¶
peste foame, s¶ înfrunte gerul, lipsurile §i s¶ se întorc¶ acas¶”, spune
Marcela.
Familia M¶m¶lig¶ s-a întors în Moldova dup¶ moartea lui Stalin. Nu
au putut s¶ se întoarc¶ la casele lor, pentru c¶ acestea nu mai erau. Au tr¶it
cu chirie doi ani. “Pre§edintele de colhoz l-a angajat pe so†ul meu, Nicolae,
ca §ef la selpo (cooperativa de comer†) din satul vecin. ∑eful era copil orfan
§i mama so†ului meu îl ajutase s¶ treac¶ de foamete. În semn de mul†umire,
l-a angajat”, spune femeia.
Potrivit acesteia, nu au recuperat nimic din averea p¶rin†ilor, de§i au
încercat. “Ni s-a spus s¶ ne ducem s¶ cerem de la prim¶ria din satul
Ciuciuleni, care nu are resurse s¶ ne întoarc¶ ce am pierdut”, ofteaz¶ Marcela.
În acela§i context, Guvernul a adoptat ieri decizia de a aloca peste 15
milioane de lei pentru victimele represiunilor politice §i celor c¶rora le-a fost
confiscat¶ averea. „Compensa†iile trebuiau alocate mai devreme. Sper c¶
s¶pt¶mana viitoare beneficiarii î§i vor ridica banii”, a spus Vlad Filat, premierul moldovean.
În timpul deport¶rilor din 1941 au fost duse în Siberia 13.875 de persoane. Alte 4.517 au fost arestate §i condamnate la deten†ie în închisori §i
lag¶re de concentrare. Potrivit istoricului Ion Varta, preg¶tirile pentru aceste
deport¶ri au demarat în noiembrie 1940, când NKVD-ul din RSSM a emis
directiva nr. 29032, care obliga §efii direc†iilor jude†ene §i sec†iilor raionale
ale NKVD s¶ realizeze o eviden†¶ strict¶ a «elementelor antisovietice» din
jude†e §i raioane. „Din acea categorie, conform directivei, f¶ceau parte fo§tii
mo§ieri, proprietari de întreprinderi, func†ionari de rang înalt, fo§ti angaja†i ai
poli†iei §i jandarmeriei, mari comercian†i, agen†i ai siguran†ei, albgardi§ti,
inclusiv prostituatele (care, dup¶ reanexarea Basarabiei, «nu practicau munci
în beneficiul societ¶†ii»)”, sus†ine Varta.
Marina LI¢A
*
Jun 2010 12:10 Ionel îi scrie lui Stalin
TEROAREA RO∑IE // Ionel Mârzenco, un copil de 14 ani, este
autorul unei cutremur¶toare scrisori adresat¶ tovar¶§ului Stalin în care
b¶iatul îl informeaz¶ despre chinurile prin care trece împreun¶ cu familia sa
deportat¶ §i-l roag¶ s¶ le vin¶ în ajutor
Ionel Mârzenco sau V¶nic¶, a§a cum i se spunea în Siberia, un copil
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de 14 ani, este autorul unei cutremur¶toare scrisori adresat¶ tovar¶§ului Stalin
în care b¶iatul îl informeaz¶ despre chinurile prin care trece împreun¶ cu
familia sa deportat¶ §i-l roag¶ s¶ le vin¶ în ajutor. Scrisoarea dateaz¶ din anii
'50 §i a fost scris¶ de copii dup¶ moartea mamei acestora. În subsolul scrisorii
este §tampila Sovietului Suprem al URSS. La examinarea scrisorii au fost
antrena†i func†ionari de tot rangul, ministrul securt¶†ii RSSM, Iosif
Mordove†, ministrul de interne, P. Kulik, §i procurorul general al RSSM,
Kizikov, precum §i înal†i responsabili de la NKVD, inclusiv conducerea
sec†iei NKVD, Tiumen. Scrisoarea semnat¶ de copil a circulat între autorit¶†i
cu parafa “secret”.
“Sovieticii nu neglijau scrisorile. Acestea erau examinate cu mult¶
minu†iozitate, pentru c¶ cele mai multe dintre ele con†ineau pâra, din care se
inspirau autorit¶†ile atunci când recurgeau la ac†iuni represive”, opineaz¶
Gheorghe Mârzenco, v¶rul lui Ionel, care a §i efectuat analiza traseului acestei scrisori. Potrivit acestuia, tat¶l lui Ionel Mârzenco a fost arestat §i judecat
de sovietici în anul 1945. Pân¶ atunci, el a fost membru al Partidului Na†ional
†¶r¶nesc, iar în 1940 – 1944 primar al s. T¶t¶re§ti, Str¶§eni.
Scrisoarea lui Ionel
“V¶ rug¶m s¶ examina†i cu aten†ie r¶va§ul nostru. Am fost deporta†i
din Moldova cu toat¶ familia în 1949. În acela§i an, dup¶ ce am ajuns în
regiunea Tiumen, mama noastr¶ a murit §i noi am r¶mas cinci suflete. Sora
mai mare care este n¶scut¶ în 1929, sora mijlocie – din 1932, fr¶†iorul – din
1934, eu – din 1936, §i sora mai mic¶ din 1942, care acum înva†¶ în clasa a
patra. Nou¶ ne vine foarte greu aici. Vrem s¶ înv¶†¶m, dar nu avem posibilitate. Suntem nevoi†i s¶ muncim la t¶iatul p¶durii, caci nu are cine s¶ ne asigure cu hran¶. Sora mai mare nu lucreaz¶. Ea s-a îmboln¶vit grav de când a
murit mama. Nu poate lucra §i am decis cu fratele s-o ajut¶m. Dar cu
fer¶straiele acestea abia de ne târâm picioarele prin p¶dure.
Dorim s¶ înv¶†¶m, dar nu avem posibilitate. P¶durea ne omoar¶.
De ce trebuie s¶ p¶timim pentru tata?… Tata a fost arestat în 1944 §i
noi pân¶ în prezent nu §tim unde se g¶se§te. Apel¶m la în†elegerea Dvs, în
situa†ia grea în care ne afl¶m §i înc¶ o dat¶ v¶ rug¶m s¶ examina†i scrisoarea
noastr¶ amar¶ §i s¶ ne r¶spunde†i la ea pe adresa: regiunea Tiumen, raionul
Kondin, sectorul Urai, Mârzenco Ivan Vasilevici”
Deciziile autorit¶†ilor pe marginea scrisorii au fost “otkazati” (a se
respinge – n.r.). În total, din familia Mârzenco au fost deportate 30 de persoane, pe parcursul a patru valuri de represiuni – 1941, 1944, 1949 §i 1953.
Autorul scrisorii a supravie†uit Gulagului, are în prezent 74 de ani §i
locuie§te în or. Chi§in¶u. “Îmi amintesc c¶ mama a murit dup¶ trei luni de
Gulag. Eram dispera†i. Câ§tigam câte 200 – 300 de ruble la t¶iatul p¶durii. Ne
ajungea s¶ cump¶r¶m o c¶ldare de cartofi sau de o pâine. Când am scris scrisoarea, speram s¶ fim ajuta†i s¶ ne întoarcem acas¶. Odat¶ cu trecerea timpului, am uitat, îns¶, de ea. Nu am primit niciun r¶spuns”, ne spune Ion. Acesta
împreun¶ cu fra†ii au revenit în Moldova în 1956, dup¶ moartea lui Stalin. Ion
§i-a g¶sit tat¶l dup¶ o desp¶r†ire de 12 ani. Fostul primar de T¶t¶re§ti î§i
schimbase numele §i locuia într-o camer¶ cu geamul pe jum¶tate acoperit cu
scânduri, care d¶dea spre un parc din or. Lvov, Ucraina. “Nu m-a recunoscut.
Aveam opt ani când am fost desp¶r†i†i unii de al†ii. A început s¶ plâng¶ de
bucurie când a aflat c¶ to†i fra†ii am supravie†uit în greaua încercare…”, ne
mai spune protagonistul scrisorii.
Svetlana Corobceanu
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*
Comuni§tii ucraineni au dezvelit o statuie a lui Stalin
Comuni§tii din Ucraina au dezvelit un monument al dictatorului
sovietic Iosif Stalin, ceea ce a declan§at un val de furie în rândul
na†ionali§tilor ucraineni.Monumentul înalt de aproape 3 metri prezint¶ bustul
lui Stalin §i este montat pe un piedestal în fa†a sediului Partidului Comunist
din ora§ul Zaporija. Dezvelirea acestuia vine înaintea anivers¶rii a 65 de ani
de la înfrângerea Germaniei naziste. La ceremonie a fost prezentat¶ o caset¶
cu înregistrarea vocii lui Stalin §i s-au fluturat steguri ro§ii.
Totu§i, circa 200 de demonstran†i au protestat contra monumentului.
Na†ionali§tii îl calific¶ pe Stalin ca opresor al Ucrainei, deoarece era liderului
Uniunii Sovietice în timpul foametei declan§at¶ de stat în anii 30 ce a ucis
milioane de ucraineni. La Kiev, ministrul Justi†iei Oleksandr Lavrinovici a
criticat ini†iativa subliniind c¶ nu este nevoie s¶ se ridice monumente
tiranilor, informeaz¶ antena3.ro.

Miercuri 30 noiembrie 2011
Mai pu†in¶ transpira†ie, dar mare sl¶biciune a picioarelor.
*
M-am hot¶rît: întrerup aici “coresponden†a” cu Varujan
Vosganian. Astfel:
Domnule,
Am observat - cam târziu, dar niciodat¶ nu este prea-târziu
- c¶ manevrele ini†iate la Cotroceni puse la cale de Domnia Ta
sunt pe punctul de a reu§i:
- introducerea unei st¶ri de confuzie controlat¶ de pe urma
c¶reia eu nu mai sunt, ca în urm¶ cu… câ†i ani sunt din noiembrie
1977?: un cet¶†ean român c¶ruia, prin voin†a lui Ceau§escu i s-a
furat cet¶†enia român¶, ci un ins care… a avut totdeauna cet¶†enia
(român¶). Atât c¶ el nu a §tiut, dar nici o grij¶: vegheaz¶ Varujan
Vosganian;
- introducerea unei st¶ri de confuzie controlat¶ - dar pe
care a rezolvat-o Varujan Vosganian - cea a apartenen†ei lui Paul
Goma ca membru al Uniunii Scriitorilor Români: ei §i ce dac¶, în
aprilie 1977 s-a anun†at c¶ “elementul” nu mai face parte din
rândurile noastre?, el n-a mai f¶cut atâta timp cât a socotit conducerea de stat §i de partid c¶ este necesar - când a socotit c¶ nu mai
este necesar, a spus-o clar, r¶spicat prin gura Blandianei §i a lui
Manolescu : c¶ nu! Cum s¶ fie a§a, când n-a fost a§a?
Am mirosit manevra c¶c¶cioas¶ de pe când nu avea un
“mediator”, dar mi-am spus (pentru a câta oar¶?) c¶, de ast¶ dat¶
nu va fi ca de obicei §i am acceptat principiul repara†iilor…
£i care a fost rezultatul? Ca la noi, pe Dâmbovi†a:
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Dumneata, Varujan Vosganian ai aflat - dup¶ multe,
anevoioase demersuri - c¶ Goma acela nu a fost privat de na†ionalitate, c¶ el a fost §i a r¶mas cet¶†ean român (atât c¶ el, interesatul,
nu §tia) - §i ce ai f¶cut? ïn loc s¶-mi dai mie întâietate (nu exclusivitate), îi telefonezi lui Liviu Ioan Stoiciu marea veste - c¶
Goma este, în continuare, cet¶†ean român, iar Goma, bietul, este
l¶sat la cheremul unui forumist care, citind ce îi încredin†ase
Vosganian la o §uet¶ telefonic¶ îl admonesteaz¶ (pe Goma):
«Bine, domnule, pretindeai c¶ Ceau§escu †i-a luat
cet¶†enia în 1977, ca s¶ aflu din Jurnalul lui LIS c¶ nu-i
adev¶rat!»;
Dumneata, Varujan Vosganian ai aflat - dup¶ multe §i
anevoioase demersuri - c¶… sunt, în continuare, membru al U.S.
Ce ai f¶cut cu aceast¶ veste-bun¶? Mi-ai comunicat-o mie, interesatului? Da de unde! Ai l¶sat aceast¶ treab¶ pe seama
Directorului De Imagine, Gârbea, el a afi§at-o pe blogul s¶u!
Ce s¶ mai vorbim de “unanimitatea” breslimii în re-darea
unor drepturi… Turma care m¶ condamnase - în unanimitate - în
cazul “antisemitiz¶rii” inventat¶ de Manolescu §i de turn¶torul
s¶u personal, Zalis, de pe urma c¶reia eu am p¶timit, nu
Manolescu, cel care confund¶ antisemitismul cu antiisraelismul,
a devenit, ca prin minune… favorabil¶ mie - în unanimitate!,
oameni buni!
Ai consim†it la îmbrobodirea unui coleg, Varujan
Vosganian.
Ai consimtit s¶ faci jocul murdar (§i neinteligent) al
Puterii neinteligente, murdare, murd¶ritoare a Cotroceniului.
Motiv pentru care îti interzic s¶ pomene§ti manevrele în
care te-ai trezit amestecat.
Paul Goma
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DECEMBRIE
Joi 1 decembrie 2011
Ceva mai pu†in r¶u.
Ili§oi a dus la Bucure§ti împuternicirile. Le-a dus. ïns¶
Vosganian nu va face nimic, “mandatul” i-a expirat. Dealtfel de
la bun început nu §tia ce s¶ fac¶ §i timpul nu i-a dat vreo idee.
Românache tipic, Vosganian: a zis «Da» unei idei a unui §efulete (care nici el nu avea idee despre ce vorbea) §i, obi§nuit s¶ i
se rezolve problemul de la sine, a l¶sat s¶ curg¶. Numai c¶ a
comis o gaf¶ - dar el nu §tia c¶ este gaf¶: s¶-l anun†e pe LIS c¶
Goma e cet¶†ean - nu pe Goma, §tiind el c¶, pe Dâmbovi†a
informa†iile nu circul¶ pe cel mai scurt drum, ci pe cel mai…
îmbârzoiat. A§a cum scontase (ca un b¶iat mare), vestea mi-a
parvenit… mediat¶, el s-a speriat (dar nu prea-prea - vorba lui,
Români suntem!) §i nici acum nu m-a în§tiin†at de chestia cu
cet¶†enia. La fel în cea cu membria USR: a propus-o spre
dezbatere, dar nu mi-a comunicat, el, rezultatul, l-a l¶sat pe
târâie-obiele de Gârbea s¶ o anunte pe blogul lui…
Poate el, Vosganian s¶ fie acuzat de ceva? Doamne
fere§te! ïn Românica? Dar nu spuneam c¶ ‘Zganian este român
de-al nostru, din popor? Ar urma s¶ m¶ ia, el, la trei-p¶ze§te, c¶
am fost nemul†umit… De ce? De… asta, cum îi zice (dar nici el
nu mai §tie despre ce era vorba, important - pentru el, fiind faptul
c¶ el a avut dreptate, eu ba).
Vineri 2 noiembrie 2011
Azi, ceva mai bine cu (ne)s¶n¶tatea.
*
Am încheiat-o cu Vosganian. Nu mai vreau s¶ am de a
face cu el.
*
Am primit de la Mariana Pasincovschi:
(…) Am citit cu aten†ie Jurnalul dumneavoastr¶, un Jurnal muncit nu
doar cu mâinile, cu ultimele puteri ale materiei carnale, ci mai ales cu sufletul
§i cu tot ce îl alc¶tuie. Frunz¶rindu-l, m-au cople§it diferite st¶ri: de euforie
§i de întristare, de speran†¶ §i de decep†ie, de compasiune §i de ru§inare, de
exasperare §i de regret, mai ales de p¶rere de r¶u c¶, poate, nu am fost sufi-
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cient de aproape de dumneavoastr¶, mai ales atunci când a†i fi a§teptat un
cuvânt de sprijin, jinduit în special cu ocazia scrisorilor trimise domnului
Vosganian, întrebându-v¶ dac¶ a†i procedat corect §i dac¶ a†i avut dreptate.
Citind acum Jurnalul mi-am dat seama c¶ ar fi trebuit s¶ v¶ vorbesc despre
p¶rerea noastr¶: îmi amintesc c¶ i-am citit scrisorile mamei, care a fost foarte
entuziasmat¶ de corectitudinea deciziilor dumneavoastr¶. Dar sunt sigur¶ c¶
§ti†i acest lucru îns¶, pe bun¶ dreptate, un cuvânt bun are o valoare inestimabil¶.
Vreau s¶ v¶ mul†umesc pentru acest cuvânt adresat nou¶, basarabencelor, cu o poeticitate de care pu†ini au avut prilejul de a se bucura, §i cu o
mân¶ întins¶ pe care am sim†it-o ca pe o adev¶rat¶ mângâiere pe cre§tet. V¶
mul†umesc §i pentru trecerea celor trei texte în Jurnal: este pentru mine,
încep¶toare în ale scrisului, o adev¶rat¶ onoare la care nu a§ fi sperat niciodat¶, aceast¶ tez¶, început¶ acum trei ani, deschizându-mi por†ile unei lumi
mirifice, necunoscute pân¶ în acel moment. De asemenea, v¶ sunt
recunosc¶toare pentru efortul realiz¶rii acestui Jurnal, din care am înv¶†¶tat
enorm de multe lucruri care riscau s¶ r¶mân¶ acoperite §i, nu în ultimul rând,
v¶ mul†umesc pentru încrederea pe care mi-a†i inspirat-o de fiecare dat¶,
încredere care m-a ajutat, ca un adev¶rat balsam sufletesc, s¶ merg mai
departe.
Sunt sigur¶ c¶ §i dumneavoastr¶ ve†i merge mai departe, în ciuda
medicilor în care nu v¶ mai pune†i n¶dejde, neputincio§i în ne§tiin†a lor, c¶ci
,,ceea ce e cu neputin†¶ la oameni, e cu putin†¶ la Dumnezeu”. Ne vom ruga
s¶ v¶ sim†i†i mai bine, s¶ se descopere o solu†ie §i s¶ ne bucura†i, în continuare, cu fo§netul drag l¶sat pe hârtie de ,,peana de gâsc¶”.
Îmbr¶†i§ându-v¶ c¶lduros în început de iarn¶,
Mariana Pasincovschi
P.S. I-am transmis ast¶zi revistei ,,Transilvania" ultima parte a studiului despre ,,Astra", urmând a m¶ mobiliza pentru ultima parte din Roman
Intim.

Sâmb¶t¶ 3 noiembrie 2011
£i azi : mai pu†in¶ transpira†ie (mai pu†in¶!; cinci bluze,
trei fe†e de pern¶, oricum, mai-pu†in¶ ca alalt¶ieri) îns¶ aceea§i
sfâr§eal¶ în m¶dulare, aceea§i incapacitate de a m¶ concentra,
controla…
*
“Un minigulag în centrul Chi§in¶ului - Mihai Ta§c¶,
Etnici maghiari – împu§ca†i de NKVD la Chi§in¶u
Cercetând ororile celui de-al Doilea R¶zboi Mondial, am descoperit, surprinz¶tor, în Arhiva Serviciului de Informa†ii §i Securitate al R. Moldova, documente
privind persoane care s-ar p¶rea c¶ nu aveau cum s¶ ajung¶ pe teritoriul dintre Prut
§i Nistru: Basarabia nu are hotar comun cu statul respectiv; statele noastre sunt
situate la o distan†¶ apreciabil¶ unul de altul, iar migra†ia între ele a fost una aproape
inexistent¶. £i totu§i, un aflux de cet¶†eni ai †¶rii respective s-a atestat în RSS
Moldoveneasc¶ în anii 1944-1945. Cum au ajuns ei aici în timpul celui de-al Doilea
R¶zboi Mondial §i care a fost soarta lor urmeaz¶ s¶ afla†i mai jos.
În prim¶vara lui 1944, linia frontului sovietic a ajuns la Nistru, iar dup¶ 23
august 1944 a trecut Prutul, a§a încât RSSM devine un centru strategic al sovieticilor.
La Chi§in¶u î§i stabilesc temporar re§edin†a institu†ii importante ale Armatei Ro§ii.
Inexplicabil înc¶, dar Chi§in¶ul devine locul în care sunt de†inute persoanele capturate de sovietici, învinuite §i judecate de infrac†iuni de r¶zboi. Tot aici este §i locul
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execut¶rii sentin†elor date în cazurile celor condamna†i la moarte. Cei judeca†i de
c¶tre tribunalele militare sovietice - chiar dac¶ linia frontului era mult mai departe de
Prut, în Europa, erau escorta†i în RSS Moldoveneasc¶, închi§i în pu§c¶ria intern¶ a
NKVD-ului moldovenesc, unde-§i a§teptau execu†ia. Printre cei de†inu†i la Chi§in¶u
în perioad¶ 1944-1945 se num¶r¶ §i peste 129 de etnici maghiari, dintre care peste
100 au fost împu§ca†i.
Documentele de la SIS denot¶ urm¶toarele. La începutul lunii decembrie
1944, pe numele comisarului Securit¶†ii de Stat a RSS Moldovene§ti, colonel de
securitate Iosif Mordove†, al §efului sec†iei speciale „A” a NKVD, locotenent-colonel de securitate Frolov, sau comandantului NKVD-ului moldovenesc, locotenentmajor de securitate Poludnenko, vin scrisori semnate de pre§edin†ii tribunalelor militare sovietice, de obicei toate cu un con†inut identic, în care destinatarii sunt
informa†i c¶ formalit¶†ile pentru executarea celui condamnat la pedeapsa capital¶ §i
care se afla internat la Chi§in¶u au fost respectate (sentin†ele tribunalelor erau aprobate de organele ierarhic superioare militare) §i trebuie demarat¶ procedura de executare. Iat¶ un exemplu de asemenea scrisoare: „Strict secret. Prescrip†ie. 9 ianuarie
1945. Sentin†a de condamnare la pedeapsa suprem¶ – împu§care în baza art. 58, alin.
6 al Codului Penal al RSFS Ruse în privin†a lui Sandor Jugaz, a.n. 1912, n¶scut în
or. Sergad, Ungaria, func†ionar, etnic maghiar, studii medii, c¶s¶torit – a fost aprobat
de c¶tre Consiliul Frontului III Ucrainean. Solicit s¶ da†i dispozi†ii pentru executarea
sentin†ei în privin†a lui Sandor Jugaz. Copia actului de executare a sentin†ei solicit s¶
o trimete†i de urgen†¶ Tribunalului militar al Armatei a 46-a pentru dosar. Anexez:
Copia sentin†ei, una fil¶ §i referin†a Consiliului Frontului III Ucrainean. Pre§edintele
Tribunalului militar al Armatei 46, locotenent-colonel de justi†ie Bu§makov /ss/”.
(Aici §i în continuare transcriem din rus¶, cu litere latine, numele ungure§ti.)
Preciz¶m: pentru infrac†iuni militare inculpa†ii erau de obicei acuza†i în
baza art. 58 Cod Penal al RSFS Ruse: alin. 6) - activit¶†i de spionaj; alin. 8) - acte de
terorism; alin. 9) - acte cu caracter diversionist; alin. 11) - participarea într-o organiza†ie contrarevolu†ionar¶, tentative de activit¶†i cu caracter contrarevolu†ionar.
La scurt timp de la primirea unor asemenea în§tiin†¶ri, sentin†a era executat¶. La executarea acesteia se întocmea un înscris, care avea urm¶torul con†inut:
„Strict secret. Act (de execu†ie). or. Chi§in¶u, 1945, februarie, ziua 11. Subsemnatul,
comandantul Comisariatului Securit¶†ii de Stat a RSS Moldovene§ti, locotenentmajor de securitate – Poludnenko, în baza sentin†ei Tribunalului militar al Diviziei
motorizate 99, din 26 decembrie 1944, a referin†ei pre§edintelui Tribunalului militar
al Diviziei 99, maior de justi†ie - Kozlov, din 17 ianuarie 1945, cu nr. 0013, §i a referin†ei comisarului Securit¶†ii de Stat a RSS Moldovene§ti - colonel Mordove†, din 8
februarie 1945, în prezen†a adjunctului procurorului RSSM, consilier inferior de
justi†ie Manjosov, §i a §efului sec†iei „A” a Comisariatului Securit¶†ii de Stat a RSS
Moldovene§ti - locotenent-colonel de securitate Frolov, ast¶zi am executat sentin†a
în privin†a celor condamna†i la pedeapsa capital¶:
1. Ekker Janos, a.n. 1920,
2. Motievici Istvan, a.n. 1926,
3. Szoldi Ferenc, a.n. 1926,
4. Bodici Jojsef, a.n. 1928,
5. Vargo Gyula, a.n. 1926.
Corpurile au fost îngropate.
Sentin†a a fost executat¶ de comandantul Comisariatului Securit¶†ii de Stat
a RSS Moldovene§ti, locotenent-major de securitate Poludnenko /ss/.
Au fost prezen†i: Adjunctul procurorului RSSM, consilier inferior de justi†ie
Manjosov /ss/; £eful sec†iei „A” a Comisariatului Securit¶†ii de Stat a RSS
Moldovene§ti locotenent-colonel de securitate Frolov /ss/.
Un exemplar al documentului constatator era trimis Tribunalului militar,
care a dat sentin†a, altul era ata§at la dosarul de execu†ie - ultimul document în procesul execut¶rii.
Dintre tribunalele militare cu cele mai multe sentin†e în care sunt
condamna†i maghiari s-a eviden†iat cel al Armatei a 46-a, care a dat 11 sentin†e, ale
Frontului II §i III Ucrainean, cu §apte sentin†e.
În total, în perioada decembrie 1944 - începutul lui aprilie 1945 au fost descoperite 38 de sentin†e date în privin†a etnicilor maghiari. £apte sentin†e au fost pronun†ate în toamna-iarna anului 1944 în privin†a a 24 de persoane, dintre care 20 au
fost condamnate la pedeapsa capital¶, iar patru - la un num¶r diferit de ani de lag¶r.

©Paul Goma 1935-2011

wwww.paulgoma.com

PDF public și gratuit

31.12.2011

PAUL GOMA - JURNAL 2011

2788

Pentru primele trei luni ale anului 1945 dosarele de la SIS con†in 31 de sentin†e date
în privin†a a 105 persoane de etnie maghiar¶. Dintre ele, au fost condamnate la
pedeapsa capital¶ 82 de persoane, al†i 23 de inculpa†i au fost condamna†i la ani grei
de munc¶ în gulag.
De „eficien†¶ în munc¶” a dat dovad¶ Tribunalul militar al Armatei 27, care,
la §edin†a din 20 februarie 1945, a examinat cauza penal¶ a 28 de etnici maghiari opt persoane au fost condamnate la ani de munc¶ de corec†ie în lag¶r (între 10 §i 20),
iar 20 - la împu§care. Sentin†a este redactat¶ pe trei pagini.
Din sentin†e sau alte documente din dosar pot fi culese informa†ii/elemente
importante pentru identificarea celui judecat, precum: numele, numele mic,
prenumele tat¶lui, anul §i locul na§terii, profesia, starea social¶, studiile, domiciliul
avut etc.
Cel mai în vârst¶ maghiar condamnat la împu§care a fost †¶ranul Istvan
Snaider din s. Mike, plasa Nagy-Otal, comitatul Somogy, n¶scut în anul 1883 (a fost
învinuit c¶ a de†inut arm¶, pe care a predat-o la prima somare a autorit¶†ilor sovietice
la intrarea lor în sat, f¶r¶ a opune rezisten†¶), iar unguroaica Ferghelda Istvany, la
momentul condamn¶rii la împu§care, pe 7 martie 1945, avea 65 de ani. Au fost
condamna†i §i executa†i atât militari §i voluntari ai armatei maghiare, cât §i simpli
cet¶†eni.
Nu se cunoa§te locul execut¶rii. Din informa†iile f¶cute public de c¶tre SIS în vara
anului trecut, la Chi§in¶u, în partea de sud a ora§ului, în vecin¶tatea actualei str¶zi
Grenoble a existat un poligon unde erau executate sentin†ele capitale.
Descriere imagini:
1. Prescrip†ie de condamnare din 3 februarie 1945
2. Prescrip†ie de condamnare din 16 mai 1945
3. Prescrip†ie de condamnare din 16 mai 1945
4. Act de execu†ie din 11 februarie 1945
5. Act de execu†ie din 17 mai 1945
6. Sentin†¶ de condamnare din 1 martie 1945
7. Sentin†¶ de condamnare: i se aplic¶ pedeapsa suprem¶ – împu§carea
8. Sentin†¶ de condamnare: i se aplic¶ pedeapsa suprem¶ – împu§carea
9. Sentin†¶ de condamnare din 14 martie 1945
„I se aplic¶ pedeapsa suprem¶ – împu§carea. Sentin†a este definitiv¶ §i nu
poate fi supus¶ niciunei c¶i de atac” – astfel se încheie sentin†ele date în cauzele
penale în care tribunalele militare sovietice judecau etnici maghiari, în timpul celui
de-al Doilea R¶zboi Mondial.
Mihai Ta§c¶, dr. în drept.
*
George Damian Uniunea Sovietic¶, un malaxor al mor†ii
Uniunea Sovietic¶ a pus la punct un mecanism diabolic de îngenunchere a
oamenilor.
Cercetând ororile celui de-al Doilea R¶zboi Mondial, am descoperit, surprinz¶tor, în Arhiva Serviciului de Informa†ii §i...
(Un minigulag în centrul Chi§in¶ului
Cel pu†in 60 de mii de basarabeni au fost întor§i cu for†a în RSS
Moldoveneasc¶ dup¶ cel de-al Doilea R¶zboi Mondial.
"În urma deciziei pre§edintelui Federa†iei Ruse, D.A. Medvedev, au fost
publicate copiile electronice ale documentelor...
Statul aplica o serie de m¶suri prin care oamenilor le era f¶cut¶ imposibil¶
via†a, iar la frontiere a§teptau trupele speciale, gata s¶ execute pe oricine ar fi încercat
s¶ scape din „paradisul oamenilor muncii”…
Gr¶itoare în acest sens este „mori§ca de la Habarovsk”: la 50 de kilometri
de grani†a cu China, NKVD-ul sovietic a deschis un fals post de frontier¶, pe care la folosit o vreme ca pe un adev¶rat malaxor al mor†ii. În interiorul Uniunii erau
recruta†i cet¶†eni obi§nui†i, care î§i d¶deau acordul s¶ spioneze în China, erau trecu†i
grani†a pe la falsul post, iar de cealalt¶ parte erau a§tepta†i de autorit¶†ile „chineze” în realitate, oameni ai aceluia§i NKVD sovietic. „Spionul” era arestat §i torturat pân¶
î§i m¶rturisea misiunea, iar dup¶ aceasta „chinezii” îl trimiteau înapoi în URSS ca
„spion”. Aici îl a§teptau alte torturi pân¶ la m¶rturisirea c¶ a trecut de fapt în serviciul
„chinezilor”. Natural, urma condamnarea la moarte pentru tr¶dare. Omul pleca pe
lumea cealalt¶ ferm convins de vinov¶†ia §i tr¶darea lui.
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Mecanismul expus mai sus pare un joc dement la scar¶ mic¶, pe lâng¶ ceea
ce a însemnat marea foamete organizat¶ în URSS. M¶rturiile lui Molotov din anii '70
sunt gr¶itoare în acest sens. Apropiatul lui Stalin povestea senin cum organiza
colect¶rile for†ate de cereale - §tia c¶ oamenii urmeaz¶ s¶ moar¶, îns¶ acestea erau
indica†iile centrului. Reluând „mori§ca de la Habarovsk” la o scar¶ gigantic¶, foametea organizat¶ din URSS îi condamna pe oameni la moarte, iar cei care încercau s¶
fug¶ erau executa†i chiar de gr¶nicerii sovietici. Însu§i conceptul de gr¶niceri a fost
pervertit în URSS. De obicei, gr¶nicerii p¶zesc o †ar¶ de invaziile din exterior. În sistemul sovietic, îns¶, gr¶nicerii st¶teau cu armele întoarse spre propriii cet¶†eni. De
fapt, ei nu erau gr¶niceri, ci gardieni ai unui colosal lag¶r de concentrare.
Foametea din URSS nu i-a lovit doar pe ru§i sau ucraineni, ci §i pe românii
din stânga Nistrului. Studiile §i colec†iile de documente publicate pân¶ acum au ignorat acest lucru sau l-au atins doar în treac¶t. Acest gol e umplut azi de volumele
„Marea foamete sovietic¶ 1926-1936” §i „Foametea, piatiletka §i ferma colectiv¶.
Documente diplomatice române§ti, 1926-1936” de Vadim Guzun. Aceste c¶r†i relev¶
viziunea din România contemporan¶ asupra evenimentelor amintite. Cine vrea s¶
afle mai multe poate participa, la 3 decembrie, la lansarea acestor volume la Chi§in¶u
- ora 10.00, Universitatea de Stat din Moldova - sau la masa rotund¶ pe aceea§i tem¶
din 5 decembrie, ora 11.00, care se va desf¶§ura la Academia de £tiin†e a Moldovei.
Îmi vine acum în minte sfâr§itul aventurilor lui Ostap Bender, pr¶dat §i b¶tut
de gr¶nicerii români pe grani†a de la Nistru. Ilf §i Petrov r¶mân scriitori, documentele
române§ti §i sovietice reflect¶ o alt¶ realitate. NKVD f¶cea liste cu mii de persoane
care inten†ionau s¶ fug¶ în România pe timpul foametei. Iar gr¶nicerii sovietici mitraliau f¶r¶ mil¶ grupuri de zeci de persoane care încercau s¶ fug¶ peste Nistrul înghe†at.
Documentele reflect¶ zeci de astfel de cazuri, iar istoria se scrie pe baza documentelor, nu a operelor literare.
Un articol de: George Damian
*
Dumitru Crudu Înc¶ nu e totul pierdut
Dintre toate publica†iile literare de limba român¶ din Republica Moldova,
revista Clipa are cel mai mare tiraj.
Tirajul ei e cu mult mai mare decât al revistelor Sud-Est cultural, Semn,
Contrafort, Destin Românesc sau Limba român¶. Clipa e în frunte §i ca num¶r de
abona†i sau cititori. Acest lucru e cu atât mai uimitor, cu cât Clipa e o revist¶ care se
adreseaz¶ exclusiv elevilor de liceu, spre deosebire de restul publica†iilor de cultur¶
din Basarabia care sunt destinate tinerilor sau adul†ilor. Un alt lucru cu adev¶rat
uimitor e num¶rul foarte mare de autori care public¶ în paginile revistei. £i la acest
capitol, Clipa se distan†eaz¶ de celelalte publica†ii de cultur¶. Marea performan†¶
îns¶ pe care a realizat-o revista în cei 16 ani de existen†¶ e c¶ între copertele ei au
debutat sute de autori noi. Dintre ace§tia, câ†iva au reu§it s¶ se impun¶ în poezia sau
proza contemporan¶. Tinerele poete Aurelia Borzin, Ecaterina Bargan, Tatiana
Dumbrav¶ sau Aura Maru s-au afirmat mai întâi la Cenaclul Iulia Hasdeu sau în paginile Clipei.
De vreo câ†iva ani încoace, moderez la Biblioteca B. P. Hasdeu un atelier
de proz¶ §i în fiecare an apar nume noi: majoritatea sunt de la Clipa. Iar de curând
am alc¶tuit o antologie de proz¶ tân¶r¶ în care au înc¶put §i foarte mul†i tineri autori
produ§i de Clipa.
Pentru c¶ ast¶zi în Republica Moldova sunt foarte mul†i tineri poe†i sau prozatori, un mare merit în acest sens îl are Clipa. Aceast¶ publica†ie a reu§it de-a lungul
anilor s¶ suscite §i s¶ men†in¶ interesul fa†¶ de literatur¶ în rândul tinerilor scriitori.
Publicându-le textele, Clipa le-a dat §ansa s¶-§i fac¶ publice punctele lor de vedere
asupra societ¶†ii sau literaturii basarabene. £i aceasta a însemnat enorm pentru majoritatea tinerilor autori. Cum a avut o importan†¶ deosebit¶ §i pentru eseistul §i analistul politic §i cultural Dan Nicu care, pentru prima dat¶, §i-a v¶zut tip¶rit numele în
Clipa. Azim Dani Nicu are un prestigiu aparte printre comentatorii fenomenului politic §i literar basarabean.
Nu §tiu dac¶ nu e prea pompos s¶ sus†in c¶ exist¶ o §coal¶ Clipa, dar §tiu c¶
ar fi foarte realist dac¶ a§ spune c¶ prin intermediul Clipei tinerii autori au putut
deveni cunoscu†i în toat¶ †ara sau în România.
Revista are colaboratori nu doar la Chi§in¶u. Camelia Vasilov e din satul
Pererâta, de exemplu, dar asta nu a încurcat-o s¶ semneze texte în Clipa. Nu exist¶
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sat sau or¶§el basarabean unde tinerii autori s¶ nu viseze s¶ publice în Clipa sau s¶
câ§tige în cadrul concursurilor literare organizate de aceast¶ publica†ie. £i asta mi se
pare deosebit, c¶ aria de difuzare a revistei este atât de larg¶.
O alt¶ calitate a revistei e c¶ încearc¶ s¶ fac¶ un liant între genera†iile mai
în vârst¶ §i cele mai tinere. Nu numai c¶ poe†ii mai b¶trâni sunt publica†i de c¶tre
Clipa, dar unii dintre ei au chiar §i rubrici permanente. În ultimul num¶r, Aurelia
Borzin a ini†iat §i o anchet¶ referitor la conflictele dintre genera†ii. Cei care au
r¶spuns la întreb¶rile revistei - atât scriitorii mai în vârst¶, cât §i cei mai tineri - au
ajuns la concluzia c¶ nu exist¶ r¶zboaie între genera†ii, ci între indivizi.
£tiu foarte mul†i arti§ti în vârst¶ care citesc din scoar†¶ în scoar†¶ §i liter¶ cu
liter¶ revista Clipa, delectându-se cu scrisul tinerilor scriitori grupa†i în jurul acestei
reviste. Eu, de exemplu, m¶ dau în vânt dup¶ textele Carolinei Vozian.
În aceast¶ var¶ am gândit o tab¶r¶ de proz¶ poli†ist¶ la Orheiul Vechi. În
ceea ce prive§te organizarea taberei, m-a ajutat enorm §i Aurelia Borzin, redactorul§ef al revistei Clipa. Ulterior, o parte dintre prozele scrise la Orheiul Vechi le-am
inclus în antologia de proz¶ Covoare Moldovene§ti, dar în prefa†¶, orbit de orgoliu,
am uitat s¶ men†ionez §i contribu†ia Aureliei privind organizarea taberei. E gre§eala
mea, Aurelia!
În loc de concluzii, a§ putea spune c¶, atât timp cât în Republica Moldova
poate ap¶rea o revist¶ cum e Clipa, înc¶ nu e totul pierdut.
Un articol de: Dumitru Crudu

Duminic¶ 4 noiembrie 2011
“Ast¶zi nu prea pot s¶-†i zic tat¶, Oleg”
Lina Mamaliga - N¶scut¶ la C¶u§eni, la 23 aprilie 1993. Este elev¶ la Liceul
Teoretic „Alexei Mateevici'' din C¶u§eni §i frecventeaz¶ Atelierul Vlad Iovi†¶.
“Oleg, §tii, exist¶ încrustat cu imagina†ie/ un col uterin./Acolo se nasc
vis¶torii/ De-acolo vii tu, spre regret/ M-ai tras §i pe mine afar¶ din c¶ldu†/ La început
m-ai apucat/ de isteria mamei §i genele ei drepte./ Apoi de mâna ta, de ochii t¶i/ cares ai mei/ În urechi mi-ai §optit c¶ o s¶ ajung în Egipt cu tine/ §i c¶ o s¶ avem o cas¶/
hexagonal¶/ f¶r¶ acoperi§./ Te credeam câteodat¶. Naiv, da m-ai scos./ Îmi pusese§i
o masc¶ vene†ian¶/ frumoas¶/ Mi-ai cump¶rat înc¶ o femeie,/ cu buze mari/ §i un
blond al min†ii/ natural./ Eu am crescut §i tu m-ai l¶sat/ s¶ a§tept faraonii/ s¶ se
întoarc¶ la mine./ El nu în†elegea c¶-s închi§i./ E§ti vis¶tor §i prost./ Cinci ani mai târziu am aflat c¶/ ai mai scos pe cineva,/ deghizat în mo§ cr¶ciun./ Iar¶§i./ Ast¶zi m¶
duc s¶-l salvez,/ e sora mea./ Oleg, tu dispari, eu simt/ cum mi te tope§ti în telefon,/
de fiecare dat¶,/ î†i aprinzi cu bricheta picioarele, iar eu fug/ §i suflu, suflu./ Ast¶zi
am salvat-o/ pe sora mea./ Ast¶zi tu ai orbit, Oleg./ Sper s¶ nu dispari §i.../ Ast¶zi nu
prea pot s¶-†i zic tat¶, Oleg.”
*

Mariana Pasincovschi - dup¶ Flori B¶l¶nescu - îmi trimite
un text de Irina Petra§ “Starea de fericire” România literar¶),
num¶rul 47/ 25 noiembrie 2011. Din p¶care : necopiabil.
B¶nuicios cum sunt, gândul m¶ duce la Manolescu:
- fie prin… absen†¶ (“Când pisica nu-i acas¶ §oarecii…”)
;
- fie prin prezen†¶ - dar cum?
Dac¶ ziceam c¶ Manolescu se afl¶ la Ierusalim (de-un
paregzamplu), unde urmeaz¶ s¶ primeasc¶ Marea Medalie de
Merit (îi zic a§a, necunoscîndu-i numele) pentru votul s¶u de la
Unesco - ia nu mai face†i pe tâmpi†ii, scriitorilor români, care §ti†i
bine c¶ România a votat contra accept¶rii Palestinei §i nu s-a…
ab†inut, curajosione§te, cum vântur¶ unii “op†iunea” †¶rii noas©Paul Goma 1935-2011
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tre… - profitînd de absen†a baciului turn¶tor de la Sibiel, ca s¶§i fac¶ de cap (sic), cu totul §i cu totul anonim…(s-o cread¶ el:
ucenicul lui Iva§cu, prietenul lui Ivasiuc, avîndu-l la scar¶ pe
Zalis cât timp crede c¶ va r¶mâne… anonim?) a f¶cut una
nemaif¶cut¶:
A dat publicit¶†ii un text vechi (cartea Astra fusese editat¶
în 1992, iar din 1998 revista lui Manolescu - c¶p¶tat¶ ca dar de
nunt¶ de la Iva§cu - nu mai publicase nimic de, nici despre
Goma). Altfel cum se explic¶ brusca dragoste de gândacul scos
pe f¶ra§ ? Adev¶rat: Irina P¶tra§ este (corect: ar fi fost) la prima
se tentativ¶ de a scrie despre Goma, h¶t, prin 1993, dar se va fi
lecuit, textul s¶u va fi fost pus la murat, pân¶ alalt¶ieri. Nu-mi
vine s¶ cred c¶ autoarea articolului a prezentat acum fructul muncii sale. “Ce ce chestie?”, vorba lui Moromete. Ca nici o chestie
- am mai spus: textul este vechi (nu învechit), dateaz¶ de aproape
20 ani. C¶ a fost scos acum de la murat - posibil. C¶ a fost publicat (dar cu condi†ia s¶ nu fie copiabil) cu voia Buliba§ei
Manolescu - de ce nu? Probabil alertat de “dialogul” meu cu
Vosganian, Niki al Monic¶i §i-a preg¶tit atacul, nu ap¶rarea.
“Iat¶ c¶ despre Goma scrie Romlita, revista mea §i a Irinei Horia
(§i a lui Gârbea)”!
Nu m¶ intereseaz¶ taina-secretului, vorba lui S¶raru în
chestiunea articolului Irinei P¶tra§.
Ba da, m¶ intereseaz¶: când anume a fost scris articolul?
Asta, a§a, ca chestie.
*
“Blaga. Care Blaga?” de Bedros Horasangian în Obs. cult.
Da, domnule: Care Blag¶?
“A fost scos de la naftalin¶ un fost vame§, prip¶§it mare mah¶r la
Bucure§ti în func†ii babane. Un anume Vasile Blaga. Dup¶ ce l-a servit pe
Neica cel Mare, a devenit prea mare §i a fost trecut în rezerva de cadre. Dar
nu se f¶cea. Prin jocurile cu cifre ale actualei majorit¶†i PDL-UDMR-UNPRMinorit¶†i, la vot a ie§it cum a vrut §i Elena Udrea, aflat¶ în aceste zile la
Tîrgul de Turism de la Barcelona, c¶ d-aia e ministrul Dezvolt¶rii Regionale,
s¶ umble peste tot”.

Aaaa, e vorba de f¶lcosul ardilean - to†i recen†ii sunt
ardileni f¶lco§i - ¶la care arat¶ a fi un Boc §i mai umflat cu pompa
de umplut caltabo§i.
Se explic¶.
Mar†i 6 decembrie 2011
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£i az’ noapte: greu-greu…
Miercuri 7 decembrie 2011
Pustiit de boal¶. Incapabil s¶ leg dou¶ cuvinte. De accea
copiez însemn¶ri mai vechi:
Noul scandal Goma ia amploare
Scandalul provocat de aparitia in revista "Viata Romaneasca" a unui
fragment de jurnal de Paul Goma considerat antisemit ia amploare. Dupa
cum se stie, in urma cu doua saptamani, Comitetul Director al Uniunii
Scriitorilor din Romania (USR) a dat publicitatii un comunicat de delimitare
fata de decizia editoriala a "Vietii Romanesti", considerand inacceptabila
gazduirea respectivelor pagini de jurnal. Ca urmare, Paul Goma a respins
acuzatia de antisemitism si a anuntat ca da in judecata USR, pe Nicolae
Manolescu, presedintele USR, pe Horia Garbea, directorul de imagine al
USR, si pe conducatorii Comunitatii Evreilor din Romania, care ar fi protestat la aparitia paginilor de jurnal. Vinerea trecuta, Comitetul Director al USR
a audiat cativa membri ai redactiei "Vietii Romanesti" si l-a demis pe poetul
Liviu Ioan Stoiciu din functia de redactor-sef adjunct al revistei. Cititorii ziarului ZIUA au putut urmari intregul "contencios", caruia i se adauga acum un
protest sustinut de cateva zeci de semnaturi, multe dintre ele ale unor romani
din exil, precum si o noua reactie a lui Paul Goma, de asta data in urma demiterii lui Liviu Ioan Stoiciu din postul de conducere de la "Viata Romaneasca".
Cele doua texte pot fi citite in aceasta pagina. (D.C.)
Bucuresti, 11 septembrie 2005
Protest
In legatura cu destituirea abuziva a scriitorului Liviu Ioan Stoiciu din
Directia revistei "Viata romaneasca", destituire dictata de conducerea
Uniunii Scriitorilor din Romania ca urmare a publicarii unui text cu pretins
caracter antisemit apartinand lui Paul Goma, semnatarii Protestului de fata ne
exprimam dezacordul profund fata de decizia conducerii USR. Regretam, de
asemenea, acuzatiile de antisemitism care i-au fost aduse cu aceasta ocazie
lui Paul Goma de catre Comitetul Director al Uniunii.
Detractorii consacrati ai scriitorului exilat i-au atribuit mai demult
acestuia infamul calificativ, mai ales pentru lucrarea sa istorica "Saptamana
Rosie sau Basarabia si evreii", pe care, s-a dovedit, nici unul dintre ei nu a
discutat-o in fond, limitandu-se sa o eticheteze. Multi dintre semnatarii acestui Protest sunt desigur buni cunoscatori ai operei lui Paul Goma, unii insa
(din cauza cenzurii de presa la care autorul este supus in ultima vreme in
Romania) cunosc doar in parte opera lui Paul Goma. Pentru noi toti e totusi
evident ca scriitorul Paul Goma nu este antisemit nu doar pentru ca este sot
si tata de evrei. Ci deasemenea si pentru ca nu a negat si nu neaga
Holocaustul si toate celelalte crime grave comise impotriva evreilor, inclusiv
de conationalii sai. In chiar cartea amintita, Paul Goma califica, fara echivoc,
drept "inadmisibile, reprobabile, criminale si condamnabile" gravele abuzuri
savarsite de romani impotriva evreilor ulterior "Saptamanii Rosii" (28 iunie 3 iulie 1940), in care a avut loc evacuarea armatei si civililor romani din
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Basarabia ocupata in urma pactului criminal Hitler - Stalin, si in care multi
dintre evreii localnici s-au dedat la crime si alte samavolnicii impotriva romanilor siliti sa-si paraseasca tara). Paul Goma nu a justificat niciodata aceste
orori. Daca ar fi facut-o, nu ar mai fi denuntat "crimele inadmisibile si
condamnabile" ale conationalilor sai. In legatura cu acuzatia de antisemitism,
dar si cu multe altele care i se aduc azi lui Paul Goma, este semnificativ faptul
ca practic toate i-au fost aduse in trecut si de Securitate. Din chiar dosarele
desecretizate recent se stie deja ca inca din primavara anului 1977 sefii
Securitatii au pus la punct "planuri de masuri" de discreditare prin antisemitism a scriitorului disident. Iata cum suna una din directivele cuprinse in strategiile Securitatii: "Sa fie lansata acuzatia de antisemitism, facand apel la
evrei individual si la Statul Israel, cu care ne aflam in bune relatii". Iar acuzatia a fost, bineinteles, lansata si apoi sustinuta cu metoda, asa cum numai
Securitatea stia s-o faca.
Sunt destule date care arata ca in acest caz presedintele USR, dl.
Nicolae Manolescu, nu ataca o chestiune de principiu. Ne temem ca in realitate nu e deloc vorba despre "antisemitismul" lui Paul Goma. Este stiut ca
Paul Goma a fost exclus din Uniunea Scriitorilor - in aprilie 1977, in plina
teroare comunista - inclusiv prin votul actualului presedinte al USR. Dar Paul
Goma este nu numai o amintire neplacuta pentru proaspatul presedinte al
scriitorilor romani, ci si un critic sever al atitudinii morale si politice de dupa
1990 a acestuia.
Imediat dupa ce incidentul de la Uniunea Scriitorilor a devenit
public, si inainte ca Liviu Ioan Stoiciu sa fie destituit, Paul Goma a anuntat
ca de data aceasta ii va chema in justitie pe cei care l-au acuzat de antisemitism (si care i-au imputat d-lui Stoiciu publicarea textelor sale). Daca pentru
dl. Manolescu si colegii sai problema ar fi fost intr-adevar "antisemitismul"
scrierilor lui Paul Goma (ceea ce scriitorul exilat contesta de mult timp si cat
se poate de argumentat), atunci analiza si deciziile in acest caz ar fi trebuit
amanate pana cand justitia se va pronunta cu privire la sesizarea d-lui Goma.
Neprocedand asa, avem motive sa banuim ca "antisemitismul" lui Paul Goma
nu a fost decat un pretext pentru o rafuiala meschina cu doi dintre scriitorii
romani demni de respect pentru opera si viata lor publica.
Ne adresam conducerii Uniunii Scriitorilor si tuturor membrilor
USR, cerand revocarea deciziei de destituire a scriitorului Liviu Ioan Stoiciu
si retragerea, printr-o declaratie publica, a acuzatiilor calomnioase la adresa
lui Paul Goma, considerand ca celor doi le-a fost incalcat - printr-un act de
cenzura greu de justificat - dreptul cel mai natural al oricarui scriitor, acela
de a-si publica scrierile.
Semneaza:
Elena ANDRONACHE, matematician, Bucuresti; Anca Anghel NOVAC,
medic, Toronto, Canada; Andrei BADIN, jurnalist, Bucuresti, Romania; George
BALASU, editor "Cuvantul Romanesc", Hamilton, Canada; Valeriu BARGAU,
membru al Uniunii Scriitorilor din Romania, director al revistei "Ardealul literar si
al Editurii "Calauza v.b.", presedintele Asociatiei Scriitorilor din judetul Hunedoara,
director al ziarului regional "Calauza noastra", membru al Uniunii Ziaristilor
Profesionisti din Romania; Stefana BIANU, vicepresedinte al CMR (Consiliul
Mondial Roman); Paul BOGDAN, preot, scriitor; Ghenadie BREGA, drd. in Film,
reprezentant "Hyde Park" la Bucuresti; Oleg BREGA, presedinte ONG Hyde Park,
Chisinau; Silvia CALOIANU (BODIU), filolog, ziarist; Liviu CANGEOPOL, ziarist
si scriitor; Emil CICA, director al publicatiei "Romanul Australian", Melbourne,
Australia; Dumitru CIOACA-GENUNEANU, inginer electronist, California, USA;
Silvia CONSTANTINESCU, editor "Curierul Romanesc", Stockholm, Suedia;
Eugenia CRANGARIU, avocat, Baroul Bucuresti; Dan CULCER, scriitor, membru
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al Asociatiei Scriitorilor din Targu Mures; Grigore CULIAN, editor al saptamanalului "New York Magazin", New York, SUA; Daniel DELEANU, scriitor, Toronto;
Virgil DIACONU, scriitor; Catalin FLOROIU, editor "Actualitatea", Toronto,
Canada; Anghel GADEA, scriitor, membru USR; Dumitru GHERDAN, inginer, inspector superior, Primaria Municipiului Bucuresti; Bianca Iulia GOEAN, consilier
juridic; dr. Ioan Mihai GRECEANU, medic primar, Spitalul Elias, Bucuresti;
Adriana HEGBELI, jurnalist, New York, SUA; Petru ILIESU, membru al USR,
Timisoara; Roxana IORDACHE, ziarist; Lia LUNGU, artist, New York; Mihai
MAGHIARU, presedintele Asociatiei Romanilor din Australia si editor al
"Buletinului de Informatii", Sydney; Dora MEZDREA, cercetator, Muzeul National
al Literaturii Romane, Bucuresti; Aurora MIHACEA, publicist; Octavian
MIHAESCU, scriitor, colaborator al revistei literare "Observator", München; James
D. MILLEEW, New York; Marius MINA, Business Admin-Manager, New York;
Mihaela MOISIN, presedinte al Asociatiei Culturale Romane, Hamilton, Canada;
Elena MUSCA, istoric, sef Sectie Istorie la Muzeul Judetean de Istorie si Arta din
Zalau, jud. Salaj; Liviu NANU, profesor si scriitor; Dan OLARU, cercetator stiintific, expert tehnic in Ministerul Transporturilor, Constructiilor si Turismului;
Niculina OPREA, scriitor, membru al Asociatiei Scriitorilor Bucuresti; Cristi PANTELIMON, sociolog, Bucuresti; Ioan PINTEA, scriitor; Alexandru PLESCAN,
scriitor, producator si regizor TV, Noua Zeelanda; Gabriel PLESEA, scriitor si publicist, membru al USR, presedinte al Foreign Press Association, New York, USA;
Rodica POP, cercetator stiintific, Institutul de Studii Orientale, Bucuresti; Dorin
POPA, membru al USR, filiala Iasi; Roxana PROCOPIESCU, traducator, Bucuresti;
Stefan RACOVITZA, editor revista "Caminul Romanesc", Geneva, Elvetia; Serban
RADULESCU-ZONER, doctor in istorie, fost detinut politic; Iulia REBEGEA,
jurist; Dan ROMASCANU, directorul revistei si editurii "Dorul", Danemarca; Victor
RONCEA, jurnalist; Carmen SABAU, PhD, cercetator stiintific; Mircea SABAU,
PhD, profesor; Laurentiu STAN, preot; Razvan STAN, avocat, Baroul Bucuresti;
Valerian STAN, publicist, Bucuresti; Flori STANESCU, istoric, redactor, Bucuresti;
Mircea STANESCU, istoric, Bucuresti; Stefan STOENESCU, eseist si traducator;
Claudiu TARZIU, jurnalist, directorul revistei "Rost", Bucuresti; Alexandru
TOMESCU, editor "Alternativa", Toronto, Canada; Loredana FUCA TOMESCU,
jurnalist/psiholog; Mircea TUGLEA, scriitor, fondator si redactor-sef al "Revistei de
Marti"; Razvan TUPA, scriitor; Timotei URSU, scriitor si regizor, Statele Unite; Ion
VARLAM, rezistent anti-comunist si fost detinut politic, analist politic; Mihai
VAKULOVSKI, scriitor, fondatorul si realizatorul revistei "Tiuk"; George Mitin
VARIESESCU, presedintele societatii Mihai Eminescu si redactor-sef al revistelor
"Mihai Eminescu" si "Caruta cu povesti", Sydney; Andrei VARTIC, scriitor, membru USM din Basarabia, publicist, editor "Dava International", redactor-sef al postului de radio Vocea Basarabiei; Mihai VINATORU, inginer, SUA; Liviu G. VORNICU, economist, Atlanta, SUA; Mihai ZABET, inginer instalator, Bucuresti (lista
ramane deschisa)

(Ziua, 14 septembrie 2005)
*

Interviu cu scriitorul Liviu Ioan Stoiciu
Ce v-a determinat s¶ opta†i pentru publicarea jurnalului lui
Paul Goma?
Tr¶im într-o Românie schimonosit¶ spiritual, cenu§ie, fals¶, cu o
elit¶ vândut¶ corectitudinii politice "interna†ionaliste", care afi§eaz¶ democra†ia §i libertatea "în general" pe toate gardurile, dar e incapabil¶ s¶-§i asume
responsabilit¶†ile stricte fa†¶ de propria con§tiin†¶ (aceea nepervertit¶ de
interese §i tr¶d¶ri), fa†¶ de identitatea noastr¶ specific¶ §i fa†¶ de
personalit¶†ile sale incomode, cu coloan¶ vertebral¶. Întrebarea pus¶ de Dvs.
n-ar avea sens într-o democra†ie real¶: Paul Goma trebuie publicat cu tot ce
scrie, fiind o con§tiin†¶ recunoscut¶ a neamului lui, nu e cazul s¶ opt¶m dac¶
s¶-l public¶m. Nu sunt vorbe mari ce spun, Paul Goma se identific¶ azi cu
acei români din stratul profund al spiritualit¶†ii române§ti, cu statut public,
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demn, perceput mereu ca nemul†umit §i incomod, care se simte dator s¶
spun¶ lucrurilor pe nume, s¶ deschid¶ ochii puternicilor zilei sau liderilor
societ¶†ii civile §i colegilor lui scriitori c¶ sunt lipsi†i de clarviziune §i c¶
România merge pe un drum gre§it (drum gre§it recunoscut de toate sondajele
postcomuniste, de altfel).
Paul Goma nu e un cârcota§-mi§tocar (un Mitic¶ bucure§tean), ci un
scriitor perfect liber (locuie§te la Paris, de unde urm¶re§te în am¶nunt via†a
politic¶, social¶ §i cultural¶ româneasc¶), care judec¶ la adev¶rata valoare
involu†iile române§ti postcomuniste (e într-un perpetuu exil ultragiat, pus pe
baricade) - ceea ce deranjeaz¶ la culme. S-a ajuns azi la paroxism: Paul
Goma, marele scriitor disident (fost §i actual disident în România, e de necrezut, la 16 ani de la pr¶bu§irea comunismului) este interzis tacit în revistele
literare care apar sub egida Uniunii Scriitorilor din România (USR) - rareori
se scrie despre opera sa (§i atunci depreciativ) §i niciodat¶ nu i se public¶
texte de ale sale originale.
£i nu numai: mass-media scris¶ (publica†iile cotidiene sau neliterare)
§i audio-vizual¶ tace §i ea, atunci când e vorba de Paul Goma. Excep†ie fac
azi doar ziarul "Ziua" §i trei reviste literare independente, f¶r¶ tiraj: "Jurnalul
literar" (Bucure§ti), "Ardealul literar" (Deva) §i "Oglinda literar¶" (Foc§ani)
- vi le redau s¶ vede†i cât de grav¶ e marginalizarea lui Paul Goma, controlat¶
"de sus" (vreau s¶ spun de cei ce controleaz¶ lumea, nu numai de cei ce
controleaz¶ România sau USR). Asta d¶ de gol §i ce se ascunde în spatele
chipului deformat al realit¶†ii române§ti de azi, de fapt. În aceste condi†ii, v¶
da†i seama, am considerat o onoare s¶-l public pe mai departe pe Paul Goma
- mereu l-am publicat. La ziarul "Cotidianul" l-am publicat §i zilnic pe Paul
Goma. Numai c¶, o dat¶ cu venirea actualei Puteri închinate corectitudinii
politice, a intrat în func†iune la tura†ie maxim¶ §i "mafia din pres¶" - am fost
înl¶turat din redac†ia "Cotidianul" pe t¶cute de c¶tre "ca†avencii" de serviciu
("Academia Ca†avencu" a cump¶rat ziarul "Cotidianul", §ti†i; între timp §i
"Academia Ca†avencu" a fost înghi†it¶ de un rechin §i mai mare, de S.O.
Vântu), închina†i camarilei lui Traian B¶sescu, pre§edinte de †ar¶ acuzat c¶ a
colaborat cu Securitatea §i c¶ a f¶cut parte din "mafia din flot¶" (atacat de
mine permanent în "Cotidianul")... Era normal s¶ fiu pedepsit §i acolo unde
aveam cartea de munc¶, mai apoi, la revista literar¶ "Via†a Româneasc¶"
(unde am fost pân¶ anul trecut redactor-§ef), fiindc¶ l-am publicat iar pe incomodul Paul Goma, dup¶ ce a venit în fruntea USR un fidel al actualei Puteri
politice §i al corectitudinii politice, N. Manolescu (chiar dac¶ azi domnia sa
se laud¶ c¶ nu mai face politic¶, dup¶ ce a e§uat în fruntea unui partid)... Lam publicat pe Paul Goma cu un jurnal literar, în care f¶cea praf elita româneasc¶, în frunte cu N. Manolescu, dovedit¶ corupt¶ de putere, de "banii pu§i
la b¶taie s¶ cumpere con§tiin†e". Doar c¶, lipsi†i de demnitate, cei ridiculiza†i,
iresponsabili, în frunte cu N. Manolescu §i Comitetul Director al USR (în
care sunt recunoscu†i "bursieri Soros", responsabilii cu alegerea bursierilor,
am citit de curând "Lista Soros" în ziarul "Ziua", în acest sens, altfel bursieri
"portocalii" nelipsi†i de pe listele de tot felul de "proteste civice postcomuniste", §i pân¶ la fo§ti propagandi§ti PCR, scriitori, chiar membrii ai CC al
PCR sau fo§ti colaboratori ai Securit¶†ii) l-au acuzat pe Paul Goma de... antisemitism, în mod aberant - asta fiindc¶ "suna mai bine", eticheta de antisemit
aducând automat blamul public... O mizerie de nedescris, pe care eu o voi
condamna în veci. Paul Goma §i-a p¶strat mereu independen†a §i curajul de
se exprima f¶r¶ menajamente, ocupându-se inclusiv de teme tabu, precum
aceea legat¶ de evreii români compromi§i de colaborarea lor condamnabil¶
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cu partidul unic §i Securitatea, din func†ii-cheie.
Ce v¶ apropie (etic §i / sau estetic) de Goma?
Paul Goma e printre prea pu†inii mari scriitori români care §i-au respectat condi†ia de a avea §i obliga†ii morale, etice, în numele colectivit¶†ii, nu
numai obliga†ii estetice, individualiste. El n-a crezut în basmul lui N.
Manolescu, c¶ scriitorul român a rezistat prin cultur¶. S¶ fim serio§i, scriitorul român a rezistat în majoritate prin la§itate §i atât. Paul Goma a contestat
sistemul comunist, pe fa†¶. Cei prea pu†ini care au scos capul §i s-au opus dictaturii comuniste sunt azi asupri†i de majoritatea oportunist¶ a scriitorilor. E
stupefiant c¶ dup¶ 16 ani de la înl¶turarea oficial¶ a comunismului în literatura român¶ nu s-a f¶cut nici un fel de cur¶†enie moral¶ în USR §i c¶ un Paul
Goma, singurul scriitor român de care †ine seama cu adev¶rat str¶in¶tatea
(vezi dic†ionarele de literatur¶ universal¶), e pus la index de USR §i de c¶tre
pre§edintele ei, N. Manolescu! Ba mai r¶u, profund nedrept §i tenden†ios,
Paul Goma e acuzat de antisemitism! Numai în România e posibil¶ o asemenea execu†ie public¶, §tiindu-se c¶ un scriitor, inclusiv în jurnalele sale, are
total¶ libertate s¶ se exprime dup¶ propria voin†¶, dincolo de orice lege restrictiv¶ a corectitudinii politice de la un moment dat... V¶ da†i seama, de Paul
Goma m¶ apropie totul (excesele domniei sale intr¶ în regula jocului), cred
în condi†ia sa misionar¶, de a deschide ochii lumii c¶reia îi apar†ine, inclusiv
asupra abuzurilor politice. F¶r¶ scriitori ca Paul Goma, literatura român¶ ar
fi o mare de caractere viciate, contemplative, pasive, vis¶toare, "izolate în
turnul de filde§", rupte de realitate, f¶r¶ coloan¶ vertebral¶, care ar tr¶i într-o
lume paralel¶ fa†¶ de cititorii lor... În galeria "Marilor Români" (de care se
face mare caz acum, când v¶ r¶spund, e o nou¶ întreprindere de tembelizare
româneasc¶, f¶r¶ criterii §i de necontrolat public, temându-m¶ sincer de
rezultat, care va fi sigur în spiritul "corectitudinii politice") n-ar trebui s¶ lipseasc¶ Paul Goma, domnia sa dep¶§indu-§i condi†ia de mare scriitor.
Care a fost rela†ia dumneavoastr¶ cu Securitatea §i P.C.R.?
Eu n-am fost membru PCR, am refuzat s¶ fiu. De altfel, n-am fost
membru al niciunui partid nici dup¶ Revolu†ie... Intuitiv, am în†eles din liceu
c¶ tr¶iesc într-o lume care nu spune adev¶rul - la 15 ani, în 1965, am afi§at la
gazetele de perete ale liceului poeme protestatare §i am fost exmatriculat...
trei zile (cu obliga†ia de a fi mutat de la casa p¶rinteasc¶ la internatul liceului,
unde am fost controlat strict de pedagogi). A trebuit bietul tata (a f¶cut trei
ani de prizonierat în Siberia), atunci, s¶ vând¶ o vac¶ s¶ cumpere bun¶voin†a
"tovar¶§ilor profesori" (colaboratori ai Securit¶†ii, desigur). Un semn distinctiv al destinului meu a fost acesta, de a nu m¶ putea integra în societate, de a
fi inadaptabil. N¶scut în 1950, am fost §i eu "un produs" al comunismului,
dar... altfel. Toat¶ via†a am fost intransigent, nu am acceptat nimic din ce ni
se d¶dea la to†i de-a gata din punct de vedere ideologic. În armat¶ am stat mai
mult în arest, de§i eram radiotelegrafist (am plecat voluntar, la 18 ani, întrerupându-mi facultatea de filologie, atunci când URSS a intrat cu tancurile în
Cehoslovacia; am terminat liceul teoretic la Adjud, regiunea Bac¶u, la 17
ani), exasperat de îndoctrinarea comunist¶, de lec†iile zilnice cu "înv¶†¶turile
de partid". În semn de protest, dup¶ armat¶, am lucrat în min¶, la B¶lan (unde
te îmboln¶ve§ti de silicoz¶) s¶ fiu sigur c¶ nu m¶ îndep¶rtez de realitate,
con§tient c¶ e o p¶c¶leal¶ "viitorul luminos" - aici am avut de a face cu
securi§tii jude†ului Harghita, dup¶ ce am scris c¶tre "organele centrale" proteste împotriva condi†iilor primitive de via†¶ din subteran. Am fost adus în
1971 la ziarul românesc din Miercurea Ciuc la "sec†ia scrisori", unde mi-am
luat în serios munca, relatând realit¶†ile din teren §i... am intrat în conflict
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direct cu Securitatea, fiind trimis la Bucure§ti la Facultatea de ziaristic¶
"£tefan Gheorghiu", s¶... înv¶† s¶ scriu conform "comandamentelor".
Bineîn†eles, nu m-am înscris la aceast¶ facultate a PCR, ci la facultatea de
filozofie - am refuzat îns¶ s¶ merg la cursuri §i aici, în†elegând rapid c¶
tr¶iesc o alt¶ mare minciun¶... Am intrat într-o boem¶ literar¶ perdant¶, în
1973 am vrut s¶ m¶ sinucid (am avut dou¶ tentative), considerându-m¶ un
ratat incorigibil, într-o lume în care eu nu am loc... N-are rost s¶ v¶ m¶rturisesc via†a mea în am¶nunt. În 1975 mi s-a n¶scut un fiu, m-am c¶s¶torit la
Foc§ani cu fiica unui legionar (Vasile Popa, §ef de cuib în mun†ii Vrancei),
viitoare prozatoare. Eram "ciumat politic" §i considerat ultimul om. "Adunat
de pe drumuri", îns¶, strângând din din†i, mi-am definitivat în secret c¶r†i în
manuscris, în 1980 am debutat prin concurs cu prima mea carte de versuri,
"La fanion", la Editura Albatros, pentru care am primit Premiul USR! Premiu
nesperat al USR, ce avea s¶ devin¶ o pav¶z¶ în fa†a autorit¶†ilor vrâncene,
care-mi purtau mendrele. În 1981 Virgil Ierunca a citit la Radio Europa
Liber¶ un poem al meu intitulat "Lan†ul", împotriva faraonului na†ional,
poem flagrant anticeau§ist (publicat de revista "Via†a Româneasc¶") - din
acel an mi s-a deschid dosar operativ la Securitate (am fost bruscat §i amenin†at cu arestarea de c¶tre securi§tii vrânceni). În 1982 a ap¶rut al doilea
volum al meu de versuri, intitulat "Inima de raze", care avea pe copert¶ (era
fotocopiat un poem scris de mân¶, cuprins în carte): "trage / cortina de fier:
aici, în / nimica / unde zacem în propriile noastre / excremente // p¶c¶to§i, în
/ utopie"... Am devenit "oaia neagr¶" a regimului comunist, urm¶rit "la
sânge". S-au întâmplat atâtea, nu mai insist, r¶zboiul de uzur¶ cu securi§tii
vânceni a ars mai multe etape. Fiind cunoscut pe plan na†ional, cotat de critici
ca poet care conteaz¶ (de care se vorbea §i la Radio Europa Liber¶), am fost
mereu †inut sub observa†ie strict¶, intimidat în fel §i chip, dar nu s-a îndr¶znit
s¶ se treac¶ la m¶suri radicale împotriva mea, de§i publicam §i citeam la
§ez¶tori poeme protestatare, împotriva regimului. În 13 octombrie 1989 am
semnat Apelul împotriva realegerii lui N. Ceau§escu la al XIV-lea Congres
al PCR (al¶turi de Doina Cornea §i Dan Petrescu) - din acea zi am fost
anun†at c¶ am "domiciliu obligatoriu" §i c¶ nu mai am loc de munc¶ la
Biblioteca Jude†ean¶ (unde eram bibliotecar, angajat prin concurs). Am
încercat s¶ încalc interdic†ia, s¶ vin la Bucure§ti s¶ semnez un alt protest, al
lui Stelian T¶nase, am fost oprit cu for†a în gara din Foc§ani, fiind avertizat
mai apoi c¶, dac¶ urcam, mi se pune la cale un accident, trebuia s¶ fiu aruncat
din tren... Atunci am trimis o scrisoare deschis¶ prin care ceream înfiin†area
unei Uniuni a Scriitorilor necomuni§ti (eu am devenit membru al USR dup¶
Revolu†ie). Pe 5 decembrie 1989 mi s-a înscenat la Foc§ani un proces public
de c¶tre Securitate, în fa†a unei s¶li arhipline cu activul cultural al jude†ului
Vrancea, în principal, coordonat de scriitori (membri ai Cenaclului USR din
Vrancea, în frunte cu Florin Muscalu §i Traian Olteanu) §i de Comitetul de
educa†ie socialist¶, cu trimi§i din Bucure§ti, securi§ti §i culturnici), la care sa cerut s¶-mi abjur semn¶tura pe acel Apel (de§i între timp N. Ceau§escu
fusese reales în fruntea PCR) - s-a cerut s¶ fiu l¶sat f¶r¶ loc de munc¶ în
jude†ul Vrancea §i în cel mai bun caz s¶ fiu trimis la o min¶... Totodat¶, am
fost trecut pe o list¶ neagr¶ na†ional¶, a celor ce trebuia s¶ fie lichida†i fizic
pân¶ la sfâr§itul lui 1989. Ce s¶ v¶ mai spun, am avut noroc de venirea
Revolu†iei. Pe 22 decembrie 1989 am fost pus cu for†a pre§edintele jude†ului
Vrancea de c¶tre revolu†ionari (eram cunoscut de la Radio Europa Liber¶) §i
am devenit automat membru al Parlamentului Provizoriu - pozi†ie din care
am plecat definitiv pe 5 martie 1990, scârbit de transformarea FSN în partid
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§i de acapararea structurilor de stat de c¶tre neocomuni§ti, de comuni§ti §i
securi§ti cu pielea schimbat¶ (din martie 1990 am fost ales în lips¶ redactor§ef la noul s¶pt¶mânal al USR, "Contrapunct", unde am publicat pagini
întregi §i despre crima postcomunist¶ din 13-15 iunie, din Pia†a Universit¶†ii;
de altfel, am publicat o carte la Editura Humanitas în 1992, "Jurnalul unui
martor" despre aceste evenimente tragice; un an mai târziu, în 1991, mi-am
dat demisia din fruntea s¶pt¶mânalului "Contrapunct", colegii de redac†ie
f¶când compromisuri politice, §i am venit în redac†ia lunarei "Via†a
Româneasc¶").
În prezent, avem de-a face cu o campanie anti-Goma?
Indiscutabil, e o campanie - condus¶ în numele corectitudinii politice. Paul Goma a dat în judecat¶, pentru calomnie, toate numele publice care
l-au etichetat drept antisemit (repet, în mod iresponsabil). În timp, s-a
demonstrat c¶ e o campanie împotriva lui Paul Goma, împotriva staturii sale
intransigente, pentru compromiterea autorit¶†ii sale. Fiindc¶ Paul Goma
devenise un "guru credibil" al eticului românesc §i al radicaliz¶rii discursului
anticomunist, era de a§teptat s¶ se ajung¶ pân¶ aici, s¶ se încerce "închiderea
gurii" lui, cu orice pre†, inclusiv prin calomnierea sa. Personal, regret c¶ în
acest joc degradant s-au implicat §i N. Manolescu §i acea parte a scriitorilor
români care serve§te f¶r¶ discern¶mânt (cite§te: din interes "capitalist", mai
nou) abuzurile celor ce promoveaz¶ din str¶in¶tate corectitudinea politic¶,
f¶r¶ nuan†e. Paul Goma a pus sub semnul întreb¶rii legitimitatea moral¶ a elitei române§ti (elit¶ cump¶rat¶ cu o func†ie înalt¶ sau cu o burs¶ în Occident),
dovedit¶ necompetitiv¶, §i a§a ceva nu se iart¶. "Revolu†iile portocalii" din
fostele †¶ri comuniste (fie §i din spa†iul URSS) au dat de gol §i mecanismul
vânz¶rii con§tiin†elor na†ionale (con§tiin†e din rândul societ¶†ii civile, pl¶tite
s¶ manipuleze popula†ia de rând) în numele "schimb¶rii §i reformei" (profitabile Marilor Puteri, care g¶sesc în ele noi pie†e de desfacere, "democra†ia
importat¶" nefiind chiar pentru c¶†ei)...
Cine §i de ce o orchestreaz¶ ?
Cine o orchestreaz¶? "Interna†ionalismul" postcomunist, adep†ii globalismului economic f¶r¶ condi†ii §i ai multiculturalismului minoritar, care
nu mai dau doi bani pe valoarea uman¶, în general §i pe identitatea înn¶scut¶,
în particular. Totul trebuie s¶ fie o ap¶ §i un p¶mânt, s¶ poat¶ s¶ fi condus¶
mai u§or prostimea... Cine? Cei ce conduc lumea, de altfel, în secret sau pe
fa†¶, din secolul trecut. Marile Puteri politice §i economice controleaz¶ totul,
de la Uniunea European¶ la NATO sau SUA (hegemonice nu numai pe plan
militar, azi ajutate §i de expansiunea Internetului; bineîn†eles, nu întâmpl¶tor
pre§edintele Traian B¶sescu s-a pus bine în primul rând cu "licuriciul cel
mare", crezând c¶ e aplaudat de poporul român, "înv¶†at cu capul plecat, cap
pe care nu-l taie sabia" - un alt fals istoric, perpetuat) §i, în plan secund,
Rusia, toate de†in¶toare ale armelor nucleare. Teoria "ale§ilor de c¶tre
Dumnezeu" (de§tep†i, în particular, exclusivi§ti §i intoleran†i dar solidari între
ei, cum s¶ nu înving¶?), are aplicare în practic¶. Mesajele sublimale (de care
se vorbe§te în televiziune) sunt f¶†i§ afi§ate în politic¶, ei au impus legi (neuitând suferin†ele îndurate de str¶mo§ii lor, dar refuzând s¶ le egaleze cu cele
provocate de genocidul comunist) prin care trebuie s¶ le recunoa§tem ascendentul divin... "C¶ a§a a l¶sat Dumnezeu lumea, cineva trebuie s¶ o orchestreze" - p¶cat c¶ românii n-au noroc.
Avem de-a face cu un alt Paul Goma dup¶ decembrie 1989?
Aceasta e §i întrebarea care se pune în leg¶tur¶ cu marele disident rus
Alexandru Soljeni†în (s¶ r¶mân doar la exemplul lui, pe urmele c¶ruia Paul
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Goma a c¶lcat sever, inclusiv în cazul reevalu¶rii istorice a rolului evreilor în
impunerea comunismului în spa†iul concentra†ionar sovietic / românescbasarabean). Paul Goma tr¶ie§te în Occident, are perspectiva critic¶ a neajunsurilor democra†iilor occidentale, "gânde§te cu capul s¶u, nu cu al altora" §i
e un sceptic, nu crede nici m¶car în determinismul divin (de o ras¶ sau alta),
darmite în determinismul indus de Marile Puteri ale secolului trecut §i al celui
actual. Pe zi ce a trecut, dup¶ ce a plecat din România §i-a ap¶sat discursul
anticomunist §i a c¶utat originile r¶ului comunist, care nu se mai termin¶,
care se reînnoie§te, î§i schimb¶ pielea (n¶pârle§te când §i unde te a§tep†i mai
pu†in), s¶-l în†eleag¶ §i s¶-l distrug¶. Nu întâmpl¶tor i s-a spus c¶ e legionar,
când a luptat în †ar¶ cu comunismul, de c¶tre comuni§ti - legionarii au fost
primii care au în†eles rolul nefast al comunismului de tip r¶s¶ritean. Absolut
revolt¶tor e c¶ azi i se spune c¶ e antisemit, numai fiindc¶ a îndr¶znit s¶-i dea
de gol pe evreii care au importat comunismul în †ar¶ (de la partidul unic, la
Securitate, ca ideologi) §i au fost §i ei unelte practice ale comunismului represiv în România (§i Basarabia). Sau fiindc¶ a cerut s¶ se recunoasc¶ genocidul
comunist (la care au contribuit §i evrei; f¶r¶ s¶ generaliz¶m), nu numai genocidul împotriva evreilor (la care au contribuit §i români; f¶r¶ s¶ generaliz¶m),
fiindc¶ oricum istoria nu poate fi schimbat¶ §i într-o zi adev¶rul iese singur
la lumin¶, chiar dac¶ azi e †inut sub obroc, "interpretat" dup¶ placul vremurilor conformiste... Paul Goma a fost mereu liber, o fire de lupt¶tor, care nu
†ine cont de tabuuri, nici m¶car de cele inventate de "democra†iile occidentale" în favoarea minorit¶†ilor de tot felul, c¶rora li se trece cu vederea ceea
ce nu i se trece cu vederea majorit¶†ii. La 70 de ani cu o minte clarv¶z¶toare,
marele scriitor Paul Goma r¶mâne §i un reper moral, cu care scriitorimea
român¶ nu se va mai întâlni - §i cu toate acestea (sau poate tocmai de aceea),
Paul Goma "e †inut cu capul la cutie" în literatura român¶ (literatur¶ care
refuz¶ s¶ se reevalueze §i etic în continuare, scriitorii în via†¶, compromi§i de
trecut, având grij¶ s¶ minimalizeze acest aspect, altfel definitoriu pentru o
biobibliografie sincer¶ §i glorioas¶). În†elept, Paul Goma î§i respect¶
condi†ia, î§i duce crucea în singur¶tate, izolat. Sper s¶ aib¶ parte m¶car de o
posteritate pe m¶sur¶, dac¶ în timpul vie†ii e blamat de confra†ii s¶i.
Pe cine continu¶ s¶ incomodeze Paul Goma?
Toate spiritele conformiste sunt incomodate de Paul Goma. Ca §i cei
ce nu iubesc adev¶rul, care o scald¶ de pe o zi pe alta, speria†i de bombe,
aten†i s¶ fie corec†i politic, s¶ nu deranjeze, s¶ supravie†uiasc¶ pe cât de neimplica†i, pe atât de nedemn. S¶ nu cumva s¶ îndr¶zne§ti s¶ le pui oglinda în fa†¶
scriitorilor români §i s¶ le spui c¶ las¶ de dorit din mai multe punte de vedere,
c¶ devii du§manul lor de moarte. E de necrezut, adversarii imorali ai lui Paul
Goma sunt cei din elita care "pup¶ papucii" puternicilor zilei, mereu
schimba†i. E dezolant s¶ vezi c¶ Paul Goma e f¶cut albie de porci de liderii
corectitudinii politice (f¶r¶ coloan¶ vertebral¶, doar arivi§ti), din societatea
civil¶ sau din rândul scriitorilor (persoane publice, care ar trebui s¶ fie
con§tien†i de rolul lor în societate, mai ales atunci când fac §i pe publici§tii
sau ocup¶ func†ii-cheie). Azi nu atât politicienii (care sunt con§tien†i de
nuan†ele corectitudinii politice, aplicabile de la caz la caz, nu la gr¶mad¶)
sunt du§manii lui Paul Goma, cât personaje f¶r¶ scrupule, scoase din culisele
lui I.L. Caragiale (care domin¶ societatea de azi), personalit¶†i publice cu
caracterul în schimbare (dup¶ interese), care vor putere cu orice pre†. To†i
"oportuni§tii gândirii" se simt viza†i azi de Paul Goma în România: e o lume
de tranzi†ie postcomunist¶, care va disp¶rea o dat¶ §i o dat¶. Noua genera†ie,
care n-are nici prejudec¶†i postcomuniste, va trebui s¶-l reconsidere pe Paul
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Goma §i s¶-i ridice statuia pe care o merit¶.
Cum v¶ explica†i c¶ Paul Goma - cel mai vehement §i mai curajos
opozant al regimului Ceau§escu, care a atacat "frontal" Securitatea - se
situeaz¶ într-o radical¶ opozi†ie §i fa†¶ de "elitele" politice, intelectuale,
literare post-decembriste?
Explica†ia elementar¶ e c¶ Paul Goma e singurul scriitor liber cu
adev¶rat din România, care n-are nimic de pierdut §i de câ§tigat din pozi†ia
sa. £ti†i c¶ o omenire întreag¶ a§teapt¶ s¶ apar¶ Adev¶rul-adev¶rat, s¶ fie
înf¶†i§at §i s¶ fie acceptat a§a cum e (fie §i cu pre†ul sfâr§itului lumii). Paul
Goma a impus adev¶rul s¶u în rela†iile cu aceast¶ lume româneasc¶ nedispus¶ s¶-l accepte, l-a pus pe hârtie, l-a scris §i l-a vorbit. Bineîn†eles, adev¶rul
lui Paul Goma nu convine, adeseori domnia sa "d¶ cu parul", nu iart¶ pe
nimeni (nici pe domnia sa), e convins c¶ menirea sa este s¶ îndrepte ce se mai
poate îndrepta... C¶ nu e crezut, c¶ e executat public pentru ce afirm¶, c¶ e
ar¶tat cu degetul ca un blasfemiator, ¶sta e destinul s¶u. Vehemen†a lui Paul
Goma îi face pe cei ce-l prigonesc §i mai puternici, azi, ca §i ieri (atâ†ia au
profitat de pe urma acestei vehemen†e, s¶ se ca†ere în func†ii-cheie; asta
fiindc¶ structurile de putere stau în mâinile celor care abuzeaz¶) - normal ar
fi s¶ vin¶ §i ziua "r¶zbun¶rii", când i se va da dreptate numai lui Paul Goma
§i nu se va mai pune la b¶taie sintagma cu "au dreptate to†i, nu numai Paul
Goma". E prea departe aceast¶ zi? Cu atât mai r¶u pentru România... Paul
Goma e din a doua parte a secolului trecut pân¶ azi un opozant credibil, printre prea pu†inii români care au avut ceva de spus zi de zi, §i care au contat,
înc¶lcând toate regulile §i tabuurile comuniste §i postcomuniste - §i de aceea
el e †inta. Azi trebuie s¶ demol¶m §i mitul disiden†ei din regimul comunist al
lui Paul Goma, nu numai protestele sale anticomuniste din ultimii 16 ani - a§a
ne cere nu numai la§itatea postcomunist¶, dep¶§i†i cum suntem de via†a de azi
pe mâine capitalist¶, ci §i "corectitudinea politic¶" (s¶ fiu iertat pentru repetarea acestei sintagme, dar ea e pericolul cel mai mare cu care ne confrunt¶m,
ne va fi distrus¶ identitatea metodic). Paul Goma a reu§it s¶ intre în dizgra†ia
(cum a intrat §i Al. Soljeni†în) "Guvernului Mondial" - nu? Umorul nu stric¶
în asemenea context, Guvernul Mondial este clonat la Bucure§ti, în mizerie...
Este Goma antisemit? De ce a ajuns s¶ fie catalogat astfel?
Cui prodest?
Nu numai c¶ Paul Goma nu e antisemit, dar nici un scriitor nu poate
fi antisemit în opera sa literar¶. Degeaba se tot dau de ceasul mor†ii detractorii lui Paul Goma "s¶-l înfunde" cu aceast¶ calomnie, degeaba se face referire
la legea împotriva însemnelor fasciste §i antisemite... E o prostie. Po†i critica
politica româneasc¶ sau american¶, po†i fi adic¶ etichetat drept antiromân sau
antiamerican de c¶tre poli†ia spiritual¶ de azi (întruchipat¶ de apostolii corectitudinii politice!), dar nu po†i critica politica Israelului (ceea ce a f¶cut Paul
Goma în jurnalul literar pe care i l-am publicat în revista "Via†a
Româneasc¶"), deoarece devii automat... antisemit! Numai în România se
poate întâmpla a§a ceva, reaua-credin†¶ a sus†in¶torilor politicii corecte
dep¶§ind orice imagina†ie. Sper din toat¶ inima s¶ câ§tige Paul Goma procesul de calomnie deschis împotriva celor ce l-au etichetat drept antisemit. £i
eu l-am rugat s¶ o fac¶, s¶ deschid¶ un proces public, s¶ se înceteze o dat¶ cu
aceast¶ amenin†are cu intrarea în pu§c¶rie fiindc¶ î†i permi†i s¶ ai o opinie,
într-o †ar¶ în care Constitu†ia stipuleaz¶ libertatea de expresie. Este condamnabil c¶ Uniunea Scriitorilor, condus¶ de N. Manolescu se preteaz¶ la asemenea mâr§¶vie, de lin§are a unui mare scriitor disident, etichetându-l drept
antisemit. Cum e posibil ca tocmai conducerea USR s¶ transforme în delict
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penal o opinie a unui scriitor? Dup¶ cum a§tept s¶ aplaud sentin†a prin care
se va da câ§tig de cauz¶ ziari§tilor de la ziarul "Ziua", care au fost acuza†i de
antisemitism de c¶tre "cei 18", calomniatori din "societatea civil¶" (printre ei
§i scriitori; cam aceia§i semnatari-calomniatori ai lui Paul Goma). Şti†i,
redactorii ziarului "Ziua" au fost acuza†i de antisemitism §i fiindc¶ au publicat protestele lui Paul Goma!
Cine §i de ce s-a sesizat din partea comunit¶†ii evreie§ti în "scandalul
Goma"? Dar dumneavoastr¶, cum a†i devenit "legionar" §i "antisemit"? Cine
are interesul s¶ v¶ atârne §i dumneavoastr¶ tinicheaua "antisemit¶" de coad¶?
N-a fost nici o sesizare oficial¶ a comunit¶†ii evreie§ti. Un fost colaborator al foii Securit¶†ii ("S¶pt¶mâna" lui Eugen Barbu), pe nume H. Zalis
a f¶cut o dela†iune ordinar¶ c¶tre USR, pentru a se acoperi incalificabila înscenare a condamn¶rii revistei "Via†a Româneasc¶", peste noapte acuzat¶ c¶
promoveaz¶ antisemitismul, deoarece l-a publicat, în num¶rul ei 6-7 de anul
trecut, pe Paul Goma cu câteva pagini de jurnal literar (care cuprindea luna
ianuarie 2005). Spun înscenare, fiindc¶ între timp am în†eles ce s-a întâmplat
la sfâr§itul lunii august 2005, de fapt. De un an N. Manolescu se tot chinuia
s¶ fie numit ambasador UNESCO (propus de fostul pre§edinte al USR,
Eugen Uricaru, care era §i secretar de stat la MAE; a†i aflat, între timp Eugen
Uricaru a pierdut procesul împotriva CNSAS, demonstrându-se c¶ a f¶cut
poli†ie politic¶; adic¶ a fost un turn¶tor). Cum N. Manolescu era pe lista antisemi†ilor (etichet¶ pus¶ pe nedrept, dup¶ ce N. Manolescu a cerut într-un articol s¶ se recunoasc¶ §i holocaustul comunist) în scriptele celor ce conduc
lumea, dosarul s¶u nu era aprobat... A§a c¶ N. Manolescu, victim¶ a
ambi†iilor sale de pream¶rire, a g¶sit de cuviin†¶ s¶ însceneze cazul Paul
Goma-Via†a Româneasc¶-antisemitism (care s-a l¶sat cu demiterea mea din
func†ia de redactor-§ef adjunct; practic, eram redactor-§ef, deoarece redactorul-§ef era ambasador din 2001 la Atena §i postul s¶u de la revist¶ nu mai era
retribuit), s¶-§i spele p¶catele. Crezând c¶ dac¶-l înfiereaz¶ pe Paul Goma ca
antisemit, se vor uita acuza†iile de antisemit la adresa sa, puse de comunit¶†ile
evreie§ti din †ar¶ §i din lume. O incalificabil¶ demisie moral¶ a lui N.
Manolescu, care a revoltat o lume întreag¶, Paul Goma ie§ind §i mai înt¶rit
din aceast¶ încercare. Cum era de a§teptat, Paul Goma continu¶ s¶ fie interzis
în România, în timp ce N. Manolescu a fost numit ambasador UNESCO la
Paris - opera†iunea sa de prostire a reu§it... Incredibil de jenant §i dezonorant,
N. Manolescu a mers pân¶ acolo încât i-a acuzat public §i pe semnatarii protestului (cu sutele; care au luat ap¶rarea lui Paul Goma §i a mea) c¶ sunt...
legionari §i antisemi†i! Altfel, în privin†a mea - nu, N. Manolescu (nici altcineva din Comitetul Director al USR) n-a îndr¶znit s¶ m¶ eticheteze drept
"legionar" §i "antisemit"! Am fost acuzat c¶ l-am publicat pe Paul Goma, nu
c¶ sunt "legionar" sau "antisemit". Le-am atras aten†ia la to†i c¶ vor primi un
pumn în plin¶ figur¶ dac¶ m¶ vor eticheta astfel, fiindc¶ eu n-am r¶bdare s¶
pierd vremea la tribunal, s¶-i dau în judecat¶ pentru calomnie - cu atât mai
mult cu cât revista "Via†a Româneasc¶" a fost deschis¶ tuturor scriitorilor,
inclusiv delatorului H. Zalis... Eu am fost g¶zduit în liceu de o familie de
evrei la Adjud (locuiau în casa mea p¶rinteasc¶; pe când familia mea de origine domicilia într-un canton CFR), am numai cuvinte de recuno§tin†¶ la
adresa ei, cu ea am mâncat cele mai bune bucate §i ea m-a educat în spiritul
toleran†ei §i al cur¶†eniei...
Care este atitudinea scriitorilor, în cadrul breslei, fa†¶ de "cazul
Goma" §i fa†¶ de demiterea dumneavoastr¶ abuziv¶ de la conducerea
"Vie†ii Române§ti"?
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Atitudine recunoscut¶ de când lumea la scriitorul român: lips¶ de
solidaritate. A fost un concurs de moral¶ public¶, pe care breasla l-a pierdut...
N-ai ce s¶-i ceri acestei bresle care s-a hr¶nit din la§itate §i t¶cere
subîn†eleas¶. Abuzul a fost flagrant în cazul "Vie†ii Române§ti" - §i cu toate
acestea el a fost dus lini§tit pân¶ la cap¶t, N. Manolescu nu a †inut cont de
nimic, orbit de pofta de parvenire (ca "ambasador" i se pare maximum de
profit) §i de ura sa la adresa lui Paul Goma, care nu i-a iertat niciodat¶ lipsa
de clarviziune, atacându-l în publicistica sa. £ti†i c¶ Paul Goma a fost tr¶dat
în 1977 de scriitorii români din Consiliul USR, care au cerut s¶ fie dat afar¶
din USR (în acel Consiliu era §i N. Manolescu §i toat¶ floarea cea vestit¶ a
viitorilor lideri de opinie postcomuni§ti). În 2005, pu†ini scriitori din †ar¶ au
condamnat execu†ia public¶ la adresa "Vie†ii Române§ti", la adresa lui Paul
Goma §i a mea (ei au semnat Protestul public de care v¶ pomeneam; las la o
parte infantilismul public, jignitor al lui N. Manolescu, care m-a acuzat c¶ eu
am adunat semn¶turile pe acel Protest; Protest ini†iat §i definitivat în exclusivitate de scriitorul Dan Culcer, publicistul Valerian Stan §i istoricul Mircea
St¶nescu; le mul†umesc §i pe aceast¶ cale, au dat un exemplu de demnitate
public¶, nesperat¶ pentru "românul adormit pe picioare de azi, indiferent §i
f¶r¶ mustr¶ri de con§tiin†¶", ca §i pentru scriitorul român f¶r¶ coloan¶ vertebral¶, c¶ruia nu i-a venit s¶ cread¶ c¶ au fost §i colegi de ai lor care au protestat împotriva abuzurilor lui N. Manolescu, un zeu postcomunist). Sigur, eu
îmi merit soarta, trebuia s¶ fiu pedepsit deoarece am îndr¶znit s¶-l public pe
Paul Goma-cel-interzis de postcomuni§tii din literatura român¶, dar... ce vin¶
a avut "Via†a Româneasc¶", s¶ fie dezavuat¶? £i de ce lui Paul Goma trebuia
s¶ i se pun¶ anatema de antisemit? Sunt profund dezam¶git de continua
involu†ie a con§tiin†ei de persoan¶ public¶ la scriitorul român, închipuit "f¶r¶
responsabilit¶†i", rupt §i de lumea real¶ postcomunist¶, ferit, care nu vrea s¶
dea socoteal¶ pentru ce face!
Este adev¶rat c¶ se fac presiuni asupra dumneavoastr¶, chiar §i
dup¶ demiterea din func†ia de redactor-§ef adjunct, cât §i asupra
redactorului-§ef, dl. Caius Traian Dragomir, pentru a p¶r¶si redac†ia
acestei reviste?
Mai nou, N. Manolescu, în fa†a Consiliului USR mi-a sugerat la
derut¶ s¶-mi dau demisia din redac†ia "Via†a Româneasc¶" - fiindc¶ vrea s¶
instaleze un nou redactor-§ef, pe motive politice (care s¶ fie exclusivist, s¶
transforme "Via†a Româneasc¶" într-o revist¶ închis¶, intolerant¶, a prietenilor corectitudinii politice §i atât), preg¶tit s¶ lucreze cu o alt¶ echip¶... A§tept
urm¶rile, n-am de gând s¶ fac jocul lui N. Manolescu §i al camarilei lui din
Comitetul Director al USR. Adaug ultima amenin†are a lui N. Manolescu:
"Fereasc¶ Dumnezeu s¶ ajungi s¶ vii s¶-mi ceri mie un loc de munc¶"... I-am
r¶spuns c¶ mai bine îmi pun funia de gât decât s¶ ajung la mila lui! Nu m¶
impresioneaz¶ nimeni §i nimic pe lumea asta dintre muritorii de rând (fie ei
§i §efi ai §efilor). Cât o mai vrea Dumnezeu s¶ m¶ †in¶ pe aici, voi reac†ia dur
împotriva tuturor celor ce abuzeaz¶ de destinul lor norocos, destin care îi pun
în func†ii-cheie.
Când pre§edintele Uniunii Scriitorilor, dl. Nicolae Manolescu, va înmânat premiul Uniunii Scriitorilor pentru dramaturgie, a†i declarat
c¶ tr¶i†i în plin absurd. De ce?
Nicolae Manolescu nu mi-a înmânat nici un premiu, era doar un prezentator al Galei Premiilor USR: probabil c¶ a fost în pericol s¶ cad¶ de pe
picioare când a auzit cine e premiantul. Premiul mi-a fost înmânat de Mircea
Ghi†ulescu, el a t¶iat plicul închis, în care era trecut numele celui premiat
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(premiile au fost hot¶râte de un juriu de cinci critici, cu o or¶ înainte de Gal¶;
Nicolae Manolescu s-a jurat c¶ nu §tie cine sunt premia†ii §i a jucat perfect
acest rol). Am declarat c¶ tr¶iesc în plin absurd fiindc¶ §tiam c¶ nu am nici o
§ans¶ s¶ dep¶§esc noua cump¶n¶ din via†a mea, intrat cum eram în dizgra†ia
total¶ a conducerii USR în urma "Cazului Via†a Româneasc¶-Paul Gomaantisemitism" - fiind asigurat de binevoitori c¶ voi fi îngropat de viu în literatura român¶, fiindc¶ N. Manolescu "e r¶zbun¶tor, nu te iart¶ pentru ce i-ai
f¶cut"! Nu puteam s¶ cred c¶ destinul meu pr¶p¶stios e în stare s¶-mi ofere o
fereastr¶ de supravie†uire într-o lume literar¶ s¶lb¶ticit¶, sufocat¶ de arogan†¶, abuzuri, exclusivism, intoleran†¶ (e adev¶rat, în aceea§i zi a premierii
am aflat c¶ fiul meu a dat faliment §i c¶ are "creditori la u§¶"; a§a sunt eu
f¶cut, nu pot s¶ m¶ bucur de nimic). Pesimist cum sunt c¶ avem cu to†ii loc
în literatura român¶, am fost consternat s¶ aflu c¶ sunt premiat. A§tept ziua
când Uniunea Scriitorilor, conducerea ei va fi în stare s¶-l premieze pentru
întreaga oper¶ pe Paul Goma, cu inima deschis¶ - abia atunci voi considera
c¶ s-a f¶cut dreptate, dar voi apuca eu aceast¶ zi?
Cum v¶ vede†i viitorul?
Nu v¶d nici un viitor pentru mine, de §ase ani sunt obsedat de sinucidere (e un dat nativ, o chestiune personal¶, n-are rost s¶ m¶ justific de ce,
nu m¶ mai pot motiva s¶ continui). Nu m¶ mai intereseaz¶ viitorul. A§ fi fericit s¶ apuc (dar n-o s¶ tr¶iesc eu atât de mult!) s¶ v¶d c¶ România are în
sfâr§it noroc de un conduc¶tor clarv¶z¶tor, care s¶ †in¶ cont de interesele
românilor, nu de interesele lui personale sau de interesele Marilor Puteri...
Toat¶ via†a am fost un naiv, care s-a luptat cu morile de vânt. Mereu în
opozi†ie, am avut parte numai de prejudicii. Dar nu m¶ plâng, observ numai
c¶ a trecut via†a §i c¶ nu m-am ales decât cu prea pu†in, chiar dac¶ mi-am
f¶cut datoria nu numai fa†¶ de mine însumi, cu vârf §i îndesat (am avut o
familie, un copil, o cas¶, am publicat mai multe c¶r†i, poezie, roman, teatru,
jurnal / memorialistic¶ / eseu / publicistic¶, bine primite de critic¶, unele premiate, am fost pe baricade, nu am stat deoparte la o adic¶, mi-am respectat
statutul de persoan¶ public¶, "la nivelul meu", onest).
25 iunie 2006. Bucure§ti
Interviu realizat de Traian C¶lin Uba, Puncte Cardinale / Rost
*
Cazul Paul Goma Bogdan CRETU, Convorbiri Literare
Una dintre cele mai frecvente sintagme invocate de cincisprezece ani
încoace, folosita ca paravan al unei lasitati generale în anii comunismului,
este asa-numita rezistenta prin cultura . Multi dintre intelectuali ar fi fost întru
totul împotriva puterii, dar, neavînd vocatie de martir, au preferat sa adopte
o forma de autism politic, nesprijinind în nici un fel propagarea ideologiei
comuniste. Si-au scris cartile, au imaginat lumi fictionale alternative, au mai
împanat uneori paginile cu "sopîrle" absolut permise, s-au revoltat în cornet,
fiecare pe la el pe acasa sau în stricta intimitate, ce mai, au fost subversivi
(dar si inofensivi), iar acest lucru este apt sa faca pace între ei si propria
constiinta. N-au pus, e drept, umarul la propasirea regimului, n-au primit
comenzi de sus, dar nici nu au riscat sa dea nastere unor litigii cu organele
comuniste de represiune a puseurilor de personalitate accentuata ori de
gîndire necaptiva.
Unii dintre ei îsi justifica atitudinea defetista prin faptul ca, într-o
epoca în care istoria însasi aduce a compromis, micile lasitati individuale nu
au cum sa fie blamate. Numai ca, asa cum se întîmpla de obicei, este de ajuns
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o singura exceptie pentru ca toti ceilalti sa simta fiorii unei vinovatii a
consimtirii tacite. Pentru ca, nu are rost sa ne ascundem dupa deget, a nu
reactiona contra unei stari care te nemultumeste înseamna, de fapt, a o
accepta, mai mult chiar, înseamna a o sustine. Nu cred ca exagerez ducîndumi rationamentul pîna la capat si afirmînd ca majoritatea scriitorilor români
din timpul comunismului au pus umarul, prin tacerea lor, la reusita absurdului institutionalizat care purta numele înselatoarei utopii a comunismului. Mi
se va raspunde, banuiesc, ca nu am dreptul, date fiind vîrsta si experienta mea
ca si absenta în astfel de cazuri, sa judec eu o lume prin care am avut norocul
sa nu trec. Totusi, sa se tina cont de faptul ca nu încerc sa acuz pe nimeni, ci
numai sa constat ceea ce oricine ar putea observa daca ar avea suficienta luciditate si curajul de a fi onest pîna la capat, cu riscul inconfortului psihologic.
Cei putini, foarte putini disidenti autentici pe care breasla scriitoriceasca i-a numarat reprezinta, prin simpla prezenta, un repros adus celor
multi si cuminti. Conform pagubosului obicei national, dupa 1989, cînd toate
s-au întrecut sa mearga anapoda, acestia au fost pusi la zid, acuzati de orgoliu
excesiv si tot asa. Nu li se putea ierta foarte usor îndrazneala de a se fi manifestat în mod deschis, de a-si fi facut auzita vocea. Nici nu mai este cazul sa
o spun: Paul Goma este cel mai cunoscut, dar si cel mai decis dintre oponentii fostului regim, a carui voce a contat în instaurarea eclipsei pe care
fascinatia comunismului a suferit-o în credulul Occident. Intransigenta sa de
atunci, din 1977, nu s-a diluat nicicum între timp, numai ca astazi îsi cauta
tinte mai la îndemîna: scriitorii despre care vorbeam la început, cei multi si
obedienti. Aproape ca nu exista intelectual contemporan care sa fi scapat de
condeiul încrîncenat al lui Goma. Nu mai departe de o luna în urma scriitorul
traitor la Paris a provocat, dupa cîte se stie, o noua controversa, careia am
impresia ca i s-a dat o amploare umflata. În ultimii 15 ani autorul Patimilor
dupa Pitesti din scandal traieste si, la urma urmelor, un nou conflict cu el
înseamna o reclama în plus. Fiind incomod si spunînd în gura mare lucruri
care de obicei se susotesc în cercuri restrînse, e limpede ca Paul Goma nu este
un scriitor iubit. Ca uneori exagereaza, ca de nu putine ori pamfletul sau
încalca buna cuviinta, ca în paginile sale destainuirile, demascarile curajoase
stau alaturi de bîrfa marunta, tateasca, ca limbajul devine uneori cam prea
colorat ca sa nu lezeze nationala pudibonderie - sînt, toate, lucruri care la o
lectura neinteresata a jurnalului sau (ajuns, anul trecut, gratie editurii
Criterion Publishing, la cel de al optulea, masiv, tom) nu au cum sa nu iasa
la iveala. Numai ca cine mai poate sa citeasca dezinteresat însemnarile diaristice ale ciufutului autor? Cînd, în 1977, Goma îsi publica la editura Nemira
primele trei parti ale jurnalului, el îsi dadea, cu buna stiinta, foc la valiza.
Critica, în coplesitoare majoritate, i-a devenit ostila atunci cînd nu a putut sa
îl ignore (ceea ce, sa recunoastem, este cam greu). Numai sustinatorii sai
temerari (Laszlo Alexandru, bunaoara) au mai reusit dupa aceea sa scrie de
bine despre Paul Goma. Lucrurile au evoluat (e un mod de a spune) pîna la
un conflict deschis cu Uniunea Scriitorilor, semnatura sa fiind mai mult decît
indezirabila în revistele ce stau sub directa obladuire (financiara mai ales) a
acesteia din urma. Caz paradoxal, interzis de comunisti pentru impertinenta
de a fi spus unele lucruri raspicat, Goma este interzis si în plina democratie,
cînd libertatea de exprimare nu mai este un simplu deziderat, ci o sarcina de
care fiecare scriitor trebuie sa stie cum sa se achite. Ca sa-mi duc gîndul pîna
la capat, nu cred ca este antisemitism propriu-zis în fragmentul din jurnal
publicat acum o luna si mai bine în "Viata Româneasca", ci numai de anumite
umori tipice autorului Gherlei, care nu împotriva unei întregi etnii se revolta,
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ci împotriva unor anumiti indivizi, care, ce coincidenta!, sînt evrei. Este un
subiect spinos acesta, înca ezit daca trebuie comentat sau nu, dar, la urma
urmelor, cred ca lucrurile trebuie rostite cu oprice pret, daca tinem la minima
onestitate. Nu înteleg de ce a stîrnit atîta rumoare textul lui Goma, cîta vreme
fragmente similare erau de gasit, pentru cel care ar fi stat sa le caute, în
Jurnalul din 2001.
Cîteva consideratii de ordin general, mai întîi, privitoare la natura
acestor note care, conventional cel putin, se pretind a sta sub semnul unei
scriituri a intimitatii. Paul Goma este un temperament coleric, gata oricînd sa
se ia la harta cu oricine, cu toate ca anumite accente de nostalgie, ba chiar de
sentimentalism îl mai viziteaza din cînd în cînd. Pare greu de crezut, dar autorul este si el, totusi, un om ca toti oamenii, cu hachitele si carentele sale, dar
si cu meritele corespondente. Cine le vede numai pe cele dintîi, uitîndu-le pe
celelalte, pacatuieste prin miopie interesata. Problema este alta, însa: în timpul comunismului cartile lui Goma au crescut din curajul acestuia de a da în
vileag o crunta realitate istorica, iar numele sau a devenit cunoscut în primul
rînd datorita disidentei sale si numai secundar gratie talentului, cît este el, de
romancier. Nu încerc sa dau verdicte acum, ma limitez sa constat un lucru pe
care, de buna seama, nici scriitorul însusi nu l-ar putea nega (sau cine poate
sti?). Ei bine, istoria intrînd pe fagasul normal (si aici mi-l imaginez pe cîrcotasul din Paris comentînd, tepos si îndîrjit, natura acestei "normalitati"
autohtone, si pe buna dreptate, cred) protestatarul de ieri îsi îndreapta
reflexele asupra maladiilor contemporane, asupra confratilor mai putin curajosi pe vremuri, pe care îi încondeiaza aspru cu orice ocazie. Paradoxal, jurnalul devine arma sa cea mai eficienta, suplinind rolul de supapa pe care o
rubrica permanenta la gazeta l-ar fi avut pentru îndîrjitul scriitor. Goma se
plînge ca este un autor nepublicat, dar sa inventarieze cine are disponibilitatea necesara cîte mii de pagini i s-au publicat în ultimii ani si se va vedea ca
nici vorba nu poate fi de asa ceva. Numai însemnarile sale diaristice depasesc, ca volum, opera întreaga a unor colegi de breasla. Dar sa revin la jurnal,
care ar suporta perfect eticheta de "extim", ca opus lui "intim", folosita de
Michel Tournier pentru propriul op. Goma are ochi doar pentru paiul din
ochiul vecinului, împacîndu-se foarte bine cu propriile tare. Devenit procuror
plin de zel al imediatei realitati (literare, dar nu numai), care, savonarolic, cu
aplomb inhizitorial acuza în dreapta si, mai ales, în stînga, scriitorul risca sa
treaca drept un mizantrop pur sînge, neiertînd pe nimeni, ba chiar exagerînd
în nu putine cazuri. Ce-i drept, îi cam lipseste simtul masurii, dar se citeste în
duhoarea pamfletara o dezamagire autentica si îndreptatita într-o oarecare
masura, caci nu putine sînt vinovatiile scriitorilor actuali. Dar de aici pîna la
a împrosca pe toata lumea cu grave si neelegante epitete se casca o fanta
explicabila numai printr-un complex al orgoliului ranit. Dublat fericit, atunci
cînd autorul îsi struneste temperamentul, de o cumpanita evaluare a faptelor.
Nu stau acum sa contabilizez care sînt "personajele" ultimelor obeze
bucoavne gomiste, caci acrobatiile stilistice, nu arareori reusite, nu reusesc sa
compenseze tot timpul încrîncenarea din spatele lor. De altfel, ca s-o spun pe
sleau, jurnalul lui Goma aduce cu o condica de reclamatii, de nu chiar de
delatiuni, iar pamfletul devine redundant, înfundîndu-se într-un manierism
previzibil. Ca si în cazul lui Luca Pitu, repetitia o fi mama învatarii, dar e si
sora legitima a plictisirii lectorului, care se satura sa tot cada în plasa excesului de virtuozitate stilistica sau sa fie martorul obsesiilor univoce ale autorului. Asa stînd lucrurile, un plus de nuanta îl confera Jurnalului lui Goma faptul ca, refuzînd sa se contemple exclusiv pe sine, el gazduieste publicistica
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autorului, mai mereu vie si musai polemica.
Sa revin, însa, la arzatoare chestiune a pretinsului antisemitism al
scriitorului, promisa cava mai sus. Iata-l în anul de gratie 2001, exprimîndusi deschis opiniile în asta privinta, într-un text ( Business' ) care, de vreme ce
i se refuza raspîndirea revuistica, coloreaza paginile diaristice: "Este tratat de
“antisemit”, nu doar cel care rosteste, scrie despre evrei, în general, lucruri
neadevarate si insultante - dar si cineva care a spus/scris despre X - ca este
un sinistru dobitoc, un escroc notoriu, un ticalos dovedit - adeseori nestiind
ca acela este evreu"; este taxat drept "negationist", adicatelea tot antisemit,
adauga Goma, "si acela care, rezemîndu-se pe fapte istorice, pe informatii
verificate-verificabile, are insolenta sa afirme ca nu doar evreii fusesera victime ale genocidului ci, doar în secolul 20, cronologic înaintea lor: armenii,
iar dupa ei: tatarii, “moldovenii’ din teritoriile rapite de rusi: Basarabia si
Bucovina de Nord, balticii, tibetanii, cambodgienii, ruandezii, afganii,
cecenii'" Dincolo de condimentarea stilistica a textului, specifica autorului, sa
recunoastem ca numai lipsit de dreptate nu este Paul Goma în aceste consideratii impartiale, la urma urmelor (pentru ca faptul de a observa o anumita
realitate nu cred ca poate trece drept gest subiectiv). Atunci cînd institutiile
apara interesele atît de vitregitei etnii, excesele nu lipsesc, obicei fiind sa se
absolutizeze, într-un nefericit puseu de autovictimizare, suferintele nomadice
ale evreilor, obnubilîndu-se cele ale altor popoare, poate la fel de încercate.
Este oare o atitudine antisemita sa observi acest spirit de casta, putin exclusivist al unor cercuri demne, altfel, de tot respectul? Goma sustine, pe buna
dreptate, ca nu Holocaustul a fost singura tragedie de asemenea proportii din
trecutul secol, ci si comunismul a însîngerat în macar egala masura istoria. Ca
si restul umanitatii a avut parte de suferinte similare, care merita acelasi efort
comemorativ. Discutia este sensibila si nu-mi propun sa o epuizez aici (ar fi,
de altfel, destul de dificil), dar cred ca lucrurile trebuie contemplate cu luciditate si fara partinire; nu am cum sa nu observ ca, adoptînd cutumele occidentale, tindem sa transformam, uneori, acuza de antisemitism în santaj intelectual, asa cum, masluite, devin si alte concepte politically correct , cum ar
fi feminismul, apartenenta religioasa si altele. Sînt, evident, întru totul de
acord ca anumite valori democratice trebuie aparate cu orice pret, chiar ca, în
unele cazuri, cenzura este necesara si justificata, dar totul în urma unei cinstite examinari a situatiei si dupa o cît mai precisa definire a termenilor. Ceea
ce, în cazul recentului "scandal Goma", am impresia ca nu s-a facut cu
maxima seriozitate. Lucrurile se cer cercetate temeinic, cu echilibru sau, daca
sînt mai complicate, supuse chestionarii publice; altfel, cîteva proteste izolate
nu fac decît sa lase impresia unui duios quijotism.
Nu cred ca Paul Goma este un antisemit veritabil, asa cum nu cred ca
o persoana inteligenta în genere are cum sa fie din principiu împotriva unei
comunitati cu o imensa traditie culturala, cum este cea evreiasca. Pacatul
disidentului exilat la Paris ("Procopius din Lutetia", îl numea Florin Faifer
într-o memorabila cronica) este ca e spurcat la gura si uneori se lasa furat de
fluxul scuipator al propriilor afirmatii, pe care nu reuseste întotdeauna sa le
controleze. Dar si asta tot dintr-o prea mare singuratate i se trage. Paul Goma
este un izolat pentru care jurnalul reprezinta singura legatura cu lumea spre
care îsi îndreapta, ca în fotografia de pe coperta a IV-a a ultimului op diaristic, degetul acuzator. Pierzîndu-si uneori echilibrul, devenind nedrept, dar
asumîndu-si, în acelasi timp, curajul de a rosti unele adevaruri tabuizate,
Goma risca sa ramîna din ce în ce mai singur, devenind un "caz" aparte al
literaturii noastre postdecembriste, care nu îsi mai poate ascunde dezamagi-
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rea si care spurca, la nimereala, pe cine i se iveste în cale. Uneori o face cu
talent si s-ar putea ca tocmai aceste pagini ale jurnalului sau sa intereseze
peste un numar de ani, iar nu amanuntele din culisele (sau subsolurile) vietii
literare, alogene sau din exil. Deocamdata este dificil sa-l citim relaxat, caci
încruntarea sa permanenta e contagioasa. Personal am încredere doar în cei
care nu au devenit tinte ale jetului de imprecatii gomiste. Ceea ce nu e nicidecum o pledoarie pentru obiectivitatea prezentelor sumare consideratii.
*
Cenzura la liber Liviu Cangeopol
Tema presei libere revine obsesiv in activitatea analitica a bagatorului de seama ocazional, precum si in lista de gargara pre si post-electorala a
capeteniei de la Cotroceni. Subiectul are privitori divizati in doua mari scoli:
una sustine ca libertatea de exprimare trebuie sa fie absoluta. Atata vreme cat
nu se poate scrie orice, samburele cenzurii va creste pe nesimtite pana va instaura o forma, eventual subtila, de dictatura informationala. Cealalta scoala
este de parere ca libertatea fara frau poate lesne degenera in incitari la acte de
nedreptate sociala, persecutie politica ori violente rasiale. Ambele categorii
de argumente par de bun-simt. In mod teoretic, deoarece democratia reprezinta un mod de a impaca principii opuse, nici una din scoli n’ar trebui sa aiba
prevalenta. Cand extremele sunt eliminate, pot fi gasite situatii de compromis
cu utilitate generala.
Una din extreme este publicarea retetelor de fabricare a armelor de
distrugere in masa. Cand poti citi pe Internet modul de producere al unei
bombe, se poate spune justificat ca s’a mers prea departe cu dreptul la libera
exprimare. De aici la incitari care sa duca la folosirea produsului nimicitor
nu-i mare lucru. Vieti omenesti sunt puse in pericol. Or, principiul de capatai
al oricarei societati umane este de a prezerva darul cel mai de pret. Orice instigare la violenta este o crima ce trebuie pedepsita. Pentru unii, interzicerea
mijloacelor care duc la infaptuirea ei are un caracter profilactic.
Dar asuprirea economica a unui popor nu este o crima? De ce ar fi o
faradelege cu grad mai mic raptul organizat de hoarde de hoti de diferite categorii care spoliaza avutul national, periclitand securitatea a milioane de cetateni? Cati romani n’au murit in ultimii ani deoarece le-au lipsit mijloacele de
subzistenta, subtiate de ruina indusa prin inginerii financiare puse la cale de
oamenii Puterii? De ce conspiratia profunda si multipla din spatele retelei
decizionale ar fi privita cu indulgenta, cand ea a perpetuat mentinerea tarii in
minciuna, frauda si saracie?
Recent, Ion Varlam, un roman stabilit in Franta, a publicat o carte de
analize* in care demasca raul care continua sa surpe Romania. In conditii de
oficiala libertate de exprimare democratica, lui Ion Varlam i-au necesitat
patru ani si taria de a trece peste refuzul primit din partea a sapte edituri pana
a-si fi putut publica opiniile (am vaga banuiala ca, de s’ar fi perpetuat PSD la
carma patriei impilate, autorul ar mai fi avut de asteptat). Din pacate, cronicarul Romaniei libere, care s’a invrednicit sa dea de stire asupra acestor aberatii, nu ne dezvaluie numele celor sapte edituri, multumindu-se sa constate
ca trei dintre ele sunt considerate a fi drept cele mai prestigioase de la noi.
La o privire pripita, s’ar putea sustine ca deciziile au fost luate in
baza elementului estetic. In fond, editurile prestigioase au ajuns astfel datorita selectiei riguroase care a stat la baza catalogului editorial. Situatia sta altfel: initial, unii editorii contactati de autor au manifestat un entuziasm afirmativ. Ca regula generala, o editura se obliga a da un raspuns solicitantului
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in decurs de 30 de zile. Au fost cazuri cand Ion Varlam a trebuit sa astepte...
un an pentru a primi un refuz imbracat, de regula, in haina acestei expresii:
"Regretam foarte mult dar nu va putem edita cartea. Stiti, noi primim subventii de la stat si uneori chiar comenzi. Fara aceste subsidii, n’am putea supravietui. Daca publicam lucrarea dumneavoastra, pierdem orice acces la astfel
de avantaje."
Dintr’un anumit punct de vedere, d-l Varlam se poate considera
norocos, caci eu, incercand sa sparg carapacea cenzurii valahe, n’am avut
parte de tratamentul unui raspuns atat de onest. In cazul meu, refuzul se
rezuma la combinatia de tacere strategica si inexorabila scurgere a timpului.
Spre a fi cinstit pana la capat, totusi, trebuie sa mentionez ca, dupa ce mi-a
respins un volum de articole publicate in Lumea Libera (solicitate de editura!), Silviu Lupescu, eminentul editor moldav, s’a plans unui confrate, plin
de indignare (el era indignat): "Ce? Vrea sa-mi pierd painea?" Painea nu si-a
pierdut-o iar el a prosperat, asa sa-l ajute Dumnezeu si de acum incolo. Pana
atunci clamase ca editura pe care o conducea era absolut independenta.
(Recent, acelasi proeminent editor a extirpat - fara a-l anunta pe Paul Goma,
autor - un cuvant inainte, menit a vedea lumina zilei in cartea publicata, pe
motiv ca nu vrea sa se puna rau cu toata suflarea literara a momentului - cu
adevarat un act de curaj!)
Un caz similar mi s’a petrecut cu Editura Nemira, o alta entitate culturala independenta, la care bunul meu tovaras de rezistenta anti-comunista,
Dan Petrescu, functiona in calitate de mare redactor. Refuzul sau a fost insotit
de urmatorul argument: "Nu se mai citeste politica, batrane!" Cateva luni mai
tarziu, atenta editura publica lucrari in domeniu scrise de Ion Iliescu si Silviu
Brucan (e drept, si pornografiile penibile ale unei prostituate bastinase aflate
in schimb de experienta prin Japonia).
Ion Iliescu a putut publica tomuri intregi de neadevaruri cu caracter
de decret prin care incerca sa imbrobodeasca mase mici de aventurieri prin
hatisurile meandrelor sale viclene. Silviu Brucan, C.V. Tudor, Eugen
Florescu si toata crema minciunii romane n’au intampinat nici o dificultate in
a-si publica opera de defaimare a adevarului si de umilire a fiintei nationale.
A fost de ajuns ca lui Paul Goma sa i se publice cateva fragmente de jurnal
intr’o revista cu tiraj confidential apartinand Uniunii Scriitorilor ca masuri
punitive sa fie iute luate exemplar, sub directa indrumare a eminentului critic
literar, parintele scriitorilor romani, Nicolae Manolescu.
Ce le lipseste romanilor este consecventa. Dublul standard este abuziv, stupid si contraproductiv. Daca masurile luate in cazul Goma-Stoiciu ar
fi aplicate ca litera de lege in orice circumstanta, in Romania n’ar mai exista
nici un fel de presa, iar masa cititoare s’ar intoarce linistit la epoca adevarului
unic si mereu adaptabil nevoilor propovaduit de corifeii intunericului de pe
vremea lui Nicolae Ceausescu. Din pacate, aceasta nu i-ar deranja pe multi,
din moment ce responsabilii de azi ai culturii si presei au rezistat fara nici o
problema in functii caldute in perioada descrisa. Nu acelasi lucru
s’ar
putea spune despre Paul Goma si Liviu Ioan Stoiciu, haituiti si eliminati
si atunci din umilele lor posturi (acordate cu marinimia boierului care arunca
un os cainelui costeliv de sub masa, insotit, spre amuzament, de un sut in
coaste).
Nicolae Manolescu nu se afla la primul lui act controversat. La drept
vorbind, perioada post-comunista i-a pus la dispozitie eminentului om de
litere un lung prilej de viciere morala si intelectuala. Pentru un scriitor compromis precum Constantin Toiu, care, pur si simplu, prin aberatiile etalate,
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insulta inteligenta cititorului imprudent, Nicolae Manolescu a gasit bunavointa necesara pastrarii sale in redactia Romaniei literare, dorita a fi cea mai
prestigioasa publicatie culturala a tarii (nu este!), in schimb a decretat interzicerea in eternitate a scriitorului Paul Goma din paginile aceleiasi reviste
(dulaul sau redactional, Alex Stefanescu, a cerut imperios interzicerea lui
Paul Goma din toate publicatiile romanesti!). Ca acum, in fata aceluiasi Paul
Goma,
sa-si manifeste dictatorial intransigenta, cand normalitatea demnitatii scriitoricesti si civice ar fi cerut ca, in numele crimei comise de
Uniunea Scriitorilor de a-l fi exclus pe Paul Goma din randurile sale ca
urmare a presiunilor politice ale vremii, sa-si ceara scuze in mod public si sa
solicite re-primirea acestuia in cadrul organizatiei ca reparatie morala.
La suprafata, asa-zisa miza antisemita este o minciuna utila grupului
de scriitori colaborationisti pentru a lovi in cel care nu le-a uitat o clipa comportarea lipsita de demnitate si i-a infierat de fiecare data cand prilejul s’a
ivit. Potul, insa, are un caracter mai cuprinzator: Paul Goma si altii asemenea
lui trebuie redusi la tacere pentru ca ei pun in discutie sistemul comunist si
perpetuarea acestuia prin excrescentele partidului unic si ale serviciului sau
secret. O tara fara critici este fie o dictatura, fie perfecta.
Prin 1977, Nicolae Ceausescu a declarat emfatic si insolent ca a desfiintat cenzura. In realitate, deoarece scribalaii neamului dovedisera partidului ca pot face sluj si’n lipsa dresorului, s’a considerat ca prin desfiintarea
Directiei Presei sunt impuscati mai multi iepuri: fondurile destinate inchizitiei literare pot fi redirectionate, iar gura cartitorilor va fi amutita. Nici azi nu
exista o cenzura formala in Romania. Dar cateii de ieri, ramanand in
aceleasi functii, au retinut reflexul. Liviu Ioan Stoiciu, ca o exceptie, trebuia
pedepsit exemplar, sa taie avantul amatorilor. Iar Paul Goma... O, nu, sa nu
incepem iar...
21 Octombrie 2005
Articol preluat din New York Magazin
*

"Saptamana rosie", lansat¶ la Chi§inau
De Bunavestire, Duminic¶ 25 Martie 2007, s-a lansat la Chi§inau
"Saptamana rosie", in prezenta a peste 600 oameni, cu reprezentanti din toate
zonele Basarabiei, cu mari personalitati basarabene in sala. Cartea a fost
prezentata de catre scriitorul Andrei Vartic, mesajul lui Paul Goma a fost
indelung aplaudat, sala ridicandu-se in picioare. A vorbit cu mult curaj si
pasiune Ion Ungureanu, mare actor si regizor, fost ministru al culturii, apoi
Nicolae Dabija, Iurie Colesnic, Gheorghe Paladi, Ion Buga si altii.
Manifestarea in cadrul careia s-a facut lansarea era inchinata comemorarii a
89 ani de la Marea Unire.
Cele 18 carti cumparate de Ovidiu Creanga s-au daruit in 18 zone ale
Basarabiei. S-au mai vandut 22 carti cu cate 20 RON. Desi au fost invitate,
televiziunile romanesti de la Chisinau (TVR, ProTv si N24) nu au fost
prezente. Au cantat cei mai buni cantareti ai basarabiei - Mihai Ciobanu,
Maria Ilut, marai Sarabas, Ion Paulencu, au evoluat superbe coruri din
diferite zone ale Basarabiei. A binecuvantat parintele Ioan Ciuntu.
Luni, cartea a fost prezentat¶ si la Conferinta stiintifica organizata de
Asociatia istoricilor, inchinata tot celor 89 ani de la Marea Unire iar marti, 27
martie, va fi prezentata intr-o mare adunare la Ungheni.

Joi 8 decembrie 2001
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£i azi ca §i ieri.
Abia azi, 8 decembrie apare textul Irinei Petra§:
Profil: Paul Goma §i starea de fericire de Irina Petra§
Pentru uz personal, împ¶r†eam alt¶dat¶ scriitorii în dou¶ categorii:
cazuri §i efecte. În prima categorie, intr¶ cei care aleg partizanatul, existen†a
în afar¶, în v¶zul public efemer §i gr¶bit. Au o existen†¶ social¶ §i politic¶
atent cultivat¶, fie c¶ sunt angaja†i al¶turi de ori împotriva unui sistem
oarecare.
Sunt cei care pot fi oricând pref¶cu†i în „ciud¶†enii” sau „curiozit¶†i”,
dac¶ nu convine discursul lor. Artistul-caz e g¶l¶gios – cu efecte favorabile
asupra orei istorice, dar condamnat s¶ nu dureze. E pre†ul pierderii autonomiei de gândire: orice partizanat oblig¶ la supuneri §i compromisuri, uneori
violente. Chiar dac¶ el se petrece în numele propriului cod de legi, intransigent, nemaleabil. Artistul efect este cel c¶ruia via†a public¶ îi repugn¶, care
nu face concesii de natur¶ s¶ pun¶ în pericol proiectul s¶u de creator. Un soi
de evazionism aparent care lucreaz¶ tenace în adâncime §i c¶ruia „succesul”
îi e str¶in.
Paul Goma e un scriitor-caz, f¶r¶ îndoial¶. Un r¶zvr¶tit, un inadaptat,
un lupt¶tor. În mod paradoxal, îns¶, chiar intransigen†a sa §i refuzul de a
accepta lectura în griuri a societ¶†ii umane – c¶ci pariaz¶, cu o privire halucinat¶, ca a eroilor din teatrul camilpetrescian, pe tabloul în alb-negru al lumii
§i pe respectarea, cu orice pre†, a principiilor – îi asigur¶ §i statura de scriitorefect. Inflexibil, el tulbur¶ mereu imaginea, bruiaz¶ comodit¶†i §i tabieturi
post-revolu†ionare. Interpretarea sa asupra lumii române§ti e unic¶, statornic¶, de neclintit §i direct condi†ionat¶ de personalitatea sa accentuat¶.
Negocierile îi sunt str¶ine, pa§ii într-o parte sau în alta ai adapt¶rii la o
situa†ie nu-i sunt pe m¶sur¶. Nu-l satisface rostirea-lep¶d¶rii-de-trecut atâta
vreme cât sunt destule semne c¶ trecutul „nu trece”. Punerea lui demonstrativ¶ §i conjunctural¶ la col† înseamn¶, mai degrab¶, desp¶r†ire de viitor.
Altfel spus, Trecutul
devenit tradi†ie, asumat §i transformat în temei al
Prezentului §i Viitorului, în alte p¶r†i ale lumii, este, la noi, un bagaj mereu
incomod cu care lumea nu pare s¶ §tie prea bine ce e de f¶cut.
În cartea sa despre literatura exilului, Nicoleta S¶lcudeanu îl include
pe Paul Goma la exPatrio†i, al¶turi de Dumitru ¢epeneag, Petru Dumitriu,
Vintil¶ Horia, Monica Lovinescu §i Virgil Ierunca – afla†i în stadiul religios,
ei sunt incapabili s¶ se desprind¶ mental de spa†iul originar §i alimenteaz¶
prin leg¶turile cu †ara acuta stare militant¶, de campanie perpetu¶; spre
deosebire de expatria†ii Dumitru Radu Popa, Alexandru Papilian, Norman
Manea, Alexandru Cior¶nescu, Bujor Nedelcovici, afla†i în stadiul etic, gata
s¶ lucreze dezinvolt la „reconfigurarea §i rescrierea identitar¶”. Scriitorul,
Exilatul cu majuscul¶, e un Hidalgo care „tânje§te dup¶ un loc în care visele,
realitatea, sfin†enia, iubirea §i dreptatea s¶ coexiste” […] „viseaz¶ la alte
rânduieli §i alt¶ r¶splat¶ decât oamenii de rând, mul†umi†i s¶-§i rumege vie†ile
obi§nuite” (sunt cuvintele lui Norman Manea). Dar descoper¶, mai devreme
ori mai târziu, c¶ locul acela nu exist¶ decât în Carte §i în limba ei, adev¶rata
patrie a scriitorului.
Nu întâmpl¶tor, cele mai frumoase §i mai nedatate pagini ale lui Paul
Goma sunt cele din Astra (1992), unde Sibiul §i Biblioteca sa se profileaz¶
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pe fundalul unui timp etern. Ora§ul cu multele sale pece†i s¶se§ti a fost
resim†it întotdeauna de români ca un loc securizant al propriei lor culturi.
Paul Goma este un cronicar, un slujitor al memoriei – „memoria, memoria,
maica noastr¶ ocrotitoare (atât cât poate), memoria, maica noastr¶, mântuitoarea, memoria, ultimul recurs §i reazem, singura mângâiere, înainte de a
pleca încolo, dincolo…”, psalmodiaz¶ scriitorul în Patimile dup¶ Pite§ti.
Imperativul s¶u etic este atins de patim¶. „S¶ nu ui†i §i s¶ nu taci” este
deviza unei vie†i intens angajate. Tr¶ind ca victim¶ ori ca martor al
victimiz¶rii altora, nu înregistreaz¶ nici o fapt¶ sau înf¶ptuire pur¶ sau purificat¶ de perspectiva lung¶ a istoriei. Nu este un în†elept, ci un r¶zvr¶tit.
Scrisul s¶u a putut fi pre†uit, în Vest, ca depozi†ie a unui foarte implicat locuitor al zonei comuniste, §i este pre†uit, în Est, ca m¶rturie a unui lucid. C¶r†ile
sale au ap¶rut în român¶, dar §i în german¶, francez¶, englez¶, suedez¶,
situându-l adesea în fruntea topului editorial. Implicarea §i luciditatea sunt
m¶rci
asumate cu titlul de monopol. A§a îmi explic „pruden†a critic¶”
despre care vorbea Marta Petreu în prefa†a la Arta refugii. Basarabeanul
r¶t¶citor este „captiv în biografia sa”, dar într-o biografie „m¶sluit¶” în sensul
exager¶rii, un sens, în cele din urm¶, estetic. Fiindc¶ tocmai îngro§¶rile sunt
cele care transform¶ c¶r†ile sale din înregistr¶ri pe o singur¶ lungime de und¶
în schi†e grote§ti ale unei epoci. Anume grote§ti pentru a §oca §i a asigura,
deci,
posibila vindecare. M¶sluirea î§i dobânde§te, astfel, sensul originar
de
ungere a unui grav bolnav, de slujb¶ magic¶ exorcizant¶, t¶m¶duitoare.
Cheia c¶r†ilor lui Paul Goma st¶, cred, în întrebarea retoric¶ a fiului
din Astra: „Nu are tata dreptate, chiar atunci când exagereaz¶?”. C¶r†ile sale
exagereaz¶ având, totu§i, dreptatea de partea lor. Cronicarul tr¶ie§te sub
obsesia, detaliat¶ programatic §i în Astra, a existen†ei care se dobânde§te
numai prin scris: „Ce r¶mâne ne-numit nici nu exist¶”; „Dar ce ar avea
importan†¶? Faptul c¶ noi, românii, nu avem hârtii. Trebuie s¶ c¶ut¶m printre
hârtiile altora o aluzie la noi, iar când te scrie altul, te încondeiaz¶… Asta-i
legea: cine n-are scris nu exist¶…!”; „s¶ se §tie; s¶ nu se uite – pentru ca, în
viitor, s¶ nu ni se mai arunce în obraz c¶ noi nu avem trecut”. „Singur împotriva lor”, cum sun¶ titlul unei c¶r†i, exasperat de „amnezia la români”,
înregistreaz¶ totul pentru o asigurare istoric¶. O anume orbire voit¶ se
desprinde din secven†a, foarte reu§it¶ altminteri, a anului de ev str¶vechi
înscris pe un zid din Sibiu, an pe care tân¶rul din Astra îl ascunde „eroic” de
comuni§ti, condamnându-l, de fapt, la uitare, la inexisten†¶, r¶zbunarea
ac†ionând ca un bumerang.
Ironia amar¶ dintr-un fragment ca acesta: „Nu st¶ în puterea noastr¶
s¶ facem ceva – noi suntem! S¶ facem, s¶ ac†ion¶m? – nu e în firea noastr¶;
n-ar fi specific na†ional; noi n-am f¶cut istorie, noi am îndurat-o, am r¶zb¶tut,
am supravie†uit, nu dând din mâini – nici m¶car din gur¶, când ne doare [...]
Important acum – ca §i de-a lungul §i de-a latul veacurilor – e s¶ ne facem
mici, s¶ nu fim b¶ga†i în seam¶ de mari §i r¶i. Important, acum, e s¶ trecem…
Nu, trec ei, r¶ii, ca apa, noi pietrele, r¶mânem – a§a se p¶streaz¶ fiin†a
na†ional¶…” – se a§eaz¶ în linia Cioran cu deosebirea c¶ acesta din urm¶,
plecând la timp, §i-a putut p¶stra privirea global¶, ochiul rece, abia înfiorat de
r¶d¶cini. Experien†a lui Paul Goma, c¶zând pe o structur¶ violent
egocentric¶, pândit¶, benefic pân¶ la un punct, de superbie, este politizat¶
excesiv, cum singur recunoa§te într-un acces de jucat¶ autoironie: „prea
politizez totul”.
Ceea ce mi se pare excep†ional în Astra este descrierea st¶rii de feri-
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cire pe care o reprezint¶ Biblioteca pentru foarte tân¶rul cititor.
„A§tept¶torul” în fa†a por†ii închise pentru inventar recurge la colajul mozaicat, la îndemâna prozatorului, pentru a reface secven†e dintre cele mai diverse
ale epocii, toate gravitând în jurul aceluia§i centru – Biblioteca Astra din
Sibiu. Cititorii sunt membri ai unei sublime conspira†ii, p¶str¶torii de valori,
cei care nu pot fi îngenunchea†i. C¶r†i, scriitori, fi§iere, cataloage alc¶tuiesc
un spa†iu privilegiat în care, chiar dac¶ vulner¶rile sunt deja evidente, orbirea
nu poate înst¶pâni. Îmi vine în minte romanul cu acest titlu al lui Elias Canetti
– despre lumea f¶r¶ cap §i capul f¶r¶ lume, amândou¶ prezente în subtextul
c¶r†ii lui Paul Goma. Labirintul bibliotecii este un paradis borgesian, o ispit¶
à la Eco, ambele st¶ri fiind experimentate cu inocen†a §i teribilismul adolescen†ei. Sala de lectur¶ este un sistem în sistemul de afar¶, cel str¶in §i
du§m¶nos. Un
sistem al rezisten†ei §i al posibilei eliber¶ri. Bibliotecaroman, biblioteca-istorie, biblioteca h¶†i§ benefic, ini†iatic, de corespunderi
(vezi secven†a cu mirosul †es¶tor de lumi) sunt descrise cu exuberan†¶, cu
încredere, cu senin¶tate – atât de rare la Paul Goma. Cititorul este un în†elept
care construie§te întru eternitate. El nu mai „ofteaz¶ adânc, pentru întreaga
omenire”, descurajat §i neputincios, ci î§i consolideaz¶ ap¶rarea, Cartea fiind
arma secret¶ a viitorului.
*

Flori B¶l¶nescu îmi trimite un articol al lui Gh. Grigurcu nu spune unde, când a ap¶rut:
“În legitim¶ ap¶rare
Un text binecunoscut al lui M. Ralea caracterizeaz¶ inteligen†a drept
capacitatea de-a nu confunda punctele de vedere, oferind §i un exemplu
edificator. Tocmai o asemenea confuzie o v¶desc ultimele comentarii pe care
Laszlo Alexandru le socote§te nimerit a le închina subsemnatului.
Nemaiavînd, dup¶ toate probabilit¶†ile, muni†ia necesar¶ pentru a-§i continua
ostilit¶†ile în planul polemicii literare, d-sa abordeaz¶ planul biografic. Tace
mîlc în privin†a articolului meu, Un partizanat p¶gubos (Acolada, nr. 5 /
2011), dar nu ezit¶ a m¶ aborda pe ocolite, prin înv¶luiri existen†iale, doardoar ar mai putea fi cît de cît conving¶tor. Recurge la lovituri ad hominem.
Altfel zis, schimb¶ regula în cursul jocului. Nedispunînd de un instrument
ra†ional eficient, ciupe§te coarda sentimental¶. Amestec¶ lucrurile apelînd la
înduio§area public¶, ceea ce, vai, nu e o atitudine b¶rb¶teasc¶. S¶ încerc¶m a
le descîlci pe rînd. Mai întîi polemistul absolut manifest¶ o stranie magnanimitate, m¶rturisind c¶ la debutul d-sale editorial, cu volumul Între Icar §i
Anteu, l-am surprins „printr-o cronic¶ foarte c¶lduroas¶, entuziast¶ (…),
tip¶rit¶ în România literar¶, revist¶-etalon a acelor momente din cultura
român¶”. M¶ rog! Pe aceea§i pant¶ aprobatoare pe care z¶bove§te pre† de o
clip¶, Laszlo Alexandru putea s¶ mai aminteasc¶ §i textul, a§ijderea foarte
elogios, pe care i l-am transmis la cerere, printr-o, dac¶ îmi amintesc, dictare
la telefon, care a fost citit, ca prim moment al referin†elor, cu prilejul solemn
în care i s-a decernat titlul de doctor. Îns¶, dup¶ cum vom mai vedea, memoria interlocutorului meu, atent uneori la infinitezimale, e selectiv¶… În continuare, d-sa se opre§te, pe larg, asupra unui episod dureros al vie†ii mele, în
care într-adev¶r mi-a stat al¶turi într-un chip remarcabil. Cînd m-am pomenit
diagnosticat cu o boal¶ grav¶, ne-a g¶zduit, pe mine §i pe so†ia mea, în
locuin†a sa din Cluj, transportîndu-m¶ la §i de la Clinic¶ de cîte ori era
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nevoie, vizitîndu-m¶ acolo cu aerul c¶ m¶ vegheaz¶, §i în cele din urm¶ aducîndu-m¶ în Amarul Tîrg. În anii urm¶tori, obligat a veni la controale medicale, am poposit nu o dat¶ în apartamentul ce mi se înf¶†i§a ospitalier al celui
în cauz¶. Recunosc - cum s¶ nu? - toate acestea. N-a§ putea decît s¶-i fiu
recunosc¶tor confratelui meu, a§a cum se comporta odinioar¶. Aveam
sim†¶mîntul unei empatii prietene§ti ce se rev¶rsa din parte-i asupra mea, cu
toate c¶ acum nu §tiu ce s¶ mai zic, de vreme ce interven†ia d-sale ultim¶
începe cu urm¶toarele vorbe descump¶nitoare: „Nu eram ceea ce s-ar numi
un amic al lui Gheorghe Grigurcu”. S¶ fi fost atît de întrist¶tor indiferent sau
un inamic mascat, de la început? Atunci care s¶ fi fost mobilul… interesului
ce mi l-a ar¶tat? Prefer a nu merge mai departe pe calea unei posibile, extrem
de jenante explica†ii. Credeam, a§adar, în autenticitatea unei apropieri între
noi, atît în sfera unor opinii critice §i nu numai, cît §i în cea, mai pre†ioas¶, a
unei afinit¶†i umane. Dac¶ cineva mi-ar fi prezis o ruptur¶ a rela†iei cu Laszlo
Alexandru, o astfel de predic†ie mi s-ar fi p¶rut nu numai neverosimil¶, ci §i
ofensatoare. £i totu§i ea s-a produs! Cîtu§i de pu†in din vina subsemnatului.
Spre marea mea surprindere, prietenul (c¶ci sub unghiul moral l-am socotit,
fie §i cu naivitate, prieten) Laszlo Alexandru a scos sabia din teac¶. A început
din senin s¶ m¶ atace în comentarii nedrepte, pe deasupra utilizînd un limbaj
dur, de care în ruptul capului nu l-a§ fi crezut în stare în ce m¶ prive§te
(mostr¶ relevant¶, chiar din capul locului: „absurdit¶†i aiuritoare”). M-a silit
astfel la o legitim¶ ap¶rare. Ap¶rare ce se vede c¶, în mod ilogic, l-a deranjat
cumplit, întrucît a continuat, timp de ani buni, s¶ arunce asupr¶-mi acuze
înveninate, nu pu†ine de-o inconsisten†¶ stupefiant¶. Bineîn†eles c¶ am ripostat. Nu eu am ales calea beligeran†ei, dar odat¶ ce m-am v¶zut împins în
aceast¶ direc†ie nu aveam alt¶ alegere. La ora actual¶, tot Laszlo Alexandru
e cel ce scînce§te, insinuînd ingratitudinea, cer§ind prin urmare mizericordia
public¶. Gratitudine sau polemic¶? Una e una, alta e alta. S¶ urm¶rim mai
bine aser†iunile polemistului absolut, din ce în ce mai greu suportabile prin
efortul d-sale de-a demonstra ceea ce n-ar putea fi demonstrat, de-a acorda cu
orice pre† un statut de realitate unor fantasme neguroase.
Nu l-au mai satisf¶cut pe Laszlo Alexandru cronicile literare ce i leam consacrat (ba§ca multe alte ocazii în care l-am amintit laudativ), cu toate
c¶, din cîte §tiu, nimeni nu l-a comentat într-o anume perioad¶, dac¶ nu pe
durata întregii d-sale activit¶†i, cu mai mult¶ bun¶voin†¶ §i mai insistent decît
subsemnatul. Aflu în premier¶ c¶, în ochii interlocutorului meu, cronicile în
chestiune „erau toate amplu descriptive, rezervate ca ton §i calibru al elogiilor” §i, culmea, c¶ eu i-a§ fi „explicat în†elept” (sic!) c¶ procedez astfel ca „s¶
evit¶m suspiciunile”. Ce fel de suspiciuni? Nemul†umirea e coroborat¶ cu o
fabula†ie! S¶ fie în cauz¶ acel proverb cu privire la ucig¶-l toaca, c¶ruia
dac¶-i dai un deget î†i cere mîna toat¶? M-am str¶duit s¶ fiu cît mai aproape
de scrisul polemistului absolut, cu valen†e remarcabile pe care nu le-a§ putea
contesta nici azi, s¶-l ajut s¶ ias¶ dintr-o izolare care deja se profila cu
putere §i care, între timp, a devenit cvasitotal¶. Am reprodus pe coperta a
IV-a a uneia din c¶r†ile mele, Amurgul idolilor, o apreciere a lui Laszlo
Alexandru, al¶turi de altele ale unor autori foarte cunoscu†i, ceea ce, pe
atunci, p¶rea s¶-l fi bucurat mult. Ba chiar o sl¶biciune prieteneasc¶ m-a f¶cut
s¶-l evoc într-o poezie, care de asemenea a§ spune c¶ nu i-a displ¶cut. Dar,
iat¶, o vanitate teribil¶, mult peste limitele normalului, care pare a fi a sa
faculte maîtresse, îi eclipseaz¶ tot mai frecvent judecata, îl face s¶ doreasc¶,
pesemne, drept un pandant al polemicii absolute pe care se învrednice§te s-o
înf¶ptuiasc¶, elogiul absolut. Meditez cu triste†e la o patologie a numitei
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tr¶s¶turi. N-am încotro. Se vede bine c¶ Laszlo Alexandru dore§te ca to†i
anali§tii, toat¶ suflarea literar¶ s¶ i se prosterneze la picioare ca-n fa†a unei
zeit¶†i antropofage (zic a§a, întrucît obi§nuie§te a se n¶pusti de-a valma asupra tuturor celor care i se n¶zare c¶ i-ar sta în cale, ne†inînd cont nici de cei
care l-au receptat favorabil, neînstare de vreo consecven†¶, rupînd cu sadism
toate, absolut toate rela†iile cu oamenii de litere, repezindu-se asupra tuturor,
cu o singur¶ excep†ie, îns¶ e în cauz¶ un autor cu o forma†ie de istoric!)
Justi†iarul - mai încape discu†ie? - absolut î§i propune s¶-i culce la p¶mînt
de-a valma pe adversari §i pe cei de care s-ar cuveni s¶ stea al¶turi. Cur¶†¶
grijuliu terenul spre a r¶mîne, pentru siguran†a întreprinderii, unicul. Unul!
F¶r¶ a-§i recunoa§te nici umbra vreunei sl¶biciuni, nicio eroare fie §i cît un
fir de praf, viseaz¶ un necontenit triumf, o suit¶ de omagii pentru toate actele
d-sale literare §i chiar în genere… Continu¶m: „Am înregistrat în trei, la
invita†ia lui Ovidiu Pecican, o serie de convorbiri culturale, pe care eu le-am
transcris mig¶los §i care ulterior au ap¶rut în volumul Vorbind. Nu re†in
s¶-mi fi mul†umit pentru efort” (nerecunosc¶torul a§ fi tot eu, nevrednicul!).
Îmi spunea deun¶zi cineva c¶ mul†umirile s-ar fi cuvenit s¶ vin¶, dat¶ fiind
diferen†a sensibil¶ de vîrst¶ dintre noi, din partea lui Laszlo Alexandru, dar…
s¶ trecem. Mai curînd a§ vrea s¶-l ajut pe d-sa s¶-§i reduc¶ unele amnezii prea
b¶t¶toare la ochi. Rememorîndu-i, bun¶oar¶, propunerea pe care mi-a
f¶cut-o, cînd am împlinit o vîrst¶ rotund¶, de a-mi alc¶tui un volum omagial.
Luîndu-l în serios, i-am trimis reviste, c¶r†i, fotografii. Dup¶ o a§teptare îndelungat¶, v¶zînd c¶ treaba nu se urne§te, evident c¶ i-am cerut s¶ mi le restituie. V¶ imagina†i c¶ ultrapreten†iosul cu al†ii Laszlo Alexandru a articulat
m¶car o explica†ie, a bîiguit m¶car un cuvînt de scuz¶? Singura-i reac†ie a
fost aceasta: „Dac¶ asta vre†i, vi le dau înapoi”! £i acum s¶ ne întoarcem la
Vorbind. Întreitul dialog, avînd ini†ial un caracter oral, era transcris întradev¶r de Laszlo Alexandru care-mi trimitea capitolele lui pentru a-mi completa §i stiliza partitura. Una din complet¶rile mele, legat¶ de Nae Ionescu, în
care m¶ disociam de opiniile d-sale, n-a mai ap¶rut în cartea tip¶rit¶. Dificil
i se p¶rea prin urmare s¶-mi dea o replic¶, înc¶ mai dificil i s-a p¶rut s¶
publice adaosul meu. Probitatea polemistului absolut este astfel suplimentar
probat¶…
Fapt ce nu-l împiedic¶, ba se pare chiar c¶-l stimuleaz¶ s¶ m¶ moralizeze în continuare. Cu impecabila polite†e ce-l distinge, Laszlo Alexandru
scrie astfel: „Dup¶ ce a tr¶it cîteva decenii cu imaginea de victim¶, c¶ci a fost
lipsit de-un domiciliu adecvat, de-o carier¶ glorioas¶ §i-o publica†ie pe care
s-o coordoneze, Gheorghe Grigurcu s-a trezit dintr-odat¶ (sic!) la §efia revistei Columna”. Gestul, înc¶ prietenesc, al subsemnatului de a-i oferi cronica
literar¶ la acest mensual din Amarul Tîrg, care, din lips¶ de fonduri b¶ne§ti,
a avut o via†¶ foarte scurt¶, e receptat ca un soi de siluire: „a insistat s¶-mi
ofere pagina de cronic¶ literar¶”. Deci a§ fi „insistat” pe lîng¶ un ins care
†inea s¶-§i p¶streze „libertatea”, cam a§a ceva. £i acum, †ine†i-v¶ bine, eu a§
fi „st¶ruit” c¶ a§ vrea „s¶-l clasicizez”!: „îns¶ el a st¶ruit c¶ vrea s¶ m¶ clasicizeze” (sic!) Nici acum nu izbutesc s¶-mi închipui cum, Doamne, l-a§ fi
putut „clasiciza” pe Laszlo Alexandru! Probabil voia s¶ spun¶ c¶ inten†ionam
s¶-i proclam geniul, dar din sfial¶ n-a putut apela la vocabula adecvat¶... Ce
a f¶cut prin urmare polemistul absolut? Mi-a înf¶†i§at un text colc¶ind de
observa†ii negative la adresa Monic¶i Lovinescu. De§i îmi cuno§tea atitudinea fa†¶ de admirabilul cuplu parizian, se vede c¶ decen†a l-a îndemnat s¶-§i
inaugureze astfel rubrica de cronic¶ literar¶. Procedînd ca un individ care,
intrînd prima dat¶ în casa celui ce l-a invitat cu c¶ldur¶, n-ar face decît s¶

©Paul Goma 1935-2011

wwww.paulgoma.com

PDF public și gratuit

31.12.2011

PAUL GOMA - JURNAL 2011

2815

oc¶rasc¶ tot timpul pe un bun prieten al amfitrionului. I-am publicat totu§i
paginile r¶uvoitoare, pentru a r¶mîne consecvent cu promisiunea f¶cut¶.
Reac†ia lui Laszlo Alexandru la ceea ce a fost negre§it o atitudine de fair-play
s-a produs în doi timpi. Îndat¶ dup¶ ce §i-a de§ertat reavoin†a în coloanele
Columnei, m-a anun†at c¶ renun†¶ la cronica literar¶ (în treac¶t fie spus, am
impresia c¶ aceasta a fost singura revist¶ ce i-a oferit vreodat¶ o asemenea
§ans¶!). Cum ar veni, un „mul†umesc” specific. Pe un ton de revolt¶, d-sa îmi
repro§eaz¶ acum c¶: „cronica mea literar¶ era urmat¶ de un amplu comentariu ditirambic la adresa Monic¶i Lovinescu, semnat de-o oarecare Elvira
Iliescu, cic¶ pentru <<reechilibrarea>> perspectivei”. £i, nu mai pu†in grav,
c¶ „întregul grupaj era precedat de-o prezentare a lui Gh. Grigurcu, unde
§eful revistei f¶cea plec¶ciuni adînci c¶tre venerabila parizian¶”.
Nemaipomenit! Cum de nu m-am gîndit s¶-i cer voie, smerit, polemistului
absolut, dup¶ ce i-am publicat cu strîngere de inim¶ propozi†iile mustind de
toxine, s¶ aprobe introducerea în revist¶ a altor texte? Cum de nu l-am rugat
s¶ alc¶tuiasc¶ d-sa întregul ei sumar? A§a cum stau lucrurile, Laszlo
Alexandru socote§te, cu un bun sim† infatigabil, c¶ s-ar fi petrecut o
„manevr¶ murdar¶”. Numai c¶ nemul†umitului nu i se mai poate lua darul! £i
spre a-§i aronda „indignarea”, îmi atrage aten†ia c¶ m-a§ fi comportat „ca un
Teodor Vârgolici sau Valeriu Râpeanu”. Prin urmare, ce mai încoace-încolo,
„curat murdar”. Numai c¶ asocierea mea cu Valeriu Râpeanu e, din nefericire pentru colocutor, fie o necuviin†¶ de tot grosolan¶, fie un semn de obnubilare a min†ii. Nu v¶d cum ar putea ie§i din aceast¶ dilem¶…
Sus†inînd c¶ nu-i trece cu una-cu dou¶ sup¶rarea generat¶ de
Columna, c¶ ar fi fost „abuzat” (n¶d¶jduim c¶ nu sexual!), Laszlo Alexandru
mai
vîntur¶ o dat¶ §i „incidentul legat de Mihail Sebastian”. Se arat¶
iritat foarte de o serie de trei „volete” ale subsemnatului, publicate „la loc de
cinste”, în România literar¶, cu prilejul anivers¶rii na§terii scriitorului
br¶ilean, n¶z¶rindu-i-se c¶ a§ fi „r¶sturnat pe dos” ceea ce l¶udasem într-o
analiz¶ mai veche. Aidoma unui Don Quijote cu condei critic în mîn¶, polemistul absolut vede peste tot monstruozit¶†i, f¶r¶ alt argument decît „fandacsia” ce-l propulseaz¶ spre o viziune nestr¶in¶ de extazul în care a început s¶l cufunde o anume categorie de autori cu o calificare etnic¶. O întrebare de
tot §col¶reasc¶ pe care o pune: „Pe ce anume se baza Grigurcu, speculînd c¶,
dac¶ ar fi tr¶it, Sebastian s-ar fi dat cu comuni§tii?!”. P¶i pe ce altceva decît,
întîi §i-ntîi, pe frazele din jurnal în care scriitorul îi salut¶ ca pe ni§te mîntuitori pe solda†ii sovietici, f¶cîndu-se c¶ nu vede nici m¶car vandalismele la
care se dedau în proximitatea sa? Pe un ton patetic, interlocutorul meu îl
admir¶ pe autorul Stelei f¶r¶ nume ca fiind „Evreul care a sc¶pat miraculos
de pogromurile în§irate unul dup¶ cel¶lalt”. În realitate, M. Sebastian a f¶cut
parte din rîndul acelor foarte numero§i evrei de pe teritoriul României, care
au fost salva†i de pogrom §i lag¶r de c¶tre Mare§alul Antonescu, care a refuzat s¶ aplice la noi „solu†ia final¶” preconizat¶ de nazi§ti. Dovada? Iat¶ ni§te
rînduri scrise defel conjunctural, ci în 1956, în Statele Unite, de c¶tre cine
crede†i? De vreun extremist de dreapta, de un falsificator al istoriei? Cîtu§i de
pu†in. De c¶tre Wilhelm Filderman, fost pre§edinte al Uniunii Comunit¶†ilor
Evreie§ti din România §i pre§edinte al Uniunii Evreilor Români: „În timpul
perioadei de domina†ie hitlerist¶ în Europa, eu am fost în leg¶tur¶ sus†inut¶
cu Mare§alul Antonescu. Acesta a f¶cut tot ce a putut pentru a îmblînzi soarta
evreilor expu§i la persecu†ia germanilor nazi§ti. (…) Am fost martor al unor
mi§c¶toare scene de solidaritate §i de ajutor între români §i evrei în momentele de grea încercare din timpul infernului nazist în Europa. Mare§alul
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Antonescu a rezistat cu succes presiunii naziste, care impunea m¶suri dure
împotriva evreilor. (…) Gra†ie politicii sale, bunurile evreilor au fost puse
sub un regim de administrare tranzitorie, care, f¶cîndu-le s¶ par¶ pierdute, lea asigurat conservarea în scopul restituirii la momentul oportun”. S¶ mai
adaug §i aprecierile similare ale fostului rabin §ef al României, în aceea§i
perioad¶, Alexandru £afran, devenit rabinul §ef al Genevei? Consider c¶ în
acest loc ar fi de prisos. Îl mai scandalizeaz¶ pe Laszlo Alexandru afirma†ia
mea c¶ Mihail Sebastian a murit „prudent”, în 1945, bucurîndu-se de „§ansa
de a r¶mîne de-a pururi tîn¶r, strict egal cu propria-i con§tiin†¶ pe care istoria
n-a pus-o la încercare”. Este extrapolarea unei sintagme a lui G. C¶linescu,
care s-a referit astfel la scriitorii no§tri ce-au p¶r¶sit aceast¶ lume în preajma
marilor brutalit¶†i ale instaur¶rii comunismului. Nu sunt, cum îi apar polemistului absolut, cu obrajii din nou înro§i†i de-o „indignare” jucat¶, „rînduri
persiflatoare”. Oare autorul Istoriei literaturii române de la origini pîn¶ în
prezent, pronun†îndu-se astfel, de exemplu, despre Ion Pillat, a dorit s¶-l
„persifleze”? Cum §i-ar putea motiva Laszlo Alexandru „indignarea” fa†¶ de
ceea ce am scris despre M. Sebastian, dac¶ afirm r¶spicat, în concluzie
(cuvinte citate imprudent de d-sa), c¶ acesta r¶mîne „unul dintre cei mai de
seam¶ oameni de litere din interbelicul românesc”? Vedem înc¶ o dat¶ c¶
argumenta†ia polemistului absolut are mai multe g¶uri decît o bucat¶ de
§vai†er…
Ne-am fi mirat dac¶ Laszlo Alexandru ar fi omis din textura ghimpoas¶ la care a trudit figura lui Paul Goma. „Vinov¶†ia” gravisim¶ ce ar ap¶sa
pe umerii celebrului oponent al comunismului s-ar r¶sfrînge §i asupra modestului autor al prezentelor rînduri, care, „în Jurnalul na†ional din 5 septembrie
2007, a lansat un vibrant omagiu la adresa romancierului aflat în centrul scandalului §i ne-a asigurat, pe noi to†i, c¶ <<oricîte obiec†ii în bun¶ ori rea
credin†¶ i-am aduce, Goma se cade a fi socotit atît drept unul din scriitorii
no§tri de seam¶, cît §i drept un reper moral de prim ordin>>”. S¶ fim bine
în†ele§i: nu mi-e ru§ine nici de rîndurile pe care le-am a§ternut cu privire la
Monica Lovinescu §i nici de cele asupra lui Paul Goma. Ambele
personalit¶†i, în pofida unor disensiuni ce-au intervenit între ele, reprezint¶
embleme ale vie†ii noastre literare §i civice, c¶rora e de a§teptat ca istoria s¶
le acorde un credit înc¶ respins, din motive prea lesne de în†eles, de c¶tre unii
contemporani. S¶pt¶mîna ro§ie a lui Paul Goma e o carte cu alur¶ dramatic¶,
în cuprinsul c¶reia se afl¶ numeroase acuze punctuale c¶rora nu li se poate
r¶spunde decît printr-o analiz¶ punctual¶, obiectiv¶. Posibil s¶ aib¶ pe alocuri
un suflu generalizator exagerat, s¶ con†in¶ un procent de informa†ii nejustificate, îns¶ nu m¶ îndoiesc de fundalul s¶u de adev¶r istoric. Prea ne-am
obi§nuit, dintr-o comoditate culpabil¶, s¶ m¶sur¶m epoca anilor 30’-40’
exclusiv prin prisma deformatoare a propagandei comuniste. Dac¶ polemistul
absolut crede c¶ l-ar †ine puterile s¶ doboare discursul lui Goma, ne d¶m
seama c¶ ar trebui s¶ se angajeze într-o lupt¶ corp la corp §i cu ni§te fraze f¶r¶
echivoc ale lui N. Iorga, referitoare la cele întîmplate cînd Basarabia §i
Bucovina de Nord au intrat sub ocupa†ia sovietic¶, în 1940: „Înal†i magistra†i
§i bravi ofi†eri cari §i-au riscat via†a ca s¶ apere cu puterile lor retragerea §i
exodul românilor, au v¶zut cu ochii lor nenum¶rate acte de s¶lb¶ticie, uciderea nevinova†ilor, lovituri cu pietre §i huiduieli. Toate aceste gesturi infame
§i criminale au fost comise de evreimea furioas¶, ale c¶rei valuri de ur¶ s-au
desl¶n†uit ca sub o comand¶ nev¶zut¶. De unde atîta ur¶? A§a ni se
r¶spl¶te§te bun¶voin†a §i bun¶tatea noastr¶? Am acceptat acapararea §i
st¶pînirea iudaic¶ multe decenii §i evreimea se r¶zbun¶ în ceasurile grele pe
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care le tr¶im §i de nic¶ieri o dezavuare, o rupere vehement¶ §i public¶ de
ispr¶vile bandelor uciga§e de sectan†i sangvinari. Nebunia organizat¶ împotriva noastr¶ a cuprins tîrguri, ora§e §i sate”.
Multhulitul Mare§al Antonescu, c¶ruia nu i-am putea trece cu vederea o latur¶ întunecat¶, e o figur¶ complex¶, a§a cum am sugerat mai sus.
Goma nu scrie „neghiobii” §i nici n-avem dreptul s¶-l apostrof¶m cu „s¶-†i fie
ru§ine”, f¶r¶ ca asemenea formule s¶ nu se întoarc¶ asupra noastr¶ ca un
bumerang…
E, ca s¶ spun a§a, înduio§¶toare înc¶ o chestiune pe care o pune
Laszlo Alexandru, raportîndu-m¶ la mi§carea de protest a lui Goma, din anii
‘70: „Unde era pe vremea aceea Gheorghe Grigurcu, de nu i s-au auzit elogiile la adresa lui Goma? Ei, un’ s¶ fie, scria ne§te versuri”. Un’ s¶ fi fost,
decît la Oradea §i apoi în Amarul Tîrg, scos din serviciu pentru mul†i ani,
deoarece n-a scris nimic despre politica multîn†eleapt¶ a partidului §i nici nu
l-a citat pe „geniul Carpa†ilor”, într-o vreme cînd asemenea citate alc¶tuiau
un impudic ritual? Într-un fund de provincie, izolat, s¶rac, f¶r¶ dreptul de-a
se muta într-un centru cultural, supravegheat de ochii vigilen†i ai
oficialit¶†ilor, anchetat §i perchezi†ionat, pentru c¶ a cutezat s¶ fluiere în biseric¶. Cum? Ei, uite cum: între altele, a scris în acei ani primul comentariu profund dezaprobator asupra ultraoficializatului Adrian P¶unescu, primul articol
de disociere fa†¶ de idolatrizatul Nichita (pu†in înainte), ambele cu suficient
r¶sunet, i-a discutat într-un duh slobod, cu care nu erau obi§nui†i, pe cî†iva
tabuiza†i precum Marin Sorescu sau Eugen Simion, cei posta†i cu schepsis în
dou¶ luntri, a publicat interviuri §i r¶spunsuri la anchete dintre cele mai
neconformiste, la ultimele margini îng¶duite de cenzur¶ (cu rînduri §terse de
buretele acesteia), a luat cuvîntul la Conferin†a tinerilor scriitori de la Ia§i, pe
un ton vehement, atins acolo doar de c¶tre Dorin Tudoran. În consecin†¶, a
fost mereu apreciat de Europa liber¶, împrejurare ce, îndr¶zne§te s¶ specifice,
i-a creat o anume popularitate în †ar¶… În cele din urm¶, m¶ mai ia la rost
Laszlo Alexandru pretinzînd c¶ ar fi aflat din însemn¶rile subsemnatului c¶
d-sa ar fi „un lefegiu dubios”, fiindc¶ §i-ar fi vîndut „marfa proast¶ - scrisul
pe bani buni”.
Fals. Am scris a§a: „Stratagemele ieftine ale
lui Laszlo Alexandru tr¶deaz¶ un partizanat, dup¶ cum se zvone§te, materialmente profitabil”. A§adar „se zvone§te”, adic¶ nu e neap¶rat adev¶rat.
„Zvonul” în cauz¶ e îns¶, din p¶cate, cît se poate de real…
Concluzia? R¶mîn cu gustul amar al unei prezumate prietenii tr¶date,
dar §i cu consolarea c¶ insolen†a poate uneori deveni amuzant¶. Pentru a
reveni la liniile cu care am început, s¶ precizez c¶ M. Ralea, spre a dovedi
catastrofalul efect al confuziei punctelor de vedere, id est moartea
inteligen†ei, aducea în scen¶ dou¶ studente, aflate într-o disput¶ de specialitate. Una avea argumente, alta nu prea. Excedat¶ de argumenta†ia celei dintîi,
cea de-a doua încheia controversa aruncîndu-i în obraz colegei sale: „a§a-mi
trebuie, dac¶ stau de vorb¶ cu o tuberculoas¶!” Regret c¶ ex-prietenul meu
(m-am l¶murit acum: prieten… unilateral!) Laszlo Alexandru, atins de
„crampe biografice”, se afl¶ în postura studentei num¶rul doi.
Gheorghe Grigurcu

Vineri 9 decembrie 2011
£i azi la fel.
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*
Editoarea lui Goma în dialog Daniela Sitar-T¶ut-Flori B¶l¶nescu
„trebuie s¶ facem pentru omul §i scriitorul Paul Goma lucruri cât
se poate de concrete”
1.
Daniela Sitar-T¶ut: Ai înfiin†at recent, când scriitorul a
împlinit 76 de ani, Clubul Sus†in¶torilor lui Paul Goma. Câ†i membri sunt
înscri§i §i care a fost ecoul unei astfel de ini†iative?
Flori B¶l¶nescu: Întrebarea ta este formulat¶ oarecum inexact. Pe 2 octombrie, când Paul Goma a împlinit 76 de ani, ne-am
întâlnit în grup restrâns câteva zeci de sus†in¶tori, simpatizan†i, consumatori
ai scrierilor lui Paul Goma. De altfel, ai fost §i tu invitat¶, îns¶ dep¶rt¶ri cât
se poate de fizice n-au f¶cut posibil¶ prezen†a ta la Snagov. A§adar, pe 2
octombrie, între altele, am discutat §i posibilitatea unui „club” – este o denumire generic¶ destul de dichisit¶, nu tocmai potrivit¶ pentru noi. Îns¶ denumirea propriu-zis¶ dezambiguizeaz¶ eventuale interpret¶ri: „Sus†in¶torii lui
Paul Goma”. De ce nu „simpatizan†ii”? Pentru c¶ are rezonan†¶ politic¶.
Vrem s¶ îl sus†inem, acum, în al 12-lea ceas, nu doar s¶ îl simpatiz¶m. Pe 2
octombrie am anun†at decizia de a ne constitui ca persoan¶ juridic¶, acum –
12 octombrie – suntem în curs de definitivare a dosarului de care este nevoie
pentru a înfiin†a o persoan¶ juridic¶. Este, de altfel, o preocupare veche a
câtorva dintre noi. Îns¶, Paul Goma a fost întotdeauna reticent fa†¶ de orice
asemenea form¶ de organizare care s¶ îl implice, fie §i numai prin apelul la
numele s¶u. De data aceasta nu l-am consultat. Pur §i simplu trebuie s¶ facem
pentru omul §i scriitorul Paul Goma lucruri cât se poate de concrete, chiar
împotriva reticen†elor sale.
£i nu eu am înfiin†at sau voi înfiin†a, sunt doar una/ unul dintre ini†iatori. De altfel, organiza†ia va avea un consiliu director.
2.
Daniela Sitar-T¶ut: Paul Goma a fost ponegrit adeseori de
c¶tre nume foarte cunoscute în via†a public¶ din România. Dar, pentru oamenii cu con§tiin†¶, lucrurile sunt clare: atunci când el avea curaj, ei nu aveau,
din care cauz¶ to†i ace§tia nu au nici o autoritate moral¶ s¶-l denigreze. Nu
apar ei oare ca un bloc al la§ilor, care vor s¶ falsifice în continuare istoria,
cramponându-se de prezent, cu atât mai mult cu cât au – chiar dac¶ numai
obscur – con§tiin†a c¶ viitorul îi va m¶tura din manuale? A§a se explic¶ –
m¶car par†ial - lipsa lor de apetit pentru ceea ce înseamn¶ Paul Goma pentru
cultura §i istoria româneasc¶?
Flori B¶l¶nescu: Aproape oricine crede c¶ §tie câte
ceva despre Paul Goma î†i va r¶spunde în grab¶ c¶ §i el i-a „ponegrit”, „înjurat” (termenul preferat de „înjura†ii-înjur¶tori”) pe ace§tia, iar ei fac mai
degrab¶ figur¶ de victime nevinovate ale „nebunului” Paul Goma. Adev¶rul
– care nu poate fi eludat §i pus în surdin¶ la nesfâr§it de c¶tre cei care
st¶pânesc cu non§alan†¶ pârghiile mediatiz¶rii – este c¶ ei îl falsific¶ pe Paul
Goma, prin citare dup¶ ureche sau prin interpretare la „botul calului”. Sper c¶
nu te deranjeaz¶ expresia, dar este foarte aplicabil¶ modului în care este
„citit” §i „colportat” Paul Goma. Zilele trecute am recitit texte, interviuri, de
acum câ†iva ani §i am fost uimit¶ s¶ constat – pentru a câta oar¶? – cum pe
m¶sur¶ ce trece timpul spusele scriitorului exilat de ai lui în Fran†a se adeveresc. Un singur exemplu: într-un interviu dat de Nicolae Manolescu în 2005
lui Mircea Zamfir, pentru BBC, în plin „scandal Via†a Româneasc¶-Liviu
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Ioan Stoiciu-Paul Goma”, avem m¶sura responsabilit¶†ii §i discern¶mântului
aceluia care este de zeci de ani far al criticii literare din România §i de ani
buni §ef al Uniunii Scriitorilor. Într-un singur interviu, nu foarte mare,
Nicolae Manolescu reu§e§te s¶ se dezic¶ total, nu neap¶rat de Paul Goma, ci
de propria-i con§tiin†¶ de intelectual, critic literar, om politic e§uat, ambasador UNESCO, om integru al cet¶†ii. Pe lâng¶ faptul c¶ îi lipe§te f¶r¶ echivoc
eticheta de antisemit, ajunge la performan†a de a-l credita pe generalul de
Securitate Nicolae Ple§i†¶, afirmând c¶ Paul Goma a fost agent de influen†¶
al Securit¶†ii. Este abracadabrant, în loc s¶-§i vad¶ Dsa de scriitorii cu
condicu†¶ din ograd¶, arunc¶ l¶turi asupra unui scriitor care face cinste literaturii §i poporului român. La ora la care d¶dea interviul ap¶ruse edi†ia de la
Polirom a Culorii curcubeului. Cod „B¶rbosul”, cu o semnificativ¶ anex¶ din
dosarele de la Securitate. Când Mircea Zamfir §i-a exprimat uluirea c¶ N.
Manolescu crediteaz¶ Securitatea, prin vocea lui Ple§i†¶, criticul a dat înapoi,
bâlbâindu-se §i †ipând la jurnalist cum c¶ el nu a spus a§a ceva. Ar fi spus c¶
Paul Goma se comport¶ ca agent de influen†¶ în necuno§tin†¶ de cauz¶.
De dou¶ ori abracadabrant! Ru§inos!
£i nu este doar atât. Dup¶ 1989, nu pu†ini au fost scriitorii, ziari§tii
care l-au încondeiat în toate felurile. Îns¶ N. Manolescu i-a legat de grumaz
în 2005 o piatr¶ de moar¶. Ar fi fost mai corect §i mai s¶n¶tos pentru
con§tiin†a noastr¶ de români, §i vinova†i, §i nevinova†i – cam ca toate popoarele, dar obliga†i moral s¶ ne asum¶m gre§elile celor de dinaintea noastr¶,
dac¶ pre§edintele USR – calitate în care l-a acuzat oficial pe Paul Goma de
antisemitism, ar fi citit cu adev¶rat ce scrie acesta. Dimpotriv¶, a captat din
zbor câteva zvonuri, amestecate cu frânturi de informa†ii din carte, apoi le-a
emis ritos §i f¶r¶ drept de apel (dac¶ ascul†i înregistrarea, vei constata cât este
de nervos, chiar las¶ de în†eles c¶ iese din emisie la un moment dat, dac¶ jurnalistul continu¶ cu întreb¶rile incomode). Singurul punct în care este de
acord cu Paul Goma se refer¶ la punerea pe acela§i plan a GULAGULUI cu
HOLOCAUSTUL, altfel: „aceast¶ carte a lui Paul Goma l-a rupt pe Paul
Goma de pu†inii prieteni ideologici pe care îi mai avea în †ar¶, cu care a intrat
în polemic¶ dup¶ ea, ceea ce arat¶ de fapt c¶ nu st¶ Paul Goma chiar foarte
bine la capitolul semitism-antisemitism. Degeaba!
Este o carte, am v¶zut-o, mi-a trimis-o §i mie la revist¶ ca s¶ i-o
public, am citit-o, m-am l¶murit. Cum s¶ spun eu?!... Atitudinea lui fa†¶ de
evrei acolo r¶mâne incalificabil¶, este aceea§i ca peste tot. Eu nu spun c¶
evreii n-au avut §i ei partea lor de vin¶ în Basarabia, au avut, §i armata
român¶ §i evreii §i to†i. Dar nu-mi convine s¶ vorbesc în general. Nu-mi
convine s¶ spun, noi românii suntem nu §tiu cum. Nu suntem to†i românii
într-un fel. Evreii au f¶cut §i au dres. Nu to†i evreii au f¶cut §i au dres. Adic¶,
judec¶†ile astea generale sunt false din capul locului, ori Goma, din p¶cate,
asta face acolo. Vrea s¶ culpabilizeze o categorie, de teama ca nu cumva s¶
ie§im noi foarte prost. Sunt câteva lucruri care nu se pot ascunde, sunt progromurile care au fost, au fost †iganii §i evreii care au fost trimi§i în
Transnistria. Ce s¶ facem acuma? Este o ru§ine pentru †ara asta c¶ a procedat
a§a. Eu nu spun c¶ ungurii au procedat mai bine, sau c¶ nem†ii au procedat
mai frumos §i mai politicos. Spun c¶ am f¶cut-o §i noi §i acuma ce s¶ ne mai
apuc¶m s¶ num¶r¶m, s¶ vedem c¶ noi n-am trimis nu §tiu câte mii, precum
pretinde Comunitatea Evreiasc¶, ci numai 2000 sau 1500, n-are nici o importan†¶.£i unul dac¶ trimiteam era acela§i lucru.”
Aici Dl Manolescu ar fi trebuit fluierat ca la fotbal, s¶ ia o pauz¶ pentru respectarea regulamentului. În primul rând: num¶rul victimelor „nu
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conteaz¶” în m¶sura în care crima nu poate §i nu trebuie s¶ fie justificat¶, de
aceea se spune: crima începe de la unu! Nu §tiu în literatur¶ cum o fi, eu sunt
istoric: istoriografia lucreaz¶ cu informa†ii cât mai exacte, în m¶sura în care
ele pot fi stabilite, pe baza document¶rii. Sigur, istoria nu este matematic¶,
dar nici fic†iune nu este. S¶ nu intr¶m, totu§i, pe t¶râmul imaginarului (§i el
un domeniu al istoriografiei ultimelor decenii), c¶ nu e cazul aici. Nu e vorba
întotdeauna de cifrele în sine, ci §i de ceea ce pot exprima ele în împrejur¶ri
circumstan†iale. Cine a citit într-adev¶r S¶pt¶mâna Ro§ie §tie c¶ Goma
spune altceva: anume, c¶ atunci când în loc de cifrele estimate în func†ie de
documente, m¶rturii, analize etc. sco†i din p¶l¶rie o cifr¶ exagerat mai mare
trebuie s¶ ai un interes, altul decât adev¶rul istoric. Deci, min†i programat.
Dac¶ a pune problema astfel înseamn¶ a fi antisemit, atunci noi to†i cei care
gândim singuri trebuie s¶ mergem la culcare, s¶ r¶mân¶ Nicolae Manolescu
§i cu gardienii care vâneaz¶ antisemi†i peste tot s¶ împ¶r¶†easc¶ lumea. Dac¶†i spun c¶ exist¶ mari suspiciuni, pe care nu le-am inventat eu – s-au scris
texte, exist¶ un supravie†uitor-martor de la Auschwitz (Grüner Miklos –tot un
evreu, c¶ Elie Wiesel a furat identitatea altcuiva, nefiind cine credem noi c¶
este, o s¶ fiu arestat¶? Chiar nu mai exist¶ libertatea gândirii §i exprim¶rii
decât pentru cei puternici? Propag¶m automat rasismul dac¶ ne exprim¶m
p¶rerile? Dac¶ s-ar dovedi c¶ Elie Wiesel a împrumutat identitatea altcuiva,
cel care a produs dovada va fi acuzat de antisemitism doar pentru c¶ vizatul
pentru furt este de origine etnic¶ evreiasc¶? Evreii nu pot s¶ mint¶, s¶ fure,
s¶ ucid¶? Sau, ca s¶ nu fiu acuzat¶ de generaliz¶ri: unii evrei? Treaba asta cu
generalizarea este o cretin¶tate. Se în†elege din toat¶ cartea c¶ Goma nu
vorbe§te despre cvasitotalitatea evreilor atunci când formuleaz¶ inevitabil
propozi†ii în care nu po†i s¶ te exprimi ca la clasa I. Am ajuns s¶ ne temem
de vân¶torii de antisemi†i ca de inchizitori, în Evul Mediu. Nu s-a schimbat
nimic, decât o ideologie (una izvorât¶ din tenebrele cre§tinismului) cu alta (a
antisemitismului), care transmite acela§i lucru: „crede §i nu cerceta”, altfel o
p¶†e§ti. Or, nimic, absolut nimic nu trebuie s¶ fie exceptat de la punerea în
discu†ie. Orice amendament legislativ care interzice libertatea de exprimare
încalc¶ flagrant drepturile §i libert¶†ile individului. Goma s¶ fie acuzat de
antisemitism când o s¶-§i fac¶ un partid neonazist. Pân¶ atunci, s¶ fie l¶sat
în pace.
M-a prins foarte mult citirea dialogului dintre Norman Manea §i
Edward Kanterian. Norman Manea este un alt scriitor român minimalizat §i
nedrept¶†it de puternicii ogr¶zii literare de la Bucure§ti. Din fericire, situa†ia
sa editorial¶ în România este mai bun¶ decât a lui Paul Goma. Ca §i acesta,
Manea e considerat cel mult un „memorialist”, în orice caz, un tip f¶r¶ talent.
Nu este ciudat c¶ scriitorii cu o biografie extrem de traumatizat¶ de regimuri
dictatoriale sunt trata†i oribil în †ara noastr¶? Ne-ar trebui o carte întreag¶ s¶
discut¶m despre asta, cu date, cu probe. Îmi place foarte mult claritatea
exprim¶rii lui Norman Manea §i felul în care duce ra†ionamentul logic pân¶
la ultima consecin†¶. Doar c¶ în aceast¶ privin†¶, uneori înainteaz¶ atât de
mult, încât ce r¶mâne este f¶r¶ rost. În fine, ce vreau s¶ spun este: îl admir
pentru felul în care î§i sus†ine punctele de vedere, chiar dac¶ este §i discutabil
(ca oricine!) §i, mai ales, pentru c¶ provocat s¶ discute despre „antisemitismul” lui Goma se fere§te s¶ îl acuze de antisemitism. Avem prilejul s¶ ne
întreb¶m de ce. R¶spunsul la îndemâna mea: pentru c¶ Norman Manea este
con§tient de gravitatea consecin†elor pentru un individ acuzat azi de antisemitism. £i pentru c¶ o §tie, cred c¶ se gânde§te foarte bine înainte de a aplica
stigmate.
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S¶ reamintesc ce scria Paul Goma în Programul din 1995, scris §i dat
publicit¶†ii în vederea alegerilor din 1996. În parantez¶ fie spus, nu toat¶
lumea s-a prins c¶ scriitorul n-ar fi avut cum s¶ participe la aceste alegeri preziden†iale, doar oferea pe tav¶ un program cu adev¶rat na†ional, ce-ar fi avut
§anse de izbând¶ – cui n-a avut minte s¶ se inspire... Iat¶-l pe „netalentatul”,
„kaghebistul”, „jidovitul”, „nebunul”, „nega†ionistul”, „minimalizatorul” §i
„antisemitul” Paul Goma... Redau integral punctul 9, ca s¶ avem imaginea
complet¶: «9. Voi fi pre§edinte al României, †ar¶ ce-§i va asuma trecutul; ce
va recunoa§te public înc¶lc¶rile de teritorii str¶ine; va recunoa§te §i va
exprima public regrete pentru persecu†iile §i pentru tentativele de lichidare a
dou¶ comunit¶†i: Evreii §i ¢iganii; va m¶rturisi §i va regreta c¶, dup¶ 23
august ’44, a consim†it ca cet¶†eni Români de etnie german¶ s¶ fie considera†i
(de c¶tre „alia†i”) prizonieri de r¶zboi §i deporta†i în Rusia; va recunoa§te §i
va regreta public deportarea „titoi§tilor” din Banat în B¶r¶gan; în fine,
România, stat constituit, va recunoa§te vina grea, de ne§ters, fa†¶ de cet¶†enii
Români refugia†i din Basarabia, Bucovina §i din ¢inutul Her†ei: la l2 septembrie 1944 delega†ia român¶ la Moscova (alc¶tuit¶, preponderent, din democra†i, nu doar din comuni§ti) a acceptat f¶r¶ crâcnire ca ace§tia s¶ fie considera†i „cet¶†eni sovietici” §i §i-a pus la dispozi†ia ocupan†ilor întregul aparat
administrativ §i poli†ienesc: Românii (nu Ru§ii) i-au h¶ituit, i-au vânat, i-au
vândut – pe, totu§i, Români; Românii i-au internat în „Centre de repatriere”
organizate în fiecare capital¶ de jude†; ei au asigurat serviciul de paz¶, de cercetare – în fine, de escortare a refugia†ilor Români §i cet¶†eni Români pân¶ la
proasp¶ta-blestemata grani†¶ cu URSS (pe Prut), în vederea „repatrierii în
Siberia”.
Un popor se face pe sine prin memorie, nu prin „sabotarea istoriei”; nu poate
fi popor acea comunitate (geografic¶, istoric¶, lingvistic¶) ce nu-§i asum¶ §i
faptele rele, condamnabile ale înainta§ilor.
Un popor se face pe sine §i prin dreapta, severa judecare a vinova†ilor
de tr¶dare de †ar¶; a vinova†ilor de dezastrul †¶rii; a vinova†ilor de a fi ac†ionat
în interesul (§i numai al) Rusiei; a vinova†ilor de a fi persecutat, umilit, jefuit,
§antajat §i obligat la dela†iune; a vinova†ilor de rele tratamente, de torturare
§i de ucidere a unor semeni – în aceast¶ ultim¶ categorie intr¶ nu doar
mili†ienii, gardienii de închisoare, securi§tii – ci §i gr¶nicerii (§i nu doar
ofi†erii, ci §i osta§ii în termen care au ucis „din ordin”: ce li s-ar fi întâmplat
dac¶ refuzau s¶ trag¶?, ar fi fost împu§ca†i ei?).
„Reconciliere na†ional¶”? Cine cu cine s¶ se reconcilieze?: victima
cu c¶l¶ul? „Iertare cre§tineasc¶”? Cine pe cine s¶ ierte: nu cumva tot ei pe
noi? „Compromis în interesul †¶rii”? – interesul †¶rii nu se afl¶ în mâna care
a lovit patru decenii la rând §i va lovi atât timp cât victima va colabora cu
tor†ionarul; „interesul“ (compromisului) este numai §i numai al bandei de tâlhari ce a pus st¶pânire pe România cu ajutorul neprecupe†it (§i dezinteresat!)
al Armatei Ro§ii. „F¶r¶ violen†¶!”: slogan tipic securist (ei se temeau de
dreapta r¶zbunare a celor mereu violenta†i) – de ce nu de-a dreptul caragialescul: „Pupat Pia†a Endependen†i”?
Totdeauna, oriunde, vinova†ii au cerut „concordie”, „armonie”,
„fr¶†ietate” – s-o fi cerut înainte de decembrie ’89! Vinova†ii de la noi sunt
siguri: victimele noastre, Românii nu vor avea curajul de a-i ar¶ta pe c¶l¶i;
vinova†ii de la noi sunt convin§i (î§i cunosc bine victimele): cei ce au suferit
le vor da, de fric¶!, iertare (cre§tineasc¶...). Dac¶ pân¶ §i unii „directori de
con§tiin†¶” declar¶ f¶r¶ s¶ clipeasc¶: „To†i am colaborat – mai mult sau mai
pu†in”; §i: „Am f¶cut pactul diabolic (sic!) – ca s¶ ob†in pa§aport cu mai
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multe intr¶ri-ie§iri”, în fine: „Dac¶ to†i am fost vinova†i, rezult¶ c¶ to†i sântem... nevinova†i...” – ceea ce ar însemna c¶ în categoria „inocen†ilor” intr¶
nu doar „bie†ii martori” (colonei §i generali de Securitate), dar §i Groza §i Dej
§i Pauker §i P¶tr¶§canu §i Ceau§escu §i Teohari Georgescu §i Dr¶ghici §i
Nikolski §i Enoiu §i Ple§i†¶ §i St¶nculescu §i Voican §i M¶gureanu §i Roman
§i Chiuzbaian §i Dr¶gan §i Iliescu §i...
Cei ce accept¶ „reconcilierea” comit, nu doar o eroare, ci un p¶cat:
Isus, în ciuda recomand¶rilor de a oferi §i cel¶lalt obraz, nu i-a „iertat” pe
negu†¶torii ce pref¶cuser¶ Templul într-o Cântare a României. Iertîndu-i, trecînd-peste, c¶ci-oameni-fiind-cu-to†ii – îi absolvim, ba le acord¶m certificate
de onorabilitate, chiar diplome-de-respectabilitate §i îi asigur¶m c¶ nu vor
primi r¶splat¶ dup¶ fapt¶ –, ba, îi încuraj¶m ca, la proxima ocazie, s¶ fac¶ ceau mai f¶cut (ba mai mult decât atât); iertîndu-i pe vinova†i, pierdem ultimul
strop de credibilitate, de încredere pe care-l mai încearc¶ tineretul în noi (s¶
nu uit¶m: în aceste decenii primii înv¶†¶tori-mincino§i au fost p¶rin†ii; întâia
§coal¶-deformatoare a fost familia): înseamn¶ c¶ ceea ce au v¶zut, au tr¶it ei,
tinerii în decembrie ’89 – dar §i în 13-15 iunie 90 – nu au fost nefericite, tragice accidente, ci constante: a§a trebuia s¶ se întâmple – §i nu altfel. Au dreptate s¶ se întrebe tinerii: Acesta s¶ fie binele?, adev¶rul?, aceasta justi†ia imanent¶? Înseamn¶ c¶ a face r¶u nu este r¶u (dac¶ cel r¶u nu a fost pedepsit pentru fapta rea, nici m¶car ar¶tat cu degetul, numit, numite faptele rele). A§adar,
tinerii vor sfâr§i prin a crede c¶ a fi cinstit este semn indubitabil de lips¶ de
inteligen†¶; c¶ a face bine este r¶u (inversul fiind... bun), c¶ cinstitul §i bunul
r¶mân mereu p¶guba§i; etern p¶gubo§i...
Ca pre§edinte al României voi veghea ca memoria – integral¶ – a
na†iunii române§ti s¶ fie între†inut¶, cultivat¶, încurajat¶; ca „uitarea”, man¶
cereasc¶ pentru tic¶lo§i, s¶ fie considerat¶ defect, anomalie, deficien†¶.
Ca pre§edinte al României voi veghea ca vinova†ii s¶ fie judeca†i:
indiferent de sentin†¶, procesul, acoperit de pres¶, propus, impus ca tem¶ în
§coli va avea o ac†iune purificatoare §i educatoare. Distrugerea secretului
(aliatul c¶l¶ilor) prin facerea public¶ a numelor, a am¶nuntelor biografice:
locul na§terii, familia (care a profitat din plin, înainte, de toate supradrepturile materiale §i nu doar, f¶r¶ a strâmba din nas, aflînd ce face securistul, activistul „la el, la servici” – s¶ suporte oprobriul public); în fine: prin facerea
public¶ a faptelor-în-scris, intelectualii ce „§i-au salvat cultura” s¶ §i-o
(re)vad¶; (re)tip¶rit¶; (re)difuzat¶: „antologia ru§inii” – pe cheltuiala autorului, fire§te.
Voi veghea, deci, împotriva uit¶rii; întru memorie.
O comunitate f¶r¶ trecut nu are viitor – deci nu merit¶ s¶ devin¶
popor.»
Cei care îi fac via†a amar¶ lui Paul Goma ar trebui s¶ îl citeasc¶
temeinic, s¶ lase orgoliile, vanit¶†ile deoparte, s¶-§i înfrâng¶ con§tiin†ele
vinovate, s¶ se c¶iasc¶ – este singurul lucru s¶n¶tos pe care îl mai pot face
§efii autoimpu§i ai acestui neam bolnav pentru comunitatea din care fac parte
§i la dec¶derea c¶reia au contribuit grav, flagrant. Via†a lui este petrecut¶,
sacrificat¶ cu bun¶ §tiin†¶, nu i se poate întâmpla ceva mai r¶u de atât. Ca
orice fiin†¶ vie, într-o zi va înceta s¶ mai respire. Dar c¶r†ile lui exist¶ §i vor
exista. Avem datoria s¶ ne extirp¶m singuri r¶ul din noi §i s¶ l¶s¶m copiilor
no§tri o con§tiin†¶ moral¶, eliberat¶ de vin¶ §i de frustr¶ri.
Cred c¶ †i-am r¶spuns la întreb¶rile legate de la§itate etc. Dar uite cât
de cutremur¶tor, de empatic scria Bedros Horasangian anul trecut, când
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Goma a împlinit 75 de ani. Cred c¶ dl Horasangian nu este nici lipsit de talent
§i nici antisemit pentru c¶ are normalitatea de a scrie a§a despre Paul Goma:
„Paul Goma prin tot scrisul lui a f¶cut apel la neuitare. Nu discut¶m
dac¶ a procedat bine sau r¶u, dar memoria, a lui §i a lumii din jur, a alimentat
o proz¶ de o excep†ional¶ vigoare epic¶. Paul Goma a avut o patrie care i-a
fost luat¶. Ea s-a numit România, pentru c¶, atunci când s-a n¶scut copilul
Paul Goma, Basarabia era România. Nu a mai fost, dup¶ pu†in¶ vreme.
Povestea vie†ii lui Paul Goma, dramatic¶ pe alocuri §i tragic¶ în întregul ei, a
devenit literatur¶. Un teribil testimoniu despre istoria României §i românilor.
C¶ vrem, c¶ nu vrem, c¶ ne place sau nu de Paul Goma, c¶r†ile lui exist¶.
Chiar dac¶ omul, cu bunele §i relele lui, este exclus dintre noi, aici în
România. £i tr¶ie§te singur, cu familia lui, la Paris. Doar c¶r†ile lui tr¶iesc
printre. Pot fi ignorate – cum se §i întâmpl¶ –, pot §i minimalizate – cum s-a
§i întîmplat, pot fi ca §i inexistente, cum, din p¶cate continu¶ s¶ se întâmple.
P¶cat. £i semnificativ pentru felul nostru de a ascunde sub pre§ propriile
noastre mizerii. Sl¶biciuni, temeri, la§it¶†i, compromisuri, uneori lucruri mult
mai grave. Orice se poate aranja, negocia, tocmi, las¶-bre-c¶-nu-schimb¶mnoi-lumea. Oricât am vrea s¶-l ignor¶m pe Paul Goma – §i o facem cu o perseveren†¶ demn¶ de cauze mai bune –, el exist¶. Tr¶ie§te înl¶untrul limbii
române pe care o mânuie§te §i serve§te exemplar. Este o prostie când se
afirm¶ c¶ Paul Goma nu este scriitor. La urma urmelor, ce mare lucru a f¶cut?
A protestat deschis fa†¶ de un regim dicre†ionar §i nu a avut al¶turi decât doi
distin§i intelectuali. Doi. Ion Vianu §i Ion Negoi†escu. Despre care nu §tim,
la fel, mai nimic. Oameni de prim¶ mân¶, români de isprav¶ – nu auzim toat¶
ziulica românii §i românii în gura politicienilor no§tri? –, care au avut
îndr¶zneal¶, atunci când noi am t¶cut.”
Interesa†ii p¶str¶rii ne§tirbite a mo§ternirii antedecembriste au f¶cut
zid pentru ca Paul Goma s¶ nu se întoarc¶ firesc acas¶, pentru c¶ este §i patria
lui, împrumutându-i stilul putem spune c¶ este mai a lui, decât a lor, pentru
simplul motiv c¶ el s-a sacrificat pentru ea! Normalitatea, firescul, simplitatea atât de consistent¶, într-un stil inconfundabil, iat¶ ce nu pot ei s¶ accepte.
Nu m¶ va convinge niciun Manolescu, sau Ple§u, sau Liiceanu, sau Ana
Blandiana – am numit câteva etaloane ale „directoratului de con§tiin†¶ §i de
opinie” – dac¶ trebuie s¶ le g¶sesc un numitor comun –, c¶ are dreptate împotriva, în ciuda lui Paul Goma. De ce? Pentru c¶ el este consecvent cu adev¶rul
§i cu sine. Pentru c¶ este un talent uria§ – pe care nu trebuie s¶-l demonstreze
criticii literari români care §i-au câ§tigat existen†a practicând autocenzura:
exist¶ pur §i simplu.£i pentru c¶ este un exemplu de demnitate, de moralitate.
Da, de moralitate. Nu m¶ perturb¶ §i nu m¶ întoarce din credin†a mea nicio
etichet¶ §i niciun eseist talentat §i lipsit de modestie atunci când î§i
construie§te ilicit biografie de rezistent. Avem nevoie de exemple în tot ce
facem, mai ales în materie de moralitate. To†i o spunem, pu†ini recunoa§tem
exemplul. De peste 21 de ani ne prefacem c¶ vrem s¶ sc¶p¶m din mrejele
fic†iunii. Dar nu vrem cu adev¶rat. Acolo este cald, acolo sunt înc¶ în picioare
statuile unor stalini mai mici sau mai mari. Este greu s¶-†i recuno§ti înfrângerea în fa†a unui stâlp al demnit¶†ii, mare prin simplitatea lui omeneasc¶ netrucat¶. Singura lui vanitate este rostirea adev¶rului, înc¶p¶†â na rea de a-l
repeta. O fi vreun p¶cat §i acesta, dar noi ceilal†i avem p¶cate mai mari, de
netrecut cu vederea.
M¶ v¶d nevoit¶ s¶ rostesc §i eu expresii b¶t¶torite, dar ce mai este
nou pe lume? Expresiile se încarc¶ de sev¶ atunci când sunt rostite în
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cuno§tin†¶ de cauz¶, nu doar pentru efect publicitar sau electoral. Da: Paul
Goma este un muritor ce tr¶ie§te la marginea lumii confortabile, bolnav, batjocorit de institu†iile statului român §i de cele culturale, supravie†uie§te întrun echilibru nezdruncinat cu sine, sus†inut de so†ia §i de fiul lui, la fel de apatrizi ca §i el – ceea ce nu-i pot ierta f¶c¶torii de manuale de literatur¶ §i de
istorie. Este un rezistent autentic împotriva comunismului. S¶ rezi§ti terorii
înseamn¶ s¶ te opui – adic¶ s¶ faci ceva pentru a sc¶pa, nu s¶ te supui – s¶
stai cuminte, s¶ faci tiranului pe plac, s¶ te faci frate cu dracul pân¶ treci puntea.
3.
Daniela Sitar-T¶ut: To†i ace§tia controleaz¶ Academia,
Universitatea, scriu „istorii” ale literaturii de dup¶ 1945. Se iau în serios §i-§i
inventeaz¶ „clasicii” lor. Ocolind problema caren†ei lor morale din perioada
în care trebuiau s¶ se fac¶ exponen†i ai suferin†elor generale – aceasta în virtutea menirii de scriitor –, trivializând însemn¶tatea imperativului moral, perpetueaz¶ ei acum o trivialitate în cultur¶, adic¶ o cultur¶ trivial¶?
Flori B¶l¶nescu: Sigur c¶ asta perpetueaz¶! Sunt
necuviincio§i fa†¶ de omul §i scriitorul Paul Goma. Ar fi trebuit s¶ le crape
obrazul de ru§ine c¶ perpetueaz¶ deciziile Securit¶†ii regimului comunist
înf¶ptuite cu ajutorul USR în 1977, când l-au dat afar¶ din Uniune. Ai avut
impresia c¶ le-ar fi ru§ine, de 21 de ani încoace? În al doilea rând, sunt lipsi†i
de respect fa†¶ de acei membri ai USR – mul†i, foarte mul†i! –, dar §i de mari
scriitori nemembri ai USR, însǎ membrii ai comunit¶†ii literare §i intelectuale, care de ani de zile se exprim¶ în sprijinul lui Paul Goma, fie prin texte,
fie prin Scrisori publice §i Apeluri. Onor conducerea USR ce a f¶cut? S-a
f¶cut c¶ juc¶m Guliver în †ara piticilor, pies¶ în care – desigur, uria§ul este
conducerea USR în frunte cu Nicolae Manolescu. Dac¶ tot vorbim de competen†¶ §i moralitate, oare s¶-l înghesui pe Paul Goma într-un unghi închis –
acolo unde g¶se§ti tot felul de obiecte la pre† redus, de 2 lei bucata, inclusiv
c¶r†i – nu este trivializare? Chiar atât de adânc¶ s¶ fie controversa, încât un
critic §i câ†iva emuli s¶ îl considere un memorialist, acolo... iar o parte considerabil¶ a scriitorilor §i criticilor literari – aten†ie, mai ales, tineri! – s¶ îl
considere un scriitor, un prozator talentat §i consistent? Ceva nu e la locul lui
în acest peisaj. Cred c¶ nu e vorba de tradi†ionala neîn†elegere dintre
genera†ii. Este mai mult de atât. De o genera†ie (în fapt, genera†ii), m¶ refer
acum la lumea literar¶, care s-a format §i s-a maturizat (r¶u) în deceniile
comuniste, nu pentru c¶ ar fi fost lipsit¶ de talent. Talentul, în sine, nu este
moral sau amoral, în orice caz, nu este o garan†ie pentru moralitate. Dar actul
scrierii presupune moralitate, consecven†¶ a omului care scrie cu scriitorul
care vrea s¶ fie §i cu mesajul final al scrierii sale. Nu po†i fi comunist în
convingeri §i s¶ scrii romane închinate nazismului. Nu po†i, sub nicio form¶,
s¶ pretinzi c¶ faci fic†iune, l¶sându-te fascinat de construc†ia unui personaj
central care asasineaz¶ evrei, §i ai intrat în pielea lui, identificând mesajul
personajului principal cu mesajul t¶u. Nu exist¶ fic†iune, pur §i simplu. Orice
lucru cunoscut are o baz¶ de inspira†ie în realitate, în imediata §i în mai
dep¶rtata biografie. Cei care pretind c¶ fac cultur¶, c¶ productele lor sunt
estetice, nimic mai mult, î§i fur¶ singuri p¶l¶ria. Nu exist¶ nimic estetic pur
§i simplu. Nimic viabil nu exist¶ în afara eticii, a moralit¶†ii, a
responsabilit¶†ii. Po†i s¶-mi faci câte demonstra†ii analitice, po†i s¶ m¶
îmb¶ls¶mezi în terorii literare. Nu te cred. Prin urmare, talentul poate fi folosit §i ca mijloc de parvenire în ciuda normelor etice §i în detrimentul altora
din breasl¶, în ultim¶ instan†¶, spre r¶ul societ¶†ii. Nu este de ajuns s¶ fii
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talentat. Instituitorii de canoane literare din ultimii cel pu†in 60 de ani, cu
prec¶dere cei care au impus temele literare §i scriitorii demni de clasicizat în
Curriculumul §colar de dup¶ 1989, sunt direct responsabili pentru c¶ elevii,
copiii no§tri sunt prost cultiva†i, li se ofer¶ o priz¶ defectuoas¶ cu realitatea
vie a literaturii române postbelice. Știu ce spun, pentru c¶ am redactat
manuale de limba §i literatura român¶ pentru liceu, coordonate tocmai de
Nicolae Manolescu.
4.
Daniela Sitar-T¶ut: Mul†i au încercat, cu disperare sau printro amnezie voluntar¶, s¶-i minimalizeze importan†a istoric¶ în numele a§aziselor criterii estetice. Dar Paul Goma are o oper¶ vast¶ §i – pentru c¶ a fost
un scriitor-cet¶†ean atunci când istoria o cerea – în aceast¶ oper¶ con§tiin†a
româneasc¶ se afl¶ într-un anume timp §i într-un anume loc: contesta†ia totalitarismului. Aducând aceast¶ con§tiin†¶ româneasc¶ al¶turi de Soljeni†în §i
de ceilal†i opozan†i ai totalitarismului, Paul Goma d¶, de fapt, actualitate culturii române. £i e singurul care umple acest vid. Am pus aceast¶ întrebare
deoarece o lucrare precum Culoarea curcubeului, unde se înregistreaz¶
felul în care con§tiin†a, fiind supus¶ tuturor presiunilor §i mizeriilor totalitarismului, face fa†¶ cu demnitate exemplar¶ r¶ului. Mi se pare a fi tocmai textul clasic al unei anumite perioade, care ar trebui predat în §coli. Pe site-ul
Institutului Cultural Român numele lui Paul Goma nu apare îns¶ la „capitolul” personalit¶†i ale luptei anticomuniste. Care sunt §colile/ regiunile unde
c¶r†ile Domniei-Sale se predau?
Flori B¶l¶nescu: «£i eu care credeam c¶ amnezia
este o deficien†¶ cu care nu ai de ce te l¶uda; §i eu, care credeam c¶ uitarea,
mai ales când se întinde la istoria propriei comunit¶†i, dac¶ nu poate fi „extirpat¶” (cum s¶ elimini... o gaur¶?), m¶car poate fi redus¶.»
Spunea Goma în textul Dilema amneziei sau Amnezia Dilemei¸ din
12 ianuarie 1998. M-am întrebat de multe ori care ar fi rezultatele unui sondaj
na†ional cu o singur¶ întrebare: Este util s¶ §tim ce s-a întâmplat în România
ultimilor 60 de ani? Recunosc, m¶ tem de r¶spuns. £i aici Goma are dreptate.
Intelectualii, în spe†¶ scriitorii, au datoria moral¶ s¶ între†in¶ §i s¶ cultive
interesul pentru memorie. Dar când memoria unora, prea mul†i, este îngreunat¶ de p¶cate greu de recunoscut, sigur c¶ un asemenea demers este imposibil. Mai grav¶ decât lipsa între†inerii memoriei este substituirea ei cu altceva.
£i aici duce Paul Goma b¶t¶lia, solitar, chiar dac¶ mul†i dintre noi îi suntem
solidari.
Expresia „Goma este un Soljeni†în român” a rostit-o Miron Radu
Paraschivescu, uimit, citind manuscrisul romanului Ostinato, care fusese
plimbat, amânat, refuzat de editurile române§ti conduse de notorii figuri ale
literelor noastre (oare este o exagerare s¶ îi numim cenzori?). MRP §tia ce
vorbe§te, era un om inteligent, cultivat, talentat. Stimate doamne §i stima†i
domni... Paul Goma nu §i-a lipit singur eticheta asta!
£erban Foar†¶ îmi spunea (cred c¶ a §i scris undeva) c¶ l-a v¶zut §i
auzit pe Paul Goma citind dintr-un manuscris al s¶u §i a fost foarte tu§at. Din
1970, când i s-a interzis s¶ mai publice texte, scrise ori traduceri, a citit în
cenaclul condus de MRP „fragmente de roman (Ostinato) cu-colectivizarea,
cu-Jilava, cu-Canalul, cu-Securitatea, cu-Basarabia-Bucovina, cu-Sa§ii, încât
plecaser¶ din sal¶ pruden†i (jena†i...) ca Balot¶, ca Ovidiu Cotru§, ca
Petri§or...”. Cel mai probabil la una din aceste întâlniri l-a v¶zut Foar†¶. £i nu
a ie§it din sal¶. Sunt convins¶ c¶ nu avea de ce s¶ se jeneze.
Spun: s¶ ne scuteasc¶ colportorii bancurilor emise de Securitate pe

©Paul Goma 1935-2011

wwww.paulgoma.com

PDF public și gratuit

31.12.2011

PAUL GOMA - JURNAL 2011

2826

seama lui Paul Goma, cum c¶ nu este scriitor, pentru c¶ nu are talent.
Spui c¶ volumul de m¶rturii Culoarea curcubeului î†i pare textul
clasic pentru epoca antedecembrist¶. Sunt de acord, cu un amendament: acest
text clasic îi regurgiteaz¶ din clasicitate pe dezertorii morali ai istoriei noastre
comune în comunism. De câte ori vine vorba despre anul 1977, intelectualii
no§tri activi în spa†iul public scot de la naftalin¶ alibiurile neimplic¶rii, nesolidariz¶rii. Este jenant. Trebuie studia†i, corobora†i martorii verosimili ai epocii, este mult de vorbit aici. Valoarea m¶rturiei despre 1977 a lui Goma
cânt¶re§te greu, încât primul editor român de dup¶ 1989 al c¶r†ii, adic¶
Gabriel Liiceanu, s-a speriat atât de r¶u, sau a fost speriat!, c¶ a retras-o de
pe pia†¶, de§i nu apucase s¶ o distribuie integral (tirajul fiind de ordinul sutelor de mii). Permite-mi §i mie un scenariu: ca orice editor de carte, Gabriel
Liiceanu s-a gândit în primul moment c¶ va da lovitura cu Goma (interzis în
România, refugiat politic, h¶r†uit de Securitate etc. etc.), în 1990-1991 fiind
un interes mare, mai bine spus, o foame nem¶surabil¶ pentru tot ceea ce
fusese interzis. Atunci înc¶ erau comandate tiraje pe „formatul” comunist,
centralizat – adic¶ imense, de la o sut¶ de mii în sus (prin compara†ie, azi
c¶r†ile apar în tiraje de 1000-1500 de exemplare §i de 200-500 când §i le
pl¶tesc am¶r¶§tenii care cred c¶ au de spus ceva §i nu au pile la edituri ori
aceia care vor s¶ se afle §i ei în treab¶). Logica elementar¶ §i logica profesional¶ îmi spun: 1. dac¶ ai comandat o sut¶ sau dou¶ sute de mii de c¶r†i
înseamn¶ c¶ te-ai bazat pe ceva, nu doar pe iner†iile sistemului mo§tenit. 2.
Dac¶ ai f¶cut acest pas, nu l-ai f¶cut cu un debutant, nu?, ci cu Paul Goma,
publicat înc¶ din 1971 numai în Occident, deci, dup¶ 1989, s¶ fii primul care
îl public¶ pe Goma înseamn¶ s¶ „dai un tun”. 3. Ce te poate face, dup¶ ce ai
tip¶rit un tiraj imens, nu doar s¶ †ii cartea mai degrab¶ în depozit, ci la scurt¶
vreme s¶ retragi ce a mai r¶mas din ce fusese distribuit pe pia†¶, §i s¶ trimi†i
totul la topit? 4. Nu exist¶ ra†iune economic¶ §i nici moral¶ într-o asemenea decizie. Eu §i mul†i al†ii am c¶utat din anii 1990 edi†iile Humanitas ale
c¶r†ilor lui Paul Goma §i nu le-am g¶sit decât de-a lungul anilor, pe la
buchini§ti. 5. Concluzie: interese/ spaime/ aranjamente ce nu au leg¶tur¶ cu
munca de editare §i cu literatura/ cultura stau la baza unei asemenea decizii.
Nu m¶ mir¶ nimic din ce ar putea fi afi§at pe site-ul ICR. Atât.
Din câte §tiam eu, pân¶ în 2007, Paul Goma nu era predat în niciun
manual de limba §i literatura român¶. Era nominalizat la tema despre memorialistic¶ într-unul din manualele de la Editura Sigma, coordonat de Nicolae
Manolescu, dar nu era analizat niciun fragment din scrierile lui. Nu bag mâna
în foc, e posibil s¶ mai fi fost numit §i în alte manuale.£tii c¶ sunt manuale
alternative, de la mai multe edituri, deci §i autorii/ coordonatorii sunt diferi†i.
Îns¶ fac parte din acela§i univers cultural-mental, supu§i acelora§i rigori ale
anturajului etc. Pot s¶-†i spun îns¶ c¶ în cei peste 8 ani cât am lucrat în bran§a
manualelor §colare, am stat de vorb¶ cu o sumedenie de profesori (de §coal¶,
de liceu, de facultate), cu inspectori – tot cadre didactice, §i foarte mul†i dintre ei îl apreciaz¶ §i îl citesc în intimitate pe Paul Goma. De ce? Din
eternul motiv: teama de a nu fi marginaliza†i la locul de munc¶, de a nu-§i diminua §ansele promov¶rii, de a nu-§i închide u§ile etc. etc. Profesorii care dau
examene de grad sau de doctorat îi au în comisii pe Manolescu, Simion sau
oameni din camarila acestora. Este o †es¶tur¶ u§or decriptibil¶ când e§ti în
sistem sau în preajm¶.
S-ar putea s¶ existe profesori care ies din program¶ §i în loc de, s¶
zicem, Steinhardt sau Ion D. Sîrbu, discut¶ la ore fa†¶ în fa†¶ Steinhardt/ Ion
D. Sîrbu-Goma. Este un scenariu credibil. Dar dac¶ ei exist¶ nu pot fi prea
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mul†i. Deoarece au mult de predat în ore pu†ine §i sunt nevoi†i s¶ se †in¶ de
program¶. De ce i-am numit aici pe Steinhardt §i Sîrbu? Pentru c¶ §i ei sunt
tot „memoriali§ti”, conform canonului literar actual.
Cred c¶ altfel stau lucrurile în facultate, unde profesorii au, teoretic,
autonomie mai mare. £i prestan†¶, s¶ recunoa§tem. Altfel nu s-ar explica faptul c¶ tot mai mul†i tineri, s¶ fiu exact¶ – tinere, au lucr¶ri de licen†¶ sau de
doctorat pe opera lui Goma. Eu sunt optimist¶ în ce prive§te viitorul nostru
normalizabil din acest punct de vedere. Tinere precum Mariana Pasincovschi,
de la Suceava, care e în ultima faz¶ a redact¶rii doctoratului, cele care
studiaz¶ §i scriu mult despre c¶r†ile lui Goma: Raluca Lazarovici (Padova),
Aliona Grati §i Nina Corcinschi (Chi§in¶u), Ancu†a Coza – din câte §tiu, §i ea
în faz¶ terminal¶ cu o tez¶ de doctorat, §i, nu în ultimul rând – tu, drag¶
Daniela. Am dat numai câteva exemple de tinere literate, toate având vârsta
de pân¶ în 40 de ani. Cred c¶ literatura noastr¶ e pe mâini bune. S¶ amintim
§i câ†iva „b¶ie†i”, chiar dac¶ unii se apropie de 60 de ani, îi dau în ordine alfabetic¶: Radu Aldulescu, Liviu Antonesei, Michael Astner, Nicolae Coande,
Bogdan Cre†u, Daniel Cristea-Enache, O. Nimigean, Dumitru Ungureanu,
Tudorel Urian. To†i au scris de-a lungul anilor postdecembri§ti m¶car despre
una din scrierile lui Paul Goma.
Nu §tiu dac¶ exist¶ §coli sau regiuni aparte în care este predat Paul
Goma. De vreme ce lipse§te din programele §colare, repet, cred c¶ este tratat
numai accidental. În privin†a manualelor de istorie lucrurile stau oarecum
diferit. Acolo m¶car se vorbe§te despre Mi§carea pentru drepturile omului,
din 1977, cunoscut¶ ca Mi§carea Goma. În orice caz, în manualele redactate
de mine.
5.
Daniela Sitar-T¶ut: E§ti reprezentanta lui editorial¶ în România.
Din 2008, de la Infarct §i Dialog-ul vostru n-am mai v¶zut c¶r†i semnate de
Paul Goma decât la anticariate. Ce edituri îl tip¶resc? E vorba doar de
reedit¶ri sau de opere înc¶ nepublicate, dar existente pe site-ul autorului?
Flori B¶l¶nescu: Toate edi†iile române§ti ale c¶r†ilor semnate de Paul Goma au tiraje mici, de maxim 1500 de exemplare, §i sunt precar distribuite. Sistemul de distribu†ie const¶, din câte în†eleg, în comandarea
titlurilor de c¶tre librari, pe baza ofertei trimise de edituri. Este complicat §i
anevoios. Lumea mi se plânge c¶ nu exist¶ c¶r†ile în libr¶rii, deci nu pot fi
cump¶rate, iar librarii spun editurilor c¶ nu exist¶ interes public pentru ele.
Trage tu o concluzie. Eu prefer deocamdat¶ s¶ nu intru în detalii.
În 2008 a ap¶rut Dialogul meu cu Paul Goma, la editura Vremea.
Apoi, în acela§i an, a debutat seria de autor de la Curtea Veche, cu Infarct,
la prima edi†ie. Au urmat Gherla-L¶te§ti – tot la prima edi†ie, cuprinzând §i
fragmentul L¶te§ti, apoi Adameva; în 2009 a ap¶rut a patra carte din serie –
Roman intim, în 2010 primul volum de Scrisuri. 1971-1989, la ora aceasta
se afl¶ la paginare, în editur¶, volumul doi: 1990-1998. Au mai ap¶rut dou¶
edi†ii S¶pt¶mâna Ro§ie (28 iunie-3 iulie 1940) sau Basarabia §i evreii la
editura Vicovia din Bac¶u, în 2009 §i 2010, precum §i Jurnal, 2007, la editura Galaxia Gutenberg, Târgu L¶pu§, tot în 2010. De asemenea, am f¶cut
rost de L’arte della fuga, traducerea romanului Arta ReFugii, f¶cut¶ de
Marco Cugno la Editura Voland, Roma, în 2007; anul trecut, 2010, a ap¶rut
tot în Italia, la editura Keller, Din calidor, în traducerea lui Davide Zaffi, cu
titlul: Nel sonno non siamo profughi, altfel spus: În somn nu suntem
refugia†i. A§ spune chiar:
Când vis¶m nu suntem refugia†i...
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6.
Daniela Sitar-T¶ut: La o distan†¶ de mai bine de dou¶zeci de
ani de la c¶derea Zidului Berlinului, de la c¶derea comunismului, de la dispari†ia totalitarismului, Paul Goma nu are în continuare cet¶†enia român¶. Ce
gânde§ti despre faptul c¶ niciunul dintre pre§edin†ii României nu l-a vizitat,
nu s-a a§ezat la masa Domniei-Sale? Putin nu s-a sfiit s¶ vin¶ la Soljeni†în
acas¶. Asta spune ceva despre acea „originalitate” româneasc¶?
„Originalitate” de moravuri, de moralitate...?
Flori B¶l¶nescu: Niciunul dintre pre§edin†ii
României, s¶ îi numim: Ion Iliescu, Emil Constantinescu, Traian B¶sescu, nu
a avut în
primul rând interesul de a-l respecta pe Paul Goma. În mandatele lui Ion Iliescu, cineva §i-a b¶gat coada §i i-a sf¶tuit pe b¶ie†ii de la
Justi†ie c¶ ar fi bine s¶-l bage în seam¶ pe Paul Goma. Numai c¶, nef¶când
lucrurile în
ordinea lor logic¶ §i fireasc¶, s-au trezit cu un r¶spuns aspru
de la Paul Goma, care adresându-i-se lui Ion Iliescu, se adresa de fapt sistemului. Scrisoarea începe astfel:
«C¶tre
Tovar¶§ul Ion Iliescu, Prim-secretar-general-§ef al P.C.R.,
La Palatul Cotroceni, Bucure§ti
Paris, 21 aprilie 1994
Mult-stimate §i foarte-iubite tovar¶§-drag Iliescu:
Am primit de la Bucure§ti o copie a cererii de recurs în anulare a sentin†ei de condamnare a mea §i a lui Horia Florian Popescu (pronun†at¶ în 3
mai 1957), cerere formulat¶ de Procurorul General V. Manea-Dr¶gulin §i
adresat¶ Pre§edintelui Cur†ii Supreme de Justi†ie.
Tovar¶§e Iliescu:
Onoarea mea nu are nevoie s¶ fie „reperat¶”, persoana mea se simte
ofensat¶ de manevra neru§inat¶ a comunismului-dup¶-comunism instalat în
România dup¶ decembrie 1989. Nu accept s¶ fiu iertat de voi – ba v¶ interzic
vou¶ (care sunte†i ce a†i fost – §i mai mult decât atât) s¶ rosti†i, s¶ scrie†i în
leg¶tur¶ cu mine: „justi†ie”, „înc¶lcare a legii”, „recurs în anulare a sentin†ei”
– cuvinte, sintagme potrivite tovar¶§ilor vo§tri, cei cu merite-deosebite-înap¶rarea-orânduirii-de-stat (grada†i, asimila†i), dar nu nou¶. Eu am fost §i am
r¶mas „du§man al poporului”, „bandit”, „lep¶d¶tur¶”, „vânz¶tor de patrie”,
„român corcit” – ba, chiar: „neromân” – §i sânt mândru s¶ fiu astfel, în gura
voastr¶, a caralìilor României.»
Textul este un adev¶rat rechizitoriu al comunismului §i se încheie la
fel:
«P. S. Celor ce se vor mira-indigna de tonul scrisorii de fa†¶ le voi
r¶spunde c¶ îi vorbesc lui Iliescu a§a cum merit¶ el s¶ i se vorbeasc¶: el i-a
tratat pe tinerii studio§i de golani; pe tinerii jurnali§ti de animale. £i nu §i-a
cerut scuze. Dac¶ mi se va repro§a: „nu se cade s¶ vorbe§ti a§a cu pre§edintele †¶rii”, voi r¶spunde:
a. Eu spun ce cred – nu „ce se cade”;
b. Nu-l consider pe Ion Iliescu pre§edinte al României: §tiu cum a
fost „ales” la 20 mai ’90, deci Iliescu este un impostor, un ilegitim;
c. Se §tie, dar repet: îl consider „§ef” al României Întregite (§i cu
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ced¶rile lui Iliescu, pe dup¶ cap cu Roman) pe regele Mihai I, Iliescu fiind
uzurpator;
d. Pentru crimele sale Iliescu merit¶ tribunalul – nu cel „al poporului”, nici „al lui M¶gureanu”, ci unul adev¶rat, european. S¶ fie sigur
jâmb¶re†ul tovar¶§ Iliescu: dac¶ nu la anul; dac¶ nu peste cinci, atunci peste
cincisprezece ani, peste dou¶zeci, dar va da seama de faptele sale – §i el §i
securi§tii lui, vinova†i de crime de sânge, chiar de crime culturale. A fost de
curând în Fran†a fostul biograf al meu, actualul scriitor al c¶r†ilor
preziden†iale, hagiograful Virgil T¶nase îi va fi strecurat între dou¶ limbi
(bine sim†ite): „securistul” francez Paul Touvier, acuzat de aceea§i crim¶ (de
omor – comandat, nu executat), a fost condamnat la închisoare pe via†¶ pentru fapte de acum cincizeci de ani, din timpul ocupa†iei germane.
A§tept cu încredere procesul lui; procesul lor.
Fiindc¶ §tiu: nu se va ridica din genunchi poporul român prin cârpoceli; prin „ajust¶ri”; prin iert¶ri reciproce (ori în cerc, dup¶ modelul Perini†a).
Ci prin interven†ii chirurgicale: cancerul, ori îl „tai” tu – ori te „taie” el, în
timp.
S¶ fii sigur, tovar¶§e Iliescu: la procesul Dtale n-am s¶ m¶ bucur c¶
ai fost pedepsit Dta; am s¶ m¶ bucur pentru memoria reg¶sit¶ a Românilor,
pentru sufletul reg¶sit al lor.»
S¶ fim serio§i, dac¶ noi eram normali, aveam reprezentan†i care s¶
ac†ioneze în deplin¶ normalitate. Or, nu suntem. Am obosit s¶ tot explic statutul de refugiat politic pe care îl are Goma de 34 de ani. Câinii latr¶, ursul
trece... î§i vede de afacerile lui. Iat¶, scriitorul Alexandru Petria s-a hot¶rât s¶
ini†ieze §i el un Apel pentru restabilirea drepturilor lui Paul Goma. £i? A fost
semnat de trei sute §i ceva de fraieri. Apelul din 2006, ini†iat de Valerian
Stan, Mircea St¶nescu, Dan Culcer, O. Nimigean §i subsemnata a strâns
aproximativ 600 de semn¶turi (num¶rul exact nu îl §tiu în acest moment,
deoarece înc¶ mai soseau semn¶turi §i în 2007!). L-am trimis Ministerului
Justi†iei, Camerei Deputa†ilor §i Senatului, Pre§edin†iei – am numit
institu†iile statului de drept. £i? România e o †ar¶ populat¶ de o minoritate de
fraieri (adic¶, de oameni liberi, de la frei) §i de o majoritate de d¶§tep†i, descurc¶re†i, aluneco§i, dilematici, talenta†i etc. etc. Cei care s-au solidarizat cu
Liviu Ioan Stoiciu în 2005, atunci când a fost omorât simbolic cu pietre pentru c¶ a publicat fragmente din Jurnalul lui Goma în „Via†a Româneasc¶”, nu
sunt legionari-gospodine frustrate §i mai nu §tiu cum i-a categorisit Nicolae
Manolescu. Ei au semnat ulterior Apelul din 2006 §i sunt oameni cât se poate
de integri, chiar dac¶ unii au accente critice la adresa criticului... De data asta,
cei din lista sus†in¶torilor lui Stoiciu au fost cu adev¶rat fraieri – în sensul
alterat al termenului – c¶ nu l-au dat în judecat¶ pe Manolescu pentru calomnie. Nu e de ajuns s¶ fii bine situat mediatic, în¶l†ime de la care po†i spune ce
vrei ca s¶ câ§tigi simpatie sau aderen†¶, este obligatoriu s¶ roste§ti adev¶rul.
Dac¶ nu îl roste§ti, adev¶rul iese în cele din urm¶ la iveal¶, c¶ a§a este de
când e lumea lume.
Revenim la cet¶†enie: Paul Goma, so†ia §i fiul lor sunt înc¶ refugia†i
politici, cu drept prelungit periodic de a sta în Fran†a, ultima oar¶ pân¶ în
2012. Paradoxul sau ciud¶†enia: atât România – statul a c¶rui cet¶†enie au
pierdut-o automat în momentul dobândirii statutului de refugia†i, stat care
este direct responsabil §i vinovat pentru aceast¶ situa†ie, cât §i Fran†a – statul
care i-a primit §i i-a protejat împotriva statului care i-a repugnat, l¶sându-i
f¶r¶ un drept natural, ambele sunt membre ale Uniunii Europene, în interiorul
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c¶reia refugiul politic este o realitate dep¶§it¶ istoric §i politic. Ca membr¶ a
ONU, România avea obliga†ia s¶ rezolve aceste probleme din oficiu. Adic¶ –
repunerea în drepturile naturale a tuturor acelora care au fost nedrept¶†i†i pe
criterii ideologice-politice, prin înc¶lcarea drepturilor omului §i chiar a
constitu†iei comuniste. Îi anun† pe evazivii care cârtesc f¶r¶ oprire c¶ Goma
nu merit¶ nimic, pentru c¶ este un român ca oricare altul care nu trebuie s¶
fac¶ excep†ie de la lege, c¶ nu este singurul român în aceast¶ situa†ie. Este
doar cel mai celebru. Îi mai anun†: §i cei cu nume mai pu†in celebre au demnitate §i refuz¶ s¶ fac¶ cerere pentru redobândirea cet¶†eniei, de vreme ce nu
au f¶cut cerere de renun†are la ea. Consecven†a principial¶ e floare rar¶ pe
meleagurile noastre, de-asta suntem atât de gumila§ti, moralmente vorbind.
C¶ au fost unii – precum scriitorul Dumitru Țepeneag, care au f¶cut cerere
pentru dobândirea cet¶†eniei române nu este un contraargument la ce spun eu.
Dsa avusese cet¶†enia român¶ §i regimul comunist i-a retras-o ilegal. Fiecare
ac†ioneaz¶ cum dore§te. Dar legea este de dobândire a cet¶†eniei române, nu
de redobândire! Mi se pare lips¶ de respect de sine s¶ ceri ceva ce †i-a fost
luat pe nedrept. Statul e vinovat în raport cu cel deposedat §i nu invers.
7.
Daniela Sitar-T¶ut: Într-una din paginile de Jurnal scriitorul
face urm¶toarea afirma†ie: „exilul total nu este acela în care nu mai ai nici
m¶car speran†a c¶ vei – reintra - vreodat¶ în †ar¶, exilul total este acesta: când
r¶mâi f¶r¶ nici un prieten (adev¶rat)”. În prezent mai putem vorbi de un exil
total? Decizia luat¶ odinioar¶ de disidentul perpetuu al culturii române, de a
nu mai reveni †ar¶, este absolut irevocabil¶?
Flori B¶l¶nescu: Paul Goma are toat¶ îng¶duin†a s¶ se simt¶
când exilat, când exilat total, dup¶ propria-i defini†ie. C¶ nu este p¶r¶sit de
prieteni este o realitate pentru care depun m¶rturie. Dar c¶ mul†i prieteni l-au
p¶r¶sit, l-au tr¶dat, este la fel de adev¶rat. Tr¶irile devin insuportabile când
tr¶ie§ti în izolare, oricât de racordat ai fi la realit¶†ile române§ti, intermediate.
Nu este nicio contradic†ie în zicerea sa. Po†i fi ciclotimic §i cu infinit mai
pu†in decât experien†ele tr¶ite de familia Goma. M¶ intrig¶ întrebarea ta „În
prezent mai putem vorbi de un exil total?” E pe dos, din câte pot eu s¶-mi dau
seama, adic¶, atât speran†a revenirii în †ar¶, cât §i „pierderea” prieteni(i)lor sau acutizat abrupt dup¶ 1989. Nu înainte, când m¶car §tia la ce s¶ se a§tepte,
§tia cu cine lupt¶ §i pentru cine se sacrific¶. Când anume „odinioar¶” a luat
decizia de a nu reveni în †ar¶? Cred c¶, în general vorbind, ne preocup¶ mai
mult a§tept¶rile noastre decât situa†ia propriu-zis¶ §i a§tept¶rile lui Goma. A§
defalca problema:
a.
Indiferent de ce crede Paul Goma, statul român de drept este
obligat s¶ le redea cet¶†enia din oficiu tuturor celor care au pierdut-o din
cauza statului totalitar. Condamnarea oficial¶ a comunismului, ca regim ilegitim §i criminal, oblig¶ de dou¶ ori statul român s¶ fac¶ acest lucru. S¶ nu
mai punem carul înaintea boilor: nu lui Goma trebuie s¶-i facem noi un hatâr,
pentru a-i hr¶ni orgoliul nem¶surat, ci statul român trebuie s¶ aib¶ grij¶ ca
drepturile naturale ale românilor s¶ se întoarc¶ la ei.
b. Reac†ia previzibil¶ a lui Paul Goma în cazul în care el §i familia
lui ar fi repu§i în drepturile lor naturale ar fi una de uluire, în primul moment
(dup¶ 34 de ani cu regim de apatrizi refugia†i politici în Fran†a...), apoi de
reg¶siri pe toate planurile, de încercare de acomodare. De ce se simt unii
datori s¶ fie de§tep†i §i s¶ „gândeasc¶”, s¶ „tr¶iasc¶” în locul lui ceea ce înc¶
nu i s-a întâmplat lui? C¶ doar nu i-au tr¶it toate spaimele, durerile, sacrifi-
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ciile §i renun†¶rile ca s¶ aib¶ dreptul s¶ decid¶ în locul lui.
Expresia „disidentul perpetuu al culturii române” ar putea fi interesant¶, dar a§ prefera s¶ îl numim scriitorul §i omul nedrept¶†it de români.
8.
Daniela Sitar-T¶ut: În pofida acestei situa†ii nespus de triste
în care se g¶se§te cultura român¶, ai senza†ia c¶ totu§i, undeva, în România,
acea „zon¶ a binelui” se solidarizeaz¶ cu Domnia-Sa? C¶ istoria îi va face
dreptate, e neîndoios, dar ce facem cu prezentul? Este, pe malurile
Dâmbovi†ei, valoarea sortit¶ s¶ fie de-a pururi o exilat¶? În ultima vreme se
scriu lucr¶ri de licen†¶ sau teze de doctorat despre Paul Goma. Abordarea este
îns¶ monografic¶. £i-a propus cineva s¶ elaboreze o Biografie Paul Goma,
un studiu complex referitor la via†a, activitatea §i locul Domniei-Sale în istoria culturii?
Flori B¶l¶nescu: Cred c¶ am r¶spuns deja la primele întreb¶ri. Nu
§tiu dac¶ istoria, sau Istoria?, îi va da dreptate lui Goma. Are dreptate de pe
acum, §i sunt destui cei care §tiu acest lucru. C¶, inevitabil, expierea de care
nu vom sc¶pa niciunul va da r¶gazul celor care vin dup¶ noi s¶ ne citeasc¶
mai deta§at, asta e altceva. Interesele lor imediate vor fi altele decât ale
genera†iilor anilor 1960 sau postmoderni§tilor, s¶ zicem. Care nu au în†eles
c¶ dincolo de meschina lupt¶ pentru supravie†uirea de zi cu zi §i de efemere
izbânzi literare interesul major al românilor era unul comunitar, mai înalt, de
a încerca s¶ fie împotriva sistemului, pentru un strop de demnitate na†ional¶.
F¶r¶ momente de vârf ale demnit¶†ii na†ionale un popor nu are repere istorice.
Cred c¶ genera†iile viitoare vor putea discuta, scrie mai conving¶tor decât o
facem noi despre alibiurile intelectualit¶†ii române: estetismul în cultur¶ –
arta de dragul artei §i „rezisten†a” prin cultur¶.
Am convingerea c¶ la un moment dat va fi scris¶ §i o biografie a lui
Paul Goma. Nu cred c¶ e cazul s¶ devenim ner¶bd¶tori, întâi s¶ fie citit cum
se cuvine. „M¶car s¶-i citim c¶r†ile §i tot ar fi ceva.”, a mai spus Bedros
Horasangian...
9.
Daniela Sitar-T¶ut: De obicei p¶rerile lui Paul Goma, indiferent
de domeniul abordat, se afl¶ la antipodul celor majoritare. Crezi c¶ mai e
posibil¶ vreo redresare etic¶ a românilor? Te întreb din punctul de vedere al
istoricului Flori B¶l¶nescu. Sau ne conserv¶m cameleonic, adic¶ „noi locului
ne †inem/ Cum am fost, a§a r¶mânem.”?
Flori B¶l¶nescu:Tocmai am r¶spuns la aceast¶ întrebare. Dar hai s¶
ascult¶m vocea unui om lovit §i el de racilele mo§tenirii comuniste, Marius
Oprea:
„Paul Goma a dat §i d¶ o lec†ie de †inut minte: cea a intransigen†ei.
Fie c¶ a fost vorba de rela†ia cu puterea, fie c¶ s-a pus problema moralit¶†ii
confra†ilor, el r¶mâne etalon al inadecv¶rii la compromis, chiar dac¶
judec¶†ile îi sunt uneori socotite drept excesive. Sunt, oricum, benefice întrun teritoriu în care nu ne putem l¶uda cu prea multe exemple de acest gen.
Mai ales c¶ scriitorii au dep¶§it parc¶ cel mai u§or mo§tenirea comunist¶; de
parc¶ toate umilin†ele îndurate pân¶ în 1989 au fost o etap¶, dep¶§it¶ ast¶zi,
în domeniul crea†iei. Poate tocmai de aceea, în pragul noului mileniu, dinozauri ai istoriei literare comuniste dau lec†ii mai mult sau mai pu†in academice de civiliza†ie sau patriotism. Dar dac¶ Paul Goma ar fi ajuns pre§edintele României, nu m¶ îndoiesc c¶ ace§tia ar fi fost judeca†i pentru colabora†ionism, iar dovezile care s¶ le probeze compromisurile înjositoare sau odioasele dela†iuni nu ar fi lipsit.
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Dar Paul Goma nu e pre§edinte, iar în România comunismul a trecut
§i suntem îndemna†i s¶-l uit¶m §i-l uit¶m ca pe orice amintire nepl¶cut¶. A§a
c¶ exemplul s¶u r¶mâne s¶-i scandalizeze pe aceia pe care nu i-a iertat §i
refuz¶ în continuare s¶-i ierte, lovindu-i prin lipsa amneziei de care d¶
dovad¶. Paul Goma e un om hotarât mai ales când distruge. Cum s-a n¶scut
un asemenea comportament într-un spa†iu în care compromisul este
conduit¶? Îmi permit s¶ avansez o ipotez¶ probat¶ prin documentele prezentate în continuare. Cred c¶ ele indic¶ acel viitor «comportament» al Dlui
Goma, scriitor dominat de încrâncenare, o încrâncenare asumat¶ treptat de
cel care a refuzat orice fel de umilin†¶, cu orice pre†; s-a n¶scut de aici un fel
de sinceritate t¶ioas¶, singular¶ §i, pentru unii, sup¶r¶toare - mai ales în paginile memorialistice.”
Este p¶rerea unui intelectual român care a fost ani de zile directorul
Institutului de Investigare a Crimelor Comunismului, înlocuit prin manevr¶
politic¶ de Vladimir Tism¶neanu et co., care nu s-a mul†umit doar cu preluarea IICC, a b¶gat în aceea§i oal¶ §i Institutul Na†ional pentru Memoria
Exilului Românesc, condus de Dinu Zamfirescu. Dintr-o mi§care, artizanii
condamn¶rii oficiale pe hârtie a comunismului au încercat s¶ monopolizeze,
deci s¶ controleze, studierea totalitarismului. IICCR fusese înfiin†at ca
agen†ie guvernamental¶, de aceea s-a putut da o lovitur¶ cu acoperire legal¶.
Institutul Na†ional pentru Studiul Totalitarismului – denumit de cei care
habar nu au ce se întâmpl¶ pe acolo, „institutul lui Iliescu”, doar pentru c¶ a
fost înfiin†at în 1993 – n-a putut fi preluat, de§i s-a încercat. Nu au reu§it
dintr-un motiv la vedere: INST este institut al Academiei Române. S¶ nu
intr¶m în buc¶t¶ria fo§tilor de†inu†i, unde sunt bisericu†e, tabere, mânc¶torii,
ca în toat¶ românimea. Unii îl crediteaz¶ pe Radu Ciuceanu, directorul INST,
care a stat, totu§i, 14 ani în închisoare, trecând §i prin reeducare, al†ii, dimpotriv¶, pe r¶posatul Ticu Dumitrescu, unul dintre înver§una†ii s¶i du§mani, §i
grupul de emula†ie strâns în jurul lui. Despre mor†i numai de bine...
Ce vreau s¶ spun: cine e hot¶rât s¶ fac¶ în România cercetare
serioas¶ o face indiferent cine îi este §ef. Dup¶ ce Marius Oprea a fost
îndep¶rtat, nu a cedat. A g¶sit calea de a continua ceea ce începuse, în ciuda
încerc¶rilor altora de a reduce studiul §i investigarea comunismului la eseistic¶ de factur¶ politologic¶ §i la fâ†âieli diplomatice. Studiul se face cu nasul
în c¶r†i, în arhive, cu reportofonul §i aparatul de fotografiat în permanen†¶ în
buzunar, cu mâna pe lopat¶, cazma, târn¶cop, §paclu în §an†, §i cam cu burta
goal¶, pentru c¶ un intelectual de o atare factur¶ este mai totdeauna unul care
tr¶ie§te la marginea confortului decent. Cercet¶torul comunismului – subliniez: la 21 de ani de la c¶derea regimului, §i nu dup¶ 100 de ani! – este un
om preg¶tit
oricând s¶ recupereze o m¶rturie oral¶, una cu §tampila
Securit¶†ii sau din fundul gropilor comune, oasele victimelor §i gloan†ele care
le-au fost trase
în ceaf¶. Cercet¶torul comunismului nu este unul care se
ocup¶ numai de scenarii.
Gre§eala imputat¶ lui Marius Oprea de Paul Goma avea s¶ fie legat¶
de acordul pe care istoricul §i l-a dat participând în Comisia pentru elaborarea
Raportului de condamnare a comunismului, sub conducerea lui Vladimir
Tism¶neanu, cunoscute fiind împrejur¶rile form¶rii acestei comisii. Vladimir
Tism¶neanu a uzat de toat¶ „diploma†ia” pentru a-l scoate pe Paul Goma din
schem¶. Pe scurt, pân¶ la urm¶, Paul Goma a avut dreptate. Iar Marius Oprea
a „pierit” pe limba lui. Din fericire, nu s-a dat b¶tut, §i îl apreciez foarte mult
pentru asta.
La doi ani dup¶ condamnarea petrecut¶ în Parlamentul României,
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intelighen†ia era foarte relaxat¶ (Cum s¶ nu? Din Comisia de condamnare au
f¶cut parte §i colaboratori ai Securit¶†ii, ca Sorin Antohi! Abia acum s-a
produs o adev¶rat¶ reconciliere-de bâlci-na†ional¶), numai Vasile Paraschiv,
un „nebun” ca §i Goma, autentic lupt¶tor anticomunist, în plus – muncitor, nu
intelectual fin ca Antohi §i al†ii – putea s¶ pretind¶:
„Sunt decep†ionat de perspectiva unui proces real al comunismului,
în care criminalii §i asupritorii poporului nostru s¶ dea socoteal¶ în fa†a
justi†iei. Acest Raport este un pas înainte, dar nu sunt semne s¶ ajungem prea
curând acolo unde vrem noi. Am impresia c¶, mergând a§a cum am mers §i
pân¶ acum, o s¶ mai treac¶ 18 ani, §i atunci nu mai are niciun sens s¶ vorbim
despre vreun proces, pentru c¶ nu mai exist¶ nici acuza†ii, nu mai exist¶ nici
reclaman†ii, vor muri §i victimele, §i c¶l¶ii. Paralel cu toate demersurile pe
care le face dl Marius Oprea, de descoperire a osemintelor, de construc†ie de
muzee, v¶ propun s¶ facem o comisie, care s¶ întocmeasc¶ un proiect de lege
în baza c¶ruia s¶ fie chema†i în judecat¶ to†i criminalii de c¶tre propriile lor
victime. Acest proiect de lege va fi înmânat primului ministru, care are §i
dreptul §i obliga†ia s¶-l înainteze parlamentului.”
„Reclamantul” Vasile Paraschiv a murit între timp..., s¶-i fie pomenit¶ în veci memoria, fiindc¶ a fost un martir!
10.
Daniela Sitar-T¶ut: Ce alte proiecte are cercet¶toarea de la
Institutul Na†ional pentru Studiul Totalitarismului?
Flori B¶l¶nescu: Au ap¶rut recent la INST dou¶
c¶r†i pe care le pot numi proiecte personale. Una este ini†iativa mea – dialogul cu arhitectul Alexandru Budi§teanu, o carte obligatorie pentru cine vrea
s¶ §tie ce a fost cu noi §i de ce suntem unde suntem, azi. Fostul arhitect-§ef
al Capitalei în perioada 1977-1983 a avut t¶ria s¶ scruteze în toate datele
existen†ei sale, s¶-§i recunoasc¶ gre§elile, la§it¶†ile, temerile. Tocmai de
aceea, este un bun exemplu de urmat în materie de asumare critic¶ a trecutului, de c¶in†¶, dac¶ vrei. Volumul se nume§te Între istorie §i judecata posterit¶†ii, un titlu definitoriu pentru con†inut, ca §i cele trei simboluri de pe
copert¶: harta României Mari, harta Bucure§tiului §i una dintre bisericile salvate de la demolare de arhitectul Alexandru Budi§teanu.
Cealalt¶ carte are o istorie trist¶. Volumul de m¶rturii culese de
regretatul Alexei Vakulovski de la supravie†uitorii foametei din 1946-1947,
în satul lui de ba§tin¶ – Antone§ti, Basarabia, a fost †inut ani de zile prin
diverse edituri, chiar de nume sonore din lumea editorial¶, §i, pe scurt, nu a
prezentat interes. Am reu§it, în cele din urm¶, s¶ îl editez la INST cu sprijin
din partea unor oameni (români §i un str¶in) care în†eleg rostul recuper¶rii
memoriei traumatizate a comunismului. Cartea se nume§te În gura
foametei. M¶rturii ale supravie†uitorilor, are un cuvânt introductiv scris de
mine §i beneficiaz¶ de o copert¶ expresiv¶ realizat¶ de graficianul Alexandru
Pecican.
De trei ani lucrez la redactarea unui volum colectiv din planul de cercetare al INST, o întreprindere vast¶, minu†ioas¶, care consum¶ neuroni, dar
este absolut necesar¶ §i f¶r¶ precedent la noi: Enciclopedia represiunii
comuniste din România. 1945-1989. Pân¶ la sfâr§itul anului va ie§i din tipar
volumul I, literele A-E. Trebuie s¶ spun c¶ nu este un dic†ionar de personalit¶†i, a§a cum se a§teapt¶ unii, ci o lucrare tematic¶ vast¶, cuprinzând terminologia oficial¶ §i neoficial¶, concepte fundamentale care pot asigura în†ele-
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gerea cât mai corect¶ a mecanismelor §i instrumentelor represiunii, locurile
de deten†ie, realitatea prozaic¶ a locurilor de deten†ie §.a.m.d. Inevitabil, sunt
pomenite victime §i tor†ionari, iar componenta ilustrativ¶, fotografic¶ este
covâr§itoare. Sunt §i autor §i coautor al multor voci din enciclopedie. Știu de
pe acum c¶ vor fi discu†ii, chiar atacuri. Este probabil c¶ unele lucruri pot fi
interpretabile, c¶ pot exista inadverten†e, dar s-a lucrat pe arhive, pe surse
memorialistice, pe studii §i analize din domeniul istorigrafic §i din domenii
auxiliare sau complementare. Am preluat informa†ii din surse de la institu†ii
similare INST, pe care, dac¶ pot spune a§a, le-am „corectat”, din mers. Vreau
s¶ spun c¶ suntem, la nivel na†ional, într-o faz¶ în care strângem §i
corobor¶m. Sunt multe gre§eli de informa†ie punctual¶ în ce s-a publicat pân¶
acum în România pe tema vast¶ a comunismului. Noi, între noi – cercet¶torii
perioadei, în†elegem care este cauza. Trebuie †inut cont §i de faptul c¶ de§i se
vorbe§te mult despre represiune, e un domeniu aflat la începuturile muncii de
defri§are. Suntem în România, dup¶ 21 de ani, în faza pionieratului. Este
firesc, din punct de vedere strict temporal-istoric. Lucrurile nu se rea§az¶
rapid în istorie, ci se regleaz¶ de la sine, în timp ce evolueaz¶ studiul aplicat,
instrumentele studierii §i mentalit¶†ile. Avem de lucrat nu doar în ciuda zecilor de ani în care istoria a fost supus¶ cenzurii ideologice, ci §i în ciuda intereselor unora care vor s¶ treneze cercetarea, s¶ diminueze §i s¶ arunce în derizoriu importan†a trecutului recent.
Material trimis de dl. Mihai Ganea
R¶spunsul lui Virginia Paraschiv cu 11 ore în urm¶
"Cei care pretind c¶ fac cultur¶, c¶ productele lor sunt estetice, nimic mai
mult, î§i fur¶ singuri p¶l¶ria. Nu exist¶ nimic estetic pur §i simplu. Nimic viabil nu
exist¶ în afara eticii, a moralit¶†ii, a responsabilit¶†ii. Po†i s¶-mi faci câte demonstra†ii
analitice, po†i s¶ m¶ îmb¶ls¶mezi în terorii literare. Nu te cred. Prin urmare, talentul
poate fi folosit §i ca mijloc de parvenire în ciuda normelor etice "....
De obicei comentez. De data aceasta prefer s¶ stau pe gânduri. Acest interviu are povestea sa. Îl consider un test important pentru colegii din REPUBLIC™.
Pentru mine este.
R¶spunsul lui Maria Sava cu 5 ore în urm¶
£i pentru c¶ tot se vorbea de paradoxurile române§ti pe aici, unul dintre ele
este chiar §i "cazul Goma". În vreme ce Paul Goma nu are dreptul la cet¶†enia român¶
luat¶ abuziv de statul comunist §i nici la o pensie nu are dreptul, Nicolae Manolescu
care a ridicat mâna s¶ fie eliminat din USR pe motiv c¶ subminare a puterii totalitare,
este acum ambasador al †¶rii la UNESCO. £i în continuare noi, "cei buni, blânzi §i
drep†i" accept¶m în mod tacit aceast¶ conspira†ie a t¶cerii impus¶ scriitorului.
R¶spunsul lui Virginia Paraschiv cu 2 ore în urm¶
Doamna Daniela Sitaru T¶ut este acum membru al cet¶†ii noastre, pe Cititor
de proz¶. Colegii pot comunica acum cu dânsa, în direct.
R¶spunsul lui Flori Balanescu cu 1 or¶ în urm¶
Buna ziua, Este frustrant sa stiu ca textul a fost preluat asa. Nu am dat permisiunea ca interviul sa apara fara sa aduc unele completari, tocmai pentru ca apare
cu intirziere; intre timp s-au mai intimplat niste lucruri, chiar daca situatia lui Paul
Goma este inca aceeasi. Nici nu mai am dispozitie sa spun ce. Era obligatoriu sa fie
datat. Presimt ca interventiile si comentariile o vor lua razna.
Si nu sunt editoarea lui Paul Goma, ci doar reprezentanta lui editoriala.
Flori Balanescu
*
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Topoloveni”:
Magiunul de Topoloveni ar fi singurul produs românesc înregistrat la
nivel european. (…)
Probabil c¶ dintr-un astfel de demers ecumenic au plecat §i seara de
poezie de la Ateneul Român, „Lista lui Manolescu“, organizat¶ de USR, cît
§i, surprize, surprize – oare Andreea Marin, care ne storcea lacrimi
s¶pt¶mînal, ce-o mai fi f¶cînd? –, un comunicat oficial al Comitetului
Director al Uniunii Scriitorilor din România, precum §i o pagin¶ (cu poz¶, y
compris) dedicat¶ lui Paul Goma în România literar¶ din 25 noiembrie 2011.
Comunicatul USR §i articolul consacrat lui Paul Goma ne-au f¶cut s¶ devenim brusc vis¶tori. Cunoscînd istoria noastr¶ recent¶ – la care nu am fost
doar simpli martori, ci chiar p¶rta§i –, ne-au potopit cîteva nedumeriri. Adic¶,
uite c¶ se poate ca Paul Goma s¶ redevin¶ din nou cet¶†ean român cu ID, cu
pa§aport §i cu drepturi depline, dar §i membru al Uniunii Scriitorilor.
Comunicatul USR spune: „domnul Paul Goma face parte din Uniunea
Scriitorilor din România, conform unor hot¶rîri din anul 1990, iar Consiliul
USR reconfirm¶, prin vot, în unanimitate, calitatea de membru al USR a
domnului Paul Goma. Uniunea Scriitorilor din România va sprijini toate
demersurile pentru ca domnul Paul Goma s¶ dobîndeasc¶ toate drepturile ce
decurg din calitatea sa de cet¶†ean român §i de membru al Uniunii Scriitorilor
din România“. Nimic despre §edin†a de pomin¶, cu participare serioas¶, prin
care Paul Goma a fost scos din rîndul membrilor USR – înscrisul oficial nu
se g¶se§te §i totul ar fi r¶mas la faza „îl d¶m afar¶, dar nu l¶s¶m urme“. £i
totu§i, USR ar vrea s¶ repare nedreptatea din 1977, a§a rezult¶ din comunicat.
£tim un alt caz, concret de data asta, din 1990 – am fost în sal¶ §i am votat –
, cînd Consiliul de Conducere al USR a votat cu o sut¶ §i ceva de voturi pentru, dou¶ ab†ineri (Mircea Sîntimbreanu, al doilea nume nu mi-l amintesc) §i
un vot contra (F¶nu§ Neagu) scoaterea lui Eugen Barbu din rîndul membrilor
USR. Nu §tim dac¶ la aceast¶ decizie s-a revenit, §tim doar c¶ la moartea lui
Eugen Barbu, Lauren†iu Ulici i-a dat un loc la Bellu.
Bref, ce se întîmpl¶ cu Paul Goma? A fost dat afar¶ din USR cu acte
sau nu? Dar autorit¶†ile comuniste care l-au expuzat din †ar¶ i-au retras
cet¶†enia român¶ sau nu? Nu §tim exact situa†ia juridic¶ §i oficial¶ a domnului Paul Goma. Dar o rezolvare, chiar §i în ceasul al 12-lea, ar fi de dorit, pentru ca Paul Goma s¶ nu mai aib¶ statut de apatrid §i de refugiat politic în
Fran†a.
Am remarcat, în acela§i num¶r din România literar¶ (25 noiembrie),
§i un articol semnat de criticul literar Irina Petra§ §i dedicat prozatorului
român. Brusc, Paul Goma exist¶. Faptul c¶ §i Norman Manea este citat în
articolul doamnei Irina Petra§ ne îndrept¶†e§te s¶ credem c¶ bate un vînt de
reconciliere dinspre Uniunea Scriitorilor c¶tre to†i scriitorii mai mult sau mai
pu†in alinia†i politic sau ideologic. Ceea ce nu ar fi chiar r¶u, dac¶ ar fi §i
adev¶rat. Dac¶ Statul român §i USR doresc s¶-i acorde toate drepturile lui
Paul Goma, ar fi foarte bine, dar s¶ nu fie ceva cusut cu a†¶ ro§ie, de
Cotroceni, prin care s¶ se încerce neutralizarea lui Paul Goma: „E§ti cet¶†ean
român, e§ti membru USR, î†i d¶m §i îndemniza†ie, §i pensie, ce mai vrei? De
ce nu-†i place de Manolescu §i de B¶sescu?“.
Abia a§tept s¶ m¶nînc ni§te magiun de Topoloveni cu £tefan
Agopian §i cu Varujan Vosganian, iar Vartan Arachelian s¶ ne cuprind¶ în
bra†e: „Fra†i scriitori români, s¶ tr¶im bine cu to†ii!“. Ce nu poate face magiu-
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nul de Topoloveni! Deja se întrevede o sear¶ cu prozatori români la Sala
Palatului. Frumos vis, acum, de s¶rb¶tori.

Sâmb¶t¶ 10 decembrie
Tot a§a. Nu mai pot lega dou¶ fraze.
De§i am ce spune:
Aliona Grati mi-a scris c¶ volumul ei despre mine va fi
gata s¶pt¶mâna viitoare,
£i: Magda Ursache m¶ în§tiin†eaz¶ c¶ Domnule de la
Dânsa, Petru Ursache este pe punctul de a scoate Omul din calidor.
Duminic¶ 11 decembrie 2011
£i azi. Tot a§a. Ba chiar mai r¶u.
*
CONFIGURA¢II SIMBOLICE ÎN ROMANUL
„DIN CALIDOR” DE PAUL GOMA
Daniela-Anca IEDERAN Universitatea din Oradea
Paul Goma's existential trajectory, which has been retraced within
the intricate scaffolding of the Fiction-House, has at its core the calidor. The
linguistic feature can be placed, by means of the mosaic inlay of the consonants and vowels, in connection with the sacred, archetypal centre of existence, from where the rays of being will emerge towards the rim of the circle
itself. The writer will always return to the core of this matrix, through the
magic power of the Memory-Character, thus symbolically establishing the
levels of the Fiction-House. The matrix-calidor is affirmed through the
benchmarks of the mythic main themes, which are equated with viable metaphors, internally established, that emphasize numerous states of being. N.
Frye's archetypal approach, as well as Paul Ricoeur's radical hermeneutics,
highlights in the case of Paul Goma's novels the unsuspected presence of certain symbolic images and certain inner springs fictionally transmuted into a
patterned
destiny, through the memory's ordering function, thus revealing individual experiences.
In conclusion, the calidor stands for the idyllic escapism of childhood, a haven of purity, which is continuously rebuilt in the writer's torn
being, exiled beyond the outskirts of the initial existential circle.
key-words: memory, calidor, point, centre, main them
1. Centrul din calidor
Scriitorul mare este mare pentru c¶ este adev¶rat (Goma 2004: 27)
afirm¶ Paul Goma. Scriitorul §i cartea? Scriitorul sau cartea? (Ibidem:30) dilema nu este rezolvat¶, nici nu e dorit¶ a fi; identitatea primilor doi termeni
egali este secondat¶ de posibila subordonare din al doilea caz, pân¶ la o virtual¶ excludere a unuia: nu pot exista dou¶ centre ale unui univers circular, ci
doar unul, care absoarbe scriitorul §i opera. Iar scriitorul mare este adev¶rat,
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deoarece poart¶ în sine memoria centrului lumii sale, care îi serve§te drept
muz¶ §i îl supravegheaz¶, în acela§i timp.
Centrul, punctul de constituire al unui întreg univers de repere ale
fiin†ei, îl reprezint¶, pentru Paul Goma, calidorul.
Într-o viziune simbolic¶, arhetipal¶, suveranitatea asupra universului
(Chevalier, Gheerbrant 1993: 282) este ilustrat¶, prin extrapolare, §i de natura
toponimului: calidor. Cuvântul este structurat fonetic din patru consoane §i
trei vocale, ce pot fi grupate într-o configura†ie aparte. Consoanele se
pozi†ioneaz¶ în direc†ia celor patru puncte cardinale, iar vocalele formeaz¶ un
romb interior (înscris în cerc). Un nume, o liter¶, un semn sau un punct
(Ibidem: 282) în centrul unei figuri dezv¶luie rolul de pivot pe care totul se
sprijin¶ §i de care totul depinde.
Figurativ, semnul centralit¶†ii, al punctului-matrice care d¶ na§tere
lumii configurate simbolic în coordonatele memoriei poate fi ilustrat astfel:
[imagine]
Se observ¶ razele care ating circumferin†a, în patru puncte cardinale,
radiind din centru.. Aceea§i schem¶ simbolic¶ se poate aplica, spre exemplu,
§i în cazul toponimului mitic Macondo:
[imagine]
Satul mitic are valoarea unui punct primordial, care se na§te,
vie†uie§te §i se stinge, un univers consumându-se pe sine §i consumându-§i
f¶pturile : Lumea era atât de nou¶ (Un veac de singur¶tate: 7) la început Macondo era acum un vârtej îngrozitor de praf §i d¶râm¶turi vânturate de
furia acestui uragan biblic (ibidem: 364) la sfâr§it.
Rombul fonetic dezv¶luie ideea de matrice a vie†ii, de simbol feminin (Chevalier, Gheerbrant 1993: 169) reprezint¶ leg¶tura prin care mumele
sfintele/ luminile mii/ mume sub glii/ î†i iau în primire cuvintele./ Înc¶ o data
te adap¶ (Epitaf: 161). Într-un cuvânt - htonicul, poarta de acces spre fecunditatea §i protec†ia matern¶ a pântecelui universal, liantul dintre viu, dinamic,
solar §i starea atemporal¶, embrionar¶, selenar¶.
Triunghiul vocalic este divin, sugerând armonie, glifa razei de soare
la vechii maya§i (Chevalier, Gheerbrant 1993: 383), focul §i inima pentru
alchimi§ti.
Toponimul devine o adev¶rat¶ mantra, încrustat¶ în memorie §i
incantat¶ de-a lungul întregii existen†e, în dispersia „razelor” care îi disipeaz¶
imaginea, dar care, în ultim¶ instan†¶, converg spre centru.
Calidorul §i litera monosilabei sacre OM, s¶mân†a din¶untrul scoicii
(Ibidem: 133) sunt, în mod simbolic, identice: de la el pornesc rosturile lumii
scrise §i nescrise, este factorul ordonator al existen†ei §i alf¶pturii. Calidorul
este un spa†iu central al inocen†ei copil¶riei spiritului (Simu† 1992: 8), în care
se oglinde§te ipostaza christic¶ a Orf¶nelului (Mali†a 1990: 9).
„Orf¶nelul” î§i reconstituie apartenen†a la matrice prin intermediul
memoriei subiective, a ceea ce personific¶ autorul însu§i, elogiind instrumentul de oglindire §i de ordonare a propriei con§tiin†e: memoria, memoria,
maica noastr¶ ocrotitoare (atât cât poate), memoria, maica noastr¶, mântuitoarea, memoria, ultimul recurs §i reazem, singura mângâiere, înainte de a
pleca încolo, dincolo... (Patimile dup¶ Pite§ti: 8).
Scriitura sa se transform¶, astfel, într-o spunere nesfâr§it¶ a memoriei; Northrop Frye distinge între autobiografia care se suprapune peste
roman, n¶scut¶ din impulsul creator fic†ional, deci de a selec†iona numai
acele evenimente §i experien†e din via†a unui scriitor care pot alc¶tui un
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tipar bine structurat (Frye 1972: 390) §i confesiune, când tiparul rezultat
întrece în dimensiuni pe cel cu care a ajuns s¶ se identifice scriitorul; acest
tipar poate fi înc¶ o simpl¶ prezentare a concordan†ei dintre temperamentul
§i atitudinile sale (Ibidem: 391).
Criticul consider¶ c¶ dup¶ Rousseau confesiunea începe s¶ ia forma
de roman, acest amestec având ca rezultat autobiografia fic†ional¶ (Ibidem:
391), axat¶ pe aspecte de ordin artistic, religios sau politic. Astfel autorul se
scrie pe sine însu§i, îndep¶rtându-se de canoanele tradi†ionale ale romanului.
Frye face distinc†ie între roman - extrovert §i personal, roman† introvert §i personal – §i confesiune care este introvert¶, dar are un con†inut
intelectualizat (Ibidem : 392). Structural, memoria-oglind¶ a con§tiin†ei
devine, în cazul lui Paul Goma, un principiu anatomic : disec¶ (mai târziu
asemenea unui bisturiu necru†¶tor), analizeaz¶, sintetizeaz¶ datele existen†ei
proprii, alc¶tuind un e§afodaj inedit.
Produsul artistic rezultat nu este altceva decât un mit al Golemului
menit s¶ demonstreze unicitatea acestuia. Golemul este z¶mislit prin imitarea
crea†iei divine; opera este f¶urit¶ de un creator st¶pân absolut peste universul
s¶u. Golemul lui Paul Goma este mut pentru c¶ oamenii nu sunt în stare s¶i dea grai (Chevalier, Gheerbrant 1993: 102); el con†ine imaginea propriului
eu creator, dep¶§indu-l, de multe ori §i subjugându-l. Golemul lui Paul Goma
poart¶, printre contemporani, stigmatul mu†eniei, deoarece este silit s¶ fie
mut §i respins, dar se §i autocondamn¶.
Arhetipul lui Hamlet – voce nostalgic¶, dar §i acuzatoare – d¶ substan†¶ vocii auctoriale care, sub imperativul necesit¶†ii recuper¶rii §i al rememor¶rii, î§i †ese wagnerian opera, printr-un mozaic de metafore – simbol.
Astfel, timpul – suveic¶ se deruleaz¶ într-o spiral¶ invers¶, comprimându-se
în punctul – centru: calidorul – etern prezent.
Incipitul din Pre-mergere fixeaz¶ statutul simbolic al matricei: este
buricul p¶mântului (Din calidor: 5). În esen†¶, prezentul reitereaz¶ ideea de
consubstan†ialitate, de fiin†are perpetu¶. Estele reprezint¶ alegoria lui a fi în
miezul punctului, ceea ce îi confer¶ statut peren.
Cuvântul calidor – cuvânt-mantr¶ pentru scriitor – î§i dezv¶luie
valen†ele unice; nu este împrumutat din slavismele †¶r¶ne§ti (Ibidem: 5), nici
nu este turcism târgove† (Ibidem: 5), el î§i afirm¶ individualitatea sonor¶,
muzical¶, creat¶: Casa noastr¶ din Mana avea, (domnilor), calidor... etimologia propus¶, la început de tot, de mam¶ era atât de mult mai frumoas¶,
încât în mod necesar era §i r¶pitor de adev¶rat¶: Calidor, carevas¶zic¶:
dor-frumos (Ibidem: 5).
Adresarea „domnilor” pare a avea o rezonan†¶ u§or ironic¶ §i emfatic¶, ilustrând par†ial ceea ce Julia Kristeva numea adolescentismul scrierii
(Kristeva 2005: 149), prin ipostaza de adolescent perpetuu a naratorului,
exprimându-§i voit unicitatea; vocea auctorial¶ se identific¶ pe sine în sacralitatea logosului: carevas¶zic¶, grecescul Kali §i românescul dor se întâlnesc
pe o c¶rare (spre izvor), se v¶d, se plac, se iau, se cunun¶... (Ibidem: 5).
Naturale†ea „spunerii” se combin¶ cu introducerea într-o atmosfer¶
mitic¶: dorul frumos devine o sintagm¶ emblematic¶ din care izvor¶§te litania: te prinde, cuprinde, str¶prinde; te n¶p¶de§te, te cople§e§te; bate,
r¶zbate, str¶bate - atunci când (de sus, din calidor), cu privirea aburit¶ de
duroare, ca†i încolo, spre Asfin†it unde b¶nuie§ti Prutul, râu bl¶st¶mat...
(Ibidem: 6),
Fraza cap¶t¶, prin sonorit¶†ile cu ecouri arhaice ale verbelor §i prin
asonan†¶, valen†e muzicale strani; chemarea „punctului”, acest dor personifi-
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cat, arhetipal, atinge u§or la început, apoi §opte§te înv¶luitor în str¶fundurile
fiin†ei, pentru ca în final s¶ o devasteze.
Scriitorul plonjeaz¶ în osia lumii (Ibidem: 6) prin vestibulul memoriei recuperatoare: nostalgia paradisului pierdut, al acelui Alfa §i Omega, traseaz¶ conturul existen†ei: pe m¶sur¶ ce m¶ îndep¶rtez de el, punct-de-plecare,m¶ apropii de punctul-de-sosire.(Ibidem: 6). Între copil §i mam¶,
cuprin§i în calidor, în osia lumii sau în buricul p¶mântului se na§te §i persist¶
aceea§i leg¶tur¶ invizibil¶, o raz¶ care certific¶ acel vestibul deschis spre
ambele p¶r†i, acel afar¶ proxim §i nu definitiv, acel loc la aer §i la lumin¶
§i umbr¶ §i c¶ldur¶ l¶untric¶”(Ibidem: 6).
Este emo†ionant elogiul adus figurii materne (rezonând de c¶ldura §i
melancolia sufletului moldovenesc), creionat¶ cu sensibilitate aparte, conferindu-i o aur¶ mitic¶: mama m-a adus pe lume (Ibidem: 6) conchide autorul,
nu a fost trimis.
Aceast¶ m¶rturisire vine s¶ înt¶reasc¶ ideea Mamei Divine, receptacul §i matrice a vie†ii (Chevalier,Gheerbrant 1993: 261); fiin†a mamei este
ambivalent¶, întrupând via†a §i moartea, deopotriv¶. În teologia hindus¶,
no†iunea cap¶t¶ valen†e simbolice: Mama divin¶ exprim¶ o gândire cosmocentric¶ (Ibidem: 261), incluzând energia creatoare ce anim¶ micro- §i
macro-cosmosul, ca principiu spiritual.
Mama devine, în psihanaliza modern¶, un arhetip, simbolul acelui
anima (incon§tientul) care, pentru a fi costructiv, are nevoie de con§tiin†¶.
Mama din calidor se reg¶se§te în perenitatea centrului: ea aduce pe lume §i
ghideaz¶ fiin†a spre lumin¶, r¶spunzând crea†iei divine prin propria z¶mislire; Nichita St¶nescu cerea :
„§i m¶ rog de tine,
na§te-m¶. Na§te-m¶” (C¶tre Galateea: 160).
Metafora st¶nescian¶ traduce acela§i dor arz¶tor de fiin†are, prin
crea†ie, spre iluminare.
Tragismul desp¶r†irii inerente de mam¶ este atenuat prin imaginea
transmigr¶rii sufletului acesteia în fiin†a propriului fiu al scriitorului, Filip.
Mama se diminueaza ca fiin†¶, se mic§oreaz¶ ca trup, regresând la stadiul
embrionar, în esen†¶, prin moarte, sub gliile blagiene, în Necuvânt. Învita†ia
în calidor se face din, în, spre calidor (Din calidor: 6) marcând nostalgia
eternei reîntoarceri, reînvierea centrului lumii de unde izvor¶sc, pentru scriitor, o infinitate de posibilit¶ti odat¶ ce Mama îl aduce la lumina fiin†¶rii.
2 Reperele toposului mitic. Casa – £coala - Satul
Calidorul, odat¶ identificat prin func†ia recuperatoare a memoriei,
devine locul sacru de contemplare §i de ancorare, a fiin†ei prin memorie, o
virtual¶ Atlantida a reveriei (Podoab¶ 2004: 254); timpul – suveic¶ î§i înceteaz¶ derularea, calidorul transformându-se într-o monad¶ a con§tiin†ei scriitorului.
Totul porne§te din calidor §i se întoarce la el, confirmându-i statutul
de virtual semn iconic (Der§idan 2002: 5); prin calidor, Paul Goma d¶ glas
suferin†ei maturului de a se fi pierdut în haosul lumii, bucuriei de a se reg¶si
suflete§te în oaza de lini§te edenic¶, tragismului în ultim¶ esen†¶, a rupturii
de fiin†¶; de aceea acest dor e frumos §i torturant în acela§i timp, alin¶ §i produce suferin†¶, lumineaz¶ §i îndârje§te.
Autorul îl exprim¶ prin sensibilitate §i fine†e analitic¶ (Simu† 2000:
92),investindu-§i poten†ialul scriitoricesc într-o †es¶tur¶ epic¶ imagistic¶, în
care toposul mitic are dimensiunile fiin†ei: memoria na§te §i se na§te odat¶ cu
propria ei configurare.
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Putem, astfel, vorbi, în cazul cronotopului de fa†¶, de ceea ce Jean
Ricardou numea metafora configural¶ intern¶ (Ricardou 1988: 120), fapt în
care, pornind de la schema unei celule simbolice (Ibidem: 120) se elaboreaz¶
întreaga re†ea figurativ¶ a e§afodajului interior al scriiturii.
Imaginea casei de lut, recompus¶ de vocea tat¶lui, atrage metafora
apartenen†ei la matrice: „dac¶ nu voiam, nu ie§eam la lumin¶. Atunci”(Din
calidor: 19) urmat¶ de transpunerea în fiin†a etern¶: „Din acum, de aici, privesc din calidor”(Ibidem: 20). Metafora configurat¶ intern¶ a casei de lut
(locul aducerii pe lume) este înso†it¶ de cea a §colii: „înzidirea”(Ibidem: 14)
ei na§te imaginea contur¶rii, prin logos, a locului de unde se va împ¶rt¶§i din
lumina cunoa§terii, locul în care cei doi p¶rin†i î§i vor îndeplini misia de
apostoli-lumin¶tori.
Înzidirea acesteia este mai mult decât o simpl¶ zidire, ea implic¶ integrarea spiritului, a duhului, a sufletului, cere imperios jertfa mitic¶, involuntar¶ prin moartea lui Pantelimon, asigurându-i statutul sacru.
Pentru c¶ în satul Mana (simbolic-mana cereasc¶?), centru al lumii §i
punct de raportare al tuturor razelor existen†iale, totul se preface §i se supune
unui ritual imemorial de p¶strare nealterat¶ a fiin†ei.
Mana scriitorului particip¶ în chip mistic la sacru (Chevaler,
Gheerbrant 1993: 264).Toat¶ fiin†a sa este ancorat¶ în esen†a vetrei; reperele
existen†iale se identific¶ prin observarea, tatonarea, însu§irea §i p¶strarea
lumii în datele sale primare.
De aceea, Mana ilustreaz¶ un tip de model teoretic al metaforei ontologice ( Ricoeur 1984: 264), model care se constituie într-o re†ea de metafore
subsumate arhetipului.
Calidorul este proiectat sistematic, pe fundalul casei, al §colii §i al
satului implicând permanenta ancorare în ipostaza mitic¶. Calidorul se
reg¶se§te în toate reflect¶rile spa†iale ale universului fictiv, fiind ceea ce
Stephen C. Pepper numea root metaphor (Ricoeur 1984: 375) incluzând
fapte, experien†e, evenimente, atitudini relatate, rememorate, retr¶ite.
În câmpul vast al memoriei, în datele ontologicului, calidorul se
proiecteaz¶ în cele trei segmente - vectori care definesc axiologic tr¶irea:
Casa - £coala - Satul, conturând concentric cercul fiin†¶rii.
Casa este identificat¶ cu §coala; dac¶ o cas¶ p¶rinteasc¶ proprie nu a
existat -bojdeuca de lut, acoperit¶ cu paie, cump¶rat¶ odat¶ cu terenul pentru §coal¶ (Din calidor: 7)- datorit¶ condi†iilor impuse de timpul istoric, ea
se va reconstitui îngem¶nat¶ în construirea §colii f¶cut¶ de noi cu mânurileistea (Ibidem: 8), dup¶ cum se exprim¶ intempestiv tat¶l scriitorului.
Amânarea plec¶rii în primul refugiu este datorat¶ tocmai imposibilit¶†ii p¶r¶sirii bru§te a spa†iului în¶l†at prin înzidire, pentru luminare spiritual¶. £coala §i casa se identific¶, se suprapun, lumea în coordonatele ei se
învârte §i curge în jurul acestei vetre. De aceea, tat¶l d¶ înc¶-numai-o–rait¶
§i înc¶-numai (Ibidem: 9); dezr¶d¶cinarea presupune abandonare a tuturor
leg¶turilor cu adev¶ratul univers.
Scriitorul - martor în ipostaza copilului vede tot; în ipostaza maturului este nevoit s¶ recompun¶ imaginea pierdut¶ în h¶†i§urile memoriei,
r¶mânând la arhetip: “stau în calidor §i nu mai v¶d: s-a -nnoptat”, “v¶d bine
de tot” (Ibidem: 10).
L¶muririle cerute tat¶lui implic¶ întotdeauna raportarea la efectele
timpului istoric; logosul expliciteaz¶, acuz¶, justific¶ faptele §i datele,
constat¶, rezum¶, concluzioneaz¶.
Tat¶l înva†¶, la rândul s¶u, din în†elepciunea ancestral¶ a b¶trânilor:
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viziunea realist¶ a civiliza†iei industriale se opune mentalit¶†ii arhaice, §i
pierde teren. Arhaicul are de partea sa fibra cosmic¶, fiorul primordialului,
esen†a Manei:
- Stuh, muruial¶, cochile†i, lut, baleg¶! a tunat tata. Cum sa dureze
ceea ce faci, dac¶-l faci din lut §i din stuh? £i ne mai mir¶m c¶ str¶mo§ii
no§tri n-au l¶sat urme...
- Au l¶sat, dar nu acolo unde toat¶ lumea se uit¶... , a zis Mo§ Iacob
(Ibidem:16).
Peste timp, construc†ia n¶scut¶ din p¶mânt §i imortalizat¶ în fotografii na§te uimiri, revela†ii în rândul occidentalilor moderni. £i astfel, devine
reperul care incit¶ la reconstruc†ie: scriitorul î§i caut¶ r¶d¶cinile pierdute,
recompunând coordonatele spa†iului, transpuse fictiv.
Primordial¶, în viziunea sa, este geografia mam¶ a istoriei: spune-mi
unde te afli, în spa†iu, ca s¶-†i spun ce †i s-a întâmplat în timp (Ibidem:18).
Locul v¶de§te situarea individului fa†¶ de reperele cosmice, locul î§i
creeaz¶ propria via†¶ prin existen†ele care îl populeaz¶. Scriitorul î§i reface
fictiv reperele locului s¶u pierdut, ale spa†iului din care a fost smuls, înainte
de a fi apucat s¶-§i con§tientizeze apartenen†a: Am început s¶ construiesc, s¶
mi-o fac eu, cu mânurile mele. Casa. Casa mea. Pornire fireasc¶ la cineva
care n-a avut vreodat¶ cas¶; deci, nici o acas¶ - de altfel, nici †ar¶...(Ibidem:
18).
Recompunerea casei simbolizeaz¶ trasarea h¶r†ii interioare a vie†ii
suflete§ti, configurarea arhetipal¶ a ideii de protec†ie, de refugiu aflat în centrul cercului, marcând prima comuniune cu cercul, prin locul z¶mislirii.
Reflexivul m-am n¶scut poart¶, pentru scriitor, o puternic¶ înc¶rc¶tur¶ afectiv¶: na§terea presupune lumin¶, desprindere din lutul înconjur¶tor în numele
vie†ii.
Tonalitatea confesiv¶ cap¶t¶ accente dramatice; autorul î§i impune,
transpunându-se în geografia sa, contemplarea propriei dezr¶d¶cin¶ri §i
înstr¶in¶ri: Îmi spun c¶ a§ vrea §i eu s¶-mi pot spune: <<Uite: aici m-am
n¶scut>> - §i s¶ ar¶t ceva aflat înc¶ în picioare: un ciot de zid, un ciob de
horn, dezafumat de timp §i mic§orat – §i nu doar p¶mântul: neted, §ters binebine. Nu doar p¶mântul, cu un gest rotunjit de nehot¶râre care ar voi s¶ zic¶:
„Pe-aici, pe undeva… (Ibidem: 20).
Stabilitatea, permanen†a, continuitatea se pot afla numai în interiorul
cercului, destinul desf¶§urându-se concentric §i atingând reperele dispuse în
jurul centrului, prin raze care converg spre el: casa, §coala. Tot astfel memoria cuminte ordoneaz¶ clipele, urmând cursul destinului, concretizându-le
fotografic §i palpabil, de multe ori prin emo†ia resim†it¶ a relat¶rii.
În cazul lui Goma, totul se afl¶ pe acolo, pe undeva de vreme ce factorul ordonator destin este bruiat, prin desprinderea de matc¶: în vâltoarea
haosului existen†ial, singurul punct de reper este calidorul ce poate aduna §i
recompune clipele trecute §i se poate, de asemenea, substitui refugiului.
Strategia discursului este interesant¶: ancorarea în calidor este laitmotiv,
punctând inerent momentele de reflec†ie ale spunerii; de la acest fapt
porne§te re-construc†ia edificiului memoriei afective, prin identificarea elementelor geografiei proprii: casa, §coala.
Satul, în schimb, cade, ca evocare din perspectiva figurii patriarhale,
sub inciden†a memoriei critice.
Dup¶ o trecere în revist¶ a istoriei dramatrice a acestuia, într-o
manier¶ demitizat¶ §i demistificatoare, tat¶l eviden†iaz¶ crudul adev¶r: satul
str¶vechi Mana piere sub ac†iunea „civilizatoare” a cuceritorilor, calitatea
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uman¶ se altereaz¶: ocna§i libera†i, §i apoi moscali (...) în sfâr§it r¶t¶citori
(Ibidem:25).
Acest ultim aspect consemnat ofer¶ o explica†ie pentru deteriorarea
treptat¶ a vetrei, deoarece libertatea e ca tabla-nmul†irii, se înva†¶ încetul cu
încetul, greu - se mai uit¶, se re-înva†¶... (Ibidem:27). Astfel logosul sus†ine
vocea auctorial¶ martor¶ a relat¶rii, din calidor. Cuplul de p¶rin†i recompune
imaginea prometeic¶ a adev¶ratei civiliz¶ri, a priceperii de a folosi §i de a
con§tientiza libertatea în lupta pentru supravie†uire; prepeleacurile de care
poveste§te tat¶l (care mai de care mai ar¶toase) sunt un motiv de mândrie
pentru localnici, de§i ele reprezint¶, în esen†¶, ni§te observatoare sau posturi
de paz¶ pentru prevenirea furtului de pepeni. Ele se afl¶ în total¶ neconcordan†¶ cu umilele colibe de lut în care se vie†uie§te.
Explica†ia? M¶nenii priveau lumea de la în¶l†ime (Ibidem:38), fiind
interesa†i de trec¶tori… Ironia vocii tat¶lui este evident¶, în raport cu discutata calitate uman¶; memoria sa încastreaz¶, îns¶, §i lupta cu p¶mântul a noului Adam (†¶ranul Severin), care î§i folose§te libertatea muncind ca un rob.
Satul se anim¶ treptat prin iluminarea memoriei; scriitorul întreab¶, caut¶
r¶spunsuri. Iar p¶rin†ii, de dincolo de memorie, îi r¶spund.
Scriitorul î§i construie§te astfel propria sa cas¶, ancorând-o în jurul
calidorului, logosul recompunînd existen†a concentric.
Vocea mamei readuce în prim-plan imaginea cuplului tân¶r, dornic
de a schimba lumea. Valsul mamei, pasiunea ei pentru dans este singurul
reper angelic §i luminos în configurarea ulterioar¶ a evenimentelor.
Tat¶l re†ine dansul mamei, mi§carea ei, desprins¶ parc¶ din tablouri
boticelliene; lumea pare s¶ fie, astfel, eliberat¶, mântuit¶, r¶ul d¶ înapoi §i
devine neputincios.
Ca s¶ pot dansa (Ibidem:31). Afirma†ia mamei, pe patul de suferin†¶,
implic¶ substratul metaforei: limbajul transmis de dans transcede logosul,
celebrând via†a, armonia dintre creator §i crea†ie, aspira†ia spre unitate.
Dansul mamei, chiar în fa†a tor†ionarilor mai târziu(dans din priviri, izvorât
din neastâmp¶rul picioarelor), îi descump¶ne§te: dansau umerii, §i capul §i
privirea mamei – bineîn†eles numai – mereu, mereu, vals. Vals. Vals. Vals.
(Ibidem:33).
Mama, în esen†¶, este metafora vie†ii. Tot ea, factorul z¶mislirii, este
cea care nu uit¶ nimic: ruperea de r¶d¶cina fiin†ei, de propria definire, nu
poate fi uitat¶:
Stai, omule, intervine mama. Ia-o mai din urm¶, c¶ la amintiri nu ne
gr¶be§te nimeni (Ibidem:29).
Ea r¶mâne un agent al Memoriei, patronând derularea evenimentelor,
spunerea tat¶lui, intervenind când aceast¶ desf¶§urare a spunerii omite
am¶nunte esen†iale. £i, astfel, ghideaz¶ involuntar rememorarea fiului care
î§i construie§te casa-fic†iune, populând-o §i mobilând-o cu tot ceea ce a
constituit pre-mergerea în refugiu.
Casa-fic†iune întrupeaz¶, în esen†¶, echivalentul st¶rii suflete§ti ca
substitut al oric¶rui referent (Ricoeur 1984: 379). Casa-fic†iune este
construit¶ prin împletirea de relat¶ri reproduse fidel, ale tat¶lui §i ale mamei,
ca puncte de reper ale c¶minului. Martori §i vie†uitori, p¶rin†ii ilustreaz¶ doi
poli: istoria vie, reprodus¶, relatat¶, critic¶, dinamic¶ – Tat¶l ca factor
ra†ional, logic, demistificator §i istoria afectiv¶, sim†it¶, perceput¶ simbolic §i
tr¶it¶ – Mama ca factor afectiv.
Casa de lut – £coala – Casa-fic†iune se suprapun simbolic: tat¶l §i
mama construiesc casa de lut care dureaz¶ atât cât timpul istoric o permite;
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§coala – ridicat¶ de p¶rin†i – ocup¶ o alt¶ dimensiune a devenirii spirituale,
rezistând dup¶ voia aceluia§i timp istoric; casa-fic†iune este singura care se
înv¶luie în nimbul permanen†ei. Având ca temelie Memoria vie, ea se înal†¶
§i vie†uie§te prin crea†ie. Calidorul casei-fic†iune este, în esen†¶, calidorul la
care autorul se întoarce mereu.
Paracliserul lui Marin Sorescu arde împreun¶ cu biserica sa, Paul
Goma se consum¶ împreun¶ cu propria cas¶-fic†iune, încercând s¶ se elibereze, identificându-se, re-construind §i recompunând. £i, pe m¶sur¶ ce o face,
se reg¶se§te pe sine.
Invazia istoriei brutale în universul idilic produce retr¶irea, peste
timp, a fiorului rece ca semn al viitoarei ruperi de fiin†¶. Evolu†ia acestei
retr¶iri este configurat¶ gradual ascendent: Stau în calidor. În calidorul cas¶.
Stau în calidorul casei noastre din Mana. Stau în calidor §i tremur
(Ibidem:52). Scriitorul se cramponeaz¶, în primul rând, de scene statice,
scene-cheie, scene-sâmbure (Ibidem:52) care constituie temelia caseific†iune; în esen†¶, acele crâmpeie de via†¶ tr¶it¶ de el însu§i §i rememorat¶.
Astfel, casa-fic†iune, se compune treptat, iluminând monadele încastrate în
somnul spunerii, monade revitalizate prin spunere.
La acestea, urcând din treapt¶ în treapt¶, se adaug¶, poten†ându-le,
relat¶rile martorilor istoriei, ai vie†ii tr¶ite. Acestea au rolul de liant, cimentând emana†iile calidorului. Inten†ia reg¶sirii prin rememorare este atât de
puternic motivat¶, încât Goma î§i dore§te regresia în Necuvânt, în atemporalitatea marcând d¶inuirea: atunci înaintez – retr¶gându-m¶ §i dincolo; în
s¶mân†¶, în gr¶untele de grâu – pentru cine are urechi de auzit (Ibidem: 52).
Construirea casei-fic†iune este paradoxal¶: edificiul se poate constitui, se poate în¶l†a doar coborând pe firul timpului, oglindindu-se arhetipal în
sufletul copilului.
Jocul semnifica†iilor (Ricardou 1988: 131) este evident; scriitorul
induce ideea de fisur¶ în viziunea idilic¶ asupra lumii, apar†inându-i în ipostaza de copil prin asocierea calidorului cu frigul §i cu lec†ia neînv¶†at¶ la
§coal¶, întrerupt¶ ca nefiind bun¶.
Confesiunea este motivat¶ direct: l-au ridicat pe tata (Din calidor:
52). Aceast¶ afirma†ie succede preciz¶rii determin¶rii autorului de a rememora §i de a retr¶i totul. Nu întâmpl¶tor, pentru c¶, din acest punct, vocea
copilului se face auzit¶ tot mai des §i mai puternic, concurând vocea tat¶lui
din perspectiva maturului care caut¶ explica†ii §i cere l¶muriri.
Exist¶, astfel, de multe ori în †es¶tura epic¶, dou¶ relat¶ri, completându-se: relatarea tat¶lui - ancorat¶ în istorie - §i cea a fiului, coborând din
calidor §i întorcându-se la el. Povestea fiului este justificat¶, mai târziu, de
preciz¶rile tat¶lui. Doar el este învestit cu func†ia de configurator al fundalului pe care se desf¶§oar¶ experien†ele fundamentale ce constituie
decora†iunea interioar¶ a casei-fic†iune.
Astfel, episodul arderii c¶r†ilor când tat¶l este arestat reprezint¶ un
prim nod important în †es¶tura simbolic¶ de configura†ii metaforice. De fapt,
aceasta reprezint¶ prima confruntare a copilului din calidor cu ac†iunea represiv¶ a timpului istoric: Ei: trei-persoane. Cu trei mant¶i de piele - mu§ama,
cu trei pistoale lungi de tot, în trei toace de lemn. Tocuri, nu toace, toaca era
la m¶n¶stiri, acum se bate tocul, ca s¶ închid¶ m¶n¶stirile §i s¶ ridice oamenii – cu pistolul (Ibidem: 53).
Represaliile sunt relatate de c¶tre tat¶ fiului matur, dezv¶luindu-i
misiunea reprezentan†ilor timpului nou s¶ striveasc¶, s¶ nimiceasc¶, s¶ distrug¶, s¶ ard¶ (Ibidem:61).
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De aceea, tat¶l-ctitor de §coal¶ va comite gestul arderii c¶r†ilor proprii, tocmai pentru c¶ este un iubitor de carte, dup¶ cum afirm¶ el, salvândule, paradoxal, de la distrugerea lor de c¶tre str¶inii invadatori.. Le va arde,
într-un gest simbolic, cu gândul neputin†ei r¶ului de a învinge total. Strig¶tul
Tr¶iasc¶ Guttenberg în mijlocul asupritorilor analfabe†i §i brutali pare nebunesc §i absurd, transferând sensurile adânci într-o prim¶ amintire vie fiului,
care o va a§eza la temelia casei-fic†iune: dansul tatei, gol pân-la brâu, cu o
sticl¶ de rachiu într-o mân¶, †op¶ind în jurul rugului pe z¶pad¶ §i urlând cu
veselia însp¶imântatului: Tr¶iasc¶ Guttenberg! – §tiind el bine c¶ via†a
Basarabeanului sub Rus e ori: c¶-c¶, ori: c¶-c¶ (Ibidem: 69).
Guttenberg – cel care a inventat tiparul. Într-o lume a c¶rei temelie
începe s¶ se fisureze sub ac†iunea violent¶ a istoriei brutale, referirea cap¶t¶
noi semnifica†ii închise într-o metafor¶ numit¶ de J. Ricardou ordinal¶
(Ricardou 1988: 133); este vorba de o suprapunere de sensuri. Pornind de la
figura central¶ a lui Guttenberg, inventatorul tiparului, se insinueaz¶ ideea de
r¶spândire a culturii scrise §i, în final, simbolul triumfului liber al spiritului
creator, indiferent de circumstan†ele istorice.
Astfel se tranziteaz¶ spre o nou¶ celul¶ fic†ional¶ (Ricardou 1988:
113), configurând re†eaua epic¶ din casa-fic†iune §i mutând accentul pe vocea
auctorial¶, care devine preponderent¶, rememorând experien†ele pe dou¶ planuri temporale.
Prin tehnica contrapunctului, memoria subiectiv¶ se deta§eaz¶ net,
alc¶tuind mozaicul epic din fragmente simbolice, disparate, unite, în final, de
acela§i calidor: Stau în calidorul casei noastre din Mana (Ibidem:68).
De data aceasta, afirma†ia are ca scop individualizarea propriilor
amintiri. „Guttenberg” îl patroneaz¶, simbolic, pe scriitor, reeditând, la nivel
superior, experien†a tat¶lui, îns¶ nu ca un Aufklerer, ci la modul vindicativ,
imperios necesar sie§i: Duminic¶ diminea†a (...) oricum, de acolo, de atunci
încep amintirile numai ale mele, curg¶toare ca R¶utul la Orhei (Ibidem:68).
Fluviul timpului, asemenea R¶utului la Orhei, curge, aducând cu
sine toate celulele epice semnificative ce vor decora casa-fic†iune. Din calidor, memoria transpus¶ în fic†iune contureaz¶ treptat figura Orf¶nelului,
†â§nind în epic.
Toposul mitic transpus în coordonatele fic†ionale se încarc¶, astfel,
de reverbera†iile personalit¶†ii în formare, analizate §i interpretate de vocea
auctorial¶.
Sintetizând nostalgiile dup¶ Edenul copil¶riei, calidorul r¶mâne centrul fiin†ei care va fi supus¶ ac†iunii timpului istoric ce o va rupe brutal de ritmul normal al devenirii.P¶r¶sind calidorul, Paul Goma î§i va urma destinul
geometrizat: cercul solar, îns¶, va fi anihilat de unul întunecat, opresiv. De
aceea, prin maica memorie va incerca o recuperare de sine, atâta timp cât
scrisul reprezint¶ o eliberare, dar §i o re-compunere ontologic¶.
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Miercuri 14 decembrie 2011
Idem.
Din România literar¶, nr 30, 2008 din “Confesiuni incomode de Tudorel Urian:
“(…)Nu m¶ pot ab†ine, în final, s¶ nu citez foarte nuan†atul tablou pe
care Gheorghe Grigurcu îl face fostului s¶u coleg Paul Goma. Cred c¶ sunt
cele mai bune rânduri pe care le-am citit despre celebrul disident:
"... fondul moral al lui Paul Goma e o cinste funciar¶, de-o intensitate
pu†in obi§nuit¶, o cinste activ¶, dac¶-i pot spune a§a, care-l îndeamn¶ a-i lua
în colimatorul s¶u pe mai to†i contemporanii de oarecare semnifica†ie.
Oamenilor le putem repro§a adesea compromisul. Lui Paul Goma i-am putea
repro§a... lipsa de compromis. El practic¶ o scrutare inuman¶, a§ zice, a
semenilor s¶i, nedispus a le face nici cea mai mic¶ concesie. Exager¶ri?
Multe §i recunoscute chiar de el însu§i, c¶ci instrumentul s¶u preferat îl
alc¶tuiesc lentilele m¶ritoare. Un fir de praf poate deveni mare cât oul, dar el
exist¶ în realitate, nu e mai niciodat¶ inventat. Putem glosa, evident, pe marginea jocului de propor†ii la care e supus¶, sub condeiul aprig al lui Goma, o
acuz†ie sau alta, îns¶ nu putem contesta gr¶untele (m¶car) de adev¶r de la
care porne§te" (p. 132).

Joi 15 decembrie 2011
Am impresia, certitudinea c¶ nu am semnalat cum se
cuvenea textul lui Ovidiu Nimigean din 2005 (despre mine),
g¶sit azi pe Tiuk! £i chiar de am f¶cut-o ce, stric¶ s¶ fie repetat?
“O. NIMIGEAN Goma. Paul Goma. Nici mai mult si nici mai putin
Pentru scriitorul roman - de azi, de ieri, de antart - caracterul
conteaza doar in orizontul unui "ce profit". La "jertfa patriotica" pretinde chi-
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tanta, la revolutiune participa cu mare furor mai ales daca e voie de la politie.
In general, scriitorul roman se considera posesorul unui dar divin, talentul, si
nu se face - ma-ntelegi? - sa-l iroseasca in gherile cu puterea seculara. Nici
in
procese alambicate de constiinta. Roman si, implicit, destept, el a invatat inca de la cronicari ca nu vremurile sint sub om, ci "vitavercea", de-aceea
a preferat, prefera (si va prefera?) compromisul, eschiva, mica intelegere cu
un diavol nu chiar atit de negru, combinatia, trendul. La limita (decembrie
'89?), cind lucrurile se rastoarna, va pretinde ca altceva a fost in sufletul lui,
mai mult, ca a "slabit sistemul din interior", ca, oricum, a rezistat prin cultura
si, in definitiv, binemerita de la patrie.
Paul Goma e altfel. Calitatea sa maitresse - care-i aduce atitea
ponoase - este consecventa. Consecventa cu memoria, in fapte si nume, rostite raspicat. Consecventa in a respinge politica laliie a compromisului, din
aceeasi fidelitate fata de memorie, altfel spus, fata de un adevar incercat pe
propria piele si pe propria constiinta. Face uneori erori de amanunt - pe care
le indreapta onest, cu mea culpa - , insa pe fondul problemei dovedeste un
discernamint impecabil. Paul Goma nu-si tradeaza din oportunism - ce loc
caldut si-ar fi asigurat!.... - temele consubstantiale, incarcate mereu de o tensiune etica straina de naravurile carpato-danubiano-pontice. Argumentele
sale, incorporate in numeroasele carti de literatura propriu-zisa, in jurnale, in
epistolar, in publicistica, se sprijina pe experienta concentrationara, pe
experienta protestului explicit, pe indelungata experienta a exilului, pe
refuzul ferm al compensatiilor care l-ar putea anexa (vezi, de pilda, respingerea invitatiei lui Ion Iliescu, presedinte in functie la acea vreme).
Tine de firea pervertita a romanului talentat - si scriitor pe deasupra,
si cam securist pe dedesubt - ca Paul Goma sa nu poata fi inghitit, darmite
mistuit. Intr-o vreme nu avea opera (Beniuc, ce-i drept, ajunsese la vreo saptezeci de volume de "tobosar al vremurilor noi", Eugen Simion ii depunea la
picioare encomionul aniversar). Pe urma, cind cartile s-au succedat cu
repeziciune, n-a avut talent (dupa '89, in "Romania literara", Constantin Toiu,
cu o grimasa de mare aristocrat al stilului - e plina lumea noastra de frizeri
galanti care se viseaza "gatoparzi" - , il trecea la ilizibili, contrapunindu-i-l pe
Petru Dumitriu, repede luat in brate de "lumea buna", editat masiv, inclus in
manual, absolvit, de aceeasi "Romanie literara", prin George Pruteanu, pina
si de ticalosia romanului Drum fara pulbere, in care viitorul vadimist simtea
"gheara leului"). In pupatul cu muci de dupa Revolutie revistele literare i-au
facut curte ("Romania literara" publica in serial Patimile dupa Pitesti), incercind sa si-l urce in herb. Editura "Humanitas" i-a tiparit rapid romanul
Gherla. Goma dadea bine. Numai ca Goma n-a inteles sa dea si la pace cu
oameni atit de draguti, ce-i deschideau, iata, portile spre cititorul roman. Asa
ca un al doilea volum scos de "Humanitas", Culoarea curcubeului, a ajuns
urgent de la tipografie la topit. Directorul "Romaniei literare", Nicolae
Manolescu, intr-un editorial pe prima pagina, promitea public, fara a rosi, ca
Paul Goma nu va mai aparea in veci in revista. Cruntul C.T.P. insotea darea
la tipar, in "Alia", a unei scrisori a lui Paul Goma catre Nicolae Ceausescu
(redactata in conjunctura speciala a presiunilor Securitatii), de o flegma
groasa in obrazul disidentului, caruia ii erau infierate citeva pasaje de dialog
aparent concesiv cu dictatorul. Nu mult dupa aceea, C.T.P., la televizor,
zimbea duios fata in fata cu Adrian Paunescu, furnicat pina in maduva de lira
bardului de la Barca. Cele trei volume de Jurnal de la "Nemira" (a caror
editare a fost sustinuta de un alt mare "antipatic", disident notoriu, la rindu-i,
Dan Petrescu) au marcat trecerea la repudierea in masa. Confruntata cu
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tabloul grotesc al propriei meschinarii, intelighentia autohtona a reactionat
vehement, acuzindu-l pe exilatul de la Paris de "lipsa de caracter" <sic!>, de
josnicie umana, de tot ce vrei si nu vrei, de minciuna, de fals, poate chiar de
tuberculoza, reiterind si marota lipsei de talent. In plus, taman in "22", revista
a societatii civile (unde, bunaoara, ani la rind si-a depus ouale democrate un
turnator ordinar precum Dan Oprescu), Bianca Balota denunta disidenta lui
Paul Goma drept o cacialma, un tam-tam intretinut pentru a dobindi viza de
plecare in Occident. Goma trebuia desfiintat in toate ipostazele sale, daca ar
fi fost posibil chiar in cea mai legitimanta, de opozant notoriu al regimului
comunist. N-a tinut (imi amintesc riposta lui Gabriel Andreescu), dar cel
putin s-a incercat. Intelighentia - avind si semnalul nefericit al Monicai
Lovinescu - s-a intrecut intr-o frenezie a macularii. Se daduse voie la aruncat
cu piatra in Paul Goma. S-a aruncat si cu piatra, si cu ligheanul de zoaie.
Acum, la zi, e si mai rau. Lui Goma i s-a lipit eticheta de antisemit.
Semnificatia ei simbolica este aceea de stigmat absolut, similara unei
degradari civice in republica literelor. Si in toate republicile. Cu o retorica a
lacrimilor de crocodil, disidentului din anii '70 i se recunosc din nou
meritele (Ioan Bogdan Lefter, Laszlo Alexandru), pentru a i se deplinge
ipocrit definitiva iesire din scena. Goma ar fi devenit tristul supravietuitor al
unui imens capital simbolic, iremediabil irosit. Daca ar fi antisemit, Goma
si-ar merita excomunicarea. Textul incriminat, Saptamina rosie, avind ca
tema retragerea armatei romane dupa Ultimatum, "pacatuieste", ca intreaga
opera a lui Goma, prin fervoare justitiara. Lui Goma ii repugna organic
ideile primite de-a gata, decretele, ucazurile, complicitatile tacite cu scheletele din dulap, el cade mereu pe subiectele incomode, despre care nu e
momentul sa se vorbeasca. Nu era momentul, sub comunism, sa se vorbeasca
despre spatiul concentrationar - Goma a vorbit. Nu e momentul acum sa se
zgindare susceptibilitati legate de anumite evenimente istorice - Goma le
zgindare, fidel principiului adevarului, de la care n-a abdicat niciodata (am
citit in "Tribuna" interventia fostului sau prieten, Laszlo Alexandru, de o
sofistica penibila, care cauta sa demonstreze relativitatea faptelor istorice in
stabilirea adevarului, concept dealtminteri fragil, dependent de conjuncturi,
de perspective, de scoli istoriografice etc. - lucruri prea subtile pentru un
ignorant in domeniu precum Paul Goma). Intr-adevar, Goma nu e un sofist.
Are proprietatea culorilor: la el albul e alb, negrul e negru, verdele e verde si
rosul e rosu. Le vede si le numeste. Chestiune de bun simt. Pentru el bataile
incasate de la Goiciu nu devin epifenomene ale pedagogiei unei utopii
generoase, palmele lui Plesita nu pot fi reinterpretate ca un accident nefericit
in "societatea socialista multilateral dezvoltata", excluderea din Uniunea
Scriitorilor nu va fi pusa pe seama unei rataciri de moment a unor colegi de
condei, agresiunea unor civili evrei asupra soldatilor romani nu e stearsa cu
buretele din perspectiva Holocaustului, dupa cum nici represiunea romaneasca nu e trecuta sub tacere si nici pe departe absolvita - din contra, e blamata apasat. Discursul asa-zis antisemit al lui Goma ramine de fapt un discurs
critic, nu acorda voturi de blam sau certificate de buna purtare, nu
face
apologii rasiste, nu deviaza in elogierea romanului verde, nu are
alt parti-pris decit anamneza, recuperarea faptelor, iesirea din tacere. Pe scurt
- nuditatea faptelor, ca sa nu folosesc un termen atit de maleabil precum "adevarul
istoric". Iar cind "nuditatea faptelor" incepe sa supere, ceva nu este
in
regula. Rentierii Holocaustului (care, nu demult, ii vizasera abuziv
pe Manolescu, Liiceanu, Dorin Tudoran, uitindu-l ca din intimplare pe
Vadim, ba chiar trecindu-l la "baietii buni") s-au autosesizat, intervenind ca
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o obtuza politie a spiritului, de-un maniheism primitiv - polarizat in "buni" si
"rai", in "ai nostri" si "dusmani" - , si l-au pus pe Goma la index. Amicii sai
literari n-au ratat prilejul de a se alatura noului linsaj, in speranta de a scapa
macar acum de Paul Goma (daca repugnantul personaj oricum refuza cu obstinatie sa-si dea obstescul sfirsit). Citit in ecourile de presa, Goma e un antisemit feroce, intratabil, periculos. Citit in litera si spiritul cartilor sale, cum
ne cere insistent - si, pare-se, inutil - , acuza se dezumfla pina la cabala si
calomnie. Feroce, intratabile si periculoase pentru devertebratii plaivazului
raminind doar reflexele de om liber ale scriitorului.
De ce este atit de urit Paul Goma de catre intelighentia romana? Ce
nu i se poate ierta? De ce, de la injurie, delatiune, conspiratia tacerii si retur,
s-a incercat si se incearca orice mijloc de anihilare simbolica (anihilarea
fizica a incercat-o, din fericire fara succes, Securitatea, prin agentul
Haiducu)? Insistind in anihilarea lui Goma, intelighentia isi dezvaluie un
enorm
complex. L-as numi complexul reprezentativitatii ilegitime pentru societatea civila. Persoane de merit intelectual neindoielnic emit pretentia
de a-si transfera prestigiul profesional, dobindit in perioada comunista, in
spatiul public de azi. Se vor lideri de opinie, intelepti ai neamului, "arhei",
"boieri ai mintii", profesori de democratie si spirit european etc. Partial, au si
fost perce-puti in aceasta calitate. Or', ei sint (sau au fost) doar critici literari
meritorii (Nicolae Manolescu, Eugen Simion, Alex. Stefanescu, Ioan Bogdan
Lefter), filosofi sau critici de arta (Gabriel Liiceanu, Andrei Plesu), scriitori
de o anumita anvergura (Nicolae Breban, Octavian Paler, Augustin Buzura,
Eugen Uricariu s.a.m.d.), nici pe departe oameni ai gestului civic hotarit, cu
toate riscurile presupuse. Autoritatea lor morala e subreda, se bazeaza pe
consensul tacit de a nu tulbura apele de dinainte de '89 (si, vai, de dupa). Paul
Goma le-a tulburat, dezvaluind lasitati de nebanuit la fete atit de subtiri,
egoisme care au naruit orice speranta de solidaritate, ignominii frapante intro relatie de presupusa prietenie, pacate omenesti, prea omenesti, poate acceptabile, de iertat intr-o lume normala, dar care, in comunism, au descurajat
miscarile de anvergura, lasindu-i singuri si la discretia regimului pe initiatori.
Lucrul acesta nu-l uita nici Goma - cum sa-l uite? ar fi similar cu a-si bate joc
de sine insusi - , nici inamicii sai. Din toata floarea scriitorimii, in '77 i s-a
alaturat lui Goma doar Ion Negoitescu. Restul "directorilor de constiinta" siau camuflat frica sub pretexte dintre cele mai pretios-ridicole - adica, vezi
bine, dumnealor ar fi semnat, dar Goma nu e totusi reprezentativ, n-are nici
viziune, nu citeaza din Heidegger, textul sau e sub stacheta intelectuala a
cinstitelor obraze, ar trebui refacut. Ai fi tentat sa crezi ca lipsa de reactie se
datoreaza unei... incompatibilitati stilistice. Altfel, le-ar fi aratat domniile lor
ticalosilor de comunisti ce inseamna minia de scriitor si intelectual roman!...
Astazi, nu-i pot ierta lui Goma ca a fost si victima lasitatii lor. Se va fi observat ca reprosurile lui Paul Goma tintesc in primul rind lasitatea scriitorilor si
intelectualilor ce-si supraevalueaza eroismul anticomunist de bucatarie, erijindu-se in autoritati morale. N-am remarcat sa-l fi infuriat un Radu Petrescu
sau un I.D.Sarbu (ironizat totusi en passant, mai degraba cu intelegere si afectiune), ci falsele verticalitati, gelatinele de mai an care pozeaza in dure blocuri de cremene, onorabilii si venerabilii obsedati de propria imagine, de propriile privilegii, de propriul "coledzi" - care nu se cade sa ramina tocmai
dumnealor fara... -, de papica, de bursica, de sinecurica. Pseudoimaculatii
sint tintele predilecte ale lui Goma, virginele reconditionate, cei ce cred ca li
se cuvine locul din capul mesei (unde, scaldind-o si dupa '89, au fost de altfel
asezati, ba in fruntea unei reviste, ca Nicolae Manolescu - baiatul cuminte de
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interviu al lui Ion Iliescu -, ba in fruntea fostei "Edituri politice", devenita
peste noapte "Humanitas", ba in fruntea unei noi "Fundatii culturale" croite
pe masura, vezi Augustin Buzura, ba in fruntea Ministerului Culturii, ca
Marin Sorescu, ba, precum "apoliticul" Eugen Simion, la conducerea, cam pe
viata, a Academiei s.a.m.d.).
In oglinda lui Goma imaginea lor isi resoarbe aurele iluzorii, "marile
figuri" se amalgameaza intr-un tablou grotesc, provocindu-ti mai degraba
plinsul decit risul: aceasta e crema natiei, aceasta e "lumea buna" (in fata
careia tinarul Marius Chivu facea o plecaciune, comentind condescendent
Pizdet-ul lui Alexandru Vakulovski, de neprizat pentru nasurile fine), aceasta
ne este intelighentia, aceasta ne este elita. In spiritul povestitorului moldav si in ciuda Academiei d-lui Simion - am sa rostesc o vorba proasta, dar de
neevitat: pe Paul Goma nu-l suporta, pe Paul Goma il detesta, pe Paul Goma
il urasc visceral toti cei carora le atrage atentia - taman cind vor sa-si savureze
metamorfoza din broasca in print - ca nu se poate si cu pula-n cur, si cu
sufletu-n rai. "Lumea lor buna" are un deficit flagrant de exemplaritate, e
compusa din oameni nici buni, nici rai, "nici asa, nici altminteri", din
caldicei. Le citesc adeseori cartile - unele sint lizibile, citeva savuroase -, dar
nu-i stimez cu adevarat. Autoritatea lor morala, cu care vor sa ma copleseasca, e nula. Intr-un cintec celebru, Visotki indemna sa-ti verifici prietenii
luindu-i cu tine pe munte. Goma i-a verificat bucata cu bucata. Nu se prea
putura in pisc... Cum sa-l aiba la inima (minte si literatura)?
Exemplu de ultima ora: sub proaspata conducere a lui Nicolae
Manolescu, U.S.R. da, abject, curs unei delatiuni ordinare, venita dinspre
comunitatea evreiasca, si acuza derapajul - "antisemit", fireste - al "Vietii
romanesti", unde au fost publicate, sub semnatura lui Paul Goma, "idei
contrare valorilor si normelor acceptate in lumea contemporana" (deslusiti
cadentele staliniste ale limbii de lemn?).
Diversiunea continua. Lui Goma trebuie sa i se taie limba. Goma
trebuie eliminat cu orice pret. Goma si oricine vine in atingere cu Goma,
acum Liviu Ioan Stoiciu si revista "Viata romaneasca". Ucaz, chemare la
ordinul autoritatii, amenintare cu votul de blam si excludere (un inventar
sinistru, pe care-l credeam disparut) - nicidecum dezbatere, cu ambele parti
invitate la rampa. Cenzura, nu discutie libera, intr-un climat democrat.
Sentinta fara drept de apel, pronuntata inainte de judecata, nu analiza pe text
(care ar demonta, de altfel, enormitatea acuzei). Astfel intelege Nicolae
Manolescu "sa repereze" onoarea pierduta a Uniunii Scriitorilor, punindu-i
inca o data pumnul in gura lui Goma, dupa ce l-a interzis in paginile
"Romaniei literare". Turnatoriile lui Eugen Uricariu ii miros a trandafiri.
Colaborarea lui Augustin Buzura cu Securitatea sta sub semnul indoielii pina
la probe mai concludente. Antisemitismul lui Goma e insa clar, de la sine
inteles, fara dubii, nu mai necesita nici o verificare, e gata ambalat, numai
bun de livrat oprobiului public. Aceasta e mentalitatea, acestea sint reflexele,
acestea sint umorile. Acesta-i omul, asta este tara. Oricit de dur ar suna epitetele stupidului caz, cu precedent doar in totalitarism, ele trebuie rostite:
jegos, mirsav, cacacios.
Ma intreb, urmarind neobositele tentative de linsaj simbolic, daca nu
a gresit, pe undeva, insusi Paul Goma. Parca e prea mult, neomeneste de
mult. Moralismul sau intransigent, de expresie hipercoroziv-pamfletara, nu-i
va fi descurajat pina si pe cei care-l priveau cu o simpatie sincera, pina si pe
cei dispusi sa-si asume culpele? Un plus de diplomatie, de cordialitate fara
concesii, n-ar fi netezit, oare, asperitatile? Imi dau seama ca uzez de o reto-
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rica naiva. Daca ar fi fost posibil, s-ar fi intimplat. Nu Goma a refuzat
dialogul. Goma a oferit, din ce in ce mai exasperat, premisele unui dialog
pertinent. Imposibilii lui parteneri doreau, in schimb, dupa '89, un disident
impaiat, de parada, care sa-i legitimeze moral. Propuneau amnezia ca temei
al impacarii. Li s-a explicat ca "aiasta nu se poate", nu pentru ca e Goma
ursuz si rinzos, nu pentru ca, din sadism, i-ar placea sa se joace cu ei
tavalindu-i in piata publica prin smoala si pene. Din cu totul alte motive, de
nepriceput si indigerabile pentru campionii micilor intelegeri: principiile nu
se negociaza dupa cum bate vintul - azi aici, miine-n Focsani, ce-am avut si
ce-am pierdut? - , caracterul nu e suma oportunismelor (suma acestora fiind
tocmai lipsa de caracter), datoriile trebuie platite. De pe aceasta pozitie Paul
Goma era - si este - permeabil la dialog. Numai ca nu are cu cine sta de vorba.
Tot mai inversunatilor sai "nemaiprieteni" - ca sa preiau morfologia scriitorului - li s-a cerut, cu indreptatire (fapte, fapte, fapte), sa treaca proba crestina
a umilintei. Sa-si recunoasca greselile, ca sa poata fi pur si simplu iertati. In
loc de umilinta purificatoare, "nemaiprietenii" au reactionat ca niste mari
cucoane ofensate ca li se reaminteste un trecut nu tocmai onorabil. De subliniat, au reactionat de pe o pozitie de putere, angajind o logistica uriasa: institutii ale statului, media, edituri etc. Impotriva unui om cu adevarat singur,
care nu le poate riposta decit cu verbul. Uite ca verbul face fata! S-a insinuat
ideea ca Paul Goma ar fi un cazan de ura (ciudat, cei ce-l cunosc indeaproape
- Ion Solacolu, de pilda - il caracterizeaza drept "un suflet mare"). Pun pariu
cu Nicolae Manolescu garsoniera mea de la G4 contra unei cutii de chibrituri
ca Paul Goma isi uraste dusmanii tot atit de mult, pe cit este de antisemit.
Adica deloc. Ii va fi privind, in schimb, din exilul sau fara intoarcere, cu o
nespusa mila. Nespusa, dar intrevazuta printre rinduri.
Cufundata in revelatorul Paul Goma, intelighentia si-a probat - coborind pina la mirlania duhnitoare a scandalului "Vietii romanesti" - incapacitatea de a face gesturile reparatorii. Care - acestea! - ar fi normalizat relatia
si ar fi sters din pacate. Ar fi fost atit de simplu! Chiar nu putea fi invitat Paul
Goma, cu scuzele de rigoare, sa-si reia locul in "Uniunea Scriitorilor"? (Cu
nesimtire i s-a replicat ca trebuia sa faca o cerere. La "cerere" a fost exclus?).
Chiar nu avea loc in revistele de cultura - asa incomod cum e el, ba tocmai
de aia! - in care sint reciclati de cincisprezece ani, cu multa intelegere, autori
de indoielnica tinuta morala, de la Petru Dumitriu la Titus Popovici si
D.R.Popescu? Chiar nu meritau cartile sale o discutie serioasa - critica, nu
encomiastica? Nici una dintre ele n-a fost demna de vreun premiu?
Personalitatea sa literara nu era la inaltimea unei distinctii precum "Opera
omnia", decernata de Fundatia "Anonimul", cu tot cu miliardul aferent (din
care isi construieste Nicolae Manolescu un adapost pentru batrinete)? Chiar
nu se putea manifesta fata de Paul Goma - daca nu iubire, daca nu recunostinta - cel putin intelegere? Nu neaparat scriitoriceasca - pur si simplu umana,
ca pentru un om ce ilustreaza o biografie a traumelor repetate. Gabriel
Liiceanu sau Silviu Lupescu, in loc sa-l dea la topit sau sa-l cenzureze, nu
i-ar fi putut propune o serie de autor, care sa-l readuca in circuitul firesc al
pietei de carte din tara? Toate acestea constituiau obligatii (as spune "de
onoare", daca acest substantiv mai face parte din vocabularul limbii romane),
nu favoruri. Faptul ca nu au fost indeplinite atesta o boala cronica, un postcomunism incapatinat (intr-o cultura care se alinta fluturind panasul postmodernismului), o labilitate morala dezesperanta.
Existenta lui Paul Goma, contestata sa existenta, chinuita si eroica in
acelasi timp, ramine unul dintre putinele motive de optimism, demonstrind ca
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organismul cultural autohton inca mai secreta anticorpi vigurosi, nu a fost
coplesit de metastaze. Cu trecerea timpului, apele se vor limpezi, o alta
generatie, care nu va mai datora nimic baronilor literari de astazi, ii va face
dreptate lui Paul Goma (si isi va face astfel siesi dreptate), descoperind in
cartile lui atit bestiarul unor decenii monstruoase, cit si un model, aproape
neverosimil, de verticalitate.
Eu, unul, mai tirziu decit s-ar fi cuvenit, iti multumesc, Paul Goma!
Imi pare rau ca nu te-am cunoscut!
Iasi, 07.09.2005

Oare din pricina nes¶n¶t¶†ii mele actuale percep textul lui
Ovidiu Nimigean ca pe ceva nou?, inedit? nemaiscris, nemaicitit?
*
Un alt text, din 25 martie 2008 din “Hermeneia” nesemnat,
intitulat

“Intre fantezie §i teroare”

“Paul Goma î§i începe trilogia despre copil¶rie cu romanul Din calidor, subintittulat O copilarie basarabean¶ în primul rând pentru a-§i face
cunoscut¶ originea basarabean¶ de care nu îi este ru§ine, iar în al doilea rând
pentru a dezv¶lui un adev¶r istoric dureros, v¶zut la momentul respectiv prin
ochii unui copil care nu în†elegea prea multe, îns¶ care a fost nevoit s¶ se
maturizeze cu mult înainte de vreme. Din cauza originii sale basarabene cu
care nu se sfia s¶ se afi§eze, ba chiar dorea din r¶sputeri s¶ poat¶ schimba o
mentalitate nelalocul ei, omul Goma va avea de suferit începând cu anii adolescen†ei §i continuând cu maturitatea, mai ales dat fiind spiritului s¶u rebel.
„În paginile revistei xenofobe S¶pt¶mâna, erau men†ionate originile basarabene ale lui Goma pentru a explica refuzul s¶u de a se supune imperativelor
“unanimit¶†ii na†ionale” în jurul secretarului general”.
În ce m¶sur¶ scrierea lui Paul Goma constitiuie literatur¶? Critica
literaturii române §i-a pus deseori întrebarea dac¶ opera lui constituie un
reper estetic sau este valoroas¶ numai din punct de vedere politic, „adic¶ este
pur si simplu un disident sau este §i un artist al cuvântului? Este doar un
memorialist sau §i un autor de fic†iune?” În orice caz, „marele merit al lui
Goma e acela de a exprima adev¶rul cu o autenticitate ce nu admite nicio not¶
de contraf¶cut §i cu o ardoare etic¶ ce nu permite nesocotirea m¶car par†ial¶
a lui”.
Într-un articol din revista România literar¶ un important critic literar
sus†ine ideea c¶ pe lâng¶ faptul ca Paul Goma este un intersant caz politic
datorit¶ nesupunerii sale fa†¶ de regimul comunist §i nenum¶ratele sale
încerc¶ri de a se face auzit §i în†eles, proza sa prezint¶ o verosimilitate impresionant¶, „putând fi confundat¶ cu documentarul istoric sau , mai exact, cu
documentarul biografic din perioada româneasc¶ a autorului”.
Pentru a putea pune în pagin¶ evenimente care s-au petrecut cu 50 de
ani înainte de încercarea de a le face cunoscute publicului larg, scriitorul
plonjeaz¶ în cele mai adânci trepre ale memoriei, în copil¶rie, îns¶ dup¶ cum
el însu§i men†ioneaz¶ în roman, „anumite amintiri mi s-au alc¶tuit, f¶cut,
apoi fixat din amintirile altora, povestite de aceia, adul†ii; sunt îns¶ altele:
scene statice, scene - cheie, scene sâmbure, momente, st¶ri care „atinse” […
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] prind s¶ r¶spund¶, s¶ vibreze, s¶ sune, declan§ând o adev¶rat¶ †inere de
minte a mea: succesiune, coborâre din treapt¶-n treapt¶, dep¶§ind,încolo,
înd¶r¶t, nu doar pragul v¶rstei de la care, cic¶, po†i avea amintiri „directe”, ci
chiar hotarul na§terii – sunt convins: o parte din memoria noastr¶ e intrauterin¶”.
Dup¶ cum se poate observa din fragmentul de mai sus, amintirile sale
nu sunt exclusiv alc¶tuite pe seama propriei aduceri-aminte, dar pentru
aceasta nu punem la îndoiala caracterul veridic al scrierii lui. Totu§i, nu avem
de-a face cu un text pur istoric în care ne sunt împ¶rta§ite ni§te evenimente,
ci scriitorul, fiind §i un bun maestru al cuvântului, î§i picur¶ scriitura cu un
limbaj colocvial, colorat, uneori chiar vulgar, tocmai pentru a demonstra
caracterul copil¶resc si juc¶u§ cu care sunt împ¶rta§ite ni§te întâmpl¶ri de o
mare seriozitate.
Un bun exemplu în acest sens este un fragment din capitolul F¶r¶
Arabia în care naratorul ne face cunoscut pactul de nonagresiune RibbentropMolotov - care se baza pe un protocol secret pentru împ¶r†irea Poloniei între
cele dou¶ semnatare – într-un stil pe care l-am putea asem¶na foarte bine cu
fabulele lui Grigore Alexandrescu: „îns¶ în 1939, Lupul-Neam† chair h¶p¶ise
mai bine de jumatate din oaia polonez¶, când i-a s¶rit în ajutor (ne-cerut !, ba
chiar temut) Ursul-Rusul... Ajutorul a fost dat Neam†ului, întru lichidarea
Poloniei... Oii i-a §optit c¶...el doar se preface, imediat ce au s¶ se lini§teasc¶
lucrurile, Lupul are s¶ dea înapoi ce-a înghi†it, de aici vorba: Cac¶, Ruse, ceai mancat... Atunci s¶ vezi fr¶†ietate urso-oitic¶...” .
Ironia pe care Goma o folose§te în descrierea acestei leg¶turi nu provine decât din ura lui pentru ru§ii care l-au obligat pe el (§i aici se contureaz¶
si un destin dramatic al tuturor basarabenilor care au tr¶it clipe de co§mar în
momentul raptului teritorial din iunie-iulie 1940, când României, în §ase zile,
i-au fost smulse peste 50.000 km²) al¶turi de familie §i cunoscu†i sa evacueze
de urgen†¶ un spa†iu care pân¶ nu demult fusese paradisul pentru el: casa
p¶rinteasc¶ §i calidorul lui drag.
„Galeria casei p¶rinte§ti din Mana este buricul p¶mântului. Totul îmi
pleac¶ de acolo §i de atunci, toate mi se întorc, dup¶ largi ocoluri, perfect
rotunde, dup¶ definitive dusuri – atunci §i acolo.”
Romanul Din calidor este o retr¶ire a întâmpl¶rilor din copilarie §i,
chiar dac¶, pe modelul Creang¶, Ionel Teodoreanu, ne-am a§tepta s¶ avem
de-a face cu o scriere plin¶ de nostalgie, dup¶ ce citim romanul ne d¶m seama
c¶ este departe de a fi similar cu scriitorii cita†i mai sus, singurele p¶r†i unde
se reg¶se§te spiritul acesta duios sunt fragmentele în care el vorbe§te despre
cas¶, calidor §i mama, care, ca §i la Blaga (în Hronicul §i cântecul vârstelor),
constituie centrul universului copil¶riei.
Fragmentul citat este chiar cel cu care Goma î§i deschide romanul,
f¶cand referire la ceea ce pentru el este un univers paradisiac, „buricul
p¶mantului”, locul unde el se simte cel mai bine, protejat §i iubit, unde nu are
nicio grij¶ §i unde toate voile îi sunt f¶cute. „Calidorul este de fapt un axis
mundi, pe când închisoarea de la Gherla este o contraax¶ a lumii. Mana e
paradisul tulburat, pe când Gherla e infernul”. Stând în centrul lumii, copilul
îi descoper¶ încet-încet secretele, jocurile, suferinta, umilirea, cenzura, teroarea. Aici, jocul nu mai are aceea§i însemnatate ca pentru un copil obi§nuit,
aici spiritul ludic este încarnat doar de jocurile sexuale §i, pu†in mai târziu, de
jocul grav, al terorii §i al mor†ii.
Calidorul, un spa†iu închis, „orientat spre Nord, nu este supus
Criv¶†ului” , motiv pentru care el se simte atât de bine aici, fiind capabil
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s¶ descopere lumea §i s¶ vad¶ istoria: „stau în calidorul casei mele din Mana.
£i v¶d.”
Înc¶ de mic copil, Paul Goma (ca un simbol al basarabenilor) tr¶ie§te
prima cenzur¶ mental¶, odat¶ cu ocuparea de c¶tre ru§i, aceea a impunerii
limbii ruse ca limb¶ în care to†i trebuie sa comunice („basarabenii, ocupa†i de
Ru§i, nici în biseric¶ nu sc¶pau de <rusasca lor>”), fapt ce va avea repercusiuni asupra lui la maturitate, pentru c¶ el nu înceteaz¶ în nicio clip¶ s¶ scrie
în limba român¶. Este, în acest fel, vorba de o revolta psihic¶ urmat¶ mai târziu de cea fizic¶, în urma c¶reia va avea de suferit în cele mai drastice
moduri, de la deportare, la încarcerare, la umilin†ele suferite în închisorile
comuniste §i pân¶ la exilul psihic si fizic în Fran†a.
Goma descrie pe câteva pagini invazia rus¶ §i st¶rile de disperare, de
team¶, de panic¶, urmate de nevoia de a se refugia în p¶dure (aici el are de-a
face pentru prima data cu statutul de refugiat, care îi va marca definitiv existen†a). În refugiul din p¶dure, ajunge s¶ cunoasc¶ mai bine oamenii, s¶ aib¶
primele experien†e sexuale infantile, adev¶rate perversiuni, avand „tendin†a
de a se prezenta mereu pe sine într-o lumin¶ favorabil¶, din cauza unei
vanit¶†i pe care nu §i-o poate reprima (uneori §i-o disimuleaz¶, îns¶ într-un
mod neconving¶tor). El se laud¶, gol¶ne§te, pân¶ §i cu m¶rimea sexului s¶u,
atunci când poveste§te cum s-a culcat, copil fiind, cu o femeie experimentat¶”.

Un alt text. Nici de acesta nu-mi aduc aminte s¶-l fi capturat:
“Theodor Codreanu: Paul Goma §i neorollerismul
Paul Goma pare a fi cazul cel mai enigmatic din ultimele patru decenii derulate în spa†iul culturii §i politicii române§ti.
Considerat în vremea dictaturii ceau§iste „disidentul” anticomunist nr. 1,
comparabil cu Alexandr Soljeni†ân, el a r¶mas §i pentru regimul postcomunist drept o personalitate indezirabil¶, împotriva c¶reia s-au mobilizat mai
ales cei din intelighen†ia „progresist¶”, care s-a pretins disident¶ §i rezistent¶
prin cultur¶, ceea ce i-a permis acesteia ocuparea pozi†iei-cheie în institu†iile
de cultur¶ (dar §i în cele politice), cu preten†ia c¶ reprezint¶ floarea curat¶ a
societ¶†ii civile române§ti. Dac¶ ne întoarcem la compara†ia cu Soljeni†ân,
constat¶m o diferen†¶ flagrant¶: în vreme ce acesta a fost primit în Rusia ca
erou na†ional, repus în toate drepturile §i asimilat, cu în†elepciunea lui, la
proiectul rena§terii postcomuniste, cu Paul Goma s-a întâmplat invers, ca §i
cum România ar fi continuat s¶ r¶mân¶ ceea ce a fost anterior, cu tot cu
ferici†ii ei „disiden†i” §i „rezisten†i prin cultur¶”. R¶mâne straniu, cel pu†in
pentru vizata intelighen†ie, faptul c¶ Paul Goma nu s-a raliat noului curent al
„politicii §i educa†iei na†ionale”, refuzând §i beneficiile materiale §i politice
care ar fi putut rezulta de aici. Bun¶oar¶, i s-ar fi ivit ocazia, cu înmiit¶
îndrept¶†ire, comparativ cu Gabriel Liiceanu, s¶ pun¶ mâna pe una din marile
edituri bogate; ar fi putut, de asemenea, s¶ ajung¶ pre§edintele Uniunii
Scriitorilor, ca Mircea Dinescu, ar fi putut ajunge ambasador al României la
UNESCO, aidoma lui Nicolae Manolescu, fiindc¶ tot locuia la Paris; ar fi
putut ajunge directorul Institutului Cultural Român, ca Horia-Roman
Patapievici, sau ministru al culturii, ca Andrei Ple§u, sau, de ce nu, pre§edintele României, ca Ion Iliescu §i Traian B¶sescu; în fine, ar fi putut fi pus în
fruntea Comisiei Preziden†iale pentru Analiza Dictaturii Comuniste precum
Vladimir Tism¶neanu. În loc de toate acestea, Paul Goma nici m¶car nu §i-a
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redobândit cet¶†enia care i-a fost furat¶ de Ceau§escu, nici m¶car nu i s-a anulat excluderea din Uniunea Scriitorilor, nici m¶car nu i s-au restituit bunurile
materiale §i morale furate de regimul comunist. El continu¶ s¶ fie apatrid,
c¶ci a refuzat, cu ani în urm¶, oferta Fran†ei de a i se acorda cet¶†enia francez¶ odat¶ cu altor doi scriitori celebri.
De ce a optat Paul Goma pentru o asemenea cale, fiind, ast¶zi, un fel
de proscris de care s-au lep¶dat fo§tii „prieteni” fie tacit, fie prin gesturi
publice pompoase, cu titluri de soiul „Adio, domnule Goma!”? Acuzele ce i
se aduc sunt diverse, dar ele graviteaz¶ în jurul unor argumente „tari” de
felul: „ingratitudine”, limbaj prea „dur”, „delir de persecu†ie”, iar mai nou –
„antisemitism”. Îns¶ o minte cât de cât dreapt¶ §i lucid¶ vede imediat minciuna acestor acuze §i, din fericire, în †ar¶ sunt numero§i intelectuali cinsti†i
care v¶d adev¶rul §i mai v¶d §i incredibila nedreptate ce i se face lui Paul
Goma. Din nefericire, ace§ti intelectuali, fie c¶ se numesc Liviu Ioan Stoiciu,
Dan Culcer, Valerian Stan, Ovidiu Nimigean, Flori St¶nescu, Gabriel
St¶nescu, dac¶ e s¶-i amintesc doar pe ace§tia, risc¶ §i ei un tratament similar,
cum i s-a întâmplat lui Liviu Ioan Stoiciu, care §i-a pierdut postul de la revista
Via†a româneasc¶. Ni se va spune: dar nu e o practic¶ de tip stalinist, tocmai
acea metod¶ de eliminare a indezirabililor într-un regim pe care „disiden†ii”
§i „rezisten†ii prin cultur¶” pretind c¶ i-au pus cap¶t? Este, dar metoda e ceva
mai veche decât a bol§evismului sau a nazismului, fiind depistabil¶, la
români, §i-n vremea lui Eminescu. Oare eliminarea lui de la ziarul Timpul nu
e modelul arhetipal §i pentru ceea ce se-ntâmpl¶ în zilele noastre? Or,
Eminescu a ajuns indezirabil chiar în fa†a „prietenilor” dintr-un motiv foarte
simplu, pe care poetul l-a exprimat limpede. Risc bucuros repetarea cuvintelor eminesciene: £-a§a-s de mul†i/ Ce mint cu gândul, vorba, fapta, ba/ Se
mint pe sine însu§i chiar, încât/ În mine s-a stârnit mândria crunt¶/ De-a
spune adev¶rul – dac¶ chiar/ Prin el lumea s-aprinde. £i: „Ei mint – eu
adev¶rul îl spun, c¶ci nu m¶ tem / De-a lui urm¶ri”.£i: „Cel mai mare p¶cat
al oamenilor e frica, spaima de a privi în fa†¶, §-a recunoa§te adev¶rul. El e
crud acest adev¶r – dar numai el folose§te”.
Nu se potrivesc toate ca o m¶nu§¶ mai ales pentru Paul Goma? £i
înc¶ cum! E vremea s¶ ne întreb¶m ce adev¶r crunt sau ce adev¶ruri a descoperit Paul Goma de a devenit atât de urât în †ara pe care, cu siguran†¶, o
iube§te infinit mai mult decât profitorii zilei. Ba mi se pare c¶ tocmai aceast¶
iubire eminescian¶ de România este cauza tuturor relelor pe care le îndur¶ din
exilul s¶u interminabil. E vorba îns¶ de mai mult, iar pentru asta se cuvine a
ne întoarce la doctrina bol§evic¶ a metamorfozelor partidului. O dator¶m
unuia dintre precursorii imedia†i ai lui Mihail Gorbaciov, Iuri Andropov:
1) partidul î§i asum¶ deschis numele de comunist §i ia puterea prin revolu†ie,
instaurând dictatura proletariatului; 2) când numele de comunism se compromite, partidul §i-l schimb¶, dând impresia unei noi revolu†ii, reintroducând,
aparent, pluralismul; 3) prin pluralism, pierde puterea §i se resemneaz¶; 4)
revine la putere într-un cadru aparent democratic.
Aceasta este doctrina celor patru stadii ale evolu†iei partidului comunist, care înglobeaz¶ §i „disiden†a” de tip Leon Tro†ki, cea care a supravie†uit
§i a f¶cut carier¶ în Noua Stâng¶ American¶, sub pav¶za postmodernismului,
împrumutând eticheta de „liberalism”. La noi, vechiul bol§evism metamorfozat a trecut, dup¶ 1989, prin ultimele dou¶ stadii. S-a §i spus c¶ a revenit la
putere prin Ion Iliescu §i Silviu Brucan. Numai c¶ întrucât, prin Ion Iliescu,
exista pericolul ca s¶ triumfe o coloratur¶ „na†ional¶”, Silviu Brucan s-a
retras strategic în „neutralitate”, devenind „vocea profetic¶ a democra†iei”
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române, dup¶ ce crease §i cea de a doua arip¶ a „societ¶†ii civile”, Grupul
pentru Dialog Social. Aceast¶ grupare, finan†at¶ de Funda†ia Soros, a adâncit
fa†ada „anticomunist¶”, „emancipându-se” în „noua dreapt¶” româneasc¶,
ast¶zi cu preten†ii de neoconservatorism. Marea lovitur¶, dup¶ avatarul e§uat
al lui Emil Constantinescu, sub mandatul c¶ruia s-au v¶zut vându†i §i românii
din Bucovina de Nord, a fost ata§area de populismul lui Traian B¶sescu, §i el
fost comunist trecut prin m¶rile §i †¶rile lumii democratice occidentale.
£mecheria „neoconservatorist¶” a intelighen†iei care-l sufoc¶ pe Traian
B¶sescu prin „iubirea” listelor de sus†inere, se spulber¶ la prima prob¶
serioas¶: ea arunc¶ la co§ul de gunoi al istoriei pe cel mai autentic conservator dat de cultura româneasc¶: Mihai Eminescu, tratat drept „cadavrul din
debara”. £i ciudat lucru, mizeria aceasta se produce cu acelea§i etichet¶ri prin
care este „gratulat” Paul Goma. Alte m¶§ti, aceea§i pies¶!
În rândurile „noii drepte” române§ti, sunt §i intelectuali care §i-au
recunoscut cinstit r¶d¶cinile tro†kiste. Între ei, Stelian T¶nase, care o face
într-un interviu acordat Gabrielei Adame§teanu, în 2007, pretinzând c¶ tocmai tro†kismul i-a permis a evolua spre „liberalism”. Biblia tro†ki§tilor este
lucrarea din 1936 Revolu†ia tr¶dat¶, în care Tro†ki argumenta c¶ revolu†ia
bol§evic¶ a e§uat din pricina stalinismului. Nu întâmpl¶tor s-a vorbit despre
„revolu†ia tr¶dat¶” §i dup¶ 1989. La noi s-a produs îns¶ un soi de „tr¶dare a
tr¶d¶rii”, c¶ci biruitorii s-au dovedit a fi tro†ki§tii cu fa†¶ „conservatoare” §i
„anticomunist¶”. Am demonstrat în A doua schimbare la fa†¶ c¶ Stalin,
departe de a fi abandonat visul revolu†iei mondiale al lui Lenin §i Tro†ki, i-a
dat for†¶ pragmatic¶, reu§ind s¶ comunizeze înc¶ jum¶tate de Europ¶ la
sfâr§itul celui de al doilea r¶zboi mondial, România fiind una dintre cele mai
urgisite victime ale c¶l¶ilor kominterni§ti. Marea dezam¶gire §i înfrângere a
lui Stalin a constat în sc¶parea printre degete a întregii Europe, de§i reu§ise
a-l îmbrobodi pe Franklin Delano Roosevelt.
Dac¶ sub regimul Ion Iliescu, neotro†ki§tii cu fa†¶ conservatoare
reu§iser¶ s¶ pun¶ mâna doar pe jum¶tate de putere, cea cultural¶, sub administra†ia Traian B¶sescu ei au dat lovitura complet¶, c¶ci ultimul pre§edinte
are vulnerabilit¶†i duble fa†¶ de precedentul, fa†ada lui „na†ionalist¶”, care ia asigurat succesul în fa†a electoratului, fiind †inut¶ strict sub control de
urma§ii lui Tro†ki. Cu siguran†¶, când aceast¶ „fa†¶ na†ional¶” va întrece
m¶sura tocmai intelighen†ia sus†in¶toare îl va compromite §i-l va p¶r¶si f¶r¶
remu§c¶ri, c¶utând un alt naiv, incapabil s¶ vad¶ adev¶rul c¶ adev¶rul e de
partea lui Eminescu §i al lui Paul Goma, iar nu de partea lui Horia-Roman
Patapievici, a lui Vladimir Tism¶neanu §i a tuturor „dreptacilor de stânga”!
Campania împotriva lui Paul Goma a ajuns pe culme în clipa când
acesta a încercat s¶-i deschid¶ mintea lui Traian B¶sescu asupra impostorilor
de care s-a înconjurat. Mai încercase el s¶ deschid¶ mintea §i lui Nicolae
Ceau§escu §i s-a v¶zut ce-a p¶†it. Se putea altfel în fa†a urma§ilor deghiza†i în
„anticomuni§ti”? Ce iluzie! £i totu§i m¶re†ia lui Paul Goma în istoria acestui
neam mereu p¶c¶lit st¶ tocmai în asemenea încercare. A început-o, în ce-l
prive§te pe Traian B¶sescu, în anul de gra†ie 2006, în momentul când se clocea în laboratorul lui Vladimir Tism¶neanu condamnarea „oficial¶” a comunismului. El însu§i luase ini†iativa, în 2005, alarmându-i pe impostori. Nu era
deloc neimportant prin cine se producea aceast¶ condamnare istoric¶.
Dimpotriv¶, o chestiune capital¶ pentru viitorul României. £i ca s¶ ne coborâm la nivelul în†elegerii omului simplu, atât de încrez¶tor în promisiunile
electorale ale lui Traian B¶sescu, vom spune c¶ era important ca s¶ nu se
repete banala punere ca paznic la oi a lupului, deghizat în cel mai grijuliu
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p¶stor. S¶ cutezi a pune paznic la adev¶rul comunismului pe Volodea
Tism¶neanu, iar nu pe Paul Goma, oare ce poate fi mai oribil în istoria unui
popor? £i totu§i nenorocirea s-a petrecut. Ca un blestem.
Paul Goma a în†eles c¶ nici el, nici Vladimir Tism¶neanu nu erau
indica†i a redacta Raportul asupra comunismului din simpla pricin¶ c¶ primul
putea fi prea subiectiv, ca implicat direct în dramatismul evenimentelor tr¶ite,
iar al doilea venea, pur §i simplu, pe urmele acelora care ne-au adus comunismul pe tancurile sovietice, înarma†i cu sângele doctrinei revolu†iei mondiale „tr¶date”. Cunoscându-§i lungul nasului, acela de a nu fi istoric, ci scriitor, Paul Goma a vrut s¶ atrag¶ aten†ia Pre§edintelui c¶ Vladimir Tism¶neanu
e cu atât mai pu†in istoric, el purtând în spate cocoa§a ideologic¶ imprimat¶
mental în Cartierul Prim¶verii, unde a copil¶rit §i s-a format ca om,
mo§tenind, pe deasupra, povara S¶pt¶mânii Ro§ii a anului 1940, ca vl¶star al
unui evreu basarabean bol§evizat, prigonitor al popula†iei b¶§tina§e odat¶ cu
ultimatumul sovietic de la 26 iunie pus în practic¶ de la 28 iunie. Muriser¶
oare, în România, to†i istoricii de meserie? Ei n-au fost c¶uta†i, preferându-se
improvizarea cu cei atin§i de morbul nou al „corectitudinii politice”. Singurul
istoric de meserie cu care a vrut s¶ se legitimeze Comisia Tism¶neanu a fost
Al. Zub, care, de fapt, n-a avut nici o contribu†ie substan†ial¶ la Raportul
final. Acceptând s¶ fac¶ parte din Comisie, Paul Goma a în†eles repede ce se
pune la cale, v¶zând §i numai lista celor propu§i, cei mai mul†i dintre ei erija†i
în „membri eminen†i ai societ¶†ii civile” care colonizaser¶, la 22 decembrie
1989, „microfoanele, presa scris¶, bursele, pentru a ne explica nou¶, neinforma†ilor, nou¶ naivilor cât §i cum §i pe unde «rezistaser¶» ei comunismului”. Cei mai mul†i dintre „eminen†i”, arat¶ Paul Goma, aveau cuno§tin†e nule
de istorie contemporan¶, „chiar dac¶ unii dintre ei se prezentau ca istorici”.
Mai mult de atât, s-a v¶zut din prima clip¶ inten†ia lui Vladimir Tism¶neanu
de a se sluji de numele lui Paul Goma ca de un paravan de mare siguran†¶ (ca
§i de prestigiul de istoric al lui Al. Zub, trecut prin pu§c¶riile comuniste),
impunându-i, pe fa†¶, rolul de membru „t¶cut”, sub argumentul lingu§itor c¶
„scrisese destul”, iar acum avea dreptul la „odihn¶”, l¶sând în grija „prietenilor” exper†i („exper†i” în ce?) s¶ fac¶ ce-i mai „greu”. Cum Paul Goma mai
avuse §i lipsa de „inspira†ie” de a publica pe internet o scrisoare semnat¶ de
Vladimir Tism¶neanu, neconvenabil¶ fe†ei de „imaculat” a autorului, acesta
a f¶cut în a§a fel ca invita†ia pre§edintelui B¶sescu adresat¶ lui Goma de a
face parte din Comisie s¶ nu ajung¶ la destinatar. Toate acestea §i alte câteva
sunt semnalate de Paul Goma în prima scrisoare (din cele trei) adresate
pre§edintelui, cea din 6 mai 2006. Îi mai reamintea c¶ propusese înc¶ de la 21
septembrie 2005 înfiin†area Institutului pentru Studierea Terorii Bol§evice în
România, ceea ce a trezit o adev¶rat¶ panic¶ în rândurile „anticomuni§tilor”,
respectivii boicotând ini†iativa spre a-§i asigura ei întâietatea §i proiectul.
V¶zând în ce ape se scald¶ Comisia, Paul Goma nu-§i pierde speran†a
în capacitatea pre§edintelui de a percepe adev¶rul §i la 25 mai îi trimite a
doua scrisoare. De ast¶ dat¶, îl anun†¶ c¶ refuz¶ a face parte din Comisia
Preziden†ial¶ pentru Cercetarea Comunismului în România, deoarece „hârtia
de mu§te V. Tism¶neanu a func†ionat o singur¶ dat¶”. Totu§i, îi propune s¶
numeasc¶ în comisie oameni competen†i, care au cunoscut tragedia românilor
sub bol§evism, precizând c¶ momentul de la care trebuia pornit e 28 iunie
1940, ocultat de proiectul Tism¶neanu pe urmele istoriei scrise de ru§i,
impus¶ nou¶ de slugile lor, Roller-ii vechi §i noi, istorici aservi†i, arcui†i între
Mihail Roller §i aservi†ii de felul lui Marius Oprea, îndoctrina†i cu noua
„corectitudine politic¶”: „noi tr¶im istoria în fiecare clip¶ a prezentului cu
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carnea §i o consemn¶m cu sângele nostru. Nu vor fi uita†i în veac uit¶toriivânz¶torii no§tri miori†o§i. Fiii, nepo†ii, str¶nepo†ii vor afla de la semnele
l¶sate de noi c¶ cinsti†ii, venera†ii lor înainta§i fuseser¶ ni§te in§i f¶r¶ opinii,
f¶r¶ coloan¶ vertebral¶, f¶r¶ memorie, oameni de nimic – mai grav, vânz¶tori
de fra†i – pe treizeci de dolari”. Democra†ia postsovietic¶, arat¶ Goma, nu
ne-a dat decât dou¶ drepturi: de a c¶l¶tori §i de a ne exprima. În rest,
mentalit¶†ile au supravie†uit prin noii „formatori de opinie”, încât istoria care
ni se cloce§te apare ca „dublu-rollerizat¶”.
Bineîn†eles, lui Traian B¶sescu nu i se putea îng¶dui s¶ citeasc¶ nici
aceast¶ scrisoare. A urmat a treia, la 14 octombrie 2006. Paul Goma precizeaz¶, de ast¶ dat¶, c¶ ar fi dispus a intra în Comisie cu condi†ia s¶ i se restituie cet¶†enia §i drepturile furate în 1977. I-a reamintit c¶ în 1981 François
Mitterrand i-a propus, prin ministrul culturii Jack Lang, s¶-i acorde cet¶†enie
francez¶, într-un cadru solemn, lui §i altor dou¶ personalit¶†i celebre, Julio
Cortázar §i Milan Kundera. A refuzat, încredin†at c¶ nu poate fi decât
cet¶†ean român. Pre§edintele mai afla c¶ a preferat s¶-l elimine pe Goma §i
s¶-i re†in¶ pe „rezisten†ii-prin-cultur¶”, „profund analfabe†i în materie de
Istoria României”. Cam în aceea§i vreme, un grup de prieteni a lansat un
Apel c¶tre pre§edintele României, semnat, apoi, de peste 300 de personalit¶†i,
pentru repunerea în drepturi a lui Paul Goma. Abia atunci s-a sim†it nevoia
unui r¶spuns de la Cotroceni (dublat de unul din partea ministrului de
justi†ie): e posibil ca Paul Goma s¶ primeasc¶ înapoi ce i s-a r¶pit, dar cu
condi†ia s¶ traverseze calea juridic¶ a unei cereri c¶tre statul român. Or, Paul
Goma precizase de fiecare dat¶ c¶ nu va face niciodat¶ cerére pentru ceea ce
i se luase abuziv.
A§adar, atât s-a în†eles de la Cotroceni §i de la „rezisten†ii-prin-cultur¶” c¶ dore§te Paul Goma: s¶ comit¶ o cerére. Or, el pusese trei condi†ii ca
s¶ accepte intrarea în Comisia preziden†ial¶: restituirea cet¶†eniei, dreptul de
a publica în România §i scuze oficiale din partea statului român.
Bagatelizarea acestor condi†ii prin sfatul de a scrie o cerére s-a f¶cut spre a
se oculta esen†ialul: de ce nu poate fi valid¶ în fa†a istoriei condamnarea
comunismului de c¶tre Raportul Tism¶neanu, ca nou¶ m¶sluire de tip rollerist. Pentru ca s¶ se fac¶ totu§i în†eles, Paul Goma a mai redactat, la 22 iunie
2006, un amplu argument sub titlul Despre Vladimir Tism¶neanu – §i nu
numai – în 11 puncte. Goma arat¶ c¶ Raportul asupra comunismului e l¶sat
pe mâna unor „confec†ionatori ai-istoriei-§i-geografiei-de-clas¶”, având în
cap „un trimis-numit-uns ca s¶ ne re-re-scrie istoria, tot dup¶ re†eta Roller”.
Prima întrebare pe care §i-o pune Paul Goma e dac¶ Vladimir
Tism¶neanu a reu§it s¶ se emancipeze de sub mo§tenirea kominternist¶ din
familie, a§a cum pretinde respectivul, ajungând, ast¶zi, „anticomunist” §i
militant al „dreptei”. Argumentele aduse de Goma arat¶ c¶, în realitate,
Vladimir Tism¶neanu a preluat organic mo§tenirea din familie, în perfect¶
consonan†¶ cu teoria celor patru stadii ale comunismului elaborat¶ de Iuri
Andropov. Urma§ii, desigur, nu sunt vinova†i de p¶catele p¶rin†ilor, dar grecii antici au în†eles c¶ fiii poart¶ cu ei p¶catele p¶rin†ilor. Isp¶§irea nu-i posibil¶ decât prin iubirea cre§tin¶. Dar a ajuns Vladimir Tism¶neanu la iubirea
cre§tin¶, semn c¶ s-ar putea solidariza cu suferin†ele §i cu istoria poporului
român sub comunism? Aici e nodul gordian.
Leon Tism¶neanu, tat¶l, a fost cet¶†ean sovietic §i unul dintre cei mai
bine pl¶ti†i agen†i, în 1945, ideolog kominternist de la Radio Moscova, trimis
în România sub direc†ia lui Leonte R¶utu, unul dintre principalii agen†i ai
sovietiz¶rii †¶rii. A func†ionat §i ca director-adjunct la Editura Politic¶ (cea
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încredin†at¶, dup¶ 1989, lui Gabriel Liiceanu) §i ca profesor de marxism-leninism-stalinism la Universitatea din Bucure§ti. £i Hermina, mama, a fost
redactor la Radio Moscova, ajuns¶, în România, director de cadre la
Ministerul S¶n¶t¶†ii. Vladimir este, totodat¶, nepotul Cristinei-Boico, expulzat¶ din Fran†a pentru spionaj sovietic, apoi prip¶§it¶ în România §i ajuns¶ în
posturi importante împreun¶ cu so†ul ei, rusul, devenit „general de gr¶niceri”,
Mihail R. Boico. Vladimir a copil¶rit în paradisul din Cartierul Prim¶verii
al¶turi de Nicu Ceau§escu §i de Radu Ioanid, holocaustologul de azi, al¶turi
de Andrei Oi§teanu sau de Anca R¶utu-Oroveanu, autentici „pui de
bol§evici”, zice Goma. Tism¶nenii sosiser¶ în Cartierul Prim¶verii direct din
spa†iul basarabean al S¶pt¶mânii Ro§ii. În ce m¶sur¶, se întreab¶ Goma, a
putut Vladimir Tism¶neanu s¶ se emancipeze de sub aceast¶ mo§tenire care
a „rollerizat” istoria României? În conformitate cu stadiile partidului comunist surprinse de Andropov, Paul Goma trece în revist¶ §i metamorfozele rollerismului în istoria românilor din ultimii §aizeci de ani. Din 1989, neorollerismul a trecut prin „pelinizare”, pentru ca în 1991 s¶ cunoasc¶ momentul
„wieseliz¶rii” (des¶vâr§it în 2005 prin intruziunea în înv¶†¶mântul preuniversitar), istoria traficat¶ fiind, din 1998, de apari†ia C¶r†ii negre a comunismului
(2007) a lui Stéphane Courtois (maoist în tinere†e) prin Ana Blandiana,
Gheorghe Oni§oru, Romulus Rusan §i Gabriel Liiceanu, pentru ca Vladimir
Tism¶neanu s¶-i devin¶ lider oficializat. În 2005, rollerizarea criptic¶ a devenit institu†ie prin înfiin†area Institutului pentru Studierea Comunismului,
având ca director pe Marius Oprea §i adjunct pe Stej¶rel Olaru, una din grijile
lor fiind eliminarea din istoria comunismului românesc a datei de 28 iunie
1940. Spiritul criptorollerist e vizibil la personalit¶†i ca Radu Ioanid, Serge
Moscovici, Mihai Dinu Gheorghiu, Isac Chino, Maria Mailat, Alexandra
Laignel-Lavastine §.a. Anul 2006 e, în viziunea lui Paul Goma, ultima §i cea
mai grav¶ etap¶ a rollerismului, concretizat, apoi, în Raportul Tism¶neanu.
Deformarea istoriei se reflect¶ în mistific¶ri precum monumentul din
Ci§migiu închinat osta§ilor americani care ar fi contribuit la „eliberarea”
României, când în realitate au f¶cut praf §i pulbere sate întregi, p¶r†i ale
ora§ului Ploie§ti sau Gara de Nord din Bucure§ti, la 4 aprilie 1944, prefigurând dezastre precum cel al Dresdei. Paul Goma îi acuz¶ pe guvernan†ii
români c¶ nu cunosc istoria §i nici nu le pas¶ de adev¶rul ei, c¶ r¶spund la
comandamente ale noilor „ru§i” despre care cred c¶ ne-au eliberat de comunism. L-au g¶sit pe Vladimir Tism¶neanu s¶ scrie istoria, cel care a avut
nevoie de la CNSAS de certificat ca s¶-§i probeze „cur¶†enia”. De aceea i-a
§i curtat, rând pe rând, pe Ion Iliescu §i pe Traian B¶sescu. Cu primul a realizat o carte de convorbiri, al doilea l-a ridicat la rang de istoric oficial.
Ca de fiecare dat¶, lipsa de inteligen†¶ se probeaz¶ prin confuzia
punctelor de vedere. (Vezi exemplul celebru dat de Mihai Ralea cu studentele
de la fizic¶. Una dintre ele, nemaiavând argumente, a izbucnit în plâns, spunând: „A§a-mi trebuie dac¶ stau de vorb¶ cu o tuberculoas¶!”). În polemica
dintre Paul Goma §i tism¶neni, cel dintâi a trebuit s¶ suporte epitetul de
„tuberculos” al c¶rui principal¶ conota†ie, de aceast¶ dat¶, este de „antisemit”. Confuzie de o naivitate l¶b¶r†at¶, dar care e util¶ în arhitectonica politicii corecte. So†ia lui Paul Goma este evreic¶. M¶car asta ar fi putut s¶-i
jeneze pe sus†in¶torii lui Tism¶neanu. Nu este nici un p¶cat c¶ Vladimir
Tism¶neanu este evreu. P¶catele ideologului Tism¶neanu sunt cele dobândite
§i care-l împing s¶ nu ias¶ cu o câtime din „cercul pentru studiere fixat de el,
fixat de fixatori”, simulând, fatalmente, „obiectivitatea istoric¶”. De aceea,
între altele, se str¶duie§te s¶ „spele” m¶car par†ial figuri ca Ana Pauker §i s¶
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înnegreasc¶ figurile antipatice lui §i familiei sale, precum pe Nicolae
Ceau§escu sau Radu Florescu. P¶catul cel mare al lui Vladimir Tism¶neanu
nu-i evreitatea, ci faptul c¶ „nu este istoric”, dar se erijeaz¶ în „istoric”. În
consecin†¶, el nu în†elege §i nu face nici un efort s¶-i în†eleag¶ pe „goii” în
mijlocul c¶rora tr¶ie§te („insensibil la via†a §i moartea goi-lor”). £i asta nu
pentru c¶ este evreu, ci fiindc¶ nu poate ie§i din Cartierul Prim¶verii, antiteza
României profunde: „El nu poate, nu vrea s¶ accepte c¶ exist¶ §i altceva, altfel decât propria persoan¶, propria categorie, propriul clan”. Deformarea
aceasta narcisiac-ideologic¶ este atât de adânc¶ la „corec†ii politici”, încât
atunci când evreii tr¶iesc §i gândesc normal sunt imediat eticheta†i drept
„antisemi†i”. Vladimir Tism¶neanu poart¶ în spate §i povara S¶pt¶mânii
Ro§ii din Basarabia, ocultat¶ sever în „studiile” sale „anticomuniste”, o
s¶pt¶mân¶ exterminatoare de b¶§tina§i: „Violenta†i, umili†i, pâng¶ri†i în credin†a lor cre§tin¶ de evreii bol§evici, mult mai r¶i decât ru§ii-cura†i – unii
prieteni, vecini, colegi deveni†i de nerecunoscut: turba†i de ur¶ fa†¶ de
români, mai ales dac¶ ace§tia erau militari §i se retr¶geau, umili†i de ordinul
de a nu r¶spunde agresiunilor, în S¶pt¶mâna Ro§ie; dup¶ aceea jefui†i de pâinea pe care ei o f¶cuser¶, alunga†i din casele pe care ei le zidiser¶, aresta†i,
ancheta†i, unii deporta†i în Siberia, al†ii împu§ca†i pe loc”. Un om care nu
în†elege tragedia basarabenilor nu poate fi istoric obiectiv. Comunismul
rusesc i-a deformat pe bol§eviza†i §i pe mo§tenitorii lor, inclusiv pe evrei,
f¶cându-i s¶ renun†e la gândire logic¶ §i la inim¶, „devenind robo†i ai
Distrugerii, ai Terorii, ai Ororii”. Cum ar putea Vladimir Tism¶neanu s¶
în†eleag¶ tragedia basarabenilor, a celor ascun§i în p¶duri, în pe§teri de frica
ocupan†ilor, cum ar putea s¶ în†eleag¶ istoria cotelor §i a colectiviz¶rii? se
întreab¶ Paul Goma. El nu poate s¶ accepte c¶ dup¶ 1989 s-a continuat
r¶zboiul civil cu †ara, c¶ pretinsul istoric continu¶ s¶ fie împotriva României
profunde. De aceea, conchidea Paul Goma în 2006, numirea lui Vladimir
Tism¶neanu în fruntea Comisiei preziden†iale „este o eroare care ne va costa
al†i ani, alte decenii de «tranzi†ie» (cite§te: încremenire, dare înd¶r¶t, retrogradare)”. Oare nu se mai g¶sesc istorici one§ti? „Tot la cârpaci, tot la peticari, la improviza†i am recurs?” Str¶-str¶nepo†ii no§tri ne vor judeca „cu
f¶lcile strânse, cu lacrimi de ciud¶ §i de mânie – §i de ru§ine”.
Dar s¶ admitem c¶ Paul Goma e subiectiv §i, poate, patetic. Iat¶ îns¶
c¶ intelectuali lucizi din genera†iile mai tinere îl confirm¶. Pentru economie
de spa†iu, m¶ voi referi doar la un singur exemplu. În 2007, Mircea Platon,
c¶ci despre el este vorba, publica o carte-avertisment: Cine ne scrie istoria?.
Evident, o asemenea carte nu trebuia s¶ ajung¶ la ochii institu†iei
preziden†iale. Autorul a revenit în 2009 cu un eseu ap¶rut în Convorbiri literare §i inclus, în acela§i an, într-un volum scris împreun¶ cu Gheorghe
Fedorovici. Eseul lui Mircea Platon poart¶ un titlu gr¶itor: O fantom¶ bântuie
România: Vladimir Tism¶neanu. Pentru cine n-a auzit de Mircea Platon,
semnalez c¶ e un tân¶r din stirpea marilor intelectuali români (n. 1974, la
Ia§i), provenit dintr-un mediu de istorici, el însu§i istoric, doctorand la Ohio
State University at Columbus, dar §i poet, eseist, traduc¶tor. Mircea Platon
demonteaz¶ pas cu pas mistific¶rile puse pe tapet pentru naivi de c¶tre
Vladimir Tism¶neanu. În primul rând, acesta nu este §i nu poate fi un om de
„dreapta”, cum pretinde, descriind (în Fantasmele salv¶rii, 1998) cum a trecut el de la „social-democra†ie” la „dreapta”, ca „anticomunist”. În scrieri din
1990-1992, simulantul era ambiguu, admi†ând, de pild¶, într-o conferin†¶
despre Basarabia, România, Europa, organizat¶ la New York sub auspiciile
Funda†iei „Iuliu Maniu”, c¶ Iuliu Maniu în†elesese primejdia pentru statul
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na†ional dinspre comunism. Dar tot în 1992 scria în volumul Uprooding,
Leninism, Cultivandind Liberty: „Dintre toate pericolele care amenin†¶ libertatea în Europa Central¶ §i de Est, cel mai mare e rena§terea spiritului colectivist. Acesta nu e un colectivism intelectual, interna†ionalist, cum e comunismul. E un colectivism primitiv, parohial, care se bazeaz¶ pe concepte precum «patrie», «na†iune» sau chiar comunitate de sânge”. În anul de gra†ie
2009, „dreptaciul de stânga”, dup¶ ce a reu§it s¶-l îmbrobodeasc¶ pe Traian
B¶sescu în leg¶tur¶ cu „condamnarea comunismului”, acum pune la cale, cu
„elita” din jurul pre§edintelui, revizuirea Constitu†iei, proiect în care ideea de
stat na†ional apare ca „dep¶§it¶”, „reac†ionar¶”. „interbelic¶”. Şeful comisiei
este tot un tism¶nean racolat recent: Ioan Stanomir, specialist în drept
constitu†ional, care a scris îns¶ despre comunism cam cu aceea§i re†et¶, de§i
se prezint¶ §i ca istoric §i teoretician al „neoconservatorismului”, bineîn†eles,
imediat l¶udat §i luat sub arip¶ de Vladimir Tism¶neanu pentru cartea Spiritul
conservator – De la Barbu Catargiu la Nicolae Iorga (Editura Curtea veche,
Bucure§ti, 2008). Nou¶ confirmare a semnalului de alarm¶ tras de Paul
Goma. Acela§i „dreptaci de stânga” a deschis, în 1994, dosarul condamn¶rii
intelectualilor… de dreapta, pentru „legionarism”, somându-i s¶-§i cear¶
scuze în fa†a poporului român §i a tism¶nenilor. „Nici unul – scria justi†iarul
„de dreapta” – dintre ace§ti intelectuali nu s-a apucat s¶-§i cerceteze
con§tiin†a pentru a detecta motivele obsesiei lor din tinere†e”. Ba chiar unul
dintre „vinova†i” era, pe atunci, §i Gabriel Liiceanu, culpabil fiindc¶ îi reedita
pe Cioran, pe Eliade, pe Noica. Azi, acela§i Liiceanu §i-a sp¶lat p¶catul devenind un tism¶nean convins. În articolul Romania Mystical Revolutionaries
(1990), emitea ideea uimitoare c¶ bol§evismul este opera dreptei, pentru ca în
2003 s¶ se simt¶ solidar cu Ion Iliescu (în cartea de dialoguri cu acesta) prin
„marxism revizionist” de sorginte tro†kist¶. Tism¶neanu condamna „rigiditatea” moral¶ a lui Corneliu Coposu §i a anticomunismului acestuia, apreciind
c¶ dovede§te „schematism, primitivism”. Tot acolo, evoca nostalgic §edin†ele
de la „£tefan Gheorghiu” unde participa al¶turi de Silviu Brucan. Între fascism §i comunism, Vladimir Tism¶neanu §i-a exprimat op†iunea pentru cel
din urm¶: „Cel pu†in un aspect e clar din dezbaterea interna†ional¶ despre
comunism versus fascism: dac¶ se poate vorbi despre comunism cu fa†¶
uman¶, e aproape imposibil de vorbit despre fascism sau nazism cu fa†¶
uman¶. Comunismul a l¶sat cel pu†in loc pentru iluzia umanismului – §i în
tradi†ia comunismului, poate în marxism, în antropologia §i filosofia
marxist¶, a existat probabil o tradi†ie umanist¶ complet respins¶ de fascism”.
Ca §i Tro†ki, el e convins c¶ marxismul a fost la origini o „aspira†ie democratic¶”.
£i a§a a ajuns „dreptaciul de stânga” în fruntea Comisiei
Preziden†iale pentru Analiza Dictaturii Comuniste, ca model de „anticomunist”: „Oricine i s-a opus a fost fie comunist, fie fascist, fie, având în vedere
c¶, în viziunea dlui Tism¶neanu sunt aidoma, §i comunist §i fascist, pentru c¶
nu este deloc umanist, pentru c¶ nu mai între†ii «iluzia umanist¶»”. Conform
logicii tim¶nenene, Paul Goma nu poate fi decât „fascist” §i „comunist”, pe
rând §i în parte.
Tr¶gând concluziile de rigoare, Mircea Platon constat¶ c¶ Vladimir
Tism¶neanu este un arivist tipic, „educat” în România §i în S.U.A., a c¶rui
evolu†ie de la „stânga” la „dreapta” e strident „esoteric¶” §i „proteic¶”, oglindind, ad¶ugam, stadiile andropoviste ale evolu†iei comunismului. Omul
manipuleaz¶ istoria românilor, refuzându-§i identitatea de român §i propulsându-se pe „orbita comunismului românesc §i interna†ional”. Se afl¶ la ani

©Paul Goma 1935-2011

wwww.paulgoma.com

PDF public și gratuit

31.12.2011

PAUL GOMA - JURNAL 2011

2861

lumin¶ de „dreapta”, de conservatorism care nu este o ideologie: „A fi om de
dreapta înseamn¶ a ap¶ra un dat, o identitate”. Or, tocmai o identitate î§i
refuz¶ Vladimir Tism¶neanu §i, culmea, o pretinde §i poporului român!
În 60 de ani, consider¶ Mircea Platon, au fost dou¶ genera†ii de
tism¶neni, cu precizarea c¶ nu evreii sunt „tism¶neni” sau „rollerieni”, ci
oportuni§tii §i arivi§tii, cea a lui Vladimir poposind cu misiunea de a preg¶ti
„o nou¶ genera†ie de oportuni§ti (ortodoc§i, catolici etc.) care s¶ apere sistemul corupt din România”. El §i comilitonii nu pot avea ca arme decât
lingu§irea, injuriile, listele negre, amenin†area, prezentându-se drept o „elit¶”
care pretinde binele, dar face r¶ul. Asemenea duplicitate antihristic¶ a omului
postmodern a fost analizat¶ de eminentul gânditor evreu american Jacob
Needleman, pornind de la motoul biblic: „C¶ci nu fac binele pe care-l voiesc,
ci r¶ul pe care nu-l voiesc, pe acela îl s¶vâr§esc”. Ca „anticomunist”, „La
urma urmelor, dl. Tism¶neanu continu¶ s¶ fac¶ ce a f¶cut tat¶l domniei-sale,
adic¶ s¶ lupte cu mapa împotriva poporului român”. £i: „D-nul Tism¶neanu
folose§te discursul §i apuc¶turile celor care au distrus România. A§a a fost
educat. (…) De zeci de ani suntem sili†i, dac¶ nu accept¶m corup†ia sau ideologia comunist¶, s¶ o lu¶m de la cap¶t, s¶ murim, s¶ plec¶m, s¶ t¶cem, în
vreme ce urma§ii celor care au distrus §i distrug România, care seac¶ albiile
de ape, dau lec†ii de moralitate §i ne înva†¶ cum s¶ ne dezb¶r¶m de str¶mo§i,
de na†iune, de credin†¶, de patrie, de cultura româneasc¶ §i de alte racile ale
trecutului”.
Acelea§i judec¶†i de valoare asupra imposturii neorollerismului la
dou¶ genera†ii diferite. Când Mircea Platon se n¶§tea, Paul Goma î§i începea
r¶zboiul cu hidra comunist¶, aceea§i care ast¶zi îi acuz¶ pe amândoi de „antisemitism” §i de toate relele de pe p¶mânt, pentru ca Paul Goma s¶ nu intre în
†ar¶, iar Mircea Platon s¶ fie pus la stâlpul infamiei §i amenin†at cu scoaterea
de la universitate, ca în anii negri ai expulz¶rilor proletcultiste.
Pân¶ când se vor mai petrece asemenea fenomene?
Sursa: („Oglinda literar¶”, Foc§ani, anul VII (serial), nr. 94, octombrie
2009, pp. 4960-4962, nr. 95, noiembrie 2009, pp. 5052-5053 §i nr. 96, decembrie
2009, pp. 5230-5231)

Sâmb¶t¶ 17 decembrie 2011
Flori B¶l¶nescu mi-a trimis textul acesta. Nu §tiu de unde
este, cine este autorul…
“De ce nu s-a putut altfel?
În 1975, la Helsinki s-a semnat o declara†ie “pentru securitate §i cooperare” între †¶rile europene atât cele comuniste cât §i cele capitaliste. R¶zboiul
rece atinsese înainte de 1975 ni§te cote ale tensiunii f¶r¶ precedent, acordul
de la Helsinki a încercat s¶ stabilizeze situa†ia. Respectivul act a avut un
enorm ecou în propaganda de stat de la Bucure§ti ca de altfel în toate †¶rile
Europei de Est. Liderii comuni§ti erau satisf¶cu†i pentru c¶ prin acest document status quo-ul Cortinei de Fier a fost legalizat. Ideea “neamestecului în
treburile interne” a fost adoptat¶ de toat¶ lumea, ceea ce d¶dea mari speran†e
liderilor comuni§ti de la Bucure§ti sau de la Sofia c¶ nu vor mai putea fi
schimba†i de c¶tre Moscova precum un simplu “country manager”.
Inviolabilitatea frontierelor d¶dea satisfac†ie URSS c¶ influen†a politic¶ asupra unei importante p¶r†i din Europa nu va fi amenin†at¶.
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Cu toate astea a fost adoptat §i un “pion otr¶vit” din punctul de
vedere al Estului: Punctul VII. Respectarea drepturilor omului si libert¶†ilor
fundamentale, inclusiv a libert¶†ii de gândire, con§tiin†¶, religie sau de
convingere
Acest punct, aparent o no†iune teoretic¶ f¶r¶ impact într-un stat totalitar, a c¶rui ideologie putea suplini f¶r¶ probleme absen†a în practic¶ a drepturilor omului, cu o propagand¶ masiv¶ despre perfec†iunea social¶ a sistemului comunist, a provocat tocmai fisurile cele mai adânci în structura acestor uria§i cu picioare de lut. Oamenii care aveau curajul §i demnitatea de a
denun†a totalitarismul aveau la îndemân¶ o promisiune semnat¶ de care se
puteau prevala. Diferen†a fa†¶ de anii ’50 în România sau perioada interbelic¶
în Uniunea Sovietic¶ era aceea c¶ un protestatar devenea mai greu de omorât.
Dispari†ia unei voci trebuia justificat¶, asasinatele în mas¶ deveneau mult
mai greu de dus la cap¶t. Marile epur¶ri ideologice nu mai erau posibile.
Gulagurile nu mai puteau avea amploarea de alt¶dat¶.
A§a se face c¶ în Cehoslovacia anului 1977 a ap¶rut mi§carea Charta
77 care critica tocmai e§ecul implement¶rii m¶surilor pentru garantarea drepturilor omului, semnate de statul comunist în 1975. Faptul c¶ mul†i dintre
semnatarii documentului au fost aresta†i d¶dea §i mai mare importan†¶
mi§c¶rii. Unul dintre ace§ti disiden†i era un scriitor pe nume Vaclav Havel.
Viitorul pre§edinte ceh de dup¶ 1989 avea s¶ fie unul dintre cei la care intelectualitatea româneasc¶ s-a uitat cu admira†ie dup¶ Revolu†ie, întrebându-se,
cu am¶r¶ciune: “De ce nu am avut §i noi un Havel?”
Un alt efect al acestui punct VII a fost ini†iat de vizita Papei Ioan Paul
al II lea în Polonia anului 1979, care a f¶cut apel la respectarea tradi†iilor
na†ionale §i a celor religioase precum §i a drepturilor omului. A fost un
moment important care a avut o influen†¶ asupra înfiin†¶rii unui sindicat independent de puterea politic¶, Solidarnosc – Solidaritatea. În ciuda în¶spririi
condi†iilor sociale din Polonia, acest sindicat a crescut, cu inteligen†¶ §i obstina†ia de a rec¶p¶ta demnitatea muncitorilor polonezi. Liderul acestui sindicat a fost un muncitor electrician, pe nume Lech Walesa, viitorul pre§edinte
al Poloniei de dup¶ 1989. În România, dup¶ c¶derea comunismului, intelectualitatea §i societatea civil¶ s-a întrebat cu triste†e §i frustrare: “De ce nu am
avut §i noi un Lech Walesa?”
Se poate spune c¶ anul 1975 prin acordul de la Helsinki a însemnat
începutul sfâr§itului pentru regimurile comuniste din Europa. Aceste regimuri totalitare s-au n¶ruit prin implozie în 1989, România fiind†ara în care
violen†a acestei c¶deri a fost cea mai profund¶.
Dar în realitate, România a avut §i un scriitor care a încercat s¶
conteste sistemul exact ca Vaclav Havel §i un muncitor care a încercat s¶
creeze un sindicat independent precum Lech Walesa. Numele lor sunt Paul
Goma §i Vasile Paraschiv.
Paul Goma
Paul Goma a scris o scrisoare deschis¶, difuzat¶ la postul de radio
Europa Liber¶ în care cerea autorit¶†ilor s¶ respecte drepturile omului §i cerea
românilor s¶ semneze Charta 77. Impactul disiden†ei sale a fost mic, a fost
expulzat în Fran†a dup¶ numeroase h¶r†uieli ale poli†iei politice. Dup¶ 1989,
intelectualitatea româneasc¶ a uitat s¶-§i aminteasc¶ de el, la fel cum în anii
70 s-a temut prea tare s¶ i se al¶ture. Paul Goma tr¶ie§te ast¶zi la Paris, încojurat de controverse ce†in de political corectness, un motiv în plus ca societatea civil¶ din România s¶-l uite §i s¶-§i îndrepte eforturile cu §i mai mult¶
vigoare spre ecologie, ca s¶ dau exemplul cel mai recent.
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Vasile Paraschiv
Vasile Paraschiv a înfiin†at la Ploie§ti primul sindicat liber din
România §i a fost unul dintre foarte pu†inii oameni care i s-au al¶turat lui Paul
Goma. Sindicatul lui a fost ignorat de muncitori iar intelectualii nu l-au b¶gat
în seam¶. A murit acum aproape un an, la 4 februarie 2011, ignorat de media
§i de orice discurs intelectual mult mai preocupate ambele de oportunitatea
brandului turistic al României, un subiect fierbinte la acea dat¶.
De ce nu s-a putut altfel? De ce nu s-a putut ca în 1990 alegerile
libere din România s¶ nu fie câ§tigate de atât de mul†i reprezentan†i ai
Partidului Comunist Român? De ce democra†ia emergent¶ din acei ani nu a
avut ni§te imagini iconice care s¶ a§eze noul stat român pe ni§te baze mai
morale decât tot o funda†ie cu r¶d¶cini totalitare? Nota de plat¶ a uit¶rii a
venit mult prea repede în iunie 1990 când represiunea demonstra†iei din Pia†a
Universit¶†ii
l-ar fi f¶cut §i pe Stalin mândru de rezultatele comuniz¶rii
impuse de el în România…
Un alt am¶nunt interesant este acela c¶ dac¶ tragem filmul înapoi,
spre anii ’50, în perioada cea mai neagr¶ §i cea mai dur¶, cea a instaur¶rii
regimurilor comuniste în Europa de Est, vom observa c¶ în mun†ii Cehiei nu
s-au refugiat†¶rani înarma†i deci§i s¶ nu accepte “democra†ia popular¶”. Iar în
Polonia rezisten†a anticomunist¶ a avut un caracter de guerilla militar¶, organizat¶ ca o armat¶ underground, dar care î§i prelungea existen†a din perioada
r¶zboiului. De ce fenomenul aceste rezisten†e armate în mediul rural, rudimentar¶ §i tragic¶ este specific¶ României §i Bulgariei §i nu Cehiei sau
Ungariei? R¶spunsul este înapoierea economic¶ a acestor†¶ri. Elitele intelectuale firave au fost spulberate f¶r¶ probleme de poli†iile politice. Idustriile
slab dezvoltate din aceste†¶ri nu au avut dimensiunea necesar¶ pentru apari†ia
unor mi§c¶ri de extrema stânga suficient de puternice pentru a produce ni§te
lideri comuni§ti capabili s¶ împace interesul na†ional cu fericirea comunist¶.
Sun¶ aberant, dar revolta din 1956 de la Budapesta §i Prim¶vara de la Praga
din 1968 au fost posibile prin implicarea unor lideri comuni§ti care au ajuns
la concluzia c¶†¶rile lor sunt mai importante decât triumful comunismului în
URSS. Dac¶ în locul lui Imre Nagy sau a lui Alexander Dubcek ar fi fost
ni§te capete p¶trate, preocupate s¶ respecte întocmai orice abera†ie venit¶ de
la comisarii sovietici a§a cum a fost cazul comuni§tilor români §i bulgari,
atunci aceste repere ale demnit¶†ii din perioada comunist¶ nu ar fi existat.
Nu e nici o fatalitate în aceast¶ istorie a României. Dar exist¶ aceast¶
ipocrizie perpetuat¶ §i dup¶ 20 de ani de la Revolu†ie, prin care societatea
româneasc¶ î§i ignor¶ oamenii care au f¶cut ceva concret împotriva comunismului este una dintre cele mai mari neîmpliniri ale visurilor de la sfâr§itul
anului 1989. Nu putem s¶ credem la infinit c¶ Occidentul ne-a tr¶dat sau c¶
anul 1989 în lume a fost opera unor servicii secrete oculte. Comunismul s-a
pr¶bu§it din interior, prin eforturile oamenilor prizonieri ai acestui sistem. Iar
începutul sfâr§itului a fost anul 1975.”

Duminic¶ 18 decembrie 2011
La fel, fire-ar s¶ fie. La fel.
Aliona a primit exemplarele c¶r†ii sale.
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Mi-a fost greu s¶ notez ce îmi spunea Flori B¶l¶nescu despre demersurile sale - de fapt: despre tentativele demersuale. Este
clar: “b¶ie†ii de la Bucure§ti” a§teapt¶ s¶ mor, ca s¶-§i frece
mâinile de satisfac†ie: «Am f¶cut-o §i pe asta!» Asta, fiind
neanun†area mea - c¶ am cet¶†enia român¶, c¶ sunt membru al
U.S. - iar pauza (vin s¶rb¶torile; nu au trecut s¶rb¶torile; s¶ ne
treac¶… s¶rb¶torile…) §i, între timp, Goma dispare. Prin deces.
Ce s¶ se mai str¶duiasc¶ ei s¶-§i mi§te un deget - întru anun†area
mea (c¶ sunt cet¶†ean, c¶ sunt nembru…), Vozganian a intrat
perfect în rol: despre cet¶†enie (a mea) l-a anun†at… pe LIS
(§i gata!); despre membrie US (tot a mea) l-a l¶sat pe târâieobiele de Gârbea s¶… anun†e (c-a§a-i jocul pe la noi).
Ei, da. Prietenii, prietenii.
*
A†ipisem, greu, dup¶ amiaz¶, când a sunat telefonul. Mam ridicat din pat, dup¶ numeroase tentative. Când am ajuns la
telefon, speram s¶ nu mai sune. A sunat. O voce:
«Domnule Goma, aici Televiziunea Român¶, pentru un
interviu…»
Am zis c¶ nu dau.
«Pentru Havel», a mai zis corespondentul. A murit” - §i a
închis.
Abia atunci am în†eles ce era de în†eles. Sau: ce era de
neîn†eles.
Ce a§ fi putut declara: c¶ îmi pare r¶u? C¶ s¶-l ierte
Dumnezeu? Am l¶sat-o… moart¶.
S¶-l ierte Dumnezeu pe Havel.
Luni 19 decembrie 2011
Recopiez, aici sfâr§itul lunii noiembrie:
“Miercuri 30 noiembrie 2011
(…)
M-am hot¶rît: întrerup aici “coresponden†a” cu Varujan Vosganian.
Astfel:
Domnule,
Am observat - cam târziu, dar niciodat¶ nu este prea-târziu - c¶
manevrele ini†iate la Cotroceni puse la cale de Domnia Ta sunt pe punctul de
a reu§i:
- introducerea unei st¶ri de confuzie controlat¶ de pe urma c¶reia eu
nu mai sunt, ca în urm¶ cu… câ†i ani sunt din noiembrie 1977?: un cet¶†ean
român c¶ruia, prin voin†a lui Ceau§escu i s-a furat cet¶†enia român¶, ci un ins
care… a avut totdeauna cet¶†enia (român¶). Atât c¶ el nu a §tiut, dar nici o
grij¶: vegheaz¶ Varujan Vosganian;
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- introducerea unei st¶ri de confuzie controlat¶ - dar pe care a rezolvat-o Varujan Vosganian - cea a apartenen†ei lui Paul Goma ca membru al
Uniunii Scriitorilor Români: ei §i ce dac¶, în aprilie 1977 s-a anun†at c¶ “elementul” nu mai face parte din rândurile noastre?, el n-a mai f¶cut atâta timp
cât a socotit conducerea de stat §i de partid c¶ este necesar - când a socotit c¶
nu mai este necesar, a spus-o clar, r¶spicat prin gura Blandianei §i a lui
Manolescu : c¶ nu! Cum s¶ fie a§a, când n-a fost a§a?
Am mirosit manevra c¶c¶cioas¶ de pe când nu avea un “mediator”,
dar mi-am spus (pentru a câta oar¶?) c¶, de ast¶ dat¶ nu va fi ca de obicei §i
am acceptat principiul repara†iilor…
£i care a fost rezultatul? Ca la noi, pe Dâmbovi†a:
Dumneata, Varujan Vosganian ai aflat - dup¶ multe, anevoioase
demersuri - c¶ Goma acela nu a fost privat de na†ionalitate, c¶ el a fost §i a
r¶mas cet¶†ean român (atât c¶ el, interesatul, nu §tia) - §i ce ai f¶cut? ïn loc
s¶-mi dai mie întâietate (nu exclusivitate), îi telefonezi lui Liviu Ioan Stoiciu
marea veste - c¶ Goma este, în continuare, cet¶†ean român, iar Goma, bietul,
este l¶sat la cheremul unui forumist care, citind ce îi încredin†ase Vosganian
la o §uet¶ telefonic¶ îl admonesteaz¶ (pe Goma):
«Bine, domnule, pretindeai c¶ Ceau§escu †i-a luat cet¶†enia în 1977,
ca s¶ aflu din Jurnalul lui LIS c¶ nu-i adev¶rat!»;
Dumneata, Varujan Vosganian ai aflat - dup¶ multe §i anevoioase
demersuri - c¶… sunt, în continuare, membru al U.S. Ce ai f¶cut cu aceast¶
veste-bun¶? Mi-ai comunicat-o mie, inte-resatului? Da de unde! Ai l¶sat
aceast¶ treab¶ pe seama Directorului De Imagine, Gârbea, el a afi§at-o pe
blogul s¶u!
Ce s¶ mai vorbim de “unanimitatea” breslimii în re-darea unor drepturi… Turma care m¶ condamnase - în unanimitate - în cazul
“antisemitiz¶rii” inventat¶ de Manolescu §i de turn¶torul s¶u personal, Zalis,
de pe urma c¶reia eu am p¶timit, nu Manolescu, cel care confund¶ antisemitismul cu antiisraelismul, a devenit, ca prin minune… favorabil¶ mie - în unanimitate!, oameni buni!
Ai consim†it la îmbrobodirea unui coleg, Varujan Vosganian.
Ai consimtit s¶ faci jocul murdar (§i neinteligent) al Puterii neinteligente, murdare, murd¶ritoare a Cotroceniului.
Motiv pentru care îti interzic s¶ pomene§ti manevrele în care te-ai
trezit amestecat.
Paul Goma”
*

Am trimis o scrisoare lui LIS.
19 dec 2011
S¶-i fie t¶râna u§oar¶ lui Vaclav
Havel
Drag¶ LIS,
Nu ai citit atent scrisoarea mea c¶tre V. Vosganian - o
repet:
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“Dumneata, Varujan Vosganian ai aflat - dup¶ multe, anevoioase
demersuri - c¶ Goma acela nu a fost privat de na†ionalitate, c¶ el a fost §i a
r¶mas cet¶†ean român (atât c¶ el, interesatul, nu §tia) - §i ce ai f¶cut? ïn loc
sà-mi dai mie întâietate (nu exclusivitate), [sublinierea mea din 19 decembrie
2011] îi telefonezi lui Liviu Ioan Stoiciu marea veste - cà Goma este, în continuare, cetà†ean român, iar Goma, bietul, este làsat la cheremul unui forumist
care, citind ce îi încredin†ase Vosganian la o suet¶ telefonicà îl admonesteaz¶
(pe Goma):
«Bine, domnule, pretindeai c¶ Ceau§escu ti-a luat cetà†enia în 1977,
ca s¶ aflu din Jurnalul lui LIS c¶ nu-i adevàrat!»;
Dumneata, V. Vosganian ai aflat - dupà multe si anevoioase demersuri - cà… sunt, în continuare, membru al U.S. Ce ai f¶cut cu aceastà vestebunà? Mi-ai comunicat-o mie, interesatului? Da de unde! Ai l¶sat aceast¶
treab¶ pe seama Directorului De Imagine, Gârbea, el a afi§at-o pe blogul sàu!
Ce s¶ mai vorbim de “unanimitatea” breslimii în re-darea unor
drepturi… Turma care m¶ condamnase - în unanimitate - în cazul “antisemitiz¶rii” inventat¶ de Manolescu §i de turn¶torul s¶u personal, Zalis, de pe
urma c¶reia eu am p¶timit, nu Manolescu, cel care confund¶ antisemitismul
cu antiisraelismul, a devenit, ca prin minune… favorabilà mie - în unanimitate!, oameni buni!
Ai consim†it la îmbrobodirea unui coleg, Varujan Vosganian.
Ai consimtit s¶ faci jocul murdar (§i neinteligent) al Puterii neinteligente, murdare, murd¶ritoare a Cotroceniului.
Motiv pentru care îti interzic s¶ pomene§ti manevrele în care te-ai
trezit amestecat.
Paul Goma”

Or ce ai scris în Jurnal, la data de 18 decembrie a.c. ? Iat¶
ce:
“Apropo de întrebarea reluat¶ la Comentarii, ce mai stiu de „reabilitarea” lui Paul Goma, dup¶ ce Uniunea Scriitorilor (personal senatorul
Varujan Vosganian) s-a implicat în repunerea sa în drepturi legale. Nu mai
stiu nimic. Numai Paul Goma stie – întrebati-l pe el. Dup¶ ce Paul Goma la certat pe Varujan Vosganian c¶-mi face §i mie cunoscute ac†iunile lui,
Vosganian nu mi-a mai dat nici un semn. E treaba lor.”(subl. mea.)

Asta, dup¶ ce eu scrisesem limpede, astfel:
“ïn loc s¶-mi dai mie întâietate (nu exclusivitate)” (…).

Rezum:
V. Vosganian promite c¶ va rezolva chestiunea cetàteniei
mele. A rezolvat-o?
Cum a rezolvat-o, dac¶ eu nu am primit nici pân¶ în
momentul de fatà, 19 decembrie 2010, vreun semn, vreo hârtie
care s¶ ateste starea mea de cetàtean român?;
V. Vosganian promite c¶ va rezolva chestiunea apartenentei mele la U.S.R. A rezolvat-o?
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Cum a rezolvat-o, dac¶ dac¶ eu nu am primit nici pân¶ în
momentul de fa†¶ vreo hârtie care s¶ ateste calitatea mea de membru al U.S.? Eu am aflat “noutatea” din blogul lui Gârbea, Dan
Culcer spune cà a ap¶rut §i în Apostrof? Dar eu? Nu era drept,
corect ca eu, interesatul s¶ aflu màcar dupà Gârbea §i Apostrof?
Se vede cà nu.
Fiindcà eu devenisem - când ?, de ce? - cantitate neglijabilà: ce s¶ mai fiu §i eu informat de propria-mi soart¶? Destul c¶
o §tie Vosganian §i Liviu Ioan Stoiciu!
Pentru c¶ am ocazia s¶ m¶ exprim - o fac lunar, în Jurnalul
meu internetier (iar atunci cine m¶ cite§te?) - faci aluzie la
«linkul trimis de Marius Mioc»”.
Cum, “e semnificativ”, drag¶ LIS? Adic¶ §i adev¶rat?
M¶rturisesc: am f¶cut un efort considerabil s¶-i p¶trund
“semnificatia”. Nimic din ceea ce scrie Voican despre mine nu
este adev¶rat. Nimic.
Vizita lui la mine : Care vizit¶? Mi-a f¶cut una singur¶, cu
doi-trei ani înainte de 1977, când mi-a adus un proiect de copert¶
pentru Ostinato;
Care vizit¶ la cimitirul Str¶ule§ti - la înmormântarea lui
Ivasiuc? Nu a existat, deci, nici “discu†ia” dintre noi. Nu ne-am
v¶zut în 1977 - nici dup¶ aceea, singurul contact a fost… telefonic, atunci când “b¶ietii de la ascultare” îsi încurcaser¶ firele.
Etc, etc.
ï†i închei nota†ia despre mine astfel:
“Am transcris toate datele legate de Dan Culcer, de la Paris – se pot
adresa lui to†i cei ce doresc. Personal, m-am dat deoparte, apàrînd tot felul de
intrigi §i neîn†elegeri între cei ce-i stau aproape lui Paul Goma (c¶ a§a e la
români). £ti†i, Paul Goma a dep¶§it vârsta lui Vaclav Havel – a trecut de 76
de ani, Dumnezeu s¶-l ocroteasc¶ în continuare”.

A§a o fi la români. ïns¶ eu nu sunt român - a§a.
Pentru c¶ a venit vorba.
Prietenia lui Paul Goma”
Mar†i 20 decembrie 2011
Cu gândul la Havel: a murit frumos, omul. Nu vorbesc de
suferin†ele lui, atroce, din ultimii ani, acelea nici nu intr¶ la
socoteal¶, ci… a tr¶it frumos.
*
Mi-a scris Sorin Ilie§iu. Taman acum ! C¶ de ce n-am face
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noi doi - §i cu Buduca zece - un filmulete cu ceea ce spusesem
în… aprilie 1991? I-am r¶spuns printr-o întrebare:
Ce a f¶cut el vreme de 20 (dou¶zeci) de ani?
Miercuri 21 decembrie 2010
Cea mai lung¶ noapte a anului.
*
Repet “Lista”:
Aceast¶ a doua variant¶ (4 noiembrie 2011) este una
(r¶s)corectat¶ §i augumentat¶:
Paris, 31 octombrie 2011
Domnule Varujan Vosganian,
Am alc¶tuit §i eu o list¶. Una cuprinzîndu-i pe cei care mi-au f¶cut
r¶u, foarte r¶u - pe ceilal†i, care mi-au f¶cut doar “r¶uri” ne-mari nici nu-i iau
în seam¶, vorba mea: «S¶-i bag în istorie doar pentru atâta?».
Unii f¶c¶tori de r¶u îmi erau prieteni; mi-au f¶cut r¶ul, nu pentru c¶
“ar fi suferit presiuni”, deci au fost sili†i s¶ mi-l fac¶, ci pentru c¶ ei în§i§i, au
descoperit acest alibi universal-sionist - cel nemaiavînd nevoie s¶ fie explicat, doar §optit în tain¶, cu ochii rostogoli†i de o simulat¶ teroare:
«Ce §tii tu la ce presiuni am fost supus…»
Iar interlocutorul (sic), de obicei deja-victim¶ a lui, fie prin nemaifrecventarea colegului, prietenului, fie pentru c¶ §i fusese denun†at - cu
minciuni, inven†ii, §i f¶r¶ “presiuni”, “doar preventiv” (de parc¶ to†i ace§ti
“presa†i” ar fi securi§ti, astfel justificîndu-§i agresiunea asupra ta, biet
nevinovat, acuzat, înc¶put în labele Fiarei, ca în episodul real cu Securistul
Ion ¢îrlea, care-§i zdrelise mâna în din†ii mei, în procesul de produc†ie
anchetatorie, deci pe mine m¶ acuzase:
«Din cauza ta, m¶!»
Cum altfel: din cauza-mea - m¶!;
Al†ii îmi era doar colegi - de redac†ie, de Uniune (a Scriitorilor), de
cartier, îns¶ §i ei (ba chiar mai “indigna†i” manifestîndu-se de atitudinea mea
“negativ¶” - decât prietenii), m¶ condamnaser¶, întâi pe la col†uri, în discu†ii
la o †igar¶ cu colegii, apoi, cu vigilen†¶ revolu†ionar¶, în §edin†ele în care
fusesem prelucrat - în absen†¶ ! - §i în articolele indicate de tovar¶§ii de sus:
Iva§cu, Dumitru Popescu-Dumnezeu, Eugen Barbu, Ghi§e, Dodu B¶lan,
Stroia, Vasile Nicolescu (dintre civili dar §i dintre securezii cu grad, în acel
moment travesti†i în civil), articole scrise §i publicate pe care le am §i acum,
în fa†¶, în clasoarele cu presa din †ar¶, chiar dac¶ autorii lor au neru§inarea de
a pretinde c¶ “al†ii” le scriseser¶, semnîndu-le cu numele lor (Al. Dobrescu,
Ceachir, B¶ran), ei fiind “de totdeauna cu inima al¶turi de mine” (dar cupicsul al¶turi de partid).
Aceast¶ list¶ a mea va fi restrâns¶, cuprinzîndu-i doar pe cei ale c¶ror
“ac†iuni vigilente” au avut urm¶ri grave, catastrofale pentru mine, ca scriitor.
Ce pedeaps¶ mai crunt¶, pentru un scriitor decât interzicerea - nu de a mai
scrie, ci de a fi împiedecat de a se exprima, de a publica?
O voi începe din:
1970:
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Atunci Alexandru Ivasiuc - prietenul §i colegul de pu§c¶rie - l¶sase
s¶-i cad¶ din gur¶ ceea ce morfolea în gând : “decodificarea” c¶r†ii mele U§a
noastr¶ cea de toate zilele predat¶, la îndemnul s¶u! nou-(re)înfiin†atei
editur¶ Cartea româneasc¶, unde el era unul din adjunc†ii lui Preda, al¶turi de
Gafi†a. Afirma†ie aiurit¶, inventat¶ pe loc, neargumentat¶, neconfirmat¶:
«Goma a vrut s¶-mi distrug¶ editura (a§a vorbea el de editura lui
Preda): personajul Florica este, în realitate, Elena Ceau§escu, iar personajul
Iosub este, în realitate, Ceau§escu!”
Nu era în nicio realitate - real¶, fiindc¶ Sa§a lucra §i în via†¶, nu doar
în literatur¶, cu fic†ii ivasiuce - vezi episodul “Salcia” povesit de Dimisianu,
Buduca, Manolescu.
Cu excep†ia lui Al. Paleologu nimeni din editur¶ nu a contestat
“verdictul” lui Ivasiuc. De atunci, din prim¶vara anului 1970 am fost
interzis; deasemeni so†ia §i socrul, traduc¶tori nu au mai putut colabora
(decât sub alte nume: Manoliu, la Iosif §i fra†ii s¶i de Thomas Mann sau…
trimis în caseta tehnic¶ la volumul Despre r¶zboi de Clausewitz).
Prietenii lui Ivasiuc, Breban, Dimisianu, Florin Pavlovici îmi
repro§eaz¶ c¶, ne-t¶cîndu-i porc¶riile, nedrept¶†ile, delirurile, turn¶toriile,
pâng¶resc un mort. Le urez ap¶r¶torilor pâng¶ritului Ivasiuc s¶ aib¶ parte §i
ei, ca scriitori, de interdic†ia total¶ (pentru mine, din acel moment, 1970 pân¶
în 1989, 20 ani încheia†i), datorit¶ unor vorbe-vorbe sc¶pate pe cravata unui
delirant paranoic.
ïntrebarea mea (o tot pun de, iat¶, 41 ani): a existat un singur scriitor
român care, §tiind c¶ Ivasiuc a provocat interzicerea mea, cât¶ vreme am
mai r¶mas în România (1970-1977), a pus sub semnul întreb¶rii adev¶rul
acuza†iei? Doar Paleologu. £i mai cine, dintre colegii mei, scriitorii
români? £i-mai nimeni!, §tiut fiind c¶ scriitorul român este unic la p¶rin†i,
singurul european care evit¶ s¶ intre în conflict cu editorul - cel care îi va
edita lui cartea/c¶r†ile sale genialnice.
1977
Anul Chartei 1977 §i al solidariz¶rii noastre cu Apelul cehilor §i al
slovacilor.
Se cunosc oarecari am¶nunte, din cartea mea de m¶rturii Le
Tremblement des hommes, scris¶ la Paris, în 1978, ap¶rut¶ în traducere
francez¶ în 1979, în române§te în 1990 sub titlul Culoarea curcubeului,
Cutremurul oamenilor, la Humanitas - voi reveni.
ïn acel an a fost lansat¶, din solidaritate cu cehii §i slovacii §i
Mi§carea pentru drepturile omului în România la care scriitorii români, cu
excep†ia lui I. Negoi†escu, au fost de un nemaipomenit curaj al pruden†eitradi†ionale, cum altfel: absen†i (Ion Vianu, înc¶ nescriitor, a semnat Apelul
în unicul scop de a putea s¶ emigreze, iar Bogza ar fi semnat cu drag¶ inim¶,
dar cine era acel Goma, necunoscut?: necunoscutul Goma avea, în acel
moment, trei c¶r†i publicate la Gallimard, dou¶ la Suhrkamp, Bogza câte avea
§i unde, în Occident?). Mul†i dintre semnatari au fost aresta†i, ancheta†i, brutaliza†i, soma†i s¶ renun†e la adeziune, altii condamna†i la închisoare, al†ii
interna†i în azile psihiatrice, în fine, al†i-al†ii au c¶p¶tat pa§aportul dorit.
Am fost arestat la 1 aprilie (1977).
1) Dup¶ dou¶ s¶pt¶mâni de anchet¶ ca-la-Rahova, în jurul datei de
14 aprilie colonelul Vasile Gheorghe, comandantul arestului îmi ar¶tase,
triumf¶tor, o hârtie, explicînd c¶ fusesem exclus din Uniune - prin Consiliul
s¶u §i nu prin… Comitetul Asocia†iei (vezi si capitolul XIII, “14 aprilie” din

©Paul Goma 1935-2011

wwww.paulgoma.com

PDF public și gratuit

31.12.2011

PAUL GOMA - JURNAL 2011

2870

Culoarea curcubeului). Acea hârtie avea stampil¶, p¶rea în regul¶ - atât c¶
nu men†iona motivul excluderii. Am mai v¶zut-o în dosarul “final”, citit
înainte de “proces”. ïns¶ acea hârtie - repet: în care era vorba de Consiliul
Uniunii Scriitorilor - nu a mai fost g¶sit¶ de Stej¶rel Olaru în Arhivele
CSNAS, ci doar o not¶ manuscris¶ a securetelui Victor Achim, vorbind
despre… Comitetul Asocia†iei;
2) A umblat vorba c¶ Arhiva Uniunii Scriitorilor ar fi fost distrus¶ în
1990 de noul pre§edinte Mircea Dinescu la insisten†ele lui Doina§, D.R.
Popescu, F. Neagu, Uricaru, Blandiana, Buzura, Manolescu, ¢oiu, B¶l¶i†¶ §i al†i interesa†i de §tergerea urmelor murdare l¶sate de cura†ii ingineri ai
sufletului românesc. ïn acest caz de unde au scos N. Manolescu §i Blandiana
“documentele” care îi îndrept¶tesc s¶ afirme c¶ nu Consiliul Uniunii
Scriitorilor m-a exclus, ci… un ordin “de sus” (ca si “alungarea de la
România literar¶” - completarea informativ¶ a lui Dimisianu)? Desigur,
“de sus” veneau ordinele, dar cei “de jos” le executau. Dac¶ îl credem pe
V. Achim, securizdul, cu excep†ia lui Preda, Jebeleanu, a Ninei Cassian absen†i de la §edin†a cu pricina - cine sunt ceilal†i, pe lâng¶ F¶nu§ Neagu prezen†i §i activi votan†i? Bineîn†eles: Blandiana, Manolescu, F¶nu§ Neagu,
Doina§ - dintre scriitori, ceila†i: Macovescu, Nicolescu, Ghi§e fiind tovar¶§idragi care le explicau scriitorilor cum se scrie o scriere. Cum F¶nu§ Neagu §i
Doina§ au murit, semnatarii excluderii mele r¶mân Blandiana §i Manolescu.
Liberat în urma unei campanii interna†ionale, mutat la o nou¶ adres¶,
f¶r¶ telefon, supravegheat, izolat, am v¶zut, totu§i la televizor momente de la
Congresul Scriitorilor din luna iunie - acela în care Ceau§escu declara c¶ în
†ara noastr¶ nu exist¶ cenzur¶ dar… el propune desfiin†area ei §i înlocuirea
opera†iunii de cenzurare cinstit-bol§evicioas¶ prin… pite§tizarea organului:
în locul activi§tilor de partid controlori ai cuvântului, Marele Cârmaci
anun†ase c¶ aceast¶ opera†ie va fi “efectuat¶” din acel moment de c¶tre…
scriitorii în§i§i, “lucr¶tori în pres¶ §i edituri”. ïn prezidiu, chiar dac¶ nu era în
primele rânduri, Blandiana se afla pe un scaun vizibil. Silitoare, lua noti†e pe
un maculator. Cum nu am aflat c¶ ar fi protestat împotriva reeduc¶rii-ca-laPite§ti a scriitorilor, prin întrecenzurare, am dedus c¶ domnia s-a nu a
emis nici un mieunat de contrariere, de durere la aflarea directivei ceau§e§ti.
A§adar în aceste dou¶ momente nefericite, cruciale pentru mine,
1970 §i 1977, colegii scriitori nu au mi§cat un deget, m¶car pentru a-§i manifesta nedumerirea, dac¶ nu protestul c¶ unui scriitor i se pot administra asemenea pedepse - interzicerea de a publica §i excluderea din Uniunea
Scriitorilor.
1990
Dup¶ “revolu†ie” mi-am imaginat c¶ §i pentru mine a venit libertatea
de a publica - cu atât mai vârtos acele c¶r†i solicitate de noii editori: prietenul
meu Liiceanu §i colegul meu Sorescu. Era atât de intens¶, atât de atotdominant¶ bucuria-mi, încât nu am luat în seam¶ “accidentele” - pe care eu le
credeam… accidentale:
- Faptul c¶, în primele zile din 1990, mergînd în vizit¶ la Europa
liber¶ ca s¶ d¶ruiesc prietenilor proasp¶ta traducere în francez¶ L’Art de la
fugue, Monica Lovinescu m-a întâmpinat dintr-un cap¶t al coridorului
strigînd:
«Nu este adev¶rat c¶ Revolu†ia român¶ a fost un putsch rusesc, cum
sus†ine Paul Goma - ca §i cel¶lalt basarabean, Victor Lupan!»;
- Faptul c¶, de§i preg¶tit¶, programat¶, întâlnirea (de lucru) din casa
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Monic¶i Lovinescu în jurul noului director al noii edituri Humanitas, a avut
loc, dar f¶r¶ mine, manifest evitat, nu am m¶surat adev¶ratul motiv pentru
care, de§i mi se telefona §i de câte dou¶ ori pe zi, s¶ nu uit c¶ urma s¶ ne
întâlnim, s¶ punem la cale portofoliul editurii lui Liiceanu, Monica
Lovinescu nu mi-a mai telefonat în ziua fixat¶ (a§a r¶m¶sese stabilit: îmi va
confirma “reuniunea de lucru”). Eu am crezut c¶ programul a suferit
modific¶ri, îns¶ telefonînd la D-na Lovinescu ore în §ir, în ziua stabilit¶,
nimeni nu a ridicat receptorul. A doua zi m-a anun†at, a§a, în treac¶t, c¶ se
întâlniser¶ §i c¶ lucraser¶ bine:
«Dac-ai §ti cât a insistat Micnea s¶ fie inclus¶ §i cartea dumitale…»
Am consemnat în jurnale acest moment. De n¶uceal¶, de
dezorientare:
- cum a§a: nu sunt avertizat c¶ întâlnirea-cu-editorul nu se contramandase?, c¶, din contra, avusese loc? - de aceea fusese închis telefonul; ca
s¶ nu-i deranjeze pe deciz¶tori intru§i de teapa lui Goma-cel-invitat?;
- avusese loc f¶r¶ mine - prieten al noului editor §i singurul avînd
experien†¶ editorial¶ (francez¶)?;
- de ce fusese necesar ca “Micnea” (Berindei) s¶ insiste (sic) pentru
ca una din c¶r†ile mele (Culoarea curcubeului), s¶ fie inclus¶ în programul
editorial Humanitas - dup¶ ce o solicitase Liiceanu, insistent? Dac¶ era vorba
de o pledoarie, de ce nu fusese admis autorul, pentru a da prilej turcologului
de serviciu §i a feti†ei Doinei Cornea, Ariadna Combes s¶ se pronun†e în
deplin¶ necuno§tin†¶ de cauz¶: care titluri s¶ aib¶ prioritate la editare?
Acest semnal dinspre Monici §i dinspre Liiceanu ar fi trebuit s¶-mi
deschid¶ ochii asupra prieteniei… “prietenilor de 30 de ani” : cu pu†in timp
înainte ei condi†ionaser¶ participarea lor un colocviu despre Eminescu
(colocviu la care ar ar fi trebuit s¶ vorbeasc¶ §i Dan Petrescu, venit din
România - îns¶ Monica Lovinescu invocase nu §tiu ce prevedere din regulament care…) de… neparticiparea mea
Cum sunt “optimist”, îmi zisesem c¶ întâmpl¶rile fuseser¶…
întâmpl¶toare §i m¶r§¶luisem (§chiop¶tînd) mai departe, în echipa celor buni.
Ce trebuia s¶ fac? S¶ m¶ sup¶r, s¶ trântesc u§a bunilor prieteni? Cum
s¶ fac a§a ceva? Mi se p¶rea de neimaginat. Lor îns¶ - Monic¶i Lovinescu,
lui Virgil Ierunca, lui Liiceanu, lui Berindei - li se p¶ruse… normal s¶ se descotoroseasc¶ de mine, astfel - «Goma nu mai este util», îi sc¶pase Doamnei
Lovinescu un porumbel al adev¶rului…;
Tot “normal” s¶ nu m¶ coopteze în grupul de ajutorare a r¶ni†ilor
revolu†iei din România §i colectare de îmbr¶c¶minte, medicamente :
«Te-ai plictisi curând», îmi comunicase £erban Cristovici, cuvintele Monic¶i
Lovinescu;
Tot “normal” a fost ca, dup¶ ce îmi spuseser¶ - repetat, repetat - s¶
nu uit întâlnirea cu o echip¶ de televiziune român¶, la care urmau s¶ participe
în primul rând Eugène Ionesco, Cioran, Monicii - pentru c¶ maestru de ceremonii era tot Liiceanu - s¶ m¶… ignore, evite, s¶ anun†e echipa de ilmare c¶
Goma este bolnav. Astfel în toamn¶, la Aix en Provence, unde filmele cu cei
mari erau proiectate în bucl¶, f¶r¶ a fi scos un cuvânt de neanun†area mea
(anun†at¶), Virgil Ierunca s¶ m¶ consoleze astfel:
«Nu regreta, uite §i eu: am uitat s¶ spun…», îns¶ n-a mai spus ce
uitase el s¶ spun¶, îns¶ ceva de o capital¶ importan†¶…
Nu §tiam îns¶ (nu aveam cum s¶ aflu) ce se petrecuse cu cartea mea
- l¶udat¶, de Liiceanu §i Ple§u, cea solicitat¶ insistent de editorul Liiceanu,
ap¶rut¶ în mai-iunie 1990 la Humanitas. Directorul editurii nu-mi spusese
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nimic, prietenii lui: Monica, Virgil, Mihnea îi recomandaser¶ s¶ nu-mi
“divulge” soarta ei. Abia dup¶ ce, din câteva cronici ap¶rute în†elesesem
jum¶tate de adev¶r (c¶ volumul Culoarea curcubeului nu se difuzase în
Ardeal, în Moldova, în Banat), la prima întânire cu Liiceanu l-am întrebat
dac¶ este adev¶rat. Or fi de vin¶ re†elele de distribu†ie ale c¶r†ii, a zis el, iar
eu am înghi†it §i acest “r¶spuns”.
Adev¶rul aveam s¶-l aflu abia dup¶ doi ani, în 1992 din presa
româneasc¶: o §tire care m-a înjunghiat: “Liiceanu trimisese la topit tirajecare-nu-se-vânduser¶ din Cioran, din Monica Lovinescu, din Virgil
Ierunca §i… din Paul Goma”. La scurt¶ vreme am aflat: din Goma nu era
precizat c¶ au fost distruse “tiraje care nu se vânduser¶”, ci… tirajul, scurt.
I-am telefonat lui Liiceanu: nu a putut s¶-mi explice, trebuia s¶ plece
urgent la… Paris - îns¶ nu ne puteam întâlni, trebuie s¶ fac¶ un salt la
Londra… S¶ vorbesc cu Sorin M¶rculescu, fostul meu coleg de facultate
(prima), adjunct al lui Liiceanu. Nu am reu§it: §i el era extrem de ocupat, dar
las¶, m¶ cheam¶ el… Prin m¶tu§a Anei mi s-a confirmat din mai multe surse
- ziaristice - c¶ Liiceanu, împanicat de ceea ce i se repro§ase (c¶ nu citise,
înainte de a edita volumul Culoarea Curcubeului), apoi de n¶vala minerilor
chema†i de Iliescu s¶ instaureze democra†ia suedez¶, fugise la… Paris,
întrebîndu-ne §i pe noi care sunt formalit¶†ile de îndeplinit pentru a cere azil
politic în Fran†a, îns¶ nesuflînd o vorb¶ c¶, înainte de Mineriad¶ d¶duse
dispozi†ia de a retrage Culoarea… din libr¶rii (dup¶ o zi sau dou¶ de la
introducere). Mie, autor nu-mi spusese nimic - la sfaturile Berindeiului §i a
Adame§teanc¶i : «Goma are gur¶ mare §i se afl¶…» - ce “se afl¶”, oameni
buni? C¶ o carte a mea fusese oprit¶ de la difuzare? ïns¶ când m-am plâns,
într-un text publicat în Timpul din Ia§i, de trimiterea la topit a unui volum de
m¶rturii, mi-a s¶rit în cap intelectualitatea rezistent¶, curat¶, acuzîndu-m¶ de
calomnie!, în fruntea indigna†elor mase fiind… Gabriela Adame§teanu,
legendara scriitoare anicomunist¶. Liiceanu, vinovatul - sau: b¶nuitul - nu
mi-a dat niciodat¶ r¶spuns la întrebarea, repetat¶:
«Ai dat la topit, ai distrus cartea Culoarea curcubeului ?»
Numai prin intermediari (Monica Lovinescu, Virgil Ierunca,
Adame§teanu, Sorin M¶rculescu, Kleininger, Ioana Cr¶ciunescu, Pruteanu,
D.C. Mih¶ilescu) a catadicsit s¶-mi “r¶spund¶” în modul s¶u, unsuros,
asudos, la§, mincinos, liichenic acuzîndu-m¶ - el pe mine! - c¶ îl calomniez.
A trebuit s¶ a§tept dou¶zeci de ani pân¶ ce doi scriitori mari §i la†i
(“Doii”nefiind Liiceanu §i Monica Lovinescu, nici Liiceanu §i Adame§teanu)
s¶ aib¶ sinuciga§ul curaj de a accepta s¶ scrie negru pe alb adev¶rul-adev¶rat,
anume: Liiceanu, în iunie 1990, retr¶sese din comer†, depozitase volumul de
m¶rturii Culoarea… - pe care, în 1992 îl trimisese la topit.
1992-1997
O perioad¶ extrem de activ¶ a ap¶r¶torilor-justificatorilor lui
Liiceanu. I-am spus: campanie-invers¶ §i nu am exagerat. ¢inta atacurilor
bine dirijate, nu chiar din umbr¶, de Monica Lovinescu, pus¶ în ordine de
b¶taie de Gabriela Adame§teanu prin revista 22, organa sa proprie §i personal¶, vorba lui Dinescu, a fost agresatul, nu agresorul; “topitul”, nu topitorul
c¶r†ii; Goma, autorul, nu Liiceanu, editorul §i distrug¶torul c¶r†ii de m¶rturii
despre Anul 1977 la Români (repet: Culoarea curcubeului fusese l¶udat¶ cu
o lips¶ de jen¶… jenant¶ pentru mine de Liiceanu §i de Ple§u, în vizit¶ la noi,
cu 2-3 ani înainte de “revolu†ie”, iar dup¶ ce primul devenise director de editur¶, mi-o solicitase, el.)
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Nu eram un adversar pe m¶sura Colosului din fa†¶: Divizia Blindat¶
de tip sovietic, alc¶tuit¶ din politruci de rang mare, ca imundul Brucan, ca
£arpele cu clopo†ei: “Tovar¶§ul Cîmpeanu de la CC”, ca Cel¶lalt £arpe
(cu ochelari) tâlharul M¶gureanu, c¶ruia filosoful Liiceanu i se adresa cu
“Domnul M¶gureanu” §i îl invita la dezbateri despre “libertate” - sub steagul
ro§u dat la întors, pe care scria, cite†: GDS-Humanitas-22, grupare
binecuvântat¶-consiliat¶ de Monica Lovinescu §i introdus¶ în toate
intersti†iile ceau§ismului securesc de c¶tre prietenul meu Mihnea Berindei.
Dealtfel - am aflat, ca de obicei, cu un an-doi mai târziu: reunit¶ în alte
scopuri, extrem de culturale, la Sibiu, elita intelectual¶ a României a dezb¶tut
urgenta chestiune a… toxicit¶†ii lui Goma, descoperit¶ de Monica Lovinescu
înc¶ “înainte de Revolu†ie”, dar necomb¶tut¶ la timp (de§i încercase, vezi
Jurnal de C¶ldur¶-Mare). Ei bine, intelectualitatea Patriei se sim†ea
obligat¶ s¶ ia m¶suri împotriva… - nu a securi§tilor, a beli§tilor CC-i§ti
deveni†i az’ noapte consilieri în materie de libertate, de democra†ie; nu contra
neocenzorilor (dintre scriitori!), nu a impostorilor, a hoitarilor §i nu împotriva
“disiden†ilor-de-asear¶”; nici împotriva cameleonismului atâtor - prea multor
-“pozitivi” l¶uda†i la microfonul Europei libere : Sorescu, Buzura, Blandiana,
ci a lui Goma, r¶mas acum §i mai singur §i mai hulit (“pentru intransigen†a
inadmisibil¶”, pentru “calomnierea Revolu†iei Române, pretinzînd a fi un
putsch rusesc”, pentru “atacarea, la gr¶mad¶, a bunilor §i a r¶ilor”), mai grav:
“pentru calomnierea str¶lucitului intelectual Gabi (nu Adame§teanu, ci
Liiceanu), cel care a adus atâtea servicii culturii §i mai ales literaturii
române…” (Culoarea curcubeului nefiind literatur¶, ci m¶rturie, se excludea singur¶ din rândurile, vorba tovar¶§ilor scriitori anti…gomi§ti - printre
ei, Monicii §i Sanda Stolojan).
Ce era de f¶cut cu Goma, cel care numai r¶u ne face?, s-au întrebat,
nu chiar în cor, ci… mai r¶sfira†i smântâni§tii culturii noastre rezistente-prinambuscare-pe-sub-lavi†e. Se zice c¶ Ple§u a sugerat s¶ nu mai fie discutat în
pres¶ “Cazul Goma”, gurile rele atribuie Monic¶i Lovinescu paternitatea
genialei solu†ii de… destr¶mare:
«S¶ nu mai fie comentat în presa literar¶, nici în bine, nici în r¶u;
este contestat, s¶ fie §i t¶cut»
£i (§i) t¶cut am fost. Noroc (“noroc”…) de “Scandalul jurnalelor” de
la Nemira…
1997
ïn februarie (1997) au ap¶rut primele trei volume ale Jurnalului, la
Nemira, sub bagheta lui Dan Petrescu. £i a inceput a doua Campanie condus¶
de ve§nic juna veteran¶ anticomunist¶, de sub †olul lui B¶l¶i†¶ de la CC:
G. Adame§teanu, prin organul 22, împotriva mea.
Am mai scris, repet: bravii scriitori români au fost mobiliza†i sub
stindardul mincinos: «S-o ap¶r¶m pe Monica Lovinescu de calomniile
infamului Goma!», îns¶ to†i trupe†ii, de la Alex £tef¶nescu la Ioana
Pârvulescu, de la Pruteanu la D.C. Mih¶ilescu, de la str¶lucitul ce†os Buduca
la inexistenta “Bianca Balot¶” - §i Ed. Reichman, Alain Paruit, Geta
Dimisianu (ace§tia patru din urm¶ trimi†îndu-m¶ la spitalul de nebuni, îns¶ nu
ca prin mahalalele patriei: «Du-te la M¶rcu†a!», ci mai contimporan:
«La Psihiatrie»), erau anima†i de sfânta datorie de a s¶ri în ap¶rarea (sic)
Monic¶i Lovinescu doar… de-form¶, de-fond profitînd - cinstit ! - de ocazie,
pentru a pl¶ti poli†e (personale) lui Goma, pentru ceea ce scrisese el despre
ei, nu despre Monica Lovinescu:
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Alex £tef¶nescu pentru c¶ îl surprinsesem în uniform¶ fulger¶tor
schimbat¶, la ordinul lui Liiceanu (dup¶ câ†iva ani de cronici favorabile,
trecuse la atacuri furibunde, proste§ti împotriva mea); D.C. Mih¶ilescu,
fiindc¶ îl atacasem în chiar unul din Jurnale (Unde am gre§it?) pentru c¶
explicase de ce refuz¶ s¶ comenteze cartea lui M. Ni†escu despre Proletcultism, iar el, slug¶ ascult¶toare a buliba§ei Liiceanu consumase un pogon
de revist¶, pentru a inventa p¶cate inexistente ale mele - apoi, consecventfoc, recunoscuse fa†¶ de Dan Petrescu: «Goma are dreptate în 90% din cele
relatate”, o fi avut, dar scrisese, dac¶ nu contrariul, atunci altceva… etc etc.
Campania a cunoscut prelungiri - prin “aporturile” surprinz¶toare,
ale prietenului Paul Barb¶neagr¶ (o continuare a unui interviu dat odioasei
Dilema), a prietenului Mircea Martin, o bâiguial¶ tremuricioas¶ §i mincinoas¶ despre “calomniile la adresa lui Liiceanu”, cea mai grav¶ fiind
afirma†ia c¶ cel care îmi editase o carte §i imediat o retr¶sese, apoi o
trimisese la topit…asud¶ din abunden†¶, eliminînd, nu s¶ruri, ci: s¶uri
(pluralul de la s¶u).
Concluzia (sic) Campaniei Jurnalelor a oferit-o Monica Lovinescu
prin intrata în bibliografia obligatorie a declara†iei:
«Regret c¶ l-am cunoscut pe Paul Goma»
Nu spontan¶ §i nici, “personal¶”, cum s-a crezut o vreme, ci sugerat¶
de cuplul infernal Gabriela Adame§teanu-Gabriel Liiceanu: ei citiser¶ inaintea Monic¶i Jurnalele, îi telefonaser¶ pe dat¶ la Paris, în panic¶ indignat¶,
povestindu-i c¶ Goma o descrisese ca pe o intrigant¶, ca pe o grijulie doar de
cariera sa, la Europa liber¶, etc etc, §i îndemnînd-o, somînd-o s¶ dea o
declara†ie desfiin†atoare - dup¶ care s-a trecut la redactarea (telefonic¶) a
“r¶spunsului”. Iar Monica Lovinescu, f¶r¶ a fi citit ceea ce co-oltenii s¶i
pretinseser¶ c¶ scrisesem, a “dictat replica” înmormânt¶toare.
O încercare de a-mi da lovitura de gra†ie (“definitiv¶”, dup¶ expresia
literatului ucenic fidel al Iva§cu, turn¶tor de pu§c¶rie, putrezitor de
“con§tiin†e”): N. Manolescu, prin editorialul nu mai pu†in celebru ca
“ïmi pare r¶u c¶ l-am cunoscut pe Paul Goma” - §i tot atât de penibil - :
«Adio domnule Goma».
Prin acesta Niki al Monic¶i m¶ anun†a c¶ nu va mai publica nimic din
textele mele în România literar¶, mo§ia lui tat¶-s¶u, iar istoria m¶ va scote
pe f¶ra§, ca pe o gânganie §i m¶ va… Am uitat ce proorocea Manolescu
c¶-mi va face, mie, istoria ceea, dar †in minte ce mi-a f¶cut el în…
…2005
B¶iat h¶rnicu†, perseverent în mi§elii, N. Manolescu nu s-a mul†umit
cu cât îmi f¶cuse. Nu §tiu care dintre sfetnicii s¶i turn¶tori cu condicu†¶ (Z.
Ornea? H. Zalis? - Iva§cu decedase) îl sfetnicise s¶ se spele de acuza†ia de
antisemitism (în realitate: de analfabetism: ditamai Manolescul confunda
antiisraelismul cu antisemitismul, îl comenta pe Garaudy ca un elev de
primar¶). Eticheta lipit¶ §i de fruntea lui de c¶tre lombrozianul escroc Max
Katz îi cauza pe la carier¶, deci trebuia înl¶turat¶, negat¶, anume: s¶ organizeze el, Manolescu o demascare (pentru antisemitism!), în care s¶ joace rolul
antisemitizatorului puitor la zid al altui “coleg de breasl¶”: Goma…
C¶ tot nu m¶ lichidase (în fine: nu chiar de tot…) a profitat de
turn¶toria lui Zalis, potrivit c¶reia… Comunitatea evreiasc¶ ar fi fost indignat¶ de publicarea unui fragment de Jurnal 2005 în revista Via†a româneasc¶. Astfel, dintr-un foc, Niki a împu§cat doi iepuri, al doilea: Liviu Ioan
Stoiciu (cu care el, pre§edintele Uniunii Scriitorilor avusese o… mic¶
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neîn†elegere de fond). Neuitînd c¶ avusese discu†ii “colegiale” (de §tergere a
antisemitismului din propriul dosar), atât cu ambasadorul american Taubman
- cel care reprezenta, în România, interesele Israelului - cât §i cu Rodica
Gordon, ambasadoarea Israelului, veghind la respectarea legilor
Holocaustului - cu ajutorul litera†ilor Ornea §i Zalis, a fost înscenat¶, la
Uniunea Scriitorilor, antisemitizarea lui Goma §i… legionarizarea lui L.I.
Stoiciu!
Ce simplu! Ce mas¶ de manevr¶ oìtica (asta venind de la Miori†a)
membrime a Uniunii Scriitorilor! Au fost suficiente câteva câteva cuvinte
b¶lm¶jite ale lui Manolescu, alte cuvinte - ne-bâlbâite, dar §i acelea mincinoase al inginerului Gârbea-Imaginistul (“în Jurnalul 2005 num¶rînd 700
pagini, autorul folose§te de 124 ori cuvântul antisemit evreii, accentuat, adic¶
to†i evreii!”), c¶ Goma §i Stoiciu au §i fost condamna†i §i pedepsi†i (Goma nu
a avut de unde s¶ fie dat afar¶ - Stoiciu, da, de la Via†a româneasc¶).
Nu mai lungesc pomelnicul p¶timirilor mele pricinuite de “colegii”
scriitori, de “prietenii” mei, spre bucuria lor c¶ este adev¶rat delirul-depersecu†ie.
Domnule Varujan Vosganian,
Ca unui membru al conducerii Uniunii Scriitorilor Români, v¶ sugerez s¶-mi propune†i un leac împotriva delirului-de-persecu†ie de care suf¶r de
41 ani:
Acesta este, sigur: cartea.
Am suferit de copil, în Basarabia, sub ocupatia ru§ilor care au ars
modesta bibliotec¶ §colar¶ din Mana, apoi în refugiu, în Ardeal, apoi ca
adolescent, elev la Sibiu §i F¶g¶ra§, ca student la Bucure§ti am tr¶it
“epur¶rile”: distrugere a c¶r†ii. Le ofer colegilor-persecutori ai mei ocazia
de a “repara” (ce cuvânt neînc¶p¶tor!) câte o p¶rticic¶ din r¶ul f¶cut, prin
culturala cruciad¶ a lor împotriva p¶gânului de mine, participînd activ, prin
minciuni, acuza†ii, calomnii, dar §i prin t¶cere, care este nu doar “de aur” ci
§i de-complicitate la expulzarea mea din †ar¶ §i din literatura român¶.
Colegii mei, scriitorii, m-au atacat acolo unde este vulnerabil un
scriitor: la carte. M-au împiedecat s¶-mi scriu c¶r†ile, toate pe care le-a§ fi
putut scrie, mi-au m¶cinat timpul (doar timpul? - în tentative de a m¶ ap¶ra
§i de a-mi ap¶ra familia de R¶ul Absolut), iar cele a§ternute cu chiu cu vai pe
hârtie, fie mi-au fost denun†ate la cenzur¶, la partid, la fra†ii no§tri “americani” ca f¶r¶ valoare, mincinoase, nega†ioniste, antisemite §i condamnate la
inexisten†¶ - nu am mai în§irat volumele respinse “dulce”, f¶r¶ cuvinte, altele
decât conspirativele: «£tii tu…», «Vrei s¶-mi pun §treangul de gât?», «E§ti
nebun?» «Scrie §i tu alt¶ carte…»; apoi volumele întâi acceptate, apoi
r¶zgândite: U§a noastr¶ cea de toate zilele, cea denun†at¶ de Ivasiuc,
respins¶ de Preda, fiindc¶: «Dac¶ te-ai dat la Tovar¶§a…”; volumele Scrisori
§i Articole, nu doar acceptate dar comandate de Liiceanu (spre bucuria
mea…), apoi… Apoi, prin gura colegului din prima facultate Sorin M¶rculescu, adjunct al s¶u, explica†ia orbitor de l¶muritoare dat¶ împuternicitei
mele la Bucure§ti : «Nu avem hârtie…», §i, numaidecât, pe alt ton:
«Dar manuscrisele r¶mân proprietatea noastr¶, Paul nu are dreptul s¶ le
propun¶ altor edituri, c¶-l d¶m în judecat¶…»; la editura Allfa, unde
Augustin Fr¶†il¶ deschisese, cu mine (prin Roman intim), o colec†ie,
“continuat¶” cu Buzura, cu ¢oiu - dar nu cu Goma, cel care îi predase de
un an alte trei titluri…
Ziceam, deci: confra†ii scriitori m¶ loviser¶ unde §tiau c¶ doare, c¶ se
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poate muri din o astfel de ran¶: cartea.
Ei, bine, prin carte (a mea, fiindc¶ eu nu am sabotat nici o carte, a
niciunui autor în scurta, dar semnificativa mea activitate de editor în Fran†a)
s¶-§i pl¶teasc¶ vina de a fi atacat cartea altuia:
Nicolae Manolescu : s¶ editeze pe cheltuiala sa volumele pe care
le-a denun†at ca “antisemite”:
- S¶pt¶mâna Ro§ie : 50 000 exemplare
- Jurnal 2005 : 20 000 exemplare
- Jurnal 2006 : 20 000 exemplare
- Jurnal 2010 : 20 000 exemplare
- Jurnal 2011 (acesta) : 20 000 exemplare

plare

Gabriel Liiceanu
- Culoarea curcubeului : edi†ie complet¶: 50 000 exem- Soldatul câinelui : 30 000
- Jurnal 2009 : 20 000
Gabriela Adame§teanu
- Jurnale 1-3, Nemira 30 000
- Jurnale 4-6, Dacia 30 000
Horia Gârbea
- Jurnal 2005: 20 000
Silviu Lupescu
- “Culoarea curcubeului, «B¶rbosul» - edi†ie complet¶, nu
ciuntit¶ ca cea din 2005, 20 000 exemplare
- Din calidor edi†ie nou¶ 30 000 exemplare
Dan C. Mih¶ilescu
- Jurnale l-3 25 000 exemplare
“Radu Ioanid”
- S¶pt¶mâna Ro§ie 30 000
- Patimile dup¶ Pite§ti 30 000
- Basarabia 30 000
Mihai Shafir
- Basarabia 30 000
- Justa 30 000
Andrei Oi§teanu
- S¶pt¶mâna Ro§ie 30 000
- Din Calidor 30 000
Carmen Mu§at, I.B. Lefter
- S¶pt¶mâna Ro§ie 50 000
M.D. Gheorghiu,
- S¶pt¶mâna Ro§ie 30 000
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Augustin Buzura
- cel care a distrus din ordinul impostorului Wiesel volumul
de
documente “Situa†ia evreilor din România
1939 - 1941”;
- cel care - cu toate c¶ eu, în 1972, îl propusesem spre publicare,
la Gallimard, el driector al Funda†iei Culturale
România, auzind
c¶ m¶ întorc în †ar¶, a urlat
isteric:
«Goma nu va publica nimic, în editura mea» (o
manie la
maramure§eni: editurile la care
lucreaz¶, fie §i ca directori sunt
considerate proprietate (vezi-l §i pe Ivasiuc);
- cel care controla (§i financiar) revista Contrafort de
la
Chi§in¶u, a interzis lui Vasile Gârne† §i lui
Vitalie Ciobanu de a
publica texte de Goma;
- cel care, invitat la o emisiune TV organizat¶ de
Maria Sipo§
despre Goma, a r¶spuns:
«Nu este momentul (sau cazul?) s¶ fie discutat,
acum,
Goma!»
- Din Calidor 30 000
- Arta refugii 30 000
- Bonifacia 30 000
Gabriel Andreescu
- S¶pt¶mâna Ro§ie 30 000
£t. Agopian
- Ostinato - ei, da, este vorba de titlul caca†avencit de c¶tre
marele comic Agopian al romanului cu care
mi-am f¶cut intrarea
în lume. Ce-ar fi dac¶ i-a§ batjocori §i eu titlul c¶r†ii dragi lui
astfel: “Tatache de Cacatifea?”
33 000 exemplare
Varujan Vosganian
- Alfabecedar 22 000 exemplare.
Precizez: aceste edi†ii - vor purta men†iunea:
“C¶r†i sabotate, condamnate de «colegii» mei, scriitori români
§i vor fi distribuite gratuit bibliotecilor §colare, comunale, or¶§ene§ti
de pe ambele maluri ale Prutului, iar cele comercializate vor fi puse în vânzare la o treime din costul lor.
Se în†elege: autorul nu va primi drepturi (de autor).
I-am f¶cut loc în aceast¶ list¶ a compensa†iei suferin†elor mele ca
scriitor §i recentului meu prieten : - “colegi” eram de mult¶ vreme, dar nu a
fost vizibil¶ colegialitatea - Varujan Vozganian.
Pentru eforturile sale din a 24-a or¶ în favoarea mea, îi fac un cadou
nu atât de otr¶vit pe cât pare: re-editarea Alfabecedarului, în s¶ zicem: 22
000 exemplare (din care 10 000, vor fi distribuite gratuit bibliotecilor
§colare, comunale din dreapta Prutului, 10 000 celor din stânga Prutului, iar
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restul de 2 000 vor fi puse în vânzare la o treime din pre†ul curent)
Prin urmare nici autorul, nici editura nu va câ§tiga nimic, ci doar
viitorii cititori.
£tiu c¶ Varujan Vosganian nu se va coborî pân¶ la a se… scuza:
«De unde atâ†ia bani?», fiindc¶ îi voi re-aduce aminte c¶ Domnia Sa era
prezent - mai mult : în conducerea Uniunii Scriitorilor atunci când Manolescu
§i alia†ii s¶i întru porc¶rii culturalice§ti §i calomnii interesate m¶ antisemitizase, pe L.I. Stoiciu îl legionarizase §i-l alungase de la Via†a româneasc¶,
unde era singurul care lucra, §efu-s¶u Caius Dragomir avînd alte preocup¶ri,
toate colaterale, ca s¶ le spun a§a - iar Domnia Sa t¶cuse, deci fusese
complice cu Manolescu, Zalis, Ornea, Gârbea la acea imens¶ tic¶lo§ie.
Bani - destina†i edit¶rii unei c¶r†i vesele, ca Alfabecedarul - va g¶si,
el, senatorul §i finan†istul str¶lucit, dar mai ales “sus†in¶tor[ul] al mi§c¶rii de
unificare a României §i Republicii Moldova, crezând c¶ atât timp cât exist¶
dou¶ †¶ri (România §i Republica Moldova) separate, ‘poporul român va fi
ultimul popor care va purta ru§inea de a fi divizat de o frontier¶ artificial¶’".
Din aceste motive - unele mai-a§a, altele, din contra: mai-§i-a§a fac
apel la Domnia Sa, rugîndu-l s¶ vegheze, s¶ dirijeze, s¶ controleze acest
Fond de contribu†ii Compensative (denumire provizorie) pe care îl v¶d
creat în
scopul edit¶rii c¶r†ilor mele împiedecate de a ap¶rea §i înmormântate prin t¶cere.
Alc¶tuim - so†ia §i fiul meu - o familie prea s¶rac¶ pentru a sconta pe
un câ§tig de pe urma c¶r†ilor ucise de co-ciobanii mei mioritici.
A, c¶ ei, vinova†ii, ei acuzatorii f¶r¶ probe, ei, aplaudatorii
pedepselor-prin-nepublicare a c¶r†ilor numite, vor refuza indigna†i o asemenea propunere : probabil-sigur. ïn afar¶ de o ardere-la-pung¶ (mai ales la
oltenii Manolescu, Liiceanu, Adame§teanu, harpagoni de legend¶) ar
semnifica §i recunoa§terea c¶ au gre§it (cel pu†in), când m-au calomniat
§i pedepsit pentru c¶r†i.
Ne-acceptarea nu m¶ va mira: doar suntem în România, †ar¶ a tuturor
posibilit¶†ilor: un mizerabil denun†¶tor pl¶tit cu argin†ii vânz¶rii ca Nicolae
Manolescu nu-§i va recunoa§te p¶catele, în cazul meu: crimele - scaunele
ob†inute prin în§el¶ciune : pre§edinte al Scriitorilor!, prin denun† calomnios :
cel de ambasador al UNESCO la Paris (ca s¶ fac¶, ce?: s¶ asculte ca ultima
c¶tan¶ ordinul c¶prarului de la Cotroceni, cel care, la rându-i, execut¶
directiva telaviviot¶ de a vota împotriva coopt¶rii Palestinei în UNESCO, act
care i-a dezonorat pe to†i românii r¶ma§i înc¶ pe dou¶ picioare?), - iar mai
înainte, tot sub stindardul culturii §i moralei dâmbovi†eline §i al teologului
Bakonsky, fiul nedesmin†it al poetului realist-socialez, de a “ignora”
onorarea disidentului chinez, încarcerat pentru c¶ se manifestase ca ap¶r¶tor
al drepturilor omului, aceste pl¶†i ale tr¶d¶rii - el le va considera, cuvenite,
lui, ciobanului care a cr¶pat cu bâta capul lui frate-s¶u pe când dormea…
Nu-i voi da în judecat¶ pe curajo§ii pedepsitori ai mei (f¶r¶ team¶ c¶
vreodat¶ li se va da peste bot, doar ei au fost, vor fi totdeauna cu Puterea):
Am fost de dou¶ ori învins de “Justi†ia româneasc¶”: când i-am dat
în judecat¶ pe c¶l¶ii securi§ti - în frunte cu Iliescu §i cu Ple§it¶ (§i nu s-a g¶sit
alt¶ solu†iune de stingere a ac†iunii decât declararea mea… decedat, prin
procurorul Eduard Ilie), apoi când am intentat proces holocaustizatorilor, cei
care m¶ acuzaser¶, f¶r¶ probe, de antisemitism, principalii viza†i: Manolescu,
Oi§teanu, M.D. Gheorghiu, Carmen Mu§at, I. Vianu, Gabriel Andreescu,
Boris Mehr, I.B. Lefter fiind ap¶ra†i de “Biroul de avoca†i Mu§at &
Asocia†ii”, dup¶ numele securistului Gheorghe Mu§at, tat¶ (ori so†) al §efesei
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revistei Observator Cultural, tribun¶ a antisemitiz¶rii mele, prin securistulsionist “R. Ioanid” - altfel ar fi motivat judec¶toarea Anton inocen†a
acuza†ilor, prin faptul c¶, în România libertatea de expresie le este respectat¶
calomniatorilor oficializa†i - în nici un caz calomnia†ilor?
Voi publica acest Anun† întru ap¶rarea mea?, a c¶r†ilor mele ?, a
drept¶†ii cum o concep eu, împotriva profitorilor, impostorilor, hoitarilorautori-de-c¶r†i, prin mijloacele aflate la îndemân¶ (…)
Paul Goma

Joi 22 decembrie 2011
Azi-noapte: cea mai lung¶ noapte din an.
Vineri 23 decembrie 2001
Cea mai pu†in lung¶ noapte din an.
“De ce n-am avut un Havel?”, se autoc¶ineaz¶ scriitoricimea român¶. pe toate glasurile. Chiar a§a: cum de n-am avut - §i
noi - un Havel, se întreab¶ cu seriozitate bun¶ de pus în cui chiar
§i cei care, oricum, sunt prea tineri, ca s¶ fi auzit de Havel.
De ce! P¶i n-am avut - §i noi - un Havel, în primul rând de
fric¶. Fric¶ - de ce, de cine? Ce întrebare! Parc¶ n-ai fi tr¶it la noi,
în Românica, sub nea Cea§c¶.
Fric¶ de, asta, zi-i pe nume… Mili†ie, domnule! P¶i dac¶
dup¶ trei-cinci-§apte ani directorii de con§tiin†e ca Andrei
Cornea, Gabriela Adame§teanu, Rodica Palade, Alina Mungiu,
Elena £tefoi - §i alte plimb¶reciene - îi numeau pe securi§ti
“agen†i de poli†ie” sau “membri ai mili†iei”, ce s¶ te a§tep†i de la
masele largi de “revolu†ionari” cu voie de la Iliescu §i Brucan §i
tot cu voie de la ei - ni†el împu§ca†i?
Fric¶ de cine, de ce anume? Ei §i tu: se vede c¶ nu e§ti deal nostru, românache din mo§i-str¶mo§i. ïntrebi de cine s¶ ne fi
fost fric¶ s¶, asta, ader¶m… P¶i dac¶ aderam mai terminam noi
facultatea? Mai f¶ceam noi carier¶? Mai ascultam noi, pe §est
Europa liber¶ iar în timpul liber îi denun†am-ni†el pe cei care nu§i †ineau gura §i povesteau ce povestea Monica §i Noël - c-a§a-i
jocul pe la noi? P¶i cum crezi c-am rezistat noi prin cultur¶?
Dînd, ca boul, cu barda-n Dumnezeu? Nu, drag¶, nu frate, c¶ci
noi nu s’tem din ¶ia, c-alde cehii, c-alde poleacii, c-alde ungurii,
s¶ scuip¶m în gamel¶ §i s¶ ne plângem c¶ nu ‘§ ce, c¶ nu noi…
C¶ci uite de-aia n-a avut decât vrei trei semnatari Goma;
restul pa§aportari. P¶i noi, m¶i frate, nu ne vindem †ara, noi nu
plec¶m d-aciia, dupe p¶mântu str¶mo§esc, noi r¶mânem p¶ loc,
s¶ rezist¶m prin cultur¶!
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Ei, da, din cei vreo patru sute de semnatari ai Apelului
dac¶ au fost patru (noi, Gomii, Negoi†escu §i Ladea) care nu-am
vrut s¶ emigr¶m. £i ce s-a ales de noi: a r¶mas doar Ladea.
Prietenul meu bun, Virgil, care nu se temea s¶ vin¶ pe la
noi în perioada fierbinte, asculta ce spun cei veni†i “cu treab¶ (de
pa§aportari)” apoi, plictisit, îmi strecura:
«D¶ §i tu, b¶ g¶inare, un pol…» - §i G¶inarul îi d¶dea
prietenului Virgil un pol §i Virgil se c¶ra urginte, la Madam
Candrea, s¶-l bea;
Prietenul meu Nichita urla pe geamul deschis c¶ Goma e
prietenul s¶u cel bun, dar el nu împ¶rt¶§e§te acelea§i valori ca el
§i, în absen†a lui (fiind el ni†el arestat), Nichita a scris un poem,
ceva mai lung decât poemele-i scurte, în care-l condamna pe
Goma pentru c¶-§i tr¶dase †ara.
E adev¶rat, Nichita nu-mi ceruse un pol («b¶ g¶inare»).
De cine, de ce le fusese fric¶ scriitorilor români, în 1977?
Ei, de cine, de ce. De, astea, cum le zicea pe timpul bombardamentelor americane: De avioane.
Sântem un neam de c¶c¶cio§i. Am vrut eu s-o dau pe
fran’zeasca dombovi†elin¶, s¶ zic: “un neam de merdio§i”, dar nu
mi-a ie§it, am dat de-a dreptul în…
Duminic¶ 25 decembrie 2011
Mi-a trimis Pu§i Dinulescu zicerea lui B¶sescu, la Praga,
despre mine. O manevr¶ gre§it¶ §i s-a §ters!
Nici nu merita s¶ r¶mân¶ : oricum, a fost zis¶ pentru
exterior, nu pentru interior. £i lui îi va fi fiind fric¶ s¶-mi
rosteasc¶ numele. I-i fric¶ de… De ce i-i fric¶ lui Basescu?
De cine? - de intelectualii pre§edintelui, c¶ ce vor zice ei înde ei?
Am recuperat textul - iat¶-l:
“„Nu putem spune c¶ doar Havel a fost disident. £i noi avem un Paul
Goma. Havel a avut ceva extraordinar, cum spune el în propria carte: A fost
insp¶imântat, a fost pus în situa†ii dificile, îns¶ oricât de greu i-a fost nu §i-a
abandonat principiile. Asta îl individualizeaz¶ pe Havel de disiden†ii dinainte
de 1989", a declarat pre§edintele Traian B¶sescu, citat de Realitatea Tv, în
momentul în care a ajuns la Praga.”

“Comentez eu: De ce nu v¶ purta†i civilizat cu ce avem, domnule pre§edinte? Numai pentru c¶ niciodat¶ uzurpatorul nu-l poate
privi în fa†¶ pe cel legitim? £i de ce nu cite§ti mai mult §i de ce e§ti atât
de confuz? £i cum? Numai Havel nu §i-a abandonat principiile? Ce
pr¶p¶stii, ce incultur¶, cât¶ neseriozitate...
PU£I DINULESCU”
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Luni 26 decembrie 2011
Am transpirat mult. Am ie§it din ma§in¶, ma§inìt. Sau :
ma§inàt. Bine c¶ am ie§it, puteam s¶ r¶mân pe-acolo.
Mar†i 27 decembrie 2011
De ce n-am avut un Havel? Fiindc¶ în toiul Chartei 77,
Havel, abia se pomenea de el. ïn 1982 a ap¶rut un album (de
format mare, 350 pagini), Die verbantennten Dichter de Jürgen
Serke, cu fotografii de Wilfried Bauer, la editura Albrecht
Knauss din Hamburg. ïn acest catalog al disiden†ei Charta 77
numele lui Vaclav Havel ap¶rea o singur¶ dat¶: la 11 august (77)
în casa de la †ar¶ a lui Havel, împreun¶ cu Kohout §i cu so†ia.
De ce m¶ adresasem în ianuarie 1977 lui Pavel Kohout §i
nu lui Havel? Pentru c¶, pentru mine, Kohout exista, îi citisem o
carte, în francez¶, Omul care merge pe tavan, de Havel abia
auzisem, fusese semnalat atunci când noi, semnatarii Apelului
pentru respectarea drepturilor omului în România - dar §i minerii
din Valea Jiului -, fuseser¶m da†i prin ma§ina de tocat carne a lui
Ple§i†¶.
Cel mai de seam¶ ceho-slovac, pentru mine, atunci, era
Kohout. Havel s-a f¶cut cunoscut dup¶ expulzarea mea din
România, în noiembrie 1977.
Miercuri 28 decembrie 2011
Azi am primit de la Aliona Grati 4 exemplare din Paul
Goma ini†ieri în textul literar, ap¶rut la editura Arc, din
Chi§in¶u. M-a bucurat mult. I-am §i scris.
Joi 29 decembrie 2011
Si azi, r¶u. Parc¶ si mai r¶u.
Vineri 30 decembrie 2011
£i mai r¶u. Oare apuc 2012?
Sâmb¶t¶ 31 decembrie 2011
Am ajuns.
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